
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

спортивних заходів комунального закладу 

 «Костопільський обласний ліцей-інтернат  

ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту» 

Рівненської обласної ради 

 на 2016  рік відділення волейболу 
№  

п/н 
Назва заходу 

Строки 

проведення 

Місце 

 проведення 
Склад  

команди 

1 Міжнародний турнір з волейболу серед 

дівчат 1999-2000 р.н. 

січень  м.Мукачево 12 

2 Міжнародний турнір з волейболу серед 

дівчат 1999-2000р.н;          2001-2002р.н 

січень м.Красилів 22 

3 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 1999-2000р.н. 

лютий-

березень 

за призначенням 12+2 

4 Відкрита першість м.Рівне серед дівчат 

1999-2000 р.н. 

лютий м.Рівне 12+1 

5 ДЮВЛ області серед дівчат 1999-2000 р.н. лютий м.Березне 12+1 

6 Відкрита першість м. Рівне серед дівчат 

2001-2002 р.н. 

лютий м.Рівне 12+1 

7 ДЮВЛ області серед дівчат 1999-2000 р.н. лютий м.Костопіль 12+1 

8 ДЮВЛ області серед дівчат 2001-2002 р.н. лютий м.Костопіль 12+1 

9 Відкрита першість м. Рівне серед дівчат 

1999-2000 р.н. 

березень м.Рівне 12+1 

10 Спартакіада школярів Рівненської області березень м.Рівне 12+1 

11 ДЮФЛ області серед дівчат 1999-2000 р.н. березень за призначенням 12+1 

12 Відкрита першість м.Рівне серед дівчат 

2001-2002 р.н. 

березень м.Рівне 12+1 

13 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 1999-2000р.н. (фінал) 

квітень за призначенням 12+2 

14 ДЮВЛ області серед дівчат 1999-2000 р.н травень за призначенням 12+1 

15 ДЮВЛ області серед дівчат 2001-2002 р.н. травень за призначенням 12+1 

16 Всеукраїнський турнір Дем’янчука серед 

дівчат 1999-2000 р.н. 

травень м.Рівне 12+1 

17 Відкрита першість Рівненської області 

серед школярів 

травень м.Костопіль 12 

18 Навчально-тренувальний збір серпень м.Красилів 12+2 

19 ДЮВЛ області серед дівчат 2000-2001 р.н. вересень-

жовтень 

за призначенням 12+1 

20 Міжобласний турнір серед дівчат 2000-

2001 р.н. 

вересень м.Костопіль 18 

21 ДЮВЛ області серед дівчат 2002-2003 р.н. вересень-

жовтень 

за призначенням     12+1 

22 Чемпіонат області серед жіночих команд жовтень- 

грудень 

за призначенням 12+1 

23 ДЮВЛ області серед дівчат 2000-2001 р.н. листопад за призначенням 12+1 

24 Міжобласний турнір серед дівчат 2000-

2001 р.н., 2002-2003 р.н. 

листопад м.Красилів 12+1 

25 ДЮВЛ області серед дівчат 2002-2003 р.н. листопад за призначенням 12+1 

26 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2000-2001р.н. 

листопад за призначенням 12+1 

27 ДЮВЛ області серед дівчат 2000-2001 р.н. грудень за призначенням 12+1 



28 ДЮВЛ області серед дівчат 2000-2001 р.н. грудень за призначенням 12+1 

29 ДЮВЛ області серед дівчат 2002-2003 р.н. грудень за призначенням 12+1 

30 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2000-2001р.н. 

грудень за призначенням 12+2 

31 Участь у міжнародних, всеукраїнських та 

обласних  змаганнях 

протягом 

року 

за призначенням 12+1 

 

Заступник директора                                                                О.Д.Грабовський 

 

 


