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Як і Алім пі я да, бе ла рус кія лёг-

ка ат ле тыч ныя гуль ні рас паў сю-

дзі лі ся на ўвесь го рад. 28 лі пе ня 

спа бор ніц твы па штур хан ні яд ра

ўпер шы ню прай шлі не на ста ды ё не, 

а на пля цоў цы ка ля Па ла ца

спор ту. «Мне па да ба ец ца та кі фар-

мат. Кож ны мо жа па ды сці і па гля-

дзець на спа бор ніц твы, ад крыць 

для ся бе но вы від спор ту. Та кія ме-

ра пры ем ствы па каз ва юць лю дзям, 

што лёг кая ат ле ты ка — гэ та ці ка ва 

і пры го жа», — ад зна чы ла пе ра-

мож ні ца спа бор ніц тваў Але на 

ДУ БІЦ КАЯ. У ня звык лых умо вах 

яна штурх ну ла яд ро на 19,19 мет-

ра. Тры ум фа тар ся род муж чын 

Аляк сей Ні чы пар па ка заў вы нік 

20,42 мет ра. Спар тыў нае шоу да-

поў ні лі вод нае прад стаў лен не ад 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі-

ту а цы ях і фа ер-шоу. 30 лі пе ня на 

ста ды ё не Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

алім пій скай пад рых тоў кі прай шлі 

спа бор ніц твы ў бе гу на 10 000 мет-

раў, дзе пе ра маг лі Ні на Са ві на і 

Сяр гей Краў чэ ня.

«Мы ўсе за су ма ва лі па спар тыў-

ных спа бор ніц твах», — пры знаў ся 

мі ністр спор ту і ту рыз му Сяр гей 

КА ВАЛЬ ЧУК на ўра чыс тай цы ры-

мо ніі ад крыц ця. Па цвер дзі лі гэ та 

і спарт сме ны, якія пас ля доў га га 

пе ра пын ку ад чу лі азарт ба раць бы. 

До каз — но выя на цы я наль ныя

рэ кор ды. Яны пе ра ўзы шлі вы ні кі, 

па ка за ныя на Алім пій скіх гуль нях 

2016 го да ў Рыа.

Спа чат ку лёг ка ат ле ты ба лю ча 

пры ня лі на ві ну пра пе ра нос Алім-

пі я ды. Губ ляць год пра цы ні ко му 

не ха це ла ся. Але гэ та да зво лі ла 

па ка заць вы дат ныя вы ні кі на Бе-

ла рус кіх лёг ка ат ле тыч ных гуль нях. 

Тац ця на Ха ла до віч кі ну ла кап'ё на

66,85 мет ра і пе ра сяг ну ла «за-

ла ты» вы нік Алім пій скіх гуль няў 

2016 го да ў Рыа-дэ-Жа ней ра. Ад-

нак для ме да ля ў То кіа ў на ступ-

ным го дзе та ко га кід ка мо жа і не 

ха піць. Та му Тац ця на не пла нуе 

спы няц ца і на стро е ная на яшчэ 

адзін год плён най пра цы.

Зор кай у сек та ры для кі дан-

ня кап'я стаў і Аляк сей Кат ка вец. 

86 мет раў 5 сан ты мет раў — не 

толь кі но вы на цы я наль ны рэ корд 

Бе ла ру сі ся род мо ла дзі, але і па-

ляп шэн не «брон за ва га» вы ні ку, па-

ка за на га ў Рыа. Двац ца ці двух га до-

вы спарт смен на «Ды на ма» атры-

маў трэ ці вы нік се зо на ў све це.

Як і звы чай на, сен са цыю зра біў 

ска кун у вы шы ню Мак сім Не да се-

каў. Ска рыў шы вы шы ню 2,30 мет-

ра, ён паў та рыў най леп шы вы нік 

се зо на ў све це. Скок нуць на 2,33 і 

2,36 не атры ма ла ся, але ў Мак сі ма 

яшчэ ёсць час для ад пра цоў кі. «Гэ-

та пер шыя спа бор ніц твы ў се зо не, 

і мне яшчэ трэ ба на браць фор му. 

Ка лі бу ду вы сту паць кож ны ты-

дзень, ду маю, зма гу і 2,35 па ка-

заць. На са мрэч я здзі віў ся свай-

му вы ні ку. 2,25 і 2,30 скок нуў пры 

да па мо зе пуб лі кі. Мне ў гэ тым 

се зо не та кія вы со кія вы ні кі не па-

трэб ныя, а лю дзей ха це ла ся па ра-

да ваць», — пры знаў ся Мак сім.

На цы я наль ны рэ корд Бе ла ру сі 

ў скач ках з шас том аб на ві ла Іры на 

Жук. Узя тыя ёю 4,72 мет ра ста лі 

са праўд най сен са цы яй, асаб лі ва, 

ка лі мець на ўва зе, што гэ та пер-

шы старт Іры ны ў се зо не: у кра-

са ві ку ў спарт смен кі зда ры ла ся 

траў ма. Пас ля рэ корд ных 4,72 яна 

за ка за ла 4,80, ад нак не атры ма ла-

ся — па куль не атры ма ла ся.

Па леп шыць свой і так доб ры 

вы нік у 6,81 мет ра пла нуе На стас-

ся Мі рон чык-Іва но ва, пе ра мож ні ца 

ў скач ках у даў жы ню: «Я ча ка ла 

7 мет раў — на жаль, не ўсё атры-

ма ла ся. Але я не су мую, бу ду пра-

ца ваць да лей». У Мін ску спарт-

смен ка па леп шы ла свой вы нік, 

па ка за ны на чэм пі я на це све ту, — 

6,71 мет ра. Акра мя спар тыў най 

кар' е ры, На стас ся па ча ла кар' е ру 

спя вач кі і рас ка за ла, што пла нуе 

вы пус ціць лі нію адзен ня. Ад нак га-

лоў ная мэ та не мя ня ец ца — Алім-

пій скія гуль ні 2021 го да. Да лё ка 

па ля цеў і яе ка ле га па скач ках у 

даў жы ню Ула дзі слаў Бу ла хоў: яго 

пе ра мож ны вы нік 8,10 мет ра — 

паў та рэн не на цы я наль на га рэ кор-

ду Бе ла ру сі ся род мо ла дзі.

Як і ўсе важ ныя спар тыў ныя 

спа бор ніц твы, бе ла рус кія лёг ка ат-

ле тыч ныя гуль ні пры му сі лі спарт-

сме наў кі нуць вы клік са мім са бе. 

З гэ тым уда ла спра ві ла ся Хрыс-

ці на Ці ма ноў ская. Спа чат ку яна 

пе ра маг ла ў бе гу на 100 мет раў, а 

по тым на дыс тан цыі 200 мет раў. 

Дру гой пе ра мо гі маг ло б і не быць: 

у пер шы дзень Хрыс ці на пра сту-

дзі ла ся, але знай шла ў са бе сі лы 

вый сці на да рож ку. «Мне бы ла 

прын цы по ва важ ная гэ тая пе ра-

мо га. У мя не бы ла тэм пе ра ту ра, 

усе мя не ад га вор ва лі. Але я вы ра-

шы ла, што па він на вый сці і вы сту-

піць», — пры зна ла ся яна. Дзя ку-

ю чы сі ле ду ху спарт смен ка ста ла 

двух ра зо вай чэм пі ён кай Бе ла рус-

кіх лёг ка ат ле тыч ных гуль няў.

Гуль ні ад кры лі ім ёны спарт сме-

наў, якія яшчэ пра явяць ся бе ва 

ўсёй кра се. Дзі я на Раб ка ва пе ра-

маг ла ў ся мі бор'і. Да гэ туль спарт-

смен ка ні ко лі не на бі ра ла больш за 

5372 ба лы, а на «Ды на ма» за ва я-

ва ла 5937. У свае 22 га ды яна зай-

мае трэ цюю па зі цыю ў еў ра пей скім 

рэй тын гу. Вы дат ны вы нік 52,15 се-

кун ды па ка за ла Алі на Луч ша ва, 

пе ра мож ні ца ў бе гу на 400 мет раў. 

Не ад ста юць ад яе і кан ку рэнт кі: 

Хрыс ці на Му ляр чык аб на ві ла свой 

рэ корд — 53,27 се кун ды. Два ра зы 

па ды маў ся на пер шую сту пень п'е-

дэс та ла Ілья Кар на ву хаў. Спа чат ку 

ён прый шоў пер шы на дыс тан цыі 

1500 мет раў з вы ні кам 3 хві лі ны 

44,06 се кун ды. Да рэ чы, гэ та яго 

пер шы ты тул чэм пі ё на Бе ла ру сі. 

Дру гое зо ла та Ілья ўзяў на дыс-

тан цыі 800 мет раў, якую адо леў за 

1 хві лі ну 48,79 се кун ды. «За ла ты 

дубль на дыс тан цы ях, дзе заў сё ды 

моц ная кан ку рэн цыя — для мя не 

не ве ра год ны пос пех», — не ўтой-

ваў эмо цый ат лет.

Пе ра мо га з ад цен нем су му 

атры ма ла ся ў Эль ві ры Гер ман. 

100 мет раў з бар' е ра мі яна пра-

бег ла за 12,87 се кун ды: «Я сва-

ім вы ступ лен нем не за да во ле ная. 

Ве даю, што ма гу лепш. На кант-

роль най трэ ні роў цы пра бег ла за 

12,70, хоць стан быў жах лі вы. І ду-

ма ла, што ка лі бу ду доб ра ся бе 

ад чу ваць, атры ма ец ца хут чэй. Не 

атры ма ла ся. Я не ве даю, у чым 

пры чы на, — бу дзем шу каць ад-

каз», — пе ра жы вае спарт смен ка. 

Па доб ныя эмо цыі пас ля вы ступ-

лен ня за ста лі ся і ў Паў ла Ба рэй шы, 

пе ра мож цы ў штур хан ні мо ла та. 

Ён за кі нуў мо лат на 76,23 мет ра. 

«Я мог бы па ка заць і 78,79 мет ра, 

та му пе ра мо гай за да во ле ны, а вы-

ні кам — не. Але ў мя не ёсць яшчэ 

год, каб па пра ца ваць над тэх ні-

кай», — па дзя ліў ся ат лет.

Бе ла рус кія лёг ка ат ле тыч ныя 

гуль ні ста лі эк за ме нам для спарт-

сме наў, трэ не раў, фе дэ ра цыі. Яго 

па спя хо ва зда лі. «На ша лёг кая ат-

ле ты ка зра бі ла вя лі кі крок на пе-

рад. Мы ўба чы лі, што спарт сме ны 

ўме юць ся бе пад во дзіць да важ-

ных стар таў і не губ ля юць дар ма 

час. Вель мі пры ем на ба чыць амаль 

алім пій скія вы ні кі. Спа дзя ю ся, за 

год хлоп цы і дзяў ча ты вы пра вяць 

усе па мыл кі і вы дат на вы сту пяць 

на Гуль нях у То кіа. Пры ем на, што 

рэс пуб лі кан скія спа бор ніц твы 

прай шлі на та кім вы со кім ар га ні-

за цый ным уз роў ні, на га лоў ным 

ста ды ё не кра і ны. Мы ста лі свед ка-

мі вы дат на га свя та», — ад зна чыў 

пер шы на мес нік мі ніст ра спор ту 

і ту рыз му Вя ча слаў ДУР НОЎ.

Чэм пі я нат Бе ла ру сі па лёг кай 

ат ле ты цы ўжо трэ ці год пра хо дзіць 

на «Ды на ма». Стар шы ня Бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты-

кі Ва дзім Дзе вя тоў скі пры знаў ся, 

што сё ле та атры маў ся най леп шы 

тур нір па на па ле, ві до вішч нас ці і 

ат мас фе ры: «Мне цяж ка сло ва мі 

пе ра даць свае эмо цыі, сваё за-

хап лен не на шы мі спарт сме на мі. 

На ват не ма гу вы лу чыць ка гось ці 

ад на го. Усім прый шло ся цяж ка ў 

гэ тым се зо не, пан дэ мія ні ко га не 

па шка да ва ла. Але ні хто не стра-

ціў на строю і кож ны пра цяг ваў 

трэ ні ра вац ца. Яшчэ ёсць час, каб 

удас ка на ліць фор му і па ка заць вы-

дат ныя вы ні кі ўжо не ў Мін ску, а ў 

То кіа. Вя лі кі дзя куй ха чу ска заць 

гле да чам: ра ней на чэм пі я на це 

кра і ны, акра мя трэ не раў і спарт-

сме наў, ні ко га не бы ло, а ў гэ тыя

дні я ба чыў шмат не зна ё мых 

абліччаў. Мы па куль не са бра лі 

ста ды ён, але пяць-шэсць ты сяч 

гле да чоў — для нас ужо доб ра. 

Гэ та зна чыць, што лёд кра нуў ся, 

і мы ўсё ро бім пра віль на».

Спар тыў нае шоу да поў ні лі за-

баў ляль ная пра гра ма, вы ступ лен-

ні ар тыс таў. Кож ны ама тар лёг-

кай ат ле ты кі мог па зна ё міц ца са 

сва ім ку мі рам на аў то граф-се сіі 

сла ву тых лёг ка ат ле таў. Ка ра ле-

ва спор ту зноў па да ры ла ста лі цы 

спар тыў нае свя та.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ЗА МЕ НА АЛІМ ПІ Я ДЗЕ. 
БЕ ЛА РУС КАЯ ЛЁГ КА АТ ЛЕ ТЫЧ НАЯ
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