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Відділення футболу (дівчата) 

Першість області з міні-футболу серед дівчат 

2006-2007 р.н. 

лютий м.Костопіль 12 

Всеукраїнський турнір серед дівчат  

2006-2007 р.н. 

лютий смт. Маневичі 12+2 

Зимовий чемпіонат серед жінок березень м. Чернігів 14+2 

Всеукраїнський турнір до Дня 8 Березня серед 

дівчат 2004-2005 р.н. 

березень м.Івано-Франківськ 12+2 

Чемпіонат області з міні-футболу серед дівчат 

2005-2006 р.н.  

березень м.Костопіль 16+2 

Всеукраїнський турнір 2005-2006 р.н. березень м.Хмельницький 16+2 

Чемпіонат України з футболу серед жінок перша 

ліга  І  тур 

березень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України з футболу серед жінок перша 

ліга  ІІ  тур 

березень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України з футболу серед жінок (перша 

ліга) 5 турів 

квітень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України серед дівчат  (WU-14 WU-16), 

2 тури 

квітень за призначенням 20+2 

Чемпіонат України з футболу серед жінок перша 

ліга  5 турів 

травень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України серед дівчат  (WU-14 WU-16), 

2 тури 

травень за призначенням 20+2 

Чемпіонат України з футболу серед жінок перша 

ліга   4 тури 

червень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України серед дівчат  (WU-14 WU-16), 

2 тури 

червень за призначенням 20+2 

Всеукраїнський турнір серед дівчат 2004-2005 р.н. липень м.Арциз 18+2 

Навчально-тренувальні збори  серпень за призначенням 18+2 

Чемпіонат України серед дівчат (WU-16 WU-14) 2 

тури 

серпень за призначенням 20+2 

Чемпіонат України серед жінок  (перша ліга) 3 

тури 

серпень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України серед жінок ( перша ліга) 3 

тури 

вересень за призначенням 18+2 

Чемпіонат області серед дівчат  

2004-2006 р.н. 

вересень-

жовтень 

з роз’їздами 18+2 

Всеукраїнський  турнір з футболу пам’яті М. 

Сидорчука  

вересень м. Любар 18+2 

Чемпіонат України серед дівчат (WU-16 WU-14) 2 

тури 

вересень за призначенням 20+2 

Чемпіонат України серед жінок  (перша ліга) 4 

тури 

жовтень за призначенням 16+2 

Чемпіонат України з футзалу серед дівчат 2005-

2006 р.н. 

листопад за призначенням 12+2 

Чемпіонат України серед жінок  (перша ліга)  листопад за призначенням 16+2 

Чемпіонат України з футзалу серед дівчат 2007-

2008 р.н. 

листопад-

грудень 

за призначенням 12+2 

Чемпіонат області з футзалу серед жінок грудень м.Костопіль 12 

Всеукраїнський турнір присвячений Дню Святого 

Миколая 

грудень м.Костопіль 12 

Участь у Міжнародних, всеукраїнських турнірах, 

товариських матчах 

протягом року за призначенням 18 

 


