Чемпіонат світу з хокею з
шайбою серед юнаків
віком до 18 років (U-18).
Вдалий старт.
З 15 квітня в словенському
місті Блед розпочався чемпіонат
світу з хокею з шайбою серед
юнаків віком до 18 років (U-18).
Суперниками збірної команди України є ровесники з Італії, Польщі, Японії,
Австрії та господарі турніру збірна Словенії. Фахівці вважають фаворитами
турніру збірні Австрії та господарів турніру словенців. Але гравці збірної
України, серед яких 8 вихованців училища, не згодні з прогнозами і спробують їх
спростувати.
У матчі-відкритті чемпіонату зустрілися збірні команди України та Італії. Гра
здебільшого проходила з перевагою наших хокеїстів. В першому періоді рахунок
зустрічі учень 11-А класу училища Олександр Пересунько. В другому періоді
суперники перехопили ініціативу і двічі засмутили нашу команду – 2:1 на користь
італійців. В третьому періоді наша команда заграла більш активно, що відразу
відобразилось на табло льодової арени. Спочатку з результативної передачі
О.Пересунька шайбу закинув О.Фірсов. Надалі відзначалися лише вихованці
училища – третя шайба на рахунку Дмитра Даниленка, якому асистував Нікіта
Лєсніков, а четверту, до речі у меншості, після індивідуального проходу закинув
Гліб Кривошапкін. У підсумку перемога з рахунком 4:2.
У другий день чемпіонату в першому матчі ігрового дня зустрілися збірні
України та Польщі. Ці команди добре знають одна одну – ще восени вони провели
дві товариські зустрічі у Броварах, де обмінялись перемогами. Звітний матч
проходив у напруженій боротьбі, з обопільними можливостями для взяття воріт.
Але більш успішними спочатку були наші суперники, які повели в рахунку після
першого періоду 2:0. Але в другому періоді ситуація змінилась – наші хлопці
вміло використали 5-хвилинне вилучення гравця польської збірної і після
численних атак зрівняли рахунок 2:2. Третій період, незважаючи на загальну
перевагу українців, результат не змінив. Нічия 2:2 і п’ятихвилинний овертайм у
форматі 3 на 3. В таких умовах на перший план виходить індивідуальна
майстерність і функціональний стан. Ці компоненти у суперників були приблизно
на одному рівні. Крім того, давався взнаки психологічний вантаж – вага помилки
неймовірно зросла. Моменти були в обох команд, але їх кількість була незначна. І
ось, коли здавалося, що суперники будуть змушені визначати переможця у серії
булітів, знов своє вагоме слово сказав Олександр Пересунько. На останній
хвилині, «обікравши» суперника у власній зоні, Олександр не залишив жодних
шансів захисникам поляків наздогнати себе і майстерно реалізував вихід один на
один з воротарем.
Перемога 3:2 і лідерство в чемпіонаті! У підсумку
О.Пересунько був заслужено визнаний кращим гравцем матчу у складі збірної
України.

Після дня відпочинку, чемпіонат продовжиться 18 квітня. Побажаємо нашим
спортсменам перемог, тим більше, що матчі з основними суперниками ще
попереду.

