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Відкритий чемпіонат міста щорічно проводиться департаментом освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради спільно з обласною організацією ФСТ «Спартак» та за
підтримки торгової марки «Златогор».

  

Відповідно до Положення передбачалося проведення змагань попереднього етапу в два
кола між командами учасниками та за його підсумками фінального етапу за системою
плей-офф.

За підсумками попереднього етапу визначилися учасники півфінальних  зустрічей, так 
переможець попереднього етапу «Златогор» зустрічався з командою ЧІПБ, а другу
путівку до фіналу визначали між собою «Україна Єдина» та Трансгаз.  

Фінальний раунд відбувався у кращому спортивному комплексі міста, КП «Спортивний
комплекс «Будівельник», який був підготовлений працівниками закладу на вищому рівні.

  

Перша гра між «Златогором» та «ЧІПБ» закінчилася з рахунком 3-0 (25:13, 25:17, 25:15).
Гравці ЧІПБ намагалися здобути перемогу хоча б в одній із партій, але досвідчена
команда «Златогор» на класі переграла молодих гравців.

  

У другій грі між командами «Трансгаз» та «Україна Єдина» була невелика інтрига. У
перших двох партіях «Трансгаз» одержав перемогу 25:22 та 25:20, а вже у третій партії
перемогу святкували гравці «Україна Єдина» 25:23, але все ж у четвертій партії
перемагають гравці Трансгазу 25:22. В підсумку з рахунком 3-1 переміг Трансгаз і вийшов
у фінал.

  

 1 / 3



Завершився  відкритий чемпіонат міста Черкаси  з волейболу серед чоловічих  команд «Златогор - Ліга» сезону 2018-2019 р.
09.04.2019 08:45 - Обновлено 09.04.2019 08:54

Гра за 3 місце була окрасою фінального раунду. Зустрічались дві рівних за класом
команди і продемонстрували зрілу і якісну гру. Перша партія була за Україною Єдиною
25:21, друга і третя завершилась перемогую ЧІПБ 25:18, 25:19, і здавалось що перемога
буде за ЧІПБ. Але зібравшись команда Україна Єдина перемагає у четвертій партії 25:22.
В п’ятій партії команди не хотіли поступатись ні одним м’ячем, але в підсумку фортуна
посміхнулась команді «Україна Єдина» і вони перемогли з рахунком 22:20. В підсумку 3-2
на користь «України Єдиної», які стають бронзовими призерами змагань.

  

У боротьбі за перемогу у Чемпіонаті у рівній спортивній боротьбі з демонстрацією зрілих
командних дій та особистої майстерності, вдача була на боці гравців «Златогору» 25:22,
25:19 та 25:22, що забезпечило їм перемогу у Чемпіонаті. Срібними призерами стала
команда «Трансгаз».

  

Команда-переможець та команди-призери нагороджені кубками, медалями та грамотами
департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Також учасникам
та організаторам  вручено сувенірну продукцію торгової марки «Златогор».

  

За підсумками Чемпіонату були визначені і кращі гравці, а саме: звання «Кращий
нападаючий» виборов Олександр Гребенюк (ЧІПБ), звання «Кращий командний гравець»
виборов Богдан Артеменко (Златогор), звання «Кращий зв’язуючий» виборов Сергій
Середа (Трансгаз).

  

Нагородження переможців та призерів провели директор департаменту освіти та
гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, головний суддя змагань
Сергій Гнатенко, директор КП «Спортивний комплекс «Будівельник» Світлана Бондар та
голова обласної організації ФСТ «Спартак» Юрій Мрачковський.    

    

Відкритий чемпіонат міста щорічно проводиться департаментом освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради спільно з обласною організацією ФСТ «Спартак» та за
підтримки торгової марки «Златогор». Відповідно до Положення передбачалося
проведення змагань попереднього етапу в два кола між командами учасниками та за
його підсумками фінального етапу за системою плей-офф.
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За підсумками попереднього етапу визначилися учасники півфінальних зустрічей, так

  

переможець попереднього етапу «Златогор» зустрічався з командою ЧІПБ, а другу
путівку до фіналу визначали між собою «Україна Єдина» та Трансгаз. 
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