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Га ра чая спа бор ніц кая 

па ра ста ла доб рай на го дай 

для ін тэр в'ю з бе ла рус кім 

рэ кард сме нам све ту Аляк-

се ем Жар на се кам. Да рэ чы, 

яго рэ корд з 2011 го да так 

і не па бі ты, у 2016-м на ва-

па ла ча нін быў пры зна ны 

най леп шым вад на лыж ні кам 

све ту. Сён ня яму 39 га доў, і 

ён пра цяг вае тры мац ца ў лі-

да рах. Ад куль у На ва по лац-

ку з'яў ля юц ца та кія «зор кі» 

і на якім ра хун ку бе ла рус кія 

вод ныя лы жы, Аляк сей рас-

ка заў у раз мо ве з ка рэс пан-

дэн там «Звяз ды».

«Я ТРА ПІЎ У КО ЛА 
АД НА ДУМ ЦАЎ»

За стаць вя до ма га вад-

на лыж ні ка ў Бе ла ру сі вель-

мі цяж ка, пе ра ез ды ў яго жыц ці 

зай ма юць ка ля шас ці ме ся цаў у 

го дзе, на прык лад, за раз ён зна-

хо дзіц ца ў Ма лай зіі, а больш за 

ўсё ча су па куль што пра во дзіць 

у ЗША. Ва Фла ры дзе най больш 

кам форт ныя ўмо вы для трэ ні ро-

вак, тлу ма чыць спарт смен.

— Пра цую там даў но, та му 

шмат ка го ўжо ве даю, ёсць су-

вя зі і лю дзі, якія мне там да па-

ма га юць.

Аляк сей ад зна чае, што асноў-

ная праб ле ма пры пе ра ез дзе ў 

ЗША бы ла звя за на з мо вай.

— Ад на рэч, ка лі ты ву чыш яе 

ў шко ле або ўні вер сі тэ це, а ін шая, 

ка лі та бе трэ ба мець зно сі ны ў 

Аме ры цы, дзе ў кож ным шта це 

свой ак цэнт. Я тра піў у ко ла ад на-

дум цаў, у ЗША трэ ні ру ец ца шмат 

вад на лыж ні каў з Еў ро пы, Ра сіі, 

Аў стра ліі, та му роз ні ца па між Бе-

ла рус сю і ЗША не ўспры ма ла ся 

цяж ка. Ма гу ска заць, што ад чу-

ваю ся бе кам форт на і ў Бе ла ру сі, 

і ў ЗША, і ў Еў ро пе.

Пры яз джаць у На ва по лацк 

у Аляк сея атрым лі ва ец ца раз-

два на год. Апош ні візіт до ма быў 

амаль год та му.

— Пас ля чэм пі я на ту све ту 

пла ную зноў на ве даць род ных. 

Але ў Бе ла ру сі я бы ваю не ў ад па-

чын ку, трэ ні роў кі пра цяг ва юц ца, 

бо ў На ва по лац ку ня дрэн ная ба-

за, што да зва ляе мне пра цяг ваць 

рых та вац ца да спа бор ніц тваў, а з 

до ма, да рэ чы, на ват зруч ней ез-

дзіць на еў ра пей скія тур ні ры.

«АЛІ ГА ТА РЫ 
НЕ ТА КІЯ АГРЭ СІЎ НЫЯ, 
ЯК КРА КА ДЗІ ЛЫ»

У Аляк сея ўжо больш за дзе-

сяць зван няў чэм пі ё на Еў ро пы і 

све ту, але ён ад зна чае, што кож-

ны но вы ты тул усё роў на мае для 

яго вы со кі кошт.

— Вя до ма, вый гра ваць тур нір 

сё мы раз ужо не так пры ем на, як 

пер шы, але ўсё за ле жыць ад сі-

ту а цыі, та му што кож ны год спа-

бор ніц тва — гэ та ней кая пэў ная 

мэ та, дра ма. Ты не заў сё ды га то-

вы на ўсе сто, увесь час іс ну юць 

ней кія ню ан сы, су праць якіх да-

во дзіц ца зма гац ца, і ад па вед на 

ад гэ та га пе ра мо га ста но віц ца 

не менш важ най і пры ем най, — 

рас каз вае вад на лыж нік.

Вы лу чыць са мы важ ны ты тул 

у сва ёй кар' е ры для Аляк сея ака-

за ла ся прос та — гэ та яго пер шае 

зван не чэм пі ё на све ту ў вад на-

лыж ным спор це за ка та рам.

— Для мя не гэ та бы ла вель мі 

знач ная пры ступ ка ў жыц ці, та му 

што чэм пі я нат све ту за элект ра-

ця гай я вый граў у да во лі ран нім 

уз рос це, мне бы ло та ды 18. Гэ та 

бы ло кру та, шмат сіл па кла дзе на, 

але ты тул за ка та рам я вый граў 

толь кі праз 10 га доў. Да та го ж 

гэ ты тур нір больш прэ стыж ны і 

кан ку рэн цыя там знач на боль-

шая, — ад зна чае спарт смен.

На огул, са мыя прэ стыж ныя 

спа бор ніц твы ў вад на лыж ным 

спор це — чэм пі я нат све ту, ён 

пра хо дзіць раз на два га ды. Ця-

пер Аляк сей рых ту ец ца да чар-

го ва га та ко га стар ту ў Ма лай зіі і, 

як заў сё ды, ста віць пе рад са бой 

най вы шэй шыя мэ ты. «Трэ ба пе-

ра маг чы!» — ка жа ён. Рэ корд у 

вод ных лы жах, па стаў ле ны бе-

ла ру сам у 2011 го дзе, тры ма ец-

ца да гэ туль, але ў пла не ў на ва-

па ла ча ні на но выя здзяйс нен ні.

— Каб ад быў ся но вы рэ корд, 

па він ны сыс ці ся ўсе зор кі: доб-

рая фор ма, вы дат нае на двор'е, 

ста ды ён, суд дзі. Прад ка заць гэ-

та не маг чы ма. Спроб бы ло ўжо 

шмат, спа дзя ю ся, у мя не яшчэ 

атры ма ец ца.

Да рэ чы, ся род фак та раў, ад 

якіх за ле жыць пос пех вы ступ-

лен ня вад на лыж ні каў, — на-

двор'е і тып ва да ёма, на якім 

вы сту па юць спарт сме ны.

— Ідэа льныя ўмо вы — гэ та 

ка лі ня ма вет ру, зна чыць, ва да 

бу дзе глад кая. Па жа да на, каб бе-

ра гі бы лі па бу да ва ны пад ухі лам, 

каб спарт сме нам не пе ра шка-

джа лі ад бой ныя хва лі. Ню ан саў 

шмат, аж да та го, што вы ступ лен-

не за ле жыць ад шчыль нас ці 

ва ды, ад гэ та га за ле жыць і 

хут касць. Лепш за ўсё спа-

бор ні чаць на азё рах, якія 

вы ка па ны ад мыс ло ва пад 

наш від спор ту, — як пра ві-

ла, там атрым лі ва ец ца па-

каз ваць най леп шы вы нік. 

Для па спя хо ва га вы ступ-

лен ня лепш пры яз джаць 

на ва да ём пе рад тур ні рам 

і рых та вац ца да стар ту ўжо 

не па срэд на на мес цы, — 

дзе ліц ца Аляк сей.

Да рэ чы, вад на лыж ні кам 

ча сам да во дзіц ца су ты кац-

ца з на сель ні ка мі вод най 

сты хіі — на прык лад, у тым 

мес цы, дзе ця пер трэ ні ру-

ец ца Аляк сей, вод зяц ца 

алі га та ры.

— Яны са праў ды там 

ёсць, але алі га та ры не та кія 

агрэ сіў ныя, як кра ка дзі лы ў 

Аў стра ліі, якія, ка лі ты ў ва дзе, 

ад ра зу на па да юць. Да та го ж алі-

га та ры не дур ныя, пад ка тар не 

ле зуць. Ча сам су стра ка юц ца не-

вя лі кія змеі, ча ра па хі, але гэ та ўжо 

не вы клі кае ні я ка га здзіў лен ня.

«БА ЗЫ НЕ БЫ ЛО, ТОЛЬ КІ 
НЕ КАЛЬ КІ ВА ГОН ЧЫ КАЎ»

Ця пер Аляк сею Жар на се ку 

39 га доў, але яго вы ні кі па каз-

ва юць, што гэ та ні як не ўплы вае 

на кан ку рэн та здоль насць бе ла-

ру са, пра за вяр шэн не кар' е ры ён 

яшчэ не ду мае.

— Я не ад чу ваю, што ўзрост 

уплы вае на мае здоль нас ці. Га-

доў дзесяць та му са мым пра-

дук тыў ным ча сам у на шым ві дзе 

спор ту бы ло 30—35 га доў, ця пер 

гэ тая ліч ба ўсё больш па вя ліч ва-

ец ца, ёсць лю дзі, якім ужо за 40 і 

яны пра цяг ва юць вы сту паць. Мне 

зда ец ца, тэн дэн цыя да па ве лі-

чэн ня ўзрос ту на зі ра ец ца ва ўсіх 

ві дах спор ту. Спарт сме ны пры-

кла да юць мноства на ма ган няў 

для ад наў лен ня, з'яў ля ец ца шмат 

но вых ме то дык, та му ўзрост бу-

дзе пра цяг ваць па вя ліч вац ца.

А па чаў зай мац ца вод ны мі 

лы жа мі Аляк сей Жар на сек у 

во сем га доў у На ва по лац ку, дзе 

на ра дзіў ся і вы рас. Яго пер шай 

шко лай стаў зна ка мі ты вад на-

лыж ны клуб імя М. Л. Ге на ва. 

Спарт смен і сён ня ўспа мі нае той 

пе ры яд з цёп лы мі па чуц ця мі.

— У той час, у 1988 го дзе, 

умо вы бы лі да во лі су ро выя, ба-

зы фак тыч на не бы ло, толь кі 

не каль кі ва гон чы каў, дзе мож на 

бы ло пе ра апра нуц ца, па кі нуць 

свае рэ чы, але па сту по ва з да па-

мо гай спон са раў — нам заў сё ды 

да па ма гаў «Па лі мір» — усё па-

леп шы ла ся. Ця пер там ужо ёсць 

но вы ка тар, лы жы, ін вен тар. Але 

і ра ней усіх гэ тых не да хо паў не 

ад чу ва ла ся — га лоў нае, што заў-

сё ды быў кло пат з бо ку клу ба і 

трэ не раў, ра зу мен не, што мы ўсе 

ідзём да агуль най мэ ты, — ус па-

мі нае Аляк сей. — З га доў 14 я 

па чаў пра грэ са ваць да во лі хут ка, 

быў фа на там сва ёй спра вы і ні ко-

лі не ду маў, што ма гу зай мац ца 

чымсь ці ін шым. Я быў упэў не ны, 

што вый граю чэм пі я нат све ту і 

ўвай ду ў лік най леп шых вад-

на лыж ні каў. У спор це заў сё ды 

пры хо дзіць мо мант, ка лі ро біц ца 

вель мі цяж ка, і толь кі та кая ма-

ты ва цыя, дак лад нае ра зу мен не 

та го, што ты хо чаш ра біць, да па-

ма га юць спра віц ца.

«У МЯ НЕ БЫ ЛО 
ТРАЎ МА ВА НА, 
НА ПЭЎ НА, УСЁ»

Вод ныя лы жы — да стат ко ва 

траў ма не бяс печ ны від спор ту, 

мож на па шко дзіць ка ле ні, га-

лён кас тупневыя суставы, спі ну, 

сцёг ны, пле чы...

— У мя не бы ло траў ма ва на, 

на пэў на, усё, — пры зна ец ца 

Аляк сей. — Сур' ёз нае па шко-

джан не (вы віх сцяг на) бы ло пры 

па дзен ні з трамп лі на. Пас ля гэ-

та га ў скач ках з трамп лі наў я не 

вы сту паю ўжо 12 га доў, зай ма ю-

ся толь кі фі гур ным ка тан нем.

Бе ла русь сён ня зна хо дзіц ца ў 

пя цёр цы най леп шых кра ін у вад-

на лыж ным све це. Звы чай на кан-

ку рэн цыю на шым спарт сме нам 

скла да юць прад стаў ні кі ЗША, 

Ка на ды, Фран цыі і Аў стра ліі.

— У нас вель мі доб рая рэ пу-

та цыя, ёсць спарт сме ны вы со ка-

га кла са, ёсць юні ё ры.

Аляк сей ад зна чае, што вод-

ныя лы жы як від спор ту ўжо ка ля 

двац ца ці га доў спра бу юць тра піць 

у пра гра му Алім пій скіх гуль няў, 

але ад быц ца гэ тай па дзеі ўвесь 

час штось ці пе ра шка джае.

— Апош нія пяць га доў суб' ек -

тыў ныя, эк стрэ маль ныя ві ды 

спор ту, та кія як сёр фінг, скейт-

бор дынг, ска ла ла зан не, трап ля-

юць у лік алім пій скіх. У прын цы-

пе вод ныя лы жы зна хо дзяц ца з 

імі ў ад ной лі ней цы, та му шанц 

ёсць. Але для на ша га ві ду па-

трэб на сур' ёз ная інф ра струк ту-

ра, ду маю, не ва ўсіх кра і нах яна 

ёсць. А на огул для мя не Алім пі я-

да — гэ та больш па дзея, у якой 

ха це ла ся б пры няць удзел, па-

гля дзець, як там усё ар га ні за ва-

на, чым спа бор ніц тва. Са спар-

тыў на га пунк ту гле джан ня, мне 

зда ец ца, Гуль ні — гэ та пе ра ацэ-

не ная па дзея. Ва кол но вых ві даў 

спор ту, на прык лад, з'яў ля ец ца 

шмат ка руп цыі, ліш ніх лю дзей, 

гро шай, скан да лаў, гэ та ўжо не 

чыс ты спорт.

ПА КІ ДА Ю ЧЫ 
ЭЛІ ТУ

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас ка жам пра фі наль нае 

па ра жэн не бе ла рус кіх дзяў чат на ма-

ла дзёж ным чэм пі я на це Еў ро пы і ін-

шыя ак ту аль ныя на ві ны вы хад ных.

1. Бе ла рус кія бас кет ба ліст кі за-

ня лі 15-е мес ца на ма ла дзёж-

ным чэм пі я на це Еў ро пы (U-20), які за-

вяр шыў ся ў Чэ хіі. У сва ім за ключ ным 

па ядын ку яны раз гра мі лі ад на го дак з 

Гер ма ніі, якія так са ма па кі да юць эліт ны 

ды ві зі ён, з лі кам 65:45. Трэ цім ня ўдач ні кам 

ста ла ка ман да Пар ту га ліі, якая са сту пі ла 

бас кет ба ліст кам Ні дэр лан даў у гуль ні за 

13-е вы ні ко вае мес ца.

Пе ра мож цам жа но ча га ма ла дзёж на-

га Еў ра бас ке та ста ла збор ная Іта ліі, якая 

абы гра ла ў па ядын ку за «зо ла та» са пер-

ніц з Ра сіі.

2. Бе ла рус кія лёг ка ат ле ты за ня-

лі дру гое мес ца на ка манд ным 

чэм пі я на це Еў ро пы ў пер шай лі зе, які 

за вяр шыў ся ў нар веж скім Са не се. Пад-

час тур ні ру на пер шую пры ступ ку п'е дэс-

та ла па ды ма лі ся Ві таль Па ра хонь ка (бег 

з бар' е ра мі), Да р'я Ба ры се віч (бег на 1500 

мет раў), Алё на Ду біц кая (штур хан не яд ра), 

Тац ця на Ха ла до віч (кі дан не кап'я), Анас та-

сія Мі рон чык-Іва но ва (ска чок у даў жы ню), 

Ка ры на Та ран да (ска чок у вы шы ню) і Іры-

на Жук (ска чок з шас том). Дру гое мес ца 

за ня лі Эль ві ра Гер ман (бег з бар' е ра мі) і 

Крыс ці на Ці ма ноў ская (бег на 200 мет раў). 

У агуль ным за лі ку бе ла рус кая ка ман да 

на бра ла 281 бал і за ня ла дру гое мес ца. 

Пе ра мож цам ка манд на га чэм пі я на ту Еў-

ро пы ў пер шай лі зе ста ла збор ная Пар ту-

га ліі — 302 ач кі, якая і атры ма ла пу цёў ку 

ў эліт ны ды ві зі ён.

3. Ве ра Лап ко пры пы ні ла вы ступ-

лен ні з-за хра ніч най траў мы 

ка ле на. Тэ ні сіст ка ўжо не бу дзе гу ляць у 

гэ тым се зо не. Два тыд ні та му бе ла рус ка 

за ма ро зі ла свой рэй тынг, ця пер па вер сіі 

Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі яна зна хо-

дзіц ца на 135-м мес цы.

Тым ча сам Вік то рыя Аза ран ка і аў стра-

лій ка Эш лі Бар ці не здо ле лі пра біц ца ў 

фі нал пар на га раз ра ду тэ ніс на га тур ні ру 

ка тэ го рыі «Прэм' ер» у ка над скім Та рон та. 

У паў фі наль ным мат чы з чэш скім тан дэ-

мам Бар бо ра Крэй чы ка ва/Ка ця ры на Сі ня-

ко ва бе ла рус ка-аў стра лій скі ду эт са сту піў 

з лі кам 6:3, 3:6, 4:10.

4. За вяр шы лі ся мат чы 17-га ту ра 

чэм пі я на ту кра і ны па фут бо-

ле. БА ТЭ раз гра міў мін скі «Энер ге тык-

БДУ» — 4:1. У ста ліч ным дэр бі фут ба ліс-

ты «Ды на ма» па хо дзе су стрэ чы на сва ёй 

арэ не двой чы са сту па лі «Мін ску» — 0:1 і 

1:2, але ў вы ні ку атры ма лі пе ра мо гу — 

3:2. «Ві цебск» у ся бе до ма прай граў 

«Га ра дзеі» з лі кам 0:2. Вы ні кі ін шых су-

стрэч: «Дняп ро» (Ма гі лёў) — «Ды на ма» 

(Брэст) — 0:1, «Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо-

дзі на) — «Сла вія» (Ма зыр) — 1:1, «Го-

мель» — «Слуцк» — 3:4.

Ста но ві шча ў лі дзі ру ю чай гру пе: «Ды на-

ма» (Брэст) — 42 ач кі (17 мат чаў), БА ТЭ — 

40 (16), «Шах цёр» — 31 (14), «Ды на ма» 

(Мінск) — 31 (16).

5. Ха ке іс ты «Ды на ма-Мінск» 

прай гра лі таш кенц кай ка ман-

дзе «Ху мо» з лі кам 1:5 у па ядын ку за трэ-

цяе мес ца на Куб ку гу бер на та ра Ні жа га-

род скай воб лас ці. На га да ем, на гру па вой 

ста дыі тур ні ру «зуб ры» бы лі мац ней шыя 

за са пер ні каў са ста лі цы Уз бе кі ста на — 

6:3. Пас ля вяр тан ня з Ра сіі мін скае «Ды-

на ма» ў хо дзе пад рых тоў кі да се зо на 17 і 

18 жніў ня згу ляе ў вы ра шаль най ста дыі 

Куб ка Бе ла ру сі ў Ор шы.

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Лет нія ме ся цы для вад на лыж на га спор ту ба га тыя на 

буй ныя між на род ныя тур ні ры. У кан цы лі пе ня ў Іс па ніі 

прай шоў чэм пі я нат Еў ро пы. Збор ная Бе ла ру сі ўжо звык-

ла для вад на лыж на га све ту ака за ла ся ся род фа ва ры таў 

кан ты нен та. Ты ту ла ва ны на ва па ла ча нін, шмат ра зо вы чэм-

пі ён све ту і Еў ро пы Аляк сей Жар на сек за ва я ваў за ла ты 

ме даль у фі гур ным ка тан ні. Яшчэ ад на бе ла рус ка Ган на 

Страль цо ва вый гра ла «се раб ро» ў скач ках з трамп лі на. 

У су ме мна га бор'я (фі гур нае ка тан не, ска чок з трамп лі на 

і сла лам) Ган на за ня ла дру гое мес ца, трэ цяе — у яшчэ ад-

ной бе ла рус кі Аляк санд ры Да ні шэў скай. У агуль на ка манд-

ным за лі ку чэм пі я на ту збор ная Бе ла ру сі раз мяс ці ла ся на 

дру гім мес цы, апя рэ дзіць яе змаг лі толь кі фран цуз скія 

вад на лыж ні кі. Праз ты дзень у Ма лай зіі стар туе чэм пі я нат 

све ту, дзе на най вы шэй шыя ўзна га ро ды зноў бу дуць прэ-

тэн да ваць бе ла рус кія спарт сме ны.

Аляк сей ЖАР НА СЕК:

«Ад чу ваю ся бе кам форт на 
і ў Бе ла ру сі, і ў ЗША, і ў Еў ро пе»

Вод ныя лы жы бы ва юць 
адзі ноч ныя і пар ныя. Да 
пар ных на ле жаць фі гур ныя 
і скач ко выя, да адзі ноч ных — 
фі гур ная і сла лам ная мо на-
лы жа. Фі гур ныя лы жы ка рот-
кія, шы ро кія, тро хі за гну ты 
з двух кан цоў. Тра ды цый на 
спа бор ніц твы па вод ных лы-
жах пра вод зяц ца за ка та рам 
і за элект ра ця гай. Фі гур нае 
ка тан не, ска чок з трамп лі на і 
сла лам — дыс цып лі ны, у якіх 
вы сту па юць спарт сме ны.

Вод ныя лы жы ўпер шы ню 
з'я ві лі ся ў 1922 го дзе, ка лі 
аме ры ка нец са шта та Мі не со-
та Ральф Са му эль сан, экс пе-
ры мен ту ю чы са звы чай ны мі 
зі мо вы мі лы жа мі, вы ра шыў 
вы пра ба ваць іх на ва дзе. Дзве 
са сно выя шы ро кія дош кі ён 
аб ста ля ваў кра пя жом для 
ног, пас ля ча го вы на ход нік 
па спя хо ва апра ба ваў лы жы 
на во дах во зе ра Пе пін ка ля 
Лэйк-Сі ці.

У СССР вод ныя лы жы па-
ча лі раз ві вац ца з кан ца 50-х — 
па чат ку 60-х га доў ХХ ста год-
дзя. У 1964 го дзе шмат у чым 
па іні цы я ты ве пер ша га кас ма-
на ўта Юрыя Га га ры на, які быў 
га ра чым пры хіль ні кам вод ных 
лыж, бы ла ство ра на Фе дэ ра-
цыя вад на лыж на га спор ту, 
у 1965 го дзе пра ве дзе ны пер-
шы чэм пі я нат СССР па вод ных 
лы жах.

Як спарт смен 
з На ва по лац ка 

стаў най леп шым 
вад на лыж ні кам 

у све це


