
ЧЕМПІОНАТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПО МІНІ-ФУТБОЛУ

Відбіркові ігри

 

2 грудня 2006 року, м. Рівне, 26 школа.

 
РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н - ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н 

1:1 (1:1) ПП 5:4

 
РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н:

Стартовий склад: Олександр Кика, Василь Штундер, Сергій Чикалюк, Сергій Переходько, Юрій 
Гордійчук.

На заміну виходили: Дмитро Гацкевич, Олексій Грицак, В'ячеслав Шекель, Олександр Козачок, 
Андрій Яциник.

Тренер: В'ячеслав Шекель.

 

Гол: Юрій Гордійчук (Дмитро Гацкевич,1:1).

Пенальті: Василь Штундер (1:1), Олександр Козачок(2:2),Сергій Чикалюк(3:2), Сергій 
Переходько(3:3,повз ворота), Юрій Гордійчук(4:4), Дмитро Гацкевич(5:4).  

 
Право представляти Рівненський район в обласному чемпіонаті по міні-футболу втретє поспіль 
довірили гравцям омелянської "Славії". Єдиним "чужорідним вкрапленням" в монолітний організм 
чемпіонів другої обласної ліги виявися гравець "Хіміка" Сергій Чикалюк.

У відбіркових іграх крім вже вищезгадуваних команд повинні були взяти участь представники міста 
Дубно, але з невияснених причин вони не прибули у визначений час, тому все могло обмежитися 
одним матчем тривалістю півгодини. Забігаючи наперед, зазначимо, що так воно і трапилося.

Перший тайм пройшов за переваги команди Рівненського району. Кілька разів вони були близькі до 
того, аби відкрити рахунок. Але натомість зуміли тільки пропустити випад здолбунівчан і опинилися 
в ролі відігруючих, при цьому збільшуючи тиск на ворота суперників. Тричі після ударів Василя 
Штундера, Сергія Чикалюка і Юрія Гордійчука м'яч потрапляв у штангу та поперечину. Нарешті, 
останньому вдалося зрівняти рахунок після того, як отримавши м'яч після пасу Дмитра Гацкевича, 
він фінтом звільнився від опікуна і опинившись по центру воріт використав момент на "всі сто" для 
удару. До кінця тайму розвинути успіх омелянцям не вдалося.

Використовуючи тактику дрібних і не дуже порушень, здолбунівчани зуміли втримати свої володіння від 
хаотичних наскоків команди Рівненського району, гравцям якої бракувало банальної зіграності. А оскільки 
правило "п'яти фолів" не діяло, то з цього якогось особливого зиску, хоча б у вигляді десятиметрових штрафних, 
рівненські футболісти не отримали.

Другий тайм пройшов у рівній боротьбі. Обидві команди не "палали" бажанням доводити справу до 
післяматчевого "спортлото",  тому в міру власних сил і  можливостей намагалися схилити симпатії 
примхливої фортуни на свій бік. Ближчими до успіху були гравці зі Здолбунівського району, котрі 
кілька разів опинялися на "убивчих" позиціях, звідки, правда, били або в штангу, або в Олександра 
Кику, який, віддамо йому належне, вдало обирав позицію. Що ж до їх суперників, то запам'ятався 
удар  Юрія  Гордійчука  після  передачі  Сергія  Переходька  верхом.  На  жаль,  у  цьому  випадку 
"одинадцятці" омелянців бракувало точності.

По закінченні гри, аби дотриматися всіх формальностей, обидві команди змушені були чекати ще 
сім хвилин, аж доки не настав час "Ч" і остаточно стало зрозумілим, що команду з Дубна можна до  
уваги  не  брати.  Доля  ж  єдиної  путівки  до  фіналу  визначилася  у  серії  семиметрових.  Першими 
розпочали здолбунівчани, третій удар яких парирував Олександр Кика.  Втім, основна серія, після 



неточного  удару  Сергія  Переходька,  завершилася внічию 4:4.  Після  цього почалося пробиття "до 
першого  промаху"  -  гравець  зі  Здолбунова  знову  не  зумів  переграти  кіпера  "Славії",  а  Дмитро 
Гацкевич у притаманній йому манері холоднокровно поставив крапку в дуелі, що затягнулася.

 ***
Трохи пізніше на тому ж майданчику відбулася гра ще одної відбіркової зони, в якій зустрілися команди 

Гощанського  та  Корецького  районів.  Останні,  до  речі,  минулого  року  зустрічалися  з  командою 
Рівненського району у  фінальній частині  чемпіонату  в  матчі  за  третє  місце  і  змогли здобути бронзові  
медалі  першості.  Цього  разу  представники  Кореччини  не  зможуть  повторити  свій  попередній  успіх. 
Гощанці програли з рахунком 3:5, але ще перед початком гри подали протест, оскільки за їх суперників 
виступали представники сусідньої Житомирської області, який і був задоволений.

 Джерело: інформаційний бюлетень ФК «Славія», число 23 від 10 грудня 2006 року.

ЧЕМПІОНАТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПО МІНІ-ФУТБОЛУ. ФІНАЛЬНІ ІГРИ.

16 грудня 2006 року, м. Рівне, "Текстильник".

 

1 ТУР.

 РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН - РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН          3:0 (3:0)

 

Рівненський район: 1.Олександр Кика; 18.Василь Штундер; 6.Вячеслав Шекель; 7.Іван Перелигін; 13.Олександр Козачок; 
14.Олексій Грицак; 6.Сергій Чикалюк.

Тренер: Вячеслав Шекель.

Голи: Іван Перелигін (1:0), Сергій Чикалюк (2:0), 

Олександр Козачок (3:0).

 
В стартовій грі турніру гравці Рівненського району швидше адаптувалися до умов майданчика і ще в першому таймі  

провели у ворота опонентів три голи, на які рокитнівчани не зуміли відповісти жодним. В другій половині гри, пам'ятаючи  
про довгий турнірний шлях, омелянці віддали ініціативу супернику, економлячи власні сили та сподіваючись, в першу чергу, 
на контратаки.

 

РІВНЕ - КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН                                        3:2

 
Костопільська команда, дещо несподівано, примусила гравців з Рівного відігруватися. Останнім це вдалося, але перемога  

вийшла натужною і не настільки впевненою, що аж ніяк не пасувало команді, котра складалася  з гравців першолігового 
МФК "Рівне".

 

2 ТУР.

 

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН - ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН              2:2 (1:1)

 

Рівненський район: 1.Олександр Кика; 18.Василь Штундер; 6.Вячеслав Шекель; 13.Олександр Козачок; 14.Олексій 
Грицак; 6.Сергій Чикалюк; 10.Горислав Літвінчук; 9.Дмитро Гацкевич; 7.Іван Перелигін.

Тренер: Вячеслав Шекель.

Голи: Олег Буркалець (0:1), Олександр Козачок (1:1), Олег Буркалець (1:2), Горислав Літвінчук (2:2).



Попередження: Сергій Чикалюк.

 
Стратегія на даний турнір була проста - кожен виграний матч піднімав команду на одне місце вверх у турнірній таблиці.   

Тому, аби забезпечити собі призове місце, гравцям Рівненського району потрібно було вигравати у гощанців. Але сама гра 
складалася непросто для обох суперників. Номінальні гості досить швидко повели у рахунку і мали ще кілька нагод його  
подвоїти. Команда Рівненського району була змушена шукати щастя біля чужих воріт і завдяки постійному тиску зуміла  
відігратися, коли високу індивідуальну майстерність продемонстрував Олександр Козачок.

У другому таймі омелянці збільшили оберти та, відповідно, тиск на ворота суперника і ... пропустили м'яч у свої після  
обрізки на чужій половині поля. Важко сказати, як би подій розгорталися далі, якби не точний удар Горислава Літвінчука за  
кілька хвилин після цього прикрого моменту. Це дозволило гравцям Рівненського району позбавитися непотрібного поспіху 
при організації гри та створити ще кілька гострих моментів поблизу гощанських воріт. Втім, вони успіхом не увінчалися і 
команди змушені були розійтися миром.

 
РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН           РІВНЕ                                                  2:7

 
Команда Рівного і в цій зустрічі примудрилася двічі програвати по ходу поєдинку. Проте, в другому таймі все стало на 

свої місця, що дозволило рівненчанам відвантажити шість сухих м'ячів без особливих моральних і фізичних навантажень.

 

3 ТУР.

 

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН                 КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН        3:2 (2:1)

 

Рівненський  район: 1.Олександр  Кика;  18.Василь  Штундер;  10.Горислав 
Літвінчук;  6.Вячеслав  Шекель;  7.Іван  Перелигін;  9.Дмитро  Гацкевич;  14.Олексій 
Грицак; 13.Олександр Козачок; 6.Сергій Чикалюк.

Тренер: Вячеслав Шекель.

Голи: Олексій Грицак (1:0), Олександр Козачок (2:1), Олексій Грицак(3:1).

 
Налаштованість на гру з серйозним суперником та повна концентрація дозволили 

гравцям  Рівненського  району  виграти  цю  зустріч.  Вигравши  перший  тайм,  в 
другому  омелянці  зуміли  закріпити  перевагу  в  рахунку  і,  навіть,  пропустивши 
згодом м'яч, довести гру до переможного закінчення.

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН                 РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН           6:1

 
Боротьби в цій зустрічі не вийшло. Гощанці зуміли повністю деморалізувати 
власних візаві ще на початку гри швидким відривом у рахунку і далі взяли 
рокитнівчан "голими руками".

 

4 ТУР. 

 

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН                 РІВНЕ                                                  1:6

 
Традиційно, рівненчани пропустили першими, а далі повторили те, що самі гощанці 
зробили самі в минулій грі з командою Рокитнівського району.

 
РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН           КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН        4:2



 
Костопільчанам, щоб зберегти шанси на боротьбу за третє місце, потрібно було 
вигравати. Але вони, несподівано, "спіткнулися" в грі зі своїми північними сусідами і, 
таким чином, забезпечили собі останнє місце в турнірі.

 

5 ТУР.

 

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН                 РІВНЕ                                                  
0:4 (0:2)

 

Рівненський район: 1.Олександр Кика; 18.Василь Штундер; 6.Вячеслав Шекель; 
10.Горислав Літвінчук; 7.Іван Перелигін; 9.Дмитро Гацкевич; 14.Олексій Грицак; 
13.Олександр Козачок; 6.Сергій Чикалюк.

Тренер: Вячеслав Шекель.

 
Тверезо оцінюючи власні сили і сили суперника, гравці Рівненського району зробили 
ставку на оборону. До середини першої половини гри подібна тактика приносила їм 
успіх, але далі і вона дала збій. Гравці з Рівного в кожному таймі забили по два м'ячі, а 
їх суперники попереду так нічим особливим і не запам'яталися.

 
ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН                 КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН        3:6

 
Перемога у звітній зустрічі виводила гощанців на "чисте" друге місце. Будь-який інший результат залишав на третьому.  

Деяка розслабленість і зверхнє ставлення до суперника (а для костопільської команди ця гра абсолютно нічого не значила в  
турнірному плані) зіграла з гравцями Гощанського району злий жарт. Їх суперники феєрично провели перші п'ять хвилин 
зустрічі (тривалість гри складала два тайми по 15 хвилин), досягнувши переваги в чотири м'ячі. Надалі, гра вирівнялася, а  
ближче до закінчення матчу у гощанців з'явився шанс врятувати не тільки власне обличчя, але й саму гру. За рахунку 3:5  
вони отримали право на семиметровий удар, але кращий бомбардир команди Олег Буркалець не зумів скоротити відставання 
в рахунку до мінімуму.

***
По завершенню фінальної частини першості було відзначено 

кращих гравців змагань: кращим воротарем став представник 
команди Рівне, захисником - гравець Костопільського району, 
нападаючим - Ігор Ярощук із Гощі, а кращим гравцем турніру - 
граючий тренер команди Рівненського району ВЯЧЕСЛАВ 
ШЕКЕЛЬ.

 

СТАТИСТИКА: зіграно 10 матчів, забито 59 м’ячів, в середньому – 5,9 гола на гру.

 
ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ - 2006:

 

№Команда і в н п мз мп о

1 Рівне 4 4 0 0 20 5 1
2

2 РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН 4 2 1 1 8 8 7

АБСОЛЮТНІ ПОКАЗНИКИ:

 

показник          м’ячі    команда

Забивна:               20          Рівне.

Незабивна:         7             Рокитнівський р-н.

Найб.проп-ла:    18           Рокитнівський р-н.

Найм.проп-ла:   5             Рівне.

Цікава:                 27           Гощанський р-н.

Нецікава:             16           Рівненський р-н.

 

ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ:

показник          м’ячі    команда

Забивна:               5,00       Рівне.

Незабивна:         1,75        Рокитнівський р-н.

Найб.проп-ла:    4,50       Рокитнівський р-н.

Найм.проп-ла:   1,25       Рівне.

Цікава:                 6,75       Гощанський р-н.

Нецікава:             4,00      Рівненський р-н.

 



3 Гощанський район 4 1 1 2 12 15 4

4 Рокитнівський район 4 1 0 3 7 18 3

5 Костопільський район 4 1 0 3 12 13 3

 

Джерело: інформаційний бюлетень ФК «Славія», число 25 
від 30 грудня 2006 року.


