16.10.2010 р. - «Нива» Тернопіль – ФК «Скала» 1:0
Субота, 16 жовтня 2010 14:22

В рамках 14-го туру Чемпіонату України по футболу 16.10. 2010 на стадіоні «Нива» в
місті Тернопіль, відбулась календарна зустріч між командами ФК «Нива», Тернопіль –
ФК «Скала», Моршин. В першому колі суперники зустрічались 1 серпня 2010 року в
рамках 2-го туру в місті Стрию на стадіоні «Сокіл», господарі поступилися з рахунком
0:1. Тернополяни побудували свою гру від оборони, ловлячи суперника на контратаках.
Малюнок гри повторився і цього разу в Тернополі.

В рамках 14-го туру Чемпіонату України по футболу 16.10. 2010 на стадіоні «Нива» в місті
Тернопіль, відбулась календарна зустріч між командами ФК «Нива», Тернопіль – ФК
«Скала», Моршин. В першому колі суперники зустрічались 1 серпня 2010 року в рамках
2-го туру в місті Стрию на стадіоні «Сокіл», господарі поступилися з рахунком 0:1.
Тернополяни побудували свою гру від оборони, ловлячи суперника на контратаках.
Малюнок гри повторився і цього разу в Тернополі. Гравці «Ниви» повністю відійшли на
свою половину поля, діючи на контратаках, обмежуючи швидкісних нападників команди
«Скала» в просторі.

Знову, як і в першій зустрічі, гравці «Скали» не використали ряду моментів і захопившись
атакою, пропустили гол в свої ворота.

В команді «Скала» надто багато виконавців віком 17-18 років. Вони створюють багато
моментів, але ще не вистачає досвіду і професійної майстерності для їх використання.

Як зазначив головний тренер ФК «Скала» Іван Бубісь, основним завданням клубу на
даний момент є збереження теперішнього складу, адже майже всіма виконавцями
головної команди цікавляться клуби вищого рангу. З одним із наших підопічних ми вже
попрощались – гравець збірної України U-18 Олександр Чорноморець перейшов в ФК
«Металург», м. Донецьк.

Не по роках зрілу гру показують 17-ти річні Єрмаченко Олександр, Жиловець Сергій,
Ширай Дмитро, Антонів Юрій, Кміть Назар та 16-ти річні Зайченко Микита та Гребенюк
Павло. Більшість цих гравців також викликаються в юнацьку збірну України і не
хочеться, щоб як і Чорноморець Олександр, вони покинули наш клуб. Адже, власники ФК
«Скала» створюють всі умови для того, щоб футболісти нашого клубу почували себе
затишно і комфортно.
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