Чемпіон першого кола відомий
Автор: Павло Добрянський
07.07.2014 00:00

Команда, сформована з найкращих учнів легендарного тренера Володимира
Чвірова, стала недосяжною для своїх конкурентів за один тур до екватора.

Провідні футболісти "Городка" — Олександр Тищенко, Віталій Старцев, Віталій Бартош,
Владислав Петренко, Дмитро Гордина, Володимир Нестерець — відомі своїм
футбольним талантом не лише на Васильківщині. Декому з них судилося стати чемпіоном
Київщини, а декому — просто набути досвіду, виступаючи за васильківські й путрівські
колективи в матчах з найсильнішими командами Київської області. Зараз же городчани
об'єднані спільною метою — вибороти золото чемпіонату міста Василькова. Хоча інколи
заповітні очки даються "Городку" справді важко. Так, наприклад, було в останньому за
ліком матчі, в якому "городчани" приймали "динамівців". Завжди націлені на перемогу
глеващанці вийшли на цю зустріч вмотивовані, як ніколи. Це й зрозуміло, адже будь-яка
очкова втрата в матчі з лідером неабияк применшує шанси на чемпіонство.

"Городок" уже традиційно для себе розпочав звітний матч в чисельній меншості — до
початку гри не встиг Бартош. Однак, цей факт апріорі не вплинув на завжди переможні
плани бронзового призера-2013, і вже з перших хвилин "Городок" взяв гру під свій
контроль. Дуже скоро "городчанам" вдалося повести лік забитим м'ячам у грі.
Співавторами голу стали напівоборонець "Городка" Бартош, який долучився до своїх
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партнерів з десятихвилинним запізненням, і оборонець "Динамо". "Городчанин"
намагався вдарити по воротах якомога сильніше, а "динамівець" — вибити м'яч якомога
далі від володінь Шульги. В підсумку м'яч залетів за комірець воротареві — 1:0.

Після чергової, вже п'ятої, перемоги "Городка" неабияк загострилася боротьба за
символічний титул "срібного призера" першого кола. А закрутили інтригу в гонці за
"срібло" "ВПС" і "Ветеран", які зустрілися між собою в шостому турі.

"ВПС", які на матч з "Ветераном" вийшли без декількох гравців основи, намагаючись
зіграти по результату, схоже, переоцінили власні сили, за що і поплатились в підсумку.
Перевага, яку встановили над суперником Андрійченко і Батечко, уже наприкінці
першого тайму набула критичного стану, коли один з двох м'ячів відіграв Горох. Не
виручив у цьому матчі "ВПС" й Горбачов, визнаний кращим воротарем минулорічного
чемпіонату. Спершу, титулований страж воріт подарував "Ветерану" право на виконання
пенальті, заваливши суперника у власному штрафному, який реалізував Боровик на 62-й
хвилині гри, а наприкінці матчу не впорався з ударом Здоренка — 3:2 на користь
"Ветерану".

Крупних перемог досягли в звітному турі "Освіта" й "Альянс". Освітяни досхочу
познущалися над "Форвардом", вколотивши у ворота Прокоф'єва п'ять "сухих" м'ячів, а
альянсівці з таким же результатом розбили барахтівців з "Мілану". Додам, що відразу
двоє футболістів "Альянсу" записали до свого по два голи. Мова про Дармостука, який
відзначився дублем в першому таймі, та Півня, якому вдалося провести два м'ячі у ворота
Канделакі в таймі другому.
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