
результати 

КУБОК ОБЛАСТІ-2015 

 

1/16 фіналу   15-18 квітня 2015 р.  

 

№1 ДЮСШ «Верес» (Рівне)                      –  «ОДЕК» (Оржів)                           0:9 

№2 ФК «Горинь» (Кустин, Рівнен. р-н)        –  «Маяк» (Сарни)                       1:2                      

№3 ФК «Острог»                                             –  «Гоща-АМАКО» (Гоща)         0:6 

№4 ФК «Щедрість» (Демидівка)   –  ФК «Малинськ» (Березнівський р-н)  1:10 

№5 ФК «Імпульс» (Дубно)                      –  ФК «Садове» (Гощанський р-н)  1:4 

№6 ФК «Оріон» (Грабів, Рівненський р-н) – «Ізотоп-РАЕС» (Кузнецовськ) 2:5   

№7 ФК «Колос» (Кричильськ, Сарнен. р-н) –  «Горинь» (Дубровиця)          2:1 

№8 ФК «Зоря» (Рівненський р-н)                  –  «Сокіл» (Радивилів)                2:3 

№9 «Моноліт» (Кузнецовськ)                       –  «Волинь-Цемент» (Здолбунів) +/- 

№10 ФК «Коливань» (Клевань, Рівнен. р-н) – ФК «Вельбівно» (Острозький р-н) 0:2 

№11 «АМАКО-Симонів» (Гощанський р-н) – «Калина» (Бугрин)                2:0 

№12 ФК «Камаз-Агро» (Острожець)             –  ФК «Костопіль»                     4:1 

№13 ФК «Підлужжя» (Дубенський р-н)        –  «Водник» (Рівне)                    1:4 

№14 ФК «Забороль» (Рівненський р-н)      –  МФК «Володимирець»           3:2 

№15 ФК «Клевань»                                          –  ФК «Стандарт» (Рівне)          1:0      

№16 ФК «Млинів»                                           –  «Полісся» (Рокитне)               0:0 (п.4:1)      

 

1/8 фіналу   26 квітня 2015 р.  

№17 «Моноліт» (Кузнецовськ)                 –  ФК «Клевань»                                     +/- 

№18 «ОДЕК» (Оржів)                                 –  «Водник» (Рівне)                                9:0 

№19 ФК «Малинськ» (Березнівський р-н) –  «Маяк» (Сарни)                              2:0                  

№20 ФК «Камаз-Агро» (Острожець)        –  ФК «Садове» (Гощанський р-н)      1:5 

№21 «Сокіл» (Радивилів)               – ФК «Колос» (Кричильськ, Сарнен. р-н)       +/- 

№22 ФК «Млинів»                         –    ФК «Вельбівно» (Острозький р-н) 1:1 (д.ч. 2:1) 

№23 ФК «Забороль» (Рівненський р-н)       –  «Ізотоп-РАЕС» (Кузнецовськ)      2:3 

№24 «Гоща-АМАКО» (Гоща)             – «АМАКО-Симонів» (Гощанський р-н)   3:2 

 

¼ фіналу   05 липня 2015 р.  

№25 ФК «Садове» (Гощанський р-н)       –      «ОДЕК» (Оржів)                              0:0  (д.ч. 0:2)                                  

№26 ФК «Млинів»                                        –       «Гоща-АМАКО» (Гоща)              2:1                  

№27 «Сокіл» (Радивилів)                            –      «Моноліт» (Кузнецовськ)              6:2                

№28 ФК «Малинськ» (Березнівський р-н) –      «Ізотоп-РАЕС» (Кузнецовськ)   1:0  

 
½ фіналу Перші матчі 12 липня 2015 р.  

№ 29   «ОДЕК» (Оржів, Рівненський р-н) – «Сокіл» (Радивилів) – 4:1 

№ 30   ФК «Малинськ» (Березнівський р-н)  –  ФК «Млинів» – 2:2 

 ½ фіналу Матчі-відповіді 19 липня 2015 р.  

№31   «Сокіл» (Радивилів) – «ОДЕК» (Оржів, Рівненський р-н) – 0:5 

№32    ФК «Млинів» – ФК «Малинськ» (Березнівський р-н) – 1:5 

 

ФІНАЛ  23.08.2015 р.  «ОДЕК» (Оржів) – ФК «МАЛИНСЬК»       1:0 

 

 

                                                                                             Комітет з проведення змагань РОФФ 


