
         Календар матчів відкритого чемпіонату м. Калуша-2013  

Підсумки жеребкування: 1. «УТОГ-Іскра» (Калуш), 2. ФК «Збора-Інтернаціонал» (с. Збора, 
Калуський р-н), 3. «Червона Валіза» (Калуш), 4. «Євробуд-Олімпія» 
(Калуш), 5. «Дністер» (Калуш), 6. ФК «Хотінь» (Калуш) 

Перше коло 

1 тур (25-26 травня) 

«УТОГ-Іскра» (Калуш) – ФК «Хотінь» (Калуш) 

ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) – «Дністер» (Калуш) 

«Червона Валіза» (Калуш) – «Євробуд-Олімпія» (Калуш) 

2 тур (1 червня) 

ФК «Хотінь» (Калуш) – «Євробуд-Олімпія» (Калуш) 

«Дністер» (Калуш) – «Червона Валіза» (Калуш) 

«УТОГ-Іскра» (Калуш) – ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) 

3 тур (8-9 червня) 

ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) – ФК «Хотінь» (Калуш) 

«Євробуд-Олімпія» (Калуш) – «Дністер» (Калуш)  

«Червона Валіза» (Калуш) – «УТОГ-Іскра» (Калуш) 

Кубок міста. 1/4 фіналу (15-16 червня) 

4 тур (22-23 червня) 

ФК «Хотінь» (Калуш) – «Дністер» (Калуш) 

«УТОГ-Іскра» (Калуш) – «Євробуд-Олімпія» (Калуш)  

ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) – «Червона Валіза» (Калуш) 

5 тур (29-30 червня) 

«Червона Валіза» (Калуш) – ФК «Хотінь» (Калуш)  

«Євробуд-Олімпія» (Калуш) – ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) 

«Дністер» (Калуш) – «УТОГ-Іскра» (Калуш) 

 

Друге коло 

6 тур (3-4 серпня) 

ФК «Хотінь» (Калуш) – «УТОГ-Іскра» (Калуш) 

«Дністер» (Калуш) – ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) 

«Євробуд-Олімпія» (Калуш) – «Червона Валіза» (Калуш) 

Кубок міста. 1/2 фіналу. Субота-неділя, 10-11 серпня 

7 тур (17-18 серпня) 

«Євробуд-Олімпія» (Калуш) – ФК «Хотінь» (Калуш) 

«Червона Валіза» (Калуш) – «Дністер» (Калуш) 

ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) – «УТОГ-Іскра» (Калуш) 

 



Кубок міста. Фінал. Субота, 24 серпня 

8 тур (31 серпня-1 вересня) 

ФК «Хотінь» (Калуш) – ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) 

«УТОГ-Іскра» (Калуш) – «Червона Валіза» (Калуш) 

«Дністер» (Калуш) – «Євробуд-Олімпія» (Калуш) 

9 тур (7-8 вересня) 

«Дністер» (Калуш) – ФК «Хотінь» (Калуш) 

«Євробуд-Олімпія» (Калуш) – «УТОГ-Іскра» (Калуш) 

«Червона Валіза» (Калуш) – ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) 

Резервний день (14 вересня) 

10 тур (22 вересня) 

ФК «Хотінь» (Калуш) – «Червона Валіза» (Калуш) 

ФК «Збора-Інтернаціонал» (Калуський р-н) – «Євробуд-Олімпія» (Калуш) 

«УТОГ-Іскра» (Калуш) – «Дністер» (Калуш) 

 

Примітка: 1) Матчі чемпіонату і розіграшу кубка проводяться в суботу і неділю. 

                    2) Час початку всіх матчів додатково призначається перед початком кожного туру. 


