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Чоловічі команди. Вища ліга.
Кам’янець - Подільський національний університет.
Тернопільський національний педагогічний університет.
Національний університет водного господарства та
природокористування (м. Рівне).
4. Національний університет біоресурсів і природокористування (м.Київ).
5. Національний агроекологічний університет (м. Житомир).
6. Коледж - КНУХТ (м. Вінниця).
7. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
8. Тернопільський національний економічний університет.
9. Львівський державний університет фізичної культури.
10. Ніжинський агротехнічний інститут.
1.
2.
3.

Примітка: Даний календар є офіційним викликом командам вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації на змагання чемпіонату
студентської ліги України з волейболу. Командам навчальних закладів за два
тижні до початку туру необхідно проінформувати навчальний заклад, який
приймає тур, про термін приїзду команди, склад делегації, про фінансові
можливості щодо розташування, наявності судді.
Звертаємо увагу на те, що до команди, яка не з`явилася на тур будуть
застосовані штрафні санкції (див. р. VI Регламенту).
10 команд розподіляються за спортивним принципом на три групи:
Група «А»
1. Національний університет (м.Кам’янець-Подільський).
2. Національний університет біоресурсів і природокористування (м.Київ).
3. Коледж - КНУХТ (м. Вінниця).
Група «Б»
1. Тернопільський національний педагогічний університет.
2. Тернопільський національний економічний університет.
3. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Група «В»
1. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).
2. Національний агроекологічний університет (м. Житомир).
3. Львівський державний університет фізичної культури.
4. Ніжинський агротехнічний інститут.

На першому етапі команди грають три тури за схемою:
3 х 3 та 3 х 4 та в трійках (четвірці) – по колу. Розклад ігор, при грі 3 х 3 та
3 х 4 складаються згідно регламенту ФВУ, в підгрупах – по колу за таблицею
Бергера. Номери команд в підгрупах визначаються згідно їх рейтингу за
минулий сезон (команди в підгрупах «А», «Б», «В» розташовані саме так):
І тур 16-20.11.2015 року Група «Б» х Група «В» м. Рівне
14-17.12.2015 року Група «А»
м. Вінниця
ІІ тур 21-24.03.2016 року Група «А» х Група «Б» м. Тернопіль
15-18.03.2016 року Група «В»
м. Львів
ІІІ тур 11-15.04.2016 року Група «А» х Група «В» м. Житомир
12-15.04.2016 року Група «Б»
м. Івано-Франківськ
На другому етапі (ІV фінальний тур), за підсумками першого етапу,
команди розподіляються на дві підгрупи і виборюють місця з 1 по 4 та з 5 по 8.
ІV Фінальний тур (в обох підгрупах): 03-06.05.2016 р.
Тур приймають команди, що посіли після І етапу 1 та 5 місця.
В підгрупах команди грають по колу без урахування очок, набраних на
попередньому етапі, але з бонусними очками (див. розд.VI Регламенту).
Розклад ігор складається за таблицею Бергера згідно зайнятих місць.
Місця команд визначаються за кількістю очок, набраних у фінальному турі.

Жіночі команди. Вища ліга.
1. Чернігівський національний педагогічний університет.
2. Львівський державний університет фізичної культури.
3. Харківський національний педагогічний університет.
4 Харківська державна зооветеринарна академія.
5. Чернівецький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ.
6. Сумський державний педагогічний університет.
7. Кам’янець-Подільський національний університет.
8. Житомирський національний агроекологічний університет.
Примітка: Даний календар є офіційним викликом командам ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації на змагання чемпіонату студентської ліги України з
волейболу. Командам навчальних закладів за два тижні до початку туру
необхідно проінформувати навчальний заклад, який приймає тур, про термін
приїзду команди, склад делегації, про фінансові можливості щодо
розташування, наявності судді.
Звертаємо увагу на те, що до команди, яка не з`явилася на тур
будуть застосовані штрафні санкції (див. р. VI Регламенту).
8 команд розподіляються за територіальною ознакою на дві групи:

Група «А»
1.
2.
3.
4.

Чернігівський національний педагогічний університет.
Харківський національний педагогічний університет.
Харківська державна зооветеринарна академія.
Сумський державний педагогічний університет.
Група «Б»

1.
2.
3.
4.

Львівський державний університет фізичної культури.
Чернівецький торгівельно-економічний інститут- КНТЕУ.
Кам’янець-Подільський національний університет.
Житомирський національний агроекологічний університет.

Змагання проводяться в три тури. На першому турі номери команд
визначаються згідно їх рейтингу за минулий сезон. На наступних турах номери
команд визначаються згідно їх місць у турнірній таблиці. Розклад ігор турів «4 х
4» складається згідно Регламенту ФВУ, в підгрупах по колу – за таблицею
Бергера.
І тур 23-27.11.2015 року:
Група «А» х Група «Б» м. Житомир.
ІІ тур 14-17.03.2016 року
Група «А»
Група «Б»

м. Харків.
м. Кам’янець-Подільський.

На другому етапі (ІІІ фінальний тур), команди розподіляються на дві
підгрупи за підсумками першого етапу, і виборюють місця з 1 по 4 та з 5 по 8.
ІІІ фінальний тур 11-14.04.2016 року приймають команди що посіли
після першого етапу відповідно 1 та 5 місця.
В
фінальному турі команди грають по колу без врахування очок,
набраних на попередньому етапі, але з бонусними очками (див. розд. VI
Регламенту).
Розклад ігор складається за таблицею Бергера, згідно зайнятих місць.
Місця командам визначаються за кількістю очок, набраних у фінальному
турі відповідно до Регламенту змагань.

