ПРИКАРПАТТЯ
ì. Iâàíî-Ôðàíê³âñüê

ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА МАТЧУ

РУХ
ì. Âèííèêè

26 СЕРПНЯ (неділя)
стадіон "Рух" 18:30

ФУТБОЛ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2018/19. ПЕРША ЛІГА. 6 ТУР

Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":

10.08.2018 Першість України. Перша ліга. 4 тур

«ПРИКАРПАТТЯ» - «КОЛОС» - 0:1 (0:0)
Гол: Гавриш, 90+2

- Ви самі бачили, що гра зламалась на 17-й хвилині.
Почали ми досить не погано. Хлопці були налаштовані пресингувати у стартові хвилини, і в нас це
виходило, але отримали одну картку, другу…
З командою, в якої стоїть завдання виходу в УПЛ,
грати в меншості важко. Хочу подякувати хлопцям,
що проявили характер, молодці, всі билися, старалися,
навіть і в меншості у нас було три моменти. Шкода, що суддя зіпсував
картину гри. Ми все ж до кінця сподівалися на нічию. Через вилучення
змушені були віддати ініціативу супернику, бо в такій ситуації грати в
атакувальний футбол важко.

.

Прикарпаття: Вульчин, Данищук, Бочкур (Слободян, 90+1),
Ковальчук, Квасний, Оринчак, Борисевич, Боришкевич (Геник, 73),
Конкольняк (Комар, 79), Цюцюра, Дитко (Громоляк, 19; Бойко, 46).
Колос: Яшков, Антюх (Костишин, 76), Кізілатеш (Рябов, 70),
Бондаренко (Нехтій, 67), Чорноморець, Мілько, Гавриш, Морозко
(Ільїн, 46), Максименко, Поздеєв (Задоя, 53), Сахневич.
Попередження: Данищук 8, Ковальчук 64 - Морозко 9,
Бондаренко 64, Костишин 90+1. Вилучення: Данищук 16.
.

10 серпня, 18:30. Івано-Франківськ. Стадіон «Рух». 2400 глядачів. +29 С
Арбітр: Г.Серпутько (Одеса). Асистенти арбітра: С.Дарійчук,
Є.Гашков (обидва - Чернівці). 4-й арбітр: А.Романюк (ІваноФранківськ). Спостерігач арбітражу: В.Бурмич (Хмельницький).

Обидві команди змушені були грати на результат - Колос щоб підтягнутися до лідерів, Прикарпаття - щоб відірватися від аутсайдерів.
Втім, в першому таймі було більше завзяття і старання, ніж реальних
справ. А головною подією до перерви стало вилучення у господарів. Кізілатеш шикарним пасом залучав Антюха з лівого флангу в
штрафну, але його акуратно впустив на газон Данищук. Рефері,
напевно, бачив, що грубості там не було, але і врахував, що перед
гравцем відкривався коридор до воріт. Тож вже на початку матчу
господарі виявилися в меншості, що, звісно, позначилося на грі.
Однак довгий час забити не вдавалося жодній з команд. І коли матч
котився до нульової нічиєї, як за поштовх Ковальчука рефері
призначив небезпечний штрафний. Досвідчений Віталій Гавриш
виконав його на подив чітко - 0:1. Як не намагалися господарі
наприкінці, відігратися не змогли.
.

.

Фішки матчу:
- Колос вперше в сезоні перемагає в гостях і набирає 8 очок;
- Прикарпаття зазнало третьої поспіль домашньої поразки;
- з п'яти голів ковалівців - чотири зі стандартів (два пенальті,
штрафний і кутовий).
.

Man of the Match: Віталій Гавриш (Колос)
В гостях Колосу важливо було не пропустити, але плюс до цього
досвідчені суперники погрожували серйозним силовим натиском.
Гавриш впорався з роботою на своїй половині поля, а також
забив переможний м'яч прямим ударом зі штрафного.
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Господарі стадіону "Рух" проводили в рідних стінах вже третій поєдинок
з початку сезону. До цього "Прикарпаття" лише програвало, жодного
разу так і не забивши гол в ворота суперників. Звітний матч прикарпатці
почали краще - ззаду діяли максимально просто, попереду більш винахідливо, ніж суперник. Але те, що рветься там, де тонко, довів захисник
Віктор Данищук. Вже під кінець першої десятихвилинки він заробив
"гірчичник" на своєму правому фланзі, а через кілька хвилин змусив
арбітра показати йому пряму червону картку за фол останньої надії.
Залишившись в меншості, "Прикарпаття" основні зусилля зосередило
на обороні. Проте, моменти продовжували виникати. Зокрема,
Олександр Бондаренко головою пробив повз ворота із забійної
позиції. Більш явний епізод був у Василя Цюцюри, якого своєю
передачею вивів один на один Микола Квасний. На жаль для господарів, воротар встиг скоротити кут обстрілу. Якби був оформлений гол
"у роздягальню", другий тайм напевно подарував би гарячі емоції.
Занадто пасивно "Колос" проводив другу половину. Більше того, після
помилки воротаря на виході Цюцюра міг вразити ворота гостей, але не
влучив. "Прикарпаття" і надалі виглядало краще, намагаючись
створити хоч якусь небезпеку, в той час як гості лише позначали
прагнення домінувати за рахунок млявого контролю м'яча.
Однак за хвилину до фінального свистка арбітр призначив штрафний,
який взявся пробивати капітан гостей Віталій Гавриш. 13-й номер
"Колоса" чітко виконав вирок, направивши м'яча над стінкою - 0:1.
.

.

.

Сьогодні відчувалася шалена підтримка трибун, мабуть, востаннє таке
було на кубковому матчі з "Карпатами". Також хочу подякувати вболівальникам, які підтримують команду після гри. Молодці, незалежно від
результату. Ми граємо для вболівальників, для тих, хто приходить та
любить футбол. Я думаю, що свої очки ми ще наберемо, сезон довгий.
Ми зіграли з суперниками , які ставлять задачі виходу в УПЛ, і яким в
жодній грі ми практично нічим не поступались.
.

Руслан КОСТИШИН, головний тренер "Колоса":
- Ми очікували на важку гру, бо передивились
попередні матчі суперника. Я сам із Західної України, у
всіх команд цього регіону є характер, вони б'ються
до кінця, домашні трибуни женуть. У попередній грі
з Краматорськом "Прикарпаття" створило дуже
багато моментів, десь гра була схожа на сьогоднішню,
тільки в іншу сторону. Цілу гру ми атакували, чимало
моментів створили. Івано-Франківськ грав вдесятьох, їм було важко.
Довго ми не могли забити гол, я не знаю - чи це майстерність футболістів, чи тому, що над нами тяжіють певні завдання. В кожній грі ми
створюємо дуже багато моментів, але голи даються важко.
.

Ну а про арбітраж не хочеться говорити... Знаєте, кожного туру від
суддівства страждають якісь команди. Можливо, наступного туру вже я
буду не задоволений діями арбітрів. Скажу лише, що цього сезону у
Першій лізі найкращий арбітраж за всі роки.
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Руслан ЗАБРАНСЬКИЙ, головний тренер "Миколаєва":

17.08.2018 Першість України. Перша ліга. 5 тур

«МИКОЛАЇВ» - «ПРИКАРПАТТЯ» - 1:0 (0:0)
Гол: Семенина, 62.

- З жовтня минулого року ми програли на домашньому
стадіоні тільки один матч. Приємно, що продовжили
цю приємну традицію. Таким буде весь чемпіонат нервовим, складним, бойовим, як кажуть
вболівальники "валідольним".

Нереалізований пенальті: Семенина, 52 (воротар)
.

Миколаїв: Попович, Антонюк (Авраменко, 73), Чучман, Сартіна,
Цапій (Горват, 67), Дмитренко, Попов, Семенина (Мартян, 87),
Ковальов (Брижчук, 76), Рогозинський, Кравченко.
Прикарпаття: Новак, Борисевич (Прошак, 78), Бочкур, Ковальчук,
Квасний, Веприк (Бойко, 63), Боришкевич (Комар, 72), Оринчак,
Конкольняк (Януш, 19), Цюцюра, Худобяк (Дитко, 46).
Попередження: Ковальчук, 53.

.

Історично для нас "Прикарпаття" - непростий
суперник. Я пам'ятаю свою першу гру в "Миколаєві",
якраз вона була з "Прикарпаттям", було величезне бажання перемогти.
В ході гри у них був вилучений воротар за фол останньої надії, вийшов
його змінник і нам вдалося забити лише в компенсований час - мій гол
приніс перемогу (посміхається).

.

17 серпня, 18:00. Миколаїв. Центральний стадіон. 503 глядачі. +34 С
Арбітр: О.Афанасьєв (Харків). Асистенти арбітра: Р.Прощенко
(Дніпро), В.Кисельов (Суми). 4-й арбітр: Є.Єрємєєв (Миколаїв).
Спостерігач арбітражу: О.Головков (Сєвєродонецьк).

Неймовірна спека у Миколаєві залишала свій відбиток не лише на
діях гравців, а й на техніці, за допомогою якої повинна була здійснюватись пряма трансляція. Вболівальникам вдалось побачити лише
останніх 20 хвилин, коли прямий ефір все ж вдалось налаштувати.
П'ятий тур відкрив матч миколаївців проти прикарпатців. "Корабели" стартували в чемпіонаті успішніше, проте при цьому
Прикарпаття успішніше грає якраз на виїзді.
Тим не менш, гра краще вдалася господарям. Вони заробили
пенальті, коли після навісу Семенини виник сумбур і Цапія, який
готувався пробити, відверто заціпив захисник Ковальчук. Підсумок
- попередження і "точка". Ось тільки іменитий новачок господарів
Новак 11-метровий у виконанні Семенини парирував неймовірним чином, ногою!
Далі господарі включили обертів і заміни. Неодноразово виручав
гостей Новак, ще в декількох епізодах господарі самі втратили
свої моменти. Однак знайшовся у них гравець з хорошим ударом,
який часто виявляється "паличкою-виручалочкою" миколаївців.
Ігор Семенина завершив затяжну атаку прицільним ударом
метрів з 18-ти - 1: 0. Цей гол виявився єдиним у матчі.
.

.

.

.

Man of the Match: Ігор Семенина (МФК Миколаїв)
Так, не реалізував пенальті. Однак був одним з найбільш націлених
на ворота гравців, багато бив (принаймні, тричі гостей рятував
голкіпер), традиційно небезпечно виконував стандарти.
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"Прикарпаття" продовжує проходити неприємний період знайомства
з Першою лігою, зазнавши вже четвертої поразки в п'яти матчах.
Цього разу франківці поступилися в Миколаєві однойменному клубу.
Як і в попередніх трьох випадках все завершилося з рахунком 0:1.
Аномальна спека цього літа в Миколаєві досягла свого апогею якраз
у грі з командою Володимира Ковалюка. З ладу прямо під час матчу
вийшли практично всі технічні засоби для прямої трансляції, з перших
хвилин не запустилося табло, а гравці обох команд припускалися
помилок в елементах, які бездоганно виконують маленькі футболісти
в дитячих школах.
Протягом цілого матчу ініціативою володіли миколаївські футболісти.
Можливо, господарі повели в рахунку вже до перерви, проте здорово
на останньому рубежі "Прикарпаття" діяв новачок команди Андрій
Новак, який кілька разів врятував свою команду від явних голів.
Найкращий шанс забити у "Миколаєва" був на початку другої половини.
Цапій заробив пенальті, до позначки підійшов Семенина, але дуель
воротареві "прикарпатців" програв. Із антигероя в героя гравець
перетворився вже за 10 хвилин, коли результативним ударом з кута
штрафної Ігор зумів виправитися та вивести свою команду вперед - 1:0.
Івано-франківська команда кинула вперед всі сили, що зачепитись
хоча б за нічию, але всі атакувальні потуги були марними - жодного
удару в ствір воріт "Миколаєва". Наприкінці гри господарі контролювали ситуацію і не втратили мінімальну перемогу.
.

Можна було полегшити собі життя: створили чимало гольових моментів,
які ми були зобов'язані реалізовувати. Ходять розмови про те, що
можливо на Кубок ми зіграємо молоддю або другим складом. Але я не
думаю, що вдамося до великої ротації: дві-три людини, можливо,
отримають відпочинок, а так будемо грати основою, адже зараз всі в
рівних умовах.
.

Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":
- Щоб перемагати, потрібно забивати голи. У нас є
моменти, намагаємося, боремося, але без голів не
буде перемог. Хороший матч, наш воротар відбив
пенальті... Але все ж пропустили, не змогли далі
повернутися в гру.

.

.

.

.

У Першій лізі один епізод може вирішити долю
конкретного матчу. Можна намагатися, боротися до
кінця, але один момент, один використаний шанс - і все перевертається з ніг на голову...
.

Ми працюємо на трансферному ринку. Цей процес цілорічний, всі
знають, що ми намагаємося брати гравців з нашого регіону, але якщо
подивитися на склад, на імена гравців - багато хто з них виступали і в
Першій лізі, і в Прем'єр-лізі. Вважаю, що потрібно їм ще трохи часу на
адаптацію і розуміння того, що цей чемпіонат і ці команди суттєво
відрізняються від тих, з ким ми грали в минулому сезоні.
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примітка: вказано базові дати турів

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2018/19. КАЛЕНДАР ІГОР
«Авангард» (Краматорськ, Донецька обл.)
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька обл.)
«Балкани» (Зоря, Одеська обл.)
«Волинь» (Луцьк)
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавська обл.)
«Дніпро-1» (Дніпро)
«Зірка» (Кропивницький)
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградська обл.)
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«Колос» (Ковалівка, Київська обл.)
«Металіст 1925» (Харків)
«Миколаїв» (Миколаїв)
«Оболонь-Бровар» (Київ)
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Рух» (Винники, Львівська обл.)
«Суми» (Суми)

13 тур - 13.10.18 (субота)
Зірка - Авангард
Металіст 1925 - Гірник-Спорт
Агробізнес - Рух
Волинь - Миколаїв
Суми - Колос
Дніпро-1 - Прикарпаття
Оболонь-Бровар - Інгулець

14 тур - 21.10.18 (неділя)
Прикарпаття - Оболонь-Бровар
Колос - Дніпро-1
Миколаїв - Суми
Рух - Волинь
Гірник-Спорт - Агробізнес
Зірка - Металіст 1925
Авангард - Балкани

15 тур - 27.10.18 (субота)
Металіст 1925 - Авангард
Агробізнес - Зірка
Волинь - Гірник-Спорт
Суми - Рух
Дніпро-1 - Миколаїв
Оболонь-Бровар - Колос
Балкани - Інгулець

7 тур - 01.09.18 (субота)
Миколаїв - Авангард
Рух - Колос
Гірник-Спорт - Прикарпаття
Зірка - Інгулець
Металіст 1925 - Балкани
Волинь - Оболонь-Бровар
Суми - Дніпро-1

8 тур - 09.09.18 (неділя)
Інгулець - Металіст 1925
Прикарпаття - Зірка
Колос - Гірник-Спорт
Миколаїв - Рух
Оболонь-Бровар - Суми
Балкани - Агробізнес
Авангард - Дніпро-1

9 тур - 15.09.18 (субота)
Рух - Авангард
Гірник-Спорт - Миколаїв
Зірка - Колос
Металіст 1925 - Прикарпаття
Агробізнес - Інгулець
Волинь - Балкани
Дніпро-1 - Оболонь-Бровар

16 тур - 03.11.18 (субота)
Агробізнес - Металіст 1925
Волинь - Зірка
Суми - Гірник-Спорт
Дніпро-1 - Рух
Оболонь-Бровар - Миколаїв
Балкани - Прикарпаття
Авангард - Інгулець

17 тур - 10.11.18 (субота)
Прикарпаття - Інгулець
Колос - Балкани
Рух - Оболонь-Бровар
Гірник-Спорт - Дніпро-1
Зірка - Суми
Металіст 1925 - Волинь
Агробізнес - Авангард

18 тур - 17.11.18 (субота)
Інгулець - Колос
Волинь - Агробізнес
Суми - Металіст 1925
Дніпро-1 - Зірка
Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт
Балкани - Миколаїв
Авангард - Прикарпаття

10 тур - 22.09.18 (субота)
Інгулець - Волинь
Прикарпаття - Агробізнес
Колос - Металіст 1925
Миколаїв - Зірка
Рух - Гірник-Спорт
Балкани - Суми
Авангард - Оболонь-Бровар

11 тур - 30.09.18 (неділя)
Гірник-Спорт - Авангард
Зірка - Рух
Металіст 1925 - Миколаїв
Агробізнес - Колос
Волинь - Прикарпаття
Суми - Інгулець
Дніпро-1 - Балкани

12 тур - 06.10.18 (субота)
Інгулець - Дніпро-1
Прикарпаття - Суми
Колос - Волинь
Миколаїв - Агробізнес
Рух - Металіст 1925
Гірник-Спорт - Зірка
Балкани - Оболонь-Бровар

19 тур - 24.03.19 (неділя)
Колос - Прикарпаття
Миколаїв - Інгулець
Рух - Балкани
Зірка - Оболонь-Бровар
Металіст 1925 - Дніпро-1
Агробізнес - Суми
Волинь - Авангард

20 тур - 31.03.19 (неділя)
Інгулець - Рух
Прикарпаття - Миколаїв
Суми - Волинь
Дніпро-1 - Агробізнес
Оболонь-Бровар - Металіст 1925
Балкани - Гірник-Спорт
Авангард - Колос

21 тур - 06.04.19 (субота)
Миколаїв - Колос
Рух - Прикарпаття
Гірник-Спорт - Інгулець
Зірка - Балкани
Агробізнес - Оболонь-Бровар
Волинь - Дніпро-1
Суми - Авангард

* команда «Кобра» (Харків) виключена зі змагань згідно Регламенту та рішення КДК ФФУ
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«КОБРА» ЗНЯЛАСЯ З ПЕРШОЇ ЛІГИ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2018/19

Харківська "Кобра", яка почала сезон у Першій лізі,
все ж припиняє своє існування. Причина цього рішення
пов'язана з тим, що колишні власники "Геліоса", які є
юридичними власниками клубу, відправили лист до
ПФЛ про зняття команди з чемпіонату.
У 4-му турі харківський клуб повинен був прийняти на
своєму полі "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів. За
тиждень не відбувся і поєдинок 5-го туру Першої ліги
між "Зіркою" і "Коброю". Причина - неможливість
харківської команди відправитися у Кропивницький.
Це другий календарний матч поспіль, який "Кобра" не
змогла зіграти в першому колі чемпіонату.
.

.

«ПРИКАРПАТТЯ» ДОЗАЯВИЛО ДВОХ ГРАВЦІВ
.

13 серпня склад "Прикарпаття" поповнив 29-річний голкіпер Андрій
Новак. Контракт розрахований до завершення цього сезону. В 5-му
турі досвідчений воротар зіграв у виїзному матчі проти "Миколаєва".
Андрій Новак народився 6 грудня 1988 року. Вихованець ДЮСШ №3.
Раніше виступав за: івано-франківські "Чорногору" (2005/06),
"Спартак" (2006/07), СФК "Прикарпаття" (2010), львівські "Карпати"
(2007/10), бурштинський "Енергетик" (2011/12), тернопільську "Ниву"
(2012/14), "Олександрію" (2014/16), одеський "Чорноморець" (2017/18).
Також грав за команди "Тирасполь" (Молдова) та "Ерміс" (Кіпр).
.

У зв'язку з цим керівництво ПФЛ передало відповідні
документи в КДК Федерації футболу України. 23 серпня
підсумкове рішення про зняття команди було
прийнято відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ
та Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд ПФЛ.
Нагадаємо, до літа цього року "Кобра" виступала в
аматорському чемпіонаті Харківської області, а потім її
власники домовилися про злиття з "Геліосом", чиє
попереднє керівництво втратило інтерес до футболу.
Передбачалося, що новий власник Сергій Ващенко
візьме на себе всі витрати, пов'язані з функціонуванням клубу. У трьох стартових турах Першої ліги "Кобра"
зазнала трьох поразок із загальним рахунком 1:8..
.

.
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А напередодні матчу 4-го туру "Прикарпаття"
дозаявило 19-річного нападника Андрія Слободяна. Співпраця з молодим футболістом розрахована до кінця сезону. За команду гравець виступатиме під 37-им номером, і вже дебютував у її
складі в домашній грі з "Колосом".
Андрій Слободян народився 11 січня 1999 року. Вихованець МФК
"Ніка-Івано-Франківськ", за яку грав у Дитячо-юнацькій футбольній
лізі (2012-16) та обласному чемпіонаті (2014-16). У сезоні 2016-17 років
був наймолодшим у складі "Тепловика" (7 матчів). Минулого сезону
Слободян захищав кольори ФК "Тепловик-ДЮСШ-3", що виступав у
Першій лізі серед юнаків U-19 (35 матчів, 18 голів).
.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда
Волинь
Дніпро-1
Металіст 1925
Авангард
Оболонь-Бровар
Інгулець
Балкани
Миколаїв
Суми
Гірник-Спорт
Колос
Прикарпаття
Агробізнес
Рух
Зірка

I
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
4
4

В
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

Н
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
3
0
2
1
0

П
0
1
2
1
1
2
2
1
2
2
0
4
3
3
4

М'ячі
10-0
12-3
8-4
7-5
3-2
5-5
4-4
3-3
7-10
4-9
3-2
1-4
1-6
2-6
1-8

О
15
12
9
8
8
7
7
7
7
6
6
3
2
1
0

*усі результати матчів за участі команди «Кобра» (Харків) анульовані

БОМБАРДИРИ:
4 - Станіслав Куліш ("Дніпро-1"), Олег Синиця ("Металіст 1925"),
Денис Кожанов ("Волинь"),
3 - Вадим Яворський ("Суми"), Дмитро Козьбан ("Волинь").

Арбітр матчу: Вадим ЗАПРУТНЯК (Ужгород).
Асистенти арбітра: Ігор РИБЧЕНКО (Запоріжжя),
Ярослав ПОВАЖНИЙ (Харків).
4-й арбітр: Мирослав ЛИПКО (Івано-Франківськ).
Спостерігач арбітражу: Геннадій БИЧ (Київ).

5 тур - 17-18 серпня 2018
Миколаїв - Прикарпаття
Колос - Авангард
Рух - Інгулець
Гірник-Спорт - Балкани
Металіст 1925 - Оболонь-Бровар
Агробізнес - Дніпро-1
Волинь - Суми

1:0
2:2
0:1
1:0
0:1
0:1
3:0

6 тур - 26-27 серпня 2018
Інгулець - Гірник-Спорт
Прикарпаття - Рух
Колос - Миколаїв
Дніпро-1 - Волинь
Оболонь-Бровар - Агробізнес
Балкани - Зірка
Авангард - Суми

7 тур - 1-2 вересня 2018
Миколаїв - Авангард
Рух - Колос
Гірник-Спорт - Прикарпаття
Зірка - Інгулець
Металіст 1925 - Балкани
Волинь - Оболонь-Бровар
Суми - Дніпро-1

8 тур - 8-9 вересня 2018
Інгулець - Металіст 1925
Прикарпаття - Зірка
Колос - Гірник-Спорт
Миколаїв - Рух
Оболонь-Бровар - Суми
Балкани - Агробізнес
Авангард - Дніпро-1
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президент клубу - Василь Ольшанецький
спортивний директор - Микола Татарин
головний тренер - Володимир Ковалюк
тренери - Зіновій Василів, Олег Рипан,
Ігор Гогіль
адміністратор - Олександр Бурлака
лікар - Богдан Левицький
масажист - Олексій Харченко
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1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур

Прикарпаття
Інгулець
Прикарпаття
Прикарпаття
Миколаїв
Прикарпаття
Гірник-Спорт
Прикарпаття
Металіст 1925
Прикарпаття
Волинь
Прикарпаття
Дніпро-1
Прикарпаття
Кобра

0:1
0:1
0:1
0:1
1:0
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Балкани
Прикарпаття
Авангард
Колос
Прикарпаття
Рух
Прикарпаття
Зірка
Прикарпаття
Агробізнес
Прикарпаття
Суми
Прикарпаття
Оболонь-Бровар
Прикарпаття

воротарі
24 Іван Піцан
26 Остап Вульчин
54 Андрій Новак
захисники
2 Петро Ковальчук (к)
3 Василь Француз
4 Андрій Громоляк
5 Віктор Яневич
12 Віктор Данищук
17 Роман Прошак
27 Роман Бочкур
99 Микола Квасний
півзахисники
7 Артур Комар
8 Володимир Боришкевич
10 Олег Веприк
11 Богдан Оринчак
15 Святослав Лаврук
20 Ярослав Конкольняк
22 Орест Януш
31 Роман Борисевич
33 Тарас Бойко
34 Василь Геник
нападники
9 Ігор Худобяк
14 Василь Цюцюра
37 Андрій Слободян
96 Роман Дитко

19.01.1990
23.09.1992
06.12.1988
28.05.1984
12.01.1996
18.05.1989
16.01.1985
12.08.1983
05.10.1996
27.08.1987
04.01.1995
19.10.1995
21.05.1987
02.04.1983
10.09.1993
15.06.1996
03.03.1991
15.07.1988
20.06.1993
07.02.1995
15.07.1998
05.04.1987
26.02.1994
11.01.1999
21.08.1996

РУХ
воротарі
13 Олександр Дяченко
29 Олександр Ільющенков (к)
33 Юрій Шевчук
захисники
4 Ігор Дуць
8 Василь Білий
19 Михайло Писко
26 Роман Никитюк
88 Іван Білий
90 Володимир Заставний
97 Андрій Бусько
півзахисники
7 Володимир Макар
11 Андрій Ляшенко
16 Борис Баранець
22 Григорій Баранець
25 Іван Брікнер
30 Юрій Копина
32 Микола Буй
47 Максим Грисьо
48 Олександр Чепелюк
99 Ростислав Русин
нападники
10 Михайло Козак
17 Олександр Батальський
20 Святослав Зубар
94 Віктор Хомченко

01.03.1994
23.03.1990
06.05.1985
11.04.1994
13.03.1990
19.03.1993
09.09.1993
27.01.1988
02.09.1990
20.05.1997
22.01.1990
11.06.1998
22.07.1986
22.07.1986
30.06.1993
04.07.1996
22.05.1996
14.05.1996
05.09.1997
26.10.1995
20.01.1991
28.10.1986
11.02.1993
11.11.1994

президент клубу - Григорій Козловський
генеральний директор - Ростислав Пузанський
спортивний директор - Володимир Лапіцький
головний тренер - Андрій Кікоть
тренери - Ростислав Горецький,
Роман Манорик, Юрій Шевчук
адміністратор - Олександр Хлюбко
лікар - Роман Вайда, масажист - Михайло Труш

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур

Рух
1:3
Оболонь-Бровар 0:0
Рух
*2:1
Балкани
2:1
Рух
0:1
Прикарпаття
-:Рух
-:Миколаїв
-:Рух
-:Рух
-:Зірка
-:Рух
-:Агробізнес
-:Рух
-:Суми
-:-

Дніпро-1
Рух
Кобра
Рух
Інгулець
Рух
Колос
Рух
Авангард
Гірник-Спорт
Рух
Металіст 1925
Рух
Волинь
Рух

*результат анульовано

ПЕРШЕ КОЛО

ПРИКАРПАТТЯ
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ЗАПРОШУЄМО НА НАСТУПНИЙ ДОМАШНІЙ МАТЧ

ПРИКАРПАТТЯ
ì. Iâàíî-Ôðàíê³âñüê

ЗIРКА
ì. Êðîïèâíèöüêèé

9 ВЕРЕСНя (НД), *17:00

fc.if.ua

МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН «РУХ»
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА. 8 ТУР

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
ПІДПИСУЙСЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

/prykarpattia

