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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

У па чат ку кра са ві ка бе ла ру сы ста лі 
трыумфата ра мі кан ты нен таль на га 
пер шын ства па скач ках на ба ту це ў іс пан скім 
Валь я да лі дзе — на шы спарт сме ны 
за ва я ва лі там 10 ме да лёў. Га лоў ным ге ро ем 
і ўла даль ні кам дзвюх за ла тых уз на га род 
стаў Ула дзі слаў Ган ча роў. Ён пе ра мог 
у ін ды ві ду аль ным вы ступ лен ні, а ў па ры 
з Мі ка ла ем Ка за ком вый граў спа бор ніц твы 
ў сін хрон ных скач ках.

Ра ней Ула дзі слаў Ган ча роў за ва я ваў алім пій скую 
лі цэн зію, а ця пер ад пра віў ся ў Бра зі лію, каб апра ба-
ваць алім пій скі ба тут за не каль кі ме ся цаў да ад каз на га 
стар ту ў Рыа-дэ-Жа нэй ра. Пе рад ад' ез дам спарт смен 
па гу та рыў з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» і рас ка заў пра 
тое, ча го ба яц ца май стры скач коў, якія жа дан ні за га-
даў бы за ла той рыб цы і пра свае ра ман тыч ныя ад но-
сі ны з сяб роў кай па ка ман дзе.

— Ула дзі слаў, як пра хо дзіць час да Алім пі я-
ды?

— Лі цэн зію ў Бра зі лію я за ва я ваў яшчэ на чэм-
пі я на це све ту, там для гэ та га трэ ба бы ло ўвай сці ў 
фі наль ную вась мёр ку, по тым па спя хо ва вы сту піў на 
чэм пі я на це Еў ро пы, за раз еду ў Рыа-дэ-Жа нэй ра на 
алім пій скія тэс ты. Там у мя не бу дзе маг чы масць аца-
ніць аб ста ноў ку, апра ба ваць мес ца, дзе ў жніў ні бу-
дуць пра хо дзіць спа бор ніц твы. У Бра зі ліі ні ра зу не 
быў, та му ці ка ва, асаб лі ва ў свят ле та го, што пі шуць 
у СМІ — ні бы та кра і на не га то вая для пры ёму Алім пі я-
ды — бу дзе маг чы масць уба чыць усё на свае во чы.

— На пя рэ дад ні Алім пі я ды ад чу ва е це псі ха ла-
гіч ны ціск?

— Ка лі толь кі за ва я ваў лі цэн зію, ад ра зу, на пэў на, 
гэ та не зра зу меў, та му што спа бор ніц твы пра цяг ва лі ся 
і вы яў ляць эмо цыі не бы ло ча су. По тым, вя до ма, быў 
вель мі ра ды, а ця пер ужо ад чу ваю ад каз насць, усё ж 
гэ та са мыя прэ стыж ныя спа бор ніц твы пла не ты, там 
ты вы сту па еш хут чэй не для ся бе, а для сва ёй кра і-

ны. Ду маю, блі жэй да стар ту хва ля ван ня і ціс ку бу дзе 
ўсё больш.

— У ка ман дзе ёсць псі хо лаг, звяр та е це ся да яго 
па да па мо гу?

— Так, бы ло не каль кі ра зоў. Та кі спе цы я ліст па-
трэ бен спарт сме нам, каб атры маць па ра ду, пад каз ку, 
су па ко іц ца, на кі ра ваць сваё хва ля ван не і манд раж 
у па трэб нае рэ чы шча. Але ка лі шчы ра, я, на пэў на, 
ра дзей за ін шых звяр та ю ся да псі хо ла га, не як атрым-
лі ва ец ца спраў ляц ца са мо му. Ка лі ка заць пра тое, 
ад ча го больш стам ля еш ся: ад фі зіч най на груз кі або 
псі ха ла гіч най, то тут ад каз ад на знач ны. Фі зіч на ар га-
нізм пры вы кае да на гру зак і хут ка ад наў ля ец ца, а вось 
псі ха ла гіч на пе ра сі ліць ся бе ў ней кія мо ман ты бы вае 
на шмат больш скла да на. У мя не ў кар' е ры на ват быў 
пе ры яд, ка лі ха це ла ся скон чыць са спор там, і гэ та ўсё 
ад псі ха ла гіч най стом ле нас ці.

— З кім да вя дзец ца па зма гац ца за пры за выя 
мес цы на Алім пій скіх гуль нях?

— Сён ня ад ны з га лоў ных са пер ні каў для нас — 
кі тай цы, ра сій скія хлоп цы так са ма вель мі моц ныя, 
япон скія спарт сме ны скла да юць пры стой ную кан ку-
рэн цыю, ас тат нія трош кі ні жэй уз роў нем. У ад роз нен не 
ад ін шых ві даў спор ту мы за га дзя не гля дзім пра гра мы 
са пер ні каў, не вы ву ча ем іх, пры яз джа ем і па фак це на 
па мос це ба чым, што яны ўме юць, та му скла да на ска-
заць, у ка го якія пра гра мы бу дуць на Гуль нях.

— У на цы я наль най ка ман дзе 8 з 10 ча ла век ві-
цяб ля не. У чым пры чы на?

— Не ма гу дак лад на ад ка заць на гэ тае пы тан не, 
але спра ва тут, хут чэй за ўсё, у дзі ця чых трэ не рах і 
доб рай шко ле ба ту та ў Ві цеб ску. Мя не, на прык лад, 
мой трэ нер — Ула са ва Воль га Ана то леў на — знай шла 
ў шко ле, і ўжо 14 га доў мы трэ ні ру ем ся ра зам.

— Які мі якас ця мі важ на ва ло даць ба ту тыс ту?
— Га лоў нае мець доб ры вес ты бу ляр ны апа рат, та му 

што ў па вет ры кру ціц ца вель мі скла да на для прос та га 
ча ла ве ка. А так, асаб лі вас цяў ме на ві та для на ша га 
ві ду спор ту, мне зда ец ца, ня ма. Ка лі ка заць пра якас-
ці ха рак та ру, то, як і для лю бо га спарт сме на, га лоў-
нае — упар тасць, мэ та на кі ра ва насць, устой лі васць і 
пра ца ві тасць, бо з гэ ты мі ры са мі на ват пры ад сут нас ці 
та лен ту мож на да маг чы ся пос пе ху.

— Коль кі доў жыц ца вы ступ лен не спарт сме на 
на ба ту це?

— Да ец ца хві лі на, каб ты па ка заў ру кі суд дзям і 
20 се кунд не па срэд на скач коў. Ка лі вам зда ец ца, што 
гэ та ма ла ча су, то для мя не гэ та цэ лая веч насць. За 

гэ ты час па спя ва еш па ду маць так шмат, што ўя віць 
скла да на. Эле мент доў жыц ца дзесь ці паў хві лі ны, ты 
яго за кан чва еш і яшчэ па спя ва еш па ду маць, як та бе 
трэ ба па ста віць ру кі, як па вяр нуць кор пус, ку ды ад вес-
ці пле чы, каб усё атры ма ла ся.

— Зда ра ла ся пры зям ляц ца мі ма ба ту та?
— Так, бы ло і не раз. Гэ та ба лю ча, лепш пры зям ляц-

ца, вя до ма, на ба тут і на но гі. Гэ та му на ват не ву чаць у 
дзя цін стве, мне зда ец ца, ін стынкт са ма за ха ван ня пад-
каз вае, што пры зям ляц ца не аб ход на ў вер ты каль нае 
ста но ві шча. На шчас це, сур' ёз ных траў маў у мя не не 
бы ло, дроб ныя пра цоў ныя мо ман ты, ты пу рас ця жэн-
ня, да во дзі ла ся пе ра жы ваць, але гэ та вы праў ля ец ца 
лі та раль на за 2-3 дні.

— Страх вы шы ні ў вас ёсць?
— Так, вя до ма, мы ўзля та ем на 8 мет раў, дзяў чаты 

на 6, ро бім гэ та кож ны дзень, але страх вы шы ні, страх 
упа сці з га да мі ўсё роў на не сы хо дзіць. А ка лі ка заць 
пра звы чай нае жыц цё, то там, ма быць, больш за ўсё я 
ба ю ся роз ных не вель мі пры ем ных на ся ко мых.

— Мно гія спарт сме ны ве раць у пры кме ты, вы 
з іх лі ку?

— У нас у ка ман дзе ёсць хло пец, у яко га, на прык-
лад, пе рад вы ступ лен нем тэп ці кі па він ны ста яць у 
па трэб ным мес цы, руч нік па ві нен быць за кру ча ны пэў-
ным чы нам. У мя не та ко га ня ма, мо жа быць пры сут ні-
ча юць ней кія дро бя зі, але я іх вы да ваць не бу ду.

— Скач кі на ба ту це — суб' ек тыў ны спорт. Ці 
да во дзі ла ся вам су ты кац ца з прад узя тас цю суд-
дзяў?

— Ві да воч най прад узя тас ці да пэў ных спарт сме-
наў у нас не на зі ра ец ца, бы вае та кое, што ка гось ці 
су дзяць больш жорст ка, гэ та ўсё за ле жыць ад уз-
роў ню спарт сме на. Кі тай скіх ска ку ноў, на прык лад, 
за раз ста лі су дзіць кры ху больш стро га, чым ра ней. 
Ка лі толь кі яны па ча лі сваё лі дар ства ў све це, гэ та 
дзесь ці 2007-2008 год, та ды зда ва лі ся ба га мі ба ту-
та, іх су дзі лі на столь кі ла яль на, што 9 ба лаў кі тай цы 
атрым лі ва лі ў лю бым вы пад ку. Ця пер стаў лен не 
суд дзяў змя ні ла ся, і ча сам іх су дзяць больш стро-
га, чым усіх ас тат ніх. Мак сі маль ная ад зна ка ў нас 
10 ба лаў, і ка лісь ці яе атрым лі ва лі на ват бе ла ру сы, 
праў да, гэ та бы ло даў но. Ма ро заў і Ма ро заў, два 
бра ты ска ка лі.

Да рэ чы, суд дзі со чаць не толь кі за скла да нас цю 
пра гра мы і чыс ці нёй вы ка нан ня эле мен таў, але і за 
знеш нім вы гля дам спарт сме на. На прык лад, шкар пэт-
кі, у якіх мы вы сту па ем, па він ны быць бе ла га ко ле ру 

і не па він ны за кры-
ваць кос тач ку на на-
зе, май ка не па він на 
боў тац ца, спарт смен 
не па ві нен мець на 
са бе пярсцёнкаў, 
лан цуж коў, за вуш ніц і гэ так да лей — усё пра пі са на 
ў рэг ла мен це.

— Скач кі на ба ту це — не па пу ляр ны спорт у Бе-
ла ру сі. Ці мож на ім за раб ляць гро шы?

— Так, на ву лі цах нас не па зна юць, у са цы яль ных 
сет ках пры хіль ні кі не дай ма юць (смя ец ца). За раб ляць 
мож на, ка лі пры маць удзел у роз ных цыр ка вых шоу, 
мы гэ та, улас на ка жу чы, і ро бім. Яны звы чай на доў-
жац ца ўся го па ру дзён, не пе ра шка джа юць трэ ні роў-
кам, та му на стаў ні кі не су праць.

— Раз гля да е це цырк як пра цяг кар' е ры?
— Не вя до ма, коль кі я бу ду вы сту паць у пра фе сій-

ным спор це, гэ та за ле жыць толь кі ад зда роўя, у нас 
ня ма якіх-не будзь уз рос та вых аб ме жа ван няў. Мі ка лаю 
Ка за ку, на прык лад, — 38, ён пра цяг вае вы сту паць. 
Ска ку ны, як і гім нас ты час та пас ля спор ту сы хо дзяць 
у цырк, я не вы клю чаю, што та кі шлях бу дзе і ў мя не. 
Ця пер шмат бе ла ру саў вы сту пае ў шоу па Гер ма ніі, 
ЗША, Бель гіі, Фран цыі. Я так са ма ўдзель ні чаю ўжо ў 
не ка то рых з іх, мож на ска заць, што гэ та та кая не вя-
лі кая «хал ту ра».

— Апі шы це свой звы чай ны дзень?
— Ка лі мы на збо рах, то а 8-й ра ні цы — за рад ка, у 

8.30 — сня да нак, у 10 — трэ ні роў ка, у га дзі ну — абед, 
по тым аса біс ты час, не вя лі кі ад па чы нак, у 16.30 — 
дру гая трэ ні роў ка, у 19.30 — вя чэ ра, у 22.00 — ад бой. 
А ідэа льны дзень для мя не мо жа быць у род ным Ві-
цеб ску, я люб лю па быць до ма з сям' ёй, сяб ра мі, але 
апош нім ча сам та кая маг чы масць з'яў ля ец ца вель мі 
рэд ка. Бы вае, што збо ры пра хо дзяць у Ві цеб ску, і гэ-
та ўжо шчас це. А ка лі вы хад ны ў Мін ску, то звы чай на 
пра вод жу яго ва ўні вер сі тэ це. Да рэ чы, ня даў на мне 
па тэ ле фа на ва лі з дэ ка на та і ска за лі, што я пры зна ны 
сту дэн там го да.

— У 2014 го дзе вы бы лі на мі нан там прэ стыж най 
прэ міі «Тры умф. Ге ро ям спор ту». Як ста ві це ся да 
па доб ных зван няў?

— Вель мі спа кой на, хоць та кія рэ чы заў сё ды не ча-
ка ныя і пры ем ныя, яны з'яў ля юц ца для мя не ней кім 
бо ну сам.

— Вас за да валь няе па доб нае жыц цё: скла да ны 
гра фік на збо рах і па ста ян ныя пе ра ез ды?

— Мож на ска заць, што дру гі год я ўжо не на ле жу са бе, 
але што ра біць, ін ша га жыц ця па куль я не ўяў ляю. Ды і 
по тым, я не здат ны пра ца ваць у офі се з 9 да 6 га дзін.

— Ве даю, што ба тут па да рыў вам не толь кі ме-
да лі, зван ні чэм пі ё на, але і ка хан не ...

— Так, са праў ды. З Ган най Гар ча нок (член на цы-
я наль най збор най па скач ках на ба ту це, ся рэб ра ны і 
брон за вы пры зёр чэм пі я на ту све ту, чэм пі ён ка Еў ро пы, 
брон за вы пры зёр Еў ра пей скіх гуль няў. — Аўт.) мы па-
зна ё мі лі ся ў за ле, доў гі час прос та сяб ра ва лі, а по тым 
усё гэ та пе ра рас ло ў сур' ёз ныя ад но сі ны. Ра зам мы 
ўжо больш за 4 га ды.

— Ад но сі ны не пе ра шка джа юць спор ту?
— Не, ду маю, на ват на ад ва рот, да па ма га юць. Мы 

абое ве да ем на ша жыц цё, мо жам пад тры маць адзін 
ад на го ў па трэб ны мо мант, знай сці сло вы пад трым кі, 
ра зу ме ем і пры ма ем лад жыц ця спарт сме на. Со чым 
за вы ступ лен ня мі, хва рэ ем адзін за ад на го.

— Мо жа па ўстаць са пер ніц тва па між ва мі?
— За слу га мі не ме ра ем ся, але ме да лі ча сам лі чым 

(смя ец ца).
— Ка лі б вы зла ві лі за ла тую рыб ку, што б па-

пра сі лі ў яе?
— Гро шай, алім пій скі ме даль і зда роўя са бе і ўсім 

бліз кім
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ЯГО СТЫ ХІЯ — 
ПА ВЕТ РА

Да стар ту Гуль няў за ста ец ца кры ху больш 
за 100 дзён, та му ня дзіў на, што ў стуж ках 
на він мы ўсё час цей ба чым вес ці з Рыа. 
Спарт сме ны па ды хо дзяць да за вяр шаль на га 
эта пу пад рых тоў кі, а ар га ні за та ры да вод зяць 
да ро зу му ўсе склад ні кі па спя хо ва га 
пра вя дзен ня га лоў ных спар тыў ных 
спа бор ніц тваў ча ты рох год дзя.

Бе ла рус кая ра бо чая гру па на ча ле з пер шым ві цэ-
прэ зі дэн там НАК Мак сі мам Ры жан ко вым і мі ніст рам 
спор ту і ту рыз му кра і ны Аляк санд рам Шам ко ўжо па-
бы ва ла ў Бра зі ліі і аца ні ла сту пень га тоў нас ці кра і ны 
да пры ёму алім пій цаў.

РЭ КОР ДЫ НЕ ТОЛЬ КІ ДЛЯ СПОР ТУ
Алім пі я да гэ та га го да яшчэ не па ча ла ся, але спа-

бор ніц твы ўжо прэ тэн ду юць на мност ва ад крыц цяў. 
На прык лад, Гуль ні ў Бра зі ліі ста нуць пер шы мі, што 
прой дуць у Паўд нё вай Аме ры цы. Да гэ та га «кра і на 
кар на ва лаў» ча ты ры ра зы прэ тэн да ва ла на пра вя-
дзен не са ма га прэ стыж на га спар тыў на га тур ні ру 
(1936, 1940, 2004 і 2012 гады), але атры ма ла га на-
ро вае пра ва толь кі ця пер.

У сё лет ніх Алім пій скіх гуль нях пры ме ўдзел рэ-
корд ная коль касць кра ін — 206 — і бу дзе ра зы гра-
на рэ корд ная коль касць уз на га род — 306 ме да лёў. 
Упер шы ню ў гіс то рыі на лет ніх Гуль нях вы сту пяць 
спарт сме ны з Ко са ва і Паўд нё ва г а Су да на.

Што ты чыц ца на шых ат ле таў, то больш за 90 прад-
стаў ні коў Бе ла ру сі ўжо сён ня вы ка на на лі алім пій скія 
нар ма ты вы, што дае ім маг чы масць пры няць удзел 
у спар тыў ных спа бор ніц твах, але кан чат ко вы склад 
бе ла рус кай дэ ле га цыі бу дзе сфар мі ра ва ны толь кі 
ў лі пе ні.

— Вель мі ад каз ным пе ры я дам для мно гіх ві даў 
спор ту стаў кра са вік, ка лі ра зы гры ва ец ца вя лі кая 
част ка лі цэн зій. Уся го алім пій ская збор ная Бе ла ру сі 
раз ліч вае на 140-150 алім пій скіх пу цё вак, — ад зна-
чыў шэф мі сіі бе ла рус кай дэ ле га цыі ў Рыа-дэ-Жа-
нэй ра Аляк сандр ГА ГІ ЕЎ.

АБ' ЕК ТЫ ПАД КАНТ РО ЛЕМ
Алім пій скія спа бор ніц твы прой дуць на роз ных 

спар тыў ных аб' ек тах, частка з іх бы лі па бу да ва ны 
не каль кі га доў та му, ней кія ўяў ля юць з ся бе ча со выя 
збор на-раз бор ныя кан струк цыі, а не ка то рыя аб' екты 
яшчэ толь кі зна хо дзяц ца ў пра цэ се бу даў ніц тва.

Спа бор ніц твы прой дуць у ча ты рох 
асноў ных клас та рах Рыа-дэ-Жа нэй ра: 
Ма ра ка на, Ба ра, Дэ адо ра і Ка па ка ба на. 
Най больш су час ным з пунк ту гле джан-
ня ін жы нер ных збу да ван няў з'яў ля ец ца 
ра ён Ба ра, дзе ад бу дуц ца спа бор ніц твы 
па 19 ві дах спор ту. Цы ры мо ніі ад крыц-
ця і за крыц ця прой дуць на ста ды ё не імя 
Ма рыё Філью (Ма ра ка на), гэ ты аб' ект 
так са ма пры ме фут боль ны тур нір.

— Не ка то рыя спар тыў ныя збу да-
ван ні яшчэ да лё кія ад поў най га тоў нас-
ці, — ад зна чыў пер шы ві цэ-прэ-
зі дэнт НАК Бе ла ру сі Мак сім 
РЫ ЖАН КОЎ. — Тыя аб' ек ты, 
якія ўжо іс ну юць, ма юць па трэ бу 
ў ма дэр ні за цыі, а тыя, якія рых-
ту юц ца, яшчэ толь кі ў пра цэ се 
бу даў ніц тва.

Тым не менш ар га ні за та ры за пэў ні ва юць, 
што свое ча со ва па спе юць зра біць усё і сур' ёз-
ных праб лем па ўстаць не па він на. Ужо цал кам 
га то вая алім пій ская вёс ка, у якой бу дуць пра-
жы ваць удзель ні кі Гуль няў. Вы зна ча ны дом, 
дзе раз мес ціц ца бе ла рус кая дэ ле га цыя. На-
шы мі су се дзя мі, да рэ чы, ста нуць укра ін цы.

— Па коі там не вя лі кія, ад нак ёсць усё не-
аб ход нае для ад па чын ку. Абя ца лі, што яшчэ 
ўста лю юць кан ды цы я не ры. У вёс цы бу дуць 
пра ца ваць ста ло вая на 10 000 на вед валь ні каў, ме-
ды цын скі цэнтр, праль ні, за баў ляль ныя цэнт ры, а 
так са ма не да лё ка раз мес цяц ца трэ ні ро вач ныя пля-
цоў кі па не ка то рых ві дах спор ту, — рас ка заў Мак сім 
Ры жан коў.

На час пра вя дзен ня Гуль няў у Рыа для пе ра мя-
шчэн ня транс пар ту бу дуць вы дзе ле ны спе цы яль ныя 

алім пій скія па ло сы, так са ма пач нуць пра цу хут кас ныя 
ту нэ лі, та му ні я кіх праб лем з пра ез дам па ўстаць не 
па він на.

ШТО ПА ГРА ЖАЕ ЗДА РОЎЮ?
Яшчэ ад ной праб ле май, што паў ста ла пе рад ар-

га ні за та ра мі Алім пій скіх гуль няў, ста ла за хвор ван не 
«Зі ка» — ін фек цыя, якая пе рад аец ца пры 
ўку се ка ма ра. Адзін час су свет ныя СМІ 
пі са лі на ват пра тое, што з-за гэ та га Алім-
пій скія гуль ні зна хо дзяц ца пад па гро зай 
зры ву, ад нак сі ту а цыя нар ма лі за ва ла ся, 
але ме ды цын скі пер са нал ка манд пра цуе 
над тым, каб мак сі маль на аба ра ніць сва іх 
спарт сме наў.

Усе кан ды да ты на ўдзел у Алім пі я дзе 
ад на шай кра і ны прай шлі вак цы на цыю ад 
ге па ты ту і жоў тай лі ха ман кі. Акра мя та го, 
чле ны на цы я наль ных ка манд пра ін фар-
ма ва ныя аб не аб ход нас ці вы ка ры стан ня 
рэ пе лен таў. Ну а ў са мім Рыа вя дзец ца 
ба раць ба з рас паў сюдж ван нем мас кі таў, 
па ўсім го ра дзе ві сяць ад па вед ныя пла-
ка ты, а ў СМІ пуб лі ку юц ца аду ка цый ныя 
ма тэ ры я лы.

Ад зна чым, што ме ды кі рэ ка мен ду юць і заў зя та-
рам, якія пла ну юць на ве даць Рыа-дэ-Жа нэй ра, пры-
шча піц ца ад жоў тай лі ха ман кі.

ЧА КАЦЬ ЗА СТА ЛО СЯ НЯ ДОЎ ГА
Ужо 5 жніў ня на зна ка мі тым ста ды ё не Ма ра ка на 

ўспых не алім пій скі агонь, і больш за 10 ты сяч ат ле-
таў ус ту пяць у ба раць бу за прэ стыж ныя ўзна га ро ды. 
Ме да лі Алім пій скіх і Па ра лім пій скіх гуль няў 2016 го да 
бу дуць вы ка на ны з ме та лу, атры ма на га ў вы ні ку пе-
ра пра цоў кі элект ра пры бо раў.

Ужо заўт ра ў Грэ цыі ў ста ра жыт най Алім піі бу дзе 
за па ле ны фа кел з аг нём лет ніх Алім пій скіх гуль няў 
2016 го да. А паз ней у рам ках эс та фе ты ад бу дзец ца 
аў та пра бег, які ахо піць паў ты ся чы на се ле ных пунк таў 
Бра зі ліі. Ар га ні за та ры ча ка юць, што алім пій скі агонь 
уба чаць 90 пра цэн таў жы ха роў кра і ны
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ЦІ ГА ТО ВЫ РЫА?
ЧЫМ ЗДЗІ ВІЦЬ БРА ЗІ ЛІЯ ГАС ЦЕЙ І ЎДЗЕЛЬ НІ КАЎ АЛІМ ПІ Я ДЫ

Чэм пі ён Еў ро пы Ула дзі слаў 
Ган ча роў рас кры вае 

сак рэ ты ба тут на га спор ту

ПАД РЫХ ТОЎ КА 
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
У ве рас ні Мінск пры ме фі нал 
алім пій скай ква лі фі ка цыі 
ся род ха кей ных збор ных.

У ста лі цы згу ля юць ка ман ды 
гру пы D — гэ та збор ныя Бе ла-
ру сі, Сла ве ніі, Да ніі і Поль шчы. 
Пе ра мож ца квар тэ та атры мае 
пра ва ўдзель ні чаць у зі мо вых 
Алім пій скіх гуль нях 2018 го да ў 
паўд нё ва к арэй скім Пхёнч ха не.

Ад бо рач ны тур нір прой дзе з 
1 па 4 ве рас ня, але ар га ні за та ры ўжо па ча лі ак тыў ную 
пад рых тоў ку. Па куль ад ны рас пра цоў ва лі бі лет ную 
пра гра му, ін шыя вя лі пе ра мо вы з кі раў ніц твам Кан-
ты нен таль най ха кей най лі гі, бо ў ве рас ні, ка лі стар туе 
рэ гу ляр ны чэм пі я нат КХЛ, га лоў на му трэ не ру збор-
най Бе ла ру сі Дэй ву Лью і су, ды і ўсім нам, ха це ла ся б 
уба чыць у скла дзе на цы я наль най ка ман ды і гуль цоў 
мінск ага «Ды на ма». У су вя зі з гэ тым «зуб ры» мо гуць 
па чаць сваё вы ступ лен не ў на ступ ным чэм пі я на це КХЛ 
не 22 жніў ня, на якое за пла на ва ны старт тур ні ру, а 6 ве-
рас ня. Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі, Лат віі і Ка зах ста на 
па пра сі лі лі гу ад клас ці старт клу баў з гэ тых кра ін з-за 
вы ступ лен ня збор ных у алім пій скай ква лі фі ка цыі.

Усе мат чы гру пы D прой дуць на «Мінск-Арэ не», 
квіт кі на ква лі фі ка цый ныя гуль ні па сту пі лі ў про даж 
31 са ка ві ка, сён ня рас куп ле на ўжо больш за ты ся чу 
бі ле таў. Ад зна чым, што спе цы яль на для тур ні ру бы ла 
рас пра ца ва на гнут кая бі лет ная пра гра ма, ство ра ны 
бі лет ныя па ке ты, якія, як ча ка юць ар га ні за та ры, пры-
цяг нуць асаб лі вую ўва гу заў зя та раў. На прык лад, ка лі 
ама та ры спор ту пла ну юць на ве даць усе гуль ні тур ні ру 
з удзе лам збор най Бе ла ру сі, то, на быў шы ад па вед ны 
па кет, на трэ ці матч яны пой дуць бяс плат на. Яшчэ 
боль шую вы га ду мож на атры маць, ку піў шы квіт кі на 
ўсе па ядын кі тур ні ру. Та ды агуль ная зніж ка бу дзе раў-
няц ца 50%.

Ар га ні за та ры ад зна ча юць, ча ка ец ца, што на мат чы 
ква лі фі ка цыі пры едуць пры хіль ні кі ха кея з Да ніі і Поль-
шчы, яны ўжо вы ка за лі жа дан не атры маць квіт кі.

На га да ем, 9 ха кей ных збор ных ужо атры ма лі пра-
ва вы ступ лен ня на Алім пі я дзе на ўпрост, без ад бо ру: 
8 леп шых дру жын рэй тын гу Між на род най фе дэ ра цыі 
ха кея (Ка на да, Ра сія, Шве цыя, Фін лян дыя, ЗША, Чэ хія, 
Швей ца рыя, Сла ва кія), а так са ма гас па да ры тур ні ру — 
збор ная Паўд нё вай Ка рэі.

ДВОЕ НАШЫХ 
ГІМ НАС ТАЎ ВЫСТУПЯЦЬ 
НА АЛІМ ПІ Я ДЗЕ
Анд рэй Лі ха віц кі і Кай лі Дык сан за ва я ва лі лі цэн зіі 
для ўдзе лу ў Гуль нях у Бра зі ліі.

Тэс та выя спа бор ніц твы прай шлі ў Рыа-дэ-Жа нэй ра. 
На ад бо рач ным тур ні ры Анд рэй Лі ха віц кі стаў трэ цім 
у прак ты ка ван нях на ка ні і сё мым у мна га бор'і — та кі 
вы нік да зво ліў яму атры маць пу цёў ку на Алім пій скія 
гуль ні. Ін шы прад стаў нік бе ла рус кай ка ман ды Дзміт-
рый Бар ка лаў фі ні ша ваў у мна га бор'і на 59-м мес цы і 
не змог тра піць у спіс 98 ат ле таў, якія ў жніў ні вы сту-
пяць у Рыа.

У спа бор ніц твах ся род жан чын аме ры кан ка з бе-
ла рус кім паш пар там Кай лі Дык сан за ня ла 58 мес ца ў 

мна га бор'і і так са ма атры ма ла пра ва прад ста віць на шу 
кра і ну на ХХХІ лет ніх Гуль нях.

На га да ем, на Алім пі я дзе ў Бра зі ліі ў ка манд ных 
спа бор ніц твах вы сту піць па 12 збор ных у муж чын 
і жан чын. Бе ла ру сы ў гэ тым ві дзе пра гра мы прад-
стаў ле ны не бу дуць. Ад зна чым сен са цыю — жа но чая 
збор ная Ру мы ніі так са ма пра пус ціць ка манд ныя спа-
бор ніц твы Алім пій скіх гуль няў упер шы ню за 40 га доў. 
Ру мын кі ня ўда ла вы сту пі лі на пе рад алім пій скіх тэс та-
вых спа бор ніц твах і не змаг лі тра піць у лік збор ных, 
якія вы ка рыс та лі апош ні шанц. На га да ем, збор ная 
Ру мы ніі за ва ёў ва ла ме да лі ў ка манд ным мна га бор'і на 
кож ных Алім пій скіх гуль нях, па чы на ю чы з 1976 го да, 
што з'яў ля ец ца рэ кор дам ся род жа но чых ка манд. На 
Гуль нях 1984, 2000 і 2004 га доў ру мын кі за ва я ва лі 
«зо ла та».

Тур нір па спар тыў най гім нас ты цы ў Рыа-дэ-Жа нэй ра 
прой дзе з 6 па 15 жніў ня, у хо дзе спа бор ніц тваў бу дзе 
ра зы гра на 14 кам плек таў уз на га род.

КА ЛІ ЎЗРОСТ 
НЕ ПЕ РА ШКО ДА
Гім наст ка 
з Уз бе кі ста на 
Ак са на Чу са ві ці на 
сё мы раз 
вы сту піць 
на Алім пі я дзе

Упер шы ню спарт-
смен ка пры ня ла 
ўдзел у га лоў ных 
стар тах ча ты рох год-
дзя ў 1992 го дзе ў скла дзе аб' яд на най ка ман ды бы лых 
рэс пуб лік СССР, та ды яна вый гра ла за ла ты ме даль у 
ка манд ным тур ні ры. Праз год у скла дзе аб' яд на най 
ка ман ды СНД Чу са ві ці на ста ла алім пій скай чэм пі ён кай 
так са ма ў ка манд ным пер шын стве. У да лей шым Ак са-
на вы сту па ла за збор ныя Уз бе кі ста на і Гер ма ніі.

На пя рэ дад ні са ра ка га до вая гім наст ка за ва я ва ла 
алім пій скую лі цэн зію на Гуль ні-2016 дзя ку ю чы вы ступ-
лен ню ў ад бо рач ным тэс та вым тур ні ры. Алім пі я да ста-
не для Ак са ны сё май па лі ку, што з'яў ля ец ца рэ кор дам 
у гэ тай дыс цып лі не. На роў ні з Чу са ві ці най у шас ці Алім-
пі я дах пры маў удзел бал гар скі гім наст Ёр дан Ёў чаў.

У БАР ЦОЎ — 
ПЯЦЬ ПУ ЦЁ ВАК
Бе ла рус Юсуп Джа лі лаў стаў фі на ліс там 
еў ра пей ска га алім пій ска га ад бо рач на га тур ні ру 
па ба раць бе ў серб скім Зрэ ня ні не і атры маў 
пра ва вы сту піць на Алім пій скіх гуль нях.

Прад стаў нік воль на га сты лю (ва га вая ка тэ го рыя 
да 125 кг) вый шаў у фі нал тур ні ру, але ад мо віў ся ад 
вы ра шаль на га па ядын ку за пер шае мес ца з-за праб-
лем са зда роў ем. Ад нак не за леж на ад па ра жэн ня ў 
фі на ле Юсуп стаў ула даль ні кам лі цэн зіі на Гуль ні ў 
Бра зі лію.

На га да ем, што ра ней у серб скім Зрэ ня ні не ква лі фі-
ка цыю на Алім пі я ду прай шлі бе ла рус кія спарт сме ны 
Ма рыя Ма ма шук (у ва га вай ка тэ го рыі 63 кг) і Амар 
Ма га ме даў (86 кг). Акра мя та го, у ве рас ні мі ну ла га го-
да Ва сі лі са Мар за люк і Са слан Да ураў атры ма лі пра ва 
ўдзель ні чаць у Алім пі я дзе
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ВІ ЗІТ НАЯ 
КАРТ КА
Ула дзі слаў 
Ган ча роў на ра дзіў ся 
ў Ві цеб ску, скач ка мі 
на ба ту це па чаў 
зай мац ца ў шко ле. 
Пер шы трэ нер — 
Ула са ва Воль га 
Ана то леў на. 
Сён ня Ула дзі слаў 
трох ра зо вы 
ся рэб ра ны 
і двух ра зо вы 
брон за вы пры зёр 
чэм пі я на таў све ту. 
Трох ра зо вы чэм пі ён 
Еў ро пы, ся рэб ра ны 
ме да ліст Еў ра пей скіх 

гуль няў у Ба ку.

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

На сён ня спарт сме ны збор най Бе ла ру сі 
па скач ках на ба ту це ма юць тры 
алім пій скія лі цэн зіі. На гуль ні ў Бра зі лію 
ад пра вяц ца Ула дзі слаў Ган ча роў, 
Ган на Гар ча нок і Тац ця на Пят рэ ня.

Раз віц цё скач коў на ба ту це як ві ду спор ту 
бя рэ свой па ча так у 1930-х га дах, ка лі 
аме ры ка нец Джордж Ні сэн вы най шаў гэ ты 
акра ба тыч ны сна рад. Але пер шы чэм пі я нат 
све ту ад быў ся толь кі ў 1964 го дзе.

Пляж Капакабана. Тут пройдуць спаборніцтвы па пляжным валейболе.

На некаторых аб'ектах праца працягваецца і сёння.

Стадыён імя Марыё Філью, дзе адбудзецца адкрыццё Гульняў. 

Улад ГАНЧАРОЎ і яго сяброўка Ганна ГАРЧАНОК.


