Чемпіонат України серед команд вищої ліги ДЮФЛУ.
27 вересня та 4 жовтня 2014 року відбулися
відповідно 3 та 4 тури чемпіонату України серед команд
вищої ліги ДЮФЛУ. Нагадуємо, що команда ФК «Княжа
– ФФБВУФК») бере участь у зазначених змаганнях, як
краща команда Київського обласного регіону.
У третьому турі наші футболісти зустрічалися з
командою з м. Чернігів – «Юність». При цьому гравці вікової групи 1998 р.н.
(тренер Панченко Є.В.) та команда 2000 р.н. (тренери Лесик І.В. та Бідненко
Р.М.) вирушили до Чернігова та грали на виїзді, тоді як команди 1999 р.н.
(тренер Косовець О.М.) та 2001 р.н. (тренери Литовчак М.О. та Волотьок О.В.)
приймали чернігівських футболістів на своєму рідному майданчику «Княжа –
арена».
Отже, юнаки 1998 р.н., пропустивши м’яч у власні ворота на 60 хвилині
гри, не знітилися та змогли знайти в собі сили для того, щоб зрівняти рахунок та
вирвати таку жадану нічию у грі з принциповим суперником. На 75 хвилині
матчу м’яч у відповідь провів Турок Святослав – Іван. Гра так і закінчилася з
рахунком 1:1. Ці два очки стали єдиними втраченими ФК «Княжа – ФФБВУФК»
у звітному третьому турі, оскільки всі інші наші команди змогли здобути
перемоги над суперником.
Доволі цікаво та безкомпромісно проходили матчі у смт. Щасливе на
«Княжій – арені». У протистоянні команд 1999 р.н. наші юнаки, забивши в
першому таймі два м’ячі, відразу дали зрозуміти супернику, хто на полі
господар. Двічі відзначився лідер команди Олександр Токаренко. А вже у
другому таймі завдяки старанням Артема Давиденко та Богдана Святненко
рахунок у матчі став 4:0 на користь юних футболістів з ФК «Княжа –

ФФБВУФК». Матч так і закінчився. В останній грі цього туру на поле вийшли
футболісти 2001 р.н., які після сенсаційної перемоги у попередньому турі над
командою ДЮСШ – 15 з рахунком 3:0 були налаштовані тільки на перемогу.
Вже з перших хвилин гравці з «Княжої» почали турбувати своїми пронизливими
та настирними атаками гравців «Юності», одна з яких призвела до призначення
одинадцятиметрового удару в бік воріт гостей. З «точки» вправно пробив капітан
команди Савчук Олександр. А вже в другому таймі після однієї з атак на ворота
гостей відзначився нападник команди господарів Ілля Цукарудзе, який саме у
цей день відзначив свій 13 день народження.

З такими загальними підсумками для флагмана нашого обласного футболу
закінчився третій ігровий тур звітних змагань.
А 4 жовтня дві команди, а саме 1999 та 2001 р.н. відправилися в гості на
Рівненщину, до м. Костопіль. Команда господарів «КОЛІСП-Штурм» була
налаштована дуже серйозно на гру з нашими хлопцями, саме тому всі дві гри
видалися доволі важкими та цікавими. У грі старших юнаків фортуна
посміхнулася нашим землякам, які буквально за три хвилини змогли забити м’яч
у ворота господарів та здобути такі бажані три очки. Відзначився забитим голом
знову ж таки Олександр Токаренко, який забив круглого після передачі свого
партнера по команді Артема Давиденка.
У грі молодших юнаків вийшло практично все навпаки. Маючи чималу
територіальну перевагу та декілька практично стовідсоткових голових моментів,
юні підопічні тренерського дуету Литовчака та Волотька у другому таймі
пропустили м’яч у свої ворота.
В Щасливому ж наші команди 1998 та 2000 р.н. приймали юних
футболістів з Вінницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Якщо
старші юнаки змогли впоратись з гостями, перемігши з рахунком 2:0,

(відзначились Басалкевич Дмитро та Турок Святослав – Іван), то команда
молодших юнаків не змогла вибороти жодного залікового пункту, програвши з
рахунком 0:1.
Отже, за сумою набраних пунктів у двох звітних турах наші юнаки змогли
набрати 16 залікових пунктів до загальнокомандної скарбнички.
Нагадаємо читачам та вболівальникам ФК «Княжа – ФФБВУФК», що в
наступну суботу 11 жовтня наші команди будуть приймати вдома київську
«Зірку» (1999 та 2001 р.н.) та знову вирушать у подоріж до м. Костопіль (1998 та
2000 р.н.).
В.Золотухін, директор філії.

