П’ятий тур чемпіонату України серед команд вищої
ліги ДЮФЛУ.
11 жовтня 2014 року відбувся
п’ятий
тур
чемпіонату України серед команд вищої ліги Дитячоюнацької футбольної ліги України
У звітному, п’ятому,
турі юні футболісти з
Київщини на своєму полі приймали ФК «Зірка» м. Київ, змагання проходили
серед команд 1999 р.н. (тренер – Косовець О.М.) та 2001 р.н. (тренери
Литовчак М.О. та Волотьок О.В.).
Гра старших юнаків розпочалася під акомпанемент атакуючих дій
господарів майданчика – гравців ФК «Княжа – ФФБВУФК», які накочували
свої атаки одну за одною на ворота ФК «Зірка». Нагадаємо, що команда
юнаків 1999 р.н., з села Щасливе, перед звітною грою посідала почесне
друге місце у перегонах, поступаючись за набраними пунктами тільки
фавориту змагань – команді ФК «Динамо». Отже статус лідерів та домашній
майданчик гнали господарів постійно в атаку. Але гостям доволі швидко
вдалося впоратися з натиском господарів та перевести гру у вигідне для себе
спокійне русло і виграти цей матч з рахунком 1:0. Отже перша поразка
команди Косовця О.М. у перегонах команд вищої ліги у цьому сезоні.

Команда 2001 р.н. також з перших хвилин матчу взяла перевагу над
суперником. І здавалося, що м’яч ось-ось перетне лінію воріт команди
«Зірка», але на превеликий жаль для місцевих вболівальників та батьків
дітей, які прийшли на стадіон та щиро вболівали за нашу команду, м’яч так і
не залетів до воріт гостей. Так гра і закінчилася нульовою нічиєю 0:0. Гравці
цієї вікової групи принесли у цьому турі до загальнокомандної скарбнички
один бал.

Команди ж 1998 та 2000 р.н. ще в п’ятницю, 10 жовтня вирушили на
виїздний двобій до м. Костопіль. Прибувши до місця проведення доволі
пізно, наші хлопці старшого віку змогли здолати своїх однолітків з рахунком
1:0. Відзначився Никитенко Ілля, який забив м’яча у ворота господарів. Отже
перша перемога в цьому турі була здобута вихованцями тренера Панченко
Євгена Володимировича.
Команда 2000 р.н. під керівництвом тренера
Бідненка Руслана Михайловича не змогла здолати суперників у виїздній грі
та поступилися з рахунком 0:1. Господарі забили м’яча після призначеного
одинадцятиметрового удару у ворота команди ФК «Княжа – ФФБВУФК».
Наступний тур наші команди проведуть 18 жовтня
з такими
суперниками: 1998 та 2000 р.н. на своєму майданчику приймуть ФК «Зірка» з
м. Київ, а юнаки 1999 та 2001 р.н. вирушать до Києва, де зустрінуться з
лідерами перегонів у перший зональній групі командою «Динамо».

