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— На стас ся, між на род ны тур-

нір упер шы ню прай шоў у Мін-

ску, ар га ні за та ры спра ві лі ся?

— Так, ар га ні за цы яй за ста лі ся 

за да во ле ныя не толь кі бе ла рус кія 

спарт сме ны, але і за меж ныя, усё 

прай шло на доб рым, вы со кім уз-

роў ні, без на кла дак. Вель мі доб рая 

арэ на, за ла. Для бад мін то на там 

бы лі ство ра ны ўсе ўмо вы, мы ад-

чу ва лі ся бе кам форт на і ўтуль на, 

ад чу ва ла ся, што мы гу ля ем до ма.

Для спарт сме на заў сё ды важ на, 

каб ён меў у сва бод ным до сту пе 

свой рас клад, бо час та гу лец пра-

во дзіць у дзень не па ад ным мат-

чы, асаб лі ва ка лі вы сту пае ад ра зу 

ў не каль кіх раз ра дах, і та му мо жа 

пра во дзіць у за ле цэ лы дзень. Што 

да ты чыц ца тэх ніч ных мо ман таў, 

за ла па він на ад па вя даць пэў най 

вы шы ні сто лі, уліч ва ец ца хут касць 

вет ру, кан ды цы я не ры, асвят лен-

не, ко лер сцен, не бу ду ўда вац ца 

ў дроб ныя дэ та лі да лей. У Falcon 

Club у гэ тых ад но сі нах усё бы ло 

доб ра.

— Ка лі ка заць пра гуль ню, ці 

за да во ле ны вы сва ім вы ні кам?

— У па ры з Але сяй Зай ца вай 

ха це ла ся б вы сту піць лепш, та му 

што мы з ёй гу ля лі не пер шы раз 

і рых ту ем ся да Еў ра пей скіх гуль-

няў, ну і до ма ха це ла ся па ка заць 

доб ры вы нік, трош кі не скла ла ся. 

Адзі ноч кай я за да во ле ная (дайш-

ла да 1/8), хоць мож на бы ло і там 

згу ляць лепш, але ад бі ла ся, мо жа 

быць, хва ля ван не або ня ўпэў не-

насць. Акра мя гэ та га, гу ля ла мікст, 

вось там і за ва я ва ла брон за вы ме-

даль, та му ў цэ лым за да во ле на 

сва ім вы ні кам на гэ тым тур ні ры.

— На огул тое, што бад мін тон 

ува хо дзіць у пра гра му Еў ра пей-

скіх гуль няў, вя лі кі плюс для ві-

ду спор ту?

— Вя до ма, хо чац ца, каб лю дзі 

да ве да лі ся, што бад мін тон — гэ та 

рэ аль ны від спор ту, пры тым алім-

пій скі. Гэ та не прос та за хап лен не 

для пік ні ка ці ву лі цы, а цяж кая пра-

ца, вы ні кі да юц ца нам не так лёг ка. 

Да та го ж бад мін тон — ві до вішч-

ная гуль ня. Ха це ла ся б, каб лю-

дзі ста ві лі ся да на ша га ві ду спор-

ту лепш, каб яны бы лі раз ві тыя ў 

спар тыў ным пла не.

— Ад соч ва е це сі ту а цыю ў 

бад мін то не, ці ка васць па вы ша-

ец ца?

— Ка лі шчы ра, па куль сла ба ва-

та. На ват ка лі ўзяць ня даў ні тур нір 

у Мін ску, ту ды пры хо дзі лі ўсе тыя, 

хто да гэ та га ці ка віў ся бад мін то-

нам, ама та ры, якія са мі ў нас на 

арэ не гу ля юць, баць кі, зна ё мыя, 

сяб ры. І толь кі адзін кі но вых лю-

дзей, якія прый шлі па гля дзець на 

бад мін тон упер шы ню.

Але ка лі ка заць у цэ лым аб на-

шым ві дзе спор ту, аб яго раз віц ці 

ў пла не спарт сме наў, а не гля дац-

ка га ін та рэ су, то сі ту а цыя па чы-

нае змя няц ца ў ста ноў чы бок. Да 

кі раў ніц тва прый шлі но выя лю дзі. 

Да ня даў ня га ча су мы на зі ра лі за-

ціш ша, ра ней бы ла доб рая кан ку-

рэн цыя ўнут ры ка ман ды, по тым 

яна знік ла і ця пер вось па чы нае 

зноў з'яў ляц ца. Бо гэ ты від спор ту 

не вель мі па пу ляр ны ў Бе ла ру сі, 

за ра біць на ім вель мі скла да на, 

боль шасць доб рых і та ле на ві тых 

спарт сме наў ро бяць вы бар не ў 

бок бад мін то на.

— Вы бы лі ў Ба ку на І Еў ра-

пей скіх гуль нях, як вам на огул 

гэ ты тур нір, яго фар мат?

— Гэ та бы лі са мыя буй ныя спа-

бор ніц твы ў ма ёй кар' е ры, яны ў 

прын цы пе на блі жа ныя да Алім пій-

скіх гуль няў, та му што там са бра-

ныя роз ныя ві ды спор ту, усе зна-

хо дзяц ца ў ад ным мес цы, жы вуць 

у алім пій скай вёс цы, ва ўсіх ад на 

мэ та, усё друж на і ар га ні за ва на.

— На коль кі моц ная кан ку рэн-

цыя ча ка ец ца ў Мінску?

— Ду маю, што ўсе су свет ныя 

«зор кі» пры едуць, та му што ў Ба ку 

за ўдзел і пры за выя мес цы не да-

ва лі ся рэй тын га выя ач кі. Гэ та для 

спарт сме наў вель мі важ на, бо яны 

ўплы ва юць на іх рэй тынг. У Мін ску 

сі ту а цыя ін шая, спарт сме ны атры-

ма юць ач кі і яны ў тым лі ку бу дуць 

уплы ваць на ад бор на Алім пі я ду 

2020 го да.

— Якія за да чы ста віць пе рад 

ва мі кі раў ніц тва на да маш нія 

Еў ра пей скія гуль ні?

— Вель мі вя лі кія. Вя до ма ж, за-

стац ца з ме да ля мі. Мы бу дзем ра-

біць усё, што маг чы ма, бу дзем імк-

нуц ца не пад вес ці. Пад рых тоў ка 

ўжо па ча ла ся, згу ля ем до сыць тур-

ні раў зі мой, але кант роль ны старт 

бу дзе вяс ной, у кра са ві ку прой дзе 

чэм пі я нат Еў ро пы, па сут нас ці, гэ-

та бу дзе рэ пе ты цыя Гуль няў, та му 

што на гэ ты тур нір та кі ж ад бор і 

пры едуць тыя ж спарт сме ны. Нао-

гул, для бад мін та ніс таў важ на гу-

ляць шмат і рэ гу ляр на, гэ та ўплы-

вае на рэй тынг спарт сме на.

— Акра мя адзі ноч на га раз ра-

ду на Еў ра пей скіх гуль нях згу-

ля е це з Але сяй Зай ца вай па ру. 

Быць у тан дэ ме скла да на?

— На жаль, з-за та го, што мы 

з Але сяй жы вём у роз ных га ра-

дах, трэ ні ра вац ца ра зам атрым-

лі ва ец ца вель мі рэд ка. У кож ным 

раз ра дзе — і пар ным, і адзі ноч-

ным — ёсць свае асаб лі вас ці і ў 

тэх ніч ным, і ў псі ха ла гіч ным пла не. 

На ват вы зна чыць, які з іх мне па-

да ба ец ца больш, не ма гу.

— Ва шы баць кі — спарт сме-

ны, ма ма шмат ра зо вая чэм пі-

ён ка Са ю за па бад мін то не, та та 

бас кет ба ліст. Яны паў плы ва лі на 

ваш вы бар пра фе сіі?

— Не, аб са лют на, мож на ска-

заць, што на ват бы лі су праць та го, 

каб я зай ма ла ся спор там. Я доў-

гі час тан ца ва ла, а ў бад мін тон 

прый шла толь кі ў 12 га доў, гэ та 

па зна ва та. Не бы ло ча го ра біць 

ад ной чы, прый шла да ма мы на 

трэ ні роў ку, але так спа да ба ла ся, 

што вы ра шы ла за стац ца. Дзя ку -

ючы та му, што я бы ла доб ра фі-

зіч на га то вая (усе ж та кі на тан цах 

рэ пе ты цыі ў нас бы лі так са ма кож-

ны дзень), хут ка па ча ла да ма гац ца 

вы ні каў, ужо праз два га ды атры-

ма ла зван не май стра спор ту.

— Ма ма да гэ та га ча су з'яў ля ец-

ца ва шым трэ не рам, баць кі-спарт-

сме ны — гэ та плюс ці мі нус?

— Цяж ка ска заць, та му што я не 

жы ла ў сям'і, дзе баць кі б зай ма лі ся 

ін шым ро дам дзей нас ці. Яны да ва лі 

мне па ра ды да га доў 14, а за раз ужо 

та ко га ня ма, баць кі ра зу ме юць, што 

сам спарт смен лепш ве дае і ад чу-

вае, што яму ра біць і як па сту піць.

— Ва ша ма ма вы сту па ла на 

Алім пій скіх гуль нях у 1996 го дзе, 

ка жуць, дзе ці па він ны быць леп-

шы мі за баць коў...

— Так, ма ма рас каз ва ла, якая 

клас ная ат мас фе ра бы ла на Алім-

пі я дзе, у яе шмат ура жан няў, які мі 

яна дзя лі ла ся са мной. Я так са ма 

стаў лю пе рад са бой мэ ту — тра-

піць на Алім пій скія гуль ні, але не 

для та го, каб пе ра рас ці ма му, а 

для ся бе.

Та та не пра цяг нуў сваю спар-

тыў ную кар' е ру дзе ля та го, каб 

раз ві ва ла ся ма ма. У мя не ня ма ні-

я кай крыў ды і та ды не бы ло на яе, 

бо ма ма заў сё ды пры во зі ла з-за 

мя жы па да рун кі. Для дзі ця ці гэ та 

бы ло вель мі важ на (усмі ха ец ца).

— Чу ла, што вы за хап ля е це ся 

шыц цём?

— Так, па лю бі ла гэ та яшчэ ў шко-

ле, ха дзі ла на роз ныя гурт кі, мне 

па да ба ец ца неш та пры дум ляць, 

ства раць. Вы ра шы ла па спра ба ваць 

шыц цё і ўцяг ну ла ся, не толь кі ж бад-

мін то нам жыць. Ця пер шыю блуз кі, 

коф ты, спра бую ства раць верх няе 

адзен не. Не ка то рыя не мо гуць ся-

дзець і ра біць та кую дроб ную ра бо-

ту, а ў мя не гэ та доб ра атрым лі ва-

ец ца. Я ўсед лі вая, ма гу па тра ціць 

шмат ча су і атрым лі ваю ад гэ та га 

за да валь нен не. Лю боў да шыц ця ў 

мя не, маг чы ма, спад чын ная, сва я кі 

бы лі доб ры мі краў ца мі. Плюс ма мі-

на сяст ра, мая цёт ка, так са ма шы ла, 

на ват школь ную фор му. Апра на ла і 

ся бе, і ма му.
Фота з асабістага архіва гераіні.

На стас ся 
ЧАР НЯЎ СКАЯ: «ХО ЧАЦ ЦА, КАБ ЛЮ ДЗІ ВЕ ДА ЛІ: 

БАД МІН ТОН — ГЭ ТА РЭ АЛЬ НЫ ВІД СПОР ТУ»
Якія за да чы ста вяц ца пе рад ка ман дай у 2019 го дзе і што са мае важ нае ў бад мін то не

У ве рас ні ў Мін ску ўпер шы ню прай шоў 

між на род ны тур нір па бад мін то не Belarus 

Іnternatіonal, ён стаў тэс та вым да ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў у Мін ску. На Falcon Club арэ не, дзе 

прой дуць спа бор ніц твы ў 2019 го дзе, пра ве рыць 

ся бе ме лі маг чы масць не толь кі спарт сме ны, 

але і ар га ні за та ры. Трэ ба ска заць, што ім гэ та 

ўда ло ся, бе ла ру сы за слу жы лі па хва лу не толь кі 

сва іх бад мін та ніс таў, але і за меж ных. Што да-

ты чыц ца спарт сме наў, то прад стаў ні кі на шай 

ка ман ды двой чы па ды ма лі ся на п'е дэс тал. Але-

ся Зай ца ва ста ла брон за вым пры зё рам тур ні ру 

ў жа но чым раз ра дзе. Дру гі ме даль (так са ма 

брон за вы) збор най Бе ла ру сі ў зме ша ным раз ра-

дзе пры нес ла На стас ся Чар няў ская, якая вы сту-

пі ла ў па ры з ра сі я ні нам Анд рэ ем Клі мян ко вым. 

З На сцяй мы і су стрэ лі ся для ін тэр в'ю, каб да ве-

дац ца пра бе ла рус кі бад мін тон кры ху больш.

«Бад мін тон — гэ та рэ аль ны 
від спор ту, пры тым 
алім пій скі. Гэ та не прос та 
за хап лен не для пік ні ка 
ці ву лі цы, а цяж кая пра ца, 
вы ні кі да юц ца нам не так 
лёг ка». 

Ад па вед ны сер ты фі кат 

уру ча ны яму ў Мін ску 

пад час кан цэр та 

«Кла сі ка і мас тац кая 

гім нас ты ка», які ад быў ся 

ў Бел дзярж фі лар мо ніі.

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, што зван не зор на га 

па сла гуль няў пры свое на Рас ці сла ву 

Кры ме ру не вы пад ко ва — ён яр ка рас-

каз вае пра Бе ла русь за мя жой дзя ку-

ю чы сва ёй кан цэрт най і пе да га гіч най 

дзей нас ці. Ар га ні за ваць най буй ней шыя 

ў на шай гіс то рыі спа бор ніц твы на вы со-

кім уз роў ні — гэ та асноў ная мэ та, але 

знач на больш важ най за да чай з'яў ля-

ец ца ад крыц цё Бе ла ру сі ўся му све ту, 

перш за ўсё Еў ро пе, бо ў Гуль нях бу-

дуць удзель ні чаць больш за чатыры ты-

ся чы спарт сме наў з усіх 50 еў ра пей скіх 

кра ін, ска заў Ге ор гій Ка ту лін.

Рас ці слаў Кры мер у сваю чар гу 

пад крэс ліў, што для яго вель мі па чэс-

на атры маць гэ та га на ро вае зван не. 

«У ма ёй асо бе і ў асо бе ма іх ад да-

ных мас тац тву ка лег вы зной дзе це 

лю дзей, га то вых рас каз ваць пра та кія 

буй ныя між на род ныя ме ра пры ем ствы, 

як Еў ра пей скія гуль ні. Для Бе ла ру сі 

вель мі важ на пры няць гэ ты спар тыў-

ны фо рум, та му ўжо ця пер хо чац ца 

па жа даць усім на шым спарт сме нам 

вы со кіх да сяг нен няў і пры за вых мес-

цаў», — ад зна чыў ён.

Рас ці сла ву Кры ме ру 
пры свое на 
га на ро вае зван не

Гуль ні бу дуць 
з пес ня мі

Жу ры пад вя ло вы ні кі кон кур су на ства-

рэн не пе сень для цы ры мо ній ад крыц ця 

і за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Пе ра мож цам ста ла кам па зі цыя Wіnnеrs 

Ле а ні да (му зы ка) і Аляк сея (сло вы) Шы ры ных. 

Дру гое мес ца за ня ла пес ня Brіght уеаr, brіght 

уоu (му зы ка Яў ге на Алей ні ка, сло вы Свят ла-

ны Ге рась ка вай). Трэ цяе ў бра тоў Дзміт рыя 

і Ула дзі мі ра Ка ра кі ных (гурт «Лай тсаўнд»), 

якія прад ста ві лі на кон курс кам па зі цыю 

Сhаmріоn. У склад жу ры пад стар шын ствам 

на род на га ар тыс та Бе ла ру сі Ва сі ля Ра ін чы ка 

ўвай шлі кам па зі та ры, вы ка наў цы, прад стаў-

ні кі фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў 2019 го да», На цы я наль на га алім пій ска га 

ка мі тэ та Бе ла ру сі, Мін куль ту ры, Мінс пор ту і 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. Аў та рам му зы кі і слоў 

бу дуць вы пла ча ны гра шо выя прэ міі.

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бе ла рус кі пі я ніст і ды ры жор, мас тац кі кі раў нік 
Між на род на га фес ты ва лю Юрыя Баш ме та 

стаў «Зор ным па слом ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да»


