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Д
ва швидкі голи "Ворскли" протягом двох

хвилин вирішили долю матчу і перепустки до

раунду плей-офф Ліги Європи

Ось і закінчилася маленька казка для хороброї ір-
ландської команди. Полтавці вирішили не доводити
нерви своїх прихильників до небезпечної грані, а відразу
розставили поточні акценти переваги. Не дарма тренер
господарів Пол Кук завбачливо застерігав уболівальни-

Поласували «шматочками червоного»
Слайго Роверс - Ворскла - 0:2 (перший матч 0:0)

Закарлюка, 16, Ребенок, 17
Слайго Роверс: Кларк, Пауелл, Пірс, Макгіннесс,
Вентре, Ндо, Райан, Керби, Кретаро (Расселл, 69),
Блінкхорн (Диллон, 69), Ґрін (Дойл, 55).
Ворскла: Долганський, Селін, Чеснаков, Курилов,
Даллку, Краснопьоров (Осипенко, 80), Ребенок, Мар-
коскі, Закарлюка (Оберемко, 46), Кривошеєнко, Сачко
(Безус, 68).
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ків від зайвої ейфорії. "Перші
хвилини покажуть, яка по-
тужна команда до нас приїхала
і змусять по новому оцінити ре-
зультат першого матчу" – звер-
нувся до співвітчизників коуч.

Микола Павлов цього разу
не став шукати нових ігрових
зв’язок, а повернувся до вже
випробуваного стартового
складу, хоча корективи вніс
прикрий випадок. Матвєєв на
тренуванні невдало зіткнувся з
Янузі і лікарі діагностували пе-

релом носа у албанця.
Місце у воротах зайняв Сергій Долганський, який

дуже добре проявив себе у попередньому матчі з "Кар-
патами". Забігаючи наперед, треба відзначити, що і в цій
грі голкіпер почував себе солідно і помилок не припус-
кався. Продовжує набиратися досвіду центральна
ланка захисту Чеснаков-Курилов, і з кожним разом їх
взаємодія викликає все менше нервових сплесків.
Даллку і Селін відповідали за крайки, там же, але в пі-
взахисті, розташувались Ребенок і Кривошеєнко. Центр
був відданий на господарювання тріо Краснопьоров-За-
карлюка-Маркоскі.

Намагаючись не дуже піддаватися тиску трибун (а не
у всіх це виходило), гості з перших хвилин заволоділи іг-
ровою ініціативою. Головними дійовими особами в перші
десять хвилин стали голкіпери. Кларк відмінно прочитав
ситуацію випередивши Сачка, тим же відповів Дол-
ганський, ліквідовуючи вихід сам-на-сам. Тенькнуло
серце на 13-й хвилині, коли Закарлюка влучним пасом
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вивів на ударну позицію Маркоскі, а Йован прицільно
пробив набагато вище воріт. Це не Глеторан, Йокі, тут
літаки не літають!

Відразу ж міг стріляти по воротах Даллку після пасу
невгамовного серба, але забарився з ударом, а з про-
довженням атаки через Сачка на Ребенка з величез-
ними труднощами справився захисник. Невже знов не
зможемо забити?

Змогли. Ребенок продерся мов через хащі лівим
флангом, за м’яч зачепився Сачко і виважено видав
кулю набігаючому Закарлюці. Сергій зумів знайти шпа-
ринку в оборонних мурах ірландців і проштовхнув м’яч
повз голкіпера в кут воріт. Нарешті!

Доки ошелешені господарі розбиралися, що сталося і
як діяти далі, Ребенок фактично поставив крапку у
матчі. Кривошеєнко завершив прохід по правому краю
прострілом на лінію воротарського майданчика, де най-
спритнішим був Павло – 2:0!

Ця двохвилинка зняла значну частину психологічного
тиску відповідальності за результат з ворсклян, але до-
дала нервовості грі "Слайго". Долганський вимушений
грати останнього захисника, Краснопьоров ліквідовує
небезпечний прорив, а на 27-й хвилині нерви вилились

у невеличку су-
тичку. Долганський
неймовірними зу-
силлями перериває
політ м’яча, і відразу
виявляється атако-
ваний кількома
гравцями супер-
ника. Дехто в черво-
ній футболці бив
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ногами вже в гущавину,
не розбираючи куди і
нащо. Даллку всту-
пився за капітана. Під-
сумок – попередження
албанцю і Пірсу.

Гра пішла жорстка,
не знітились "Слайґо"
після двох нокдаунів,
заволоділи ініціативою і
на межі грубості нама-

гаються нівелювати перевагу полтавчан у техніці. Ледь
не зламав ногу Ребенку Вентре жорстоким підкатом
ззаду. Жовта картка, несолодко гравцям "Ворскли". Та
спокою додавав своєю впевненою грою Долганський.
Усі потуги господарів він гасив чітко і якісно.

Перерва пішла на користь гостям. Павлов знімає
втомленого креативщика Закарлюку і випускає руйнів-
ника Оберемка. Андрій відразу спробував пристріля-
тися до чужих воріт, але успіху не досягнув. Натомість
Долганський продовжував накопичувати кількість
вдало перерваних верхових передач, щось цікавішого
господарі запропонувати були не в змозі. А потім почала
даватися взнаки втома "Роверс", чим могли скориста-
тися полтавчани. Сачко потужним ударом з убивчої по-
зиції забиває гол після передачі Даллку! Ой, це уже всі
бачили м’яч у сітці, але перекладина рятує Кларка, ра-
хунок не змінився!

Ребенок із захисником на спині бив в рамку – голкіпер
взяв. Безус, який тільки з’явився на полі, пробивав зі
штрафного – стінка. Краснопьоров пасом-лялечкою
вивів на побачення з Кларком Маркоскі, Йован поклав
голкіпера, підсік кулю – мимо! За хвилину Йокі вже пе-
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рекидав воротаря – підстрахував Пірс. Не лізе і все тут!
Безус продерся флангом, виклав як на тарілочці м’яч
Даллку – вище воріт! Реалізовувати треба такі моменти.
Ну і наостанок Маркоскі перевірив на міцність каркас
воріт – фінальний свисток, ми в наступному раунді!

"Ворскла" сподобалася. Команда вміє тримати удар,
створює моменти на будь-який смак, поступово набира-
ється досвіду у грі першим номером. З переходом у "Дні-
про" Кулакова з’явилася така жадана варіативність в
атаці – комбінації полтавчан змушували захоплено під-
скакувати з місць навіть вибагливих уболівальників. На-
томість є й проблеми – дехто з гравців психологічно не
готовий був витримувати тиск стадіону, ще є певні не-
порозуміння в ігрових зв’язках. З травмою Янузі викли-
кає занепокоєння лінія нападу – можливість проводити
там якісно ротацію суттєво знизилась. Чекаємо на су-
перника, залишилось зовсім трохи.

Разом до нових пермог!
Віталій Сонікссон
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Закарлюка повторил 
достижение Мелащенко

В ответном матче полтав-
ская "Ворскла" на вы-

езде уверенно обыграла
ирландский "Слиго Роверз"
2-0, а первый гол в матче
забил Сергей Закарлюка.
Этот гол стал для 34-лет-
него полузащитника пятым
в еврокубках. Всего он за-
бивал в еврокубках в со-
ставе трех украинских
клубов – киевский ЦСКА (2
гола "Йокериту" и "Црвене Звезде", КУ 01/02), мариу-
польский "Ильичевец" (2 гола армянскому "Бананцу",
КУ 04/05) и в составе "Ворсклы".
По этому показателю он догнал Александра Мела-
щенко, который также забивал в составе трех украин-
ских клубов в Европе. Бывший форвард киевского
"Динамо" всего отметился 10 голами в еврокубках в
составе "Ворсклы" (3 гола), "Динамо" (5) и "Днепра" (2).
Уже в этом сезоне это же достижение может повто-
рить форвард харьковского "Металлиста" Андрей Во-
робей и полузащитник львовских "Карпат" Константин
Кравченко – оба в свое время уже отметились голами
в Европе в составе "Шахтера" и "Днепра".
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«Динамо» Бухарест
У четвер, 5 серпня в швейцарському Ньоні відбулося

жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи.

Клуб засновано 14 травня 1948 року

Кольори клубу: червоно-білі

Грає на стадіоні «Динамо» (15032 місць)

Чемпіон Румунії (18): 1955, 1961-62, 1962-63, 1963-64,
1964-65, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1981-82,
1982-83, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1999-00, 2001-02,
2003-04, 2006-07
Срібний призер (20): 1951, 1952, 1953, 1956, 1958–59,
1960–61, 1966–67, 1968–69, 1973–74, 1975–76, 1978–
79, 1980–81, 1984–85, 1986–87, 1987–88, 1988–89,
1992–93, 1998–99, 2000–01, 2004–05
Володар Кубку Румунії (12): 1958-59, 1963-64, 1967-
68, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1989-90, 1999-00, 2000-
01, 2002-03, 2003-04, 2004-05
Володар Суперкубка Румунії (1): 2004-05
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П еред початком футбольної лотереї команди-учас-
ниці були розподілені на групи за набраним рей-

тингом. Підопічні Миколи Павлова при жеребі були
«несіяними», тому могли розраховувати на сильних су-
перників. В результаті полтавська команда була від-
правлена до другої групи. Це означало, що потенційними
суперниками ворсклян в останньому раунді кваліфікації
турніру могли стати італійська «Рома», французький
«ПСЖ», бельгійський «Андерлехт», бухарестське «Ди-
намо» або норвежський «Русенборг». Пані футбольна
Фортуна відправила полтавську команду на зустріч з
«червоними собаками» - «динамівцями» із Бухареста.
Так що ж представляє із себе майбутній суперник
«Ворскли»?

«Динамо» Бухарест (FC Dinamo Bucure�ti) – румунсь-
кий професійний футбольний клуб, який базується в
столиці країни - Бухаресті, гранд місцевого футболу. 18-
разовий чемпіон Румунії Liga I (1955, 1962, 1963, 1964,

1965, 1971, 1973, 1975, 1977,
1982, 1983, 1984, 1990, 1992,
2000, 2002, 2004, 2007), 12-ра-
зовий володар Кубка Румунії
(1959, 1964, 1968, 1982, 1984,
1986, 1990, 2000, 2001, 2003,
2004, 2005), володар Кубка
Румунії 2005 року. Перша ру-
мунська команда, яка ус-
пішно виступила в Кубку
чемпіонів (півфінал сезону
1983-1984 р.р.)

Днем народження «черво-
них собак» вважається 14
травня 1948 року. Саме цього
дня після злиття «Униря
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Триколор МАІ» та «Кіоканул Бу-
харест» утворився спортивний
(але поки що не футбольний) клуб
, який зараз небезпідставно вва-
жають одним з найсильніших в
румунському футболі.

З самого початку клуб вважали
прокомуністичним, тому що при
його створенні велику роль відіг-
рало тодішнє комуністичне керів-
ництво країни, яке в майбутньому
довгий час підтримувало колектив.

В першому для команди чемпіонаті країни (1948 рік)
спортивний клуб «Динамо» був представлений двома ко-
лективами – «Кіоканул» (названий згодом «Динамо») та
«Униря Триколор МАІ» («Динамо» Б). До початку 1950-
х років дожили лише перші…

Довгий час бухарестська команда не тішила своїх вбо-
лівальників успішними результатами. Все змінилося в
сезоні 1954/1955 років, в якому «червоні собаки» здобули
перше чемпіонство країни та дебютували в розіграші
Кубка Чемпіонів.

В наступні роки команда з Бухаресту двічі ставала
«срібною» (1951-1952, 1952-53) та виходила до фіналу
кубка Румунії, де поступилася Металу з Ресіти 0:2.

1962 – 1965 – «червоні собаки» (CЙinii ro�ii) - беззапе-
речні лідери країни. Чотири титули підряд – тодішній
рекорд місцевого футболу. Крім того в активі румунської
команди з’являються перші гучні перемоги на євроарені
(одна з найбільш відомих – над італійським «Інтернаціо-
нале» 2:1)

Рік 1970. Збірна Румунії вирушає на чемпіонат світу
до Мексики. Основа головної команди країни складена
виключно з гравців «Динамо». Результат – 3 місце в групі
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(вище – чемпіони 1966 року – Англія та майбутні чем-
піони – Бразилія).

В наступному десятилітті «Динамо» продовжує зби-
рати титули. До чергових чотирьох перемог в чемпіонаті
додалися дві Золоті бутси (приз найкращому нападнику
Європи), які виборов Дуду Георгеску (1974/75 – 33 м’яча,
1976/77 – 47). Крім нього цей трофей в різні роки вигра-
вали Родиону Кеметару (1987) та Дорин Матеуц (1989).

В європейських кубках було не так феєрично, як в Ру-
мунії, але все одно є що згадати. В розіграші Кубка
УЄФА сезону 1981/82 був переможений зірковий мі-
ланських «Інтер» (1:1, 3:2), а через два роки динамівці
дійшли до півфіналу Кубка Чемпіонів, де поступилися
майбутньому чемпіону – «Ліверпулю» із зірковим Іаном
Рашем в складі. Проходить чотири роки – і знову
команда зупиняється за крок від фінальної дуелі. Кубок
Кубків 1988/89 – лише за кількістю забитих голів на ви-
їзді динамівці пропускають до фіналу італійську «Сам-
пдорію» (на шляху до півфіналу були переможені
фінський «Лахті» та міцний шотландський «Данді
Юнайтед»). Через рік неприємна традиція має своє про-
довження. Перегравши за сумою двох зустрічей по черзі
албанське «Динамо» (0:1, 2:0), грецький «Панатінаїкос»
(2:0, 6:1) та югославський «Партизан» (2:1, 2:0) ру-
мунська команда в півфіналі знову зазнає невдачі. На
цей раз їхнім кривдником став бельгійський «Андер-
лехт» ( двічі по 0:1)

1992 рік став особливим для «червоних собак». Шлях
до 14 титулу чемпіонів Румунії команда пройшла без
жодної поразки!

Теперішнє «Динамо» - це міцний колектив, який скла-
дений переважно з місцевих футболістів з досвідом (се-
редній вік гравців – 27 років). Команда в попередньому
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сезоні фінішувала лише шостою в чемпіонаті країни. В
цьому ж році керівництво «червоний собак» ставить
перед футболістами максимальні завдання – чемпіон-
ство та як найдовше протриматися в Лізі Європи.

Теперішній домашній стадіон клубу, який також має
назву «Динамо», було відкрито 14 жовтня 1951 року мат-
чем місцевого клубу з «Локомотивом» із Тімішоари (1:0).
Зараз домашня арена команди вміщує 15 300 глядачів.

P.S. Слід відзначити, що головний тренер донецького
«Шахтаря» Мірча Луческу в сезонах 1963-1965 та 1967-
1977 років грав за «червоних собак». В 250 матчах за «ди-
намівців» коуч «гірників» відзначився у воротах
суперників 57 разів (в 1985—1990 роках був головним
тренером румунської команди).

Олег Дубина
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Сайт уболівальників «Ворскла» 
у соціальних мережах
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К аждый город обладает чем-то неповторимым

в своем облике, нет на свете двух совер-

шенно одинаковых городов. Своеобразием

отличается и Бухарест. О нем написано сравни-

тельно немного, и потому человек, впервые попав-

ший в этот город, с волнением ждет встречи с

неизвестным. Это чувство встречи с чем-то новым

охватывает вас с того самого момента, когда вы вы-

ходите из самолета и попадаете в просторные залы

нового аэропорта «Отопень», построенного в 1970

году в шестнадцати километрах от Бухареста. 

«Балканский Париж»
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И вот с этой минуты и до последнего часа пребы-
вания в Бухаресте вас не покидает ощущение
внутреннего подъема, радости познавания, ра-

дости жизни. Вы оказываетесь втянутыми в ее бурля-
щий ритм, вас охватывает радость от встреч с
веселыми и общительными людьми — жителями Буха-
реста, влюбленными в свой город. Жизнерадостность
— вот та «изюминка», которая придает особую пре-
лесть, особое очарование столице Румынии. В свете
время Бухарест называли «маленьким Парижем». В Бу-
харесте жизнь бьет ключом с раннего утра и до глубо-
кой ночи. Город интересует вас, его хочется узнать,
познакомиться с достопримечательностями, понять ис-
тинную причину тех контрастов старого и нового, кото-
рые встречаются вам на каждом шагу. В первую
очередь поражает неистребимая жажда жизни (если
позволительно так сказать о городе), — после неодно-
кратных разрушений
город возрождается
вновь и вновь. История
Бухареста отмечена
трагическими собы-
тиями, революционной
борьбой и неисчисли-
мыми стихийными бед-
ствиями—пожарами,
наводнениями, земле-
трясениями.

Но снова возрож-
дался Бухарест, и вме-
сте с ним — его
молодость и жизнера-
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достность. Даже в самом названии города таится оча-
ровательное, но, конечно, случайное совпадение: город
по-румынски называется Букурешть, а слово радость
на румынском языке — «букурие».

Бухарест всегда был городом контрастов, ярких и
впечатляющих. После установления народной власти
контрасты эти носят особый характер — город хоро-
шеет и благоустраивается, — а о контрастах прошлых
времен, пожалуй, лучше всего сказать словами путеше-
ственников, посетивших в разное время Бухарест.
Очень метко охарактеризовал его, например, иностран-
ный дипломат Буа ле Конт в 1834 году: «...смесь вели-
колепных дворцов и хижин, иной раз он кажется
большой деревней, а иногда — европейским городом».
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Рядом с ярко освещенными улицами, нарядными ма-
газинами, роскошными дворцами и особняками можно
было увидеть на грязных, неосвещенных улочках дома
бедняков — мелких ремесленников и рабочих. В этих
трущобах, без водопровода, канализации, ютились мно-
гие тысячи людей. В середине XIX века по инициативе
муниципалитета Бухареста началось благоустройство
города, но эти работы проводились только в централь-
ной его части, а лачуги и грязные окраины так и оста-
лись нетронутыми. Знаменитый румынский художник
Штефан Лукьян в первые годы XX века написал одно
из лучших своих произведений — картину «Киоск на
улице Филантропии». Эта убогая, мрачная окраина —
живая летопись истории города. Теперь этой улицы во-
обще нет, так же как и многих других грязных, кривых
улочек.
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Некоторое время спустя, после того как 30 декабря
1947 года была провозглашена республика, начинает
действовать Государственный комитет по делам архи-
тектуры, строительства и градостроительства, созда-
ется Союз архитекторов. За короткий срок — менее
чем за двадцать лет—Бухарест преображается, а за-
дача была не из легких. Нужно было сохранить то, что
придавало особый колорит городу, и вместе с тем соз-
дать современную европейскую столицу, построить
новые районы, вычеркнуть навсегда слово «окраина».

И нельзя забывать, как сильно пострадал Бухарест
во время бомбардировки в 1944 году.

Сейчас Бухарест очень красив. Это большой цвету-
щий город с населением свыше полутора миллионов че-
ловек, с новыми жилыми районами, множеством
современных зданий. Особую прелесть Бухаресту при-
дают озера, которые обрамляют его с северо-востока
и вместе с прилегающим лесом создают своего рода
«ожерелье». Бухарест утопает в зелени. Его парки и
сады, бульвары, палисадники у домов, цветы — все это
безмерно привлекательно.

Трудно сказать, в какое время года Бухарест лучше
— весной и в начале лета, когда розы, красные и
белые, чайные и розовые, наполняют воздух тончай-
шим ароматом, или осенью, когда стройные канны, хри-
зантемы и астры в сочетании с яркой зеленью и ржавой
листвой создают подлинную феерию красок! Предста-
вить себе Бухарест без цветов, без зелени невозможно.
Это город, рассчитанный на восприятие не только в
плане чисто архитектурном, но и в связи с природой, с
окружающим ландшафтом.

Бухарест как бы вырос из пейзажа, неотделим от
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него, и, что самое удивительное, смена времен года не
изменяет общего красочного облика города. А как чу-
десно дополняют общий колорит, как радуют глаз вес-
ной, летом и осенью яркие разноцветные зонтики на
улицах над столиками многочисленных кафе!

Но Бухарест не только красив. За последние годы он
стал подлинным центром культуры. Здесь находятся
Академия наук, Художественный институт имени Гри-
гореску, множество высших

Учебных заведений и, наконец, музеи; так много раз-
личных музеев, в том числе и художественных, что Бу-
харест стали называть городом музеев. Живописный
облик города, его интенсивная духовная жизнь, бьющая
через край жизнерадостность и весь оптимистический
настрой города вызывают не только интерес и симпа-
тии, но и желание лучше узнать город, его памятники,
его прошлое.
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П олтавский футбол находится в шаге от истори-
ческого во всех отношениях события. Никогда
ранее полтавчане не играли в групповом тур-

нире Лиги Европы, до которой бело-зеленым остался
один шаг - в матчах плей-офф нужно преодолеть ру-
мынский барьер в лице опытного турнирного бойца -
"Динамо" из Бухареста. 18 августа на стадионе
"Ворскла" состоится первая часть двухраундового про-
тивостояния соперников за право быть на виду у фут-
больной Европы. Наступит ли европейская осень в
Полтаве? Ох, как нам всем этого бы хотелось!

В Полтаву 18-кратные чемпионы Румынии едут в от-
личном настроении - после трех стартовых туров ру-
мынского первенства "Динамо" - единоличный лидер. В
трех играх - три победы, при разнице мячей 8:0. В по-
следнем туре "красные собаки", как в Румынии принято
называть динамовцев, уверенно обыграли дома "Панду-
рий" - 2:0. Счет на 48-й минуте встречи после отличной
передачи с левого фланга открыл капитан "Динамо"
Ионел Данчулеску. А удвоил счет, четко реализовав пе-
нальти за фол на Габриэле Торже, самый опытный фор-

Румынский барьер
для «Ворсклы»
Наступит ли в Полтаве 

европейская футбольная осень?
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вард "Динамо" 30-летний Мариуш Никулаэ (13 голов в
30 еврокубковых поединках в составе "Динамо" и лисса-
бонского "Спортинга").

Бухарестское "Динамо" - одна из самых титулован-
ных команд Румынии. В летнее межсезонье "собаки" со-
хранили основной состав. Сменился только главный
тренер команды - им стал местный специалист Ливиу
Чеботариу. Хотя в Румынии много говорили об ино-
странном специалисте. Называлась даже кандидатура
известного в прошлом игрока "Милана" Федерико
Джунти. Кроме того, команду пополнили игроки "Ди-
намо", вернувшиеся из аренды - Адриан Скарлатаке,
Кристиан Пулхац и Мариуш Никулаэ (рост - 188 см), ко-
торый является основной силой в атаке динамовцев. В
составе румын есть несколько опытных футболистов:
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это Космин Моци - в 2008 году он выступал за клуб
"Сиена" (Италия), Андрей Маргаритеску - в 2008-2009
годах играл за "Терек" (Россия) и Адриан Кристя - по-
лузащитник нынешнего состава сборной Румынии.

К слову, Маргаритеску - личность очень интересная
и неоднозначная. До перехода в "Терек", в 2007 году он
стал чемпионом Румынии в составе бухарестского "Ди-
намо". 25 марта 2008 года был награжден Президентом
Румынии Траяном Бэсеску медалью "За спортивные за-
слуги" III степени в честь выхода сборной Румынии в
финальный этап Евро-2008. А в апреле 2011 этого года
румын потрясла новость - футболист был арестован по
подозрению в причастности к торговле угнанными авто-
мобилями.

Также отметим Габриэля Торже. Именно об этом
парне говорил Николай Павлов, отмечая пользующегося
спросом полузащитника, который должен быть продан
за рубеж, но не сейчас, а только после того, как поможет
динамовцам попасть в группу Лиги Европы. По сведе-
ниям румынских СМИ, французский ПСЖ готов отдать
за молодого исполнителя около 4 млн. евро. Также име-
ется информация об интересе к Торже со стороны мос-
ковского "Локомотива" и казанского "Рубина". Кроме
того, осенью минувшего года приобрести этого талант-
ливого полузащитника хотело московское "Динамо". До-
бавлю, что в прошлом сезоне Торже вышел на поле в 29
матчах чемпионата Румынии и забил в них 9 голов.

Станислав МАЙЗУС
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Лівіу Чеботаріу: 
«Шанси команд - рівні»

Н аставник майбутнього суперника

"Ворскли" бухарестського "Динамо" Лівіу

Чеботаріу прокоментував офійному сайту

румун результати жеребування.

Ми зустрінемося з сильною командою. Взагалі рівень
української лиги різко зріс за  останні роки, про це
свідчать результати виступів донецького "Шахтаря" в
Європі. Ми вивчимо гру нашого опонента. Важливо от-
римати сприятливий результат вже у першому матчі в
Полтаві. А загалом вважаю шанси команд пройти в
груповий раунд змагань приблизно рівними.
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Склади команд:

Воротарі:

1.Сергій Долганський
12.Сергій Величко
21.Максим Лавренюк
Захисники:

2.Олександр Матвєєв
3.Сергій Вовкодав
4.Арменд Даллку
13.Євген Пєсков
33.Євген Селін
78.Олексій Курилов
Півзахисники:

5.Олег Краснопьоров 
7.Дмитро Єсін
10.Йован Маркоскі
11.Іван Кривошеєнко
19.Артем Громов
20.Сергій Закарлюка
35.Павло Лешко
48.Володимир Чеснаков
77.Андрій Оберемко
82.Павло Ребенок
Нападники:

9.Роман Безус
14.Дмитро Осипенко
17.Василь Сачко
18.Олексій Чичиков
24.Олег Баранник
27.Ахмед Янузі
Тренер:

Микола Павлов

Воротарі:

1. Георге Курке
23. Крістіан Наумовски
34. Крістіан Белгредян
Захисники:

2. Зі Діабате
3. Крістіан Пулхац
15. Мануэл Скарлатаке
21. Драґош Григоре
32. Ніколь Мусац
35. Адріан Крістя
38. Даніель Станка
Півзахисники:

5. Джакаріджа Коне
6. Дорел Стойка
7. Каталін Мунтяну
8. Богдан Петрашку
10. Маріуш Алексе
20. Еліс Бакай
22. Габріел Торже
26. Лауренціу Рус
33. Андрей Стенческу
Нападники:

9. Маріуш Нікулае
14. Джорджан Пеун
19. Лівіу Ганя
25. Іонел Данчулеску
29. Джордже Цукудян
30. Космін Моці
Тренер: 
Лівіу Чеботаріу

«Ворскла» «Слайґо Роверс»
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