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Збор ная Бе ла ру сі па ха кеі, з сы хо-
дам Гле на Хэн ла на ад ра зу пас ля за-
вяр шэн ня вы ступ лен ня на мін скім 
ЧС-2014, ча ты ры ме ся цы за ста ва ла ся 
без ру ля во га, і вось учо ра, на рэш це, 
зда бы ла га лоў на га трэ не ра.
Ім стаў 64-га до вы Ула дзі мір Кры ку-
ноў, які зай мае так са ма па са ду ві-
цэ-прэ зі дэн та ніж ня кам ска га «Наф-
та хі мі ка». Кант ракт з трэ не рам быў 
пад пі са ны тэр мі нам на 2 га ды з маг-
чы мас цю пра лан га цыі па стаў ле ных 
за дач — у тым лі ку вы ха ду на Алім-
пі я ду-2018. Па гад нен не пад пі са на па 
фор му ле «2 + 2». З асіс тэн та мі па трэ-
нер скім шта бе Ула дзі мір Кры ку ноў 
вы зна чыц ца ў блі жэй шы час.

— Хэн лан сва ім рап тоў ным сы хо дам па-
ста віў нас у скла да нае ста но ві шча, ад зна-
чыў стар шы ня Фе дэ ра цыі ха кея Яў ген 
ВОР СІН. — Тым не менш, мы не ха це лі 
спя шац ца з пры зна чэн нем на гэ ты важ ны 
пост. У сі ту а цыі з Кры ку но вым нас уз ра да-
ва ла тое, што аса біс та Ула дзі мір Ва сіль е віч 
быў га то вы ўзна ча ліць збор ную, ад даць усе 
свае ве ды і пра фе сі я на лізм для той кра і ны, 
у якой ён па чы наў свой трэ нер скі шлях. 
Яму ця пер не спат рэ біц ца да дат ко вы час 
для вы ву чэн ня ста ну спраў у бе ла рус кім 
ха кеі, для зна ём ства з ха ке іс та мі, якіх ён 
бу дзе за пра шаць. Усе гэ тыя фак та ры — на 
ка рысць Кры ку но ва.

Пры зна чэн не Ула дзі мі ра Ва сіль е ві-
ча — вы нік ка лек тыў на га вы ба ру. Бы ло 
пра ве дзе на не прос та апы тан не, а на ра да 
з на шы мі 19 леп шы мі спе цы я ліс та мі кра і-

ны: трэ не ра мі клу баў, га лоў ны мі трэ не ра мі 
юнац кіх і ма ла дзёж най збор ных — з усі мі 
спе цы я ліс та мі, хто аса біс та ве дае Кры ку-
но ва як пра фе сій на га трэ не ра. Так што 
гэ та вы бар на шай пра фе сій най элі ты.

Пас ля Ула дзі мір Кры ку ноў ад ка заў на 
пы тан ні жур на ліс таў.

— Як вы лі чы це, ці не бу дзе скла-
да нас цяў у пла не су мя шчэн ня па сад у 
збор най і ў «Наф та хі мі ку»?

— Не. У гэ тым пла не ўсе пы тан ні вы-
ра ша ны.

— Ула дзі мір Ва сіль е віч, у па пя рэд ня-
га трэ нер ска га шта ба бы ло пэў нае ко ла 
кан ды да таў у зборную. Як вы бу дзе це 
бу да ваць сваю пра цу?

— Спа чат ку ха цеў бы пра гля дзець усіх 
гуль цоў з Эк стра лі гі. Яны і скла дуць кас цяк 
збор най на блі жэй шым тур ні ры ў Сла ве ніі. 
Бо паў зы ў КХЛ не бу дзе. Маг чы ма, пры-
цяг нем хлоп цаў з ка манд МХЛ. Хоць у наш 

час у 20 га доў ужо алім пій скі мі чэм пі ё на мі 
ста на ві лі ся. Яны ж па куль у юні ёр скіх ка-
ман дах на ват гу ля юць.

— Што ця пер уяў ляе са бой на цы я-
наль ная збор ная Бе ла ру сі па ха кеі?

— Гэ та ўсё гуль цы ка манд КХЛ плюс 
Гра боў скі, Гра ба рэн ка, Усе нка. Гэ та — ка-
ман да, якая за ня ла на чэм пі я на це све ту 
сё мае мес ца. Аб па тэн цы я ле ма гу ка заць 
пас ля пе ры я ду пад рых тоў кі. Ду маю, што, 
ма ю чы 10 ка манд у Эк стра лі зе, доб рыя 
шко лы, Бе ла русь па він на ста біль на зна-
хо дзіц ца ў вась мёр цы най леп шых ка манд 
пла не ты. Праб ле мы, зра зу ме ла, на сён ня 
іс ну юць. Ёсць, ска жам, пы тан ні да пад рых-
тоў кі гуль цоў.

— Вы ўжо вы зна чы лі ся з асіс тэн та-
мі? Хто бу дзе да па ма гаць?

— Па куль не. Ад нак ёсць на пры кме це 
спе цы я ліс ты, якія пра цу юць у чэм пі я на це 
Бе ла ру сі. Хут ка ўсё вы свет лім.

— Ула дзі мір Ва сіль е віч, у 2002 го дзе 
ў збор най бы лі перш за ўсё бе ла ру сы. 
Або вы хад цы з Ра сіі. Ця пер у нас пе ра-
ва жае ка над скі век тар. Аха рак та ры зуй-
це 12 га доў, якія прай шлі пас ля Солт-
Лэйк-Сі ці.

— Па куль ня ма глы бо ка га ана лі зу сі-
ту а цыі. Але ўвесь свет ка рыс та ец ца па-
слу га мі ле гі я не раў. Як, на прык лад, наш 
бія тлон. Гэ та тэн дэн цыя агуль на су свет на га 
ўзроў ню.

— З «Ды на ма» ўжо на ла дзі лі кан-
такт? Што вас у пер шую чар гу тур буе?

— Яшчэ не бы ло ча су. Па ру пы тан няў, 
вя до ма, за даў бы. Ча му ў ва ро тах гу ляе 
Хаў ген, а не Ла ланд? З пры цэ лам на збор-

ную мы бы лі б за ці каў ле ны, каб Хаў ген 
на огул не гу ляў. Бо ён вы сту пае за кан-
ку рэн таў.

— Вы ба ры кі раў ні ка ха кей най фе дэ-
ра цыі пе ра нес лі ў ка то ры раз. Не ры-
зы ку е це па чы наць пра ца ваць на но вай 
па са дзе ў эпо ху без улад дзя?

— Ча соў без улад дзя ў нас у кра і не, ду-
маю, ня ма.

— Да гэ та га ча су хо дзяць ле ген ды 
пра ва шы ка ла саль ныя на груз кі на трэ-
ні роў ках …

— Яны сур' ёз ныя, ка лі ідзе пра цяг лы 
пад рых тоў чы пе ры яд. На ка рот кім ад рэз-
ку хлоп цаў за га няць не вар та. Фі зіч ныя 
кан ды цыі, на ту раль на, ма юць важ нае зна-
чэн не. Гэ та той мо мант, на якім бу ду ец ца 
ўся гуль ня.

Вось на зы ва юць мя не жорст кім трэ не-
рам… Ка жуць, трэ не ры но ва га па ка лен-
ня раз мо ва мі ма ты ву юць гуль цоў. Ка лі ж 
мы на та кое іш лі, пра нас ка за лі, што мы 
гру быя. Усё за ле жыць ад та го, як на пі ша 
прэ са. З га да мі трэ нер ста но віц ца больш 
во пыт ны.

Я тут, у Мін ску, у «Ды на ма», па чы наў 
свой трэ нер скі шлях. Та му ха чу ска заць, 
што не бы ло праб ле мы ў тым, каб пры-
няць пра па но ву. Ха це ла ся б па дзя ка ваць 
кі раў ніц тву кра і ны і фе дэ ра цыі за ака за-
ны да вер. І, вя до ма, тым на стаў ні кам, што 
ад да лі га ла сы за мя не. Пас ля пра цы са 
збор най Бе ла ру сі, на пэў на, больш не бу ду 
трэ ні ра ваць. Спа дзя ю ся, на доб рае за вяр-
шэн не кар' е ры. Па спра бую па ка заць за раз 
мак сі маль ны вы нік.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На сё лет нім чэм пі я на це Еў ро пы па лёг кай 
ат ле ты цы адзін з двух за ла тых ме да лёў 
на шай кра і не пры нес ла Ма ры на АР ЗА-
МА СА ВА. Для спарт смен кі, чыя ма ці Ра-
ві ля Аглят дзі на ва так са ма ка лісь ці бы ла 
чэм пі ён кай Еў ро пы, гэ тая пе ра мо га ста ла 
са май важ най у жыц ці. Толь кі на бе га вой 
да рож цы. Сва і мі га лоў ны мі за слу га мі Ма-
ры на ўсё ж лі чыць сям'ю — му жа і дач ку. 
Та му зу сім не дзіў на, што на ша раз мо ва 
па ча ла ся ме на ві та з гэ тай тэ мы.

— Ве даю, што, ня гле дзя чы на ма лень кі 
ўзрост, дач ка ў вас вель мі спар тыў ная…

— Спра ва ў тым, што ўве ча ры я звы чай на 
трэ ні ру ю ся до ма. На прык лад, раб лю прак ты-
ка ван ні на роз ныя гру пы мыш цаў. Дык Са ша 
ўвесь час на ма га ец ца паў та раць за мной. І ў яе 
гэ та так смеш на атрым лі ва ец ца (усмі ха ец ца). З 
ад ціс кан ня мі ёй па куль скла да на, а вось прэс 
ужо ка чае ня дрэн на. Але мы не ста вім мэ ты зра-
біць з яе су пер ат ле тыч ную дзяў чын ку — прос та 
хо чам, каб спін ка бы ла пра мень кая ды сто пы 
роў нень кія. Пра сур' ёз ныя за ня ткі спор там для 
дач кі мо жам па куль толь кі ма рыць. Я ўвесь час 
на спа бор ніц твах, муж шмат пра цуе, час та да па-
зна… Ва зіць у сек цыю ня ма ка му. Але ёй толь кі 
пя ты год, на пе ра дзе яшчэ шмат ча су. У Са шы 
за раз ці ка вы ўзрост, ка лі ў дзя цей па чы на юць 
фар мі ра вац ца ўяў лен ні пра свет і на ва кол ле. 
Яна вель мі лю біць гу ляць з ляль ка мі. Пры чым 
у кож най свая ро ля — ма ма, та та, ста рэй шая 
дач ка, ма лод шая дач ка. Нам на ват не шка да 
куп ляць гэ тыя бяс кон цыя ляль кі, бо ве да ем: 
кож ная бу дзе за дзей ні ча на. Пе рад сном аба-
вяз ко ва чы та ем. Ка лі мы за бы ва ем пра гэ ты 
ры ту ал, дач ка са ма на гад вае: «Та та, ма ма, па-
чы тай це мне кніж ку, бо я ж не за сну».

«Пры сніў ся сон, што вый граю» 
— Пе рад стар там чэм пі я на ту Еў ро пы бы лі 

ней кія прад чу ван ні, што ўсё атры ма ец ца?
— Вы ні кі, па ка за ныя на трэ ні роў ках, ра да ва-

лі. Ра зу ме ла, што трэ ба спра віц ца з эмо цы я мі, 
пе ра адо лець хва ля ван не. Але ўсё ўказ ва ла на 
тое, што да пер шын ства Еў ро пы я па ды шла ў 
доб рай фор ме. А яшчэ мне двой чы пры сніў ся 
адзін і той жа сон! Пер шы раз зі мой, до ма, а 
дру гі — ужо ў Швей ца рыі, на пя рэ дад ні па пя-
рэд ніх за бе гаў. Пра сы па ю ся — і пер шая дум ка: 
«Ура, пе ра маг ла!» А пас ля ра зу мею: дык ні чо га 
яшчэ не па ча ло ся. Мне ўво гу ле час та сняц ца 
сны. Не ка то рыя — чыс тыя, яс ныя, а ін шыя — 
зу сім не зра зу ме лыя. Але каб вось так штось ці 
прад ка заць… та кое зда ры ла ся ўпер шы ню.

— Ужо пас ля спа бор ніц тваў вы ка за лі, 
што кож ны на ступ ны этап да ваў ся ляг чэй 
за па пя рэд ні…

— Са праў ды. Пер шы па пя рэд ні за бег — са-
мы хва лю ю чы. Не ве да еш, ча го ча каць ад ся бе, 
са пер ніц, ста ды ё на… У Цу ры ху яшчэ ар га ні-
за та ры на муд ры лі з да рож кай: за сла лі но вае 
па крыц цё, якое ака за ла ся вель мі цвёр дым. У 
не ка то рых спарт сме нак на ват «шы поў кі» не 
счап ля лі ся з да рож кай. Да гэ та га так са ма трэ-
ба бы ло пры звы ча іц ца. А вось пас ля пер ша га 
эта пу ўжо мож на аца ніць сі ту а цыю. На прык лад, 
я ве да ла, што пер шы раз пра бег ла ў рас слаб ле-
ным рэ жы ме, зна чыць, заўт ра бу дзе яшчэ ляг-
чэй. Але та кое бы вае не заў сё ды. На чэм пі я на це 
све ту ў Со па це, на прык лад, пер шы за бег мя не 
на столь кі вы ма таў, што ас та так дня я прос та ля-
жа ла плас том, ады хо дзі ла. І ні чо га, на на ступ ны 
дзень вы хо дзі ла і па ляп ша ла вы нік.

— Вас трэ ні руе На тал ля Дух но ва. На-
коль кі ад чу валь ная роз ні ца па між трэ не-
рам-муж чы нам і трэ не рам-жан чы най?

— Лі чу, што ў нас ідэа льныя ад но сі ны — і 
ча ла ве чыя, і пра цоў ныя. Яна ве дае жа но чы ар га-
нізм, што вель мі важ на для трэ не ра. Ра зу мее ўсе 
мае эмо цыі, бо са ма бы ла пра фе сій най спарт-
смен кай і пе ра жы ва ла тое ж са мае. Ка лі мне 
сум на, Наталля Станіславаўна заўж ды зной дзе 

спо саб мя не раз ве ся ліць. Ураж вае, ад куль у яе 
столь кі энер гіі! У Цу ры ху бы ла та кая сі ту а цыя: 
трэ нер пра во дзіць мя не на старт, а я іду і ра зу-
мею, што за раз прос та за ры даю. Праз хві лі нач ку 
раз вяр ну ла ся — і на зад. Ну, нель га з та кі мі эмо-
цы я мі вы хо дзіць на да рож ку! Гля джу: На тал ля 
Ста ні сла ваў на ста іць ка ля ага ро джы. Яна ад чу-
ва ла мой стан і бы ла ўпэў не на, што я вяр ну ся, 
бо мне гэ та бы ло не аб ход на. Апош нія сло вы на 
да ро гу, су па ко і ла ся, пай шла на старт — і ўсё 
атры ма ла ся.

— Ра ней час та бы ва лі сі ту а цыі, ка лі на 
да рож цы, у са пер ніц тве з ін шы мі ат лет ка мі 
вам не ха па ла зда ро ва га на хаб ства. Штось ці 
змя ні ла ся?

— Так, лі та раль на гэ тай зі мой. У нас бы ла 
вель мі цяж кая трэ ні роў ка, і на эмо цы ях я вы па-
лі ла трэ не ру: «Вы што, здзе ку е це ся з мя не?» 
На што атры ма ла ад каз, які, на пэў на, за пом ню 
на ўсё жыц цё: «Ус пом ні, як з ця бе дзяў ча ты 
здзе ка ва лі ся! Бег лі зза ду, вы скок ва лі з-за спі-
ны, аб га ня лі, за сла ня лі, пе ра кры ва лі… Лепш я 
бу ду здзе ка вац ца з ця бе на трэ ні роў ках, чым 
хтось ці на спа бор ніц твах». Я і ра ней ве да ла, 
што ёсць та кія пе ры я ды, ка лі трэ ба сціс нуць 
зу бы і прос та пе ра цяр пець, але ў той мо мант 
гэ тае вы каз ван не моц на на мя не па дзей ні ча ла. 
І я па ча ла за ўва жаць, што мая ня сме ласць па-
сту по ва па ча ла ады хо дзіць на дру гі план.

Пры ступ ка ўверх 
— Сё ле та чэм пі я нат Еў ро пы зды ма ла 

ледзь ве не рэ корд ная коль касць тэ ле ка-
мер. Пад час спа бор ніц тваў апа ра ту ра не 
за мі на ла?

— Ды не. Ка лі бя жыш, зра зу ме ла, на гэ та 
ўво гу ле не звяр та еш ні я кай ува гі. Ка ме ры ба-
чыш толь кі на стар це. Па куль прад стаў ля юць 
ад на го ўдзель ні ка, дру гі апе ра тар ужо рых ту ец-
ца зды маць ця бе. І ты ве да еш: трэ ба са брац ца, 
зра біць упэў не ны твар (смя ец ца). Ка лі толь кі 
па чы на ла вы сту паць на буй ных стар тах, час та 
гля дзе ла на га лоў ны эк ран, каб па ба чыць, як 
я атрым лі ва ю ся на кар цін цы. З во пы там ужо 
зра зу ме ла, што трэ ба гля дзець у аб' ек тыў, а 
не азі рац ца на во кал, каб у тэ ле ві за ры не бы ло 
толь кі май го «ра кур су збо ку».

— А ўво гу ле зда ра лі ся та кія сі ту а цыі, ка лі 
вам бы ло ня ўтуль на на ста ды ё не?

— Вось як раз на за ключ ным стар це се зо на 
ў Ма ра ке шы бы ло штось ці па доб нае. Зда ец ца, 
та кія буй ныя спа бор ніц твы, Кантынентальны 
кубак, а на тры бу нах — пус та. Ба дай, толь кі 
гру пы пад трым кі спарт сме наў і пры сут ні ча лі. 
Уз ды ма еш ру кі, па звыч цы ча ка еш ад да чы эмо-
цый, а ў ад каз ці шы ня — не як ня ём ка. А са мае 
ці ка вае, што тры ма ме ся ца мі ра ней вы сту па ла 
на гэ тым жа ста ды ё не ў ме жах эта пу се рыі 
Су свет на га вы клі ку (гэ та ка мер цый ны старт), 
і тры бу ны бы лі біт ком за бі тыя! І да рэ чы, у за-
бе гах удзель ні ча ла ма ра кан ская спарт смен ка, 
але ўсіх ат ле таў ві та лі ад ноль ка ва цёп ла, што 
пры ем на здзі ві ла.

— Пас ля еў ра пей ска га «зо ла та» псі ха ла-
гіч на ста ла ляг чэй?

— Без умоў на. У мя не бы ло шмат дру гіх 
і трэ ціх мес цаў. Вя до ма, ха це ла ся на рэш це 
ча гось ці яр ка га і не за быў на га — зу сім ін шых 
эмо цый. Гэ тае «зо ла та» не для «пту шач кі»! 
Ні ко лі не ўс пры ма ла сваю спра ву як ка лек цы-
я на ван не ме да лёў са спа бор ніц тваў. Кож ная 
пе ра мо га — гэ та пры ступ ка ўверх, да но ва-
га ўзроў ню. Ця пер трэ ба па ка раць чэм пі я нат 
све ту. Вось лі та раль на праз не каль кі тыд няў 
пач нём пад рых тоў ку. Ба за на се зон як раз за-
клад ва ец ца ў гэ тыя ме ся цы — у каст рыч ні ку, 
ліс та па дзе, снеж ні…

— На пэў на, пры хо дзіц ца пры му шаць ся-
бе трэ ні ра вац ца ў ха лод ны пе ры яд го да?

— Ой… так. Шчы ра ка жу чы, я — мярз ляч-
ка. Мне заўж ды і ўсю ды дзьме… Я — той адзі-
ны ча ла век у аў то бу се, яко му трэ ба за чы ніць 
акен ца (смя ец ца). На асен ніх і зім ніх трэ ні роў-
ках лёг ка мож на за сту дзіць гор ла ці зла віць 
на смарк, та му пры хо дзіц ца бе раг чы ар га нізм, 
пе ра стра хоў вац ца. Та му мно гія спарт сме ны 
во сен ню і зі мой едуць трэ ні ра вац ца ў цёп лыя 
мяс ці ны. Сё ле та ў нас так са ма бу дуць два 
та кія збо ры — адзін у Тур цыі, дру гі ў Пар ту-
га ліі.

«Стра я вую пад рых тоў ку 
ад точ ва ла… у ле се» 

— Пы тан не як да спарт сме на-ін струк та ра 
2-га ад дзе ла Спар тыў на га ка мі тэ та Уз бро-
е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь: што ар мія 
дае ат ле ту?

— Як бы гэ та ба наль на ні гу ча ла — упэў-
не насць у заўт раш нім дні. І на ват не толь кі ў 
заўт раш нім, а на тры га ды на пе рад. Бо на ша 
Мі ніс тэр ства спор ту за клю чае кант рак ты са 
спарт сме на мі толь кі на год. І ка лі ў ця бе ня-

ўда лы се зон, спад, ты ры зы ку еш за стац ца без 
за роб ку. Бо, на прык лад, на чэм пі я на це све ту 
аплач ва ец ца толь кі мес ца ў пер шай шас цёр-
цы… А кант ракт з ар мі яй, які раз лі ча ны на тры 
га ды, га ран туе ста біль ную зар пла ту. Акра мя 
та го, ёсць маг чы масць вы сту паць на спа бор-
ніц твах вы со ка га ран гу. Я двой чы ўдзель ні ча ла 
ў Су свет ных ва ен на-спар тыў ных гуль нях — у 
2009 і 2011 гг. Апош ні раз, да рэ чы, вы сту па лі ў 
Рыа-дэ-Жа ней ра. Ужо ад на гэ тая маг чы масць 
да ра го га вар тая. 

— У чым спе цы фі ка Су свет ных ва ен на-
спар тыў ных гуль няў?

— Ма быць, тро хі ін шы ўзро вень кан ку рэн-
цыі… Ха ця нель га ска заць, што пе ра мо гі на 
гэ тых стар тах да юц ца прос та. Там усё роў на 
ўдзель ні ча юць пра фе сій ныя спарт сме ны! І, 
без умоў на, я ра зу ме ла, што ад мя не ча ка юць 
уз на га род. Па вы ша ная ўва га ад чу ва ла ся. Наш 
стар шы ня кож ны дзень пад во зіў мя не на сва ёй 
служ бо вай ма шы не на раз мін ку, каб я не тра-
ці ла ліш ні час на да ро гу.

— А як зда ва лі эк за ме ны на зван не лей-
тэ нан та па мя та е це?

— Так. З тэ а рэ тыч най част кай праб лем не 
бы ло. Звы чай ныя бі ле ты з пы тан ня мі па роз ных 
тэ мах — ва ен най, спар тыў най і ін шых. Са мы 
ад каз ны эк за мен — гэ та стра я вая пад рых тоў-
ка. Вель мі хва ля ва ла ся. Ба я ла ся пе ра блы таць 
пас ля доў насць дзе ян няў, на прам кі па ва ро таў 
і г. д. Трэ ні ра ва ла ся до ма, ха ця ў ква тэ ры бы ло 
зу сім ня зруч на — не ха па ла мес ца. Та му пры хо-
дзі ла ся ка рыс тац ца маг чы мас цю пад час вя чэр-
ніх пра бе жак у ле се. Вось там бы ло раз до лле! 
(Усмі ха ец ца.) Эк за ме ны, да рэ чы, зда ва ла ра-
зам з ін шы мі спарт смен ка мі — Воль гай Су да-
ра вай, Ка ця ры най Ган чар і Ган най Дра бе няй. 
У сяб роў скай ат мас фе ры гэ тыя не каль кі дзён 
пра ля це лі вель мі хут ка.

— На пры кан цы, па дзя лі це ся за баў най 
ар мей скай гіс то ры яй.

— Ад ной чы па тэ ле фа на ва лі і па пя рэ дзі лі 
пра ву чэб на-ба я вую тры во гу. Па ве да мі лі час 
і па роль, які я тут жа за бы ла. Са бра ла рэ ч-
мя шок, ад пра са ва ную фор му, не аб ход ныя 
да ку мен ты… Прый шла на мес ца, па каз ваю 
па свед чан не, ва ен ны бі лет, мне: «Па роль?». 
Я з су мнен нем: «За твор!» — «Не». — «Прык-
лад!» — «Пра ходзь». На да гля дзе рэ чаў так-
са ма бы ло ве се ла. У мя не не ха па ла з са бой 
зуб ной па сты, а хло пец, які ста яў за мной, за-
быў до ма не аб ход ную су му гро шай. За тое ў яго 
бы ло дзве па сты. Прый шло ся мя няц ца. Гэ та, 
на пэў на, бы ла са мая да ра гая зуб ная па ста ў 
ма ім жыц ці (смя ец ца).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Сё ле та Спар тыў ны ка мі тэт Уз бро ен ых Сіл 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь свят куе 70-год дзе. Яго 
гіс то рыя па чы на ла ся ў жніў ні 1944 г., ка лі 
пры акру го вым До ме афі цэ раў бы ло ство-
ра на спар тыў нае ад дзя лен не. Сваю сён-
няш нюю наз ву ўста но ва атры ма ла толь кі 
ў 1995 го дзе. Але і да гэ туль яе га лоў най за-
да чай бы ла ар га ні за цыя фі зіч най куль ту ры 
і спор ту ва Уз бро е ных Сі лах.

За раз Спар тыў ны ка мі тэт ва ло дае ўні каль ны мі, 
су час ны мі спар тыў ны мі комп лек са мі: спар тыў ная 
ба за пры клад ных ві даў спор ту і адзі на бор стваў (ча-
ты рох за льны спар тыў ны комп лекс, за ла ба раць бы 
і цяж кай ат ле ты кі), спар тыў ная ба за пла ван ня і 
гім нас ты кі (пла валь ны ба сейн, за ла гім нас ты кі), 
лыж на-бія тлон ная спар тыў ная ба за, спар тыў ная 
ба за тэ ні са. «Хут ка за вяр шыц ца рэ кан струк цыя 
страл ко ва га ці ра імя мар ша ла Ці ма шэн кі, — ка жа 
стар шы ня Спар тыў на га ка мі тэ та Ула дзі слаў 
РА ШЧУП КІН. — Вя дзец ца рэ кан струк цыя Па ла ца 
гуль ня вых ві даў спор ту, і мы не без пад стаў раз ліч-
ва ем на за ха ван не ўні каль най бе ла рус кай шко лы 
ганд бо ла і но выя пос пе хі клу ба і збор най. У СКА 
ство ра на леп шая ў кра і не ма тэ ры яль ная ба за для 
спарт сме наў-фех та валь шчы каў. На ват на цы я наль-

ная збор ная кра і ны па дзю до трэ ні ру ец ца ў на шым 
спар тыў ным комп лек се, і гэ тыя кі рун кі і на да лей 
бу дуць для нас га лоў ны мі».

У пе ры яд з 1952 го да па сён ня ў Алім пій скіх 
гуль нях пры ня лі ўдзел 183 вай скоў цы. Ся род іх — 
73 ме да ліс ты (38 за ла тых, 21 ся рэб ра ны, 14 брон-
за вых). Да рэ чы, пер шым з бе ла рус кіх гім нас таў, 
які за ва я ваў ся рэб ра ны ме даль на Алім пій скіх гуль-
нях 1960 го да ў Ры ме, быў ар мей скі спарт смен — 
пад пал коў нік Мі ка лай Мі лі гу ла. А за ла ты алім пій скі 
ме даль на Гуль нях 1996 го да ў Ат лан це, дзе на ша 
кра і на ўпер шы ню прад стаў ля ла сваю ка ман ду, за-
ва я ва ла так са ма вай ско вая спарт смен ка — стар-
шы лей тэ нант Ка ця ры на Карс тэн-Ха да то віч.

Між ін шым, з 1993 го да Уз бро е ныя Сі лы Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь з'яў ля юц ца чле нам Між на род на га са-
ве та ва ен на га спор ту, які аб' яд ноў вае вай скоў цаў-
спарт сме наў са 133 кра ін све ту. Па чы на ю чы з гэ та га 
ча су, коль касць ві даў спор ту, у якіх вы сту па юць бе-
ла рус кія «ар мей цы», толь кі па вя ліч ва ец ца. Так, ка лі 
ў 1993–1995 гг. ва ен ныя спарт сме ны ўдзель ні ча лі ў 
чэм пі я на тах све ту толь кі па фех та ван ні і су час ным 
пя ці бор'і, то сён ня вы сту па юць ужо ў 17 ві дах спор-
ту. І да лей гэ тая ліч ба бу дзе толь кі рас ці.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

У жніў ні ўся Фран цыя з за мі ла ван нем 
чы та ла апо вед пра Ясі на Ба му, на па-
да юча га «Нан та», які ра ней вы сту паў 
у трэ цяй фран цуз скай лі зе і су мя-
шчаў фут бол з пра цай у клуб най кра-
ме сла ву та га «Па ры Сэн-Жэр ме на», 
а за раз гу ляе су праць фут боль ных 
«зо рак» і пры но сіць ка ман дзе пе ра-
мо гі. Не, наш з ва мі ге рой у кра мах 
ні ко лі не пра ца ваў, але яго гіс то рыя 
не гор шая за фран цуз скі прык лад. 
Ле тась Аляк сандр КРО ТАЎ вы сту паў 
за ама тар скую дру жы ну «Мінск Гэ-
лак сі», узім ку па тра піў у клуб «Іс лач» 
(пер шая лі га), а гэ тым ле там дэ бю та-
ваў за ма ла дзёж ную збор ную Бе ла-
ру сі. Па га дзі це ся, вы дат ны старт для 
19-га до ва га гуль ца-па чат коў ца!

— Ка лі мне па ве да мі лі пра вы клік у 
збор ную, я на ват не па ве рыў, — пры зна ец-
ца ў раз мо ве з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» 
Аляк сандр. — Зна хо дзіў ся та ды ў да во лі 
дзіў ным ста не. Мне на са мрэч та ды бы ло 
вель мі пры ем на.

— І гэ та пры тым, што яшчэ зу сім 
ня даў на ты ўдзель ні чаў у пер шын стве 
ся род ама тар скіх ка манд.

— Так, але ўзро вень на ша га ка лек ты ву 
не бла гі. І я ўпэў не ны, што ас тат нія хлоп цы з 
«Мінск Гэ лак сі» так са ма мо гуць уз мац ніць 
клу бы з пер шай ці дру гой лі гі. Я не губ ляў 
над зеі, што здо лею яшчэ ся бе пра явіць, 
тра піць у пра фе сій ную ка ман ду. Я прос та 
не ма гу жыць без фут бо ла. На ват не ма гу 
ся бе ўя віць у ін шай пра фе сіі. Так і ка заў 
баць кам: «Ха чу быць толь кі фут ба ліс там!» 
І зі мой Ула дзі мір Мі хай ла віч Ма коў скі, другі 
трэнер маёй сённяшняй каманды, пра па-
на ваў мне прай сці пра гляд у «Іс ла чы». Усё 
атры ма ла ся, і мя не ўклю чы лі ў ка ман ду, са 
мной пад пі са лі кант ракт.

— Ра біць пер шыя спар тыў ныя кро кі 
та бе прый шло ся ў род ным па сёл ку.

— У Друж ным, што ў Пу ха віц кім ра ё не. 
На ўвесь па сё лак я за раз адзі ны пра фе-
сій ны фут ба ліст. У дзя цін стве мы з сяб-
ра мі кож ны ве чар ха дзі лі га няць мяч на 
школь ны ста ды ён. Акра мя та го, тры ра зы 
на ты дзень я зай маў ся фут бо лам у мяс цо-
вай спар тыў най шко ле «Вік то рыя». Паз ней 
удзель ні чаў у пер шын стве воб лас ці — вы-
сту паў за ка ман ду «Зор ка» з Мар' і най Гор-
кі, гу ляў за юні ёр скую ка ман ду БА ТЭ, ад-
нак там у дубль ба ры саў скай ка ман ды не 
за пра сі лі. Ма быць, за бы лі ся на мя не. Та му 
і за пі саў ся на пэў ны час у ама та ры.

— Ці ка ва, а як для ця бе склаў ся пер-
шы матч на пра фе сій ным уз роў ні?

— Гэ та ад бы ло ся 21 чэр ве ня. Я вый шаў 
на за ме ну на 9 хві лін у мат чы са «Сма ля-
ві ча мі СТІ». Не каль кі ра зоў да кра нуў ся да 
мя ча і ўжо ад чуў, якія хут ка сці ў пер шай 
лі зе. Мы згу ля лі з лі кам 0:0, і я быў вель мі 
за да во ле ны сва ім вы ха дам на по ле.

У пер шай лі зе на огул гу ляе шмат во пыт-
ных фут ба ліс таў. Ка лі ў ама тар скай лі зе я 
мог па фін ціць, на ват за гу ляц ца, тут гэ та га 
са бе да зво ліць не ма гу. Аба рон цы мо гуць 
лёг ка пра чы таць твае за дум кі. І па на гах час 
ад ча су так са ма атрым лі ваю, ад нак лі чу, 
што са пер ні кі ро бяць гэ та не на ўмыс на.

Дзей ні чаю пе ра важ на ў ата цы. Віталь 
Жу коў скі, наш трэ нер, заўж ды па тра буе ад 
нас гу ляць у ата ку ю чы фут бол, па ста ян на 
пад ба дзёр вае мя не. Ка жа, каб на зад не азі-
раў ся, бо ўсе цяж кас ці яшчэ на пе ра дзе.

— Твой вы клік у збор ную так са ма 
стаў для мно гіх не ча ка нас цю.

— Нас на ват ад ной чы па пя рэ дзі лі, што 
на чар го вай су стрэ чы бу дзе пры сут ні чаць 
Алег Ра душ ка, асіс тэнт Ка ва ле ві ча ў ма-
ла дзёж най збор най. І я пе рад мат чам для 
ся бе вы ра шыў, што трэ ба доб ра згу ляць, 
каб па кі нуць пра ся бе ў трэ не ра доб рыя 
ўра жан ні. У жніў ні я паў дзель ні чаў у та ва-
рыс кай су стрэ чы з Мал до вай. Ад бо рач ны 
тур нір да чэм пі я на ту Еў ро пы-2015 ужо за-
вяр шыў ся, ад нак па ўзрос це мя не яшчэ 
мо гуць за дзей ні чаць у збор най у двух на-
ступ ных ква лі фі ка цый ных тур ні рах.

— На фут боль ным по лі ба лель шчы-
ку вель мі лёг ка па знаць ця бе па пры-
чос цы.

— А я з ва ла са мі ні чо га не раб лю. Яны 
са мі так за круч ва юц ца. Та кіх аб' ёмаў я 
да сяг нуў упер шы ню ле тась. Па доб ную 
пры чос ку мае Мар сэ ла, фут ба ліст збор-
най Бра зі ліі. І ка лі я ўпер шы ню яго ўба чыў, 
па ду маў аб тым, ча му б і мне не па спра ба-
ваць. Шмат ка му спа да ба ла ся. Ад нак ба бу-
ля ўжо пы та ла ся, ка лі я цы руль ню на ве даю. 
Да рэ чы, з-за ма іх пры чо сак мя не яшчэ ў 
шко ле пра зва лі Пуш кі ным. Ігар Ка ва ле віч, 
га лоў ны трэ нер збор най, звяр та ец ца да 
мя не няй на чай як Аляк сандр Сяр ге е віч, а 
са пер ні кі на по лі ча сам пад каз ва юць адзін 
ад на му: Гэй, тры май це та го ку ча ра ва га!» 

— Усё сваё жыц цё ты пра вёў у Друж-
ным. Не збі ра еш ся пе ра ехаць у ста лі-
цу?

— А я ўжо пры звы ча іў ся. І ці шы ня мне 
па да ба ец ца больш, чым шум ны го рад. У 
воль ны час я люб лю па ся дзець у са цы-
яль ных сет ках, па гу ляць у кам п'ю тар ную 
гуль ню «Про Эва люшн», ад нак у на шым 
па сёл ку ёсць дзве ка вяр ні, дзе ўсе ах вот-
ныя мо гуць уве ча ры су стрэц ца са сва і мі  
сяб ра мі. Па су бо тах у нас ла дзяць дыс ка-
тэ ку, у До ме куль ту ры па каз ва юць кі но.

— Да рэ чы, а аб чым ты ма рыш, акра-
мя фут боль ных да сяг нен няў?

— Усе мае дум кі, без умоў на, пра спорт. 
Але мне так са ма ха це ла ся б па ванд ра-
ваць, па ба чыць свет. Бо ра ней я толь кі 
ез дзіў у Ра сію, ва Укра і ну, а ця пер дзя ку-
ю чы збор най на ве даў Ар ме нію, Мал до ву, 
но выя для ся бе кра і ны. Мне ня даў на хлоп-
цы рас каз ва лі пра ад па чы нак на Гоа. І я лі-
та раль на за га рэў ся ідэ яй там па бы ваць.

Та рас ШЧЫ РЫ.

— Мы год на за вяр шы лі 
мі ну лы се зон, які стаў са-
мым па спя хо вым у гіс то рыі 
клу ба, — за зна чыў Юрый 
Ша ко ла. — Жа но чая ка-
ман да за ва я ва ла пер шы 
чэм пі ён скі ты тул, а муж-
чын ская ста ла чэм пі ё нам 
кра і ны ўжо ў шос ты раз за-
пар. Для муж чын па стаў ле-
на за да ча-мі ні мум — вы хад 
з гру пы ў «Еў ра чэ лен джы» 
і за ха ван не мес ца ў Адзі-
най лі зе ВТБ. Мак сі мум — 
«фі нал ча ты рох» у еў ра-
куб ках і ўдзел у плэй-оф 
Лі гі ВТБ. Раз ліч ва ем, што 
на шы дзяў ча ты здо ле юць 
вый сці ў 1/8 Еў ра куб ка. А ў 
чэм пі я на це Бе ла ру сі мэ та 
ў лі да ра ад на — чэм пі ён-
ства.

Трэ ба да даць, што ў 
«Цмо ках» ад бы лі ся пэў-

ныя зме ны. Муж чын скую 
дру жы ну па поў ні лі ле гі-
я не ры: аме ры кан цы Рэ-
джар Даў эл і Ра шон Фры-
мэн, жа но чую — лі тоў ка 
Гед рэ Паў гай тэ, аме ры-
кан ка Ан до ла Дорч, а так-
са ма но вы га лоў ны трэ нер 
Анд рэй Ваў леў. Па поў ні лі 
жа но чую дру жы ну і Ала 
Му раў ская, Ма рыя Па по-
ва. Пас ля пе ра пын ку вяр-
нуў ся ў мін скую дру жы ну 
Аляк сандр Куд раў цаў. 
Яшчэ на два га ды пра доў-
жыў кант ракт серб Бран ка 
Мір ка віч.

Да рэ чы, пер шы матч
«Цмо кі» на сва ім пар-
ке це пра вя дуць ужо 
11 каст рыч ні ка. На 
«Мінск-Арэ не» бе ла ру-
сы ў ме жах Адзі най лі гі
ВТБ пры муць пад мас коў-
ныя «Хім кі». Па ча так су-
стрэ чы ў 16:00. Пры ходзь-
це, не па шка ду е це!

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фота аўтара.

«Ха чу па ка заць са збор най Бе ла ру сі мак сі маль ны вы нік і…
год на за вяр шыць кар' е ру» 

Ула дзі мір КРЫ КУ НОЎ:

ПА МЯ НУШ ЦЫ
ПУШ КІН 
Гіс то рыя аб тым, як хло пец з па сёл ка Друж ны за сем ме ся цаў
пра клаў са бе шлях з ама тар скай фут боль най ка ман ды 
ў збор ную кра і ны

СПОРТ І АР МІЯ — ПЛЯ ЧО Ў ПЛЯ ЧО!

«ЦМО КІ» Ў ПАЛЁЦЕ ЗА ВІКТОРЫЯЙ
Пад час афі цый най прэ зен та цыі бас кет боль на га клу ба
Юрый Ша ко ла, ге не раль ны ды рэк тар «Цмо кі-Мінск», за явіў,
што за да ча мі муж чын скай ка ман ды ў гэ тым се зо не з'яў ля ец ца вы хад 
у плэй-оф Адзі най лі гі ВТБ і «фі нал ча ты рох» «Еў ра чэ лен джа».

ПЕ РА МО ГАПЕ РА МО ГА
НЕ ДЛЯ «ПТУ ШАЧ КІ» НЕ ДЛЯ «ПТУ ШАЧ КІ» 
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ЧЭМ ПІ ЁН КА ЕЎ РО ПЫ МА РЫ НА 
АР ЗА МА СА ВА

РАС ПА ВЯ ДАЕ ПРА РА БО ТУ НА КА МЕ РУ І… 
АР МЕЙ СКАЕ ЖЫЦ ЦЁ 

Ні ко лі не ўс пры ма ла сваю спра ву 
як ка лек цы я на ван не ме да лёў 
са спа бор ніц тваў. Кож ная пе ра мо га — 
гэ та пры ступ ка ўверх, да но ва га 
ўзроў ню.


