Початок Чемпіонату України з футболу, серед команд вищої ліги
ДЮФЛУ, сезону 2014-2015 років.
13-14 вересня на полях спортивного комплексу «Княжа – арена», було
розпочато Чемпіонат України з футболу серед команд 1998, 1999, 2000 та
2001 років народження у Вищій лізі ДЮФЛУ. Флагман нашого обласного
дитячо-юнацького футболу ФК «Княжа» – філія футболу Броварського
вищого училища фізичної культури (далі – ФК «Княжа – ФФБВУФК») грала
спарені поєдинки зі
своїми друзями, які
також базуються та
тренуються на базі
спортивного
комплексу «Княжа
–
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Футбольний клуб
«Арсенал» м. Київ.
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робиться все можливе за для належного утримання вихованців філії футболу
БВУФК.
13 вересня відбулися перші ігри у цьому клубному протиборстві. Отже
спочатку на поле вийшли команди 1999 р.н. У звітній грі наші обласні
футболісти чудово протистояли більш титулованим киянам, маючи чималу
кількість гольових моментів. Але забити м’яча у ворота канонірів у той день
не судилося. Отже нульова нічия та перший заліковий бал до клубної
скарбнички.
У другій грі, в якій зустріли гравці 2001 р.н., кращою, на превеликий
жаль для місцевих вболівальників були київські футболісти. Вони грали
доволі впевнено та наполегливо. Отже підопічні досвідченого тренера ФК
«Княжа – ФФБВУФК» - Літовчака Миколи Олексійовича, нічого не змогли
вдіяти проти арсеналівців. У підсумку суха поразка зі значним рахунком 0:7.
Наступного дня на поле вийшли команди 1998 та 2000 р.н.. Якщо
команда старших юнаків чинила достойний спротив арсеналівцям та в
підсумку досягла таки позитивного для себе результату, завершивши зустріч
з рахунком 2:2, то молодші юнаки 2000 р.н. поступилися з сухим рахунком
0:3. Отже за підсумками першого туру змагань команда ФК «Княжа –
ФФБВУФК» здобула всього два залікових пункти у власну скарбничку.

Та вже у другому турі звітних змагань, який було проведено 20
вересня,
наші футболісти були більш впевнені та змогли відібрати у

титулованого суперника – команди «ДЮСШ – 15» половину від максимуму
залікових балів, яку можна набрати в одному турі.
Отже команди 1999 та 2001 р.н. грали на виїзді в м. Києві та змогли
перемогти в обох іграх, а саме хлопці тренера Косовця Олександра
Михайловича перемогли з мінімальним рахунком 2:1, а підопічні Миколи
Літовчака, змогли порадувати свого тренера сухою перемогою з рахунком
3:0.
Але на превеликий жаль у цьому турі також не обійшлося без ложки
дьогтю. Його підлили в загальну картину вихованці тренера Панченка Євгена
Володимировича. Підопічні зазначеного тренера – вихованці 1998 р.н.
поступилися на своєму ігровому майданчики з рахунком 2:0.
А от вихованці тренерського дуету з досвідчених тренерів – Лесика
Івана Петровича та нового тренера в складі команди ФК «Княжа –
ФФБВУФК» - Руслана Бідненко протиставити солідній грі футболістів
ДЮСШ – 15 нічого не змогли. У підсумку знову поразка з рахунком 0:1.
Отже після двох ігрових днів до скарбнички команди ФК «Княжа –
ФФБВУФК» залучено вісім залікових балів. Нагадаємо, що наступний тур
звітних змагань відбудеться у найблищу суботу 27 вересня. Наші обласні
вихованці зіграють з принциповим суперником – командою ФК «Юність» з
міста Чернігів.
Команди 1998 та 2000 р.н. зіграють на виїзді, в м. Чернігові, а
вихованці 1999 та 2001 р.н. зіграють на стадіоні «Княжа – арена» в селі
Щасливе.
Запрошуємо всіх вболівальників, підтримати наших юних
футболістів, які роблять все можливе для створення позитивного іміджу
Київського обласного футболу.

