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Фехерація футфолу Мидолаївсьдого району

Приречені стати ЧЕМПІОНАМИ
Під таким девізом 20 листопада в Народному домі села Демня відбулося нагородження юнацького складу ДКСК «Скала».
Концерт для винуватців свята приготував директор НД Світлана Василівна
Сеньків. У дійстві взяли участь дитячий вокальний ансамбль «Мрія», танцювальний колектив «Джерельце», солістка Олеся Колодна та Вікторія Гусар, яка
прочитала гумореску «Про футбол». Ведучими вечора були Соломія Польна та
Вікторія Гусар.
Першими футболістів привітали тренери команди Мар'ян Шевчук та Наталія
Олегівна Мисик. Від спортивної газети Демні «Іти до МЕТИ» індивідуальні
нагороди отримали: Святослав Бачинський (кращий воротар), Андрій Лазорик
(кращий захисник), Остап Скварок (кращий півзахисник), Іван Кузів (кращий
нападник), Андрій Гусар (кращий гравець).
Медалями гравців і представників клубу нагородив голова ФФМР Богдан
Кіндій, який, між іншим, відзначив у складі «каменярів» Остапа Скварка (кращий півзахисник І ліги), Івана Кузіва (кращий бомбардир І ліги), Андрія Гусара (кращий гравець І ліги) та Мар'яна Шевчука (кращий тренер І ліги). Також
Богдан Андрійович «За вагомий внесок у розвиток та популяризацію футболу
у селі Демня» вручив пам’ятну статуетку Наталії Мисик.
До привітань долучилися президент «Скали» Стефан Зубрицький, староста
села Наталія Держило і депутат Тростянецької ОТГ Михайло Цихуляк. Стефан
Євгенович подарував футболістам юнацької команди новий м'яч та індивідуальні спортивні костюми, а Михайло Степанович у рамках обласної програми
«Сільський спорт» передав придбані 18 комплектів форми дорослій дружині.
Слід зазначити, що призові місця на районній арені для демнянської молоді
далеко не рідкість: «бронзу» «карбонатні» завойовували в 2003-му, «срібло» –
в 2004-му та 2006-му, а «золото» – у 2005-му і 2007-му. 2011 рік мало не приніс медалі обласної першості (СКК «Демня» фінішував четвертим).
Дякуємо Світлані Сеньків, учасникам концерту та глядачам за чудовий вечір.
Чемпіонський склад:
 воротар – СВЯТОСЛАВ Бачинський;
 захисники – ВОЛОДИМИР Голубович, РОМАН Скварок (віце-капітан),
РУСЛАН Держило, АНДРІЙ Лазорик, ДМИТРО Кухта, ВАСИЛЬ Гнатів,
МИХАЙЛО Захаров;
 півзахисники – МИХАЙЛО Гриців, ДМИТРО Заріцький, АНДРІЙ Гусар,
ОЛЕГ Бондарчук, НАЗАР Сидор, ОСТАП Скварок (капітан), РОМАН
Шевчук;
 нападники – ТАРАС Дембіцький, ІВАН Кузів, ІВАН Процюк, ДМИТРО
Хруставчук, ДМИТРО Бабак.
Тренери – НАТАЛІЯ Мисик, МАР'ЯН Шевчук.
Гравці та тренерський штаб висловлюють подяку Тростянецькій сільській
раді Тростянецької ОТГ та президентові клубу Стефану Зубрицькому.

Еволюція «Скали»

2012

Кількість матчів
26
Виграші
3
Нічиї
0
Поразки
23
% виграшів
11,54
Виграші «насухо»
2
% набраних очок
11,54
Голи (за матч) 25 (0,96)
Пропущено (за матч) 160 (6,15)
Чемпіонат І ліга
Підсумкове місце
14
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Остап Скварок: «Найбільш емоційною стала
півфінальна дуель».
Перед чемпіонатом з
хлопцями була розмова щодо сезону, так би
мовити «що і до чого».
Звучали різні думки та
варіанти, але ні від кого не почув версії, що
ми станемо переможцями. Дехто прогнозував 5-6 місце, а хтось
узагалі казав: «Головне не програвати з розгромним рахунком».
Але, незважаючи на такі емоції і такі думки,
на перший поєдинок ми вийшли з настроєм
справжніх «левів». То був вражаючий матч, у
якому команда, крім розгромної перемоги 6:0,
здобула впевненість у власні сили. Юні «каменярі» майже не бачили перепон на своєму
шляху. Єдиним недосяжним суперником було
Устя.
Найбільш емоційною стала півфінальна дуель проти СКК «Пісочна» (4:1). Після другої
зустрічі колектив зібрався у роздягальні, й
Володя Голубович крикнув: «Хто ми?», а всі
не задумуючись: «ДЕМНЯЯЯ». І так тричі.
Незабутні враження…
Одним словом, сезон суперський, багато переживань та емоцій. Велика вдячність хлопцям, які віддавались на повну, особливо в головних для нас матчах.
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Більше фотографій можна знайти тут:
Група ДКСК «Скала» vk.com/s_k_a_l_a

Далі буде…

1

