В Новорічному кубку визначилися напівфіналісти
Автор: Павло Добрянський
24.11.2014 00:00

Вчора відбулися чвертьфінальні матчі розіграшу передноворічного турніру з
футзалу на призи міського голови.

Цікаво, що жодний з матчів цієї стадії не обділила своєю увагою пані Інтрига. Інтерес був
прикутий навіть до протистояння за участю «Зірки» й «Форварда», яке завершилося з
розгромним рахунком, адже в складі легендарного клуба Михайла Денисова очікувалася
поява відомого футзальній Україні універсала Вадима Гордієнка. Однак ані Гордієнка,
ані лідера команди Турчина в цьому матчі глядачі не побачили, зате вони стали свідками
великої кількості забитих м'ячів — п'ятнадцять, тринадцять з-поміж яких забили гравці
"Зірки".
Цікаво розвивалися події в поєдинку “Багрина” й “Освіти”. “Освітяни”, зусиллями
Тарана, доволі швидко відкрили й повели в рахунку, а перший тайм взагалі завершився з
результатом 5:1. Однак до середини другої половини гри селяни скоротили відставання
в рахунку аж до двох м'ячів (6:4), і на майданчику розпочалися справжнісінькі гойдалки.
Кращий бомбардир звітного матчу — Павлюк з “Багрин”, який оформив стрілецький
покер, — взагалі міг стати героєм зустрічі, але на куражі цього дня виступив воротар
“Освіти” Забарний. Результативно дебютував у складі васильківської команди
досвідчений оборонець Андрій Білоцерківець, який свого часу виступав у першості
України з футзалу в складі білоцерківського “Арсеналу”. У воротах Павла Мельниченка
він розписався двічі.
Спражнім скандалом обернувся матч “Кераміка” — “Динамо-Глева”. Усьому виною
стала помилка арбітра Шевченка, який зарахував взяття воріт Шульги після того, як
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зупинив гру. Наскільки мені відомо, то за помилки, які “вплинули на результат матчу”,
арбітрів сурово карають... Тільки от яке покарання понесе арбітр Шевченко, покаже час.
Щодо інших подій в матчі, то слід відзначити дубль Євгенія Євсеєва і реалізований
десятиметровий у виконанні Миколи Калашникова.
А закрив програму ігрового дня матч "Городка" з "Авангардом". Перемогли в ньому
городчани — 5:4. Хет-трик в цьому поєдинку на свій бомбардирський лік записав
універсал "Авангарду" Олег Бойко.
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