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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

«Ця пер я ска чу на ват лепш, 
чым ра ней»

— Дзміт рый, як ся бе ад чу ва е це, пас ля 

ад наў лен ня прай шло зу сім ня шмат ча су?

— Нар маль на. Пас ля са ма лё та но гі за-

цяк лі, бы лі бо ле выя ад чу ван ні ў воб лас ці 

шва, трош кі ба лю ча ска каць, але ні чо га. Да 

мат ча вай су стрэ чы Еў ро па — ЗША пра вя-

ду яшчэ тры стар ты: у Люк сем бур гу, Мад-

ры дзе, вы ступ лю на чэм пі я на це кра і ны ці 

па еду ў Бер лін.

— З ча сам вы вы свет лі лі пры чы ны 

сур' ёз най траў мы штурш ко вай на гі. Гэ-

та стом ле насць ці ня пра віль на скла дзе-

ны гра фік?

— Гэ та не спра ва ад на го, двух ме ся цаў, 

да гэ та га ўсё іш ло не каль кі га доў. На га па-

ча ла тур ба ваць, ка лі на ёй утва рыў ся вя лі кі 

на рост. Ма быць, ён да сяг нуў ней ка га кры тыч-

на га пунк та і па чаў ба лець, ад гэ та га я не мог 

ска каць. Нага, мо жа, і ра ней ба ле ла, але я не 

звяр таў на гэ та ўва гу. У адзін дзень усё ста ла 

знач на горш, з трэ не рам па еха лі ў Маск ву, 

дзе ска за лі, што на рост сам не прой дзе.

— Вам не ад ра зу па ста ві лі пра віль ны 

ды яг наз, гэ та за цяг ну ла час...

— Біць у зва ны мы па ча лі ў лі пе ні, жніў ні, 

усё гэ та доў жы ла ся да зі мы, па МРТ бы лі 

ней кія па ляп шэн ні. Па чы наў ска каць з пя ці 

кро каў, усё нар маль на, а вось з поў на га 

раз го ну, ся мі кро каў, ска каць бы ло ба лю ча. 

Я на ват вый шаў вы сту паць на Ка ляд ныя 

стар ты ў Мін ску, але ве даў, што шмат там 

не скок ну, на гэ тым зі мо вы се зон скон чыў ся, 

а 1 лю та га мне зра бі лі апе ра цыю. Пер шы 

раз пас ля яе я вы сту піў толь кі па ру тыд няў 

та му на Куб ку кра і ны.

— Што са мае скла да нае бы ло ў гэ тым 

ня прос тым пе ры я дзе?

— Псі ха ла гіч на, вя до ма, ціс ну ла, але я не 

ма гу ска заць, што ду маў пра штось ці, ты пу, 

скон чыць са спор там або пе рай сці ў ін шы 

від. Ёсць мэ ты, якія я пра сле дую, ні пра што 

ін шае не ду маю. У мя не ёсць пі ра мі да, вяр-

шы ня — гэ та спорт. Для мя не ёсць толь кі 

вы шы ня і толь кі спорт, а по тым ужо ўсё ас-

тат няе. Я ве даў, што бу ду ска каць, не стра чу 

ні чо га, так яно і атры ма ла ся. Вя до ма, скла-

да на бы ло ад наў ляц ца, атрым лі вац ца ста ла 

ўсё не ад ра зу, трэ ба бы ло па пра ца ваць, але 

пра ца ваць шмат мне не пры вы каць. Да гэ-

та га ча су я не ма гу ска заць, што ска чу без 

дыс кам фор ту, ён ёсць, ча сам на га на ват ба-

ліць, але гэ та па він на прай сці. Пас ля апе ра-

цыі я стаў доў га рас скок вац ца, асаб лі ва на 

трэ ні роў ках. Спроб сем-во сем раб лю прос та 

па чвар на і толь кі на адзі нац ца ты-два нац ца ты 

раз ма гу неш та ско чыць. На огул здзіў ле ны, 

як я ска чу на спа бор ніцтвах, на ка манд ным 

чэм пі я на це Еў ро пы не са пса ваў ні вод най 

спро бы. Але ў цэ лым ця пер я ска чу на ват 

лепш, чым ра ней.

— Хто быў по бач у гэ ты пе ры яд?

— Фе дэ ра цыя лёг кай ат ле ты кі не за бы-

ва ла ні на дзень, бы ла апла ча на апе ра цыя, 

дзя куй вя лі кі, у тым лі ку аса біс та Ва дзі му 

Дзе вя тоў ска му, ён вель мі шмат ро біць для 

нас. Трэ нер Ула дзі мір Фа мі чоў увесь гэ ты 

час быў по бач са мной, да маў ляў ся з ура-

ча мі, ез дзіў са мной у Маск ву.

«Га лоў нае — не аб ня сла віц ца, 
бо я гэ та ўмею»

— Вы тра пі лі ў склад збор най Еў ро пы 

на мат ча вую су стрэ чу, што ска жа це пра 

гэ ты тур ні р?

— Для кра і ны гэ та доб рая па пу ля ры за-

цыя лёг кай ат ле ты кі. Я спа дзя ю ся, лю дзі 

прый дуць на ста ды ён «Ды на ма», хоць у нас 

і не вель мі гэ та па пу ляр на. Зда ец ца, не ўсе 

ве да юць, хто та кія Ар за ма са ва, Та лай, Гер-

ман або Не да се каў, гэ та ж не фут бол. У Бер-

лі не на чэм пі я нат кра і ны прый шло 60 ты сяч 

гле да чоў, вось там па пу ля ры за ваць ужо ні-

чо га не трэ ба. У нас на Еў ра пей скіх гуль нях 

ба лель шчы кі на тры бу нах, вя до ма, бы лі, 

але, ду маю, на мат ча вай су стрэ чы кар ці на 

бу дзе яшчэ леп шая, у пер шую чар гу з-за 

ім ёнаў, якія ту ды пры яз джа юць, усё ж та-

кі гэ та са мыя моц ныя лю дзі Еў ро пы. Ды і 

са мі спа бор ніц твы ці ка выя. Ці ка вы бу дзе 

на ват той факт, хто вый грае пер шы па доб-

ны тур нір.

Для мя не аса біс та па пад ан не ў збор ную 

Еў ро пы — вель мі пры ем ны факт. Па ска каць 

до ма, па спра ба ваць па ка заць клас ны вы-

нік. Га лоў нае — не аб ня сла віц ца, бо я гэ та 

ўмею. Кан ку рэн цыя бу дзе вы со кая, лю дзей 

бу дзе шмат, пры за выя доб рыя, ста ды ён вы-

дат ны. Бу дзем рых та вац ца.

— Пас ля мат ча вай су стрэ чы бу дзе 

яшчэ адзін важ ны старт — чэм пі я нат све-

ту, пла ну е це там вы сту паць?

— Ад на знач на! Ні ко лі не быў на чэм пі я-

на тах све ту. Так атры ма ла ся, што я поз на 

па чаў се зон, па куль вы сту піў толь кі на трох 

тур ні рах, та му га то вы ска каць кож ны ты-

дзень.

— Ці за да во ле ныя сва і мі вы ні ка мі на 

гэ тых трох стар тах?

— Скла да на быць за да во ле ным скач ком 

на 2,18, я ехаў пе ра ма гаць. Мне бы ло ўсё роў-

на, коль кі я скок ну, га лоў нае — вый граць, але 

не атры ма ла ся. У тым, што я скок нуў ня шмат, 

ня ма ні чо га страш на га, па куль яшчэ ёсць ню-

ан сы. У на двор'е, якое бы ло на ка манд ным 

чэм пі я на це Еў ро пы ў Са нэ се, скла да на па-

каз ваць вы со кі вы нік. На спро бе з вы шы нёй 

2,21 у мя не тро хі па еха ла на га, бы ло ба лю ча, 

пас ля апе ра цыі псі ха ла гіч на гэ ты факт ціс-

не — рап там зноў што-не будзь зда рыц ца.

— Мат ча вая су стрэ ча ўва хо дзі ла ў ва-

шы пла ны пры пад рых тоў цы да чэм пі я-

на ту све ту?

— Пла наў асаб лі вых не бы ло, та му што 

апе ра цыю мне зра бі лі ў лю тым, я не ве даў 

у прын цы пе, ка лі зма гу ска каць і як доў-

га за цяг нец ца ад наў лен не. Стан да зва ляў, 

зна чыць, ска ка лі на трэ ні роў ках. З'я ві ла-

ся маг чы масць вы сту піць на Куб ку кра і ны, 

вы ра шы лі па спра ба ваць, скок нуў там 2,28, 

да лей у Мін ску пе ра адо леў 2,30. На той ра-

боце, што мы ро бім, я ма гу ска каць і да 

ліс та па да, і да снеж ня. На ват ня гле дзя чы 

на апе ра цыю і на тое, што бы ло ўпу шча на 

шмат ча су, я стаў ска каць лепш, ра зу мею, 

што ўжо га то вы ска каць вы шэй, чым ра біў 

гэ та год та му. Га лоў нае — тра піць у доб ры 

стан і на двор'е.

«Адзін ча ла век на від — 
гэ та агід на»

— Доў гі час ва ша імя ў пер шую чар-

гу бы ло звя за на з 25-га до вым рэ кор дам 

кра і ны, які вы па бі лі. Як ста ві це ся да гэ-

та га ця пер?

— Аб са лют на ні як. Так, ма лай чы на! Так, 

вы со ка! Але трэ ба скок нуць яшчэ вы шэй. Рэ-

корд кра і ны — гэ та пры ем ны бо нус, але на 

гэ тым усё скон чы ла ся. У ця бе 2,36, а ў Бер лін 

на чэм пі я нат све ту ты едзеш гле да чом. У ця-

бе 2,36, а вя лі кі кант ракт, умоў на ка жу чы, 

NІKЕ не дае, та му што гэ ты вы нік быў па ка-

за ны ў нас у Брэс це на ней кім не зра зу ме лым 

стар це ў ней кі не зра зу ме лы час. Я атры маў 

за гэ ты рэ корд 700 руб лёў, а скок нуў бы на 

Брыль ян та вай лі зе — атры маў бы 10 ты сяч 

до ла раў. Хоць доб ра ска каць трэ ба ўсю ды. 

У нас жа не ляг чэй ска каць, чым у Іс па ніі ці 

Гер ма ніі. Су куп насць фак та раў скла ла ся так, 

што доб ра скок нуў ме на ві та там, але я ве даю, 

што ма гу больш. Скач кі там і тут ад роз ні ва-

юц ца тва ім фі нан са вым ста но ві шчам.

— Кан ку рэн цыя з бе ла ру сам Мак сі-

мам Не да се ка вым — гэ та плюс для вас 

ці мі нус?

— З пунк ту гле джан ня вы ні ку кан ку рэн-

цыя, без умоў на, важ ная, і што ў нас яна 

ёсць — доб ра, мы адзін ад на го пад га ня ем. 

У нас у кра і не мож на скок нуць 2,32 і за стац-

ца дру гім, хоць, зда ва ла ся б, гэ та пры зы 

чэм пі я на ту све ту і Алім пі я ды. Але з іншага 

бо ку, ка лі б ты быў адзін, то ін акш бы да 

ця бе ста ві лі ся, бе раг лі. Але адзін ча ла век 

на від — гэ та агід на.

— Якую мак сі маль ную вы шы ню вы 

бра лі?

— У гэ тым се зо не 2,24. Ка лі на трэ ні роў-

цы я ска чу за 2,20, то ра зу мею, што зна хо-

джу ся ў доб рай фор ме і на спа бор ніц твах 

ма гу скок нуць за 2,30. Але на трэ ні роў ках 

стаў лю план ку мак сі мум на 2,25, та му што 

не ма гу ра біць тое ж са мае на трэ ні роў ках 

і на спа бор ніц твах.

— Ёсць кан крэт ная ліч ба, якую вы ха-

це лі б ска рыць?

— Нель га за гад ваць. Вя до ма, пер шае, 

што пры хо дзіць на ро зум, — 2,37: хо чац ца 

па біць аса біс ты рэ корд. Пе рад умо вы да гэ-

та га бач ныя, але не зра зу ме ла, як па вя дуць 

ся бе но гі, якое бу дзе на двор'е. Усё па він на 

склас ці ся. Каб ва га бы ла доб рая, не менш 

і не больш. Бы вае, мне яе не ха пае.

— Ва га спарт сме на мае вя лі кае зна-

чэн не ў скач ках у вы шы ню?

— За ўсіх ка заць не бу ду, але аса біс та 

для мя не так. Я са чу за гэ тым ас пек там. 

Ка лі што, па чы наю аб мя жоў ваць ся бе ў хар-

ча ван ні, са лод кае не ем, цу кар так са ма. 

Ідэа льная скач ко вая ва га для мя не 68 кг, 

69,5 кг пры рос це 187 см. Пас ля ка манд на га 

чэм пі я на ту Еў ро пы ўстаў на ша лі — 66,6 кг. 

Гэ та ўжо ма ла. Пад час спа бор ніц тваў ад чу-

ваў ся бе дрэн на, на ву лі цы хо лад на, а мне 

го ра ча, ску ра га рыць. Пры хо джу да до му, 

ду маю, у чым спра ва? Сто пра цэн таў скі нуў 

ва гу. Вы хо дзіў на спа бор ніц твы — ва жыў 

68,6 кг, прый шоў — 66,6 кг. За не каль кі га-

дзін схуд неў на два кі ла гра мы. Хва лю ю ся, 

ска чу, ка ло рыі спаль ва юц ца. Ад чу ваў, што 

не ха пае гра маў 700 дак лад на, ад гэ та га 

хут ка скан ча юц ца сі лы.

— Ка лі ка заць у цэ лым аб кан ку рэн цыі 

ў ва шым ві дзе спор ту, яна вя лі кая?

— Ха пае да рос лых спарт сме наў, пад-

цяг ва юц ца і ма ла дыя, лю дзей у нас шмат, 

мож на скок нуць 2,38 і стаць пя тым. Ёсць 

ча ла век, трэ ні ру ец ца ў Яў ге на Пят ро ві ча 

За га руль кі, Мі ша Акі маў, вы сту паць яго не 

да пус ка юць, але хло пец адзін з най мац ней-

шых у све це. Вый граў чэм пі я нат Ра сіі, бліз кі 

да мет кі 2,36. Ёсць Іл ья Іва нюк, які ска ча 

2,33 і пра во дзіць гэ ты се зон до сыць роў на. 

Наш Мак сім Не да се каў, які, я лі чу, на мат-

ча вай су стрэ чы без праб лем мо жа па біць 

свой аса біс ты рэ корд. Ма ла ды хло пец з Іта-

ліі ця пер скок нуў 2,33 у ся бе на чэм пі я на це 

кра і ны. Ад наў ля ец ца Му таз Эса Бар шым.

Дзміт рый НА БО КАЎ:

«У мя не ёсць толь кі вы шы ня»
Што пры но сяць спарт сме нам рэ кор ды, 

і як хут ка яны зма га юц ца з сур'ёз ны мі траў ма мі
Ура джэ нец Бя лы ніч Дзміт рый На бо каў 

стаў ся рэб ра ным пры зё рам юні ёр ска га 

чэм пі я на ту све ту ў 2015-м, праз два га ды 

за ва я ваў зван не чэм пі ё на Еў ро пы ся род 

мо ла дзі, а ў 2018-м па біў рэ корд Бе ла ру сі, 

які тры маў ся 25 га доў і быў уста ля ва ны 

яшчэ Анд рэ ем Сан ко ві чам у 1993 го дзе. 

Ра ней да адзнакі 2,34 у скач ках у вы шы ню 

ні хто з бе ла ру саў на ват і не на блі жаў ся, 

а Дзміт рый На бо каў на рэс пуб лі кан скай 

Уні вер сі я дзе ў Брэс це скок нуў 2,36. Ка лі б 

та кі вы нік ён па ка заў на чэм пі я на це све ту 

ці Алім пій скіх гуль нях, то дак лад на тра піў бы на п'е дэс тал. На прык лад, з вы ні кам 

2,36 ка та рац Му таз Эса Бар шым быў дру гі на Алім пій скіх гуль нях 2016 го да, а ў 

2018-м пе ра мож ца чэм пі я на ту Еў ро пы не мец Ма тэ уш Пжы біл ка ў сва ёй най леп-

шай спро бе па ка заў 2,35.

Ад нак той ска чок Дзі мы за стаў ся ў мі ну лым, пас ля гэ та га ма ла ды спарт смен атры-

маў сур' ёз ную траў му і быў вы му ша ны спы ніць вы ступ лен ні. Ця пер пас ля апе ра цыі 

і ад наў лен ня ска кун вяр та ец ца да спа бор ніц тваў — сён ня Дзміт рый ува хо дзіць у 

склад збор най Еў ро пы на мат ча вую су стрэ чу з ЗША. Пра тое, як пра хо дзі ла яго 

вы зда раў лен не, коль кі спарт смен ска ча на трэ ні роў ках і ча му тра ціць за не каль кі 

га дзін два кі ла гра мы, Дзміт рый рас ка заў чы та чам «Звяз ды».

«Вя до ма, скла да на бы ло ад наў ляц ца, 
атрым лі вац ца ста ла ўсё не 
ад ра зу, трэ ба бы ло па пра ца ваць, 
але пра ца ваць шмат мне не 
пры вы каць».


