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— Іры на, па дзя лі це ся, як 

пра хо дзяць ва шы трэ ні роў кі 

ва ўмо вах пан дэ міі.

— За раз я зна хо джу ся ў Баб-

руй ску, мой трэ нер Ар тур Яў ге-

на віч Зай цаў ста ра ец ца ства раць 

кам форт ныя ўмо вы для на шых 

трэ ні ро вак: вы яз джа ем за го рад, 

спра бу ем ра біць усю ра бо ту, якая 

не да ты чыц ца ды ва на, два з па-

ло вай тыд ня трэ ні ра ва лі ся ў ле се. 

Па куль што ста ра ем ся па збя гаць 

за кры тых за лаў, усё ж та кі там 

трэ ні ру ец ца шмат лю дзей, дзет-

кі, якія пры яз джа юць з роз ных 

кут коў воб лас ці. Трэ нер па лі чыў, 

што так па куль бу дзе больш бяс-

печ на.

— Пан дэ мія ўнес ла моц ныя 

ка рэк ты вы ў гра фік спа бор ніц-

тваў?

— Так, ця пер па він ны бы лі пра-

хо дзіць роз ныя тур ні ры да Алім-

пій скіх гуль няў, у тым лі ку і ад бо-

рач ныя стар ты, дзе ас тат нія дзяў-

ча ты з на шай ка ман ды маг лі б 

за ва я ваць пу цёў кі ў То кіа.

— Як вы па ста ві лі ся да на-

ві ны аб пе ра но се Алім пій скіх 

гуль няў на 2021 год?

— Спа чат ку ў мя не на огул не 

ўзнік ла ні я кіх эмо цый з гэ тай на-

го ды, паз ней, аб ду маў шы на ві ну, 

вы ра шы ла, што пе ра нос — гэ та 

маг чы масць больш па пра ца ваць 

і лепш пад рых та вац ца. Але ка лі 

Алім пі я ду ад ме няць на огул, то я, 

вя до ма, знер ву ю ся.

— На ваш по гляд, ці зме ніц-

ца кан ку рэн цыя ў ва шай ва га-

вай ка тэ го рыі (да 57 кг) за гэ ты 

год?

— Усе бу дуць рых та вац ца і 

па він ны па ды сці ў доб рай фор-

ме, та му кан ку рэн цыя мае быць 

яшчэ боль шая, бу дзе маг чы масць 

дзесь ці пад пра віць зда роўе, 

дзесь ці ад на віц ца. Праб лем нае 

пы тан не — у стар тах, каб па прак-

ты ка вац ца дзесь ці пе рад Алім пій-

скі мі гуль ня мі.

— За раз вам 25, гэ та ап ты-

маль ны ўзрост для вы ступ лен-

ня на Алім пі я дзе?

— Хтось ці вый грае яе і ў 19, 

а хтось ці ў 35, та му тут ня ма ні я-

кай за ка на мер нас ці, але для мя не 

ця пер мой уз рост ап ты маль ны, 

я га то вая, са спе ла для та го, каб 

неш та па каз ваць.

— Вы за ва я ва лі алім пій скую 

лі цэн зію на чэм пі я на це све ту, 

гэ та бы ло част кай пла на?

— Вы сту па ю чы на чэм пі я на-

це, я не ду ма ла пра тое, атры-

маю пу цёў ку ці не. Ма ёй за да чай 

бы ло па ка заць ся бе, свае сі лы і 

маг чы мас ці. Мо жа быць, я не рэа-

лі за ва ла па тэн цы ял на ўсе сто, 

за ва я ва ла «брон зу». Атры маць 

пу цёў ку на Алім пі я ду бы ло ма ёй 

ма рай, і я яе ажыц ця ві ла. Для мя-

не гэ та бы ло знач най па дзе яй, я 

вель мі ра да і да гэ та га ча су ад чу-

ваю ста ноў чыя эмо цыі. Да та го ж 

ця пер я ма гу ўжо прос та спа кой на 

рых та вац ца да Гуль няў, не за бі ва-

ю чы га ла ву ліш ні мі рэ ча мі.

— Па куль на чэм пі я на тах 

све ту вам так і не ўда ло ся пад-

няц ца на вы шэй шую пры ступ-

ку п'е дэс та ла. Ча го не ха пае да 

«зо ла та»?

— Не ве даю. Мы раз бі ра ем ся, 

я і са ма спра бую раз бі рац ца ўнут-

ры ся бе, і пры цяг ваю спе цы я ліс-

таў з ін шы мі по гля да мі. На пэў на, 

мне вар та больш пры слу хоў вац ца 

да лю дзей, не быць цвер да ло бай, 

каб бы ло менш «ха чу» і больш 

дзе ян няў. На пра ця гу доў га га 

ча су на стар тах я ад чу ваю ся-

бе ўпэў не на, па во лі пры баў ляю, 

зна чыць, раб лю ўсё пра віль на, іду 

пра віль ным шля хам, але ча гось ці 

ўсё ж не ха пае. Вя лі кую ро лю ў 

жыц ці і спор це іг рае псі ха ло гія. 

Ця пер імк нём ся пры баў ляць усю-

ды: лю дзі па він ны рас ці ва ўсім і 

па ста ян на раз ві вац ца.

— Ра ней вы цяж ка пе ра жы-

ва лі па ра жэн ні, да хо дзі ла і да 

слёз. Ця пер гэ та змя ні ла ся?

— З ад на го бо ку, эмо цыі — і 

ста ноў чыя, і ад моў ныя — па він-

ны вы хо дзіць. З дру го га, слё-

зы — гэ та мар на ван не эмо цый, 

якое за бі рае сі лы. Лепш усё ж та-

кі аку му ля ваць па зі тыў ныя дум кі. 

Мая га ла ва вель мі доў га па мя тае 

і пе ра мо гі, і па ра жэн ні і ўсё гэ та 

ана лі зуе.

— У 16 га доў з-за праб лем са 

зда роў ем вам да вя ло ся раз ві-

тац ца з лёг кай ат ле ты кай, але 

не са спор там. Вы пе рай шлі ў 

ба раць бу...

— На той мо мант у сі лу свай го 

ўзрос ту і дзі ця чых ду мак я бы ла 

раз губ ле ная — з лёг кай ат ле ты кі 

мя не ад лі чы лі, не ве да ла, што ра-

біць да лей. Ця пер ра зу мею, што 

гэ та быў мой дру гі шанц рэа лі-

за ваць ся бе, і я вель мі ўдзяч ная 

ўсім трэ не рам за гэ та. Лёг кая ат-

ле ты ка ста ла для мя не ўро кам: 

дзесь ці я, на пэў на, па во дзі ла ся-

бе не так, неш та ра бі ла не тое. 

Усё гэ та — во пыт, дум кі пра тое, 

як трэ ба пра ца ваць, — ця пер пе-

ра нес ла на ба раць бу і лі чу, што 

зра бі ла пра віль ныя вы сно вы. На 

лёг кай ат ле ты цы я не зла ма ла ся, 

прый шла зда ро вай нар маль най 

дзяў чын кай у ба раць бу, функ цы-

я наль на бы ла ўжо га то вая, хоць 

гэ та зу сім ін шы від спор ту, ін шая 

спе цы фі ка і зу сім ін шая ра бо-

та. Я доб ра ды ха ла, це ла бы ло 

вы нос лі вае, я маг ла вы кон ваць 

на груз ку, якую да ва лі на ба раць-

бе. Дзя ку ю чы та му што са мной 

па ча лі пра ца ваць вель мі доб рыя, 

ква лі фі ка ва ныя трэ не ры, якія да-

ва лі мне доб рую на груз ку і ад па-

чы нак, ака за ла ся ця пер на та кім 

вы со кім уз роў ні.

— Коль кі ча су спат рэ бі ла ся 

для та го, каб цал кам пе ра бу да-

вац ца на но вы від спор ту?

— У пер шы ж год я ста ла трэ-

цяй на «рэс пуб лі цы», вый гра ла 

«воб ласць», яшчэ праз год ці 

паў та ра вый гра ла «рэс пуб лі-

ку». Вель мі доб ра па мя таю гэ ты 

старт, кан ку рэн цыя там бы ла да-

во лі доб рая, вы сту па лі дзяў ча ты, 

якія ўжо зма га лі ся і на чэм пі я на це 

Еў ро пы.

— Вы са шмат дзет най сям'і. 

Ка жуць, у та кіх лю дзей ма ты-

ва цыя да маг чы ся пос пе ху заў-

сё ды вы шэй шая.

— У мя не бы ло вель мі ак тыў-

нае дзя цін ства, мы заў сё ды пра-

ца ва лі, та му што ўсё бы ло сваё — 

ага род, гас па дар ка. Але па спя ва лі 

і пра ца ваць, і ак тыў на пра во дзіць 

воль ны час. У цэ лым дзя цін ства 

бы ло бес кла пот нае, гэ та каш тоў-

ны час, ка лі сям'я бы ла ра зам. 

Мае род ныя заў сё ды мя не пад-

трым лі ва юць, ка лі я трэ ні ру ю ся, 

рых ту ю ся да не ча га, яны мя не не 

гру зяць дрэн ны мі на ві на мі і праб-

ле ма мі. У мя не заў сё ды бы ло пра-

ва вы ба ру, на ват ка лі ўзяць той 

жа пе ра ход з лёг кай ат-

ле ты кі ў ба раць бу. Баць кі 

ска за лі: вы бі рай са ма. Я з 

не ба га тай сям'і, заў сё ды 

спа кой на пра гэ та ка жу і 

не са ро ме ю ся гэ та га, але 

сям'я да ла мне мно гае. 

Уся му ў жыц ці на ву чы лі 

ме на ві та баць кі. Прак ты-

ка па каз вае, што мно гія 

лю дзі са шмат дзет ных 

сем' яў больш ма ты ва ва-

ныя, і гэ та вы дат на, што 

яны імк нуц ца ча гось ці 

да маг чы ся. Ка лі я зай-

ма ла ся лёг кай ат ле ты-

кай, не ду ма ла пра тое, 

што ста ну пра фе сій най 

спарт смен кай, прос та 

трэ ні ра ва ла ся, та му што 

пры вык ла ра біць гэ та з 

пя та га кла са. А вось ка лі 

ўжо тра пі ла на ба раць бу, 

то ад бы ло ся ней кае пе ра-

асэн са ван не, я за ха це ла 

стаць доб рай спарт смен-

кай, якая бу дзе па каз-

ваць вы со кія вы ні кі. Пра 

штось ці ма тэ ры яль нае 

на огул не ду ма ла. Гэ та бы ло б, 

на пэў на, не да рэ чна ў той пе ры яд, 

бо перш чым атрым лі ваць вя лі кія 

гро шы, ты па ві нен неш та па ка-

заць, вый граць, са браць ва кол ся-

бе ка ман ду, пры му сіць па ве рыць 

у ця бе трэ не ра. Атрым лі ва ец ца, 

што я прый шла ў ба раць бу до-

сыць поз на, у 17 га доў, у за ле 

на тхня ла ся пры кла да мі дзяў чат, 

якія ад наў ля лі ся і вяр та лі ся пас-

ля траў маў і на ра джэн ня дзе так. 

Ба раць ба мя не вель мі за ва бі ла, 

бо гэ та так пры го жа, ба раць ба — 

гэ та мас тац тва.

— На пэў на, у вас быў ва ры-

янт жыць у Мін ску, але вы вы-

бра лі Баб руйск і заў сё ды пас ля 

тур ні раў і скла да ных се зо наў 

ад па чы ва е це ме на ві та там...

— Да Мін ска трэ ба пры вык-

нуць. Не ве даю, дзе бу ду жыць 

да лей, але па куль спы ні ла ся ў 

Баб руй ску, та му што мне па да-

ба ец ца гэ ты го рад, я яго люб лю. 

Тут усё ве даю, тут род ныя мне 

лю дзі, якія зра бі лі вя лі кі ўнё сак 

у маё жыц цё. У ста лі цы шмат мі-

тус ні, а тут усё по бач, псі ха ла гіч на 

кам форт на і фі зіч на ўсё ў кро ка-

вай да ступ нас ці для мя не.

— Сён ня вам да во дзіц ца 

чымсь ці ах вя ра ваць дзе ля пра-

фе сій на га спор ту?

— У та кіх пы тан нях заў сё ды ў 

пер шую чар гу ду ма еш пра зда-

роўе, але ж яно мар ну ец ца ўсю-

ды, на ват ка лі ся дзіш у ка бі не це 

і пра цу еш бух гал та рам. Спорт — 

гэ та мая лю бі мая спра ва і лю бі мы 

за ня так, та му я не ска за ла б, што 

ўво гу ле чымсь ці ах вя рую. Гэ та мой 

свя до мы вы бар, ад спор ту і спа бор-

ніц тваў я атрым лі ваю аса ло ду.

— У вас бы ла сур' ёз ная траў-

ма і апе ра цыя на па зва ноч ні ку. 

Гэ та маг ло та ды спы ніць яшчэ 

ўзы хо дзя чую зор ку ба раць бы 

Іры ну Ку рач кі ну?

— На той мо мант мя не не маг-

ло спы ніць ні чо га, та му што я не 

так даў но прый шла ў ба раць бу 

і вель мі ха це ла там за стац ца. 

Хоць бы ло вель мі шмат «за» і 

«су праць» гэ тай апе ра цыі. Вы ра-

шаль ную ро лю ады гра ла раз мо ва 

з хі рур гам Сяр ге ем Ва лян ці на ві-

чам Ма ка рэ ві чам. Ка лі я ска за ла 

яму, што ха чу да лей зай мац ца 

ба раць бой, ён не стаў ад га вор-

ваць, як гэ та ро біць боль шасць 

ура чоў, не стаў па пя рэдж ваць пра 

тое, што по тым я ма гу му чыц ца 

ўсё жыц цё, а прос та ска заў: «Ка лі 

хо чаш — бу дзеш!» І мне зда ец ца, 

ён зра біў сваю ра бо ту ідэа льна. 

Не ма гу ска заць, што маё ад наў-

лен не пра хо дзі ла доў га і хва ра-

ві та. Пер ша па чат ко ва, вя до ма, 

бы ло цяж ка са брац ца з дум ка мі, 

пас ля апе ра цыі па еха ла на рэ абі-

лі та цыю, трэ нер зра біў мне ін ды-

ві ду аль ны план, па вод ле яко га я 

вы кон ва ла прак ты ка ван ні, каб да 

мя не вяр ну лі ся сі ла і ад чу валь-

насць. Мно гія мне вель мі да па-

ма га лі, і гэ та на да ва ла 

сіл. Сі ту а цыя па ка за-

ла, як шмат лю дзей за-

ці каў ле на ў тым, каб я 

вы сту па ла.

— Як доў га вы 

пла ну е це ак тыў на 

трэ ні ра вац ца і вы-

сту паць?

— Па куль не за гад-

ваю. Пер шы па каз-

чык — гэ та зда роўе, 

дру гі — вы ні ко васць. 

Маг чы ма, прый дуць 

но выя дзяў ча ты, якія 

ста нуць па каз ваць 

доб рыя вы ні кі. Па куль 

бу дуць сі лы, па куль у 

мя не бу дзе атрым лі-

вац ца, бу ду ста рац ца. 

По тым, мо жа, з'я віц ца 

сям'я, і я за ха чу сыс ці. 

Па куль не ма гу быць 

упэў не ная на сто пра-

цэн таў, што бу ду ў 

ба раць бе да 40, як 

япон кі. Жан чы ны та-

кі на род: сён ня так, а 

заўт ра па-ін ша му.

Асо баАсо ба

Іры на КУ РАЧ КІ НА:

«МЕНШ «ХА ЧУ» І БОЛЬШ ДЗЕ ЯН НЯЎ»«МЕНШ «ХА ЧУ» І БОЛЬШ ДЗЕ ЯН НЯЎ»
Як спарт смен ку ад лі чы лі з лёг кай ат ле ты кі, 

а по тым яна ста ла чэм пі ён кай Еў ро пы ў ба раць бе

За гад ка «бе лай ма лан кі» — ме на ві та так пра зва лі бе ла рус ку 

пас ля пе ра мо гі ў бе гу на 100 мет раў на Алім пі я дзе ў Афі нах — 

праз 16 га доў зда ец ца так і не раз га да най. У 2004-м 25-га до вая 

дзяў чы на з Брэс та, якая не ад но сі ла ся да элі ты су свет на га 

спрын ту, вый шла на спа бор ніц кую да рож ку і ў фі наль ным 

алім пій скім за бе гу, скі нуў шы з аса біс та га да сяг нен ня больш 

чым паў се кун ды, па кі ну ла за спі най і без за ла тых уз на га род 

зор ных апа не нтак з ЗША, Ямай кі, Ба гам скіх аст ра воў, Фран цыі. 

Пас ля гэ тай пе ра мо гі мно гія ка за лі, што на Гуль ні не пры еха-

ла элі та прэ стыж на га спрын ту, але вы нік бе ла рус кі ўсё роў на 

за стаў ся за гад кай і не ча ка нас цю для мно гіх ба лель шчы каў і 

спе цы я ліс таў, та му што ні да «за ла то га» за бе гу, ні пас ля Юлія 

Не сця рэн ка так і не змаг ла на блі зіц ца да 11 се кун даў, якія па-

ка за ла ў Афі нах.

Юлія на ра дзі ла ся ў Брэс це ў сям'і, якая за хап ля ла ся спор там, яе 

баць ка Вік тар лю біў гу ляць у ва лей бол, зі мой час та ўся сям'я вы бі ра-

ла ся ў лес на лы жах ці ў ба сейн, а так са ма не раз вы сту па ла ў кон-

кур сах «Та та, ма ма, я — спар тыў ная сям'я». Лю боў да лёг кай ат ле ты кі 

дзяў чын цы ў шко ле пры віў фіз рук, гэ тым ві дам спор ту па спя хо ва 

зай ма ла ся і ста рэй шая сяст ра Юліі Але на, ад нак пра фе сій на з гэ тай 

дзей нас цю яна звяз ваць ся бе не ха це ла. А вось Юля, на ад ва рот, бы ла 

вель мі ак тыў ным дзі цем — ка жуць, ка лі ся род школь ні каў іш ло дзя-

лен не на эс та фет ныя ка ман ды, за яе раз га ра лі ся са праўд ныя біт вы. 

Не ўза ба ве дзяў чын ка ста ла зай мац ца ў мяс цо вай ДЮСШ і ўжо праз 

год, у свае 13, вый гра ла між на род ны дзі ця ча-юнац кі тур нір па мя ці 

ге не ра ла Кар бы ша ва з вы ні кам кан ды да та ў май стры спор ту.

У 15 га доў Юля пе ра еха ла ў Мінск, шу ка ла ся бе ў мна га бор'і, лю бі ла 

спрынт, скач кі ў даў жы ню і кі дан не дзі ды, але ад чу ва ла не ве ра год ны 

страх пе рад бар' ер ным бе гам. Паз ней Юлія Не сця рэн ка пры зна ец-

ца, што ме на ві та гэ ты пе ры яд у Мін ску за ла жыў у яе ба зу, на якой 

мож на бы ло пра грэ са ваць у спрын це. Пас ля ву чы лі шча алім пій ска га 

рэ зер ву дзяў чы на маг ла б па сту паць у ака дэ мію фіз вы ха ван ня (ця-

пер — БДУФК), але яе цяг ну ла да до му, да та го ж у гэ ты час яна ўжо 

па зна ё мі ла ся са сва ім бу ду чым му жам Дзміт ры ем Не сця рэн кам, які 

так са ма зай маў ся спрын тар скім бе гам у Брэс це. Яны трэ ні ра ва лі ся ў 

ад ной гру пе, але вось у спор це за ка ха ную па ру пра сле да ва лі ня ўда-

чы: то траў мы, то праб ле мы з трэ не ра мі не да ва лі па ка заць год ны 

вы нік.

На пер шым для ся бе чэм пі я на це Еў ро пы Не сця рэн ка вы сту пі ла 

па спя хо ва, за ня ўшы 6-е мес ца, а ў эс та фе це 4х100 мет раў ста ла 

брон за вым пры зё рам. Пас ля гэ та га брас таў чан ку ха це лі пе ра ва біць 

да ся бе ста ліч ныя трэ не ры, але яна на ад рэз ад мо ві ла ся, бо ра зу ме-

ла, што не га то вая да гэ та га ні псі ха ла гіч на, ні фі зіч на. Пас ля сва ёй 

пе ра мо гі ў Афі нах Юлія ўспа мі на ла:

— У нас мно гія трэ не ры лі чаць, што іх ме то ды ка най леп шая. Ім 

со рам на з кімсь ці пе ра га ва рыць, па ці ка віц ца, да ве дац ца пра неш та 

но вае. Якія ж мы ўсе ра зум ныя! А я чэр па ла ўсё, што маг ла! Ва ўсіх. 

На прык лад, на зі ра ла за тым, хто і як ска ча, і пры маг чы мас ці пра сі ла 

трэ не ра ска ку ноў, каб па гля дзеў на мае скач кі і па ка заў на па мыл кі. 

Не ад ной чы гу та ры ла са штан гіс та мі, кан суль та ва ла ся і з кі даль ні ка-

мі. Усе пра чы та нае, уба ча нае, па чу тае, пра ду ма нае скла ла ра зам і, 

ве да ю чы свае сла быя мес цы, зра зу ме ла, што мне трэ ба. Я ад чу ваю 

са му ся бе!

Так Не сця рэн ка са ма для ся бе ста ла га лоў ным трэ не рам, а муж — 

га лоў ным па моч ні кам, па плеч ні кам і кан суль тан там.

За паў та ра го да да Алім пі я ды ў Афі нах Юлю не ўклю чы лі ў збор ную 

Бе ла ру сі для вы ступ лен ня на чэм пі я на це све ту — 2003 у за лах, хоць 

яна двой чы вы ка на ла ад бо рач ны нар ма тыў. Сіс тэ ма пад рых тоў кі, 

скла дзе ная Не сця рэн ка для ся бе, спра ца ва ла най леп шым чы нам ужо 

на чэм пі я на це све ту 2004 го да. Та ды ў Бу да пеш це брас таў чан ка да-

маг ла ся пер шай вя лі кай уз на га ро ды: прай шла ў фі нал на дыс тан цыі 

60 мет раў і вый гра ла «брон зу». Толь кі пас ля гэ та га Юліі за бяс пе чы лі 

кам форт ныя ўмо вы пад рых тоў кі да Алім пій скіх гуль няў, да якіх за ста-

ва ла ся ча ты ры ме ся цы.

У Афі нах на алім пій скі п'е дэс тал прэ тэн да ва лі спрын тар кі дру го га 

эша ло на, лі да рам се зо на ў Грэ цыю пры бы ла 20-га до вая бал гар ка Івет 

Ла ло ва. Бе ла рус ку ж кан ку рэнт кі на ват не бра лі ў раз лік — маг чы ма, 

ме на ві та гэ та і да па маг ло Юліі «стрэ ліць» і пе ра маг чы. Да тры ум фу 

бе ла рус кі бе лыя спарт смен кі пяць Алім пі яд не маг лі абы граць аф ра-

а ме ры ка нак на ста мет роў цы.

Акра мя гэ та га за бе гу Не сця рэн ка стар та ва ла ў Афі нах на пер шым 

эта пе бе ла рус кай эс та фе ты 4х100 мет раў. У па пя рэд ніх за бе гах і ў 

фі на ле бе ла рус кі пе ра ся ка лі створ пя тыя з на цы я наль ны мі да сяг нен-

ня мі — 43,06 і 42,94. Юля без апе ля цый на вый гра ва ла пер шы этап, 

фак тыч на брас таў чан ка вый гра ла шэсць ста мет ро вак за пар і дэ ман-

стра ва ла най леп шыя вы ні кі на ўсіх ча ты рох ста ды ях спа бор ніц тваў, 

пры чым кож ны раз вы бя га ла з 11 се кун даў: 10,94, 10,99, 10,92 (рэ корд 

Бе ла ру сі) і 10,93!

Праз не каль кі тыд няў пас ля тры ум фу на Алім пі я дзе з Юлі яй Не-

сця рэн ка зда рыў ся крыз, яна тра пі ла ў рэ ані ма цыю, праз гэ та да вя-

ло ся ад мя ніць за меж нае тур нэ, у якім яна маг ла за ра біць 200 ты сяч 

до ла раў. По тым алім пій скую чэм пі ён ку па чаў му чыць жу дас ны боль 

у спі не. Не як на чэм пі я на це Еў ро пы Не сця рэн ка на ват рас пла ка ла ся 

прос та пе рад жур на ліс та мі: «Усіх ці ка вяць толь кі ме да лі, а я ма ру хоць 

ад ну ноч па спаць без бо лю!»

Паз ней яна ад мо віц ца ад пры ваб най пра па но вы пе ра ез ду ў 

Мінск і маг чы мас ці трэ ні ра вац ца ў ЗША, і яе кар' е ра пой дзе на спад. 

У 2005 го дзе на чэм пі я на це све ту ў Хель сін кі Юлія Не сця рэн ка вый-

гра ла «брон зу» ў скла дзе збор най Бе ла ру сі ў эс та фе це 4х100 мет раў. 

У 2008 го дзе на Алім пі я дзе ў Пе кі не яна не здо ле ла пра біц ца ў фі-

нал за бе гу на 100 мет раў, дай шоў шы толь кі да паў фі на лу. У 2012-м 

пас ля траў мы ступ ні Юлія пра пус ці ла Алім пій скія гуль ні ў Лон да не. 

У 2016-м пла на ва ла вы сту піць на Алім пій скіх гуль нях у Рыа-дэ-Жа ней-

ра. У 2017 го дзе бя гун ня за вяр шы ла спар тыў ную кар' е ру і пе рай шла 

на трэ нер скую ра бо ту.

Ця пер сям'я Не сця рэн ка па-ра ней ша му жы ве ў Брэс це, Дзміт рый 

пра цуе ў фут боль ным клу бе «Ды на ма-Брэст», Юлія там жа трэ ні руе 

юных фут ба ліс таў.

На ві ныНа ві ны

Кор таў ста не больш
У най блі жэй шы час Бе ла рус кая тэ ніс ная фе дэ ра-

цыя і РЦАП па тэ ні се су мес на з ін вес та рам, пры-

сту пяць да бу даў ніц тва комп лек су збу да ван няў 

і рэ кан струк цыі част кі аб' ек таў тэ ніс на га цэнт ра, 

раз ме шча на га на пра спек це Пе ра мож цаў у Мін-

ску, па ве дам ля ец ца на сай це фе дэ ра цыі.

Су свет ная тэн дэн цыя раз віц ця тэ ні са сён ня — хут-

кас ны, ат ле тыч ны тэ ніс, як пра ві ла, з моц най па да чай 

і дру го га–трэ ця га ро зыг ры шу, у су вя зі з гэ тым уз рас лі 

па тра ба ван ні да па крыц ця і на ву чан ня на ім спарт сме-

наў, асаб лі ва перс пек тыў на га рэ зер ву.

Дзе ю чым у РЦАП па тэ ні се ад кры тым кор там ця пер 

больш за дзе сяць, а тра вя ным — больш за трыц цаць 

га доў. Тэх на ло гіі, на мо мант іх бу даў ніц тва пе ра да выя, 

сён ня са ста рэ лі, аб слу гоў ван не і ўтры ман не па тра бу-

юць па ста ян на га ўкла дан ня срод каў, у су вя зі з чым пры-

ня та ра шэн не, пад тры ма нае тэ ніс ным ак ты вам, РЦАП 

па тэ ні се і Га лоў ным трэ нер скім са ве там БТФ, аб рэ кан-

струк цыі част кі ад кры тых кор таў з клад кай па крыц цяў. 

Гэ тая рэ кан струк цыя да зво ліць ар га ні зоў ваць спа бор-

ніц кі і ву чэб на-трэ ні ро вач ны пра цэ сы круг лы год.

Так са ма ў пра ек та ва ным аб' ек це пла ну ец ца раз-

мяс ціць ме ды ка-ад наў лен чы цэнтр, трэ на жор ную за-

лу, ба сейн, гас ці ні цу для спарт сме наў, офі сы БТФ і 

Ака дэ міі тэ ні са.

Бе ла рус кая тэ ніс ная фе дэ ра цыя ак тыў на са дзей-

ні чае ўвя дзен ню ў строй вы шэй на зва на га комп лек су, 

за вяр шэн ню рэ кан струк цыі тэ ніс на га цэнт ра ГЦАР па 

ву лі цы Жуд ро, ства рэн ню пры пад трым цы мяс цо вых 

ор га наў ула ды тэ ніс ных цэнт раў у рэ гі ё нах, спры я ла 

бу даў ніц тву кор таў у Се раб ран цы ў Мін ску, пры ват-

ных тэ ніс ных аб' ек таў, што ў цэ лым дасць маг чы масць 

ства рыць су час ную і да ступ ную шы ро кім сла ям на-

сель ніц тва інф ра струк ту ру для да лей ша га якас на га і 

коль кас на га па вы шэн ня ўзроў ню як пра фе сій на га, так 

і ама тар ска га тэ ні са ў Бе ла ру сі.

Алім пі я да з улі кам 
ка ра на ві ру са

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт пла нуе да ве рас-

ня за вяр шыць пад рых тоў ку но ва га пла на пра вя-

дзен ня лет ніх Алім пій скіх і Па раа лім пій скіх гуль-

няў у То кіа з улі кам сі ту а цыі з пан дэ мі яй.

МАК і арг ка мі тэт «То кіа-2020» раз гле дзяць маг чы-

масць ска ра чэн ня вы дат каў на спа бор ніц твы больш 

чым па 200 пунк тах вы ні ко ва га каш та ры су. Паз ней 

МАК на кі руе між на род ным спар тыў ным фе дэ ра цы ям 

па пя рэд ні план па Гуль нях. Ар га ні за цыі па він ны бу дуць 

аб мер ка ваць пы тан ні, якія да ты чац ца мер па пра ду хі-

лен ні рас паў сюдж ван ня ін фек цыі, пры сут нас ці гле да чоў 

на спар тыў ных аб' ек тах і ар га ні за цыі бяс печ ных умоў 

для са міх спарт сме наў.

На га да ем, на мі ну лым тыд ні кі раў нік арг ка мі тэ та 

«То кіа-2020» Есі ра Мо ры і гу бер на тар ста ліч най прэ-

фек ту ры Юры ка Ко і кэ пра вя лі су стрэ чу, на якой па цвер-

дзі лі, што бу дуць пра ца ваць ра зам дзе ля ап ты мі за цыі і 

спра шчэн ня пра вя дзен ня спа бор ніц тваў з-за сі ту а цыі з 

пан дэ мі яй ка ра на ві ру са. Япон скі бок раз гля дае ва ры-

янт пра вя дзен ня аба вяз ко ва га тэс ці ра ван ня на ка ра-

на ві рус не толь кі для спарт сме наў і чле наў ка ман даў, 

але і для ўсіх ба лель шчы каў. Мо гуць быць уве дзе ныя 

аб ме жа ван ні на пе ра мя шчэн ні спарт сме наў за ме жа мі 

Алім пій скай вёс кі, дзе яны бу дуць раз ме шча ны.

Тым ча сам на гэ тым тыд ні так са ма ста ла вя до ма, 

што Стам бул бу дзе прэ тэн да ваць на пра вя дзен не лет-

ніх Алім пій скіх гуль няў 2032 го да. Пра гэ та за явіў ві цэ-

прэ зі дэнт На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та Тур цыі 

Ха сан Арат. «Я лі чу, што Тур цыя не па він на ад маў-

ляц ца ад сва іх ам бі цый пра вес ці Алім пі я ду, — ска заў 

Арат. — Стам бул па ві нен стаць го ра дам-кан ды да там 

на пра вя дзен не лет ніх Алім пій скіх гуль няў 2032 го да, 

ад гэ тай мэ ты нель га ад маў ляц ца. Тур цыя па спя хо ва 

спра ві ла ся з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са, вы ка на ла свае 

абя цан ні па част цы інф ра струк ту ры, якія бы лі да дзе-

ны пад час пад рых тоў кі да Гуль няў 2020 го да. Да ро гі, 

мет ро, аэ ра порт — бу даў ніц тва ўсіх аб' ек таў за вер ша-

на. Стам бул га то вы і па ві нен стаць кан ды да там, гэ тае 

ра шэн не пры ня та на ўзроў ні дзяр жа вы», — пад крэс ліў 

Ха сан Арат у гу тар цы з ту рэц кі мі жур на ліс та мі.

На га да ем, ра ней ту рэц кі ме га по ліс пяць ра зоў прэ-

тэн да ваў на пра вя дзен не Алім пій скіх гуль няў, быў у 

лі ку асноў ных прэ тэн дэн таў на пра вя дзен не Гуль няў-

2020. Ад нак 7 ве рас ня 2013 го да ў Бу э нас-Ай рэ се, на 

сва ёй 125-й се сіі, МАК пры няў вы ні ко вае ра шэн не на 

ка рысць То кіа.

ІTF за вер шыць ад бор 
на Алім пій скія гуль ні 

па вы ні ках 
«Ра лан Га рос»

Між на род ная фе дэ ра цыя тэ ні са (ІTF) на зва ла 

да ту за вяр шэн ня ква лі фі ка цыі на Гуль ні XXXІІ 

Алім пі я ды ў То кіа.

У лі пе ні—жніў ні 2021 го да на кор ты ў ста лі цы Япо ніі 

змо гуць вый сці гуль цы, якія ма юць вы со кі су свет ны рэй-

тынг ATP (Аса цы я цыя тэ ні сіс таў-пра фэ сі я на лаў) і WTA 

(Жа но чая тэ ніс ная аса цы я цыя) на мо мант за кан чэн ня 

«Ра лан Га рос» 7 чэр ве ня 2021 го да.

У тур ні ры вы сту пяць па 64 муж чы ны і жан чы ны, па 

56 з якіх атры ма юць алім пій скія пу цёў кі зы хо дзя чы з 

рэй тын гаў. Адзін на цы я наль ны алім пій скі ка мі тэт прад-

ста віць не больш за ча ты рох тэ ні сіс таў у адзі ноч ным і 

пар ным раз ра дах.

Шэсць лі цэн зій бу дуць раз мер ка ва ны па між фі на ліс-

та мі Пан аме ры кан скіх гуль няў, пе ра мож ца мі Азі яц кіх і 

Аф ры кан скіх гуль няў, най леп шы мі тэ ні сіс та мі Еў ро пы 

і Акі я ніі, якія яшчэ не атры ма лі пу цёў ку на Гуль ні ў То-

кіа. Па ад ной пу цёў цы за рэ зер ва ва на за гас па да ра мі 

Гуль няў і пе ра мож ца мі тур ні раў се рыі «Вя лі ка га шле ма» 

ці чэм пі ё наў мі ну лай Алім пі я ды ў Рыа-дэ-Жа ней ра. Тэ-

ні сіс ты, якія не зай ма юць вы со кіх па зі цый у рэй тын гу 

(топ-56), па він ны вы сту піць за сваю кра і ну як мі ні мум у 

двух мат чах ро зыг ры шу Куб ка Дэ ві са і Куб ка Фе дэ ра цыі 

ў бя гу чым алім пій скім цык ле.

Ад бор у пар ным раз ра дзе так са ма за сна ва ны на су-

свет ным рэй тын гу. На цы я наль ныя алім пій скія ка мі тэ ты 

па він ны па цвер дзіць склад удзель ні каў да 17 чэр ве ня 

2021 го да. Па кі ну тыя мес цы ІTF раз мяр куе 5 лі пе ня.

У спа бор ніц твах зме ша ных пар (мікст) возь муць

удзел 16 най леп шых ду э таў пла не ты. У мікс це згу ля юць 

па ры, скла дзе ныя з тэ ні сіс таў адзі ноч на га або пар на га 

раз ра ду.

На га да ем, най больш знач ных вы ні каў на Алім пій скіх 

гуль нях бе ла рус кія тэ ні сіс ты да маг лі ся ў 2012 го дзе ў 

Лон да не. Вік то рыя Аза ран ка ў адзі ноч ным раз ра дзе 

за ва я ва ла брон за вую ўзна га ро ду, а ў зме ша ным раз-

ра дзе ра зам з Мак сі мам Мір ным вый гра ла за ла тую 

ўзна га ро ду Гуль няў.

Ле ген ды спор туЛе ген ды спор ту

ЗА ГАД КА «БЕ ЛАЙ МА ЛАН КІ»
Алім пій ская чэм пі ён ка Юлія Не сця рэн ка ў чэр ве ні свят куе дзень на ра джэн ня

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

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Сваю спар тыў ную кар' е ру Іры на па чы на ла ў лёг кай ат ле ты-

цы, але ў 16 га доў з-за траў мы ёй да вя ло ся спы ніц ца. Пас ля 

паў зы дзяў чы на вяр ну ла ся не на ста ды ён, дзе прак ты ка ва ла 

бег на доў гія дыс тан цыі, а ў за лу ба раць бы. Там яна вель мі хут-

ка ста ла па каз ваць вы ні кі і ўжо праз год вый гра ла чэм пі я нат 

кра і ны. По тым ста ла чэм пі ён кай Еў ро пы і ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў, а сё ле та пер шая з бе ла ру сак у воль най ба раць бе за ва я ва-

ла лі цэн зію на Алім пій скія гуль ні ў То кіа. Пра тое, як да вя ло ся 

ад наў ляц ца пас ля апе ра цыі на па зва ноч ні ку, спраў ляц ца з псі-

ха ла гіч ны мі праб ле ма мі пас ля па ра жэн няў і ўпэў не на гля дзець 

у бу ду чы ню, Іры на Ку рач кі на рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю.
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