
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД 

1^, «Карпати» (Львів) 

. 1. мс о. Ракитський 
12. Р. Риф'як 
3. мс Р. Поточняк 
4. Ф. Чорба 
5. мс В. Сиров 
6. мс Л. Броварський 
7. мс Р. Хижак 
8. мс О. Савка 
9. мс В. Данилюк 

10. Я. Кикоть 
11. мс Г. Лихачов. 

Старший тренер команди — май
стер спорту, заслужений тренер 
УРСР Е. Б. Юст. 

Старший тренер по виховній ро
боті — Л. К- Зенченко. 

Тренер — майстер 
Б. А. Россихін. 

спорту 

Ц С К А (Москва) 

1. мс в. Астаповський 
2. мс В. Уткін 

ІЗ. О. Андрющенко 
4. мс М. Високіх 
5. мс В. Капличний 
6. мс С. Морозов 

17. В. Шальнєв ' 
8. мс Б. Копєйкін 
9. мс В. Федотов 

29. П. Коваль ^ 
11. мс Ю. Чесноков 

Старший тренер команди — май
стер спорту, засл. тренер СРСР 
А. В. Тарасов. 

Тренери — засл. майстер спорту 
В. Б. Бубукін і майстер спорту 
М. О. Маношин. 

«КРИЛА РАД» (КУЙБИШЕВ) І «ДИНАМО» (МІНСЬК) -
У ВИЩІЙ ЛІЗІ 

Сім місяців змагалися команди першої ліги за ті дві путівки, які дають 
право наступного сезону увійти до числа команд вищої ліги. Серед двадцяти 
клубів першої ліги половина вже нюхала колись порох вищої ліги. Більшість 
з них довгий час вела гостре суперництво за дві путівки до вищої ліги. Але 
згодом вперед вийшли «Крила Рад» (Куйбишев) і «Динамо» (Мінськ). Після 
двох років команда столиці Білорусії повернулась до групи найсильніших 
клубів. Команда «Крила Рад» шість сезонів вела уперту боротьбу за путівку 
до вищої ліги. 

Відповідальний за випуск І. Яремко. 
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СЬОГОДНІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ: 

«Карпати» (Львів)—Ц С К А (Москва) 

Любителі футбола після сьогоднішнього матчу прош,аються з великим 
футболом. Сезон, що минув, був особливим і незвичайним. Краща команда 
країни — київське «Динамо», вдало виступила на міжнародній арені, здобувши 
спочатку Кубок володарів європейських кубків, а також і суперкубок УЕФА 
після двох перемог над мюнхенською «Баварією» (1:0 і 2:0). Збірна СРСР, 
складена, в основному, з гравців київського «Динамо», досягла значних успіхів, 
вигравши усі ті матчі, які їй довелося провести. Сподіваємось, що заключні 
зустрічі відбіркового турніру на першість Європи із збірною Швейцарії і Ту
реччини для нашої збірної будуть такими ж успішними, як і попередні матчі. 

Виграла свій турнір і олімпійська збірна нашої країни, здобувши путівку 
на олімпійські ігри в Монреал. 

Через тиждень буде заповнена остання клітинка турнірної таблиці. Усі ко
манди будуть розставлені на свої місця, а черговий чемпіонат СРСР стане іс
торією. Для одних клубів він залишиться пам'ятною подією в спортивній біо
графії, інші команди захочуть забути скоріше свої невдачі. 

Різним був X X X V I I чемпіонат 'і для сьогоднішніх суперників. Вже відомо, 
що «Карпати» завоювали найкраще місце за п'ять років виступів у вищій лізі, 
а ЦСКА, як і минулого року, залишиться поза межами першої десятки. Коли 
до керма ЦСКА став відомий фахівець, заслужений тренер СРСР А. В. Тара-
сов, багато хто сподівався, що і футбольна команда під його керівництвом (як 
і раніше хокейна) зразу ж досягне хороших успіхів. Проте, створити справжній 
ансамбль, який зміг би стати на один рівень з провідними колективами країни, 
новому тренеру поки що не вдалося. 

Як пояснив старший тренер, той склад, яким армійський клуб розпочав се
зон, не гарантував високого місця. Звідси і постійна робота по зміцненню та 
формуванню ударного складу. Тому і виступала в армійських червоних фут
болках найбільша кількість гравців з усіх команд вищої ліги — 28, а пошуки 
оптимального складу продовжувалися цілий рік. Тільки кілька футболістів 
провели усі матчі першості. 

Без заміни провів весь сезон воротар В, Астаповський — один з кращих 
голкіперів країни, член збірної команди СРСР. Добре відомий львів'янам 
О. Андрющенко став одним з надійніших захисників, беручи участь у 
всіх матчах. Серед кращих бомбардирів є прізвище і армійського форварда 
Бориса Копєйкіна, який забив 12 м'ячів. 

Збирався вже закінчити свою футбольну кар'єру і переходити на тренер
ську роботу В. Федогов, але команді забракувало кваліфікованих півзахисни
ків і Федотов знову опинився в строю (тепер на його рахунку 381 матч у 
вищій лізі і 92 забитих м'ячі). З'явився в нападі і зовсім молодий, 18-річний 
П. Коваль, який за кілька місяців пройшов шлях з юнацької команди до 
основного складу команди наших гостей і вже встиг забити три голи. 

Незважаючи па невисоке в турнірній таблиці місце, ЦСКА залишається 
популярною командою, і на матчі з участю столичних армійців люблять ходи
ти глядачі. Вони знають, що як би не грали футболісти в червоних футболках— 
програвали чи вигравали, вони завжди залишаються бійцями. Армійці постійно 
відзначаються високими моральним-и якостями, які в спорті вічно ціняться поруч 
з високою майстерністю, без яких ця майстерність перемог не приносить. 

Наводимо статистику зустрічів сьогоднішніх суперників. 
Перший поєдинок ЦСКА і «Карпат» в чемпіонатах країни відбувся в Москві 

18 червня 1971 року і закінчився внічию — 1:1. На львівському стадіоні зустріч 
другого кола теж завершилася внічию — 2:2. Не вдалося «Карпатам» перемогти 
армійців і Б наступні роки. 1972 рік — 1:3, 1:3; 1973 рік — 0:0, 0:1, Ш74 рік-— 
1:1, 0:2; 1975 рік — 2:2. 

КИЇВСЬКЕ «ДИНАМО» — ЧЕМПІОН СРСР 

Це високе звання динамівці столиці України завоювали достроково. Після 
того, як 2-го листопада тбіліське і московське «Динамо» зіграли між собою 
матч внічию — 1:1, київське «Динамо», маючи в своєму активі 39 очок, стало 
недосяжним. Зараз до почесних титулів володарів Кубка, володарів Європей
ських кубків чемпіонів Європи і володарів суперкубка найсильніших команд 
європейських країн, футболісти київського «Динамо» добавили почесне зван
ня чемпіонів СРСР. 

Львівські любителі спорту сердечно поздоровляють футболістів київського 
«Динамо» з блискучою перемогою, бажають їм нових успіхів на футбольних 
полях. 

За срібні і бронзові медалі ведеться боротьба між донецьким «Шахта
рем» і московським «Динамо». На рахунку цих команд зараз по 36 очок. їм 
залишилося зіграти по одному матчу. Донетчани мають деяку перевагу. Крім 
того, що у них краща різниця забитих і пропущених м'ячів, останній матч 
чемпіонату вони грають на своєму полі з «Араратом». Правда, суперник до
сить сильний і виграти у єреванців нелегко. Але дома, як говорять, і стіни 
допомагають. Москвичі проведуть свій останній матч в Ташкенті з «Пахта-
кором». Як відемо, ташкентцям потрібна тільки перемога і вони будуть за 
неї боротись, інакше їм доведеться розстатись з вищою лігою. 

Наводимо результати матчів, що відбулися 1, 2 та 3-го листопада: «Зе
ніт»—«Динамо» (Київ) — 1:1, ЦСКА—«Чорноморець» — 0:0, «Пахтакор» — 
«Спартак» (Москва) — 0:0, «Зоря»—«Арарат» — 0:1, «Торпедо»—«Дніпро»— 
2:1, «Шахтар»—СКА (Ростов) — 4:0, «Динамо» (Тбілісі)—«Динамо» (Моск
ва) — 1:1, «Локомотив» (Москва)—«Карпати» — 0:0. 

ТАБЛИЦЯ РОЗИГРАШУ 
Вища ліга 

За станом на 8 листопада 

І В Н П М 0 
«Динамо» К 28 15 9 4 47- -29 39 
«Шахтар» Д 29 14 8 7 42- -23 36 
«Динамо» М 29 12 11 5 37--23 36 
«Торпедо» М 29 13 8 8 42--ЗО 34 
«Арарат» Є 
«Динамо» Тб ' 

29 15 5 10 40--35 34 «Арарат» Є 
«Динамо» Тб ' •'• ЗО 11 9 10 32--32 31 
«Карпати» Л 29 10 10 9 34--28 ЗО 
«Дніпро» Д 29 10 10 9 33--ЗО ЗО 
«Зоря» В 29 9 11 9 31--37 29 
«Спартак» М 29 9 10 10 26--27 28 
«Чорноморець» 0 29 8 9 12 25--33 26 
Ц С К А 28 6 12 10 28--33 24 
«Локомотив» М 29 7 М М 26--32 25 
«Пахтакор» Т 29 8 7 14 31--42 23 
«Зеніт» Л 28 7 8 13 26--41 22 
С К А Р 29 4 8 17 23--49 16 


