Початок шляху.
2-4 листопада 2016
року
під
орудою
старшого тренера Олега
Ігнатьєва
юніорська
збірна України U-18
першим тренувальним
збором
розпочала
підготовку
до
чемпіонату
світу
з
хокею з шайбою, який
відбудеться навесні 2017 року. Цей оглядовий збір проходив на льодовій арені
броварського Терміналу.
Для перегляду кандидатів до складу збірної було запрошено 23 юних
спортсмени. Серед них – і вихованці училища: воротар Владислав Гурко,
захисники Богдан Грицюк і Богдан Савченко, нападники Олександр Пересунько,
Гліб Кривошапкін, Фелікс Морозов, Нікіта Лєсніков та Даніїл Печерських.

У програмі тренувального збору наші хлопці зіграли дві товариські зустрічі
зі збірною однолітків Польщі. Перша з них відбулася 3 листопада. Матч
розпочався з виконання гімнів країн-учасниць. І після цього відбулося чарівне
хокейне дійство. Юні українці, підтримувані чисельними глядачами, одразу
притисли польських суперників до їх воріт. Атаки накочувалися одна за одною і
невдовзі наші хокеїсти святкували першу закинуту шайбу у ворота суперників.
Гольову передачу на свій рахунок записав Олександр Пересунько. Але поляки

швидко прийшли до тями і через три хвилини зрівняли рахунок. Подальші атаки
суперників не змінили результат першого періоду – 1:1. Другий період збірна
України розпочала не дуже вдало – була пропущена друга, а згодом і третя шайба.
І лише наприкінці періоду Олександр Пересунько закинув другу шайбу у ворота
польського голкіпера, який демонстрував впевнену і надійну гру. Але радість була
недовгою – дуже швидко, після чергової помилки в захисті, наші суперники
відновили перевагу у дві шайби. Після другого періоду 4:2 на користь гостей.
Третій період молоді українці провели в зоні суперника, але шайба уперто не
йшла у ворота. А польські хокеїсти, які побудували свою гру від оборони з
використанням швидких контратак, змогли ще раз засмутити вболівальників
збірної України. У підсумку 5:2 на користь збірної Польщі.
Другий матч відбувся вранці 4 листопада. Олег Ігнатьєв вніс деякі зміни в
склад пар захисників та трійок нападників. Місце у рамці воріт зайняв Владислав
Гурко. Також тренером була скоригована тактика гри. Наші хокеїсти зіграли більш
дисципліновано і уважно. І це принесло результат – знову гольова передача
Олександра Пересунька і 1:0 на нашу користь. Проте суперник не збирався
складати зброю. В другому періоді вдала реалізація більшості польською збірною,
1:1. Але збірна України була налаштована лише на перемогу і наприкінці другого
періоду Гліб Крівошапкін з передач Богдана Савченка та Олександра Пересунька
знову виводить українців вперед – 2:1. В третьому періоді точилася уперта
боротьба, ніхто не бажав поступатися і помилятися. Тому гострих моментів біля
воріт суперників було небагато. Але один з них вдалося використати українцям. У
підсумку реванш з рахунком 3:1.
Що ж, перший млинець не виявився глевким. Бажаємо нашим хокеїстам
якісної підготовки та успішного виступу на чемпіонаті світу.

