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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та 
і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

У Грод не — даў нія тра ды цыі ў спар тыў най гім-
нас ты цы, але апош нім ча сам «на бі рае аба ро ты» 
і гім нас ты ка мас тац кая. У Гро дзен скай спе цы я-
лі за ва най дзі ця ча-юнац кай шко ле алім пій ска га 
рэ зер ву № 3 ця пер зай ма юц ца 120 дзя цей ва 
ўзрос це ад 4 да 16 га доў. На ра хун ку вы ха ван-
цаў шко лы ўжо ёсць пос пе хі на мо ла дзе вых 
пер шын ствах Еў ро пы, а Ган на Ду дзян ко ва ў 
скла дзе да рос лай на цы я наль най ка ман ды ўзя-
ла «зо ла та» на ле таш нім чэм пі я на це све ту.
Зрэш ты, трэ нер-вы клад чык шко лы Ма ры на 
Пра та са ва ба чыць сваю за да чу не толь кі ў 
пад рых тоў цы спарт сме нак вы со ка га ўзроў ню. 
У чым яшчэ? Аб гэ тым яна рас ка за ла ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» па вяр тан ні са ста лі цы, 
дзе бы ла ўда сто е на спе цы яль най прэ міі «Бе-
ла рус кі спар тыў ны Алімп».

— Ма ры на Ана толь еў на, як па чы наў ся шлях у 
пра фе сію трэ не ра па мас тац кай гім нас ты цы?

— Спа чат ку я зай ма ла ся спар тыў най гім нас ты-
кай у Рэ наль да Кны ша, бы ла на ват у гру пе алім пій-
ска га рэ зер ву, але ў су вя зі з траў ма мі прый шло ся 
за кон чыць. Ся мі клас ні цай пе рай шла ў мас тац кую 
гім нас ты ку да Тац ця ны Ула дзі мі ра ўны Прад кі най 
і ў 10-м кла се ста ла май страм спор ту — пер шым 
ся род «мас та чак» на Гро дзен шчы не. Пас ля шко лы 
па сту пі ла ў Ле нін град скі ін сты тут фіз куль ту ры імя 
Лес гаф та, дзе бы ла вель мі доб рая шко ла мас тац кай 
гім нас ты кі. Там і атры ма ла «штур шок», ба зу для трэ-
нер скай пра цы — па сён ня ка рыс та ю ся ву чэб ны мі 
кан спек та мі, увесь час пад сіл коў ва ю ся ве да мі.

Пас ля за кан чэн ня ВНУ мя не не ўзя лі пра ца ваць у 
Грод на і ста яў вы бар: ку ды па ехаць па раз мер ка ван-
ні? Мож на бы ло за стац ца ў Пі це ры, але не трэ не рам, 
а кі раў ні ком гурт ка, пад лет ка ва га клу ба. І дру гі ва ры-
янт — Да лё кі Ус ход, Кам са мольск-на-Аму ры. Абрала 
апошняе, па еха ла. І ра зам з яшчэ ад ным трэ не рам, 
Люд мі лай Кузь мі чо вай, якая ро дам з Укра і ны, па ча лі 
ства раць у Кам са моль ску-на-Аму ры шко лу мас тац-
кай гім нас ты кі. Ад пра ца ва ла там 8 га доў.

— Шко ла гім нас ты кі ў Кам са моль ску-на-Аму-
ры пас ля ва ша га ад' ез ду не раз ва лі ла ся?

— Вель мі пры ем на, што, ня гле дзя чы на ўсе 
па стпе ра бу до вач ныя цяж кас ці, яна за ха ва ла ся, і 
я га на ру ся, што не ка то рыя мае дзяў ча ты яшчэ з 
пер ша га на бо ру так са ма ста лі трэ не ра мі. Ле тась 
яны пры яз джа лі з дзець мі на тур нір у Грод на. А 
по тым ра зам з ха рэо гра фам Яў ге ні яй Цян, з якой 
я па чы на ла пра ца ваць на Да лё кім Ус хо дзе, па еха лі 
на чэм пі я нат све ту ў Кі еў. Там на рэш це і су стрэ лі ся 
ўсе тры ро да па чы наль ні цы мас тац кай гім нас ты кі ў 
Кам са моль ску-на-Аму ры.

— А ў Грод не як па чы на лі трэ нер скую пра цу?
— Прак тыч на, так бы мо віць, з ну ля. Якой мя не 

та ды ў Грод не ве да лі? Хі ба што пры гад ва лі дзяў чын-
ку, якая ка лісь ці зай ма ла ся мас тац кай гім нас ты кай. 
І ўсё, ні хто не ве даў май го ўзроў ню як трэ не ра. На-
ват ад праў ля лі прос та на стаў ні кам фіз куль ту ры ў 
шко лу. А я ж ад чу ва ла, дак лад на ве да ла, што ўжо 
ёсць за пля ча мі ней кая ба за, ма гу быць трэ не рам. 
Ад нак да во дзі ла ся чуць: «Ну, на вош та вам вя лі кая 
за ла? Па кой чык вы дзе лі лі — па тан цуй це са бе...». 
Так і ба дзя лі ся доў гі час па за лах у са мых роз ных 
уста но вах, па куль у го ра дзе не па бу да ва лі спар тыў-
ны комп лекс ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву, дзе 
«мас тач кам» ужо бы лі ство ра ны да во лі пры стой ныя 
ўмо вы для за ня ткаў. Та ды і пай шлі пэў ныя пос пе хі 
на ўзроў ні рэс пуб лі кі. У гэ ты на бор, да рэ чы, і тра пі ла 
ў 1999 го дзе Аня Ду дзян ко ва да трэ не ра Люд мі лы 
Ка мі са ра вай, а по тым да мя не.

— Але ж ця пер грэх скар дзіц ца на ўмо вы для 
трэ ні ро вак...

— Пра ек там спар тыў на га комп лек су «Нё ман», 
дзе мы ця пер зай ма ем ся, за ла для мас тац кай гім-
нас ты кі не пра ду гледж ва ла ся. Але ака за ла ся, што ў 
за ле, якая пры зна ча ла ся для гуль ня вых ві даў спор-
ту, спа бор ніц твы пра во дзіць нель га, і дзя ку ю чы 
бы ло му на чаль ні ку ўпраў лен ня фі зіч най куль ту ры, 
спор ту і ту рыз му абл вы кан ка ма Вік та ру Шніп ко яе 
пе рад алі ў рас па ра джэн не «мас та чак». А мі ніс тэр-
ства, дзяр жаў ны трэ нер па мас тац кай гім нас ты цы 
Вік то рыя Куш нір па кла па ці лі ся аб за бес пя чэн ні за лы 
су час ным ды ва но вым па крыц цём і ўсім ін шым, што 
па трэб на для трэ ні ро вач на га пра цэ су.

— Пры га дай це свае ўра жан ні ад чэм пі я на ту 
све ту ў Кі е ве.

— Аня Ду дзян ко ва ця пер трэ ні ру ец ца ў Мін ску ў 
Тац ця ны Ня на ша вай, а я пры еха ла ў Кі еў ба лель шчы-
цай. Бе ла ру саў на тры бу не бы ло ня шмат, ча ла век 10-
15. Я сва ім су се дзям па раз да ва ла бе ла рус кія сця гі, а 
пад час вы ступ лен няў на шай ка ман ды быц цам са ма 

бы ла на пля цоў цы. Кры ча ла: «Дзяў ча ты, спа кой на! 
Тры май! Ла ві! Кру ці!». І ка лі ба чыш, што яны чыс та 
зра бі лі ад но прак ты ка ван не, дру гое, а ў са пер ні каў 
ёсць па мыл кі, то ра зу ме еш: мы — пер шыя! А по тым 
ба лель шчы кі на тры бу не і на шы дзяў ча ты на п'е дэс-
та ле спя ва лі ра зам бе ла рус кі гімн. Пер шы куп лет, 
дру гі, трэ ці... На тры бу не яшчэ мож на пра пус ціць 
ней кае сло ва, а на дзяў чат скі ра ва на ка ме ра і яны 
па він ны спя ваць без да кор на. Я пас ля ўзна га ро джан-
ня па ды шла да Ані: «Вы сло вы гім на доб ра ве да лі, 
каб не со рам на бы ло, ка лі па ка жуць у ін тэр нэ це?» 
«Ма ры на Ана толь еў на, мы ве да лі», — ка жа.

Пры еха ла я ў Грод на пас ля гэ та га чэм пі я на ту і 
ка жу сва ім вы ха ван цам: «Дзе ці, ву чы це сло вы гім на. 
Гэ та ж та кі го нар — спя ваць яго не п'е дэс та ле!»

— Вы вель мі стро гі трэ нер?
— Я па тра ба валь ны трэ нер. На коль кі ця пер ра-

зу мею, так мя не вы ха ваў Рэ нальд Кныш. Так і ў 
мя не: вось мы за раз гу та рым у трэ нер скім па коі, а 
дзяў ча ты ў за ле неш та са ма стой на ро бяць.

Гэ тая па тра ба валь насць, стро гасць па він на быць, 
на мой по гляд, не толь кі на трэ ні роў ках. Я так, у прын-
цы пе, і сы на вы хоў ва ла. Ён зай маў ся ў му зыч най шко-
ле, але ў сё мым кла се рап там вы ра шыў «за вя заць». 
Я ка жу: «Ве да еш, да ра гі, ка лі твой на стаў нік му зы кі 
(та кі ж па тра ба валь ны, як я) па лі чыць, што ты ўжо да-
сяг нуў свай го мак сі му му — та ды за кан чвай. А інакш 
да водзь рас па ча тую спра ву да кан ца». Не без праб-
лем, але па га дзіў ся. Пры но сіць дып лом: «Вось та бе!» 
А по тым, ужо 20-га до вым, ку піў скрып ку і іг рае. Ця пер 
ён, пра гра міст па аду ка цыі, ка жа, што бу дзе леп шым 
у сва ёй пра фе сіі і яго дзе ці бу дуць га на рыц ца ім так, 
як ён га на рыц ца мной. І я па чы наю ра зу мець, што, 
на пэў на, не да рэм най бы ла мая стро гасць.

— Ха ця, вя до ма, не кож на му на ка на ва на да біц ца 
пос пе ху у той ці ін шай сфе ры, у тым жа спор це...

— Баць кам ма іх вы ха ван цаў я заў сё ды ка жу, што 
ў кож на га свой мак сі мум. І не заў сё ды на ват вель мі 
здоль нае дзі ця мо жа не ча га да сяг нуць: па він на быць 
вя ліз нае жа дан не і ўмен не пра ца ваць. Але кож нае 
дзі ця я ста ра юся да вес ці да яго вы шы ні, рэа лі за ваць 
якас ці, якія яму да дзе ны. І зу сім не аба вяз ко ва, каб 
вы ні кам на шых за ня ткаў ста лі спар тыў ныя пос пе хі. 
Мас тац кая гім нас ты ка вы хоў вае эс тэ тыч ны густ, а 
спорт уво гу ле — гэ та пэў ная ма дэль жыц ця, якая 
фар мі руе асо бу: у пры ват нас ці, ву чыць цяр пець 
боль, пра хо дзіць вы пра ба ван не пос пе хам, ней кім 
не га ты вам і ра біць свае вы сно вы на бу ду чы ню.

— Што гэ та для вас — «Бе ла рус кі спар тыў ны 
Алімп»?

— Для мя не гэ та перш за ўсё пры знан не ней кіх за-
слуг у пра цы з дзець мі, пры чым, паў та ру ся, не толь кі 
та го, што да ты чыц ца спар тыў ных да сяг нен няў. Трэ нер 
— гэ та, на пэў на, пры зван не. Ім трэ ба на ра дзіц ца. І ка лі 
ты сва іх вы ха ван цаў не ад чу ва еш, не лю біш, не ра зу-
ме еш, ка лі яны для ця бе па прос ту ней кі «ма тэ ры ял» у 
трэ нер скай кар' е ры (за ад ны мі — ін шыя), то ні чо га не 
атры ма ец ца. Лепш да дзя цей не па ды ходзь.

Ма ру пра тое, каб мае ву ча ні цы прый шлі трэ не-
ра мі ў на шу шко лу, а я та ды бу ду пра ца ваць толь кі з 
ма лень кі мі дзет ка мі. Мне больш за ўсё па да ба ец ца 
ўзрост 6-8 га доў, ка лі яны гля дзяць на ця бе ўдзяч ны мі 
воч ка мі. І ты ба чыш, як з ня зграб ных, гар ба цень кіх, 
пу за цень кіх «ка ча нят» па сту по ва фар мі ру юц ца «па-
раст кі». А по тым гля дзіш: якія ж пры га жу ні!

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
�

Гор ныя лы жы — адзін з не-
тра ды цый ных ві даў спор ту 

для Бе ла ру сі. Ня ма ў нас кру-
тых уз вы шшаў, ды і зі мы не 

заў сё ды бы ва юць снеж ны мі. 
Уз га да ваць у та кіх умо вах 

сва іх Хер ма на Ма е ра ці Лінд сі 
Вон, мяк ка ка жу чы, скла да на. 

Тым не менш ужо не каль кі 
га доў Бе ла русь мае прад стаў-
ніц тва на са мых прэ стыж ных 
гар на лыж ных спа бор ніц твах. 

І кры ху менш чым праз два 
тыд ні на шы гон шчы кі ўзні-
муц ца на со чын скія схі лы. 

«Алім пі ец» вы ра шыў па зна-
ё міц ца з прад стаў ні цай Бе-

ла ру сі на Алім пі я дзе ў Со чы 
Ма ры яй ШКА НА ВАЙ, якая 

рас па вя ла пра зме ну спар-
тыў на га гра ма дзян ства, свя та 

пад наз вай «уні вер сі я да» і 
алім пій скую каз ку.

«Трэ нер 
па ві нен быць сяб рам!»

— Ты на ра дзі ла ся ў Маг ні-
та гор ску. Рас ка жы, ка лі лас ка, 
што пры му сі ла ця бе пай сці на 
вель мі сур' ёз ны крок і змя ніць 
спар тыў нае гра ма дзян ства?

— Да 18 га доў я бы ла чле нам 
ра сій скай збор най па гор ных лы-
жах, рых та ва ла ся да Алім пій скіх 
гуль няў у Ван ку ве ры. Але не ўза-
ба ве ўзнік лі праб ле мы з трэ не-
ра мі. На той мо мант з ка ман дай 
пра ца ва лі сла вац кія спе цы я ліс-
ты, з які мі ака за ла ся ня прос та 
на ла дзіць нар маль ныя ад но сі ны. 
Не скла ла ся не толь кі ў мя не, але 
і ў ас тат ніх дзяў чат. Па ста ян ныя 
спрэч кі, кан флік ты — усё гэ та не 
маг ло не паў плы ваць на вы ні кі... 
якія пай шлі на спад. І кі раў ніц-
тва, не доў га ду ма ю чы, ад пра ві-
ла мя не ў рэ зер во вы склад. А лі-
та раль на праз не каль кі ме ся цаў 
мне пра па на ва лі вы сту паць за 
Бе ла русь. Не ска рыс тац ца маг-
чы мас цю ўсё ж та кі па тра піць на 
Алім пі я ду бы ло б са праўд ным 
глуп ствам. Та му па га дзі ла ся. І 
зу сім не шка дую. Без умоў на, 
спа чат ку бы ло цяж ка: ад на ў ін-
шай кра і не, у не зна ё мым го ра-
дзе, без сям'і і сяб роў. Але, ка лі 
адап та ва ла ся да но ва га жыц ця, 
зра зу ме ла, што ні чо га не згу бі ла, 
а, на ад ва рот, толь кі на бы ла.

— З які мі скла да нас ця мі 
давяло ся су тык нуц ца, ка лі па-
ча ла вы сту паць за Бе ла русь, і 
як сі ту а цыя змя ні ла ся за пяць 
га доў?

— Гар на лыж ны спорт — не са-
мы тан ны від. Та му за ка на мер на, 
што праб ле мы з фі нан са ван нем у 
той ці ін шай сту пе ні пры сут ні ча-
юць амаль заў сё ды. Час ад ча су 
ўзні ка юць цяж кас ці з экі пі роў кай: 
то ба цін кі не па ды хо дзяць, то лы-
жы не той жорст кас ці. Але ў апош-
нія га ды па доб ных скла да нас цяў 
ста но віц ца ўсё менш і менш. Мы 
атрым лі ва ем доб рую фі нан са вую 
пад трым ку і ад фе дэ ра цыі, і ад 
Мі ніс тэр ства спор ту, і ад На цы я-
наль на га алім пій ска га ка мі тэ та. 
Ін вен тар у нас вель мі год ны, тут 
ня ма на што скар дзіц ца.

— Два га ды та му бе ла рус-
кую збор ную ўзна ча ліў сла ве-
нец Ёжы Ма луш. Як склад ва-
ец ца су пра цоў ніц тва з гэ тым 
спе цы я ліс там?

— Я на 100% за да во ле на пра-
цай з Ма лу шам. Ён во пыт ны трэ-
нер і вель мі пры ем ны ча ла век. 
Ка лі на стаў нік з'яў ля ец ца пра фе-
сі я на лам — гэ та доб ра, а ка лі ён 
яшчэ і твой сяб ра — гэ та прос та 
вы дат на. У нас з трэ не рам ме-
на ві та та кія ад но сі ны — пры нам-

сі, праб лем ва ўза е ма ра зу мен ні 
амаль што не ўзні кае. Ды і пра-
па на ва ная ім сіс тэ ма трэ ні ро вак 
мне па ды хо дзіць. Так, у між се зон-
ні, ле там, шмат ча су пра во дзім на 
ле да ві ках у Еў ро пе, дзе чар гу ем 
трэ ні роў кі на сне зе і звы чай ную 
АФП (агуль ная фі зіч ная пад рых-
тоў ка — Аўт.). У дзень два за ня ткі: 
пер шы — на гар на лыж ным спус ку, 
дру гі — у спар тыў най за ле.

Ад «Паў ноч на га 
Га лі ву да» да «Паўд нё вай 
ста лі цы Ра сіі»

— Ты пе ра важ на спе цы я лі-
зу еш ся на тэх ніч ных дыс цып-
лі нах. Тым не менш сё ле та на 
зі мо вай уні вер сі я дзе ў італь-
ян скім го ра дзе Трэн ці на дзя-
ку ю чы доб ра му вы ступ лен ню 
ме на ві та ў хут кас ным спус ку 
ты за ва я ва ла «брон зу» ў кам бі-
на цыі. Гэ та так са ма вы нік пра-
цы са сла вен цам?

— Зболь ша га, так. З кан ца 
мі ну ла га се зо на мы ста лі больш 
ува гі на да ваць хут кас ным ві дам, 
удас ка на лен ню тэх ні кі. І за раз з 
кож ным стар там ад чу ваю ся бе 
ўсё больш упэў не на як ў звык-
лым для мя не су пер гі ган це, так 
і ў хут кас ным спус ку.

— Акра мя ме даль на га пос-
пе ху, чым яшчэ за пом ні ла ся 
ўні вер сі я да?

— Ня гле дзя чы на тое, што гэ-
та сур' ёз ны тур нір, дзе заўж ды 
вы со кая кан ку рэн цыя, там зу сім 
ін шая ат мас фе ра — свя точ ная. 
Гар на лыж ні кі, як пра ві ла, вель-
мі друж ныя. Мы і на звы чай ных 
стар тах пад трым лі ва ем ад но ад-
на го, а на ўні вер сі я дзе ўво гу ле 
ад на сям'я. Ні я кай зайз драс ці і 
за ку ліс ных гуль няў — толь кі ра-
дасць за пос пех ка ле гі. Праў да, 
на свят ка ван не пе ра мог і роз ныя 
ве ча ры ны ча су зу сім ня ма. Гэ та 
ўсё ж та кі спа бор ніц твы, і кож ны 
дзень у нас — ка лі не старт, то 
ўзмоц не ныя трэ ні роў кі, а ўве ча ры 
сіл ужо ні на што не за ста ец ца.

— Да вай па гу та рым пра 
Алім пі я ду. Ча ты ры га ды та му 

бы лі твае пер шыя Гуль ні ў Ван-
ку ве ры...

— Гэ та бы ла са праўд ная каз-
ка. Не ве ра год на цёп лае стаў-
лен не ба лель шчы каў да спарт-
сме наў, іх шчы рая пад трым ка, 
цу доў ная ар га ні за цыя, вет лі выя 
ва лан цё ры, пер са нал — усё гэ-
та на заўж ды за ста нец ца ў ма ёй 
па мя ці. Па куль мне ня ма з чым 
па раў ноў ваць, але, мне зда ец ца, 
у Ван ку ве ры ўсё бы ло на вы шэй-
шым уз роў ні. На ша алім пій ская 
вёс ка зна хо дзі ла ся за 100 км ад 
го ра да, але ў нас ўсё-та кі атры-
ма ла ся адзін раз з'ез дзіць у «Паў-
ноч ны Га лі вуд», як яшчэ час та 
на зы ва юць Ван ку вер, бо там 
зды ма ец ца шмат аме ры кан скіх 
філь маў. Вель мі пры го жы го рад. 
Але больш за ўсё мне ча мусь ці 
за пом ні ла ся квіт не ю чая са ку ра, 
якую мы па ба чы лі ў цэнт ры го ра-
да. І я ад ра зу зра зу ме ла япон цаў, 
якія ка жуць, што на квіт не ю чую 
са ку ру мож на гля дзець веч на.

— Тва ім леп шым вы ні кам 
та ды бы ло 33 мес ца ў су пер-
гі ган це. На што раз ліч ва еш на 
бу ду чых Алім пій скіх гуль нях?

— Я не эк стра сенс, бу ду чы ню 
ба чыць не ўмею. Ма гу толь кі па-
абя цаць, што па спра бую вы сту-
піць на мак сі му ме і па ка заць свой 
леп шы вы нік у кар' е ры. Пры нам сі, 
уліч ва ю чы сён няш нія кан ды цыі, 
ду маю, у мя не ёсць шанц увай сці 
ў дзя сят ку наймац ней шых.

— Да рэ чы, ці бы ла ў ця бе 
маг чы масць апра ба ваць со-
чын скія схі лы?

— Так. Ле тась у са ка ві ку 
вы сту па ла там у фі на ле Куб ка 
Еў ро пы. Трэ ба ска заць, што гар-
на лыж ны спуск у Со чы зу сім не 
прос ты. По бач мо ра, та му снег 
там да во лі спе цы фіч ны — мок ры 
і зяр ніс ты, і, каб пры вык нуць да 
гэ та га, трэ ба ня ма ла ча су. Ды і 
са ма тра са кру тая, зві ліс тая, 
шмат ня бач ных участ каў і па ва-
ро таў схі лу на 90 гра ду саў. Ка ра-
цей, каб па ка заць год ны вы нік, 
трэ ба бу дзе пра дэ ман стра ваць 
тое леп шае, на што ты здоль ны.

— У Куб ку све ту ты дэ бю-

та ва ла ў па за мі ну лым се зо не. 
І па куль толь кі ад ной чы да сяг-
ну ла фі ні шу. Ча му не атрым лі-
ва ец ца пра явіць ся бе на гэ тых 
спа бор ніц твах?

— Тра сы на эта пах Куб ка све-
ту знач на скла да ней, чым на ін-
шых стар тах. Трэ ба пры кла даць 
на шмат больш на ма ган няў. Ад па-
вед на, з'яў ля ец ца моц нае хва ля-
ван не, якое і пе ра шка джае. Па вер-
це, праб лем з ма ты ва цы яй у мя не 
дак лад на ня ма. Я заўж ды імк ну ся 
вы клад вац ца па поў най, не за леж-
на ад уз роў ню спа бор ніц тваў. Але, 
на жаль, ча сам не атрым лі ва ец ца 
прый сці на фі ніш.

«Мінск стаў 
род ным до мам»

— Увесь свет за раз со чыць 
за сі ту а цы яй з Мі ха э лем Шу-
ма хе рам, які пас ля траў мы на 
гар на лыж ным ку рор це зна хо-
дзіц ца ў ко ме. Пра фе сій ныя 
гар на лыж ні кі так са ма ледзь-
ве не кож ны дзень ры зы ку юць 
зда роў ем...

— Лю бы спорт — гэ та пэў ная 
ры зы ка. Але, са праў ды, гор ныя 
лы жы — адзін з са мых траў ма не-
бяс печ ных ві даў. Вось, на прык-
лад, алім пій ская чэм пі ён ка Лінд сі 
Вон. Не па спе ла за ля чыць ад но 
па шко джан не — тут жа атры ма-
ла ін шае і ця пер не едзе ў Со чы. 

Траў мы для пра фе сій ных гон-
шчы каў, на жаль, звык лая спра-
ва. У мя не так са ма бы ло вель мі 
сур' ёз нае па шко джан не. Сем га-
доў та му ўпа ла пад час спус ку ў 
су пер гі ган це, у вы ні ку — трэ шчы-
на ў па зва ноч ні ку. На ступ ствы 
гэ тай траў мы да гэ туль ад чу ва-
юц ца. Але я на ву чы ла ся спраў-
ляц ца з па ста ян ны мі бо ля мі, якія 
ўжо на ват не за ўва жаю. Праў ду 
ка жуць: да ўся го мож на пры звы-
ча іц ца, і да гэ тага так са ма.

— А як баць кі ста вяц ца да 
тва ёй эк стрэ маль най пра цы?

— Як і лю бая ма ці, мая так са-
ма хва лю ец ца за сваю дач ку. Але 
яна са ма ўсё жыц цё ка та ец ца на 
гор ных лы жах як ама тар. Ме на ві та 
ма ці і пры вя ла мя не ў гар на лыж ны 
цэнтр. Ка лі мне споў ні ла ся шэсць 
га доў, яна па ча ла браць мя не з 
са бой — узім ку амаль кож ныя вы-
хад ныя ез дзі лі па ка тац ца. А ў во-
сем га доў я па ча ла зай мац ца пра-
фе сій на. Да гэ туль дэ та лё ва па мя-
таю дзень, ка лі ўсё па ча ло ся. Стаю 
каля пра ка ту лыж, ча каю ма ці. Да 
мя не па ды хо дзіць жан чы на і пы та-
ец ца, ці ха чу я за пі сац ца ў сек цыю. 
Я вель мі ха це ла па чаць сур' ёз на 
зай мац ца гор ны мі лы жа мі! Але не 
ве да ла, што ад ка заць: хва ля ва ла-
ся, што ма ці за ба ро ніць... У вы ні ку 
жан чы на-трэ нер да ча ка ла ся ма ці 
і за пы та ла ся ў яе, а ма ці ска за-
ла, каб я са ма вы ра ша ла. У мя не 
прос та га ра з пля чэй — і я ад ра зу 
ж па га дзі ла ся. І ця пер ма ці ра зу-

мее і па дзя ляе мой вы бар і ка жа, 
што га на рыц ца мной. А гэ та вель-
мі пры ем на ўсве дам ляць.

— Боль шую част ку го да ты 
зна хо дзіш ся ў раз' ез дах. Ка лі 
вяр та еш ся у Мінск, ёсць ад чу-
ван не, што пры яз джа еш да до-
му? Ці сэр ца ўсё ж та кі за ста ло-
ся ў род ным Маг ні та гор ску...

— Вя до ма, род ны го рад заўж-
ды ў ма ёй па мя ці. Там прай шло 
маё дзя цін ства, там я ўпер шы-
ню ўста ла на лы жы, там жы вуць 
баць кі, сва я кі. Але Мінск ужо са-
праў ды стаў ма ім до мам. Тут мя-
не ча ка юць сяб ры, мой ма ла ды 
ча ла век. І да іх я заўж ды імк ну ся 
вяр нуц ца як ма га хут чэй.

У са мым кан цы мі ну ла га го да 
фут боль ны клуб «Ды на ма-Мінск» 
зра біў сва ім пры хіль ні кам на ва-
год ні па да ру нак — аб вяс ціў імя 
но ва га трэ не ра. Вы бар «бе ла-сі-
ніх» не на жарт ска лых нуў спар-
тыў ную гра мад скасць: на па са-
ду глаў ка ма за пра сі лі Ула дзі мі ра 
Жу раў ля, які апош нія ча ты ры га-
ды ўзна чаль ваў са лі гор скі «Шах-
цёр». Ад ны фут боль ныя экс пер-
ты здзіў ля лі ся і ад кры та ка за лі, 
што не ра зу ме юць па доб на га ра-
шэн ня, ін шыя за ці каў ле на ад зна-
ча лі, што гэ та па мен шай ме ры 
сме лы крок, які мо жа даць плён. 
Мер ка ван ні мо гуць быць роз ны-
мі, але факт за ста ец ца фак там: 
се зон-2014 «ды на маў цы» су стрэ-
нуць з но вым на стаў ні кам. Ка рэс-
пан дэнт «Алім пій ца» па бы ваў на 
ад ной з пер шых трэ ні ро вак «бе-
ла-сі ніх» і за даў не каль кі пы тан-
няў но ва му глаў ка му «Ды на ма».

Трэ ні роў ка за цяг ва ец ца, 
пас ля ад па чын ку фут ба ліс ты 
не су праць па пра ца ваць на по-

лі трош кі больш, чым звы чай на. Пас ля 
«за мін кі» спарт сме ны па кі да юць пля-
цоў ку, на стаў нік пра во дзіць сва іх па-
да печ ных, а пас ля ўзні ма ец ца на са мы 
верх тры бу ны фут боль на га ма не жа. 
Знеш не Ула дзі мір Іва на віч ро біць ура-
жан не спа кой на га, раз важ лі ва га ча ла-
ве ка, маг чы ма, за над та сур' ёз на га... 
Але гэ та сур' ёз насць — хут чэй, моц-
ная кан цэнт ра цыя на пра цы і агуль ная 
дыс цып лі на ва насць. За даю пер шае 
пы тан не, і гэ тая зда гад ка ад ра зу па-
цвяр джа ец ца.

— Но вы год, Рас тво... Пас ля зі мо-
вых свят цяж ка вяр тац ца да пра цоў-
на га пра цэ су?

— Дык не ўпер шы ню. Пры звы ча і лі-
ся ўжо, — здзіў ле на вы маў ляе Ула дзі-
мір Іва на віч. — Свя ты свя та мі, а пра ца 
ёсць пра ца. Рых та ва лі ся да вы ха ду з 
ад па чын ку, на дзён ных спраў ха па ла. 
У фут бо ле ар га ні за цый ных мо ман таў 
заўж ды шмат, ня гле дзя чы на вы хад-
ныя, ка ні ку лы і свя ты.

— І як пра хо дзяць пер шыя трэ-
ні роў кі?

— Хлоп цы ра ду юць. З ад па чын ку 
вяр ну лі ся ў вы дат ным на строі, ві даць, 
што ёсць жа дан не пра ца ваць, трэ ні роў-
кі — эма цы я наль ныя, пра хо дзяць на 
пад' ёме. Па куль ура жан ні доб рыя.

— Гэ та да ты чыц ца і на віч коў?
— Без умоў на. Аб ноў ле ны трэ нер скі 

штаб зна ё міц ца і з ле гі я не ра мі — Дыя-
ман дэ, Бан гу рам, і з хлоп ца мі, якія зна-
хо дзяц ца ў ка ман дзе даў жэй. Га лоў-
нае, што ўсе ста ра юц ца, вы кон ва юць 
той аб' ём пра цы, які мы пра па ноў ва ем. 
Ні я кіх на ра кан няў ня ма.

— Тое, што «Ды на ма» — клуб з 
вя лі кай гіс то ры яй і са лід ны мі тра ды-
цы я мі, да дае ад каз нас ці ці, на ад ва-
рот, уся ляе ўпэў не насць?

— Трэ ба дак лад на раз дзя ляць па-
няц ці «страх» і «ад каз насць». Ад каз-
насць, якая гняце, — гэ та ўжо страх. А 
ў спра вах страх не мо жа быць па моч-
ні кам. Без умоў на, вяр нуц ца ў род ны 
клуб, дзе ты пра вёў леп шыя га ды як 
гу лец, ужо ў якас ці трэ не ра — вя лі-
кая ад каз насць. І я гэ та ўсве дам ляю і 

пры маю. А ка лі ча ла век гэ та ра зу мее, 
да лей за ста ец ца толь кі дзей ні чаць, і 
цяж кая пра ца аба вяз ко ва дасць плён.

— А якія ўспа мі ны з дзя цін ства ў вас 
звя за ны з ды на маў скай ка ман дай?

— Гэ та да лё кія ча сы, яшчэ па ча так 
1980-х га доў... Трэ ні ра ваў ся ў ма зыр-
скай дзі ця ча-юнац кай шко ле, у Ана то ля 
Дзер га чо ва. І ў нас ся род хлоп цаў бы ло 
дак лад нае раз дзя лен не на «ды на маў-
цаў» і «спар та каў цаў». Вя до ма, аў та ры-
тэт «Спар та ка» ся род ама та раў фут бо ла 
та ды быў знач на боль шым. Але на ват і 
ў мен шас ці мы аба ра ня лі го нар лю бі май 
ка ман ды: апра на лі сі не-бе лую фор му і 
ўсім ка за лі: «Мы — за «Ды на ма»!»

— Ця пер у «Ды на ма» са мая вя лі-
кая фа нац кая су пол ка ў Бе ла ру сі...

— Са праў ды так. Важ на па мя-
таць, што перш за ўсё ка ман да гу ляе 
ў фут бол дзе ля сва іх пры хіль ні каў, а 
не дзе ля са міх ся бе. І ме на ві та фа на-
ты — са мыя стро гія суд дзі. Мно гія з іх 
доб ра раз бі ра юц ца ў фут бо ле, вы дат-
на ары ен ту юц ца ў су час ных тэн дэн цы-
ях, і прос та па каз ваць не бла гія вы ні кі 
— гэ та га ўжо не да стат ко ва. Цяпер у 

ба лель шчы каў ёсць маг чы масць на-
зі раць за леп шы мі клу ба мі све ту, гля-
дзець гуль ні прэ стыж ных еў ра пей скіх 
чэм пі я на таў. Акра мя вы ні каў, у іх ёсць 
вя лі кае жа дан не ба чыць пры го жы фут-
бол — змяс тоў ны, з са ма ад да чай, каб 
бы ло ві да воч на, што спарт сме ны аба-
ра ня юць го нар сва ёй ка ман ды ў лю бых 
умо вах — спры яль ных ці не.

— На зі ра ю чы за прын цы по вым 
су праць ста ян нем «Ды на ма» і «Шах-
цё ра» ў мі ну лым се зо не, звяр та лі 
ўва гу на тое, як змя ні ла ся за апош нія 
ча сы ва ша ця пе раш няя ка ман да?

— Ма гу толь кі ска заць, што пры 
пад рых тоў цы да мат чаў мы дас ка на-
ла вы ву ча ем усе бе ла рус кія ка ман ды. 
«Ды на ма» — ад на з тых дру жын, якая 
маг ла гу ляць з «гар ня ка мі» з па зі цыі 
сі лы. Гэ та моц ная ка ман да, якая па-
тра буе да ся бе па ва гі. І мы заў сё ды 
ўліч ва лі гэ та пры пад рых тоў цы.

— Пе ра езд з Са лі гор ска ў Мінск, 
на пэў на, да зво ліў вам больш ча су 
пра во дзіць з сям' ёй?

— Ча мусь ці іс нуе та кое мер ка ван не, 
што ка лі ты до ма, то аба вяз ко ва по бач 

з сям' ёй. Трэ нер ская пра ца — ня прос-
тая... Ка лі ты хо чаш ча гось ці да сяг нуць, 
трэ ба ўмець чымсь ці ах вя ра ваць. Ідэа-
льных умоў ні ко лі не бы ло і не бу дзе. 
У мя не ня ма та ко га стаў лен ня: маў-
ляў, я до ма, а пра ца пад бо кам і ні ку ды 
не ўця чэ. Па вер це: тое, што я ця пер у 
Мін ску, у гэ тым ня ма ней ка га вя лі ка га 
бо ну са. Ёсць свае плю сы і мі ну сы... як 
заў сё ды.

— За ста ец ца час на вы ха ван не 
дзя цей?

— Шчы ра ка жу чы, не так шмат, як 
ха це ла ся б. У мя не сын і дач ка. Сын 
ужо да рос лы, са ма стой ны ча ла век. А 
вось да чцэ толь кі шэсць га доў. За ла ты 
ўзрост... Ці ка ва на зі раць, як ма лень кі 
ча ла ве чак рас це, ста лее. Без умоў на, 
ста ра юся пра во дзіць з ёй час, удзель ні-
чаю амаль што ва ўсіх гуль нях — ра зам 
ма лю ем, штось ці ле пім. Усё, што ці ка ва 
ёй, ці ка ва і мне. Хут ка ў шко лу, вель-
мі спа дзя ю ся, што ў мя не атры ма ец ца 
ад вес ці дач ку ў пер шы клас.

— Ве даю, што вы лю бі це ры ба-
чыць...

— Так. Цу доў нае хо бі! Але зноў-та кі 

не заў сё ды ха пае ча су. За мі ну лы год, 
на пэў на, два ра зы толь кі вы бі раў ся. 
Для мя не гэ та вы дат ны спо саб баў лен-
ня ча су, ка лі мож на па ся дзець у ці шы ні 
і спа коі, па ду маць, па раз ва жаць. Сам 
улоў не так важ ны. Ха ця і тут ёсць пэў-
ны спар тыў ны ін та рэс. Але на пер шы 
план усё ж та кі вы хо дзіць ме на ві та маг-
чы масць па быць сам-на сам з са бой і 
пры ро дай.

— На пэў на, на сталь гі ру е це... Ці 
вы пры вык лі жыць, гле дзя чы толь кі 
ў бу ду чы ню?

— Пра гэ та ёсць вы дат ны вы раз: 
«Нель га жыць без мі ну ла га, але і ў мі-
ну лым жыць нель га». Той, хто за тры-
маў ся ва ўча раш нім дні, ры зы куе за-
стац ца там на заў сё ды. Ра зам з тым, 
тое, што прай шло, нель га за бы ваць. 
Бо гэ та і важ ныя ўспа мі ны, і жыц цё вы 
до свед — ка ра цей, усё тое, што ро біць 
нас асо ба мі. Але жыць усё ж та кі трэ ба 
дзе ля бу ду чы ні.

�

«Зра зу ме ла, што пер шая на-
дзея ў Со чы для бе ла ру саў — гэ-
та бія тлон. Апош нія вы ні кі Да р'і 
До мра ча вай, Над зеі Скар дзі на 
дэ ман стру юць, што пік фор мы 

бліз кі і па ві нен су па сці аку рат з Алім пі я дай. Тое ж 
да ты чыц ца і на шых фрыс тай ліс таў. Але я б не стаў 
скід ваць з ра хун ку і ін шых во пыт ных ат ле таў — на-
прык лад, лыж ні ка Сяр гея Да лі до ві ча, для яко га Гуль ні 
ў Со чы бу дуць шос ты мі ў кар’ е ры! Упэў не ны, што сё-
ле та бе ла рус кія спарт сме ны вы сту пяць не горш, чым 
у Ван ку ве ры-2010».НА СУ СТРАЧ ВЕТ РУ... 

ПРАЗ БОЛЬ І ПЕ РА ШКО ДЫ
БЛІЦ:
Лю бі мы го рад для жыц ця — Мінск
Лю бі мы го рад для ту рыз му — Санкт-Пе цяр бург
Лю бі мая ежа — мя са, ша ка лад
Лю бі мы на пой — ва да
Лю бі мая му зы ка (вы ка наў ца, гурт ці жанр) — 

гурт Aerosmіth
Лю бі мы фільм — «Аў густ Раш»
Лю бі мая кні га — «Май стар і Мар га ры та»
Са ва ці жа ва ра нак — жа ва ра нак
Ра ман тык ці рэа ліст — ра ман тык
Я ба ю ся... згу біць род ных
Я ве даю... што я чэм пі ён!
Я ні ко лі... не за бу ду сва іх сяб роў
Я ха чу... заў сё ды быць шчас лі вай.

Алім пій скія дыс цып лі ны ў гар на лыж ным спор це:
�Хут кас ны спуск — пра хо джан не спе цы яль на пад рых та-
ва най тра сы на час; пе ра пад вы шынь: у муж чын — ад 800 
да 1100 м, у жан чын — ад 500 да 800 м.
�Сла лам — пад час пра хо джан ня тра сы спарт сме ны пра-
язджа юць праз спе цы яль ныя ва ро ты, за про пуск ха ця б ад-
ных з іх ці пе ра ся чэн не ва ро таў ад ной лы жай гон шчы кі зды-
ма юц ца са спа бор ніц тваў; вы нік вы зна ча ец ца па су ме часу, 
па ка за на га ў двух спус ках на дзвюх роз ных тра сах; пе ра пад 
вы шынь — 60-150 м, шы ры ня ва ро таў — ад 4 да 6 м.

�Гі ганц кі сла лам — ад сла ла ма ад роз ні ва ец ца боль-
шым пе ра па дам вы шынь (у муж чын — ад 250 да 450 м, 
у жан чын — ад 250 да 400 м) і шы ры нёй ва ро таў (ад 4 
да 8 м).
�Су пер гі гант — аб' яд ноў вае сла лам і хут кас ны спуск; 
ад сла ла ма ад роз ні ва ец ца боль шай пра цяг лас цю тра сы, 
мен шай коль кас цю ва ро таў, шы ры ня якіх ад 4 да 8 м, і раз-
на стай нас цю рэ лье фа.
� Кам бі на цыя — уклю чае адзін за езд сла ла ма і адзін за езд 
хут кас на га спус ку (ці су пер гі ган та).

ЛІК БЕЗ

Пры зван неПры зван не  ��

Ма ры на ПРА ТА СА ВА, трэ нер па мас тац кай гім нас ты цы, лаў рэ ат прэ міі «Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп»:

«КОЖ НАЕ ДЗІ ЦЯ Я СТА РА ЮСЯ 
ДА ВЕС ЦІ ДА ЯГО ВЫ ШЫ НІ»

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

Экс прэс-ін тэр в'юЭкс прэс-ін тэр в'ю  ��Ула дзі мір ЖУ РА ВЕЛЬ:

«КА ЛІ ЧА ЛА ВЕК УСВЕ ДАМ ЛЯЕ АД КАЗ НАСЦЬ 
СВА ЁЙ ПРА ЦЫ, БУ ДЗЕ ПЛЁН!»

Матэрыялы паласы падрыхтавала 
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

Ігар РАЧ КОЎ СКІ, пер шы ві цэ-прэ зі дэнт 
На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь: 

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, па моч нік 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пы тан нях фіз куль ту ры, 
спор ту і раз віц ця ту рыз му:

 «Сён ня ні хто не ста віць за-
да чу, коль кі на ша ка ман да па-
він на за ва я ваць ме да лёў. Вя-
до ма, мы ча ка ем і спа дзя ём ся, 
што бе ла рус кія спарт сме ны ўзні муц ца на п'е дэс тал 
у Со чы. Ёсць пра гноз Між на род на га рэй тын га ва га 
аген тства, згод на з якім Бе ла русь мо жа ўзяць 5 
уз на га род. Але мы так да лё ка не за гляд ва ем. Тым 
не менш, мяр кую, што ка ля дзе ся ці на шых ат ле таў 
мо гуць увай сці ў шас цёр ку-вас мёр ку леп шых».
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