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— Да ні іл, ад ра зу рас ка жы, чым 

за пом ніў ся твой дэ бют на да рос-

лым уз роў ні за «Ста лі цу», бо ты 

з'яў ля еш ся ад ным з са мых ма ла-

дых гуль цоў у гіс то рыі бе ла рус-

ка га мі ні-фут бо ла.

— Мой дэ бют на да рос лым уз-

роў ні ад быў ся ў мат чы «Ста лі цы» 

су праць МФК «Шчу чын». Гуль ня за-

пом ні ла ся вя лі кай коль кас цю гле-

да чоў (ра ней пры та кой аў ды то рыі 

гу ляць не да во дзі ла ся) і ве лі зар ным 

хва ля ван нем. Ка лі трэ нер ска заў 

рых та вац ца да вы ха ду на пля цоў-

ку, я быў аб са лют на спа кой ны, але 

як толь кі ўвай шоў у гуль ню, бы ло 

та кое ад чу ван не, як быц цам вы клю-

чы лі гук.

— Ці за стаў ся за да во ле ны сва-

ёй гуль нёй у тым мат чы?

— Быў вель мі за да во ле ны тым, 

што мне да ве ры лі вы хад на пля цоў-

ку і я ад чуў на са бе ат мас фе ру да-

рос лай гуль ні. Што да ты чыц ца мат-

ча, то ўсё ж шмат не атрым лі ва ла-

ся з-за хва ля ван ня. А вось у дру гой 

гуль ні ўжо ўсё бы ло больш якас на і 

без хва ля ван ня, хоць пра ца ваць мне 

трэ ба яшчэ вель мі шмат.

— Як ця бе пры ня лі ў да рос лай 

ка ман дзе, хто з гуль цоў да па ма-

гаў адап та вац ца?

— Пры ня лі мя не вель мі доб ра. 

Усе да па ма га юць, ра яць і пад каз ва-

юць. Але больш за ўсіх мя не апя куе 

мой пер шы трэ нер па мі ні-фут бо ле, 

на стаў нік юнац кай ка ман ды «Ста-

лі ца», адзін з са мых вя до мых мі ні-

фут ба ліс таў Бе ла ру сі, Аляк сандр 

Мі хай ла віч Чэр нік.

— Ця пер да «Ін тэ ра», рас ка жы, 

чыя бы ла іні цы я ты ва ад пра віц ца 

ту ды?

— Ле тась мой баць ка па зна ё міў-

ся з кі раў ні ком дзі ця чай ака дэ міі іс-

пан ска га клу ба «Ін тэр Мо віс тар». На 

пы тан не пра маг чы масць на ву чан ня 

ў ака дэ міі мне бы ло пра па на ва на 

спа чат ку паў дзель ні чаць у лет нім 

кэм пе. У гэ тым лет нім ла ге ры пра-

хо дзяць на ву чан не ўсе ах вот ныя. 

Трэ ні роў кі пра вод зяць трэ не-

ры ака дэ міі па ме то ды ках, якія 

дзей ні ча юць у са мім клу бе. Па 

вы ні ках за ня ткаў у кэм пе мя не 

ад зна чы лі як ад на го з най леп-

шых у сва ім уз рос це. Пас ля 

гэ та га бы ла да сяг ну тая да-

моў ле насць аб ма ім на ву чан ні 

і ў ака дэ міі. Сё ле та так са ма я 

пры маў удзел у лет нім кэм пе, 

а за раз пры ехаў у ака дэ мію на 

два ме ся цы.

— Як у вас пра хо дзяць 

трэ ні роў кі?

— Яны, вя до ма, ад роз ні-

ва юц ца ад трэ ні ро вак «Ста лі-

цы», тут больш ува гі ад да ец ца 

ін ды ві ду аль на му май стэр ству 

фут ба ліс таў, а ў нас ад пра цоў-

ва юц ца схе мы і кам бі на цыі 

гуль ні. Ка лі іс пан скія хлоп цы 

больш тэх ніч ныя, 

то ў бе ла ру саў 

больш раз ві тыя 

бай цоў скія якас-

ці, умен не зма-

гац ца ў кож ным 

эпі зо дзе да кан ца. Тут я пра хо джу 

на ву чэн не толь кі ў мі ні-фут бо ле. 

А на огул ака дэ мія «Ін тэр Мо віс тар» 

зна хо дзіц ца ў го ра дзе Аль ка ла-дэ-

Эна рэс, за 30 кіламетраў ад Мад-

ры да. Да рэ чы, гэ та ра дзі ма вя до-

ма га іс пан ска га пісь мен ні ка Мі ге ля 

дэ Сер ван тэ са. Го рад не вя лі кі, і ўсе 

аду ка цый ныя шко лы ў асноў ным на 

іс пан скай мо ве, а я іс пан скую мо ву 

па куль не вы ву чыў.

— А на якой мо ве пра хо дзяць 

трэ ні роў кі?

— На іс пан скай, але шмат хлоп-

цаў ве да юць анг лій скую і пе ра кла-

да юць мне ўсе па тра ба ван ні і за дан-

ні трэ не раў, так што я ўсё ра зу мею і 

ста ра юся вы кон ваць без па мы лак. 

Не ня се страт і мая школь ная аду-

ка цыя, у мя не з са бой усе пад руч-

ні кі. Што дня зай ма ю ся. Баць кі па-

тра бу юць вы ка нан ня ўсіх да маш ніх 

за дан няў, якія вы сы ла юць мне ад-

на клас ні кі. Па но вых тэ мах, ка лі ў 

мя не ўзні ка юць пы тан ні, да па ма гае 

ра за брац ца мой баць ка. Па пры ез-

дзе бу ду зда ваць за лі кі. Спа дзя ю ся, 

што якасць ма іх ве даў не па цер піць, 

бо праз паў та ра го да я пла ную па-

сту паць ва ўні вер сі тэт, і ве ды там 

спат рэ бяц ца.

— На пер шы по гляд, чым ад-

роз ні ва ец ца жыц цё ў Іс па ніі ад 

жыц ця ў Бе ла ру сі і ці ад чу ва еш 

ты якія-не будзь скла да нас ці ў но-

вай кра і не?

— Скла да нас цяў ад ра зу не ад чу-

ваў ні я кіх. Іс пан цы вель мі пры яз ныя 

да ўсіх. Хлоп цы ў ака дэ міі мя не пры-
ня лі вель мі цёп ла, ні я кіх цяж кас цяў 

не бы ло. Клі мат вель мі пры ем ны, 

цёп лы. Іс пан цы ні ку ды не спя ша юц-

ца і вель мі лю бяць ад па чы ваць і ве-

ся ліц ца. На ву лі цах та кая свя точ ная 

аб ста ноў ка, што зда ец ца, у Іс па ніі 

Ка ля ды і Но вы год па чы на юць свят-

ка ваць з 1 снеж ня.

— Ты па чы наў зай мац ца фут-

бо лам, але по тым прый шло ся 

пе рай сці ў мі ні-фут бол. Ча му і ці 

скла да на гэ та бы ло?

— Я па чаў зай мац ца фут бо лам 

з пяці га доў у ФК «Ды на ма-Мінск», 

вель мі па да ба ла ся, і ўсё бы ло ўво гу-

ле ня дрэн на. Пер шы трэ нер Анд рэй 

Сця па на віч Ра сад кін на ву чыў мя не 

азам фут бо ла, са ма стой нас ці, ра-

бо це ў ка ман дзе, я з ра дас цю ха дзіў 

да яго на трэ ні роў кі. За тым на шу ка-

ман ду ад да лі ін шым трэ не рам, якім 

я не па ды хо дзіў з-за не вя лі ка га рос-

ту. У той час ста рэй шы брат гу ляў у 

мі ні-фут бол, МФК «Ста лі ца» ад кры-

ла дзі ця чую ака дэ мію мі ні-фут бо ла, 

і гэ ты спорт мне па да баў ся на ват 

больш, та му я вы ра шыў па спра ба-

ваць ся бе ў ім. Ні я кіх праб лем з пе-

ра хо дам я не ад чуў і да гэ та га ча су 

з за да валь нен нем зай ма ю ся мі ні-

фут бо лам.

— Ці ёсць у ця бе ку мі ры?

— У мі ні-фут бо ле мне па да ба-

ец ца гуль ня пар ту галь ца Ры кар-

дзіньё, вель мі хут кас ны і тэх ніч ны 

гу лец, най леп шы ў све це. У ін шых 

ві дах спор ту вель мі шмат да стой-

ных спарт сме наў, якія пра бі лі са бе 

шлях на вяр шы ню ве лі зар най пра-

цай. Я зна хо джу ся ў па чат ку свай-

го спар тыў на га шля ху, але па спра-

бую зра біць усё, каб да сяг нуць сва іх 

мэт.

— У якім клу бе ты ма рыш гу-

ляць у бу ду чы ні?

— Я па куль не за дум ваў ся над 

гэ тым. Хо чац ца па гу ляць у моц ным 

чэм пі я на це і ў клу бе з доб рым ка-

лек ты вам, а ўжо сва і мі ўмен ня мі ра-

біць гэ ты клуб пе ра мож цам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

«ЗНА ХО ДЖУ СЯ 
Ў ПА ЧАТ КУ СВАЙ ГО 

СПАР ТЫЎ НА ГА ШЛЯ ХУ»
Бе ла рус, які ў 15 га доў гу ляе ў фут бол 

на ра дзі ме Сер ван тэ са
Вы ха ва нец мі ні-фут боль най ака дэ міі «Ста лі ца-

Юні» Да ні іл КРЫ ВІЦ КІ дэ бю та ваў за асноў ную 

ка ман ду («Ста лі ца») у вы шэй шай лі зе чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі ў 15 га доў і ў сва ім пер шым жа мат чы 

ад зна чыў ся го лам. Улет ку Да ні іл зай маў ся ў кэм-

пе іс пан ска га топ-клу ба «Ін тэр Мо віс тар», і вось 

зі мой бе ла рус із ноў ад пра віў ся ў шэ ра гі іс пан цаў. 

З перс пек тыў ным фут ба ліс там мы звя за лі ся, каб 

да ве дац ца пра яго да лей шыя пла ны, трэ ні роў кі ў 

«Ін тэ ры» і жыц цё ў Іс па ніі.

БА ТЭ зноў пры ме 
«Ар се нал»

1. Бе ла рус Ілья Шы ма но віч за ва я ваў два ся рэб ра ныя ме да-

лі — на дыс тан цы ях 50 і 100 мет раў бра сам — на чэм пі я на це 

све ту па пла ван ні на ка рот кай ва дзе, які прай шоў у Ханч жоу (Кі тай). 

У ка манд ным за лі ку бе ла ру сы раз мяс ці лі ся на 14-м рад ку вы ні ко-

ва га пра та ко ла, пер шае мес ца за ва я ва лі спарт сме ны ЗША — у іх 

на ра хун ку 16 за ла тых, 15 ся рэб ра ных і 4 брон за выя ўзна га ро ды.

2. Не ча ка на па ра да ва ла ай чын ных ама та раў бія тло на жа но-

чая збор ная Бе ла ру сі. На эта пе Куб ка све ту ў аў стрый-

скім Хох філь цэ не на шы дзяў ча ты ў скла дзе Дзі на ры Алім бе ка-

вай, Іры ны Крыў ко, Ган ны Со лы і Іры ны Кру чын кі най у эс та фе це 

4х6 км за ня лі вы со кае 5-е мес ца з 22 ка ман даў. Пе ра мо гу тут 

атры ма ла ка ман да Іта ліі, Шве цыя і Фран цыя ста лі дру гі мі і трэ-

ці мі ад па вед на. Пе рад гэ тай гон кай прай шла гон ка пе ра сле ду ў 

жан чын, у якой Іры на Крыў ко, што стар та ва ла шос тай (пасля ад-

паведна занятага высокага месца ў спрынце), за ня ла 12-е мес ца, 

Дзі на ра Алім бе ка ва фі ні ша ва ла 37-й. Вы ні кі муж чын скай част кі 

на цы я наль най ка ман ды па куль за ста юц ца за ме жа мі як ач ко вай 

зо ны, так і пер шых пя ці дзя сят каў удзель ні каў.

3. Учо ра ў штаб-ква тэ ры УЕ ФА ў швей цар скім Ньё не прай-

шло лё са ван не 1/16 фі на лу Лі гі Еў ро пы. Ба ры саў скі БА ТЭ 

на ста дыі плэй-оф згу ляе з лон дан скім «Ар се на лам», пер шы 

матч прой дзе ў Ба ры са ве 14-га, у ад каз у Лон да не — 20 лю та-

га. Гэ та ўжо дру гое скры жа ван не за апош нія га ды бе ла рус ка га 

чэм пі ё на з ад ным з гран даў анг лій ска га і су свет на га фут бо ла, 

у се зо не 2017/2018 ба ры саў ча не гу ля лі з «Ар се на лам» у гру пе Н 

Лі гі Еў ро пы.

4. Ма ла дзёж ная збор ная Бе ла ру сі па ха кеі (U-20) з лі кам 

1:3 са сту пі ла ка ман дзе Лат віі ў за ключ ным мат чы ў ды ві-

зі ё не І на чэм пі я на це све ту ў Фю сэ не (Гер ма нія). Ха ке іс ты Лат віі 

ў вы ні ку за ха ва лі пра піс ку ў дру гім па знач нас ці ды ві зі ё не. Вы-

ні ко вае ста но ві шча ка ман даў: Гер ма нія — 14 ач коў (5 мат чаў), 

Бе ла русь — 9 (5), Нар ве гія — 8 (5), Лат вія — 6 (5), Аў стрыя — 

5 (5), Фран цыя — 3 (5). Ма ла дзёж ная збор ная Гер ма ніі за ня ла 

пер шае мес ца і пад ня ла ся ў эліт ны ды ві зі ён, та ко га ж пос пе ху ў 

гру пе В да бі ла ся ка ман да Сла ве ніі.

Да рос лая на цы я наль ная збор ная за ня ла трэ цяе мес ца на 

між на род ным тур ні ры MECA Hockey Games у Нар ве гіі. На ша 

ка ман да са сту пі ла гас па да рам (1:6), ка ман дзе Фран цыі (0:1) і 

раз гра мі ла Венг рыю (8:1).

5. Но вым стар шы нёй праў лен ня ФК БА ТЭ са сту дзе ня 

ста не Анд рэй Кап скі, па ве да мі лі ў пра гра ме «Га лоў ны 

эфір» на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1». «Мы мак сі маль на ўсім ме-

недж мен там па гру жа ныя ў пра цу. Ра бо та і тая спра ва, якую 

ка лісь ці па чаў Ана толь Ана то ле віч, пра цяг ва юц ца», — ад зна чыў 

Кап скі-ма лод шы. Стар шы ня праў лен ня ФК БА ТЭ Ана толь Кап скі 

па мёр 22 ве рас ня на 53-м го дзе жыц ця.

6. Ары на Са ба лен ка і Ілья Іваш ка пры зна ныя тэ ні сіс та мі 

го да ў Бе ла ру сі пад час ура чыс тай цы ры мо ніі пад вя дзен ня 

вы ні каў се зо на на цы я наль най тэ ніс най фе дэ ра цы яй. Са ба лен ка 

да маг ла ся вель мі сур' ёз на га пра грэ су ў ады хо дзя чым 2018-м: 

пе ра маг ла на двух тур ні рах се рыі WTA і ўвай шла ў топ-20 най леп-

шых гуль цоў све ту. Ілья Іваш ка зай мае най больш вы со кае, 92-е, 

мес ца ў адзі ноч ным раз ра дзе рэй тын га ATP ся род бе ла ру саў.

7. Ганд ба ліст кі збор най Фран цыі ўпер шы ню за ва я ва лі 

за ла тыя ме да лі чэм пі я на ту Еў ро пы, які за вяр шыў ся 

ў Па ры жы. У фі на ле гас па ды ні тур ні ру з лі кам 24:21 адо ле лі 

збор ную Ра сіі. А пе рад фі ні шам жа но ча га чэм пі я на ту Еў ро пы 

па ганд бо ле ў Па ры жы прай шло лё са ван не на каўт-раў нда ква-

лі фі ка цыі чэм пі я на ту све ту 2019 го да. Збор ная Бе ла ру сі ў ба-

раць бе за вы хад у фі наль ную ста дыю су свет на га пер шын ства 

су стрэ нец ца з ка ман дай Нар ве гіі. Пер шы па яды нак на шы дзяў-

ча ты згу ля юць до ма ў пе ры яд з 31 мая па 2 чэр ве ня, паў тор ны 

ў Нар ве гіі — з 4 па 6 чэр ве ня.

Іван КУПАРВАС.
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На дыстанцыі Іры на КРЫЎ КО.
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