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номер прізвище та ім'я амплуа дата народ.

17 Андрійчук Юрій Пвз 27.04.1981

7 Богданов Віталій Пвз 22.02.1990

9 Буркалець Віталій Пвз 08.07.1992

11 Буркалець Олег Нап 05.06.1984

22 Дем'янець Олексій Глк 12.01.1984

14 Дмитрук Олександр Зах 13.02.1984

16 Жук Андрій Зах 01.03.1985

18 Коломієць Анатолій Зах 18.03.1976

15 Лаврук Олександр Зах 11.02.1987

6 Луцюк Дмитро Зах 23.12.1990

20 Любар Олександр Нап 20.01.1988

 Малиш Андрій Нап 07.10.1976

 Романишин Богдан Зах 09.11.1983

 Семенюк Іван Зах 14.07.1994

12 Сержанюк Олексій Зах 04.11.1985

13 Ткачук Володимир Пвз 21.03.1983

1 Фокін Микола Глк 11.02.1983

5 Хомончак Володимир Пвз 03.02.1992

2 Штундер Василь Пвз 14.01.1979

Заявка ФК "Гоща-АМАКО" на сезон 2013



КУБОК ОБЛАСТІ 2013 

1/16 фіналу. 
21 квітня

"Стандарт-Онікс" (Рівне) - "ОДЕК" (Оржів)                    – 0:9
  "Радон" (Корець) - "Сокіл" (Рівне)                                  – -:+
 ХФК "Надія" (Рівне) - "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ)   – 1:5 
ФК "Козин" - "Волинь" (Здолбунів)                                   – +:-
 "Імпульс" (Дубно) - "Автоленд" (Здолбунів) – 2:4
 ФК "Дубровиця" - ФК "Малинськ"                                 – 0:1
  "Спартак" (Дубно) - "Случ" (Березне)                            – 0:2
 "Водник" (Рівне) - "Калина" (Бугрин)                             – 0:1
 ФК "Зарічне" - ФК "Забороль"                                         – 4:2
 "Коливань" (Клевань) - "Полісся" (Рокитне)                 – 3:1
  ФК "Костопіль" - ФК "Вельбівно"  – 0:4
  "Горинь" (Кустин) - "Сокіл" (Радивилів) – 0:2
  ФК "Підлужжя" - "Енергія" (Володимирець)                – 2:3

СФК "Омеляна" - ФК "Гоща-АМАКО"                 – 0:2
Голи: Володимир Ткачук Віталій Богданов.

24 квітня
ДЮСШ «Верес» (Рівне) – ФК «Садове»                            - 0:3
 КОЛІСП (Костопіль) – «Маяк» (Сарни)                           – -:+

Вже звично новий футбольний сезон в області розпочався з 
кубкових матчів, в яких представники нижчих обласних і 
районних ліг приймали більш досвідченіші футбольні 
колективи. Звичайно, не обійшлося без несподіванок у цих 
поєдинках, але, загалом, вищі за класом клуби підтвердили 
свою кваліфікацію та пройшли до наступного етапу.
Всі три представники Гощанського району, а це такі команди, 
як ФК «Гоща-АМАКО», ФК «Садове» та «Калина» (Бугрин), у 
першому раунді грали на виїзді з клубами, котрі були 
номінально нижчими у класі, ніж вони. І всі три здобули сухі 
перемоги, хоча із різними рахунками. Найбільш легким 
завдання виявилося у садівчан, котрі не мали жодних проблем 
із юними вихованцями «Вереса», провівши у їх ворота три 
м'ячі. 
Більш складнішою стала зустріч гощанців у Великій Омеляні з 
місцевою командою, де у складі останньої грала чимала 
кількість представників минулорічного переможця чемпіонату 
області та володаря Кубку з рівненської «Славії». Здолати опір 
господарів ФК «Гоща-АМАКО» зумів тільки у другому таймі, 
коли ігрова перевага гостей втілилася у гол Володимира 
Ткачука, який зумів закрутити м'яч із кутового прямо в дальній 
кут воріт суперника. Гол Віталія Богданова на заключних 
секундах матчу лише підтвердив загальну перевагу ФК «Гоща-
АМАКО» на опонентами.
 Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка області, який 
відбудеться 8 травня: ФК "ГОЩА-АМАКО" - "Енергія" 
(Володимирець), ФК "Садове" - "Сокіл" (Радивилів),  "Маяк" 
(Сарни)  - "ОДЕК" (Оржів),  ФК "Зарічне" - "Ізотоп-РАЕС" 
(Кузнецовськ),  "Коливань" (Клевань) - "Сокіл" (Рівне),  ФК 
"Вельбівно" - "Колос" (Козин),  "Калина" (Бугрин) - ФК 
"Малинськ",  "Случ" (Березне) - "Автоленд" (Здолбунів)

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 2013

1 тур 

27 квітня 16:00        ФК "Малинськ" ? : ? Сокіл (Рв) 
28 квітня 16:00                                 Случ  ? : ? ОДЕК 
28 квітня 16:00                          Сокіл (Рд) ? : ? Маяк 
28 квітня 16:00                        Волинь ? : ? Автоленд 
28 квітня  16:00                  Ізотоп-РАЕС ? : ? Енергія 
28 квітня 16:00        Гоща-АМАКО ? : ? РОКО-Зоря 

 2 тур 

1 травня 16:00                           Случ ? : ? Сокіл (Рд) 
1 травня 17:00          Сокіл (Рв) ? : ? Гоща-АМАКО 
2 травня 17:00                ОДЕК ? : ? ФК "Малинськ" 
2 травня 16:00                                 Маяк ? : ? Волинь 
2 травня 16:00                Автоленд ? : ? Ізотоп-РАЕС 
2 травня 16:00                     РОКО-Зоря ? : ? Енергія 

 3 тур 

11 травня 15:00                      Енергія ? : ? Автоленд 
11 травня 17:00                     Ізотоп-РАЕС ? : ? Маяк 
11 травня 16:00               Гоща-АМАКО ? : ? ОДЕК 
11 травня 16:00                              Волинь ? : ? Случ 
11 травня 16:00        ФК "Малинськ" ? : ? Сокіл (Рд) 
11 травня 16:00              РОКО-Зоря ? : ? Сокіл (Рв) 

4 тур 

18 травня 16:00                      Енергія ? : ? Сокіл (Рв) 
18 травня 17:00            ФК "Малинськ" ? : ? Волинь 
18 травня 16:00                      Случ ? : ? Ізотоп-РАЕС 
18 травня 16:00                           Автоленд ? : ? Маяк 
19 травня 16:00        Сокіл (Рд) ? : ? Гоща-АМАКО 
19 травня 16:00                     ОДЕК ? : ? РОКО-Зоря 

 5 тур 

25 травня 16:00                          Автоленд ? : ? Случ 
25 травня 16:00              Сокіл (Рд) ? : ? РОКО-Зоря 
26 травня 16:00                              Маяк ? : ? Енергія 
26 травня 16:00                        Сокіл (Рв) ? : ? ОДЕК 

26 травня 16:00       Ізотоп-РАЕС ? : ? ФК "Малинськ" 
26 травня 16:00            Гоща-АМАКО ? : ? Волинь 

 6 тур
 

1 червня 17:00         ФК "Малинськ" ? : ? Автоленд 
1 червня 16:00                                    Случ ? : ? Маяк 
1 червня 16:00                    Волинь ? : ? РОКО-Зоря 
2 червня 16:00                              Енергія ? : ? ОДЕК 
2 червня 16:00      Гоща-АМАКО ? : ? Ізотоп-РАЕС 
2 червня 16:00                    Сокіл (Рд) ? : ? Сокіл (Рв) 

СЬОГОДНЯШНІЙ СУПЕРНИК - 
 “РОКО-ЗОРЯ” (ЗОРЯ)

Загальна інформація: футбольна 
команда “РОКО-Зоря” представляє 
село Зоря Рівненського району. 
Кількість мешканців за переписом 
2001 року - 5080 чоловік, площа - 1,26 
кв. км., густота населення - 4031,75  
осіб на кв. км., координати - 50°43′ пн. 
ш.; 26°01′ сх. д.  Висота над рівнем 
моря - 220  метрів.
Здобутки: відновила свою участь у провідних обласних футбольних 
змаганнях команда із Городка під назвою “РОКО” у сезоні 2008 року і 
одразу ж посіла п’яте місце у першості області (загальна кількість 
команд-учасниць на той момент була  чотирнадцять). У наступному 
2009-ому році Городок продовжив боротьбу за перші місця у другій лізі, 
але в підсумку обмежився бронзовими нагородами першості області. 
Нарешті, у 2010-ому році ФК ”РОКО-Городок” упевнено став першим у 
другій лізі та кваліфікувався до першої.
Дебютний сезон у першій лізі для ”РОКО-Городок” вдалим назвати 
важко. Команда на протязі всього чемпіонату боролася за виживання і 
завершила сезон на передостанньому дев’ятому місці. Хоча до активу 
клубу з Рівненського району варто віднести здобуття спеціального 
призу від обласної газети «Вільне слово» - Кубка «За волю до 
перемоги!»
Участь чемпіонаті-2012 команди із Городка була під великим питанням. 
Вихід було знайдено в об’єднанні двох клубів із одного району - 
«РОКО-Городка» та зорянської «Фіалки», яка виступала в другій лізі.  
Новостворений футбольний колектив отримав нову назву «РОКО-
Зоря» і нове місце дислокації - село Зоря. Перше коло об’єднана 
команда пройшла на ентузіазмі і куражі, здобувши кілька сенсаційних 
перемог та посівши третє місце. Проте вже перші матчі другого кола 
розставили все на свої місця і, як підсумок, «РОКО-Зоря» фінішувала 
тільки восьмою.
На початку нинішнього сезону повторилася ситуація попереднього 
року - знову до останнього участь клубу із Рівненського району в чем-
піонаті було під великим знаком запитання. Тільки екстренні пожежні 
заходи, здійснені, зокрема, місцевою райдержадміністрацією, дозво-
лили «РОКО-Зорі» вийти на старт цьогорічних змагань у першій лізі.
Наразі, основу команди складають представники Зорі, Городка та 
Клевані. На скільки боєздатними виявиться цей колектив - покажуть 
вже найближчі матчі в першій лізі
  
Відносини із Городком:         одинадцять ігор ( +5=2-4; 18:13)

№1. Першість області.09.05.04. “Зеніт” (Городок) - ФК “Гоща”                           - 2:1
№2. Першість області. 29.08.04. ФК “Гоща” - “Зеніт” (Городок)                          - 2:1
№3. Першість області. 04.05.08. ФК “Гоща-АМАКО” - “РОКО-Городок”          - 2:0
№4. Першість області. 26.10.08. “РОКО-Городок” - ФК “Гоща-АМАКО”          - 1:0 
№5. Першість області. 17.06.09. “РОКО-Городок” - ФК “Гоща”                          - 3:2
№6. Товариський матч. 08.08.09. “РОКО-Городок” - ФК “Гоща-АМАКО”         - 3:4
№7. Першість області. 16.09.09. ФК “Гоща” - “РОКО-Городок”                          - 0:1
№8. Турнір Лановця. 15.08.10. ФК “Гоща-АМАКО” - “РОКО-Городок”             - 3:0
№9. Турнір Лановця. 09.04.11. ФК “Гоща-АМАКО” - “РОКО-Городок”             - 1:1
№10. Чемпіонат області. 08.05.11. “РОКО-Городок” - ФК “Гоща-АМАКО”       - 1:1
№11. Чемпіонат області. 04.09.11. ФК “Гоща-АМАКО” - “РОКО-Городок”       - 2:0

Відносини із Зорею:                               вісім ігор ( +5=0-3; 19:13)

№1. Першість області.20.04.08 ФК “Гоща-АМАКО”-“Фіалка” (Зоря)                - 4:3
№2. Першість області. 10.08.08. “Фіалка”(Зоря) - ФК “Гоща-АМАКО”              - 1:0
№3. Першість області. 07.07.09. “Фіалка”(Зоря) - ФК “Гоща”                              - 2:4
№4. Першість області. 24.10.09. ФК “Гоща” - “Фіалка”(Зоря)                              - 1:3 
№5. Кубок області. 12.05.10. “Фіалка” (Зоря) - ФК “Гоща-АМАКО”                   - 0:3
№6. Турнір Лановця. 08.04.12. ФК “Гоща-АМАКО” - “РОКО-Зоря”                   - 3:0
№7. Чемпіонат області. 29.04.12.“РОКО-Зоря” - ФК “Гоща-АМАКО”               - 4:1
№8. Чемпіонат області. 26.08.12. ФК “Гоща-АМАКО” - “РОКО-Зоря”               - 3:0
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