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Ось і завершився 23-й тур Англійської Прем’єр Ліги в якому зустрічалися: “Борнмут” - “Арсенал”,
“Вест Бромвіч” - “Халл Сіті”, “Вест Хем” - “Манчестер Юнайтед”, “Кристал Пелас” - “Суонсі Сіті
“,” Манчестер Сіті “-” Бернлі “,” Мідлсбро “-” Лестер Сіті “,” Сандерленд “-” Ліверпуль “,” Сток Сіті
“-” Уотфорд “,” Тоттенхем “-” Челсі “,” Евертон “-” Саутгемптон “

12

перший удар в площину воріт з і г р а в к л ю ч ов у р ол ь . Ум і н н я
При рідних вболівальниках Едді Борнмута команда Венгера нанесла Жиру діяти на вістрі дозволило
Хау вирішив не бути скромним і на 70-й хвилині, коли відзначився Арсеналу всією вагою навалитися
продемонструвати свою атакуючу Санчес. Дане взяття воріт окрилило на ворота с уперника і зробити
міць в повній мірі. Про це говорив і Арсенал, і він влаштував справжній неймовірний камбек, в ході якого
стартовий склад Борнмута, де злегка ш т у р м в о л о д і н ь Б о р у ц а , д е Олів’є відзначився голом і 2-ма
несподівано не знайшлося місця ключовими виявилися навички результативними передачами.
Серману (в опорній зоні було всього Жиру працюв ати в шт рафний Лондонське дербі
Як і очікували багато, лондонське
два гравці), і сама відверта манера суперника.
Каноніри досить несподівано дербі видалось дуже напруженим,
гри Вишеньок.
При першій же вдалій мож- продемонстрували характер, на в якому обидва суперники більше
ливості вони йшли вперед, за що пару з Борнм у ті подарув авши прагнули не допустити помилку,
були винагороджені 2-ма досить один з кращих матчів в поточному ніж змусити її зробити опонента.
швидкими голами, а на початку сезоні. Подібні камбеки - рідкість Ніхто не імпровізував - і Челсі, і
другого тайму ще й 3-м, який, як для Арсеналу і в даному випадку, Шпори чітко дотримувалися плану
тоді здавалося, був вирішальним. як би банально це не звучало, з на гру. Красномовним є той факт,
Ще одним важливим ходом молодого працею здобута нічия може піти на що команди вперше потрапили в
англійського нас тавника с та ла користь лондонців набагато більше створ воріт, коли Справі Аллі відкрив
установка перебігати Арсенал, який перемог, у королівстві яких все-таки рахунок в компенсований до першого
намітилися зміни з точки зору волі і тайму час.
мав на 1 день відновлення менше.
Ніхто б не здивувався, якби матч
Перші 60-65 хвилин зустрічі характеру.
Гравець матчу: Олів’є Жиру закінчився в нульову нічию, але
Канонірів було не впізнати. І якби
Почеттіно примудрився здивувати
ж то тільки цілком звичні проблеми (Арсенал)
Якщо
попередніх зустрічах Конте. Аргентинець
знайшов
Претенденти
натак
титул
в обороні були,
ще йочікувано
з точки
Гол втуру
Невдаха
туруслабке
форвард просто стабільно місце в обороні Челсі в зоні між
зору
креативу
лондонці
виглядали 30-річний
йдуть
ніздря
в ніздрю
і добувають
Хонатан
Вієра несподівано навіть
Густаво Кабрал за пару
відверто слабо. Що й казати, якщо з а б и в а в , т о в г рі з Б о рн м у т і Мозесом і Аспілікети при позиційних
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хвилин
непрості перемоги. Мимоволі спадає для себе, немов рукою поклав м’яч в привіз пенальті у свої ворота і
на думку, що в наступних двох турах ворота Гранади. Його удар з-за меж залишив Кельтів в меншості. Саме
дана тенденція збережеться.
штрафного точно в дев’ятку воріт його помилки стали вирішальними
“Атлетико” (Мадрід) офіційно Фернандеса - прикраса нічного в битві за п’яте місце.
застовпив за собою місце в Топ-4, а поєдинку суботи.
“Атлетик” не дав за нього поборотися
“Реал Сосьєдаду”, випередивши
його в гонці за п’яте місце. Слідом
за НМІ розташувався “Вільярреал”,
відстаючи на 5 очок.
У боротьбі за виживання
в і д че п и в с я в а г он п і д н а з в ою
“Реал Бетіс”. Але до щільної групи
“Осасуни“, “Гранади” і “Спортінга“
(Хіхон), приєднався “Депортіво“.
Інтрига ще більше закручується на
дні таблиці.
У списк у б омбардирів Луїс
Суарес вже на 4 м’ячі випереджає в
Ось і завершився 22-й тур Бундесліги в якому зустрічалися: “Герта” - “Айнтрахт” 2:0, “Баварія”
Кріштіану Роналду. У гонці іспанців
- “Гамбург” 8:0, “Байєр 04” - “Майнц” 0:2, “Дармштадт” - “Аугсбург” 1:2, “Лейпціг” - “ Кельн“ 3:1,
лідирує Арітц Адуріс. Він лише на
Ось
і
завершився
25-й
тур
Серії
А
в
якому
зустрічалися:
“Аталанта”
“Кальярі”
2:0,
“Болонья”
один точний постріл випереджає
“Боруссія” (Дортмунд) - “Вольсбург” 3:0 , “Фрайбург”- “Вердер” 1:2,
“Наполі”
1:7, “Дженоа”
- “Сассуоло”
свого
ровесника
Рубена
Кастро, 0:1, “К’єво” - “Удінезе” 0:0, “Мілан” - “ Сампдорія “ 0:1, “Палермо”
- “Кротоні” 1:0 , “Пескара”- “Лаціо” 2:6, “Рома” - “Фіорентина” 4:0, “Емполі” - “Торіно” 1:1,
займаючи восьму сходинку.
Баварія знищила Гамбург м’яч мюнхенців ударом з гострого проте й “Бики” не зупиняються, а
“Ювентус” - “Інтер” 1:0.
Гравець Тура
досить впевнено взяли свої очки у грі
Derby d’Italia: Ювентус
25 лютого на стадіоні «Альянц- кута - 6: 0.
але і їх головних нападників - Гонсало після спроби Перішіча Манджукич
Капітан “Депортіво“ Педро Леон
мінімально переграв Інтер
Ігуаїн проти Мауро Ікарді. До цього небезпечно б’є головою, комбінаціябув розіграний матч 22Че р е з 4 х в и л и н и ф р а н ц у з з непоступливим “Кельном”.
залишив
свою
на плаву,туру аргентинці очолювали гонку за комбінацією, моментАрена»
Найшла
косакоманду
на камінь. 7-матчева
за моментом
Го л о в н и м д о с т о ї н с т в о м
туру німецької Бундесліги між оформив дубль ударом зльоту в
забивши
вирішальний
гол і віддавши
переможна
серія Інтера
проти капоканноньере, Ігуаїн відзначився - гра тримала в напрузіго
щосекунди,
27-матчевої
домашньої
переможної в останніх шести матчах Ювентуса, і було складно передбачити , що
гольову
передачу.
Його майстерність
ближній кут - 7: 0.
команди Ральфа Хазенхуттля є її
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Але це така справа... Добре, що зараз є Інтернет, і я маю надію,
що наші баскетболісти, окрім автомобілів і дівчат, у мережі
розглядають ще й відео-ролики класних баскетбольних
матчів. На цьому також можна вчитися.
- Тренерська кр’єра не вабить?
- Ні, тренером бути не хочу. Слава Богу, я народився
ще в СРСР, і у нас зовсім інше ставлення до тренувального
процесу було. Коли ти тренуєш, то хочеться в очах гравців
бачити хоча б якесь бажання працювати. Півтора роки я
очолював дубль “Дніпро-Азота”, і я бачив, як молоді гравці
не хочуть працювати. Вони отримують свою зарплатню
і їх все влаштовує. А навіщо “пахати”? Це все проблеми
нашого менталітету.
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- Можливо, справа у перенасиченні легіонерами?
- З усіх легіонерів, які взагалі грали в Україні, справді
класних виконавців, які можуть чомусь нас навчити, можна
перерахувати на пальцях однієї руки. Ви ж погляньте, майже
всі клуби України змінюють у міжсезоння свої склади на
90, а то і на 100 відсотків - у жодній нормальній лізі такого
немає. Легіонери теж не дурні, і бачать, яка у нас ротація.
Тому його не цікавить життя всередині колективу, адже він
приїхав отримати свої гроші, і вже через рік попрощатися.
Наголошую: не заробити свої гроші, а отримати. І це
страшно...
Я сам був легіонером, і у тій таки Греції наступні правила:
граєш - добре; не граєш дві, три, чотири гри - тобі вже
купують квиток додому. Доки ми самі себе не почнемо
поважати - нас ніхто не поважатиме. Це істина життя.
Навіщо ми купуємо гречку у Китаї, якщо у нас нормальна
земля? Просто потрібно підняти сільське господарство...
ак само і в баскетболі: дайте можливість нашим тренерам
працювати, а нашим молодим баскетболістам, які чогось
хочуть досягти - ігровий час, і все буде нормально.
- Як тобі виступи збірної України?
- Деякі гравці просто не хочуть грати за збірну, а
керівники та тренери їх просять про це. Навіщо? Не хочуть не треба. Пустіть туди молодих хлопців. Те ж саме і тренери:
їм потрібен карт-бланш. Дайте йому 3-5 років на створення
команди, і все буде гаразд. Не варто хапатися за миттєві
результати.
- І наостанок: назви свій варіант “п’ятірки” кращих
баскетболістів чемпіонату України...
- Це важко... Я можу з ходу назвати лише двох легіонерів,
які справді відповідають, як то кажуть, усім вимогам - це
Віллі Соломон з “Черкаських Мавп” і Масео Бастон, який
приїжджав, на жаль, усього на 20 днів у “Будівельник”. Хай
там як, а Бастон - професіонал. Ми працювали з ним на
тренуваннях, і у нього є чому повчитися.
Далі я хотів би виокремити молодих гравців: у Павла
Буренка є все необхідне для того, щоб вирости у класного
гравця. Те ж саме стосується Костянтина Анікієнка (обидва
- “Будівельник” - ред.). Денис Носков з БК “Київ”, В’ячеслав
Череповський з Кривого Рогу... От у них є талант і бажання,
вони борються за своє місце під сонцем і можуть досягти
успіху.

20

ПРО СПОРТ №1/2019

4
Футбол.Україна
“Динамо” незабаром оформить перший трансфер у 2019 році

Київське “Динамо” вже найближчим часом може оформити перший трансфер у 2019 році. Столичний клуб
поповнить нападник з чемпіонату Нідерландів
Журналіст телеканалів “Футбол
1/2” Ігор Бурбас повідомив, що
нападник “Віллема II” Фран Соль,
я ког о к и я н и д а в но п р а г н у т ь
підписати, вже відправився в Україну
для підписання контракту з “Динамо”.
“Франа Соля в аеропорту вже
чекають з хлібом та сіллю. У супроводі
батька іспанець в дорозі до України.
На вечір запланований медогляд та
знайомство з базою в Конча-Заспі.
“Динамо” так хотіло форварда, що
зробило виняток, адже на купівлю
форварда в бюджеті було закладено 3
млн євро”, – написав Бурбас у Twitter.
За попередньою інформацією,
кияни заплатять за річного іспанця
3,5 мільйона євро.
26-річний Фран Соль за даними
Transfermarkt коштує 6 млн євро.
Його контракт з теперішнім клубом
чинний до 30 червня 2019 року.
У поточному сезоні іспанський

нападник зіграв 20 матчів за “Віллем
ІІ” у всіх турнірах. У його активі 17
голів. Футболіст свого часу виступав
за молодіжну команду мадридського
“Реала”. Також Соль виступав за такі
іспанські клуби: “Вікальваро”, “Райо
Вальєкано”, “Луго”, “Реал Ов’єдо”,

“Вільярреал”. Його зріст 180 см, а
робоча нога – права.
За даним нідерландського видання
Voetbalnieuws, клуби вже домовилися
про перехід гравця. Його трансфер
оцінили у 3 мільйони євро.

Збірна України розпочала 2019 рік на найвищій
позиції за останні 4 роки у рейтингу ФІФА
2019 рік збірна України зустріла на 28 позиції в рейтингу ФІФА, що є сьомим результатом за всю історію
нашої національної команди
За останні чотири роки це –
найвище місце, яке посідала збірна
України в рейтингу ФІФА станом на
кінець грудня – початок січня, пише
сайт Федерації футболу України.
Сім разів поспіль ми
розпочинаємо новий рік у топ-50
кращих команд світу. Рекордний
результат за підсумками року було
зафіксовано у 2006-му, коли збірна
України під керівництвом Олега
Блохіна опинилася на 13 сходинці
реєстру. А в щомісячному рейтингу
Україна свого часу навіть була на 11
позиції (з лютого по травень 2007
року).
7 червня збірна України має
зіграти офіційний матч відбору
“Головний тренер збірної України ризики, бо може зразу не прижитись
на Чемпіонат Європи. Суперник –
збірна Сербії. Ця гра може відбутися Андрій Шевченко наполягає, щоб газон. Треба не менше місяця, щоб
на “Арені Львів”. Але через проблеми перша домашня гра відбору на він прижився, і тоді дивитись”, –
з газоном, матч у Львові опинився Євро-2020, 7 червня, відбулась наголосив керівник “Арени Львів”.
у Львові. Хоча все одно буду ть
під загрозою зриву.

Капітан “Дніпра” Руслан Ротань розповів про взаємини з молодими партнерами по команді.

Фонсека: Я люблю перемагати

Португальський фахівець має намір побудувати команду, яка грає у
видовищний футбол
Головний тренер “Шахтаря” виправдань. Коли я підписував
Паулу Фонсека в інтерв’ю іспанській контракт, то був обізнаний про це.
пресі розповів, як йому працюється Я не був ні в Донецьку, ні на “Донбас
Арені”, але хотілося б побувати там.
з донецьким клубом.
Моя команда повинна пройти
“Шахтар” - класна команда, яка
завжди бореться за чемпіонство. якомога далі в Лізі Європи, хоча
Але перш за все, я хочу створити плей-офф стає складнішим, така собі
команд у, яка буде подобатися міні Ліга Чемпіонів.
Я люблю перемагати, як і кожна
вболівальникам. Ми зобов’язані
людина. Мені подобаюся домінуючі
грати у видовищний футбол.
Не пр о с то по с тійно подо- команди, для яких гра на половині
рожувати і грати далеко від рідних п ол я с у п е рн и к а є к л ю ч ов и м
уболівальників, але я не шукаю фактором”.

Надія українського футболу: Микола Шапаренко
“Динамо” провело дозаявку на другу частину сезону 2017/2018

Микола Шапаренко дебютував у
вищому дивізіоні у 16 років - за ма
ріупольський «Іллічівець». Тоді ж він
забив свій перший гол, і це був третій
подібний випадок у Прем’єр-лізі.
18 листопада 2017 року дебютував
за першу команду «Динамо» в матчі
Прем’єр-ліги проти кропивницької
«Зірки», вийшовши на заміну на 90
хвилині замість Жуніора Мораеса.
У наступному матчі відбувся дебют
гравця у єврокубках, коли Шапаренко
вийшов на заміну у матчі Ліги Європи
проти «Скендербеу». В наступній грі
проти «Сталі» відзначився гольовою
передачею на Дьємерсі Мбокані.

ПРО СПОРТ

– Не ставлю себе вище партнерів по команді.
Намагаюся бути нарівні з ними. Зрозуміло, що коли
тренуємось, не обходиться без підказок, може бути так,
що й крикну, але ніколи в житті після тренування не буду
вчити життю. За полем ми друзі, так і повинно бути.
- Ти раніше любив на Селезньова прикрикнути і
поставити його на місце? Виходить, що якщо зараз
з партнерами так не спілкуєшся, то твій характер
змінився?
– Селя мій ровесник, ми на одній хвилі. Йому це
десь допомагало, адже він любив розслаблятися, і його
потрібно було тримати в тонусі. Зараз, з молодими
хлопцями, напевно, буде неправильно, якщо кричати,
адже тоді вони взагалі загубляться. Їм потрібен час і їх
треба підбадьорювати, – сказав Ротань в інтервю.
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Ротань: Селезньов любив розслаблятися, його
потрібно було постійно тримати в тонусі
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Криза в українському футболі
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Сторонній погляд на українські
футбольні реалії
Німецький ресурс Transfermarkt
відомий своїм розділом про цінові
показники футболістів / клубів / ліг.
Портал уважно відслідковує рухи
на футбольному ринку, формуючи
доволі об’єктивну картину оцінки
гравців, команд і цілих чемпіонатів.
Крім того, на сторінках видання
м ож н а з н а й т и с в і ж і н о в и н и
про потенційні трансфери. Але
не відсторонюється портал і від
аналітики. Періодично тут пишуть
і про Україну.
Тему кризи в українському
футболі Transfermarkt підіймав уже
неодноразово. Авторів видання,
очевидно, дивують ті метаморфози,
які відбулися з українською лігою
протягом останнього часу. Тим
паче, що до України у німців
прику та особлива увага через
виступи в Бундеслізі Ярмоленка та
Коноплянки.
Розібратися у сит уації
порталові допоміг знавець з питань
українського футболу під кодовим
іменем “cfc1905”. Варто сказати,
що в матеріалі розповідається
про очевидні речі – про занепад
“Дніпра” і “Металіста”, про втрачені
можливості “Шахтаря” і “Зорі”
виступати на рідних стадіонах, про
нелегкі часи “Динамо”, про загальне
зниження відвідуваності матчів
українського чемпіонату, про відтік
легіонерів і про зниження зарплат.
Примітно, що Transfermarkt >>>
раніше події на Донбасі позиціонував
не як війну України з Росією. А в
цьому матеріали акценти розкладені
чітко – війна, яка вплинула на всі
сфери життєдіяльності країни, в
тому числі – і на футбол.
Ро з поч и на є т ь с я р о з пов і д ь
з фактів про “Дніпро”. Автори
зазначають, що команда, крізь
горнило якої пройшли Коноплянка,
Калініч і ще декілька відомих у
Євр опі фу тб оліс тів, не лише
понизилася у класі, а скотилася до
третього українського дивізіону.
При тому, що зовсім нещодавно у

виконанні “Дніпра” був фінал Ліги
Європи з “Севільєю”.
Розповідається про новостворені
у четвертому за величиною місті
України футбольні суб’єкти. При
цьому, і “СК “Дніпро-1” і ФК
“Дніпро” називають клубами Ігоря
Коломойського.
“Отже, у Ігоря Коломойського
є д в а к лу б и : тр ад иц ійний –
з боргами, активами якого
виступають переважно молоді
фу тболісти; і новий к лу б, у
якому працюють доволі відомі
гравці. Перший невдовзі зникне зі
сцени. Як зазначається, він існує
лише для того, аби не зникнула
можливість отримати на рахунки
кошти від продажу чи виховання
зіркових футболістів. Зокрема,
Коноплянки”.
Перемоловши кістки “Дніпру”,
автори згадали про “Чорноморець”,
який “першим розпочав жорсткі
міри економії”.
Портал наводить результати
ексклюзивних підрахунків.
За значається, що нині час тка
легіонерів в УПЛ становить 20,1
відс отка. А в с е з оні 2013/14,
приміром, цей показник досягав
33-х відсотків. Різко знизились і
зарплати, що ускладнює для топклубів України процес запрошення
нових гравців.
енденцію Transfermarkt пропонує
переглянути на прикладі донецького
“Шахтаря”. Повідомляється, що
до сезону 2013/14 клуб отримував
чималі інвестиції у вигляді нових

бразильців. Клуб досі пишається
70-мільйонними витратами на
фу тболістів калібру Бернарда,
Фреда чи Фернандо. Загальний
об’єм інвестицій протягом трьох
сезонів досягав позначки в 400 000
євро. Але згодом усе змінилося. На
сьогодні донеччани майже повністю
відмовилися від нових придбань,
посилившись протягом останнього
року лише Давидом Хочолавою з
Одеси.
“Президент “Шахтаря” Рінат
Ахметов – все ще найбагатша
людина України. Хоча майже
половина його бізнесу зосереджена
в басейні Донбасу. Він підтримував
колишнього президента
Януковича, який пішов у відставку,
проте й зараз Рінат Леонідович
має сильне лобі. Втім, футбол для
нього – вже не тема номер один.
Крім того, його команда не має
змоги грати в рідному місті і на
рідному стадіоні, що відбирає від
президента мотивацію витрачати
гроші”.
В матеріа лі на голо сили на
тому, що “Шахтар”, опробувавши
Львів, переїхав до більш близького
за ментальністю Харкова, який
позбувся “Металіста”, котрий раніше
регулярно виступав на міжнародній
ар ені. Ку рченка спр а в едлив о
називають винуватцем бід харків’ян,
і додають, що в місті зусиллями
вболівальників був утворений новий
футбольний суб’єкт, який розпочав
свій шлях з аматорів, а нині виступає
у третьому за рангом дивізіоні.

відкрив рахунок. А ще за три хвилини Живкович подвоїв
перевагу господарів. Збірна Голландії на 78-й хвилині забила
ще один м’яч. Знову відзначився Живкович.
Посівши третє місце у своїй групі, збірна України
припинила боротьбу за путівку до фінальної частини
чемпіонату Європи.

Буяльський та Гармаш пропустили тренування Динамо

Півзахисники київського Динамо Віта лій
Буяльський та Денис Гармаш пропустили сьогоднішнє
тренування.
В Динамо сьогодні відбулось відновлювальне тренування,
на яке не з’явились 2 основні гравці команди – Буяльский та
Гармаш, повідомляє Команда1.
Гармаш ще не відновився після пошкодження, яке він
зазнав в Полтаві у матчі проти Ворскли (0:1).
В Буяльського виявлена гематома, яка викликана після
удару литкового м’яза в тому ж матчі з Ворсклою. Участь обох
гравців у наступному матчі з Маріуполем – під питанням.

Сачко: Команда змінилася, і, сподіваюся, на краще

Головний тренер “Ворскли” Василь Сачко оцінив готовність команди до поновлення чемпіонату України.

- У нас відбулися серйозні
зміни після важкого 2017 року:
пішло десять гравців. За когось ми
боролися до останнього, хтось не
захотів залишатися, когось ми не
хотіли самі. Але це вже історія, і в
ній ставимо крапку. Зараз середній
вік нашої команди - 23,7 роки, тоді як
в минулому сезоні було 27 років. У
нас багато новачків, хлопців з дубля.
Дев’ять гравців виступали в УПЛ
менше десяти разів, дехто взагалі не
має такого досвіду.
Працювати з молоддю мені
цікаво - у них величезна самовіддача,
що компенсує брак досвіду. Іноді на
досвідченого розраховуєш, а він не
допрацьовує. Наші новачки - Богдан
Сарнавський, Роман Кунєв, Сергій
Мякушко та В’ячеслав Шарпар підсилять команду. Досвід Шарпара

в побуті і на полі однозначно нам
допоможе. Мякушко, на мій погляд,
засидівся в “Динамо”.
Що стосується екс-нападника
“Динамо” Удода, то він приєднався
до дублю, але ми брали його з
прицілом під першу команду. У
нього повноцінний контракт, а не
оренда. Є швидкість, є дриблінг,
просто поки не вистачає досвіду.
У той же час ми зберегли кістяк,
залишили досвідчених футболістів
- Павла Ребенка, Андрія Ткачука,
Володимира Чеснакова, Богдана
Шуста. Таким чином, хочу заспокоїти
вболівальників: команда змінилася,
сподіваюся, на краще, - сказав
Сачко.

ПРО СПОРТ

В останньому поєдинку відбірного турніру
чемпіонату Європи підопічні Олександра Головка не
змогли скласти конкуренцію голландцям.
Для молодіжної збірної України в завершальному
поєдинку групового етапу відбірного турніру Євро-2019
(U-21) будь-який інший результат, окрім перемоги, не
давав шансу продовжити боротьбу за путівку до фінальної
частини континентальної першості.
Після домашньої перемоги над шотландцями в
таборі синьо-жовтих оптимізму додалося, адже підопічні
Олександра Головка продемонстрували непоганий
футбол. Утім, перші хвилини матчу в Дутінхемі показали,
що українці будуть більшою мірою захищатися й
розраховувати на вдалі контрвипади. Однак голландці не
давали зробити нашим футболістам практично нічого,
а самі час від часу створювали небезпеку біля воріт
Каневцева. Тривало це до 21-ї хвилини, коли Клюйверт
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Молодіжна збірна України розгромно програла
Нідерландам і вилетіла з Євро-2019

ПРО СПОРТ №1/2019

8
Футбол.Україна
Українські міста з переможними традиціями

В Україні не так багато міст,
чиїм мешк анцям пощ ас ти ло
пережити радість перемоги.
Україні не так вже й багато міст,
чиїм мешканцям пощастило пережити
радість перемоги їхньої футбольної
команди у чемпіонаті, Кубку або
Суперкубку, а про єврокубки і зовсім
можна промовчати. Точніше, таких
міст усього дев’ять.Найперший трофей
дістався Україні ще у далекому 1954 році.
Це був Кубок Радянського Союзу, який
здобуло київське “Динамо”. У фіналі
був обіграний єреванський “Спартак”
з рахунком 2:1, але про все по порядку.
1. Київ. Мешканцям столиці
України значно частіше за інших
довелося переживати перемоги своєї
улюбленої команди. Історично так
склалося, що головною, найсильнішою
та найпопулярнішою командою Києва
стало “Динамо”. Саме “динамівці”
здобули перший офіційний трофей
українських команд, датований 20
жовтня 1954 року. Цей виграш у фіналі
над єреванським “Спартаком” стала
першою у переможній серії чемпіонств
і кубкових звитяг киян.
Наступний трофей, який вдалося
здобути, прийшовся на 1961 рік. Це
було перше чемпіонство “Динамо” в
СРСР, здобуте через сім років після
кубкового тріумфу. Подальше “Динамо”
стало перемагати все частіше та частіше.
Загалом, “динамівці” привезли до Києва
дев’ять Союзних кубків і тринадцять
золотих медалей чемпіонатів СРСР.У
1980 році у Сімферополі “Динамо” у
боротьбі проти донецького “Шахтаря”
здобуло перший Суперкубок СРСР,
який вигравало ще двічі.
Найяскравішою сторінкою в
історії київського футболу назавжди
залишаться перемоги у єврокубках. 14
травня 1975 року Динамо з рахунком
3:0 обіграло угорський “Ференцварош”,
чим вперше в історії українського
та всього радянського футболу

“Динамо” з кубком Кубків 1986 року
здобуло Кубок Кубків. У додаток до
здобутого євротрофею, восени 1975
року “динамівці” привезли до Києва
Суперкубок Європи.Повторити успіх
у Кубку Кубків їм вдалося ще одного
разу, у 1986 році, розгромивши у фіналі
іспанський “Атлетико”, а Суперкубок
так і залишається єдиним у музеї
“Динамо”.Не меншу кількість трофеїв
на внутрішній арені “біло-сині” здобули
вже у незалежному українському
футболі. Дебютний сезон 1992 року
виявився для “Динамо” провальним, але
у наступні дев’ятнадцять сезонів кияни
здобули 13 чемпіонств, 9 кубків України
та 5 суперкубків.На жаль, у єврокубках
“Динамо” вже не таке сильне, яким
було раніше, і на сьогоднішній день
ми можемо лише згадувати про ті
часи, коли перед початком кожного
європейського сезону клуб зі столиці
Укркїни розглядався як один з
претендентів на перемогу у тому чи
іншому єврокубку.
У будь-якому випадку, “Динамо”

ще довго буде найтитулованішим
українським клубом. За останні 60 років
їм вдалося здобути 55 різноманітних
трофеїв в офіційних змаганнях.
2. Донецьк. “Шахтар”, як і “Динамо”,
був постійним представником України
у чемпіонатах СРСР. Тим не менш,
донеччани були не такі успішні. Їм так
жодного разу і не вдалося привезти
у рідне місто золоті медалі союзної
першості. Декілька разів “гірники”
зупинялися за крок від чемпіонського
титулу, але вище другого місця їм
піднятися не вдавалося.
У Кубку була прямо протилежна
ситуація. Донецький “Шахтар” вважався
кубковим бійцем, що підтверджується
чотирма здобутими кубками СРСР та
одним Суперкубоком. Більше кубкових
звитяг лише у “Динамо”.
Найперший кубок, який “гірники”
привезли до Донецька, був здобутий 29
жовтня 1961 року. У фінальному матчі
проти московського “Торпедо” “Шахтар”
святкував перемогу з рахунком 3:1. Уже

1 серпня 1962. Москва. Центральний стадіон імені В. І. Леніна.
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“Чорноморці”, можна припустити,
що перемога 1994 року ще надовго
залишиться останньою для одеських
вболівальників.
5. Луганськ. Скромний луганський
клуб під назвою “Зоря” більшу частину
своєї історії зірок з неба не хапав.
Але у 1972 році сталося неймовірне.
Маленький провінційний клуб,
навіть за українськими мірками,
не кажучи вже про Союзні, виграв
національний чемпіонат СРСР. Тоді ще
ворошиловградці залишили на другій
сходинці велике київське “Динамо”.
Ус п і х 4 0 - р і ч н о ї д а в н и н и
досі залишається єдиним в історії
луганського футболу. У подальшому
“Зоря” не один раз опинялася у нищих
дивізіонах, декілька разів була не межі
зникнення. На сьогоднішній день
ситуація у клубі є стабільною, “Зоря”
виступає в елітному дивізіоні України.
Але сподіватися на успіх, подібний 1972
року, напевно, немає сенсу.
6. Львів. Дещо менш гучним
тит улом, ніж Луганськ, може
похвалитися львівський клуб “Карпати”.
17 серпня 1969 року у фіналі Кубку
СРСР львів’яни обіграли ростовський
СКА. Індивідуальність і неповторність
тієї перемоги полягає у тому, що
“Карпати” на момент перемоги у Кубку
мали статус клубу першої ліги. Ще
жодного разу до того та жодного разу
після клуб з першої ліги не досягав
подібного успіху.Наразі пройшло вже
більше 40 років, а “Карпати” так і не
змогли привезти до Львова ще хоча б
один трофей. У чемпіонатах України
“Карпати” змогли лише раз, у 1998
році, посісти третє, бронзове, місце. У
Кубку лише двічі доходили до фіналу,
але перемогти у ньому “Карпатам” так
і не вдалося.В останні декілька років,
всупереч своєму невеликому бюджету,
“Карпати” стали одним з кращих клубів
України. Львівські вболівальники
цілком обґрунтовано очікують від своєї
команди нових звитяг і нових трофеїв.
8. Харків. “Металіст” ніколи не
претендував на висоти ні у чемпіонаті
СРСР, ні у Кубку. Це була посередня
команда без особливих досягнень і
трофеїв. Але у будь-якому випадку
харків’яни можуть пишатися здобутим
Кубком СРСР. 28 травня 1988 року
у фіналі Кубку вони перемогли
московське “Торпедо”.
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кращих команд СРСР, стаючи срібним
і бронзовим призером чемпіонатів.
Повторити успіх дніпропетровському
клубу вдалося у 1988 році, ставши
дворазовим чемпіоном СР СР.
У цьому ж сезоні “Дніпро” виграв
Суперкубок СРСР, обігравши у Сочі
харківський “Металіст”.А вже через рік
дніпропетровськими футболістами був
здобутий Кубок Радянського Союзу. У
фіналі на московському стадіоні було
обігране місцеве “Торпедо”.
З початком проведення незалежного
чемпіонатутаКубкуУкраїни“Дніпру”так
і не вдається повернути собі переможні
традиції. У новітній історії футбольної
України “дніпряни” не здобули жодного
трофею. Кращими результатами стали
срібло національного чемпіонату 1993
року та три фінали Кубку.Тим не менш,
враховуючи амбіційні плани “Дніпра”
на майбутнє, його вболівальники
можуть справедливо розраховувати на
подальші здобутки.4
4. Одеса. За одеським “Чорномор
цем” нерідко можна було спостерігати у
чемпіонатах СРСР та Кубку Радянського
Союзу, але здобути бодай один трофей
одеситам так і не вдалося.“Чорноморець”
став більш відомий своїми знаменитими
вихованцями Леонідом Буряком та
Ігорем Бєлановим, які здобували свої
перемоги у рядах київського “Динамо”.
Перший здобутий “Чорноморцем”
трофей датується 31 травням 1992
року, коли у фіналі Кубку України
у додатковий час вони здолали
харківський “Металіст”. Повторити
свій успіх одесити змогли за два роки,
коли у 1994 році у фіналі по пенальті
була обіграна “Таврія”.Найбільшим
досягненням у національному
чемпіонаті були два срібла 1995 та 1996
років. Виходячи із ситуації у сучасному
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через рік донеччани повторили свій
успіх, і знову кубок СРСР прибув до
Донецька. Єдиний Суперкубок був
здобутий у протистоянні з “Дніпром”
у 1983 році.
У новітній історії українського
футболу “Шахтар” змінювався та
поступово став однією з найсильніших
команд країни. Свій перший
український трофей “Шахтар” здобув
28 травня 1995 року, обігравши у фіналі
Кубку дніпропетровський “Дніпро”.
Надалі український кубок підкорявся
“Шахтарю” ще 6 разів.
Перше чемпіонство до
“помаранчево-чорних” прийшло у 2002
році, коли вони перервали гегемонію
київського “Динамо”. У наступних
дев’яти сезонах “Шахтар” ще 5 разів
святкував перемоги у національній
першості.
В останнє десятиріччя донецький
клуб є найуспішнішим українським
клубом на європейській арені. 20 травня
2009 року їм підкорився Кубок УЄФА.
У фіналі єврокубку підопічні Мірчі
Луческу обіграли німецький “Вердер” з
рахунком 2:1.
Донецький “Шахтар” здобув 22
різноманітних трофеї в офіційних
турнірах, більшість з яких прийшлася
на останнє десятиріччя.
3. Дніпропетровськ. Найкращі
часи дніпропетровського футболу
прийшлися на 80-ті роки. Тоді “Дніпро”,
разом з київським “Динамо” та низкою
московських грандів, вважався одним
з претендентів на чемпіонство.Перший
успіх до “Дніпра” прийшов у 1983
році, коли команда здобула золоті
медалі союзної першості, випередивши
московський “Спартак” і минулорічного
чемпіона мінське “Динамо”.У
подальшому “Дніпро” був у числі
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Огляд 26-го туру Англійської Прем’єр Ліги.
сезон 2018-2019

Ось і завершився 23-й тур Англійської Прем’єр Ліги в якому зустрічалися: “Борнмут” - “Арсенал”,
“Вест Бромвіч” - “Халл Сіті”, “Вест Хем” - “Манчестер Юнайтед”, “Кристал Пелас” - “Суонсі Сіті
“,” Манчестер Сіті “-” Бернлі “,” Мідлсбро “-” Лестер Сіті “,” Сандерленд “-” Ліверпуль “,” Сток Сіті
“-” Уотфорд “,” Тоттенхем “-” Челсі “,” Евертон “-” Саутгемптон “
Вольовий Арсенал

При рідних вболівальниках Едді
Хау вирішив не бути скромним і
продемонструвати свою атакуючу
міць в повній мірі. Про це говорив і
стартовий склад Борнмута, де злегка
несподівано не знайшлося місця
Серману (в опорній зоні було всього
два гравці), і сама відверта манера
гри Вишеньок.
При першій же вдалій можливості вони йшли вперед, за що
були винагороджені 2-ма досить
швидкими голами, а на початку
другого тайму ще й 3-м, який, як
тоді здавалося, був вирішальним.
Ще одним важливим ходом молодого
англійського наставника стала
установка перебігати Арсенал, який
мав на 1 день відновлення менше.
Перші 60-65 хвилин зустрічі
Канонірів було не впізнати. І якби
ж то тільки цілком звичні проблеми
в обороні були, так ще й з точки
зору креативу лондонці виглядали
відверто слабо. Що й казати, якщо

перший удар в площину воріт
Борнмута команда Венгера нанесла
на 70-й хвилині, коли відзначився
Санчес. Дане взяття воріт окрилило
Арсенал, і він влаштував справжній
шт у рм володінь Боруца, де
ключовими виявилися навички
Жиру працюв ати в шт рафний
суперника.
Каноніри досить несподівано
продемонстрували характер, на
пару з Борнм у ті подарувавши
один з кращих матчів в поточному
сезоні. Подібні камбеки - рідкість
для Арсеналу і в даному випадку,
як би банально це не звучало, з
працею здобута нічия може піти на
користь лондонців набагато більше
перемог, у королівстві яких все-таки
намітилися зміни з точки зору волі і
характеру.
Гравець матчу: Олів’є Жиру
(Арсенал)
Якщо в попередніх зустрічах
30-річний форвард просто стабільно
з а б и в а в , т о в г рі з Б о рн м у т і

з і г р а в к л ючов у р ол ь . Ум і н н я
Жиру діяти на вістрі дозволило
Арсеналу всією вагою навалитися
на ворота суперника і зробити
неймовірний камбек, в ході якого
Олів’є відзначився голом і 2-ма
результативними передачами.

Лондонське дербі

Як і очікували багато, лондонське
дербі видалось дуже напруженим,
в якому обидва суперники більше
прагнули не допустити помилку,
ніж змусити її зробити опонента.
Ніхто не імпровізував - і Челсі, і
Шпори чітко дотримувалися плану
на гру. Красномовним є той факт,
що команди вперше потрапили в
створ воріт, коли Справі Аллі відкрив
рахунок в компенсований до першого
тайму час.
Ніхто б не здивувався, якби матч
закінчився в нульову нічию, але
Почеттіно примудрився здивувати
Конте. Аргентинець знайшов слабке
місце в обороні Челсі в зоні між
Мозесом і Аспілікети при позиційних
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Клуб
ЧЕЛСІ
МАНЧЕСТЕР СІТІ
ТОТЕНХЕМ
АРСЕНАЛ
ЛІВЕРПУЛЬ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
ЕВЕРТОН
ВЕСТ БРОМВІЧ
ВЕСТ ХЕМ
СТОК СІТІ
БЕРНЛІ
УОТФОРД
САУТГЕМПТОН
БОРНМУТ
СУОНСІ
МІДЛСБРО
КРІСТАЛ ПЕЛЕС
ЛЕСТЕР СІТІ
ХАЛЛ СІТІ
САНДЕРЛЕНД

атаках Тоттенхема, адже обидва слабо
грають головою. Кейн відволікав на
себе Давида Луїса і Кехілл, а на далеку
штангу слідували подачі, автором
яких мали б бути Еріксен або Уокер.
Все геніальне - просто: Аллі двічі
вривався за спину Сезара і рівно
туди ж йшли навіси, які опинилися
убивчими для Синіх.
Також варто відзначити нову
вдалу тактику Шпор в три центрбека,
яку останнім часом пост упово
награвав Почеттіно. З наявними у
нього набором гравців вона виглядає
навіть доречніше, ніж у виконанні
Челсі, оскільки додає надійності
обороні Тоттенхема, не приводячи
до дисбалансу в атаці.
Що ж, Конте так і не вдалося
повторити рекорд Арсеналу, однак це
не Сині стільки поступилися, скільки
Шпори виграли. Та й в турнірному
плані позиції Челсі так і залишилися
дуже пристойними. Почеттіно вказав
своєму колезі на слабку сторону,
яку той тепер напевно усуне (вже
давно чекає свого шансу той же
Зума, прекрасно грає головою).
Тоттенхем же увірвався в першу
трійку, в черговий раз підтвердивши,
що нинішній розіграш АПЛ буде
неймовірно інтригуючою до останніх
турів.
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Гравець матчу: Крістіан Еріксен
(Тоттенхем)
Дане звання повинні розділити на
двох Аллі і Еріксен, оскільки ідеально
втілили в життя задумку менеджера.
Втім, датчанин крім двох гольових
передач ще кілька разів небезпечно
бив по воротах і був конструктором
більшості атак Шпор.

Ман Сіті: перевірені бійці
дають результат

На матч з Бернлі Гвардіола
традиційно підгот ував зміни в
складі, хоча в цей раз вони виглядали
як ніколи доречними - насичений календар був тому причиною. З перших
хвилин Городяни почали атакувати,
але їх креативна четвірка за весь
тайм так і не змогла поставити перед
обороною бордовий нерозв’язних
завдань, а особливо - після видалення
Фернандіньо, яке стало занадто
суворим рішенням Мейсона.
Сит уація для Сіті виглядала
непростою, оскільки атакувати в
меншості - вельми скрутно. Пеп
вирішив, що не варто відкладати
в довгий ящик вихід на заміну
Агуеро і Сілви, тому кинув їх в бій
відразу після перерви. Дії іспанця і
аргентинця, вже не один рік грають
разом, принесли довгоочікувану
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26
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19

гостроту в передній лінії і стали
причиною двох забитих м’ячів, яких
виявилося достатньо для перемоги.
Можливо, якби на місці Бернлі
тактично більш гнучка команда,
то картина на полі була б іншою,
але до сит уації, коли потрібно
користуватися перевагою, Бордові
виявилися просто не готові, адже
діяли рівно так само, як і в рівних
складах, - щільно оборонялися.
Городяни, навпаки, здивува ли
характером і завдяки “старій гвардії”
здобули заслужену перемогу.
Гравець матчу: Гаель Кліші
(Ман Сіті)
Ще один давній представник
Сіті допоміг своїй команді у важку
хвилину. Від Кліші важко дочекатися
креативних дій (до цієї зустрічі в
його активі було лише 2 голи в 310
матчах АПЛ), але в грі з Бернлі він
на правах старожила взяв ініціативу
на себе і забив найважливіший гол,
який додав впевненості Городянам.
“Борнмут” - “Арсенал” 3:3
“Вест Бромвіч” - “Халл Сіті” 3:1
“Вест Хем” - “Ман. Юнайтед” 0:2
“Манчестер Сіті” - “Бернлі” 2:1
“Мідлсбро” - “Лестер Сіті” 0:0
“Сандерленд” - “Ливерпуль” 2:2
“Тоттенхэм” - “Челси” 2:0
“Кристал Пелес” - “Суонсі Сіті” 1:2
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Прімера. Підсумки 24-го туру

Претенденти на титул очікувано
йдуть ніздря в ніздрю і добувають
непрості перемоги. Мимоволі спадає
на думку, що в наступних двох турах
дана тенденція збережеться.
“Атлетико” (Мадрід) офіційно
застовпив за собою місце в Топ-4, а
“Атлетик” не дав за нього поборотися
“Реал Сосьєдаду”, випередивши
його в гонці за п’яте місце. Слідом
за НМІ розташувався “Вільярреал”,
відстаючи на 5 очок.
У боротьбі за виживання
в і д че п и в с я в а г он п і д н а з в ою
“Реал Бетіс”. Але до щільної групи
“Осасуни“, “Гранади” і “Спортінга“
(Хіхон), приєднався “Депортіво“.
Інтрига ще більше закручується на
дні таблиці.
У списк у б омбардирів Луїс
Суарес вже на 4 м’ячі випереджає в
Кріштіану Роналду. У гонці іспанців
лідирує Арітц Адуріс. Він лише на
один точний постріл випереджає
свого ровесника Рубена Кастро,
займаючи восьму сходинку.
Гравець Тура
Капітан “Депортіво“ Педро Леон
залишив свою команду на плаву,
забивши вирішальний гол і віддавши
гольову передачу. Його майстерність
і лідерські якості можуть стати вирішальними для Городян в боротьбі за
виживання.

Гол туру
Хонатан Вієра несподівано навіть
для себе, немов рукою поклав м’яч в
ворота Гранади. Його удар з-за меж
штрафного точно в дев’ятку воріт
Фернандеса - прикраса нічного
поєдинку суботи.

Невдаха туру
Густаво Кабрал за пару хвилин
привіз пенальті у свої ворота і
залишив Кельтів в меншості. Саме
його помилки стали вирішальними
в битві за п’яте місце.
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Команда

М

В

Н

П

ГЗ

ГП

О

Севілья (Севілья)

24

16

4

4

48

29

52

2

Реал Мадрид (Мадрид)

22

16

4

2

57

20

52

3

Барселона (Барселона)

23

15

6

2

63

19

51

4

Атлетіко (Мадрид)

23

13

6

4

43

19

45

5

Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

24

14

2

8

36

32

44

6

Вільярреал (Вільярреал)

23

10

9

4

30

15

39

7

Ейбар (Ейбар)

24

11

5

8

39

31

38

8

Еспаньйол (Барселона)

24

9

8

7

33

31

35

9

Атлетік (Більбао)

23

10

5

8

28

28

35

10

Сельта (Віго)

22

10

3

9

36

36

33

11

Алавес (Вікторія-Гастейс)

24

8

9

7

24

29

33

12

Лас Пальмас (Лас Пальмас)

24

7

7

10

32

36

28

13

Валенсія (Валенсія)

24

7

5

12

34

43

26

14

Малага (Малага)

24

6

8

10

31

40

26

15

Реал Бетіс (Севілья)

23

6

6

11

23

37

24

16

Леганес (Леганес)

24

5

6

13

20

39

21

17

Депортиво (Ла-Корунья)

23

4

7

12

26

39

19

18

Спортінг (Хіхон)

23

4

4

15

25

47

16

19

Гранада (Гранада)

23

3

7

13

21

49

16

20

Осасуна (Памплона)

24

1

7

16

24

55

10

Алавес - Барселона. Коли
погром не засмучує

Рідко коли можна побачити
і почу ти, як у боліва льники
підтримують команду, що програє
з рахунком 0: 6. Крім того, хворіли
на Мендісорросе так, як ніби їх
улю бленці знову пер емаг ають
Барселону, а не навпаки. Улюбленці
же в цей час вальяжно ходили по
полю і не соромилися не встигати не
тільки за Мессі, Неймар і Суаресом, а
й за Жеремі Матьє і Андре Гомешем.
Так, Барса славно покуражитися,
помстившись своїм кривдникам
за сенсацію в першому колі. Крім
того, Луїс Енріке зумів провести
таку потрібну напередодні зустрічі в
Лізі чемпіонів проти ПСЖ ротацію,
давши відпочити ряду виконавців.
У Віторії ж просто продовжили
святкувати історичний вихід у фінал
Копи дель Рей.
Але потім сталося страшне.
Алейш Відаль отримав важку травму і
вилетів до кінця року. Найжахливіше
те, що Алейш прекрасно почав
рік, набрав форму, та й в матчі
з басками був одним з кращих,

віддавши при цьому асист. Але
тепер блаугранас потрібно терміново
шукати заміну для Алейша, адже
на одному Роберто Лігу чемпіонів
не виграєш. Запитайте це у Франка
Райкарда, який свого улюбленця
Олегера все ж підстраховував за
допомогою Беллетті.
Герой матчу. Відмінне шоу від
Луїса Суареса (2 голи + 2 ассисти)
при повному потуранні оборони
суперників. Сподіваюся, уругваєць,
забиваючи голи, не чув святкового
оранки від новоспечених фіналістів
Кубка Короля.

Атлетіко - Сельта. Шедевр
для Шмідта

Подивитися на матч суперників у
Лізі чемпіонів приїхав з Леверкузена
тренер Байєра Рогер Шмідт. Зовсім
не ясно, який Атлетіко відбився у
нього в голові: часто помиляються,
розгублена, кризова команда або
небезпечний поранений звір, здатний
за кілька хвилин виграти програний
матч?
По є д и н о к б у в б а г а т и м н а
помилками і що дивно - спочатку
у виконанні саме Матрацників.

Команди, яка на світовому рівні
вважається прикладом надійності та
обережності. Спочатку Мойя виб’є
м’яч прямо в голову Кабралом, потім
Фернандо Торрес, який виконав
шедевр у ворота Альвареса зарядить
м’яч в поперечину з точки (6-й
промах атлет в сезоні з 9-ти). Потім
два забійних шанси для Гвідетті, один
з яких швед реалізував.
Що робив Симеона? Ну, змінював
атаку з 4-3-3 з Торресом на вістрі в 4-24 з флангами імені Корреа і Карраско.
Як з’ясувалося пізніше, його затія
спрацювала. Без запізнення. Яннік
зіграв на підборі і потужно вистрілив
по воротах, а Корреа з правого флангу
в стилі англійського крайка навісив
точно на Гамейро. Дует французів
забули в штрафній захисники Сельти,
чого їм не пробачили. Атлетіко
вирвав несподівану перемогу, що
оцінили нечисленні вболівальники
на Кальдерон. Яких розполохав або
вітер з дощем і холодом, або невдачі
їхньої улюбленої команди.
Герой мат ч у. Впа ло прапор
Матрацників підняв саме Карраско,
зрівнявши рахунок.
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Серія А. Підсумки 25-го туру

Ось і завершився 25-й тур Серії А в якому зустрічалися: “Аталанта” - “Кальярі” 2:0, “Болонья” “Наполі” 1:7, “Дженоа” - “Сассуоло” 0:1, “К’єво” - “Удінезе” 0:0, “Мілан” - “ Сампдорія “ 0:1, “Палермо”
- “Кротоні” 1:0 , “Пескара”- “Лаціо” 2:6, “Рома” - “Фіорентина” 4:0, “Емполі” - “Торіно” 1:1,
“Ювентус” - “Інтер” 1:0.
Derby d’Italia: Ювентус
але і їх головних нападників - Гонсало після спроби Перішіча Манджукич
мінімально переграв Інтер
Ігуаїн проти Мауро Ікарді. До цього небезпечно б’є головою, комбінація
Найшла коса на камінь. 7-матчева
переможна серія Інтера проти
27-матчевої домашньої переможної
серії Ювент уса. Звичайно,
однозначним лідером виступала
саме команда Массіміліано Аллегрі,
але Інтер, на відміну від матчу
першого кола, виступав колективом,
який реально міг засмутити Стару
Синьйору. Про це говорить рівень
демонстрованої ними гри, про це
говорить серія, згадана вище, про
це говорить і історія: нерадзуррі
відносно недавно вже зупиняли
туринців, перервавши їх вражаючий
результат в сорок дев’ять матчів без
поразок. Сталося це в Турині, додамо
сюди і перемогу Інтера в першому
колі - ось вам і підвищені шанси
міланців.
168-е Дербі Італії проходило
під акомпанемент не тільки
протистояння клубів безпосередньо,

туру аргентинці очолювали гонку
капоканноньере, Ігуаїн відзначився
в останніх шести матчах Ювентуса,
тоді як Мауро Ікарді був ще й
найкращим асистентом ліги. Підлив
масла у вогонь і Едгардо Бауза,
головний тренер збірної Аргентини,
який напередодні матчу побував
на б а зі Інтера і р озповів, що
Мауро Ікарді вони розглядають як
потенційного гравця Альбіселесте,
але на даний момент першим вибором
залишається Гонсало Ігуаїн. У Дербі
відзначитися жодному, ні іншому не
вдалося, ніж з радістю скористалися
Дріс Мертенс і Едін Джеко.
Обидва колективи показували
рівний футбол практично без гри в
центрі поля, а воротарі ніяк не могли
розслабитися. На удар Гальярдіні
(один з найактивніших гравців Інтера
біля воріт Буффона за весь матч)
відповідає Ігуаїн, на сейв Буффона

за комбінацією, момент за моментом
- гра тримала в напрузі щосекунди,
і було складно передбачити , що
трапиться в наступному епізоді.
А трапився гол, Хуан Куадрадо
з в а ж и в с я н а уд а р з д а л ь н ь ої
дистанції, Ханданович не встиг на
нього зреагувати - 1: 0.
У другому таймі темп значно
заспокоївся, і варто зазначити, що
Пьолі зіпсував гру своєї команди
неправильними замінами. Кандрева
пішов занадто рано, Паласіо своїм
виходом на поле практично залишив
Інтер в меншості, Едер не зміг влитися
в гру. “У подібного рівня матчах кожна
помилка може стати фатальною.
Ми опинилися в невигідном у
становищі, тому що деякі рішення
виявилися неправильними”, - немов
визнаючи свою провину, говорив
після матчу Стефано Пьолі. - “Дві
поразки поспіль повинні струсити
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М

В

Н

П

ГЗ
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1

Ювентус (Турін)

25

21

0

4

53

17

83

2

Рома (Рим)

25

18

2

5

54

22

56

3

Наполі (Неаполь)

25

16

6

3

60

27

54

4

Аталанта (Бергамо)

25

15

3

7

40

26

48

5

Інтер (Мілан)

25

15

3

7

40

24

48

6

Лаціо (Рим)

25

14

5

6

44

29

47

7

Мілан (Мілан)

25

13

5

7

36

29

44

8

Фіорентина (Флоренція)

25

11

7

7

42

35

40

9

Торіно (Турин)

25

9

8

8

46

40

35

10

Сампдорія (Генуя)

25

9

7

9

30

31

34

11

К’єво (Верона)

25

9

5

11

26

34

32

12

Сассуоло (Сассуоло)

25

9

3

13

35

41

30

13

Удінезе (Удіне)

25

8

5

12

28

34

29

14

Кальярі (Кальярі)

25

8

4

13

33

51

28

15

Болонья (Болонья)

25

7

6

12

23

38

27

16

Дженоа (Генуя)

25

6

7

12

27

40

25

17

Емполі (Емполі)

25

5

7

13

15

35

22

18

Палермо (Палермо)

25

3

5

17

21

49

14

19

Кротоне (Кротоне)

25

3

4

18

20

43

13

20

Пескара (Пескара)

25

2

6

17

27

55

12

нас. Попереду ще багато матчів і не й розгромно - 2: 6. Ніяка зимова
трасферному кампанія, яка полягає
розіграних очок”.
в залученні іменитих ветеранів, не
Лаціо перемагає, Пароло може відразу ліквідувати ті дірки
виконує соло
Як не дивно, Пескара д у же в центрі оборони, які були, є і,
багато фігурувала в пресі на цьому найімовірніше, довго ще будуть.
Ла ціо приїх а в д у же злий і
тижні. Першою причиною послужив
вмотивований
в Пескара, не давали
перенесений матч з Фіорентиною,
спокою
ос
танні
дві поразки в
який Дельфіни програли вже в
чемпіонаті:
безнадійна
від Ювентуса
компенсований до поєдинку час, гідно
і
ірраціональне
від
К’єво.
Пескара,
програли, лише з пенальті. Другий
звичайно,
намагалася
нав’язати
привід більш сумний, адже обурення
тіфозі персоною головного тренера, боротьбу, на перерву Дельфіни і
діями президента та відношенням зовсім могли піти, лідируючи в
всіх гравців виражається в численні рахунку, але Капрари не реалізував
протести і тиск, який вже точно є 11-метровий удар. А ось лаціале
в цьом у матчі було прос то не
зайвим для виступів Пескари.
Після матчу з Фіорентиною одне з зупинити, і ми отримали поєдинок
угрупувань фанатів висунула вимогу, дуже схожий з аналогічним на Ренато
щоб клуб догравав цей сезон в інших Далл’Ара. Тільки гол Бальде Кейта
кольорах. Італійська преса підхопила прийшов з швидкої контратаки,
це звернення, мовляв, саме тому всі інші забивалися із зони центру
Дельфіни і грали проти Фіорентини оборони, більшість із стандартів.
в червоно-білих кольорах, але ніяк Марко Пароло чотири рази вразив
не через 40-їй річниці дружби з ворота Біссаррі з воротарської
Віченцою (за офіційною версією, штрафний, і це говорить багато про
т а ким чином, к л у б вша н у в а в що. Цікаво, що три м’ячі Марко забив
ювілей). На матч з Лаціо Пескара головою, і лише один замкнувши
вийшла в традиційних кольорах, простріл партнера ногою.
Крім Пароло і Кейта, записав на
а з ним і традиційно програла, ще
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свій рахунок гол і Чіро Іммобіле,
що не святкуючи при цьому взяття
воріт. Ех, ось що і згадують тіфозі
Пескари, так це часи виступу в Серії
Б, коли колективом керував Зденек
Земан, а в складі були такі виконавці,
як Марко Вератті, Лоренцо Інсіньє і
Чіро Іммобіле. Ці часи давно канули
в лету, тепер колектив виступає
в італійській першості, виступає
безнадійно, замикаючи таблицю без
єдиної перемоги. Лаціо ж продовжує
успішно вести боротьбу за єврокубки.

Рома розгромила
Фіорентину, Джеко очолив
гонку бомбардирів

4 : 0 - Рома знищує Фіорентину
і повертається на друге місце в
турнірній таблиці. Команда Пауло
С оуза показа ла жахливу гру і
вперше програла в чемпіонаті в
цьому році. У римлян за календарем
да лі Кротоні, а ле навіть до
наступного туру перевага Ювентуса
може збільшитися, оскільки вже
сьогодні Стара Синьйора проведе
перенесений через Суперкубка Італії
матч проти тих же Півагорейцев, де
шанси у підопічних Аллегрі програти
просто мізерні.
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Бундесліга. Підсумки 22-туру

Ось і завершився 22-й тур Бундесліги в якому зустрічалися: “Герта” - “Айнтрахт” 2:0, “Баварія”
- “Гамбург” 8:0, “Байєр 04” - “Майнц” 0:2, “Дармштадт” - “Аугсбург” 1:2, “Лейпціг” - “ Кельн“ 3:1,
“Боруссія” (Дортмунд) - “Вольсбург” 3:0 , “Фрайбург”- “Вердер” 1:2,
Баварія знищила Гамбург

25 лютого на стадіоні «АльянцАрена» був розіграний матч 22го туру німецької Бундесліги між
командами «Баварія» і «Гамбург».
Матч завершився з рахунком 8: 0 на
користь мюнхенців.
На 17-й хвилині матчу хавбек
збірної Чилі Артуро Відаль відкрив
рахунок в матчі ударом з-за меж
штрафного майданчика у нижній
правий ку т після ассист ування
Томаса Мюллера - 1: 0.
На 24-й хвилині польський
ф о рв а рд Ро б е р т Ле в а н д ов с к і
реалізував пенальті ударом в лівий
нижній кут - 2: 0.
В кінці першого тайму поляк
відзначився дублем ударом зльоту
після рикошетів від захисників - 3: 0
На почат к у д р у г ог о т а й м у
Левандовскі оформив хет-трик
ударом в дальній кут після пасу
п’ятою Ар’єна Роббена - 4: 0.
У наступній же атаці лідер збірної
Австрії Давид Алаба забив п’ятий
м’яч команди. Ассистом відзначився
Томас Мюллер - 5: 0.
На 65-й хвилині французький
вінгер Кінгслі Коман забив ще один

м’яч мюнхенців ударом з гострого
кута - 6: 0.
Че р е з 4 х в и л и н и ф р а н ц у з
оформив дубль ударом зльоту в
ближній кут - 7: 0.
В кінці матчу Арьєн Роббен
встановив остаточний рахунок в
матчі після ассисти Дугласа Кости
- 8: 0.
Ця зустріч стала для 30-річного
німця сотої в бундеслізі, в якій він
не пропускав жодного м’яча. Для
цього йому потрібно було провести
в загальній складності 183 матчі.
Таким чином, він побив рекорд
колишнього воротаря “Вердера”
Олівера Річка, якому для ста “сухих”
матчів знадобилося 232 гри
У битві за виживання
“Вольфсбург” програв “Вердеру” і
тепер у команд однакові кількість
очок - по 22.

Команда Хаззенхуттля не
збавляє обертів

Осічка “Баварії” в минулому турі
подарувала любителям футбольної
р о м а н т и к и н а д і ю н а ч е рг ов е
футбольне диво, яке здатен втілити
“Лейпциг”. Цього разу мюнхенська
машина навіть перевиконала план,

проте й “Бики” не зупиняються, а
досить впевнено взяли свої очки у грі
з непоступливим “Кельном”.
Го л о в н и м д о с т о ї н с т в о м
команди Ральфа Хазенхуттля є її
раціональність та ефективність.
“Лейпциг” зазвичай використовує
такі подарунки, як йому зробив
воротар “Кельна” Кесслер, який
н е в д а л о в и б и в м ’ я ч з і с в ог о
штрафного майданчика. Вернер тут
же скинув круглого Форсбергу, а
той завдав ідеально точного удару в
нижній кут. Справу фактично було
зроблено після того, як Марох зрізав
м’яч у власні ворота.
Помилитися словенця змусив
Набі Кейта. Він же кинув у прорив
Тімо Вернера в другому таймі –
форвард не зміг втекти від захисника,
проте це не завадило йому пробити
воротаря з гострого кута. Єдиною
відповіддю “Козлів” став гол у
виконанні Осако на початку другого
тайму. Проте точний удар японця аж
ніяк не ставить під сумнів тотальну
перевагу “Лейпцига”, який продовжує
переслідувати “Баварію” (-5 очок) та
впевнено випереджати “Боруссію”.

Футбол.Німеччина
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Команда

М
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Н

П

ГЗ

ГП

О

1

Баварія (Мюнхен)

22

16

5

1

54

13

53

2

Лейпціг (Лейпціг)

22

15

3

4

41

22

48

3

Боруссія (Дортмунд)

22

11

7

4

46

23

40

4

Гоффенгайм 1899 (Гоффенгайм)

21

9

10

2

38

21

37

5

Герта (Берлін)

22

11

4

7

30

24

37

6

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні)

22

10

5

71

25

2

35

7

Кельн (Кельн) )

22

8

9

5

31

2

33

8

Баєр 04 (Леверкузен)

22

9

3

10

34

32

30

9

Фрайбург (Фрайбург)

22

9

3

10

28

39

30

10

Майнц 05 (Майнц)

22

8

4

10

31

37

28

11

Аугсбург (Аугсбург)

22

7

6

9

21

28

27

12

Шальке 04 (Гельзенкірхен)

21

7

5

9

25

22

26

13

Боруссія (Менхенгладбах)

21

7

5

9

23

29

26

14

Вольфсбург (Вольфсбург)

22

6

4

12

20

33

22

15

Вердер (Бремен)

22

6

4

12

28

43

22

16

Гамбург (Гамбург)

22

5

5

12

21

45

20

17

Інгольштадт (Інгольштадт)

21

5

3

13

19

32

18

18

Дармштадт (Дармштадт)

22

3

3

16

15

43

12

Дортмунд не
пощадив“Вовків”

“Боруссія” з Дортмунда вважалася
явним фаворитом в домашньому
мат чі п р от и “В ол ь ф с б у рг а”, і
господарі повністю виправдали
свій статус. Команда Томаса Тухеля
початк у неймовірно а к тивно,
але ніяк не могла вразити ворота
“вовків”. І тут на допомогу прийшов
захисник “Вольфсбурга” Брума,

який після навісу Піщека відправив
м’яч у власні ворота. Після цього
“Боруссія” зловила кураж, і її було
вже не зупинити. Втім, в першому
т аймі з абити дру гий свій гол
“джмелі” не зуміли. Зате на самому
початку другої половини зустрічі
відзначився Піщек, записавши на
свій рахунок п’ятий гол у сезоні. А
незабаром з передачі поляка забив
і Дембеле. До 60-ї хвилини гра була

зроблена. У час, що залишився
дортмундська команда грала в своє
задоволення і спокійно довела справу
до переконливої перемоги. Після
цього успіху “Боруссія” обігнала
в турнірній таблиці “Айнтрахт”
з Франкфурта і вийшла на третє
місце. Ну а “Вольфсбург” як і раніше
знаходиться в небезпечній близькості
від зони вильоту.

Карло Анчелотті провів 1000-й матч в якості головного
тренера
Дана позначка підкорилася
Карлітто в матчі «Баварії» проти
« Га м б у р г а » , щ о з а в е р ш и в с я
розгромом «динозаврів» з рахунком
8-0!
Для того, щоб підкорити цю
позначку, 57-річному фахівцеві
знадобилося трохи менше 21 року
тренерської роботи.
У 999 попередніх матчах команди
під керівництвом італійця здобули
590 перемог (59% від загального
числа ігор).
Сама славна віха кар’єри Папи Карло, безумовно, пов’язана з «Міланом»,
який італієць очолював протягом семи
з половиною років і разом з клубом
виграв 2 кубка Ліги Чемпіонів.
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Футбол. Південна Америка
Зірки футболу з бананами - наслідок вчинку Дані
Алвеша

Даніель Алвеш рве шаблони.
Захисник “Барселони” став
“зіркою” інтернету, нестандартно
ві др е а гу в а вши на р асис тськ у
провокацію вболіва льників
“Вільрреала”.
Коли у гравця
“Барси” кинули
бананом, він просто
підняв фрукт і
підкріпився.

Така поведінка різко контрастує
із поведінкою інших темношкірих
фу тболістів, які демонстрацію
банана вважають важкою образою,
розд ув аючи сканда ли. Дані ж
пере творив сит уацію на жарт,
поглузувавши з расистів на трибунах.
Підтримку дотепному бразильцю
відразу ж висловили інші “зірки”
футболу - в соцмережах одна за
іншою з’являються фотографії з
бананами.
Найбільше стараються гравці
з Лат и нс ь кої А ме ри к и . Ту т і
одноклубник Алвеша Неймар, і
чемпіон світу 2002 Роберто Карлос,
і нападник “Манчестер Сіті” Серхіо
Агуеро,і Феліпе Коу тіньо і Луіс
Суарес, Фернандиньо, Халк, Маріо
Балотеллі, Роберт Левандовскі, ПєрЕмерік Обамеянг, Яя Туре, гравці
“Ювентусу”, і 5-разова володарка
“Золотого м’яча” Марта.

Неймар

Роберто Карлос

Маріо Балотеллі

Серхіо Агуеро і Марта

В останньому турі чемпіонату
Аргентини “Рівер Плейт” розгромив
“Кільмес” з рахунком 5:0, оформивши
чемпіонський титул.
У скла ді господарів д у блем
відзначився Фернандо Кавенагі,
відомий у Європі за своїми виступами
у “Спартаку”, “Бордо” та “Вільяреалі”.
Цей титул став для “Рівера” 35-м
в історії і першим з 2008 року.
Другим у аргентинській першості
фінішував “Естудіантес”, який у
заключному турі поступився “Тігре”
(1:2).
“Рівер Плейт” - “Кільмес” - 5:0
Голи: Кавенагі, 10, 71, Меркадо, 25,
Ледесма, 63, Гутьєрес 90
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Футбол.
Південна Америка
Важка атлетика
“Рівер Плейт” завоював 35 титул чемпіона
Аргентини

Президент Болівії подався у професійний футбол
Болівійський президент Ево
Моралес виступатиме за клуб вищого
дивізіону країни “Спорт Бойз Варенс”.
Термін контракту розрахований
на один рік. Клуб уже повідомив,
що 54-річний глава держави буде
отримувати по 20 хвилин ігрового
часу, але не в кожній грі у зв’язку з
напруженим графіком президента.
Мо р а л е с в и с т у п а т и м е п і д
десятим номером, а за контрактом
отримуватиме мінімальну зарплатню
- 214 доларів.

Трагічний фінал чемпіонату Колумбії - 5 загиблих

Пов т о рн а фі н а л ь н а г р а з а
чемпіонський титул у Колумбії між
“Атлетіко Насьйональ” з Медельїна
т а “ Ху н і о р о м ” з Б а р р а н к і л ь ї
затьмарена жертвами післяматчевого
насильства.
Після поразки “Хуніора” у серії
післяматчевих пенальті на вулицях
Барранкільї відбулися су тички,
внаслідок яких загинули п’ятеро осіб
та ще 20 отримали поранення.
“Хуніор” переміг у першій грі
з рахунком 1:0 і був близький до
восьмого титулу у клубній історії.
Все йшло за планом до 93 хвилини,
коли “Атлетіко” забив бажаний гол.
У додатковий час переможця
суперники не виявили, а потім
команда з Медельїна здобула трофей.
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Футбол. Африка
Єгипет - Камерун 1:2. Не за законом жанру
Єгипетські “фараони” втрачають перемогу

Пра ктично в сі ми лю бимо
сенсації. Вони надають родзинку
будь-якому турніру, в тому числі
на них ґрунтуються наші доводи
про те, чим прекрасний футбол.
Але є одне виключення з правил:
у фінали великих турнірів завжди
повинні потрапляти кращі. Єгипет
і Камерун ходили у фаворитах хіба
що своїх груп. Однак це не завадило
їм діс татися до виріша льного
матчу. Дістатися, варто відзначити,
заслужено. Кожна з команд зіграла на
своїх сильних сторонах, намагаючись
приховати слабкі. Однією з таких у
збірної Камеруну, несподівано для
українського вболівальника, став
Адольф Тейку. Так, захисник часто
програвав позиційну боротьбу, але
дуже добре виглядав завдяки першій
передачі, а також грі на другому
поверсі.
Єгипет - Камерун 1:2. Стенограма
матчу
С аме Тейк у час тков о с т а в
винуватцем першого моменту в
матчі, не зумівши встежити на лінії
свого штрафного за Ель-Саїдом,
який з тринадцяти метрів бив
непогано, але його удар низом не
був з розряду тих, що не беруться,
що і довів своїм сейвом Ондоа.
Взага лі, разорганізованіс ть
оборони виявилася головним бичем
“львів” у сьогоднішньому матчі.
Свого рівня команді виявилося

достатньо, щоб дістатися до фіналу,
але проти тактично навченого
суперника була потрібна або гра всієї
команди на своєму максимумі біля
своїх воріт, або - “за бразильською
системою” - відповідати на кожен гол
опонента своїм. Так же і з захистом
питання вирішити не вдалося, і в
атаку толком не вийти.
Єгипет, до того часу вже повів.
Варда, Салах й Ель-Ненні розіграли
нехит ру ат ак у правим краєм.
Камерунські опорники залишилися
десь за лінією м’яча, оборона
підстрахувати не встигла, а голкіпер і
взагалі дивився з боку, як забивають
у його, ближній, кут.
За весь перший тайм “леви” не
знайшли чим відповісти попереду.
Але, в будь-якому випадку, це
вироком для команди не було,
враховуючи, що на Кубку націй
голи вміють народжувати практично
з нічого.
Так воно, власне, і вийшло.
Камерун весь дебют другого тайму
нагадував рибу, яка билася об
лід. Монотонні спроби змусити
єгипетських захисників помилитися
на рівному місці потроху набридали.
Мабуть, почали засипати і самі
оборонці, проспавши ривок-стрибок
Н’Кулу.
Єгипет дуже комфортно себе
почував у грі від оборони. Зараз же
потрібно було знову вибиратися

зі свого панцира, щоб перехопити
нитки зустрічі, інакше все могло
завершитися плачевно. Володіння
Камеруном ініціативою все ближче
було до тотального, а зусиль одного
С а ла х а попе р ед у в и я вл я ло с я
недостатньо.
“Фараони” вигляда ли д у же
важко. Відчувалось, що команди
не вистачає фізично. Правда, і
“леви” почали підсідати. Але сил
на останній ривок у команди Уго
Брооса все ж залишилися. Абубакар
на лінії штрафного пішов від опіки
трьох і пробив повз воротаря - 1:2
Н’Кулу і Абубакар - обидві заміни
Бросса виявилися гольовими.
Камерун програв два попередніх
фінали Єгипт у. Цього разу все
виявилося навпаки. Вперше з 2002
року “неприборкані леви” беруть
трофей.
Лібревілль. Стад д Ангонже
Єгипет - Камерун 1:2
Голи: Ель-Ненні 22 - Н’кулу 59,
Абубакар 88
Єгипе т: Ель-Ха дарі, Варда,
Хассан (Собхі 65), Ель-Саїд, ЕльНенні, Салах, Хамед, Фатхі, Хегазі,
Ель-Мухамаді, Габр
Камерун: Ондоа, Фаї, Тамбе
(Абубакар 46), Сутчін-Джюм, Сіані,
Муганг, Зуа, Муканджо, Ойонго,
Нгаду-Нгаджуй, Тейку (Н’Кулу 31)
Попередження: Собхі 90+3 Абубакар 90, Фаї 90+2
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Броос: Збірна Камеруну виграла, тому що у нас в
команді не 23 гравця, а 23 друга

Тренер збірної Камеруну Уго Броос - про перемогу
на Кубку Африки
Головний тренер збірної Камеруну Уго Броос
поділився враженнями від перемоги над Єгиптом у
фіналі Кубка африканських націй-2017.
“У нас було багато проблем через гравців, які не
поїхали з нами. Добре, це їхнє рішення. Але, можливо,
тепер вони кажуть собі: “Дідько, чому ж я не відправився
з ними?”.
Ця перемога продемонструвала, що у нас є характер,
але я знав це від самого початку. Я вже говорив, що у нас
в команді немає 23 гравців, у нас є 23 друга. Це дійсно
неймовірно. Думаю, тому ми й виграли.
Ніхто не очікував, що ми зайдемо так далеко. Ми
хотіли хоча б вийти з групи. Нам це вдалося, після чого
ми сказали собі: “Добре, подивимося, що буде в матчі з
Сенегалом”. І ми виграли. Після цього наша впевненість
у собі підвищилася, і ми повірили, що можемо перемогти
у фіналі”, - наводить слова Брооса ESPN.

Не можу сказати, що я звик до поразок у фіналах

Купер: Не можу сказати, що я звик до поразок у
фіналах
Головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер
поділився думками щодо поразки від Камеруну в фіналі
Кубка африканських націй.
“Я не так засмучений тим, що ми програли у фіналі, як
тим, що не змогли здійснити мрію єгиптян про перемогу
на Кубку Африки. Хочу вибачитися за гравців. Думаю,
що ми виконали гарну роботу, але, на жаль, не змогли
порадувати єгипетських уболівальників.
Не можу сказати, що я звик до поразок у фіналах.
Але все ж я знову програв. Наша команда не дуже добре
зіграла у другому таймі, і у нас виникли проблеми з
фізикою”, - наводить слова Купера African Football.

Авраам Грант покинув збірну Гани

Контракт фахівця зі збірною був розрахований до
кінця лютого, і сторони вирішили не продовжувати
угоду.
Авраам Грант покинув пост головного тренера
збірної Гани з футболу після поразки в матчі за третє
місце на Кубку африканських націй-2017, повідомляє
Diario SPORT.
Грант очолив збірну Гани після чемпіонату світу
2014 року в Бразилії і дійшов з нею до фіналу Кубка
африканських націй-2015 року, в якому команда
поступилася в серії пенальті збірній Кот-д’Івуару.
У матчі за 3-е місце на турнірі 2017 року “чорні зірки”
поступилися команді Буркіна-Фасо з рахунком 0:1.
Нагадаємо, що раніше Грант працював і з лондонським
“Челсі”. Під керівництвом тренера “Челсі” в 2008
році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився
“Манчестер Юнайтед”.
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Перший раунд, який приніс не мало сюрпризів позаду
і без істотного перерви команди, які пробилися в другу
стадію плей-офф, починають чергові протистояння. Тут вже
За океаном починаються стадії півфіналів пахне справжніми «райвалрі» за типом «Маямі» - «Бостон»
і «Лейкерс-« Даллас ». Не виключено, що відбудеться
конференцій.
абсолютно непередбачувана битва між «Оклахомою» і
«Мемфісом» і малопрогнозовані бій «Чикаго» - «Атланта».
«Маямі» - «Бостон». Найбільш очікувана битва сезону.
Ці матчі, як би вони не завершилися, гідні фіналу НБА за
своїм очікуванню і напруженням, що безсумнівно буде
присутній на майданчику. «Кельти» і «Хіт» непримиренні
суперники, які стали такими в цьому сезоні, коли в таборі
флоридського колективу утворилася ще одна Велика трійка.
Аж до останнього матчу, який відбувся у квітні («Хіт»
перемогли «Бостон»), «Маямі» у перших трьох поєдинках,
які постійно ставали центральними матчами мало не місяці,
програвали «Кельтів». Цей факт і пам’ять про торішню
серії проти «Клівленда», коли Пірс і компанія зробили з
ЛеБрона даний посміховисько, в пам’яті Джеймса. Пам’ятає
і Дуейн Уейд ганебний програш у першому раунді минулого
року, коли «зелені» дозволили взяти всього лише одну гру
флоридської команді. Звичайно ситуація змінилася.
«Маямі» явно стали сильнішими, ніж рік тому,
але «Бостон» хоч і не молодіє складом, який
визначає гру команди, все ж залишається
найсильнішою командою по захисту в
лізі. Саме проти монументальних
редутів «Селтікс» та доведеться
боротися зіркам з «Хіт», які
також заряджені на перемогу не
менше, ніж фіналісти минулого
року. Оцінюючи індивідуальні
протис тояння, то т у т варто
відзначити відразу три мінібитви. По-перше - це дуель Пола
Пірса і ЛеБрона Джеймса, яка
абсолютно непрогнозована з
першого погляду. «На папері»
в плані захисту звичайно
сильніше ЛеБрон, проте
Пірс т акож розу міє, як
грати індивідуально і цілком
може перешкодити Джеймсу
проявити себе, хоча повністю
прикрити форварда «Маямі»
поки що не вдавалося нікому.
Окремо стоять і амбіції
Аллена і Уейда. Відомо,
що тримати РейРея вкрай
важко через його постійних
пересувань по майданчику
і блискавично швидкого
к и д к а з - з а д у г и . Уе й д
фізично сильний і цілком
може впоратися з Алленом,
але точно можна сказати,
що від матчу до матчу Рей
буде міняти тактику і маршрути
своїх забігів. Флеш буде дуже
складно. Ну і Кевін Гарнетт проти
Кріса Боша також одна з ключових
битв персоналій. У захисті Кейджа
перевершує свого візаві, однак саме в
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продовжить
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є
провальний виступ, яке показав у
серії з «Індіаною», то ризикує знову
просиджувати свої хвилини на лаві
запасних. У захисті «Буллс» не багато втратять
від відсутності Бузер, а от у нападі Карлос надавав
різноманітність атак «биків». Особливої згадки
удостоєні Луол Денг, головний помічник у захисті
і в нападі Дерріка Роуза, і Джамал Кроуфорд справжній туз у рукаві Леррі Дрю, який і приніс
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розхитати своїми проходами будь-яку оборону. Їм
то напевно займеться Брайант. При всій
повазі до «Далласу» і Дірку Новіцкі,
напевно, якщо не буде травм, серію
візьмуть підшефні Філа Джексона,
хоча можливо і зворотне. Цілком
непрогнозована серія, в якій ми
віддамо перевагу «Лос-Анджелесу».
Прогноз - перемога «Лейкерс» з
рахунком 4:2.
«Чикаго» - «Атланта». «Хоукс», які
несподівано обіграли «Орландо»,
т е п е р б у д у т ь п е р е в і ря т и н а
міцність переможців регулярного
сезону. Відразу відзначимо, що
«Атланта» по всій видимості,
втратила одного з ключових
гравців у цьому протистоянні.
В останньому матчі проти
«Меджік» отримав
розтягнення підколінного
сухожилля Кірк Хайнріх,
який міг би зіпсувати нерви
Деррік у Роу з. З Роу з ом
він свого часу відіграв два
с е з они. Кірк відмінний
захисник і його відсутність
може розв’язати руки
фавориту на титул MVP
і надати йому додаткової
впевненості. У «Чикаго»
в свою чергу в лазареті
Карлос Бузер.
Напевно він візьме
учас ть у серії,
т а к як т р а вма
пальця на нозі
не виявилася
серйозною,
а ле якщо
в і н
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матчах проти «Бостона» Бош дуже впевнено грав під
кільцем і відзначався дабл-дабл. У будь-якому разі
досвід і сила на боці Гарнетта, а як буде насправді,
покаже сама серія. Цілком ймовірно, що для
визначення переможця буде потрібно всі сім матчів,
так як жоден з колективів не захоче викидати білий
прапор завчасно.
Прогноз - перемога «Маямі» з рахунком 4:3.
«Лейкерс» - «Даллас». Гранди Західної конференції
все-таки зійшлися в очному протистоянні. У
регулярному сезоні «Даллас» двічі програв
«озерним» і одного разу відсвяткував
перемогу. Правда останній матч був дуже
скандальним і не пройшов без бійок. Цілком
імовірно, що ми побачимо справжню битву в
повному сенсі цього слова.
Перевага майданчик
у «Лейкерс» і це ду
же важливий фак
тор в іграх проти
«Мав ерікс», які,
м’яко кажучи, не
вражають результа
тами на виїзді. У цьому
сенс і «Лос-Анджелесу»
не о б х і д но не у п ус т и т и ц ю
перевагу і серія буде у них в кишені.
Однак не варто забувати, що лідер
«бродяг» Дірк Новіцкі зараз у відмінній
формі і на цей раз йому буде протистояти
не самий сильний в захисті Пау Газоль.
Звичайно іспанцеві може допомогти
Ендрю Байнум, але тоді не можна буде
скидати з рахунком і Тайсона Чендлера,
який в одному з матчів проти Портленда
зібрав 20 підбирань, 13 з яких були під
чужим щитом. Основним козирем
ка ліфорнійців продовж ує бу ти
можливо кращий гравець ліги - Кобі
Брайант. Якщо в стані Маверікс
не знайдеться такого гравця, як
Тревор Аріза з «Нью-Орлеана»,
який явно обмежив можливості
Чорної Мамби, то «Далласу» не на
що сподіватися. Проти Кобі потрібно
грати індивідуально, причому дуже
агресивно і щільно, а не те Брайант
може поодинці розірвати опонентів.
Цікавим буде дуель дуже сильних
гравців оборонного плану - Шона
Меріона і Рона Артеста, правда тримати
один одного їм сенсу немає і цілком
ймовірно, що Меріон буде на дабл-тиме
допомагати зупиняти Кобі. Не варто
забувати, що у складі «Далласа»
є справжній ураган Джейсон
Террі, здатний влашт у в ати
дощ з т риочкових кидків і
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перемогу «Атланті» у серії проти «Меджік». Кроуфорд
показує фантастичну гру і цілком може стати
серйозною проблемою для захисників.
Буллс, тому що серед них немає особливих
фахівців за такими хлопцям, як Джамал. Цікаво буде
поспостерігати за дуеллю тренерів-початківців Леррі
Дрю і Тома Тібодо, які виправдали покладені аванси
на початку сезону і вже виконали завдання, поставлені
перед командами. Правда апетит приходить під час
їжі, тому «Чикаго» налаштовані не тільки проходити
«Атланту», а й вигравати конференцію. Головною
слабкістю «Хоукс» можна назвати психологічну
нестабільність команди саме на цій стадії. «Атланта»
постійно, як «темна конячка» пробивалася в півфінал
і тут наривалися на суперника, який в клапті
розносив «пернатих». Якщо Джо Джонсон, лідер
команди з Джорджії не спасує і Дрю зможе змінити
неприємну традицію безвольної гри у півфіналі
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конференції, тоді в «биків» будуть проблеми, але все одно,
фаворитом у серії бачиться саме «Чикаго».
Прогноз - перемога «Чикаго» з рахунком 4:2.
«Оклахома» - «Мемфіс». Дуже несподівана пара,
так як на місці «Гріззліс» всі очікували побачити «СанАнтоніо». Тим не менш, сенсація відбулася і тепер Кевіну
Дюрант і Расселу Уестбрук буде дуже не просто зламати
опір «ведмедів» ведених Заком Рендольф і
Тоні Алленом. У принципі перевагу
начебто на боці «громових»,
але «Мемфіс» вже довів, що
для них відсутність переваги
майданчика не проблема, тим
більше в регулярному сезоні
« Та н д е р » т ри ч і п р ог р а л и
«Гріззліс», а подібної слабинки
підопічні Скотта Брукса більше
нікому не давали. Головними
дійовими особами будуть Рендольф
і Дюрант, проте і на Кевіна, і на Зака
є свої протиотрути у складі опонентів.
Так Зі-Бо буде дуже проблематично
справлятися з Кендрік Перкінс і головне
з Серджіо Ібака, який зараз лідирує в лізі
за кількістю блок-шотів за матч. У Дюранта
можуть бути проблеми з Тоні Алленом. Кевін і
так не відрізнявся високим відсотком попадання
з гри, а тут за потужної опіки може посипатися,
хоча в цьому випадку партнери по команді зможуть
підтримати свого лідера. Є кому на лавці запасних взяти
нитку гру в свої руки. Після не найвиразнішою серії проти
«Денвера» Рассел Уейстбрук по ідеї повинен показати гру
рівня регулярки, правда і тут у «ведмедів» є Конлі, який
дуже любить обікрасти суперника і створити швидкий
прорив, хоча сам Майк також не блищить стабільністю.
В цілому дуже складно прогнозована пара, особливо
у світлі здатності «Мемфіса» творити дива. Все ж таки
віддамо перевагу «Оклахомі» лише з тієї причини, що
прикрити Рендольфа у них більше можливостей, ніж
зупинити Дюранта. Причина поодиноко, але визначальна
для команди Скотта Брукса.
Прогноз - перемога «Оклахоми» з рахунком 4:3.
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У Києві представили нового тренера баскетбольної збірної України.

Україну. В НБА очікується дуже хаотичне літо, і я хочу
подивитися на реакцію цих людей, коли я їм серйозно
вже це запропоную”, - додав Майк Фрателло.
На запитання, чи буде хтось з українських тренерів
у його штабі, Фрателло відповів: “Зараз я утримаюся від
відповіді на це запитання. Є певна процедура контакту з
ними, і я не хотів би щоб вони дізналися по телебаченню,
що будуть моїми асистентами”.
Майк Фрателло також висловив свою думку щодо
українського гравця НБА Кирила Фесенка.
“Я спостерігаю за ним давно. Йому дуже пощастило у
цьому році - він різко отримав місце у складі команди НБА
і тепер тільки від нього залежить, наскільки він хоче бути
хорошим гравцем і наскільки важливим він хоче бути для
національної команди України”, - вважає тренер.

Маріо Фрателло - новий тренер
національної збріної України з баскетболу
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У четвер,14 квітня, у Києві відбулася прес-конференція
ФБУ, на якій було представлено нового головного тренера
чоловічої збірної Майка Фрателло.
Спочатку слово взяв президент ФБУ Олександр
Волков, який зазначив, що контракт з Майком Фрателло
підписаний до кінця чемпіонату Європи-2011.
“Ми заключили цей договір до кінця чемпіонату
Європи. Але зараз нам головне створити команду.
Нашу заявку на проведення чемпіонату Європи-2015
підтримало керівництво держави, і в цьому напрямку
ми будемо продовжувати плідно працювати”, - сказав
Волков.
Також Волков розповів про завдання, яке ставиться
перед національною збірною.
“Завдання просте: перший крок - це вихід з групи,
другий - поборотися за право поїхати на Олімпійські
ігри. Думаю, ми зможемо зібрати найкращих гравців, у
нас не буде проблем з травмами, і з тим досвідом, який є
у Майка Фрателло, ми маємо всі шанси його виконати”,
- запевнив Волков.
Потім слово взяв сам Фрателло, який заявив, що
контракт з ним поки не підписаний.
“Контракт поки не підписаний. Для мене достатньо
просто потиснути руку Олександру Волкову, тому
пр а цю ємо спочатк у перший цик л (чемпіонат
Європи-2011), а далі побачимо”, - запевнив наставник.
Тренер зазначив, що дуже радий запрошенню
працювати в національній збірній України.
“Я дуже радий, що мене запросили сюди працювати.
Олександр Волков для мене як один із членів моєї
родини, ми дуже близько спілкуємося. Для мене це
можливість зробити те, чого раніше я ніколи не робив
- бути частиною національної збірної команди. Я з
нетерпінням чекаю початку червня, коли розпочне
підготовку національна збірна України”, - сказав він.
Також наставник розповів про мотивацію, яка буде
в нього під час роботи зі збірною.
“Якщо говорити про мотивацію для мене, то я ніколи
не працював із національними збірними. Ніколи не
брав участь у міжнародних турнірах такого рівня, де так
багато стоїть на кону”, - зазначив Фрателло.
Фрателло зізнався, що дуже мало знає про український
баскетбол, але пообіцяв до початку червня виправити цю
ситуацію
“Зараз я дуже мало знаю про український баскетбол,
але обіцяю, що до червня буду знати дуже багато. У мене
вже є диски, записи ігор гравців, але для мене найголовніше
побачити вживу матчі гравців, як вони рухаються. Тільки
тоді можна буде думати про те, як з ними працювати” вважає тренер.
Фрателло поки не називає імена спеціалістів з НБА,
які ввійдуть до його тренерського штабу.
“Зараз потрібно залагодити всі формальності тут, в
Києві. Потім я буду просити дозволу у керівників клубів
відпустити цих людей поїхати працювати зі мною в
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Україна здобуває прогнозовану перемогу
Україна – Естонія – 5:2 (1:0; 4:2; 0:0)
21 квітня 2011 року, 20:30. М. Київ. Палац Спорту, 5238 глядачів.
Україна: Федоров. Побєдоносцев – Люткевич, Климентьєв – Наваренко,
Срюбко – Остроушко, Ден. Ісаєнко - Щербатюк. Матерухін – Шафаренко
– Тимченко, Цируль – Шахрайчук – Міхнов, Німенко – Черненко – Дм.
Ісаєнко, Доніка, Гніденко.
Естонія: Коітмаа. Лахесалу – Суур, Оссіпов – Кальюсте, Смірнов –
Сварогін, Саморуков – Лєвковіц. Іванов – Петров – Макров, Сібірцев –
Некрассов – Суурсоо, Воранг – Александров - Новиков, Рооба, Міссеньов.
Голи: 1:0. Шахрайчук (Михнов, Климентьев, 17:27 - більш), 2:0. Тимченко
(Матерухін, Срюбко – 23:15), 2:1. Макров (24:21), 3:1. Климентьєв (Цируль,
24:59), 4:1. Матерухін (Шафаренко, Люткевич, 33:37 – більш.), 4:2. Макров
(Лахесалу, Петров, 37:17), 5:2. Матерухін (Шафаренко, Люткевич, 39:06 –
менш.).
Штраф: 6 - 12
Кидки: 47 - 14

Казахтан кваліфікується до вищого дивізіону
Казахстан – Україна – 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 1:0)
23 квітня 2011 року. 19:30. м. Київ. Палац Спорту.
6837 глядачів.
Казахстан: Єремєєв. Новопашин – Трошинський,
Семенов – Васильченко, Савченко – Фадєєв, Лакіза Колєдаєв. Жайлуаов – Гаврилін – Краснослободцев,
Поліщук – Дударєв – Бєляєв, Худяков – Старченко
– Уппер, Пушкарьов – Романов – Бумагін.
Україна: Симчук. Побєдоносцев – Люткевич,
Климентьєв – Наваренко, Срюбко – Остроушко,
Ден. Ісаєнко - Щербатюк. Матерухін – Шафаренко –
Тимченко, Цируль – Шахрайчук – Міхнов, Німенко
– Черненко – Дм. Ісаєнко, Доніка, Гніденко.
Голи: 1:0. Бєляєв (31:11, більш.), 1:1. Наваренко
(Шахрайчук, Міхнов, 39:40, більш.), 1:2. Тимченко
(Люткевич, Побєдоносцев, 45:08), 2:2. Гаврилін
(Трощинський, Пушкарьов, 52:22), 3:2. Полищук
(Дударєв, Колєдаєв, 62:01, ОТ).
Штраф: 12:26
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“Осо бис то зі мною Льюїс
не спілк у в а в ся. Мож лив о, з
Сеукандом, але це вже у нього
треба запитати. Нам принесли
список викликаних в збірну. Потім
- список включених до заявки. І
все”, - згадує тренер.
“Здиву в а ла ві дс у тніс ть у
заявці Сальникова? І Литвиненко,
в в а ж а ю , пов и не н б у в б у т и .
Розумію, що він вже не молодий.
Але Литва - справжній мужик.
При своїх глядачах він напевно
зібрався б на п’ять матчів і допоміг

би збірної”, - зазначив він.
“Для початку потрібно було обіграти
Великобританію, ми ж цього не зробили,
і все - приїхали. А в хокеї, так, як і скрізь,
дрібниць не буває. Або перемагаєш
ти, або тебе обіграють. Перша гра все
перекреслила, немов обухом по голові
вдарили. Після цього вже мало що
залежало від нас”, - наголосив Степанищев.
На його думку, зумій поляки відстояти
нічию у грі з Британією, був зовсім інший
розклад, а так к грі з Казахстаном над
гравцями тяжіла величезна різниця в
чотири шайби, які потрібно було відіграти.

“Британці чотири шайби з п’яти з
“п’ятачка” закинули. Тільки останню
- після флангової атаки. Обіграли,
як і поляків, за рахунок організації,
за рахунок грамотної гри в обороні,
за рахунок терпіння”, - перераховує
складові успіху фахівець.
“Про розставання з Касянчуком
я міг би міркувати тільки, якщо б
знаходився всередині команди. У чужу
ж кухню лізти не збираюся. Скажу
лише, що Касянчук - нападаючий
пристойний, і можна було спробувати
знайти підхід”, - вважає Степанищев.
“Фізично гравці були підготовлені
не гірше кого б то не було. У
тактичній підготовці теж нікому не
поступаємось. Можливо, лідерів не
вистачило. Стовідсотково виконала
завдання лише перша п’ятірка плюс
ще деякі гравці. Скажімо так, півтори
ланки”, - каже він.
“У нашому штабі - чотири тренери.
Хтось же міг з’їздити до Англії і
подивитися на першого суперника.
Та хоча б відеооператора можна було
відправити, щоб потім подивитися
диск, проаналізувати все, вивчити, як
ті грають в більшості, як - у меншості”,
- вважає тренер.
На думку Степанищева, оскільки
цього зроблено не було українці
і отримали поразку і тим самим
загнали себе в майже безвихідне
становище, пише sport-express.ua.

ПРО СПОРТ

Причиною невиходу збірної України у вищий дивізіон чемпіонату
світу з хокею стала низка дрібних тренерських прорахунків,
котрі склалися у одну велику проблему. Про це “Спорт-Экспрессу
в Украине” заявив відомий український тренер Анатолій
Степанищев.
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Коли результат на другому плані
ХК «Донбас» - ОК МХЛ «Червоні
Зірки» - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
26 квітня 2011 року. 19:00.
Благодійний матч. м. Донецьк. ПС
«Дружба». 3322 глядача.
«Донбас»: Горячевських. Р.
Борисенко - Ладигін, Зеленко Марковський, Алексюк - В. Куликов,
Кручинін - Шаманський. Бобкін Бондарєв - Пастух, Смолін - Росляков
- Бабинець, Благой - Ісхаков Лахматов, Ісаєнко - Доніка - Німенко.
«Червоні Зірки»: Смірягін
(Іванніков, 30:02 - 60:00). Костромітін
- Плаксін, Феоктистов - Іванов Бортніков, Терещенко - Заболотнєв,
Монс - Потапчук - Трунов, Півцакін
- Лукьянчиков, Я. Альшевскій Хохряков - Бобік, Бердюков Манухов, Кононов - Точицький
- Скворцов.
Го л и : 0 : 1 ( 0 4 : 0 9 ) І в а н о в
(Феоктистов, Костромітін). 0:2 (23:32)
Точицький (Кононов, Скворцов).
0:3 (28:18) Феоктистов (Бердюков,
Манухов, більш. +2). 0:4 (42:51) Бобік
(Я. Альшевскій, Лукьянчиков).
Штраф: 14 - 14.
Кращі гравці матчу: Горячевських
(Д) - Смірягін (ЧЗ)
Пам’ятаємо, с умуємо, і
приєднуємося до співчуття всім
тим, хто постраждав від наслідків
найтрагічнішої і відомої в усьому
світі техногенної аварії минулого
століття. Учора виповнилося 25
років від дня вибуху на четвертому
енергоблоці Чорнобильської атомної
електростанції. Саме цій сумній
даті був присвячений благодійний
матч у Донецьку, в якому зустрілися
гостинні господарі - чинний чемпіон
України «Донбас» і гості з Росії Об’єднана команда МХЛ «Червоні
Зірки».
Представник «Фонду Бориса
Колесникова» Іван Шакуров розповів
на прес-конференції, що продаж
квитків на благодійний матч зібрав 60

тисяч гривень. Крім того ХК «Донбас»
перерахував потерпілим від аварії на
ЧАЕС один мільйон гривень.
На прес-конференції до матчу
Президент КХЛ Олександр Медведєв
повідомив новину, що донецький
хокейний клуб «Донбас» гот ує
документи на участь у сезоні 2011/12
у ВХЛ!
У складі господарів, які вийшли
на лід під оплески глядачів (пам’ять
виявилася прекрасною, і більшість
з сьогоднішнього глядацького
контингенту були свідками першого
історичного тріумфу «Донбасу» у
фінальній серії національного
чемпіонату проти «Сокола»), було
предостатньо нових облич. На
перегляді у команді Олександра
Куликова знаходяться воротар Євген
Напненко, захисники Віталій Куликов
і Руслан Борисенко, нападаючі Віталій
Лахматов, Віталій Доніка, Артем
Бондарєв та Дмитро Німенко.
Жв авий де бют з ав ершив ся
відносно швидким голом - росіяни
на 4-й хвилині провели швидкісну
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контратаку і Іванов класично підставив
ключку на п’ятаку. Відразу стало ясно,
що одними тренуваннями ситий не
будеш, а тому донецьким хокеїстам в
атаках не вистачало ігрового тонусу.
Ближче до першої перерви гості
освоїлися і не дозволили суперникові
відігратися. На 4-й хвилині другого
періоду оборона «Донбасу» допустила
другу результативну помилку, коли
Точицький несподівано для всіх
кинув у ближній кут. У середині гри
господарі заробили два видалення
підряд, а Феоктистов на 32-й хвилині
скористався ситуацією - 0:3, чим
занурив зал на кілька хвилин у тишу.
У складі донецької команди своєю
активністю виділялися капітан
Ісаєнко, якого зовсім недавно
похвалив тренер національної збірної
Дейв Льюіс, і підданий Швейцарії
Лахматов, але всі їхні зусилля були
марними. Свою четверту шайбу
росіяни закинули на 43-й хвилині,
коли Бобиков втік в контратаку. У
кінцівці на вимогу глядачів господарі
перейшли на гру без воротаря.

Хокей
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У Німеччині завершився світовий
форум серед юніорських збірних
(гравці не старше 18 років), де у
фінальній грі збірна США у впертій
боротьбі перемогла в овертаймі збірну
Швеції 4:3, поступаючись по ходу
зустрічі 1:3. Справжнім героєм матчу
став захисник Сполучених Штатів
Коннор Мерфі, який спочатку взяв
участь передачею в першій шайбі, потім
скоротив відставання до мінімуму - 2:3,
а в овертаймі на 67 хвилині поставив
«золоту крапку» і приніс перемогу
США - 4:3 ОТ.
Бронзові медалі завоювала збірна
Росії, яка у принциповому матчі за
третє місце перемогла канадців з
рахунком 6:4.

Розпочався чемпіонат світу в Словаччині
Перший день чемпіонату світу в Словаччині приніс такі результати:
ГРУПА А
Німеччина - Росія - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 - Грайлінгер (Браун) - 24:19.
2:0 - Раймер - 57:53.
Воротарі: Ендрас - Набоков.
Словаччина - Словенія - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
0:1 - Краньц (Кужнік, Разігнар) - 22:37 (більш. +1).
1:1 - Шатан (Сурови) - 35:16.
2:1 - Підградський (Зеднік, Сурови) - 47:03.
3:1 - Бартечко - 59:52 - п.в.
Воротарі: Халак - Кріжан.
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ГРУПА В
Швейцарія - Франція - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 - Воклер (Рютеманн) - 61:46.
Воротарі: Штефан - Юе.
Білорусь - Канада - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
0:1 - Еберле (Кейн, Скальцо) - 1:52.
1:1 - Степанов (Кулаков, Китаров) - 19:26.
1:2 - Скіннер (Таварес) - 30:27.
1:3 - Таварес (Скіннер, Шенн) - 45:18.
1:4 - Еберле (Фаньоф, Скальцо) - 48:39 (більш. +1).
Воротарі: Мезін - Раймер.
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Важка атлетика
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Український важкоатлет росіянином
Артем Іванов готується до участі у внутрішніх російських змаганнях

Відомий український важкоатлет,
срібний призер чемпіонату світу
2011 року у ваговій категорії до
94 кг Ар тем Ів а нов з а в ершив
процедуру отримання громадянства
Російської Федерації. Про це Артем
Іванов повідомив спеціальному
кореспондентові Агентства
спортивної інформації «Весь спорт »
Олексію Зубаковим.
-Щойно отримав паспорт
громадянина Російської Федерації,
- сказав Артем Іванов. - Починаю

готуватися до участі у внутрішніх
російських змаганнях.
- Я к в а ше с а мопоч у т тя , я к
здоров’я?
-Перебуваю в нормальному стані,
відновлююся і потихеньку тренуюся.
Треба набрати оптимальну форму,
щоб скласти конкуренцію іменитим
російським штангистам.
-У чемпіонаті Росії, який пройде
в серпні в Грозному і за підсумками
якого буде сформована збірна Росії на

чемпіонат світу в Астані (Казахстан),
плануєте участь?
-Ні, чисто фізично поки не
готовий. Також мені необхідно
захистити дисертацію.
-Тема дисертації пов’язана зі
спортом?
-А як же! Не тільки зі спортом, але і з
моєю улюбленою важкою атлетикою.
Вона присвячена вдосконаленню
системи поштовхових вправ.

Александр ВЕНКОВ: «Добре, що Іванов
став росіянином»

Головний тренер збірної Росії з важкої атлетики прокоментував зміну громадянства спортсменом

2-го червня срібний призер чемпіонату світу 2011 року
в категорії до 94 кг Артем Іванов, який виступав за збірну
України, завершив процедуру отримання громадянства
Російської Федерації. Ця подія прокоментував головний
тренер чоловічої збірної Росії з важкої атлетики Олександр
Венков.
«Позитивна новина, - зауважив Олександр Венков. - Артем
Іванов - важкоатлет дуже хорошого рівня,призер найбільших
змагань, включаючи чемпіонат світу. Здорово, що такий
спортсмен міжнародного класу вливається до лав російської
важкої атлетики. У нас багато сильних атлетів у категорії до
94 кг на чолі з дворазовим чемпіоном світу Олександром
Івановим. Щоб отримати право представляти Росію на
найбільших змаганнях, Артему потрібно підтвердити свій
рівень готовності і пройти відбір на внутрішніх стартах».

31
№1/2019

Технічні результати
Важка
атлетика
Чемпіонат України зі стронгмену. 28 лютого 2019 року, Київ, Парк «Дружби народів».

Вагова категорія до 95 кг. Вправи: «Супер-йок» 320 кг на 20 м, «Лог-ліфт» 100 і 120 кг за 60 сек., «Прогулянка фермера»
2 по 120 кг на 60 м, Гантеля «Дамбл» 65 і 75 кг за 90 сек., Присідання «Аксель» 150 і 180 кг за 60 сек.
1. Олег Пилип‘як (Львів) – 52 очок
2. Олексій Новіков (Київ) – 45 очок
3. Василь Неміш (Івано-Франківська область) – 35 очок

ПРО СПОРТ

Вагова категорія до 110 кг. Вправи: «Супер-йок» 360 кг на 20 м, «Лог-ліфт» 110 і 130 кг за 60 сек., «Прогулянка фермера»
2 по 130 кг на 60 м, Гантеля «Дамбл» 80 і 90 кг за 90 сек., Присідання «Аксель» 170 і 200 кг за 60 сек.
1. Сергій Конюшок (Київ) – 37 очок (3 перемоги у вправах)
2. Орест Пилип‘як (Львів) – 37 очок (1 перемога у вправі)
3. Павло Гайша (Київ) – 32 очки

Вагова категорія понад 110 кг. Вправи: «Супер-йок» 380 кг на 20 м, «Лог-ліфт» 120 і 140 кг за 60 сек., «Прогулянка
фермера» 2 по 140 кг на 60 м, Гантеля «Дамбл» 85 і 95 кг за 90 сек., Присідання «Аксель» 190 і 220 кг за 60 сек.
1. Віталій Міхеєв (Вишневе) – 15 очок
2. Сергій Пономарьов (Київ) – 12 очок
3. Ярослав Апальков (Дніпропетровськ) 11,5 очок
Командний залік
1. Київ – 15 балів
2. Львів – 9 балів
3. Київська область – 6 балів
4-5. Дніпропетровська, Івано-Франківська області – по 4 бали
6-7. Житомирська, Тернопільська області – по 3 бали
Чемпіонат України з лог-ліфту (початкова вага – 130 кг), 1 березня
2017 року, Київ, НСК «Олімпійський»
1. Олександр Лашин – 170 кг
2-3. Віктор Юрченко (Черкаси), Віталій Міхеєв (Вишневе) – по
160 кг
4-6. Олександр Пеканов (Чернігів), Володимир Рекша, Орест
Пилип‘як (обидва – Львів) – по 150 кг
7. Олег Пилип‘як (Львів) – 140 кг
8-9. Микола Прєжин, Ярослав Апальков (обидва –
Дніпропетровськ) – по 130 кг

Теніс
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Акапулько. Леся Цуренко зіграє в фіналі
У півфінальному матчі українка обіграла Мірьяну
Лючич-Бароні
Українка Леся Цуренко вийшла у фінал турніру в Акапулько.
У півфінальному поєдинку киянка обіграла першу ракетку
змагань Мірьяну Лючич-Бароні. Після рахунку 5: 0 в першому
сеті на користь Цуренко, хорватська тенісистка прийняла
рішення відмовитися від боротьби через проблеми зі здоров’ям.
Суперницею Цуренко по фіналу буде Христина Младеновіч
з Франції, яка в трьохсетовому поєдинку обіграла Христину
Макхейл зі США: 7: 5, 4: 6, 6: 2.
Леся Цуренко в третій раз в кар’єрі зіграє в фіналі турніру
WTA International. Обидва попередніх фіналу вона виграла.

Анталья. Альона Бондаренко відіграється
з 2:5 і виходить до чвертьфіналу
Українка намагається повернутися у великий теніс

У другому колі турніру ITF з
призовим фондом $ 15,000 в Туреччині
32-річна українка, яка потрапила в
основну сітку через кваліфікацію,
за три з половиною години зломила
опір представниці Чехії Міхаели
Байерловой: 7: 5, 6: 7 (2), 7: 5.
У стартовому сеті Бондаренко
поступалася з рахунком 0: 4, після
чого віддала своєю суперницею всього
один гейм до кінця партії. У другому
сеті вже Альона вела 4: 0, але не зуміла
закріпити свою перевагу, програвши
п’ять геймів поспіль. Зрівнявши
рахунок, українка зробила брейк,
але Байерлова відповіла тим же, і на
тай-брейку впевнено перевела гру в
вирішальний сет.
У трьох геймах поспіль наша
теннісіcтка була близька до поразки,
поступаючись 2: 5, але так і не дала
суперниці наблизитися до матчбол,
вигравши п’ять геймів поспіль,
реалізувавши три з отриманих

чотирьох брейк-поінтів.
У своєму першому чвертьфіналі
турніру з жовтня 2011 року, коли
Бондаренко пост упилася Акгуль
Аманмурадовою на 50-тисячнику у
Франції, Олена зустрінеться з Джорджією
Андрееа Кречун з Румунії, яка вибила
першу сіяну венгерку Агнеш Букту.
Нагадаємо, що в минулому сезоні
уродженка Кривого Рогу після п’ятирічної
перерви повернулася на професійні
турніри, зігравши на 10-тисячниках в
Італії, де отримувала wild card в основну
сітку, але двічі програвала в у другому
колі.

Ріо-де-Жанейро. Долгополов
вибиває Феррера
Киянин вийшов до другого раунду турніру

Українець Олександр Долгополов продовжує успішно вист упати на
південноамериканських кортах.
Після перемоги на турнірі в Буенос-Айресі (турнір серії ATP World Tour 250 в
Буенос-Айресі з призовим фондом 624 тисяч доларів),
Долгополов вдало стартував у Ріо-де-Жанейро.
У матчі першого кола киянин вибив з боротьби 6-ю
ракетку турніру іспанця Давида Феррера - 6: 4, 6: 4.
У наступному раунді Долгополову належить зустріч з
аргентинцем Орасіо Себальос.
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Українка Еліна Світоліна стала
переможницею турніру WTA Premier
у Дубаї.
У фіналі вона у двох сетах обіграла
Каролін Возняцкі з Данії, віддавши тій
тільки шість геймів.
Для 22-річної Еліни цей трофей став
шостим у кар’єрі в одиночному розряді.
Окрім того, Світоліна вперше стає
переможницею на турнірі настільки
високої категорії. Раніше українці
жодного разу не вдавалося дійти до
фіналу турніру Premier 5.
Як інформують українські ЗМІ,
які спеціалізуються на тенісі, одного
брейкпоїнту вистачило українці, щоб
вийти вперед у стартовому сеті (3:2). У
Світоліной також був прихований сетбол
у наступному геймі на подачі Возняцкі,
але данійка свій гейм захистила.
З н ов у з а в ’ я з а л а с я б о р о т ь б а
на наступній подачі Каролін, якій у
затяжному геймі вдалося відіграти два
сетбола. Після цього Світоліна, подаючи
на перемогу, з п’ятого сетбола взяла цю
партію.
Уже на старті другої партії Возняцкі
на подвійній помилці програла гейм, але
Світоліній закріпити перевагу не вдалося
(українка всуху програла свою подачу).
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Світоліна здобула ще один титул WTA

Черговий брейкпоінт заробила українка
у п’ятому геймі, і з першої спроби знову
вирвлася вперед (3:2).
Згодом вона записала у свій актив і
третій брейк у партії, а потім успішно
подала на перемогу.
Пер емог а у Ду б а ї прине сла
Світоліной 487 тисяч доларів призових
і 900 рейтингових очок, що дозволило
увійти у топ-10 світового рейтингу
WTA. Відтепер це - новий особистий

рекорд тенісистки, а також України.
Dubai Duty Free Tennis Championships - 2017
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у
Дубаях, ОАЕ
Призовий фонд - $2 365 250
Фінал
Еліна Світоліна (Україна, 7) Каролін Возняцкі (Данія, 10) - 6:4, 6:2
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Ірина Варвинець: «Конкуренція у
збірній - це добре»

Біатлон

Українська біатлоністка - про
чемпіонат світу в Хохфільцені,
конкуренції і вечірці президента ФБУ

За кілька годин до від’їзду в Пхенхчан
на 7-й кубковий етап віце-чемпіонка
світу-2017 естафеті Ірина Варвинець дала
ексклюзивне інтерв’ю Sport.ua.
- Ірино, як вам біглося на першому
етапі естафети на чемпіонаті світу?
- Бігти не просто, в Хохфільцені
досить важка траса, відпочивати зовсім
ніде, але відчувала я себе набагато
краще, ніж на початку сезону, тому могла
боротися.
- Всі знають вас, як дуже хорошого
стрілка, у всіх трьох естафетних гонках
сезону на Кубку світу у вас були нулі. На
чемпіонаті світу на стійці ви допустили 1
промах, вказувалася причина, замерзли
руки, це так?
- Так, у мене дуже сильно змерзли
руки, я не відчувала спусковий гачок.
- Більшість біатлоністів стверджує,
що в рукавичках не можуть замерзнути
руки, тільки, якщо туди потрапить вода.
- У той день було дуже сиро, йшов
мокрий сніг, неприємна погода, можливо,
волога потрапила всередину.
- Чи виникали у вас думки на
наступний сезон спробувати себе
на іншому етапі в естафеті або вам
подобається перший етап?
- Якщо чесно, мені подобається
перший етап. Ти стартуешь, це такий
більш контактний етап, ніж другий,
третій. Я звикла до нього.
- За міжсезоння в команді почнеться
справжня боротьба за потрапляння в
олімпійську збірну. Як ви націлені на
наступний олімпійський сезон: боротися,
затверджуватися в естафетній основі,
можливо, є пріоритети з особистих
подіумах?
- Звичайно, я буду намагатися,
працювати. У мене є бажання підвищити
результати. Сподіваюся, в наступному
сезоні у мене не буде таких проблем, і зі
здоров’ям, і з підготовкою, нічого не буде
змазано. Хочеться домагатися вершин,
як в особистих гонках, так і в естафетах.
- За підсумками наступного сезону
куди хотілося потрапити: в топ-30, в
топ-15?
- Поки про це не думала, не знаю.
Спочатку треба закінчити цей сезон, а

потім вже планувати наступний.
- Нещодавно у президента Федерації
Володимира Михайловича Бринзака
був ювілей, на святкуванні була
присутня команда і тренери, соціальні
мережі рясніють фотознімками, на
яких всі дівчата збірної в красивих
нарядах, з зачісками, макіяжем. Як вам
брати участь в такому заході?
- Все пройшло просто чудово.
Було дуже весело, цікаво. Ми не часто
ходимо на такі заходи, в основному,
кросівки, спортивна форма, комбінезон
- ось наша традиційна одяг. А тут ми
були в сукнях на підборах, для нас це
було приємно. Дуже багато позитивних
емоцій від цієї зустрічі.
- Хто для вас в команді є одним?
- У нас кожна з дівчаток в команді
особлива. Я з усіма добре спілкуюся,
але можна сказати, що Валя Семеренко
для мене є одним.
- Віта Семеренко, сестра Валі,
повертається в команду, конкуренція
буде підростати, як ви до цього
ставитеся?
- Конкуренція - це здорово! Нехай
Віта повертається, я буду тільки рада.
- Як ви націлені на
південнокорейський етап? Які цілі
ставите перед собою?
- Чесно, поки не знаю. Але хочеться
вже показувати свій результат, то, що
я можу зробити. Сподіваюся, що моя
фізична форма це дозволить.
- Які гонки вам подобається бігати
найбільше: спринти, індивідуалки,

естафети?
- Найбільше мені подобаються
контактні гонки: мас-с тарти,
естафети, Пасьют. А ось індивідуальна
гонка - це сама ненависна для мене.
- Тобто у вас за принципом Сергія
Семенова - індивідуальна гонка
виходить, але ви не любите її бігати?
- Так саме! Вона у мене виходить,
але бігати я її не люблю. Вона
втомлива і трохи нудна для мене.
- Як вас зустріли в рідному місті,
в Чернігові, куди ви повернулися з
першої своєї нагородою на чемпіонаті
світу? І як ви провели цей тиждень
без біатлону?
- Зустріли, як завжди, дуже
здорово, тепло. Вболівальники,
телебачення - все сподобалося.
Батьки дуже щасливі, раді за мене.
Ці 7 днів дуже швидко пролетіли, я
навіть не зрозуміла, відпочила я чи ні,
або ще більше втомилася. Але зовсім
без біатлону не вийшло. Відпочивала
я тільки перші 2 дні. Потім були і
пробіжки, і тренування на лижах.
- Часто спортсмени тримають
дієту, не вживають солодке, як
наприклад, Настя Меркушина. Чи
є щось таке зі страв, від чого ви
відмовляєтеся на користь спорту?
- Ні, нічого такого немає. Мама
у мене дуже смачно готує, я не від
чого не відмовляюся. Так, в Європі
не готують борщ, млинці, вареники,
але це не те, про що б я сказала «ах».
Найбільше я люблю сирні запіканки.
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у трималися. Втім, результати
голосування ще не означають, що
Єврокомісія зобов’язана почати
своє розслідування, але підтримка
парламенту робить такий результат
все більш імовірним.
Аннелиз Доддс залишилася
задоволена підсумками голосування в
Страсбурзі:«Ярада,щоЄвропарламент
сьогодні підтримав мій заклик до
повного і негайного розслідування
порушень антимонопольного
законодавства, які практикуються в
Формулі 1 ... Але проблеми далеко не
вичерпуються розподілом призових
грошей, серйозні питання також
викликають домовленості між

податковими органами Великобританії
і Ф1, фактично дозволяли платити лише
2-процентний податок ...
Я направила в Єврокомісію
кілька листів, закликаючи провести
таке розслідування, і я вдячна
Європарламенту, який підтримав мій
заклик ».
Якщо порушення європейського
економічного законодавства будуть
офіційно підтверджені, Formula One
Group може загрожувати штраф в
розмірі 10% річного обороту, в 2016-м
перевищив 1 мільярд фунтів стерлінгів
». Також можуть бути висунуті вимоги
змінити с трукт у ру управління
чемпіонатом.

У Sauber підписали контракт з Тетяною
Кальдерон
У Sauber підписали контракт девелопмент-драйвера з 23-річною Тетяною Кальдерон

У 2017 році колумбійська пілотесса буде працювати на
симуляторі команди, бути присутнім на технічних брифінгах
під час Гран Прі, а також продовжить виступи в серії GP3.
Моніж Кальтенборн, керівник команди: «Ми раді вітати
Тетяну в родині Sauber. У нас є можливості і засоби надати
їй платформу, на якій вона продовжить прогресувати і
покращувати гоночні навички. Я переконана, що ми надамо
їй можливості отримати більше інформації про автоспорт,
що допоможе їй у подальшій кар’єрі ».
Тетяна Кальдерон: «Я дуже рада стати девелопментдрайвером Sauber. Я хочу подякувати Моніж Кальтенборн і
всю команду за надану можливість, а також Escuderia Telmex
за їх підтримку.
Я рада, що буду працювати з такою досвідченою
командою і, сподіваюся, зможу багато чому навчитися. Я
стала на крок ближче до своєї мрії - один раз виступати у
Формулі 1 ».

ПРО СПОРТ

В Європарламенті повинна була
вирішуватися доля розслідування,
в центрі якого - можливі економічні
порушення в Формулі 1, і ми про це
вже писали.
Політикам треба було вирішити,
включати чи ні поправки,
внесені Аннелиз Доддс, членом
британського парламенту, в річний
звіт антимонопольної комісії, в яких
вона закликала провести негайне
розслідування порушень європейського
законодавства, допущених у Формулі 1.
Зокрема, як аргумент Доддс приводила
недавнє банкрутство команди Manor.
«Інтереси невеликих команд
несправедливо обмежуються при
розподілі призових грошей, при якому
найбільші команди завжди отримують
більше», - підкреслювала вона.
Ще в 2015 р оці Force India
і Sauber направили в європейську
комісію з питань антимонопольного
законодавства офіційну скаргу,
в якій звертали увагу на практику
несправедливого розподілу призових, а
також на той факт, що невеликі команди
не мають права голосу при виробленні
правил чемпіонату.
За включення поправок
проголосували 467 парламентаріїв,
проти - 156 при 86 тих, що
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Формула 1 підозрюється в економічних порушеннях
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