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На Алім пі я дзе ў Пе кі не ў жніў ні 

2008 го да Му рад Гай да раў стаў 

брон за вым пры зё рам у ба раць-

бе ў ка тэ го рыі да 74 кілаграмаў. 

Ад нак у 2016 го дзе пас ля пе-

ра пра вер кі до пінг-проб вы нік 

ся рэб ра на га пры зё ра з Уз бе кі-

ста на Са сла на Ці гі е ва быў ану-

ля ва ны, і «се раб ро» пе рай шло 

прад стаў ні ку Бе ла ру сі. Уру чыў 

уз на га ро ду кі раў нік Еў ра пей-

скіх алім пій скіх ка мі тэ таў Янез 

Ка чы ян чыч.

«Сён ня мы су тык ну лі ся з не ар-

ды нар най сі ту а цы яй. На на ра дзе 

ў Ла за не То мас Бах па пра сіў мя не 

ўру чыць ме даль. МАК пры трым-

лі ва ец ца чыс та га спор ту. Ка лі мы 

су ты ка ем ся са ста ноў чы мі до пінг-

про ба мі, мы пе ра гля да ем вы ні кі. 

Лі чу, вы вар тыя ся рэб ра на га ме да-

ля Пе кі на-2008, і асаб лі ва пры ем-

на ўру чаць яго тут, у Бе ла ру сі», — 

ад зна чыў Янез Ка чы ян чыч.

«Так вы ра шыў Між на род ны 

алім пій скі ка мі тэт, з чым бы ло не-

маг чы ма не па га дзіц ца. Пры ем на, 

што ўру чэн не прай шло до ма, на 

ра дзі ме. Яшчэ ня даў на я пе ра мог 

на чэм пі я на це Бе ла ру сі і рых та-

ваў ся да чэм пі я на ту Еў ро пы, але 

траў ма ваў ка ле на. Пас ля гэ та га 

да вя ло ся ўзяць паў зу. Але я ўжо 

вяр нуў ся да трэ ні ро вак і вы ступ-

лен няў. Ха чу вы сту піць на хут кім 

чэм пі я на це ў Ка зах ста не», — ад-

зна чыў Му рад Гай да раў.

Ве лі зар ны дэ сант доб ра ах-

вот ні каў для ра бо ты на муль-

ты спар тыў ным тур ні ры ар-

га ні за та ры Гуль няў на бі ра лі 

і на ву ча лі ка ля двух га доў. 

Ва лан цёр ская пра гра ма ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў бы ла за пу-

 шча на яшчэ ў ве рас ні 2017-га. 

Да кра са ві ка гэ та га го да 

бы ло са бра на 24 168 за явак 

са 106 кра ін све ту, з іх ада-

бра лі 8000 най леп шых, гэ та 

зна чыць, кож на га трэ ця га. 

Усе ва лан цё ры прай шлі на ву-

чан не, ця пер яны пра цу юць па 

34 кі рун ках: хтось ці кант ра-

люе па ра дак на спар тыў ных 

арэ нах, нех та да па ма гае ту-

рыс там на ву лі цах, хтось ці за-

баў ляе гас цей у фан-зо нах, а 

хтось ці пра цуе з прэ сай... Як, 

на прык лад, На стас ся ДЫШ ЛЕ ВІЧ 

і На тал ля ЗА ЛЕЎ СКАЯ, якія рас-

ка за лі свае гіс то рыі ка рэс пан-

дэн там «Звяз ды».

Спа чат ку дзяў ча ты пра ца ва лі ў 

прэс-цэнт ры на «Па ло ва-Арэ не». Ка-

лі бас кет боль ная пра гра ма на Гуль-

нях скон чы ла ся, яны ад пра ві лі ся ў За-

слаўе, дзе ўся ля кі мі на ма ган ня мі спра-

ба ва лі па лег чыць ра бо ту бе ла рус кім і 

за меж ным прад стаў ні кам СМІ.

На стас ся ву чыц ца ў БДУ на фі-

ла ла гіч ным фа куль тэ це і вы ву чае 

рус кую, бе ла рус кую і поль скую мо-

вы. «Я зай ма ю ся ва лан цёр ствам 

даў но, — рас каз вае дзяў чы на. — Па-

мя таю, ка лі быў чэм пі я нат све ту па 

ха кеі, мне бы ло ўся го 14 га доў, ра зу-

ме ла, што яшчэ за над та ма лая для 

та ко га вя лі ка га спар тыў на га ме ра-

пры ем ства, а вось ця пер, як толь кі 

ўба чы ла, што на бі ра юць ва лан цё раў 

для Еў ра пей скіх гуль няў, зра зу ме ла —

гэ та мой шанц».

А вось для На тал лі ва лан цёр скі 

во пыт пер шы, яна вы ву чае ў МДЛУ 

за меж ныя мо вы — анг лій скую і іс-

пан скую. «Як толь кі з'я ві ла ся пер шая 

ін фар ма цыя пра Еў ра пей скія гуль ні і 

пра тое, што яны прой дуць у Мін ску, 

у мя не ад ра зу паў ста ла жа дан не пры-

няць удзел у іх, але та ды яшчэ не бы ло 

тэх ніч най маг чы мас ці за рэ гіст ра вац-

ца, — ус па мі нае На тал ля. — Ка лі па-

 чаў ся на бор, па да ла за яў ку, бо ве да-

ла, што гэ та бу дзе ад на знач на неш та 

маш таб нае, яр кае. Ча му б не стаць 

част кай та кой ка ман ды?»

Дзяў ча ты ад зна ча юць, што яшчэ 

на эта пе кас тын гу ў іх уз нік ла жа дан-

не пра ца ваць ме на ві та ў прэс-цэнт ры. 

«Для мя не бы ло важ на пра ца ваць 

ме на ві та на гэ тай па зі цыі, та му што ў 

мя не ўжо быў до свед ра бо ты ў прэс-

цэнт ры на чэм пі я на це све ту па бас кет-

бо ле ле тась», — ад зна чае На стас ся. 

А На тал ля ка жа, што не ду ма ла, на 

якой па зі цыі ха це ла б пра ца ваць, да 

та го мо ман ту, па куль не да ве да ла ся, 

што ёсць маг чы масць пра ца ваць з 

прад стаў ні ка мі СМІ. «Па ву чо бе мая 

спе цы я лі за цыя — пі яр, та му за ха-

це ла ся на прак ты цы па спра ба ваць, 

што гэ та та кое. Ва лан цёр ства —

гэ та шы коў ны во пыт для бу ду чы ні, 

маг чы масць зра зу мець, тваё гэ та ці 

не, ад чуць, на коль кі важ на ўза е ма-

дзе ян не з прэ сай і спарт сме на мі ў 

ма ёй пра фе сіі, зра зу мець, як жы ва 

тут і ды на міч на».

Дзяў ча ты рас каз ва юць, што 

ва лан цё ры па ста ян на мя ня юц ца 

па зі цы я мі ў рам ках свай го кі рун-

ку, што да зва ляе ім па спра ба ваць 

ся бе ў роз ных спе цы я лі за цы ях. Гэ-

та да па ма гае з роз ных ба коў пра-

чуць, як ар га ні за ва на маш таб нае 

ме ра пры ем ства. «Збо ку зда ец ца, 

што гэ та так прос та, а на са май 

спра ве — ве лі зар ная пра ца ме не-

джа раў і ўсіх ва лан цё раў», — ад зна-

чае На стас ся.

Сту дэнт кі ка жуць, што пад час на ву-

чан ня іх ува гу звяр та лі перш за ўсё на 

тое, што пер ша рад ная за да ча ва лан-

цё ра — да па ма гаць. Не за цык лі вац ца 

на кан крэт най па зі цыі, а быць ва лан-

цё рам з усіх ба коў і заў сё ды. «На ват 

ка лі ты не ў час сва ёй зме ны ідзеш па 

ву лі цы ў фор ме і да ця бе звяр та юц-

ца, ты па ві нен ад ка заць», — за ўва жае 

На тал ля.

«Так са ма ў пра цэ се на ву чан ня мы 

вель мі шмат ча су на да ва лі ўдас ка на-

лен ню ве даў анг лій скай мо вы, у нас 

бы лі вя ліз ныя тэс ты на 400 пы тан няў 

і цяж кія трэ нін гі, — да дае На стас ся. — 

Толь кі пас ля гэ та га са праў ды зра зу-

ме лі, што га то выя да ра бо ты на та кім 

тур ні ры».

Дзяў ча ты ад зна ча юць, што ў асноў-

ным жур на ліс ты звяр та юц ца да іх з 

пы тан ня мі пра тое, як пад клю чыць 

ін тэр нэт або як прай сці на прэс-тры-

бу ну. «Так са ма нам аба вяз ко ва трэ-

ба свое ча со ва пры но сіць пра та ко лы 

спа бор ніц тваў, каб жур на ліс ты ве да лі 

вы ні кі мат чаў ці за ез даў. Мы со чым 

за фо та па зі цы я мі і за ра бо тай СМІ ў 

мікст-зо не, да па ма га ем ар га ні за ваць 

ін тэр в'ю», — рас каз вае На сця.

На тал ля і На стас ся сцвяр джа юць, 

што ва лан цёр ства за цяг вае, та му гэ-

ты тур нір для іх дак лад на не ста не 

апош нім. «Маг чы ма, мы на ват за хо-

чам па ехаць на Алім пі я ду ў То кіа», — 

дзе ліц ца На тал ля. «Бо ва лан цёр ства — 

вы дат ны шанц па зна ё міц ца з но вы-

 мі людзь мі, но вы мі куль ту ра мі, па гля-

дзець, як ар га ні за ва ны, зда ва ла ся б, 

тыя ж са мыя ме ра пры ем ствы, але ў 

ін шых кра і нах. Гэ та да зва ляе ву чыц-

ца і раз ві вац ца да лей», — рэ зю муе 

На стас ся.

«ШЫ КОЎ НЫ ВО ПЫТ ДЛЯ БУ ДУ ЧЫ НІ»
Гіс то рыі ва лан цё раў, якія ро бяць Еў ра пей скія гуль ні свя там для ўсіх

 Кам пе тэнт ны ка мен та рый
Мі ністр аду ка цыі, кі раў нік пад ка мі тэ та па пы тан нях ар га ні за цыі ра-

бо ты ва лан цё раў Арг ка мі тэ та Гуль няў Ігар КАР ПЕН КА:

— Пе ра важ ная боль шасць ва лан цё раў, якія пра цу юць на Еў ра пей скіх гуль-

нях, — гэ та сту дэн ты, пры тым не толь кі з Мін ска, але і з рэ гі ё наў. Акра мя 

та го, ка ля 300 ва лан цё раў пры цяг ну та з-за мя жы і пры бліз на 500 ва лан цё раў 

прад ста ві лі фе дэ ра цыі па ві дах спор ту. Яшчэ 700 ча ла век — рэ зерв, які ў 

лю бы мо мант мо жа пад мя ніць дзе ю чых ва лан цё раў. Усе яны на ву ча ны.

Сён ня ў кож на га з хлоп цаў і дзяў чат па-роз на му склад ва ец ца ра бо та на 

Еў ра пей скіх гуль нях, яны га то выя вы кон ваць тыя за дан ні, якія вы зна чае 

Ды рэк цыя. На маю дум ку, ва лан цё ры спраў ля юц ца ня дрэн на: у мі ніс тэр стве 

пра цуе штаб на ша га пад ка мі тэ та па дзей нас ці ва лан цё раў, і мы ад соч ва ем 

усе мо ман ты, звя за ныя з пра вя дзен нем Гуль няў. 

Ва лан цёр ства па шы рае пра фе сій ны кру га гляд бу ду ча га спе цы я ліс та. 

Мы ў гэ тым упэў не ны, та му Мі ніс тэр ства аду ка цыі су мес на з гра мад скі мі 

аб' яд нан ня мі пад трым лі вае ўсе гэ тыя па чы нан ні. Мы ўся ляк за ах воч ва ем 

ва лан цё раў, у нас пра хо дзяць кон кур сы. Па вы ні ках Гуль няў мы так са ма не 

за бу дзем ад зна чыць най леп шых ва лан цё раў, та кім чы нам вы ка заў шы ім 

сло вы ўдзяч нас ці.

Пе ра ўзы шлі 
ўсе спа дзя ван ні

Вес ля ры да да лі рос сып ме да лёў 
у скар бон ку збор най

Фі на лы ў вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ пра цяг-
ну лі ся ў За слаўі ў чац вер. Ад ра зу ча ты ры за ла тыя 
ме да лі за ва я ва лі бе ла ру сы ў гэ ты дзень на ІІ Еў ра-
пей скіх гуль нях.

Воль га Ху дзен ка за ва я ва ла за ла тую ўзна га ро ду ў бай дар-

цы на дыс тан цыі 500 метраў. Бе ла рус цы ўда ло ся апя рэ дзіць 

алім пій скую чэм пі ён ку вен гер ку Да ну ту Ко зак і Эму Ёр ген сен 

з Да ніі. «Ка лі б вы толь кі ве да лі, ка го я пе ра маг ла! Да ну та 

Ко зак вель мі кру тая! Яе абы граць ра ней бы ло не рэ аль на. Не 

ве даю, што мне сён ня да па маг ло. На пэў на, тое, што вы сту паю 

ў ся бе до ма, — эма цы я наль на рас ка за ла Воль га. — Ра ней шая 

пе ра мо га на да ла ўпэў не нас ці, я зра зу ме ла, што кан ку рэн та-

здоль ная. На тры бу нах за мя не ба ле лі ма ма, бра ты, шмат 

жы ха роў з май го род на га го ра да Хой ні кі. Дзя куй ім вя лі кі».

«З Воль гай мы пра цу ем апош нія дзе сяць га доў. Ёй да-

во дзі ла ся пе ра адоль ваць роз ныя цяж кас ці, але яна ні ко лі 

ні ад ну трэ ні роў ку не пра ца ва ла на паў сі лы, та му і да ся гае 

та кіх вы со кіх вы ні каў, — пад крэс ліў стар шы трэ нер жа но-
чай збор най Бе ла ру сі па вес ла ван ні на бай дар ках Ге-
надзь ГА ЛІЦ КІ. — Ле тась на чэм пі я на це све ту Воль га мне 

ска за ла: я не ве даю, як яе пе ра маг чы, — на столь кі моц ная 

бы ла вен гер ка. Ад нак праз час мы гэ та зра бі лі, і я ра ды, 

што атры ма лі гэ тую пе ра мо гу на да маш нім ка на ле ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў».

На га да ем, у бя гу чым се зо не на дыс тан цыі 500 метраў 

Воль га Ху дзен ка вы сту па ла на эта пе Куб ка све ту ў Поз на ні, 

дзе за ня ла дру гое мес ца. А ў пер шы дзень спа бор ніц тваў 

яна ра зам з Ма ры най Літ він чук за ва я ва ла за ла тую ўзна га-

ро ду на дыс тан цыі 500 метраў у бай дар цы-двой цы.

Чэм пі ён кай Гуль няў ста ла так са ма Але на На здро ва ў ка-

ноэ-адзі ноч цы на 200-мет ро вай дыс тан цыі. Яна апя рэ дзі ла 

са пер ніц з Гер ма ніі і Поль шчы.

На та кой жа дыс тан цыі ў ка ноэ-адзі ноч цы «зо ла та» вый-

граў і Ар цём Ко зыр. Амаль па ло ву кор пу са ён пры вёз блі-

жэй ша му са пер ні ку. «Груз ад каз нас ці зва ліў ся з пля чэй. 

Ішоў да гэ та га вы ні ку цэ лы год. На рэш це гэ ты дзень на стаў 

і скон чыў ся па спя хо ва. Вель мі ад чу ва ла ся пад трым ка тры-

бун, род ных і бліз кіх. Вя лі кі ім дзя куй. До ма сце ны і праў да 

да па ма га юць. За ва я ваць гэ ты ме даль бы ло цяж ка, але 

пад трым ка гле да чоў да па маг ла спра віц ца з усім», — ад-

зна чыў Ар цём.

У чац вер Ма ры на Літ він чук дру гі раз ста ла чэм пі ён кай 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, вый граў шы «зо ла та» ў гон цы на 

5 000 метраў.

Ся рэб ра ны ме даль у вес ла ван ні на ка ноэ на 500 метраў 

за ва я ва ла двой ка Воль гі Клі ма вай і Над зеі Ма кар чан кі. Так-

са ма «се раб ро» ўзяў жа но чы квар тэт у скла дзе Мар га ры ты 

Мах не вай, Над зеі Па пок, Воль гі Ху дзен кі і Ма ры ны Літ він чук 

у бай дар цы-чац вёр цы. Апя рэ дзіць бе ла ру сак на дыс тан цыі 

500 метраў уда ло ся толь кі вен гер кам. Трэ цім у фі наль ным 

за плы ве на 200 мет раў на бай дар цы стаў Дзміт рый Трац-

ця коў. Та кім чы нам, вес ля ры за ва я ва лі дзе сяць ме да лёў на 

Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску, пяць з іх — за ла тыя.

Ін шыя па дзеі чац вяр га
У сё мы дзень спа бор ніц тваў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бы лі 

ра зы гра ны 24 кам плек ты ме да лёў у та кіх ві дах спор ту, як 

страль ба з лу ка, вес ла ван не на бай дар ках і ка ноэ, ве ла сі-

пед ны спорт — трэк, страль ба ку ля вая, страль ба стэн да вая, 

ба раць ба воль ная, ба раць ба жа но чая. Так са ма прай шлі 

па пя рэд нія спа бор ніц твы па бад мін то не, пляж ным фут бо ле, 

спар тыў най гім нас ты цы і на столь ным тэ ні се.

***
Па вел Да лі до віч за вяр шыў вы ступ лен не ў спа бор ніц-

твах па страль бе з лу ка. У па ядын ку за вы хад у паў фі нал 

бе ла рус са сту піў Сты ву Вій ле ру з Ні дэр лан даў — 1:7. Та кім 

чы нам, бе ла рус кія луч ні кі за вяр шы лі ІІ Еў ра пей скія гуль ні 

з ад ной уз на га ро дай — у жа но чым ка манд ным тур ні ры па 

страль бе з кла січ на га лу ка.

***
Бе ла рус кія спарт смен кі не змаг лі пра біц ца ў фі нал 

спа бор ніц тваў па ку ля вой страль бе. У ква лі фі ка цый ным 

раў ндзе з ма ла ка лі бер най він тоў кі з трох па стаў на 50 метраў 

бе ла рус ка Ма рыя Мар ты на ва на бра ла 1158 ба лаў і за ня ла 

15-е мес ца. Свят ла на Шчар ба цэ віч з вы ні кам 1144 ба лы апы-

ну ла ся на 36-й па зі цыі ся род 39 удзель ніц спа бор ніц тваў.

***
У чац вер у рам ках ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ква лі фі ка цый-

ны мі спа бор ніц тва мі стар та ваў тур нір па спар тыў най гім-

нас ты цы. Фі на лы ў ін ды ві ду аль ным мна га бор'і прой дуць у 

су бо ту, а фі на лы на сна ра дах — у ня дзе лю на Мінск-Арэ не. 

Бе ла русь на Еў ра пей скіх гуль нях прад стаў ля юць Ягор Ша-

рам коў, Анд рэй Лі ха віц кі і Ва сіль Мі ха лі цын у муж чын, а так-

са ма Ган на Мя це лі ца і Анас та сія Аліст ра та ва ў жан чын.

***
На ве ла дро ме Мінск-Арэ ны ра зы гра ны ча ты ры кам-

 плек ты ўзна га род: у ка манд ным спрын це ў муж чын і жан-

чын, а так са ма ў скрэт чы і гон цы па ач ках.

Бе ла русь у гэ ты дзень прад ста ві лі: Па лі на Пі ва ва ра ва, 

Ак са на Са лаў ё ва, Іна Са вен ка і Ка ра лі на Са вен ка (ка манд-

ная гон ка пра сле да ван ня); Ра ман Ціш коў, Яў ген Ахра мен ка, 

Яў ген Ка ра лёк і Гар дзей Ці шчан ка (ка манд ная гон ка пра-

сле да ван ня); Аляк сандр Гло ва, Ар цём Зай цаў і Ула дзі слаў 

Но вік (ка манд ны спрынт). У гон цы па ач ках — Іна Са вен ка, 

у скрэт чы — Яў ген Ка ра лёк.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

ПРАЗ 11 ГА ДОЎ БЕ ЛА РУС КІ СПАРТ СМЕН АТРЫ МАЎ 
«СЕ РАБ РО» АЛІМ ПІЙ СКІХ ГУЛЬ НЯЎ

Ме даль быў уру ча ны на ша му спарт сме ну пад час тур ні ру бар цоў 
на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


