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З та кім ха рак та рам 

мы мо жам зма гац ца
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды» рас каз ва ем пра старт чэм пі я на ту 
Еў ро пы па ганд бо ле, трэ ці ты тул мінск ага 
«Юнац тва» ў Кан ты нен таль ным куб ку 
і пра вы ні кі чар го ва га эта пу Куб ка све ту 
па бія тло не.

1. Збор ная Бе ла ру сі па ганд бо ле з пе ра мо гі 
стар та ва ла на чэм пі я на це Еў ро пы ў хар вац кім 
По рэ чы. Пер шы мі са пер ні ка мі для гуль цоў Юрыя 
Шаў цо ва ста лі аў стрый цы, якіх на шы хлоп цы абы гра-
лі з лі кам 27:26. Най леп шым гуль цом і бам бар дзі рам 
су стрэ чы стаў Ула дзі слаў Ку леш, на яго ра хун ку 
7 за кі ну тых мя чоў. У ва ро тах бе ла ру саў у пер шым, 
як і ў дру гім мат чы з нар веж ца мі, усю гуль ню пра вёў 
Вя ча слаў Сал да цен ка.

— Трэ не ры больш за ўсё асце ра га юц ца ме-
на ві та за стар та выя па ядын кі чэм пі я на таў. Та кія 
су стрэ чы заў сё ды не прад ка заль ныя — ад быц ца 
мо жа ўсё што за ўгод на, — ка мен туе су стрэ чу га-
лоў ны трэ нер Юрый ШАЎ ЦОЎ. — Та му я і люб лю 
па чы наць ба раць бу на па доб ных тур ні рах з мат-
чаў су праць за ве да ма моц ных са пер ні каў. Ка лі 
так пой дзе да лей, з та кім ха рак та рам мы мо жам 
зма гац ца з лю бы мі ка ман да мі. Зра зу ме ла, я за-
да во ле ны вы ні кам, бы ло ві даць, што ганд ба ліс ты 
абедз вюх ка ман даў нер ва ва лі ся. Мы вель мі доб ра 
дзей ні ча лі ў ата цы — хлоп цы вы кон ва лі ўсе так-
тыч ныя за ду мы. І аба ро на, і Сал да цен ка ады гра лі 
так, як гэ та бы ло ў пе ры яд пад рых тоў кі збор най. 
Ця пер аба ро на — моц нае мес ца беларускай ка-
манды. І я ра ды, што ў нас атры ма ла ся гэ та га 
да маг чы ся.

У дру гім па ядын ку гру па вой ста дыі ЕЎ РА бе ла ру-
сы су стра ка лі ся з ві цэ-чэм пі ё на мі све ту нар веж ца мі 
і як роў ныя змаг лі зма гац ца толь кі пер шы тайм, у 
кан цоў цы су стрэ чы прой грыш вы рас да пяці мя-
чоў — 28:33. Сён ня на шы хлоп цы су стрэ нуц ца з яшчэ 
больш зна ка мі ты мі са пер ні ка мі — фран цу за мі.

На га да ем, у на ступ ны этап вы хо дзяць тры ка-
ман ды з гру пы.

2. Ха ке іс ты мінск ага «Юнац тва» пе ра маг лі 
ка зах стан скі «На мад» 5:2 і трэ ці раз у гіс то рыі 
за ва я ва лі Кан ты нен таль ны ку бак. Да гэ та га па да-
печ ныя Мі ха і ла За ха ра ва пе рай гра лі «Ры тэн Спорт» 
і «Шэ філд».

— Вель мі ха це ла ся вый граць. У тым лі ку і дзе ля 
та го, каб у на шым ак ты ве ста ла тры тра феі. Ні адзін 
клуб яшчэ трой чы не пе ра ма гаў у гіс то рыі Кан ты-
нен таль на га куб ка. У Ра сіі дзве пе ра мо гі ў гэ тым 
спа бор ніц тве — у «Ак Бар са» і «Ла ды». А ў нас ужо 
тры тры ум фы. Быў вар' яц кі на строй, згу ля лі доб ра, 
вы дат на, — ад зна чыў Мі ха іл За ха раў.

Та кім чы нам «Юнац тва» за ва я ва ла пра ва згу ляць 
у на ступ ным се зо не ў Лі зе чэм пі ё наў.

3. Мас-стар та мі за вяр шыў ся чар го вы этап Куб-
ка све ту па бія тло не ў ня мец кім Ру поль дын гу. 
Да р'я До мра ча ва за ня ла шос тае мес ца, хоць пер-
шую част ку гон кі пра вя ла ў ро лі лі да ра. Пе ра мо гу 
атры ма ла Кай са Мя кя рай нен, дру гой ста ла Ла у ра 
Даль ма ер, «брон за» ў Ве ра ні кі Віт ка вай.

Іры на Крыў ко раз мяс ці ла ся на 14-й па зі цыі вы-
ні ко ва га пра та ко ла, На дзея Скар дзі на за ня ла 
16-е мес ца.

Ні хто з бе ла рус кіх спарт сме наў не тра піў у лік 
удзель ні каў муж чын скай гон кі з ма са вым стар там.

На ступ ны этап Куб ка све ту прой дзе ў італь ян скім 
Ант холь цы з 18 па 21 сту дзе ня.

Матэрыялы падрыхтавала 
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

— Вас пры зна лі най леп шай спарт-
смен кай кра і ны ўпер шы ню?

— Так. І гэ та ста ла для мя не не ча ка-
нас цю. Пры ем на, што лю дзі хва рэ юць 
за наш від спор ту, цэ няць спарт сме наў. 
Удвая пры ем на, што га на ро вае пры знан-
не атры ма ла не толь кі я, але і на ша жа но-
чая ка ман да па скач ках на ба ту це, мож на 
ска заць, што ад быў ся двай ны сюр прыз. 
Дзя куй жур на ліс там, што вы бра лі мя не.

— Да рэ чы, як склад ва юц ца ва шыя 
ад но сі ны з прад стаў ні ка мі срод каў ма-
са вай ін фар ма цыі?

— Шчы ра ка жу чы, я вель мі рэд ка даю 
ін тэр в'ю, та му што не лі чу ся бе пуб ліч ным 
ча ла ве кам, але з па ва гай стаў лю ся да 
жур на ліс таў і да іх пра цы.

— Як са мі для ся бе ацэнь ва е це 
2017 год?

— Ён атры маў ся до сыць пра дук тыў ным, 
пры нёс мне шмат ста ноў чых эмо цый. Вя-
до ма, гэ та перш за ўсё пе ра мо га на чэм пі я-
на це све ту, але бы лі так са ма і ін шыя ме да-
лі, на эта пах Куб ка све ту на прык лад. Так-
са ма да вя ло ся вы клас ці ся і ў ка манд ных, 
і ў сін хрон ных скач ках, та му я яшчэ вель мі 
ра да і за на шу ка ман ду і га на ру ся на шы мі 
агуль ны мі да сяг нен ня мі. Бы ло і шмат цяж-
кас цяў, якія да вя ло ся пе ра адо лець. Шмат 
рас ча ра ван няў пры нес ла Алім пі я да ў Рыа 
(5-е месца), не ха це ла ся за кан чваць кар' е-

ру на гэ тай мі нор най но це, та му я знай шла 
сі лы, па ве ры ла ў ся бе і змаг ла пра цяг нуць 
свае вы ступ лен ні. Мно гія да па маг лі мне ў 
гэ тым — га лоў ны трэ нер на цы я наль най 
збор най, мой аса біс ты трэ нер, урач ка ман-
ды, ма са жыст, псі хо лаг. Дзя куй за пад-
трым ку Мі ніс тэр ству спор ту і Бе ла рус кай 

аса цы я цыі гім нас ты кі, ма ёй сям'і, род ным, 

сяб рам і ба лель шчы кам.

— Каб за ва я ваць «зо ла та» чэм пі я на-

ту све ту, вам спат рэ бі ла ся 19 га доў...

— Так, я дэ бю та ва ла на чэм пі я на це 

све ту ў 1998 го дзе, але да 2017-га так і не 

маг ла яго вый граць. А за раз бы ло прад чу-

ван не, што на рэш це зма гу. Бы ла ў доб рай 
фор ме, та му раз ліч ва ла на ме даль, мо-

жа быць, не на за ла ты, але на п'е дэс тал 

дак лад на. Вя до ма, ра ней не ду ма ла, што 
зма гу стаць чэм пі ён кай све ту ў 36 га доў, 
пас ля ня ўда лай Алім пі я ды ў Бра зі ліі гэ тая 
пе ра мо га мя не вель мі пад тры ма ла.

— Ка лі б та ды, у 2016-м, усё скла ла-
ся па-ін ша му і вы пад ня лі ся на алім пій-
скі п'е дэс тал, ста лі б пра цяг ваць сваю 
кар' е ру?

— Цяж ка ска заць. Са праў ды, не ве даю.

— Што та ды ма ты ва ва ла вас за ста-
вац ца ў спор це?

— Па-пер шае, я не да сяг ну ла сва ёй 
мэ ты, па-дру гое, ад спор ту я атрым лі ваю 
ве лі зар нае за да валь нен не, мож на ска-
заць, што спорт — гэ та сэнс май го жыц ця. 
На пэў на, ме на ві та мэ та дае сі лы ру хац-
ца да лей, як ка жуць: па куль ча ла век не 
зда ец ца, ён мац ней шы за свой лёс. Я не 
люб лю зда вац ца, хо чац ца ўсё ж та кі ска-
заць сваё апош няе сло ва і па спра ба ваць 
яшчэ на ад ной Алім пі я дзе ў То кіа.

— Па куль вы ка жа це пра гэ та вель мі 
аку рат на.

— Так, бо не ве даю, ці хо піць мне сіл.

— Вы па бы ва лі на ча ты рох Алім пі я дах, 
кож ная з іх за пом ні ла ся па-свой му?

— Я ста ра юся на огул пра іх не ду маць і 
не ўспа мі наць, пе ра гар ну ла гэ тую ста рон-
ку, та му што ўсе яны пры нес лі мне шмат 
рас ча ра ван няў. Ня ўда чы на Алім пій скіх 
гуль нях па віс лі на да мной ні бы да мок лаў 

меч. Вы ра шы ла па кі нуць гэ та ўсё і па чаць 
з чыс та га ліс та. Бы ло скла да на зра біць 
гэ та, але ха чу ска заць, што заў сё ды ёсць 
шанц ажыц ця віць тое, пра што ма рыш 
усё жыц цё. Га лоў нае — за да цца мэ тай 
і рэа лі за ваць свае маг чы мас ці. Па куль я 
ад чу ваю, што ў мя не ёсць сі лы, бу ду імк-
нуц ца да сва іх мэт.

Ка лі ўсё ж та кі вы лу чаць са мую яр кую 
для мя не Алім пі я ду, то гэ та, на пэў на, пер-
шая, у Афі нах. Не за быў ны во пыт, на ват 
не ўяў ля ла, яко га маш та бу мо гуць быць 
гэ тыя спа бор ніц твы, мне бы ло вель мі ці-
ка ва ўпер шы ню вы сту паць на са мым вы-

со кім уз роў ні.

— У элі це ва ша га ві ду спор ту ёсць 
яшчэ на столь кі во пыт ныя спарт смен кі?

— Як та кіх уз рос та вых аб ме жа ван няў 
у ба тут ным спор це ня ма, але ма ла хто 
да скок вае да май го ўзрос ту. Усё за ле-
жыць ад са мо га спарт сме на. Бы ва юць 
лю дзі, якія за кан чва юць вель мі ра на, 
час цей за ўсё гэ та ад бы ва ец ца з-за 
траў маў, або спарт смен ужо не мо жа 
спраў ляц ца з вя лі кі мі на груз ка мі. Ка му 
да зва ляе зда роўе, той мо жа ска каць і 
да 35—40 га доў, вя до ма, та кіх лю дзей 
у нас мож на пе ра лі чыць па паль цах. На-
прык лад, Ган на Да га на дзэ вы сту па ла 
да 40 га доў, вый гра ла Алім пі я ду, ка лі 
ёй быў 31 год.

— Не ка то рыя дзяў ча ты ў бе ла рус-
кай збор най ма ла дзей шыя за вас на 
10, а то і больш га доў. У су вя зі з гэ тым 
не ўзні кае праб лем?

— У нас скла лі ся вель мі доб рыя ад но-
сі ны, мы ўсе — ад на вя лі кая сям'я. Аб са-
лют на нескла да на зна хо дзіць агуль ныя 
ін та рэ сы, я ма гу лёг ка пад ла дзіц ца. А ка лі 
ўзні ка юць ней кія пы тан ні, заў сё ды пад-
тры маю, пад ка жу. Бы вае, што дзяў ча ты 
звяр та юц ца па па ра ду, і я вель мі ра да, 
што яны пры слу хоў ва юц ца да мя не.

— На коль кі важ ная псі ха ло гія ў ва-
шым ві дзе спор ту?

— Ка лі па раў ноў ваць яе з фі зіч най пад-
рых тоў кай, то гэ та пры клад на 50 на 50. 
Вель мі важ на быць псі ха ла гіч на ўстой лі-
вым. Спарт смен мо жа быць у вель мі доб-
рай фі зіч най фор ме, але ка лі псі ха ла гіч на 
не га то вы, то на спа бор ніц твах ён ні чо га 
не па ка жа.

— А вы шы ні ўжо не ба і це ся?

— Бы ва юць мо ман ты, ка лі страх пры-

сут ні чае, але трэ ба пе ра адоль ваць ся бе. 

З гэ тым нам да па ма гае псі хо лаг. З ка ман-

дай ба ту тыс таў ужо даў но пра цуе Іры на 

Ко нан, раз бі ра ем вы ступ лен ні, трэ ні роў кі, 

пра цу ем па роз ных ме то ды ках, ву чым ся 

рас слаб ляц ца, бо ў нас ідзе вя лі кае на пру-

жан не на га ла ву, спарт сме ны па ста ян на 

вель мі скан цэнт ра ва ныя.

— Што для вас са мае скла да нае ў 
спор це?

— За раз я атрым лі ваю аса ло ду ад та го, 
што раб лю. На ту раль на, у 36 мне нялёг-
ка, дзесь ці пры хо дзіц ца пры му шаць ся бе 
трэ ні ра вац ца, вы ла зяць ста рыя траў мы, 
але я ўсё роў на за да во ле на сва ёй пра цай. 
Заў сё ды са мыя скла да ныя мо ман ты — 
гэ та тыя, ка лі ў ця бе пра ва лы на са мых 
важ ных стар тах, бо ўсё трэ ба па чы наць 
спа чат ку.

— У ней кі мо мант вам прый шло ся 
зра біць вы бар і дзе ля спор ту ах вя ра-
ваць аса біс тым жыц цём...

— Гэ та бы ло свя до ма. Час та не ха пае 
ча су, каб удзя ліць ува гу сяб рам, род ным, 
ка ха на му ча ла ве ку, та му што мы ўвесь 
час у раз' ез дах, на збо рах, спа бор ніц твах. 
Мно гія спарт сме ны з гэ тым су ты ка юц ца, 
заў сё ды да во дзіц ца чымсь ці ах вя ра ваць 
дзе ля да сяг нен ня мэ ты.

— Ёсць рэ чы ў ва шай кар' е ры, якія 
ха це ла ся б змя ніць?

— Не, мне ха пае ха рак та ру — за ця-
тас ці, пра ца ві тас ці, — дзя ку ю чы, яко му 
я да гэ та га ча су вы сту паю. Гэ тыя якас ці і 
лю боў да спор ту пры ві ла мне мой пер шы 
трэ нер Ве ра Іва наў на Кру ці ка ва.

— Вы стро гая ў да чы нен ні да ся бе?

— Так, вель мі. Хоць у да чы нен ні да 
ін шых я не та кая жорст кая, на ват на ад-
ва рот — мяк кая. У звы чай ным жыц ці я 
до сыць ураў на ва жа ны ча ла век, а вось у 
спор це больш эма цы я наль ная, па каз ваю 
свой ха рак тар, дзесь ці на ват, бы вае, спра-
ча ем ся з трэ не рам.

— Як вы ба чы це ся бе праз 5-10 га-
доў?

— Мне б ха це ла ся за няц ца трэ нер скай 
дзей нас цю, па дзя ліц ца сва і мі ве да мі і во-
пы там з дзець мі, мо жа на ват вы ха ваць 
чэм пі ё наў. Не ма гу на сто пра цэн таў 
сцвяр джаць, што ў мя не гэ та доб ра атры-
ма ец ца, але ця пер ба чу ся бе ме на ві та ў 
гэ тай пра фе сіі.

Тац ця на ПЯТ РЭ НЯ:

«Я ЗНАЙ ШЛА СІ ЛЫ, 
ПЕ РА АДО ЛЕ ЛА 
СЯ БЕ»

Спарт смен ка го да — 
аб тым, ча му се зон 

пас ля ня ўда лай Алім пі я ды стаў на столь кі важ ным 
і па спя хо вым у яе кар' е ры

Што га до вае га ла са ван не спар тыў ных жур на-
ліс таў вы зна чы ла ба ту тыст ку Тац ця ну Пят рэ-
ню ў най леп шыя спарт смен кі го да. Не здар ма! 
У свае 36 яна ста ла чэм пі ён кай све ту ў ін ды-
ві ду аль ных скач ках, пос пех прый шоў праз 
19 га доў пас ля дэ бю ту. За пля чы ма спарт-
смен кі ча ты ры Алім пі я ды, якія, па пры знан ні 
са мой Тац ця ны, пры нес лі ёй толь кі го рыч рас-
ча ра ван няў. Ад нак дум кі аб пя тых Гуль нях у 
То кіа раз-по раз кру цяц ца ў га ла ве, сён ня пра 
іх Пят рэ ня ка жа вель мі асця рож на, але свай го 
жа дан ня зноў па зма гац ца за са мае га лоў нае 
зван не — алім пій скай чэм пі ён кі — не ха вае.
Ча го каш туе пе ра жыць пра вал на га лоў ных 
стар тах ча ты рох год дзя і што ма ты вуе раз за 
ра зам пе ра адоль ваць ся бе, Тац ця на рас ка за-
ла ў сва ім ін тэр в'ю.


