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Аб клу бе: 
«Бу дзем біц ца, 
абя цаю!»

— Дзміт рый, у СКА вы пра-

вя лі ўжо ча ты ры ме ся цы, не па-

шка да ва лі аб сва ім вы ба ры?

— Пач ну з та го, ча му на огул 

ця пер я зна хо джу ся ў СКА, бо 

па вя лі кім ра хун ку мог бы ўжо 

і «за вя заць» з ганд бо лам. Усё 

прос та, я вель мі люб лю гэ тую 

гуль ню! За ме ся цы ра бо ты ў ста-

не ар мей цаў я ўсім за да во ле ны, 

мне па да ба ец ца пра ца ваць з 

ма ла ды мі, неш та ім пад каз ваць. 

На огул, па гля дзець з ін ша га бо-

ку на ганд бол, та му што, шчы ра 

ка жу чы, аказ ва ец ца, я не ба чыў 

бе ла рус ка га ганд бо ла знут ры. 

У СКА я гу ляю з ма ла ды мі хлоп-

ца мі, у якіх вель мі вя лі кі па тэн цы-

ял, спа дзя ю ся, праз ней кі час яны 

рас кры юц ца ў поў най ме ры, і мне 

хо чац ца, каб з ма ёй да па мо гай 

гэ та ад бы ло ся на шмат хут чэй.

— Што ака за ла ся са мым 

скла да ным у СКА для вас?

— Цяж ка гу ляць з ма ла ды мі. 

Я 20 га доў у ганд бо ле, але, як 

ака за ла ся, мы з ма ла ды мі цал-

кам па-роз на му ба чым гэ тую 

гуль ню. Тры ме ся цы пай шло 

на пры цір ку, тлу ма чэн не ней-

кіх ма лень кіх рэ чаў, якія яны не 

ра зу ме лі, не ба чы лі. Але ця пер, 

я ду маю, у нас ураў ноў ва ец ца 

ба чан не гуль ні. Шка да, вя до ма, 

што ня ма гуль няў з вы со кім на-

па лам, як, ска жам, з Брэс там, 

або мат чаў у Еў ра куб ках, з да па-

мо гай іх мы б хут чэй на ву чы лі ся 

ра зу мець адзін ад на го.

— Для вас не скла дае цяж-

кас ці, акра мя гуль ца, вы сту-

паць яшчэ і ў ро лі на стаў ні-

ка?

— Не, я ўсё ж та кі за над та 

люб лю гэ тую гуль ню, паў та ру-

ся, та му і прый шоў у СКА, хоць 

бы ло шмат пра па ноў, у тым лі ку 

з Бун дэс лі гі, Ру мы ніі, Пар ту га ліі. 

Мне гэ та на ват па да ба ец ца, я 

да рэ чы, за раз і ву чу ся на трэ-

не ра, так што, мож на ска заць, і 

тро хі прак ты кую.

— За ме жа мі пля цоў кі ма е-

це зно сі ны з мо лад дзю?

— Трэ ба ра зу мець, што ў нас 

зу сім роз ныя ін та рэ сы. На прык-

лад, ка лі ў мя не і ў Ва ні Броў кі 

ёсць дзе ці, жон ка, то ў аб са лют-

най боль шас ці хлоп цаў — не. 

Ка лі вы яз джа ем на гуль ні, мы, 

вя до ма, мо жам і ка вы па піць, 

і аб мер ка ваць ней кія пы тан ні, 

што ад бы ва ец ца ў ганд бо ле, па-

гля дзець мат чы Лі гі чэм пі ё наў і 

так са ма ча мусь ці па ву чыц ца.

— Ці скла лі ся ў вас ад но сі-

ны з га лоў ным трэ не рам Іга-

рам Па пру гай?

— Так, са праў ды ска жу, не 

ве даў Іга ра Мі ка ла е ві ча як на-

стаў ні ка, та му што ў збор най 

ён усё ж та кі, як дру гі трэ нер і 

трэ нер ва ра та роў. Тут га то вы 

зняць пе рад ім ка пя люш, та му 

што ра бо та з ма ла ды мі гуль ца-

мі гэ та вель мі цяж ка. Ігар Мі ка-

ла е віч вы рас, мне вель мі па да-

ба ец ца, як ён вя дзе ка ман ду ў 

ней кіх мо ман тах, як пра во дзіць 

трэ ні роў кі.

— У гэ тым се зо не СКА не 

ўда ло ся пра цяг нуць вы ступ-

лен не ў ро зыг ры шы куб ка 

ЕГФ, ці не сум на гуль цу ва-

ша га ўзроў ню гу ляць толь кі ў 

чэм пі я на це Бе ла ру сі і Бал тый-

скай лі зе?

— Сум на, вя до ма. Не бу ду 

вас пад ман ваць. Не ха пае доб-

рых гуль няў, але што ра біць, па 

сут нас ці, нам вы па ла са мая цяж-

кая жа раб' ёў ка. «Пор ту», як мы 

ба чым, тра піў у гру па вы тур нір, 

абы граў ад ну з най мац ней шых 

ка ман даў — «Маг дэ бург», які 

зай мае ця пер дру гое мес ца ў 

чэм пі я на це Гер ма ніі. Мы зма га лі-

ся з «Пор ту», як маг лі, але ўсё ж 

та кі ка лі до ма згу ля лі доб ра, то на 

вы ез дзе маг лі са сту піць хоць бы 

тры мя чы, а не пяць, дык ме лі б 

шан цы прай сці да лей. Ад нак там 

бы нас ча каў «Маг дэ бург», і як бы 

скла лі ся су стрэ чы з ім — не вя до-

ма. Шка да, але што зра біць, гэ та 

жыц цё, гэ та спорт. Ідзём да лей.

— У чэм пі я на це Бе ла ру сі не 

раз ві та лі ся з шан ца мі адо лець 

БГК?

— Я з упэў не нас цю ска жу, 

мы бу дзем вы хо дзіць на кож ную 

гуль ню, як на апош ні бой, і ні ко лі 

не да мо пе рад ыш кі БГК. Гэ та я 

вам абя цаю.

— Для вас аса біс та гуль ні з 

брас таў ча на мі но сяць прын-

цы по вы ха рак тар?

— Гэ та мая ма ты ва цыя, вя-

до ма ж, мне хо чац ца вый граць 

у БГК, але каб ха цеў ка мусь ці 

неш та да ка заць — не.

— Фар мат Бал тый скай лі гі ў 

гэ тым се зо не змя ніў ся, ця пер 

СКА ў ад ной гру пе з га лоў ным 

кан ку рэн там — фін скім «Кок-

сам». Як вам тур нір?

— Ка лісь ці з мін скім «Ды на-

ма» я на ват вый гра ваў Бал тый-

скую лі гу. Але ця пер гэ та для 

мя не ўсё роў на неш та но вае, і 

гэ та так са ма ра дуе. Фін ская ка-

ман да сё ле та «стрэ лі ла» ў Лі зе 

чэм пі ё наў, гэ та так са ма пэў ная 

ма ты ва цыя для на шай ка ман ды, 

ду маю, гуль ні бу дуць ці ка выя. 

Ха це ла ся б тра піць у фі нал ча-

ты рох і, вя до ма, вый граць ты тул 

ужо са СКА.

— Ка лі ўспом ніць усю ва шу 

кар' е ру, за які клуб гу ляць бы-

ло пры ем ней за ўсё?

— Так скла ла ся, што ў «Ды-

на ма» не толь кі для мя не, але 

і для хлоп цаў, з які мі я гу ляў 

(Дзя ніс Ру тэн ка, Сяр гей Шы-

ло віч, Па вел Ацьман і ін шыя) 

гэ та бы лі най леп шыя ча сы. 

У нас бы ла не прос та ка ман да, 

не прос та са бра ны ка лек тыў, 

каб дзесь ці вый гра ваць, гэ та бы-

ла сям'я. Ду маю, ка лі б «Ды на-

ма» не скон чы ла сваё іс на ван не, 

мы б і за раз там гу ля лі.

Аб збор най: 
«Прай сці 
не рэ аль ны шлях»

— Бе ла рус кая збор ная 
ўпер шы ню за мно гія га ды пра-
пус кае чэм пі я нат све ту, больш 
за тое, і ад бор да чэм пі я на ту 

Еў ро пы 2020 го да па ча ла на-

цы я наль ная ка ман да не вель-

мі па спя хо ва. У ка ман дзе Шаў-

цо ва неш та змя ні ла ся ці гэ та 

збег аб ста він?

— Цяж ка ка заць пра гэ та, пэў-

ны спад, вя до ма, ёсць, але да-

вай це не бу дзем за бы ваць, што 

шэсць га доў за пар мы трап ля лі 

на ўсе топ-тур ні ры. Вя до ма, да-

маш няя гуль ня з аў стрый ца мі, 

якая не да зво лі ла нам удзель ні-

чаць у сту дзень скім чэм пі я на це 

све ту, не ўда ла ся. У ква лі фі ка цыі 

да чэм пія на ту Еў ро пы ў мат чы 

з бас ній ца мі да 45 хві лі ны ўсё 

склад ва ла ся доб ра, але прай-

гра лі. Збег аб ста він гэ та ці не, 

раз бі раць нам, і ўсё гэ та мы па-

кі нем унут ры ка ман ды. На ша мэ-

та — вый сці на чэм пі я нат Еў ро-

пы — 2020, і з упэў не нас цю вам 

ска жу, што мы вый дзем на гэ ты 

чэм пі я нат.

— Ка ман ду Бос ніі і Гер ца-

га ві ны і збор ную Фін лян дыі 

мы ўжо ба чы лі, чэ хаў яшчэ 

не. Ба раць ба з імі бу дзе скла-

да ная?

— Гэ та ня прос тая ка ман да, 

без ней кіх асаб лі вых зо рак, але 

вель мі згу ля ны доб ры ка лек тыў. 

Гэ та я ве даю не па чут ках — Па-

вел Хо рак мне мно гае рас каз ваў. 

Але мы іх не ба ім ся, на строй ва-

ем ся да кра са віц кіх па ядын каў з 

імі, як на апош ні бой.

— Ра ней кі раў нік фе дэ ра цыі 

Ула дзі мір Ка нап лёў ка заў пра 

планы на Алім пій скія гуль ні, 

у су вя зі з апош ні мі ня ўпэў не-

ны мі вы ступ лен ня мі збор най 

гэ тыя мэ ты мож на пад верг-

нуць су мне вам?

— Так, але да вай це ка заць 

пра тое, што мэ ты заў сё ды па-

трэб ныя, без іх ня ма сэн су кож-

на му ганд ба ліс ту вы хо дзіць на 

якую-не будзь гуль ню. Мэ та ну-

мар адзін — тра піць на Алім пій-

скія гуль ні, я, як уз рос та вы гу-

лец, ужо на ўрад ці ту ды трап лю, 

але, у прын цы пе, да 2020 го да 

та кая ма ра ёсць. Вель мі хо чац-

ца ў То кіа! На Алім пі я ду вель мі 

цяж ка трап ляць у ганд бо ле і на-

огул у гуль ня вых ві дах спор ту, 

трэ ба прай сці ней кі не рэ аль ны 

шлях. На чэм пі я на це све ту тра-

піць у шас цёр ку або вый граць 

чэм пі я нат Еў ро пы, або тра піць 

там у трой ку. Пас ля гэ та га ты 

трап ля еш у ква лі фі ка цыю на еў-

ра пей скія ка ман ды, якія так са ма 

вель мі моц ныя. Гэ та ня прос та, 

але гэ та на ша мэ та, і мы бу дзем 

іс ці да яе лю бы мі шля ха мі.

— На пра ця гу сва ёй кар' е-

ры вы не каль кі ра зоў ад чу ва лі 

сур' ёз ныя праб ле мы з ка ле нам, 

як ця пер ся бе ад чу ва е це?

— Пас ля ра бо ты з Ва дзімам 

Са шу ры ным усё прай шло (смя-

ец ца). Не ве даю, су па дзен не 

гэ та ці не, але ка ле на ад чу вае 

ся бе на шмат лепш.

— Пас ля пад пі сан ня з ва-

мі кант рак та спар тыў ны ды-

рэк тар СКА Анд рэй Край ноў 

ка заў, што бу дзе за, ка лі вы і 

пас ля за вяр шэн ня спар тыў най 

кар' е ры за ста ня це ся ў СКА.

— Я не за гад ваю да лё ка ў бу-

ду чы ню, жы ву ця пе раш нім. Ня-

ма жа дан ня ду маць, дзе я бу ду 

праз год, два ці тры. Скла да на 

ска заць не па спра ба ваў шы, ці 

атры мац ца ў мя не ў трэ нер скай 

дзей нас ці, але, ду маю, я не прос-

та так ву чу ся на трэ не ра.

Экс прэс-на ві ныЭкс прэс-на ві ны

Пер шыя 
за лі ко выя 

ач кі
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра най больш 

ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Іры на Крыў ко ўва хо дзіць у дзя-

сят ку най мац ней шых бія тла-

ніс так агуль на га за лі ку пас ля пер ша га 

эта пу Куб ка све ту. У ак ты ве бе ла рус кі 

87 ач коў. На га да ем, на стар та вым ад рэз-

ку се зо на ў сла вен скай Па клю цы Іры на 

Крыў ко за ня ла 14-е мес ца ў ін ды ві ду аль-

най гон цы і атры ма ла 27 ач коў, у спрын це 

яна ста ла 17-й (24 ач кі), а ў гон цы пра сле-

да ван ня за ня ла сё мае мес ца (36 ба лаў).

Ін шыя бе ла рус кія бія тла ніст кі пас ля вы-

ступ лен ня ў Сла ве ніі за лі ко вых ач коў не 

ма юць. Уз на чаль вае агуль ны за лік Куб ка 

све ту італь ян ка Да ра тэя Ві рэр — 144 ач кі. 

Дру гое мес ца (131 бал) у Кай сы Мя кя рай-

нен з Фін лян дыі.

Дру гі этап Куб ка све ту па бія тло не пры-

ме з 13 да 16 снеж ня аў стрый скі Хах філь-

цэн.

2. Анд рэй Ка зу сё нак стаў пе ра-

мож цам аб са лют на га Куб ка све-

ту па сам ба на пры зы Са юз най дзяр-

жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі, пры све ча на га 

80-год дзю сам ба. У тур ні ры, які ад быў ся 

ў Со чы, пры ма лі ўдзел 16 най мац ней шых 

ат ле таў све ту ў аб са лют най ва га вой ка тэ-

го рыі. Трох ра зо вы чэм пі ён све ту і ча ты рох-

ра зо вы пе ра мож ца чэм пі я на таў Еў ро пы 

ў ка тэ го рыі да 100 кг Анд рэй Ка зу сё нак 

вый граў усе ча ты ры свае су стрэ чы.

Трэ цяе мес ца на тур ні ры за няў яшчэ 

адзін прад стаў нік Бе ла ру сі Юрый Ры бак.

3. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» прай-

гра лі са пер ні цам з «Са ха лі на» 

ў ра сій скай су пер лі зе з лі кам 2:3. Пас ля 

пя ці ту раў у ра сій скай су пер лі зе ў ак ты ве 

ка ман ды Вік та ра Ган ча ро ва пяць ач коў і 

дзя вя ты ра док у таб лі цы. Ва лей ба ліст кі 

«Са ха лі на» з 11 ба ла мі раз мяс ці лі ся на 

трэ цім мес цы.

Чар го вы матч у су пер лі зе «Мін чан ка» 

пра вя дзе 23 снеж ня і пры ме на сва ёй пля-

цоў цы крас на дар скае «Ды на ма». Ста ліч-

ная ка ман да 14—15 снеж ня згу ляе ў Куб ку 

Бе ла ру сі, а 19 снеж ня пры ме ў Лі зе чэм пі-

ё наў італь ян скую «На ва ру».

4. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 

Мяш ко ва атры маў шос тую пе ра-

мо гу ў гуль нях SЕHА-лі гі. У мат чы 11-га 

ту ра чэм пі ё ны Бе ла ру сі ў Скоп'е абы гра лі 

ма ке дон скі «Ме та лург» з лі кам 34:28. Са-

мы мі вы ні ко вы мі ў скла дзе пе ра мож цаў 

ста лі Шы ме Івіч і Пе тар Джор джыч, якія 

за кі ну лі па 10 мя чоў.

Брас таў ча не на бра лі 18 ач коў і зай-

ма юць 5-е мес ца ў тур нір най таб лі цы. 

Лі дзі руе ма ке дон скі «Вар дар», у яко га 

27 ач коў.

На ступ ную су стрэ чу гэ та га тур ні ру БГК 

імя Мяш ко ва пра вя дзе 12 снеж ня на пар ке-

це брэсц ка га спарт комп лек су «Вік то рыя» 

су праць серб ска га клу ба «Жэ лез ні чар».

5. Бас кет ба ліс ты «Цмо кі-Мінск» 

атры ма лі дру гую пе ра мо гу ў 

мат чах Адзі най лі гі ВТБ. У да маш няй 

су стрэ чы з рыж скім ВЭ Фам «дра ко ны» 

бы лі мац ней шыя — 91:84.

На га да ем, у ця пе раш нім чэм пі я на це 

«Цмо кі» пе ра маг лі на вы ез дзе са ра таў скі 

«Аў та дор» з лі кам 99:95, а так са ма са сту пі-

лі до ма поль ска му клу бу «Зя лё на Гу ра» — 

71:88, ка зах стан скай «Аста не» — 86:93, 

ра сій скім камандам: «Ніж ня му Ноў га ра-

ду» — 78:87, крас на яр ска му «Ені сею» — 

73:95 і ў гас цях перм скай «Па рме» — 83:92 

і мас коў ска му ЦСКА — 88:119.

Ця пер «Цмо кі» зай ма юць пе рад апош-

няе, 13-е, мес ца, апя рэдж ва ю чы толь кі 

ВЭФ. На ступ ны па яды нак Адзі най лі гі ВТБ 

мін ча не пра вя дуць 16 снеж ня ў Крас на-

да ры су праць ра сій ска га клу ба «Ла ка ма-

тыў-Ку бань».

Дзміт рый НІ КУ ЛЕН КАЎ:

«АКАЗ ВА ЕЦ ЦА, Я НЕ ВЕ ДАЎ, 
ШТО ТА КОЕ ГАНД БОЛ»

Аб сва ім гуч ным пе ра хо дзе з БГК імя Мяш ко ва ў мін скі СКА, 
на дзе ях збор най і бу ду чай ра бо це

«На ша мэ та — вый сці на 
чэм пі я нат Еў ро пы — 2020, 
і з упэў не нас цю вам ска жу, 
што мы вый дзем на гэ ты 
чэм пі я нат».

Дзміт рый Ні ку лен каў 

у ганд бо ле ўжо два 

дзе ся ці год дзі, за яго 

пля чы ма вы ступ лен ні 

ў эліт ных клу бах све ту — 

поль скім «Ві ве», мін скім 

«Ды на ма», брэсц кім БГК. 

І рэ гу ляр на доб рыя гуль ні 

за збор ную кра і ны. Увес ну 

чут кі, у якія доў гі час 

не ве ры лі ба лель шчы кі 

руч но га мя ча, аб пе ра хо дзе 

да свед ча на га гуль ца ў 

мін скі СКА, ста лі рэ аль нас цю. Ні ку лен каў пра вёў 

з ар мей ца мі доў гія лет нія збо ры і ўжо ады граў у сва ім 

но вым клу бе прак тыч на паў се зо на. І толь кі ця пер, 

як пры зна ец ца сам Дзміт рый, па-са праўд на му да ве даў ся, 

што та кое ганд бол. Пра тое, як гу ляць з парт нё ра мі, якія 

прак тыч на ўдвая ма ла дзей шыя, і ці ёсць шанц у збор най 

Бе ла ру сі вяр нуц ца ў элі ту і ада брац ца на Алім пій скія 

гуль ні, Дзміт рый Ні ку лен каў рас ка заў у сва ім ін тэр в'ю.

Матэрыялы выпуску падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


