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БНТ представя директно  ВОЛЕЙБОЛ 2015: 

 

 
 
     Eвропейски игри в Баку – волейбол мъже и жени 

 
     Турнир „Гран при”  - жени  

 
     Европейско първенство /жени/ 

 
     Европейско първенство /мъже/ 

 

 

 Волейбол по БНТ1 и БНТ HD 

www.piero97.com



Eвропейски игри в Баку 
 
13-28 юни 
  
Българските отбори при мъжете и жените  
ще участват на първите европейски игри  
в Баку.  
 
 
ТУРНИР “ГРАН ПРИ” 
 
10 -12 юли 
  
Турнирът „Гран при” е дамският еквивалент на световната лига. Самоков е домакин на 
един от турнирите в нашата група, където българският женски национален отбор ще играе 
заедно със съставите на Пуерто Рико, Чехия и Хърватия.  
  
10 юли   18:30 – България – Хърватия 
11 юли   16:30 – България – Чехия 
12 юли   16:30 – България – Пуерто Рико 

     

 

 

Волейбол по БНТ1 и БНТ HD 
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Волейбол по БНТ1 и БНТ HD 

 
 

 
Европейско първенство /жени/ 
 Холандия 
 
26 септември – 4 октомври 
 
.  
Българският национален отбор играе  
в група „С” в Ротердам, заедно със съставите на Русия и Хърватия, както и 
победителят от плейоф между Украйна и Беларус. 
  
26 септември 16:00 – България – Русия 
27 септември 19:00 – България – Хърватия 
28 септември 18:00 – България – Украйна/Беларус 
  
Ако българският национален отбор достигне до плейофи те ще бъдат на 30-ти 
септември. Четвъртфиналите са на 1-ви октомври. Полуфиналите са на  
3-ти октомври, а финалът и срещата за 3-то – 4-то място –  
на 4 октомври. 

www.piero97.com



Европейско първенство /мъже/ 
  
България ще бъде домакин, заедно с Италия  
на европейското първенство по волейбол за мъже.  
Подобен форум не се е провеждал у нас от 1981 г. 
„Арена Армеец” в София и Дворецът на културата  
и спорта във Варна ще бъдат двете зали, в които  
ще играят най-добрите волейболисти на Стария континент.  
9 октомври   20:30 – България – Германия - БНТ 1 и БНТ HD 
10 октомври 20:30 – България – Чехия - БНТ HD 
11 октомври 20:45 – България – Испания или Холандия - БНТ 1 и БНТ HD 
  
Забележка: Преди всеки мач ще има студийна програма 20 мин. преди началото на срещата по БНТ HD и 
15 мин. след края по БНТ 1 и БНТ HD. 
  
Плейофните срещи ще бъдат на 13 октомври от 17:30 и 20:30. 
Четвъртфиналите са на 14 октомври от 17:45 и 20:45. 
Полуфиналите са на 17 октомври от 17:45 и 20:45. 

Срещата за 3-4 място е на 18 октомври от 17:30. 

Финалът е на 18 октомври от 20:45. 

  

Всички срещи на територията на България /2 плейофа и 2 четвъртфинала/, както и полуфиналите, 

мечът за 3-4 място и финалът ще бъдат излъчвани пряко по БНТ HD, а срещите на България, както и 

финалът и по БНТ 1. 

 

 

Волейбол по БНТ1 и БНТ HD 

 
 

www.piero97.com




