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Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Ка ры на, рас ка жы це, ці ча-

ка лі вы, што атры ма е це га на ро-

вую ўзна га ро ду?

— Не, для мя не гэ та быў сюр-

прыз. На пя рэ дад ні цы ры мо ніі пад-

вя дзен ня вы ні каў се зо на «Зор ны 

мяч» мне па тэ ле фа на ва лі: «Доб-

ры дзень, вам трэ ба за браць за-

пра шэн не на цы ры мо нію ўзна га-

родж ван ня». Я ад ра зу па ду ма ла 

пра тое, што ж мне на дзець, ча-

су на огул не бы ло, бо ўзна га ро-

джван не ўжо на но се. Бы ло вель мі 

хва лю ю ча, як і што прой дзе, а што 

га ва рыць? Як-ні як я бу ду там пер-

шы раз і ся род та кіх то паў ста яць 

на гэ тай сцэ не. Але ўсё прай шло 

на вель мі вы со кім уз роў ні, дзя куй 

усім, хто пад тры маў мя не яшчэ 

раз.

— Што зна чыць гэ тая ўзна-

га ро да для вас у пра фе сій ным 

пла не?

— Гэ та вя лі кі крок на пе рад і 

знак, што трэ ба пра ца ваць яшчэ 

больш і да каз ваць у пер шую чар-

гу са бе, што ты най леп шы ў сва-

ёй спра ве. Ну і, вя до ма, для та го, 

каб у 2019-м да ка заць яшчэ раз, 

што ты мо жаш узяць гэ ты ты тул. 

Ка лі ацэнь ваць мі ну лы се зон, то 

пры ем на, што я ста ла най леп шым 

бам бар дзі рам у жа но чым чэм пі-

я на це най вы шэй шай лі гі. Ра дас-

на быць най леп шай ся род та кіх 

кан ку рэн таў. Се зон 2018 го да быў 

вель мі доб рым, хоць зма гац ца за 

п'е дэс тал бы ло цяж ка. Для ка-

ман ды так са ма вель мі доб ры год, 

дзяў ча ты атры ма лі во пыт: ка лі ў 

тым го дзе мы бы лі на 3-м мес цы, 

то ця пер ста лі ся рэб ра ны мі пры зё-

ра мі. У на ступ ным се зо не бу дзем 

зма гац ца за «зо ла та».

— Ка лі ка заць у цэ лым пра 

жа но чы фут бол у Бе ла ру сі, як 

бы вы аца ні лі яго ўзро вень?

— Па ру га доў та му ма ла хто 

чуў пра жа но чы фут бол у Бе ла-

ру сі, ця пер мы ўжо ма ем шмат 

дзі ця чых сек цый, пад цяг ва ец ца 

шмат мо ла дзі, пры ем на, што наш 

фут бол не ста іць на мес цы.

— Вы ўжо па спе лі згу ляць і 

за збор ную кра і ны, якія ад чу-

ван ні?

— За збор ную заў сё ды пры ем-

на гу ляць і ўсве дам ляць, што ты 

част ка гэ тай ка ман ды. На кож ную 

гуль ню на строй ва ю ся сур' ёз на, 

збор ная гэ та ці клуб.

— Дзе ці, якія вы бі ра юць 

спорт, прак тыч на заў сё ды вы-

лу ча юц ца сва ёй ак тыў нас цю...

— Усе мы бы лі трош кі ху лі ган-

ка мі ў дзя цін стве, я не вы клю чэн-

не. У тыя ча сы я так са ма заў сё ды 

зай ма ла ся спор там: лёг кая ат ле-

ты ка, бас кет бол, лы жы і на ват ха-

кей. У дзя цін стве заў сё ды гу ля ла ў 

фут бол з па ца на мі ў два ры, і час-

та, ка лі ней кае дэр бі ся род ра ё наў, 

клі ка лі мя не. Жа но чай ка ман ды ў 

го ра дзе не бы ло, я жы ла ў Дзят ла-

ве (Гро дзен ская воб ласць), та му 

трэ ні ра ва ла ся з па ца на мі. Але ў 

мя не не бы ло та ко га, каб я дак-

лад на аб ра ла ней кі від спор ту, 

зай ма ла ся ўсю ды па кры ху: у якім 

ві дзе спор ту пра хо дзі лі спа бор-

ніц твы, там і ўдзель ні ча ла. Ка лі 

бе гаць, то бу ду бе гаць, ка лі ска-

каць, то бу ду ска каць. Але ду ша 

ля жа ла больш да фут бо ла, усю ды, 

дзе быў фут бол, там бы ла і я.

— Як па ста ві лі ся баць кі да ва-

ша га вы ба ру фут бо ла ў якас ці 

пра фе сіі?

— Ста ноў ча, на ват пад штурх-

ну лі, за што я ім вель мі ўдзяч ная. 

У мя не ма ма, та та, сяст ра — усе 

зай ма юц ца спор там. Баць кі — 

лёг кай ат ле ты кай, сяст ра — бас-

кет бо лам. Ве даю, што сям'я заў сё-

ды пад тры мае пад час цяж кас цяў, 

ка лі яны па ўста нуць.

— А як рэ агу юць хлоп цы, ка лі 

да вед ва юц ца, што вы гу ля е це ў 

фут бол?

— Яны на огул у шо ку ад жа-

но ча га фут бо ла, а ка лі яшчэ ба-

чаць, як я гу ляю... Дзі вяц ца, што 

так умею, але ста вяц ца да гэ та га 

ста ноў ча, з усмеш кай на тва ры.

— А як вы ста ві це ся да мер-

ка ван ня, што фут бол — гэ та не 

жа но чы від спор ту?

— Ча му не жа но чы? Ка лі ў ця бе 

ёсць та лент у фут бо ле, то ча му не 

гу ляць і не атрым лі ваць ад гэ та га 

за да валь нен не. Я лі чу, што гэ та і 

жа но чы від спор ту так са ма.

— Чым да во дзіц ца ах вя ра-

ваць дзе ля пра фе сій на га спор-

ту?

— На са май спра ве мно гім. Са-

мае га лоў нае — зда роў ем. Спарт-

сме ны заў сё ды ах вя ру юць зда-

роў ем дзе ля вы ні каў. Зно сі на мі з 

сяб ра мі, бо прос та пай сці па гу ляць 

ці пра вес ці час у пры ем най аб ста-

ноў цы не заў сё ды атрым лі ва ец ца 

з-за трэ ні ро вак, збо раў і спа бор-

ніц тваў.

— Ці пе ра шка джае вам фут-

бол за ста вац ца дзяў чы най?

— Жа ноц касць мож на за ха ваць 

заў сё ды, хоць я і не ма гу ска заць, 

што люб лю на сіць су кен кі ці абу-

так на аб ца сах. Усё ж та кі ад даю 

пе ра ва гу спар тыў на му ад дзен-

ню — ір ва ныя джын сы, кра соў кі.

— Якія якас ці да зва ля юць 

вам да ма гац ца пос пе хаў?

— Га лоў нае — ма ты ва цыя. Хо-

чац ца з кож ным днём ста на віц-

ца ўсё леп шай — як фі зіч на, так 

і псі ха ла гіч на. Ду маю, гэ та са мая 

важ ная якасць у спор це. Вя до-

ма, яшчэ важ ны пра фе сі я на лізм, 

інакш ка жу чы, не аб ход на заў сё-

ды са чыць за рэ жы мам. Істотны 

мо мант — хар ча ван не і ў цэ лым 

па во дзі ны.

— Які ты тул на да дзе ны мо-

мант з'яў ля ец ца для вас най-

больш каш тоў ным?

— Усе ты ту лы важ ныя, для мя-

не неабходна пе ра ма гаць. Пры-

ем на бы ло атрым лі ваць уз на га-

ро ды на алім пій скіх днях мо ла дзі, 

зван не бам бар дзі ра чэм пі я на ту. 

Але са мае важ нае для мя не па-

куль — гэ та зван не най леп ша га 

гуль ца чэм пі я на ту Бе ла ру сі.

— Вы па ста ян на зна хо дзі це-

ся ў жа но чым ка лек ты ве, гэ та 

да стаў ляе ня зруч насць?

— Не. У нас у ка ман дзе вель-

мі па зі тыў ная ат мас фе ра, шмат 

гу ма ру. Заў сё ды ёсць што рас-

ка заць ад на ад ной, па дзя ліц ца 

чымсь ці, асаб лі ва пас ля пра цяг-

лых вы хад ных.

— На ваш по гляд, хто па ві нен 

кі ра ваць жа но чым ка лек ты-

вам — муж чы на ці жан чы на?

— На пэў на, гэ та на огул ня важ-

на. Той, хто бу дзе най леп шым у 

сва ёй спра ве.

— Па дзя лі це ся ва шы мі мэ та-

мі ў пра фе сій ным спор це?

— У се зо не 2019 го да, вя до-

ма ж, ха це ла ся б узяць «зо ла та» 

чэм пі я на ту, каб пры няць удзел у 

Лі зе чэм пі ё наў.

— Што ці ка віць вас акра мя 

спор ту?

— Як і лю бая дзяў чы на, я 

атрым лі ваю ка ла саль нае за да-

валь нен не ад шо пін гу. А нао-

гул, кож ны вы хад ны пра вод жу 

па-роз на му, та му што ён уся го 

адзін на ты дзень. Ха джу ў кі но ці 

ў ка вярню з сяб ра мі, ка та ю ся на 

кань ках, пра вод жу час з сяст рой, 

на ват умуд ра ю ся на адзін дзень 

з'ез дзіць да до му да сям'і. Ва ўсе 

ас тат нія дні ў мя не па дзве трэ ні-

роў кі, а днём ву чо ба, ка лі хо піць 

сіл. (Усмі ха ец ца.)

Пі ру э ты 
над зям лёй

Сён ня ў «Раў бі чах» 
ад бу дзец ца трэ ці этап 
Куб ка све ту па лыж най 

акра ба ты цы, а заўт ра — 
тэс та выя спа бор ніц твы 
па сін хрон ных скач ках

У спа бор ніц твах эта па Куб-

ка све ту пры ме ўдзел ка ля 

70 спарт сме наў з 12 дзяр-

жаў: Аў стра ліі, Бе ла ру сі, 

Гер ма ніі, Ка зах ста на, Ка на-

ды, Кі тая, Ра сіі, ЗША, Укра і-

ны, Чэ хіі, Швей ца рыі і Япо ніі. 

Тут вы сту пяць лі да ры су-

свет най лыж най акра ба ты кі, 

у тым лі ку алім пій скі чэм пі ён 

Ан тон Куш нір і чэм пі ён ка 

све ту Аляк санд ра Ра ма ноў-

ская. Бе ла рус кі склад бу дзе 

прад стаў ле ны юні ёр ка мі 

Сня жа най Дра бян ко вай, 

Воль гай Хро ма вай і Янай Ер-

ма шэ віч, вы сту пяць так са ма 

Ар цём Баш ла коў і Дзміт рый 

Ма зур ке віч.

Вы ступ лен няў вя до мых бе ла-

ру сак Ган ны Гусь ко вай і Алы Цу-

пер, на жаль, у «Раў бі чах» мы не 

ўба чым. Спарт смен кі ад наў ля юц ца 

пас ля траў маў і на ўрад ці бу дуць 

спа бор ні чаць у гэ тым се зо не.

24 лю та га «Раў бі чы» ўпер шы ню 

ў гіс то рыі су свет на га фрыс тай ла 

пра вя дуць тур нір па сін хрон ных 

скач ках. Ра ней па доб ная пра гра-

ма іс на ва ла толь кі як эле мент шоу, 

але па коль кі гэ ты від пра гра мы ці-

ка віць вя ду чыя ка ман ды све ту, у 

хут кім ча се сін хрон ныя скач кі мо-

гуць быць уклю ча ны ў афі цый ныя 

спа бор ніц твы Куб ка све ту.

Пад час су стрэ чы з жур на ліс та мі 

ў Мін ску ка ар ды на тар па фрыс-

тай ле Між на род най фе дэ ра цыі 

лыж на га спор ту (FІS) Джо зэф 

ФІТЦ ДЖЭ РАЛЬД ад зна чыў, што 

з за да валь нен нем со чыць за пос-

пе ха мі бе ла рус кай шко лы лыж най 

акра ба ты кі, лі ча чы яе ад ной з са-

мых моц ных у све це. «Мне вель мі 

пры ем на, што Бе ла русь па ста ян на 

пры ўно сіць у фрыс тайл неш та но-

вае. На прык лад, сін хрон ныя скач-

кі, якія зро бяць пра гра му бу ду ча га 

тур ні ру вель мі ці ка вай і на сы ча-

най», — ска заў Джо зэф Фіц джэ-

ральд.

Ім ёны ўдзель ні каў сін хрон ных 

вы ступ лен няў бу дуць агу ча ны пас-

ля за кан чэн ня эта пу Куб ка све ту. 

Мяр ку ец ца, што спа бор ніц твы 

прой дуць ся род муж чын і жан-

чын. Праў да, укра ін цы, ка над цы і 

япон цы пры вез лі ў Мінск толь кі па 

ад ным спарт сме не ў муж чын і жан-

чын, і не вы клю ча на, што ў сін хрон-

ных скач ках бу дуць прад стаў ле ны і 

ін тэр на цы я наль ныя ду э ты.

«Кож ны год у «Раў бі чах» прад-

стаў ні кі FІS на зі ра юць, з якім эн ту-

зі яз мам вя дзец ца пад рых тоў ка да 

тур ні ру вы со ка га ўзроў ню, — рас-

каз вае тэх ніч ны дэ ле гат FІS Алег 

КІ ТОЎ. — Схі лы для скач коў ужо 

га то выя, і ўдзель ні кі эта пу Куб ка 

све ту пра вя лі на іх афі цый ныя трэ-

ні роў кі. У 2019-м спа бор ніц твы па 

фрыс тай ле прой дуць ад на ча со ва 

з чэм пі я на там Еў ро пы па бія тло не. 

Спа дзя ём ся на вы со кую ці ка васць 

з бо ку ба лель шчы каў да на шых 

спа бор ніц тваў».

Да рэ чы, ува ход на фрыс тайл — 

воль ны. 23 лю та га спа бор ніц твы 

пач нуц ца ў 14.25, цы ры мо нія ад-

крыц ця ад бу дзец ца ў 17.35, а фі на-

лы стар ту юць у 19.00. Спа бор ніцт-

вы па сін хрон ных скач ках у ня дзе-

лю прой дуць з 14.00 да 16.00.

«ДЗЕ БЫЎ ФУТ БОЛ, 
ТАМ БЫ ЛА І Я»

Най леп шы гу лец чэм пі я на ту Бе ла ру сі пра лю бі мы спорт і ад но сі ны да яго муж чын

«Заў сё ды зай ма ла ся спор там: 
лёг кая ат ле ты ка, бас кет бол, 
лы жы і на ват ха кей. 
У дзя цін стве заў сё ды гу ля ла 
ў фут бол з па ца на мі ў два ры».

 У тэ му
Жа но чая збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле 

да ве да ла ся пра са пер ніц па ад бо рач ным 

тур ні ры чэм пі я на ту Еў ро пы 2021 го да. Па да-

печ ныя Эду ар да Дзе мен каў ца, якія тра пі лі ў 

ква лі фі ка цый ную гру пу С, пер шы матч пра-

вя дуць 3 ве рас ня 2019 го да на сва ім по лі су-

праць ка ман ды Фа рэр скіх аст ра воў. Сё ле та 

бе ла рус кі яшчэ двой чы пры муць са пер ніц на 

сва ім по лі — 4 каст рыч ні ка су стрэ ча з Нар-

ве гі яй, 8 каст рыч ні ка — гуль ня з Уэль сам. 

14 кра са ві ка 2020 го да бе ла рус кі так са ма ў 

ся бе до ма су стрэ нуц ца з ка ман дай Паў ноч-

най Ір лан дыі, а ас тат нія мат чы пра вя дуць на 

вы ез дзе: 5 чэр ве ня — у Паў ноч най Ір лан дыі, 

9 чэр ве ня — ва Уэль се, 18 ве рас ня — у Нар-

ве гіі, 22 ве рас ня — на Фа рэ рах.

Па вы ні ках гру па во га эта пу ў фі наль ную 

ста дыю кан ты нен таль на га пер шын ства вый-

дуць пе ра мож цы дзевяці груп, а так са ма тры 

най леп шыя ка ман ды, якія за ня лі дру гія мес-

цы. Яшчэ тры пу цёў кі ў фі нал ра зы гра юць у 

сты ка вых мат чах ас тат нія шэсць збор ных, 

якія зой муць дру гія па зі цыі. Фі наль ны тур нір 

жа но ча га фо ру му прой дзе ў лі пе ні 2021 го да 

на арэ нах Анг ліі.

Най леп шай фут ба ліст кай чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі 2018 го да ста ла 18-га до вая 

на па да ючая мінск ага клу ба РДВАР 

Ка ры на АЛЬ ХО ВІК, акра мя та го, ме-

на ві та яна ста ла най леп шым бам бар-

дзі рам най вы шэй шай лі гі. Гэ та ўзна-

га ро да ста ла для дзяў чы ны ад ной з 

пер шых, а яе клуб у мі ну лым се зо не 

стаў ся рэб ра ным пры зё рам чэм пі я-

на ту кра і ны. На пя рэ дад ні но ва га фут-

боль на га го да (ён стар туе ў па чат ку са ка ві ка) Ка ры на рас ка-

за ла пра сваю кар' е ру і жа но чы фут бол у Бе ла ру сі.


