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БАЖАЄТЕ РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ В НАШОМУ ТИЖНЕВИКУ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ: США (267) 902-3042, КАНАДА (416) 236-2007

І півфінал: Rovers FC vs «Діаспора» — 4:4 (по пеналь-
ті — 4:5)
II півфінал: Millennium vs «Зеніт» — 9:2
Фінал: «Діаспора» vs Millennium — 3:2

Кубок українського 
спортивного клубу «Діаспора»
10 квітня 2010 року, Rink City Sportsplex, Міссісаґа

Молодіжна ліґа
1. «Рубін»
2. Islington Whites
3. 10. «Галичина»



Назва команди М’ячі Очки Місце

«Рубін» 7—16 3 III

Islington Whites 8—13 3 II

«Галичина» 25—4 9 I

Півфінал: Islington Whites vs «Рубін» — 5:3
Фінал: «Галичина» vs Islington Whites — 11:2

Ліґа ветеранів
4. «Спартак»
5. «Діаспора»
6. «Сокіл»



Назва команди М’ячі Очки Місце

«Спартак» 30—5 12 I

«Діаспора» 3—39 0 III

«Сокіл» 20—9 6 II

Півфінал: «Сокіл» vs «Діаспора» — 9:3
Фінал: «Спартак» vs «Сокіл» — 4:10

Відкрита ліґа
   7. «Діаспора»
   8. Rovers FC
   9. Millennium
10. «Зеніт»



Назва команди М’ячі Очки Місце

«Діаспора» 1—7 0 IV

Rovers FC 12—4 9 I

Millennium 12—5 6 II

«Зеніт» 3—11 3 III

Уперед, до спортивних 

перемог!

Марта Гута

Т
рошки більше ніж 
м і с я ц ь  т о м у ,  а 
саме — 10 квітня, 
український спор-

тивний клуб «Діаспора» 
провів  свій  черговий 
футбольний турнір. Як 
завжди,усіх учасників було 
розбито на три вікові кате-
горії, кількість команд була 
максимально допустимою 
для комплексу Rink City в 
Міссісазі. 

Молодіжна ліґа 
(Youth Division)

Протягом усіх змагань 
серед дитячих команд не-
заперечним лідером була 
«Галичина», яку тренує 
Ярослав Сметана. Вона 
й посіла першу сходинку 
в груповому турнірі, а у 
фіналі просто розгро-
мила команду Islington 
Whites із рахунком 11:2. 
Напевно, підопічні Ігоря 
Прокіпчука просто пере-
хвилювалися, прагнучи 
здолати лідера в останній 
грі, що й стало причиною 
прикрої поразки, котру 
зафіксував арбітр Богдан 
Липка. Найкращим грав-
цем було визнано Миколу 
Нечипорука, найкращим 
бомбардиром — Нель-
сона Коельо, найкра-
щим воротарем — Марка 
Кота. Усі вони грали за 
«Галичину».





Ліґа ветеранів 
(Old Boys Division)

Під час турніру фаво-
ритом серед ветеранів, 
звичайно, була команда 
«Спартак». Турнірні по-
казники, як лакмусовий 
папір, — тільки перемоги! 
У півфіналі «Сокіл» із вели-
ким рахунком (9:3) пере-
грав команду «Діаспора». 
А у фіналі сталася справжня 
сенсація: очевидний лі-
дер «Спартак» поступився 
соколятам із доволі від-
чутною різницею (4:10). 
Як завжди, без жодних за-
уважень упорався зі своїми 
обов’язками арбітр націо-
нальної категорії України 
Дмитро Мартинюк, який 
і дозволив тримати кубок 
переможця Андрієві Яро-
шенку — менеджеру, тре-
неру, душі команди «Сокіл». 
Титул найкращого гравця 
отримав Любомир Єдлиць-
кий («Сокіл»), найкращого 
бомбардира — Юрій Рябо-
конь («Сокіл»), найкращого 
воротаря — Андрій Сюрчин 
(«Спартак»).

Відкрита ліґа 
(Open Division)

У змаганнях команд 
молодіжних складів узя-
ли участь FC Rovers, 
Millennium, «Діаспора» та 
«Зеніт». Знавці торонтсь-
кого й онтарійського ама-
торського футболу відда-
вали пальму першості ко-
манді Rovers, яка, і справді, 





за підбором гравців вигля-
дала надзвичайно міцною. 
Крім того, до її складу вхо-
дила єдина представниця 
прекрасної статі — Кайла 
Прапор. До речі, забігаючи 
наперед зазначимо, що 
вона продемонструвала 
високу майстерність як 
футболістка, надзвичай-
ну жіночність та приваб-
ливість — як дівчина, і, 
крім того, стала авторкою 
найкращого голу турніру, 
який забила головою, за 
що й отримала спеціаль-
ний приз від справжньо-
го шанувальника жіночої 
краси — президента СК 
«Діаспора» Криса Чупеля. 
У першому матчі трапилася 
прикрість: команда «Діас-
пора» на гру не прибула, і, 
згідно з жорсткими вимо-
гами реґламенту, рефері 
Ігор Бокій зарахував їй 
технічну поразку на початку 
турніру. Вірогідно, цей при-
крий випадок «надихнув» 
хлопців змагатися до кінця. 
Вони шалено боролися, 
хоча й посіли останнє місце 
в груповому турнірі. А от 
уже в півфіналі з Rovers і 
фіналі з Millennium ство-
рили дві суперсенсації. Та 
про все — за порядком. 
Програючи 1:4, хлопці з 
«Діаспори» знайшли в собі 
сили зрівняти рахунок в 
основний час у двобої з FC 
Rovers, а за пенальті — за-
вдяки шаленому емоцій-
ному підйому — схилили 
шальки терезів на свій бік. 
Другий півфінал не вийшов 

таким видовищним, але 
голів було забито достат-
ньо. Millenium переграв 
«Зеніт» із рахунком 9:2. 
Боротьби не вийшло. 

Фінал

А тепер — про фініш. 
Маючи поганий досвід 
довго запрягати в попе-
редніх іграх, «діаспоря-
ни» відразу взяли бика за 
роги, забивши в стартові 
хвилини три голи у ворота 
Millennium. У другому таймі 
грали на утримання ра-
хунку, полоскотали нерви 
шанувальникам, пропус-
тивши два голи, але в під-
сумку виграли кубок. Най-
кращим воротарем було 
названо Албана Вуктілая 
(«Діаспора»), найкращим 
бомбардиром — Дуспара 
Далібора (Millennium), най-
кращим гравцем — Джеф-
фа Коельо (Rovers).

Традиційно організато-
ри турніру висловлюють 
подяку інформаційним 
спонсорам, котрі анон-
сували та висвітлювали 
події зі спортивного життя 
української громади: те-
левізійній програмі «Світо-
гляд» (Ірині Корпан і Сте-
пану-Ґєнику Березовсь-
кому), радіо «Міст» (Юрію 
Кусю) і газеті «Міст» (Інні 
Кручек). Дуже допомогли 
в організації турніру гро-
ші меценатів: Української 
кредитової спілки, КС «Бу-
дучність» і компанії Toronto 
Appliance Service Ltd.



«Сокіл»: довгоочікувана перемога

Яцек Чупель: отримуй пас! 
(«Діаспора»)

Перспектива на полі:  
Андрій Чупель («Діаспора»)

 Хто спритніший? «Рубін» — «Галичина»  Хто ж його приборкає? FC Rovers — «Діаспора»

Найкращий гравець ветеранського турніру Любомир Єдлицький 
(перший ліворуч)

Футбольна самба: «Спартак» — «Сокіл»

 Усе в цих рухах — фантастичне: Кайла Пріор 
(FC Rovers)


