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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

— Аляк сандр, як на ваш по гляд, склад-
ва ец ца вы ступ лен не «Юнац тва» ў гэ тым 
се зо не?

— На ша ка ман да вы гля дае ня дрэн на. 
У чэм пі я на це Бе ла ру сі абы гра лі моц ныя клу-
бы — «Нё ман», «Го мель». Сур' ёз на да па ма-
га юць ва ра та ры, ня дрэн на гу ля ем у боль шас ці 
і га лоў за бі ва ем да стат ко ва. Пе рад вы ступ-
лен нем у Кан ты нен таль ным куб ку ўзмоц не на 
па пра ца ва лі над фі зіч най пад рых тоў кай, пра-
вя лі так тыч ныя за ня ткі. У гэ тым тур ні ры пе рад 
на мі ста іць мак сі маль ная за да ча — вый гра ваць 
кож ны матч.

— Сва ёй гуль нёй за да во ле ныя?
— Нель га ска заць ад на знач на, быц цам бы 

ўсё нар маль на, але ха це ла ся б лепш гу ляць 
у аба ро не.

— Ці мож на ска заць, што «Юнац тва» для 
вас род ная ка ман да?

— Так, я вы ха ва нец ме на ві та гэ та га клу-
ба. Прай шоў шко лу «Юнац тва», по тым гу ляў у 
«Юні ё ры», тры га ды вы сту паў у МХЛ, пас ля ча-
го прый шоў у пер шую ка ман ду, трэ ні ра ваў ся з 
ёй усю пе рад се зон ку, але по тым (у 2015 го дзе) 

мя не ад пра ві лі ў «Ві цебск». Там атры маў шмат 

гуль ня во га ча су, што да зво лі ла без праб лем 

пе рай сці з ма ла дзёж на га ў да рос лы ха кей. Гэ-

тыя паў го да да лі мне шмат, вы дат на ра зу меў, 
што ў «Юнац тве» ў той час не вы хо дзіў бы на 
лёд так час та. Ка лі вяр нуў ся ў Мінск, па ка заў 
ся бе ня дрэн на, та му за тры маў ся ў ка ман дзе.

— Ваш га лоў ны трэ нер Мі ха іл За ха раў 
сла віц ца сва ім ня прос тым ха рак та рам...

— Я б не ска заў, што ён не як асаб лі ва пра-
яў ля ец ца на трэ ні роў ках, у нас нар маль ная, 
ра бо чая ат мас фе ра ў ка ман дзе. Вя до ма, ён, як 
і кож ны ам бі цый ны на стаў нік, які ста віць пе рад 

са бой і ка ман дай вы со кія мэ ты, па тра буе ад 
нас стап ра цэнт най ад да чы.

— Ва ша проз ві шча не як гу ча ла ў яго пуб-
ліч най кры ты цы.

— Я нар маль на да гэ та га стаў лю ся, асаб лі-
ва, ка лі кры ты ка аб грун та ва ная.

— У гэ тым се зо не вы пры мя ра лі фор му 
мінск ага «Ды на ма».

— Так, у мя не быў пра гля даль ны кант ракт, 
па якім мог згу ляць мак сі мум тры мат чы за гэ-
тую ка ман ду. Іх і ады граў. Ад зна чыў ся ад ным 
го лам, вя до ма, за пом ніў яго і за браў пер шую 
шай бу ў КХЛ са бе ў ка лек цыю. Ка лі ка заць пра 
роз ні цу ў трэ ні роў ках, то не змог ад чуць, як 
пра хо дзіць пра цоў ны пра цэс у «Ды на ма» ў поў-
най ме ры, та му што тра піў ту ды, ка лі гуль ні ў 
ка ман ды бы лі праз дзень. Гэ та зна чыць, за ня ткі 
ў гэ ты час на сі лі больш раз гру зач ны і ад наў-
лен чы ха рак тар. Але зра зу меў, што трэ ні роў кі 
ў «зуб роў» пра хо дзяць до сыць ін тэн сіў на.

— Ці па спе лі ад чуць ат мас фе ру КХЛ?
— Вя до ма, гэ ты тур нір ад роз ні ва ец ца ад 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі, ён зу сім ін шы. Вы шэй-
шы ўз ро вень ка ман даў, вя лі кая ці ка васць гле-
да чоў, ан ту раж ва кол. Ра зу ме ю чы ўсё гэ та, 
у дэ бют ным мат чы хва ля ваў ся, але праз па ру 
змен хва ля ван не знік ла. На гуль ні «Юнац тва» 
ў плэй-оф су праць «Шах цё ра» і «Нё ма на», 
у прын цы пе, так са ма збі ра ла ся па 5—6 ты сяч 
ба лель шчы каў, та кая пад трым ка мне толь кі 
да па ма гае, а не на ад ва рот.

— Ці ха це лі б вяр нуц ца ў КХЛ?
— Так, у прын цы пе, там мне ўсё спа да ба-

ла ся. Я быў зна ё мы прак тыч на з усі мі гуль ца мі 
па вы ступ лен нях за збор ную, та му хут ка ўліў ся 
ў ка лек тыў. Па куль «Юнац тва» і «Ды на ма» не 
змаг лі да мо віц ца аб ма ім пе ра хо дзе.

— Як і лю бы ха ке іст, ма ры це тра піць у 
НХЛ?

— Вя до ма, та кая ма ра ёсць, але па куль ха-
це ла ся б зай граць у КХЛ, а по тым ужо ру хац ца 
да лей.

— У маі на чэм пі я на це све ту ў Фран цыі 
вы дэ бю та ва лі ў на цы я наль най ка ман дзе.

— Вель мі ра ды быў ака зац ца там. Гуль ні 
за збор ную па ўзроў ні, мне зда ец ца, дзесь ці 
су па стаў ныя з гуль ня мі ў КХЛ. У Дэй ва Лью і-
са, вя до ма, паў ноч на а ме ры кан скі па ды ход да 
трэ ні ро вак, для мя не гэ та не ста ла праб ле май, 
хут ка адап та ваў ся. Ка лі ўспа мі наць чэм пі я нат 
све ту, то мож на вы лу чыць і ста ноў чыя, і ад моў-

ныя мо ман ты. Ха це ла ся б, каб на ша ка ман да 
гу ля ла лепш і вый гра ва ла час цей, пра хо дзі ла ў 
плэй-оф. Што да ўлас най гуль ні — не асаб лі ва 
за да во ле ны ёю, мог бы згу ляць і лепш.

— Праз тры ме ся цы ў Пхёнч ха не стар туе 
Алім пі я да, у ка то ры раз за пар яна прой-
дзе без удзе лу бе ла рус кай збор най. У чым 
пры чы на?

— У збор най Сла ве ніі (смя ец ца). Ка лі сур'-
ёз на, то на ша праб ле ма, вя до ма, за клю ча ец ца 
не ў той ква лі фі ка цыі да Алім пій скіх гуль няў, 
яна на пэў на, знач на шы рэй шая. Мне скла да на 
раз ва жаць на гэ тую тэ му, адзі нае, што ма-
гу ска заць, па вы шэн не ўзроў ню гуль ні, рост 
на цы я наль най збор най не мо жа ад быц ца за 
год-два. Шмат хто ка жа, што праб ле мы ідуць 
з дзі ця ча-юнац ка га ха кея, на пэў на, я так са ма 
з гэ тым па га джу ся. У той жа Ра сіі ці Ка на дзе 
знач на больш кат коў і дзя цей, ды і па ды ход да 
трэ ні ро вак ін шы — пра фе сій ны з са ма га дзя-
цін ства. Ён жа по тым пе ра хо дзіць і ў да рос лы 
ха кей, ка го як на ву чы лі, той так і гу ляе. У Бе ла-
ру сі так са ма ёсць не каль кі доб рых школ, але, 
на пэў на, па куль іх ма ла.

— У Сла ве ніі кат коў знач на менш, чым у 
Бе ла ру сі, і лю дзей, якія зай ма юц ца ха ке ем 
так са ма...

— Тое, што Сла ве нія вы сту піць на Алім пі-
я дзе, а мы не — не свед чыць пра тое, што яе 
ўзро вень на шмат вы шэй шы за наш. Бо на чэм-
пі я на тах све ту мы вый гра ём у гэ тай ка ман ды. 
Сла вен цы ў веч ным пе ра мя шчэн ні ад элі ты ў 
лі гу ні жэй, мы ўсё ж ужо шмат га доў вы сту па ем 
у вы шэй шым ды ві зі ё не. Нель га мер ка ваць па 

той ад ной прай гра най су стрэ чы. Я ба чыў гэ ты 
матч толь кі па тэ ле ві за ры, але ма гу ска заць, 
што там бы ла роў ная ба раць ба, і па мя таю, што 
вы нік вы ра шыў ся толь кі па бу лі тах.

— Па коль кі вы со кіх вы ні каў на шы ха ке іс-
ты апош нім ча сам не па каз ва юць, у лю дзей 
уз ні кае пы тан не, за што гуль цы атрым лі ва-
юць да стат ко ва вя лі кія гро шы?

— Ма гу ад ка заць толь кі за ся бе, я не атрым-
лі ваю ве лі зар ных гро шай, у чэм пі я на це Бе ла-
ру сі іх прос та ня ма.

— Рас ка жы це, як звы чай на пра хо дзіць 
дзень ха ке іс та «Юнац тва»?

— У 9.30 па чы на ец ца трэ ні роў ка — дрыб-
лінг, у 10 мы па чы на ем раз мін ку, у 11 вы хо дзім 
на лёд, по тым пе ра хо дзім зай мац ца ў за лу і ў 
рэш це рэшт — абе да ем. У між се зон не звы чай-
на пра во дзім па дзве трэ ні роў кі ў дзень. Ка лі 
гэ та вы хад ны, то ма гу пра вес ці яго до ма, а ма-
гу су стрэц ца з сяб ра мі, сха дзіць у кі но з сва ёй 
дзяў чы най, вель мі люб лю гу ляць у фут бол.

— Якая му зы ка звы чай на гу чыць у раз-
дзя валь ні «Юнац тва»?

— Свят ла на Ла ба да, ве да е це та кую? Яна 
прак тыч на ўсім нам па да ба ец ца.

— Пра што вы ма ры це ў ха кеі?
— Ра зам са збор най тра піць на Алім пій скія 

гуль ні. Вы дат на бы ло б, каб на гэ тым тур ні ры 
змаг лі са брац ца най мац ней шыя ха ке іс ты све-
ту. Но ва ўвя дзен не НХЛ, па якім гуль цам за ба-
ро не ны ўдзел у Гуль нях, вя до ма, моц на па ні зіць 
уз ро вень гэ та га тур ні ру, ды і ві до вішч насць 
так са ма, Алім пі я да бу дзе ўжо не тая.

— Ка го б вы на зва лі най леп шым гуль цом 
у гіс то рыі бе ла рус ка га ха кея?

— Рус ла на Са лея. Вель мі доб ры аба рон-
ца, ка пі тан. Я з ім не гу ляў, не быў зна ё мы, 
але ўсе хлоп цы ка жуць, што і ча ла век ён быў 
вель мі доб ры.

Ге не раль ная асамб лея ААН пры ня ла 
рэ за лю цыю аб пе ра мір'і пад час Алім пі я ды

72-я Ге не раль ная асамб лея ААН пры ня ла рэ за лю цыю аб пе ра мір'і ў пе ры яд 

за ты дзень да па чат ку Алім пі я ды і ты дзень пас ля за вяр шэн ня Па ра а лім-

пій скіх гуль няў.

Да ку мент быў прад стаў ле ны Рэс пуб лі кай Ка рэя, якая будзе прымаць Алім пій скія 

гуль ні 2018 го да. Рэ за лю цыя ўхва ле ная не толь кі Паўд нё вай Ка рэ яй, але і кра і на мі, 

якія пры ма юць Гуль ні ў пе ры яд з 2020 па 2028 га ды, а ме на ві та Япо ні яй, Кі та ем, 

Фран цы яй і ЗША.

Мэ тай рэ за лю цыі з'яў ля ец ца пра па ган да мі ру праз спорт і алім пій скія ідэа лы. 

Пры ма ю чы гэ тую рэ за лю цыю, між на род ная су поль насць у ААН пры знае сі лу спор-

ту і ак ту аль насць Алім пі яд, каб аб' яд наць свет, за бяс печ ва ю чы над зею на леп шую 

бу ду чы ню.

Тра ды цыя алім пій ска га пе ра мір'я ў Ста ра жыт най Грэ цыі за клю ча ла ся ў тым, каб 

за бяс пе чыць спы нен не ўсіх ба я вых дзе ян няў, да зва ля ю чы бяс печ ны пра ход і ўдзел 

спарт сме наў і гле да чоў, якія пры ма юць удзел у Алім пій скіх гуль нях. У рэ за лю цыі 

зноў па цвяр джа ец ца, што алім пій скія ідэа лы мі ру, са лі дар нас ці і па ва гі гэ так жа 

важ ныя ва ўсім све це сён ня, як гэ та бы ло больш за 3000 га доў та му, ка лі пра хо дзі лі 

ста ра жыт ныя Алім пі я ды.

Ві зіт чле наў Ка ар ды на цый най 
ка мі сіі Еў ра пей ска га алім пій ска га 

ка мі тэ та (ЕАК) у Мінск
У ста лі цы па бы ваў га лоў ны кан суль тант ЕАК па пра вя дзен ні 
Еў ра пей скіх гуль няў Пірс О' Ка ла ган, экс перт ЕАК па мар ке тын гу 
і ка мер цый ных пы тан нях Энд ру Крэйг і экс перт ЕАК па пы тан нях 
ме ды цы ны і до пін га ва га кант ро лю Па мэ ла Ве нінг.

У штаб-ква тэ ры 
НАК Бе ла ру сі ў рам ках 
ві зі ту ад бы лі ся су стрэ-
чы з прад стаў ні ка мі 
ар га ні за цый на га ка мі-
тэ та, ды рэк цыі і на цыя -
наль ных фе дэ ра цый 
па ві дах спор ту.

Экс перт ЕАК па 
пы тан нях ме ды цы ны і 
до пін га ва га кант ро лю 
Па мэ ла Ве нінг ад зна-
чы ла, што пры еха ла ў 
Мінск, каб су стрэц ца з 
ад каз ны мі асо ба мі ме-
ды цын скіх і ан ты до пін-
га вых служ баў, аб мер-
ка ваць іх пла ны і даць 
свое ча со выя па ра ды.

— Я на ве да ла не каль кі баль ніц і ме ды цын скіх цэнт раў і ма гу ска заць, што ар-
га ні за та ры пра цу юць у пра віль ным кі рун ку і ў доб рым то ну се, і пры та кім тэм пе да 
Гуль няў усё па він на быць га то ва. Вя до ма, пры пад рых тоў цы да Еў ра пей ска га фо ру му 
2019 го да вам не аб ход на звяр нуць ува гу на во пыт Ба ку, але не цал кам яго ка пі ра-
ваць, яшчэ раз дэ та лё ва вы ву чыць і адап та ваць да ва шай сі ту а цыі, — па дзя лі ла ся 
сва і мі ўра жан ня мі Па мэ ла Ве нінг.

Ка ля 50 бры гад хут кай ме ды цын скай да па мо гі што дня бу дзе за дзей ні ча на пад час 
пра вя дзен ня тур ні ру. Пра гэ та рас ка за ла га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня ар га ні за цыі 
ме ды цын скай да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Але на Са ўко.

— Ство ра ны пад ка мі тэт па пы тан нях ме ды цын ска га за бес пя чэн ня спар тыў на га 
еў ра фо ру му. Уліч ва ю чы рэ ка мен да цыі ЕАК, пе ра кла дзе ны ме ды цын скі і фар ма ка-
ла гіч ны да па мож ні кі, якія вы ка рыс тоў ва лі ся на пер шых Еў ра гуль нях у Ба ку. Так са ма 
бе ла рус кія ме ды кі пад рых та ва лі свой да па мож нік на рус кай мо ве, які бу дзе пе ра кла-
дзе ны на ін шыя за меж ныя мо вы. У Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ёсць су мес ныя пла ны 
ўза е ма дзе ян ня з МНС, МУС і ін шы мі ве дам ства мі, якія за дзей ні ча ны ў ар га ні за цыі 
дру гіх Еў ра гуль няў, — рас ка за ла спе цы я ліст.

Важ ны ас пект пры пад рых тоў цы ме ды цын ска га за бес пя чэн ня — ра бо та з пер са-
на лам. На ця пе раш ні мо мант ідзе рас пра цоў ка штат на га рас кла ду мед ра бот ні каў 
з улі кам кож на га аб' ек та.

Ва лан цё ры, якія за дзей ні ча ны ў ме дза бес пя чэн ні, бу дуць ада бра ны з ме ды цын скіх 
ВНУ, яны па він ны ва ло даць анг лій скай мо вай. Пад час пра вя дзен ня спа бор ніц тваў 
да па ма гаць бу дуць бры га ды хут кай ме ды цын скай да па мо гі і бры га ды мед пунк таў з 
пры цяг нен нем ва лан цё раў. У мес цах пра жы ван ня ўдзель ні каў і афі цый ных асоб да-
па мо гу бу дуць аказ ваць у траў ма пунк тах, ра бо ту якіх ар га ні зу юць круг ла су тач на.

Асаб лі вая ўва га на су стрэ чы бы ла ўдзе ле на тэ ме са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч на га 
кант ро лю ежы і ва ды.

Сён ня на Алім пій скіх гуль нях снаў борд 
прад стаў ле ны пяццю дыс цып лі на мі: па ра-
лель ны гі ганц кі сла лам, снаў борд-крос, 
хаф пайп, слоў пстайл і біг-эйр. Як пра ві-
ла, ме на ві та снаў борд з'яў ля ец ца ад ным з 
са мых ві до вішч ных і эк стрэ маль ных ві даў 
спор ту, уклю ча ных у алім пій скую пра гра-
му зі мо вых Гуль няў. Пры ем на ад зна чыць, 
што вя лі кую па пу ляр насць ён на бі рае і ў 
нас у кра і не. Га лоў ны трэ нер збор най 
Бе ла ру сі Мі ка лай СІЧ КАР рас ка заў, дзе 
вы сту па юць ай чын ныя снаў бар дыс ты, 
ка лі ча каць пер шых прад стаў ні коў кра-
і ны на Алім пі я дзе і па раз ва жаў з на го ды 
та го, хто бу дзе ў лі да рах на Гуль нях у 
Пхёнч ха не.

— Мі ка лай, рас ка жы це, ці даў но 
раз ві ва ец ца снаў борд у Бе ла ру сі?

— Ужо ка ля 20 га доў. Але яшчэ га-
доў дзесяць та му, мы не маг лі га ва рыць 
аб на яў нас ці ка ман ды спарт сме наў, якія 
вы сту па лі б на пра фе сій ным уз роў ні. У 
нас бы лі ву чэб на-трэ ні ро вач ныя збо ры, 
не вя лі кая прак ты ка, але не бы ло доб рых 
вы ступ лен няў на між на род ных тур ні рах. 
Сён ня ка ман да Бе ла ру сі — гэ та па ста ян-
ны ўдзель нік Куб ка Еў ро пы, юні ёр ска га 
чэм пі я на ту све ту, у мі ну лым се зо не мы 
дэ бю та ва лі на двух эта пах Куб ка све ту.

— Ці шмат у нас пра фе сій ных снаў-
бар дыс таў?

— Ця пер збор ная Бе ла ру сі скла да ец-
ца з шасці спарт сме наў і двух трэ не раў. 
У нас доб ра вы бу да ва ная сіс тэ ма ра бо-
ты, па чы на ю чы ад дзі ця ча га спор ту (дзя-
цей 6—7 га доў) і за кан чва ю чы зборнай 
ка ман дай. На прык лад, я га лоў ны трэ нер 
збор най (два гады), але ў той жа час — 
трэ нер у дзі ця чай шко ле, і па чы наў сваю 
ра бо ту ме на ві та там. Трэ ба ад зна чыць, 
што дзе ці да нас ідуць, іх шмат, бо мы 
пра во дзім да во лі крэ а тыў ныя за ня ткі. 
Улет ку трэ ні ру ем ся ў акра ба тыч най і ба-
тут най за лах, на ста ды ё не, у трэ на жор-

най за ле, на вод най дош цы, вы ка рыс тоў-
ва ем скейт бор дынг. Ну а зі мой, вя до ма, 
пра во дзім трэ ні роў кі ў гар на лыж ных 
цэнт рах. Дзе цям вель мі ці ка ва, ця пер у 
нас пра цуе ка ля пяці трэ не раў (ся род іх 
вы дат ныя спе цы я ліс ты — Ар тур Ка чу ра, 
Сяр гей Са мой лаў, Асоль Слі вец, На стас-
ся Ка за чо нак), а ах вот ных зай мац ца ўсё 
больш і больш, та му ча сам мы не мо жам 
аха піць усіх.

— Як у мно гіх ві дах спор ту, ёсць 
дэ фі цыт з трэ нер скі мі кад ра мі?

— Не ма гу ска заць, што ў нас іх ма-
ла, але мы шу ка ем лю дзей, бо ха це ла ся 
б па шы раць круг бе ла ру саў, якія бу дуць 
пра фе сій на зай мац ца снаў бор дам.

— На коль кі гэ та да ра гі від спор ту?
— Для па чат ку за ня ткаў ня ма не аб-

ход нас ці куп ляць но вы і да ра гі кам плект 
для снаў бор да, тут мож на ўклас ці ся пры-
клад на ў 300 еў ра. Ка лі мы ба чым, што 
дзі ця ва ўзрос це 9—10 га доў перс пек-
тыў нае, та ле на ві тае, руп лі вае, то га то выя 
за бяс пе чыць яго экі пі роў кай.

Вя до ма, да рос лым спарт сме нам сам 
снаў борд пры хо дзіц ца змя няць знач на 
час цей. На шчас це, на шы спарт сме ны 
па ста ян на рас туць, іх уз ро вень ста но віц-
ца ўсё вы шэй шы, ра зам з гэ тым рас це і 
скла да насць скач коў, і вы шы ня трамп лі-
на. Час цей зда ра юц ца ня ўда лыя пры зям-
лен ні, а яны мо гуць абяр нуц ца тым, што 
дош ка ла ма ец ца. Та му то па вым спарт-
сме нам не аб ход на ка ля чатырох снаў-

бор даў на се зон, доб рыя дош кі для пра-
фе сі я на лаў каш ту юць ка ля 400 еў ра.

— Якія асноў ныя праб ле мы сён ня 
іс ну юць у бе ла рус кім снаў бор дзе?

— Мож на ска заць, што яна ў нас ад-
на — па трэб на на цы я наль ная ка ман да. 
Ёсць збор ная, але ня ма на цы я наль най. 
У спарт сме наў ня ма ста вак, а зна чыць, 
ня ма за роб каў. Для ства рэн ня та кой ка-
ман ды мі ну лай зі мой мы вы ка на лі ўсе 
па тра ба ван ні, але Мі ніс тэр ства спор ту 
па куль не пры ня ло ста ноў ча га ра шэн-
ня. Мы спа дзя ём ся на ад крыц цё на цы я-
наль най ка ман ды да на ступ на га се зо на, 
і пры кла дзём да гэ та га ўсе на ма ган ні. 
Для 19-га до вых спарт сме наў фі нан са вая 
пад трым ка ста не да дат ко вым сты му лам 
для та го, каб па каз ваць доб рыя вы ні кі.

Па сту по ва ад эта паў Куб ка Еў ро пы мы 
змаг лі пе рай сці да эта паў Куб ка све ту, 
якія пра вод зяц ца не толь кі на Еў ра пей-
скім кан ты нен це, але і ў Но вай Зе лан дыі, 
Аме ры цы. Каб пра цяг нуць вы ступ лен ні 
там, вя до ма, трэ ба да дат ко вае фі нан-
са ван не. У нас не вя лі кая ка ман да, як 
на прык лад, у гуль ня вых ві дах спор ту, 
а ўся го шэсць спарт сме наў, гэ тыя лю дзі 
вар тыя та го, каб уклад ваць у іх гро шы.

— Апош нім ча сам зі мы ста но вяц ца 
ўсё менш снеж ны мі. У Бе ла ру сі ёсць 
дзе трэ ні ра вац ца ў зі мо вы пе ры яд?

— Вя до ма, у нас ёсць два вы дат ныя 
гар на лыж ныя цэнт ры, у якіх мы 
звы чай на пра цу ем — «Со неч ная 
да лі на» і «Сі лі чы». Та му ўмо вы для 
раз віц ця, у прын цы пе, ёсць. Да дат-
ко ва пла ну ец ца за дзей ні чаць лыж-
ны комп лекс «Ла гойск». Іс ну юць 
дроб ныя праб ле мы, але мы іх не 
агуч ва ем, а пра цу ем над ра шэн-
нем. Снаў борд у Бе ла ру сі сён-
ня — гэ та від спор ту, які плаў на, 
ды на міч на раз ві ва ец ца. На кож ным 
эта пе пад рых тоў кі спарт сме наў 
пра цу юць трэ не ры, якія з'яў ля юц ца 
фа на та мі сва ёй спра вы, бо снаў-
борд — гэ та не толь кі від спор ту, 
але і лад жыц ця, стыль, асаб лі вы 
све та по гляд ча ла ве ка.

— Якія за да чы ста яць пе рад 
ка ман дай у сё лет нім се зо не?

— Мы ні ко лі не ра бі лі ак цэнт на 
агуль ны за лік Куб ка Еў ро пы, кан-
цэнт ра ва лі ся на асоб ных эта пах, 
а за раз на ша за да ча — тра піць у 
пя цёр ку леп шых спарт сме наў кан-
ты нен та. Мы пла ну ем пры няць уд-
зел ва ўсіх эта пах у дыс цып лі нах 
біг-эйр і слоў пстайл.

У гэ тым се зо не, мабыць, не бу-
дзем спа бор ні чаць на эта пах Куб ка 
све ту, та му што пер ша чар го вай за да-

чай ста вім для ся бе агуль ны за лік Куб ка Еў-
ро пы, а тут бу дзе мност ва спа бор ніц тваў.

У цэ лым пад рых тоў чы пе ры яд да се-
зо на прай шлі пра дук цый на, ле там бы-
лі на ву чэб на-трэ ні ро вач ным збо ры ў 
Фран цыі, во сен ню ў Аў стрыі. Для сва ёй 
пад рых тоў кі так са ма вы ка рыс тоў ва лі 
ба зу БДУФК, за што вель мі ўдзяч ныя 
кі раў ніц тву ўні вер сі тэ та. Мы пра цу ем у 
звяз цы з Бе ла рус кім лыж ным са юзам, 
Фе дэ ра цы яй «БФГСС», Рэс пуб лі кан скім 
цэнт рам алім пій скай пад рых тоў кі «Раў бі-
чы», СДЮ ШАР па лыж ных ві дах спор ту, 
упраў лен нем спор ту Мін гар вы кан ка ма, 
вы шэй зга да ны мі гар на лыж ны мі цэнт ра-
мі, і толь кі гэ та пра віль нае ўза е ма дзе ян-
не да па ма гае да ся гаць вы ні каў. Сё ле та 
на Куб ку Еў ро пы мы стар ту ем у кан цы 
ліс та па да ў Ні дэр лан дах і Аў стрыі.

— Ці шмат што ў снаў бор дзе за ле-
жыць ад су дзей ства?

— У эк стрэ маль ных ві дах спор ту, якія 
мо гуць быць па доб ны мі на снаў борд, 

су дзей ства зболь ша га мае суб' ек тыў ную 
ры су, та му што спе цы я ліс ты ацэнь ва-
юць тэх ні ку вы ка нан ня эле мен таў. Але 
ў на шым ві дзе спор ту яшчэ ёсць та кое 
па няц це, як стыль, яко га, ня ма ў мно-
гіх акра ба тыч ных ві дах. Ка лі ка заць пра 
аб' ек тыў насць, на мой по гляд, у снаў бор-
дзе яна пры сут ні чае ў боль шай сту пе ні. 
Спарт смен, які ро біць пры го жыя, вы со кія, 
моц ныя тру кі, атрым лі вае ад па вед ныя 
ад зна кі суд дзяў, яны заў сё ды цэ няць тых, 
хто леп шы.

— На ваш по гляд, хто ака жац ца ў 
лі да рах у Пхёнч ха не?

— Цяж ка ска заць ад на знач на. Хут-
чэй за ўсё, аме ры кан цы. Вель мі моц на 
да да лі япон цы, у ся бе ў го ра дзе Та я ма 
яны зра бі лі штуч ныя трамп лі ны і па ста-
ві лі ад мыс ло вую «па душ ку» з на хіль ным 
пры зям лен нем. Спарт сме ны едуць па 
па крыц цю, ана ла гіч на му сне гу і пры-
зям ля юц ца на «па душ ку», ра ды ус якой, 
ад па вя дае ра ды у су пры зям лен ня ў зі мо-
вых умо вах. Гэ та зна чыць, яны ма юць 
маг чы масць трэ ні ра вац ца круг лы год. 
Да рэ чы, і бюд жэт па бу до вы гэ тай ба зы 
не вель мі вя лі кі. На жаль, сё ле та ў нас 
не атры ма ла ся па трэ ні ра вац ца ў Япо ніі, 
та му што гэ та па тра ба ва ла пры стой ных 
гро шай, але мы пра цу ем над тым, каб у 
на ступ ным се зо не з мі ні маль ны мі вы дат-
ка мі па спра ба ваць ту ды тра піць. У та-

кіх умо вах пра цу юць прак тыч на 
ўсе спарт сме ны, якія ўваходзяць 
у 50 най леп шых агуль на га за лі ку 
Куб ка све ту. Па доб ныя «па душ кі» 
ёсць у Япо ніі, Аме ры цы, Ка на дзе, 
уста ноў ка не як зна хо дзі ла ся і ў 
Сла ва кіі, але ця пер ра бо та гэ тай 
ба зы пры пы не ная.

— Ка лі на шы спарт сме ны 
змо гуць пры няць удзел у га-
лоў ных стар тах, на Алім пій скіх 
гуль нях?

— У Гуль нях-2018 мы не ўдзель-
ні ча ем, та му што па куль не ма-
ем маг чы мас ці ква лі фі ка вац ца, 
удзель ні чаць ва ўсіх эта пах Куб-
ка све ту, для ад бо ру. Каб прай-
сці алім пій скую ква лі фі ка цыю ў 
снаў бор дзе, трэ ба трап ляць у 30 
най леп шых спарт сме наў све ту 
(рэй тынг Куб ка све ту). Гэ та маг-
чы ма пры ства рэн ні на цы я наль най 
ка ман ды і па сту по вым пе ра хо дзе 
на шых спарт сме наў на ўзро вень 
эта паў Куб ка све ту.

«МНО ГІЯ 
З РА БОТ — 
СА ПРАЎД НЫЯ 
ТВО РЫ МАС ТАЦ ТВА»
У Рэс пуб лі кан скім до ме мо ла дзі прэ зен та ва лі 
най леп шыя ма люн кі кон кур су па ства рэн ні 
та ліс ма на Еў ра пей скіх гуль няў

Пры ём за явак за вяр шыў ся 15 ліс та па да, на ад рас 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі бы ло да сла на больш 
за 1000 ва ры ян таў та ліс ма на. На пра ця гу ме ся ца 
кам пе тэнт нае жу ры вы зна чыць пе ра мож цу.

Ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да» Ге ор гій КА ТУ ЛІН ад зна чыў вы со кі ўзро вень па да-
дзе ных ра бот. «У жу ры кон кур су бу дзе цяж кая ра бо та. Мно гія з 
ма люн каў — са праўд ныя тво ры мас тац тва. Вель мі пры кмет на, 
што ў кож ным з іх бач на лю боў да род най кра і ны», — пад крэс-
ліў ён.

На вед валь ні кі вы ста вы-прэ зен та цыі пры ня лі ўдзел у сім-
ва ліч ным га ла са ван ні за най леп шыя твор чыя пра па но вы, якія 
па сту пі лі на кон курс, але гэ та га ла са ван не ні як не паў плы вае 
на вы ні кі кон кур су.

Прэ зен та цыя афі цый на га та ліс ма на ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ад-
бу дзец ца ў ста ліч ным кі на тэ ат ры Sіlvеr Sсrееn. Да рэ чы пер шым 
ме ды я парт нё рам тур ні ру ста ла ме на ві та гэ тая сет ка кі на тэ ат раў. 
З 15 ліс та па да там пе рад па чат кам се ан саў дэ ман стру юць рэ-
клам ныя ці зе ры Еў ра гуль няў. Акра мя та го, згод на з за клю ча ным 
да га во рам аб су пра цоў ніц тве, у Sіlvеr Sсrееn па сту пяць у про даж 
фір мен ныя су ве ні ры ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, част ка з якіх бу дзе 
экс клю зіў на прад стаў ле на толь кі ў сет цы кі на тэ ат раў.

— Мы раз гля да ем гэ тае су пра цоў ніц тва як стра тэ гіч ны крок, 
на пры кла дзе яко га ха це лі б пра дэ ман стра ваць усе ба ко вую 
ўцяг ну тасць на шых парт нё раў у са мае маш таб нае спар тыў-
нае ме ра пры ем ства ў гіс то рыі кра і ны, — рас каз вае Мак сім 
КАШ КАЛ ДА, ме не джар па мар ке тын гу, ка мер цый ных пы-
тан нях і рэ кла ме фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да». — А так са ма ма ты ва ваць да лу чац ца да Гуль няў як 
ма га хут чэй. Sіlvеr Sсrееn — гэ та сет ка прэ стыж ных і па пу ляр ных 
кі на тэ ат раў на ша га го ра да, пры гэ тым яны не з'яў ля юц ца СМІ, 
але тым не менш ва ло да юць аў ды то ры яй, час ця ком боль шай, 
чым мно гія ін тэр нэт-пар та лы. Гэ та пля цоў ка, на якой мож на 
ажыц цяў ляць цес нае су пра цоў ніц тва ад ра зу па не каль кіх кі-
рун ках. Да ча го мы і імк нём ся пры ра бо це з на шы мі спон са ра мі 
і парт нё ра мі.

«РОСТ ЗБОР НАЙ 
НЕ МО ЖА АД БЫЦ ЦА ЗА ГОД-ДВА»

«Я не атрым лі ваю ве лі зар ных гро шай, 
у чэм пі я на це Бе ла ру сі іх прос та ня ма».

«Но ва ўвя дзен не НХЛ, па якім гуль цам 
за ба ро не ны ўдзел у Гуль нях, вя до ма, 
моц на па ні зіць уз ро вень гэ та га тур ні ру, 
ды і ві до вішч насць так са ма, Алім пі я да 
бу дзе ўжо не тая».

Аляк сандр КО ГА ЛЕЎ:

Мін скае «Юнац тва» стар та ва ла ў трэ цім 
раў ндзе Кан ты нен таль на га куб ка 

ў дац кім Херн схоль ме. У са пер ні ках 
бе ла рус ка га клу ба — «Шэ філд 

Сці лерз» з Вя лі ка бры та ніі, лат вій скі 
«Кур бадс» і гас па да ры — «Рунг стэд». 

У су пер фі нал вый дуць дзве най леп шыя 
ка ман ды гру пы. На пя рэ дад ні ад' ез ду 

мы су стрэ лі ся з на па да ючым 
«Юнац тва» Аляк санд рам Ко га ле вым, 

які ўжо па спра ба ваў ся бе ў мін скім 
«Ды на ма» ў Кан ты нен таль най ха кей най 

лі зе і дэ бю та ваў у збор най Бе ла ру сі 
на чэм пі я на це све ту 2017 у Па ры жы. 

У раз мо ве мы аб мер ка ва лі роз ні цу 
ў трэ ні роў ках двух клу баў, шан цы 

вяр нуц ца ў КХЛ і ўзро вень ха кей на га 
тур ні ру на бу ду чай Алім пі я дзе 

ў Пхёнч ха не.

Мі ка лай СІЧ КАР: «СНАЎ БОРД — ГЭ ТА НЕ ТОЛЬ КІ СПОРТ, 
АЛЕ І ЛАД ЖЫЦ ЦЯ»

 ГІС ТА РЫЧ НАЯ ДА ВЕД КА
У 1997 го дзе Фе дэ ра цыя гар на-

лыж на га спор ту бы ла пе ра тво ра на 
ў Фе дэ ра цыю гар на лыж на га спор ту 
і снаў бор да — гэ ты год мож на лі чыць 
за ра джэн нем пра фе сій на га снаў бор-
да ў Бе ла ру сі.

Матэрыялы падрыхтавала 
Да р'я Ла ба жэ віч. 

lobazhevich@zviazda.by

У ня даў нім се зо не прад стаў ні кі 
Бе ла ру сі да маг лі ся знач ных 
да сяг нен няў — за ва я ва лі 
шэсць ме да лёў Куб ка Еў ро пы 
і ўвай шлі ў дзясятку най леп шых 
юні ёр ска га чэм пі я на ту све ту.

Ці скла да на стаць на дош ку, ска рыць снеж ны схіл, 
зра біць трук і тра піць на Алім пій скія гуль ні?

Ча сам на ра джэн ня снаў бор да 
на зы ва юць па ча так 60-х га доў 
ХХ ста год дзя. Дош ка, якая спа чат ку 
бы ла зроб ле на, як дзі ця чая цац ка, 
па сту по ва мя ня ла свой знеш ні вы-
гляд і ста на ві ла ся ўсё зруч ней шай 
для ама та раў ак тыў на га ад па чын ку. 
Праз 20 га доў па ча лі пра во дзіц ца 
пер шыя спа бор ніц твы па гэ тым зай-
маль нам ві дзе спор ту, па сту по ва 
з'я ві лі ся яго роз ныя кі рун кі, а рост 
па пу ляр нас ці пры вёў да та го, што 
снаў борд афі цый на пры зна лі зі мо-

вым ві дам спор ту. У 1985 го дзе на аў стрый скім гар на лыж ным ку рор це 
Цюрс прай шоў пер шы Ку бак све ту, а Алім пій скі дэ бют ад быў ся ў 1998-м 
у сла ла ме-гі ган це і фрыс тай ле (ся род муж чын і жан чын).
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