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року
хокейна
команда
нашого училища «Білий Барс
–БВУФК 99» відвідала м.
Вітебськ
(Білорусь),
де
провела чотири чергових
зустрічі відкритого чемпіонату Білорусі з одним з головних конкурентів у
боротьбі за першість ХК «Вітебськ». Але про все по черзі.
Перша гра (20 листопада) Дорога до Вітебська була важкою і
несподівано довгою (через технічні проблеми з транспортом). Тому наша
команда прибула на місце за 15 хвилин до початку матчу. Як кажуть «з
судна на бал». Це не могло не вплинути на подальший перебіг подій. В
цілому гра вийшла цікавою, напруженою і з інтригою до останнього буліту.
Все для господарів в цей день складалось вдало – і добре організована гра в
захисті, і «своєчасно» відкритий на власну користь рахунок, і втома гостей
після дороги. Але треба віддати належне нашим хлопцям, які боролись до
кінця і завоювали заслужене очко. Хоча в серії після матчевих булітів
підсумок міг бути і іншим. В результаті 3:2 на користь господарів.
Друга гра (21 листопада) Відпочивши, на другий день юні броварчани
ще більше підсилили свою мобільну атаку, що відобразилось у велетенській
перевазі в кількості кидків на нашу користь 37-8. Головний козир господарів
- надійна оборона, яка дозволяла до певного часу мінімізувати втрати . Після
першого періоду 1:0 на нашу користь. Але в другому періоді «Барси» ще
більше підвищили швидкість, в результаті чого пішли вилучення у
господарів. Як результат - 3:0 на нашу користь після двох періодів.
Здавалось, що в третьому періоді господарі намагатимуться врятувати гру,
але краща функціональна підготовка наших юнаків далася взнаки -7:0.
Впевнена і заслужена перемога українців.
Третя гра (22 листопада) В третій зустрічі точилась запекла боротьба
на протязі двох періодів. «Барсам» вдалося закинути першу шайбу за одну
секунду до закінчення першого періоду. Другий період взагалі не приніс
успіху жодній з команд 1:0 на нашу користь після двох періодів. Напруження
зростало. І знову наші хлопці виявили сильний характер – на початку
третього періоду три закинуті шайби зняли всі питання про переможця цієї

зустрічі. Як результат - 4:0 на користь броварчан. Важка перемога в упертій
сутичці.
Четверта гра (23 листопада). Найбільш, як кажуть, валідольна гра.
«Барси» увійшли в смак перемог і намагалися забезпечити собі гарний
настрій перед зворотнім шляхом. Але і господарі намагалися реабілітувати ся
за дві «сухі» поразки. Витримавши стартовий наступ броварчан, вітебські
хокеїсти дещо вирівняли гру і на подив гостей та їх досить значної групи
підтримки вийшли вперед, а потім навіть розвинули успіх. 2:0 на користь
господарів після двох періодів. Це однак не вплинуло негативно на малюнок
гри наших хлопців. що робить їм честь. Але майже до середини третього
періоду нічого результативного броварчани не створили. Але, як відомо, вода
камінь точить – на 8-й хвилині періоду наші відіграють одну шайбу. Гра ще
більше загострюється. Одначе після цього, білоруси встали непрохідним
муромі зберегли переможний рахунок – перемога господарів 2:1.
Підсумок. За висловом вітебських спеціалістів хокею :«Команда
гостей (тобто наша), звичайно, порадувала грамотною командною грою, яка
досягнута копіткою, не за один рік, тренерською працею». Важко з ними не
погодитись.
Що стосується загального підсумку за очками – 7:5 на нашу користь .
Але залишилось певне невдоволення, бо успіх міг бути і вагомішим. Але
команда не засмучується. Зробивши висновки – знову до праці і нових
перемог!

