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Два «золота» новоукраїнських футзалістів

Протягом листопада 2014 – березня 2015 року в спортивному залі СДЮШОР
“Віта” в місті Кіровограді пройшов чемпіонат області з футзалу, в якому честь нашого
міста і району захищала команда «Новоукраїнка», ініціатором створення якої була
новоукраїнська міська рада. Фінансову підтримку для участі команди у змаганнях надав
керівник СТОВ «Степ-Агро», депутат облради Володимир Вікторович Арсірій. Оскільки
наші земляки вперше брали участь у таких масштабних змаганнях, то розпочинати їх
довелося з «Третьої ліги», де, крім нашого колективу, змагалися ще сім команд з
обласного центру. Звичайно, новоукраїнці, маючи значний досвід виступів у змаганнях з
футзалу, були фаворитами цих перегонів, що і засвідчив кінцевий результат: у 14 матчах
наші земляки отримали 14 перемог і впевнено стали чемпіонами Кіровоградщини! Крім
комплекту медалей та дипломів від обласної федерації футболу гравці ФК
«Новоукраїнка» Вадим Продан, Анатолій Романов, Олег Пиріг, Дмитро Корінний, Дмитро
Руденко, Дмитро Чєловечков, Костянтин Івлєв, Андрій Федотов, Владислав Козак,
Вадим Кріт, Максим Дейкун, Микола Гусєв (капітан), Олег Нешкреба, граючий тренер
Олександр Корінний та президент клубу Володимир Арсірій отримали ще й можливість
підвищитися в класі, а тому наступний сезон розпочнуть або в першій, а бо в другій лізі!
Вітаємо наших земляків із цим беззаперечним успіхом!

В тому ж спортивному залі 13-14 та 20-21 березня проходили зональні і
фінальні змагання з футзалу серед аматорських команд в залік обласної спартакіади
серед районів та міст Кіровоградщини. Ця ж команда, до якої приєдналися Валерій
Попруга та Ігор Ютиш захищала честь Новоукраїнщини. Головні ж організаційні витрати
взяла на себе районна державна адміністрація.

Але підсумок – той же: знову заслужена перемога збірної команди
Новоукраїнського району серед 19 районів-учасників, що вкотре підтверджує наш статус
лідерів обласного футзалу.

Отож, спочатку були зональні змагання, де в нашій групі підібралося п’ять
найсильніших футзальних команд області. За дві путівки до фіналу наші земляки
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сперечалися зі збірною Олександрійського району, Бобринецького (срібний призер
минулорічного чемпіонату), надпринциповим суперником, чемпіоном минулого року –
збірною командою Новомиргородського району та командою-відкриттям цих змагань –
футзалістами Петрівського району, в складі яких виступав колишній гравець збірної
України з футзалу! Вже в першому ж матчі ледь не сталося сенсації: наші земляки дещо
недооцінили команду Бобринеччини, а тому й програвали після першого тайму 0:2, маючи
у своєму пасиві ще й вилучення воротаря Вадима Продана. Та добре, що у підопічних
Олександра Корінного знову на перший план вийшли повна самовіддача, досвід та
шалена жага до перемоги – в другій пятнадцятихвилинці гравці ФК „Новоукраїнка”
повністю „зачинили” суперників на їхній половині майданчика і зуміли не лише зрівняти
рахунок, а й на останніх хвилинах вирвати перемогу з рахунком 4:3. Ця гра спустила
наших хлопців „з небес на землю” і змусила серйозно налаштуватися на наступний матч з
новомиргородцями: як підсумок – впевнена перемога над одвічним суперником з
рахунком 6:1. Перемога в матчі третього туру з олександрійцями забезпечувала
новоукраїнцям місце в фінальному турнірі, а тому гра видалася дуже нервовою та
напруженою, проте і в ній наші хлопці зуміли перемогти (2:1). В останньому турі був
також переможений і Петрівський район. В результаті відбіркових змагань, здобувши
максимальну кількість очок (12), футболісти Новоукраїнщини отримали право грати у
фінальній частині чемпіонату області. Надсерйозна боротьба розгорнулася за другу
путівку, але гравці Петрівського район дещо сенсаційно «вибили» з фіналу бобринчан,
перемігши в очному протистоянні в останньому турі 2:0.

Наступного тижня у фінальному турнірі до першої групи, крім наших земляків,
потрапили футзалісти Устинівського, Олександрівського та Новоархангельського
районів. Спочатку представники Новоукраїнщини спокійно перемогли гравців з Устинівки
та Олександрівки, а от новоархангельці ледь не закрили перед нами двері до фіналу,
адже у випадку перемоги також набирали б 6 очок, але мали б перевагу у очному
протистоянні! Перший тайм наші хлопці програли 1:0, а в декількох епізодах наші
суперники могли навіть подвоїти рахунок. Проте, головний тренер команди Олександр
Корінний зумів налаштувати команду на другий тайм, «привести до тями» гравців, які
зусиллями Ігоря Ютиша зуміли двічі змусити воротаря суперників діставати м’яч із сітки
воріт. Важка перемога 2:1 – і путівка до фіналу наша!

Фінальна гра також «була ще та»: до середини другого тайму наші хлопці
спокійно контролювали перебіг подій та впевнено перемагали 5:0. Але дещо рано
розслабилися, замінили воротаря – і в підсумку за вісім хвилин до завершення гри
рахунок став 5:4! На майданчик знову вийшла наша перша четвірка, а Олександр
Корінний повернувся до рамки воріт. І новоукраїнцям вдалося довести матч до перемоги
та зробити Новоукраїнщину найсильнішим футзальним регіоном області! Чудову
перемогу для району здобували: воротарі – Вадим Продан та Олександр Корінний
(граючий тренер), захисники – Костянтин Івлєв, Валерій Попруга, Олег Нешкреба,
Дмитро Корінний, Дмитро Руденко, нападники – Ігор Ютиш, Андрій Федотов та
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Владислав Козак. Тож хочеться, щоб вдалий початок сезону став стартом для перемог
наших футболістів у Кубкові та Чемпіонаті Кіровоградської області сезону 2015 року !

"Зерновик" – вчетверте поспіль чемпіон міста з волейболу

Протягом січня – березня 2015 року в спортивних залах нашого та сусіднього
районів пройшов VІІ-й відкритий чемпіонат міста Новоукраїнки з волейболу серед
аматорських команд, присвячений 71-ій річниці визволення міста від
німецько-фашистських загарбників, організований Новоукраїнською міською радою. В
ньому взяли участь представники 6 команд, що представляли Новоукраїнку,
Новомиколаївку, місто Помічну, Рівне, Глодоси та Новоєгорівку. На жаль, вперше за
багато років участь у найпрестижнішому волейбольному форумі не взяла команда з
Приюту, адже зовсім недавно приютянці не просто брали участь, а й ставали чемпіонами
району!

Як і попередній чемпіонат, цьогорічні змагання пройшли на високому
організаційному та спортивному рівні, а найголовнішим нововведенням у Регламенті
стала відсутність «легіонерів» - гравців, які не мають реєстрації в нашому районі.
Виключення організатори зробили лише для помічнянців, які на спортивній карті вже
давно відносяться до Новоукраїнщини…

За регламентом турніру команди-учасниці зіграли 5 турів, в яких вони по 2 рази
зустрілися зі своїми суперниками. Це був перший чемпіонат, в якому жодна з команд не
змогла уникнути поразки. Найважче було дебютантам з Глодос, але до їх честі слід
зазначити, що глодосяни зуміли виграти у чотирьох партіях за сезон і набралися
необхідного досвіду на майбутнє, набравши 10 очок. Несподівано лише п’яте місце із
шести колективів зайняв новомиколаївський «Лан» (13 залікових пунктів). Не дивлячись
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на досить молодий та перспективний склад гравців, «Лан», крім двох перемог над
глодосянами, зумів лише одного разу перемогти помічнянців. «Помічна» також не дуже
вдало провела цей турнір і посіла лише 4-е місце (14 очок), що значно нижче потенційних
можливостей та амбіцій підопічних Ігоря Кондрашова.

До трійки лідерів з першого дня змагань пробилися рівнянський «Еней»,
новоєгорівський «Атлант» та переможець трьох попередніх чемпіонатів – «Зерновик» з
Новоукраїнки (раніше команда виступала під назвою «Геркулес»). Третє місце «Енея» (16
очок) стало наслідком програшів у всіх чотирьох матчах проти прямих конкурентів,
причому новоєгорівцям «Еней» поступився двічі по 1:3, а «Зерновику» - двічі по 0:3.
«Зерновик» же в свою чергу здолав «Атлант» на його майданчику 3:0 та поступився на
своєму – 2:3. Крім того, підопічні Сергія Діденка з «Атланта» не змогли в останньому турі
переграти помічнянців, що й зумовило лише другу сходинку із 18-ма набраними
заліковими пунктами. А от досвідченим гравцям «Зерновика» 19 балів з 20 можливих
виявилося достатньо для здобуття четвертого поспіль звання чемпіонів. Комплект
золотих медалей отримали Григорій Гетманенко, Олександр Забілястий, Олексій
Урсолов, Олег Кислов, Олександр та Наталія Юренки, Дмитро Корінний, Сергій Сухина,
граючий тренер Олександр Корінний, начальник команди Олександр Бондаренко та
президент клубу Володимир Ігнатенко.

Голосуванням тренерів були визначені кращі гравці у складах команд. Цінні
призи отримали: Забілястий Олександр ("Зерновик"), Попович Олександр ("Атлант"),
Цибульов Вадим ("Еней"), Курячий Дмитро ("Помічна"), Антонюк Микола ("Лан") та
Філоненко Вадим («Глодоси»).

"Атлант" - володар Кубка пам’яті В. Ф. Корінного
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7 березня в Новоєгорівці вперше за тим же Регламентом (без легіонерів)
пройшов XVІІІ-ий традиційний розіграш Кубку пам'яті Віктора Федоровича Корінного. У
складі учасників, у порівнянні з чемпіонатом, сталася одна заміна: глодосяни втратили
через травму свого лідера, а тому їх місце зайняли гравці ФСК «Надія» з Приюту. В цей
день в шкільному спортивному залі було дуже людно, адже до спортсменів долучилися
багаточисленні глядачі та гості турніру. За традицією перед парадом відкриття турніру
друзі Віктора Федоровича та організатори турніру в знак вдячності та поваги поклали
квіти на його могилу аби вшанувати світлу пам'ять колишнього сільського голови,
спортсмена, наставника та просто чудової людини… Під час офіційного відкриття
стартів лунали щирі та теплі слова-спогади від близьких, друзів, а також дітей Віктора
Федоровича – доньки Вікторії та сина Віталія.

Сенсація сталася вже під час жеребкування, адже до складу першої підгрупи
ввійшли всі три лідери цього року: новоукраїнський «Зерновик», місцевий «Атлант» та
рівнянський «Еней». Фактично долю команд у групі та і у всьому турнірі вирішила гра між
«Атлантом» та «Зерновиком», коли в упертій боротьбі «Атлант», програвши першу
партію, зумів завдяки шаленій підтримці глядачів у рідних стінах вирівняти становище та
перемогти з рахунком 2:1. А от підопічні Аліма Бердніка та Василя Демченка з Рівного
знову не змогли нічого протиставити жодній з команд групи, а тому поступилися
«Атланту» - 1:2 та «Зерновику» - 0:2.

Цікавим також був і склад другої підгрупи, адже новомиколаївський «Лан»,
приютівська «Надія» та «Помічна» мали приблизно рівні шанси на вихід до фіналу.
Ключовими факторами перемоги у підгрупі для «Помічної» стала стабільність гри як у
захисті, так і у нападі. Помічнянці з однаковим рахунком 2:0 спочатку переграли
приютянців, а потім і новомиколаївців. У матчі між собою «Лан» також здолав «Надію» з
рахунком 2:0.

Незвично було бачити у зустрічі за п’яте місце «Еней», але таке в спорті буває.
Клас гри рівнянців на сьогодні набагато вище, ніж у приютян, що й засвідчив результат
гри – 2:0 на користь «Енея».

В матчі за бронзовий комплект нагород «Зерновик» без проблем переміг «Лан»
з рахунком 2:0 (25:20, 25:15).
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Найбільше багаточисельна новоєгорівська публіка чекала фіналу, адже місцева
молодь з року в рік прогресувала, і нарешті мала реальну можливість виграти
красень-кубок виключно «доморощеними» гравцями! Неймовірно хвилювався тренер
команди Сергій Діденко після першої програної партії «Помічній» (20:25), раділи кожному
вдалому розіграшу глядачі, шалений гул та шум стояли у залі протягом всієї вирішальної
гри! І помічнянці не витримали такого психологічного тиску, поступившись у другій та
третій партіях (17:25 та 7:15)… Після фінального свистка арбітра на майданчик,
здавалося, вибігло все село: є така довгоочікувана і заслужена перемога! Вдруге
новоєгорівську прописку для красеня-кубка забезпечили: Костянтин Діденко, Костянтин
Гапіченко, Сергій Діденко (молодший), Олег Барановський, Олександр Діденко, Євген
Лавров, В'ячеслав Харченко, Олександр Попович та Олександр Кузьменко. Тренер та
спонсор команди Сергій Андрійович Діденко.

Чудовим завершенням цього волейбольного свята стала церемонія
нагородження: спочатку чоловіки-учасники змагань привітали жінок зі святом 8 Березня
та вручили їм квіти. Згодом подяки та пам’ятні подарунки від організаторів турніру було
вручено капітанам і гравцям команд-учасників. Крім того, гравці команд-призерів, крім
сувенірів, отримали також іменні грамоти та медалі. А переможці турніру залишать у
себе ще й Кубок, який протягом наступного року нагадуватиме про цю чудову перемогу!
За підсумками голосування спеціальними картками чудові пам’ятні статуетки отримали
кращі волейболісти змагань - Олександр Попович («Атлант»), Володимир Рубан
(«Помічна»), Олександр Забілястий («Зерновик») та Микола Антонюк («Лан»).
Спеціальним призом головного судді турніру була відзначена і єдина жінка-учасниця
турніру Наталія Кирилюк («Лан»).

Не залишилися без подарунків на згадку і численні друзі та рідні Віктора
Федоровича - від організаторів змагань вони отримали магніти та блокноти з символікою
турніру.

Спортсмени та гості цього традиційного волейбольного дійства висловлюють слова
щирої подяки та шани меценатам турніру: директору СТОВ "Степ-Агро", депутату
обласної ради Володимиру Вікторовичу Арсірію, приватним підприємцям Рачику
Олександровичу Осипяну та Андрію Олександровичу Уманцю.
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