
Продолжается турнир Златогор-Лиги
14.02.2017 22:35 - 

Департамент освіти та гуманітарної політики міської ради спільно з спортивним
товариством «Спартак» та за підтримки торгової марки «Златогор» проводять
традиційні змагання відкритого Чемпіонату міста з волейболу серед чоловічих команд
«Златогор-ліга». Змагання відрізняються від подібних тим,що до участі допускаються
команди в складі яких гравці котрі грали в командах майстрів,збірній команді України а
по завершенні професійної кар’ери передають свій досвід молодим гравцям команд
КДЮСШ №1,інституту пожежної безпеки а також іншим гравцям в аматорських
командах.

  

Проведено ігри чергових турів Чемпіонату сезону 2016-2017 років серед яких
відзначаємо гру між командами «Україна єдина» та «Златогор». В складі команди
«Златогор» глядачі мали можливість спостерігати майстерну гру досвідчених гравців
Сергія Середи, Бориса Нудьга, Віталія Прокопенко адже саме вони на протязі багатьох
років грали за команди майстрів та збірну команду України, але в цій,неймовірно
запеклій та цікавій грі перемогла молодість в чотирьох партіях. Результат в партіях
підтверджує ту напруженість ,яку спостерігали вболівальники. Також організатори
внесли корективи до календаря змагань надавши можливість команді КДЮСШ №1
проведення більшої кількості ігор напередодні їх участі у змаганнях Дитячої ліги. Ігри
Дитячої ліги України вперше приймає спортивний комплекс «Фотоприлад» з 23 по 26
лютого.

  

«Коло друзів» - КДЮСШ №1 3:0 (25:12,25:18,25:7)

  

КДЮСШ №1 - «Україна єдина» 0:3 (10:25,12:25,11:25)

  

КДЮСШ №1 - «Ч І П Б» 0:3 (16:25, 19:25, 9:25)

  

«Азот» - «Штурм» 3:0 (25:14,25:21,18:23)

  

«Україна єдина» - «Златогор» 3:1 (25:21,28:26,24:26,25:22)
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«Коло друзів»- «Ч І П Б» 3:0 (25:18,25:22,25:14)

  

«Азот» - КДЮСШ №1 3:0 (25:13,25:13,25:17)

  

«Штурм» - «Златогор» 0:3 (16:25,11:25,13:25)

  

Після п’яти турів лідирує команда «Україна єдина»,яка має в своєму активі 12 очок, по 9
очок набрали команди «Златогор» та «Коло друзів».

  

Змагання продовжаться черговими турами 26 лютого та 5 березня в яких визначаться
перші чотири команди і відповідно до Положення вони за системою плей-офф
розіграють медалі Чемпіонату у квітні місяці. Ігри фінальної частини заплановано
провести у Палаці спорту «Будівельник».
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