05.10.2010 - Представляємо суперника: ПФК "Суми"
Вівторок, 05 жовтня 2010 09:54

У рамках 12-туру Першості України з футболу серед команд другої ліги (група "А")
футболісти моршинської "Скали" зустрічатимуться в Сумах з місцевою командою.Отже,
представляємо суперника - ПФК "Суми": Рік заснування - 1982
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футболісти моршинської "Скали" зустрічатимуться в Сумах з місцевою командою.Отже,
представляємо суперника - ПФК "Суми":
Рік заснування - 1982
Генеральний директор - В.А. Гордієнко
Спортивний директор - А.М. Бойко
Головний тренер - І.В. Жабченко
Тренер - Ю.М. Сак
Веб-сайт (неофіційний): fc.sumy.ua
E-mail: fc_sumy@mail.ru
Кольори клубу - жовто-зелені
Адреса: 40030, м. Суми, вул. Гагаріна, 9а, оф. № 353
Тел.: (0542) 77-17-13, 77-17-14
Факс: (0542) 77-17-13
Стадіон "Ювілейний" - 25 000 місць.
Cумчани, як їх тепер слід називати, насправді кров від крові, плоть від плоті
краснопільский «Явір», якими вони були ще не так давно. Тому, кажучи про витоки
клубу, напевно, не варто бродити у нетрях сумської історії, а слід розповісти про
симпатичну команду з райцентру на прикордонній з Росією області і причинах, що
спонукали її до переїзду в місцеву столицю. А тому повернемося більш ніж на чверть
століття назад, коли 12 січня 1982 року при місцевому лісгоспі був організований клуб з
"профільною" назвою «Явір». Збалансована гра "лісників" дозволила їм упевнено
просуватися по сходинках турнірної таблиці і вже в першому національному чемпіонаті
«Явір» почав брати участь в професійних змаганнях . Команда постійно перебувала в
лідируючій групі, а в 1995 році і зовсім перемогла в турнірі другої ліги.
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Подальші сезони «Явір» був міцним середняком першої ліги. Найвище досягнення в
першості України - 10-те місце в турнірі команд першої ліги у сезоні 1997/1998 років.
«Явір» - чемпіон другої ліги у сезоні 1994/1995 років. Навесні 1999 року команда
переїхала до обласного центру та отримала назву «Явір-Суми». Свій новий футбольний
похід у Краснопіллі вдруге розпочали з чемпіонату області та аматорського чемпіонату
України.
Найвище досягнення у розіграші Кубка України - вихід до 1/8 фіналу в сезоні 1995/1996
років («Таврія» Сімферополь - «Явір» 2:0).
Найпереконливіша перемога в національній першості - 5:0 над «Металургом» з
Костянтинівки (сезон 1993/1994 років). Найбільша поразка в національній першості - 0:7
від харківського «Металіста-2» (сезон 2003/2004 років).
У вересні 2008 року команда знову переїхала з Краснопілля до Сум, змінила назву на
ФК «Суми».
Досягнення:
Переможець Першості Сумської області - 1984
Володар Кубку Сумської області - 1985
Фіналіст Кубку Сумської області - 2002
Переможець Першості України серед команд другої ліги - 1994/95
У Чемпіонатах України "Скала" з футбольним клубом "Суми" зустрічалась тільки один
раз у першому турі поточного сезону у Стрию на стадіоні "Сокіл".
"Скала" (Моршин) - ПФК "Суми" 3:1 (2:1).24.07.2010.Стрий.Стадіон "Сокіл".600 глядачів.
"Скала" (Моршин): Шпук, Чорноморець, Рустамов, Басараб (к), Сухоцький, Білий (Кміть,
88), Лобцов, Василів (Лаврінок, 46), Бутрак (Ширай, 86), Єрмаченко (Волинський, 82),
Гончарук (Дністрян, 46).
Запасні: Михалевич, Олійнич.
ПФК "Сумы": Галігузов, Вечтомов (Кіктьов, 53), Пукась (к), Коваленко, Можаєв,
Войтович, Мирошниченко, Бундаш (Бермудес, 69), Матлаш (Салатін, 20), Марченко
(Богачов, 66), Осадчий.
Запасні: Мачулін, Бусаргін, Кордюк
Голи: 1:0 Єрмаченко (15), 1:1 Осадчий (24), 2:1 Єрмаченко (32), 3:1 Дністрян (60)
Попередження: Сухоцький (4), Білий (41) - Бундаш (35), Осадчий (44), Салатін (51).
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