
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

26 травня 

 

 26 травня 1970 року у Львові відбувся екстраординарний футбольний двобій: 

Карпати (Львів) ― Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилія). На переповненому стадіоні 

«Дружба» (нині – «Україна»), за участі 45 тис. глядачів, перемогли львів’яни з 

рахунком 1:0, гол забив Я. Габовда на 50 хв.  

 На той час «Карпати» були чинними володарями почесного трофею – Кубка 

СРСР з футболу 1969 р. і готувались до прем’єрних виступів на євроарені – у Кубку 

Кубків восени 1970 р. Для здобуття хоча б якогось міжнародного досвіду, львівський 

клуб був включений радянською футбольною Федерацією до списку команд, з якими 

мав зіграти бразильський клуб, що якраз мав турне по СРСР. «Палмейрас» - один з 

лідерів бразильського футболу, на той час – 14 разовий чемпіон штату Сан-Паулу, а 

1969 р. - володар срібного Кубку країни, що виборювали чемпіони штатів: гості з 

Південної Америки де-факто вважалися футбольними чемпіонами держави, хоча тоді 

національна першість Бразилії ще не проводилася. Суперник львів’ян був дуже 

іменитий, а три гравці цього клубу виступали за футбольну збірну Бразилії.  

Запланований у Львові матч спричинив несподіваний фурор та нечуваний 

ажіотаж у місті, а разом із тим і «наслідок» - неможливість придбати квитки – і не 

просто в касах, а навіть на чорному ринку. У першому таймі свої моменти галичани не 

реалізували, а у таймі 2-му забили, не дозволивши супернику реалізувати своє… На 

50-й хвилині Янош Габовда з подачі Левка Броварського, в акробатичному стрибку 

(так, як вміють це робити саме бразильці) ударом головою відправив м’яча до воріт. У 

подальшому гості хотіли реваншу, але «Карпати» вистояли, стримавши атаки. 

Перемогу львів’янам принесли імовірно не лише надмотивація, а й виняткова 

самовіддача.. Поступались у техніці, виграли у швидкості. Кожен з гравців отримав по 

250 карбованців преміальних (солідна сума на той час), а бразильці – штраф по 300 

доларів кожен!  

Яскрава гра і власне перемога додали впевненості галичанам, адже за кілька 

місяців їх чекав дебют в єврокубку, а вкінці сезону 1970 р. – омріяна і чесно 

завойована путівка до вищої футбольної ліги країни...   
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