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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

— Пач нём з твай го пе ра ез ду ў 
ста лі цу. Як па сту пі ла пра па но ва ад 
СКА?

— Пер шы раз пра па но ву пе ра ехаць 
у Мінск мне агу чы лі яшчэ ў 2013 го дзе, 
але та ды, па ду маў шы і па ра іў шы ся з 
не ка то ры мі людзь мі, я вы ра шыў за-
стац ца ў Грод не. Ве даў, што пра біц ца 
ў асноў ны склад СКА бу дзе вель мі 
скла да на, а гу ляць за дру гую ка ман-
ду я не ха цеў, бо ў «Кро на не» шмат 
ча су пра во дзіў на пля цоў цы ў асно-
ве. Ця пер ужо з упэў не нас цю мож на 
ска заць, што, зра біў шы так, та ды не 
пра лі чыў ся. А ўлет ку 2014-га функ-
цы я не ры СКА зноў вый шлі на мя не 
з паў тор най пра па но вай і я ад ра зу 
па га дзіў ся. Бы лі ней кія роз на га лос сі 
па між гро дзен скім і мін скім кі раў ніц-
твам клу баў, але лі та раль на за ты-
дзень усё вы ра шы ла ся. Я быў ра ды 
апы нуц ца ў та кой ка ман дзе, як СКА, 
гэ та бы ло ма ёй мэ тай, і я пла на мер на 
да яе ішоў.

— Ужо не ўза ба ве пас ля пе ра ез-
ду ў ста лі цу ты гу ляў за на цы я наль-
ную збор ную кра і ны.

— Яшчэ ка лі вы сту паў у Грод не, 
Шаў цоў вы клі каў мя не на збо ры ў 
скла дзе той мо ла дзі, з якой пра ца-
ваў. А ка лі за ма ца ваў ся ў асно ве 
ар мей цаў, па ехаў яшчэ раз і хут ка 
дэ бю та ваў у скла дзе на цы я наль най 
ка ман ды.

— Дэ бют атры маў ся?
— Так! Ён пры паў на ад бо рач ны 

матч Еў ра-2016 з дат ча на мі (у гэ тай 
гуль ні Ар цём Ка ра лёк на браў 6 ач коў 
і атры маў зван не най леп ша га ганд-
ба ліс та су стрэ чы — за ўва га аў та ра). 
Пас ля гуль ні мя не ра зам з Юры ем 
Ана толь е ві чам Шаў цо вым за пра сі лі 
на прэс-кан фе рэн цыю, і хтось ці з жур-
на ліс таў за пы таў ся: ці па доб на гэ та на 
каз ку ці сон? Але як гэ та мо жа быць 
для мя не сном? Хі ба мо жа ча ла век, які 
ні ко лі ў збор най не гу ляў, прос та так 
вый сці і за біць 6 мя чоў та кой ка ман-
дзе, як Да нія? Гэ та ве лі зар ная пра ца, 
якую я пра ра біў да 19 га доў. Са мо 
са бой у мя не ні чо га не з'я ві ла ся — ні 
сі ла, ні ўмен не.

— У збор най ты гу ляў по бач з 
най леп шым ганд ба ліс там Бе ла ру сі 
Сяр ге ем Ру тэн кам. Як склад ва ла ся 
ва ша пра ца?

— На пер шых збо рах з на цы я наль-
най ка ман дай усе гуль цы, якія вы сту-
па юць за бе ла рус кія клу бы, мя не, у 
прын цы пе, ве да лі, бы лі, вя до ма, жар-
ты, як заў сё ды, ка лі пры хо дзіць ма ла-
ды гу лец. Сяр гей Ру тэн ка пры ехаў дні 
за тры да гуль ні і ска заў мне: «Я чуў 
пра ця бе, мож на з та бой па гу ляць?» 
Ён вы дат ны ча ла век, з доб рым па чуц-
цём гу ма ру, са праўд ны лі дар, ка пі тан. 
У яго ве лі зар ны во пыт за пля чы ма, 
та му ён шмат мне пад каз ваў і я ра-
ды гэ та му, ста ра ўся слу хаць па ра ды 
і ра біць так. Я лі чу, у нас атры ма ла ся 
доб рая гуль ня, мы адзін ад на го ра зу-
ме лі, та му гу ляць з ім мне бы ло вель мі 
прос та.

— Твой пра фе сій ны рост пры паў 
на час, ка лі на стаў ні ка мі з'яў ля юц-
ца та кія май стры, як Шаў цоў, Мі ра-
но віч, Кар ша ке віч. Мож на ска заць, 
што та бе па шан ца ва ла?

— Кож ны ма рыць тра піць у СКА ў 
пер шую чар гу з пры чы ны та го, што 
там пра цу юць трэ не ры, якія рых ту юць 
вы са как лас ных гуль цоў. Я да даў бы 
да гэ та га спі су яшчэ Іга ра Мі ка ла е ві-
ча Па пру гу: ён шмат для мя не ро біць, 
не толь кі ў рам ках агуль на ка манд най 
пра цы, але і ін ды ві ду аль на, час та мне 
пад каз вае важ ныя рэ чы. У кож на га 
з гэ тых спе цы я ліс таў свая спе цы фі-
ка пра цы. Шаў цоў — трэ нер збор най, 
ён па ві нен па ста віць гуль ню ка ман ды 
ўжо пас ля та го, як са мной па пра ца ваў 
Мі ра но віч. Гэ та трэ не ры, у кож на га з 
якіх свая шко ла, але ў той жа час яны 
ўза е ма звя за ны і ра зам да юць доб ры 
вы нік. Юрый Ана толь е віч шмат пра-
цуе з мо лад дзю і без су мнен няў дае 
неш та сваё. Га лоў нае — атрым лі ваць 

усю гэ тую ін фар ма цыю ад спе цы я ліс-
таў, якія з на мі пра цу юць, і по тым вы-
ка рыс тоў ваць яе ў гуль ні.

— На пля цоў цы ты ві да воч на 
пра яў ля еш лі дар скія якас ці, а ў раз-
дзя вал цы?

— У кож най ка ман дзе ёсць гу лец, 
які вя дзе за са бой ка лек тыў, які здоль-
ны пад тры маць ма раль на, на стро іць. 
У гэ тым сэн се я ні чо га не ма гу ска заць 
пра ся бе, усё ж па трэ бен по гляд збо-
ку. Для мя не та кія лю дзі — гэ та Са ша 
Бач ко і Ва ня Броў ка. Ва ня, на огул, ча-
ла век ха рак тар ны, ку мір міль ё наў, для 
мя не яго сло вы шмат зна чаць.

— Пос пе хі ў спор це, па доб ныя да 
тва іх, мо гуць за кру жыць га ла ву?

— Так, ду маю, яны мо гуць за кру-
жыць га ла ву кож на му, та му што не 
атры ма ец ца не звяр таць на іх ува гу, 
тым больш ка лі та бе па ста ян на пра 
гэ та ка жуць. Пас ля гуль ні з Да ні яй 
Кар ша ке віч зай шоў у раз дзя вал ку і 
ска заў: «Вы клю чы це свят ло, тут і так 
зор ка ззяе!» Але гэ та ўсё жар ты, я 
не лі чу ся бе «зор кай» і ду маю, што 
мае пос пе хі ў спор це не ўплы ва юць на 
ча ла ве чыя якас ці. Пра мя не ка жуць — 
гэ та пры ем на, і ад гэ та га мне хо чац ца 
пра ца ваць яшчэ больш.

— У ад ным з ін тэр в'ю ты ска заў, 
што 99% твай го жыц ця — гэ та ганд-
бол...

— Так, та му што сю ды ўва хо дзіць 
і хар ча ван не, і сон, пас ля трэ ні ро вак 
за ста юц ца лі ча ныя га дзі ны на ад па-
чы нак, які так са ма мож на ўклю чыць у 
гэ тыя пра цэн ты, бо ка лі я не ад пач ну 

ве ча рам, то бу ду не ў той фор ме ра ні-
цай на трэ ні роў цы. Гэ та ўсё на столь кі 
ўза е ма звя за на! А па кі ну ты адзін пра-

цэнт — гэ та ней кія спра вы, не звя за-
ныя са спор там, але асаб лі вых за хап-
лен няў у мя не ня ма. Кры жы кам я не 
вы шы ваю і шап кі не вя жу. Ма гу па гля-
дзець што-не будзь са спар тыў ных тэ-
ле транс ля цый, на прык лад ха кей, хва-
рэю за род ны «Нё ман» і «Ды на ма».

— Якія якас ці ха рак та ру да па-
ма га юць та бе да ма гац ца доб рых 
вы ні каў?

— На пэў на, на стой лі васць. Да та-
го ж я не ўмею і не люб лю прай гра-

ваць. На ват звы чай ная трэ ні роў ка 
для мя не — гэ та мі ні-гуль ня, дзе я 
па ві нен пе ра маг чы. Ка лі за кан чва ец-
ца трэ ні роў ка, усе — мае сяб ры і вы-
дат ныя парт нё ры, але пад час пра цы 
мы са пер ні кі. У мя не та кі ха рак тар, я 
па ві нен чым за ўгод на да стаць апа не-
нта, да гнаць яго, але не са сту піць. А 
гуль ня — гэ та на огул асоб ная тэ ма, 
на гэ ты час у мя не ад клю ча ец ца га-
ла ва, і я прос та раб лю ўсё, што ма гу 
і ўмею. Ма не ра гуль ні ў мя не дзёрз-
кая, але ў жыц ці я ін шы, заў сё ды га-
то вы да па маг чы лю дзям, на ват ка лі 
гэ та бу дзе не на ка рысць ма ім ін та-
рэ сам. Ча сам у гуль ня вых мо ман тах 
у мя не неш та не атрым лі ва ец ца, і 
та ды ўклю ча ец ца гру басць, вось гэ-
та я ха цеў бы пры браць са свай го 
ха рак та ру. У нас жорст кі спорт, але 
мне трэ ба на ву чыц ца кант ра ля ваць 
свае эмо цыі і не пе ра хо дзіць уста-
ноў ле ныя ме жы.

— Што мо жаш ска заць на конт 
уз роў ню ганд бо ла ў Бе ла ру сі?

— Я лі чу, у нас не да стат ко ва моц-
ны ўнут ра ны чэм пі я нат, рэд ка бы-
ва юць на пру жа ныя гуль ні. Але ка лі 
склас ці ру кі, то што ра біць да лей і як 
пе ра ма гаць у між на род ных гуль нях? 
Пе рад мат чам у ад каз з «Хар дам» у 
мя не спы та лі ся пра ма ты ва цыю, бо ў 
чэм пі я на це Бе ла ру сі СКА вый грае па 
10 мя чоў, тое ж і ў Бал тый скай лі зе. 
Але гэ та і ёсць ма ты ва цыя — рас ці, 
удзель ні чаць у прэ стыж ных тур ні рах, 
па вы шаць сваё май стэр ства.

Мы вы дат на ра зу ме лі, што ка лі не 
вый дзем у гру пу Куб ка ЕГФ, то се зон 
зноў бу дзе вель мі ніз кім у пла не якас-
ці на шай пад рых тоў кі. Каб атры маць 
сур' ёз ную гуль ня вую прак ты ку, нам 
да вя ло ся б ча каць да мая, да гуль няў 
з Брэс там. І зноў жа не вя до ма, у якім 
ста не мы па ды шлі б да гэ тых па ядын-
каў. Ця пер у нас ёсць шанц пад рых-
та вац ца да гру пы і вый сці з яе — гэ та 
на ша асноў ная за да ча сён ня.

— А што ты чыц ца ніз кай ці ка вас-
ці гле да чоў?

— Так, на ганд бол хо дзіць не шмат 
лю дзей, але аса біс та я не ма гу ска-
заць, што гэ та не як уплы вае на маю 
гуль ню. Вя до ма, пры ем на, ка лі поў ныя 
тры бу ны, ка лі за ця бе хва рэ юць. У На-
ва по лац ку або Ма гі лё ве, на прык лад, 
на гуль нях чэм пі я на ту 20 гле да чоў, 
але я ж не ма гу ска заць са бе: «Не 
гу ляй!» Ка лі я — пра фе сі я нал, то па-
ві нен вы хо дзіць і ра біць сваю пра цу ў 
лю бой сі ту а цыі. За раз, ка лі мы вый шлі 
ў гру пу ЕГФ, спа дзя ю ся, лю дзі бу дуць 
ха дзіць на ганд бол, пры тым гу ляць 
мы бу дзем на но вай арэ не. Маг чы ма, 

заў зя та рам бу дзе ці ка ва па гля дзець, 
чым і дзе жы ве ка ман да.

— Уз га дай са мае крыўд нае па ра-
жэн не і яр кую пе ра мо гу.

— Два са мыя пры крыя па ра жэн-
ні — гэ та май скія гуль ні з Брэс там: 
мы маг лі га ран та ваць са бе лі га чэм пі-
ён скі год, але, на жаль, прай гра лі БГК 
імя Мяш ко ва ў Куб ку кра і ны і чэм пі-
я на це Бе ла ру сі. А што ты чыц ца пе-
ра мог, то кож ная з іх мне па-свой му 
важ ная. Той жа ма ла дзёжны чэм пі-
я нат све ту ў Бра зі ліі, там бы ло шмат 
год ных вік то рый. Мне зда ец ца, што я 
па мя таю кож ную гуль ню і кож ны матч 
па кі дае свой ад бі так.

— Якая ў ця бе мэ та?
— У бу ду чы ні з'е хаць у клуб, які 

вы сту пае ў моц ным чэм пі я на це, і там 
неш та з ім вый граць, бо чым боль-
ша га мы да ся га ем, тым больш вя лі-
кія мэ ты ста вім пе рад са бой. Ра зам 
з СКА на сён ня мая за да ча — вый сці 
з гру пы, са збор най — вый сці ў плэй-
оф на чэм пі я на це Еў ро пы. У абод вух 
тур ні рах шан цы 50 на 50, які б ні быў 
са пер нік.

За гэ ты час у вы ступ-
лен нях мінск ага «Ды на-
ма» зда ра лі ся як гуч ныя 
пе ра мо гі, так і зу сім не 
па трэб ныя па ра жэн-
ні. Ця пер на ша ка ман-
да зна хо дзіц ца ў зо не 
плэй-оф і за хоў вае за 
са бой вось мы ра док у 
за ход няй кан фе рэн цыі. 
Пра тое, як пра явіў ся бе бе ла рус-
кі клуб у пер шай па ло ве се зо на 
і ў якіх кам па не нтах вар та да ба-
віць «зуб рам», каб пра цяг нуць 
ба раць бу ў плэй-оф, мы па га-
ва ры лі з на чаль ні кам скаў цка-
агенц ка га сек та ра Фе дэ ра цыі 
ха кея Бе ла ру сі Ула дзі сла вам 
КЛАЧ КО ВЫМ.

ПРА ВЫ НІ КІ 
ПЕР ШАЙ ПА ЛО ВЫ

— Ха це ла ся б, вя до ма, каб вы нік 
быў леп шым, але з улі кам усіх па дзей, 
якія ад бы ва лі ся ў ка ман дзе, і та кое пра-
меж ка вае ста но ві шча вы гля дае доб ра. 
На мой по гляд, ка ман да за слу гоў вае 
ацэн ку, вы шэй шую за ся рэд нюю.

У пер шую чар гу гуль ню «Ды на ма» 
пад ка сі лі траў мы вя ду чых гуль цоў. 
Па шко джан ні пе ра сле ду юць лі да раў 
ка ман ды з са ма га па чат ку се зо на. Бы-
ло вы раз на ві даць, што ка лі вы бы вае 
адзін гу лец, то трэ не рам вель мі цяж ка 
знай сці яму раў на цэн ную за ме ну, та му 
пе ры я дыч на ўзні ка лі «пра бук соў кі». 
У пры ват нас ці возь мем трой ку Вес-
ке—Элі сан—Лінг ле — гэ та звяз ка, 
якая ра бі ла вы нік; ха ке іс ты даў но ве-
да юць адзін ад на го і, вя до ма, вы дат на 
ра зу ме юць. Але рап там вы быў Лінг-
ле, і ін шыя спа лу чэн ні, якія спра ба ва лі 
пры ду маць трэ не ры, ака за лі ся ўжо не 
та кі мі вы ні ко вы мі.

Ка лі раз бі раць гуль ню «Ды на ма» 
па па зі цы ях, то па аба рон цах, без-
умоў на, пы тан няў менш, чым па на-
па да ючых. Яны роў на гу ля юць па хо-
дзе чэм пі я на ту; вя до ма, ёсць спа ды ў 
асоб ных гуль цоў, але гэ та ад на-дзве 
гуль ні. Агуль ная ад зна ка аба рон чай 
лі ніі — зда валь ня ю чая.

Ва ра тар ская па зі цыя ў прын цы пе 
ў нас за кры та так са ма ня дрэн на, тры 
раў на цэн ныя гал кі пе ры, якія мо гуць 
адзін ад на го за мя няць. Яны сваю пра-
цу ро бяць, да іх асаб лі вых прэ тэн зій 
ня ма. А вось на па дзен ню мож на бы ло 
б, вя до ма, да даць. У пер шую чар гу 
гэ та да ты чыц ца рэа лі за цыі боль шас ці. 
Ле тась гэ ты кам па нент быў «кань ком» 
«Ды на ма». У су час ным ха кеі рэа лі-
за цыя ліш ня га гуль ца мае вя лі кае 
зна чэн не і моц на ўплы вае на вы нік. 
Ча сам, ка лі ка ман да за бі вае 1-2 га-
лы з гуль ні, гэ та га не да стат ко ва для 
пе ра мо гі.

ПРА ТРЭ НЕР СКІ 
ШТАБ

— На мой по гляд, Ка-
ва лёў на сён няш ні мо мант 
спраў ля ец ца са сва ёй пра-
цай. Анд рэй Ро бер та віч быў 
у трэ нер скім шта бе, але ўсе 
па він ны ра зу мець, што ад-

но — гэ та быць асіс тэн там га лоў на га 
трэ не ра, і зу сім ін шае — кі ра ваць ка-
ман дай. Ад каз насць ля жыць на та бе і 
за вы нік, і за ач кі. З Ка ва лё вым я яшчэ 
гу ляў у ха кей, та му доб ра ве даю яго. 
Анд рэй Ро бер та віч — спра вяд лі вы ла-
яль ны ча ла век і гра мат ны спе цы я ліст, 
ён пра фе сій на ста віц ца да ўся го. Маг-
чы ма, у ней кіх мо ман тах яму не ха пае 
ла яль нас ці, пры баў ён яе, быў бы плюс 
і для яго, і для ка ман ды.

Ад зна чу, што ўсе тыя скан да лы, 
якія бы лі ў клу бе ў па чат ку се зо на, 
звя за ныя з кі раў ніц твам, ні як не па він-
ны паў плы ваць на гуль ню ха ке іс таў. У 
та кой ка ман дзе па він ны быць толь кі 
пра фе сі я на лы, гу лец пад піс вае кант-
ракт і па ві нен па каз ваць вы нік, а хто 
кі руе ар га ні за цы яй, не важ на.

КАБ ТРА ПІЦЬ У ПЛЭЙ-ОФ...
— ...Перш за ўсё трэ ба мя няць сі ту-

а цыю з рэа лі за цы яй боль шас ці. Я ўпэў-
не ны, што хлоп цы ра зам з трэ нер скім 
шта бам ад пра цоў ва юць усе маг чы мыя 
ва ры ян ты ро зыг ры шу, і гэ та ра на ці 
поз на па він на пры нес ці вы нік. Упэў не-
ны, што мы па він ны за ча піц ца за 8-ку і 
тра піць у плэй-оф, а там без роз ні цы, з 
яко га мес ца ты зай шоў, та му што па чы-
на ец ца зу сім ін шы тур нір, ін шы ха кей. 
Шмат пры кла даў, ка лі ка ман да, якая 
ледзь трап ля ла ў на каўт-раўнд, по тым 
пра хо дзі ла на ват да паў фі на лу.

ПРА МА ЛА ДЫХ БЕ ЛА РУ САЎ
— Сён ня ў клу бе ёсць доб рыя перс-

пек тыў ныя хлоп цы, прык лад — Буй ніц-
кі, Зна ха рэн ка, яны атрым лі ва юць ня-
шмат гуль ня во га ча су, але ім не трэ ба 
хва ля вац ца; іх мо мант яшчэ прый дзе. 

У «Ды на ма» ёсць два фарм-клу бы: у 
Баб руй ску і Ма ла дзеч не. Аса біс та я 
пры хіль нік та го, каб у та кім уз рос це 
гу ляць у дру гой ка ман дзе, але атрым-
лі ваць па 20 хві лін гуль ня во га ча су ў 
мат чы, чым ся дзець на лаў цы ў КХЛ. 
Усё ж май стэр ства пры хо дзіць ме на-
ві та ў пра цэ се гуль ні.

Сён ня пад брэн дам «Ды на ма» вы-
сту па юць і ін шыя ма ла дзёж ныя ка-
ман ды, U-20 ба зі ру ец ца ў Баб руй ску і 
вы сту пае ў эк стра лі зе, хлоп цы з U-18 
гу ля юць у МХЛ, ха ке іс ты з U-17 гу ля-
юць у вы шэй шай лі зе чэм пі я на ту Бе-
ла ру сі. Усю ды ёсць ня дрэн ныя хлоп-
цы, якія ў бу ду чы ні па поў няць шэ ра гі 
асноў най ка ман ды і на цы я наль най 
збор най.

ЛІ МІТ НА ЛЕ ГІ Я НЕ РАЎ
— Гэ та ўдар у спі ну бе ла ру сам 

ад КХЛ, які, без умоў на, па шко дзіць 
збор най кра і ны. Ка лі б усе ве да лі, што 
скла дзец ца та кая сі ту а цыя, то ў «Ды-
на ма», ду маю, знай шлі б срод кі, каб 
пад пі саць больш сва іх ха ке іс таў.

Я на огул лі чу, што трэ ба вы зна-
чыць, якія мэ ты мы пе ра сле ду ем. Ка-

лі гэ та па пу ля ры за цыя ха кея, то трэ ба 
браць 2-3 зор ныя моц ныя ле гі я не ры, 
а не 5-7. На «зо рак» бу дзе ха дзіць на-
род, плюс той ча ла век, які рэ аль на 
бу дзе ў ка ман дзе аў та ры тэ там і ва кол 
яго тыя ж бе ла рус кія хлоп цы бу дуць 
рас ці, неш та браць, ву чыц ца. Гэ та і 
за ха вае бюд жэт клу ба, і вы зва ліць 
мес цы для на шых ха ке іс таў.

ПРА ІН ШЫЯ КА МАН ДЫ КХЛ
— Са стар ту яў на вы лу чаў ся 

ЦСКА — ка ман да, якая маг ла і мо-
жа гу ляць у лю бы ха кей, пры тым не 
асоб ныя ней кія звё ны, а аб са лют на 
ўсе ха ке іс ты. Ця пер ві да воч на на браў 
аба ро ты «Ла ка ма тыў», пры баў ляе 
мас коў скае «Ды на ма», доб ра па каз-
вае ся бе «Сі бір». Пас ля Но ва га го да 
кар ці на ста не больш зра зу ме лай і дак-
лад на вы зна чац ца фа ва ры ты.

Ар цём КА РА ЛЁК:

«Я НЕ ЎМЕЮ І НЕ ЛЮБ ЛЮ ПРАЙ ГРА ВАЦЬ»

Ма не ра гуль ні ў мя не дзёрз кая, 
але ў жыц ці я ін шы, заў сё ды 
га то вы да па маг чы лю дзям.

Да тэ мы:
Да га лоў на га стар ту се зо на — муж чын ска га чэм пі я на ту Еў ро пы — 
2016 — за стаў ся ме сяц. Кан ты нен таль нае пер шын ство з 15 па 
31 сту дзе ня пры ме Поль шча, збор ная Бе ла ру сі на па пя рэд нім эта пе 
згу ляе ў Ка та ві цы са збор ны мі Хар ва тыі, Іс лан дыі і Нар ве гіі.

Трэ нер скі штаб на ча ле з Юры ем Шаў цо вым за пра сіў на ву чэб на-трэ ні-
ро вач ны збор 18 ганд ба ліс таў:

Ва ра та ры — Ві таль Ча ра пень ка (1984, БГК імя Мяш ко ва), Вя ча слаў Сал-
да цен ка (1994, СКА-Мінск), Ула дзі мір Кор сак (1996, БГК імя Мяш ко ва)

Ле выя край нія — Іван Броў ка (1980, СКА-Мінск), Анд рэй Юры нок (1996, 
СКА-Мінск), Аляк сандр Ці тоў (1986, Ма шэ ка)

Пра выя край нія — Мак сім Ба ра наў (1988, БГК імя Мяш ко ва), Аляк сандр 
Па цы кай лік (1990, СКА-Мінск)

Лі ней ныя — Ар цём Ка ра лёк (1996, СКА-Мінск), Вя ча слаў Бо хан (1996, 
СКА-Мінск), Мак сім Ба бі чаў (1986, БГК імя Мяш ко ва)

Ле выя паў ся рэд нія — Аляк сей Шын кель (1994, СКА-Мінск), Ула дзі слаў 
Ку леш (1996, СКА-Мінск), Аляк сей Хад ке віч (1994, СКА-Мінск)

Пра выя паў ся рэд нія — Сяр гей Шы ло віч (1986, БГК імя Мяш ко ва), Ар тур 
Кар вац кі (1996, СКА-Мінск), Алег Аст ра шап кін (1992, Ва ці, Венг рыя)

Ра зы гры ва ю чы — Дзміт рый Ні ку лен каў (1984, БГК імя Мяш ко ва).
21 снеж ня да ка ман ды да лу чыц ца яшчэ не каль кі гуль цоў, якія вы сту па-

юць за мя жой. 25 снеж ня на ша дру жы на ад пра віц ца ў Ры гу на тра ды цый ны 
між на род ны тур нір «Rіgа Соunсіl Сuр», дзе па ме ра ец ца сі ла мі з ка ман да мі 
Егіп та, Лат віі і Ра сіі.

Пас ля не пра цяг лай на ва год няй паў зы з 2 сту дзе ня збор ная Бе ла ру сі 
зноў збя рэц ца ў «Стай ках». 7 сту дзе ня за пла на ва ны вы езд у Маск ву, дзе 
ад бу дзец ца Ка ляд ны тур нір ча ты рох ка манд. Акра мя гас па да роў, на ша 
ка ман да згу ляе са збор ны мі Ар ген ці ны і Га лан дыі.

Матэрыялы паласы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Тэ ры то рыя КХЛТэ ры то рыя КХЛ  ��

НА ШЛЯ ХУ ДА ПЛЭЙ-ОФ
Эк ва тар се зо на Кан ты нен таль най ха кей най лі гі ўжо прой дзе ны

На ві ны з РыаНа ві ны з Рыа  ��

НА АЛІМ ПІ Я ДУ — 
БЕЗ ВІ ЗЫ

Прэ зі дэнт Бра зі ліі Дыл ма Ру сеф пад пі са ла 
за ко на пра ект, які да зва ляе за меж ным гра-
ма дзя нам зна хо джан не на тэ ры то рыі кра і ны 
без віз у пе ры яд пра вя дзен ня Алім пій скіх і 
Па ра лім пій скіх гуль няў 2016 го да.

На га да ем, што ў па чат ку каст рыч ні ка пад пі-
са ны за ко на пра ект пад тры ма лі дэ пу та ты ніж няй 
па ла ты пар ла мен та Бра зі ліі, а паз ней ён быў ухва-
ле ны Верх няй па ла тай пар ла мен та — Фе дэ раль-
ным се на там.

Згод на з да ку мен там, ска рыс тац ца та кім пра-
вам змо гуць ту рыс ты, якія ўяз джа юць у Бра зі-
лію з чэр ве ня па ве ра сень 2016 го да тэр мі нам да 
90 дзён.

ХХХІ лет нія Алім пій скія гуль ні — пер шыя ў 
Паўд нё вай Аме ры цы — прой дуць з 5 па 21 жніў-
ня 2016 го да.

ПАД РЫХ ТОЎ КА 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ НА ФІ НІШ

Ула ды Рыа-дэ-Жа ней ра кож ны ме сяц да-
юць спра ва зда чу аб га тоў нас ці аб' ек таў, якія 
пры муць Алім пій скія гуль ні 2016 го да.

Як за пэў ні ва юць ад каз ныя за ўзвя дзен не спар-
тыў ных арэн, га тоў насць аб' ек таў у алім пій скім 
пар ку «Ба ра», які ста не цэнт рам бу ду чых Гуль-
няў, у ся рэд нім скла дае 94%, а ў клас та ры «Дэ-
адо ра» — 93%. У кан цы ліс та па да за вер ша на 
бу даў ніц тва трох аб' ек таў — ганд боль най арэ ны 
«Futurе Аrеnа», ка ноэ-сла лам най тра сы і па лёў 
для голь фа. На ступ ным эта пам ста не ства рэн не 
не аб ход най інф ра струк ту ры, пад вя дзен не ўсіх ка-
му ні ка цый і тэх ніч нае аб ста ля ван не.

МАК НА ЗІ РАЕ 
ЗА ПА ЛІ ТЫ КАЙ У БРА ЗІ ЛІІ

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт со чыць за сі-
ту а цы яй з пра цэ ду рай ім піч мен ту Прэ зі дэн-
та Бра зі ліі Дыл мы Ру сеф, але ар га ні за цыі 
Алім пій скіх гуль няў 2016 го да ў Рыа-дэ-Жа-
ней ра гэ та не ты чыц ца. Пра гэ та за явіў прэ-
зі дэнт Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ та 
То мас Бах.

На мі ну лым тыд ні ніж няя па ла та бра зіль ска га 
пар ла мен та сфар ма ва ла спе цы яль ную ка мі сію 
для раз гля ду пы тан ня ім піч мен ту, пры чым боль-
шасць у ёй атры ма лі пра ціў ні кі Ру сеф. Да лей пы-
тан не па він на быць раз гле джа на на па ся джэн ні 
ўсёй ніж няй па ла ты і ў се на це Бра зі ліі.

«Кант ракт (пад пі са ны) з го ра дам і бу даў ні чай 
кам па ні яй, у нас там для поў най упэў не нас ці кан-
такт з мэ рам. Мы па ва жа ем прэ зумп цыю не ві на-
ва тас ці. Што ты чыц ца ім піч мен ту Дыл мы, то мы 
на зі ра ем за сі ту а цы яй... Гэ та па лі тыч ныя рэ чы, 
якія ма ла ўплы ва юць на ар га ні за цыю Гуль няў. Мы 
ба чы лі цу доў ны пра грэс, які быў да сяг ну ты і пра-
цяг ва ец ца. І гэ та дае нам упэў не насць у пос пе ху 
Гуль няў», — ска заў То мас Бах.

На га да ем, апа зі цый ныя па лі тыч ныя пар тыі Бра-
зі ліі ў ве рас ні прад ста ві лі ў кан грэс па тра ба ван не 
ад стаў кі Ру сеф і за пус ку су праць яе рас сле да ван ня 
па па да зрэн ні ў да чы нен ні да па ру шэн няў пад атко ва-
га за ка на даў ства і вы ка ры стан ні дзярж срод каў для 
фі нан са ван ня свай го пе ра вы бран ня ў 2014 го дзе.

У каст рыч ні ку Ру сеф за яві ла, што не са сту піць 
пад на ціс кам па лі тыч ных апа не нтаў, якія да ма га-
юц ца яе да тэр мі но ва га сы хо ду з най вы шэй ша-
га дзяр жаў на га па ста, пры вод зя чы «аб са лют на 
штуч ныя ар гу мен ты» і ве ду чы «бес са ром ную 
гуль ню».

Ста ліч ны Па лац спор ту 
на не каль кі дзён стаў до мам 

для гра цый. Там ад быў ся 
14-ы між на род ны тур нір «Ды на ма» на 
пры зы алім пій скай чэм пі ён кі Ма ры ны 

Ло бач. У спа бор ніц твах пры ня лі 
ўдзел спарт смен кі з 15 кра ін, у іх лі ку 

тры дэ бю тант кі тур ні ру — ка ман ды 
Кыр гыз ста на, Кіп ра і Паўд нё вай Ка рэі.

Кам плек ты ўзна га род ра зы гра ны ў ча ты рох 
уз рос та вых гру пах. У най ма лод шай з іх у прак ты-
ка ван нях без прад ме та вы сту пі лі ўдзель ні цы да 
2007 го да на ра джэн ня. У най ста рэй шай уз рос-
та вай ка тэ го рыі за га лоў ны прыз спа бор ніц тваў 
(імян ную ста ту эт ку Ма ры ны Ло бач) зма га лі ся юні-
ёр кі 2001-2002 га доў на ра джэн ня. На шу кра і ну 
прад ста ві лі 42 спарт смен кі.

— Мы вы ста ві лі свой най мац ней шы склад, та-
му што гэ тыя спа бор ніц твы з'яў ля юц ца ад ным з 
эта паў ад бо ру да юні ёр ска га чэм пі я на ту Еў ро пы, 
які прой дзе ў на ступ ным го дзе ў Із ра і лі, — ад зна-
чы ла га лоў ны трэ нер на цы я наль най ка ман ды 
Бе ла ру сі Іры на ЛЯ ПАР СКАЯ.

Ужо па тра ды цыі на хат нім тур ні ры на шы юныя 
гра цыі вы сту пі лі доб ра, толь кі ў най ста рэй шай 
ка тэ го рыі гім нас так (2001-2002) імян ныя ста ту эт кі 
Ма ры ны Ло бач да ста лі ся прад стаў ні цы Укра і ны 
Юліі Іса чан цы. У ін шых уз рос тах да мі на ва лі бе-
ла рус кі, якія вый гра лі 8 фі на лаў з 10.

Спа бор ніц твы на пры зы Ма ры ны Ло бач ўжо 
даў но ста лі са праўд най «фаб ры кай зо рак» для 
ай чын ных гім нас так. З гэ та га тур ні ру вы рас лі 
та кія вя до мыя спарт смен кі, як Ва ле рыя Ку рыль-
ская, Аляк санд ра Нар ке віч, Ган на Раб ца ва і Ме-
лі ці на Ста ню та.

— Я ка лісь ці бы ла та кой жа ма лень кай дзяў-
чын кай, як дзе ці, якія вы сту па юць на на шым 

тур ні ры. Ад ной чы ў мой род ны го рад Сма ля-
ві чы пры ехаў вы дат ны ча ла век — Іры на Юр'-
еў на Ля пар ская — і па ка за ла мне, што та кое 
мас тац кая гім нас ты ка, рас па вя ла, на ву чы ла 
лю біць. Крок за кро кам, спа бор ніц тва за спа-
бор ніц тва мі я ра зу ме ла, што мас тац кая гім нас-
ты ка — гэ та ўсё, што ў мя не ёсць, і ўсё, што я 
ўмею ра біць. Я ста ла алім пій скай чэм пі ён кай, 
трэ не рам, але ўсё па ча ло ся та ды, да лё ка, у 
юным уз рос це. Та му я ха чу па жа даць усім дзе-
цям, усім, хто зай ма ец ца спор там, заў сё ды 
ду маць пра сва іх трэ не раў, лю біць іх, та му што 
яны, як баць кі до ма, са мыя вя лі кія лю дзі, — та-
кое на стаў лен не да ла спарт смен кам Ма ры на 
ЛО БАЧ, ідэй ны на тхняль нік і га лоў ны суд-
дзя тур ні ру.

Для юных гім нас так на тур ні ры так са ма бы лі 
пра ду гле джа ны спе цы яль ныя ўзна га ро ды ў на-
мі на цы ях: «Прыз гля дац кіх сім па тый», «Усмеш-
ка», «Эле гант насць», «На тхнен не», «На дзея», 
«За во лю да пе ра мо гі», «Ары гі наль насць» і «Міс 
тур ні ру».

НА ША «ФАБ РЫ КА ЗО РАК»
У Мін ску прай шоў тра ды цый ны між на род ны тур нір 

па мас тац кай гім нас ты цы

Жур на ліс ты сён ня ўно сяць яго ў спі сы са мых перс пек тыў ных ганд ба-
ліс таў Бе ла ру сі і са мых па спя хо вых ма ла дых спарт сме наў кра і ны. А 
ён спа кой на раз ва жае на тэ му свай го пос пе ху і ка жа, што гэ та зу сім 
не вы пад ко васць, а мэ та на кі ра ва ная пра ца. Ура джэ нец Грод на Ар цём 
Ка ра лёк па чаў сваю пра фе сій ную кар' е ру ў мяс цо вым «Кро на не», 
але хут ка пе ра браў ся ў мін скі СКА. Ця пер ён ужо з'яў ля ец ца ад ным з 
лі да раў ста ліч на га клу ба і гуль цом на цы я наль най збор най Бе ла ру сі. 
Пра ся бе, свае мэ ты і ўзро вень ганд бо ла ў кра і не Ар цём рас ка заў ка-
рэс пан дэн ту «Звяз ды».

Лі ней ны ганд боль на га СКА 
і збор най кра і ны аб тым, 

ча му 99% яго жыц ця — гэ та спорт


