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МУЖ НЫХ
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра старт но ва га 

се зо на ў бе ла рус кім фут бо ле, вы ступ-

лен ні на шых спарт сме наў на Па ра а лім-

пі я дзе-2018 і гуль ні бе ла рус кіх тэ ні сіс-

так на тур ні ры ў ЗША.

1. Свят ла на Са ха нен ка пе ра маг ла ў 

лыж най гон цы на 15 км воль ным сты лем 

на Па ра а лім пій скіх гуль нях ся род спарт сме-

нак у ка тэ го рыі В2 для ат ле таў з па ру шэн ня мі 

зро ку. На фі ні шы бе ла рус ка па ка за ла вы нік 

49 хв. 11,7 сек. Для Свят ла ны гэ та ўжо дру гі 

ме даль на гэ тых Па ра а лім пій скіх гуль нях у 

Пхёнч ха не. Ра ней яна за ва я ва ла «брон зу» ў 

бія тло не, стаў шы трэ цяй у спрын це на 6 км.

Дру гі ся рэб ра ны ме даль на Па ра а лім пій-

скіх гуль нях за ва я ваў бе ла рус Юрый Го луб 

у лыж най гон цы на 20 км у ка тэ го рыі В3 для 

спарт сме наў з па ру шэн ня мі зро ку. Ра ней ён 

стаў дру гім у бія тло не ў спрын це на 7,5 км. 

У ак ты ве бе ла рус кіх па ра а лім пій цаў на зі мо-

вых Па ра а лім пій скіх гуль нях у Пхёнч ха не ўжо 

6 ме да лёў (1 за ла ты, 3 ся рэб ра ныя, 2 брон за-

выя), бе ла рус кая ка ман да зай мае дзя вя тае 

мес ца ў ме даль ным за лі ку.

2. Бе ла рус кі бак сёр Кі рыл Рэ ліх пе ра-

мог у па ядын ку за зван не чэм пі ё на све ту 

па вер сіі Су свет най бак сёр скай аса цы я цыі 

(WBА). Матч за ты тул з ку бін цам Ран се сам 

Бар тэ ле мі ў пер шай паў ся рэд няй ва зе да 

63,5 кг ад быў ся ў Сан-Ан то ніа.

Суд дзі ў 12-раў нда вым баі ад да лі пе ра ва-

гу бе ла ру су, які вый граў па ач ках. У 2016-м 

Кі рыл Рэ ліх ужо пры маў удзел у баі за ты тул 

чэм пі ё на, але та ды са сту піў бры тан цу Ры кі 

Берн су.

3. Тры ўзна га ро ды за ва я ва лі бе ла рус-

кія ат ле ты на Куб ку Еў ро пы па лёг ка ат-

ле тыч ных кі дан нях у Пар ту га ліі. Най больш 

знач на га пос пе ху да бі ла ся бе ла рус ка Алё на 

Ду біц кая, якая ў штур хан ні яд ра з вы ні кам 

18 м 47 см за ня ла дру гое мес ца. Пе ра мож цай

ста ла вя до мая вен гер ская спарт смен ка Ані та 

Мар тан — 19 м 12 см.

Ся рэб ра ны ме даль у кі дан ні дыс ка ся род 

ат ле таў да 23 га доў (ма ла дзёж ная ка тэ го-

рыя) за ва я ваў бе ла рус Вік тар Трус, які ўжо 

ў пер шай спро бе ад пра віў сна рад на 58 м 

66 см.

Трэ цюю ўзна га ро ду ў скар бон ку бе ла рус-

кай ка ман ды пры нес ла Ган на Та ра сюк. У кі -

дан ні кап'я ся род спарт сме нак да 23 га доў 

яна за ня ла дру гое мес ца — 56 м 48 см.

4. Фут ба ліс ты брэсц ка га «Ды на ма» 

ўпер шы ню ста лі ўла даль ні ка мі Су пер куб-

ка Бе ла ру сі, на по лі ФК «Мінск» яны пе ра-

маг лі ба ры саў скі БА ТЭ — 2:1. На 14-й хві лі-

не аў стрый скі ле гі я нер ды на маў цаў Сан дра 

Го тал упэў не на рэа лі за ваў пе наль ці — 1:0. 

Па да печ ныя Але га Ду лу ба кі ну лі ся ады гры-

вац ца, ад нак брас таў ча не ўсё роў на імк ну лі-

ся дзей ні чаць пер шым ну ма рам. Вы ні кам іх 

гуль ня вой пе ра ва гі стаў дру гі гол, які на 30-й 

хві лі не за біў Мак сім Ві тус.

У дру гой па ло ве су стрэ чы ка ман да Ра-

дас ла ва Ла та ла дзей ні ча ла стро га па лі ку, 

ад даў шы іні цы я ты ву БА ТЭ. Ба ры саў ча не 

пра вя лі шмат атак, але толь кі ў са май кан-

цоў цы, на 4-й кам пен са ва най хві лі не, здо ле лі 

ска ра ціць раз рыў у лі ку пас ля ўда ру Мі ка лая 

Сіг не ві ча — 2:1.

Да гэ та га ўла даль ні ка мі Су пер куб ка Бе ла-

ру сі сем ра зоў ста на ві лі ся фут ба ліс ты БА ТЭ 

(2010, 2011, 2013—2017), адзін раз тра фей 

за ва я ваў «Го мель», які абы граў у 2012 го дзе 

тых жа ба ры саў чан.

5. Вік то рыя Аза ран ка прай гра ла ў дру-

гім кру зе адзі ноч на га раз ра ду тэ ніс на га 

тур ні ру ў аме ры кан скім Ін ды ян-Уэл се. 

Свой дру гі па яды нак яна пра вя ла ня ўда ла, 

са сту піў шы аме ры кан цы Сло ан Сты венс — 

1:6, 5:7. Ра ней яшчэ ад на бе ла рус кая тэ ні-

сіст ка Ары на Са ба лен ка прай гра ла ў 1/16 

фі на лу чэш цы Мар ке це Ванд роў ша вай — 

2:6, 2:6. Аляк санд ра Са сно віч у па ядын ку 

3-га кру га су стрэ нец ца з прад стаў ні цай Да ніі 

Ка ра лін Ваз няц кі. У муж чын скім пар ным раз-

ра дзе Мак сім Мір ны і аме ры ка нец Ра ян Ха-

ры сан за вяр шы лі вы ступ лен не, прай граў шы 

ў пер шым раў ндзе га ланд ска-ру мын ска му 

тан дэ му Жан-Жуль ен Ро ер / Хо рыя Тэ кау — 

6:7 (5:7), 4:6.

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Што ўяў ля ла ва ша жыц цё да та го, 

як ста лі за хап ляц ца фіт нес-бі кі ні?

— Для мя не гэ та не пер шая спро ба 

ў спор це. У дзя цін стве я зай ма ла ся фі-

гур ным ка тан нем. Бы ла адзі ноч ні цай, 

та му што вы со кая для пар на га ка тан ня. 

У 16 га доў скон чы ла з вя лі кім спор там, 

апош ні год мя не пе ра следа ва лі траў мы, 

пе ра ста ла па каз ваць вы ні кі. Да та го ж на 

два рэ быў 1995 год, трэ не ры з'яз джа лі, 

трэ ба бы ло ду маць, што ра біць да лей, 

за ся ро дзіц ца на ву чо бе. У мя не вель мі 

ам бі цый ныя баць кі, асаб лі ва ма ці, та му 

пла ны з Ін сты ту там фіз куль ту ры або тэ-

ат раль ным ад кі да лі ся ад ра зу, трэ ба бы ло 

вы бі раць неш та прэ стыж нае. Па сту пі ла 

на юр фак БДУ. Прак тыч на ад ра зу зра-

зу ме ла — гэ та не маё, час ця ком на огул 

не ме ла па няц ця, пра што чы таю ў кан-

спек тах і пад руч ні ках. Пас ля атры ман ня 

вы шэй шай аду ка цыі па спе цы яль нас ці 

пра ца ва ла зу сім ма ла, по тым спра ба ва-

ла ў роз ных ганд лё вых кам па ні ях, але і там 

не знай шла ся бе, мне трэ ба бы лі зно сі ны 

з людзь мі, рух.

— Та кая не зда во ле насць пра цай час-

та пры во дзіць да дэ прэ сій.

— А ў ма ім жыц ці з'я віў ся ал ка голь. 

Я не ха ваю, та му што гэ та адзін з жыц-

цё вых эта паў. Сі ту а цыя, ка лі я ад чу ва ла 

ся бе шчас лі вай толь кі вы пі ва ю чы, мя не 

на сця рож ва ла, я са ма вы дат на ра зу ме ла, 

што гэ та за хо дзіць за над та да лё ка. Мне 

па шан ца ва ла, што, ка лі па ча ла зай мац ца 

спор там, усё прай шло не як са мо па са бе. 

Хоць вы піць ма гу і ця пер, та му што люб лю 

кам па ніі.

— Што ма ты ва ва ла пай сці ў трэ на жор-

ную за лу?

— Аб са лют на ні чо га. Ту ды мя не па клі каў 

доб ры ся бар, гэ та бы ло аку рат 8 са ка ві ка, 

ён ска заў: ця пер аль бо ні ко лі. На той мо мант 

мне бы ло ўжо прак тыч на 32 га ды. Сха дзі ла, 

вель мі спа да ба ла ся, спа чат ку зай ма ла ся ў 

за ле, ні чо га не ра зу ме ю чы. Ска жу, што заў-

сё ды бы ла ху дзень кай, 8 са ка ві ка сем га доў 

та му я ва жы ла 50 кг, сён ня — 62 кг.

Не як да ве да ла ся, што пра хо дзіць кон курс 

фіт нес-бі кі ні, гля дзе ла та ды ў асноў ным на 

аме ры кан скіх спарт сме наў, яны мне па да ба-

лі ся, але зда ва лі ся та кі мі ве лі зар ны мі. Праз 

год ужо са ма па ча ла «су шыц ца» і да мя не 

прый шла дум ка, што ха чу гэ тым зай мац ца. 

Ста ла шу каць трэ не ра, які мог бы рас тлу ма-

чыць, як рых та вац ца на пра фе сій ным уз роў-

ні. На по шу кі та ко га ча ла ве ка спат рэ бі ла ся 

пяць га доў. За тое за раз пра цую ў вы дат най 

ка ман дзе «Ста цэн ка Цім», усе мае пе ра мо гі 

— за слу га Іве ты.

— Пос пе хі прый шлі не ад ра зу?

— На пер шых тур ні рах усё іш ло вель-

мі цяж ка, ні хто не ве рыў, што неш та мо жа 

атры мац ца. Доб рыя сло вы, пад трым ку та ды 

лю дзі маг лі ска заць мне ў твар ці на пі саць 

у ка мен та ры ях на ста рон ках у сац сет ках, а 

вось коль кі не га ты ву пры хо дзі ла ў аса біс тыя 

па ве дам лен ні... Гэ та бы ло вель мі не пры ем-

на. У мя не ёсць комп лек сы, і, як пра ві ла, 

лю дзі трап ля лі ме на ві та ў іх.

— У лю дзей, якія па каз ва юць сваё це-

ла са сцэ ны, ёсць комп лек сы?

— Вя до ма, я са бе вель мі не па да ба ю-

ся. Так, я па каз ваю сваё це ла, але гэ та не 

зна чыць, што я ў за хап лен ні ад яго. Адзі-

ны раз, ка лі бы ла за да во ле ная са бой на 

100 % — еў ра пей скі «Ар нольд», які пра хо-

дзіў у Бар се ло не.

— Як ус пры ня лі та кую кар ды наль ную 

зме ну пра фе сіі ва шы род ныя?

— Спа чат ку яны не вель мі ра зу ме лі, чым 

я зай ма ю ся і на вош та. Гэ та не вель мі ві таў 

і муж, бо змя ня ец ца тваё це ла. Ка лі браў 

ху дзень кую, да лі кат ную дзяў чы ну, а по тым 

яна ста ла ін шай, муж чы ну гэ та не вель мі 

па ду шы.

— Дзе ля спор ту вы па вя лі чы лі са бе 

гру дзі...

— Так, і так са ма гэ та га не ха ваю, бо там 

ні чо га асаб лі ва не бы ло, а по тым з'я ві ла ся. 

Мне трэ ба бы ло сфар мі ра ваць больш пра-

віль ныя пра пор цыі ў це ле. «Род ныя» гру дзі 

ў мя не бы лі 4-га па ме ру, але пас ля та го, як 

па ча ла ўзмоц не на зай мац ца спор там, вя лі кі 

пра цэнт тлу шчу сы шоў і гру дзі ра зам з ім. 

Пе рад апе ра цы яй быў мі ні-кан сі лі ум, дзе 

ўра чы за да лі мне пы тан не: «Як вы ацэнь ва-

е це свае на ту раль ныя гру дзі па пя ці баль най 

шка ле?» Я ска за ла: на пя цёр ку. Чым вы клі-

ка ла іх сту пар, маў ляў, ча го вы та ды прый-

шлі? Але ж на спа бор ніц твах мя не ацэнь вае 

дзе вяць суд дзяў, а раз я ўвесь час прай-

граю, мае гру дзі ім не вель мі па да ба юц ца. 

У прын цы пе, ця пер ва ўсіх фіт нес-бі кі ні яны 

зроб ле ныя, ды і ў шмат лі кіх звы чай ных дзяў-

чат, гэ та ж мод на і ні чо га тут не зро біш.

— Як ад рэ ага ваў муж на гэ та змя нен-

не?

— Вель мі ста ноў ча. Мы ра зам ез дзі лі на 

кан суль та цыю ў клі ні ку.

— Вы хо дзіць на сцэ ну ў ку паль ні ку не 

страш на?

— Не, я ж зай ма ла ся фі гур ным ка тан нем, 

што там той су кен кі, та му ў мя не быў во пыт 

з'яў лен ня на пуб лі цы ў мі ні му ме адзен ня. 

І пер шы раз не ба я ла ся, хут чэй, бы ло ней кае

хва ля ван не, та му што ў за ле мо гуць зна-

хо дзіц ца роз ныя лю дзі, у тым лі ку не зу сім 

адэ кват ныя.

— Ці ад бі лі ся за ня ткі спор там на ва-

шым зда роўі?

— Пе рад Но вым го дам пра хо дзі ла ме-

ды цын скі агляд для жан чын 35—40 га доў, 

зда ва ла ўсе па трэб ныя ана лі зы, усё бы ло 

доб ра. Ма быць, не ад бі ла ся, ка лі толь кі ў 

леп шы бок. Я люб лю пра бег чы ва кол во зе-

ра кру жо чак кі ла мет раў шэсць, ста ра юся 

спаць 7-8 га дзін, ес ці пра віль ную ежу, мне, 

да рэ чы, дру гую і не хо чац ца, — гэ та за лог 

зда роўя, на мой по гляд.

— З мо ман ту, як па ча лі зай мац ца 

фіт не сам, сур' ёз на пе ра гле дзе лі свой 

пра дук то вы ко шык?

— Я ха чу ес ці заў сё ды, мне зда ец ца, 

ка лі ча ла век не хо ча ес ці, — у яго неш та 

са зда роў ем. Пы тан не ў тым, што ты ясі 

і ка лі.

Маё хар ча ван не — гэ та сем га доў экс-

пе ры мен таў. Пас ля пер ша га чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі ў 2013 го дзе я за 10 дзён па пра-

ві ла ся на 10 кг, прос та ела і не маг ла спы-

ніц ца. Гэ та, вя до ма, ад ня ве дан ня, мя не 

пра віль на не вы ве лі з пад рых тоў ча га да 

тур ні ру пра цэ су. Дзя куй бо гу, усё абы шло-

ся без на ступ стваў для фі гу ры і зда роўя.

Ка лі я знай шла пра фе сі я на ла — трэ не-

ра Іве ту Ста цэн ку, яна на пі са ла мне спіс 

пра дук таў, якія мож на ес ці, і я яго стро га 

пры трым лі ва ла ся. Прый шло ся ад мо віц ца 

прак тыч на ад усіх пра дук таў, якія я ела да 

гэ та га. Ка лі мы з му жам лю бі лі каў бас ку, 

вянд лі ну, то гэ та, вя до ма, сыш ло. Так са ма 

ў ма ім ра цы ё не ня ма ма лоч ных пра дук таў 

і хле ба (за вы клю чэн нем пры га та ва на га 

са мой у хат ніх умо вах).

Сён ня ў ма ім ра цы ё не — яй кі (на сня-

да нак я звы чай на ем пяць штук — два з 

жаў тком, ас тат нія толь кі бя лок), грэч ка, 

рыс, ку ры ца, ін дыч ка, ры ба, ага род ні на, 

аліў ка вы і льня ны алей. Ма гу з'ес ці хлеб цы 

з саль цам (усмі ха ец ца).

— На які ўзрост вы ся бе ад чу ва е це?

— На га ды 23. Але дзень на дзень не пры-

хо дзіц ца, бы ва юць мо ман ты (праў да, вель мі 

рэд ка), ка лі ад чу ваю ся бе на ват не на свае 

38, а на ўсе 50.

— За раз вы пра цу е це фіт нес-трэ не-

рам, хто сён ня звы чай на пры хо дзіць у 

трэ на жор ную за лу?

— Лю дзі роз ных уз рос таў, вель мі мэ та-

на кі ра ва ныя, якія ве да юць ча го хо чуць па 

жыц ці, а не толь кі ў трэ на жор най за ле, якія 

со чаць за са бой. Мае клі ен ты пе ра сле ду юць 

роз ныя мэ ты — хтось ці па ху дзець, пад цяг-

нуц ца, хтось ці ад па чыць, па гу та рыць, але 

ў той жа час і атры маць ней кую фі зіч ную 

на груз ку. Час та трэ на жор ная за ла — гэ-

та прос та да ні на мо дзе. Ра ней мод на бы ло 

быць ху дой, ледзь не ана рэк січ най, ця пер 

у мо дзе пад ма ца ва ныя дзяў ча ты. Мне пі-

шуць, што хо чуць це ла, як у мя не, а я па пя-

рэдж ваю, што, скі нуў шы ва гу, яе яшчэ трэ ба 

ўтры маць, а гэ та ча сам яшчэ больш скла да-

на. Да та го ж трэ ба ра зу мець, што я, сіл ку-

ю чы ся грэч кай і ры сам, шчас лі вая, а вось ці 

бу дзе це з та кой ежай шчас лі выя вы?

— Што ду ма е це пра дзяў чат, якія пры-

хо дзяць у за лу, як у рэ ста ран — на фар ба-

ва ныя з рас пу шча ны мі ва ла са мі?

— Я нар маль на да гэ та га стаў лю ся. Так, 

не заў сё ды дзяў ча ты пры хо дзяць у трэ на-

жор ную за лу па спорт, ну і вы дат на, та му 

што ўсе хо чуць знай сці ма ла до га ча ла ве ка 

і ўда ла вый сці за муж. А тут лю дзі, якія не 

ля жаць на ка на пе з пі вам і чып са мі. На пэў-

на, гэ та доб ры ход. Вы дат на, ка лі дзяў чы на 

пры го жая, да гле джа ная, га лоў нае, каб трэ-

на жор доў га не зай ма ла (смя ец ца).

Фо та здым ак са ста рон кі Дзі ны 

ў сац сет ках.

Дзі на СТРАЛ КО ВА:

«Я ПА КАЗ ВАЮ СВАЁ ЦЕ ЛА, 
АЛЕ ГЭ ТА НЕ ЗНА ЧЫЦЬ, 

ШТО Я Ў ЗА ХАП ЛЕН НІ АД ЯГО»
Гіс то рыя аб са лют най чэм пі ён кі кра і ны па фіт нес-бі кі ні

Дзі на Страл ко ва прый шла ў трэ на жор ную за лу толь кі ў 31 год. Ха рак тэр на, што 

гэ та зда ры ла ся ў Між на род ны жа но чы дзень. Та ды яна і не зда гад ва ла ся, што 

гэ ты звы чай ны па ход пе ра рас це ў спра ву яе жыц ця, бо аду ка цыя юрыс та мае 

на ўва зе пра цу ў офі се, а не на трэ на жо рах. Но вае хо бі, без пе ра боль шан ня, 

змя ні ла жыц цё Дзі ны: яна па зба ві ла ся ад праб лем з ал ка го лем і ад мо ві ла ся ад 

мно гіх пра дук таў хар ча ван ня, ства ры ла са бе но вае це ла і знай шла ці ка вую ра-

бо ту. Сён ня спарт смен ка — аб са лют ная чэм пі ён ка кра і ны ў ка тэ го рыі май стры 

(гэ та ка тэ го рыя для жан чын ста рэй шых за 35), брон за вы пры зёр чэм пі я на ту 

све ту 2017 го да, яна зна хо дзіц ца ў чац вёр цы най леп шых тур ні ру «Ар нольд» у 

Еў ро пе і ЗША. Пра тое, як вы хо дзіць на сцэ ну ў ку паль ні ку, клас ці ся пад нож 

плас тыч на га хі рур га дзе ля кон кур су і на вед ваць трэ на жор ную за лу пяць ра зоў 

на ты дзень, Дзі на Страл ко ва рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю «Звяз дзе».


