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— Яў ген, ці ча ка лі, што вый-

гра е це «зо ла та» ў Мін ску?

— Я мак сі ма ліст, раз ліч-

ваў на ме даль, та му што ўжо 

да ся гаў пос пе хаў у па доб ных 

гон ках. Да та го ж пра ра біў вя-

лі кую пра цу: увесь сне жань 

трэ ні ра ваў ся на Кіп ры, у сту-

дзе ні пра вёў гон кі на чэм пія-

на це Ра сіі, пры ехаў на этап 

Куб ка све ту ў Мінск у вель мі 

доб рай фор ме.

— Ці спра ві лі ся на шы су-

ай чын ні кі з ар га ні за цы яй та-

ко га буй но га тур ні ру?

— Так, усё бы ло на са мым 

вы шэй шым уз роў ні, ні я кіх ню-

ан саў. Ба чыў роз ныя ві дэа ро-

лі кі, дзе і за меж ныя спарт сме-

ны па кі да лі свае ста ноў чыя 

вод гу кі.

— Мі ну лы год стаў для вас 

до сыць па спя хо вым, і ця пе-

раш ні па чаў ся з пе ра мо гі.

— Так, ле там 2017-га я 

вый граў Гран-пры Мін ска на 

ша шы, пе ра ма гаў і на трэ ку 

(этап Куб ка све ту і чэм пі я нат 

Еў ро пы). Ра ды, што 2018-ы па-

чаў ся на та кой жа па зі тыў най 

хва лі, бо на пе ра дзе чэм пі я нат 

све ту ў Га лан дыі.

— Ці за да во ле ны фор май, 

у якой па ды хо дзі це да яго?

— Так, ад чу ваю ся бе вы дат-

на. Уво гу ле ка жу чы, за ста ло ся 

ўся го два тыд ні — гэ та вель мі 

ма лень кі пра ме жак ча су, за 

яго асаб лі ва не пад рых та вац-

ца, што ёсць, тое ёсць. Ця пер 

у мя не за кан чва ец ца збор у 

Тур цыі, по тым пры еду ў Мінск 

па ка тац ца па ру дзён на трэ-

ку і ад праў лю ся ў Га лан дыю. 

Зра зу ме ла, бу ду вы сту паць 

у скрэт чы, ка лі ў на шай ка-

ман ды атры ма ец ца тра піць у 

мэ ды сан, та ды і ў гэ тай дыс-

цып лі не.

Ся род лі да раў на чэм пі я на-

це бу дуць аў стра лій цы, бры-

тан цы, бель гій цы, дат ча не. 

Мно гія кра і ны за раз сур' ёз на 

да да лі, на ват ка лі мер ка ваць 

па ся рэд ніх хут ка сцях, гэ та ві-

даць. Га ды тры та му ве ла сі пе-

дыс ты па каз ва лі 50—52 км/г, 

ця пер — 55—57 км/г. Кан ку-

рэн цыя рас це.

— Якія за да чы ста яць пе рад 

ва мі на чэм пі я на це све ту?

— Імк ну ся вы кон ваць кант-

ракт, за клю ча ны з Мінс пор-

там, там пра пі са на шос тае — 

дзя ся тае мес ца, але я, вя до ма, 

еду ў Га лан дыю па ме да лі. Ужо 

вый гра ваў чэм пі я нат Еў ро пы, 

Ку бак све ту, не ха пае толь кі 

пе ра мо гі на пла не тар ным пер-

шын стве.

— У све це рас паў сю джа-

на прак ты ка, ка лі ве ла гон-

шчык вы сту пае і на ша шы, 

і на трэ ку?

— Так, ча сам ад но не мо жа 

быць без дру го га: каб га няц ца 

на трэ ку, не аб ход на прак ты ка 

на ша шы. Гор ныя трэ ні роў кі 

да зва ля юць пра ка чаць сі лу, 

ця га ві тасць, а на трэ ку раз ві-

ва ец ца хут касць.

Ка лі ка заць пра ад роз нен ні 

на спа бор ніц твах, то на трэ ку 

гон кі больш ка рот кія па ча се, 

але вель мі хут кас ныя. 30 хві-

лін ты пра цу еш на мя жы сва іх 

маг чы мас цяў. На ша шы мо-

жаш ехаць 4 га дзі ны, за гэ-

ты час і ва ды па п'еш, і па ясі, 

і свое ча со ва збя рэш ся на фі-

ніш. Мне больш па да ба ец ца 

трэк, гэ та мая асноў ная спе-

цы я лі за цыя, але за раз вя лі кі 

ак цэнт раб лю на ша шы, та му 

што ў бу ду чы ні ха це ла ся б 

тра піць у пра фе сій ны клуб. 

«Мінск» — гэ та кан ты нен-

таль ны клуб, вель мі доб ра, 

што ён на огул ёсць у Бе ла ру-

сі, гэ та вя лі кая перс пек ты ва 

для спарт сме наў і ў пры ват-

нас ці для мя не. Вы ступ лен ні 

за яго — шанц па ка заць ся бе 

на гон ках еў ра пей ска га ка-

лен да ра, за рэ ка мен да ваць, 

каб ця бе за ўва жы лі і пра па-

на ва лі кант ракт з пра ту раў-

скім клу бам.

— Па хо дзе ша шэй ных 

го нак за ўва жа е це, што ад-

бы ва ец ца ва кол?

— Гэ та за ле жыць ад та го, 

які ход гон кі, ка лі ней кія вы ра-

шаль ныя мо ман ты, то ўво гу ле 

ні чо га на во кал не ба чыш, а ка-

лі пе ла тон ад пус ці лі ў ад рыў, 

а гру па ко ціц ца, мож на тро хі 

рас сла біц ца, зла дзіць пе ра кус 

і па на зі раць за гор ны мі пей-

за жа мі.

— Ёсць кра і на, дзе вы сту-

паць па да ба ец ца больш за 

ўсё?

— На ша шы ў мя не больш 

раў нін ная спе цы я лі за цыя, та-

му мне па да ба юц ца кра і ны ме-

на ві та з та кім рэ лье фам.

— Ці зда ра лі ся не стан-

дарт ныя сі ту а цыі пад час 

го нак?

— Бы ва ла. На прык лад, ідзе 

гон ка, гру па гон шчы каў з'яз-

джае ў ад рыў, і тут чы гу нач ны 

пе ра езд, лі да ры пра ско чы лі, 

а ас тат няя гру па не па спя вае, 

шлаг ба ум за чы ня ец ца. Пры-

хо дзіц ца ча каць, па куль пра-

е дзе цяг нік. Праў да, пра ві лы 

рэ гу лю юць та кія сі ту а цыі, усіх 

ве ла гон шчы каў тар мо зяць, 

па куль удзел не змо гуць пра-

цяг ваць усе спарт сме ны. А на-

огул, уся го ха па ла, мо жа і са-

ба ка які-не будзь вы ска чыць 

пад ко лы, на збо ры ў Ар ме ніі 

су стрэ лі цэ лы ста так па ра сят.

— Важ на са чыць за ўлас-

най бяс пе кай на ша шы?

— Вя до ма, не бяс пе ка на 

да ро зе пры сут ні чае заў сё ды, 

на спа бор ніц твах ве ла гон-

шчы каў су пра ва джае мі лі цыя 

на ма шы нах і ма та цык лах, 

а вось ка лі трэ ні ру еш ся на 

ша шы сам, трэ ба быць вель мі 

ўваж лі вым, тры мац ца на ад-

лег лас ці мет ра ад або чы ны і 

вы кон ваць ін шыя пра ві лы, бо 

сум ных вы пад каў бы ло ўжо 

вель мі мно га.

— Што б вы на зва лі са мым 

га лоў ным у ве ла спор це?

— Тут трэ ба быць пра ца ві-

ком і лю біць тое, што ро біш. 

Мне не як з са ма га дзя цін ства 

спа да баў ся гэ ты від спор-

ту. Трэ нер прый шоў у шко лу 

на бі раць дзя цей у сек цыю, 

спа чат ку ту ды пай шоў мой 

ма лод шы брат, праз дзень 

з'я віў ся і я. Усё не як ад ра зу 

ста ла склад вац ца, спа чат ку ў 

Грод не (там я на ра дзіў ся) па-

чаў пе ра ма гаць на га рад скіх 

спа бор ніц твах, по тым на рэс-

пуб лі кан скіх, гэ та на да ва ла 

мне сіл і ма ты ва цыі, ха це ла ся 

ўсё больш пра ца ваць.

— З Грод на ў нас ёсць 

яшчэ адзін вя до мы спарт-

смен з та кім жа проз ві-

шчам — ганд ба ліст Ар цём 

Ка ра лёк...

— Так, гэ та мой стры еч ны 

брат, са чу за ганд бо лам, гля-

дзеў сту дзень скі чэм пі я нат 

Еў ро пы, сум на, што хлоп цы 

час та прай гра ва лі.

— Вер нем ся да ве ла спор-

ту, ён траў ма не бяс печ ны?

— Вя до ма, ка лі гру па ня-

сец ца, мож на ча каць уся го: 

хтось ці за ка гось ці за ча піў ся, і 

па чы на юц ца па дзен ні, ад гэ та-

га, вя до ма, траў мы. Мя не яны 

так са ма не абы шлі, сі ня кі — 

гэ та дро бя зі, звык ла, а вось 

не як уз нік ла праб ле ма з ка-

ле нам з-за та го, што ня ўда ла 

ўпаў. Там са бра ла ся вад касць, 

прый шло ся вы пам поў ваць, 

дзя куй бо гу, усё абы шло ся.

— Якую пе ра мо гу на за вя-

це са май знач най у ва шай 

кар' е ры?

— Гэ та на ват не пе ра мо га, 

а трэ цяе мес ца на чэм пі я на це 

Еў ро пы ў 2015 го дзе ў ка манд-

най гон цы. Ле тась я ехаў на гэ-

ты тур нір ужо мэ та на кі ра ва на 

па ме даль, а та ды гэ та бы ло 

не ча ка на. Хоць і ў 2017-м не 

мог па ве рыць у сваю пе ра мо гу, 

па куль не ўру чы лі май ку чэм пі-

ё на, у якой па тра ды цыі трэ ба 

спаць. Бы ло вель мі пры ем на.

— Як звы чай на стро іц ца 

ваш дзень?

— Свой асноў ны час я пра-

вод жу на збо рах за мя жой, 

рых ту ю ся да го нак. Пра чы на-

ю ся, на га лод ны страў нік іду 

на за рад ку аль бо на рас цяж-

ку да мо ра. Сне даю за дзве 

га дзі ны да па чат ку за ня ткаў 

і ка ля 10 га дзін вы яз джаю на 

трэ ні роў ку, якая доў жыц ца ад 

4 да 6 га дзін на ша шы. Вяр та-

ю ся блі жэй да ве ча ра, вя чэ-

раю і кла ду ся спаць. У дзень 

ад па чын ку імк ну ся вы ехаць у 

го рад, па ся дзець дзе-не будзь 

у ка фэ і ад па чыць ма раль на.

— Трэ ні роў кі атрым лі-

ва юц ца до сыць энер га за-

трат ныя.

— Так, та му бя ру з са бой 

ежу, гэ та звы чай на ба тон чы кі 

мюс лі, зе фір ці бу лач кі з джэ-

мам, якія я га тую сам. Ёсць 

яшчэ спе цы яль ныя ге лі, які мі 

зруч на хар ча вац ца ў да ро зе, 

але я не ба чу ў іх сэн су, бу лач-

ка за свой ва ец ца даў жэй і дае 

больш энер гіі.

— До пін га выя скан да лы 

сён ня — ад на з са мых важ-

ных тэм у спор це, а па ча лі ся 

яны ме на ві та з ве ла спор ту.

— Так, з Лэн са Ар мстран-

га, ся мі ра зо ва га пе ра мож цы 

«Тур дэ Франс», ле ген ды ве-

ла спор ту, які быў злоў ле ны на 

до пін гу. Я спа кой на да гэ та га 

стаў лю ся, упэў не ны ў са бе і ў 

сва ім ле ка ры. На Куб ку све ту 

ў Мін ску зда ваў тэст два ра зы 

на дзень — да стар ту гон кі і 

пас ля пе ра мо гі. Прад стаў ні кі 

ан ты до пін га ва га кант ро лю мо-

гуць пры ехаць да мя не да до-

му ў лю бы час. У ад па вед ныя 

служ бы спарт смен ад дае план 

сва іх збо раў, спа бор ніц тваў і 

гэ так да лей для та го, каб яны 

бы лі ў кур се, дзе і ў які час зна-

хо дзіц ца ат лет. На прык лад, 

ка лі я пра чы на ю ся ў 7 ра ні цы, 

ве даю, што з 7 да 8 па ві нен 

быць до ма, та му што мо гуць 

пры ехаць і пра ве рыць мя не. 

Спе цы я ліс ты ан ты до пін га вай 

служ бы ро бяць гэ та, вя до ма, 

без па пя рэ джан ня і ў лю бы 

дзень, на прык лад, за мі ну лы 

год да мя не да до му пры яз джа-

лі 7 ра зоў, я здаў 14 проб. Гэ та 

шмат.

Яў ген КА РА ЛЁК:

У 
сту дзе ні Мінск пры няў этап Куб ка све ту па ве ла-

спор це на трэ ку. Адзі ны ме даль для бе ла рус кай 

збор най за ва я ваў Яў ген Ка ра лёк, ён стаў най-

леп шым у скрэт чы. Пос пе хаў у гэ тай дыс цып лі не ве ла-

гон шчык ужо да ма гаў ся на ана ла гіч ным тур ні ры ў Лос-

Ан жэ ле се летась і на чэм пі я на це Еў ро пы ў Пар ту га ліі. 

Ця пе раш няя вы дат ная фор ма Яў ге на вы клі кае ап ты мізм 

асаб лі ва зараз, ка лі да чэм пі я на ту све ту за ста ец ца ка ля 

двух тыд няў. Пра свае пла ны на пла не тар нае пер шын-

ство, жорст кі до пінг-кант роль і бяс пе ку ў ве ла гон ках на 

ша шы Ка ра лёк рас ка заў у ін тэр в'ю «Звяз дзе».

Га ла ва 
за кру жы ла ся 

не толь кі 
ў Са сно віч

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра матч 

Куб ка Фе дэ ра цыі Бе ла русь — Гер ма нія, 

вы ступ лен не ганд боль на га СКА 

ў ро зыг ры шы Куб ка ЕГФ і жа но чай 

бас кет боль най збор най у ад бо ры 

на чэм пі я нат Еў ро пы.

1. Жа но чая тэ ніс ная збор ная прай гра ла 

ка ман дзе Гер ма ніі з лі кам 2:3 у чвэрць-

фі наль ным мат чы Куб ка Фе дэ ра цыі.

У пер шы дзень спа бор ніц тваў, 10 лю та га, Ары-

на Са ба лен ка ўзя ла верх над Тац ця най Ма ры яй, 

а за тым Аляк санд ра Са сно віч са сту пі ла Ан то ніі 

Лот нэр. Пад час мат ча Аляк санд ра ад чу ла праб-

ле мы са зда роў ем, яна дай гра ла су стрэ чу, але з 

ад моў ным для ка ман ды вы ні кам. Ме ды цын скае 

аб сле да ван не пас ля гуль ні па цвер дзі ла асця ро-

гу ўсёй ка ман ды ў тым, што Са сно віч не змо жа 

да па маг чы тэ ні сіст кам у ня дзе лю, та му ка пі тан 

ка ман ды Эду ард Дуб роў зра біў апе ра тыў ную за-

ме ну Аляк санд ры на Ве ру Лап ко.

У ня дзе лю ма ла дая тэ ні сіст ка са сту пі ла Тац ця-

не Ма рыі, а по тым Ары на Са ба лен ка пе рай гра ла 

Ан то нію Лот нэр, пас ля ча го лёс мат ча вы ра шыў ся 

ў дра ма тыч най пар най су стрэ чы.

У ёй Ары на Са ба лен ка і Лі дзія Ма ро за ва ва 

ўпар тай ба раць бе са сту пі лі ня мец ка му ду э ту Ган-

на-Ле на Грэ не фельд/Тац ця на Ма рыя.

— На ша за да ча ця пер вяр нуц ца ў І Су свет-

ную гру пу, та му што на ступ ны этап у кра са ві-

ку ўжо бу дзе пе ра ход ны, за пра ва за стац ца ў 

вась мёр цы най мац ней шых, — пад во дзіць вы ні кі 

су стрэ чы Эду ард Дуб роў. — Апош нім ча сам нам 

ледзь-ледзь ча гось ці не ха пае. У нас ня ма то-

па вай па ры, якая ста біль на гу ляе на тур ні рах. 

У цэ лым я за да во ле ны ка ман дай! Ка лек тыў наш 

мне па да ба ец ца: згур та ва ны, хо ча гу ляць, удас-

ка наль вац ца, пра гне пе ра мог, ні хто не рас кі сае, 

а, на ад ва рот, пры му шае ся бе пра ца ваць да лей, 

га то вы ўжо на на ступ ным тыд ні ехаць і гу ляць 

на тур ні ры.

Збор ная Гер ма ніі ў ба раць бе за вы хад у фі нал 

згу ляе з тэ ні сіст ка мі Чэ хіі, якія ў 1/4 пе рай гра лі 

ў Пра зе швей ца рак з лі кам 3:1. Яшчэ ў ад ным 

чвэрць фі на ле фран цу жан кі адо ле лі на сва ёй 

пля цоў цы бель гі ек — 3:2. У паў фі на ле ка ман да 

Фран цыі згу ляе са збор най ЗША, якая пе ра маг ла 

ў ся бе до ма тэ ні сіс так Ні дэр лан даў.

2. Жа но чая збор ная кра і ны па бас кет бо ле 

прай гра ла ка ман дзе Тур цыі ў за ключ ным 

мат чы пер ша га кру га ква лі фі ка цый на га раў нда 

чэм пі я на ту Еў ро пы — 54:64. Са май вы ні ко вай у 

скла дзе бе ла ру сак ака за ла ся на ту ра лі за ва ная аме-

ры кан ка Алекс Бэнт лі, якая на бра ла 12 ач коў.

На ступ ны па яды нак у ква лі фі ка цый най гру-

пе В бе ла рус кія бас кет ба ліст кі так са ма пра вя-

дуць на да маш няй пля цоў цы ў ста ліч ным Па ла-

цы спор ту. Заўт ра іх са пер ні кам бу дзе збор ная 

Поль шчы, якая на пя рэ дад ні вый гра ла ў Та лі не ў 

эс то нак з лі кам 87:68.

На га да ем, на стар це ад бо рач на га тур ні ру ў 

ліс та па дзе 2017 го да бе ла рус кая дру жы на пе ра-

маг ла по лек — 70:62, а за тым у Мін ску раз гра мі-

ла са пер ніц з Эс то ніі з лі кам 80:63.

Ста но ві шча ка ман даў у гру пе В: Тур цыя — 6 ач-

коў, Бе ла русь — 5, Поль шча — 4, Эс то нія — 3.

3. Жа но чая збор ная Бе ла ру сі па ін дор-ха-

кеі ста ла брон за вым пры зё рам Куб ка 

све ту ў Бер лі не. У мат чы за трэ цяе мес ца бе ла-

рус кі су стрэ лі ся з са пер ні ца мі з Укра і ны і да бі лі ся 

пе ра мо гі — 2:1.

Ад зна чым, што на ша збор ная ўпер шы ню ста ла 

брон за вым пры зё рам Куб ка све ту, да гэ та га най-

леп шым вы ні кам ка ман ды бы ло чац вёр тае мес ца 

ў 2011 го дзе ў Поз на ні. Ця пер у су свет ным рэй-

тын гу збор ная Бе ла ру сі зай мае пя тае мес ца.

4. Ганд ба ліс ты мінск ага СКА ня ўда ла 

стар та ва лі ў гру па вым эта пе ро зыг ры-

шу Куб ка ЕГФ. У да маш нім па ядын ку пер ша га 

ту ра спа бор ніц тваў ар мей цы са сту пі лі ня мец ка му 

«Маг дэ бур гу» з лі кам 31:33. На ступ ны матч СКА 

пра вя дзе 17 лю та га ў гас цях у сла вац ка га «Тат-

ра на» з Прэ ша ва



Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«У ве ла спор це «У ве ла спор це 
трэ ба быць пра ца ві ком»трэ ба быць пра ца ві ком»

Ка роль скрэт ча рас каз вае пра пе ра мо гу ў Мін ску Ка роль скрэт ча рас каз вае пра пе ра мо гу ў Мін ску 
і пла ны на чэм пі я нат све ту ў Га лан дыі, які стар туе 28 лю та гаі пла ны на чэм пі я нат све ту ў Га лан дыі, які стар туе 28 лю та га
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