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Шум хва ляў, свіст вет ру і ля ту чы 

вет разь над ва дой — кар ці на 

звык лая для мар скіх пей за жаў 

Іс па ніі ці Іта ліі. Аказ ва ец ца, 

для Бе ла ру сі так са ма. Пун со-

выя вет ра зі кніж най Асо лі — 

сім вал над зеі і ма ры. Бе лыя 

вет ра зі бе ла рус кіх яхт сме-

наў — сім вал іх ве ры ў ся бе і 

спар тыў най сі лы, пад які мі яны 

ўпэў не на ідуць да сва іх мэт.

Мо ра ня ма, а спорт ёсць
Па рус ны спорт у Бе ла ру сі з'я-

віў ся ў дру гой па ло ве 1960-х. 
А ў 1977 го дзе ў ак ты ве бе ла рус-
кіх яхт сме наў ужо быў за ла ты ме-
даль юні ёр ска га чэм пі я на ту Еў ро-
пы, які за ва я ваў Сяр гей Ха рэц кі 
ў кла се «Фін». У гэ тым жа го дзе 
збор ная ка ман да Бе ла ру сі за ня ла 
пер шае агуль на ка манд нае мес-
ца на ІІ Усе са юз ных спар тыў ных 
гуль нях мо ла дзі. Па чы на ю чы з 
1980 го да бе ла рус кія яхт сме ны — 
па ста ян ныя ўдзель ні кі Алім пій скіх 
гуль няў. Для кра і ны, дзе ня ма мо-
ра, сам факт раз віц ця па рус на га 
спор ту і да стой ных вы ступ лен няў 
спарт сме наў на між на род ным уз-
роў ні зда ец ца нон сэн сам. І ў гэ тым 
за клю ча ец ца не прад ка заль насць 
зга да на га ві ду спор ту. Зрэш ты, не 
толь кі ў гэ тым...

Аказ ва ец ца, для яго раз віц ця 
на яў насць мо ра зу сім не аба вяз ко-
вая. У гэ тым упэў не ны стар шы ня 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі па рус-

на га спор ту Алег СПО ЛАН: «Тое, 
што зай мац ца па рус ным спор там 
мож на толь кі на мо ры — стэ рэа тып. 
Усе ра сій скія па спя хо выя яхт сме ны, 
пе ра мож цы і пры зё ры вя лі кіх між-
на род ных спа бор ніц тваў вы рас лі ў 
Даў га пруд ным на Кляз мен скім ва-
да схо ві шчы. У са вец кі час трох ра-
зо вы алім пій скі чэм пі ён Ва лян цін 
Ман кін вы рас на Кі еў скім ва да схо-
ві шчы. А ў Кры ме ў той час не бы ло 
ні вод на га яхт клу ба. Лі да ры су свет-
на га па рус на га спор ту, італь ян цы, 
пра цу юць на во зе ры Гар да. 

Сваё мо ра ў бе ла ру саў усё ж та-
кі ёсць. На бе ра зе Мінск ага мо ра 
ўжо 22 га ды пра цуе Рэс пуб лі кан скі 
цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі па 
па рус ным спор це. Ле там спарт сме-
ны па ка ра юць хва лі Мінск ага мо-
ра, а зі мой за кла да юць фун да мент 
фор мы на ле та. Спарт сме нам не-
аб ход на агуль ная і сі ла вая вы нос-
лі васць, спрыт насць, ка ар ды на цыя 

ру хаў. «Час цей за ўсё спа бор ніц твы 
пра хо дзяць у вель мі сціс лыя тэр мі -
ны. За ча ты ры дні трэ ба пра ехаць 
12 го нак, то-бок па тры гон кі ў дзень. 
Кож ная гон ка зай мае пры клад на га-
дзі ну. І ўвесь гэ ты час спарт смен вы-
трым лі вае вя ліз ную на груз ку на но гі, 
прэс, спі ну, трэ ба па ста ян на тры маць 
вя роў кі. Пры моц ным вет ры на груз-
ка па вя ліч ва ец ца ўдвая, та му і чэм-
пі ё на мі ста но вяц ца тыя, хто доб ра 
пад рых та ва ны фі зіч на. У нас ёсць 
алім пій ская дыс цып лі на — вінд-
сёр фінг, вель мі эк стрэ маль ная. У 
ёй вы сту па юць спарт сме ны, якія 
пад цяг ва юц ца больш як 20 ра зоў, 
пла ва юць па пер шым спар тыў ным 
раз ра дзе. Яны ўвесь час тры ма юць 
ба ланс дош кі, утрым лі ва юць па рус, 
і ўсё гэ та пад час ру ху з хут ка сцю ка-
та ра», — рас каз вае Алег Спо лан.

На алім пій скай хва лі
Сен са цый ны пе ра нос Алім пій-

скіх гуль няў на 2021 год ака заў-
ся на ру ку бе ла рус кім яхт сме нам. 
«Мы не чэм пі ё ны све ту, у нас вель-
мі ма ла дая ка ман да, якая толь кі 
на пад' ёме. І гэ ты год — вы дат ная 
маг чы масць для на шай мо ла дзі 
па вы сіць сваё май стэр ства. Ка-
неш не, лі да рам бу дзе цяж ка яшчэ 
год утры мац ца на вяр шы ні і ў То кіа 
па цвер дзіць сваё май стэр ства. За 
год мо жа з'я віц ца хтось ці больш 
моц ны, на прык лад, бе ла ру сы», — 
дзе ліц ца Алег Спо лан.

У пра гра му Алім пій скіх гуль-
няў уклю ча ны дзе сяць дыс цып-
лін па рус на га спор ту. У Бе ла ру сі 
раз ві ва ец ца толь кі ча ты ры з іх: 
«Ла зер-стан дарт», «Ла зер-ра ды-
ял», вінд сёр фінг RS:Х у муж чын і 
жан чын. Ях ты кла са «ла зер» — са-
мыя вя до мыя і па пу ляр ныя ў све це. 
Па чы на ю чы з Алім пій скіх гуль няў 
2008 го да, муж чы ны і жан чы ны 
спа бор ні ча юць у асоб ных кла сах 
«Ла зер-стан дарт» і «Ла зер-ра ды-
ял» ад па вед на. Па між са бой гэ тыя 
ях ты ад роз ні ва юц ца па ме ра мі і 
фор ма мі па ру са і мач ты. Вінд сёр-
фінг — гэ та спа бор ніц твы на лёг-
кай дош цы з уста ля ва ным на ёй 
па ру сам. Да рэ чы, алім пій скі клас 
дыс цып лі ны RS:Х пра ду гледж вае 
гон кі на ад ноль ка вых кам плек тах 
ад на го вы твор цы. Аб ста ля ван не 
для вінд сёр фін га скла да ец ца з 
дош кі шы ры нёй 93 сан ты мет ры і 
даў жы нёй 286 сан ты мет раў і па-
ру са.

Бе ла рус кія спарт сме ны за ва-
я ва лі алім пій скія лі цэн зіі ў двух 
ві дах — «Ла зер-ра ды ял» і вінд-
 с ё фінг RS:X у муж чын. У па рус ным 
спор це пу цёў кі на алім пі я ду не-
імян ныя і раз мяр коў ва юц ца па між 
кра і на мі. Пры гэ тым кож ная кра і-
на ў кож ным ві дзе пра гра мы мо жа 
прад ста віць толь кі ад на го спарт-
сме на. Та му па куль не вя до ма, хто 
кан крэт на з бе ла рус кіх спарт сме-
наў на ступ ным ле там ад пра віц ца 
ў То кіа. Кі раў ніц тва фе дэ ра цыі ад-
зна чае, што ў кож ным ві дзе пра-
гра мы ёсць па два раў на цэн ныя 
лі да ры-кан ды да ты. Ім яшчэ да вя-
дзец ца па спа бор ні чаць за алім пій-
скія пу цёў кі на вя сен нім чэм пі я на це 
Еў ро пы і Куб ку Бе ла ру сі.

У вінд сёр фін гу RS:Х лі да ры 
Ар цём Джа ва даў і Мі кі та Цыр кун. 
У роз ныя га ды хлоп цы ста на ві лі ся 
пры зё ра мі і пе ра мож ца мі чэм пі я на-
таў све ту і Еў ро пы ся род юні ё раў. 
Яны ж і за ва я ва лі алім пій скія лі цэн-
зіі. Ся род дзяў чат у гэ тай дыс цып-
лі не най леп шыя вы ні кі па каз ва юць 
юні ёр кі Юлія Мат ві ен ка і Яна Ло-
маць. На мі ну ла год нім чэм пі я на це 
све ту ся род юні ё раў Юлія за ня ла 
чац вёр тае мес ца. Стар шы ня фе-
дэ ра цыі ўпэў не ны, што сё ле та яна 
маг ла б за ва я ваць ме даль, ка лі б 
тур нір не быў ад ме не ны. Юлія і 
Яна яшчэ бу дуць удзель ні чаць у 
ро зыг ры шы лі цэн зій на Алім пій скія 
гуль ні. 

Спорт без уз рос ту
У кла се «Ла зар-ра ды ял» ужо 

20 га доў ня ма роў ных Тац ця не 
Драз доў скай. Удзе лам у пя ці Алім-
пій скіх гуль нях мо жа па хва ліц ца не 
кож ны спарт смен, не толь кі ў па рус-
ным спор це, але і ў лю бым ін шым. 
Чэм пі ён ка све ту і чэм пі ён ка Еў ро пы 
зноў за ва я ва ла алім пій скую лі цэн-
зію. Але ня ма га ран тыі, што кра і ну ў 
То кіа бу дзе прад стаў ляць ме на ві та 
Тац ця на. Ле ген дар най спарт смен-
цы ды хае ў спі ну Ка ця ры на Сань ко, 
ся рэб ра ны пры зёр чэм пі я на ту Еў-
 ро пы ся род мо ла дзі 2019 го да.
Са ма ж Тац ця на ста віц ца да гэ та-
га са спар тыў най фі ла со фі яй: «Ка-
неш не, мне хо чац ца вы сту піць на 
сва ёй шос тай алім пі я дзе, і я пры-
кла даю да гэ та га ўсе на ма ган ні. 
Кож ныя Алім пій скія гуль ні — асаб-
лі выя, яны да юць аб са лют на но выя 
эмо цыі, ма ты ва цыю. Па ста ян на мя-
ня юц ца лю дзі, а ад гэ та га мя ня юц-
ца так ты ка і стра тэ гія. А гэ та ўжо 

но выя ве ды і не паў тор ны во пыт. 
Дру гое мес ца Ка ця ры ны Сань ко 
на чэм пі я на це Еў ро пы ста ла са-
праўд ным пра ры вам у бе ла рус кім 
па рус ным спор це. У нас даў но не 
бы ло та кіх вы ні каў. І хоць нам яшчэ 
прый дзец ца спра чац ца за пу цёў-
ку ў То кіа, я ра да, што ў нас ёсць 
моц ная мо ладзь. Трэ ба і ма ла дым 
спарт сме нам да ваць шанц за явіць 
аб са бе».

У па рус ным спор це не маг чы ма 
ўга даць, у якім уз рос це спарт смен 
мо жа па каз ваць свой най леп шы 
вы нік. І ў гэ тым яшчэ ад на пры чы-
на яго не прад ка заль нас ці. Спа бор-
ніц твы з са пер ні ка мі ўдвая ма ла-
дзей шы мі — звы чай ная спра ва для 
спарт сме наў. Не мец Ёхен Шу ман 
у 1976 го дзе вый граў Алім пій скія 
гуль ні ў Ман рэ а лі ў 22 га ды. Пас-
ля ён яшчэ тры ра зы ста на віў ся 
алім пій скім чэм пі ё нам. А са вец кі 
яхт смен Ба рыс Буд ні каў вый граў 
чэм пі я нат Еў ро пы і за ва я ваў «се-
раб ро» Алім пій скіх гуль няў 1980 го-
да ва ўзрос це 40 га доў. Тац ця на 
Драз доў ская пе ра маг ла на чэм пі я-
 на це све ту — 2007 у 29 га доў. Па 
сло вах стар шы ні фе дэ ра цыі, сён ня 
ў свае 42 яна па каз вае най леп шыя 
вы ні кі па агуль най фі зіч най пад-
рых тоў цы.

Пад вет ра зя мі над зеі
Бе ла рус кі па рус ны спорт скан-

цэнт ра ва ны ў Мін ску. У ста лі цы 
пра цуе дзі ця ча-юнац кая спар тыў-
ная шко ла па рус на га спор ту. У Рэс-
пуб лі кан скім цэнт ры алім пій скай 
пад рых тоў кі ёсць гру пы як па чат ко-
вай пад рых тоў кі, так і вы шэй ша га 
спар тыў на га май стэр ства. Уво гу-
ле па рус ным спор там зай ма ец ца 
больш за 400 юных спарт сме наў. 
«Мы мо жам на браць і бо лей дзя-
цей, на шчас це, ін та рэс да на ша га 
спор ту ёсць. Але мы аб ме жа ва-
ныя маг чы мас ця мі бюд жэ ту. Шко-
лы ўтрым лі ва юц ца на бюд жэт ныя 

срод кі, і ёсць дак лад ны план кам-
плек та ван ня, трэ нер скіх ста вак і 
коль кас ці вуч няў. Па рус ны спорт 
раз ві ва ец ца ў Го ме лі і Грод не, дзе 
так са ма пра цу юць дзі ця ча-юнац-
кія спар тыў ныя шко лы. За раз мы 
ад кры ва ем ад дзя лен не на шай фе-
дэ ра цыі на Брас лаў скіх азё рах», — 
рас ка заў Алег Спо лан.

Раз віц цё па рус на га спор ту цес-
на звя за на з яшчэ ад ной важ най 
праб ле май, якая да ты чыц ца не 
толь кі яхт сме наў, упэў не ны кі раў-
нік фе дэ ра цыі: «У нас не рас паў-
сю джа ны рач ны ту рызм, які не па-
срэд на звя за ны з раз віц цём на ша-
га ві ду спор ту. У Бе ла ру сі шмат рэк 
і азёр, гэ та мо жа пры ваб лі ваць ту-
 рыс таў, яхтсме наў-ама та раў. А на 
спра ве прак тыч на ні на ад ной ра-
цэ ня ма дзе па ста віць ях ту, ня ма 
ні бух ты, ні пры ча ла. На бе ра зе 
ва да ёмаў нель га бу да ваць гас ці-
ні цы, яхт-клу бы. На азё рах Гар да, 
Ба ла тон мож на, а ў нас нель га. Але 
я спа дзя ю ся, гэ та ка лісь ці бу дзе 
вы праў ле на, у нас з'я віц ца рач ны 
ту рызм, і па рус ны спорт у Бе ла ру сі 
на бу дзе дру гое ды хан не».

Па рус ны спорт з яго імк лі вас-
цю і ві до вішч нас цю за слу гоў вае 
боль шай вя до мас ці і па пу ляр нас-
ці. У све це яго раз ві ва юць толь кі 
105 кра ін, і Бе ла русь ся род іх не на 
апош нім мес цы. Так, уз ро вень бе-
ла ру саў не та кі вы со кі, як у су свет-
ных лі да раў з Ні дэр лан даў, Іс па ніі, 
Іта ліі. Але бе ла рус кія спарт сме ны 
імк нуц ца гуч на за явіць аб са бе на 
між на род ным уз роў ні. І чым больш 
лю дзей ве дае пра гэ ты від спор ту, 
тым лепш, упэў не на Тац ця на Драз-
доў ская: «Па рус ны спорт апош нім 
ча сам знач на пра грэ сі руе, з'яў ля-
ец ца ўсё больш ама та раў. Але гэ-
та га не да стат ко ва. Хо чац ца, каб 
як ма га больш лю дзей ім зай ма ла-
ся. Па рус ны спорт вар ты та го, каб 
удзя ляць яму ўва гу».

Важ най ры сай алім пі я ды ў Сід неі стаў 
кло пат аб на ва коль ным ася род дзі. Усе аб'-
ек ты бы лі па бу да ва ны з эка ла гіч на чыс тых 
ма тэ ры я лаў. Бы ло ачы шча на 160 гек та раў 
вод ных рэ сур саў і за свое на 180 гек та раў 
пра мыс ло вых пус так. Гуль ні па спры я лі ўлад-
ка ван ню мно гіх пры лег лых да го ра да ра ё наў. 
Пас ля Сід нея алім пій скія аб' ек ты бу ду юц ца 
з эка ла гіч на чыс тых ма тэ ры я лаў, з на го ды 
Алім пій скіх гуль няў ства ра лі ся іні цы я ты вы 
і пра гра мы па аба ро не на ва коль на га ася-
род дзя. Гэ тыя і ін шыя пра гра мы на праў ле ны 
на па вы шэн не да свед ча нас ці ўдзель ні каў і 
гле да чоў алім пі я ды аб уплы ве вя лі кіх спар-
 тыў ных па дзей на эка ла гіч ную сі ту а цыю ў 
све це. Па чы на ю чы з Лон да на-2012 ар га ні-
за та ры Алім пій скіх гуль няў ак тыў на су пра-
цоў ні ча юць з не за леж ны мі пры ро да ахоў ны мі 
ар га ні за цы я мі — Су свет ным фон дам дзі кай 
пры ро ды (WWF) і «Грын піс». 

З кож ным алім пій скім цык лам эка ла гіч-
ная па вест ка ста но віц ца больш ак ту аль най. 
Алім пій скія гуль ні ў То кіа му сяць стаць са-
 май эка ла гіч най алім пі я дай — ка лі не ва ўсёй 

алім пій скай гіс то рыі, то на блі жэй шыя два 
га ды дак лад на, да алім пі я ды 2022 у Пе кі не. 
У япон скай ста лі цы бу дзе вы ка рыс тоў вац-
ца элект рыч насць вы ключ на з уз наў ляль ных 
кры ніц. Па ста мен ты і под ыу мы вы ка на ныя з 
плас ты ка вых ад хо даў. Алім пій скі фа кел — з 
пе ра пра ца ва на га алю мі нію. На ват 18 ты сяч 
лож каў для спарт сме наў зроб ле ны з пе ра пра-
ца ва на га кар до ну. Кож ны ах вот ны змог унес-
ці свой уклад у ства рэн не алім пій скіх ме да-
лёў. Ар га ні за та ры са бра лі 6,2 міль ё на ста рых 
га джэ таў, каб атры маць па трэб ныя ме та лы. 
Уся го ста рая тэх ні ка да ла 32 кі ла гра мы зо ла-
та, з яко га зроб ле ны ме да лі То кіа-2021.

Ад нак на пер шым мес цы ў Сід неі ўсё ж 
та кі быў спорт, які так са ма пры нёс шэ раг
знач ных па дзей. Упер шы ню ў пра гра му Алім-
пій скіх гуль няў бы лі ўклю ча ны тры ят лон, 
тхэк ван до і скач кі на ба ту це. У спар тыў най 
гіс то рыі Ка ме ру на з'я віў ся пер шы за ла ты 
ме даль алім пі я ды, які за ва я ва ла ка ман да 
па фут бо ле. На спа бор ніц твах па стэн да вай 
страль бе ўкра і нец Мі ка лай Міль чаў вы біў 
150 мі шэ няў са 150. Гэ та веч ны су свет ны 
рэ корд, які мож на паў та рыць, але не пе ра-
ўзы сці. Да сюль не па бі ты рэ корд іран ска га 
цяж ка ат ле та Ху сей на Рэ за за дэ, які ў су ме 
сва іх спроб пад няў 472,5 кі ла гра ма.

Свой уклад у алім пій скую гіс то рыю ўнес лі 
і бе ла рус кія ўдзель ні кі Алім пій скіх гуль няў 
у Сід неі. Бе ла русь прад стаў ля лі 140 спарт-
сме наў у 21 ві дзе спор ту. Уся го бе ла ру сы 
за ва я ва лі 17 ме да лёў, з іх тры — вы шэй-
шай про бы. Свой пер шы і адзі ны алім пій скі 
ме даль у Сід неі ўзя ла Яні на Пра ва лін ская-
Ка роль чык — у спа бор ніц твах па штур хан-
ні яд ра яна за кі ну ла сна рад на 20 мет раў 
56 сан ты мет раў у шос тай спро бе. Сваё 
сло ва на гэ тай алім пі я дзе ска за ла і Элі на 
Зве ра ва. Брон за вая пры зёр ка Алім пій скіх 
гуль няў 1996 го да ў кі дан ні дыс ка ў Сід неі 
ўзя ла зо ла та. Яе вы нік — 68 мет раў 40 сан-
ты мет раў — ака заў ся не да ся галь ным для 
са пер ніц. Та ды ж двух ра зо вай алім пій скай 
чэм пі ён кай у ака дэ міч най грэб лі ста ла ле-
ген дар ная Ка ця ры на Карс тэн. У 2000 го дзе 
зор ка яе та лен ту і май стэр ства толь кі раз-
га ра ла ся, каб свя ціць яшчэ 19 га доў да за-
вяр шэн ня кар' е ры ў 2019 го дзе.

Два ся рэб ра ныя ме да лі Сід нея пры нес ла 
мас тац кая гім нас ты ка. Юлія Рас кі на за ня ла 
дру гое мес ца ў адзі ноч ным пер шын стве, а 
збор ная Бе ла ру сі — у ка манд ным. За слу жа ны 
трэ нер Рэс пуб лі кі Бе ла русь і шас ці крат ны чэм-
пі ён све ту ў страль бе з піс та ле та Ігар Ба сін скі 
на алім пі я дзе 2000 го да так са ма па ды маў ся на 
дру гую і трэ цюю сту пе ні п'е дэс та ла.

Брон за вых ме да лёў бе ла рус кія спарт сме-
ны пры вез лі з Аў стра ліі аж но адзі нац цаць. 
Тры з іх за ва я ва лі лёг ка ат ле ты. Іры на Ят чан-
ка і Ігар Аста по віч у кі дан ні дыс ка і На тал ля 
Са за но віч — у ся мі бор'і. Пер шы алім пій скі 
ме даль у дзю до для Бе ла ру сі за ва я ваў Ана-
толь Ла ру коў. Ад зна чы лі ся і страл кі. Ла лі та 
Яў глеў ская ста ла брон за вай пры зёр кай у 
страль бе з піс та ле та. А Сяр гей Мар ты наў 
атры маў ме даль у спа бор ніц твах з він тоў-
кай. Праз 12 га доў у Лон да не Сяр гей узяў 
рэ ванш і стаў пер шым у гіс то рыі не за леж най 
Бе ла ру сі алім пій скім чэм пі ё нам па страль-
бе. Па поў ні ла ся ме да льная скар бон ка і ў 
цяж кай ат ле ты цы. Ге надзь Аля шчук у ка-
тэ го рыі 62 кг і Сяр гей Лаў рэ наў у ка тэ го рыі 
69 кг за ня лі трэ ція мес цы. Па вел Доў галь 
і Дзміт рый Дзя бел ка за ва я ва лі брон за выя 
ме да лі ў су час ным пя ці бор'і і грэ ка-рым скай 
ба раць бе ад па вед на.

Алім пій скія гуль ні 2000 го да па ка за лі 
прык лад, як га лоў ныя стар ты ча ты рох год дзя 
па він ны аб' яд ноў ваць лю дзей усіх пра фе сій і 
на цы я наль нас цяў. Гэ та быў уда лы май стар-
клас па вы ка нан ні алім пій скіх прын цы паў.

МАЙ СТАР-КЛАС НА БУ ДУ ЧЫ НЮ
ХXVІІ лет нім Алім пій скім гуль ням — 20 га доў!

ПАД НЯЦЬ ВЕТ РА ЗІ! ПОЎ НЫ НА ПЕ РАД!ПАД НЯЦЬ ВЕТ РА ЗІ! ПОЎ НЫ НА ПЕ РАД!
Бе ла рус кі па рус ны спорт узяў курс на пос пехБе ла рус кі па рус ны спорт узяў курс на пос пех

Двац цаць га доў та му на ста ды ё не 

«Аў стра лія» лёг ка ат лет ка Кэт рын 

Фры ман за па лі ла агонь пер шых Алім-

пій скіх гуль няў но ва га ты ся ча год дзя. 

Алім пі я да 2000 го да ў Сід неі ўва саб-

ля ла ўсе алім пій скія ідэа лы: спар тыў-

ныя да сяг нен ні, адзін ства, стой касць 

і іна ва цыі.

Бе ла рус кая фе дэ ра цыя па рус на га спор ту.

Матэрыялы падрыхтавала 

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.
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