"Гуцульщина" – ФК "Калуш" - 3:0 (юнаки – 3:1)
Понеділок, 03 жовтня 2011, 13:32

Поразка в Косові двома складами

ФК «Гуцульщина» (Косів) – ФК «Калуш» (Калуш) - 3:0 (2:0)

20 тур першості області з футболу (друга ліга)

2 жовтня 2011 – 15.00. Стадіон «Колос», +20°С, 250 глядачів

Інспектор матчу: Сікора Василь (Івано-Франківськ)
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Арбітр: Олексій Лаврів (Івано-Франківськ)

Асистенти: Острижнюк Мирослав, Герега Володимир (обидва – Івано-Франківськ)

ФК «Гуцульщина»: Назарук Михайло, Козлан Роман (Будзуляк Петро, 84), Андріюк
Андрій, Ганущак Дмитро, Подолюк Ігор, Москалик Роман, Стасюк Іван, Дорош Орест,
Підвисоцький Сергій (Конрад Руслан, 68), Шайбан Роман (Павлик Юрій, 77), Коржук Ігор

ФК «Калуш»: Кузів Богдан, Олевич Ярослав, Іванів Василь, Мандрик Володимир, Гіфес
Володимир, Боднар Олег, Луцан Тарас, Мельник Орест, Салаш Андрій (Мельник Сергій,
60), Король Андрій (К) (Лесів Петро, 67), Микуляк Ярослав

Голи: Подолюк Ігор (14), Підвисоцький Сергій (32, 65)

Попередження: Ганущак Дмитро (17), Коржук Ігор (67) – Олевич Ярослав (13)

В 20 турі ФК «Калуш» на виїзді екзаменував лідер першості – косівська «Гуцульщина». З
перших хвилин господарі навязали калушанам жорстку силову боротьбу на всіх ділянках
поля з невигадливою грою в атаці, коли м'яч просто закидався в штрафний майданчик.
Після одного з таких навісів один з наших захисників невдало вибив мяча, який ліг на
ногу косівчанину Ігорю Подолюку, і той &quot;розстріляв&quot; Богдана Кузіва (1:0).
Треба сказати, що наш голкіпер ще неодноразово рятував свої ворота від пропущених
м'ячів, демонструючи справжні чудеса реакції. Проте коли черговий провал оборонців
ФК «Калуш» прогавив вихід віч-на віч нападника «Гуцульщини» з нашим воротарем, вже
і він виявився безсилим (2:0). Забивши другий мяч, господарі перейшли на гру в
контратаках, на вістрі яких залишився Роман Шайбан . На 65 хвилині він пройшов по
лівому флангу і виклав націлену передачу на Сергія Підвисоцького, який в ефектним
ударом в падінні головою забив третій м'яч.
Гравцям ФК «Калуш» в цей день так і не вдалось налагодити коструктивну гру в атаці –
так перший прицільний удар по воротах господарів вони зуміли завдати лише на восьмій
хвилині другого тайму, а з пострілом Ореста Мельника з метрів 20-ти легко справився
Михайло Назарук.
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Програли і калуські юнаки. Вже на 15 хвилині господарі зуміли відзначитись двома
швидкими голами у ворота Іваня Якимука, і до кінця гри команди змогли лише по разу
обмінятись забитими м'ячами. Отже в підсумку поразка з рахунком 1:3, яка остаточно
перекреслила для калушан шанси на тертю сходинку в змаганнях юнацьких складів
команд.
Склад ФК «Калуш» (юнаки): Якимук Іван, Добрянський Тарас, Стовбан Сергій,
Коновіцький Олег, Лазаришин Володимир, Грицюк Роман, Баландін Олег (Гудак Степан,
70), Ястремський Артур (Заріцький Володимир, 67), Коско Юрій (Заліський Андрій, 72),
Стефанюк Ростислав, Киф'юк Андрій (Мельник Віталій, 52)
Гол в складі калушан забив: Стефанюк Ростислав (32)
Результати інших матчів першості:

«Колос» (П'ядики) – «Славія» (Отинія) - 2:1 (юнаки - 9:0)
«Карпати» (Кути) – ФК «Обертин» (Обертин) - 0:1 (3:0)
«Хутровик» (Тисмениця) – ФК «Сваричів» (Сваричів) - 1:1 (1:1)
«Дністер-Рітас» (Побережжя) – «Карпати» (Болехів) - 0:1 (0:4)

В першій лізі чемпіонату області без несподіванок – трійка лідерів здобула чергові
перемоги.
02.10.2011 р. Чемпіонат області. Перша ліга. 25 тур
«Карпати» (Коломия) – «Прут» (Делятин) - 3:1 (юнаки - 3:1)
«Сокіл» (Угринів) – «Тепловик» (Ів-Франківськ) - 0:2 (0:6)
«Придністров'я» (Тлумач) – «Яспіль» (Ясенів Пільний) - 3:1 (3:0)
«Газовик» (Богородчани) – «ГалВапно» (Галич) - перенесена
«Бескид» (Надвірна) – «Пробій» (Городенка) - 1:3 (2:0)
«Нафтовик» (Долина) – «Снятин-Євромодуль» - 1:1 (5:1)
«Ніка-Динамо» (Ів-Фран.) – «Кроно-Карпати» (Брошнів) - +:- (+:-)
«Прикарпаття-2» (Івано-Франківськ) – ФК «Гвіздець» (Гвіздець) - -:+ (-:+)

Гру «Газовик» (Богородчани) – «ГалВапно» (Галич) перенесено

Становище команд лідируючої групи:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Карпати» (Коломия) – 56
«Тепловик» (Івано-Франківськ) – 55
«Придністров'я» (Тлумач) – 54
«Газовик» (Богородчани) – 49
«Кроно-Карпати» (Брошнів) – 47
«Яспіль» (Ясенів Пільний) – 47
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