Переможна весна.
З 14 по 20 квітня 2018 року
на головній спортивній арені
України відбувся чемпіонат
світу з хокею з шайбою в
дивізіоні ІВ серед юнаків у віці
до 18 років. На льодовому
майданчику Київського Палацу
спорту суперничали за право
підвищитись у класі
збірні
команди
України,
Австрії,
Угорщини, Японії, Італії та
Румунії.
Перед
початком
чемпіонату, не зважаючи на
статус
господарів,
збірна
команда України не вважалася фаворитом. Але підтвердити чи спростувати прогнози
спеціалістів, могли тільки результати очних протистоянь.
В перший день чемпіонату наші хлопці зустрілися з, як завжди незручним
суперником, збірною Японії. Долю впертого протистояння вирішила лише одна
закинута шайба, яку отримали гравці України, перебуваючи у чисельній меншості.
Отже, перший млинець вийшов глевким. Але подальші ігри показали, що команда
Олега Ігнатьєва вміє робити висновки з невдач і демонструвати справжній спортивний
характер.
У другий ігровий день українців чекала зустріч з основними фаворитами
чемпіонату – збірною Австрії. Гостре суперництво точилося на протязі всього матчу,
серця вболівальників, які майже повністю заповнили трибуни, завмирали з кожною
атакою суперників. Напруга досягла апогею, коли австрійці повели перед 3:2. Але тут
проявився справжній спортивний характер наших хлопців, які зібрали в кулак всю
свою волю, майстерність і залишок сил. Прикладені зусилля не могли пройти марно –
незважаючи на супротив суперників довгоочікувана перемога з рахунком 5:3, яка
стала першою сходинкою на шляху до загального успіху.
Після дня відпочинку була здолана сильна команда Угорщини 4:3, потім
непоступливі італійці 3:1. Кожен з цих поєдинків був по-своєму складним – у матчі з
угорцями наших хлопців врятувало справжнє хокейне диво, коли змінивши воротаря
на шостого польового гравця кидок суперників влучив у стійку наших воріт. В
ситуації, що склалася, очки втрачати було непотрібно, тим більше, що під кінець
основного часу була помітна явна перевага угорців у фізичних кондиціях. Але як
відомо, щастить найсильнішим. У матчі, який нічого не вирішував для італійців, наші
суперники гідно протистояли нашим хлопцям і навіть повели в рахунку. Але знову
наші гравці проявили всі свої найкращі якості і завоювали надважливу перемогу.
В останній день і в останній грі чемпіонату зустрічалися лідер збірна України з
явним аутсайдером збірною Румунії. У разі перемоги наші хокеїсти завойовували
єдину путівку в Дивізіон ІА. Але цю перемогу треба було ще відвоювати у суперника,
який прикладав над зусилля, щоб на прощання грюкнути дверима. Хід гри
продемонстрував різницю в класі команд – на протязі всього матчу гру контролювала
збірна України, яка на радість переповнених трибун впевнено перемогла 6:0 і
завоювала омріяну путівку в Дивізіон ІА.

Треба відмітити чудову організацію турніру, на що звернув увагу представник
Міжнародної федерації. І це не слова заради люб’язності, а констатація очевидного
факту. У всі ігрові дні трибуни Палацу спорту були заповнені майже вщерть, а в
останній ден. Були проблеми із знаходженням вільного місця на трибунах. Робота всіх
служб була організована на міжнародному рівні. Емоційною родзинкою чемпіонату
були виступи відомої дівочої трупи підтримки Red Foxes. Натхненна, емоційна,
доброзичлива підтримка глядачів під час матчів збірної команди України окриляла,
надихала наших спортсменів на перемоги і самовіддану гру. І як результат, перший за
останнє десятиріччя виграш підгрупи для юніорів.
Наостанок, хотілося б згадати вихованців училища та їх значний внесок у
підсумкову перемогу збірної України. Найкращим гравцем збірної на чемпіонаті був
визнаний учень 11 класу училища Дмитро Даниленко. Найкращим нападником
чемпіонату визнаний випускник училища Олександр Пересунько, який стоїть на
дранті НХЛ. Разом з вищезгаданими гравцями відзначився результативною грою
випускник Фелікс Морозов. Також у переможному чемпіонаті брали участь 11класник Михайло Васильєв, студенти 1 курсу Богдан Грицюк і Олександр Качула,
випускники Гліб Кривошапкін, Кирило Ланін, Владислав Гурко.
Подальших перемог і нових звершень!

