Додаток до листа ААФУ № 209 від 08.06.2015 р.

Склад груп і календар матчів другої частини
групового етапу чемпіонату України з футболу
серед аматорських команд
2015 р.
Група А
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Рух» (Винники Львівської області)
ФК «Вінниця»
ОДЕК (Оржів)
«Колос» (Ковалівка Київської області)
«Єдність» (Плиски Чернігівської області)
«Авангард» (Корюківка Чернігівської області)

І тур, 10.06 (середа)

IV тур, 1.07 (середа)

1. «Колос» – ОДЕК
2. «Єдність» – ФК «Вінниця» – 4 липня
3. «Авангард» – «Рух»

10. ОДЕК – «Колос»
11. ФК «Вінниця» – «Єдність»
12. «Рух» – «Авангард»

ІІ тур, 17.06 (середа)

V тур, 8.07 (середа)

4. ФК «Вінниця» – «Колос»
5. «Єдність» – «Рух»
6. ОДЕК – «Авангард»

13. «Колос» – ФК «Вінниця»
14. «Рух» – «Єдність»
15. «Авангард» – ОДЕК

ІІІ тур, 24.06 (середа)

VI тур, 15.07 (середа)

7. ОДЕК – «Єдність»
8. «Авангард» – ФК «Вінниця»
9. «Рух» – «Колос»

16. «Єдність» – ОДЕК
17. ФК «Вінниця» – «Авангард»
18. «Колос» – «Рух»

Резервний день – 4.07.2015 р.
Матчі останнього туру повинні розпочинатися одночасно о 18.00 год.
До фінальної частини чемпіонату виходять команди, які посядуть 1, 2, 3, 4 місця.
Команди, які посядуть п’яті місця,
отримують право участі в 1/8 фіналу розіграшу Кубка України.
Перенесені матчі мають відбутися не пізніше,
ніж за два тури до закінчення групового етапу.
Комісія з проведення змагань ААФУ

Склад груп і календар матчів другої частини
групового етапу чемпіонату України з футболу
серед аматорських команд
2015 р.
Група Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Балкани» (Зоря Одеської області)
«Жемчужина» (Одеса)
«Мир» (Горностаївка Херсонської області)
«Інгулець» (Петрове Кіровоградської області)
«Колос» (Зачепилівка Харківської області)
«Таврія-Скіф» (Роздол Запорізької області)

І тур, 10.06 (середа)

IV тур, 1.07 (середа)

1. «Інгулець» – «Мир» – 4 липня
2. «Жемчужина» – «Колос»
3. «Балкани» – «Таврія-Скіф»

10. «Мир» – «Інгулець»
11. «Колос» – «Жемчужина»
12. «Таврія-Скіф» – «Балкани»

ІІ тур, 17.06 (середа)

V тур, 8.07 (середа)

4. «Жемчужина» – «Інгулець» – 20 червня 13. «Інгулець» – «Жемчужина»
5. «Колос» – «Балкани»
14. «Балкани» – «Колос»
6. «Мир» – «Таврія-Скіф»
15. «Таврія-Скіф» – «Мир»
ІІІ тур, 24.06 (середа)

VI тур, 15.07 (середа)

7. «Мир» – «Колос»
8. «Таврія-Скіф» – «Жемчужина»
9. «Балкани» – «Інгулець»

16. «Колос» – «Мир»
17. «Жемчужина» – «Таврія-Скіф»
18. «Інгулець» – «Балкани»

Резервний день – 4.07.2015 р.
Матчі останнього туру повинні розпочинатися одночасно о 18.00 год.
До фінальної частини чемпіонату виходять команди, які посядуть 1, 2, 3, 4 місця.
Команди, які посядуть п’яті місця,
отримують право участі в 1/8 фіналу розіграшу Кубка України.
Перенесені матчі мають відбутися не пізніше,
ніж за два тури до закінчення групового етапу.
Комісія з проведення змагань ААФУ

