"Галичанка"- підсумки Кубка виклику
Львівська "Галичанка", за яку виступають переважно випускниці й студентки Львівського
державного університету фізичної культури, завершила свої європейські виступи цього сезону. Всім
нам хотілося б продовження свята, але доля вирішила інакше. Що ж, прийшов час підсумувати
результати Кубка виклику ЄГФ для наших дівчат...

ХТО ТРАПЛЯВСЯ НА ДОРОЗІ?
№1 - "Вірто Квінтус" (Нідерланди). 24:18 (13:10) на виїзді та 27:23 (13:12) у Львові.
№2 - "Амінтас Амінтау" (Греція). 26:11 (13:7) на виїзді та 36:16 (17:7) у Львові.
№3 - "Наіса Ніс" (Сербія). 28:22 (15:13) та 27:20 (14:11) (обидва матчі відбулись у Львові).
№4 - "Погонь Балтика" (Польща). 28:29 (13:13) на виїзді та 21:25 (13:14) у Львові.
Цікаво, що додавши всі голи докупи, отримаємо ось такий результат: 217 голів "Галичанки" проти
164 у суперниць.
ХТО ЗАБИВАВ?
1. Ірина СТЕЛЬМАХ - 47 голів.
2. Олеся ПАРАНДІЙ - 21 гол.
3. Марина КОНОВАЛОВА - 20 голів.
4. Наталя САВЧИН - 17 голів.

5. Тамара СМБАТЯН - 16 голів.
6. Анастасія БАРАНОВИЧ - 15 голів.
7. Леся СМОЛІНГ - 12 голів.
8. Влада КОСМІНА - 10 голів.
9. Олена КОСИК та Наталя ВОЛОВНИК - 9 голів.
11. Наталя САБОВА та Наталя ТУРКАЛО - 8 голів.
13. Марія БІЛА та Вікторія СІДЛЕЦЬКА - 7 голів.
15. Софія ДАВИДЯНЦ - 6 голів.
16. Анастасія ДОРОЖІВСЬКА та Мар'яна МАРКЕВИЧ - 2 голи.
18. Тетяна ПОЛЯК - 1 гол.
Цікаво, що Ірина СТЕЛЬМАХ у цьому сезоні ледь не дотягнула до позначки в 100 "європейських"
м'ячів. У її активі 47 голів цього сезону, 42 - в минулому та 7 голів в сезоні 2010/11. Додаємо це все
і отримуємо 96 голів. Що ж, доведеться зачекати до осені і швиденько закинути ще чотири м'ячі.
ХТО ДИВИВСЯ?
Проти "Вірто Квінтус": 700 глядачів у Нідерландах та 550 - у Львові.
Проти "Амінтас Амінтау": 800 глядачів у Греції та 550 - у Львові.
Проти "Наіса Ніс": по 750 глядачів (обидва матчі - у Львові).
Проти "Погонь Балтики": 500 глядачів у Польщі та 750 - у Львові.
Цікаво, що найбільше глядачів на матч "Галичанки" прийшло в Греції - аж 800! Мінімум трапився у
Польщі, бо там трибуни зібрали всього 500 вболівальників. У Львові ж, стверджує ЄГФ, приходило
або 550 глядачів (два перші матчі), або 750 (три наступні). Як рахували? А це вже питання іншого
штибу.
ЯК ЗАВЕРШИТИ?
Завершити треба радісно. Так, ми програли. Так, багато з нас посипають голову попелом. А чи
варто? Якщо ми будемо впиватись цією невдачею, будемо дивитись лише на недоліки, то простонапросто будемо йти з похиленою вниз головою. Так погляньмо ж нагору, в той "ясний промінь":
який сезон пройшов, скільки гарних голів, скільки перемог! І тільки перед тим, як казати, що я
даремно розхвалюю "Галичанку", розкажіть мені, яка ще львівська команда цьогоріч так яскраво
відкрила нам спортивну Європу.
Так що дякуємо вам, дівчата. І до зустрічі!
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