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Матч з Камеруном водночас і екзотично цікавий, і важливий в плані 
підготовки збірної до відбірного матчу з Чорногорією. Україна вперше 
зустрінеться із командою з серця африканського континенту. Досі наші земляки 
тричі сперечалися з представниками арабського світу з Півночі Африки. 
Спочатку були два товариські матчі із Лівією – 2004-го (нічия 1:1) і 2006-го 
(перемога 3:0), а згодом і вирішальний матч на фінальному турнірі  чемпіонату 
світу–2006 проти Тунісу. У непростому матчі українці перемогли 1:0 завдяки голу 
Андрія Шевченка з пенальті й подарували країні вихід до 1/8 фіналу мундіалю. 

Футболісти з Камеруну відомі своєю технікою та витривалістю. За цією 
командою завжди цікаво спостерігати під час світових чемпіонатів: ви майже 

гарантовано відкриєте для себе нову зірку футболу. Нинішній спаринг – 
чудова нагода для гравців збірної України відчути ігровий ритм найвищого 
рівня, налаштовуючи себе на складне протистояння з командою Чорногорії, 
навіть попри відсутність деяких провідних гравців Камеруну. 

Немає стовідсоткової впевненості у тому чи зіграють у Києві 32-річний 
капітан Камеруну  Самюель Ето`о, клуб котрого - «Анжі» напередодні зіграв  у 
фіналі  Кубка Росії,  і 25-річний півзахисник «Барселони» Александр Сонг, теж 
1 червня задіяний у матчі свого клубу у чемпіонаті Іспанії. Зрештою, обидва 
гравці обіцяли прибути до столиці України після того, як зіграють за свої  
клуби. Травмований оборонець лондонського «Тотенхему» Бенуа Ассу-Екотто. 

приборкання “Левів” 
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Однак і без цих виконавців  у складі «Неприборканих левів» ще чимало гравців 
із «гострими зубами». Згадаймо хоча б захисників з англійської Прем`єр-ліги 
- Себастьяна Бассонга з «Норвіча» та Стефана Мбіа з «Квінз Парк Рейджерз»; 
гравців атаки Бенджаміна Муканджо із «Нансі», якого називають спадкоємцем 
Ето`О, а також  відкриття цього сезону Фабріса Олінга з «Малаги», котрий у 
віці 16 років та 98 днів став наймолодшим бомбардиром в історії чемпіонату 
Іспанії. 

Із 25 викликаних на збір гравців Камеруну лише один (воротар) 
представляє місцевий чемпіонат – діаметрально протилежна ситуація у 
порівнянні із нашою командою. Характерна деталь: 14 футболістів у нинішній 
команді мають подвійне громадянство: 11 -  французьке, 2 – німецьке, а у 
Самюеля Ето`О - іспанське. Деякі з камерунців навіть грали за молодіжну 
та юнацькі збірні Франції: так,  захисник Кана-Біїк не просто виступав  за 
французьку «молодіжку», а й гол забив. А от Александр Сонг, взагалі,  грав 
проти збірної України (гравці 1987 року народження) на турнірі «Кубок 
Егейського моря» у Туреччині  2003 року. 

Сьогоднішній суперник збірної України так само веде боротьбу за путівку 
на бразильський мунідаль: у своїй групі Камерун наразі займає перше місце, 
залишаючи позаду Лівію, Конго та Того. Після вояжу до Києва на «Левів» 
чекають два виїзних матчі відбірної кампанії – у Того 9-го червня та Конго 

16-го червня. Після цього камерунці ще зіграють товариський матч  з Габоном 
вдома (21-го червня).

Уся ця насичена програма випала на долю німецького тренера Фолькера 
Фінке, який виграв своєрідний конкурс «Алло, ми шукаємо таланти!» у двох 
французьких фахівців  Раймона Доменека та Антуана Комбуаре.  Конкурс  
був доволі незвичним, адже після звільнення попереднього наставника - 
Жан-Поля Аконо - Федерація футболу Камеруну розмістила оголошення 
про пошук тренера на своєму  офіційному сайті. Заявникам слід було 
подати резюме, мотиваційним лист та  проект програми  на 2013-2015 
роки. Фінке, котрий свого часу 16 років очолював німецький «Фрайбург» 
(рекорд Бундесліги), вочевидь надав найбільш переконливі аргументи своєї 
необхідності для збірної Камеруну. Тож, вигравши змагання в  авторитетних 
колег, Герр Фолькер дебютує на новому для себе тренерському містку у 
столиці України. 

Цей факт додатково підсилює мотивацію сьогоднішнього міжнародного 
товариського матчу, в якому обидві команди вирішуватимуть свої 
ігрові завдання з огляду на майбутні турнірні зустрічі. Водночас гравці   
доводитимуть тренерам правомірність своїх претензій на місце в основному 
складі. Відтак в уболівальників є чудова нагода стати свідками цікавого 
міжконтинентального протистояння. 
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26 березня в Одесі наша національна команда 
у відбірному матчі чемпіонату світу 2014 року 
перемогла збірну Молдови з рахунком 2:1.

Через перебір жовтих карток у домашній грі з 
Молдовою не змогли взяти участь два опорних 
півзахисники - Денис Гармаш та Руслан Ротань. 
Тому Михайлу Фоменку довелося дещо змінити 
тактичну побудову гри, порівняно з поєдинком у 
Польщі. Роль лідера на полі у нашій команді взяв 
на себе Андрія Ярмоленко, який вже на 2-й хвилині 
зустрічі завдавав удару по воротах – неточно. 
Через декілька хвилин біля воріт збірної Молдови 
виник ще один гострий момент: голкіпер Намашко 
помилився на виході, але Селезньов та Зозуля не 
змогли вдало скористатися моментом. 

Втім, саме воротар був найсильнішою ланкою 
у складі збірної Молдови того вечора. Під час 
стартового вибуху атак української збірної 
Намашко зреагував на удар Селезньова майже 
впритул, та перевів м’яч на кутовий після пострілу 
Ярмоленка  з-за меж карного майданчика.

Взявши трохи часу на перепочинок, збірна 
України розпочала новий штурм воріт суперників, 
особливо старався Ярмоленко. Спочатку Андрій, 
увірвавшись до карного майданчика гостей, 

 УКРАЇНА	 2 

 молдова	 1
ярмоленко, 61, Хачеріді, 70 − Суворов, 80

Україна: Пятов, Хачеріді, Федецький, Кучер, Шевчук, Степаненко, 
Тимощук, Зозуля, Гусєв (Гречишкін, 90) , Ярмоленко, Селезньов (Безус, 
62). Головний тренер - Михайло ФОМЕНКО

Молдова: Намашко, Головатенко, Булгару, Бордіян, Єпуряну,  Ионіца, 
Георгієв, О. Пащенко ( Оніке, 67) , Дєдов ( Суворов, 78), Бугайов (Дорош, 
69), Сидоренко. Головний тренер - Іон КАРАС

попередження: Селезньов, 59, Георгієв, 59

Вилучення: Степаненко, 92
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намагався пробити Намашка ударом у кут - 
голкіпер зіграв надійно. А через кілька хвилин 
півзахисник, замикаючи прострільну передачу 
Шевчука, не влучив у ворота з кількох метрів. 

Динамівець Олег Гусєв підтримав зусилля 
свого партнера по клубу та збірній, створивши 
стопроцентний гольовий момент наприкінці 
першої половині зустрічі: м’яч після удару 
півзахисники зі штрафного летів у верхній 
кут воріт, але дива реакції продемонстрував 
Намашко.

Здавалося, що збірна Молдови знову 
виявиться «міцним горішком» для «синьо-
жовтих» у цьомі відбірному циклі. Але після 
15-хвилинного відпочинку та бесіди з Михайлом 
Фоменком українці вийшли на поле ще більш 
мотивованими і нарешті забили. Селезньов, 

Зозуля, Ярмоленко провели триходівку у дотик, 
яка завершилася точним ударом останнього. А 
через дев’ять хвилин українці вдруге змусили 
капітулювати Намашка. Андрій Ярмоленко подав 
з кутового, а Євген Хачеріді, вистрибнувши вище 
за інших, ударом головою спрямував м’яч у 
ворота.

Наприкінці зустрічі гості змусили понервувати 
українських вболівальників на одеському 
стадіоні. На 80-й хвилині Суворов, скориставшись 
позиційною помилкою наших захисників, ударом 
метрів з 15-ти відправив м’яч у сітку воріт Пятова. 
А за мить до фінального свистка з поля було 
вилучено Степаненка за небезпечну гру проти 
суперника. Але збірній України вдалося довести 
матч до перемоги і взяти життєво необхідні для 
продовження боротьби за вихід на чемпіонат 
світу 2014 року три очки.
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І В Н П З - П О

1.  Чорногорія 6 4 2 0 14 - 3 14

2.  Англія 6 3 3 0 21 - 3 12

3.  Україна 5 2 2 1 6 - 4 8

4.  Польща 5 2 2 1 11 - 6 8

5.  Молдова 6 1 1 4 3 - 10 4

6.  Сан-Марино 6 0 0 6 0 - 29 0

Чорногорія 2:2 Польща 07.09.12
Молдова 0:5 Англія  07.09.12

Сан-Марино 0:6 Чорногорія 11.09.12
Польща 2:0 Молдова 11.09.12

Англія 1:1 Україна 11.09.12
Молдова 0:0 Україна 12.10.12

Англія 5:0 Сан-Марино 12.10.12
Україна 0:1 Чорногорія 16.10.12

Сан-Марино 0:2 Молдова 16.10.12
Польща 1:1 Англія 17.10.12

Чорногорія 3:0 Сан-Марино 14.11.12
Молдова 0:1 Чорногорія 22.03.13

Польща 1:3 Україна 22.03.13
Сан-Марино 0:8 Англія 22.03.13

Україна 2:1 Молдова 26.03.13
Польща 5:0 Сан-Марино 26.03.13

Чорногорія 1:1 Англія 26.03.13
Молдова Польща 07.06.13

Чорногорія Україна 07.06.13 
Польща Чорногорія 06.09.13 

Англія Молдова 06.09.13 
Україна Сан-Марино 06.09.13 
Україна Англія 10.09.13 

Сан-Марино Польща 10.09.13 
Молдова Сан-Марино 11.10.13 

Україна Польща 11.10.13 
Англія Чорногорія 11.10.13 
Англія Польща 15.10.13 

Сан-Марино Україна 15.10.13 
Чорногорія Молдова 15.10.13 

Відбір на ЧС ФІФА 2014, група Н
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- Найголовніше питання для тренерського штабу – в  якому стані 
приїдуть після завершення чемпіонату кандидати до збірної. Передусім,  
потрібно всіх згуртувати. Колектив повинен бути одностайним і 
боєздатним. Також необхідно, щоби всі гравці  забули про турнірне 
становище своїх клубів: хто посів перше місце, хто – друге, а хто – третє. 
Зараз всі повинні налаштуватися на гру з Чорногорією.

- Що можете сказати про збірну Камеруну,  з якою Україна проведе 
контрольний матч 2  червня на «Олімпійському»?

- Камерун – дуже технічна команда. Гадаю, що приїде більшість з 
тих гравців, які відіграють  провідні  ролі  в європейських чемпіонатах. 
2 червня відбудеться цікава гра: ми матимемо можливість перевірити 
виконавців в ігровому та психологічному плані. 

- Матч  з Камеруном –  свого роду екзотика для України, адже до цього 
з вихідцями з африканського континенту ми зустрічалися лише тричі: 
одного разу -  з Тунісом, та двічі – з Лівією.

- Ми розширюємо свою географію. Камерун – кваліфікована команда, у 
матчі з якою можна перевірити свої сили.

- Чи зберігатимуть вплив на нинішній настрій у збірній попередні 
перемоги? Чи пройшло вже занадто багато часу і клубні події відсунули 
успіхи двомісячної давнини на другий план?

- Швидше за все, ті ігри залишилися в пам’яті. Завдання тренерського 
штабу – відновити цю пам’ять та допомогти виявити дух переможця. Слід 
нагадати хлопцям, що ми вміємо гарно грати та досягати  результату. 

- Кожна гра у нинішньому відбірному циклі – вирішальна. У кожному 
матчі вирішується чи будемо ми продовжувати боротьбу за путівку на 
мундіаль. Матч проти  Чорногорії  експерти  знову називають  переломним 
моментом…

- Бачите, яка ситуація, кожна гра, справді, як кубкова - потрібно 
досягати результату, бажано позитивного. Для того, щоби довести  всій 
Європі, що в Україні є футбол і дієздатна збірна, котра в змозі грати на 

Олександр Заваров:
«треба досягати результату» 

розмову  про підготовку до матчу відбірного циклу 
проти Чорногорії  тренер національної команди України 
Олександр Заваров розпочав із моментів, які для 
Михайла Фоменка та його колег є найважливішими на  
початку тренувального збору.
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найвищому рівні. З іншого боку, якщо не ставити перед собою високої 
мети, тоді, взагалі, немає сенсу займатися цією справою. Можна грати у 
чемпіонаті України і задовольнятися цим.

-  Як позбутися негативного  осаду від домашньої поразки Чорногорії ?
- У гравців буде  шанс реабілітуватися. Тренерський штаб робить все 

для того, щоби збірна добре підготувалася. Для цього створено  всі 
необхідні умови та проведено кропітку підготовчу роботу. А далі – слово за 
гравцями, котрі вийдуть на футбольне поле і мають  досягати результату. 

- Матч з Камеруном був ініційований Михайлом Фоменком. Наскільки 
важливим є цей товариський спаринг напередодні матчу з Чорногорією? 

- Цей матч забезпечить необхідну ігрову практику.  Зустріч  зі збірною 
Камеруну в Києві повинна стимулювати гравців до того, аби  вони 
упіймали  ритм гри, відчуття  змагання.  Це добра нагода для збірників 
отримати позитивні емоції і  продемонструвати, на що вони здатні. У 
даному матчі саме це – найголовніше. 

- До табору збірної знову викликано новачків. Продовжуєте перегляд 
кандидатів?

- Звичайно, ми уважно стежимо за всіма нашими гравцями – і в 
чемпіонаті України, і за кордоном. Оскільки футболіста викликано до 
збірної, значить він добре показав себе у клубі. Тепер слід довести свою 
кваліфікацію у національній команді. Ніхто не каже, що потрібно показати 
себе і померти. У цьому  немає сенсу. Потрібно зважено розподіляти 
свої сили, продемонструвати свою кваліфікацію на міжнародному рівні. 
Адже, як відомо,  клас суперників у чемпіонаті і серед збірних команд – 
різко відмінний. Відтак перевірити чи кандидат до національної команди, 
справді, відповідає її вимогам  можна лише під час тренувань і матчів 
збірної. 
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- У попередніх матчах – проти Польщі та Молдови - збірна діяла 
згуртовано,  показала хорошу гру і, як наслідок, перемогла. Як 
Ти гадаєш, першопричина успіху в тому, що нам уже нічого було 
втрачати? Можливо, саме цей фактор дозволяє  українцям  грати 
розкуто?  

- Гадаю, що тут все склалося разом. Зрозуміло, що наш 
слов’янський менталітет дався взнаки: коли «півень дзьобнув в одне 
місце»,  всі почали рухатися, бо зрозуміли, що не хочемо втрачати 
шанс потрапити  на чемпіонат світу. Тому й досягли такого результату. 
Але хочу сказати, що далі буде ще складніше. Матчі з Польщею і 
Молдовою -  вже історія, це потрібно забути, а далі думати про гру 
проти Чорногорії, тому що цей матч  буде найскладнішим  із всіх, що 
залишилися. 

- Аналізуючи гру проти чорногорців у Києві, до яких висновків 
доходиш? Чи причина у  тому, що гравці емоційно були розчаровані 

нічиєю у  Молдові?    Чи,  можливо,  чорногорці настільки добре 
перекрили зони і не дали нам зіграти? Адже м’ячем ми володіли 
більше, але при цьому не створювали гольових  моментів.

- Команда грає так, як їй дозволяє суперник. У  Києві Чорногорія 
зіграла дуже організовано, позбавивши нас найголовнішого – 
оперативного простору. Хоча контроль м’яча був за нами, суперник 
не підпустив до своїх воріт, поставивши в умови цейтноту. А ще 
ми пропустили гол «в роздягальню»,  у нас нічого не виходило, 

почали поспішати і,  так сталося, що не змогли вийти із 
критичної ситуації. Потрібно віддати суперникам належне – 
вони перемогли заслужено. Зараз ми вже повинні думати про 
реванш, щоби протиставити чорногорцям  таке ж ведення гри, 
яке вони запропонували нам  у Києві. 

- На Твій погляд, як потрібно зіграти зараз?
- Ми повинні проаналізувати свої помилки. Обов’язково 

подивимося їхні ігри, зробимо висновки, підійдемо до  матчу 
вже в іншому настрої та покажемо іншу гру й  результат.

руслан ротань:
«наша мета – Бразилія!» 

Один із найбільш досвідчених футболістів національної 
команди України аналізує першу гру збірної проти 
Чорногорії та оцінює підготовку до матчу із цим же 
суперником на виїзді. 
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- Для інформації: з різних причин у чорногорців вибули  6 учасників 
матчу у Києві - через перебір карток, травми або  відсутність ігрової 
практики. Троє з них якраз представляють середню лінію. На Твій 
погляд, наскільки це серйозна втрата для суперників? Чи все ж таки 
Чорногорія – це команда Йоветича і Вучінича,  гравців,  які створюють 
атаку?

- По-перше, це все таки команда в цілому, тому що чорногорці 
грають як єдине ціле. Вони добре захищаються, а  попереду роблять 
ставку на цих двох гравців – Йоветича і Вучінича. З цього й складається  
результат. Тож, на мій погляд, в них є ким замінити відсутніх гравців. 
Головна проблема для нас – це Йоветич і Вучінич.

- Підходячи до цієї гри і  пам’ятаючи про складність суперника, наша 
збірна водночас перебуває на емоційному підйомі після двох виграних 
матчів. У колективі -  хороший мікроклімат?

- Так, у нас в команді гарна атмосфера. Але ми розуміємо важливість 
матчу в Подгориці  і  думаємо про цю гру, як про переломну. Якщо ми 
візьмемо 3 очки, у нас з’являться шанси на вихід із групи. 

- Поговоримо про Камерун. Ця команда дещо екзотична для нас. 
З африканцями ми грали тричі: два рази з Лівією, останнього разу  
перед чемпіонатом світу 2006 року, а  вже на самому Мундіалі  - 
з Тунісом. А от з хлопцями з «африканської глибинки» ще не 
зустрічалися. Ти любиш екзотичних суперників?

- (Сміється) Справді, Камерун – екзотичний суперник, але він є 
флагманом африканського футболу. Хоча матч буде товариським та до 
нього треба підійти серйозно. Ми розуміємо, що ця гра – підготовка до 
Чорногорії і вона повинна піти нам на користь. 

- Ти бачив якісь трансляції матчів  Кубку африканських націй?  
- Я дивився матчі цього чемпіонату, але не довелося 

подивитися жодного матчу за участю Камеруну. Після Ето’о, я 
цю команду взагалі не знаю, але, впевнений, що тренери нам 
покажуть їхні ігри. 

- Своєрідний момент: сезон вже закінчився, але ще є ігри 
збірної. Як ти вважаєш, це -  плюс чи мінус? Адже всі, мабуть, 
думками у відпустці? 

- Так, чемпіонат закінчився, всі повинні бути у відпустці, але ми 
-  професіонали і повинні робити свою справу. Тим більше,  ми 
повинні захищати честь України. Не повинно бути таких думок, що всі 
у відпустці, а ми працюємо. Зараз потрібно думати лише  про майбутні 
ігри і провести їх на високому рівні. 

- Ти, як один з найдосвідченіших футболістів, будеш мобілізувати 
своїх молодих колег, настановляючи, що це дуже важливий матч для 
нас?

- Ми будемо намагатись допомогти, але всі і так розуміють: ця гра 
- найголовніша. Нам  потрібно добре підготуватися до протистояння  і 
провести матч  на високому рівні. Всі ми – і команда, і вболівальники – 
повинні думати про результат, який дозволить нам грати на чемпіонаті 
світу у Бразилії! 

Розмовляв Олександр Гливинський 
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- До матчу з Чорногорією збірна України підходить на емоційному підйомі – 
після двох перемог. Однак, з іншого боку, ми  поступилися чорногорцям вдома 
у непростій грі. Наскільки  складною буде гра у Подгориці?

-  У сучасному футболі грати непросто  з будь-яким суперником. Ми 
добре розуміємо ситуацію, в якій зараз перебуваємо. У нас - хороші шанси 
досягти своєї мети. Для її здійснення потрібно виходити на футбольне поле і, 
незважаючи на суперника,  робити свою справу.  А мета  у нас одна – поїхати  
на чемпіонат світу до  Бразилії.

- У чому, на Твій погляд, причини поразки Чорногорії? 
- Ті осінні результати шокували - і з Молдовою, і  з Чорногорією. Не можна 

казати про розхлябаність – просто не реалізували свої моменти. А чорногорці 
мали дві нагоди і забили одного разу. Вони приїхали на цей матч,  як на 
останній бій: дисципліновано грали в обороні й обмежили нашим футболістам 
простір.  Але ця гра – вже історія. Про її результат слід забути, але при цьому 
зробити правильні висновки. Тепер уже для нас матч із Чорногорією, як 
останній. Все - в наших руках, нам під силу перемогти. Ми повинні поїхати на 
чемпіонат Світу!

- Потрібно продовжити переможний настрій, закладений два місяці тому у 
Варшаві та Одесі.  Як Ти вважаєш, за рахунок чого вдалося  добре зіграти у  
цих матчах?

- Одну конкретну причину важко назвати. Але, гадаю, якщо всі нюанси 
скласти до купи, буде одне ціле. По-перше, це – величезне  бажання 
перемогти, яке було у нас в тих іграх. Ніхто не здавався, всі вірили в успіх, 
хоча багато скептиків «поховали» нашу збірну у контексті виходу на  чемпіонат 
світу. Однак  на полі ми довели, що здатні грати на Мундіалі. Нам просто 
необхідно продовжувати в тому ж дусі: битися один за одного в кожному 
матчі. Не маємо права скидати набрані оберти.  

- Чи складно буде втримати емоційний  підйом двомісячної давнини, адже з 
клубів гравці приїхали у різному настрої?  

артем Федецький:
«У Чорногорію – як на останній бій!»  

З приходом на тренерський місток Михайла Фоменка,  
артем Федецький постійно виходить у футболці 
збірної зі стартових хвилин, своєю самовідданістю 
і зарядженістю на боротьбу віддячуючи тренеру за 
довіру. так же пристрасно і сконцентровано цей гравець 
підходить і до чергових випробувань «синьо-жовтої» 
команди. 
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    - Клубний сезон закінчено. Але клуби  - то одна справа, збірна - зовсім 
інша. А емоційний підйом буде: сезон у національній команді продовжується!  
Грати у цій команді -  велика честь для кожного: раз нас викликали , 
значить ми заслуговуємо грати. Однозначно можна сказати, що ніхто не 
йде у відпустку, а всі приїхали  до розташування збірної у гарному настрої. 
І зроблять все для того, щоби спочатку добре зіграти другого числа проти 
Камеруну, а потім – сьомого,  в Чорногорії, наблизитися  до нашої великої 
мрії. 

 - Матч з Камеруном – товариський, але,  зрозуміло,  важливий в плані 
підготовки. З  іншого боку,  нікому зі збірників не хочеться  отримати 
ушкодження у  товариській грі… 

- Це - спорт, і від травм ніхто не застрахований. Тренеру важливо  зрозуміти 
кондиції кожного гравця. Адже досі у всіх були клубні справи, різні цілі й  
завдання. Зараз же наставник хоче  подивитися на стан кожного гравця. 
Цей матч потрібно сприймати як хороший спаринг,  у той же час тримаючи в 
голові  матч з Чорногорією. 

  - Як думаєш, хлопці підсвідомо будуть берегтися у матчі з Камеруном? 
-  Впевнений, що ні. Ніхто не буде берегтися. Всі - професіонали, всім 

потрібно працювати і віддаватися на полі повністю. По-перше, треба довести 
тренерам свою готовність зіграти у відбірному матчі, а, по-друге, хлопці будуть 
максимально викладатися ще й тому, що прагнуть  виграти й товариський 
матч. Якщо результат буде позитивний, то у гарному настрої поїдемо  на матч 
проти Чорногорії. Відповідно,  емоційний стан буде більш стабільним і  у  
наступному матчі.

- Камерун – певна екзотика. У Твоїй кар’єрі зустрічей з африканськими 
збірними ще не було, чи не так?  

- Точно не було. Це - хороший суперник. Камерунці – технічні гравці, до 
того ж справжні бійці. Знаю, що африканці  приїжджають  у найсильнішому  
складі. Сподіваюся, з українського боку буде потужна підтримка, а  нам 
потрібно віддячити вболівальникам гарною грою і результатом.      

Розмовляв Олександр Гливинський
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наші надії

Заснована 13 грудня 1991 р.
Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.
Адреса: Україна, 01133 Київ,

пров. Лабораторний, 7-а.
Телефон: +38 (044) 521 0518.

Факс: +38 (044) 521 0550.
E-mail: info@ffu.org.ua
Сайт: www.ffu.org.ua

Президент – Анатолій КОНЬКОВ.

Збірна України з 1992 року провела 198 матчів:
82 перемоги, 59 нічиїх, 57 поразок, різниця м’ячів 259-208
Вдома – 88 матчів (46 перемог, 26 нічиїх, 18 поразок, 
м’ячі: 136-80). На виїзді – 90 матчів (30 перемог, 28 нічиїх, 
32 поразки, м’ячі: 98-106). На нейтральних полях - 20 
ігор (8 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок, м’ячі 25-22). Серії 
післяматчевих пенальті – 4 рази (3 перемоги, 1 поразка) 

Учасник фінальних турнірів ЧС-2006 (чвертьфінал).
ЄВРО-2012 (3-є місце в групі).

Найбільші перемоги – 6:0
(Україна – Азербайджан, 15.08.2006; Андорра – Україна, 
14.10.2009).
Найбільші поразки – 0:4
(Хорватія – Україна, 25.03.1995; Іспанія – Україна, 
14.06.2006; Чехія – Україна, 6.09.2011).
Рекордсмен за кількістю виступів –
Анатолій ТИМОЩУК (119 матчів). 
Найкращий снайпер –
Андрій ШЕВЧЕНКО (48 м’ячів).
Позиція в рейтингу ФІФА
на березень 2013 р. – 48-е місце.
Найвища позиція: 11-е місце
(лютий-травень 2007 р.).
Найнижча позиція: 132 (вересень 1993 р.). Найбільший 
прогрес: +30 (липень 2006 р.). Найбільший регрес: –12 
(липень 1996 р.). 
Форма команди: жовті футболки і труси. Резервна – сині 
футболки і труси.

Головний тренер – Михайло ФОМЕНКО
Народився 19 вересня 1948 року у с. Мала Рибиця
Сумської області 
Заслужений тренер України 
Заслужений майстер спорту СРСР

УКРАЇНА • Площа: 603,7 тис. кв. км • Населення: 46,3 млн. • Столиця: Київ • Державна мова: українська • Грошова одиниця: гривня

Федерація футболу України
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Андрій ПЯТОВ 

Рустам ХуджАмОВ

Воротар

Воротар

Народився 28 червня 1984 р. у Кіровограді.
190 см, 78 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
22.08.2007, Україна – Узбекистан – 2:1

Народився 5 жовтня 1982 року у м. Сквира (Київська обл..)
191 см, 85 кг
«ІллІчІвець» Маріуполь
Дебют у збірній: 
11.02.2009, Сербія –Україна - 0:1

37

1

–

–

Рік І Г
2007 4 -4
2008 5 -1
2009 8 -5

2010 5 -8
2011 2 -6
2012 10 -8
2013 3 –

Рік І Г
2009 1 –

Рік І Г
2011 6 –
2012 9 –

Богдан БуТКО
Захисник
Народився 13 січня 1991 р. в Донецьку.
180 см, 68 кг
«ІллІчІвець» Маріуполь
Дебют у збірній:
02.09.2011,
Україна – Уругвай – 2:3

15 –

Рік І Г
2006 2 1
2007 5 –
2008 4 –
2009 8 –

2010 2 –
2011 7 –
2012 3 1
2013 2 –

Олександр КуЧЕР
Захисник
Народився 22 жовтня 1982 р. у Києві.
184 см, 77 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

33 2

Євген ХАЧЕРІдІ
Захисник
Народився 28 липня 1987 р. у Мелітополі (Запорізька область).
197 см, 80 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
10.10.2009, Україна – Англія – 1:0

21 1

Рік І Г
2009 4 –
2010 1 –
2011 2 –
2012 11 –
2013 3 1

Ярослав РАКИЦЬКИЙ
Захисник
Народився 3 серпня 1989 р. у Першотравневську
(Дніпропетровська область).
180 см, 70 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
10.10.2009, Україна – Англія – 1:0

20 3

Рік І Г
2009 4 1
2010 4 1

2011 6 1
2012 6 –

Рік І Г
2011 4 1
2012 10 –

Євген СЕЛІН
Захисник
Народився 9 травня 1988 р. в Новоайдарі (луганська область).
185 см, 75 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
7.10.2011, Україна – Болгарія – 3:0

14 1

ЗБіРна УКРаїнИ

Рік І Г
2012 1 -2

максим КОВАЛЬ
Воротар
Народився 9 грудня 1992 р. у Запоріжжі.
184 см, 80 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 1.06.2012,
Австрія – Україна (3:2).

1 –
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наші надії

В’ячеслав ШЕВЧуК
Захисник
Народився 13 травня 1979 р. у луцьку.
184 см, 82 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
30.04.2003, Данія – Україна – 1:0

26 –

Рік І Г
2003 3 –
2005 1 –
2008 7 –

2009 6 –
2011 4 –
2012 3 –
2013 3 –

Рік І Г
2008 6 –
2009 7 –
2010 4 –

2011 1 –
2012 2 –
2013 1 –

Віталій мАНдЗЮК
Захисник
Народився 24 січня 1986 р. у віліно (Крим).
180 см, 73 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
06.02.2008, Кіпр – Україна – 1:1

21 -

Рік І Г
2010 8 –
2011 9 –
2013 3 –

Артем ФЕдЕЦЬКИЙ
Півзахисник
Народився 26 квітня 1985 р.
в Нововолинську (волинська обл.).
183 см, 76 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – литва – 4:0

20 –

Андрій ЯРмОЛЕНКО
Півзахисник
Народився 23 жовтня 1989 р.
у ленінграді (РСФСР).
187 см, 76 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
5.09.2009, Україна – Андорра – 5:0

30 11

Рік І Г
2009 6 2
2010 2 1

2011 9 3
2012 10 2
2013 3 3

Рік І Г
2010 1 –
2011 2 –
2013 2 1

микола мОРОЗЮК
Півзахисник
Народився 17 січня 1988 року у м. львів. 
175 см, 70 кг
«МеТАлУРГ» Донецьк
Дебют у збірній:
17.11.2010, Швейцарія – Україна - 2:2

5 1

Анатолій ТИмОЩуК
Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. у луцьку.
183 см, 74 кг.
«БАвАРІЯ», Німеччина
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

126 4

Рік І Г
2000 4 –
2001 12 –
2002 8 1
2003 9 –
2004 9 –
2005 10 –
2006 12 –

2007 10 –
2008 7 –
2009 11 –
2010 9 1
2011 12 2
2012 11 –
2013 3 –

Руслан РОТАНЬ
Півзахисник
Народився 29 жовтня 1981 р. у Полтаві.
176 см, 69 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
12.02.2003, Туреччина – Україна – 0:0

67 6

Рік І Г
2003 2 –
2004 5 1
2005 8 2
2006 10 2
2007 7 1

2008 1 –
2009 7 –
2010 6 –
2011 9 –
2012 9 –
2013 2

Євген КОНОПЛЯНКА 
Півзахисник
Народився 29 вересня 1989 р.
в Кіровограді.
176 см, 69 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ 
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – литва – 4:0

26 6

Рік І Г
2010 6 2
2011 9 2
2012 9 2 2013 1 –
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денис ГАРмАШ
Півзахисник
Народився 19 квітня 1990 р.
в Міловому (луганська обл.).
187 см, 75 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 7.10.2011, Україна – Болгарія – 3:0

12 –

Рік І Г
2011 3 –
2012 7 –
2013 2 –

Олег ГуСЄВ

Сергій КРАВЧЕНКО

Півзахисник

Півзахисник

Народився 25 квітня 1983 р. у Сумах.
179 см, 74 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
20.08.2003, Україна – Румунія – 0:2

Народився 24 квітня 1983 року у м. Донецьк
181 см, 78 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
20.08.2003, Україна – Румунія – 0:2

81

9

13

1

Рік І Г
2003 4 –
2004 9 1
2005 8 –
2006 13 1
2007 11 4

2008 2 –
2009 7 1
2010 7 –
2011 7 1
2012 11 –
2013 2 1

Рік І Г
2008 7 1
2009 1 –
2011 1 –

Тарас СТЕПАНЕНКО
Півзахисник
Народився 8 серпня 1989 р. у великій Новоселці (Донецька обл.).
181 см, 75 кг
«ШАХТАР»  Донецьк
Дебют у збірній: 8.02.2011, Україна – Румунія – 2:2

9 –

Рік І Г
2010 1 –
2011 4 –
2012 1 –
2013 2 –

Андрій БОГдАНОВ
Півзахисник
Народився 21 січня 1990 року у м. Києві
181 см, 75 кг.
«АРСеНАл» Київ
Дебют у збірній:
06.02.2013, Україна – Норвегія – 2:0

1 –
Рік І Г

2013 1 –

денис Олійник 

дмитро ГРЕЧИШКІН

Півзахисник

Півзахисник

Народився 16 червня 1987року у м. чернівці
178cм, 66 кг
«ДНІПРО» (Дніпропетровськ)
Дебют у збірній: 25.05.2010, Україна – литва - 4:0

Народився 22 вересня 1991 року у м. Сєверодонецьк, луганської області
173 см, 63 кг.
«ШАХТАР» (Донецьк)
Дебют у збірній:
26.03.2013, Україна – Молдова – 2:1

9

1

–

–

Рік І Г
2010 6 –
2011 3 –

Рік І Г
2013 1 –

ЗБіРна УКРаїнИ

Роман БЕЗуС
Півзахисник
Народився 26 вересня 1990 р. в Кременчуці (Полтавська обл.).
185 см, 78 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
11.11.2011, Україна – Німеччина – 3:3

6 –

Рік І Г
2011 1 –
2012 2 –
2013 3 –
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денис дЕдЕЧКО
Півзахисник
Народився 2 липня 1987 року у м. Києві 
188 см, 83 кг
«вОРСКлА» Полтава
Дебютант збірної

– –
Рік І Г

2011 1 –

Едмар ГАЛОВСЬКИЙ
Півзахисник
Народився 16 червня 1980 року у бразильському місті Можі-дас-Крузіс
177 см, 69 кг
«МеТАлІСТ» Харків
Дебют у збірній:
10.08.2011, Україна – Швеція 0:1

1 -

Олександр КОВПАК
Нападник
Народився 2 лютого 1983 року у м. Сміла, черкаська область
180 см, 69 кг
ФК «СевАСТОПОль» (Севастополь)
Дебютант збірної

– –

наші надії

Роман ЗОЗуЛЯ
Нападник
Народився 10 листопада 1989 р. в Києві.
175 см, 62 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
2.06.2010,
Норвегія – Україна – 0:1

8 2

Рік І Г
2010 1 –
2012 4 1
2013 3 1

Євген СЕЛЕЗНЬОВ

Володимир ГОмЕНЮК

Нападник

Нападник

Народився 20 липня 1985 р.
у Макіївці (Донецька обл.).
185 см, 77 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

Народився у м. Бокійма, (Рівненська область)
179 см, 73 кг.
«АРСеНАл» Київ
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

35

8

5

0

Рік І Г
2008 5 1
2009 8 3
2010 7 1

2011 8 –
2012 6 –
2013 2 –

Рік І Г
2008 1 –
2010 7 –
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Федерація футболу камеруну

Заснована 1959 року 
Член ФІФА з 1962 року

Адреса: Avenue du 27 aout 1940, Tsinga-Yaounde Boite 
postale 1116 YAOUNDE

Телефон: +237 2221 0012
Факс: +237 2221 6662

Сайт: www.fecafootonline.com
e-mail: fecafoot@fecafoot.cm
Президент – Мохаммед ІЯ

Учасник фінальних турнірів чемпіонатів світу 1982, 1990 
(1/4 фіналу), 1994, 1998, 2002, 2010)
Володар Кубку Африканських націй

1984, 1988, 2000, 2002

Переможець Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї 

Позиція у рейтингу ФІФА на травень 2013 р. – 62-е місце

Найбільша перемога – 9:2
(Камерун – Французьке Сомалі, Мадагаскар 13.04.1960)

Найбільша поразка – 6:1
(Норвегія – Камерун, Осло, 31 листопада, 1990)

Головний тренер – Фолькер ФІНКЕ

ВіЗИТКа
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сУпеРнИК

Гравці Клуб Дата народження Матчі за збірну

Воротарі

Шарль ІТАНДЖ «ПАОК» (Греція) 02.11.1982 2

Максим Лоік ФЕДЖУ «Котонспорт» (Камерун) 14.04.1990 10

Семмі НДЖОК «Антальяспор» (Туреччина) 25.02.1990 0

Захисники

Бенуа АНГБВА «Крилья Совєтов» (Росія) 01.01.1982 19

Бенуа АССУ-ЕКОТТО «Тоттенхем» (Англія) 24.03.1984 18

Алан Ромео НЬОМ «Гранада» (Іспанія) 10.05.1988 4

Ніколя НКУЛУ «Марсель» (Франція) 27.03.1990 38

Анрі БЕДІМО «Монпельє» Франція 04.06.1984 24

Жан-Армель КАНА-БІЇК «Ренн» (Франція) 03.07.1989 3

Дані НУНКЕУ «Галатасарай» (Туреччина) 11.04.1986 6

Орельєн ШЕДЖУ «Ліль» (Франція) 20.06.1985 23

Півзахисники 

Ейонг ЕНО «Аякс» (Нідерланди) 23.03.1986 26

Александр СОНГ «Барселона» (Іспанія) 09.09.1987 37

Жоель МАТІП «Шальке-04» (Німеччина) 08.08.1991 14

Стефан МБІА «Куінз Парк Рейнджерс» (Англія) 20.05.1986 45

Рауль Седрік ЛОЕ «Осасуна» (Іспанія) 31.01.1989 0

Жан МАККУН «Ренн» (Франція) 29.05.1983 60

Нападники

Бенджамін МУКАНДЖО «Нансі» (Франція) 12.11.1988 10

Метью МБУТА «Сіріанска» (Швеція) 21.12.1985 6

Поль АЛО’О ЕФУЛУ «Нансі» (Франція) 12.11.1983 9

Марсель НДЖЕНГ «Герта» (Німеччина) 06.05.1982 5

Фабріс ОЛІНГА «Малага» Іспанія 12.05.1996 4

Венсан АБУБАКАР «Валансьєн» Франція 22.01.1992 19

Леонард КВЕУКЕ «Спарта» (Чехія) 12.07.1987 8

Самюель ЕТО’О «Анжі» (Росія) 10.03.1981 113

Вони вийдуть проти збірної України
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Національна команда  Камеруну розпочала виступи на міжнародній 
арені  1960 року. Яскраві  тріумфи прийшли за 20 років:  1982 року  
Камерун вперше поїхав  на чемпіонат світу в Іспанії. На рідному ж 
континенті збірна, що носить прізвисько «Неприборкані Леви»,  протягом 
шести років утримувала  позицію лідера, тричі поспіль стаючи фіналістом  
Кубку африканських націй. 

Найбільшу славу «Леви» здобули у фінальних турнірах Кубку світу, в 
яких загалом брали участь шість разів (рекорд Африки). Найуспішнішим 
був виступ 1990 року в Італії, коли камерунці на чолі із радянським 
фахівцем Валерієм Непомнящим та сивочолим Роже Міллою на вістрі 
атак,  дійшли до чвертьфіналу. У тому матчі 38-річний «Старий Чаклун» 
Мілла, котрий забив на турнірі 4 м`ячі, не відзначився, і,  у запеклому 
протистоянні,   камерунці поступилися англійцям у додатковий час – 
2:3. Це був перший вихід африканської збірної у вісімку найсильніших 
команд планети. А Роже Мілла через чотири роки разом із земляками 
знову здобув право грати у фінальному турнірі і встановив нові рекорди. 
Забивши м’яч у віці 42 років  «Старий Лев» став не лише найстаршим 
учасником світових чемпіонатів, а найбільш віковим голеадором!  

Золота сторінка історії Камеруну – чемпіонство на Олімпіаді-2000 
у Сіднеї, де у фінальному матчі «Леви» здолали збірну Іспанії у серії 
післяматчевих пенальті. Основний час тієї гри закінчився внічию 2:2,  і 
рахунок зрівняв 19-річний  Самюель Ето`о, котрий нині є найяскравішою 
зіркою камерунського футболу. Ето`о разом з іншими лідерами збірної 
– Патріком Мбома і Марком-Вів`єном Фое привів збірну до двох перемог 
на африканському Кубку націй 2000 і 2002 років, а також до фіналу Кубка 
конфедерацій-2003, на шляху до якого камерунці обіграли бразильців, 
турків та колумбійців. Саме на цьому турнірі трапилася жахлива трагедія 
не лише камерунського, а й усього світового футболу, коли під час 
півфінального матчу з Колумбією, просто на полі,  втратив свідомість один 
із лідерів збірної Марк-Вів`єн Фое. Через кілька годин він помер у шпиталі. 
Причиною смерті лікарі назвали серцевий напад. 

Кваліфікацію до чемпіонату світу-2006 у Німеччині, збірна Камеруну не 
пройшла, а ось  2010-го  зуміла вибороти право на участь  у Кубку світу, 
що  відбувся на рідному континенті – у  Південній Африці. Щоправда, 
цього разу «Левів» приборкали: вони не набрали бодай одного залікового 
балу у групі. 

Останнього разу  камерунська збірна отримувала медалі  2008 року, 
коли у фіналі Кубку африканських націй поступилися збірній Єгипту з 
мінімальним рахунком 0:1.

«неприборкані леви»
СВІтОВиЙ рекОрД
Колишній гравець збірної України та київського «Динамо» Олег 
Саленко – єдиний футболіст на планеті, котрий забив 5 м`ячів 
в одному матчі фінального турніру чемпіонату світу. Рекордну 
п’ятірку голів Олег забив, виступаючи за збірну Росії,  саме у 
ворота команди Камеруну. Той матч групового турніру Кубку 
світу 1994 року у США  закінчився з рахунком 6:1 (єдиний гол 
у камерунців провів легендарний Роже Мілла). Щоправда, 
до наступного кола не вийшли ані росіяни, ані африканці. 
На мундіалі-94  Олег Саленко розділив титул  найкращого 
бомбардиру турніру із болгарином Христо Стоїчковим. Обидва 
загалом забили по шість м’ячів.

Цікавий факт: на чемпіонаті світу 1990 року Камерун, який на 
той час уже забезпечив собі вихід із групової стадії у плей-офф, 
зазнав розгрому від збірної СРСР 0:4. Один із м’ячів – на рахунку 
нинішнього тренера збірної України Олександра Заварова.
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Збірна України вперше в своїй історії зіграє з Камеруном. Одна з 
найсильніших африканських команд останнього десятиріччя приїздить 
до України майже бойовим складом та новим тренером. Напередодні 
товариського поєдинку з Україною, керівництво Федерації футболу 
Камеруну розпрощалося з виконуючим обов’язки тренера Жан-Полем 
Аконо, під керівництвом якого «Неприборкані леви» не зуміли пробитися 
до фінальної частини Кубку африканських націй-2013 та демонстрували 
не досить впевнену гру у відбірному циклі бразильського мундіалю. 
Новоспеченим наставником збірної Камеруну став 65-річний німецький 
фахівець Фолькер Фінке, якому і належить дебютувати у матчі з 
українською збірною. 

Всього ж за часів незалежності матчі проти збірної України ставили 
першими для семи тренерів. 29 квітня 1992 року – пам’ятна дата 
для всього українського футболу. Саме у цей день збірна України 
провела свій перший матч в історії після розпаду Радянського Союзу. 
Новоствореній національній команді належало пройти чималий шлях до 
набуття зіграності, майстерності та довгоочікуваних перемог. А тоді, в 
передостанній день квітня, сильнішою за нашу команду виявилися збірна 
Угорщини на чолі з румунським тренером Емеріхом Єнеєм, дебют якого 
виявився вдалим. У жовтні того ж року Україна взяла участь у першому 
міжнародному матчі збірної Білорусі, яка під керівництвом Михаїла 
Вергеєнка розпочинала свій тернистий шлях у футболі. Гра закінчилася 
товариською нічиєю 1:1 завдяки голу Юрія Максимова наприкінці другого 
тайму.

Влітку 1993 року відбувся перший матч у багатій історії протистоянь 
збірних України та Хорватії. У червневому виїзному товариському поєдинку 
наша команда поступилася балканській збірній з рахунком 1:3. Але той 
матч став для тодішнього головного тренера хорватської збірної, а пізніше 
-  президента федерації футболу Хорватії  Влатко Марковича єдиним у 
послужному списку.

Тріумфальні дебюти тренерів-суперників збірної України закінчилися 
після 1994 року. Восени 1994-го відомий радянський футболіст і 
російський футбольний тренер Анатолій Бишовець очолив футбольну 
збірну Південної Кореї та провів два спаринги з національною збірною 
командою України. Два вересневих контрольних матчі закінчилися 
поразками українців - 0:1 та 0:2, але з того часу наша команда більше не 
програвала тренерам-дебютантам суперників.

У вересні 2002 року у відбірному матчі до чемпіонату Європи 2004 року 
з командою України розпочалась коротка тренерська кар’єра аргентинця 
Оскара Лопеса на посаді головного тренера збірної Вірменії. Підопічні 
Леоніда Буряка грали краще за суперника, але не зуміли довести матч до 
перемоги – 2:2. Лопес провів у якості наставника вірменської збірної лише 
два матчі, не вигравши у жодному з них.

Зіпсованим вийшов дебют головного тренера збірної Литви Раймондаса 
Житаутаса у березні 2010 року. Його команда у товариській зустрічі 
була розтрощена підопічними Мирона Маркевича з рахунком 4:0. Для 
Маркевича, до речі, ця гра також стала першою у якості наставника 
національної збірної.

Останнім тренером, на долю якого випав дебют у матчі зі збірною 
України, став Елі Гутман. 53-річний тренер отримав подарунок на свій день 
народження – у грудні 2011 року його було призначено головним тренером 
збірної Ізраїлю. Але перший млинець виявився глевким для команди 
Гутмана. У лютому 2012 року збірна України завдала поразки Ізраїлю у 
товариській грі з рахунком 3:2.

тренери, які дебютували проти 
збірної України
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7 червня у Подгориці на національну збірну команду України чекає 
справжній тест на мужність. Команді Михайла Фоменка належить протистояти 
на виїзді збірній  Чорногорії – лідеру відбірної групи «H» до чемпіонату світу 
2014 року та єдиному колективу, якому «синьо-жовті» поступилися у нинішній 
кампанії. 

Команда з третього кошика при жеребкуванні відбору до ЧМ-2014 
вважалася колективом, якому було до снаги попсувати нерви фаворитам. 
Але підопічні Бранко Брновича своєю зрілою грою довели, що цілком 
можуть розраховувати не лише на статус «грози авторитетів», а й на вихід до 
фінальної частини мундіалю у Бразилії.

Головним досягненням  молодої  збірної  до цього часу є  участь у стадії 
плей-офф Євро-2012. Стикові матчі Чорногорія програла збірній Чехії: 0:2 - на 
виїзді та 0:1- у домашньому матчі. Однак  у відбірній кампанії до ЧМ-2014 
збірна Чорногорії – це вже не  просто незручний суперник  або «темна 
конячка». Навчившись на власних помилках, балканська команда у шести 
матчах відбірного циклу здобула  чотири перемоги та дві нічиї. 

У стартовому матчі кваліфікації «хоробрі соколи» влаштували 
результативну «перестрілку» з поляками  – 2:2, а у березні цього року 
уникнули поразки від англійців, зігравши вдома внічию – 1:1. У двох матчах з 
Сан-Марино чорногорська збірна залишила після себе цілий кошик забитих 
м’ячів, а ще  привезла три очки з Молдови,  завдяки своєчасному влучному 
удару Вучиніча наприкінці поєдинку.

Збірні України та Чорногорії зустрічалися між собою лише одного разу –  у 
нинішньому відбірному циклі.  Навряд чи хтось забув, що 16 жовтня 2012 року 
на НСК «Олімпійський» українці  поступилися балканській команді з рахунком 
0:1. Єдиний гол у ворота Андрія Пятова був забитий на 45-й хвилині зустрічі 
нападником  Деяном  Дам`яновичем. Перед матчем з Чорногорією українська 
збірна втратила стратегічно важливі  очки у Молдові, а ще раніше – головного 
тренера Олега Блохіна, який продовжив кар’єру у київському «Динамо».  

У грудні 2012 збірну України очолив Михайло Фоменко, з яким національна 
команда у трьох матчах (одному товариському та двох – офіційних) здобула 
три перемоги. Українці розпочали з перемоги над Норвегією у товариській 
зустрічі у Севільї (2:0), продовжили тріумфом над збірною Польщі у Варшаві 
(3:1), додавши до цього три важливі  очки у матчі з Молдовою в Одесі (2:1). 

У той же час Чорногорія  почала відчувати кадрові проблемі у розпалі 
кваліфікації. Якщо порівнювати нинішній склад чорногорської збірної з 
тим, що минулого жовтня досяг успіх у Києві, Бранко Брнович не зможе 
розраховувати одразу на трьох важливих гравців «основи». Півзахисника 
Міодрага Джудовича дискваліфіковано за перебір жовтих карток, захисник 
Мілан Йованович залишився без клубу і, відповідно,  без стабільної ігрової 
практики, а  стрижень центру поля чорногорської збірної Нікола Дрінчич - на 
лікарняному після травми.

Втім, звісно, передусім нашій команді потрібно розраховувати на власні 
сили, а не на негаразди суперника. Тому, в якому би складі не вийшли на поле 
стадіону у Подгориці господарі,  нашим хлопцям необхідно продемонструвати 
мужність, вміння та волю до перемоги у цій грі. Прикра поразка у Києві 
залишила у серцях вболівальників болючий поріз,загоїти який може лише 
реванш у столиці Чорногорії. 

Матч за майбутнє
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№ Основний склад Картки № Основний склад Картки

№ Запасні гравці № Запасні гравці

Головний тренер: Головний тренер:

Михайло ФОМЕНКО Фолькер ФІНКЕ

Заміни Суддівська бригада: Заміни

на з хв. Арбітр: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Росія) на з хв.

1-й асистент: Ніколай ГОЛУБЄВ (Росія)
2-й асистент: В’ячеслав СЕМЕНОВ (Росія)
4-й арбітр: Євген АРАНОВСЬКИЙ (Україна)

Рахунок Хвилина Прізвище, ім'я гравця Рахунок Хвилина Прізвище, ім'я гравця
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