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Відділення волейбол (дівчата) 

1 Міжнародний турнір з волейболу 2004-

2005р.н; 2006-2007р.н 

січень м.Красилів 12+2 

2 Чемпіонат України  ( дитяча ліга) серед 

дівчат 2004-2005 р.н. 

лютий за призначенням 12+1 

3 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2006-2007р.н. 

Лютий- 

квітень 

за призначенням 12+2 

4 Відкрита першість Березне серед дівчат 

2004-2005 р.н. 

лютий м.Березне 12+1 

5 ДЮВЛ області серед дівчат 2004-2005 р.н. лютий за призначенням 12+1 

6 Чемпіонат області з волейболу серед жінок лютий м.Вараш 12+1 

7 ДЮВЛ області серед дівчат 2004-2005 р.н. лютий м.Костопіль 12+1 

8 ДЮВЛ області серед дівчат 2004-2005 р.н. лютий за призначенням 12+1 

9 Чемпіонат області з волейболу серед жінок лютий м.Вараш 12+1 

10 Міжнародний турнір з волейболу серед 

дівчат 2006-2007 р.н. 

лютий- 

березень 

Івано-Франківськ 12+1 

11 Чемпіонат України ( дитяча ліга) серед 

дівчат 2006-2007р.н. 

березень за призначенням 12+1 

12 Чемпіонат України ( дитяча ліга) серед 

дівчат 2004-2005р.н. 

березень за призначенням 12+1 

13 ДЮВЛ області серед дівчат 2004-2005 р.н. березень за призначенням 12+1 

14 Чемпіонат області з волейболу серед жінок березень м.Рівне 12+1 

15 Чемпіонат України ( дитяча ліга) серед 

дівчат 2006-2007р.н. 

квітень за призначенням 12+1 

16 Чемпіонат України ( дитяча ліга) серед 

дівчат 2004-2005р.н. 

квітень за призначенням 12+1 

17 Міжнародний турнір з волейболу 2004-

2005р.н ., 2006-2007р.н. 

квітень м.Красилів 12+2 

18 ДЮВЛ області серед дівчат 2004-2005р.н. травень за призначенням 12+1 

19 Відкрита першість КЛІСП серед дівчат 

2004-2005 р.н. 

травень м.Костопіль   

20 Міжобласний турнір з волейболу серед 

дівчат 2004-2005р.н; 2006-2007 р.н. 

травень м.Рівне 24+2 

21 Навчально-тренувальний збір серпень с.Хрінники 12+2 

22 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н. вересень-

жовтень 

за призначенням 12+1 

23 Міжобласний турнір серед дівчат 2007-

2008 р.н. 

вересень м.Вараш 18+2 

24 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н., 

2007-2008 р.н. 

вересень-

жовтень 

за призначенням 24+2 

25 Чемпіонат України з волейболу (перша 

ліга) 

вересень-

грудень 

за призначенням   

26 Міжобласний турнір жовтень м.Березне 12+1 

27 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н. листопад за призначенням 12+1 

28 Міжобласний турнір серед дівчат 2005-

2006 р.н., 2007-2008 р.н. 

листопад м.Надвірна 18+2 

29 Турнір з волейболу серед дівчат 2006 -

2007 р.н. 

листопад м.Гоща 12+1 

30 Всеукраїнський турнір з волейболу серед 

дівчат 2005-2006 р.н. 

листопад м.Мукачево 12+2 

31 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н. листопад за призначенням 16+1 

32 Турнір з волейболу серед дівчат 2005 -

2006 р.н. 

листопад за призначенням 12+1 

33 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н. листопад за призначенням 16+1 



34 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2005-2006 р.н. 

листопад за призначенням 12+1 

35 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2007-2008 р.н. 

листопад за призначенням 12+1 

36 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н. грудень за призначенням 12+1 

37 ДЮВЛ області серед дівчат 2007-2008 р.н. грудень за призначенням 12+1 

38 ДЮВЛ області серед дівчат 2005-2006 р.н. грудень за призначенням 12+1 

39 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2005-2006 р.н. 

грудень за призначенням 12+1 

40 Чемпіонат України (дитяча ліга) серед 

дівчат 2007-2008 р.н. 

грудень за призначенням 12+1 

41 Участь в чемпіонаті області з волейболу 

серед жінок 

протягом року за призначенням 12+2 

42 Участь у Міжнародних, всеукраїнських 

турнірах, товариських матчах 

протягом року за призначенням 12+2 

 


