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Па вы ні ках спа бор ніц тваў бы-

лі ра зы гра ны во семь кам плек-

таў уз на га род. Пер шае мес ца 

ў ме даль ным за лі ку за ня ла 

збор ная Шве цыі, у яе ак ты ве 

тры за ла тыя, дзве ся рэб ра ныя 

і ад на брон за вая ўзна га ро ды. 

Не дзіў на, бо гэ тая кра і на пры-

вез ла ў Бе ла русь свой най мац-

ней шы склад. Бія тла ніс ты Ра сіі 

ста лі дру гі мі, у іх скар бон цы два 

«зо ла ты», два «се раб ры» і ад на 

«брон за». На трэ цім мес цы Нар-

ве гія: два за ла тыя ме да лі, адзін 

ся рэб ра ны і два брон за выя. Бе-

ла русь з тры ма ўзна га ро да мі, 

«се раб ро» ў па сью це і «брон за» 

ў ін ды ві ду аль най гон цы Іры ны 

Крыў ко, а так са ма трэ цяе мес ца 

ў зме ша най эс та фе це, раз мяс ці-

ла ся на пя тай па зі цыі. На пэў на, 

маг ло б быць і лепш, але і та кі 

вы нік па ра да ваў ба лель шчы каў, 

якіх у гэ тыя дні ў «Раў бі чах» бы-

ло шмат.

Ар га ні за та ры па ста ра лі ся 

па кла па ціц ца аб усіх ас пек-

тах чэм пі я на ту, пра ду гле дзе лі 

кам форт ныя тры бу ны для гле-

да чоў на ста ды ё не і зруч нае 

раз мя шчэн не па хо дзе тра сы, 

а так са ма ар га ні за ва лі за баў-

ляль ную пра гра му. У гэ тыя дні 

ў спар тыў ным комп лек се не пе-

ра ста ва лі гу чаць му зы ка і апла-

дыс мен ты.

Асаб лі ва па нер ва вац ца ар-

га ні за та рам прый шло ся з-за 

на двор'я, бо ў пер шыя дні чэм-

пі я на ту ў Бе ла ру сі тры ма ла ся 

плю са вая тэм пе ра ту ра. Каб 

за ха ваць тра су, спе цы я ліс ты ў 

пра мым сэн се сло ва пра ца ва-

лі і днём і ноч чу. На да па мо гу 

пры хо дзілі штуч ны 

снег, са лет ра і спе-

цы яль ная тэх ні ка. 

Але на ват гэ тыя 

ас пек ты не пе ра-

шко дзі лі бе ла ру-

сам атры маць вы со кую ацэн ку 

па ар га ні за цыі чэм пі я на ту ад 

ві цэ-прэ зі дэн та Між на род на га 

са ю за бія тла ніс таў Іво ра Ле хо-

та на, які на цы ры мо ніі за крыц ця 

тур ні ру ска заў ма су доб рых слоў 

у ад рас ар га ні за та раў.

У сваю чар гу мі ністр спор ту 

і ту рыз му Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК 

у чар го вы раз ад зна чыў, на коль-

кі важ ныя па доб ныя тур ні ры для 

Бе ла ру сі. «Бія тлон — адзін з са-

мых па пу ляр ных ві даў спор ту, 

у якім ёсць тра ды цыі, шмат-

ра зо выя алім пій скія чэм піё  ны, 

але са мае га лоў нае — ёсць 

ба лель шчы кі, якія так шчыль на 

за паў ня лі тры бу ны спарт комп-

лек су, — ад зна чыў ён. — Ацэн ка 

Між на род на га са ю за бія тла ніс-

таў для нас важ ная, бо Бе ла ру сі 

трэ ба бу дзе пры няць яшчэ этап 

Куб ка све ту ў 2022 го дзе. На 

чэм пі я на це Еў ро пы нам уда ло-

ся спра віц ца з умо ва мі на двор'я, 

пад рых та ваць і лыж ню, і комп-

лекс па са мых вы со кіх стан дар-

тах. Ад зна чу і да сяг нен ні бе ла-

рус кіх бія тла ніс таў. Асаб лі ва 

мя не па ра да ва ла муж чын ская 

ка ман да, якая ўсё блі жэй пад-

бі ра ец ца да пры за вых мес цаў. 

Ча ка ем ад на шых стра ля ю чых 

лыж ні каў пос пе хаў ужо ў Эс тэр-

сун дзе, дзе ў са ка ві ку прой дзе 

чэм пі я нат све ту».

У за вяр шэн не чэм пі я на ту ў 

«Раў бі чах» ад бы ла ся цы ры мо нія 

пе ра да чы сця га ІBU эс тон ска му 

Отэ пя, які пры ме чэм пі я нат Еў-

ро пы па бія тло не ў 2020 го дзе. 

Да рэ чы, бе ла рус кая ка ман да 

за ста ец ца ў спарт комп лек се, 

каб пад рых та вац ца да чэм пі я-

на ту све ту, які прой дзе ў Шве цыі 

з 7 па 17 са ка ві ка.

Мес цы ў плэй-оф 
ста но вяц ца 

ўсё больш каш тоў ны мі
У што тыд нё вым спар тыў ным агля-

дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра са мыя 

ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва лі 

23 ме да лі на між на род ным тур-

ні ры ка тэ го рыі А — ад кры та га чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі па сам ба на пры зы Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі. У спа бор ніц твах пры ня лі ўдзел 

ка ля 300 ат ле таў у ба я вым і спар тыў ным 

сам ба. Бе ла русь прад стаў ля лі 25 спарт сме-

наў у дзе вя ці ва га вых ка тэ го ры ях у муж чын 

і ў ся мі — у жан чын. Ад зна чым, што тур нір 

у Мін ску — тэс та вы пе рад ІІ Еў ра пей скі мі 

гуль ня мі.

2. Бас кет ба ліс ты збор най Бе ла ру-

сі пе ра мож на за вяр шы лі пер шы 

ква лі фі ка цый ны этап чэм пі я на ту Еў ро-

пы-2021. У апош нім мат чы ква лі фі ка цый-

най гру пы А па да печ ныя Аляк санд ра Кру-

ці ка ва абы гра лі ў Мін ску ка ман ду Шве цыі 

з лі кам 73:60. Са мым вы ні ко вым у скла дзе 

пе ра мож цаў стаў цэнт ра вы Ар цём Па ра хоў-

скі, які на браў 15 ач коў.

На га да ем, да гэ та га бе ла ру сы аб мя ня-

лі ся гас ця вы мі вік то ры я мі з дат ча на мі, са-

сту піў шы ў Мін ску — 94:98 і ўзяў шы рэ ванш 

у Не стве дзе — 84:79, а так са ма прай гра-

лі шве дам ва Упса ле — 59:87. Вы ні ко вае 

ста но ві шча: Шве цыя — 6 ач коў (роз ні ца 

мя чоў — 298—282), Да нія — 6 (327—329), 

Бе ла русь — 6 (310—324). Шве ды ад ра зу 

тра пі лі ў асноў ны этап еў рак ва лі фі ка цыі, 

а бе ла ру сы і дат ча не ра зам з ал бан ца мі ў 

жніў ні пра вя дуць яшчэ адзін раўнд ад бо ру.

3. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 

Мяш ко ва па цяр пеў дзя вя тае 

па ра жэн не на гру па вым эта пе Лі гі чэм-

пі ё наў, ус ту піў шы «Весп рэ му» 20:28. 

За ключ ны па яды нак у гру пе А брэсц-

кія ганд ба ліс ты пра вя дуць 2 са ка ві ка 

на сва ёй пля цоў цы су праць швед ска га 

«Крыс ціян с та да».

Тур нір нае ста но ві шча пас ля 13 ту раў: 

«Бар се ло на» — 22 ач кі, «Весп рэм» — 18, 

«Вар дар» — 17, «Ві вэ» — 14, «Райн-Лё-

вен» — 14, БГК — 7, «Ман пелье» — 7, 

«Крыс ці янс тад» — 5. У плэй-оф Лі гі чэм пі-

ё наў вый дуць па шэсць най леп шых ка ман-

даў з дзвюх па пя рэд ніх груп.

4. Ягор Ге ра сі маў пра біў ся ў асноў-

ную сет ку тур ні ру ў Ду баі з пры-

за вым фон дам 2,7 млн до ла раў. У вы-

ра шаль ным па ядын ку ква лі фі ка цый на га 

раў нду бе ла рус абы граў у двух сэ тах чэ ха 

Ір жы Вя сё ла га — 7:6 (7:5), 6:4. Яшчэ адзін 

бе ла рус кі тэ ні сіст Ілья Іваш ка не змог вый-

сці ў асноў ны этап, са сту піў шы фран цу зу 

Ка рэн тэ ну Му це — 1:6, 3:6.

5. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» са сту-

пі лі «Ені сею» ў да маш нім мат чы 

ра сій скай су пер лі гі з лі кам 1:3. Бе ла рус кі 

клуб за раз зай мае дзя ся ты ра док тур нір най 

таб лі цы, і ад за па вет на га вось ма га мес ца 

(якое да зво ліць тра піць у плэй-оф) ка ман ду 

ад дзя ляюць дзве пе ра мо гі.

Бе ла рус ка му клу бу ў ра сій скім чэм-

пі я на це за ста ло ся пра вес ці пяць мат чаў: 

з крас на дар скім і мас коў скім «Ды на ма» 

(2 і 7 са ка ві ка ад па вед на), «За рэч ча-Адзін-

цо ва», ка лі нінг рад скім «Ла ка ма ты вам» і са-

ра таў скім «Пра то нам».

На ват з бія тлон най тра сы чэм пі я на ту 

Еў ро пы бы ло ві даць, што на трамп лі-

не для фрыс тай ліс таў так са ма кі пяць 

страс ці. «Раў бі чы» ў гэ тыя вы хад ныя 

ста лі цэнт рам не толь кі бія тло на.

Трэ ці этап Куб ка све ту па лыж най акра-

ба ты цы ў Бе ла ру сі са браў сё ле та як ні ко лі 

шмат эліт ных спарт сме наў, у та кім скла дзе 

яны не заў сё ды пры яз джа юць на ват на чэм-

пі я нат све ту. Больш за 60 ат ле таў з 12 кра ін, 

з іх са мыя моц ныя скла ды за яві лі аме ры-

кан цы, кі тай цы і ра сі я не. А вось бе ла ру сы 

на да маш нім эта пе не да лі чы лі ся не каль кіх 

лі да раў, з-за праб лем са зда роў ем се зон 

пра пус каюць Ала Цу пер, Ган на Гусь ко ва і 

Ста ні слаў Глад чан ка.

За тое ў «Раў бі чах» вы сту пі ла чэм пі ён ка 

све ту Аляк санд ра Ра ма ноў ская і алім пій скі 

чэм пі ён Ан тон Куш нір, кам па нію ім скла ла 

бе ла рус кая мо ладзь. Для жа но чай ка ман-

ды да маш ні этап склаў ся вель мі ня ўда ла, 

ні вод ная бе ла рус ка не змаг ла пра біц ца ў 

фі нал, Аляк санд ра Ра ма ноў ская на ват упа-

ла на пры зям лен ні. Паз ней га лоў ны трэ нер 

бе ла рус кай збор най Мі ка лай Ка зе ка рас тлу-

ма чыць: Са ша вы сту па ла з вы со кай тэм пе-

ра ту рай, а ма ла дым дзяў ча там прос та не 

ха пі ла скла да нас ці пра гра мы, каб па зма-

гац ца за фі нал.

А вось у муж чын усё скла-

ла ся па-ін ша му, Ан тон Куш-

нір не толь кі пра біў ся ў фі нал, 

а яшчэ і па ка заў там вель мі 

скла да ны ска чок, што да зво-

лі ла яму ўпер шы ню ў се зо не 

пад няц ца на дру гую пры ступ ку п'е дэс та ла.

«Усе мы знер ва ва лі ся з-за Са шы Ра-

ма ноў скай, та му што яна на доб рым ха ду 

і так вы дат на ска ка ла раз мін ку, але пос-

пех Ан то на ўсё кам пен са ваў, — ана лі зуе 

вы ступ лен не сва іх па да печ ных Мі ка лай 

Ка зе ка. — На пе ра дзе ў Ан то на этап Куб-

ка све ту ў Кі таі, доб ра бы ло б за ма ца ваць 

гэ ты пос пех. Увесь се зон Ан тон быў по бач 

з п'е дэс та лам, але ўвесь час неш та яму за-

мі на ла. Ён, вя до ма, пра гнуў гэ та га пос пе ху 

тут, у пер шую чар гу, для са ма сцвяр джэн ня. 

Ан тон вы дат на ра зу мее, што яны з Бу ра вым 

(пе ра мож ца эта пу Куб ка све ту ў Бе ла ру сі) 

у гэ тых спа бор ніц твах бы лі роў ныя, і гэ та 

на дасць яму сіл».

Упер шы ню на эта пах Куб ка све ту ў лыж-

най акра ба ты цы бы лі прад стаў ле ны сін хрон-

ныя скач кі, іні цы я та ра мі та ко га ві ду спа-

бор ніц тваў ста лі бе ла ру сы. Па зма гац ца за 

гіс та рыч ную пе ра мо гу і пры за выя, агуль ны 

фонд якіх склаў 12 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў, 

вы ра шы лі 15 пар, 10 муж чын скіх і пяць жа-

но чых. Ацэнь ва лі пра цу фрыс тай ліс таў сем 

суд дзяў, трое з якіх са чы лі ме на ві та за сін-

хрон нас цю. Па ры скла да лі ся па жа дан ні, 

быў на ват ін тэр на цы я наль ны ду эт.

Пе ра мо гу ся род муж чын атры маў бе-

ла рус кі тан дэм Ан то на Куш ні ра і Ар цё ма 

Баш ла ко ва. У спа бор ніц твах ся род жан чын 

за ла тых уз на га род уда сто іў ся ду эт з ЗША 

Мэ ды сан Вар ме тэ / Він тэр Ві не цкі, бе ла рус кі 

Сня жа на Дра бян ко ва і Яна Ер ма шэ віч раз-

мяс ці лі ся на чац вёр тым рад ку вы ні ко ва га 

пра та ко ла.

«Экс пе ры мент, які мы за ду ма лі, з май-

го пунк ту гле джан ня і з пунк ту гле джан ня 

спе цы я ліс таў, атры маў ся. Спа бор ніц твы ў 

сін хрон ных скач ках вель мі ці ка выя, я ду маю, 

за гэ тым бу ду чы ня, і ра ды, што на ша іні цы-

я ты ва зна хо дзіць пад трым ку ў між на род най 

лыж най фе дэ ра цыі, — ад зна чыў Мі ка лай 

Ка зе ка, які пры ду маў ідэю сін хрон ных скач-

коў у фрыс тай ле. — Я сам вы ха ва нец шко лы 

ба ту та і быў чэм пі ё нам Са ю за ў сін хрон ных 

скач ках, по тым доў гія га ды пра ца ваў трэ не-

рам па скач ках у ва ду і так са ма ба чыў, як 

за ра джа лі ся гэ тыя сін хрон ныя скач кі там. 

Вя до ма, вель мі шмат у ацэн ках суд дзяў мы 

ўзя лі з су меж ных ві даў спор ту. Сён ня мы 

ўба чы лі, на коль кі гэ та пры го жа. Ка лі бу дзем 

пра во дзіць та кія спа бор ніц твы ў «Раў бі чах», 

яны на бу дуць ста тус афі цый ных «фі саў скіх». 

На коль кі я ра зу мею, аме ры кан цы, кі тай цы, 

ка над цы, ра сі я не пад тры ма лі гэ тую ідэю».

Ужо праз ты дзень на шы фрыс тай ліс ты 

за вер шаць се зон эта па мі Куб ка све ту ў Кі-

таі. Ту ды ад пра вяц ца Ан тон Куш нір, Дзміт-

рый Ма зур ке віч, Вя ча слаў Га рэ лік і Сня жа на 

Дра бян ко ва. Аляк санд ра Ра ма ноў ская вы-

ра шы ла пры няць удзел у Су свет най уні вер-

сі я дзе ў Крас на яр ску.

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

НЕ ТОЛЬ КІ ЧЭМ ПІ Ё НЫ, НЕ ТОЛЬ КІ ЧЭМ ПІ Ё НЫ, 
АЛЕ І НА ВА ТА РЫАЛЕ І НА ВА ТА РЫ

Этап Куб ка све ту і дэ бют сін хрон ных скач коў — 
най леп шыя фрыс тай ліс ты све ту па бы ва лі ў Бе ла ру сі

На тур ні ры пад Мінск ам са бра лі ся вя ду чыя бія тла ніс ты 

еў ра пей ска га кан ты нен та і не толь кі, гэ та прад стаў ні кі 

37 кра ін, у тым лі ку стра ля ю чыя лыж ні кі з ЗША, Ка на ды, 

Кі тая, Аў стра ліі і Ка зах ста на. Уся го — 295 бія тла ніс таў, 

гэ та зна чыць Бе ла русь чар го вы раз па бі ла рэ корд па 

коль кас ці ўдзель ні каў. Асвят ляць ход тур ні ру ў «Раў бі чы» 

пры еха лі дзя сят кі за меж ных жур на ліс таў.

Ме даль ны фі ніш і ўпэў не насць, Ме даль ны фі ніш і ўпэў не насць, 
што ўзна га ро ды яшчэ бу дуць!што ўзна га ро ды яшчэ бу дуць!
У «Раў бі чах» за вяр шыў ся 
ад кры ты чэм пі я нат Еў ро пы па бія тло не


