
15 мая 2014 г. 4

Іх мож на сме ла на зваць са мы мі экс-
цэнт рыч ны мі, ары гі наль ны мі і бес-
ша баш ны мі. Тое, як гос ці з Пры бал-
ты кі «хва рэ юць» за сваю лю бі мую 
ка ман ду на «Мінск-Арэ не», са праў ды 
ўраж вае. Гэ та заў сё ды са мыя гуч-
ныя «кры чал кі», са мыя не ве ра год-
ныя кас цю мы і ат ры бу ты ка. А ка лі ка-
заць пра маш та бы фа нац кай бра ціі, 
то лат вій цам тут уво гу ле ня ма роў-
ных. На ват ка ле гі-жур на ліс ты з Лат віі 
пры зна юц ца, што сё лет ні чэм пі я нат 
све ту па ха кеі б'е ўсе па пя рэд нія рэ-
кор ды па коль кас ці «бар до вых джэр-
сі». У мно гіх гэ та да лё ка не пер шая 
па езд ка на буй ныя спар тыў ныя спа-
бор ніц твы. Але на ват ба лель шчы каў 
са ста жам бе ла рус кая ста лі ца здзіў-
ляе, за хап ляе і ўлюб ляе ў ся бе з пер-
ша га по гля ду.

ЭХ, ДА РО ГІ!..
Гун тарс пры ехаў у Мінск ра зам са сва ёй 

дзяў чы най. По бач з вы со кім, маж ным хлоп-
цам мі ні я цюр ная свет ла ва ло сая Іл зэ вы гля-
дае дзюй мо вач кай.

— На нас час та звяр та юць ува гу. Асаб-
лі ва ка лі Гун тарс бя рэ з са бой на тры бу ны 
ба ра бан, — смя ец ца дзяў чы на.

Гун тарс згод ны з мер ка ван нем, што лат-
вій скія ба лель шчы кі — са мыя эк за тыч ныя і 
за ўваж ныя:

— Я на ват ска заў бы, што мы ша лё ныя! 
Але гэ та толь кі ў ме жах «хва рэн ня». У са мыя 
эма цы я наль ныя хві лі ны мы, на пэў на, вы гля-
да ем кры ху жах лі ва, але, на са мрэч, лат вій-
скія фа на ты — мір ныя і пры ем ныя лю дзі.

Іл зэ і Гун тарс не ўтой ва юць свай го за хап-
лен ня ад свя точ на га Мін ска і ка жуць ад кры-
та: «Аба жа ем ваш го рад!» Асаб лі ва іх ура зі лі 
роў ныя да ро гі.

— Гра мад скі транс парт ці аў та ма біль — 
ня ма роз ні цы. Едзеш ці ха, спа кой на... У нас 
та ко га ня ма, — пры зна ец ца хло пец.

СВЯ ТА, ЗРОБ ЛЕ НАЕ 
З ДУ ШОЙ

А яшчэ ў лат вій скіх фа на тах здзіў-
ляе ка му ні ка бель насць і ад кры тасць. 
За вес ці зна ём ства з гас па да ра мі 
свя та ці з ін шы мі ба лель шчы ка мі для 
іх не праб ле ма. Яны з ра дас цю па-
ды дуць да вас, каб па дзя ліц ца сва і мі 
дум ка мі і эмо цы я мі. Так я па зна ё мі-
ла ся з Ай вар сам — ула даль ні кам 
юве лір най кра мы з Ры гі. 54-га до вы 
муж чы на ў бе ла-бар до вым джэр сі 
са шмат лі кі мі аў то гра фа мі «зо рак» 
ха кея за га ва рыў са мной у чар зе па 
га ра чыя на поі на «Мінск-Арэ не».

— Вось за мёрз на тры бу нах, вы ра шыў са-
грэц ца гар ба тай, — усмі ха ец ца муж чы на.

— Так, га ра чыя ба та ліі на лё дзе на ўрад 
ці вы ра ту юць, — ад каз ваю вы пад ко ва му су-
раз моў цу.

Муж чы на ло віць мой ці каў ны по зірк на 
сва ім спі са ным джэр сі.

— Гэ та мой ча тыр нац ца ты чэм пі я нат. І 
вось што я ска жу: ні Ра сія, ні Шве цыя, ні 
Фін лян дыя не ар га ні зоў ва лі леп ша га пер-
шын ства све ту па ха кеі. На ват у па раў на н-
ні з алім пій скі мі ха кей ны мі тур ні ра мі ваш 
вый грае. Ар га ні за цыя прос та вы дат ная. Па 
ўсім ві даць, што рых та ва лі ся доў га і сур' ёз на. 
Арэ ны — шы коў ныя, з транс пар там — ні я кіх 
праб лем, ня гле дзя чы на па ста ян ны па ток 
па са жы раў. На фан-зо нах заўж ды весела, 
ат мас фе ра прос та гран ды ёз ная. А са мае га-
лоў нае, што ўсё гэ та зроб ле на з ду шой.

ФРЫК-ШОУ ПА-ЛАТ ВІЙ СКУ
На кож ным мат чы лат вій скай збор най 

з'яў ля ец ца не звы ча нае трыа — крык лі выя 
хлоп цы ў пя рэс тых тры ко, якія ве ся ляць 
пуб лі ку сва і мі жар та мі і ро зыг ры ша мі. У 
жыц ці гэ тыя зу сім не сур' ёз ныя хлоп цы...
эка на міс ты.

— Ве да е це, ка лі ўсё, што ты ба чыш кож ны 
дзень, — гэ та ліч бы, пра цэн ты, бяс кон цыя 
най мен ні, ча сам хо чац ца ад клю чыць га ла-
ву і па быць клоў нам, — усмі ха ец ца Ма рыс, 
хло пец у жоў тым тры ко. — Гэ та да лё ка не 
пер шыя на шы ак цыі на па доб ных ме ра пры-
ем ствах, але ча мусь ці ме на ві та ў Мін ску мы 
ад чу ва ем ся бе над звы чай сва бод на.

Ма рыс ка жа, што ў бе ла рус кай ста лі цы 
яго больш за ўсё ўра зі ла вя лі кая коль касць 
пар каў і... ма лень кіх дзя цей.

— Асаб лі ва ўве ча ры мож на за ў-
ва жыць, як ма ла дыя сем'і гу ля юць 
са сва і мі дзець мі. Гэ та вель мі кру-
та!

Эка на міс ты з за дат ка мі шоў ме-
наў на рас хват ся род гас цей фан-
зо ны «Мінск-Арэ ны». Ад ах вот ных 
сфа та гра фа вац ца ня ма ад бою. 
Пры гэ тым хлоп цы не за бы ва юць, 
што перш за ўсё пры еха лі гля дзець 
ха кей і пад трым лі ваць сваю збор-
ную, та му за мест «cheese» ў са мы 
ад каз ны мо мант вы крык ва юць: 
«Latvіa uzvara!» (Лат вія пе ра мо-
жа. — Аўт.).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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«ХА КЕЙ — 
ГЭ ТА НЕ ТЭ АТР»

Сю ды хо дзяць пад тры маць і спры чы ніц ца да пе ра мо гі
Жарс ці ва кол чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску ўсё нарастаюць. 
Пас ля дзвюх пе ра мог на шай збор най — спа чат ку ў сустрэчы 
з Ка зах ста нам, а за тым і са Швей ца ры яй — квіт кі на гульні 
з удзе лам Бе ла ру сі раз ля це лі ся ім гнен на. Па ра лельна 
з тым у му зеі І з'ез да РСДРП ад кры ла ся вы ста ва 
пад назвай «Сек тар», пры све ча ная раз віц цю фа нац ка га ру ху 
ў на шай краіне.

Фа на ты фут боль ныя і ха кей ныя ў Бе ла ру сі бы лі заў сё ды, ад нак штурш ком 
да раз віц ця гэ та га ру ху ста ла пе ра мо га ка ман ды «Ды на ма» ў 1982 го дзе ў 
чэм пі я на це Са вец ка га Са ю за. З та го ча су на шы ба лель шчы кі, на тхнё ныя і 
пад ба дзё ра ныя гэ тай вік то ры яй, ста лі ак тыў на пад трым лі ваць ай чын ныя 
клу бы і на цы я наль ную збор ную.

Вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік му зея І з'ез да РСДРП Анд рэй Ля не віч 
пад час ад крыц ця вы ста вы рас ка заў, што са праўд ны кла січ ны спорт — гэ та 
най перш эмо цыі. Важ ныя не ат ры бу ты, пэў ная мо да і стыль, што ча сам су пра-
ва джа юць спар тыў ных ба лель шчы каў, а тыя пе ра жы ван ні, якія за хоў ва юц ца 
на тры бу нах пры пад трым цы сва ёй ка ман ды.

Анд рэй Ля не віч, які сам з'яў ля ец ца ак тыў ным ба лель шчы кам, даў пэў ныя 
па ра ды тым, хто ні ко лі не быў на ха кеі, але ў гэ тыя май скія дні вы ра шыў аса-
біс та пад тры маць сваю збор ную. Па-пер шае, вар та апра наць спар тыў ную 
ка шу лю той ха кей най ка ман ды, за якую збі ра е це ся «хва рэць». Па-дру гое, 
мож на ўзяць з са бой фір мен ны ша лік — гэ та так са ма бу дзе вы лу чаць вас з 
на тоў пу і свед чыць пра тое, ка му вы сім па ты зу е це. Па-трэ цяе, не вар та браць 
з са бой роз ныя дуд кі, гу дзел кі і ін шыя ана ла гіч ныя рэ чы. Бо толь кі ваш улас-
ны го лас на са мрэч мо жа пад тры маць ка ман ду. Ля не віч да дае:

— Мож на апра нуц ца ў ко ле ры сва ёй ка ман ды ці прый сці і ў звы чай ным 
вы гля дзе. Але га лоў нае — пад трым лі вай це збор ную гуч на, го ла сам. Не ся-
дзі це, як у тэ ат ры. Ха кей — гэ та не тэ атр. Сю ды пры хо дзяць пад тры маць і 
спры чы ніц ца да пе ра мо гі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Ва ча мі ба лель шчы каВа ча мі ба лель шчы ка  ��

«ТУТ МЫ АД ЧУ ВА ЕМ СЯ БЕ СВА БОД НА»
Лат вій скіх аматараў хакея ў Мін ску за хап ля юць роў ныя да ро гі, пар кі і... ма лень кія дзе ці

Гру па А. Скан ды наў скае дэр-
бі па між Нар ве гі яй і Шве цы яй на 
«Мінск-Арэ не» на огул маг ло пры-
нес ці шве дам пер шы аба ра нак, 
але «Трэ кру нур» пе ра ла ма лі ход 
су стрэ чы і здо ле лі па клас ці ў скар-
бон ку чар го вую вік то рыю (2:1). Ця-
пер у шве даў іх тры, і ёсць вы дат ныя 
шан цы вый сці са сва ёй гру пы.

Матч дат чан су праць італь ян цаў 
не атры маў ся інт ры гу ю чым. Збор-
ная з Апе нін ска га паў вост ра ва, якой 
яшчэ за га дзя прад ра ка лі ро лю аў т-
сай да раў, са сту пі ла дат ча нам 1:4.

У гру пе B, дзе гу ляе на ша на цы-
я наль ная ка ман да, ча ты ры збор ныя 
за два мат чы ад зна чы лі ся 13 за кі ну-
ты мі шай ба мі. Лепш за ўсіх у гэ тым 

кі рун ку па пра ца ва ла збор ная Лат віі, 
якая за кі ну ла 5 шайб Ка зах ста ну. 
Між ін шым, ка за хі пры бал там не 
зда ва лі ся і ў вы ні ку са сту пі лі толь кі 
ад ну шай бу.

— Атры ма ла ся вель мі ці ка вая і 
за хап ляль ная гуль ня, — ад зна чыў 
Ары-Пе ка Се лін, га лоў ны трэ нер 
збор най Ка зах ста на. — Для пе ра-

мо гі мы ме лі доб рыя шан цы, ад нак 
зра бі лі не каль кі не да зва ляль ных 
па мы лак. Маг чы ма, Лат вія ў не чым 
бы ла больш цярп лі вай за нас.

Яшчэ ў ад ным па ядын ку Гер ма-
нія не здо ле ла ні чо га су праць пас-
та віць Фін лян дыі — 0:4. Да рэ чы, 
фі ны — наш блі жэй шы са пер нік, 
з якім мы су стрэ нем ся сён ня на 
«Мінск-Арэ не» ў 20:45. Матч бу-
дзе ці ка вы і тым, што бе ла рус кія 
ба лель шчы кі зноў уба чаць гуль ню 
39-га до ва га Ерэ Ка ра лах ці. Фін скі 
аба рон ца ця пер вы сту пае на ра-
дзі ме за «Ёке рыт» з Хель сін скі, а 
яшчэ ня даў на гу ляў за ста ліч нае 
«Ды на ма» і быў лю бім чы кам пуб лі-
кі. Так са ма ў гэ ты дзень ЗША скры-
жуе клюш кі з Лат ві яй, Ка на да — з 
Да ні яй, а Фран цыя па спра буе даць 
бой Шве цыі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ГА ЛЫ, АЧ КІ, СЕ КУН ДЫ...
Збор ныя Ра сіі і Бе ла ру сі лі дзі ру юць па на-
вед валь нас ці пас ля пя ці гуль ня вых дзён 
78-га чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску, 
па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Тры пе ра мож ныя су стрэ чы ра сій скіх ха-
ке іс таў на лё дзе «Мінск-Арэ ны» на ве да лі 
41 358 гле да чоў (13 768 у ся рэд нім за гуль-
ню). На мат чах гас па да роў тур ні ру, бе ла ру-
саў, па бы ваў 40 541 ча ла век (13 513). Уся го 
на 24 мат чах на тры бу нах «Мінск-Арэ ны» і 
«Чы жоў ка-Арэ ны» па бы ва лі 218 118 ба лель-
шчы каў. Ся рэд няя на вед валь насць ад на го 
па ядын ку — 9088 гле да чоў.

Больш усё хві лін штра фу ў па сі ве збор-
най Чэ хіі — 57. Пры чым іль ві ная до ля пры па-
дае на фор вар да Яна Ко вар жа, які з'яў ля ец ца 
лі да рам ся род усіх па ру шаль ні каў зво ду ха-
кей ных пра ві лаў. Ён «за ра біў» 27 штраф ных 
хві лін, пры чым усе ў ад ным мат чы — су праць 
збор най Ка на ды. За на ўмыс ную гру басць су-
праць ка пі та на «кля но вых ліс тоў» Ке ві на Бі ек-
сы, які стра ціў пры гэ тым зуб, Ко варж атры маў 
матч-штраф (20 хві лін. І яшчэ 5 + 2 хві лі ны). 
Гэ тае вы да лен не каш та ва ла чэш скай збор най 
дзвюх пра пу шча ных шайб і вы ні ко ва га па ра-
жэн ня з лі кам 3:4.

Са мы мі «ўзор ны мі» ў гэ тым пла не з'яў-
ля юц ца ха ке іс ты збор най Гер ма ніі, якія за 
тры мат чы атры ма лі ўся го 16 штраф ных хві-
лін. У збор най Бе ла ру сі 34 хві лі ны штра фу і 
7-е мес ца ся род 16 удзель ні каў су свет на га 
пер шын ства.

Лепш за ўсіх рэа лі зоў ва лі коль кас ную 
боль шасць лат вій скія ха ке іс ты: яны за кі ну лі 
4 шай бы пры 11 ро зыг ры шах «ліш ня га» гуль ца. 
У гэ тай на мі на цыі бе ла ру сы зай ма юць 8-е мес-
ца — 2 га лы ў 10 вы пад ках боль шас ці.

Пры гуль ні ў мен шас ці най леп шы па каз-
чык у да лё ка не са май «зор най» італь ян скай 
дру жы ны, якая не пра пус ці ла ні вод най шай бы, 
12 ра зоў аба ра ня ю чы ся су праць са пер ні каў, 
якія ме лі коль кас ную пе ра ва гу. Збор ная Бе ла-
ру сі 14 ра зоў гу ля ла ў мен шас ці і пра пус ці ла 
4 шай бы. За тое, на ват зна хо дзя чы ся ў аслаб-
ле ным скла дзе, па да печ ныя Гле на Хэн ла на 
здо ле лі двой чы тра піць у ва ро ты са пер ні каў — 
па куль гэ та са мы леп шы вы нік.

Са май вы ні ко вай ка ман дай з'яў ля ец ца 
збор ная Ра сіі, якая за кі ну ла 15 шайб у 3 пра-
ве дзе ных су стрэ чах (у ся рэд нім 5 за гуль ню). 
Ка пі тан ра сі ян Аляк сандр Авеч кін уз на чаль-
вае спіс леп шых бам бар дзі раў ЧС, ма ю чы 
6 бам бар дзір скіх ба лаў па сіс тэ ме гол плюс 
пас (3 + 3). У ра сі ян так са ма най леп шая аба-
ро на — уся го 3 пра пу шча ныя га лы. Гал кі пер 
ра сій скай ка ман ды Сяр гей Баб роў скі па куль 
са мы не пра біў ны на гэ тым су свет ным пер-
шын стве. У двух пра ве дзе ных па ядын ках ён 
ад біў 61 з 63 кід коў (96,83 %). Бе ла рус кі ва ра-
тар Ві таль Ко валь зай мае па гэ тым па каз чы ку 
4-е мес ца — у яго 47 сэйв з 51 кід ка (92,16).

Фор вард збор най ЗША То мі Уін гелс больш 
за ўсіх вый гра ваў укід ван ні, пе ра мог шы 
ў 6 з 9 ду э ляў.
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СВЯТА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

НАС ЧА КАЕ ФІН ЛЯН ДЫЯ
Мат чы пер шын ства све ту па ха кеі, што ад бы лі ся ў аў то рак, 
ака за ліся бага ты мі на ба раць бу і за кі ну тыя шай бы

Шай бу на ся бе пры мае аба рон ца збор най Ка зах ста на Ра ман Са ўчан ка. Фо
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