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Як видовище, футбол цікавий із
будь-якими виконавцями. Наявність
гострих ситуацій, азарт, боротьба за
кожен м’яч по всьому полю і, нарешті,
її завершення — ті магніти, що притягують серця людей до м’яча на зелених
газонах…
Письменник Лев касcіль про своє
ставлення до футболу писав: “Ми любимо цю захоплюючу спортивну гру,
наповнену внутрішнім драматизмом
і яскравими, видовищними діями. Ми
любимо цю гру, яка потребує водночас
безрозсудної мужності й тверезого розрахунку, філігранної особистої техніки
і безвідмовного злиття з колективом
однодумців, миттєвої винахідливості
й суворої дисципліни, раптового вибуху й тривалої вольової витримки, сильних м’язів і тренованого характеру”.
“Футбольний матч, — стверджував
відомий спортивний журналіст Мартин Мержанов, — це своєрідний екзамен. команда звітує перед глядачем
про свою наполегливу й кропітку роботу над створенням єдиного ансамблю,
показує вміння володіти м’ячем, свою
технічну зрілість і винахідливість,
зрештою, узгодженість колективних
дій…”

Футбол — наймасовіший і найпопулярніший вид спорту. Це незаперечний факт. Причинами його панівного
становища є, мабуть, простота і сталість правил гри, простір футбольного
поля, на якому двадцять два гравці
демонструють масу ігрових варіантів,
створюючи безліч непередбачуваних
ситуацій. А можливо, й те, що навіть
аутсайдер може отримати перемогу
над знаним фаворитом. Уболівальники, йдучи на стадіон, живуть надією,
що стануть свідками грандіозного
футбольного спектаклю, в якому переможуть їхні улюбленці.
Мета цього видання — спроба узагальнити вже відомі факти, показати
розвиток футболу на континентах,
його масовість.
Історія цієї захоплюючої гри зберігає
чимало напівзабутих сторінок — не
тільки цікавих, а й повчальних. Вони
можуть розповісти читачеві про подібність тодішніх ігор із сучасною грою,
про досягнення сучасного футболу,
зокрема, вітчизняного. Особливу увагу приділено найкращим командам
і гравцям світу, чемпіонатам світу з футболу, Олімпійським іграм, чемпіонатам
Європи, Америки, Африки та Азії.
Окремий розділ присвячено розвитку
Історія світового футболу
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футболу в Росії, Радянському Союзі.
Розділ “Футбол в Україні” розповість про
виникнення і становлення гри в різних
куточках України за часів перебування
під владою іноземних держав, перші
кроки і здобутки в незалежній державі
на рівні національного чемпіонату. “Галицькій копанці” присвячено окремий
розділ через наявність суперечливих
футбольних подій, котрі відбувалися
під час панування на теренах Західної
України влади Габсбургів, панської
Польщі, Радянського Союзу.
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Від автора
Автор книги не ставив за мету детальну розповідь про окремі турніри
чи національні чемпіонати, бо для
цього знадобилося б багатотомне видання.
Ця праця не претендує на стовідсоткову точність і вичерпність фактів,
оскільки в історії футболу є ще багато
“білих” плям.
Отже, ще одна книжка про футбол …
Сподіваюсь, вона не залишить вас
байдужими, і ви знайдете для себе потрібну, цікаву інформацію.

Волинський футбол
Найвище досягнення — перше
місце в другій групі (1948 р.). Найбільше матчів за команду зіграв Микола
Тимчак — більше 100-а. кращий
бомбардир — Юлій Грубчак — 45
м’ячів. Понад 30 провідних футболістів. Серед них — С. Варга, е. Горват,
к. кадер, І. качур, В. кухлевський,
А. Лендел, В. Медвідь, В. Мокрицький, Л. Надь, М. Ряшко, М. Русин,
С. Руснак, Ю. Черков. Більшість із
них виступали і за інші клуби.
П’ять сезонів з переривами (2001/02,
2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10 рр.)
провели закарпатці у вищій лізі чемпіонату України. Зіграли 146 матчів:
+23=35-88, м’ячі 96-230. Лише два
сезони провели у другій лізі: зіграли
64 матчі: +27=12-25, м’ячі 80-73.
І вже 14 сезонів команда виступає у
першій лізі, то покидаючи її з переходом у вищу, то повертаючись. Зіграло
«Закарпаття» у першій лізі 516 матчів.
Отримала 219 перемог, 104 матчі звело внічию та зазнало 193 поразки. За
різниці 611-650 м’ячів.
Найбільше матчів у вищій лізі за
клуб провів М. Гурка — 55. кращий
бомбардир І. Продан — 10 м’ячів, а у
першій лізі М. Бундаш — 58 м’ячів.
Чотири сезони (1992–1994/95 рр.)
виступали в першій лізі чемпіонатів
України “карпати” (Мукачеве). Зіграла
команда 148 матчів: +50 =28 –70, м’ячі
145–199. Три сезони провели мукачівці
у другій лізі. Зіграли 104 матчі: +45 =25
–34, м’ячі 118–89. На жаль, займаючи
восьму сходинку у підсумковій таблиці
(1997/98 рр.), мукачівці змушені були
залишити лігу майстрів.

Волинський футбол

Дебют футболістів Луцька і Рівного
на першість УРСР на майстрівському
рівні відбувся в 1946-му році. Обидва
колективи виступали в західній зоні.
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Динамівці Луцька і залізничники, а з
1958-го року — колгоспники Рівного здобували місця в нижній частині турнірної
таблиці. Виняток становить 1949-й рік,
коли обидві волинські команди перебували в лідерах: лучани — на другому місці, а залізничники Рівного — на
третьому. Постійно від рівненців на
першість виступали команди з різними
назвами: “Локомотив” (1949-1952рр.),
“Динамо” (1953-1954рр.), “Урожай”
(1955 р.), “колгоспник” (1958-1966рр.),
“Горинь” (1967-1971рр.), “Авангард”
(1972-1990рр.) та “Верес” (з 1991 р.). Матчі проводили на стадіоні “Авангард”.
команда “Верес” змінювала назву п’ять разів. У чемпіонатах СРСР
провела 35 сезонів. Зіграла в класах
“Б” і “А” та в другій лізі 1398 матчів.
Отримала 506 перемог, 388 матчів
звела внічию і зазнала 504-х поразок,
за різниці 1513:1523 м’ячів. Найвище
досягнення — 4-е місце в зоні (клас
“Б” – 1962 р.). Найбільшого успіху команда досягла в 1982-му році у матчі з
херсонським “кристалом” (6:0). Нищівної поразки (0:16) зазнали рівненці від
спартаківців Ужгорода (1946 р.)
Найкращий бомбардир — Володимир Чирков — 90 м’ячів.
Провідні футболісти: Г.Артеменко,
І.Балакін, І. Волик, В.Гриценко,
В.Денисюк, е.Єрофеєв, Б.Малахов,
В.Новак, В.Поліщук, Т.Попович,
П.Самардак, І.Сарнавський, В.Сахно,
Є.Снітко, В.Степанюк, М.Ткаченко,
В.Фігель, В.Чирков, О.Шестак і багато
інших.
З 1949-го по 1957-й роки на першість УРСР за Луцьк постійно виступала команда “Динамо”. Динамівці
Луцька в основному займали 5-9-е
місця в підсумкових таблицях. У 1958му році місто на першість УРСР представляла команда МДО, яка зайняла
5-те місце.
Історія світового футболу
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В 1960-му році в Луцьку були створені команди “Волинь” (1960-1967,
1989-1991 роки), “Торпедо” (1968-1971
роки), Ск “Луцьк” (1972-1976 роки).
Дебют на всесоюзному рівні вдався.
Перша зустріч у кіровограді принесла
перемогу гостям — 3:1, а В.Бойченко
відзначився “хет-триком”. Виступаючи
в класі “Б”, лучани займали місця в
нижній половині таблиці.
В 1968-му році команду передано
під опіку “Машзаводу”, і вона отримала назву “Торпедо”. В 1970-му році
відбулася реорганізація змагань, але
лучани залишилися у класі “Б”. На
фініші зонального турніру команда зайняла друге місце. Загалом у класі “Б”
команда провела 11 сезонів. Зіграла
388 матчів. Отримала 98 перемог, 120
матчів звела внічию та зазнала 170-ти
поразок, за різниці 327:485 м’ячів.
У 1971-му році луцькому “Торпедо”
надано місце в другій лізі. Та команда
пробула там лише один сезон. Луцьк
не залишився без команди майстрів.
Армійці Львова під керівництвом
М.Рибака переїхали у Луцьк і розпочали виступи за місто волинян.
Перша яскрава сторінка в історію
волинського футболу була вписана в
1975-му році. команда Ск “Луцьк”,
набравши 39 очок, стала бронзовим
призером і здобула “Рубіновий кубок”
найрезультативнішої команди у зоні.
В 1977-му році армійці повернулися
до Львова, а в Луцьку було створено
фактично новий колектив на чолі зі
старшим тренером В.Байсаровичем.
Перший успіх після 1975-го року
прийшов у 1981-му. Тоді команда
зайняла 8-ме місце. У 1984-му році
“Торпедо” в фінальному турнірі зайняло 6-те місце.
В 1989-му році волиняни під керівництвом В. В. кварцяного завоювали золоті медалі чемпіонів України
Історія світового футболу

Галичанська копанка
(+32=14-6, м’ячі 84-38). Золоті медалі
голова федерації футболу України М. Фоміних вручив: В. Антонюку, р. Лайзану, М. Бурчу, О. Федюкову,
І. Польному, Г. Шухману, А. Зербейльньшу, А. Раденку, М. Слуці,
В. Дикому, А. Федецькому, П. Філонюку, В. Мозолюку, С. ковальову, В. Гащину, В. Мартинюку, Р. крещишину.
Загалом у другій союзній лізі команда провела 21 сезон. Зіграла 1034
матчі. Отримала 365 перемог, 268 нічиїх і зазнала 401-ї поразки, за різниці
1072:1203 м’ячів. Найбільший внесок у
становлення команди зробили тренери:
Ю. Аванесов, В. Байсарович, В. кварцяний, Є. кеслер і М. Маркевич.
Десять сезонів (1992–1995/96,
2002/03–2005/06, 2010/11 рр.) провела
«Волинь» у вищій лізі чемпіонату України. Зіграла 300 матчів. Отримала 96
перемог, 63 матчі звела внічию та зазнала 141 поразку, за різниці 304-437
м’ячів. Найвище досягнення – шосте
місце у сезоні 2002/03 роки.
Десять сезонів (з переривами) провели лучани у першій лізі і зіграли 368
матчів. Отримали 178 перемог, 61 нічию
та зазнали 129 поразок. За різниці 513417 м’ячів.
Досягнення в лігах майстрів команда здобула здебільшого під керівництвом тренера В. кварцяного.
Три сезони (1992/93 – 1994/95 рр.)
команда «Верес» (Рівне) виступала у
Вищій лізі чемпіонату України. Зіграла 98 матчів: (+27=25-46, м’ячі 89-141).
У 1992, 1995/96, 1996/97 рр. рівненці
виступали у першій лізі. Зіграли 114
матчів: (+40=26-48, м’ячі 113-143).
краще досягнення – перше місце у
сезоні 1992 року.
І вже чотирнадцять сезонів команда
виступає у другій лізі. Провела 404 матчі. Отримала: +120=84-200, за різниці
375-581 м’ячів.
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