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КА МЕН ТА РЫІ КА МЕН ТА РЫІ 
ЎДЗЕЛЬ НІ КАЎ:ЎДЗЕЛЬ НІ КАЎ:

Алім пій скі чэм пі ён 

Сяр гей ЧЭ ПІ КАЎ:

— Хтось ці за вяр шыў кар'-

е ру 2-3 га ды та му, а хтось ці 

не вы сту пае ўжо 10-15 га доў, 

та му сён ня ад чу ва ла ся роз-

ні ца ў кла се, але гэ тыя спа-

бор ніц твы пра вод зяц ца не 

для ўзна га род, а дзе ля маг-

чы мас ці зно сін з гле да ча мі, 

а так са ма гэ та вы дат ная маг-

чы масць су стрэц ца з даў ні мі 

са пер ні ка мі.

Прэ зі дэнт 

Са ю за бія тла ніс таў Ра сіі 

Ула дзі мір ДРА ЧОЎ:

— Ад «Гон кі ле ген даў» 

атрым лі ваю за да валь нен не і 

ад чу ваю ра дасць ад вяр тан-

ня да сва іх сяб роў, з кім тут 

бе гаў шмат га доў та му. Ста-

ды ён «Раў бі чы» вель мі аб на-

віў ся: доб рыя тра сы, стрэль-

бі шча, ён вар ты най леп шых 

па хвал. Тут ство ра ны вы дат-

ныя ўмо вы для пра вя дзен ня 

між на род ных стар таў.

Пры зёр чэм пі я на таў све ту 

Анд рэй ДЗЯ РЫ ЗЯМ ЛЯ:

— У Бе ла ру сі зра бі лі са-

праўд нае спар тыў нае свя та, 

тым больш я рад, што ўда ло-

ся пе ра маг чы. Прый шло ся 

бег чы ў кам па ніі сур' ёз ных 

са пер ні каў і атры ма ла ся апя-

рэ дзіць са мо га Б'ёрн да ле на. 

Ар га ні за цыя на «Гон ках ле-

ген даў» прос та шы коў ная, да 

спор ту ў вас у кра і не ста вяц-

ца сур' ёз на і ўдзя ля юць ат ле-

там шмат ува гі.

«ДЗЯ КУЙ ЗА ЛЮ БОЎ... «ДЗЯ КУЙ ЗА ЛЮ БОЎ... 
НІ Я КА ГА СМУТ КУ НІ Я КА ГА СМУТ КУ 

І СУ МУ»І СУ МУ»
Эмо цыі «Гон кі ле ген даў» Эмо цыі «Гон кі ле ген даў» 
і про ва ды чэм пі ё нак і про ва ды чэм пі ё нак 
з вя лі ка га спор туз вя лі ка га спор ту

У па ня дзе лак «Раў бі чы» бы лі агор ну ты вяс но вым сон цам 

і ат мас фе рай свя та. Куль тур ная пра гра ма «Гон кі ле ген даў» 

па ча ла ся ў абед — гэ та час не фар маль ных зно сін ама та раў 

бія тло на са сва і мі ку мі ра мі. Бе ла ру сы атрым лі ва лі аў то гра фы, 

фа та гра фа ва лі ся, а пас ля за яда лі свае ўра жан ні смач най ежай 

і за пі ва лі га ра чай гар ба тай.

Ста ды ён спарт комп лек су ажы віў ся блі жэй да ве ча ра, спар тыў ная част ка 

фес ты ва лю ад кры ла гон ка з ма са ва га стар ту ся род жан чын. Тут су стрэ лі ся 

ста рыя са пер ні цы і сяб роў кі — Ган на Ба га лій, Сі мо на Хаў свальд, Але на Зуб-

ры ла ва. Пе ра мо гу ж у сва ім бліс ку чым сты лі атры ма ла На дзея Скар дзі на. 

«Вы дат ная пад трым ка гле да чоў да па маг ла мне доб ра спра віц ца ў за бе гах, — 

па дзя лі ла ся На дзя пас ля фі ні шу. — Я ста ра ла ся па ра да ваць гле да чоў і ра да, 

што ўда ло ся пе ра сек чы фі ніш пер шай. У «Раў бі чах» вы дат нае свя та, якое 

па каз вае, на коль кі лю бяць гэ ты від спор ту ў Бе ла ру сі. Акра мя та го, сён ня ў 

нас ад бы ла ся су стрэ ча з юны мі бія тла ніс та мі, для пад рас та ю ча га па ка лен ня 

зно сі ны з зор ка мі су свет на га спор ту — доб ры сты мул пра ца ваць больш, каб 

паў та рыць, а мо жа, і пе ра сяг нуць іх пос пех».

У муж чын скай гон цы з ма са вым стар там, якая пра цяг ну ла пра гра му, на 

п'е дэс тал уз ня ўся ўкра і нец Анд рэй Дзя ры зям ля, які змог апя рэ дзіць «ка-

ра ля» бія тло на Уле-Эй на ра Б'ёрн да ле на і бе ла рус ка га пры зё ра Алім пі я ды 

ў Ван ку ве ры Сяр гея Но ві ка ва.

«Ра зы на чка» на тор це, адзін з са мых ві до вішч ных ві даў су час на га бія тло-

на — зме ша ная эс та фе та, бы ла за пла на ва на ар га ні за та ра мі на пры кан цы. Ба-

раць ба за пе ра мо гу там раз гар ну ла ся па між, ма быць, са мым зор ным ду э там 

Да р'і До мра ча вай і Уле-Эй на ра Б'ёрн да ле на і бе ла рус кай па рай На дзея Скар-

дзі на/Сяр гей Но ві каў. Лёс уз на га род, як і на ле жыць па са мым за хап ляль ным 

сцэ на рыі, вы ра шыў ся на за ключ най страль бе. Скар дзі на і Но ві каў атры ма лі 

пе ра мо гу, але Уле і Да ша не бы лі за сму ча ныя. «Як заў сё ды, «Гон ка ле ген даў» 

атры ма ла ся пры ем ным, кра наль ным ме ра пры ем ствам. Гэ та са праўд нае свя та 

бія тло на. Тут са бра лі ся лю дзі, якія пі са лі гіс то рыю на ша га ві ду спор ту, а на 

тры бу нах — са праўд ныя зна та кі бія тло на. Дзя куй ім вя лі кі за гэ тую лю боў да 

на ша га спор ту, за лю боў да нас і за пад трым ку», — ска за ла Да р'я.

За вяр шыў ся фес ты валь про ва да мі з вя лі ка га спор ту алім пій скіх чэм пі ё нак 

Да р'і і Над зеі. Дзе ля гэ тых ім гнен няў ні хто не сы хо дзіў з тры бун ра ней. Пра маў-

ля ю чы сло вы па дзя кі ба лель шчы кам, дзяў ча ты ледзь ве стрым лі ва лі слё зы, 

хоць Да ша ад зна чы ла: «Аб са лют на ня ма ні я ка га су му, ні я ка га смут ку. Гэ та, на-

пэў на, больш ба лель шчы кі су му юць. А ў мя не ў пла нах шмат пра ек таў, жыц цё 

пра цяг ва ец ца і спор там не аб мя жоў ва ец ца».

А пас ля ўсе ўба чы лі дзі вос нае ла зер нае шоу, пры све ча нае 

дзяў ча там, і вя лі кі фе ер верк. Яны гэ та за слу жы лі!

Да р'я 

ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.


