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КА МАН ДА КА МАН ДА 
НЯ СПРАЎ ДЖА НЫХ НЯ СПРАЎ ДЖА НЫХ 
НА ДЗЕЙНА ДЗЕЙ

«ЧЫР ВО НАЯ МАШЫ НА»
У ра сій ска га ха кея ба га тая гіс то-

рыя. Днём яго на ра джэн ня лі чыц ца 
22 снеж ня 1946 го да, ка лі ў Маск ве, 
Ле нін гра дзе, Ры зе, Каў на се і Ар хан-
гель ску ад бы лі ся стар та выя мат чы 
пер ша га чэм пі я на ту СССР па ха кеі 
з шай бай.

Збор ная СССР, пе ра ем ні цай якой 
і лі чыц ца сён ня ка ман да Ра сіі, дэ-
бю та ва ла на чэм пі я на це све ту 1954 
го да ў Стак голь ме. Са вец кія ха ке іс ты 
ад ра зу ж за ва я ва лі за ла тыя ме да лі. 
А ўжо праз два га ды збор ная СССР 
за ва я ва ла алім пій скае «зо ла та».

1972-гі — асаб лі вы ў гіс то рыі са-
вец ка га ха кея год: ка ман да ўпер шы-
ню су стрэ ла ся са збор най Ка на ды, 
у скла дзе якой бы лі най мац ней шыя 
гуль цы НХЛ (су пер се рыя СССР — 
Ка на да 1972 г.). 1960-1980-я га ды ад-
кры лі све ту та кіх вя лі кіх ха ке іс таў, як 
Кан стан цін Лок цеў, Ба рыс Ма ё раў, 
Ана толь Фір саў, Ула дзі слаў Трац цяк, 
Ба рыс Мі хай лаў, Ва ле рый Хар ла-
маў, Аляк сандр Яку шаў, Аляк сандр 
Маль цаў. На ча ле са вец ка га ха кея 
ста я лі Чар ны шоў і Та ра саў. Пад іх 
кі раў ніц твам збор ная СССР 9 га доў 
за пар (1963—1971) вый гра ва ла ўсе 
між на род ныя тур ні ры.

У 1977 го дзе збор ную ўзна ча ліў 
Вік тар Ці ха наў. Пад яго кі раў ніц твам 
ка ман да во сем ра зоў пе ра ма га ла 

на чэм пі я на тах све ту і трой чы — на 
Алім пій скіх гуль нях.

Сён ня ў Ра сіі тры да рос лыя пра-
фе сій ныя ха кей ныя лі гі (КХЛ, ВХЛ, 
РХЛ) і дзве ма ла дзёж ныя лі гі (чэм-
пі я нат, пер шын ство ма ла дзёж най 
ха кей най лі гі). КХЛ лі чыц ца ад ной з 
най мац ней шых ха кей ных ліг све ту.

БЕЗ МЕДАЛЁЎ ТРЭ ЦІЯ 
АЛІМПІЙСКІЯ ГУЛЬ НІ

У апош ні час у ра сій скім ха кеі 
шмат не га ты ву. Гэ та звя за на з пра-
ва лам на хат няй Алім пі я дзе. Та ко му 
мност ву «зо рак» у ка ман дзе маг лі 
па зайз дрос ціць на ват ка над цы. Усе 
ча ка лі толь кі пе ра мо гі, але зда рыў ся 
пра вал. Ра сія па ка за ла не вы раз ны 
ха кей. Лі да ры ка ман ды — Аляк сандр 
Авеч кін, Яў ген Мал кін, Ілья Ка валь-
чук, Па вел Да цюк — не апраў да лі 
ўскла дзе ныя на іх ба лель шчы ка мі і 
трэ не ра мі над зеі. Гуль цы збор най у 
5 мат чах за кі ну лі ўся го 12 шайбаў. 
Ка лі ў ха ке іс таў та ко га ўзроў ню неш-
та не атрым лі ва ец ца, трэ нер па ві нен 
ім гнен на рэ ага ваць: неш та мя няць, 
пры дум ляць, шу каць. Бі ля лет дзі наў 
прос та ча каў. Спе цы я ліс ты звяз ва-
юць та кое ня ўда лае вы ступ лен не з 
ад сут нас цю ка манд най гуль ні і па-
мыл ка мі трэ нер ска га шта ба. У вы-
ні ку збор ная Ра сіі дай шла толь кі да 

чвэрць фі на лу, дзе са сту пі ла фі нам 
з лі кам 1:3.

Гэ та ўжо трэ цяя за пар Алім пі я да, 
дзе ра сій ская ха кей ная ка ман да за-
ста ец ца без ме да лёў. А ра ней бы лі 
не каль кі пра валь ных чэм пі я на таў 
све ту. Усё зво дзіц ца да вы сно вы, 
што Ра сія губ ляе лі дар ства ў су свет-
ным ха кеі.

Пас ля ня ўда ла га вы ступ лен ня 
Зі не ту ла Бі ля лет дзі наў быў ад праў-
ле ны ў ад стаў ку. На гэ ты пост пры-
зна ча ны Алег Зна рок.

«СО РАМ НА ЗА ЗБОР НУЮ 
НЕ БУДЗЕ»

Алег Зна рок, ужо ў якас ці га лоў-
на га трэ не ра, па чаў пад рых тоў ку да 
чэм пі я на ту све ту ў Мін ску. На сва ёй 
пер шай прэс-кан фе рэн цыі ён ад зна-
чыў: «Со рам на за збор ную не бу дзе. 
Біц ца бу дзем ад чай на. Спорт ёсць 
спорт, і на ват ка лі ты прай гра еш, трэ-
ба ра біць гэ та пры го жа».

Ба лель шчыкам доб ра вя до ма асо-
ба Зна ро ка: ён уз на чаль ваў мас коў-
скае «Ды на ма» ў чэм пі я на це КХЛ у 
гэ тым се зо не. Но вы на стаў нік збор най 
доб ра гу ляе на моц ных ба ках сва ёй 
ка ман ды і сла бых са пер ні ка. Мо жа за-
па ліць ка ман ду ў па трэб ны мо мант, 
знай сці па трэб ныя сло вы і ар га ні за-
ваць са праў ды ка манд ную гуль ню.

6 кра са ві ка ў ка ман ды пач нуц ца 
збо ры, а за тым ра сій скія ха ке іс ты 
возь муць удзел у тур ні ры са збор-
ны мі Лат віі, Сла ва кіі і Гер ма ніі. З 
1-га па 4 мая ад бу дзец ца за ключ ны 
швед скі этап ха кей на га еў ра ту ра, 
які ста не апош няй пры ступ кай пад-
рых тоў кі для збор най Ра сіі.

Трэ нер скі штаб аб вяс ціў па шы ра-
ны склад і за явіў аб тым, што кож ны 
з гэ тых ха ке іс таў мо жа прэ тэн да-
ваць на па езд ку ў Мінск:

Ва ра та ры: Ста ні слаў Га лі маў 
(«Ат лант»), Эміль Га ры паў («Ак 
Барс»), Аляк сандр Яро мен ка («Ды-
на ма» Маск ва);

Аба рон цы: Мі ха іл Гры гор' еў 
(«Тар пе да»), Дзя ніс Дзя ні саў, Мі кі-
та Зай цаў (абод ва — ЦСКА), Дзміт-
рый Ка лі нін, Яў ген Ра сен скі, Мак сім 
Чу дзі наў (усе — СКА), Глеб Ка ра гін, 
Анд рэй Мі ро наў (абод ва — «Ды на-
ма» Маск ва), Аляк сандр Ку ту заў 
(«Сі бір»), Яў ген Мядз ве дзеў, Іл ья 
Ні ку лін, Ва сіль Так ра наў (усе — «Ак 
Барс»), Ра ман Ру ка віш ні каў («Ат-
лант»);

На па да ючыя: Аляк сандр Бур-
міст раў, Мі ха іл Вар на коў, Кі рыл 
Пят роў, Аляк сандр Сві та (усе — «Ак 
Барс»), Ула дзі мір Га лу зін («Тар пе-
да»), Ан тон Глін кін («Трак тар»), Яў-
ген Да до наў («Дан бас»), Ілья Зу баў 
(«Ад мі рал»), Сяр гей Ка лі нін, Сяр гей 

Шы ро каў (абод ва — «Аван гард»), 
Мак сім Кар паў, Мак сім Пяс туш-
ка (абод ва — «Ды на ма» Маск ва), 
Ілья Ка валь чук, Ар це мій Па на рын, 
Вік тар Ці ха наў, Ва дзім Шы па чоў 
(усе — СКА), Дзміт рый Куг ры шаў 
(«Сі бір»), Эн вер Лі сін, Мі ка лай Пра-
хор кін (абод ва — ЦСКА), Фё дар Ма-
лы хін («Аў та ма бі ліст»).

Ужо вя до ма, што ў Мінск не пры-
е дзе Ілья Ка валь чук: яму не аб ход на 
апе ра цыя на ка ле не. Так са ма з-за 
траў маў пад пы тан нем удзел у чэм-
пі я на це Аляк санд ра Ра ду ла ва, Яў-
ге на Мал кі на і Паў ла Да цю ка. Што 
ты чыц ца «пад ма ца ван ня» з НХЛ, то 
ў Мін ску ёсць шанц уба чыць Аляк-
санд ра Авеч кі на, Яў ге на Куз ня цо ва, 
Аляк санд ра Сё мі на, Фё да ра Цю ці на 
і Ар цё ма Ані сі ма ва. Іх ка ман ды мо-
гуць вы зва ліц ца да мая.

Ка лі ка ман ды, якія доб ра вы сту-
пі лі на Алім пій скіх гуль нях, пры вя-
зуць у Мінск не са мы моц ны склад, 
то для збор най Ра сіі гэ ты чэм пі я нат 
з'яў ля ец ца прын цы по вым. Гэ та маг-
чы масць хоць тро хі рэ абі лі та вац ца 
ў ва чах гра мад скас ці пас ля пра ва лу 
ў Со чы. У Мін ску мы ўба чым но ва-
га трэ не ра, но вую ка ман ду і но вы 
стыль гуль ні.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

Под ыум, аб ца сы, стра зы, пер'е, мех, арыгі наль ны ма кі яж, 
эк стра ва гант ныя ўбо ры... Не, гэ та не чар го вы ты дзень мо ды. Га-
вор ка ідзе пра... та нец! «Deep іn Vogue. Musіc іs my іnspіratіon» — 
ме на ві та пад та кой наз вай у Мін ску прай шоў баль па Vogue.

Vogue — гэ та тан ца валь ны кі ру нак, спа лу чэн не мо ды, плас-
ты кі і ха рэа гра фіі. За ра дзіў шы ся яшчэ ў 1970-я га ды, ён і сён ня 
мае вя лі кую ці ка васць ся род мо ла дзі ва ўсім све це. 

— Асноў ная «фіш ка Vogue» ў тым, што гэ ты та нец дае 
шмат маг чы мас цяў рас крыц ца, быць тым, кім не з'яў ля еш ся 
ў звы чай ным жыц ці. Ты мо жаш мя няць воб ра зы, кас цю мы, 
ужы ва цца ў ро лі ін шых пер са на жаў, — рас па вя дае адзін з ар-
га ні за та раў ме ра пры ем ства і за сна валь нік Vogue ў Бе ла ру сі 
Дзміт рый Ша ша ле віч. 

Vogue — гэ та заў сё ды вя лі кі пер фо манс. Пры чым ме на ві-
та му зы ка — га лоў ны на тхняль нік для тан цо раў. Па зма гац ца 
за зван не леп ша га пры еха лі тан цо ры з Ра сіі, Укра і ны, Бель гіі 
Літ вы і Эс то ніі. Шпа га ты, вы раз ныя лі ніі, акра ба тыч ныя тру кі — 
дзяў ча ты і хлоп цы, апра ну тыя ў яр кія кас цю мы, дэ ман стра ва лі 
не ве ра год нае ва ло дан не сва ім це лам. 

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.

КА ЛІ МО ДА І МАС ТАЦ ТВА СУ СТРА КА ЮЦ ЦА На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��

ГА ВА РЫЦЬ 
ПА-ІН ШАЗЕМ НА МУ, 
СУ СТРА КАЦЬ — 
ПА-НА ША МУ

Больш за 1000 ста ліч ных 
ра бот ні каў сфе ры ганд лю 
асво і лі за меж ныя мо вы ў 
рам ках пад рых тоў кі да 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
Да мая да лу чыц ца яшчэ 
100 ча ла век.

На да па мо гу штат ным су-
пра цоў ні кам у якас ці пе ра-
клад чы каў бу дуць за про ша ны 
250 сту дэн таў лінг віс тыч на га 
ўні вер сі тэ та і БДУ. А ўсе аб'-
ек ты сфе ры ганд лю і гра мад-
ска га хар ча ван ня за бяс пе ча ны 
рус ка-анг лій скі мі раз моў ні ка мі 
з рус кай транс крып цы яй.

Па ін фар ма цыі га лоў на га 
ўпраў лен ня спа жы вец ка га рын-
ку Мін гар вы кан ка ма, кі раў ні кі 
та кіх аб' ек таў пры ня лі ўдзел у 
на ву чаль ных се мі на рах. На за-
ня тках вы ву ча лі ся асаб лі вас ці 
пра цы з ін ша зем ны мі гас ця мі 
з улі кам на цы я наль ных рыс, 
прын цы пы ме недж мен ту якас-
ці, на вы кі вы ра шэн ня праб лем і 
не ка то рыя ін шыя ас пек ты «пра-
фе сій най» гас цін нас ці. Уся го 
та кое на ву чан не прай шлі 1380 
кі раў ні коў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

Ча го ча каць ад Расіі 
пасля няўдала га выступлен ня ў Со чы?

Гэ та, ма быць, са мы бліз кі і са мы зна ё мы са пер нік для бе ла рус ка-
га ба лель шчы ка. І ра сій скія гуль цы, і трэ не ры не ма юць па трэ бы 
ў пад ра бяз ным прад стаў лен ні. Яны ста нуць на шы мі апош ні мі са-
пер ні ка мі на гру па вым эта пе. Збор ная Бе ла ру сі і Ра сіі згу ля юць 
20 мая пры поў най «Мінск-Арэ не» — усе квіт кі на гэ ты матч бы лі 
рас куп ле ны ўся го за не каль кі га дзін.
Да гэ туль збор ныя су стра ка лі ся час та: трой чы на Алім пій скіх 
гуль нях (усе пе ра мо гі за ста лі ся за ра сі я на мі) і сем ра зоў на чэм-
пі я на тах све ту (бе ла ру сы атры ма лі пе ра мо гу толь кі ў 2000 го дзе, 
у 1999-м ка ман ды згу ля лі ўні чыю).


