Напружений хокейний січень.
Після короткочасної новорічної
перерви поновились ігри Чемпіонатів
України з хокею з шайбою у різних
вікових групах. Про результати
виступів
наших
команд
у
коротенькому огляді.
Розпочнемо, як годиться, з
наймолодших. «Білий
Барс-2002»
провів у цьому місяці 6 зустрічей і у всіх отримав перемоги. 18-19 січня наші
хлопці приймали завжди непоступливих суперників з СДЮСШОР (м.Харків)
на власному майданчику. Дві впевнені перемоги 8:2 і 7:1. 20-21 січня зустрічі
у Києві з принциповим суперником «Крижинкою» знову завершилися
звитягою команди училища 3:2 і 9:2. І фінальним акордом цього ударного
циклу став виїзд у Кременчук на оновлену арену «Айсберг». І якщо в першій
зустрічі зберігалася певна інтрига – 4:3, то повторна зустріч розставила все
по місцях 13:2 – впевнена перемога «барсів». Команда тренера О.Бобкіна
досягла у цьому місяці стовідсоткового результату, чого й надалі бажаємо.
У чемпіонаті юніорської хокейної ліги 1996-2001 р.н. «Білий Барс»
провів три зустрічі – 6 січня переміг богуславських «Шершнів» 10:1, 11 січня
здолав новояворівських «Галицьких Левів» 8:1, а 22 січня досить несподівано
поступився у Новояворівську господарям 3:4. Але цей результат зумовлений
втомою гравців після довгої і важкої дороги. Хоча, порівнюючи клас команд,
це виправдання не може заспокоїти.
І нарешті вершина хокейної піраміди – команда майстрів «Білий Барс»,
в складі якої грають студенти та учні училища. Наші земляки провели у січні
7 матчів чемпіонату УХЛ, в результаті якої «видали» найдовшу переможну
серію: 6 січня перемога над «Вовками»10:2, 10 січня над «Левами» 9:1, 13
січня – над «Кременчуком» 4:2, 17 січня – над харківським «Динамо» 5:2, 20
січня – над «Левами» 3:1 (після тривалої поїздки і очікування ремонту
автобуса), 24 січня – на оновленому «Айсберзі» над «Кременчуком» – 3 :0. І
лише несподівана поразка 27 січня на власному майданчику від харківського
«Динамо» 1:3 не дозволила досягти стовідсоткового результату у першому
місяці нового року і продовжити переможну серію до восьми матчів. Але
впевнене друге місце «Білого Барсу» вселяє надію у серця вболівальників на
успіх у наступних матчах та Чемпіонаті в цілому.

