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Ігор Бокій: "Чемпіонат діаспорян – прояв єдності
закордонного українця з рідною землею"
З 28 по 31 липня Тернопіль знову гостинно прийматиме збірні команди українських діаспор зі всього
світу на чемпіонаті з футболу. Про особливості цьогорічних змагань читачам "Номер один" розповів
голова організаційного комітету Ігор Бокій.

– Скільки команд зголосилися взяти участь у III-му
чемпіонаті світу української
діаспори?
– На сьогоднішній день дали офіційне підтвердження
шість команд із числа минулорічних учасників: Канада, Польща, Придністров'я, Білорусь, Іспанія, Румунія. Не приїде збірна
Естонії, гравці котрої, на мою
суб'єктивну думку, потрапили
під вплив російської пропаганди щодо безпечного перебування в Україні, забуваючи про
те, що наш турнір буде проходити в західній частині України. Це
ж стосується українців з Латвії,
котрі на наше запрошення відреагували наступним чином:
"Як ви можете грати у футбол,
коли в Україні війна!" Якщо слідувати цьому вислову, то навіщо було йти на НСК "Олімпійський" у Києві, де своє 20-річчя
святкував легендарний гурт
"Океан Ельзи", та співати пісні
разом зі Славком Вакарчуком,
коли в Україні бойові дії. Наші
змагання, як і патріотичний
концерт та інші заходи в різних
галузях, є звичайним проявом
єдності закордонного українця
з рідною землею у цей важкий

час для Батьківщини. Це є ще
один показник нашої свідомості
й солідарності.
– Чув, що був під питанням
приїзд до Тернополя чемпіонів
двох попередніх років – збірної
Придністров'я…
– Ця команда зіткнулася з
певними проблемами перетину кордону, адже нині чоловікам із Придністров'я віком від
30 до 60 років заборонено перетинати кордон України. На
сьогодні з Придністров'я на територію України можуть вільно
прибувати тільки громадяни України.
– Який регламент цьогорічних змагань?
– Турнір проводиться у два
етапи. Спершу шість команд,
поділених на дві групи, зіграють
за одноколовою системою, де
визначать чотирьох півфіналістів. А далі за кубковою системою дуже зіграно – два півфінальні матчі, матчі за п'яте та
третє місця і фінал. У випадку,
якщо ігри 1/2 фіналу та фінальна гра не виявлять сильнішого
в основний час, призначається
додатковий час – два тайми по
10 хвилин кожний. Якщо цей
час завершиться внічию, буде

призначено серію післяматчевих пенальті.
– Хто організатор цьогорічного чемпіонату?
–
Співорганізаторами
змагань виступили Тернопільська міська рада та міжнародне об'єднання громадських організацій "Четверта хвиля".
– Чимось долучилися до
проведення змагань обласна
влада, ФФУ, інші організації?
– Владні структури державного та обласного рівня знову
стоять на узбіччі і взагалі не реагують на наші змагання, прикриваючись важким економічним становищем у країні. Але
ми не зважаємо на це та професійно проводимо чемпіонат
завдяки зусиллям мера Тернополя пана Сергія Надала, президента "Четвертої хвилі" пані
Анни Кісіль, тернопільських бізнесменів – Степана Рубая, Михайла Ратушняка, Ігоря Парія,
Володимира Шинке. Також хотів би подякувати народній артистці України Оксані Білозір,
котра небайдужа до ініціатив
закордонних українців та допомогла організаторам навести
контакти із львівськими бізнесменами Михайлом Практикою і
Віктором Мосейком.
– На яких спортивних аренах відбуватимуться матчі чемпіонату, адже минулоріч гості
нарікали на стадіони педагогічного університету та ДЮСШ?
– Матч відкриття і фінальний поєдинок вібуватимуться

на центральному міському стадіоні, а решта поєдинків – на
стадіонах ТНПУ та ДЮСШ, що в
парку "Топільче". Ми тішимося
з того, що є можливість грати у
Тернополі взагалі на будь-яких
стадіонах. Ми не вибагливі до
умов. Тим більше, що має місце залежність використання
центрального стадіону від календаря професійних змагань
"Ниви" (Тернопіль) та ФК "Тернопіль".
– Якою буде культурна
програма, можливо, плануються якісь виставкові поєдинки в
районних центрах тощо?
– Поки що це питання у
стадії розгляду. Зокрема, ведуться перемовини щодо
проведення концерту Оксани
Білозір.
– Чому чемпіонат щороку
відбувається в Тернополі, адже
початковою була ідея проведення змагань почергово на
Заході і Сході України? Чи розглядалися варіанти інших міст,
чому вони відмовилися?
– Наразі не можемо реалізувати ідею будування національного мосту єднання Захід-Схід України за допомогою нашого чемпіонату. Були
попередні спроби провести
чемпіонат у Житомирі або Кіровограді, але вони не знайшли відгуку в місцевого керівництва. Цього року була
спроба вислати "футбольний
десант" у Дніпропетровськ.
Але і в цьому славному місті

Тернополяни познайомилися з вуличним футболом
Збірна України, сформована з осіб, які опинилися в
кризових ситуаціях, у Вроцлаві (Польща) взяла
участь у неофіційному чемпіонаті Європи з вуличного футболу. Команда, до складу якої увійшли тернополяни та гравці жіночої команди "Тернополянка", у
боротьбі з 15 командами посіла високе п'яте місце.

Вуличний футбол – це суміш футболу і хокею. Матчі відбувалися у
самому центрі Вроцлава на площі Ринок. Там організатори звели невеликий стадіон із трибунами. Сам ігровий майданчик був зі штучним
покриттям та бортиками.
– Тернополяни вперше грали в таких умовах, адже їм більше
знайомий великий футбол та футзал. Тому на перших порах довелося
пристосовуватись до незвичних умов гри, – розповів представник
команди, голова громадської організації "Діти – фундація зірок світового футболу" Ярослав Несторович. – Але навіть за таких умов
хлопці й дівчата (команда виставила змішаний склад) показала пристойний рівень гри. На жаль, упереджене суддівство арбітрів з Польщі
не дозволило колективу потрапити у призову трійку.
На першому етапі змагань українська команда потрапила у
підгрупу зі збірними Росії, Польщі (друга команда) та Киргизії. У
першому матчі наші земляки переграли киргизів – 10:2, згодом
поляків – 10:4. Однак у вирішальному матчі поступилися діючому
чемпіону Європи – збірній Росії – 4:5, хоча на поразку українці аж
ніяк не заслуговували. Виграючи по ходу поєдинку 4:2, за справу
взявся польський суддя, котрий спершу не призначив чистого пенальті у ворота росіян, а потім ще й вилучив з поля тернополянина.
Як підсумок, на доданих хвилинах збірна Росії таки дотиснула українців і з першого місця вийшла в наступний раунд змагань. А наші земляки на стадії чвертьфіналу змушені були грати з першою
збірною Польщі. У цьому матчі за рахунку 4:1 на користь українців
арбітр вилучив одразу двох її гравців, що стало наслідком трьох
пропущених м'ячів та пробиття пенальті. Цю процедуру футболісти
виконували не як зазвичай, а по хокейному, коли один із гравців
мав змогу реалізувати вихід віч-на-віч з воротарем команди-суперниці. Що цікаво, і у футбольній лотереї наших земляків засудили. Спершу не зарахувавши чистого гола. М'яч залетів у воротар,
але, відбившись від задньої стійки, вилетів у поле. Суддя цього не
побачив і взяття воріт не зарахував. Натомість під час пробиття останнього пенальті наш воротар Андрій Протаковський відбив удар
поляка, але арбітр наказав повторити спробу, мовляв, удар відбувся без його свистка, яка у підсумку виявилась успішною…
Отож українці програли, тим самим їм довелося грати у втішному турнірі за 5-8 місця. Там збірна України спершу перемогла

Минулоріч президент громадської організації
“Четверта хвиля” Анна Кісіль вручила головну
нагороду чемпіонату капітану збірної Придністров’я
не знайшлося наших прихильників з числа відповідальних
працівників обласної держадміністрації. Відповідний листвідношення організатори надіслали на ім'я Ігоря Коломойського, при цьому ми прекрасно розуміємо, що на даний
час є більш важливі моменти
безпеки учасників змагань
власне у цій частині України.
Хоча, повірте мені, всі команди

з великою радістю хотіли би
їхати в одну з індустріальних
столиць України, і це був би
мирний спортивно-національний вибух на Сході України. Але
я не втрачаю надії, що наступного року ми все-таки приїдемо зі своєю об'єднувальною
місією в інші регіони України, а
наразі щиро дякуємо файному
місту Тернополю.

Віталій Попович

Президент ФК "Нива"
не вірить у майбутнє команди
У всякому разі про це сказав президент ФК "Нива"
Автанділ Мдінарадзе на прес-конференції, відповідаючи на пряме запитання: "Чи вірить президент, що
таки можна вийти із вкрай складного фінансового
становища, в якому опинився тернопільський клуб?"

Тарас Пліс із Тернополя став кращим бомбардиром
неофіційного чемпіонату Європи з вуличного футболу
команду однієї з польських благодійних організацій – 6:4, а згодом австрійців – 8:7 та зупинилася на п'ятому загальному місці.
– На церемонії нагородження росіяни вигукували: "Україна
– чемпіон!", а киргизці та литовці: "Суддю на мило!", таким чином висловлюючи своє ставлення до арбітражу чемпіонату. Для
більшості було не зрозуміло, чому польські судді "вбивали" збірну України, – зазначив Ярослав Несторович.
Тренер української команди Володимир Левчук, підсумовуючи виступ своїх підопічних, зазначив: "Загалом невміння грати
саме в корті відбилося на підсумковому результаті – гру в цілому
ми показували хорошу, але нюанси і дрібниці, які важливі в будьякому виді спорту, саме і перешкодили нам зайняти більш високе місце. Ключову гру ми програли збірній Росії".
Зауважимо, що наша збірна отримала від організаторів
приз глядацьких симпатій, а Тараса Пліса із 17 забитими голами
визнано кращим бомбардиром чемпіонату. Також наша команда
отримала офіційне запрошення на чемпіонат світу, який у жовтні
ц.р. пройде в м. Сантьяго (Чилі).
Збірна України у Польщі виступала в такому складі: Тарас
Пліс, Максим Паюк, Тарас Даньків, Павло Данилюк, Андрій Протаковський (усі – з Тернополя), Іванна Рубаха (Волинська обл.),
Світлана Ярош (Тернопіль), Натія Панцулая (Хмельницька обл.).
Усі дівчата виступають у чемпіонаті України за "Тернополянку".
На завершення спортивного дійства відбувся виставковий
матч збірної турніру з командою мерії Вроцлава. Збірна, у складі якої виступали дві тернополянки – Панцулая і Ярош, здобула
перемогу – 6:5, а один з голів забила саме Панцулая.

Віталій Попович

– Я в це не вірю! Такий висновок зробив після останніх перемовин із бізнесменами. На сьогодні немає жодної людини, яка
не просто б сказала, мовляв, я готовий узяти на себе фінансування ФК "Нива", а навіть немає нікого, хто хоча б зробив спробу щодо врятування команди, – зізнався Автанділ Мдінарадзе.
За словами Автанділа Мамійовича, він зробив усе можливе
і неможливе, щоб клуб отримав атестат на продовження виступів у сезоні-2014/15. Для цього, як він зазначив, витягнув із
власної кишені близько 30 тис. грн., щоб погасити борги клубу
попереднього сезону. Разом з тим, президент ФК "Нива" повідомив, що на всі пропозиції місцевим й іногороднім бізнесменам
взяти на себе фінансування клубу, отримав негативну відповідь.
Відповідно у нього опустилися руки.

ФК "Тернопіль"
отримав нового воротаря
ФК "Тернопіль" провів ще два спаринги, готуючись
до дебюту в першій лізі. Спершу муніципали поступилися дублерам донецького "Металурга" – 1:4, а
на наступний день перемогли аматорський "Королівський смак" з В. Бірок (Тернопільський р-н) – 3:1.

У поєдинку з донеччанами голом відзначився Семенець.
Натомість у матчі з аматорами спершу Віталій Богданов прямим ударом зі штрафного відкрив рахунок, незадовго Ігор Мединський ударом головою результативно замкнув навісну передачу від Гром'яка.
Згодом суперникам вдалося відіграти один м'яч, але останнє слово
було за професіоналами. Оборонець Ігор Курило, підключившись до
атаки своєї команди, встановив остаточний рахунок у зустрічі – 3:1.
Після цього матчу контракт із ФК "Тернопіль" підписав 25-річний
воротар Сергій Русан, останнім клубом якого був білоцерківський
"Арсенал".

