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На вi ныНа вi ны

Тур нi ры се рыi 
Гран-пры па фi гур ным 

ка тан нi прой дуць 
згод на з рас кла дам

Мiж на род ны са юз кань ка беж цаў (ISU) за-

цвер дзiў рас клад се рыi Гран-пры па фi-

гур ным ка тан нi на се зон 2020/2021. Та кое 

ра шэн не пры ня лi на ан лайн-па ся джэн нi 

са ве та ар га нi за цыi.

Пла ну ец ца, што пер шы этап се рыi прой дзе 

з 23 да 25 каст рыч нi ка ў Лас-Ве га се (ЗША). 

Ас тат нiя эта пы спа бор нiц тваў пры муць Ка на да, 

Кi тай, Фран цыя, Япо нiя i Ра сiя. Для кож най з 

кра iн-ар га нi за та раў этап Гран-пры ста не на-

цы я наль ным чэм пi я на там па фi гур ным ка тан нi. 

Мiж на род ны са юз кань ка беж цаў пад крэс лi вае, 

што за бес пя чэн не зда роўя спарт сме наў, трэ-

не раў i суд дзяў — пры яры тэт нае пы тан не пры 

пра вя дзен нi спа бор нiц тваў.

Фi нал се рыi Гран-пры, якi па вi нен быў прай-

сцi ў снеж нi ў Кi таi, мо жа быць пе ра не се ны на 

па ча так 2021 го да. Да гэ та га, у лi пе нi, Мiж-

на род ны са юз кань ка беж цаў па ве да мiў аб 

ад ме не се рыi юнi ёр ска га Гран-пры ў се зо не 

2020/2021.

У 2022 го дзе 
Мiнск пры ме 

чэм пi я нат све ту 
па спар тыў най ха дзе
Су свет ная лёг ка ат ле тыч ная аса цы я цыя 

(World Athletics) на зва ла дак лад ныя да ты 

пра вя дзен ня чэм пi я на ту све ту па спар тыў-

най ха дзе — 22-23 кра са вi ка 2022 года.

Тур нiр па вi нен быў прай сцi ў Мiн ску 2-3 мая 

2020 го да. Але пас ля кан суль та цыi з Бе ла рус кай 

фе дэ ра цы яй лёг кай ат ле ты кi, World Athletics вы-

ра шы ла пе ра нес цi спа бор нiц твы з-за пан дэ мii 

ка ра на вi ру са. Пра ва пры няць су свет ны фо рум 

па спар тыў най ха дзе Бе ла русь атры ма ла на па-

ся джэн нi Са ве та World Athletics у Ма на ка.

Мiж на род ныя 
спа бор нiц твы 

па ба раць бе па куль 
не бу дуць ад наў ляц ца

Мiж на род ная фе дэ ра цыя ба раць бы на ан-

лайн-па ся джэн нi ад мя нi ла свае па пя рэд-

нiя ра шэн нi аб ад наў лен нi спа бор нiц тваў 

у ве рас нi.

Бы ло вы ра ша на не пра во дзiць чэм пi я нат 

Еў ро пы ся род юна коў, якi па вi нен быў прай-

сцi 5—11 каст рыч нi ка ў Поль шчы, i кан ты нен-

таль ны фо рум ся род юнi ё раў, за пла на ва ны на 

19—25 каст рыч нi ка ў Паў ноч най Ма ке до нii. Па-

куль не пры ня тыя ра шэн нi аб чэм пi я на тах све ту 

ся род да рос лых, юна коў i юнi ё раў. Да гэ та га 

пы тан ня Мiж на род ная фе дэ ра цыя ба раць бы 

вер нец ца ў ве рас нi.

Мiнск пры ме 
ква лi фi ка цый ныя 
мат чы па ганд бо ле

У 2020 го дзе ў па ла цы спор ту «Уруч-

ча» прой дуць ква лi фi ка цыi на чэм пi я нат 

Еўропы — 2022 i чэм пi я нат све ту — 2021.

Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му да ло афi цый-

ны да звол на пра вя дзен не двух ад бо рач ных 

мат чаў муж чын ска га чэм пi я на ту Еў ро пы — 

2022. На цы я наль ная муж чын ская ка ман да 

Бе ла ру сi су стрэ нец ца з са пер нi ка мi з Укра i ны 

ў ста лiч ным па ла цы спор ту «Уруч ча». Гуль нi 

прой дуць 5 i 7 лiс та па да 2020 го да.

Бе ла рус кая фе дэ ра цыя ганд бо лу ска рыс та-

ец ца пер ша чар го вым пра вам ар га нi за цыi ква лi-

фi ка цый на га тур нi ру жа но ча га чэм пi я на ту све-

ту — 2021 у гру пе 5. Спа бор нiц твы прой дуць у 

Мiн ску 4—6 снеж ня ў па ла цы спор ту «Уруч ча». 

Бе ла рус кая жа но чая збор ная су стрэ нец ца з ка-

ман да мi Фа рэр скiх аст ра воў i Швей ца рыi.

Да стар ту Алiм пiй скiх гуль няў 
у То кiа за стаў ся год. 
Ува га да га лоў ных стар таў 
ужо на ступ най пя цi год кi 
бу дзе ка ла саль ная. 
«Звяз да» зна ё мiць сва iх 
чы та чоў са спарт сме на мi, 
за якi мi на ступ ным ле там, 
за та iў шы ды хан не, бу дзе 
са чыць Бе ла русь i ўвесь свет.

На ра хун ку плыў ца Iльi Шы ма но вi ча 

дзя ся так на цы я наль ных рэ кор даў, два 

ся рэб ра ныя ме да лi чэм пi я на ту све ту — 

2018. На чэм пi я на це Еў ро пы — 2019 бе-

ла рус двой чы па ды маў ся на п'е дэс тал: 

па «се раб ро» на 100 мет раў i па «бронзу» 

ў комп лекс най эс та фе це. На Алiм пiй скiх 

гуль нях — 2016 у Рыа зор ка бе ла рус ка-

га бра су не вы сту паў. Ад нак у яго ёсць 

усе шан цы ўзяць рэ ванш i па ка заць свае 

здоль нас цi ў То кiа-2021. Цi ка ва, але сам 

Iлья ста вiц ца да гэ та га па-фi ла соф ску.

— Iлья, са мае ак ту аль нае пы тан не 

сё ле та для спарт сме на: як вы пе ра жы-

ва еце пан дэ мiю ка ра на вi ру са, ад ме ну 

спа бор нiц тваў?

— Як i ўсе лю дзi, адап ту ю ся да сi-

ту а цыi, якую ства ры ла пан дэ мiя. Нам 

да вя ло ся ра ней скон чыць се зон. Да 

кра са вi ка вы сту па лi, а по тым ад мя нi лi 

чэм пiя нат Ра сii, у якiм ха це лi паў дзель-

нi чаць, i чэм пi я  нат Бе ла ру сi. Доб ра, 

што ў лi пе нi змаг лi вы сту пiць на Куб ку 

Бела ру сi. Па куль я ў пла на вым ад па-

чынку, пас ля бу ду рых та вац ца да па-

чат ку сезо на. Ка лi ўсё бу дзе нар маль на, 

то ў каст рыч нi ку па вi нен быць пер шы 

мiж на род ны старт. На жаль, чэм пi я нат 

све ту ў снеж нi ад мя нi лi.

— Ка лi да ве да лi ся пра ад ме ну спа-

бор нiц тваў, не бы ло крыўд на, што 

дар ма на пра цоў ва лi фор му?

— Спа чат ку быў не зра зу ме лы стан, 

усе зна хо дзi лi ся ў ня ве дан нi. А ка лi ста ла 

кан чат ко ва зра зу ме ла, што стар таў не 

бу дзе, ста ла злёг ку крыўд на. Але i ў та-

кой сi ту а цыi мож на знай сцi свае плю сы. 

У нас з'я вiў ся да дат ко вы час ад пра ца-

ваць i вы пра вiць свае па мыл кi, па пра вiць 

зда роўе. Трэ ба iмк нуц ца шу каць ва ўсiм 

ста ноў чыя ба кi. Як сэнс крыў дзiц ца на 

тое, што ад ця бе не за ле жыць?

— Вы не вы сту па лi на Алiм пiй скiх 

гуль нях 2016 го да. У 2020-м так са ма 

не атры ма ла ся. Не бы ло ду мак, што 

гэ та не прос та так?

— Я нi пра што та кое не ду маў. Зу сiм 

не лi чу гэ та злым ро кам цi ня ўда лым су-

па дзен нем. Не я адзiн апы нуў ся ў та кой 

сi ту а цыi. Усiм спарт сме нам да ста ла ся 

до ля ча каць i пра ца ваць яшчэ год. Я да 

гэ та га спа кой на стаў лю ся. Алiм пiй скiя 

гуль нi — га лоў ныя спа бор нiц твы ў све це, 

якiя ад бу дуц ца ў лю бым вы пад ку. I кож-

ны спарт смен зро бiць усё маг чы мае, каб 

там вы сту пiць.

— Пла ны на Алiм пiй скiя гуль нi ўжо 

па ста вi лi?

— Пла ны важ ныя для Мi нiс тэр ства 

спор ту, На цы я наль на га Алiм пiй ска га ка-

мi тэ та, на шай фе дэ ра цыi. Мы з трэ не рам 

нi ко лi не за гад ва ем пэў ны вы нiк цi мес ца. 

Мы пра цу ем, каб па ста ян на па ляп шаць 

свае вы нi кi. А якi гэ та бу дзе час цi мес-

ца — стане вi даць пас ля фi нi шу.

— У на ступ ным го дзе вам бу дзе 

27 га доў. Уз рост не пе ра шко дзiць па-

спя хо ва му вы ступ лен ню?

— У пла не ўзрос ту ў плыў цоў усё iн-

ды вi ду аль на. Ця пер i юнi ё ры ў 15-16 га-

доў па каз ва юць вы со кiя вы нi кi, зу сiм 

не састу па ю чы 30-га до вым цi 35-га до-

вым спарт сме нам. I трап ля юць у пры-

зё ры. Ма ла дым спарт сме нам пе ра нос 

Алiм пi я ды на год, без умоў на, на ру ку. 

У iх ёсць час удас ка на лiць фор му i ада-

брац ца на Алiм пiй скiя гуль нi. Уз рос та-

вым спарт сме нам з гэ тым ця жэй, але 

не кры тычна. Трэ ба знай сцi да ся бе па-

ды ход i вы браць ап ты маль ную сiс тэ му 

пад рых тоў кi з улi кам асаб лi вас цяў свай-

го ар га нiз ма, свай го ўзрос ту i мэт.

— Якi ўзрост для плыў цоў лi чыц ца 

най леп шым?

— Я ба чыў ста тыс ты ку, згод на з якой 

на Алiм пiй скiх гуль нях 2012 го да ў Лон да-

не ся рэд нi ўзрост муж чын-плыў цоў быў 

27 га доў. Су час нае пла ван не знач на па-

ста ле ла. Я ду маю, спра ва ў но вых ме то-

ды ках пад рых тоў кi, пад во дак да спа бор-

нiц тваў. Шмат уз рос та вых спарт сме наў 

ся род спрын та раў, ак цэнт на хут кас ную 

пад рых тоў ку так са ма ады гры вае вя лi кую 

ро лю. Шмат роз ных ас пек таў, i ў кож на га 

яны свае.

— Iлья, вы ўжо не каль кi ра зоў вы сту-

па лi ў То кiа, у на ступ ным го дзе праб лем 

з аклi ма ты за цы яй мож на не ба яц ца?

— Так, апош нiя два га ды нам шан ца ва-

ла на Азiю. Толь кi ў 2019 го дзе ез дзi лi на 

чэм пi я нат све ту ў Ка рэю i на этап Куб ка 

све ту ў То кiа. Асаб лi вых праб лем з аклi-

ма ты за цы яй не бы ло. Тым больш што на 

Алiм пiй скiя гуль нi мы пры ля та ем за два 

тыд нi, каб цал кам адап та вац ца. Гэ та не 

тое, што на Куб ку све ту, — пры яз джа еш 

i ад ра зу стар ту еш, а по тым ужо ар га нiзм 

па чы нае пры вы каць i ча сам ста но вiц ца 

бла га.

— I як вам То кiа?

— Мне ўво гу ле да спа до бы Азiя, асаб-

лi ва кух ня. На мой по гляд, То кiа — са мы 

пры го жы i са мы цi ка вы го рад. Ён мне па-

да ба ец ца больш за ўсе га ра ды, дзе я быў. 

Лю дзi, пры га жосць, ат мас фе ра — мне ўсё 

ў iм iм па нуе. Не ве даю, ча му ка жуць, што 

гэ та вя лi кi люд скi му раш нiк. Столь кi ж лю-

дзей, коль кi i ў лю бым iн шым ме га по лi се. 

Хоць, я ма быць, прос та не трап ляў у час 

пiк. На жаль, не за ста лi цвi цен не са ку ры, 

а вель мi хо чац ца па гля дзець.

— Ад ной чы вы ад зна чы лi, што псi-

ха ла гiч ная пад рых тоў ка ча сам важ-

ней шая за фi зiч ную. Мо жа це рас тлу-

ма чыць ча му?

— Шмат спарт сме наў, доб ра пад рых-

та ва ных фi зiч на, пры яз джа юць на важ ныя 

стар ты i пе ра га ра юць, не мо гуць спра вiц ца 

з са пер нi ка мi. Зра зу ме ла, што па каз ваць 

вы со кi вы нiк у та кiм ста не не маг чы ма. 

Атрым лi ва ец ца, што ра бо та пра па дае. 

Я па ста ян на пра цую з псi хо ла гам. Зра-

зу ме ла, што ва ўсiх сваё стаў лен не i свой 

по гляд на гэ ты ас пект. Усе-ткi псi ха ло гiя — 

рэч iн ды вi ду аль ная. Мне су пра цоў нiц тва з 

псi хо ла гам да па ма гае спраў ляц ца з са бой, 

са сва i мi дум ка мi i не ад цяг вац ца на са пер-

нi каў цi ней кiя знеш нiя раз драж няль нi кi. 

На мой по гляд, лепш пра ца ваць са спе-

цыя  лiс там, чым су тык нуц ца з псi ха ла гiч-

ны мi праб ле ма мi ў са мы ад каз ны мо мант, 

на прык лад, на га лоў ным стар це.

— Аб мяр коў ва ла ся пра вя дзенне 

Алiм пiй скiх гуль няў у То кiа без 

гледачоў. Цi бу дзе гэ та кры тыч на для 

вас i на коль кi важ ная пад трым ка заў-

зя та раў?

— З пунк ту гле джан ня спарт сме наў, 

пра вя дзен не Алiм пi я ды без гле да чоў 

не ста ла б ка та стро фай. Зра зу ме ла, што 

гэ та вы клi ка ла б вя лi кiя стра ты пры быт ку 

ад про да жу бi ле таў, су ве нi раў i гэ так да-

лей. Кож ны спарт смен за цык ле ны на са бе 

i сва iх дзе ян нях. Канешне, да па ма гае, ка лi 

тры бу ны кры чаць сло вы пад трым кi. Але 

i без гле да чоў мож на скан цэнт ра вац ца i 

па ка заць вы нiк.

— Якiя траў мы час цей за ўсё су стра-

ка юц ца ў плыў цоў?

— Са мая па пу ляр ная траў ма на ша га 

спор ту — праб ле мы з лок це вы мi, ка лен-

ны мi i пле ча вы мi су ста ва мi. Гэ та лёг ка 

рас тлу ма чыць. Пла ван не — цык лiч ны вiд 

спор ту. Су стаў па ста ян на паў та рае адзiн 

i той жа рух, сцi ра ец ца i па чы нае хва рэць. 

Я ўжо год зма га ю ся з за па лен чым пра цэ-

сам у лок це вым су ста ве. Да ка го я толь-

кi не звяр таў ся, пе ра но сiў са мыя роз ныя 

пра цэ ду ры — але ўсё роў на праб ле ма за-

ста ец ца ня вы ра ша най.

— Iлья, ча му спра вай ва ша га жыц ця 

ста ла ме на вi та пла ван не?

— Ка лi я быў ма лы, баць кi ста ра лi ся 

мя не ўсе ба ко ва раз вi ваць i да ваць ма ёй 

энер гii вы хад. Чым я толь кi не зай маў ся ў 

дзя цiн стве — баль ныя тан цы, бас кет бол, 

пла ван не ў дзi ця чым сад ку. Але я быў хва-

ра вi тым дзi цён кам. Ма ме па ра i лi час цей 

ва дзiць мя не ў ба сейн, каб пад пра вiць зда-

роўе. А я вель мi лю бiў пла ваць i сур' ёз на 

гэ тым за ня ўся. У 10 га доў паў стаў вы бар 

па мiж баль ны мi тан ца мi i пла ван нем. Ду-

маю, зра зу ме ла, што я вы браў. Я заў сё ды 

атрым лi ваў за да валь нен не ад пла ван ня 

i нi ра зу не па шка да ваў, што звя заў з iм 

сваё жыц цё.

— Якiя спа бор нiц твы мо жа це на зваць 

са мы мi ад мет ны мi?

— Кож ны старт асаб лi вы. Ней кi тур нiр 

ус па мi на еш з цеп лы нёй, не ка то рыя тур-

нi ры пры но сяць ад моў ныя эмо цыi, якiя не 

хо чац ца ўспа мi наць i тым больш да пус-

каць паў та рэн ня. Пры ем ныя ўспа мi ны вы-

клi кае Унi вер сi я да 2017 го да, дзе ў мя не 

бы лi два за ла тыя ме да лi. За па мi наль ным 

для мя не стаў чэм пi я нат све ту 2018 го да. 

Гэ та быў мой пер шы старт з iн ды вi ду аль-

ны мi ўзна га ро да мi. Пас ля та го як за ва я ваў 

там два ся рэб ра ныя ме да лi, зра зу меў, што 

ма гу спа бор нi чаць з най леп шы мi плыў ца-

мi. Ле таш нi чэм пi я нат Еў ро пы пры нёс як 

ста ноў чыя, так i ад моў ныя эмо цыi. У паў-

фi на ле на 100 мет раў па бiў еў ра пей скi рэ-

корд — 55,89 се кун ды. А ў фi на ле пра плыў 

за 56,42 се кун ды i стаў дру гiм. Гэ та бы ло 

па ву чаль нае пла ван не.

— Пры яз джа ю чы на адпачынак да 

мо ра, лю дзi iмк нуц ца ўдо сталь на пла-

вац ца. Вам жа, атрым лi ва ец ца, да во-

дзiц ца i на ад па чын ку зай мац ца ра бо-

тай?

— Ка лi я на мо ры, па мне не вi даць, што 

я пра фе сiй ны плы вец. Аку рат на, спа кой на 

пла ваю, атрым лi ваю аса ло ду ад хваляў. 

Вель мi люб лю ны раць i раз гля даць рыб 

i пад вод ны свет. Ад па чы нак — гэ та ж 

не толь кi мо ра i пляж. Я ад па чы ваю, ка лi 

по бач жы вё лы. Вель мi iх люб лю. Дзя куй 

баць кам, што пры вi лi мне гэ тую лю боў. 

Я лi чу, што ў кож на га ча ла ве ка па вiн на 

быць хоць ад на жы вёл ка — най леп шы 

ан ты стрэс.

— Iлья, у чым кры нi ца ма ты ва цыi, 

якая ўтрым лi вае вас у спор це?

— Усё вель мi прос та. Я атрым лi ваю ка-

ла саль нае за да валь нен не ад сва ёй пра цы. 

Мне цi ка ва да ве дац ца, на што я здоль ны 

i коль кi ма гу пра грэ сi ра ваць. Для са мо га 

ся бе цi ка ва ўба чыць, ча го ма гу да сяг нуць. 

Я не ха чу ў гэ тым су пы няц ца. Уз на га ро ды 

i гро шы так са ма важ ныя, але для мя не 

яны на дру гiм мес цы. На пер шым — мой 

вы нiк.

Фо та з аса бiс та га ар хi ва ге роя.

Iлья ШЫ МА НО ВIЧ:

«МНЕ ЦI КА ВА ДА ВЕ ДАЦ ЦА, 
НА ШТО Я ЗДОЛЬ НЫ»

Матэрыялы выпуску падрыхтавала 

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.
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