Завершення чемпіонату України з хокею з шайбою.
«Беркут-БВУФК»– чемпіони, «Білий Барс-БВУФК» – віце чемпіони
1-2 квітня на льодовій арені,
що по вулиці Шалетт у місті
Києві, відбувся фінальний турнір
чемпіонату
Української
юніорської хокейної ліги сезону
2016-2017 років (вік спортсменів
до 20 років). В цьому турнірі
взяли участь команди, що посіли
перші чотири місця в регулярному
чемпіонаті
–
«БВУФК-Білий
Барс»,
«Беркут-БВУФК»,
СДЮСШОР-1 (м. Харків) та «Крижинка» (м. Київ).
1 квітня відбулися два півфінальні поєдинки. В першому зустрілися перша та
четверта команди регулярного чемпіонату - «БВУФК-Білий Барс» та «Крижинка».
Всі схилялися до однієї думки, що «барси» без особливих зусиль переможуть
киян. Але не так сталося, як гадалося… «Крижинка» на протязі перших двох
періодів чинили гідний супротив фавориту, що відобразилося на табло. Після
двох періодів рахунок 2:2 з відносно рівними шансами на кінцевий успіх. Але на
початку вирішального третього періоду все досить швидко стало на свої місця у
відповідності з табелем про ранги. Дві швидкі шайби наших хлопців, закинуті на
протязі першої хвилини, так вплинули на суперників, що подальша гра, фактично,
перетворилася на порожню формальність. У підсумку очікувана перемога з
рахунком 8:2.
Другий півфінал відбувався за дещо іншим сценарієм. Гра почалася із
небезпечних атак третьої команди чемпіонату СДЮСШОР-1. Але захист і
воротар другої команди регулярки «Беркут-БВУФК» витримав перший наступ
суперників і незабаром команди помінялися ролями – більше атакували
«беркути», а харків’яни основну увагу зосередили на захисті власних воріт. Втім
захищалися харків’яни не так впевнено, як їх опоненти і вже до кінця першого
періоду доля матчу, фактично, була вирішена – 4:0 на користь нашої команди.
Подальший перебіг подій кардинально нічого не змінив – лише на початку
заключного періоду після закинутої шайби у харків’ян ледь зажевріла надія на
більш прийнятний для них результат матчу. Але дві швидкі шайби «беркутів» не
дозволили цим надіям справдитись. У підсумку прогнозована перемога більш
високої за рейтингом команди з рахунком 6:1.
2 квітня відбулися дві зустрічі – у матчі за третє місце зустрілися
СДЮСШОР-1 та «Крижинка». У досить цікавому матчі, який пройшов на
зустрічних курсах, з великою кількістю силової боротьби і, як наслідок, зі
значною кількістю вилучень, перевагу мали більш досвідчені харків’яни.
Практично на протязі всього матчу, вони мали перевагу і оформили перемогу з
рахунком 6:3. Бронзові медалі їдуть у Харків!
І ось нарешті апофеоз всього сезону – матч за чемпіонство двох принципових
та непримиренних суперників «БВУФК-Білий Барс» та «Беркут-БВУФК». В
регулярному чемпіонаті суперники обмінялись перемогами з різницею в одну

шайбу. І лише заключний матч сезону повинен був розставити всі крапки над «і» і
відповісти на питання «Яка з команд, якщо не сильніша, то хоча б якій більше
посміхнеться фортуна».

Трибуни льодової арени заповнені вщерть, чого ніколи не було раніше.
Напруга збільшувалася з кожною хвилиною. І ось нарешті перше вкидання. Матч
розпочався з постійних атак «барсів», які інколи по декілька секунд не випускали
суперників з їх зони. Але ці атаки не принесли результату і «беркути» почали
відповідати досить небезпечними контратаками. Але загальна ігрова перевага
була на боці «барсів». Наприкінці періоду нарешті перевага втілилася у так
званий «гол у роздягальню» – Ілля Сенік використав передачу Максима
Разумова. 1:0 – «барси» попереду.
У другому періоді хід гри не змінився – загальна перевага «барсів» і
небезпечні контратаки «беркутів». В ході однієї з них Олександр Пересунько
зрівнює рахунок – 1:1. Подальші обопільні атаки суперників у другому періоді
були безрезультатними.
На початку третього періоду перевага знову на боці «барсів», але під час
однієї з нечисленних контратак Фелікс Морозов якимось дивом закидає шайбу і
виводить «беркутів» вперед 2:1. Після цієї нелогічної шайби, склалося враження,
що «барси» дещо розгубились і потрапили в «психологічну яму». Здавалося, що
«беркути» цим скористаються і збільшать свою перевагу, тим більше, що
можливості для цього були. Але через декілька хвилин «барси» повернулися в гру
і знову перехопили ініціативу. Серія гострих і небезпечних атак завершилася
голом Максима Разумова з передачі Іллі Сеніка. До кінця третього періоду
«барси» мали ще декілька нагод закинути шайбу і вирішити питання про
переможця в основний час. Але…
Додаткові п’ять хвилин у форматі 3х3. Команди грали дуже обережно,
розуміючи вагу помилки. Але все-таки у «барсів» було дві «стовідсоткові» нагоди
для перемоги – одного разу лише стійка воріт врятувала «беркутів» від поразки.
Додатковий час на виявив переможців. Хокейна лотерея – серія післяматчевих
булітів. В цій серії більше були присутні не прояви майстерності, а психологічна
стійкість. В цей день пані Удача була на боці команди «Беркут-БВУФК».
Вирішальний буліт закинув Олександр Пересунько.

Фінальний матч став дійсно окрасою чемпіонату і всього сезону. Глядачі та
фахівці хокею були в захваті від якості гри, рівня продемонстрованого хокею,
напруженості поєдинку та цікавої сюжетної інтриги. Ще хотілося б відмітити
коректність гравців обох команд, бо грубість є ознакою слабкості, а зустрічалися
дві сильні, рівні команди. Приємно, що обидві ці команди репрезентували наше
училище.
Після завершення фінальної зустрічі команди-призери були нагороджені
медалями відповідного ґатунку.
На наступний день почалися трудові будні – більшість учасників фінальної
зустрічі у складі збірної команди України розпочали підготовку до чемпіонату
світу. Побажаємо їм успішних виступів на міжнародній арені!

