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Акра мя та го, бліз ка куль-
мі на цыя чэм пі я на ту кра і ны, 
дзе га лоў ны мі прэ тэн дэн та мі 
на зван не чэм пі ё наў, ужо па 
тра ды цыі, з'яў ля юц ца брэсц-
кі БГК імя Мяш ко ва і мін скі 
СКА. Пад час збо раў га лоў-
най ка ман ды кра і ны і на пя-
рэ дад ні пер шай су стрэ чы лі-
да раў чэм пі я на ту мы па гу та-
ры лі з гуль цом на цы я наль най 
збор най і ле вым паў ся рэд нім 
«ар мей цаў» Ула дзі сла вам 
Ку ле шам.

— Улад, вось ужо ка то-
ры раз Юрый Шаў цоў вы-
клі кае на збор на цка ман ды 
ад ну мо ладзь, ці ёсць сэнс 
вес ці пад рых тоў ку без кас-
ця ка збор най?

— Ду маю, ёсць, бо ў нас 
поў ным хо дам ідзе ама ла-
джэн не. У трэ ні ро вач ны ла-
гер і на та ва рыс кія гуль ні 
ў Швей ца рыю ад пра ві лі ся 
прак тыч на ўсе «ар мей цы», 

але гэ та і не дзіў на — сён ня 
ў СКА са бра на ўся са мая леп-
шая мо ладзь. На ша за да ча 
па ка заць Юрыю Ана то ле ві-
чу, ча го мы да маг лі ся за гэ-
ты час, каб у трэ не ра бы ла 
на го да пры цяг нуць ка гось ці 
з гуль цоў у збор ную кра і ны 
на бу ду чыя мат чы. Мэ та гэ-
та га збо ру бы ла ад на — пад-
рых та вац ца да ад бо рач ных 
гуль няў Еў ра-2018, на ім мы 
ад шлі фа ва лі ўсе ста рыя на-
пра цоў кі.

— Во сен ню ў стар та вым 
мат чы ад бо ру да Еў ра бе-
ла ру сы прай гра лі збор най 
Ру мы ніі і па ста ві лі ся бе ў 
скла да ную сі ту а цыю...

— Ру мы ны та ды эма-
цыяналь на бы лі мац ней шыя, 
а мы дзесь ці не да аца ні лі са-
пер ні ка, плюс не ўсё атрым-
лі ва ла ся ва ўлас най гуль ні. 
Але з сер ба мі вы пра ві лі па-
мыл кі, рэ абі лі та ва лі ся і са мі 

пе рад са бой, і пе рад на шы мі 
ба лель шчы ка мі.

За раз, у маі — два па-
ядын кі з па ля ка мі, у іх, мож-
на ска заць, но вая ка ман-
да, вель мі шмат ма ла дых 
хлоп цаў, пры клад на на ша га 
ўзрос ту. Але ў збор най доб-
ры па тэн цы ял, і на чэм пі я на-
це све ту яны гэ та па ка за лі, 
прай граў шы чэм пі ё нам — 
збор най Фран цыі — уся го 
адзін мяч. Вя до ма, маг чы ма, 
што ў збор ную Поль шчы вер-
нуц ца не каль кі бы лых гуль-
цоў, та ды зма гац ца з імі нам 
бу дзе ця жэй. Тым больш што 
на стар це ад бо рач на га тур ні-
ру па ля кі ўжо стра ці лі 4 ач кі і 
ў мат чах з на мі па спра бу юць 
іх вяр нуць, ад сту паць ужо ня-
ма ку ды, збор най Поль шчы 
трэ ба вый гра ваць усе мат чы, 
каб вы хо дзіць на Еў ра. Але і 
мы на стро е ны пе ра ма гаць і 
па він ны гэ та зра біць.

— За пля чы ма ў ця бе ўжо 
чэм пі я нат Еў ро пы і све ту, 
ад чу ва еш ся бе ў збор най 
кра і ны ўпэў не на?

— Яшчэ не зу сім. Хлоп цы 
пад трым лі ва юць, але па куль 
не ма гу тра піць у па трэб ную 
ка ля і ну, не аб ход на над гэ тым 
пра ца ваць. Ужо, вя до ма, ня-
ма та ко га хва ля ван ня, як бы-
ло ра ней, але і ўпэў не насць у 
поў най ме ры яшчэ не прый-
шла.

— Чэм пі я нат кра і ны вы-
хо дзіць на фі ніш ную пра-

мую і ўжо заўт ра СКА су-
стрэ нец ца з БГК.

— У пер шую чар гу хо-
чац ца на вя заць брас таў ча-
нам доб рую ба раць бу, па-
ка заць, што мы так са ма не 
«хлоп чы кі для біц ця». У нас 
нар маль ная, доб рая ка ман-
да, бу дзем на строй вац ца і 
спра ба ваць пе ра маг чы. Без-
умоў на, у на шых су стрэ чах 
з БГК фа ва ры та мі бу дуць 
«мяш коў цы», бо яны гу ля-
юць у Лі зе чэм пі ё наў і вы-
сту па юць там да стат ко ва 
доб ра, але ў нас так са ма 
ёсць шанц на пос пех.

— Яшчэ СКА вый шаў у 
«фі нал ча ты рох» Бал тый-
скай лі гі. Якія за да чы пе-
рад ва мі ста яць у гэ тым 
тур ні ры?

— Быць пер шы мі, ін шае 
мес ца нас не за да во ліць. 
Шан цаў там, вя до ма, больш, 
чым у чэм пі я на це кра і ны. У 
паў фі на ле бу дзем гу ляць 
з фінскім «Рыіхімякі Кок с», 
яко му прай гра лі ў мі ну лым 
го дзе ў фі на ле (у да дат ко вы 
час) Бал тый скай лі гі.

На жаль, не змаг лі пры-
няць «фі нал ча ты рох» ва 
Уруч чы, у па ла цы ў гэ ты час 
бу дуць пра хо дзіць ней кія спа-
бор ніц твы. Так, вя до ма ж, 
ха це ла ся згу ляць до ма, тут 
род ныя сце ны, свае ба лель-
шчы кі — гэ та ін шая ат мас-
фе ра, ды і да лё кая да ро га 
ады мае шмат сіл.

— Анд рэй Край ноў у 
ня даў нім ін тэр в'ю ка заў 
пра тое, што СКА зноў бу-
дзе спра ба ваць тра піць у 
СЕ ХА-лі гу.

— Нам па трэб ны гэ ты тур-
нір, «ва рыц ца» ў чэм пі я на це 
кра і ны, шчы ра ка жу чы, да-
стат ко ва сла бым, на да ку чы-
ла. СЕ ХА-лі га — усё ж ін шы 
ўзро вень, гэ та быў бы плюс і 
для збор най, і для ма ла дых 
гуль цоў. А вось ка заць пра 
пры чы ны, ча му ту ды не бя-
руць СКА, не ў ма ёй кам пе-
тэн цыі.

— Пе ра ход Ар цё ма Ка-
раль ка і Вя ча сла ва Сал да-
цен кі моц на па сла біў ка-
ман ду?

— Вя до ма, хлоп цы бы-
лі лі да ра мі, і яны за раз нам 
бы вель мі спат рэ бі лі ся. Але 
прай шоў час, і мы ўжо пры-
вык лі раз ліч ваць на ся бе, на 
той склад, які ёсць сён ня.

— На твой по гляд, хто з 
іх у леп шай сі ту а цыі: Ка ра-
лёк у чэм пі я на це Фран цыі, 
дзе яго клуб ся род лі да раў, 
або Сал да цен ка ў Бун дэс лі-
зе, але яго ка ман да на гра ні 
вы ле ту.

— Я ду маю, у іх пры клад-
на роў нае ста но ві шча. У 
Бун дэс лі зе аў тсай дар мо жа 
абы граць лі да ра, у Фран цыі 
ўсё больш-менш спа кой на і 
прад ка заль на. Са мае га лоў-
нае, што і Ар цём, і Сла ва не 
ся дзяць на лаў ках, а ма юць 

доб ры гуль ня вы час, яны ма-
лай цы.

— Кі раў ні кі СКА не ха ва-
юць, што ёсць по пыт і на ін-
шых ма ла дых гуль цоў, і тут 
на ро зум перш за ўсё пры-
хо дзіць тваё проз ві шча...

— Так, бы лі пра па но вы і 
мне, раз гля да лі іх, але па-
куль безвынікова. У мя не 
кант ракт са СКА да 2018 го-
да. Мо жа быць, я яшчэ па трэ-
бен ка ман дзе на на ступ ны 
год (смя ец ца). Вя до ма, ха-
це ла ся б па спра ба ваць ся-
бе ў больш моц най лі зе, каб 
пра цяг ваць рас ці ў пра фе-
сій ным пла не. Бо ця пер мы 
гу ля ем ма ла доб рых мат чаў, 
а ў Фран цыі і Гер ма ніі кож ны 
ты дзень па дзве най мац ней-
шыя гуль ні, з на па лам, дзе 
ўсё вы ра ша ец ца на апош ніх 
5 хві лі нах.

— На ва ша па ка лен не 
ўскла да юць сур' ёз ныя на-
дзеі, у тым лі ку трап лян не 
на Алім пій скія гуль ні.

— Не ве даю, ці ўдас ца 
нам ту ды пра біц ца, але фе-
дэ ра цы яй, кі раў ні ка мі на ша га 
клу ба, трэ не ра мі ўсё ро біц ца 
для та го, каб мы змаг лі згу-
ляць на Алім пі я дзе. Ва дзім 
Ле а ні да віч Са шу рын, Юрый 
Ана то ле віч Шаў цоў па ста ян-
на пра вод зяць збо ры, се мі-
на ры спе цы яль на для ра бо ты 
з мо лад дзю, та му за ста ло ся 
толь кі нам са мім ста ран на 
пра ца ваць.

«Мы на стро е ны 
пе ра ма гаць»

Ула дзі слаў КУ ЛЕШ рас каз вае пра збор ную, 
ба раць бу «ар мей цаў» з БГК і свае перспектывы

Жло бін ужо даў но стаў па-
са праўд на му спар тыў ным 
го ра дам, сваю рэ пу та цыю 
ён па цвер дзіў на пя рэ дад ні, 
пры ня ўшы ганд боль ны ад бо-
рач ны тур нір да чэм пі я на ту 
Еў ро пы — 2017 ся род дзяў-
чат. Мес цам пра вя дзен ня стаў 
Цэнтр алім пій ска га рэ зер ву, 
які раз гар нуў ся на са мым бе-
ра зе Дняп ра.

Гос ці з Пар ту га ліі, Швей ца рыі і 
Гру зіі па за слу гах аца ні лі спар тыў ны 
комп лекс і за ста лі ся за да во ле ныя 
пры ёмам бе ла ру саў.

— Мы заў сё ды га то выя пры маць 
гас цей, та му што рэс пуб лі кан скія 
і між на род ныя тур ні ры пра во дзім 
да во лі час та, — ад зна чае ды рэк тар 
ЦАР Аляк сей СКУР КОЎ СКІ. — І 
атрым лі ва ем толь кі ста ноў чыя вод-
гу кі, та му што га то вы аказ ваць і бе-
ла рус кім, і за меж ным спарт сме нам 

поў ны пе ра лік па слуг, па чы на ю чы 
ад пра жы ван ня, хар ча ван ня і за кан-
чва ю чы ад наў лен чы мі ме ды цын скі-
мі пра цэ ду ра мі.

У мі ну лым го дзе Цэнтр алім пій-
ска га рэ зер ву ў Жло бі не ад зна-
чыў сваё дзе ся ці год дзе. Сён ня ён 
скла да ец ца з ся мі аб' ек таў і ўяў-
ляе са бой свое асаб лі вую пі ра мі ду. 
Пер шы мі (у 2006 го дзе) ад кры лі ся 
ля до вая арэ на, раз лі ча ная на 2000 
гле да чоў, і пла валь ны 50-мет ро вы 
ба сейн. Паз ней з'я віў ся аква парк, 
які ад ра зу стаў ад ным з лю бі мых 
мес цаў га ра джан. Ён, да рэ чы, быў 

пры зна ны «Най леп шым ту рыс тыч-
ным аб' ек там» Рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Па знай Бе ла русь».

У да да так у кро ка вай да ступ нас-
ці ад ужо на яў ных аб' ек таў бы лі па-
бу да ва ныя па лац гуль ня вых ві даў 
спор ту на 1500 гля дац кіх мес цаў, 
вяс ляр ная ба за і лы жа ро лер ная 
тра са. Каб Цэнтр быў паў на вар тас-
ным уні вер саль ным аб' ек там, неўза-
ба ве з'я віў ся і гас ці ніч ны комп лекс 
«Дняп роў ская жам чу жы на», які мо-
жа пры няць 114 ча ла век.

— Сён ня ў нас зай ма ец ца ка ля 
ты ся чы дзя цей па 7 ад дзя лен нях. 
Усе ві ды спор ту — алім пій скія, та му 
ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю, і мы, 
трэ ба ска заць, ус кла да ем над зеі 
на на шых на ву чэн цаў. Са мы мі па-
спя хо вы мі ві да мі па куль з'яў ля юц ца 
ха кей і пла ван не, доб рыя вы ні кі ў 
на шых вы ха ван цаў і ў ака дэ міч ным 
вес ла ван ні, у вес ла ван ні на бай дар-
ках і ка ноэ і ў ва лей бо ле. Бія тлон і 
ганд бол па куль для Жло бі на з'яў-
ля юц ца ма ла ды мі ві да мі, та му пра 
вы ні кі ка заць ра на, — ад зна чае 
Аляк сей Скур коў скі.

Тое, што комп лекс жы ве ак тыў ным 
жыц цём, ба чыш, ледзь на блі зіў шы ся 
да спар тыў ных аб' ек таў: прак тыч на 
ка ля кож на га з іх клу біц ца дзят ва.

— Мы тут амаль кож ны дзень. 
Ста рэй шы сын зай ма ец ца ха ке ем, 
ма лод шы — па куль пла ван нем, — 
рас каз вае жы хар ка Жло бі на 

Святла на МІ КУ ЛІЧ. — Для та кіх га-
ра доў, як наш, па доб ныя спар тыў ныя 
цэнт ры прос та ад ду шы на, пры хо дзім 
сю ды і ад чу ва ем ся бе жы ха ра мі су-
час на га, раз ві то га го ра да. Па куль 
ча каю дзя цей з трэ ні роў кі, ма гу ў 
ка вяр ню зай сці, пе ра ку сіць пас ля 
ра бо ты, а не ка то рыя баць кі ў нас за 
гэ тыя паў та ры-дзве га дзі ны па спя ва-
юць па зай мац ца ў трэ на жор най за ле 
або сха дзіць на фіт нес. У вы хад ныя 
мы тут на огул усёй сям' ёй: муж — 
у лаз ню, мы з дзець мі — на гор кі ў 
аква парк. Па ру ра зоў на ме сяц мо-
жам да зво ліць гэ та са бе без шко ды 
для ся мей на га бюд жэ ту. Шчы ра вам 
ска жу, кош ты ў нас знач на ад роз ні ва-
юц ца ад мін скіх, та му спа чат ку вель мі 
час та пры яз джа лі са ста лі цы і Го ме ля 
ў наш аква парк. Ка лі та кія комп лек сы 
бу ду юц ца пра ду ма на, з ро зу мам, не 
ўзні кае пы тан ня — «на вош та?» Ін шая 
спра ва, ка лі б яны не бы лі за па тра ба-
ва ныя, — ад зна чае Свят ла на.

На сель ніц тва Жло бі на — 75 ты-
сяч ча ла век, і спорт тут лю бяць, гэ-
та ві даць па на вед валь нас ці мат чаў 
ха кей на га клу ба «Ме та лург» (кі раў-
ніц тва арэ ны пад крэс лі вае, што па 
ста тыс ты цы гуль ні ка ман ды на вед-
вае кож ны дру гі жы хар го ра да), ды і 
ганд боль ная ква лі фі ка цыя, якая 
прай шла на пя рэ дад ні, па цвяр джае 

ак тыў насць гра ма дзян. Кі раў ніц тва 
комп лек су ад зна чае, што асноў ная 
до ля фі нан са ван ня на ўтры ман не 
аб' ек та вы лу ча ец ца з бюд жэ ту, але 
вось-вось ліч бы на блі зяц ца да ад-
зна кі 50 на 50.

— Мы бліз кія да та го, каб па кры-
ваць па ло ву вы дат каў на ўтры ман-
не ЦАР за кошт гас па дар чай дзей-
нас ці. У асноў ным гэ та да хо ды ад 
аква пар ку, спа-са ло на, са ля рыя, 
біль яр да, ка вяр ні. Знач ную част ку 
срод каў мы атрым лі ва ем ад зда-
чы пло шчаў у арэн ду, пра вя дзен ня 
кар па ра тыў ных ме ра пры ем стваў 
і, вя до ма ж, ву чэб на-трэ ні ро вач-
ных збо раў бе ла рус кіх і за меж ных 
спар тыў ных клу баў. Больш за ўсё, 
вя до ма, да нас едуць ра сі я не, та му 
што кошт у нас ні жэй шы, а якасць 
па слуг вы шэй шая. Але бы лі і больш 
да лё кія гос ці, у 2015 го дзе пры яз-
джа лі плыў цы з Бах рэй на і так са ма 
за ста лі ся за да во ле ныя, — рас каз-
вае Аляк сей Ле а ні да віч.

Поў ным пры знан нем па спя хо ва-
га функ цы я на ван ня Цэнт ра ста ла 
ўклю чэн не яго ў эк скур сій ны тур 
«За ла тое каль цо Го мель шчы ны».

Матэрыялы падрыхтавала 
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by
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Да тэ мы:
Збор ная Бе ла ру сі (U-19) 
у ад бо рач ным тур ні ры 
да чэм пі я на ту Еў ро пы 
за ня ла трэ цяе мес ца ў гру пе 
і не прай шла на Еў ра-2017.

«Па доб ныя спар тыў ныя 
цэнт ры прос та ад ду шы на, 
пры хо дзім сю ды і ад чу ва ем 
ся бе жы ха ра мі су час на га, 
раз ві то га го ра да».

НА БЕ РА ЗЕ ДНЯП РАНА БЕ РА ЗЕ ДНЯП РА
Адзін з са мых буй ных спар тыў ных аб' ек таў Го мель шчы ны 
пры няў чар го вы між на род ны тур нір

Муж чын ская на цы я наль ная збор ная па ганд бо ле пра-
вя ла пер шы пас ля чэм пі я на ту све ту збор і на вы хад ных 
згу ля ла два та ва рыс кія па ядын кі з ка ман дай Швей ца-
рыі. У пер шым мат чы мац ней шы мі бы лі швей цар цы, а 
вось у дру гім на шым гуль цам уда ло ся вы рваць ні чыю 
на апош ніх се кун дах су стрэ чы. За раз асноў ная за да ча 
дру жы ны Юрыя Шаў цо ва — доб ра пад рых та вац ца да 
ад бо рач ных мат чаў чэм пі я на ту Еў ро пы — 2018. На га-
да ем, там на шай збор най яшчэ трэ ба бу дзе згу ляць два 
мат чы з па ля ка мі і па ад ным з сер ба мі і ру мы на мі.

Вакол арэнВакол арэн  ��

Падчас спаборніцтваў трыбуны не пустуюць.


