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Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Ва сіль, пер ша па чат ко ва 

ха це ла ся б па ці ка віц ца ва шым 

зда роў ем, бо чэм пі я нат све ту 

2018 го да і не ка то рыя эта пы 

Куб ка све ту вы пра пус ці лі з-за 

траў мы ка ле на.

— Дзя куй, ад чу ваю ся бе 

знач на лепш, але, па коль кі гэ тая 

траў ма ў мя не не пер шая і ўсё на 

тым жа ка ле не, ад наў лен не пра-

хо дзі ла даў жэй, чым звы чай на. 

На жаль, за раз не ма гу ска заць, 

што га то вы на сто пра цэн таў, 

усё ж для поў на га ад наў лен ня 

трэ ба больш ча су. Шчы ра ска-

жу, ду маў, што ўжо га то вы вы-

сту паць, але гэ та ака за ла ся не 

так. Аца ніць ся бе збо ку скла да на, 

ду маю, сён ня я га то вы пра цэн таў 

на 80. Ды і ка лі ка заць шчы ра, у 

су час най спар тыў най гім нас ты цы 

не маг чы ма быць га то вым на ўсе 

сто, бо ў нас ця пер ве лі зар ная 

скла да насць. Лёг кае прак ты ка-

ван не ні ко му не трэ ба, а скла-

да нае — гэ та ў лю бым вы пад ку 

ры зы ка, та му трэ ба ры зы ка ваць, 

каб па ка заць год ны вы нік.

На да маш ніх спа бор ніц твах у 

Ма гі лё ве і тур ні ры ў Ба ку ад пра ца-

ваў два сна ра ды — конь і бру сы. 

Бру сы ра біў з па лег ча ным са ско-

кам, а вось на ка ні цал кам ад на віў 

сваю пра гра му па скла да нас ці.

— Гэ та зна чыць, на чэм пі я-

на це Еў ро пы вы бу дзе це вы-

сту паць не на ўсіх сна ра дах?

— На ўсіх сна ра дах я не вы-

сту паю з тых ча соў, як пай шлі 

траў мы, і да чэм пі я на ту Еў ро пы 

на ўрад ці па спею зра біць скла-

да ны са скок на бру сах, та му 

ўвесь упор бу ду ра біць на ка ня, 

дзе мая траў ма не пе ра шка джае 

вы ка наць прак ты ка ван не па мак-

сі маль най скла да нас ці чыс та.

— Якія за да чы на чэм пі я нат 

Еў ро пы пе рад ва мі ста вяць трэ-

не ры?

— Як заў сё ды — тра піць у фі-

нал і зма гац ца за ўзна га ро ды.

— У чэр ве ні ў Бе ла ру сі прой-

дуць Еў ра пей скія гуль ні. Вам 

бы ха це ла ся вы сту піць там?

— Вя до ма, жа дан не ёсць, інакш 

на вош та на огул зай мац ца спор-

там? Лю бы старт для мя не — гэ та 

шанц па ка заць ся бе, тым больш 

у нас іх не так шмат. Але, на коль-

кі я ве даю, удзел у Еў ра пей скіх 

гуль нях у спар тыў най гім нас ты-

цы змо гуць пры няць уся го адзін-

два спарт сме ны ад кра і ны. Каб 

тра піць у іх лік, трэ ба вый граць 

ме даль на чэм пі я на це Еў ро пы, та-

му тур нір у кра са ві ку ста но віц ца 

яшчэ больш каш тоў ным.

— За раз у спар тыў най гім-

нас ты цы пры ня та вы лу чаць 

лю бі мыя ві ды прак ты ка ван няў, 

сна ра ды?

— Так, та кая тэн дэн цыя з'я-

ві ла ся ўжо даў но, больш за тое, 

згод на з но вы мі пра ві ла мі мы ад-

бі ра ем ся на Алім пій скія гуль ні не 

толь кі на чэм пі я на це све ту і ка-

ман дай, а яшчэ і на асоб ных сна-

ра дах. Ёсць во сем эта паў Куб ка 

све ту, на іх трэ ба па ка заць вы нік 

як ма га вы шэй (тры най леп шыя 

бу дуць ада бра ныя), каб атры-

маць шанц тра піць на Алім пі я ду ў 

кан крэт ным прак ты ка ван ні. Два 

эта пы Куб ка све ту я пра пус ціў, 

але не каль кі спроб атры маць за-

па вет ную пу цёў ку ў мя не яшчэ 

ёсць. Яшчэ шанц бу дзе на чэм-

пі я на це Еў ро пы на ступ на га го да: 

спарт сме ны, якія зой муць там два 

пер шыя мес цы, атры ма юць пра ва 

ўдзель ні чаць у Алім пі я дзе-2020. 

У тым лі ку з-за гэ тых змя нен няў у 

спар тыў най гім нас ты цы ця пер ве-

лі зар ная кан ку рэн цыя. Спарт сме-

ны, у якіх не атры ма ла ся тра піць 

на Гуль ні ка ман дай, уз мац ня юць 

свае асоб ныя кам бі на цыі.

— Як ацэньваеце свае шан-

цы на па пад ан не на Алім пій скія 

гуль ні?

— Цяж ка ка заць пра гэ та ця-

пер, бо доў гі час я не вы сту паў 

на су свет най арэ не і не ма гу па-

раў наць ся бе з ін шы мі гім нас та мі. 

Усё бу дзе за ле жаць ад ма іх па-

пад ан няў на эта пы Куб ка све ту і 

вы ступ лен няў там. Спа чат ку трэ-

ба вы сту піць, а да лей усё ад ра зу 

зра зу ме ем.

— Бе ла рус кая спар тыў ная 

гім нас ты ка сён ня атрым лі вае 

ма су не га тыў ных ацэ нак, як 

вам «ва рыц ца» ў та кой ат мас-

фе ры?

— Для мя не на огул гэ та дзіў-

на, у нас ба лель шчы каў два з 

па ло вай ча ла ве кі, жур на ліс таў 

больш, але ў цэ лым ма ла тых 

лю дзей, якія са праў ды раз бі ра-

юц ца ў спар тыў най гім нас ты цы. 

Па вя лі кім ра хун ку, нас ма ла дзе 

ба чаць, як мы вы сту па ем, ма ла 

што ве да юць, та му ра біць ней-

кія вы сно вы аб на шым уз роў ні па 

мен шай ме ры ня пра віль на.

— Раней спар тыў ная гім нас-

ты ка бы ла па пу ляр ней шая. На 

ваш по гляд, як вяр нуць ча сы 

Шчэр бы і Іван ко ва?

— Пра гэ та мож на ка заць 

вель мі шмат і доў га. Што кан-

крэт на я ця пер ма гу зра біць для 

гэ та га? Толь кі за ся ро дзіц ца на 

са бе і сва ёй пра цы. У мя не ёсць 

ся кія-та кія ідэі, але па куль я не 

бу ду ні чо га ка заць, та му што не 

люб лю кі даць сло вы на ве цер. 

Ка лі бу ду га то вы гэ та ажыц ця-

віць, аба вяз ко ва ска жу, а ця пер 

я за ся ро джа ны на ін шым.

— Ну, на прык лад, буй ная пе-

ра мо га бе ла рус ка га спарт сме-

на маг ла б пры цяг нуць ува гу да 

ва ша га ві ду?

— Возь мем Ку бак све ту, па-

мой му, гэ та да стат ко ва маш таб-

ны тур нір, ка лі яго вый гра юць 

бе ла ру сы ў ін шых ві дах спор ту, 

ува га да іх па вы ша ец ца. Я вый-

гра ваў этап Куб ка све ту і ста на-

віў ся пры зё рам, але гэ та ні як не 

змя ні ла сі ту а цыю, ні я кай ува гі да 

ся бе я не ад чуў ні ад жур на ліс-

таў, ні ад ба лель шчы каў, ні хто з 

ма ла дых спарт сме наў не ка заў: 

«Я ха чу таксама».

— Ка лі зга даць ва шыя дзі ця-

чыя га ды, які мі яны бы лі і які-

мі бы лі ўмо вы та ды ў за лах? 

Бо мно гія сён ня ка жуць, што 

не маг чы ма па каз ваць вы ні кі ў 

та кіх за лах, якія ёсць сён ня ў 

нас.

— У дзя цін стве я фа на цеў ад 

гім нас ты кі, жа дан не іс ці ў за лу 

бы ло заў сё ды, та ды не ста віў для 

ся бе ней кіх кан крэт ных мэт, за-

дач, гэ та з'я ві ла ся пас ля пер шых 

пе ра мог.

Што да ты чыц ца за лаў, я па-

чы наў зай мац ца гім нас ты кай у 

СДЮ ШАР «Коль цы сла вы», трэ-

ні ру ю ся там і да гэ та га ча су. Сё-

ле та ні бы та за лу за кры ва юць на 

рэ кан струк цыю або яе зно сяць ці 

яшчэ штось ці бу дуць з ёй ра біць, 

я не ве даю, але яе за кры ва юць, 

ужо ага ро джу на ват па ста ві лі, 

усё да гэ та га ідзе. Якой бы яна 

там ні бы ла ста рой, але на ват та-

кая яна па трэб на. Вя до ма, ка лі 

яе рэ кан стру ю юць, бу дзе кру та, 

але ка лі за кры юць, то атрым лі-

ва ец ца, што ў нас у Мін ску за ста-

нец ца толь кі ад на за ла на ву лі цы 

Іг на цен кі.

— За той час, які вы трэ ні-

ру е це ся ў «Коль цах сла вы», 

штось ці змя ня ла ся?

— Апош ні раз ту ды за во зі лі 

неш та но вае га доў 10 та му.

— Ін шыя спарт сме ны ка за лі, 

што там ужо не маг чы ма ра біць 

скла да ныя эле мен ты, гэ та не-

бяс печ на для зда роўя...

— У прын цы пе так. За ла ста-

рая. Але і ў «Стай ках» за лу скла-

да на на зваць су пер су час най, 

хоць яна і доб рая.

— Як вы аса біс та ста ві це ся 

да та го, што на шы спарт сме-

ны пас ля за вяр шэн ня кар' е ры 

з'яз джа юць за мя жу?

— У прын цы пе, нар маль на. 

Пры чы ны ўсім вя до мыя, паў та-

раць іх не ба чу сэн су. Гэ та звы-

чай ная прак ты ка, ні чо га не маю 

су праць, але не кры чу, што яны 

ма лай цы.

— Ме да лі на эта пах Куб ка 

све ту з'яў ля юц ца для вас ця-

пер най больш важ ны мі ўзна-

га ро да мі ў кар' е ры?

— Пры зёр Куб ка све ту — гу-

чыць, вя до ма, ня дрэн на, але са-

мым важ ным мо ман там у сва ёй 

кар' е ры я лі чу не гэ та. У 2011 го-

дзе мне бы ло ўся го 17, я яшчэ не 

па спеў вы сту піць на ма ла дзёж-

ным чэм пі я на це све ту ці Еў ро-

пы, а мя не ўжо за бра лі ў на цы-

я наль ную збор ную. Гэ та быў пе-

ра ломны мо мант, у якім мож на 

знай сці і плю сы, і мі ну сы, але ён 

даў мне шмат во пы ту, хоць гэ ты 

пе ра ход з ма ла дзёж на га спор ту 

ў да рос лы прай шоў бяз боль на. 

Я вы сту паў з доб рай, моц най ка-

ман дай, та му хут чэй уцяг нуў ся ў 

да рос лы спорт.

— Як вас та ды пры ня лі ў ка-

ман дзе ста рэй шыя та ва ры шы?

— У тым і спра ва, што нар-

маль на. Я па спеў вы сту піць з 

до сыць моц ны мі спарт сме на мі, 

зра зу мець, як гэ та са праў ды кру-

та, але ў той жа час вель мі хва-

лю ю ча.

— Якія мэ ты ста ві це пе рад 

са бой ця пер?

— Прос та ха чу за ся ро дзіц ца 

на доб рай пра цы, па трэб най, 

пра віль най, не ха чу ду маць пра 

ней кія вы ні кі. Мне зда ец ца, ка лі 

я пра віль на зраб лю тое, што ха чу, 

то вы нік не пры му сіць ся бе доў га 

ча каць. Мо жа быць, дзесь ці я і 

ду маю пра ўзна га ро ды або пра 

тое, каб тра піць у фі нал, але гэ-

та на ту раль на, бо трэ ба ба чыць, 

дзе ля ча го ты пра цу еш.

Паў та ру ся, каб па каз ваць вы-

со кія вы ні кі, у су час най гім нас ты-

цы трэ ба ры зы ка ваць, я на гэ та 

га то вы. Але па куль я ля чыў ся то 

пас ля ад ной траў мы, то пас ля 

ін шай, усе пайшлі на пе рад на-

столь кі да лё ка, што я ўвесь гэ ты 

час бя гу, бя гу за імі, амаль да-

гнаў — і зноў штось ці не дзе не 

да кан ца ра за браў. Спа дзя ю ся, 

што на рэш це да га ню.

На Гуль нях-2020 
бу дуць пра ца ваць 

ро ба ты-
па моч ні кі

Ар га ні за цый ны 

ка мі тэт Алім-

пій скіх гуль няў 

2020 го да аб вяс-

ціў аб за пус ку 

пра ек та Robot 

Tokyo 2020 — 

ві да воч на га 

пры кла ду рэа лі-

за цыі іна ва цый-

на га па ды хо ду 

пры пра вя дзен ні 

муль ты спар тыў-

на га фо руму.

Пра ект, рас пра ца ва ны Toyota Motor 

Corporatіon, да зво ліць усім гле да чам з 

вя лі кім кам фор там на зі раць за Гуль-

ня мі. На Алім пій скім ста ды ё не ро ба ты 

бу дуць да па ма гаць ба лель шчы кам у 

ін ва лід ных крэс лах, да стаў ляць ежу і 

ін шыя та ва ры гле да чам на тры бу нах, 

да па ма гаць на вед валь ні кам шу каць 

сваё мес ца і да ваць ін фар ма цыю аб 

па дзе ях.

Ін шыя ро ба ты бу дуць вы кон ваць 

шэ раг да дат ко вых аба вяз каў пад час 

Гуль няў, пад ра бяз нас ці якіх аб вес цяць 

паз ней. У цэ лым гэ тая тэх на ло гія да-

па мо жа пра вес ці больш бяс печ ныя 

і кам форт ныя Гуль ні, і, хоць ро ба ты 

пад час Алім пі я ды бу дуць прад стаў ле-

ны толь кі ў пэў ных ро лях, ча ка ец ца, 

што пра ект пра дэ ман струе іх па тэн цы-

ял для больш шы ро ка га пры мя нен ня ў 

паў ся дзён ным жыцці.

Кі раў нік ро ба та тэх ніч ных пра ек таў 

То кіа-2020 Хі ры хі са Хі ру ка ва ад зна-

чыў: «Гуль ні-2020 — уні каль ная маг-

чы масць пра дэ ман стра ваць япон скія 

тэх на ло гіі. Гэ ты пра ект пры све ча ны 

дэ ман стра цыі не толь кі ро ба таў, але 

і іх прак тыч на га пры мя нен ня ў рэ аль-

ным жыц ці. Так што ў То кіа бу дуць 

прад стаў ле ны не толь кі іх «спар тыў-

ныя» ві ды, але і не каль кі ін шых клас-

ных ро ба таў».

Прэ зен та ва ны фа кел 
лет няй Алім пі я ды
Ён ва жыць 1,2 кілаграма і вы-

ка на ны з алю мі нію ко ле ру «ру-

жо ва га зо ла та», што на гад вае 

квет кі са ку ры — на цы я наль-

ны сім вал Япо ніі. З пя лёст каў 

квет кі, якія сім ва лі зу юць пяць 

алім пій скіх коль цаў, бу дуць вы-

хо дзіць асоб ныя язы кі по лы мя і 

аб' яд ноў вац ца ра зам.

Част ка фа-

ке ла ство ра на 

з пе ра пра ца ва-

на га алю мі нію, 

які вы ка рыс-

тоў ваў ся пры 

бу даў ніц тве ча-

со ва га жыл ля 

на паў ноч ным 

ус хо дзе кра і ны, 

па цяр пе ла га 

ад зем ле тра-

сен ня і цу на мі 

ў 2011 го дзе. 

Тым са мым 

р а с  п р а  ц о ў -

шчы кі ма ке та ўша на ва лі па мяць ах вяр 

сты хій на га бед ства.

За па ліць агонь пла ну ец ца ў чар го-

вую га да ві ну тра ге дыі — 11 са ка ві ка 

2020 го да. 20 са ка ві ка фа кел да ста-

вяць у япон скую прэ фек ту ру Мі я гі, 

якая моц на па цяр пе ла пад час зем-

ле т ра сен ня і цу на мі 2011 го да. Эс та-

фе та алім пій ска га агню пад сло га нам 

«На дзея асвят ляе наш шлях» (Hope 

lіghts our way) стар туе 26 са ка ві ка ў 

прэ фек ту ры Фу ку сі ма, а за вер шыц-

ца 24 лі пе ня ў дзень ад крыц ця Алім-

піяды.

На га да ем, XXXІІ лет нія Алім пій скія 

гуль ні прой дуць у Япо ніі з 24 лі пе ня да 

9 жніў ня 2020 го да.

Ва сіль МІ ХА ЛІ ЦЫН:

«У НАС У МІН СКУ ЗА СТА ЕЦ ЦА 
ЎСЯ ГО АД НА ЗА ЛА»

Спорт з тра ды цы я мі і праб ле ма мі: 
чым жы ве бе ла рус кая спар тыў ная гім нас ты ка сён ня

Ай чын ная спар тыў ная гім нас ты ка вы ха ва ла ад на го з най-

леп шых спарт сме наў у гіс то рыі гэ та га ві ду спор ту: Ві таль 

Шчэрба — адзі ны гім наст у све це, яко му ўда ло ся вый граць 

шэсць за ла тых алім пій скіх ме да лёў на ад ных Гуль нях. Яго 

пос пех пад ха пі лі Іван Іван коў, Дзміт рый Кас пя ро віч, Дзя ніс 

Са вян коў, а по тым паў ста ла доў гае без ме даль нае за ціш ша. 

Сён ня ад ба лель шчы каў мож на па чуць шквал кры ты кі ў ад рас 

кі раў ніц тва, спарт сме наў і трэ не раў. На пя рэ дад ні чэм пі я на ту 

Еў ро пы, які з 10 да 14 кра са ві ка прой дзе ў поль скім Шчэ ці не, 

мы су стрэ лі ся з ад ным з прад стаў ні коў бе ла рус кай збор най, 

пры зё рам і пе ра мож цам Куб ка све ту па спар тыў най гім нас-

ты цы Ва сі лём Мі ха лі цы ным, каб аб мер ка ваць сі ту а цыю ў яго 

ві дзе спор ту і па га ва рыць аб на ды хо дзя чым тур ні ры.

«Лёг кае прак ты ка ван не 
ні ко му не трэ ба, 
а скла да нае — гэ та ў лю бым 
вы пад ку ры зы ка, та му трэ ба 
ры зы ка ваць, каб па ка заць 
год ны вы нік».


