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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

«Я ЗЛА МАЎ СКІ ВІ ЦУ СВА ІМ ЖА КА ЛЕ НАМ»
У кра і не з'я ві ла ся но вая зор ка ба тут на га спор ту. Як хло пец з Ві лей кі абы гры вае сла ву тых кі тай цаў

Іван ЛІТ ВІ НО ВІЧ:

— Да чэм пі я на ту све ту зда ва ла-

ся, што са мы важ ны тур нір у ма ёй 

кар' е ры — юнац кія Алім пій скія гуль-

ні, — па чы нае раз мо ву Іван. — Але 

ця пер ужо гэ та, вя до ма, пла не тар-

нае пер шын ства. Ка лі ля це лі ў То-

кіа, раз ліч ваў дай сці да фі на лу, для 

мя не гэ та ўжо бы ло б пос пе хам, але 

ка лі тра піў ту ды, ду маў ужо пра ін-

шае: як бы ўтры маць дру гое мес ца. 

Дзя куй бо гу, атры ма ла ся.

— Для вас бы ло не ча ка на, што 

лі дар на шай ка ман ды не ква лі фі-

ка ваў ся ў фі нал?

— Так, гэ та бы ло здзіў лен нем. 

Я на ват тро хі па чаў па ні ка ваць, та-

му што за стаў ся ў фі на ле адзін. На 

па пя рэд нім чэм пі я на це све ту мы 

абод ва тра пі лі ў вы ра шаль ны раўнд, 

і та ды Улад мя не вель мі пад трым лі-

ваў, су па кой ваў, а ця пер я ад чу ваў 

ся бе кры ху не ў сва ёй та лер цы.

— Што на чэм пі я на це све ту 

бы ло да ра жэй шае для вас: «зо-

ла та» ў ка манд ным тур ні ры або 

ін ды ві ду аль нае «се раб ро»?

— Вя до ма, «се раб ро», бо на 

Алім пі я дзе прад стаў ле на толь кі ін-

ды ві ду аль ная пра гра ма, ні ка манд-

ных, ні сін хрон ных спа бор ніц тваў 

там ня ма. Пры ем на так са ма, што 

атры ма ла ся ўзяць алім пій скую лі-

цэн зію для Бе ла ру сі: ка лі я прай-

шоў у фі нал, су па кой ваў ся бе тым, 

што ёсць хоць гэ тая пу цёў ка — ужо 

штось ці, пры еду не з пус ты мі ру-

ка мі.

— На п'е дэс та ле вы раз мяс-

ці лі ся па між дву ма кі тай ца мі. Ці 

пры ем на вый граць у ча ты рох ра-

зо ва га пры зё ра Алім пій скіх гуль-

няў Дон До на?

— Я на огул не ду маў пра яго, 

ка лі вы сту паў, а вось ка лі мы ўжо 

ста я лі на п'е дэс та ле, я апы нуў ся по-

бач са сва ім ку мі рам Гао Ле ем, які 

вый граў «зо ла та», па ду маў: вось 

на рэш це бу дзе су мес нае фо та. Але 

паў та ру ся, ска чу чы, я не звяртаю 

ўвагі на са пер ні каў, ус пры маў гэ та 

як трэ ні роў ку.

— Пас ля пос пе ху на чэм пі я на-

це све ту ў ва шым жыц ці неш та 

змя ні ла ся?

— У трэ ні ро вач ным пра цэ се не, 

адзі нае, што змя ні ла ся, — гэ та тое, 

што па ча лі тэ ле фа на ваць жур на ліс-

ты і пі саць пра мя не (смя ец ца).

— Якія за да чы ста яць пе рад 

бе ла рус кай ка ман дай у 2020 го-

дзе?

— У нас бу дуць ча ты ры эта пы 

Куб ка све ту, чэм пі я нат Еў ро пы і 

Алім пі я да, па куль рых ту ем ся да гэ-

тых стар таў, та му да Гуль няў у То кіа 

ў нас вель мі шчыль ны гра фік.

— Атрым лі ва ец ца, што алім-

пій скую лі цэн зію за ва я ва лі вы, 

а ад пра віц ца ў То кіа мо жа і ін шы 

спарт смен. Гэ та крыўд на?

— Па куль што ў нас уся го ад-

на лі цэн зія, але Улад Ган ча роў мо-

жа за ра біць яшчэ ад ну на эта пах 

Куб ка све ту, та ды на Алім пі я дзе 

вы сту пяць два бе ла ру сы. Хто па е-

дзе ту ды, вы ра шыць трэ нер, і мне 

зда ец ца, ад бор бу дзе пра хо дзіць па 

гэ тых эта пах Куб ка све ту і чэм пі я-

на ту Еў ро пы. Да та го, што лі цэн зія 

мо жа быць не мая, ра ней ста віў-

ся спа кой на, ду маў, што на Гуль ні 

па ві нен па ехаць са мы да свед ча ны 

спарт смен, та му што я ма гу і раз гу-

біц ца. А ця пер ужо лі чу, што мож на 

па ста рац ца і па зма гац ца за пра ва 

на пу цёў ку, не хо чац ца ад да ваць 

яе ні ко му.

— Вы за яві лі пра ся бе яшчэ на 

юні ёр скім уз роў ні, але да рос лыя 

стар ты — гэ та ўсё ж та кі ін шае. 

Пе ра ход у асноў ную ка ман ду быў 

скла да ны?

— У на шу ка ман ду не, а вось 

вы сту паць на да рос лых спа бор ніц-

твах по бач са сва і мі ку мі ра мі бы ло 

цяж ка. Ле тась мне яшчэ не ха па ла 

тэх ні кі, ця пер усё гэ та з'я ві ла ся, ста-

ла пра сцей. У бе ла рус кай ка ман дзе 

мя не пры ня лі доб ра, спа кой на. Улад 

Ган ча роў — ну мар адзін, і яго ні чо га 

не хва люе, у Але га Раб ца ва я не як 

пы таў ся, ка лі толь кі па чы наў ска-

каць, ці ба іц ца ён кан ку рэн цыі. Алег 

ад ка заў, што не, ба яц ца ня ма ча го, 

але за раз ужо не ве даю, ці ад ка заў 

бы ён гэ так са ма.

— Пад кі раў ніц твам Воль гі Ула-

са вай вы пра цу е це ўжо чац вёр ты 

год. Як склад ва юц ца ўзаема ад-

но сі ны з ёй?

— Спа чат ку бы ло цяж ка, я яе па-

бой ваў ся. Лю бое сло ва Воль гі Ана-

то леў ны — за кон, а ця пер ужо мож-

на дзесь ці па спра чац ца, праў да, яна 

ўсё роў на хут ка па ста віць на мес-

ца. Але, маг чы ма, пры слу ха ец ца. 

Воль га Ана то леў на пра ма лі ней ная, 

ні чо га не ба іц ца ска заць у во чы, і 

гэ та вель мі клас на, на стой лі вая, 

мо жа быць і мяк кай і цвёр дай, ча-

сам зда ец ца, што яна ба чыць свет 

па-ін ша му. На пэў на, гэ та і ёсць яе 

сак рэт пос пе ху.

— Вы па ча лі зай мац ца скач ка-

мі на ба ту це ў род ным го ра дзе і 

ўжо з'яў ля е це ся са мым ты ту ла ва-

ным прад стаў ні ком спартыўнай 

шко лы ў Ві лей цы...

— Па чы наў я на огул са скач-

коў на да рож цы, зай маў ся ў ма мы 

акра ба ты кай, яна ў мя не трэ нер. 

Пра цуе з дзець мі ў род най шко ле 

і сён ня. По тым, як рас каз ва ла ма-

ма, пра хо дзі лі ней кія спа бор ніц твы, 

май му пер ша му трэ не ру па скач ках 

на ба ту це не ха па ла ад на го хлоп чы-

ка, як раз май го ўзрос ту, вы ра шы лі 

па спра ба ваць мя не. Пад рых та ва лі 

лі та раль на за па ру дзён, прос та для 

ка ман ды, а по тым не як так і зрас-

ло ся, я за стаў ся. Ма ма пры нес ла 

мя не ў за лу ў два ці тры ме ся цы, 

ка лі са ма вый шла на ра бо ту. Ка лі б 

не яна, я ўжо даў но завяршыў бы са 

спор там, яна мя не ўвесь час пры му-

ша ла зай мац ца. Не ма гу ска заць, 

што спорт не пры цяг ваў, але ха це-

ла ся па гу ляць з сяб ра мі, а ў са мы 

ці ка вы мо мант тэ ле фа на ва ла ма ма 

і ка за ла, што трэ ба на трэ ні роў ку. 

Я вы дум ляў, што трэ ба ра біць шмат 

уро каў у шко лу, але яна ўсё гэ та ра-

зу ме ла, пры яз джа ла і за бі ра ла мя-

не. Ця пер бы ўжо ска заў, што ма ма-

трэ нер — гэ та плюс, а та ды лі чыў 

на ад ва рот. Сён ня ра зу мею, што яна 

ўсё пра віль на зра бі ла, і ўдзяч ны ёй 

за тое. Да рэ чы, ця пер кі нуць спорт 

на ват ду мак не ўзні кае, не ха чу ні-

чо га мя няць у сва ім жыц ці.

— Як ма ма рэ ага ва ла на ва шы 

пер шыя пос пе хі?

— Пос пе хі з'я ві лі ся не ад ра зу, я 

зай маў ся ба ту там з вась мі га доў, да 

шас нац ца ці ні я кіх вы ні каў не па каз-

ваў. У кра і не мог быць трэ ці, вель мі 

час та чац вёр ты і вель мі рэд ка дру гі. 

Ка лі пе рай шоў да Воль гі Ула са вай, 

усё ста ла атрым лі вац ца. Што да ты-

чыц ца ма мы, яна заў сё ды ка за ла, 

што ў мя не ёсць усё для пос пе хаў у 

спор це, але ве даю дак лад на, што ма-

ма не гля дзе ла ў пра мым эфі ры ні ад-

ны мае спа бор ніц твы. За тое по тым, 

ка лі ўсе ўжо вы сту пяць і яна ве дае 

вы нік, па чы нае кры ты ка ваць. Час цей 

за ўсё пра пус каю гэ та мі ма ву шэй, 

яна ж не трэ нер па ба ту це. Але пас ля 

«се раб ра» на чэм пі я на це све ту ма ма 

ска за ла, што ёй спа да ба ла ся вы ступ-

лен не, «ка ся коў» не бы ло.

— Пас ля па спя хо ва га чэм пі я-

на ту све ту вы пры яз джа лі ў сваю 

род ную спар тыў ную шко лу. Як 

вас там су стрэ лі?

— Мне заў сё ды пры ем на ту ды 

вяр тац ца. Ста ра юся не па каз ваць 

го нар за свае пе ра мо гі, але там так 

не атрым лі ва ец ца, та му што ма-

лень кія дзе ці гля дзяць на мя не ўжо 

як на чэм пі ё на. На ват не па са бе 

ро біц ца. Трэ не ры спа кой на па він-

ша ва лі мя не, ды рэк тар быў вель мі 

ра ды, ён гля дзіць кож ную транс ля-

цыю, хва рэе, пе ра жы вае. Ка жуць, 

што пас ля май го «се раб ра» на 

чэм пі я на це све ту баць кі пры вя лі 

на сек цыю не каль кі но вых дзя цей 

(усмі ха ец ца). Гэ та пры ем на, та му 

што дзі ця чыя гру пы ў па раў на нні з 

тым, што бы ло, ка лі па чы наў зай-

мац ца я, змен шы лі ся. Дзе ці ста лі 

ін шыя, ка лі штось ці не атрым лі ва-

ец ца, ад ра зу сы хо дзяць, і баць кі не 

на стой ва юць, каб тыя пра цяг ва лі 

за ня ткі.

— Што для вас сён ня най больш 

скла да нае ў спор це?

— Мне не ха пае цяр пен ня. Ця-

пер, на прык лад, трэ ба ху дзець, каб 

ляг чэй бы ло ска каць. Я ні чо га не ем, 

атрым лі ва ец ца, ад гэ та га не сплю, 

а стом ле насць на за па шва ец ца. Ка-

лі штось ці не атрым лі ва ец ца шмат 

ра зоў, па чы наю вы хо дзіць з ся бе, 

псі ха ваць, не ха чу ска каць. Па чы наю 

ра біць ней кія ін шыя эле мен ты, праз 

гэ та мя не мо гуць вы гнаць з трэ ні-

роў кі. Я ра зу мею свае па мыл кі, по-

тым пра шу пра ба чэн ня ў трэ не ра.

— У ка ман дзе ёсць псі хо лаг, 

не пра цу е це з ім над гэ тай праб-

ле май?

— Ця пер не, па куль у мя не ня ма 

жа дан ня.

— Пас ля дзя сят ка га доў трэ ні-

ро вак страх вы шы ні за ста ец ца?

— Ка лі ву чыш но вы скла да ны 

эле мент, ад чу ва еш ней кую не вя до-

масць і ад гэ та га ба іш ся, але вар та 

адзін раз па спра ба ваць і стра ху ўжо 

ня ма — уз ні кае ці ка васць.

— Час та ба ту тыс ты ад зна ча-

юць, што скач кі ста но вяц ца нар-

ко ты кам.

— Гэ та праў да, ты дзень мо жаш 

ад па чыць, а по тым ужо ра зу ме еш, 

што трэ ба ска каць. Гэ та як сма га. 

Ка лі ро біш но выя скла да ныя эле-

мен ты, атрым лі ва еш ад рэ на лін.

— Скач кі на ба ту це — до сыць 

траў ма не бяс печ ны від спор ту...

— Ад ной чы я зла маў скі ві цу сва ім 

жа ка ле нам. Пры зна ю ся, не ча каў, 

усе звы чай на ла ма юць ру кі, но гі. 

Я прос та ра біў эле мент, рас сла-

біў ся, апус ціў га ла ву і ўба чыў, што 

ка ле на ля ціць у твар. Спа чат ку 

ўсмі хаў ся, а скі ві ца не злу ча ла ся — 

пры коль на. По тым уба чыў ма му ў 

сля зах, яна пла ка ла і смя я ла ся ад-

на ча со ва.

— Якія ры сы ха рак та ру да па-

ма га юць вам да ма гац ца пос пе-

хаў?

— На стой лі васць: ка лі я ска заў, 

што па ві нен зра біць які-не будзь 

эле мент, зна чыць, па ві нен прый сці 

і зра біць. Не вый ду з за лы, па куль 

трэ нер не пра го ніць. Пас ля Алім-

пія ды ў Рыа па чаў са чыць за Ула-

дам Ган ча ро вым, бо мы трэ ні ру-

ем ся ра зам. Стаў пе рай маць у яго 

ней кія ры сы ха рак та ру, гля дзець, 

як ён ро біць ней кія эле мен ты. За-

пом ню, па спра бую — і ра зу мею, 

што так са праў ды ляг чэй. Та му ў 

чымсь ці, на ват па ры сах ха рак та-

ру ў зно сі нах, мы ста но вім ся з ім 

па доб ныя.

— Якіх вы шынь вы ма ры це 

да маг чы ся ў спор це?

— Ха це ла ся б вый граць усе са-

мыя прэ стыж ныя спа бор ніц твы, та-

кія, як Ку бак све ту, чэм пі я нат све ту, 

чэм пі я нат Еў ро пы, а по тым, вя до ма, 

Алім пі я ду. Хо ць бы прос та па бы ваць 

на п'е дэс та ле Гуль няў. Ні бы та ў мя не 

ўсё для гэ та га ёсць — клас ны трэ-

нер, ба тут, але не ка то рыя важ ныя 

мо ман ты я вы пус каю — і тэх ніч ныя, 

і эма цы я наль ныя. Трэ ба пад цяг нуць 

псі ха ло гію, та му што па куль я сам — 

га лоў ны во раг для ся бе.

— Чым лю біць зай мац ца Іван 

Літ ві но віч па-за ме жа мі спор ту, 

дзе яго мож на су стрэць?

— Ра ней лю біў па ся дзець у га-

ра жы, ка лу пац ца ў ма шы нах, ма-

та цык лах: мне зда ец ца, ка лі б не 

спорт, то ме на ві та з гэ тым і звя-

заў бы сваё жыц цё. Ця пер воль ны 

час — гэ та ўні вер сі тэт, кож ны вы-

хад ны я там. Ву чу ся ў БДУФК на 

трэ не ра і ча сам ду маю: лепш бы 

пай шоў у ар мію (смя ец ца). Вель-

мі скла да на. Ця жэй за ўсё да ец ца 

ана то мія, трэ ба вы ву чыць кож ную 

кос тач ку, кож ную ям ку.

Мінск—Стай кі—Мінск.

«Ка лі ро біш но выя скла да ныя 
эле мен ты, атрым лі ва еш 
ад рэ на лін».

Бе ла рус кая ка ман да ў скла дзе Іва на ЛІТ ВІ НО ВІ ЧА, Ула дзі сла ва ГАН ЧА РО ВА 
і Але га РАБ ЦА ВА.

Чэм пі я нат све ту па скач ках на ба ту це ў кан цы 2019 го да 

ў То кіа пры нёс ад ра зу не каль кі не ча ка ных вы ні каў. У фі нал 

ін ды ві ду аль ных спа бор ніц тваў не прай шоў алім пій скі чэм пі ён 

Ула дзі слаў Ган ча роў, але ў лі ку най мац ней шых яго за мя ніў 

ін шы бе ла рус — 18-га до вы Іван Літ ві но віч. Ба ту тыст з Ві лей кі 

за явіў пра ся бе яшчэ на юні ёр скім уз роў ні, стаў шы чэм пі ё нам 

Еў ро пы, а вось на да рос лым чэм пі я на це све ту спарт смен 

вы сту паў дру гі раз і, акра мя аса біс тай уз на га ро ды — 

«се раб ра» ў ін ды ві ду аль ных прак ты ка ван нях, — атры маў 

«зо ла та» ў ка манд ным тур ні ры і за ва я ваў алім пій скую 

лі цэн зію. Га лоў ны трэ нер на цы я наль най збор най Воль га 

Ула са ва ка жа, што за тры га ды з брыд ка га ка ча ня ці Літ ві но віч 

пе ра тва рыў ся ў пры го жа га ле бе дзя, і ў яго ёсць усе шан цы 

паў та рыць шлях Ула дзі сла ва Ган ча ро ва, каб стаць алім пій скім 

чэм пі ё нам. Пра тое, ці па е дзе Іван у То кіа гэ тым ле там, 

кан ку рэн цыю ў бе ла рус кай збор най і пер ша га трэ не ра-ма му 

ён рас ка заў у сва ім ін тэр в'ю.

Іван на п'е дэс та ле чэм пі я на ту све ту.


