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НА ЗВА НЫ СКЛА ДЫ 
КА МАН ДАЎ 

НА МАТЧ 
КУ БКА ДЭ ВІ СА

Су стрэ ча І гру пы Еў ра-Аф ры кан-

скай зо ны су праць збор най Ра сіі 

ад бу дзец ца 14—15 ве рас ня на Ма-

лой арэ не «Луж ні коў».

Ка пі тан бе ла рус кай ка ман ды Ула дзі-
мір Валч коў дня мі аб вяс ціў ім ёны гуль цоў, 
якія пры муць удзел у гэ тым мат чы. Пла-
ну ец ца, што на корт вый дуць Ілья Іваш-
ка, Ягор Ге ра сі маў, Аляк сандр Згі роў скі, 
Мак сім Мір ны і Анд рэй Ва сі леў скі.

У рэй тын гу ка ман даў у ро зыг ры шы 
Куб ка Дэ ві са на ша дру жы на зай мае 
32-е мес ца. У 2017 го дзе муж чын ская 
ка ман да вы сту па ла ў гру пе І Еў ра-Аф-
ры кан скай зо ны. На га да ем, у Мін ску 
бы лі абы гра ны Ру мы нія (3:2) і Аў стрыя 
(3:1). За тым ка ман да Ула дзі мі ра Валч ко-
ва ў мат чы за вы хад у Су свет ную гру пу 
са сту пі ла ка ман дзе Швей ца рыі — 2:3. 
У пер шым мат чы 2018 го да Бе ла русь 
са сту пі ла збор най Аў стрыі — 0:5, якой 
ра ней прай гра лі і ра сі я не.

Ка пі тан ра сій скай ка ман ды Ша міль 
Тар пі шчаў так са ма на зваў ім ёны тэ ні сіс-
таў, якія вый дуць на корт су праць бе ла-
ру саў. Гэ та Ка рэн Ха ча наў, Да ні іл Мядз-
ве дзеў, Анд рэй Руб лёў, Яў ген Данскі і 
Яў ген Кар лоў скі.

Так са ма з 15 ве рас ня ў Маск ве стар-
туе «Ку бак Крам ля», на якім пла нуе 
вы сту піць Ары на Са ба лен ка. Ар га ні за-
та ры спа бор ніц тваў у Маск ве ад зна ча-
юць сур' ёз нае прад стаў ніц тва гуль цоў 
топ-уз роў ню, якія бу дуць вес ці ба раць бу 
за ач кі і маг чы масць тра піць на вы ні ко вы 
тур нір у Сін га пу ры.

У па пя рэд нім спі се яшчэ ад на бе ла-
рус ка Аляк санд ра Са сно віч. У Маск ву 
пла ну юць так са ма пры ехаць Ма рыя 
Ша ра па ва, Кі кі Бер тэнс з Ні дэр лан даў, 
бель гій ка Элі зы Мер тэнс, Алі зэ Кар нэ з 
Фран цыі, укра ін ка Ле ся Цу рэн ка і сла-
вач ка Да мі ні ка Цы бул ка ва.

БІЯ ТЛА НІС ТЫ 
ПРА ЦЯГ ВА ЮЦЬ 
ПАД РЫХ ТОЎ КУ 

ДА СЕ ЗО НА
Муж чын ская і жа но чая збор ныя 

Бе ла ру сі трэ ні ру юц ца 
ў спарт комп лек се «Раў бі чы»

У скла дзе жа но чай ка ман ды на збо-

ры — Іры на Крыў ко, Дзі на ра Алім-

бе ка ва, Да р'я Юр ке віч і Ган на Со ла. 

У муж чын скую ка ман ду ўклю ча ныя 

Сяр гей Ба чар ні каў, Ула дзі мір Ча пе-

лін, Ра ман Ялёт наў, Мак сім Ва ра-

бей, Ан тон Смоль скі, Вік тар Крыў-

ко і Дзміт рый Ла зоў скі.

«Асноў ныя мэ ты і за да чы збо ру — ад-

пра цоў ка на вы каў страль бы пры пэў ных 

хут кас ных рэ жы мах пры спа бор ніц кай 

хут ка сці, па вы шэн не ўзроў ню функ цыя-

наль най пад рых та ва нас ці бія тла ніс таў 

на дыс тан цый ныя хут ка сці, — рас ка заў 
стар шы трэ нер муж чын скай ка ман-

ды Алег РЫ ЖАН КОЎ. — Пас ля збо-

ру бу дзе не вя лі кі пе ра пы нак і ўдзел у 

чэм пі я на це Бе ла ру сі па лет нім бія тло не. 

Спе цы яль най пад вод кі да гэ тых спа бор-

ніц тваў ра біць не бу дзем, гэ та пла на вае 

ме ра пры ем ства», — ад зна чыў ён.
Ву чэб на-трэ ні ро вач ны збор пра цяг-

нец ца да 20 ве рас ня. За тым з 26 ве рас ня 
стар туе чэм пі я нат Бе ла ру сі па лет нім бія-
тло не. А пер шы этап Куб ка све ту се зо на 
2018/2019 пач нец ца 2 снеж ня ў сла вен-
скай Па клю цы.

Сё лет ні год у бе ла рус кім ха кеі стаў ба-

га тым на рэ фор мы, пад кі раў ніц твам у 

ня даў нім мі ну лым стар шы ні фе дэ ра цыі 

Ся мё на Ша пі ры быў пры ня ты шэ раг ра-

шэн няў, на кі ра ва ных на раз віц цё ай-

чын на га ха кея. Ця пе раш ні кі раў нік фе-

дэ ра цыі Ге надзь Са ві лаў гэ тыя рэ фор-

мы пад тры маў. Акра мя та го, па ўка зан ні 

Прэ зі дэн та кра і ны ў Бе ла ру сі ство ра ны 

яшчэ ча ты ры ха кей ныя клу бы — у Ба-

ра на ві чах, Ор шы, Пін ску і Баб руй ску. 

У адзін з іх мы за ві та лі на пя рэ дад ні 

стар ту чэм пі я на ту кра і ны, каб да ве дац-

ца, ці лёг ка па бу да ваць ха кей ны клуб 

з ну ля і за ці ка віць лю дзей спор там у 

не вя лі кім пра він цый ным го ра дзе.

Мы пры еха лі ў Ор шу, ка лі да стар ту чэм-
пі я на ту за ста ва ла ся два тыд ні, ха кей ная 
арэ на, якая бы ла па бу да ва на яшчэ ў 2013 
го дзе, ця пер, зда ец ца, зда бы ла но вае жыц цё, 
бо за раз у го ра дзе з'я віў ся ўлас ны ха кей ны 
клуб. Ра ней (з 2016 го да) тут гу ля ла ка ман да 
«Ара рат» з Ерэ ва на, якая вы сту па ла ў най-
вы шэй шай лі зе, ця пер на лё дзе трэ ні ру ец ца 
«Ла ка ма тыў». Пад кі раў ніц твам у мі ну лым 
вя до ма га ха ке іс та, а ця пер трэ не ра Анд рэя 
Ра соль кі хлоп цы рых ту юц ца да стар ту се-
зо на.

Са браць ка ман ду 
з ну ля ня прос та

Зай мац ца фар мі ра ван нем скла ду трэ нер-
скі штаб Анд рэя Яў ге на ві ча па чаў яшчэ ў кра-
са ві ку. Па пер ша па чат ко вай ідэі но выя клу бы 
па він ны бы лі з'я віц ца на ба зе фарм-клу баў 
ужо іс ну ю чых ка ман даў, так гуль цы «Юні ё ра» 
па він ны бы лі склас ці асно ву «Ла ка ма ты ва», 
фарм-клуб «Шах цё ра» — асно ву но вай ка-
ман ды ў Пін ску, дру гая ка ман да «Го ме ля» 
стаць пад мур кам клу ба ў Баб руй ску, а БФСТ 
«Ды на ма» — ас но вай дру жы ны ў Ба ра на ві-
чах. Даб раць ас тат ніх гуль цоў бы ло за да чай 
трэ не раў і кі раў ніц тва. 

На огул ідэя ства рыць но выя клу бы ў кра і-
не мне па да ба ец ца. Гэ та вя лі кі плюс для тых 
хлоп цаў, якія гу ля лі ў най вы шэй шай лі зе, та му 
што ўзро вень па між лі га мі роз ны. Яны хут-
чэй бу дуць адап та вац ца да да рос ла га ха кея, 
та му што тут ёсць маг чы масць раз ві вац ца, 
гу ляць, — ад зна чае Анд рэй Ра соль ка. — Мы 
пра вя лі пра гля ды, гуль цы пры яз джа лі, ка гось-
ці мы па кі да лі, ін шых ад праў ля лі да до му. За-
раз кас цяк ка ман ды — гэ та гуль цы «Юні ё ра», 
іх у нас ча ла век во сем, ас тат нія ха ке іс ты з 
ін шых бе ла рус кіх клу баў, ёсць ле гі я не ры».

Ся рэд ні ўзрост «Ла ка ма ты ва» сён ня 22—
23 га ды, са ма му да рос ла му гуль цу 32. «Лі-
чу, гэ та ма ла дая ка ман да, во пыт пры хо дзіць 
толь кі да 30, ка лі гу лец ужо па быў у роз ных 
клу бах. У нас па куль та кіх хлоп цаў ма ла», — 
ад зна чае на стаў нік.

Анд рэй Ра соль ка ка жа, што са мая вя лі кая 
скла да насць пры ства рэн ні клу ба за клю ча-
ла ся ў тым, каб пры вез ці ў Ор шу ха ке іс таў. 
Зра зу ме ла, што ўсе гуль цы бу дуць ін ша га-
род нія, а зна чыць, ім трэ ба даць жыл лё. Ад-
ра зу ўзні ка юць фі нан са выя пы тан ні, хлоп цы 
ці ка вяц ца, як бу дзе ар га ні за ва на хар ча ван не, 
ці не ўзнік не праб лем з фор май. «Не бу ду 
ха ваць, я атрым лі ваў ад мо вы. Тых гуль цоў, 
якіх за пра шаў, ха це лі ба чыць у сва ім скла дзе 
і ін шыя клу бы, і я так ра зу мею, хлоп цы прос та 
вы бі ра лі леп шыя ўмо вы», — дзе ліц ца трэ нер. 
Яшчэ адзін ад моў ны мо мант: у Ор шы па куль 
ня ма улас най дзі ця чай шко лы, мяс цо вых ма-
ла дых ха ке іс таў, гэ та зна чыць, пад ма ца ван ня 

для да рос лай ка ман ды. «Узяць «Юнац тва» 
або «Шах цёр» — у іх шко лы пра цу юць і ёсць 
ад куль узяць гуль цоў. У Ор шы па куль толь-
кі пяць груп, дзя цей, якія зай ма юц ца ха ке-
ем, і то гэ та вель мі ма ла дыя хлоп цы, са мы 
ста рэй шы ўзрост, па-мой му, га доў 13. Гэ та 
зна чыць, на ват пад фарм-клуб яны не па-
ды хо дзяць», — ад зна чае на стаў нік. Да рэ чы, 
дру гую ка ман ду «Ла ка ма ты ва» пла ну ец ца 
ства рыць ужо праз ча ты ры га ды.

«Вы стра ліць»
у пер шы год не маг чы ма

У ця пе раш нім се зо не «Ла ка ма тыў» бу дзе 
вы сту паць у ды ві зі ё не В бе ла рус кай эк стра-
лі гі. На га да ем, ра шэн не па дзя ліць лі гу на 
два ды ві зі ё ны бы ло пры ня та ў гэ тым го дзе. 
У кан цы се зо на ў эк стра лі зе прой дзе пе ра ход-
ны тур нір, у ім су стрэ нуц ца дзве най гор шыя 
ка ман ды ды ві зі ё на А па вы ні ках рэ гу ляр на га 
чэм пі я на ту і дзве най леп шыя ка ман ды ды ві зі-
ё на В. Пе ра мож цы пя рой дуць у ды ві зі ён, дзе 
са бра ны больш моц ныя ка ман ды. «Ду маю, і ў 
ды ві зі ё не В, у якім мы бу дзем вы сту паць, нас 
чакае доб ры чэм пі я нат, пры клад на роў ныя 
ка ман ды. Маг чы ма, за кошт во пы ту «Хі мік» 
і «Брэст» бу дуць мець пе ра ва гу, але і з імі 
пазмагаемся», — рас каз вае га лоў ны трэ нер 
«Ла ка ма ты ва».

Усе ра зу ме юць, што ства рыць ка ман ду і 
«вы стра ліць» у пер шы ж год да во лі скла да на, 
але за да чы пе рад ар ша ка мі ста вяц ца вы со-
кія. На дум ку Анд рэя Ра соль кі, для ства рэн ня 
бая здоль най дру жы ны трэ ба га ды два, але і 
ў гэ тым се зо не гуль цы «Ла ка ма ты ва» бу дуць 
ста рац ца вы гля даць год на. «Ка лі не атры-
ма ец ца, не ду маю, што трэ ба апус каць ру кі, 
усё роў на бу дзем ру хац ца да лей. Ця пер нам 
мо жа не ха піць сыг ра нас ці, во пы ту, май стэр-
ства, гэ та важ на, але не так прос та», — пад-
крэс лі вае Ра соль ка.

Ці ка васць 
з бо ку мяс цо вых ёсць

Пе ра яз джа ю чы пра ца ваць у Ор шу, ця пе-
раш ні га лоў ны трэ нер ужо кры ху быў зна ё мы 
з мяс цо вы мі ўмо ва мі, на вед ваў ля до вы палац 
па пы тан нях клуба «Юнац тва», у якім пра ца-
ваў ра ней. «Заў сё ды здзіў ля ла, як на та кой 
арэ не з умя шчаль нас цю 3,5 ты ся чы не бы ло 
ка ман ды. Тлу ма чы лі, што яна па бу да ва на пад 
дзі ця чую шко лу, — рас каз вае Анд рэй Яў ге-
на віч і ад зна чае вя лі кую ці ка васць да ха кея 
з бо ку ар ша коў: — Ка лі пры яз джаў сю ды 
са сва ім «Юні ё рам» гу ляць су праць «Ара-
ра та», здзіў ляў ся: вы сту па юць не мяс цо выя 
ха ке іс ты, а лю дзі хо дзяць на ха кей, збі ра ла ся 
па 500—600 гле да чоў. На Куб ку Са лея на 
мат чы ў нас бы ло ка ля 1300 ча ла век, вель-
мі спа да ба ла ся пад трым ка ба лель шчы каў. 
У Ор шы лю дзі лю бяць ха кей, я тут Міш ку 
Гра боў ска га ім пры вёз, яны яго га дзі ны дзве 
не ад пус ка лі. Фут боль ная ка ман да ў го ра дзе 

ёсць, але яна не як сла ба гу ляе, ля до вы па лац 
ёсць, а вя лі ка га ха кея не бы ло, лю дзям ня ма 
ча го ра біць».

На га да ем, да та го, як Анд рэй Ра соль ка 
ўзна ча ліў ар шан скі клуб, ён доў гі час пра ца-
ваў у струк ту ры мінск ага «Юнац тва», год уз-
на чаль ваў ха кей ны клуб «Ві цебск», а пад час 
сва ёй гуль ня вой кар' е ры пра вёў за збор ную 
Бе ла ру сі 73 мат чы, вы сту паў за мін скае «Ды-
на ма», «Юнац тва», ра сій скія «Аван гард», 
«Поў на чсталь», «Ме та лург», «Наф та хі мік». 
За раз га лоў ны трэ нер ад зна чае, што для яго 
са мо га пра ца ў «Ла ка ма ты ве» — гэ та но-
вы вы клік і пэў ны во пыт. «Усё ж та кі ра ней 
я пра ца ваў у ка ман дзе, якая ста ві ла толь кі 
мак сі маль ныя за да чы. Тут, ка лі ўсё больш-
менш скла дзец ца, пой дзе, як я пла ную, то 
праз па ру га доў з'явіцца «Ла ка ма тыў», з якім 
бу дуць лі чыц ца ўсе. Гэ та, вя до ма, за ле жыць 
не толь кі ад нас, але і ад роз ных фак та раў 
уво гу ле: і ад фі нан саў, і ад спон са раў, і ад та-
го, ці за хо чуць ха ке іс ты за ста вац ца ў Ор шы. 
У бы та вым пла не я не пе ра бор лі вы, клуб не 
аплач вае мне бен зін, та му ез дзіць па марш-
ру це Ор ша — Мінск час та не пла ную. Мы ўсе 
бу дзем жыць тут».

Ці ка ва, што трэ нер ве дае пра тое, што 
Ор шу пры ня та лі чыць не асаб лі ва спа кой ным 
го ра дам, але яго гэ та не па ло хае. «Хай мі лі-
цыя гэ тым зай ма ец ца. Я гу ляў у та кіх га ра дах 
у Ра сіі, як Омск, Ча ра па вец, та кую шко лу 
прай шоў... Да та го ж гэ та бы лі 90-я, лю дзі 
ха дзі лі на гуль ні з за ла ты мі лан цу га мі, але 
лю бі лі ха кей».

Да рэ чы, у трэ нер скі штаб Анд рэя Ра соль кі 
так са ма ўвай шлі ў мі ну лым вя до мыя ха ке іс ты 
Аляк сей Гі ро і Іван Усе нка. Пра цяг ва ец ца по-
шук трэ не ра для ва ра та роў. Анд рэй Яў ге на-
віч на мяк нуў, што, маг чы ма, хут ка мы па чу ем 
аб гуч ным іме ні ў «Ла ка ма ты ве».

* * *
Тры асноў ныя зме ны ў бе ла рус кім ха кеі ў 

гэ тым го дзе да ты чац ца ўзрос ту, за роб каў і 
па дзе лу эк стра лі гі. Раз маў ля ю чы з аў та ры-
тэт ным спе цы я ліс там, мы не змаг лі не спы-
таць у Анд рэя Ра соль кі пра яго мер ка ван не 
на конт гэ тых рэ фор маў.

— Я лі чу, ка лі мо ладзь хо ча раз ві вац ца, то 
ўво дзіць ней кія ўзрос та выя лі мі ты бес ка рыс-
на. Яны, на ад ва рот, рас слаб ля юць гуль цоў, 
ха ке іс ты ра зу ме юць, што та кім чы нам па-лю-
бо му тра пяць у склад. Ка лі гу лец ад па вя дае 
ўзроў ню, лю бы трэ нер і так дасць яму гу ляць. 
За раз шу каю ўзрос та вых ха ке іс таў, каб яны 
па ка за лі ма ла дым, як гу ляць, трэ ні ра вац ца, 
а іх прос та ня ма. Ка лі б у нас іх быў пе ра-
бор, та ды, ка лі лас ка, лі мі ты б пра ца ва лі, 
але на да дзе ны мо мант у нас іх не да бор. 
Пер ша па чат ко ва быў 71 уз рос та вы гу лец, як 
ака за ла ся, боль шасць з іх — ле гі я не ры, яны 
ўзя лі ча ма да ны і з'е ха лі. Уво гу ле, па-мой му, 
іх за ста ло ся 45, ка лі па дзя ліць на ўсе клу бы, 
то гэ та ўся го па тры гуль цы, а лі мі там пра-
ду гле джа на сем.

Што да ты чыц ца рэ фор маў у фі нан са вым 
пла не, клу бы атры ма лі лі мі ты на за роб кі, але 
мно гія і да мі ні маль ных гро шай не да цяг ва-
юць. А вось па дзел эк стра лі гі я ві таю, усё ж 
та кі тыя ліч бы на таб ло, з які мі за кан чва лі ся 
мат чы ў нас у апош нія га ды, не ўпры гож ва-
юць бе ла рус кі ха кей.

У кан чат ко вым вы ні ку трэ ба гля дзець, як 
пра цу юць уве дзе ныя рэ фор мы, якую ка рысць 
яны пры но сяць, і по тым ра біць пра віль ныя 
вы сно вы. Я ду маю, праз год ужо мож на бу дзе 
зра зу мець, пра віль на мы па сту пі лі ці не.
г. Ор ша.

ЛЯ ДО ВЫ ПА ЛАЦ БЫЎ,
А ВЯ ЛІ КА ГА ХА КЕЯ — НЕ
Як у Ор шы з'я віў ся но вы клуб «Ла ка ма тыў»
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