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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

Раз віц цё пляж на га фут бо-

ла ў кра і не на бі рае аба ро ты. 

Ле тась Мін ску да ве ры лі пра-

вя дзен ня Еў ра лі гі (ана лаг 

чэм пія  на ту Еў ро пы), а сё ле та 

на ша ка ман да вы сту піць на 

да маш ніх Еў ра пей скіх гуль-

нях. У ад ной гру пе з бе ла ру-

са мі бу дуць зма гац ца збор-

ныя Пар ту га ліі, Швей ца рыі 

і Ру мы ніі.

Стар шы ня асацыяцыі «Фе дэ-

ра цыя пляж на га фут бо ла» кра і-

ны Аляк сей СЫ ЧОЎ ад зна чае, 

што пра вя дзен не Еў ра лі гі ў Мін-

ску — гэ та пэў ная ад зна ка між на-

род най су поль нас ці та го, што зроб-

ле на ў Бе ла ру сі для пляж на га фут-

бо ла. У той жа час буй ная па дзея 

мі ну ла га ле та ста ла пунк там ад лі ку 

для больш ін тэн сіў на га раз віц ця 

ві ду спор ту ў кра і не. Да лей — 

больш. Дзя ку ю чы Еў ра пей скім 

гуль ням Мінск атры маў шмат функ-

цы я наль ны су час ны ста ды ён для 

пляж ных ві даў спор ту. Ня гле дзя чы 

на тое, што ён мае толь кі 1300 гля-

дац кіх мес цаў, аб' ект атры маў вы-

со кую ацэн ку ад між на род ных спе-

цы я ліс таў. «За паў няль насць ста-

ды ё на ў САК «Алім пій скі» па ка за-

ла, што пляж ны фут бол вель мі 

па пу ляр ны ў на шай кра і не», — ад-

зна чае Аляк сей Сы чоў.

На І Еў ра пей скія гуль ні збор ная 

Бе ла ру сі не тра пі ла, спы ні ла ся ўся го 

за крок. А вось на гэ тых Гуль нях пе-

рад бе ла рус кай збор най ста іць ня-

прос тая за да ча — тра піць у лік пры-

зё раў, што з пунк ту гле джан ня кі раў-

ніц тва фе дэ ра цыі цал кам да ся галь-

ная мэ та. «Уліч ва ю чы пра грэс, які 

збор ная па каз вае на пра ця гу апош-

ніх 5-7 га доў, гэ та рэ аль на, — дзе-

ліц ца мер ка ван нем Аляк сей Сы-

чоў. — 10 га доў та му мы бы лі ў дру-

гой двац цат цы, у дру гім ды ві зі ё не, а 

ў 2013 го дзе змаг лі пе рай сці ў эліт-

ны ды ві зі ён, дзе гу ля юць 12 най мац-

ней шых збор ных Еў ро пы, і ў апош нія 

тры га ды за ма ца ва лі ся на 5-6 мес цы 

на кан ты нен це».

Трэ ба ад зна чыць, што сё ле та бе-

ла рус кая збор ная знач на ама ла дзі-

ла ся, ка лі ў 2017 го дзе ся рэд ні ўзрост 

фут ба ліс таў скла даў 30 га доў, то 

сён ня гэ та 26-27 га доў. Па вя лі чы ла-

ся коль касць трэ ні ро вач ных збо раў, 

у тым лі ку ў зі мо вы час, з'я ві ла ся маг-

чы масць гу ляць та ва рыс кія матчы з 

най мац ней шы мі збор ны мі і клу ба мі.

Да ця пе раш ня га се зо на, які бу дзе 

вель мі на сы ча ны, пад рых тоў ка па-

ча ла ся ў кан цы 2018 го да. Сё ле та 

фут ба ліс там да вя дзец ца прай сці ад-

ра зу не каль кі скла да ных спар тыў-

ных эк за ме наў — акра мя Еў ра пей-

скіх гуль няў прой дзе чэм пі я нат Еў-

ро пы, ад бор на Су свет ныя пляж ныя 

гуль ні і ад бо рач ныя мат чы чэм пі я на-

ту све ту.

У рам ках пад рых тоў кі на ша збор-

ная ўжо пра вя ла два збо ры ў Санкт-

Пе цяр бур гу, згу ля ла та ва рыс кія мат-

чы з най мац ней шы мі ра сій скі мі клу-

ба мі, у тым лі ку з чэм пі ё нам Ра сіі 

клу бам «Крыс тал». «Так са ма ў са ка-

ві ку ў на цы я наль най ка ман ды быў 

збор у Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, 

дзе яны згу ля лі на ад кры тым пяс ку, у 

кра са ві ку пла ну ем збо ры ў Фран цыі і 

Гер ма ніі», — рас ка заў Аляк сей Сы-

чоў. А ўжо ў маі на ква лі фі ка цыі да 

Су свет ных пляж ных гуль няў мож на 

бу дзе мер ка ваць пра га тоў насць ка-

ман ды да Еў ра пей скіх гуль няў. На пя-

рэ дад ні трэ нер скі штаб з 16 кан ды да-

таў вы зна чыць 12 фут ба ліс таў, якія 

прад ста вяць на шу кра і ну. «Фа ва ры-

таў тур ні ру на зваць скла да на, — ка жа 

Аляк сей Сы чоў. — На прык лад, Ра-

сія — двух ра зо вы чэм пі ён све ту і не-

ад на ра зо вы чэм пі ён Еў ро пы, пар ту-

галь цы — чэм пі ё ны све ту, іс пан цы — 

чэм пі ё ны Еў ро пы. Пра хад ных мат чаў 

мы не ча ка ем, але во пыт у бе ла рус-

кай ка ман ды ма ец ца, бо мы пе ра ма-

га лі і Ра сію, і Пар ту га лію, лю бы са пер-

нік нам па сі ле».

«Для мя не і мно гіх гуль цоў на шай 

збор най та кія спа бор ніц твы прой-

дуць упер шы ню ў жыц ці, — ад зна чае 

ві цэ-ка пі тан бе ла рус кай збор най 

Іван МІ РА НО ВІЧ. — Гэ та шанц пра-

дэ ман стра ваць сі лу, умен не і да ка-

заць ба лель шчы кам, што мы — ад на 

з най мац ней шых збор ных Еў ро пы. 

Па кан ку рэн цыі ад бо ру на Гуль ні ле-

тась бы ло ві даць, што на гэ ты тур нір 

ха це ла тра піць лю бая кра і на, гэ та 

зна чыць, ён са праў ды знач ны. Уз ро-

вень удзель ні каў вель мі сур' ёз ны, 

та му кож ная ка ман да змо жа зма гац-

ца за пры за выя мес цы».

На га да ем, ста ды ён для пляж на га 

фут бо ла ў САК «Алім пій скі» быў па-

бу да ва ны ле тась, пры яго бу даў ніц-

тве бы лі вы ка на ны ўсе не аб ход ныя 

па тра ба ван ні для пра вя дзен ня спа-

бор ніц тваў са ма га вы со ка га ўзроў-

ню. «Ця пер ад но з асноў ных пы тан-

няў пад рых тоў кі аб' ек та да тур ні-

ру — гэ та да сып ка пяс ку, спат рэ біц-

ца яшчэ 120—160 тон, гэ та ка ля 

двух чы гу нач ных ва го наў, — рас каз-

вае ме не джар спар тыў на га аб' ек-

та САК «Алім пій скі» Ула дзі мір 

МІ НЕ ВІЧ. — 500 тон ужо вы сы па на. 

Пя сок мае ўлас ці вас ці пра ся даць і 

сы хо дзіць у зям лю, а ў нас ёсць пэў-

ныя па тра ба ван ні па яго ста не. На-

прык лад, таў шчы ня плас та пяс ку 

па він на скла даць 25—35 сан-

тыметраў. Пя сок (квар ца вы) на на-

шым ста ды ё не бе ла рус кай вы твор-

час ці, яго вы раб ля юць у Доб ру шы 

на шкло за вод зе». Ула дзі мір ад зна-

чае, што пя сок ад праў ля лі ў ка над-

скую ла ба ра то рыю, якая зай ма ец ца 

тэс та ван нем ма тэ ры я лу для па доб-

ных спа бор ніц тваў. Па 10-баль най 

сіс тэ ме наш пя сок атры маў дзе-

вяць ба лаў, ад зна чым, што дзесяць 

не атрым лі ваў яшчэ ні хто.

На фі ніш ную ста дыю пад рых тоў ка 

ста ды ё на вы хо дзіць з 20 кра са ві ка, 

каб за ха ваць по ле ў па рад ку пад час 

не спры яль ных умоў на двор'я. Пя сок 

на кры ва ец ца ад мыс ло вым па крыц-

цём, каб па збег нуць па пад ан ня ат-

мас фер ных асад каў, ліс то ты і смец-

ця. У кан цы кра са ві ка ў «Алім пій скім» 

пач нуц ца ман таж ныя ра бо ты па ўста-

ноў цы ча со вай інф ра струк ту ры, ча-

ка ец ца, што ў пер шых чыс лах чэр ве-

ня арэ на бу дзе цал кам га то вая.

Пад час спа бор ніц тваў у мес цы 

пра вя дзен ня гуль няў па пляж ным 

фут бо ле бу дуць пра ду гледж вац ца 

мес цы хар ча ван ня, ад па чын ку, за баў 

як для гле да чоў, так і для асоб, якія 

су пра ва джа юць спа бор ніц твы, у тым 

лі ку спар тыў ных ка ман даў, тэ ле ві зій-

ных кам па ній, жур на ліс таў.

На фі нал тур ні ру па пляж ным 

фут бо ле бі ле таў ужо ня ма, на па пя-

рэд нія ста дыі іх так са ма за ста ло ся 

ня шмат.

Яна змаг ла. Ця пе раш ні се зон для ўзы хо-

дзя чай зор кі бе ла рус ка га фрыс тай ла стаў са-

мым па спя хо вым, Яна за ва я ва ла брон за вы 

ме даль юні ёр ска га чэм пі я на ту све ту і ста ла 

дру гой у агуль ным за лі ку Куб ка Еў ро пы. Пра 

тое, як зноў ву чы ла ся не толь кі лё таць, але і 

ха дзіць, дзяў чы на рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю.

«БУ ДУ ПА ВЫ ШАЦЬ 
СКЛА ДА НАСЦЬ»

— Яна, се зон скон ча ны, па дзя лі це ся 

сва і мі ўра жан ня мі.

— Ён па чаў ся ў каст рыч ні ку, для мя не 

гэ та пер шы на столь кі доў гі се зон. Бы ло вель-

мі скла да на. У каст рыч ні ку мы па ча лі лыж-

ную пад рых тоў ку, а ўжо ў ліс та па дзе — ска-

ка лі на спа бор ніц твах у Фін лян дыі. Асноў ныя 

стар ты і мэ ты бы лі па стаў ле ны на агуль ны 

за лік Куб ка Еў ро пы і юні ёр скі чэм пі я нат све-

ту. На да маш ніх эта пах кан ты нен таль на га 

куб ка за ва я ва ла два «се раб ры» і ад ну «брон-

зу», да да ла «се раб ро» ў Маск ве і та кім чы-

нам на бі ра ла ач кі для агуль на га за лі ку. Пры-

ня ла ўдзел ва Уні вер сі я дзе, гэ та быў мой 

пер шы на столь кі гла баль ны старт, тро хі пе-

ра нер ва ва ла ся, ка лі тра пі ла ў фі наль ную 

вась мёр ку, та му там у мя не не ўсё атры ма-

ла ся. На чэм пі я на це све ту пад вя ло на двор'е, 

ішоў та кі снег, што да кан ца кант роль най 

трэ ні роў кі мы ўжо не ба чы лі трамп лі на. 

У дзень стар ту, 5 кра са ві ка, сне гу бы ло па 

ка ле на, што не ха рак тэр на для Іта ліі. Ска-

каць бы ло цяж ка, на раз мін цы на огул ні чо га 

не атрым лі ва ла ся, не маг ла ўстаць (прос та 

па да ла на пры зям лен ні), па ча ла ся на ват не-

вя лі кая па ні ка. Але ў вы ні ку атры ма ла ся са-

брац ца і за няць сваё год нае 3-е мес ца.

— У агуль ным за лі ку Куб ка Еў ро пы 

вас апя рэ дзі ла яшчэ ад на бе ла рус ка Сня-

жа на Дра бян ко ва...

— Мы заў сё ды ідзём удзвюх. Сня жа на 

больш да свед ча ная, ска ча больш скла да-

ныя скач кі, та му па куль я ёй са сту паю. Але 

на огул мы сяб роў кі, пад трым лі ва ем ад на 

ад ну, ка лі штось ці не атрым лі ва ец ца.

— Пла ны на на ступ ны се зон ужо на-

ме ці лі?

— Бу ду па вы шаць скла да насць, бо па-

куль я ска чу толь кі па двой ныя саль та без 

він тоў, ра зу мею, што доў га з імі не пра тры-

ма ю ся. Бу ду чыс ціць скач кі, па куль у мя не 

шмат па мы лак, ба чу іх са ма, ка за лі пра гэ-

та і трэ не ры. Так са ма трэ ба пра ца ваць над 

пры зям лен нем, над ады хо дам. Ад ным сло-

вам, ра бо ты шмат.

«Я ГУГ ЛІ ЛА: «ЯК ХА ДЗІЦЬ?»
— Пас ля сур' ёз най траў мы прай шло 

тры га ды, як ад чу ва е це ся бе ця пер?

— Ад на віц ца бы ло скла да на, та му што 

зда ры ла ся не вя лі кая ўра чэб ная па мыл ка, 

з-за якой я стра ці ла так шмат ча су. Паў го да 

без ру ху, я бы ла прак тыч на па ра лі за ва ная. 

Год та му зра бі лі апе ра цыю, вы цяг ну лі з на-

гі ўсе шу ру пы і пе ра да мной паў ста ла за да-

ча — іс ці на па двой ныя скач кі. Бы ло вель мі 

скла да на пе ра адо лець ся бе, свой страх. Да-

мо ві лі ся з трэ не ра мі, што пач нём ска каць у 

Чэ хіі, так і зра бі лі, а вось ка лі пры еха лі ў 

Мінск, у тую аб ста ноў ку, дзе ўсё гэ та са 

мной зда ры ла ся, па ча ла ся іс тэ ры ка, па ні ка, 

слё зы. Але я не як пе ра сі лі ла ся бе, пер шых 

трэ ні ро вак пяць бы ла толь кі ад на дум ка — 

да ехаць да трамп лі на, а што я бу ду ра біць 

у па вет ры, ужо ўсё роў на. Скла да на бы ло 

пра ехаць гэ та мес ца, дзе я зля це ла, а по тым 

пры вык ла, асво і ла ся, ста ла ад чу ваць упэў-

не насць, ця пер усё доб ра.

— Па мя та е це сваю рэ ак цыю, ка лі 

ўпер шы ню пас ля тра ге дыі ўба чы лі 

мес ца, ад куль упа лі?

— За трэс лі ся ру кі... Я ж яшчэ не як вы-

пад ко ва ўба чы ла ві дэа, як я ўпа ла, больш 

яго не гля дзе ла. Ды і мі на ў ад но мес ца 

два ра зы не па дае.

Ця пер ма гу ска заць, што гэ та му трэ ба 

бы ло зда рыц ца. У мя не ад бы ло ся пе ра-

асэн са ван не ўся го, ка лі бы ла б маг чы-

масць ад кру ціць час на зад і па збег нуць 

па дзен ня, я б не ста ла гэ та га ра біць. Пас ля 

я шмат што зра зу ме ла. На прык лад, што 

трэ ба слу хаць свой ар га нізм, ка лі неш та 

ба ліць, нель га ра біць праз стра шэн ны 

боль. Трэ ба слу хаць сваё сэр ца. Ёсць 

страх, а ёсць ад рэ на лін, і не аб ход на знай-

сці па між імі ба ланс. Усё, што ро біц ца, усё 

да леп ша га. Ця пер я ста ла больш ча су 

ад да ваць ву чо бе, хоць і ра ней доб ра ву чы-

ла ся. Стаў лю пе рад са бой мэ ты не толь кі 

на спорт, але і на жыц цё за яго ме жа мі.

— На той мо мант бы лі лю дзі, якія 

ад га вор ва лі вяр тац ца ў вя лі кі спорт?

— Гэ та бы лі ўсе акра мя ма мы, сяст ры 

і ба бу лі. Ма ма ска за ла: «Ні чо га не ве даю, 

мы вяр та ем ся!» Мне ўсе ка за лі: ды ну, які 

фрыс тайл? Я і са ма по тым па ча ла ду маць, 

мо жа, рэ аль на не трэ ба. Але ма ма ска за ла, 

што, ка лі я ска ка ла, у мя не быў агонь у ва чах, 

а по тым ён знік. Пад час рэ абі лі та цыі я ста ла 

ха дзіць у цэнтр «Фрыс тайл», яго кі раў ніц тва 

і фе дэ ра цыя вель мі да па маг лі, ска за лі, маў-

ляў, на зы ва еш сваё проз ві шча і ця бе пус ка-

юць усю ды — трэ на жор ная за ла, ба сейн, 

лаз ні. Ма ма ся дзе ла, а я пла ва ла га дзі ну, 

паў та ры. Па мя таю, ка жу ёй, на га ба ліць, а 

яна: «Я ска за ла пла ваць! Не дры гай ёй, ру-

ка мі плы ві». Ад наў лен не ў мя не бы ло па сем 

га дзін у дзень, спа чат ку ў дыс пан се ры, по-

тым у «Фрыс тай ле».

Я сур' ёз на гуг лі ла: «Як ха дзіць?». Вось 

ты ся дзіш, ба чыш збо ку, як лю дзі хо дзяць, 

ра зу ме еш, як гэ та, што ты па ві нен зра біць, 

але не мо жаш. Пер шыя не каль кі ме ся цаў 

мне трэ ба бы ло ду маць: так, пят ка, на сок, 

са гнуць ка ле на, пад няць. У дзя цін стве ўсё 

гэ та мы ро бім ін стынк тыў на, а та ды мне 

трэ ба бы ло спа чат ку зро ка ва ўба чыць, пас-

ля па ду маць. Паз ней я доў га не маг ла ха-

дзіць не куль га ю чы, хоць у мя не ўжо ні чо га 

не ба ле ла, ужо на ба ту це на ват ска ка ла. 

Мне трэ не ры ка за лі: «Яна, ідзі, нар маль на 

ву чы ся ха дзіць». А я псі ха ла гіч на за бы ла ся, 

як гэ та ра біць, та му не маг ла. Ды і ця пер, 

уста ю чы ра ні цай, ма гу адзін крок пра куль-

гаць, а по тым ужо нар маль на пай сці.

— Вы ка за лі, што са гнуць на гу бы ло 

не рэ аль на ба лю ча, які боль усё ж мац-

ней шы — фі зіч ны або ма раль ны?

— Дру гі ад на знач на. Я ра зу ме ла, што 

трэ ба рас пра цоў ваць гэ тую на гу, інакш я не 

зма гу ха дзіць, бу ду ад чу ваць дыс кам форт. 

А вось ма раль на заў сё ды мож на бы ло здац-

ца і ад мо віц ца ад фрыс тай ла. Але ка лі ёсць 

мэ та, жа дан не, усё маг чы ма.

— Якая бы ла га лоў ная ма ты ва цыя?

— Па-пер шае, да ка заць са бе, што ма гу 

вяр нуц ца, а па-дру гое, ка лі б сыш ла, маг ла 

б па шка да ваць, а я вы ра шы ла па спра ба-

ваць, каб по тым не грыз ці ся бе.

— На пэў на, быў мо мант, ка лі ха це лі 

здац ца...

— Да гэ та га ча су бы вае. На пэў на, та кія 

мо ман ты ёсць у жыц ці кож на га спарт сме на. 

По тым ма ма пры зна ла ся: ка лі я пла ка ла 

і ка за ла, што больш не ма гу, ёй так са ма 

ха це ла ся пла каць. Але ў яе бы ла та кая 

так ты ка: яна па чы на ла на мя не кры чаць, 

а я не на ві джу, ка лі на мя не кры чаць, і 

па чы наю кры чаць у ад каз. Так мы кры ча-

лі ад на на ад ну, і я пе ра ста ва ла пла каць. 

На пэў на, ка лі б яна так са ма за пла ка ла, 

раз мяк ла, ні чо га б не атры ма ла ся.

— Вы ка за лі, што ў пе ры яд рэ абі лі-

та цыі пра ца ва лі з пяц цю псі хо ла га мі...

— Так, псі хо ла гі бы лі роз ныя. Не ка то-

рыя ка за лі: «Та бе гэ та не трэ ба, гэ та не 

тваё, дзе твой жа но чы па ча так? Ты па він-

на на аб ца сах ха дзіць». На са май спра ве 

ця пер я па спя ваю ўсю ды: прый сці на трэ-

ні роў ку на дзе ся ці сан ты мет ро вых аб ца-

сах, зняць іх, на дзець шлем, лы жы, пай сці 

па ска каць, прый сці на зад, на дзець туф лі і 

пай сці ва ўні вер сі тэт. Ця пер мой псі хо лаг 

гэ та толь кі ма ма, хоць па аду ка цыі яна на-

стаў ні ца ма тэ ма ты кі, а пра цуе ды рэк та рам 

фір мы.

— Як ця пер ма ці рэ агуе на ва шы пос-

пе хі?

— Ка жа, што ба чыць мя не час цей па 

тэ ле ві за ры, чым ужы вую, а так, заў сё ды 

пад трым лі вае і га на рыц ца. Вель мі хва лю-

ец ца, ка лі ў мя не спа бор ніц твы, пад час 

чэм пі я на ту све ту ка за ла, што ру кі 

трэс лі ся.

«ПА ЧА ЛА СКА КАЦЬ 
ПА ДВОЙ НЫЯ. 
ГЭ ТА БЫ ЛО ТА КОЕ ШЧАС ЦЕ...»

— Па мя та е це свой пер шы тур нір пас ля 

ад наў лен ня?

— Гэ та бы ло два га ды та му, ле там у нас 

пра вод зяц ца та кія спа бор ніц твы, дзе мы 

зда ём агуль на фі зіч ную пад рых тоў ку, скач кі 

на ба ту це, да рож ку. У вы ні ку па дзен ня ў 

мя не па цяр пе ла сцег на вая косць, яе верх-

няя част ка, але са ма яна до сыць доў гая — 

ідзе да ка ле на. Унут ры на гі ў той мо мант у 

мя не ста я ла ме та ліч ная кан струк цыя, косць, 

мож на ска заць, бы ла на са джа ная на яе, 

гэ та пал ка ма ца ва ла ся на бал ты — адзін 

увер се і два ка ля ка ле на. Ка лі я прый шла 

да док та ра і ска за ла, што ха чу ска каць, ён 

рас тлу ма чыў, што бал ты ўжо рас хіс та лі ся і 

трэ ба іх да ста ваць. Зра бі лі апе ра цыю, а 

праз тры тыд ні я ўжо змаг ла вы сту паць на 

гэ тым тур ні ры і ста ла дру гой, ра дас ці бы ло 

вель мі шмат.

— Пе рад ра ка вым па дзен нем у 2016-м 

трэ не ры ка за лі аб ва шай вя лі кай перс-

пек ты ве і ба чы лі вас у скла дзе на цы я-

наль най збор най...

— Я зра зу ме ла, што ма гу вяр нуць скла-

да насць скач коў, толь кі ле там 2018-га, ка лі 

па ча ла ска каць па двой ныя, пе ра сі лі ла ся бе. 

Гэ та бы ло та кое шчас це, та ды я зра зу ме ла, 

што, на пэў на, зма гу неш та па ка заць. За раз 

не стаў лю пе рад са бой гла баль ных мэт, вы-

кон ваю за да чы па сту по ва, так, спа дзя ю ся, 

да бя ру ся і да Алім пі я ды.

— Як ад чу ва е це ся бе ў ад ной кам па ніі 

з алім пій скай чэм пі ён кай Ган най Гусь ко-

вай і чэм пі ён кай све ту Аляк санд рай Ра-

ма ноў скай?

— Мы ўсе сяб ру ем. З Са шай ра зам вы-

сту па лі на Уні вер сі я дзе, з Аняй за раз бы лі 

на збо рах у Швей ца рыі. У нас вель мі друж-

ная ка ман да. Ка лі Аня вый гра ла Алім пі я ду, 

мы як раз бы лі на збо рах у Раў бі чах, бы ло 

ад чу ван не, што пе ра мог кож ны з нас, хтось-

ці на ват пла каў.

— Ган на ад наў ля ец ца пас ля траў мы, 

як у яе спра вы?

— Ка жа, што га то вая ўсіх ір ваць. (Усмі-

ха ец ца.)

— У ка ман дзе ў нас вель мі твор чыя 

дзяў ча ты: Аня не як збі ра ла ся шыць 

адзен не, Са ша вя жа. А вы?

— Я ўво гу ле не ўмею ру ка дзель ні чаць, 

ні ма ля ваць, ні спя ваць, ні чо га, акра мя як 

ска каць. На пэў на, у мя не больш ана лі тыч ны 

мозг ад ма мы.

— А вось лю боўю да та ту і ро вак вы з 

дзяў ча та мі па доб ныя...

— Так, у мя не ўжо ёсць дзве. Пер шая 

та ту і роў ка з'я ві ла ся ў 15 га доў, яна пры све-

ча на баць ку, а дру гая — гэ та ма лю нак фе-

нік са на ўсю пра вую ла пат ку, як знак ад наў-

лен ня, ад ра джэн ня з по пе лу, знак та го, 

на коль кі шмат я прай шла, каб вяр нуц ца ў 

сваю лю бі мую спра ву. Пла ную яшчэ за-

крыць шра мы ад апе ра цый, ідэі ўжо ёсць, 

але па куль ду маю.

— На пе ра дзе ме сяц ад па чын ку, як 

пла ну е це яго пра вес ці?

— У мя не ёсць дзе сяць дзён на тое, каб 

здаць зі мо вую се сію, а по тым ха чу з'ез дзіць 

у Львоў, ка жуць, там шмат тэ ма тыч ных ка-

фэ, ха це ла ся б па бы ваць. І яшчэ ха чу з'ез-

дзіць у Маск ву, наведаць акі я на ры ум — мая 

дзі ця чая ма ра.

16 са ка ві ка 2016 го да ў азда раў лен чым цэнт ры «Фрыс тайл», раз вуч ва ю чы но-

вы ска чок, фрыс тай ліст ка Яна ЯР МА ШЭ ВІЧ на хут ка сці ка ля 25 км/г вы ле це ла 

з тра сы па двой на га трамп лі на і з шас ці мет раў упа ла ў ба сейн, які ад но сіц-

ца да зо ны аква пар ку. Ад гі бе лі яе вы ра та ва лі лі ча ныя сан ты мет ры, ма ла дая 

спарт смен ка зла ма ла сцяг но. Пас ля зда рэн ня Яне прый шло ся ча ты ры ме ся-

цы ля жаць на вы цяж цы, пе ра нес ці тры апе ра цыі і ў пра мым сэн се сло ва зноў  

ву чыц ца ха дзіць. У цэ лым рэ абі лі та цыя за ня ла больш за год, але дзяў чы на, 

яшчэ быў шы пры ка ва най да баль ніч на га лож ка, пры ня ла ра шэн не, што бу дзе 

вяр тац ца ў вя лі кі спорт. Каб гэ та зра біць, Яне да вя ло ся не толь кі пе ра цяр пець 

най мац ней шы фі зіч ны боль, але і псі ха ла гіч на пе ра адо лець ся бе, каб зноў пад-

няц ца на гэ ты трамп лін і зноў уз ля цець у па вет ра.

ЯК ПТУШ КА ФЕ НІКС

Ты ся дзіш, ба чыш збо ку, як лю дзі 
хо дзяць, ра зу ме еш, як гэ та, што ты 
па ві нен зра біць, але не мо жаш. 
Пер шыя не каль кі ме ся цаў мне 
трэ ба бы ло ду маць: так, пят ка, 
на сок, са гнуць ка ле на, пад няць.

Матэрыялы выпуску падрыхтавала 
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Два га ды та му яна зноў ву чы ла ся ха дзіць, 
а сё ле та ў кра са ві ку пад ня ла ся 
на п'е дэс тал чэм пі я на ту све ту

 Ка мен та рыі
На мес нік ві цэ-прэ зі дэн та Між на род най аса цы я цыі пляж на га 

фут бо ла Га бі но РЭ НА ЛЕС:

— Мы ўпэў не ныя, што спа бор ніц твы па пляж ным фут бо ле ў Бе ла ру-

сі прой дуць на са мым вы со кім уз роў ні. Ка лі зы хо дзіць з та го, што я ба-

чыў на тэс та вых спа бор ніц твах ле тась, то ў мя не ня ма су мне ваў, што 

Бе ла русь пра вя дзе най леп шыя Еў ра пей скія гуль ні. Упэў не ны, су вязь 

бе ла рус кай ка ман ды са сва і мі ба лель шчы ка мі да па мо жа ім вы сту піць 

на са мым вы со кім уз роў ні. Лі чу, у гэ тых Гуль няў ёсць усе шан цы стаць 

са май яр кай па дзе яй ле та.

Стар шы ня Ка ар ды на цый най ка мі сіі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Спі-

рас КАП РА ЛАС:

— Па пу ляр насць гэ та га ві ду спор ту ў све це рас це з кож ным го дам, 

та му за раз мож на сме ла ска заць, што мы зна хо дзім ся на па ро зе яго 

ўклю чэн ня ў пра гра му Алім пій скіх гуль няў. Ня гле дзя чы на вя лі кую 

коль касць моц ных ка ман даў, лі чу, што збор ная Бе ла ру сі — адзін з га-

лоў ных фа ва ры таў бу ду чых спа бор ніц тваў. У ва шай ка ман ды бу дзе 

доб рая пад трым ка гле да чоў, што ста не пэў най пе ра ва гай над ін шы мі.

ЯР КАЕ ЛЕ ТА, ЯР КАЕ ЛЕ ТА, 
ГА РА ЧЫ ПЯ СОКГА РА ЧЫ ПЯ СОК

Пляж ны фут бол 
бу дзе ад ным з са мых ві до вішч ных ві даў спор ту на Гуль нях

Пля цоў кі мак сі маль на га то выя
Стар шы ня Ка ар ды на цый най ка мі сіі 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, член Вы кан ка ма 

Еў ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў, прэ-

зі дэнт НАК Грэ цыі Спі рас КАП РА ЛАС 

на ве даў Мінск з афі цый ным ві зі там. Ён 

па бы ваў на не каль кіх арэ нах, дзе прой-

дуць спа бор ніц твы Гуль няў.

«Ужо ця пер мож на ска заць, што ўсе пля-

цоў кі мак сі маль на га то выя пры маць спа бор-

ніц твы та ко га ўзроў ню, — пры во дзіць сло вы Кап ра ла са афі цый ны сайт Еў ра-

пей скіх гуль няў 2019. — На ця пе раш ні мо мант мож на ка заць не толь кі аб вы-

дат ных арэ нах, але і аб вы дат ным пер са на ле, які бу дзе тут пра ца ваць і кі ра ваць 

усі мі пра цэ са мі пад час Гуль няў. Спа дзя ём ся на тое, што ўсе най леп шыя спарт-

сме ны пры бу дуць у Мінск на пі ку сва ёй фор мы і па ка жуць тут свае най леп шыя 

вы ні кі». Спе цы я ліст ад зна чыў, што акра мя спар тыў ных аб' ек таў не аб ход на 

ад зна чыць і Вёс ку спарт сме наў, гэ ты комп лекс збу да ван няў мае вы дат ныя 

ха рак та рыс ты кі для жыц ця, увесь жы лы фонд быў сур' ёз на аб ноў ле ны, і гэ та 

за ста нец ца сту дэн там у якас ці спад чы ны ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Трэ не ры збор най Бе ла ру сі па бок се 
на зва лі склад ка ман ды

На рынг Еў ра пей скіх гуль няў у чэр ве ні вый дуць Яў ген Кар міль чык (ва га вая 

ка тэ го рыя 49 кг), Эміл Алі еў (52 кг), Мі ка лай Шах (56 кг), Дзміт рый Аса наў 

(60 кг), Ягор Кур ба наў (64 кг), Яў ген Даў га ле вец (69 кг), Ва дзім Пан коў (75 кг), 

Мі ха іл Даў га ле вец (81 кг), Ула дзі слаў Смяг лі каў (91 кг), Вік тар Чвар коў (звыш 

91 кг). У жан чын за ўзна га ро ды спа бор ніц тваў па зма га юц ца Воль га Лу шчык 

(51 кг), Га лі на Бру е віч (57 кг), Ала Яр шэ віч (60 кг), Ан та ні на Ак сё на ва (69 кг) і 

Вік то рыя Ке бі ка ва 

(75 кг).

Пад час муль ты-

спар тыў на га фо ру-

му з 21 да 30 чэр-

ве ня ў ста ліч ным 

па ла цы спор ту 

«Уруч ча» ся род 

бак сё раў бу дзе ра-

зы гра на 15 кам-

плек таў ме да лёў. 

За ўзна га ро ды па-

спра ча юц ца больш 

за 300 ат ле таў.

Грод на пры ме ад бо рач ны тур нір 
да То кіа-2020 па цяж кай ат ле ты цы

Ква лі фі ка цый ны алім пій скі тур нір па цяж кай ат ле ты цы тут ад бу дзец ца 

ўпер шы ню, гэ та бу дуць Між на род ныя спа бор ніц твы па мя ці двух ра зо-

ва га алім пій ска га чэм пі ё на Аляк санд ра Кур ло ві ча Аlехаndеr Сuр, якія 

прой дуць з 1 да 5 ліс та па да.

Між на род ная фе дэ ра цыя цяж кай ат ле ты кі пры сво і ла тур ні ру ста тус «ква лі-

фі ка цый нае ме ра пры ем ства да Алім пій скіх гуль няў 2020 го да ў То кіа. Ся рэб-

ра ны ўзро вень». Спа бор ніц твы ўклю ча ны ў афі цый ны ка лян дар МФЦА.

«У Грод не збя руц ца су свет ныя зор кі цяж кай ат ле ты кі. Па ўзроў ні та кі тур нір 

су па стаў ны з чэм пі я на там све ту. Ча ка ем, што ўдзел у ім возь муць больш за 

200 ат ле таў», — рас ка заў на чаль нік упраў лен ня спор ту і ту рыз му Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Алег АНД РЭЙ ЧЫК.

Ба зай для пра вя дзен ня спа бор ніц тваў ста не гро дзен скі ля до вы па лац, тры-

бу ны яко га змя шча юць ка ля 2,5 ты ся чы гле да чоў. Пад рых тоў ка да маш таб на-

га фо ру му ўжо стар та ва ла. Вы зна ча ны мес цы для пра жы ван ня і хар ча ван ня 

ат ле таў, пра пра цоў ва ец ца ла гіс ты ка іх пры ез ду і ад' ез ду. Не ма ла важ ным бо-

ну сам для за меж ных удзель ні каў і ба лель шчы каў з-за мя жы ста не маг чы масць 

на ве даць гро дзен скі рэ гі ён без ві зы.
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