
Підійшов до свого логічного завершення черговий чемпіонат Гощанського району з 

футболу. Поточний рік виявився надзвичайно вдалим для команди «Гітас» з села 

Курозвани, футболісти якої змогли покласти золоті медалі чемпіонів в Кубок району. Не 

дивлячись на одинадцятиочковий відрив між першим і другим місцями, боротьба в 

чемпіонаті точилася до останніх турів і остаточно доля чемпіонства визначалася в очних 

поєдинках безпосередніх конурентів – команд «Гітас», «Сокіл» і ФК «Бабин». Можливо, 

саме безкомпромісність майбутніх чемпіонів (а колектив з Курозван ні разу не зіграв 

внічию, намагаючись в кожній грі досягати максимального результату) довзолила гравцям 

команди «Гітас» стати першими у Гощанському районі. Звичайно, важко переоцінити і 

той факт, що команда на протязі всього сезону була забезпечена серйозною моральною і 

матеріальною підтримкою з боку колективного сільскогосподарського підприємства 

«Гітас», що базується саме на землях Курозванівської сільської ради та безпосередньо 

Тарасюка Олега Андрійовича, керівника КСП. Приємно відзначити і той факт, що така 

підтримка носить характер не тимчасового явища. Адже вже в найближчу неділю, 9 

листопада, «Гітас» проводитиме матч ¼ фіналу обласної Ліги чемпіонів з МФК 

«Володимирець». Крім того, існують далекосяжні плани щодо майбутнього сезону, 

пов'язані з участю команди у вищих за рангом, ніж чемпіонат району, турнірах. 

Сподіваємося, що  таке відношення до футболу зокрема і до спорту в цілому з боку того ж 

таки Олега Андрійовича Тарасюка стане хорошим прикладом наслідування для успішних 

у бізнесі людей не тільки Гощанського району, але й області.  
 

Чемпіонат Гощанського району 2008 року. Підсумкова таблиця. 

   І В Н П Мз Мп О 

1 «Гітас» (Курозвани) 24 20 0 4 89 25 60 
2 «Сокіл» (Садове) 24 15 4 5 69 41 49 
3 ФК «Бабин» 24 15 3 6 66 26 48 
4 ФК «Синів» 24 14 0 10 63 46 42 
5 «Олімп» (Гоща) 24 13 2 9 62 36 41 
6 ФК «Тучин» 24 9 7 8 38 29 34 
7 «АМАКО» (Симонів) 24 9 7 8 57 50 34 
8 ФК «Новоставці» 24 10 3 11 34 47 33 
9 «Фасад» (Симонів) 24 9 5 10 55 54 32 
10 «Граніт» (Посягва) 24 8 4 12 31 63 28 
11 «Калина» (Бугрин) 24 6 1 17 24 76 19 
12 «ім. Воловікова» (Горбаків) 24 4 5 15 24 63 17 
13 «АВЕО» (Майків) 24 3 1 20 20 75 10 
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