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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ча ка ец ца пры клад на тры 
дзя сят кі кра ін-удзель ніц, 
пры е дзе ка ля 700 ча ла век. 
Да во лі прад стаў ні чае і знач-
нае спа бор ніц тва брас таў-
ча не ма юць на мер пра вес ці 
на на леж ным уз роў ні. Ужо ў 
каст рыч ні ку, менш чым праз 
ме сяц, ад бу дзец ца так зва ны 
пе рад еў ра пей скі пра гон, спа-
бор ніц тва пад наз вай «Ку бак 
Бал ты кі». «Нам да лі та кую 
рэ га ту з удзе лам спарт сме наў з Да ніі, 
Лат віі, Эс то ніі, Літ вы, каб у тым лі ку 
пра ве рыць на шу га тоў насць да гуль-
няў бу ду ча га го да, — га во рыць Па вел 
Дзе ні сюк. — У Брэст пры едуць між на-
род ныя суд дзі. І мы га то выя су стра каць 
лю бых экс пер таў. Усё аб ста ля ван не 
сер ты фі ка ва нае. Усе не аб ход ныя за ме-
ры пра ве дзе ныя. Ну і раз ліч ва ем так са-
ма на за поў не ныя тры бу ны». Так бы ло 
на ра ней шых вя лі кіх тур ні рах, на гэ та 
спа дзя юц ца ар га ні за та ры і еў ра пей скіх 
спа бор ніц тваў бу ду ча га го да.

ПО ШУК ТА ЛЕН ТАЎ, 
ЗОР КІ І ЗО РАЧ КІ

Усё ас тат няе, як вя до ма, за спарт-
сме на мі. Іх спра ва — па ка заць ці ка вае 
вес ла ван не. Ме на ві та для іх, спарт-
сме наў, і быў ство ра ны гэ ты аб' ект, 
аб ста ля ва ны ка нал, уз ве дзе ная інф ра-
струк ту ра. Ця пер у Цэнт ры зай ма ец ца 
700 дзя цей з аб лас но га цэнт ра і ра ё наў 
воб лас ці. Трэ не ры ла дзяць по шу ка выя 
экс пе ды цыі ў ра ё ны, каб вы яў ляць здат-
ных да вес ла ван ня хлоп чы каў і дзяў-
чы нак. Ка лі та кія зна хо дзяц ца і ма юць 
жа дан не зай мац ца спор там сур' ёз на, 
іх за бі ра юць у Брэст, тут ёсць маг чы-
масць жыць і ву чыц ца, трэ ні ра вац ца на 
вяс ляр ным ка на ле. Пры кла дам мо жа 
слу жыць Тац ця на Кух та з Коб рын ска-
га ра ё на. Чэм пі ён ку Еў ро пы ўзга да ваў 
ме на ві та брэсц кі Цэнтр.

З ма лень кай дзяў чын кі-па чат коў кі 
вы га да ва лі тут і Крыс ці ну Ста ра се лец, 
якая сё ле та на чэм пі я на це Еў ро пы да 
23 га доў у па ры за ва я ва ла за ла ты ме-
даль. І для Крыс ці ны гэ та не пер шая 
ўзна га ро да вы со кай про бы. Брэсц кі 
Цэнтр зай ма ец ца не толь кі ака дэ міч-
ным вес ла ван нем, але і вес ла ван нем на 
бай дар ках. Тут так са ма ўжо з' яў ля юц ца 
зор кі, пер шая з іх, не су мнен на, Алег 
Юрэ ня. Сё ле та на трэ цім эта пе Куб ка 
све ту па вес ла ван ні на бай дар ках і ка-
ноэ ён за ва я ваў два за ла тых ме да лі, 
стаўшы най леп шым у за ез дах на 1000 
і 5000 мет раў.

Як і мно гія яго та ва ры шы, Алег боль-
шую част ку го да трэ ні ру ец ца ў Брэс це. 
Сён ня пры клад на па ло ва на цы я наль-
най алім пій скай збор най па ака дэ міч-
ным вес ла ван ні — вы хад цы з брэсц-
ка га Цэнт ра. Тут ад ра зу бы лі тра ды цыі 
ме на ві та гэ та га ві ду вес ла ван ня, та му 
бай дар ка кры ху ад стае, але па сту по-
ва і спарт сме ны-бай да рач ні кі з Брэс та 
пра ся бе за яў ля юць усё бо лей упэў не-
на. Яны пад цяг ва юц ца да сва іх ка лег, 
па чы на юць зай маць за слу жа ныя мес-

цы ў на цыя наль най ка ман дзе. Па вод ле 
пра гно зу Паў ла Дзе ні сю ка, яшчэ праз 
пя ці год ку коль касць бай да рач ні каў у 
на цы я наль най ка ман дзе на блі зіц ца да 
па ло вы. Рэч у тым, што трэ не ры рас туць 
ра зам са спарт сме на мі. Бо па сён няш-
ніх мер ках трэ нер скі ка лек тыў у Брэс це 
да во лі ма ла ды. Але пра грэс на зі ра ец ца. 
Ска жам, ма ла ды трэ нер Сяр гей Ні кан-
чук пад рых та ваў юных ка на іс так, якія 
ста лі трэ ці мі на юні ёр скім чэм пі я на це 
Еў ро пы.

УЗ НА ГА РО ДА 
З РУК ЛЕ ГЕН ДЫ

Ле там на брэсц кім вяс ляр ным ка на ле 
трэ ні ру юц ца мно гія бе ла рус кія зна ка мі-
тыя спарт сме ны. Сё ле та, на прык лад, 
быў Ра ман Пет ру шэн ка. Лі та раль на 
ты дзень та му з'е ха ла Ка ця ры на Карс-
тэн. Яна, да рэ чы, вы сту па ла ак тыў ным 
удзель ні кам жні вень скіх рэс пуб лі кан скіх 
спа бор ніц тваў. Акра мя та го, што са ма 
вы хо дзі ла на дыс тан цыі, бы ла свое-
асаб лі вым сты му лам для па чат коў цаў. 
Атры маць уз на га ро ду з рук ле ген ды бе-
ла рус ка га вес ла ван ня для юных — най-
вы шэй шая фор ма за ах воч ван ня.

Сён ня ўсё больш за меж ных спарт-
сме наў вы бі ра юць брэсц кі Цэнтр ба зай 
для трэ ні ро вак. Ска жам, трэ ні ра ваў ся 
ня даў на хло пец з Гру зіі. На чэм пі я на це 
све ту ён па ка заў дру гі вы нік, са сту піў шы, 
да рэ чы, бе ла ру су. Доб ры вы нік па ка заў 
і вяс ляр з Уз бе кі ста на. Трэ нер апош ня га 
ска заў, што на ле та ён пры вя зе сю ды ўсю 
ка ман ду. Ака за ла ся, што той спарт смен 
быў у свое асаб лі вай «раз вед цы».

— Гэ та вель мі доб ра, ка лі по бач трэ-
ні ру юц ца спарт сме ны з роз ных кра ін, 
якія по тым вы хо дзяць на спа бор ніц-
твы, — га во рыць Па вел Дзе ні сюк. — 
Яны ўжо ве да юць адзін ад на го, ім не 
пе ра шка джае манд раж, якім су пра ва-
джа ец ца ня ве дан не па тэн цы яль ных 

маг чы мас цяў са пер ні ка. Так 
што трэ ні ро вач ныя ста сун кі 
ідуць на ка рысць. Ну і вя до-
ма, пры ём за меж ных спарт-
сме наў — да дат ко вая маг чы-
масць за ра біць гро шы, каб 
по тым на кі ра ваць іх на ўдас-
ка на лен не пад рых тоў кі пад-
рас та ю чай зме ны. Апош нім 
ча сам трэ ні ра ва лі ся вес ля ры 
з Уз бе кі ста на, Ка зах ста на. 
За раз на ма ім ста ле шэ раг 
за явак, бу дзем раз гля даць, 
уз гад няць гра фі кі, — да дае 
ды рэк тар.

ЗА РАБ ЛЯЦЬ НА ЖЫЦ ЦЁ
Яшчэ Цэнтр па паў няе свой бюд жэт з 

да па мо гай ба сей на, трэ на жор ных за лаў, 
якія на вед ва юць га ра джа не. «Спорт — 
да ра гое за да валь нен не, ён па ві нен 
умець на ся бе за раб ляць, — лі чыць ды-
рэк тар. — Гэ та ня пра віль на — ся дзець 
склаў шы ру кі і гля дзець у рот дзяр жа-
ве, якая на кор міць. Трэ ба і са мім ва ру-
шыц ца. Та му пры клад на трэ цяя част ка 
на ша га ка лек ты ву, які на ліч вае 231 ча-
ла ве ка, — су пра цоў ні кі па за бюд жэт ных 
ста вак. Яны і пра цу юць ў азна ча ным кі-
рун ку». Та му Цэнт рам пра во дзіц ца цэ-
лы шэ раг роз ных ме ра пры ем стваў куль-
тур най, са цы яль най, не ка жу чы ўжо пра 
спар тыў ную тэ ма ты ку. Іх мэ та — пра ца-
ваць на імідж, за яў ляць аб са бе, ра біць 
аб' ект па зна валь ным і вя до мым для шы-
ро кай гра мад скас ці. Як па каз вае прак-
ты ка, спра ва та го вар тая.

На прык лад, ле там вя лі кі рэ за нанс 
атры ма ла ме ра пры ем ства, якое мож на 
на зваць днём та ты. Та ды Цэнтр за клі каў 
баць коў з блі жэй ша га мік ра ра ё на го ра-
да прый сці ў вы хад ны дзень з дзець мі і 
бяс плат на па зай мац ца спор там, па трэ ні-
ра вац ца. Ака за ла ся, ада рваць ад ка на пы 
ша ноў ных та таў не так і скла да на. Вар та 
кі нуць кліч, ар га ні за ваць рэ кла му. Прый-
шло мно га ма ла дых муж чын з сы на мі і 
доч ка мі, усе атры ма лі мност ва ста ноў чых 
эмо цый. А не ка то рыя ад ра зу за пі са лі ся ў 
ба сейн аль бо трэ на жор ную за лу.

Мо ладзь ве дае вяс ляр ны ка нал як 
мес ца ці ка вых кан цэр таў, флэшмо баў, 
даб ра чын ных ак цый. Для мік ра ра ё на Ка-
ва лё ва адзі ны вя лі кі спар тыў ны аб'ект 
стаў і аб' ек там куль тур ным. Дня мі тут 
прай шло ўра чыс тае ме ра пры ем ства з 
на го ды 80-га до ва га юбі лею га на ро ва га 
гра ма дзя ні на Брэс та і воб лас ці алім пій-
ска га чэм пі ё на Сяр гея Ма ка ран кі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevich@zviazda.by

...ДА ЗА ЛА ТЫХ МЕ ДА ЛЁЎ

На ста ды ё не «Рай ка Мі ціч» у Бялг ра дзе ба ры саў ча не 

пра вя лі свой пер шы па яды нак у гру пе Н. Да стар ту 

фут ба ліс ты серб ска га клу ба лі чы лі ся фа ва ры та мі су-

стрэ чы, так атры ма ла ся і на по лі: яны час цей ва ло да лі 

мя чом, у той час як па да печ ныя Аляк санд ра Ер ма ко-

ві ча ста ра лі ся на дзей на гу ляць у аба ро не і дзей ні чаць 

на контр ата ках.

На 54-й хві лі не Не манья Ра донь іч ад пра віў мяч у сет ку 
ва рот Дзя ні са Шчар біц ка га, але ме на ві та пас ля гэ та га мо-
ман ту пе ра ва га ў гуль ні пе рай шла да фут ба ліс таў БА ТЭ. 
На 72-й хві лі не Мі ка лай Сіг не віч уда рам га ла вой зраў няў лік 
су стрэ чы — 1:1. Ліч бы на таб ло да за кан чэн ня мат ча так і 
не змя ні лі ся.

— Мы маг лі як пе ра маг чы, так і са сту піць. Поў най за да во-
ле нас ці вы ні кам ня ма, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер бе ла рус-
ка га клу ба Аляк сандр ЕР МА КО ВІЧ. — Ка лі са пер нік вя лі кі мі 
сі ла мі пай шоў на пе рад, у нас бы ло шмат маг чы мас цяў па ка-
раць яго за да дзе ную пра сто ру, але, на жаль, у за вяр шаль ных 
фа зах на па дзен ня мы да пус ка лі па мыл кі і не ска рыс та лі ся 
вы гад ны мі мо ман та мі. БА ТЭ не пер шы год вы сту пае на гэ тай 
еў ра куб ка вай ста дыі. Не ў крыў ду «Црве не Звез дзе», мы гу-

ля лі і з больш моц ны мі са пер ні ка мі. Хлоп цы рэ аль на ра зу ме лі, 
што ў гэ тым мат чы мож на бы ло пе ра маг чы.

Паў аба рон ца БА ТЭ Мір ка ІВА НІЧ ад зна чыў, што на ста-
ды ё не ў Бялг ра дзе бы ла вы дат ная ат мас фе ра, якая ў той жа 
час не ціс ну ла на фут ба ліс таў.

— Мне на ра дзі ме гу ляць вель мі доб ра. Ад чу ваю пад трым ку 
бліз кіх. Даў но не быў у Сер біі, тым больш даў но не вы сту паў тут. 
Ско сых по зір каў з бо ку з-за та го, што я фут ба ліст БА ТЭ, не ад чу-
ваў. «Црве на Звез да» згу ля ла доб ра перш за ўсё як ка ман да, та му 
ні ко га пер са наль на вы лу чыць не ма гу. З ад на го бо ку, за да во ле ны 
тым, як мы сыг ра лі. З ін ша га — пры сут ні чае і рас ча ра ван не. Усё 
ж та кі да лё ка не ўсе мо ман ты мы рэа лі за ва лі. Зрэш ты, лі чу вы нік 
за ка на мер ным, прай граць бы ло б крыўд на лю бой з ка ман даў. 
У на шай раз дзя валь ні асаб лі вай ра дас ці пас ля ні чы ёй ні хто не 
вы каз ваў. Усе пры ня лі вы нік як на леж нае, — рас ка заў Іва ніч.

Ін шы матч гру пы H па між «Ар се на лам» і «Кёль нам» скон-
чыў ся з лі кам — 3:1 на ка рысць анг лій ска га клу ба.

У дру гім ту ры Лі гі Еў ро пы БА ТЭ 28 ве рас ня пры ме на сва ім 
по лі лон дан скі «Ар се нал», а «Кёльн» згу ляе до ма з «Црве-
най Звез дай».

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



Фут бол. Лі га ЕўропыФут бол. Лі га Еўропы  

ПОЎ НАЙ ЗА ДА ВО ЛЕ НАС ЦІ ВЫ НІ КАМ НЯ МА
У стар та вым мат чы чар го ва га ро зыг ры шу фут ба ліс ты БА ТЭ згу ля лі ўні чыю з «Црве най Звез дай»

Най леп шы ба рэц 
ХХ ста год дзя 

ад зна чае юбі лей
Сён ня 

Аляк санд ру 
МЯДЗ ВЕ ДЗЮ 
спаў ня ец ца 

80 га доў
Ён на ра дзіў ся ва ўкра ін скай вёс цы Бе лая Царк ва ў 
сям'і лес ні ка. У юнац кім уз рос це вы зна чаў ся вы дат-
ны мі ант ра па мет рыч ны мі да ны мі — рост 190 см, ва га 
больш за 90 кг, та му спра ба ваў ся бе ў роз ных ві дах 
спор ту, але ся род ва лей бо ла, бас кет бо ла, лёг кай ат ле-
ты кі і на ват гім нас ты кі аб раў ба раць бу. Яго сур' ёз ная 
спар тыў ная кар' е ра па ча ла ся ў вой ску, а по тым хут ка 
пра Аляк санд ра Мядз ве дзя да ве даў ся і ўвесь свет.

У 1961 го дзе ён стаў най леп шым ся род воль ных бар цоў у 
цяж кай ва зе ў СССР, а праз тры га ды вый граў свой пер шы 
за ла ты алім пій скі ме даль. Най леп шым Мядз ведзь стаў і на 
на ступ ных Алім пій скіх гуль нях у Ме хі ка, а вось на трэ ція ў 
кар' е ры Гуль ні ў Мюн хе не Аляк сандр Ва сі ле віч ад праў ляў ся 
ўжо ў 35-га до вым уз рос це і на пэў на ра зу меў, што яны ста-
нуць для яго апош ні мі.

У вы ра шаль ным 
па ядын ку Мядз ведзь 
су стрэў ся з даў нім 
сва ім са пер ні кам — 
бал га ры нам Асма нам 
Ду ра лі е вым. Ён так-
са ма ха цеў па кі нуць 
спорт пас ля гэ тай 
Алім пі я ды, пай сці, 
ада браў шы ў Мядз-
ве дзя «зо ла та». Не-
ве ра год ны па на пру-
жан ні па яды нак скон-
чыў ся пе ра ка наў чай 
пе ра мо гай са вец ка га 
бар ца. Мядз ведзь па-
кла ніў ся ва ўсе ба кі 
гле да чам, вый шаў 
на ся рэ дзі ну ды ва на, 
упаў на ка ле ні і па-
ца ла ваў яго... Увесь 
спар тыў ны свет та го 
ча су за пом ніў гэ тую кар ці ну. За ла ўста ла і аб ры ну ла на трох-
ра зо ва га алім пій ска га чэм пі ё на гром апла дыс мен таў. Так, 
не пе ра мож ным, Мядз ведзь раз ві таў ся з вя лі кім спор там.

Пра тры ва ласць і сі лу во лі Аляк санд ра Ва сі ле ві ча ха дзі лі ле-
ген ды, ба лель шчы кі за хап ля лі ся не ве ра год на ўчэ піс ты мі і спрыт-
ны мі ру ка мі Мядз ве дзя. Па ядын кі з яго ўдзе лам лю бі лі не толь кі 
гле да чы, але і суд дзі, та му што тэх ні ка са вец ка га бар ца бы ла 
вель мі раз на стай най, пуб лі ка з за мі ра ннем сэр ца на зі ра ла, як ён 
спраў ля ец ца з бар ца мі, боль шы мі за ся бе па ма се і аб' ёме.

Акра мя мност ва спар тыў ных уз на га род, Аляк сандр Ва сі ле-
віч атры маў прыз «За вы са ка род насць у спор це», за сна ва ны 
ЮНЕС КА. Ён пры зна ны най леп шым бар цом воль на га сты лю ў 
гіс то рыі спор ту і ўве дзе ны ў за лу спар тыў най сла вы ба раць бы.

У Мін ску з на го ды юбі лею ле ген дар на га бар ца прой дзе 
шэ раг ме ра пры ем стваў, у тым лі ку тур нір імя Аляк санд ра 
Мядз ве дзя, які даў но стаў тра ды цый ным і пра во дзіц ца ў ста-
лі цы ўжо 47 га доў. Сё ле та ў спа бор ніц твах пры ма юць удзел 
ка ля 300 спарт сме наў з 15 кра ін. Най мац ней шыя бар цоў скія 
дзяр жа вы пры вез лі ў Мінск са мых леп шых сва іх прад стаў ні-
коў. Тур нір пра хо дзіць у ста ліч ным Па ла цы спор ту. Акра мя 
та го, сён ня ў мін скай ра ту шы прой дзе ўра чыс тая цы ры мо нія 
ўша на ван ня юбі ля ра з уру чэн нем яму ме да ля На цы я наль на га 
алім пій ска га ка мі тэ та Бе ла ру сі «За вы дат ныя за слу гі» і га на-
ро вай уз на га ро ды Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ та.

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

Да сяг нен ні
Аляк сандр Мядз ведзь — алім пій скі чэм пі ён па 

воль най ба раць бе (у 1964-м — у паў цяж кай ва зе, у 
1968 і 1972 га дах — у цяж кай ва зе). Чэм пі ён све ту 
1962—1963, 1966—1967, 1969—1971 га доў. Чэм пі ён Еў-
ро пы 1966, 1968, 1972 га доў. Чэм пі ён СССР 1961—1963, 
1966—1970 га доў.

Алімпіяда-1972. Мюнхен. Паядынак Аляксандра МЯДЗВЕДЗЯ 
і амерыканскага барца Крыса ТЭЙЛАРА.
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, прэ зі дэнт 
На цы я наль на га алім пій ска га ка мі-
тэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка па він-
ша ваў з 80-год дзем трох ра зо ва га 
алім пій ска га чэм пі ё на Аляк санд ра 
Мядз ве дзя.

«На пра ця гу ўсёй пра цоў най 
дзей нас ці Вы бы лі цес на звя за ны 
са спор там вы шэй шых да сяг нен-
няў і ўнес лі вя лі кі ўклад у раз віц цё 
воль най ба раць бы, пра сла ві лі на шу 
Ра дзі му на між на род най арэ не, стаў-
шы трох ра зо вым алім пій скім чэм пі-
ё нам», — га во рыц ца ў він ша ван ні.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-
гу, што ле ген дар ныя пе ра мо гі спарт-
сме на вя до мыя ва ўсіх кут ках све ту. 
«Сён ня Вы дзе лі це ся сва і мі ве да мі і 
ба га тым во пы там з пад рас та ю чым 
па ка лен нем ат ле таў, ак тыў на спры-
я ю чы раз віц цю алім пій ска га ру ху ў 
Бе ла ру сі», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.


