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Медальны фініш і ўпэўненасць,
што ўзнагароды яшчэ будуць!
У «Раўбічах» завяршыўся
адкрыты чэмпіянат Еўропы па біятлоне
На турніры пад Мінскам сабраліся вядучыя біятланісты
еўрапейскага кантынента і не толькі, гэта прадстаўнікі
37 краін, у тым ліку страляючыя лыжнікі з ЗША, Канады,
Кітая, Аўстраліі і Казахстана. Усяго — 295 біятланістаў,
гэта значыць Беларусь чарговы раз пабіла рэкорд па
колькасці ўдзельнікаў. Асвятляць ход турніру ў «Раўбічы»
прыехалі дзясяткі замежных журналістаў.

Па выніках спаборніцтваў былі разыграны восемь камплектаў узнагарод. Першае месца
ў ме даль ным за лі ку за ня ла
зборная Швецыі, у яе ак тыве
тры залатыя, дзве сярэбраныя
і адна бронзавая ўзнагароды.
Не дзіўна, бо гэтая краіна прывезла ў Беларусь свой наймацнейшы склад. Біятланісты Расіі
сталі другімі, у іх скарбонцы два
«золаты», два «серабры» і адна
«бронза». На трэцім месцы Нарвегія: два залатыя медалі, адзін
сярэбраны і два бронзавыя. Беларусь з трыма ўзнагародамі,
«серабро» ў пасьюце і «бронза»
ў індывідуальнай гонцы Ірыны
Крыўко, а таксама трэцяе месца
ў змешанай эстафеце, размясцілася на пятай пазіцыі. Напэўна,
магло б быць і лепш, але і такі

вынік парадаваў балельшчыкаў,
якіх у гэтыя дні ў «Раўбічах» было шмат.
Ар га ні за та ры па ста ра лі ся
па кла па ціц ца аб усіх ас пектах чэмпіянату, прадугледзелі
камфортныя трыбуны для гледачоў на ста ды ёне і зруч нае
размяшчэнне па ходзе трасы,
а таксама арганізавалі забаўляльную праграму. У гэтыя дні
ў спартыўным комплексе не пераставалі гучаць музыка і апладысменты.
Асабліва панервавацца арга ні за та рам прый шло ся з-за
надвор'я, бо ў першыя дні чэмпіянату ў Беларусі трымалася
плю са вая тэм пе ра ту ра. Каб
захаваць трасу, спецыялісты ў
прамым сэнсе слова працавалі і днём і ноччу. На дапамогу
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Месцы ў плэй-оф
становяцца
ўсё больш каштоўнымі
У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра самыя
актуальныя падзеі выхадных.

прыходзілі штучны
снег, салетра і спецыяльная тэхніка.
Але на ват гэ тыя
аспек ты не перашко дзі лі бе ла русам атрымаць высокую ацэнку
па арганізацыі чэмпіянату ад
віцэ-прэзідэнта Міжнароднага
саюза біятланістаў Івора Лехотана, які на цырымоніі закрыцця
турніру сказаў масу добрых слоў
у адрас арганізатараў.
У сваю чаргу міністр спорту
і турызму Сяргей КАВАЛЬЧУК
у чарговы раз адзначыў, наколькі важныя падобныя турніры для
Беларусі. «Біятлон — адзін з самых папулярных відаў спорту,
у якім ёсць традыцыі, шматразовыя алімпійскія чэмпіёны,
але самае галоўнае — ёсць
балельшчыкі, якія так шчыльна
запаўнялі трыбуны спарткомплексу, — адзначыў ён. — Ацэнка
Міжнароднага саюза біятланістаў для нас важная, бо Беларусі
трэба будзе прыняць яшчэ этап
Кубка свету ў 2022 годзе. На
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чэмпіянаце Еўропы нам удалося справіцца з умовамі надвор'я,
падрыхтаваць і лыжню, і комплекс па самых высокіх стандартах. Адзначу і дасягненні беларус кіх бія тла ніс таў. Асаб лі ва
мяне парадавала мужчынская
каманда, якая ўсё бліжэй падбіраецца да прызавых месцаў.
Чакаем ад нашых страляючых
лыжнікаў поспехаў ужо ў Эстэрсундзе, дзе ў сакавіку пройдзе
чэмпіянат свету».
У завяршэнне чэмпіянату ў
«Раўбічах» адбылася цырымонія
перадачы сцяга ІBU эстонскаму
Отэпя, які прыме чэмпіянат Еўропы па біятлоне ў 2020 годзе.
Дарэчы, беларуская каманда
застаецца ў спарткомплексе,
каб падрыхтавацца да чэмпіянату свету, які пройдзе ў Швецыі
з 7 па 17 сакавіка.

Бе ла рус кія атле ты за ва я ва лі
23 медалі на міжнародным турніры катэгорыі А — адкрытага чэмпіянату
Беларусі па самба на прызы Прэзідэнта
Беларусі. У спаборніцтвах прынялі ўдзел
каля 300 атлетаў у баявым і спартыўным
самба. Беларусь прадстаўлялі 25 спартсменаў у дзевяці вагавых катэгорыях у мужчын
і ў сямі — у жанчын. Адзначым, што турнір
у Мінску — тэставы перад ІІ Еўрапейскімі
гульнямі.
Баскетбалісты зборнай Беларусі пераможна завяршылі першы
кваліфікацыйны этап чэмпіянату Еўропы-2021. У апошнім матчы кваліфікацыйнай групы А падапечныя Аляксандра Круцікава абыгралі ў Мінску каманду Швецыі
з лікам 73:60. Самым выніковым у складзе
пераможцаў стаў цэнтравы Арцём Парахоўскі, які набраў 15 ачкоў.
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Нагадаем, да гэтага беларусы абмяняліся гасцявымі вікторыямі з датчанамі, саступіўшы ў Мінску — 94:98 і ўзяўшы рэванш
у Нестведзе — 84:79, а таксама прайгралі шведам ва Упсале — 59:87. Выніковае
становішча: Швецыя — 6 ачкоў (розніца
мячоў — 298—282), Данія — 6 (327—329),
Беларусь — 6 (310—324). Шведы адразу
трапілі ў асноўны этап еўракваліфікацыі,
а беларусы і датчане разам з албанцамі ў
жніўні правядуць яшчэ адзін раўнд адбору.
Брэсцкі гандбольны клуб імя
Мяш ко ва па цяр пеў дзя вя тае
паражэнне на групавым этапе Лігі чэмпі ё наў, ус ту піў шы «Весп рэ му» 20:28.
За ключ ны па яды нак у гру пе А брэсцкія ганд ба ліс ты пра вя дуць 2 са ка ві ка
на сва ёй пля цоў цы су праць швед ска га
«Крысціянстада».
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НЕ ТОЛЬКІ ЧЭМПІЁНЫ,
АЛЕ І НАВАТАРЫ
Этап Кубка свету і дэбют сінхронных скачкоў —
найлепшыя фрыстайлісты свету пабывалі ў Беларусі

Нават з біятлоннай трасы чэмпіянату
Еўропы было відаць, што на трампліне для фрыстайлістаў таксама кіпяць
страсці. «Раўбічы» ў гэтыя выхадныя
сталі цэнтрам не толькі біятлона.
Трэці этап Кубка свету па лыжнай акрабатыцы ў Беларусі сабраў сёлета як ніколі
шмат элітных спартсменаў, у такім складзе
яны не заўсёды прыязджаюць нават на чэмпіянат свету. Больш за 60 атлетаў з 12 краін,
з іх самыя моцныя склады заявілі амерыканцы, кітайцы і расіяне. А вось беларусы
на дамашнім этапе недалічыліся некалькіх
лідараў, з-за праблем са здароўем сезон
прапускаюць Ала Цупер, Ганна Гуськова і
Станіслаў Гладчанка.
Затое ў «Раўбічах» выступіла чэмпіёнка
свету Аляксандра Раманоўская і алімпійскі
чэмпіён Антон Кушнір, кампанію ім склала
беларуская моладзь. Для жаночай каманды дамашні этап склаўся вельмі няўдала,
ніводная беларуска не змагла прабіцца ў
фінал, Аляксандра Раманоўская нават упала на прызямленні. Пазней галоўны трэнер
беларускай зборнай Мікалай Казека растлумачыць: Саша выступала з высокай тэмпературай, а маладым дзяўчатам проста не
хапіла складанасці праграмы, каб пазмагацца за фінал.

А вось у мужчын усё склалася па-іншаму, Антон Кушнір не толькі прабіўся ў фінал,
а яшчэ і паказаў там вельмі
складаны скачок, што дазволіла яму ўпершыню ў сезоне
падняцца на другую прыступку п'едэстала.
«Усе мы знерваваліся з-за Сашы Раманоўскай, таму што яна на добрым хаду
і так выдатна скакала размінку, але поспех Антона ўсё кампенсаваў, — аналізуе
выступленне сваіх падапечных Мікалай
Казека. — Наперадзе ў Антона этап Кубка свету ў Кітаі, добра было б замацаваць
гэты поспех. Увесь сезон Антон быў побач
з п'едэсталам, але ўвесь час нешта яму замінала. Ён, вядома, прагнуў гэтага поспеху
тут, у першую чаргу, для самасцвярджэння.
Антон выдатна разумее, што яны з Буравым
(пераможца этапу Кубка свету ў Беларусі)
у гэтых спаборніцтвах былі роўныя, і гэта
надасць яму сіл».
Упершыню на этапах Кубка свету ў лыжнай акрабатыцы былі прадстаўлены сінхронныя скачкі, ініцыятарамі такога віду спаборніцтваў сталі беларусы. Пазмагацца за
гістарычную перамогу і прызавыя, агульны
фонд якіх склаў 12 тысяч беларускіх рублёў,
вырашылі 15 пар, 10 мужчынскіх і пяць жаночых. Ацэньвалі працу фрыстайлістаў сем
суддзяў, трое з якіх сачылі менавіта за сінхроннасцю. Пары складаліся па жаданні,
быў нават інтэрнацыянальны дуэт.
Перамогу сярод мужчын атрымаў беларускі тандэм Антона Кушніра і Арцёма

Башлакова. У спаборніцтвах сярод жанчын
залатых узнагарод удастоіўся дуэт з ЗША
Мэдысан Варметэ / Вінтэр Вінецкі, беларускі
Сняжана Драбянкова і Яна Ермашэвіч размясціліся на чацвёртым радку выніковага
пратакола.
«Эксперымент, які мы задумалі, з майго пункту гледжання і з пункту гледжання
спецыялістаў, атрымаўся. Спаборніцтвы ў
сінхронных скачках вельмі цікавыя, я думаю,
за гэтым будучыня, і рады, што наша ініцыятыва знаходзіць падтрымку ў міжнароднай
лыжнай федэрацыі, — адзначыў Мікалай
Казека, які прыдумаў ідэю сінхронных скачкоў у фрыстайле. — Я сам выхаванец школы
батута і быў чэмпіёнам Саюза ў сінхронных
скачках, потым доўгія гады працаваў трэнерам па скачках у ваду і таксама бачыў, як
зараджаліся гэтыя сінхронныя скачкі там.
Вядома, вельмі шмат у ацэнках суддзяў мы
ўзялі з сумежных відаў спорту. Сёння мы
ўбачылі, наколькі гэта прыгожа. Калі будзем
праводзіць такія спаборніцтвы ў «Раўбічах»,
яны набудуць статус афіцыйных «фісаўскіх».
Наколькі я разумею, амерыканцы, кітайцы,
канадцы, расіяне падтрымалі гэтую ідэю».
Ужо праз тыдзень нашы фрыстайлісты
завершаць сезон этапамі Кубка свету ў Кітаі. Туды адправяцца Антон Кушнір, Дзмітрый Мазуркевіч, Вячаслаў Гарэлік і Сняжана
Драбянкова. Аляксандра Раманоўская вырашыла прыняць удзел у Сусветнай універсіядзе ў Краснаярску.

Турнірнае становішча пасля 13 тураў:
«Барселона» — 22 ачкі, «Веспрэм» — 18,
«Вардар» — 17, «Вівэ» — 14, «Райн-Лёвен» — 14, БГК — 7, «Манпелье» — 7,
«Крысціянстад» — 5. У плэй-оф Лігі чэмпіёнаў выйдуць па шэсць найлепшых камандаў з дзвюх папярэдніх груп.
Ягор Герасімаў прабіўся ў асноўную сетку турніру ў Дубаі з прызавым фондам 2,7 млн долараў. У вырашальным паядынку кваліфікацыйнага
раўнду беларус абыграў у двух сэтах чэха
Іржы Вясёлага — 7:6 (7:5), 6:4. Яшчэ адзін
беларускі тэнісіст Ілья Івашка не змог выйсці ў асноўны этап, саступіўшы французу
Карэнтэну Муце — 1:6, 3:6.
Валейбалісткі «Мінчанкі» саступілі «Енісею» ў дамашнім матчы
расійскай суперлігі з лікам 1:3. Беларускі
клуб зараз займае дзясяты радок турнірнай
табліцы, і ад запаветнага восьмага месца
(якое дазволіць трапіць у плэй-оф) каманду
аддзяляюць дзве перамогі.
Беларускаму клубу ў расійскім чэмпіянаце засталося правесці пяць матчаў:
з краснадарскім і маскоўскім «Дынама»
(2 і 7 сакавіка адпаведна), «Зарэчча-Адзінцова», калінінградскім «Лакаматывам» і саратаўскім «Пратонам».

4.

5.

Матэрыялы падрыхтавала Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ. Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

