Чемпіонат України з хокею з шайбою серед юнаків 1998-99 р.н. (3 коло)
29 та 30 січня 2014 року на льодовій арені «Термінал» у Броварах пройшли
чергові матчі Чемпіонату України з хокею з шайбою серед юнаків 1998-1999
років народження. У двох матчах, які завершували програму 2 кола чемпіонату,
зійшлися у впертому двобої команди «Крижинка» (м. Київ) та наші учні з
відділення хокею «Білий Барс - БВУФК».
З кожною новою зустріччю суперництво цих команд стає все запеклішим.
Команда «Крижинка» є чемпіоном України останніх трьох розіграшів, постійно
бере участь у відкритому чемпіонаті Білорусі. Але високі досягнення суперників
не збентежили наших хлопців, які у двох зустрічах дали справжній бій одному з
фаворитів чемпіонату.

У першій зустрічі на майданчику довго тривала рівна і напружена гра з
обопільними шансами на успіх. Дійство, яке відбувалось на льодовому
майданчику, заворожувало чисельних вболівальників, які активно підтримували
юних спортсменів. Лише наприкінці першого періоду помилка в обороні юних
броварчан призвела до пропущеного голу. Не зміг допомогти своїй команді і
воротар Андрій Любимов. Але невдовзі разюча атака «юних барсів» завершилася
індивідуальним проходом і майстерним кидком у верхній кут воріт у виконанні
Артема Козієнка. Рахунок 1:1 і продовження запеклої боротьби, яка інколи навіть
виходила за межі правил. Велику частину ігрового часу команди провели в
неповних складах, але жодна не змогла скористатись сприятливими
можливостями і змінити рахунок. Здавалось, що долю протистояння вирішить
серія післяматчевих буллітів. І знову прикра помилка захисників завершилась

«необов’язковим» голом у наші ворота. 2:1 на користь «Крижинки» і ледь більше
чотирьох хвилин до кінця зустрічі.
Останні хвилини матчу проходили у безперервних атаках броварчан. За цей
короткий проміжок часу було все – і невикористані гольові моменти, коли,
здавалось, шайбі не було іншого шляху, ніж у ворота, і небезпечні контратаки
суперників, і заміна воротаря на шостого польового гравця. Але всі намагання
зрівняти рахунок не дали результату – гра завершилась на користь киян.
Наступного дня гра вже проходила за сценарієм броварчан. Тренером
Буценком К.Л. була змінена тактика гри, хлопці чітко виконували всі вказівки
свого наставника і в результаті в середині другого періоду 4:0 на користь
«барсів». Закинутими шайбами відзначились Артем Козієнко (двічі), капітан
команди Максим Разумов та новачок команди, який добре увійшов у колектив і
швидко знайшов спільну мову з партнерами, Валерій Мкртчян. Після досягнення
значної переваги, юні броварчани стали грати «другим номером», сподіваючись
спіймати суперника на контратаках. Це було викликано необхідністю зберегти
сили на матчі з наступним суперником – київським «Соколом», які мали
відбутись через день, 1 та 2 лютого.
Всі намагання «Крижинки» змінити хід гри ні до чого не призводили і
суперник почав відверто грубіянити. Наші хокеїсти терпляче зносили грубість
суперників, яку карав суддя гри. Лише наприкінці зустрічі прохід нападника
команди суперників Єгора Шаха завершився голом престижу. 4:1 – впевнена і
цілком заслужена перемога «Білого Барсу – БВУФК».
Але радіти і спочивати на лаврах не було часу – вже через день на ковзанці
АТЕК (м. Київ) чекали зустрічі з не менш принциповим суперником київським
«Соколом».
Перша зустріч, яка відбулася 1 лютого, відзначалася надзвичайно високою
напругою і впертістю. Команди довго не знаходили щілин в обороні одна одної,
хоча ігрова перевага була на боці броварчан. Перший період закінчувався
безрезультатно – 0:0. Напруження зростало, кожна помилка могла відобразитися
на результаті матчу. І тут досить несподівано відзначилася третя ланка нападу
«Білого Барсу- БВУФК». Вдалий кидок Павла Солов’я і на перерву команди йдуть
при рахунку 1:0 на користь «барсів».
Другий період пройшов при тотальній перевазі наших хокеїстів. Але шайба
вперто не хотіла йти у ворота «соколят». Нарешті, в другій половині періоду,
Нікіта Лєсніков закинув таку необхідну шайбу. Після двох періодів ми попереду
2:0. В третьому періоді далося взнаки велике фізичне і психологічне
навантаження останніх днів. І в заключній десятихвилинці кияни перехопили
ініціативу. Але впевнена і надійна гра захисту, де можна відзначити Іоанна
Роганова та новачка Олексія Ступницького, не дала можливості київській команді
кардинально змінити хід гри. Та все ж таки, незадовго до закінчення зустрічі,
одна з багатьох атак на наші ворота завершилася влучним кидком киян. 2:1 на
користь броварчан і чергові три очки до турнірної таблиці.
Наступна гра, що відбувалася 2 лютого, при мінусовій температурі на
ковзанці, підтвердила слова відомої пісні, що «в хокей грають справжні
чоловіки». Дії наших хлопців відповідали принципу «чим важче – тим краще».
Четверта гра за п’ять днів з сильними суперниками, які мали змогу
цілеспрямовано готуватись до двобоїв, мали достатньо часу для відновлення та

відпочинку. Не має рації описувати всі перипетії матчу – красномовніше всіх слів
підсумковий результат матчу 7:4 на нашу користь. Матч став своєрідним
бенефісом Нікіти Лєснікова – на його рахунку, так званий, «покер», тобто чотири
закинуті шайби. Якби на ковзанці не було так прохолодно, то вболівальники, за
традиціями Національної хокейної ліги, про гру в якій мріє кожен хокеїст, мали б
закидати лід головними уборами – так своєрідно вітають гравця, який
відзначився. Партнери, відчувши, що у Нікіти йде гра, створювали йому
можливості, які він реалізовував. Підтримали свого товариша закинутими
шайбами Валерій Мкртчян (двічі) ті Максим Разумов.
Таким чином, вирішальне третє коло чемпіонату України вихованці
К.Л.Буценка розпочали з двох перемог і впевнено посідають друге місце в
турнірній таблиці. Побажаємо й надалі нашим хлопцям перемог і успішного
завершення регулярного чемпіонату.

