«ЗАТВЕРДЖЕНО» Голова
Комітету з організації та проведення змагань
ФГУ

Є.І. Петрушевський
«08» серпня 2016 р.

КАЛЕНДАР
Чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд
Супер ліги сезону 2016-2017 рр.
Склад учасників:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Реал» (м. Миколаїв)
«Спартак» (м. Київ).
«Єкономуніверситет» (м.Тернопіль).
«Галичанка» (м. Львів).
«Карпати» (м. Ужгород).
«Дніпрянка» (м. Херсон).
Попередній етап:

02-03.09.016р.
1 тур

23-24.09.16р.
2 тур

№1.1-4 «Реал» - «Галичанка»
№2.2-6. «Спартак» - «Дніпрянка»
№3.3-5. «Єкономунівер»– «Карпати»

№4. 4-2. «Галичанка» - «Спартак»
№5. 5-1. «Карпати» – «Реал»
№6. 6-3. «Дніпрянка» «Єкономун»

21-22.10.16р.
4тур
№10.2-5. «Спартак»- «Карпати»
№11.3-1. «Єкономунівер»–«Реал»
№12.6-4. «Дніпрянка»-«Галичанка»

04-05.11. 16р.
5 тур
№13.5-6. «Карпати»-«Дніпрянка»
№14.3-4. Єкономун - «Галичанка»
№15.1-2. «Реал» - «Спартак»

09-10.12.16р.
6тур

23-24.12.16р.
7 тур

09--10.10.16р
3 тур
№7.1-6. «Реал» - «Дніпрянка»
№8.2-3. «Спартак» -«Єкономунівер»
№9.4-5. «Галичанка» - «Карпати»

10-11.02.17р
8 тур

№16.4-1. «Галичанка» -«Реал»
№17.6-2. «Дніпрянка» «Спартак»
№18.5-3. « «Карпати» - «Єкономунів»

№19. 2-4. «Спартак» -«Галичанка»
№22.6-1. «Дніпрянка»- «Реал»
№20.1-5. « Реала» -«Карпати»
№23.3-2. «Єкономунівер»- «Спартак»
№21.3-6.« «Єкономунівер» - «Дніпрянка» №24.5-4. «Карпати»-«Галичанка»

24-25.02.17р.
9тур
№25.5-2. «Карпати» -«Спартак»
№26.1-3. «Реал»- «Єкономунівер»
№27.4-6. «Галичанка»- «Дніпрянка»

24-25.03. 17р.
10 тур
№28.6-5. «Дніпрянка» -«Карпати»
№29.4-3. «Галичанка»- «Єкономунівер»
№30.2-1. «Спартак»- «Реал»

Фінальний етап:
На фінальному етапі всі команди розподіляються на дві групи (А та Б) за результатами
ігор попереднього етапу. До групи «А» включаються команди, що зайняли 1-3 місця після
попереднього етапу. До групи «Б» включаються команди, що зайняли 4-6 місця після
попереднього етапу. У групі «А» та «Б» ігри проходять турами (3 тури) по дві гри в турі,
на майданчику кожної з команд (порядок турів групи «А» з 3-ої команди до 1-ої, порядок
турів групи «Б» з 6-ої команди до 4-ої) із збереженням очок, набраних на попередньому
етапі.

07-09.04.17
11 тур

31. 1-3
32. 3-2
33. 1-2

26-28.04.17
12 тур

11-13.05.17
13 тур

34. 1-3
35. 3-2
36. 1-2

37. 1-3
38. 3-2
39. 1-2

*Команда яка вказана в календарі першої -є приймаючою стороною
(господар матчу) *
Комітет з організації та проведенню змагань залишає за собою
право на зміни календаря.

