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Цими вихідними в смт. Глеваха відбулось свято футболу «Кубок Глевахівської громади з
футболу 2016», організаторами якого були члени Виконавчого комітету Глевахівської
селищної ради Вітюк Василь Вікторович та Шабельніков Андрій Вікторович.

Відкривали свято товариським матчем Глевахівські дитячі команди «Талант» та
«ДЮСШ», яким організаторами було подаровано по комплекту ігрової форми та пам’ятні
медалі про участь у турнірі. Діти своєю грою подарували організаторам та
вболівальникам справжнє свято футболу, з емоціями та запалом як у дорослих
футболістів, що підтвердило факт наявності майбутнього у Глевахівського футболу.
Після того, на футбольне поле вийшли дорослі команди 1. «Фіорентина» представник
Артемович Артем, 2. «Динамо» представники Хомич Сергій та Бондаренко Руслан, 3.
«Мархалівка» представник Ібрагімов Максим, 4. «Спарта» представник Ромашко Віктор,
5. «Кордон» представник Павленко Олександр, які зіграли між собою по круговій системі
кожна з кожною, та в цій же послідовності розподілили призові місця. Результати матчів:
1-й тур. «Мархалівка»-«Динамо» 1:9 (голи: Салата В’ячеслав; Мельник Олег-5, Хомич
Сергій-2, Паничук В’ячеслав-1, Ханаєв Василь-1); «Спарта»-«Кордон» 2:0 (Дум’як
Михайло, Півень Максим); 2-й тур. «Фіорентина»-«Динамо» 3:0 (Ткаченко, Бойко Олег,
Самодій Михайло); «Кордон»-«Мархалівка» 1:5 (Маляр; Сорока, Сусь, Дубецький-2,
Ібрагмов Руслан); 3-й тур. «Спарта»-«Фіорентина» 1:3 (Дум’як Михайло; Самодій
Михайло, Вишняк Денис, Неділько Руслан); «Динамо»-«Кордон» 6:2 (Мельник Олег-2,
Жаков Микола-2, Леонов Денис-2; Дармостук Дмитро-1, Шлапа Віталій-1); 4-й тур.
«Фіорентина»-«Кордон» 3:2 (Кондратенко Ярослав, Вишняк Денис, Самодій Михайло;
Павленко Олександр, Кліменов Олександр); «Спарта»-«Мархалівка» 1:2 (Дворецький
Дмитро; Ібрагімов Максим, Салата Віталій); 5-й тур: «Фіорентина»-«Мархалівка» 4:1
(Самодій Михайло, Кондратенко Ярослав, Вишняк Денис, Артемович Артем;
Ібрагімов); «Спарта»-«Динамо» 0-1 (Ханаєв Василь). У підсумку турнірна таблиця
виглядає наступним чином: 1 місце: «Фіорентина» - 12 очок, 2 місце «Динамо»- 9 очок, 3
місце «Мархалівка» -6 очок; 4 місце «Спарта» - 3 очки: 5 місце «Кордон» - 0 очок.
Нагороджували переможців та учасників турніру кубком, медалями, грамотами та
цінними призами організатори турніру Вітюк Василь Вікторович, Шабельніков Андрій
Вікторович, Голова громадської організації «Побратими України» в Київській області
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Ібрагімова Наталія Валеріївна та депутат Глевахівської селищної ради Ворончук Сергій
Валерійович. Команда переможець отримала, крім кубку та медалей професійний м’яч
«адідас» а також комплект манішек тренувальних, призери також отримали крім
медалей та грамот по комплекту манішек тренувальних. Окремо Ібрагімова Наталля
відзначила призами команду переможця турніру «Фіорентину», наймолодшого гравця,
яким став Ібрагімов Руслан та найкращого бомбардира, яким став Мельник Олег з 7-ма
забитими на турнірі голами, а також нагородила медаллю «ЗА ВІРНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ» II СТ. Вітюка Василя Вікторовича та Шабельнікова Андрія
Вікторовича. Кращим гравцем турніру було визначено Соломенко Михайла
(«Фіорентина»), кращим воротарем Павленко Миколу («Динамо»), номінацію «Гвардієць
футболу» (найстарший гравець турніру) отримав Розумюк Володимир («Фіорентина»), та
кращим захисником став Кияниця Артем («Спарта»), в номінації «Кращий вболівальник»
було відзначено Полтавця Володимира. На протязі всього дня для діток діяв
безкоштовний батут а учасників турніру, гостей та вболівальників пригощали смачним
кулішем від повара турніру Приходько Сергія та бутербродами, солодощами та теплим
чаєм. Вважаємо, що свято футболу вдалося, вітаємо переможців та учасників, дякуємо
всім хто приймав у ньому участь та допомагав нам під час його проведення.
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