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Збор ная Бе ла ру сі ўпер шы ню пас ля 

2015 го да вы сту пі ла на чэм пі я на це све ту па 

цяж кай ат ле ты цы. На га да ем, дыс ква лі фі-

ка цыю на ша кра і на (і яшчэ во сем дзяр жаў) 

атры ма ла пас ля пе ра пра вер кі до пінг-проб 

з Алім пій скіх гуль няў 2008 і 2012 га доў. На 

пер шым тур ні ры пас ля ад хі лен ня бе ла ру-

сы вый гра лі тры ме да лі, «се раб ро» за ва-

я ва лі Па вел Ха да се віч і Да р'я На ву ма ва, а 

на трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та ла пад ня ўся 

Ва дзім Лі ха рад. Акра мя гэ та га, ця пе раш ні 

чэм пі я нат све ту стаў пер шым пас ля та го, 

як бы лі зме не ны ва га выя ка тэ го рыі. Пра 

тое, як ад чу ва ла ся бе там на ша збор ная, і 

пра ўлас ную кар' е ру рас ка заў ся рэб ра ны 

пры зёр чэм пі я на ту све ту — 2018, удзель нік 

Алім пій скіх гуль няў 2016 го да ў Бра зі ліі 

Па вел Ха да се віч.

— Па вел, з якім пла нам вы еха лі на чэм-

пі я нат у Ашга бат?

— У пла не на па пе ры бы ло 4—6-е мес ца, 

але я ехаў з за да чай мі ні мум за ва я ваць брон-

за вую ўзна га ро ду. А по тым скла ла ся так, што 

ўсёй ка ман дай, якая пра ца ва ла са мной, мы 

дай шлі і да «се раб ра». За да во ле ны сва ім 

вы ні кам і ва гой, якую пад няў, але ду маю, 

што мож на бы ло пад няць на ват больш. Што 

да ты чыц ца са пер ні каў, скла да на бы ло вы лу-

чыць лі да раў, на тур ні ры та ко га ўзроў ню ўсе 

ўдзель ні кі з'яў ля юц ца сур' ёз ны мі апа не нта мі. 

Усе па каз ва лі роў ныя вы ні кі, вы ступ лен не не 

ўда ло ся, на пэў на, толь кі ў ле таш ня га чэм піё-

на све ту з Чы лі.

— За раз у ва шай ва зе (да 89 кг) кан ку-

рэн цыя сур' ёз ная?

— Спарт сме ны з вя до мы мі ім ёна мі тры-

ма юц ца на пла ве, з'яў ля юц ца і но выя ат ле-

ты. Вы ні кі ў ма ёй ва га вой ка тэ го рыі до сыць 

шчыль ныя. На чэм пі я на це ў мя не ў су ме бы ла 

ва га 371 кг, у ра сі я ні на Ар цё ма Аку ла ва — 

372 кг, а да лей ідуць пяць-сем спарт сме наў з 

роз ні цай у па ру кі ла гра маў. Моц ных са пер ні-

каў да стат ко ва, час та ў нас на спа бор ніц твах 

асноў ную ро лю ады гры вае так ты ка.

— Крыўд на бы ло прай граць ра сі я ні ну ўся-

го кі ла грам?

— Крыўд на бы ло б, ка лі б мне да лі апош ні 

па ды ход, ка лі я ішоў на пер шае мес ца, а я б 

яго не штурх нуў, а так, не, не крыўд на. Аку лаў 

пай шоў і зра біў тое, што яму трэ ба бы ло зра-

біць. Апош няе сло ва бы ло за ім, у гэ тым пла не 

ён быў у больш вы гад ным ста но ві шчы. На шым 

стра тэ гіч ным пра лі кам гэ та так са ма не на за веш, 

лепш па чаць з той ва гі, у якой ты ад чу ва еш ся бе 

ўпэў не на, і по тым ужо «раз га няц ца».

— У рыў ку вы пад ня лі 169 кг, штурх ну лі 

202 кг. Гэ тыя па каз чы кі на трэ ні роў ках да ва-

лі ся вам лёг ка?

— Ры вок і на спа бор ніц твах ішоў доб ра. А на 

трэ ні роў ках, бы вае, пры хо дзіш і прос та лё та еш, 

а на дру гі дзень як быц цам ця бе бі лі ўсю ноч пал-

ка мі, не заў сё ды ўсё атрым лі ва ец ца. Да мо ман ту 

спа бор ніц тваў прос та пад во дзіш ся бе, да еш са бе 

ад па чы нак, на груз кі больш спа кой ныя, та му там 

лепш заў сё ды па він на атрым лі вац ца, ка лі горш, 

то гэ та га во рыць пра ня пра віль ны па ды ход да 

спа бор ніц тваў. Да та го ж на тур ні рах ад рэ на лін 

на дае сіл. Да ця пе раш ня га чэм пі я на ту све ту я 

на за па сіў эмо цый, не мар на ваў іх ні на што, не 

браў ні чо га пад ува гу, і гэ та га за ра ду ха пі ла.

— Якую мак сі маль ную ва гу вы ўзды ма лі 

на пра ця гу го да на трэ ні роў ках?

— 170 і 205 кг, не на шмат больш, чым ця пер 

на спа бор ніц твах. Хоць, ка лісь ці пе рад Алім пій-

скі мі гуль ня мі я рваў 180 кг і штур хаў 210 кг. Та-

ды ча мусь ці бы ло ляг чэй. З чым гэ та звяз ваю? 

На пэў на, ця пер та кі пе ры яд, гэ та дыс ква лі фі-

ка цыя... Не зу сім зра зу ме ла бы ло, да ча го ты 

ідзеш. Толь кі апош нія два ме ся цы на строй ваў ся 

на тое, што трэ ба ра біць сваю спра ву доб ра і 

пры го жа.

— Сё ле та ў цяж кай ат ле ты цы змя ні лі ся 

ва га выя ка тэ го рыі. Гэ та зруч на аса біс та для 

вас?

— Ра ней я вы сту паў у ка тэ го рыі да 85 кг, і 

та му час та да во дзі ла ся зга няць ва гу, а з ёй, вя-

до ма, сы хо дзі лі і сі лы. Ця пер спа бор ні чаю ў ка тэ-

го рыі да 89 кг, і гэ та знач на зруч ней для мя не.

— У збор ную вяр нуў ся ваш зям ляк, ба ры-

саў ча нін Анд рэй Арам наў...

— Ён імк нуў ся да гэ та га, ка ля го да трэ ні ра-

ваў ся сам, до ма, без трэ не ра, по тым па ка заў 

ня дрэн ны вы нік і па чаў рых та вац ца са збор най 

да чэм пі я на ту све ту. Ха цеў вы сту піць тро хі лепш, 

але па куль не атры ма ла ся.

— Гэ та пер шы чэм пі я нат све ту для на шай 

збор най пас ля дыс ква лі фі ка цыі. З якім на-

стро ем еха ла ка ман да і якая ат мас фе ра бы ла 

ў ка лек ты ве?

— Хтось ці вы хо дзіў на па мост і ка заў, што 

цяж ка. У мя не та ко га па чуц ця не бы ло, на ад ва-

рот штан га зда ва ла ся та кой мяк кай, зруч най, а 

ат мас фе ра ў ка ман дзе ў прын цы пе бы ла доб рая, 

ні чо га асаб лі ва га мы не ад чу ва лі.

— Зра зу ме ла, што лю дзі, якія вы сту па юць 

ця пер, не ві на ва тыя ў до пін га вых па мыл ках 

мі ну ла га, але ўсё ж на ка ман ду псі ха ла гіч на 

не як гэ та ўплы вае?

— У пер шы час гэ та ства ра ла ней кі дыс кам-

форт, а по тым ты ра зу ме еш, што трэ ба пры-

ста соў вац ца да та го, што ёсць. Так жы вём і 

пра цу ем. Дыс ква лі фі ка цыя за кра ну ла дзе вяць 

ка ман даў, але са мае га лоў нае, што лю дзі, якія 

спа бор ні ча юць з на мі за раз, усё ра зу ме юць, мы 

зу сім ін шае па ка лен не. Ра ней усе вы сту па лі ў 

роў ных умо вах, а по тым неш та пай шло не так, 

нех та за ха цеў, каб мы па ся дзе лі год до ма.

— До пінг-кант роль змя ніў ся, пра вя раць 

вас ста лі час цей?

— За гэ ты год я здаў ужо шэсць або сем проб, 

гэ та знач на больш, чым бы ло ра ней. Ка лісь пры-

яз джа лі кож ны ты дзень, ка лісь раз на ме сяц. 

Ча сам да до му ў Ба ры саў, час цей на збо ры і трэ-

ні роў кі ў Стай кі. Гэ та бы лі і НА ДА, і ВА ДА. Але ў 

нас ня ма праб лем, дзве ры заў сё ды ад чы не ны.

— У кан цы мая зноў ад быў ся не пры ем-

ны ін цы дэнт, ка лі тры ма ла дыя бе ла рус кія 

спарт сме ны бы лі аб ві на ва ча ныя ў па ру шэн-

ні ан ты до пін га вых пра ві лаў. На ваш по гляд, 

з ка го трэ ба пы тац ца: з са міх спарт сме наў, 

ура чоў ці трэ не раў?

— На коль кі я зра зу меў, яны ўжы ва лі ней кі 

энер ге тык пе рад трэ ні роў кай, прос та каб не як 

уз ба дзё рыц ца, пра чнуц ца. Док тар дак лад на тут 

ні пры чым, ён гэ та не вы да ваў. Ма быць, трэ нер 

неш та куп ляў, але не пра чы таў са стаў. За раз 

жа кож ны год увод зяц ца но выя за ба ро не ныя 

прэ па ра ты, атры ма ла ся так, што там быў адзін 

за ба ро не ны кам па нент, гэ та хут чэй на ват прос та 

не да свед ча насць на стаў ні ка.

— На огул, на коль кі ваш від спор ту б'е па 

зда роўі?

— У спор це най вы шэй шых да сяг нен няў усё 

па він на ра біц ца пісь мен на, гэ та ж не ўзро вень 

спарт шко лы, дзе ўпёр ся лбом і ціс неш. На прык-

лад, у які-не будзь дзень я ма гу па тэ ле фа на ваць 

трэ не ру і ска заць, што не прый ду на трэ ні роў ку, 

бо ад чу ваю, што «здуў ся», ар га ніз му па трэ бен 

ад па чы нак. І да гэ та га трэ ба пры слу хоў вац ца.

— Як вы ад наў ля е це ся пас ля трэ ні роў кі, 

ка лі не ўліч ваць спе цы яль ныя ві та мі ны?

— Пра гул ка. Най час цей мы зна хо дзім ся ў 

Стай ках, а тут доб рыя края ві ды. Во ка це шыц-

ца, і на строй па ды ма ец ца. Трэ ба ўмець пе ра-

клю чац ца на ней кія ін шыя спра вы, на прык лад, я 

тут стрыг хлоп цаў. Ні дзе не ву чыў ся, прос та не як 

сам. У ка ман дзе ў нас ча ла век 16—17, дзе сяць 

з іх дак лад на з ма і мі пры чос ка мі.

— Част ка ан ты до пін га вых санк цый да на-

шых цяж ка ат ле таў яшчэ за ха ва ла ся, на прык-

лад, на на ступ ныя Алім пій скія гуль ні — 2020 

мы змо жам за явіць толь кі двух спарт сме наў. 

Як бу дзе пра хо дзіць ба раць ба за пу цёў кі?

— Так, па ехаць змо жа ад на жан чы на і адзін 

муж чы на. Хто ад пра віц ца ту ды, бу дзе бач-

на па вы ні ках чэм пі я на таў све ту і Еў ро пы, 

якія прой дуць на пя рэ дад ні. Ду маю, па е дзе 

той, хто бу дзе на са мым вы со кім уз роў ні, 

за ва юе лі цэн зіі.

— Як ацэнь ва е це свае шан цы?

— Да Алім пі я ды яшчэ паў та ра го да, ёсць 

спа бор ніц твы, на якіх трэ ба вы сту паць, та му 

па куль я ду маю пра іх, а не пра Гуль ні.

— У вас у ак ты ве ўжо ёсць ад на Алім-

пі я да, Рыа-2016, дзе вы ста лі шос тым, але 

там вы бы лі яшчэ до сыць ма ла дым...

— У на шым ві дзе спор ту хтось ці рас кры-

ва ец ца ў двац цаць, а хтось ці, як Страль цоў, 

толь кі да трыц ца ці. Мне та ды бы ло 23, і, ка лі 

па раў ноў ваць мя не та го з ця пе раш нім, за-

раз я ад чу ваю ся бе на шмат больш упэў не на. 

Алім пі я да як па дзея — гэ та най леп шае, ча го 

мо жа да сяг нуць спарт смен у на шым ві дзе, 

але сва ім вы ні кам у Бра зі ліі я за стаў ся не-

за да во ле ны. Та ды ў мя не бы ла па ста ян ная 

праб ле ма з ка ле нам, та му не зу сім атрым-

лі ва ла ся вы сту паць. Але я гэ та ўжо за быў і 

пра цяг ваю пра ца ваць да лей, прай шло ўжо 

шмат ча су, два га ды гэ та больш, чым 700 

дзён, і кож ны з іх асоб ная гіс то рыя.

— Ча му ў дзя цін стве вы вы бра лі адзін 

з са мых скла да ных ві даў спор ту?

— Пер ша па чат ко ва я зай маў ся гім нас ты-

кай, ка ля трох га доў, але так атры ма ла ся, што 

мой трэ нер сы шоў і мя не яна пе ра ста ла ці ка віць. 

Спа чат ку я пра гуль ваў, а по тым і зу сім кі нуў. 

Ка ля паў го да ні чым не зай маў ся, а по тым ба-

бу ля па вя ла на ба раць бу, але мя не вы пад ко ва 

за вя лі ў за лу штан гі. У май го пер ша га трэ не ра 

па штан зе атры ма ла ся за ці ка віць, за тры маць 

мя не ў гэ тым ві дзе спор ту.

— Ад ра зу вы бра лі спорт як пра фе сію?

— Не, зра зу меў, што гэ та маё, толь кі за год 

да та го, як тра піў у збор ную.

— Ка лі Арам наў, які так са ма, як і вы, вы рас 

у Ба ры са ве, стаў алім пій скім чэм пі ё нам, гэ та 

вас па да гра ва ла?

— Мы збі ра лі ка ман ду з Ба ры са ва і ез дзі лі 

су стра каць яго і Ры ба ко ва ў аэ ра порт. Яны, вя-

до ма, ураж ва лі, па мя таю дак лад на, што гля дзеў 

вы ступ лен не Анд рэя на кух ні, хва рэў за яго, але 

та ды гэ та не бы ло для мя не ма ты ва цы яй, на пэў-

на, я яшчэ не ра зу меў, ча го ха чу: на ву лі цу пай сці 

гу ляць або ча гось ці да сяг нуць.

— А сён ня што ма ты вуе вас на што дзён ныя 

трэ ні роў кі і пе ра адо лен не ся бе?

— У пер шую чар гу тое, што вы дат ка ва на 

вель мі шмат ча су і ўся го ас тат ня га. Па кі даць 

спорт з пус ты мі ру ка мі аб са лют на не хо чац ца. 

Спа чат ку трэ ба ча гось ці да сяг нуць і сыс ці па 

ўлас ным жа дан ні, а не ка лі ця бе вы га няць ці 

з-за траў мы. А так, каб я зра зу меў для ся бе, 

што тут сваю мі сію вы ка наў, трэ ба па чы наць 

неш та ін шае.

— Хто вас ма ты вуе і на тхняе?

— Мно гія лю дзі, з якіх мож на ўзяць прык лад. 

У штан зе гэ та, на прык лад, Аляк сандр Кур ло-

віч. Ён быў вель мі кру ты і моц ны, пры яз джаў 

да нас на трэ ні роў кі ў Стай кі, су стра ка лі ся з ім і 

на спа бор ніц твах. На Алім пій скіх гуль нях ён ся-

дзеў пе ра да мной як суд дзя. Вя лі кі спарт смен, 

мог стаць трох ра зо вым алім пій скім чэм пі ё нам, 

але з-за не ча ка най траў мы не атры ма ла ся. Ёсць 

яшчэ Ко нар Макг рэ гар, які па чы наў свой шлях з 

ні жэй шых сла ёў, але сва ёй упарт асцю і та лен там 

да сяг нуў та го, што ёсць у яго сён ня. Гэ та свед-

чыць аб тым, што мож на не ча га да сяг нуць, ка лі 

не ся дзець і не ныць пра тое, як усё дрэн на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Па вел ХА ДА СЕ ВІЧ:

«У НАС НЯ МА ПРАБ ЛЕМ, 
ДЗВЕ РЫ ЗАЎ СЁ ДЫ АД ЧЫ НЕ НЫ»

Шчы рая раз мо ва пра до пінг, зда роўе і псі ха ло гію ў цяж кай ат ле ты цы

СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫ 
ФАР МАТ

Брэн дзі ра ва ную «Карт-

ку гос ця» для ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў пла-

ну ец ца вы пус ціць да 

1 снеж ня.

Карт кі бу дуць рэа лі зоў-

вац ца су мес на з бі лет ным 

апе ра та рам Гуль няў кам па-

ні яй Tісkеtрrо, яны раз лі ча-

ны на 14 дзён і ўклю ча юць 

най больш знач ныя аб' ек ты 

гіс та рыч най спад чы ны Бе ла-

ру сі. Спе цы яль ная карт ка да-

зво ліць спла на ваць ін ды ві ду-

аль нае па да рож жа па Мін ску, 

Мін скай воб лас ці і кра і не, а 

акра мя та го, ула даль ні кі та кіх 

кар так змо гуць ка рыс тац ца 

зніж ка мі і бо ну са мі.

Дак лад ны кошт «Карт кі 

гос ця» на 14 дзён па куль не 

на зы ва ец ца, але па пя рэд не 

па ве дам ля юць, што ён бу-

дзе ў ме жах 30 руб лёў.

Ад зна чым, што ту рыс тыч-

ны пра ект «Карт ка гос ця» 

(Mіnsk Саrd. Сіtіеs & Rеgіоns оf 

Bеlаrus) рэа лі зу ец ца УП «Мін-

гар да вед ка» пры пад трым цы 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз-

му, Мі ніс тэр ства куль ту ры, 

ін фар ма цый на-ту рыс тыч на га 

цэнт ра «Мінск» па дзяр жаў-

най пра гра ме раз віц ця ту рыз-

му «Бе ла русь гас цін ная» на 

2016—2020 га ды. У ім бя руць 

удзел му зеі, га ле рэі, заа пар-

кі, аква пар кі, га тэ лі, рэ ста ра-

ны, ка фэ, ганд лё выя аб' ек ты, 

пунк ты пра ка ту аў та ма бі ляў і 

ве ла сі пе даў, якія да юць бо ну-

сы і зніж кі.

Ку піць «Карт ку гос ця» 

мож на ў дзе вя ці пунк тах 

про да жу, а так са ма ан лайн. 

Уся ін фар ма цыя да ступ ная 

на сай це пра ек та на анг лій-

скай і рус кай мо вах, ма тэ-

рыя лы так са ма пе ра кла да-

юц ца на кі тай скую і ня мец-

кую мо вы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ,

Сяр гей КУР КАЧ.

Фут болФут бол

УСЁ ВЫ РА ШЫЦ ЦА 
ЗАЎТ РА

Збор ная Бе ла ру сі згу-

ляе з Сан-Ма ры на, пас-

ля ча го ста не зра зу-

ме ла, ці пра цяг не яна 

ба раць бу за пу цёў ку на 

Еў ра-2020

У чац вер у Лі зе на цый 

на шы фут ба ліс ты ў гас цях 

абы гра лі збор ную Люк сем-

бур га з лі кам 2:0. Га ля вым 

дуб лем ад зна чыў ся паў аба-

рон ца Ста ні слаў Дра гун. А ў 

дру гім мат чы гру пы 2 лі гі D 

фут ба ліс ты Мал до вы з мі ні-

маль ным лі кам 1:0 абы гра лі 

Сан-Ма ры на. Та кім чы нам, 

пас ля пя ці ту раў бе ла ру сы 

з 11 ач ка мі ўзна чаль ва юць 

гру пу.

Ад зна чым, што за раз 

бе ла рус кія фут ба ліс ты за-

ста юц ца ад ной з дзвюх ка-

ман даў у Лі зе на цый, якія не 

пра пус ка лі га лоў у гэ тым тур-

ні ры. Па доб ным вы ні кам мо-

жа па хва ліц ца толь кі ка ман-

да Да ніі, якая пас ля дзвюх 

гуль няў мае ба ланс за бі тых 

і пра пу шча ных — 2:0.

За ключ ны матч Лі гі на-

цый бе ла рус кія фут ба ліс ты 

пра вя дуць заўт ра. У вы пад-

ку пе ра мо гі на ша збор ная 

вый дзе ў плэй-оф і ра зам з 

тры ма ін шы мі пе ра мож ца-

мі лі гі D па зма га ец ца за пу-

цёў ку на чэм пі я нат Еў ро пы 

2020 го да.


