
ВІДБІРКОВІ ІГРИ ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ З МІНІ-ФУТБОЛУ

 
Рівненський р-н – „Штурм” (Костопіль)                     1              :                              1

„Штурм” (Костопіль) – Здолбунівський р-н              3              :                              2

Рівненський р-н - Здолбунівський р-н                         2              :                              2

Костопільська команда, складена з молодих гравців, грала поза конкурсом. Тому вирішаль-ною стала третя гра, у якій 
визначалася доля єдиної путівки до фіналу. В складі команди Рівненського району зіграло двоє гощанців – Юрій Гордійчук і 
Василь Штундер. 

Варто відмітити, що в обох матчах рівненчани мали істотну перевагу, практично без перерви атакували ворота суперника, 
але, в результаті, і в першій, і в другій зустрічах змушені були відігруватися. Втім, фортуна все-таки посміхнулася їм в серії 
післяматчевих пенальті, коли один із ударів здолбунівчан відбив воротар – 5:4 на користь рівненчан. 

***

В цей же день і в цьому ж приміщенні 26-ої школи відбулися ігри іншої відбіркової групи, де, зокрема, грали команди 
Корецького і Гощанського району. Путівку до фіналу тут здобув Корець, чиї „легіонери” з Новоград-Волинського виявилися 
сильнішими від рівненських „легіонерів” з „Челсі”.

ПЕРШІСТЬ ОБЛАСТІ З МІНІ-ФУТБОЛУ

 
На центральному майданчику міста Рівного – в приміщенні ПК „Текстиьник” – відбулася фінальна частина першості області 
з міні-футболу.

Шість команд було розбито на дві підгрупи, за результатами ігор в яких визначалися призери першості. В першій грі турніру 
зустрілися минулорічні срібні і бронзові призери – команди Кузнецовська і Рівненського району. За останніх виступили два 
гощанці – Юрій Гордійчук та Василь Штундер. Матч продемонстрував рівність сил суперників, але на останніх секундах гри 
кузнецовці умудрилися пропустити гол. 

Друга гра була не такою успішною для Рівненського району – команда Радивілівського району виявилася значно сильнішою 
і виграла без особливих проблем 4:1. Таким чином, команда Рівненського району, як і минулого року, змушена була грати в 
матчі за третє місце. Цього разу їх суперником стала команда Корецького району, яка зуміла вдало використати помилки 
суперника і, практично, тримала під контролем гру до самого кінця матчу. Але, виграючи 5:1, корецькі футболісти в останні 
хвилини пропустили відразу два м’ячі і кінцівка для них виявилася нервовою. 

А чемпіоном стала команда Рівного, складена з футболістів МФК „Рівне”, хоча у фінальній грі їй довелося тричі 
відіграватися і, в решті-решт, бити післяматчеві пенальті.

 
Результати ігор:
Рівненський район – Кузнецовськ                                               1:0

Рівне – Рокитнівський район                                         6:1

Радивилівський район – Кузнецовськ                         4:3

Рівне – Корецький район                                                                3:2

Радивилівський район - Рівненський район              4:1

Рокитнівський район - Корецький район                   1:4

 
Матч за 5-е місце
Кузнецовськ - Рокитнівський район                            2:1

 
Матч за 3-е місце
Корецький район - Рівненський район                       5:3

 



Матч за 1-е місце
Рівне - Радивилівський район        3:3, по пп 8:7
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