
Сем ха ке іс таў збор най так 

і не змаг лі ад крыць бам бар-

дзір скі лік на тур ні ры. Ні вод-

на га вы ні ко ва га ба ла не на-

бра лі Ар тур Гаў рус, Крыс ці ян 

Хен кель, Яў ген Лі са вец, Ар-

цём Дзям коў, Ар цём Кіс лы, 

Мі кі та Ус ці нен ка і Ула дзі мір 

Дзя ні саў.

На га да ем, пас ля па ра-

жэн ня ад ра сі ян па са ду га-

лоў на га трэ не ра збор най 

па кі нуў Дэйв Лью іс, вы кон-

ва ю чым аба вяз кі га лоў ка ма 

на цы я наль най ка ман ды быў 

пры зна ча ны Сяр гей Пуш коў, 

але і гэ тая эк стран ная за ме-

на на трэ нер скай па са дзе не 

змаг ла ўзба дзё рыць ка ман ду 

і змя ніць гуль ню збор най. Мы 

прай гра ва лі і гран дам, і се-

рад ня кам, і ка ман дзе, зда-

ва ла ся б, роў най па сі лах. 

З ну лём ач коў збор ная Бе-

ла ру сі зай мае на чэм пі я на-

це све ту — 2018 15-е мес ца, 

у аб ноў ле ным рэй тын гу ІІХФ, 

які бу дзе сфар мі ра ва ны пас-

ля за кан чэн ня тур ні ру ў Да ніі, 

на ша ка ман да апус ціц ца на 

тры па зі цыі і з 11-га мес ца 

пе ра мес ціц ца на 14-е, вы шэй 

за нас пад ні муц ца Фран цыя, 

Лат вія і Да нія.

На ле та бе ла ру сы вы сту-

пяць у ды ві зі ё не І гру пы А, 

на шы мі са пер ні ка мі ста нуць 

ка ман ды Ка зах ста на, Венг-

рыі, Сла ве ніі, Літ вы і Рэс пуб-

лі кі Ка рэя.

В. а. га лоў на га трэ не ра 

збор най Бе ла ру сі Сяр гей 

ПУШ КОЎ:

— Пра якую мож на ка заць 

ацэн ку, ка лі за да ча не вы ка-

на на? Ка ман да па кі дае эліт ны 

ды ві зі ён. На гэ тым чэм пі я на це 

све ту, дзе гу ля юць най леп шыя 

вы ка наў цы су свет на га ха кея, 

не су па стаў ныя з на шым чэм-

пі я на там хут ка сці. Мы са сту-

пі лі ў ства рэн ні і рэа лі за цыі 

мо ман таў. Бы ло ві даць, што 

і мін скае «Ды на ма» на пра-

ця гу ўся го се зо на вы сту па-

ла не так доб ра. Усё ж та кі 

асноў ныя гуль цы — ха ке іс ты 

мінск ага клу ба. Шка да, што 

не ўсе пры еха лі ў на цы я наль-

ную ка ман ду, у гэ тым вы пад-

ку яна вы гля да ла б на шмат 

мац ней шай. Трэ ба час, каб 

усё пра ана лі за ваць.

Ва ра тар збор най Бе ла-

ру сі Ві таль ТРУС:

— Не ве даю, што і ска-

заць. Усе згу ля лі на гэ тым 

чэм пі я на це дрэн на.

На па да ючы збор най Бе-

ла ру сі Ягор ША РАН ГО ВІЧ:

— У апош нім мат чы за бі лі 

ча ты ры га лы, як за ўвесь чэм-

пі я нат. Боль шасць два ра зы 

рэа лі за ва лі і ў роў ных скла дах 

два доб рыя га лы за бі лі. Вось 

гэ та га нам на пра ця гу ўся го 

чэм пі я на ту не ха па ла. Ха це ла-

ся вый граць хоць апош ні матч. 

Па кі да ем чэм пі я нат з не вель мі 

доб ры мі па чуц ця мі, та му што 

па кі да ем і эліт ны ды ві зі ён. Ня-

ма па зі ты ву на огул. Але спа-

дзя ем ся хут ка вяр нуц ца.

В ы  з н а  ч ы  л і  с я  ў с е 

чвэрць фі на ліс ты чэм пі я на-

ту све ту. За вы хад у ме даль-

ны раўнд Ра сія па зма га ец ца 

з Ка на дай, ЗША — з Чэ хі яй, 

Фін лян дыя — з Швей ца ры яй, 

а Шве цыя — з Да ні яй.

Чвэрць фі на лы прой дуць у 

Ка пен га ге не і Хер нін гу сён-

ня, 17 мая
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— Гэ ты се зон быў уда лы для на шай 

ка ман ды з са ма га па чат ку. Па спя хо-

ва вы сту па лі ў Куб ку ЕГФ, атры ма лі 

вель мі доб рую гуль ня вую прак ты ку, 

што да па маг ло ў да лей шым у гуль нях 

з «Го ме лем». Што да ты чыц ца гэ та га 

са пер ні ка ў на цы я наль ным чэм пі я на-

це, то кож ная гуль ня да ва ла ся нам 

вель мі цяж ка. Сур' ёз на на строй ва лі-

ся, па ды хо дзі лі да гэ тых па ядын каў 

вель мі ад каз на. Ка нец се зо на так са-

ма прай шлі ўпэў не на, вый гра лі чэм-

пі я нат з ад чу ван нем, што так яно і 

му сі ла быць, на ват эмо цый асаб лі вых 

не ад чу лі. За апош нія два га ды мы 

ўжо за бы лі ся, што та кое быць най-

леп шы мі, та му ха це ла ся вяр нуць ку-

бак і ме да лі ў Мінск.

— У Куб ку ЕГФ зда ва ла ся, што 

ка ман да маг ла да сяг нуць боль-

ша га.

— На огул, у нас ча мусь ці заў сё-

ды не вель мі ве раць. І ця пер, пе рад 

стар там, чу лі, маў ляў, па едуць у 

Чэ хію і ад ра зу вы ле цяць, а мы абы-

гра лі пра жскую «Сла вію» і прай шлі 

да лей. Тая ж гіс то рыя бы ла з са пер-

ні кам у дру гім раў ндзе, нар веж скім 

«Тэрт не сам». Ка лі мы прай шлі і іх, то 

гаварыць ста лі ўжо па-ін ша му. Гэ та 

да да ло нам упэў не нас ці. На огул, я 

лі чу, што на еў ра а рэ не мы вы сту пі лі 

сё ле та год на. Для на шай ка ман ды 

гэ та най леп шы ў гіс то рыі се зон.

— На ша на цы я наль ная збор-

ная пра цяг вае ад бор на чэм пі я-

нат Еў ро пы. Шан цы яшчэ ёсць?

— Вя до ма, у нас на пе ра дзе яшчэ 

дзве гуль ні з ка ман да мі Венг рыі 

і Га лан дыі. З пер шы мі бу дзе пра-

сцей, але ня лёг ка. З га ланд ка мі 

ця жэй, хоць шан цы ўсё роў на ёсць 

заў сё ды. Бе ла рус кая збор ная з 

2008 го да не ўдзель ні ча ла ў чэм пія-

на тах све ту і Еў ро пы, ба лель шчы кі, 

на пэў на, не дзе згу бі лі ў нас ве ру. 

Пры жа раб' ёў цы мы па ста ян на 

зна хо дзім ся ў ні жэй шым ко шы ку, 

а зна чыць, атрым лі ва ем моц ныя ка-

ман ды ў са пер ні кі, та му зма гац ца, 

праў да, скла да на. Я ма ру па бы ваць 

з на шай збор най на топ-тур ні рах, 

дзяў ча ты ка жуць, што там не за быў-

ная асаб лі вая ат мас фе ра.

— Шмат хто ка жа, што вы ступ-

лен ні за клуб і збор ную кра і ны 

вы клі ка юць роз ныя эмо цыі.

— Са праў ды так, па сут нас ці, ты 

заў сё ды вы хо дзіш і прос та ро біш 

сваю спра ву, але па чуц ці ўсё роў на 

роз ныя. У гуль нях за збор ную на 

гуль цу больш ад каз нас ці, я ча мусь-

ці не ма гу ад чу ваць ся бе так жа 

ўпэў не на, як у клу бе. На ват са ма 

ў са бе ра за брац ца па куль не ма гу, 

ча му ад бы ва ец ца ме на ві та так.

— Асноў ны кас цяк збор най — 

гуль цы БНТУ і «Го ме ля», гэ та зна-

чыць — прын цы по выя са пер ні кі. 

Як зна хо дзі це агуль ную мо ву, ка-

лі гу ля е це ў ад ной ка ман дзе?

— У нас з дзяў ча та мі з «Го ме ля» 

вель мі доб рыя ад но сі ны, мы пры-

яз джа ем у збор ную і за бы ва ем ся 

пра ўсё, што да ты чы ла ся на ша га 

су праць ста ян ня ў клу бах. Ні ко лі не 

бы ло ні я кіх кан флік таў, на ад ва рот, 

мо жам яшчэ па жар та ваць ад на з 

ад ной. Ды і То маж Ча тар, які кі руе 

«Го ме лем» і збор най, заў сё ды па-

во дзіць ся бе вель мі ква лі фі ка ва на, 

у яго ня ма па дзе лу гуль цоў і ні я кіх 

сім па тый.

— Мно гія спарт сме ны ў ва шым 

уз рос це па зі ра юць у бок Еў ро пы. 

Па куль не збі ра е це ся атрым лі-

ваць ле гі я нер скі во пыт?

— У мя не ўжо бы лі пра па но вы 

з за меж ных клу баў, і я ду ма ла аб 

пе ра ез дзе, але ра ней па пра ві лах 

гуль цу нель га бы ло з'яз джаць да 

23 га доў. Ця пер ужо я сва бод ная, 

але мя няць клуб не ха чу. У пер шую 

чар гу з-за та го, што мой ма ла ды 

ча ла век — так са ма ганд ба ліст, гу-

ляе ў Бе ла ру сі, не хо чац ца, каб нас 

па дзя ля лі ты ся чы кі ла мет раў. Да 

та го ж мне ўсё па да ба ец ца ў БНТУ, 

усё за да валь няе. Ды і, ве да е це, не 

так прос та на ле гі я нер скім хле бе, 

там па ста ян на трэ ба ад стой ваць 

сваё пра ва на мес ца ў скла дзе. Ін-

шая кра і на, мо ва. Адзі нае, з-за ча-

го ха це ла ся б па спра ба ваць ся бе 

за мя жой, — гэ та з-за та го, што 

там больш гуль няў, больш ці ка выя 

чэм пі я на ты.

— Ганд бол — не жа но чы від 

спор ту?

— Так, пра гэ та шмат хто ка жа, 

асаб лі ва муж чы ны, на ват мой хло-

пец. Але ён не су праць та го, што я 

гу ляю, бо мы па зна ё мі лі ся ў гэ тай 

сфе ры, ганд бол нас зблі зіў. Жа-

но чая і муж чын ская гуль ня — гэ-

та роз ныя рэ чы, роз ная хут касць, 

рух. Вель мі кан такт ны від спор ту, 

тут трэ ба быць з ха рак та рам, не ба-

яц ца бо лю, быць га то вым чымсь ці 

ах вя ра ваць.

— Па між дзяў ча та мі на пля-

цоў цы мо гуць быць су тыч кі?

— Вя до ма, хтось ці ка гось ці 

жорст ка су стрэў, гэ та вы клі кае 

злосць, і ўзні кае кан флікт. Асаб-

лі ва пе рад важ ны мі мат ча мі з-за 

та го, што ўсе хва лю юц ца, агрэ сіі 

больш. Але да бо ек, як у ха кеі, у нас 

не да хо дзіць.

— Вы гу ля е це пад кі раў ніц твам 

алім пій ска га чэм пі ё на Кан стан ці-

на Ша ра ва ра ва. Як яму ўда ец ца 

кі ра ваць жа но чым ка лек ты вам?

— Ён ка жа, што ні ко лі не па ста-

лее, та му што заў сё ды зна хо дзіц ца 

ся род руж (смя ец ца). Кан стан цін 

Ры го ра віч вель мі доб ры трэ нер, 

ён да ўся го ста віц ца з ра зу мен-

нем, заў сё ды пад тры мае, спа кой на 

рас тлу ма чыць па мыл кі, але ні ко лі 

ня ма кры ку, аб раз, як час та бы вае 

ў спор це.

— Ад ча го мо жа це за пла-

каць?

— Я цяж ка пе ра жы ваю па ра жэн-

ні, та му ма гу за пла каць ад крыў ды. 

Але на огул, ка лі шчы ра, я сен ты-

мен таль ны ча ла век, вось бу дзе 

дзяў чы на ста яць пла каць і пра сіць 

гро шы, я ма гу по бач стаць і за пла-

каць, та му што мне бу дзе яе так 

шка да. Ма гу за пла каць і ад ра дас-

ці, але дзе трэ ба слё зы стры маю.

На пля цоў цы я вель мі эма цы я-

наль ны гу лец, не люб лю прай гра-

ваць та му што, ка лі прый шла з 

ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву ў 

ка ман ду БНТУ, тра пі ла ў клуб чэм-

пі ё наў, мя не з дзя цін ства пры ву чы лі 

да пе ра мог. Ка лі не за б'ю гол, раз-

злу ю ся на ся бе, пай ду на ва ро ты 

і кі ну яшчэ раз, не за б'ю з дру го га 

ра зу, з трэ ця га за б'ю дак лад на, але 

не ся ду на ла ву і не апу шчу ру кі.

— Та кая ста ран насць з са ма га 

дзя цін ства?

— На пэў на. Ма ма ў мя не зай-

ма ла ся пра фе сій на тан ца мі, та та 

так са ма до сыць спар тыў ны. А я 

тра пі ла ў ганд бол па звы чай най 

схе ме, у 4 кла се ў шко лу прый шоў 

трэ нер, за пра сіў на трэ ні роў ку, я з 

за да валь нен нем зга дзі ла ся. Мне і 

да гэ та га баць кі ка за лі пра ганд-

бол, я ж з Ле пе ля, а там ён вель мі 

раз ві ты, на роў ні з дзю до. Да рэ-

чы, на шчас це, ба раць ба абы шла 

мя не бо кам, за над та жорст кі від 

спор ту.

Ад ра зу на трэ ні роў ку прый шло 

ча ла век 30, на дру гія за ня ткі ўдвая 

менш, у вы ні ку за ста ло ся ча ла век 

10. У мя не на огул бы ло на сы ча нае 

жыц цё, я зай ма ла ся ўсім, акра мя 

ву чо бы. За кан чва лі ся ўро кі, іш ла на 

ва лей бол, вяр та ла ся да до му, ста ві-

ла рэ чы, каб бег чы на ганд бол, і по-

тым, на ват не пе ра адзя ва ю чы ся, 

бег ла на бас кет бол. Ма ма пы та ла-

ся: уро кі зра бі ла? Я ка за ла — так. 

Бы лі на ват тан цы, але з гнут кас цю 

ў мя не не вель мі. Паз ней яны ад па-

лі са мі са бой, та му што су па да лі па 

ча се з ганд бо лам.

У кла се 6-м ма ма пра па на ва-

ла вы зна чыц ца — ву чо ба ці спорт, 

вы бар быў ві да воч ны. З тых ча соў 

толь кі ча сам пра вя ра ла дзён нік.

— А з гуль ня вой па зі цы яй вы-

зна чы лі ся ад ра зу?

— Не, спа чат ку я на огул бы ла 

ва ра та ром, але мне заў сё ды ха-

це ла ся ў по лі гу ляць. Та му пер шы 

тайм я ста я ла на ва ро тах, а дру гі — 

гу ля ла ў по лі. І, да рэ чы, адзін раз 

на ват бы ла най леп шым ва ра та ром 

воб лас ці.

— У асноў ны склад БНТУ-

БелАЗ вы тра пі лі ў да во лі ма ла-

дым уз рос це.

— Праз год ву чо бы ў ву чы лі шчы 

алім пій ска га рэ зер ву. Як ця пер па-

мя таю пер шы матч, у якім я вый шла 

на пля цоў ку, — гуль ня з «Ар кат ро-

нам» у за ле на Фі лі мо на ва. Я ся-

джу на лаў цы за па сных, за ста ец ца 

тры хві лі ны да кан ца гуль ні, і мне 

ка жуць: «Маз го, ідзі!» У мя не пе-

рад ва чы ма ўсё рас плы ло ся, ку ды 

бег чы? Мяч гэ ты ля ціць, не ві даць 

ні чо га, страш на. Абы гра ла са пер-

ні цу, зра бі ла, мне зда ец ца, кро каў 

сем (у ганд бо ле больш за тры кро кі 

лі чыц ца пра беж кай), мне свіс ну лі 

пра беж ку, але я ўсё роў на кі ну ла па 

ва ро тах. Гэ та, на пэў на, бы ло вель мі 

смеш на збо ку.

Спа чат ку я бы ла толь кі дру гім, 

а то і трэ цім ну ма рам на сва ёй па зі-

цыі, але з ча сам усё змя ні ла ся.

ХакейХакей  

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Анас та сія МАЗ ГО:

«Мя не з дзя цін ства пры ву чы лі да пе ра мог»
У ганд боль нага «БНТУ-Бе лАЗ» — адзін з са мых па спя хо вых се зо наў

Залатыя прызёры чэмпіянату Беларусі.

Пас ля двух га до ва га пе ра пын ку клуб вяр нуў са бе зван не чэм-

пі ё на кра і ны, абы граў шы прын цы по ва га са пер ні ка «Го мель». 

У ро зыг ры шы Куб ка ЕГФ усяго два мя чы ад дзя лі ла ста ліч ных 

ганд ба ліс так ад гру па во га раў нда, на пе ра дзе толь кі Ку бак Бе ла-

ру сі, які стар туе ў Мін ску ўжо заўт ра. Вы ні кі се зо на пад во дзіць 

ад на з лі да раў БНТУ-Бе лАЗ і збор най Бе ла ру сі паў ся рэд няя 

Анас та сія Маз го. Спарт смен ка рас ка за ла пра тое, ча му мно гія 

не ве ры лі ў іх ка ман ду, на коль кі скла да на дзяў чы не зай мац ца 

та кім кан такт ным ві дам спор ту, як ганд бол, і ча му Анас та сія па-

куль не спя ша ец ца пе ра яз джаць у за меж ны клуб.

РАЗ ВІ ТАН НЕ З ЭЛІ ТАЙ
Збор ная кра і ны за вяр шы ла са мы пра валь ны чэм пі я нат све ту

Дац кі Ка пен га ген стаў для нас вель мі сум ным, сё лет-

няе пла не тар нае пер шын ство ад зна чы ла ся, як са мае 

ня ўда лае за апош нія га ды, ка лі не ска заць — у гіс то-

рыі. З ся мі па ядын каў бе ла ру сы па цяр пе лі сем па ра-

жэн няў і за кі ну лі толь кі 8 шай баў, пра пус ціў шы пры 

гэ тым 36.

«Вель мі кан такт ны від спор ту, 
тут трэ ба быць з ха рак та рам, 
не ба яц ца бо лю, быць га то вым 
чымсь ці ах вя ра ваць».


