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Новорічний кубок міста Василькова з футзалу на призи міського голови
завершився.

Цьогорічні передноворічні змагання з футзалу виявилися напрочуд непередбачуваними і
тримали глядачів у напрузі аж до урочистої церемонії закриття. Фаворити групового
турніру неодноразово перебували в небезпечній зоні, а дехто з записних претендентів на
вихід взагалі не зумів подолати груповий відрізок. Наприклад, минулорічний
напівфіналіст Новорічного кубка — васильківський "Альянс" — посів третє місце в групі
"А", а бронзового призера минулорічного чемпіонату району — "Аякс" — залишив поза
бортом васильківський "Форвард". Більше того, саме між цими командами відбувся,
можливо, найдраматичніший матч групового турніру, про що промовисто свідчить не
лише рахунок зустрічі — 3:3, а й важкі ушкодження васильківців Марченка і Прокоф'єва,
отримані в протистоянні з ксаверівцями. Додам, що обом футболістам знадобилося
операційне втручання лікарів.
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Не обійшлося без несподіванок і на фінальній стадії. Однією з сенсацій турніру стала
"Освіта", яка дісталася напівфіналу, де поступилась майбутньому тріумфаторові.
Натомість "Багрин", який наробив чимало галасу в своїй групі, здолавши навіть
"Кераміку", припинив боротьбу за кубок уже на стадії чвертьфіналу. Також на цьому
етапі зі змагань вибуло глевахівське "Динамо", яке поступилося "Кераміці".
Визначальною в цьому матчі стала помилка арбітра Шевченка, який зафіксував взяття
воріт глеващанців тоді, коли на це не сподівалися навіть футболісти васильківської
команди.

Напівфінали Новорічного кубка також виявилися непередбачуваними. В першому з них
"Освіта" приймала "Зірку". На перерву з рахунком 4:2 пішли "освітяни", але загальну
перемогу вирвали футболісти "Зірки" — 8:7, провівши переможний м'яч з
десятиметрового удару на останній хвилині гри. В другому напіфіналі цілковита перевага
і на полі, і в рахунку була за гравцями "Кераміки", які взяли гору над "Городком" — 4:2.
Цікаво, що в цьому протистоянні відзначилося лише троє гравців ÂÂ — Євсеєв і Ковпак
для "Кераміки", і Лагутін для "Городка".

Повторили свої стрілецькі показники Євсеєв і Ковпак й у фінальному матчі, знову
провівши по два голи. Та цього разу забитих м'ячів для загального успіху "Кераміці" не
вистачило, адже на кожен з їх голів знайшлася відповідь у гравців "Зірки" — 4:4 після
додаткового часу. Таким чином, переможця матчу мала назвати серія пенальті. Героєм
післяматчевих пенальті став воротар "Зірки" Можаровський, який парирував удари
Євсеєва, Жукотанського і Матвієнка, натомість голкіперові "Кераміки" Желізному
вдалося нейтралізувати постріли Рачковського і Савчука, але це його команді не
допомогло... "Зірка" — володар Кубка міста Василькова з футзалу-2014.

Пам'ятний кубок "зіркові" отримали з рук міського голови Сергія Сабова. Взяли участь в
урочистій церемонії закриття також Андрій Шабельников, член Виконавчого комітету
Федерації футзалу м. Василькова, і радник міського голови у справах спорту Евеліна
Березанська.ÂÂ
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