Молодіжний чемпіонат світу з хокею
з шайбою серед юнаків віком до 20
років
З 12 по 18 грудня 2019 року у
Київському Палаці спорту відбувся
Чемпіонат світу з хокею з шайбою
серед юнаків віком до 20 років у групі
ІВ. В цих змаганнях взяли участь збірні
команди Угорщини, Польщі, Франції,
Італії, Естонії та України. Збірна команда України, на правах господаря,
вважалась одним з фаворитів змагань. В складі нашої хокейної дружини брали
участь в чемпіонаті випускники училища – воротар Владислав Гурко,
захисники Михайло Васильєв та Богдан Грицюк і нападники Дмитро
Даниленко, Олександр Пересунько, Гліб Кривошапкін та Фелікс Морозов.
В день відкриття чемпіонату збірна України зустрілася, як потім
виявилось, з майбутніми переможцями – збірною Угорщини. Матч склався
невдало для наших гравців – велика кількість технічного браку і тактичних
помилок призвели, на жаль, до закономірної поразки 1:5.
Після дня відпочинку українці зустрілися зі збірною Польщі, яка в перший
день «знищила» збірну Італії. Цей матч був повною протилежністю першій
невдалій зустрічі – суворе дотримання ігрової дисципліни, повна самовіддача,
виконання тренерських настанов. Як підсумок красива упевнена перемога 3:0.
Закинутими шайбами відзначилися Дмитро Даниленко та Олександр
Пересунько (двічі).
Наступна гра ще з одним фаворитом чемпіонату збірною Франції, мала
стати вирішальною в плані турнірних перспектив українців. Ще в минулому
році суперники виступали в дивізіоні ІА і прагнули до нього одразу
повернутися. Але така ж мета була і у наших хлопців. Цей матч сміливо можна
назвати матчем невикористаних можливостей. Після двох швидко пропущених
шайб, юні українці спромоглися відіграти одну шайбу і далі гра проходила
майже за тотальної переваги наших хокеїстів. Французи, рідкими контратаками,
не давали дрімати нашим оборонцям. У третьому періоді, на жаль, спрацювало
не писане правило – не забиваєш ти, забивають тобі. Третя шайба французів
відібрала всі шанси збірної України на підвищення в класі.
Тепер справою честі наших хокеїстів стало вдале закінчення чемпіонату. В
передостанньому турі після нічийного результату в основний час 1:1 (шайбу
закинув Гліб Кривошапкін), у серії післяматчевих булітів українці не залишили
шансів суперникам. Здобута перемога гарантувала продовження прописки в
дивізіоні ІВ ще на один рік. Але цього нашим спортсменам було замало.
Турнірна ситуація склалася так, що перемога в останньому матчі над збірною

Естонії гарантувала нашій команді третє місце і бронзові нагороди. І ця
перемога була здобута з рахунком 7:3 (відзначилися Фелікс Мррозов – чотири
шайби, Гліб Кривошапкін та Олександр Пересунько – по одній). Ось на такій
мажорній ноті закінчився цей цікавий та повчальний турнір.
За підсумками чемпіонату кращим воротарем визнано Артура
Оганджаняна (Україна), а збірна України в світовому рейтингу збірних віком до
20 років піднялась на дві сходинки і займає 18 місце.

