
12 12 жніўня 2017 г.

— На гэ ты тур нір у італь ян скі 
Гра се та я ехаў толь кі за «зо ла-
там». На чэм пі я на це Бе ла ру сі 
па ка заў доб ры вы нік — 2.26, ня-
гле дзя чы на тое, што стан быў 
не вель мі доб ры, та му сме ла 
раз ліч ваў на ме даль. У ква лі фі-
ка цыі вы ка рыс таў не шмат сіл, 
хут ка ад на віў ся, але са ма ад чу-
ван не ў фі на ле мне ўсё роў на не 
па да ба ла ся — не ад чу ваў сва іх 
ног. Ка лі вый шаў у сек тар, па-
ча лі ся скач кі, усё ста ла на свае 
мес цы. Па вы ні ках са пер ні каў у 
ква лі фі ка цыі ду маў, што вый-
граю спа бор ніц твы з вы шы нёй 
2.26, але хлоп цы з ін шых кра ін 
узя лі 2.28, мне прый шло ся пе-
ра нес ці сваю спро бу на 2.30. 
Са браў ся, на стро іў ся, ус пом ніў, 
што на мя не гля дзіць столь кі 
лю дзей на тры бу нах, хва рэ юць 
до ма, і ўсё атры ма ла ся.

— Вы ні ку ў 2.30 ха па ла 
для пе ра мо гі, але ты вы ра-
шыў па спра ба ваць яшчэ вы-
шэй — 2.33...

— Так, гэ тая спро ба ні чо га не 
вы ра ша ла, 2.32 я ўжо спра ба-
ваў ска каць, а на сан ты метр вы-
шэй — не, вы ра шыў зра біць гэ та. 
У трэ цяй спро бе ўсё атры ма ла ся 
ідэа льна, ха цеў яшчэ па ста рац-
ца ўзяць 2.35, але не атры ма ла-
ся, да та го ж зда ры ла ся траў ма. 
Скон чыў спа бор ніц твы з вы ні кам 
2.33, уста ля ваў шы аса біс ты рэ-
корд і рэ корд спа бор ніц тваў. Быў 
у вя лі кім шо ку.

— Што важ ней — вый граць 
ме даль або ўста ля ваць рэ-
корд?

— Я ха цеў прос та вый граць 
і за браць за ла тую ўзна га ро ду, 
а тут яшчэ і вы нік та кі, бліз кі да 
алім пій ска га п'е дэс та ла Рыа.

— Акра мя свай го вы ні ку, 
здзі ві ла што-не будзь у Іта ліі?

— Больш за ўсё рас ся лен-
не — мы жы лі ў ма нас ты ры, по-
бач зна хо дзі лі ся ма наш кі. Гэ та 
бы ло не як дзіў на. Ад бой у 23 га-
дзі ны, вый сці пас ля гэ та га ча су 

не маг чы ма, у ну ма рах не бы ло 
ра зе так для ноў тбу ка, гэ та ства-
ра ла не ка то рую ня зруч насць, 
але по тым мы пры вык лі.

— Якую вы шы ню пла ну еш 
ска рыць да лей?

— Для па чат ку трэ ба пры вык-
нуць да гэ тай, ру хац ца да лей па-
куль не ха чу, ды гэ та і не атры ма-
ец ца. Ха чу па ста рац ца заў сё ды 
ска каць 2.28, каб ча сам атрым лі ва-
ла ся 2.30, гэ та га па куль до сыць.

— Не ма лы шум на чэм пі я-
на це Еў ро пы вы клі ка ла сі ту-
а цыя з Ві я ле тай Сквар цо вай, 
на ўзна га родж ван ні якой пе-
ра блы та лі гім ны.

— Гэ та па мыл ка ар га ні за-
та раў, я не ду маю, што ўчы нак 
быў зроб ле ны на ўмыс на. Так, 
яны ві на ва тыя, але ка заць, што 
гэ та прос та ка та стро фа, не вар-
та, та кое зда ра ец ца. А што да-
ты чыц ца Ві я ле ты, ду маю, на яе 
мес цы, так па сту піў бы лю бы 
спарт смен, у тым лі ку і я.

— Вер нем ся да твай го ві ду 
спор ту. У скач ках важ на ду-
маць, са чыць за па во дзі на мі 
са пер ні каў і так тыч на пра ліч-
ваць, якую вы шы ню вар та за-
явіць у пэў ны мо мант?

— Вя до ма, гэ та аба вяз ко вы 
кам па нент пос пе ху, які да та-
го ж аказ вае псі ха ла гіч ны ціск 
на спарт сме на. Я яго ад чу ваў 
ужо не моц на, та му што да гэ-
та га ўдзель ні чаў у шмат лі кіх ка-
мер цый ных тур ні рах і пры вык да 
та кой ат мас фе ры. Час та спарт-
смен сам вы ра шае, якую вы шы-
ню за явіць, ча сам ра іц ца з трэ не-
рам, мы з ма ім на стаў ні кам ужо 
ра зу ме ем адзін ад на го з по гля ду, 
та му тут на ват не трэ ба слоў.

— Шмат што ў скач ках за-
ле жыць ад на ва коль на га ася-
род дзя?

— Так, асаб лі ва для мя не. 
Чым больш лю дзей на ста ды ё-
не, чым мац ней шая пад трым ка, 
тым пра сцей мне ска каць. Ува га 
мя не не скоў вае, а, на ад ва рот, 
на дае ўпэў не нас ці. Шмат што 
за ле жыць ад па крыц ця стадыё-
на — цвёр дае яно або мяк кае. 
Ёсць за леж насць і ад на двор'я. 
Не па жа да на, каб быў ве цер — 
у за леж нас ці ад та го, з яко га бо-
ку ён дзьме, трэ ба ка рэк та ваць 
раз бег. Са мая кам форт ная тэм-
пе ра ту ра дзесь ці +25 гра ду саў. 
У дождж мы, да рэ чы, так са ма 
ска чам.

— Як звы чай на спраў ля-
еш ся з хва ля ван нем?

— На ўсе тур ні ры спе цы яль-
на бя ру з са бой ноў тбук, гу-
ляю ў Dota, каб не ду маць аб 
спа бор ніц твах. Але гу ляю або 
ся джу ў ін тэр нэ це, толь кі ка лі 
ёсць воль ны час, так ноў тбук 
не ад чы няю на огул, хоць ра ней 
не мог жыць без яго.

— Як пра хо дзіць для ця бе 
дзень спа бор ніц тваў?

— У гэ ты дзень я прак тыч на 
не ем. Лі чу, што спарт смен па-
ві нен быць га лод ным, та ды ён 
лепш вы сту пае. Гэ та, вя до ма, 
не да ты чыц ца тых ві даў спор ту, 
дзе ат ле ту трэ ба шмат энер гіі. 
Пра чнуў ся, п'ю гар ба ту з ша ка-
лад кай і іду на раз мін ку, ка лі 
ёсць час да стар ту, то слу хаю 
му зы ку ці гля джу ці ка выя ві дэа. 
Пас ля спа бор ніц тваў ужо ад ры-
ва ю ся, ем усё, што ха чу, больш 
за ўсё люб лю мя са.

— Што з'яў ля ец ца для ця бе 
га лоў най ма ты ва цы яй?

— Я ха чу за раб ляць гро шы, 
каб поў нас цю за бяс печ ваць ся-
бе, мець ква тэ ру, ма шы ну. Ка лі 
ка заць пра спар тыў ныя мэ ты, 
то, вя до ма, як лю бы спарт смен, 

імк ну ся да алім пій ска га ме да ля, 
а там ужо як атры ма ец ца.

— На твой по гляд, якія 
агуль ныя ры сы аб' яд ноў ва-
юць чэм пі ё наў?

— Та лент, пра ца здоль насць 
і пра віль ная псі ха ло гія. Ду маю, 
што га лоў ным ін грэ ды ен там у 
рэ цэп це пос пе ху ўсё ж з'яў ля-
юц ца за дат кі з дзя цін ства — гэ-
та 60 пра цэн таў.

— Звы чай на пе ра ход з ма-
ла дзёж на га ў да рос лы спорт 
ад бы ва ец ца цяж ка і не заў сё ды 
па спя хо ва, не ба іш ся гэ та га?

— Тут больш псі ха ло гіі, не 
трэ ба за дум вац ца пра тое, што 
не ўсё так прос та, лепш больш 
пра ца ваць, пры слу хоў вац ца 
да свай го ар га ніз ма, і та ды ўсё 
атры ма ец ца. Я ўжо пры маў 
удзел у да рос лых ка мер цый ных 
тур ні рах, спа бор ні чаў з алім пій-
скі мі чэм пі ё на мі і аб гуль ваў іх. 
За раз най леп шы ў све це ў скач-
ках — спарт смен з Ка та ра, яго 
вы нік у гэ тым се зо не 2.37, гэ та 
до сыць вы со ка, але спа дзя ю ся, 
што ў мя не зной дуц ца сі лы да-
рас ці да яго.

— Што са мае скла да нае ў 
спор це для ця бе на сён няш ні 
мо мант?

— Па куль усё ідзе доб ра, не 
ад чу ваю асаб лі вых праб лем. 
Скла да на да во дзіц ца ў асноў-
ным зі мой, ка лі ў спарт сме наў 
за клад ва ец ца ба за, там на пру-
жан не не толь кі фі зіч нае, але і 
псі ха ла гіч нае — доў гая ма на-
тон ная пра ца. У ней кі мо мант 
трэ ба прос та ся бе пе ра ла маць, 
пе ра цяр пець.

— На огул, з ві дам спор ту 
ты вы зна чыў ся ад ра зу?

— Не, два га ды зай маў ся 
пла ван нем, по тым бок сам, мне 
вель мі па да ба ла ся, але баць-
кі па ста ян на на стой ва лі, каб 
я пай шоў у лёг кую ат ле ты ку. 
Яны са мі спарт сме ны, май стры 
спор ту — баць ка ў бе гу з бар' е-
ра мі, ма ма ў скач ках у даў жы-
ню. Я ў дзя цін стве на огул усё 
вый гра ваў, по тым спы ніў ся на 
трох дыс цып лі нах — бар' е ры, 
скач кі ў даў жы ню і вы шы ню. 
І ця пер, да рэ чы, вель мі доб ра 
бя гу спрынт, праў да, у кра соў-
ках, шы по вак у мя не ня ма. Вель-
мі ха це ла ся б па спра ба ваць у іх, 
але трэ нер не да зва ляе.

— Вы ні кі ў скач ках у вы-
шы ню прый шлі ад ра зу?

— Усё іш ло па сту по ва і за ле-
жа ла ад пра цы. Я ве даў, што ў 
гэ тым се зо не зра біў вель мі вя-
лі кі і якас ны аб' ём ра бо ты, та му 
вы нік па ві нен быў прый сці.

— Ка лі б не спорт...
— На ват не ве даю, чым бы 

я мог зай мац ца, у дзя цін стве 
вель мі лю біў стра лял кі, ха цеў 
тра піць на вай ну



«ЛІ ЧУ, ШТО СПАРТ СМЕН 
ПА ВІ НЕН БЫЦЬ ГА ЛОД НЫМ»

Чэм пі ён Еў ро пы пры ад кры вае сак рэ ты па спя хо вых скач коў

«Гу ляю ў Dota, 
каб не ду маць 
аб спа бор ніц твах».

ВЫПУСК №8 (57)

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

АнонсАнонс  

Фут бол па мя ці
У Мін ску прой дзе між на род ны юнац кі тур-
нір па фут бо ле па мя ці Юрыя Кур не ні на.

Ён стар туе сён ня і пра цяг нец ца да 16 жніў ня. 
Удзел у сёмых па лі ку спа бор ніц твах пры ма юць 
фут ба ліс ты не ста рэй шыя за 2002 год на ра джэн-
ня. У ста лі цу Бе ла ру сі пры еха лі прад стаў ні кі ака-
дэ мій ка зан ска га «Ру бі на», мас коў скіх «Ды на-
ма», «Тар пе да» і «Чар та на ва». Так са ма ў тур ні ры 
пры ма юць удзел вы ха ван цы ака дэ міі фут боль на-
га клу ба «Мінск» і ста ліч на га «Ды на ма».

Юрый Кур не нін — чэм пі ён Са вец ка га Са ю-
за па фут бо ле (1982), брон за вы пры зёр (1983). 
Фі на ліст Куб ка СССР (1987), бы лы трэ нер ма ла-
дзёж най збор най Бе ла ру сі. Па мёр Юрый Ана то-
ле віч у 2009 го дзе



Ха кейХа кей  

ПАЧ НЁМ 
З ЧЭМ ПІ Ё НАЎ
Між на род ная фе дэ ра цыя ха кея апуб лі ка-

ва ла ка лян дар мат чаў чэм пі я на ту све ту 

2018 го да ў эліт ным ды ві зі ё не. На га да-

ем, пла не тар нае пер шын ство прой дзе ў 

дац кіх га ра дах Ка пен га ген і Хер нінг з 4 

па 20 мая. Збор ная Бе ла ру сі згу ляе ў гру-

пе А, дзе су стрэ нец ца са збор ны мі Ра сіі, 

Шве цыі, Чэ хіі, Швей ца рыі, Сла ва кіі, Фран-

цыі і Аў стрыі. Мат чы гру пы А пры ме ў 

Ка пен га ге не Royal Arena ўмя шчаль нас цю 

12,5 тыс. ча ла век.

Удзель ні ка мі тур ні ру ў гру пе В ста нуць збор-

ныя Ка на ды, Гер ма ніі, ЗША, Фін лян дыі, Нар ве гіі, 

Лат віі, Рэс пуб лі кі Ка рэя і гас па ды ня тур ні ру — 

Да нія. Гуль ні гэ тай гру пы прой дуць на Jyske 

Bank Boxen у Хер нін гу, якая ўмя шчае 11 тыс. 

гле да чоў.

Свой пер шы матч на тур ні ры збор ная Бе ла-

ру сі пра вя дзе су праць дзе ю чых чэм пі ё наў све-

ту — ка ман ды Шве цыі, а за вер шыць гру па вы 

этап па ядын кам су праць Сла ва кіі.

Рас клад мат чаў:

04.05 — Шве цыя — Бе ла русь (па ча так — 

21.15),

05.05 — Фран цыя — Бе ла русь (17.15),

07.05 — Бе ла русь — Ра сія (17.15),

09.05 — Швей ца рыя — Бе ла русь (17.15),

11.05 — Бе ла русь — Чэ хія (21.15),

12.05 — Аў стрыя — Бе ла русь (17.15),

15.05 — Бе ла русь — Сла ва кія (17.15).

Чвэрць фі наль ныя па ядын кі прой дуць на 

абедз вюх арэ нах, а паў фі на лы, за пла на ва ныя 

на 19 мая, і фі нал 20 мая пры ме Royal Arena. 

Бі ле ты на су свет ны ха кей ны фо рум — 2018 па-

сту пяць у про даж 1 ве рас ня



Чу лі?Чу лі?  

Жан чы ны 
ся род ар біт раў

У Ма ла дзеч не прай шоў су дзейс кі збор, 
удзел у якім упер шы ню пры ня лі дзве 
дзяў чы ны, якія ўжо ра ней пра ца ва лі на 
спа бор ніц твах пад эгі дай Фе дэ ра цыі ха кея 
Бе ла ру сі. У се зо не-2017/18 Ві та лія Ха мі-
цэ віч і Анас та сія Та на се віч па спра бу юць 
ся бе ў якас ці лі ней ных суд дзяў, аб слу гоў-
ва ю чы мат чы най вы шэй шай лі гі чэм пі я на-
ту Бе ла ру сі.

У фе дэ ра цыі ха кея кра і ны ад зна чы лі, што 
ра ней ФХБ ужо вы сту па ла з рэ ка мен да цы яй 
да аб слу гоў ван ня жа но чых спа бор ніц тваў пад 
эгі дай Між на род най фе дэ ра цыі ха кея. Цал кам 
маг чы ма, што хтось ці з дзяў чат ужо ў най блі-
жэй шым се зо не атры мае пер шыя між на род ныя 
пры зна чэн ні.

За ўва жым, што за ня тка мі на збо ры га лоў-
ных і лі ней ных ар біт раў, а так са ма ін спек та раў 
су дзейс ка га кор пу са кі ра ваў стар шы ня су дзей-
с ка га ка мі тэ та ФХБ Ула дзі мір Пра ску раў. Удзел 
у ме ра пры ем стве пры ня лі 63 ча ла ве кі



Но выя ім ёныНо выя ім ёны  

Мак сім НЕ ДА СЕ КАЎ вый граў кан ты нен таль ны чэм пі я нат 
па лёг кай ат ле ты цы (U-20) у скач ках у вы шы ню з вы ні кам 
2 мет ры 33 сан ты мет ры, на ня даў ніх Алім пій скіх гуль нях у 
Бра зі ліі та кая вы шы ня пры нес ла спарт сме ну з Укра і ны Баг-
да ну Бан да рэн ку брон за вы ме даль. Акра мя та го, Мак сім пе-
ра пі саў рэ корд юнац ка га чэм пі я на ту Еў ро пы, які за ста ваў ся 
не па хіс ным на пра ця гу 40 га доў. Ня гле дзя чы на тое, што так 
па спя хо ва ма ла ды спарт смен яшчэ не ска каў, у пла нах па-
ка рыць яшчэ больш кру тыя вы шы ні і да гнаць ця пе раш ня га 
лі да ра ў гэ тым ві дзе спор ту ка тар ца Му та за Эса Бар шы ма, 
які па каз вае вы нік 2.37. У сва ім ін тэр в'ю Мак сім рас ка заў пра 
ат мас фе ру чэм пі я на ту Еў ро пы, пра тое, што ма ты вуе яго на 
вы нік, і як звы чай на пра во дзіць дзень стар ту.


