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ПРЫ НЕС ЛА НАМ 
ПЕР ШАЕ МЕС ЦА

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз-
ды» рас каз ва ем пра за вяр шэн не ганд боль-
на га ква лі фі ка цый на га тур ні ру чэм пі я на ту 
Еў ро пы — 2018, вяр тан не Вік то рыі Аза ран кі 
ў су свет ны тэ ніс ны тур і вы ні кі ва лей боль най 
Еў ра лі гі, якую пры няў Мінск.

1. Ганд ба ліс ты муж чын скай на цы я наль най 
збор най кра і ны за ня лі пер шае мес ца ў 2-й ква-
лі фі ка цый най гру пе ад бо рач на га тур ні ру чэм пі-
я на ту Еў ро пы — 2018. За ключ ны матч прай шоў 
на пя рэ дад ні ў ста ліч ным па ла цы спор ту «Уруч ча», 
дзе бе ла ру сы пры ма лі збор ную Сер біі. Ня гле дзя чы 
на пе ра ва гу, якой ва ло да лі па да печ ныя Юрыя Шаў-
цо ва на пра ця гу гэ та га мат ча, су стрэ ча за вяр шы ла ся 
ўні чыю — 27:27. Абод ва са пер ні кі яшчэ да па ядын ку
за бяс пе чы лі са бе пу цёў кі ў фі наль ную ста дыю чэм пі я-
 на ту Еў ро пы, які прой дзе ў сту дзе ні ў Хар ва тыі.

— Мы за да во ле ны, што вый шлі на чэм пі я нат 
Еў ро пы. Тое, што ўда ло ся зра біць гэ та з пер ша га 
мес ца, — яшчэ больш га на ро ва, — ад зна чыў га лоў-
ны трэ нер збор най Юрый Шаў цоў. — Гэ та за слу га 
не толь кі гуль цоў і трэ нер ска га шта ба, але і ўся го 
бе ла рус ка га ганд бо ла. Гэ та агуль ны пос пех. Што
даты чыц ца гуль ні з сер ба мі, на яе бы ло да во лі цяж ка
ма ты ва ваць хлоп цаў. Га лоў нае, што я ска заў, — 
нель га пад ман ваць сва іх ба лель шчы каў. Лі чу, мы 
іх не пад вя лі. Мо ладзь асаб лі ва рва ла ся ў бой, з-за 
гэ та га да пус ка ла не ка то рыя па мыл кі. Тым не менш 
ні чыя пры нес ла нам пер шае мес ца ў гру пе.

2. За вяр шы лі ся мат чы 12-га ту ра чэм пі я на ту 
кра і ны па фут бо ле. Мін скае «Ды на ма» з цяж кас-
цю адо ле ла фут ба ліс таў «Іс ла чы» — 1:0. Лі дар 
пер шын ства са лі гор скі «Шах цёр» у Ма гі лё ве з та-
кім жа вы ні кам абы граў мяс цо вы «Днепр». Ба ры-
саў скі БА ТЭ ў На ва по лац ку раз гра міў фут ба ліс таў 
«Наф та на» — 3:0. Гро дзен скі «Нё ман» на сва ім 
по лі ўзяў верх над «Мінск ам» — 3:1, а «Ві цебск» 
абы граў ма зыр скую «Сла вію» — 1:0. Тры су стрэ чы 
за вяр шы лі ся ўні чыю: «Тар пе да-Бе лАЗ» і брэсц кае 
«Ды на ма» — 1:1, «Га ра дзея» — «Го мель» — 0:0, 
«Крум ка чы» — «Слуцк» — 1:1.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў та кое: «Шах цёр» —
29 ач коў, БА ТЭ — 26, «Ды на ма» (Мінск) — 25, 
«Слуцк» — 22, «Нё ман» — 21.

3. Вік то рыя Аза ран ка вяр та ец ца ў су свет ны 
тэ ніс ны тур. У пер шым раў ндзе спа бор ніц тваў у іс-
пан скай Маль ёр цы (пры за вы фонд — $250 тыс.) бе ла-
рус ка згу ляе з япон скай тэ ні сіст кай Ры сай Ад за кі.

На га да ем, пас ля на ра джэн ня сы на ў снеж ні 2016 
го да Вік то рыя Аза ран ка па ве да мі ла, што мае на-
мер вяр нуц ца на корт толь кі ў па чат ку 2018 го да 
ў аў стра лій скім Брыс бе не. Ад нак по тым яна па ве-
дам ля ла, што вы сту піць у кан цы лі пе ня 2017-га на 
тур ні ры ў аме ры кан скім Стэн фар дзе, а ня даў на 
вы ра шы ла, што ўжо га то ва гу ляць у ту ры і вый дзе 
на корт у ся рэ дзі не чэр ве ня ў Маль ёр цы.

4. «Чы жоў ка-Арэ на» пры ня ла дру гі тур жа но-
чай ва лей боль най Еў ра лі гі. Бе ла рус кія дзяў ча ты 
ўда ла стар та ва лі на да маш нім тур ні ры, абы граў шы 
збор ную Аў стрыі 3:0. За тым на шы ва лей ба ліст кі з 
та кім жа лі кам абы гра лі Ал ба нію, ад нак у за ключ ным 
мат чы са сту пі лі са пер ні цам з Фін лян дыі — 0:3.

Ад зна чым, што збор ная Бе ла ру сі вы сту пі ла на 
тур ні ры без не каль кіх клю ча вых гуль цоў, а Еў ра-
лі га з'яў ля ец ца асноў ным эта пам пад рых тоў кі да
во сень ска га чэм пі я на ту Еў ро пы, які прой дзе з 
20 ве рас ня па 1 каст рыч ні ка ў Гру зіі і Азер бай джа не. 
На ша збор ная вы сту піць на гэ тым тур ні ры ў гру пе В. 
Мат чы ад бу дуц ца ў Тбі лі сі. Са пер ні ка мі бе ла рус кай 
ка ман ды ста нуць збор ныя Іта ліі, Хар ва тыі і Гру зіі.

Струк ту ра ДНК ча ла ве ка 
на ліч вае ка ля 19 ты сяч ге наў 
і ўяў ляе са бой вель мі скла да-
ную сіс тэ му. У 50—60-я га ды, 
пад час ак тыў на га раз віц ця 
алім пій ска га ру ху, на ву коў ца мі 
бы ла ад зна ча на ўза е ма су вязь 
па між на сле да ва ны мі фак та-
ра мі і вы ні ко вас цю спарт сме-
на. Са мы прос ты прык лад — у 
СССР кож ны трэ нер па чы наў 
на бор дзя цей у спар тыў ную 
сек цыю з пы тан ня: «Ці зай ма-
лі ся баць кі спор там і на коль кі 
па спя хо ва?» Ужо толь кі па ад-
ка зе мож на бы ло зра біць пер-
шыя вы сно вы на конт та го, ці 
схіль нае дзі ця да па вы ша ных 
фі зіч ных на гру зак. Паз ней на-
ву коў цы да ка за лі, ка лі ха ця б 
адзін з баць коў з'яў ляў ся пра-
фе сій ным спарт сме нам, з пя ці-
дзе ся ці пра цэнт най га ран ты яй 
мож на ка заць пра тое, што і 
дзі ця да б'ец ца вы со кіх спар-
тыў ных вы ні каў. Ка лі абод ва 
баць кі бы лі па спя хо выя ў спор-
це — ліч ба ўзрас тае да 70%.

Сак рэ ты ДНК
— Пе рад пра вя дзен нем 

Алім пій скіх гуль няў у Маск-
ве на ву коў цы за ду ма лі ся аб 
ства рэн ні ла ба ра то рыі ант ра-
па мет рыі і ге не ты кі. Бо ста ла 
зра зу ме ла, што та кія ант ра па-
мет рыч ныя па каз чы кі, як рост 
ча ла ве ка, ма са це ла, шы ры ня 
кос ці пе ра да юц ца па спад чы-
не. Акра мя та го, у ча ла ве чай 
ДНК ёсць ге ны, якія ка дзі ру юць 
да ныя, што да зва ля юць па каз-
ваць вы со кія спар тыў ныя вы ні-
кі — хут касць, вы нос лі васць, 
ска ку часць, гнут касць і псі ха-
ла гіч ныя ха рак та рыс ты кі, — 
рас па вя дае Па вел Ада ма віч.

Док тар ад зна чае, што сён ня 
ге не ты ка мае вя лі кае зна чэн не 
ў спор це вы со кіх да сяг нен няў. 
Вы ву чэн не ге наў спарт сме на 
да зва ляе ства рыць гра фік ап-
ты маль на га і эфек тыў на га трэ-
ні ро вач на га пра цэ су, пра ду маць 
ра цы ён хар ча ван ня, вы клю чыць 
траў мы і праг на за ваць уз нік нен-
не за хвор ван няў. А для дзя цей 
пра віль на па да браць від спор ту, 
каб у бу ду чы ні да сяг нуць у ім 
мак сі маль ных вы ні каў.

— Вы яў ле на ка ля 300 ге наў, 
якія мо гуць уплы ваць на спар-
тыў ныя вы ні кі, але вы ву чаць усе 
не аба вяз ко ва, з іх мож на вы-
лу чыць тры асноў ныя. Пер шы 
і адзін з са мых важ ных ге наў 
ад крыў аме ры ка нец Х'ю Мант-
го ме ры, ён ка дзі руе фер мент, 

які ад каз вае за то нус са су даў 

і раз віц цё ўсёй сар дэч на-са су-

дзіс тай сіс тэ мы ча ла-

ве ка. Яго вы ву чэн не 

дае зра зу мець, як сэр-
ца рэ агуе на на груз ку. 
Гэ тая ін фар ма цыя да-
зва ляе ска заць для якіх 
ві даў спор ту па ды хо дзіць ча ла-
век — сі ла вых, як, на прык лад, 
штан га або спрынт, ці ві даў, 
дзе, акра мя хут ка сці, па трэб-
на вы нос лі васць — ма ра фон, 
фут бол, лыж ныя гон кі і гэ так 
да лей. Не ка то рая рэ ак цыя сэр-
ца на на груз кі на огул да зва ляе 
за ба ра ніць зай мац ца пра фе сій-
ным спор там.

Атрым лі ва ец ца, што і без 
пе да га гіч ных тэс таў, мож на 
вы явіць схіль насць да ві ду 
спор ту ўся го па ад ным ге не 
ўжо ў двух га до ва га дзі ця ці.

— У 2006 го дзе мы пра во дзі-
лі да сле да ван ні на цы я наль най 
ка ман ды па лёг кай ат ле ты цы, 
пра вя ра ю чы толь кі гэ ты ген, і 
ўба чы лі на коль кі ма гут ны ўплыў 
ён аказ вае на вы ні кі спарт сме-
наў. Зра зу ме ла, не бу дзем на-

зы ваць ім ёны, але ў ка ман дзе 
бы лі лю дзі, якія, мяр ку ю чы па 
тэс це, цал кам не схіль ныя да 
свай го ві ду спор ту і з ча сам яны 
вы па лі са скла ду ка ман ды з-за 
траў маў або прос та не вы тры-
ма лі кан ку рэн цыі.

Па вел Дры неў скі на зы вае 
яшчэ адзін з трох са мых важ-
ных ге наў, які ад каз вае за ме-
та ба лізм тлу шчаў і вуг ля во даў 
у ар га ніз ме ча ла ве ка.

— За па сы вуг ля во даў у нас 
аб ме жа ва ныя, а вось тлу шчаў 
— не. Вуг ля во ды вы га ра юць 
пры клад на пас ля га дзі ны фі-
зіч най на груз кі, та му важ на, 
каб ар га нізм спарт сме на здо-
леў вы ка рыс тоў ваць тлу шчы, 
та ды ў ат ле та на шмат больш 
энер гіі і сіл. Мож на пра са чыць 
за ка на мер насць: усе ма ра-
фон цы вель мі ху дыя, ме на ві та
та му, што іх ме та ба лізм пра цуе 
на вы со кім уз роў ні і з'яў ля ец-
ца вель мі эка на міч ным. У ма-
ра фо не ёсць па няц це — «удар 
са сця ной», ка лі спарт смен бя-
жыць ужо ка ля га дзі ны, на ды-
хо дзіць рэз кі за ня пад сіл, гэ та 
доў жыц ца не каль кі хві лін, а по-
тым пад клю ча ец ца тлу шча вы 
ме та ба лізм, мы пры вык лі на зы-
ваць гэ та «дру гое ды хан не».

Да рэ чы, лю дзі з та кім ві-
дам ме та ба ліз му, як пра ві ла, 
з'яў ля юц ца доў га жы ха ра мі. У 
ад ным з да сле да ван няў бы лі 
пра ана лі за ва ны ге ны ве тэ ра-
наў вай ны, якія пе ра жы лі бла-
ка ду Ле нін гра да. Вы ні кі ка за лі 
пра тое, што ме на ві та ге ны, 

якія ад каз ва юць за эка на міч-
нае рас хо да ван не энер гіі, да-
па маг лі пе ра нес ці лю дзям 
тра ге дыю і да жыць да 80-ці і 
больш га доў.

Яшчэ адзін важ ны «спар-
тыў ны» ген ад каз вае за мак-
сі маль нае спа жы ван не ча ла-
ве кам кіс ла ро ду.

— З па вет ра мы за бі ра ем 
кіс ла род, чым больш бя рэш, 
тым больш энер гіі атрым лі ва-
еш. Гэ ты фак тар спад чын ны і 
ма ла змен лі вы, у вы ні ку трэ ні-
ро вак яго ска рэк та ваць мож на 
толь кі на 15%. Гэ та зна чыць, 
ча ла ве ку ў 10 га доў ужо мож-
на ска заць, ці па ды дзе ён, на-
прык лад, для бія тло на.

Зра біць та кія ген ныя тэс ты 
вель мі прос та, іх пра цэ ду ра 
аб са лют на бяз боль ная — ват-
най па лач кай до сыць пра вес ці 
па ўнут ра най па верх ні шча кі, 
гэ та зой ме менш за 5 хві лін. 
А вось для спе цы я ліс таў тэст 
уяў ляе до сыць вя лі кі аб' ём ра-
бо ты, яго рас шыф роў ка мо жа 
за няць ме сяц.

Спад чы на 
з ха рак та рам

Па вел Ада ма віч ад зна чае, 
што для фар мі ра ван ня па спя-
хо ва га спарт сме на не да стат-
ко ва доб рых фі зіч ных да ных, 
30—40% пос пе ху — гэ та псі-
ха ла гіч ныя якас ці, якія так са ма 
пе ра да юц ца па спад чы не.

— Ха рак тар, здоль насць 
цяр пець, ста віць пе рад са бой 
мэ ты — гэ та пэў ныя псі ха ры-
сы, якія за кла дзе ны ў ге нах. 
Хут ка, ду маю, з'я віц ца тэст, па 
якім мож на бу дзе ска заць, якія 
псі ха ла гіч ныя ры сы ў спарт-
сме на бу дуць да мі на ваць, а 
над які мі прый дзец ца да дат-
ко ва пра ца ваць з псі хо ла га мі 
ці ўжы ваць бія ла гіч на ак тыў ныя 

да баў кі. На прык лад, уз ро вень 

се ра та ні на (ад каз вае за доб-

ры на строй), сіс тэ ма агрэ сіі і 

ад рэ на лі ну вель мі важ ная ў 

спор це. Як вы зна ча лі бай цоў 

у Ста ра жыт ным Ры ме? Да ва-

лі прай сці па тон кім пло це з 

вост ры мі ка ла мі на кан цах, ка-

лі ча ла век чыр ва нее, да мі нуе 

сіс тэ ма но рад рэ на лі ну — гэ та 

доб ра для бай ца, у яго шмат ра-

зо ва па вы ша юц ца сі лы, з'яў ля-

ец ца ра шу часць. Ка лі ча ла век 

бя лее, зна чыць, уклю ча ец ца 

сіс тэ ма ад рэ на лі ну — пе ра ва-

жае страх, спарт смен не змо жа 

пры няць пра віль нае ра шэн не, 

бу дзе па са ваць. Ця пер мы ма-

ем маг чы масць вы ву чаць та кія 

пра цэ сы на ма ле ку ляр ным уз-

роў ні і на ба зе Цэнт ра рэ абі лі-

та цыі па ча лі да сле да ваць на шу 

бія тлон ную збор ную на прад-

мет псі ха ло гіі, ад нак аб вы ні ках 
га ва рыць па куль ра на.

Пра ва ле ны тэст — 
не пры суд

Спе цы я ліс ты за пэў ні ва юць, 
ка лі пра ве дзе ныя да сле да ван-
ні па ка за лі, што дзі ця не схіль-
нае, на прык лад, да сі ла вых 

ві даў спор ту, не вар та ад чай-
вац ца.

— Ге не ты кі сцвяр джа юць, 
што кож ны ча ла век мае мі ні-
мум дзве ці тры адо ра нас ці. 
Та му пры да па мо зе тэс ці ра-
ван ня мы мо жам за ўва жыць 
іх хут чэй і пра сцей. Ка лі ней кія 
ге ны ка жуць, што ча ла век не 
схіль ны да пэў ных на гру зак, 
зна чыць, прос та трэ ба ства-
рыць пра віль ную сіс тэ му трэ-
ні ро вак або за няц ца ін шым 
ві дам спор ту.

Шанц 
збе раг чы ся бе

Усё час цей мож на па чуць 
аб рап тоў най смер ці ў вя лі кім 
спор це, жыц цё ат ле таў ча сам 
аб ры ва ец ца прос та пад час 
мат чаў, спа бор ніц тваў або трэ-
ні ро вак. Спе цы я ліс ты на зы ва-
юць та кія ня шчас ныя вы пад кі 
рап тоў най ка ра нар най смер-
цю. Ге не тыч ныя да сле да ван ні 
здоль ныя іх па пя рэ дзіць.

— Сён ня гэ та вя лі кая праб-
ле ма, якая мае ве лі зар ныя 
ге не тыч ныя пе рад умо вы. 
Па ге нах мы мо жам уба чыць 
схіль насць да ар тэ рыя льнай 
гі пер тэн зіі, ін суль ту, ін фарк ту, 
ішэ міч най хва ро бы сэр ца, што 
час цей за ўсё пры во дзіць да 
рап тоў най смер ці спарт сме наў. 
Ге не тыч ныя тэс ты да зва ля юць 
прад ка заць ры зы кі, за га дзя 
прад ба чыць сі ту а цыю і па пя-
рэ дзіць яе.

Фе но мен 
ке ній скіх бе гу ноў

Ама та рам спор ту доб ра вя-
до ма, што са мы мі па спя хо вы мі 
ў бе гу на доў гія дыс тан цыі заў-
сё ды з'яў ля лі ся ке ній цы і эфі о-
пы, а на ка рот кіх дыс тан цы ях 
най больш па спя хо вы мі за ста-
юц ца аф ра а ме ры кан цы.

— Пад эгі дай Між на род най 
фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты кі 
ства раў ся Цэнтр да сле да ван-
няў ке ній скіх бе гу ноў, дзе пра-
во дзі лі ся роз ныя тэс ты, у тым 
лі ку ана ліз кар дыя сіс тэ мы, 
«кіс ла род на га транс пар ту» ў 
кры ві, бія ме ха ні кі. Дак лад на-
га ад ка зу на пы тан не, у чым 
іх фе но мен, ня ма. Але мож на 
ка заць, што тут важ ныя не-
каль кі фак та раў — ге не тыч ныя 
і ўмо вы іс на ван ня. Па-пер шае, 
у лю дзей нег ро ід най ра сы лёг-
кая кост ка, на прык лад, усім вя-
до мы, са мы хут кі ча ла век на
зям лі, алім пій скі чэм пі ён 

Ус эйн Болт мае струк ту ру це ла,

ідэа льна пры дат ную для бе гу 

на ка рот кія дыс тан цыі, — ён 

вы со кі, з тон кай кост кай. Па-

дру гое, Ке нія і Эфі о пія зна хо-

дзяц ца на ўзроў ні ся рэд ня гор'я 

і вы са ка гор'я, што да па ма гае 

ім на шмат лепш на сы чаць ся-
бе кіс ла ро дам пад час бе гу на 
доў гія дыс тан цыі, чым, на прык-
лад, жы ха рам Лон да на, Па ры-
жа або Мін ска.

На пры кан цы Па вел Дры-
неў скі ад зна чыў, што вы ву чаць 
свой ар га нізм ка рыс на не толь-
кі пра фе сій ным спарт сме нам, 
але і ама та рам, каб спорт кож-
на му пры но сіў толь кі зда роўе.

ГЕ НЫ РАС КА ЖУЦЬ УСЁ
У які від спор ту лепш ад даць дзі ця і ці атры ма ец ца стаць чэм пі ё нам — 

мож на да ве дац ца з да па мо гай тэс таў
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«Ра ней лі чы лі, што лёс ча ла ве ка на пі са ны на зор-
ках. Ця пер мы ве да ем, што ён за пі са ны ў яго ге-
нах», так ка заў Джэймс Дзюі Уот сан, які ад крыў 
спі раль ную струк ту ру ДНК ча ла ве ка. Сён ня на ву-
ка пай шла на шмат да лей і ін фар ма цыю пра ге ны 
мож на вы ка рыс тоў ваць не толь кі вы ключ на ў ме-
ды цын скіх мэ тах. Пра тое, як раз ві ва ец ца спар-
тыў ная ге не ты ка і для ча го яна па трэб на, рас ка заў 
га лоў ны ўрач Цэнт ра спар тыў най рэ абі лі та цыі Фе-
дэ ра цыі бія тло на Па вел ДРЫ НЕЎ СКІ.

Пер шы і адзін з са мых 
важ ных ге наў ад крыў 
аме ры ка нец 
Х'ю Мант го ме ры, 
ён ка дзі руе фер мент, які 
ад каз вае за то нус са су даў
і раз віц цё ўсёй 
сар дэч на-са су дзіс тай 
сіс тэ мы ча ла ве ка.
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