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«А я ка заў пе рад мат чам, што 

«Зе ніт» вый грае. Ду рань ста ры! 

Зра зу ме ла, што матч бу дзе цяж кі, 

але та ко га я не ча каў, — ка мен-

туе гуль ню, ма быць, са мы вя до мы 

ба лель шчык «Зе ні та» на род ны 

ар тыст Ра сіі Мі ха іл БА ЯР СКІ. — 

Каш мар які! Бед ны Ся ро жа Ся-

мак! Гэ та жу дас на. Ка ман да не ў 

фор ме і вый шла гу ляць без ба я-

во га ду ху. Так пад вес ці трэ не ра! 

Ну, як так мож на? Гэ та вель мі не 

па-муж чын ску пас ля чэм пі я на ту 

све ту так прай граць не са май 

моц най ка ман дзе. Хоць у мін скага 

«Ды на ма» доб рая ка ман да, але 

0:4! Я вель мі за сму ча ны», — за-

явіў Ба яр скі.

Вар та ад зна чыць і ін шых пі цер-

скіх ба лель шчы каў, якія ў та кой вя-

ліз най коль кас ці пры еха лі ў Мінск. 

Яны бы лі гуч ны мі, эма цы я наль-

ны мі і яр кі мі, за дзве га дзі ны да 

мат ча зла дзі лі ар га ні за ва ны пра-

ход па цэнт ры ста лі цы, а пад час 

гуль ні, ня гле дзя чы на лік на таб ло, 

не змаў ка лі, спя ва ю чы пес ні і за во-

дзя чы фа нац кія кры чал кі. Зрэш ты, 

не абы шло ся без зда рэн няў, пі цер-

цы ўчы ні лі бой ку на сек та ры са мі 

па між са бой, ба ла зе гэ та ні як не 

паў плы ва ла на са му гуль ню.

Га лоў ны трэ нер мінск ага 

«Ды на ма» Сяр гей ГУ РЭН КА ад-

зна чыў, што гэ ты матч — толь кі 

па ло ва спра вы яго па да печ ных. 

«Аб' ек тыў на ацэнь ваю ка ман ды, 

мы не маг лі за кошт май стэр ства 

абы граць «Зе ніт», ад нак за кошт 

гуль ня вой дыс цып лі ны да маг лі ся 

вы ні ку. Мае па да печ ныя га рэ лі 

жа дан нем уда ла згу ляць з ка ман-

дай з Санкт-Пе цяр бур га, і ў іх гэ та 

атры ма ла ся. Ха чу пе ра сце раг чы 

гуль цоў і ба лель шчы каў ад эй-

фа рыі. На пе ра дзе матч у ад каз з 

«Зе ні там» у Санкт-Пе цяр бур гу. І 

ў гас цях не аб ход на вы ста яць 90 

хві лін», — ад зна чыў трэ нер.

Са праў ды, упа даць у эй фа рыю 

ра на, бо фут бол ве дае ня ма ла 

кру тых кам бэ каў. На прык лад...

* У ро зыг ры шы Лі гі чэм пі ё наў 

се зо на 2016/2017 матч па між ПСЖ 

і «Бар се ло най» скон чыў ся з вы ні-

кам 4:0, а праз ты дзень «Бар са» 

здзейс ні ла кам бэк 6:1.

* Ка жуць, са май вар' яц кай 

гуль нёй у Бун дэс лі зе ста ла су-

стрэ ча «Бо ху ма» і «Ба ва рыі» ў 

1976 го дзе. На 53-й хві лі не лік быў 

4:0 на ка рысць «Бо ху ма», а з 54-й 

да 76-й хві лі ны мат ча «Ба ва рыя» 

за бі ла пяць!!! мя чоў, яшчэ праз 

ча ты ры хві лі ны на таб ло за га рэ-

лі ся ліч бы 5:5, а за тым за хві лі ну 

да фі наль на га свіст ка Улі Хё нэс 

усё ж та кі вы рваў пе ра мо гу для 

«Ба ва рыі».

У чац вер за вяр шыў ся яшчэ адзін 

матч з удзе лам бе ла рус ка га клу ба. 

Фут ба ліс ты брэсц ка га «Ды на ма» 

са сту пі лі кіпр ска му «Апа ло ну» 0:4. 

Су стрэ чы ў ад каз 3-га раў нда Лі гі 

Еў ро пы ад бу дуц ца праз ты дзень — 

16 жніў ня.

На га да ем, ра ней фут ба ліс ты 

БА ТЭ ў вы яз ным мат чы ква лі фі-

ка цый на га раў нда Лі гі чэм пі ё наў 

атры ма лі пе ра мо гу над «Ка ра ба-

хам» з лі кам 1:0. Іх гуль ня ў ад каз 

ад бу дзец ца на «Ба ры саў-Арэ не» 

14 жніў ня.

Да р'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Шлях ка ра тэ да Алім пій скіх гуль-

няў быў доў гі і не ска заць, што лёг-

кі, ён па чаў ся з 1999 го да, ка лі від 

спор ту кан чат ко ва пры знаў Між на-

род ны алім пій скі ка мі тэт. Каб тра-

піць у пра гра му Гуль няў, не аб ход-

на вы ка наць сот ні па тра ба ван няў 

алім пій скай хар тыі, у ка ра тэ гэ та 

атры ма ла ся толь кі ў 2016 го дзе. Вя-

лі кі ўплыў на МАК ака за ла тое, што 

гэ ты від спор ту не ве ра год на па пу-

ляр ны ў све це, ка ра тэ раз ві ва ец ца 

на ўсіх кан ты нен тах. На прык лад, на 

апош ніх чэм пі я на тах све ту ў Фран-

цыі, Гер ма ніі і Аў стрыі спа бор ніц твы 

аба вяз ко ва пра хо дзі лі на 15-ты сяч-

ных арэ нах, і ўсе яны збі ра лі анш-

ла гі. «Ка лі вы ба чы лі, за поў не ную 

«Мінск-Арэ ну», то ўяў ля е це, што ад-

бы ва ла ся там, — рас каз вае стар шы 

трэ нер на цы я наль най збор най Бе-

ла ру сі па ка ра тэ Ана толь Кур' я но-

віч. — Квіт кі на тур нір бы лі рас куп-

ле ны за два тыд ні да стар ту, кошт 

у пе ра ку паў да хо дзіў да 150 еў ра, 

хоць у ка сах бі ле ты мож на бы ло 

на быць за восем еў ра. Пад час спа-

бор ніц тваў гле да чы ся дзе лі на ват 

на пры ступ ках».

У Еў ро пе най больш па спя хо-

выя кра і ны ў гэ тым ві дзе спор ту — 

Фран цыя, Іта лія, Іс па нія і Тур цыя, 

у Азіі — Іран, Япо нія і Ма лай зія, 

доб ра раз ві ты ён так са ма ў Аў стра-

ліі, Бра зі ліі і ЗША. У чэм пі я на це 

све ту па ка ра тэ звы чай на пры ма-

юць удзел прад стаў ні кі 100 кра ін, 

на чэм пі я на це Еў ро пы — 50.

Ка лі ка заць пра са міх спарт сме-

наў, то тра піць на тур нір прэм' ер-

лі гі (спа бор ніц твы вы шэй ша га ўзроў-

ню) не так прос та. У іх мо гуць пры-

маць удзел толь кі 64 спарт сме ны, у 

тур ні рах уз роў ню ні жэй — се рыі А, 

коль касць ат ле таў не аб ме жа ва ная. 

«Ды і ў Бе ла ру сі ка ра тэ — гэ та до-

сыць па пу ляр ны від спор ту, — рас-

каз вае ге не раль ны сак ра тар фе дэ-

ра цыі Дзміт рый Бу рын скі. — Апош ні 

чэм пі я нат кра і ны прай шоў пры поў-

ных тры бу нах. Важ на, што ка ра тэ 

раз ві ва ец ца ва ўсіх аб лас цях, на ват 

у та кіх не вя лі кіх кут ках, як Уз да, Ві-

лей ка, Іўе, Ла гойск».

На Алім пій скіх гуль нях спартсме-

ны вы сту пяць у трох ка тэ го ры ях: у 

ку мі тэ ў жан чын і муж чын, а так-

са ма ў ка та. Каб ада брац ца на 

Гуль ні, ка ра тыс там трэ ба быць як 

ма га вы шэй у су свет ным рэй тын гу, 

а ён фар мі ру ец ца на пра ця гу двух 

га доў. «У ця пе раш ні час у топ-50 

су свет на га рэй тын га ўва хо дзяць 

шэсць бе ла рус кіх спарт сме наў, у 

сот ню — 10 ат ле таў. Гэ та зна чыць, 

у нас доб рыя перс пек ты вы і ёсць 

шан цы ада брац ца на Алім пі я ду, — 

ад зна чае Дзміт рый Бу рын скі. — 

Кас цяк збор най скла да юць ма ла-

дыя ка ра тыс ты, гэ та лю дзі, якія па-

ча лі па каз ваць вы ні кі два-тры га ды 

та му, уча раш нія юні ё ры, якія ўжо 

за рэ ка мен да ва лі ся бе доб ры мі вы-

ступ лен ня мі на чэм пі я на це і Куб ку 

Еў ро пы ся род мо ла дзі. Гэ та свед-

чыць аб ста ноў чай ды на мі цы раз-

віц ця. Мы не прос та спа дзя ём ся на 

доб ры вы нік, а ўсё ро бім для та го, 

каб спарт сме ны змаг лі за ва я ваць 

лі цэн зіі на Алім пі я ду, хоць ра зу ме-

ем, гэ та вель мі ня прос та, та му што 

больш за 180 кра ін удзель ні ча юць 

у гэ тым пра цэ се».

* * *
У Бе ла ру сі ка ра тэ так са ма 

па пу ляр нае, хоць на шы тур ні ры 

па куль і не збі ра юць на столь кі 

вя лі кай аў ды то рыі. Згод на з ка-

лян дар ным пла нам, што год пра-

во дзіц ца чэм пі я нат рэс пуб лі кі, ку-

бак, пер шын ство кра і ны і ін шыя 

тур ні ры, уся го іх ка ля 15. Спа бор-

ніц твы ла ка лі зі ру юц ца не толь кі ў 

ста лі цы, але і ў аб лас ных га ра дах. 

«Тур ні ры пра хо дзяць прак тыч-

на кож ны ты дзень, бы вае на ват 

так, што ў ад ны вы хад ныя ў роз-

ных мес цах пра вод зяц ца буй ныя 

спа бор ніц твы і ўсю ды збі ра юць 

анш ла гі (ад 400 да 600 удзель ні-

каў»), — пад крэс лі вае Дзміт рый 

Бу рын скі.

Ад мет на і тое, што ка ра тэ ў ад-

роз нен не ад ін шых ві даў спор ту ў 

кра і не, сён ня не ад чу вае праб лем з 

трэ нер скі мі кад ра мі. «У нас за мя жу 

ні хто не з'яз джае, хоць за пра шэн няў 

бы ло шмат, — з го на рам рас каз вае 

стар шы трэ нер на цы я наль най ка ман-

ды. — Акра мя та го, у дзя цей гэ ты від 

спор ту па пу ляр ны, та му мы па ста ян-

на пра во дзім ра бо ту па ад крыц ці ад-

дзя лен няў ка ра тэ ў спе цы я лі за ва ных 

спар тыў ных уста но вах».

* * *
Уклю чэн не ка ра тэ ў пра гра му 

Еў ра пей скіх гуль няў так са ма мож-
на лі чыць пэў ным кро кам у раз віц ці. 
Дзміт рый Бу рын скі ад зна чае, што 
для гэ та га кі раў ні ка мі Бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі пра во дзі ла ся вя лі кая 
ра бо та на еў ра пей скіх і су свет ных 
кан грэ сах, ра бо чых су стрэ чах.

На ІІ Еў ра пей скіх гуль нях спа бор-
ніц твы прой дуць у шасці жа но чых 
і шасці муж чын скіх ка тэ го ры ях, па 
восем спарт сме наў у кож най, гэ та 
зна чыць уся го ў іх возь муць удзел 
96 ка ра тыс таў з Еў ро пы. Бе ла ру сы 

атрым лі ва юць пу цёў кі на пра вах 

гас па да роў, ас тат нія ад бі ра юц ца 

на тур нір па вод ле рэй тын га. Да-

рэ чы, па спя хо вае вы ступ лен не 

на Еў ра пей скіх гуль нях да зво ліць 

спарт сме нам на браць ква лі фі ка-

цый ныя ба лы для та го, каб тра піць 

на Алім пі я ду-2020.

Пад рых тоў ка бе ла рус кай збор-

най да муль ты спар тыў на га фо-

ру му па ча ла ся ўжо даў но, ад нак 

трэ нер скі штаб па куль не спя ша-

ец ца агуч ваць ім ёны кан ды да таў 

на ўдзел у ім. «Ёсць аб' ек тыў ныя 

фак та ры, якія мо гуць змя ніць пла-

ны спарт сме наў — гэ та стан зда-

роўя, траў мы, ды і прос та спар-

тыў ная фор ма, у якой спарт смен 

па ды дзе да спа бор ніц тваў. Круг 

кан ды да таў па ста ян на зву жа ец ца. 

Еў ра пей скія гуль ні — гэ та да дат ко-

вая маг чы масць для спарт сме наў 

ся бе пра явіць, а нам гэ та да па мо-

жа вы зна чыц ца з ім ёна мі ат ле таў, 

якія бу дуць зма гац ца за алім пій-

скія лі цэн зіі», — ад зна чае Ана толь 

Кур'я но віч.

Спа бор ніц твы па ка ра тэ на Еў-

ра пей скіх гуль нях — 2019 бу дуць 

пра хо дзіць у «Чы жоў ка-Арэ не». 

З 28 да 30 ве рас ня гэ та га го да 

там прой дзе тэс та вы тур нір, у 

спарт сме наў бу дзе маг чы масць 

апра ба ваць пля цоў ку, а ў ар га-

ні за та раў зра зу мець усе ню ан сы 

арэ ны і ў чэр ве ні на ступ на га го да 

зра біць спа бор ніц твы са праўд ным 

свя там.

ВА ЎСІМ СВЕ ЦЕ ВЕ ДА ЮЦЬ, 
ШТО ТА КОЕ КА РА ТЭ

Гэ ты від спор ту ўпер шы ню бу дзе прад стаў ле ны на Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску і на Алім пі я дзе ў То кіа

Ка ра тэ доў гі час з'яў ля ла ся ад ным з ві даў спор ту — кан ды да таў 
на ўклю чэн не ў пра гра му Алім пій скіх гуль няў. Ад ной з пе ра шкод на 
шля ху да ста ту су алім пій ска га ві ду спор ту з'яў ляў ся вы со кі траў ма-
тызм спарт сме наў і на яў насць ве лі зар най коль кас ці сты ляў і фе дэ-
ра цый ка ра тэ, якія не імк ну лі ся да якой-не будзь спар тыў най уні фі-
ка цыі, не аб ход най для та го, каб стаць алім пій скім ві дам спор ту.

У алім пій скую пра гра му 2020 го да 

МАК уклю чыў пяць но вых ві даў 

спор ту — бей сбол (софт бол), ка ра тэ, 

сёр фінг, спар тыў нае ска ла ла жан не 

і скейт бор дынг. Га лоў най пры чы най 

іх з'яў лен ня ў пра гра ме з'яў ля ец ца 

па пу ляр насць ся род спар тыў най 

гра мад скас ці і ма са васць. Сён ня больш 

пад ра бяз на мы па га во рым аб ка ра тэ, 

та му што яно бу дзе прад стаў ле на на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску, гэ ты 

тур нір ста не свое асаб лі вай рэ пе ты цы яй пе рад Алім пій скі мі 

гуль ня мі ў То кіа. Пра тое, як від спор ту раз ві ва ец ца ў нашай 

кра і не і хто прад стаў ляе Бе ла русь на топ-тур ні рах, рас ка за лі 

стар шы трэ нер на цы я наль най ка ман ды Ана толь КУР' Я НО ВІЧ 

(на фота) і ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ка ра тэ 

Дзміт рый БУ РЫН СКІ.

ГЭ ТА БЫ ЛО ФЕ Е РЫЧ НА!ГЭ ТА БЫ ЛО ФЕ Е РЫЧ НА!
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