
Матч-відповідь 1/2 фіналу розіграшу Кубка Черкаської області  

СК «Базис» Кочубіївка – «Альтаїр» Драбів  

 

І знову свято футболу на Уманщині. Цього разу 9 травня. Переповнені 

трибуни, що вмістили під тисячу уболівальників (трішки меше – порядка восьми 

сотень), цікавий матч і черговий факт історичного досягнення ще одного 

футбольного клубу з нашого краю. Можна не соромитися – уболівальники 

Уманщини як ніхто в області зараз балувані футболом. Його багато, він на всі смаки 

і приносить позитивні емоції.  

Результат першого матчу в Драбові залишав шанси практично рівними для 

обох команд. Шанси як на історичний для обох колективів вихід до фіналу 

обласного кубка так і на те, щоб прикро оступитися на порозі того престижного 

фіналу. Єдине, що певну невелику перевага була у «Базису», що мав в активі 

результативну нічию на виїзді. Але ту перевагу ще потрібно було якось реалізувати. 

Але господарі не стали замикатися і відверто грати на нічию. На полі з перших 

хвилин зав’язалася рівна боротьба. Обидві команди не оголяли тили. Воно і не 

дивно – ціна помилки була зависокою. Разом з тим своєю грою вони не змушували 

переповнені трибуни нудьгувати. Першими справжній реальний момент створили 

гості. На 19 хвилині Ординський головою замикав подачу на дальній стійці, але 

поцілив у ту стійку. Господарі не забарилися з відповіддю. Давиденко «протищив» 

м’яча на своєму правому фланзі і прострілив. В стрибку простріл замикав Янчук, 

але пробив поряд зі штангою. На 29 хвилині Красніцький парирував небезпечний 

удар метрів з 20. Цей момент ніби розбудив трибуни. Почалося скандування. 

Причому приїжджі уболівальники старалися відповідати. Подекуди скандування 

«Базис» та «Альтаїр» зливалося і виходило якесь нове чудернацьке слово. На 31 

хвилині ще один момент був у гостей. Але удар з лінії воротарського майданчика 

був вище поперечини. Тут же гарно пробив по іншим воротам Валерій Желюк. І тут 

м’яч пішов дещо вище. А завершився тайм сейвом Красніцького, який парирував 

удар головою зблизька. Взагалі по першому тайму головна небезпека біля воріт 

господарів виникала після стандартних положень – кутових і штрафних. Гості мали 

перевагу на «другому поверсі». Натомість гострота господарів виникала насамперед 

завдяки швидкості Боднюка, Давиденка і Янчука. 



 

 
Фото з сайту “Черкаський спорт” 

У другому таймі головний тренер «Альтаїра» став кидати в бій резерв. Схоже, 

що в цьому був тактичний задум – приберегти резерв на вирішальний момент. На 

полі з’явився форвард Олег Гопка. «Альтаїру» потрібно було забивати. У господарів 

же мали появлятися вільні зони для контратак на ворота суперника, що мав вже 

ризикувати. Перший момент створив Боднюк. Але простріл не замкнули. За тим на 

57 хвилині пройшла передача за спини на Гопку. Той не зовсім вдало прийняв. Але 

пробив партнер – невдало. Загалом комусь віддати і тепер перевагу було важко. 

Напруга зростала з плином часу. Настала кульмінація. На 74 хвилині Новіков, 

що проводив добротний матч, справа вийшов сам на сам з воротарем, але пробив 

досить незграбно. Буквально за хвилину Сергій Янчук зробив все як слід. Він у 

притаманній йому силовій манері «протиснувся» повз центрального захисника і 

пробив у боротьбі точно! 1:0. На 79 хвилині той таки Янчук мов танк пройшовся по 

лівому флангу і виклав Желюку «на тарілочці з блакитною каймою». Але той 

поцілив у воротаря. Смілянець не встиг на добиванні. На 84 хвилині Білий, що 

буквально за пару секунд до цього вийшов на заміну, міг головою забивати. На 86-й 

хвилині вже сам на сам з воротарем вискакував Смілянець, але програв захиснику 
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силову боротьбу у штрафному майданчику. Як бачите, у «Базиса» було достатньо 

нагод остаточно зняти всі питання у матчі. Але не забили і натомість отримали у 

власні ворота. У Грищука в сутолоці і удар то толком не вийшов, але м’яч 

стрибками по газону пішов у самий дальній кут! 1:1. І отримуйте адреналінову 

кінцівку! Коли добігала кінця 90+1 хвилина арбітр всім продемонстрував, що 

компенсує аж 7 хвилин! Тут же буквально після падіння Гопки гості отримали право 

на штрафний метрів з 17 від воріт! Поряд з самою лінією воріт по центру! Убивча 

позиція. Удар прийшовся в «стінку». Але на цьому момент не вичерпався. Передача 

зліва і Мачульський головою пробиває з 5 метрів! Вище!!! Багато хто скептично 

сприймав появу цього досвідченого захисника в ендшпілі матчу. Він гравець 

здебільшого захисного плану. «Альтаїру» ж вкрай потрібно було забивати. Але ж 

забий – і як все перевернулося б з ніг на голову – вже б заговорили про геніальний 

тренерський хід! Тут же у «Базиса» трапляється вилучення – поле залишає правий 

захисник Гірський. Гості кидаються всією командою вперед! І вже на 7-й 

компенсованій хвилині згаданий вище Сергій Мачульський з лінії штрафної 

пробиває потужно, але м’яч просвистів над самою «дев’яткою»! Все. Фінальний 

свисток! «Базис» у фіналі! 

 
Фото з сайту “Черкаський спорт” 
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Загалом матч засвідчив, що зустрічалися дві рівних команди. Вони власне і 

зіграли двічі унічию. Але комусь судилося відійти в бік, а комусь – пробитися до 

свого першого фіналу кубка області. На те він і футбол.  

 

За матеріалами сайту “Футбол Уманщини від Ігоря Соболенка” 

 


