
— Ма ры на, кры ху не ха пі ла да 

пры за вой трой кі на чэм пі я на це Еў ро-

пы, ці за да во ле ны сва ім вы ні кам?

— Для мя не тур нір склаў ся вель мі 

доб ра, я рых та ва ла ся да яго не каль кі 

ме ся цаў, спе цы яль на ні ку ды не ез дзі-

ла, ні дзе не вы сту па ла. Трэ ні ра ва ла ся 

што дзень, ня гле дзя чы на тое, што ў 

мя не ёсць яшчэ ін шая ра бо та — трэ-

нер у трэ на жор най за ле. Да во дзіц ца 

пра чы нац ца ў 5.30 — 6 ра ні цы, іс ці ра-

біць спа чат ку сваю трэ ні роў ку, а по-

тым трэ ні ра ваць вуч няў. Да та го ж у 

мя не ёсць яшчэ і клуб ама та раў бе гу 

ў На ва по лац ку. З-за та кой за ня тас ці 

на столь кі ўда лы вы нік у Бер лі не для 

мя не стаў не ча ка нас цю. Ска заць, што 

па мі ра ла на дыс тан цыі — не ма гу, бег-

ла ся вы дат на. Не атры ма ла ся ўвай сці 

ў трой ку, з дзяў ча та мі, якія мя не апя-

рэ дзі лі, я ўжо бег ла два ме ся цы та му 

паў ма ра фон у Пра зе, ве да ла, што яны 

моц ныя, та му ста ра ла ся тры маць сваю 

па зі цыю, прад чу ва ла, што яны ўсё роў-

на збя гуць ад мя не. Вы нік атры маў ся 

вель мі доб ры, аб та кім ча се заў сё ды 

ма ры ла, ха це ла вы бег чы з дзвюх га-

дзін трыц ца ці хві лін, але ў мя не ні ко лі 

не атрым лі ва ла ся. На ней кі мо мант на ват 

пе ра ста ла ў гэ та ве рыць, але ўсё роў на 

іш ла і трэ ні ра ва ла ся. І вось, атры ма ла ся. 

Чац вёр тае мес ца ў Еў ро пе — гэ та цу доў ны 

вы нік для мя не.

— Тра са ў Бер лі не бы ла скла да ная?

— Не, бе га вая, прос тая для ма ра фо ну, 

дзе са праў ды мож на па каз ваць доб ры вы-

нік. Са мая скла да ная тра са для нас, ка лі 

ёсць гор кі, бег чы ў та кім вы пад ку цяж ка, 

уз ды мы мар ну юць час, па куль раз бя жыш-

ся, а там зноў га ра. На чэм пі я на це Еў ро пы 

бы ло шмат па ва ро таў, псі ха ла гіч на гэ та 

так са ма цяж ка, трош кі ціс не, што па ва-

рот ідзе за па ва ро там. Дзяў ча ты ка жуць, 

што пад час бе гу ў Бер лі не быў ве цер, а я 

яго на ват не за ўва жы ла, бо прос та бег ла 

і атрым лі ва ла кайф. Яшчэ і ў лі да рах, ду-

маю, што я ства раю? Але вы ра шы ла: ка лі 

ўжо па ча ла, то бу ду зма гац ца да кан ца, 

вый сця прос та не бы ло. Ве да ла, што за 

мя не хва рэ юць, ча ка юць і пад трым лі ва юць. 

Да та го ж ха це ла ся да ка заць лю дзям, якія 

ў мя не не ве ры лі, а та кія бы лі, што я яшчэ 

неш та ма гу, на ват ня гле дзя чы на тое, што 

ў мя не ня ма трэ не ра, усё раб лю са ма, без 

якой-не будзь пад трым кі. Дзя куй Ва дзі му 

Ана то ле ві чу (Дзе вя тоў скі, стар шы ня Бе-

ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты кі. — 

Заўв. аў та ра), да па ма гаў мне два ме ся цы, 

пад трым лі ваў, да ваў збо ры.

— Вы ўжо па ча лі ка заць пра ве цер, 

на огул, умо вы на двор'я важ ныя для ма-

ра фон цаў?

— Вель мі важ ныя. Су праць вет ру бег чы 

цяж ка, гле дзя чы яшчэ, якая пра мая, ка лі яе 

пра цяг ласць два кіламетры, то бег чы ў два 

ра зы скла да ней. Але за ўсю сваю кар' е ру 

за ўва жы ла, што ка лі ідзе дождж і дзьме 

ве цер, то за бег склад ва ец ца для мя не па-

спя хо ва, па ста ян на на ват ней кія аса біс тыя 

рэ кор ды атрым лі ва юц ца.

— На чэм пі я на це ўсіх ура зі ла зда рэн-

не з Воль гай Ма зу ро нак, якой па хо дзе 

за бе гу прый шло ся спраў ляц ца з кры-

ва цё кам з но са. Ці час та спарт сме ны 

су ты ка юц ца з праб ле ма мі, якія да ты-

чац ца зда роўя?

— Так, та кія сі ту а цыі бы ва юць, на пя-

рэ дад ні ты мо жаш быць га то вы вы дат на, 

а вось ме на ві та ў гэ ты дзень на огул не-

маг чы ма бег чы. Асаб лі ва жа но чы ар га нізм 

мо жа вы да ваць роз нае. Уз доўж тра сы заў-

сё ды ёсць лю дзі, якія мо гуць ака заць ме-

ды цын скую да па мо гу, ка лі сы дзеш з дыс-

тан цыі, ця бе на ват да вя зуць да фі ні шу. Але 

пра фе сій ныя спарт сме ны вель мі рэд ка ка-

рыс та юц ца да па мо гай, ка лі на ват па да ем, 

праз боль бу дзем бег чы, але сваю спра ву 

зро бім. Па рой пры бя га еш на фі ніш і толь кі 

та ды ўспа мі на еш, што ў ця бе неш та там 

зда ры ла ся. Ама та ры, вя до ма, ста вяц ца да 

гэ та га па-ін ша му. А для нас вель мі важ ны 

час, на ват ва ду п'еш, як ма га хут чэй, толь кі 

каб не вы дат ка ваць шмат ча су.

— У вас аса біс та бы лі форс-ма жо ры?

— Сыш ла з дыс тан цыі толь кі адзін раз, 

бег ла ма ра фон у Стам бу ле, на га прак тыч-

на ад ні ма ла ся, па ёй пай шлі ней кія ко лі кі, 

я прос та не маг ла пра цяг ваць. Бы ло яшчэ, 

што ўшча міў ся нерв, я да бег ла дыс тан цыю 

на пра мой на зе. Іш ла пер шая, та му не маг-

ла спы ніц ца, ду ма ла ў той мо мант толь кі 

пра тое, што бу ду бег чы, па куль не ўпа ду. 

Пры еха ла да до му і тра пі ла ў баль ні цу, але, 

на шчас це, усё доб ра абы шло ся.

— Гэ ты від спор ту аказ вае моц ны 

ўплыў на зда роўе?

— Ну, па гля дзі це, ама та раў на спа бор-

ніц твах збі ра ец ца шмат, па 3—5 ты сяч, яны 

ро бяць гэ та для свай го за да валь нен ня, як 

кар дыя на груз ка — ка рыс на. Мы, пра фе-

сі я на лы, час та бя жым на мя жы сва іх маг-

чы мас цяў, та му сі ту а цыя ін шая. Праб ле мы 

спарт сме ны па чы на юць ад чу ваць дзесь ці 

да 37 га доў, моц на б'е па на гах, ад ас фаль-

ту за бі ва юц ца мыш цы ног і сцёг наў.

— Як ста вяц ца род ныя да та го, што 

вы бе га е це ма ра фо ны?

— Яны га на рац ца мною, ма ма, вя до ма, 

ка жа: «Ма ры на, мо жа, хо піць? Па ду май 

пра зда роўе». Але я са ма ра зу мею, бу ду 

бе гаць па куль ад чу ваю ся бе доб ра, ка лі 

ад чую, што больш не ма гу, — скон чу са 

спор там. Дач ка заў сё ды хва рэе за мя не, 

за сму ча ец ца, ка лі я не пры во жу ме даль ку, 

але заў сё ды ка жа: «Ма ма, га лоў нае не пе-

ра мо га, а ўдзел».

— На уль тра ма ра фо не «Два акі я ны» 

на стар це вас збі лі з ног, час та та кое 

бы вае?

— Не, гэ та прос та вы пад ко васць, у 

асноў ным у нас вы ха ва ныя і куль тур ныя 

лю дзі, якія да па ма га юць, па ды ма юць, ка лі 

штось ці зда ра ец ца.

— Як вы звы чай на ад наў ля е це ся пас-

ля ма ра фо ну?

— Ма гу дні два, тры на огул ні чо га не 

ра біць, а ма гу на на ступ ны дзень пра бег чы 

кі ла мет раў шэсць для ся бе.

— Ваш трэ ні ро вач ны пра цэс уклю чае 

пра цяг лыя пра беж кі, роў ныя па кі ла мет-

ра жы ма ра фо ну?

— Вя до ма! Як пра ві ла, вы бі ра еш для 

ся бе су бо ту або ня дзе лю і бя жыш кі ла-

мет раў 30—35. Да ма ра фо ну тры ма ем 

гэ ты аб' ём, а ў буд нія што дзень пра-

бя гаю па 18—20 кі ла мет раў. На огул, 

мак сі маль ная спа бор ніц кая дыс тан цыя 

ў мя не па куль 56 кіламетраў.

— За мах нуц ца на больш пра цяг-

лую дыс тан цыю па куль не хо ча це?

— Па куль не, не той час. У на ступ ным 

го дзе трэ ба ўжо рых та вац ца да Алім пій-

скіх гуль няў, а зна чыць, больш сур' ёз на 

па ста віц ца да свай го рэ жы му, та му што 

на пе ра дзе яшчэ ад бор на гэ тыя спа бор-

ніц твы. Трэ ба па ка заць час яшчэ леп шы, 

чым ёсць за раз. Я за га рэ ла ся Алім пі я-

дай, асаб лі ва пас ля гэ та га чэм пі я на ту 

Еў ро пы, вель мі ха чу ту ды тра піць. Ужо 

пас ля То кіа-2020 па ду маю, ці трэ ба мне 

бег чы дыс тан цыю яшчэ больш.

— У якіх эк за тыч ных кра і нах да-

во дзі ла ся спа бор ні чаць?

— Ма быць, толь кі ў ПАР. Кі тай, Япо-

нія, ЗША — там ні чо га не звы чай на га. 

На огул, па хо дзе за бе гу па ба ках гля-

дзець не па спя ва еш, гля дзім толь кі на-

пе рад, а ка лі яшчэ хтось ці там пе рад 

та бой бя жыць, то толь кі гэ тую мэ ту і 

кант ра лю еш, ад ста еш ты ці на ад ва рот да-

да еш. Дум кі толь кі аб бе гу, ду ма еш, дзе трэ-

ба да даць, дзе на ад ва рот змен шыць тэмп.

— Час та лі дар скія па зі цыі ў ма ра фо не 

зай ма юць спарт смен кі з Эфі о піі і Ке ніі. 

Чым гэ та мож на рас тлу ма чыць?

— Так, нам заў сё ды цяж ка з імі зма гац-

ца. Яны жы вуць на вы шы ні, а мы ўні зе, у 

іх зу сім ін шы клі мат, і гэ та да па ма гае ў 

бе гу. Вы нік яшчэ шмат у чым за ле жыць і 

ад та го, як і ў якім рэ жы ме ты трэ ні ру еш ся. 

Мо жа, у іх там акра мя трэ ні ро вак у жыц ці 

ні чо га і ня ма.

— Бег у Бе ла ру сі ў апош нія га ды ста-

но віц ца ўсё больш па пу ляр ны, вам, як 

пра фе сій най спарт смен цы, пры ем на за 

гэ тым на зі раць?

— Вель мі па да ба ец ца ба чыць, што гэ ты 

рух раз ві ва ец ца. Мя не час та за пра ша юць 

для пра вя дзен ня трэ ні ро вак, з за да валь-

нен нем ад гу ка юся, пра вод жу іх і ў Мін ску, 

і ў На ва по лац ку. У род ным го ра дзе спе цы-

яль на для гэ та га і ад кры ла клуб ама та раў 

бе гу, трэ ні роў кі пра вод жу аб са лют на бяс-

плат на. У мя не збі ра юц ца лю дзі роз на га 

ўзрос ту, іх усё больш, яны шу ка юць для 

ся бе ці ка выя за бе гі ў Бе ла ру сі, за яў ля юц-

ца, кож ныя вы хад ныя ез дзяць ку дысь ці.

— Як пра фе сі я нал на пя рэ дад ні 

Мінскага паў ма ра фо ну дай це не каль кі 

па рад ама та рам бе гу, якія вый дуць на 

старт у ве рас ні.

— Мне б ха це ла ся, каб лю дзі бег лі з за-

да валь нен нем, ад чу ва лі ся бе доб ра, та му 

што ка лі яны за ста нуц ца не за да во ле ныя, 

то на ступ ны раз, маг чы ма, не за хо чуць 

бег чы. Ха це ла ся б, каб удзель ні кі атрым-

лі ва лі за да валь нен не ад ат мас фе ры, якая 

бу дзе ў Мін ску шы коў ная, я ўпэў не ная ў 

гэ тым. Збя рэц ца вель мі шмат на ро ду, 

эліт ныя спарт сме ны. Што да ты чыц ца 

пра віль на га па ды хо ду да за бе гу, то за 

дзве га дзі ны да стар ту не вар та пры маць 

ежу. Сня да нак па ві нен быць у вы гля дзе 

каш кі і гар ба ты, але ні чо га тлус та га, вось 

у гэ тым сэн се вар та па ды сці да паў ма ра-

фо ну пра фе сій на.

Мінск — 
ак тыў ны

У ста лі цы на вы хад ных ад бы ло ся ад ра-

зу не каль кі буй ных між на род ных тур ні-

раў, у што тыд нё вым агля дзе «Звяз ды» 

рас каз ва ем аб іх вы ні ках.

1. Ве ла гон шчык Мі ка лай Шу маў пе ра мог 

у «Гран-пры Мін ска — 2018». Бе ла рус 

здо леў апя рэ дзіць прад стаў ні ка Поль шчы Ма-

рэ ка Рут ке ві ча і свай го су ай чын ні ка Яў ге на 

Ахра мен ку.

Ад зна чым, ша сэй ная гон ка ў Мін ску са бра-

ла ат ле таў з 18 кра ін. Для ве ла гру пы «Мінск» 

да маш нія між на род ныя спа бор ніц твы за вяр-

шы лі ся асаб лі ва па спя хо ва. Дру гое мес ца ў 

ін шым тур ні ры, «Куб ку Мін ска», які ад быў ся 

18 жніў ня, за няў бе ла рус Бра ні слаў Са мой-

лаў.

Абод ва тур ні ры з'яў ля юц ца эта пам се рыі 

Еurоре Tоur UСІ і ўне се ны ў ка лян дар Між на-

род на га са ю за ве ла сі пе дыс таў. У маі на ступ-

на га го да пла ну ец ца пра вес ці яшчэ больш 

маш таб ныя гон кі — тэс та выя спа бор ніц твы 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

2. У Мін ску за вяр шыў ся этап Куб ка све-

ту па мас тац кай гім нас ты цы. Прад-

стаў ні цы Бе ла ру сі за ва я ва лі сем уз на га род. 

Са ма га вы со ка га вы ні ку з бе ла ру сак да маг-

ла ся Ка ця ры на Гал кі на, яна за ва я ва ла за ла ты 

ме даль у ін ды ві ду аль ных прак ты ка ван нях з 

аб ру чом і дзве брон за выя ўзна га ро ды: у ін-

ды ві ду аль ным мна га бор'і і прак ты ка ван ні са 

стуж кай.

Яшчэ ад на бе ла рус ка Анас та сія Са лас у 

прак ты ка ван ні з мя чом за ва я ва ла ся рэб ра-

ную ўзна га ро ду, а з бу ла ва мі — «брон зу».

У гру па вых прак ты ка ван нях на шы дзяў-

ча ты двой чы ста на ві лі ся трэ ці мі пас ля вы ка-

нан ня кам па зі цыі з пяц цю аб ру ча мі, а так са ма 

тры ма мя ча мі і дзвю ма ска кал ка мі.

На ступ ны этап Куб ка све ту прой дзе з 24 да 

26 жніў ня ў Ка за ні. Га лоў ным жа стар там се-

зо на для бе ла рус кіх гім нас так ста не чэм пі я нат 

све ту, які з 10 да 16 ве рас ня пры ме Са фія.

3. Бе ла рус кія дзю да іс ты пе ра маг лі ў ме-

даль ным за лі ку на тур ні ры Еurореаn 

Judо Ореn у Мін ску. Спа бор ніц твы прай шлі 

ў спарт комп лек се «Чы жоў ка-Арэ на» і ста лі 

тэс та вы мі пе рад ІІ Еў ра пей скі мі гуль ня мі. На 

ра хун ку спарт сме наў бе ла рус кай ка ман ды 

тры за ла тыя і дзве брон за выя ўзна га ро ды.

У ка тэ го рыі да 90 кг пер шае мес ца за няў 

Вік тар Кля у саў, а ў ка тэ го рыі звыш 100 кг 

пе ра мо гу атры маў Ула дзі слаў Цяр піц кі, Мі кі та 

Сві рыд (да 100 кг) стаў трэ цім. Ся род жан чын 

у збор най Бе ла ру сі за ла ты ме даль за ва я ва ла 

Ксе нія Да ні ло віч (52 кг), брон за вая ўзна га ро-

да да ста ла ся Уль я не Мі нян ко вай (57 кг).

Ад зна чым, у тур ні ры пры ня ло ўдзел больш 

за 500 ат ле таў.

4. Ары на Са ба лен ка ўпер шы ню ў кар' е-

ры ўвай шла ў топ-30 су свет на га рэй-

тын га. Пас ля вы ха ду ў паў фі нал тур ні ру ў 

аме ры кан скім Цын цы на ці бе ла рус ка пад ня ла-

ся на 25-е мес ца. Аляк санд ра Са сно віч стра-

ці ла ад ну па зі цыю і зай мае ця пер 37-е мес ца, 

Ве ра Лап ко зна хо дзіц ца на 70-м рад ку, Вік то-

рыя Аза ран ка на 80-й па зі цыі.

5. Ва лей ба ліс ты збор най Бе ла ру сі пе-

ра маг лі Іс па нію з лі кам 3:2 у ква лі-

фі ка цыі да чэм пі я на ту Еў ро пы 2019 го да. 

Пас ля двух ту раў у тур нір най таб лі цы гру пы Е 

лі дзі руе на ша збор ная, у ак ты ве якой дзве пе-

ра мо гі і пяць ач коў. На ступ ны матч бе ла ру сы 

пра вя дуць 22 жніў ня з ка ман дай Гру зіі, пас ля 

хлоп цаў ча ка юць вы яз ныя гуль ні. За вер шыц-

ца ад бо рач ны раўнд кан ты нен таль на га фо ру-

му ў сту дзе ні.

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«Што дня пра бя гаю 
па 18—20 кі ла мет раў»

Ма ры на Да ман цэ віч рас каз вае пра за ку ліс се са ма га зня сіль ва ю ча га віду спор ту

«Ка лі на ват па да ем, праз боль бу дзем 
бег чы, але сваю спра ву зро бім».
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Ця пе раш ні чэм пі я нат Еў ро пы па лёг кай ат ле ты цы стаў са мым па спя хо вым 

для бе ла рус кай ка ман ды. А ад ны з са мых яр кіх эмо цый нам па да ры лі 

ме на ві та ма ра фон кі, муж ная пе ра мо га Воль гі Ма зу ро нак і за ва я ван не на шы мі 

дзяў ча та мі ка манд на га куб ка вы клі ка лі ці ка васць не толь кі су ай чын ні каў, але 

і су свет най спар тыў най гра мад скас ці. Да па маг ла да маг чы ся та ко га пос пе ху 

яшчэ ад на дзяў чы на — Ма ры на Да ман цэ віч, з най леп шым для ся бе ча сам 

яна фі ні ша ва ла чац вёр тай. А ле тась Ма ры на ста ла пер шай бе ла рус кай, 

якой уда ло ся вый граць паўд нё ва а фры кан скі уль тра ма ра фон (56 кіламетраў) 

«Два акі я ны». Сён ня спарт смен ка дзе ліц ца сва і мі ўра жан ня мі ад чэм пі я на ту 

Еў ро пы, на пя рэ дад ні Мінск ага паў ма ра фо ну дае па ра ды ама та рам бе гу 

і рас каз вае пра асаб лі вас ці гэ та га ві ду спор ту.


