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Ле ген дар на га ганд ба-

ліс та Анд рэя Клі маў ца 

скла да на на зваць бе-

ла ру сам ці нем цам. На 

са мым па чат ку 90-х ён 

зра біў пер шыя кро кі 

ў сва ёй кар' е ры ў мін-

скім СКА, з якім стаў 

трох ра зо вым пе ра мож-

цам чэм пі я на ту кра і ны, 

а ў 1995 годзе пе ра-

браў ся гу ляць у Гер-

ма нію.

За збор ную Бе ла ру сі Клі-

ма вец пра вёў 101 афі цый-

ны матч і на доў гі час упі саў 

сваё імя ў гіс то рыю як рэ-

кард смен па лі ку па ядын каў 

і най леп шы бам бар дзір бе-

ла рус кай дру жы ны. Ад нак 

пас ля трыц ца ці спарт смен 

ака заў ся не за па тра ба ва ны 

ў ка ман дзе сва ёй кра і ны — 

ка лек тыў узяў курс на ама-

ла джэн не. Хоць сіл гу ляць, а 

га лоў нае, жа дан ня і ам бі цый 

у Клі маў ца та ды яшчэ ха па-

ла, та му на пра па но ву ад ня-

мец ка га бо ку аб зме не гра-

ма дзян ства ён ад ка заў ста-

ноў ча. Не ўза ба ве ў скла дзе 

бун дэс тым ганд ба ліст стаў 

чэм пі ё нам све ту і ўдзель ні-

кам Алім пій скіх гуль няў. Ця-

пер трэ нер ня мец ка га клу ба 

Анд рэй Ана то ле віч па ста ян-

на жы ве ў Гер ма ніі, ад нак ня-

змен на ле там пры яз джае ў 

род ную Бе ла русь. Гэ та і ста-

ла пад ста вай для су стрэ чы 

і вя лі кай раз мо вы пра лёс 

спарт сме на за мя жой.

— Анд рэй Ана то ле віч, 

на ра дзі ме з'яў ля е це ся 

кож нае ле та?

— Так, аба вяз ко ва. 

Атрым лі ва ец ца толь кі раз 

на год. За лет ні ад па чы нак 

спра бую аб' ез дзіць усіх сва я-

коў і сяб роў, уба чыць як ма га 

больш зна ё мых, з'ез дзіць у 

вёс ку, сха дзіць на ры бал ку. 

Да та го ж у Го ме лі пра вод-

зяць тур нір май го імя, заў-

сё ды імк ну ся пры сут ні чаць 

там.

— Ці за ўва жа е це, мя ня-

ец ца кра і на?

— Вя до ма, ста но віц ца 

ўсё больш пры го жай, го рад 

рас це, ста но віц ца чыс тым, 

зруч ным. Гэ та да ты чыц-

ца як Мін ска, так і Го ме ля, 

заў сё ды бы ваю і там і там. 

На ват вось гэ тую за лу (мы 

раз маў ля лі пад час Куб ка Бе-

ла ру сі па ганд бо ле ў Па ла цы 

спор ту «Уруч ча» — Аўт.) не 

па раў наць з той, якая бы ла 

ў ча сы, ка лі я тут трэ ні ра ваў-

ся. Та ды гэ та быў лёг ка ат ле-

тыч ны ма неж, бы лі да рож кі, 

лёг ка ат ле ты бе га лі па іх, а 

па ся рэ дзі не бы ло по ле, дзе 

трэ ні ра ва лі ся мы на тар та-

не. За раз за лу не па раў наць, 

усе ўмо вы для та го, каб раз-

ві вац ца.

— На сталь гі ру е це?

— Вя до ма, я тут ады граў 

га доў 20, гэ тая за ла для мя-

не род ная.

— Кож ны раз, ка лі пры-

яз джа е це ў Бе ла русь, вас 

мож на ўба чыць на ганд бо-

ле...

— Для мя не гэ та маг чы-

масць су стрэць зна ё мых, 

сён ня, на прык лад, уба чыў-

ся са сва ім пер шым трэ не-

рам. Па ба чыц ца з гуль ца мі, 

па гу та рыць ці ка ва. З Ва-

нем Броў ка ра зам гу ля лі 

ў «Мель зун ге не», су праць 

Сяр гея Ру тэн кі вы сту па ў 

у Лі зе чэм пі ё наў, сён ня яны 

ўсе тут.

* * *
— Чым ця пер зай ма е це-

ся ў Гер ма ніі вы і сям'я?

— Я трэ нер клу ба 3-й лі гі 

«Пфорц хайм». Пра цую з імі 

ўжо не каль кі га доў, за ста ю-

ся і на на ступ ны се зон. Ка лі 

быў гуль цом, ча су воль на га 

не бы ло — раз' ез ды, гуль ні, 

трэ ні роў кі, ад па чы нак там 

зу сім ма лень кі, плюс гуль ні 

за збор ную, атрым лі ва ла ся 

так, што я амаль до ма не 

бы ваў. Ця пер усё па-ін ша му, 

усё змя ні ла ся. Больш ма гу 

пла на ваць свой час.

Сын гу ляе ў мя не ў ка-

ман дзе, яму 19 га доў. Па-

куль па да ба ец ца, а як бу дзе 

атрым лі вац ца ў яго да лей — 

па гля дзім. Жон ка пра цуе ў 

ба сей не ін струк та рам, а дач-

ка ву чыц ца на юрыс та.

— Да ча го так і не змаг лі 

пры вык нуць у Гер ма ніі?

— За 22 га ды ўжо пры-

вык да ўся го. Я і там до ма, 

і тут до ма.

— У чым ба чы це асноў-

ную роз ні цу па між кра і на-

мі?

— Мен та лі тэт у лю дзей, 

вя до ма, ін шы. У нем цаў 

рас па ра дак стро гі, у нас усё 

больш сва бод на. Я жы ву ў 

не вя лі кай вёс цы, пас ля дзе-

вя ці га дзін ве ча ра на ву лі цы 

ўжо ні ко га не ўба чыш. Яны 

вель мі ра на ўста юць, з'яз-

джа юць на пра цу ў шэсць 

га дзін ра ні цы, та му кла-

дуц ца спаць ра на. Ад па чы-

ва юць толь кі ў вы хад ныя, 

вы хо дзяць у рэ ста ра ны. А 

не так, як у нас: мо гуць і ў 

па ня дзе лак. Пунк ту аль насць 

на са мым вы шэй шым уз роў-

ні, ну а ў Бе ла ру сі, як вя до-

ма, лю дзі больш жы вуць па 

прын цы пе «па куль гром не 

грым не, му жык не пе ра хрыс-

ціц ца».

— Для вас які лад жыц-

ця больш кам форт ны?

— Ду маю, ужо ня мец кі. 

Там у ця бе ёсць рас па ра дак, 

яко га пры трым лі ва еш ся, 

і гэ та дае пэў ныя га ран тыі ў 

жыц ці. Што да ты чыц ца спор-

ту, то ця пер усё больш лю-

дзей у Бе ла ру сі вя дуць зда-

ро вы лад жыц ця. Ра ней та-

ко га не бы ло: коль кі лю дзей 

на веласіпедах, коль кі бе гае. 

У Гер ма ніі так ужо даў но. 

За лы ні ко лі не пус ту юць, у 

іх у ганд бол у 6-й лі зе гу ля-

юць 50-га до выя дзя ду лі. Ка-

лі хо чаш, на прык лад, пай сці 

па гу ляць у бад мін тон, трэ ба 

за каз ваць пля цоў ку за га дзя. 

Лю дзі жы вуць і атрым лі ва-

юць за да валь нен не.

— Ка лі пры га даць ваш 

пер шы пры езд у Гер ма нію, 

ча ка лі, што за тры ма е це ся 

на столь кі доў га?

— Што вы, ні ко лі! Пер-

шы год для мя не быў вель-

мі цяж кі. Я не ве даў мо вы, 

быў адзін... Праз паў го да 

ўсё на да ку чы ла, ха цеў з'е-

хаць да до му, але по тым не як 

пры вык, праз год пад ву чыў 

мо ву, усё ас тат няе са мо са-

бой ста ла на свае мес цы. 

Ну а чым да лей, тым бы ло 

пра сцей.

* * *
— У Гер ма нію вы з'яз-

джа лі са СКА?

— Так, па сту пі ла вель мі 

доб рая пра па но ва, ад маў-

ляц ца бы ло б глуп ствам.

— Якія са мыя яр кія мо-

ман ты з вы ступ лен няў за 

СКА і збор ную Бе ла ру сі 

за ста лі ся ў па мя ці?

— На пэў на, чэм пі я нат 

Еў ро пы ў Іс лан дыі, гэ та мой 

пер шы тур нір, мне бы ло 

га доў 18. Я атры маў шмат 

эмо цый і ў гуль ня вым пла-

не, і са ма Іс лан дыя вель мі 

за пом ні ла ся.

— Вы тра пі лі ў збор ную, 

ка лі там гу ля лі алім пій скія 

чэм пі ё ны.

— Так, Кос ця Ша ра ва раў, 

Анд рэй Бар бы шын скі, Са ша 

Мі неў скі, Мі ша Які мо віч, Са-

ша Туч кін.

— Як яны вас су стрэ лі?

— Гэ та не для прэ сы. 

(Смя ец ца.) Як і ва ўсіх ка-

ман дах, бы лі свае звы чаі. 

Ста рыя — гэ та ста рыя, ма-

ла дыя — ма ла дыя, не бы-

ло дзе даў шчы ны, але бы ла 

пэў ная іе рар хія. Мы па він ны 

бы лі на сіць мя чы, збі раць 

іх пас ля трэ ні роў кі, за «ма-

зю ку» ад каз ваць, ка лі мы 

жы вём не дзе ў гас ці ні цы, 

ха дзіць усіх бу дзіць. Ду маю, 

усе праз гэ та пра хо дзі лі, ні-

чо га га неб на га.

А на пля цоў цы, ка лі ты 

ма ла ды, а по бач з та бой гу-

ля юць алім пій скія чэм пі ё ны, 

ты, вя до ма, ад ра зу ад чу ва-

еш ся бе не асаб лі ва ўпэў-

не на, але праз па ру гуль няў 

усё пра хо дзіць.

— Гіс то рыю са зме най 

гра ма дзян ства сён ня ўспа-

мі на е це нар маль на?

— Так. Для Бе ла ру сі я 

быў ужо ста ры, мне бы ло 

32 або 33 га ды, у збор ную 

вы клі каў я не атрым лі ваў, а 

для ня мец кай збор най па ды-

хо дзіў. Па сту пі ла пра па но ва 

ад трэ не ра Хай не ра Бран да, 

я па ду маў, ча му б не, ча му 

не па спра ба ваць. Ха це ла ся 

яшчэ па гу ляць на та кім вы-

со кім уз роў ні.

— Ка лі сы хо дзі лі са 

збор най Бе ла ру сі, ёю кі ра-

ваў Спар так Мі ра но віч?

— Так, але ні я кіх на цяг ну-

тых ад но сін, як пі са лі ў прэ-

се, у нас з ім ні ко лі не бы ло. 

Я заў сё ды ка заў, што Спар-

так Пят ро віч — гэ та мой най-

леп шы трэ нер за ўсе ча сы ў 

ганд бо ле.

— На пэў на, гля дзе лі на 

вас ско са і асу джа лі та ды 

мно гія?

— Так, і ў га зе тах пі са лі, 

але я ста ра ўся на огул ні чо га 

не чы таць, пра пус каць мі ма. 

Я лі чу, што, ка лі ча ла век да 

не ча га імк нец ца, гля дзіць у 

бу ду чы ню, ні чо га га неб на га 

ў гэ тым ня ма. Ды і для збор-

най Бе ла ру сі я зра біў шмат, 

не ве даю ці па бі ты гэ ты рэ-

корд за раз, але та ды згу ляў 

за ка ман ду больш за ўсё 

мат чаў і за кі нуў больш за ўсё 

мя чоў, та му сум лен не мя не 

не му чыць.

— Як ад рэ ага ва лі на 

зме ну гра ма дзян ства род-

ныя?

— Ды ўсё доб ра, пад тры-

ма лі, без праб лем.

— У Гер ма ніі ўда ло ся 

стаць сва ім?

— У ня мец кай збор най 

бы лі вы дат ныя ад но сі ны, 

не прос та ка манд ныя, а ся-

мей ныя. Ра бі лі ўсё, каб не 

толь кі гуль цы, але і іх сем'і 

ме лі зно сі ны па між са бой. 

Нас вы клі ка лі на збо ры ра-

зам з жон ка мі і дзець мі. Мы 

трэ ні ра ва лі ся, а жон кі прос та 

зай ма лі ся спор там, у абед 

ра зам маг лі ад па чы ваць, по-

тым ла дзі лі дзень спа бор ніц-

тваў, ка лі мы бы лі раз бі тыя 

на па ры і гу ля лі ў бад мін тон, 

фут бол, ва лей бол. Гэ та бы ло 

вель мі ці ка ва і ня звык ла.

— Па мя та е це свой пер-

шы матч за збор ную Гер-

ма ніі?

— Так шмат іх ады граў, 

што пер шы не па мя таю дак-

лад на. Уво гу ле ў мя не іх бы-

ло 77. Я тра піў на чэм пі я нат 

Еў ро пы, вый граў чэм пі я нат 

све ту, па бы ваў на Алім-

пій скіх гуль нях. Па ез дзіў 

вель мі шмат. Най боль шых 

пос пе хаў да мог ся ме на ві та 

з ня мец кай збор най. Ду маю, 

вый граць чэм пі я нат све ту са 

збор най Бе ла ру сі мне б не 

ўда ло ся.

— Але вы так і не пра-

спя ва лі гімн Гер ма ніі...

— На ват не ве даю, як 

рас тлу ма чыць ча му...

— Ця пе раш няя ня мец-

кая збор ная моц на ад роз-

ні ва ец ца ад ва шай?

— Так, па ка лен не змя ні-

ла ся, прый шло шмат ма ла-

дых гуль цоў, ганд бол стаў 

яшчэ хут чэй шы, больш сі-

ла вы, пад бор гуль цоў зу сім 

ін шы, фі зіч нае раз віц цё ста-

ла на шмат мац ней шае. Так 

увесь час ад бы ва ец ца, гэ та 

нар маль ны пра цэс.

— Ка лі ўзяць збор ную 

ва ша га ча су і ця пе раш-

нюю, як ду ма е це, хто б 

вый граў?

— Цяж ка ска заць, шмат 

зо рак бы ло ў нас, шмат іх і 

ця пер. Да рэ чы, з той збор-

най мы час та збі ра ем ся і 

за раз. Для нас ар га ні зу юць 

тур ні ры дзесь ці ка ля пяці ра-

зоў на год, усе атры ма ныя 

гро шы ідуць на даб ра чын-

насць. Гэ та вель мі пры ем-

на — і па ба чыц ца, і да па-

маг чы ка мусь ці.

* * *
— У Бе ла ру сі час та бы-

ва е це на ганд бо ле, мо жа-

це аца ніць яго ця пе раш ні 

стан?

— На зі раю рост. Ад кры-

ва ец ца ўсё больш дзі ця чых 

школ, пры цяг ва ец ца шмат 

трэ не раў, якія са мі ра ней гу-

ля лі ў ганд бол, якія са праў ды 

мо гуць на ву чыць і пе ра даць 

свой во пыт. Я лі чу, гэ та пра-

віль на: чым больш дзя цей 

бу дзе, тым больш ча ла век 

по тым прый дзе ў збор ную, 

тым больш зо рак мож на бу-

дзе знай сці.

— Мно гія звяр та юць 

ува гу на сла бы ўнут ра ны 

чэм пі я нат.

— Так. Толь кі вось пы тан-

не, як зра біць яго моц ным? 

Мне зда ец ца, усё ўпі ра ец-

ца ў фі нан сы, вя до ма, ка лі 

клуб мо жа да зво ліць са бе 

доб рых гуль цоў, і ўзро вень 

ад ра зу па ды мец ца і ўсе пач-

нуць рас ці. Чым больш моц-

ных ка ман даў, тым больш 

во пы ту, кан ку рэн цыі, а так 

атрым лі ва ец ца, што ча сам і 

гля дзець не вель мі ці ка ва.

— Ці са чы лі за БГК імя 

Мяш ко ва ў Лі зе чэм пі ё наў?

— Ка лі ёсць час, гля джу. 

Брэст — гэ та пры стой ная ка-

ман да, доб рыя гуль цы, зу сім 

ін шы ўзро вень.

— Што ска жа це пра па лі-

ты ку мінск ага СКА, які вы-

рошч вае моц ных гуль цоў, 

а по тым яны сы хо дзяць у 

еў ра пей скія клу бы?

— Для гуль ца, які сы хо-

дзіць у моц ны клуб, гэ та доб-

ра. Ён не ва рыц ца ў гэ тай ка-

шы, а ба чыць неш та но вае, 

да дае ў май стэр стве, рас це. 

У спарт сме на век ка рот кі, 

та му яму трэ ба па спець не 

толь кі неш та вый граць, але 

і за ра біць на бу ду чы ню, каб 

пра кар міць сям'ю.

— Вам бы ло б ці ка ва 

згу ляць у су час ны ганд-

бол?

— Ча му не? Я ў ся бе ў 3-й 

лі зе яшчэ бе гаю, але толь кі 

ў аба ро не вы хо джу.

— Пра што вы ця пер 

ма ры це, ва шы трэ нер скія 

ам бі цыі?

— Так са ма раз ві вац ца і 

ка лі-не будзь не толь кі трэ-

цюю лі гу трэ ні ра ваць, а ха це-

ла ся б па спра ба ваць да лей, 

пай сці і ў другую, і ў першую. 

Цяж ка ва та мя няць род дзей-

нас ці, ка лі ад даў ад на му ўсё 

жыц цё, та му лі чу, што трэ ба 

ўдас ка наль вац ца ў гэ тай га-

лі не. Ду маю, што ра зу мею 

трош кі ў ганд бо ле.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Анд рэй КЛІ МА ВЕЦ:

«У СПАРТ СМЕ НА ВЕК КА РОТ КІ»
Як бе ла рус стаў чэм пі ё нам све ту і па бы ваў на Алім пі я дзе з дру гой збор най

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВЫИГРЫВАЙ ПО-MASTERСКИ!»
Место и дата составления отчета:

04.06.2018 г.

г. Минск, пр. Независимости, 11/2, офис 328

1. Организатор: общество с ограниченной ответственностью «ТриВижн», 

220030, г. Минск, пр. Независимости, 11/2, офис 328, УНП 190624910.

2. Наименование рекламной игры – «Выигрывай по-MASTERcки!».

3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3199 от 31.01.2018 г., выдано Министерством антимонопольного регу-

лирования и торговли Республики Беларусь.

4. Срок начала рекламной игры: 12 февраля 2018 г. 

Срок окончания рекламной игры: 15 июня 2018 г. 

5. Количество участников рекламной игры: 3 449 участников.

6. Призовой фонд разыгран полностью.

7. Победители рекламной игры: 1 000 (тысяча) победителей. 

Список победителей находится на сайте ОАО «Белгазпромбанка», 

www.belgazprombank.by, в разделе «Новости».

8. Для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375 17 

209-90-03.

9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено не было. 

Жалоб организатору и комиссии не поступало


