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СЕ РЫЯ НЯ ЎДАЧ
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды» рас каз ва ем пра тое, як мін скае 
«Ды на ма» цер піць трэ цяе па ра жэн не за пар 
у вы яз ной се рыі чэм пі я на ту КХЛ, а бе ла рус-
кія бія тла ніст кі страч ва юць шанц тра піць на 
п'е дэс тал у эс та фет най гон цы пя та га эта пу 
Куб ка све ту.

1. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» з буй ным 
лі кам са сту пі лі ом ска му «Аван гар ду» 1:8. Гэ та 
ўжо трэ цяе па ра жэн не за пар у вы яз ной се рыі з 
вя ду чы мі ка ман да мі Ус ход няй кан фе рэн цыі; ра ней 
па да печ ныя Анд рэя Ка ва лё ва са сту пі лі маг ні та-
гор ска му «Ме та лур гу» (1:5) і ўфім ска му «Са ла-
ва ту Юла е ву» (3:4).

— Са пер нік да мі на ваў ва ўсім. У нас не атры-
ма ла ся прак тыч на ні чо га. Він шую «Аван гард» з 
пе ра мо гай. Гэ ты матч бу дзе нам доб рым уро кам. 
Мы па пя рэдж ва лі гуль цоў пе рад су стрэ чай, як 
дзей ні чаць у пер шым пе ры я дзе, але, на жаль, не 
да сту ка лі ся да іх, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер 
Анд рэй КА ВА ЛЁЎ пас ля су стрэ чы ў Ом ску.

За вер шыц ца вы яз ная се рыя «зуб роў» сён ня 
мат чам з аста нін скім «Ба ры сам».

2. Жа но чай эс та фет най гон кай 4х6 км у ня-
мец кім Ру поль дын гу за вяр шыў ся пя ты этап 
Куб ка све ту па бія тло не. Збор ная Бе ла ру сі за ня-
ла там 13-е мес ца, а пе ра мож ца мі ста лі ўкра ін скія 
бія тла ніст кі. Дру гія — нем кі, трэ ці мі фі ні ша ва лі 
спарт смен кі з Іта ліі.

На ступ ны куб ка вы этап прой дзе з 21 па 24 
сту дзе ня ў італь ян скім Ант холь цы.

3. У Мін ску стар та ваў ро зыг рыш Куб ка раз-
віц ця, у ім бя руць удзел юнац кія ка ман ды з 
12 кра ін. Фут ба ліс ты збор най Бе ла ру сі прад стаў ле-
ны гуль ца мі, не ста рэй шы мі за 1999 год на ра джэн-
ня. У стар та вым па ядын ку гру пы А яны су стра ка лі-
ся з ка ман дай Іра на і пе ра маг лі з лі кам 3:1.

Сён ня бе ла ру сы згу ля юць са збор най Лат віі, 
20 сту дзе ня су стрэ нуц ца са сла ва ка мі. Пас ля за-
вяр шэн ня пер ша га эта пу ка ман ды, якія за ня лі 
1—3 мес цы, ра зы гра юць у ад на кру га вым тур ні ры 
ўзна га ро ды спа бор ніц тваў. Вы ра шаль ныя мат чы 
ад бу дуц ца 24 сту дзе ня.

Ад зна чым, што та кі юнац кі тур нір пра во дзіц ца 
ўжо 12-ы раз. Ча ты ры ра зы яго пе ра мож ца мі ста-
на ві лі ся ра сій скія фут ба ліс ты (2008, 2010, 2014, 
2015), па два ра зы га лоў ны прыз вый гра ва лі ка-
ман ды Бе ла ру сі (2006, 2007), Укра і ны (2009, 2012), 
Бель гіі (2011, 2013), пе ра мож ца мі пер ша га тур ні ру 
ў 2005 го дзе ста ла збор ная Сер біі і Чар на го рыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

...Гэ ты матч ужо ўвай шоў 
у гіс то рыю. Ні ко лі ра ней 
мат чы кан ты нен таль на га 
пер шын ства не вы зна ча-
лі ся та кой вы ні ко вас цю — 
бе ла ру сы і іс ланд цы ра зам 
за кі ну лі ў ва ро ты адзін ад-
на го 77 мя чоў (та ко га яшчэ 
не бы ло)! На шчас це, на-
шы — на адзін больш за 
са пер ні ка.
Сён ня бе ла ру сы пра вя дуць 
свой трэ ці па яды нак на чэм-
пі я на це. Ме на ві та ён і вы-
ра шыць, ці прой дзем мы ў 
на ступ ны раўнд кан ты нен-
таль на га пер шын ства.

А па чы на лі па да печ ныя Юрыя 
Шаў цо ва сваё вы ступ лен не на 
чэм пі я на це Еў ро пы па ядын кам 
з хар ва та мі. Не вель мі ўда ла. 
Ня гле дзя чы на больш чым сур'-
ёз на га са пер ні ка (хар вац кая ка-
ман да з'яў ля ец ца ад ной з са мых 
ты ту ла ва ных ка ман даў Еў ро пы 
апош ніх двух дзе ся ці год дзяў, 
хоць за ва ёў ва ла ўся го двой чы 
зо ла та Алім пі яд і адзін раз пе-
ра ма га ла на чэм пі я на це све ту), 
бе ла ру сы ў пер шым тай ме мат ча 
на вя за лі ўпэў не ную ба раць бу і 
не ад пус ці лі апа не нтаў да лё ка. 
Ад нак у дру гой па ло ве су стрэ чы 
неш та зла ма ла ся, на ўсіх фран-
тах з'я ві лі ся па мыл кі, які мі не 
маг лі не ска рыс тац ца хар ва ты, 
у вы ні ку прой грыш — шэсць мя-
чоў (21:27).

А вось на дру гі па яды нак, 
са збор най Іс лан дыі, дру жы на 
Юрыя Шаў цо ва вый шла з не-
пры ха ва ным жа дан нем пе ра ма-
гаць. Ганд бол у Іс лан дыі час та 
на зы ва юць на цы я наль ным ві дам 

спор ту. Збор ная кра і ны па ганд-
бо ле з'яў ля ец ца ад ной з са мых 
моц ных у све це, яна вый гра ла 
ся рэб ра ны ме даль на лет ніх 
Алім пій скіх гуль нях 2008 го да ў 
Пе кі не і брон за вы — на чэм пі-
я на це Еў ро пы-2010. Гэ та бы ло 
даў на ва та, і су ро выя прад стаў ні-
кі Кра і ны іль доў пры еха лі ў Поль-
шчу не прос та на га даць пра ся-
бе, а з жа дан нем вяр нуць бы лую 
сла ву. Але ж...

Вы дат ная гуль ня ў ва ро тах 
ма ла до га гал кі пе ра Вя ча сла ва 
Сал да цен кі, упэў не ная аба ро на 
і эфек тыў нае на па дзен не. Усю 
пер шую част ку су стрэ чы ка ман-
ды іш лі мяч у мяч. А ў па чат ку 
дру го га тай ма рап там зда рыў ся 
ад рыў іс ланд цаў у 4 мя чы, і тут 
па ду ма ла ся, што быць чар го ва-
му па ра жэн ню, але ў трэ не ра бе-
ла ру саў знай шоў ся ін шы план. 
«Я не ду маў пра ліч бы на таб ло, я 
ду маў, што нам ра біць да лей», — 

ска жа Юрый Ана то ле віч на пас-
ля мат ча вай прэс-кан фе рэн цыі.

У двух вы ра шаль ных мо ман-
тах су стрэ чы коўч вы пус кае на 
пля цоў ку ма ла до га Вя ча сла ва Ку-
ля ша. Ар ме ец спа чат ку зраў ноў-
вае лік, а по тым і пры но сіць пе ра-
мо гу на шай ка ман дзе (39:38).

Яны здзі ві лі скеп ты каў і да-
ста ві лі не ве ра год ную ра дасць 
заў зя та рам. Бе ла ру сы пе ра маг лі 
ў са мым вы ні ко вым мат чы чэм-
пі я на ту Еў ро пы, а сён ня бу дуць 
біц ца з нар веж ца мі, каб пра цяг-
нуць браць бу на тур ні ры.

Юрый ШАЎ ЦОЎ:
— Гэ та быў ад кры ты ганд бол 

з абод вух ба коў, ка ман ды бы лі 
на цэ ле ны на хут кую гуль ню, лік 
га во рыць сам за ся бе. Аба ро на, 
ві да воч на, не бы ла на пер шым 
пла не. Ка ман да пра яві ла во лю да 
пе ра мо гі, я за іх вель мі ра ды.

Ба рыс ПУ ХОЎ СКІ:
— Мы вель мі ха це лі атры-

маць пе ра мо гу ў гэ тай су стрэ-

чы і зра бі лі для гэ та га ўсё, што 
маг лі, ад да лі ўсе сі лы, каб па-
ра да ваць ба лель шчы каў і ся бе. 
Гэ та вель мі важ ная вік то рыя для 
нас, і мы спа дзя ём ся, што яна 
ста не толь кі па чат кам. Дзя куй 
усім, хто ў нас ве рыў і ве рыць 
сён ня.

Спар так МІ РА НО ВІЧ:
— Ка ман да згу ля ла знач на 

лепш, знач на мац ней дру гую 
гуль ню, чым пер шую. Сён ня ў ка-
ман дзе Шаў цо ва кож ны на сва ім 
мес цы. Ра зам яны зра бі лі цуд, 
пра яві лі ўсе свае леп шыя ба кі. 
Яны ма лай цы, та му што Іс лан-
дыя, як і ўсе ас тат нія ка ман ды 
ў на шай гру пе, вель мі моц ныя, 
еў ра пей ска га ўзроў ню ка лек ты-
вы, і вый граць у іх цяж ка. Ме на-
ві та та му апош ні гуль ня вы дзень 
у пад гру пе вы явіць пе ра мож цу 
і тую ка ман ду, якая па е дзе да-
до му.

Сяр гей РУ ТЭН КА:
— Матч з іс ланд ца мі быў вель-

мі цяж кім, але на гэ тым ні чо га не 
за кан чва ец ца. Ця пер шмат эмо-
цый, але мы па він ны прый сці ў 
ся бе, усё ўсвя до міць і іс ці да лей. 
У гэ тай гуль ні вы кла ла ся ўся ка-
ман да: толь кі так мож на пе ра ма-
гаць моц на га са пер ні ка. Не ма гу 
ска заць, што мы не ста ра лі ся ў 
пер шым мат чы. Прос та там бы ло 
шмат па мы лак, але не ад та го, 
што мы не ха це лі гу ляць.

Ста но ві шча ка ман даў пас ля 
двух ту раў: Хар ва тыя — 2 ач кі 
(роз ні ца мя чоў — 58-55), Нар ве-
гія — 2 (59-57), Іс лан дыя — 2 (64-
64), Бе ла русь — 2 (60-65).

У на ступ ны раўнд чэм пі я на ту 
Еў ро пы вый дуць па 3 ка ман ды з 
кож най пад гру пы.

ГУЛЬ НЯ, ПРА ЯКУЮ МЫ МА РЫ ЛІ

СПАР ТЫЎ НЫЯ 
ВА ЎСІМ

Су мес на з Бе ла рус кай фе дэ ра цы яй ганд бо ла 
га зе та «Прэс бол» з на го ды свай го 25-год дзя 

зла дзі ла са праўд нае спар тыў нае свя та

Спа чат ку на пля цоў ку Рэс пуб лі кан ска га цэнт-
ра алім пій ска га рэ зер ву па ганд бо ле вый шлі 
дзет кі, а пас ля — ка ман да «Прэс бо ла», якой 
су праць ста я ла збор ная бе ла рус кіх жур на ліс таў, 
скла дзе ная на ба зе тэ ле ка на ла «Бе ла русь 5». У 
мат чы пры няў удзел і спе цы яль ны ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» Та рас Шчы ры. А вось ва ро ты прэс бо-
лаў цаў у тым лі ку аба ра няў Сяр гей Са фар' ян, 
пер шы на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ ра-
цыі фут бо ла. І ра біў гэ та, між ін шым, ня дрэн на. 
Сяр гей Ва гар ша ка віч не адзін раз вы ра тоў ваў 
ка ман ду і ад бі ваў да во лі не пры ем ныя кід кі. Пер-
шая па ло ва прай шла ў на пру жа най ба раць бе, 
ад нак пас ля пе ра пын ку прэс бо лаў цы ўсё ж та кі 
пе ра ха пі лі іні цы я ты ву і атры ма лі пе ра мо гу з лі-
кам 18:10.

Пас ля за вяр шэн ня су стрэ чы ўсіх пры сут ных 
ча каў яшчэ адзін сюр прыз. Гле да чам, а іх бы ло 
ня ма ла, прэ зен та ва лі ганд боль ную «Ка ман ду ма-
ры», якую скла лі па спя хо выя і вя до мыя ў Бе ла-
ру сі дзяў ча ты. Ся род іх — Міс Бе ла ру сі — 2008 
Воль га Хі жан ко ва, спя вач ка Ве ра Ка рэт ні ка ва, 
фа то граф Да р'я Бу ра кі на, лі дар спар тыў на-даб-
ра чын на га пра ек та «Ма ры здзяйс ня юц ца» На-
стас ся Ка сян ко ва, ула даль ні ца Куб ка све ту па 
кік бок сін гу Ка ры на Аляк санд ра ва і ін шыя. Дзяў-
ча ты ўжо кі ну лі вы клік ра сій ска му тэ ле ка на лу 
«Матч ТБ», ге не раль ным прад зю са рам яко га 
вы сту пае тэ ле вя ду чая Ці на Кан дэ ла кі. Што ж, 
ча ка ем вест ку з Маск вы.

Якаў ЖУР БІН. taras@zviazda.by
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Заў зя та ры ўжо па спе лі асво іц ца ў го-
ра дзе, жур на ліс ты — на ла дзіць сваю 
пра цу на но вым мес цы, а ганд ба ліс-
ты — ад чуць смак пер шых пе ра мог і 
па ра жэн няў: кан ты нен таль нае пер-
шын ство ў са мым раз га ры.

Ад чуць эмо цыі
Сён ня ў Ка та ві цах, дзе вы сту-

па юць ка ман ды гру пы В (а гэ та 
збор ныя Бе ла ру сі, Іс лан дыі, Нар-
ве гіі і Хар ва тыі), пра цуе больш 
за 150 жур на ліс таў. Боль шасць 
прад стаў ні коў СМІ з Іс лан дыі — 
90 ча ла век, ня ма ла нар веж цаў, 
хар ва таў і па ля каў, мы — у мен-
шас ці. Ка лі ра бот ні кі мас ме дыя 
перш за ўсё збі ра юц ца ў прэс-
цэнт ры, то га лоў ным мес цам 
збо ру гас цей з за меж жа, ама та-
раў ганд бо ла ў гэ тыя дні з'яў ля-
ец ца фан-зо на, якая раз ме шча-
на пе рад арэ най «Спо дэк», дзе і 
пра хо дзяць гуль ні. У пер шы дзень тур ні ру 
тут бы ло шмат люд на, ар га ні за та ры ад-
зна ча юць, што фан-зо ну на ве да ла ка ля 
паў ты ся чы заў зя та раў.

— Пад рых тоў ка да чэм пі я на ту — гэ та доў-
гая да ро га, — рас каз вае га лоў ны ча ла век 
у ме ды я су поль нас ці, шэф прэс-цэнт ра 
Крыс та фор КЛЕ ПА ШЫН СКІ. — Ар га ні за-
цый ны ка мі тэт па чаў ра бо ту 3 га ды та му. 
Ка ман да гэ тых жа лю дзей рых та ва ла мі ну-
лы чэм пі я нат Еў ро пы па фут бо ле. Заў сё ды 
мож на зра біць кры ху больш, але ў цэ лым, 
я ду маю, мы ства ры лі кам форт ныя ўмо вы 
для гас цей.

Са праў ды, Поль шча ў гэ тыя дні жы ве 
ганд бо лам: на ву лі цы шмат люд на і на ват 
та кі ін дуст ры яль ны го рад, як Ка та ві цы пе-
ра тва ра ец ца ў яр кае мяс тэч ка з на тоў па мі 
ра дас ных фа на таў. Роз на ка ля ро выя, смеш-
ныя, яны раз маў ля юць на роз ных мо вах, але 
жы вуць ад ным — свя там ганд бо ла. Сло ган 
чэм пі я на ту — fееl thе еmоtіоns (ад чу ваць эмо-
цыі), і тут яны са праў ды ёсць.

Не кож ны матч збі рае анш ла гі, але пра-
хо дзяць гуль ні да лё ка не ў пус той за ле, на 
пер шай су стрэ чы з удзе лам збор най Бе ла ру-
сі, на прык лад, на тры бу нах бы ло 7 ты сяч гле-
да чоў. У дру гі гуль ня вы дзень лік заў зя та раў 
па вя лі чыў ся, бі ле таў у ка сах ня ма.

Ся род яр кіх ко ле раў на тры бу нах, вя до ма, 
ёсць і бе ла рус кія сця гі. На ша прад стаў ніц тва 
і тут не ў боль шас ці, але ка ля сот ні зем ля коў 
дак лад на ёсць. Хтось ці з іх пры ехаў «па хва-
рэць» за збор ную ўпер шы ню, ну а хтось ці 
ўжо заў зя тар са ста жам. На прык лад, мі лая 
дзяў чы на На тал ля з Мін ска на вед вае ўжо не 
пер шы чэм пі я нат, та му мо жа па раў наць яго і 
ў пла не гуль ні, і ў пла не ар га ні за цыі.

— Для мя не гэ та ўжо трэ цяе буй ное спа-
бор ніц тва ра зам з на шай збор най: у 2013 
го дзе мы бы лі ў Іс па ніі, у 2015-м — у Ка та-
ры. У юнац тве са ма гу ля ла ў ганд бол, та му 
пра цяг ваю ці ка віц ца ім і сён ня. У Ка та ві цах 
шмат ба не раў, усё на гад вае пра чэм пі я нат. 
На прык лад, ка лі мы бы лі на пла не тар ным 
пер шын стве ў Іс па ніі, мяс цо выя жы ха ры 
на ват не ве да лі, што ў іх кра і не пра хо дзіць 
чэм пі я нат све ту — не бы ло ні я кай рэ кла-
мы, ат ры бу ты кі. Поль шча ў гэ тым пла не, 
вя до ма, вель мі ад роз ні ва ец ца. Па ля кі са мі 
вель мі лю бяць ганд бол, іх шмат на тры бу нах. 
А што ты чыц ца на шай збор най, то хлоп цы 
вя лі кія ма лай цы, яны вы дат на вы сту па юць і 
за слу гоў ва юць як мі ні мум вы ха ду ў на ступ ны 
раўнд, — ад зна чае На тал ля.

Та лер ка для спор ту
Тро хі пра тое мес ца, дзе пра хо дзяць га-

лоў ныя па дзеі чэм пі я на ту ў на шай гру пе. 
Спарт сме ны пра вод зяць мат чы на арэ не 
«Спо дэк» — гэ тая наз ва не вы пад ко вая, 
вон ка ва спар тыў ны бу ды нак на гад вае ме-
на ві та спо дак. Ста ды ён змя шчае 11 ты сяч 
гле да чоў і зна хо дзіц ца ў са мым цэнт ры го-
ра да, по бач — вак зал, гас ці ні цы і буй ныя 
ганд лё выя цэнт ры. Са ма арэ на па бу да ва-
на ў 1971 го дзе, праз 5 га доў пас ля яе ад-

крыц ця ста ды ён пры маў чэм пі я нат све ту 
па ха кеі. Ме на ві та тут ад бы ла ся зна ка вая 
па дзея ў гіс то рыі поль ска га спор ту і ад на з 
са мых сен са цый ных у гіс то рыі ха кея. Збор-
ная СССР та ды са сту пі ла ка ман дзе Поль-
шчы 4:6, ле ген дар ныя Хар ла маў, Яку шаў, 
Трац цяк не змаг лі су праць ста яць сва ім са-
пер ні кам.

Сён ня «Спо дэк» пры мае тур ні ры па роз-
ных ві дах спор ту, але больш вы-
ка рыс тоў ва ец ца для пра вя дзен-
ня кан цэр таў, вы стаў і цыр ка вых 
шоу.

Ста лі ца 
Верх няй Сі ле зіі

Ка лі ка заць пра сам го рад, 
то Ка та ві цы ў Поль шчы на зы-
ва юць ста лі цай Верх няй Сі-
ле зіі. Гэ та цэнт раль нае мес ца 
ву галь най пра мыс ло вас ці (пер-
шая шах та тут з'я ві ла ся яшчэ ў 
ХVІІІ ста год дзі). Але, ня гле дзя-

чы на сваю ін дуст ры яль насць, у го ра дзе 
ёсць на што па гля дзець. Ці ка вая ар хі тэк ту-
ра прад стаў ле на кас цё лам Най свя цей шай 
Пан ны Ма рыі (ён вы ка на ны ў сты лі но вай 
го ты кі), са бо рам Хрыс та Зба ві це ля ў ба-
роч ным сты лі і драў ля най царк вой свя то га 
ар хан ге ла Мі ха і ла. Акра мя гэ та га, сён ня 
го рад на зы ва юць цэнт рам куль ту ры і дзе-
ла во га ту рыз му ў Поль шчы. Ня даў на по бач 
са «Спод кам» з'я віў ся но вы мік ра ра ён, так 
зва ная зо на куль ту ры: тут і між на род ны 
кан грэс-цэнтр, і бу ды нак сім фа ніч на га ар-
кест ра Поль ска га ра дыё і но вы Сі ле зій скі 
му зей. Усё гэ та раз ме шча на на тэ ры то рыі 
бы лой шах ты «Ка та ві цы».

Да вед ка:
Чэм пі я нат Еў ро пы па ганд бо ле ся род муж-

чын скіх ка ман даў пра хо дзіць 12-ы раз, Поль-
шча гэ ты тур нір пры мае ўпер шы ню. Гуль ні 
чэм пі я на ту на гру па вым эта пе пра хо дзяць у 
ча ты рох га ра дах: Кра ка ве, Ка та ві цах, Вроц-
ла ве і Гдань ску, за тым ка ман ды, якія пра-
цяг нуць ба раць бу, пе ра едуць у ста лі цу. На 
Еў ра вы сту пае 16 збор ных, ся род якіх дзей ны 
чэм пі ён — Фран цыя. Ад зна чым, што сё лет ні 
чэм пі я нат Еў ро пы з'яў ля ец ца ад бо рач ным 
эта пам на Алім пі я ду ў Рыа-дэ-Жа ней ра.

Поль шча, Ка та ві цы

ЯНА ЖЫ ВЕ ГАНД БО ЛАМ...
Як Поль шча пры мае гас цей 

і пра во дзіць мат чы чэм пі я на ту Еў ро пы
Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Да р'я Ла ба жэ віч пе рад ае з Ка та ві ц

Ці стане шчаслівай для нас арэна «Спо дэк»?

Нашы і да Катавіц дабраліся...


