
КАП РЫ ЗЫ ПРЫ РО ДЫ
СВЯ ТА НЕ СА ПСУ ЮЦЬ!
«За ла тыя» подз ві гі ўкра і нак, за ка на мер ны под ыум 
ты ту ла ва най прад стаў ні цы Ка зах ста на
і неста біль нае вы ступ лен не на шых юні ё раў
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Кам форт ныя ўмо вы, клас нае на двор'е і вы дат ны ста ды ён. Ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» на за па сіў ся ўра жан ня мі ўдзель ні каў і гас цей чэм-
пі я на ту:

Алі на СЛЯ ПЕН КА (Ка зах стан):
— Я ўпер шы ню ў жыц ці пры еха ла ў Бе ла русь. Ра зам з ка ман дай пе ра важ на 

трэ ні ру ю ся ў Еў ро пе, але сё ле та бы лі ў Цю ме ні, Эс то ніі, а пас ля пры еха лі сю ды 
і ўба чы лі та кі комп лекс! На ста ды ё не ў «Раў бі чах» усё зроб ле на на вы со кім 
уз роў ні. Гэ та ты чыц ца і стрэль бі шча, і ўсёй тра сы, і кан крэт на пад' ёмаў. Нам 
спа да ба ла ся ў тым лі ку і яр кая цы ры мо нія ад крыц ця спа бор ніц тваў. Так, мы 
так са ма не ўтры ма лі ся і ра зам з усі мі па ча лі тан ца ваць. Вар та да даць, для 
нас, спарт сме наў, пад рых та ва лі пры ем ныя і па мят ныя па да рун кі. Што ты чыц-
ца на шых за дач, фе дэ ра цыя на строй ва ла нас на ба раць бу за ўзна га ро ды, 
каб у вы ні ку пра бег лі ле пей, чым мо жам. Як з бія тло нам у на шай кра і не? У 
яго так са ма ўклад ва юць гро шы. Наш спорт па сту по ва раз ві ва ец ца і не ста-
іць на мес цы.
Крыс ці на РАЗ ЦО ВА (Ра сія):

— Бег ла па тра се доб ра. На двор'е — прос та клас! Са страль бой, без умоў-
на, кры ху не атры ма ла ся, але ўсё яшчэ на пе ра дзе. Для мя не ва ша тра са доб ра 
зна ё мая. Ка лі зай ма ла ся лыж ны мі гон ка мі, шмат трэ ні ра ва ла ся ў Раў бі чах. 
Я вель мі люб лю гэ та мес ца, і мне ўсё па да ба ец ца. Да рэ чы, бы ла тут яшчэ 
та ды, ка лі ні чо га не бы ло ўзве дзе на. Ста яў адзін бу ды нак. І та му я вель мі 
за да во ле ная тым, што тут зроб ле на для бія тло на.

— Твая ма ма Ан фі са ўчора бы ла на тры бу нах. Гэ та да дат ко вая ад-
каз насць для ця бе?

— Не, у мя не на огул, ка лі я яе ўба чы ла, уз ня ўся на строй. Я лі та раль на пад-
ско чы ла! Мне за ха це ла ся ад ра зу бег чы, стра ляць. Не ве даю, ці за сму ці ла ся 
яна, ці ўзра да ва ла ся ма ім вы ні кам (я за ня ла 13-е мес ца). Для мя не гэ та, між 
ін шым, пер шы старт на пер шын стве све ту, і я ад вы ні ку не за су ма ва ла.
Онд ржэй САН ТО РА (Чэ хія):

— Са мы вя лі кі ста ды ён у Чэ хіі зна хо дзіц ца ў го ра дзе Ста ра-Мес ца-на-Ма-
ра ве, дзе пра хо дзіў чэм пі я нат све ту. Ён на па ра дак боль шы, чым гэ ты, ад нак 
у «Раў бі чах» мне так са ма па да ба ец ца тра са і арэ на. Усё пад рых та ва на на 
доб рым уз роў ні. Бы ло шмат ба лель шчы каў, што не звы чай на для юні ёр скіх 
спа бор ніц тваў. Мне гэ та па да ба ец ца.

Кат ры на ЭГЕН
(ба лель шчы ца):

— Ве да е це, гэ та фан тас тыч-
ная маг чы масць — быць на чэм-
пі я на це све ту і са чыць за спа-
бор ніц тва мі. Мы пры еха лі сю ды 
з му жам і ін шы мі баць ка мі, каб 
пад тры маць сва іх дзя цей, якія 
вы сту па юць за збор ную. Учора 
наш Анд рэ ас апы нуў ся на 5-м 
рад ку. Я ні ко лі яшчэ не на вед-
ва ла па доб ныя стар ты, і для 
мя не тут усё ці ка ва.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Каб праб ле мы не ад цяг ва лі 
ўва гу спарт сме наў ад го нак, 
на да па мо гу бія тла ніс там пры-
хо дзяць ва лан цё ры. Дзя сят кі 
хлоп цаў і дзяў чат у па зна валь-
ных чыр во ных курт ках пра-
цу юць у «Раў бі чах» не пер шы 
дзень і ўжо ста лі ха дзя чай 
да вед кай для за меж ні каў. Аб 
асаб лі вас цях пра цы ва лан цё-
раў, прось бах, з які мі да іх най-
час цей звяр та юц ца гос ці чэм пі-
я на ту, на ша му ка рэс пан дэн ту 
пад ра бяз на рас па вёў бу ду чы 
пе ра клад чык Сяр гей МА ЛА-
ШЭН КАЎ, сту дэнт Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

— Пры клад на за ме сяц да па-
чат ку пер шын ства све ту я ад пра віў 
за яў ку ар га ні за та рам, і мя не пры-
ня лі, — уз гад вае хло пец, з якім мы 
су стрэ лі ся ў фае дру гой раў біц кай 
гас ці ні цы. — З на мі пра во дзі лі за ня-
ткі, тлу ма чы лі спе цы фі ку спа бор ніц-
тваў, пра сі лі, каб, без умоў на, бы лі 
вет лі вы мі і ўсмі ха лі ся, па шы ры лі 
свой спар тыў ны лек сі кон…

— Да вя ло ся па ка пац ца ў слоў-
ні ках?

— Па вя лі кім ра хун ку, я ве даў 
шмат, меў до свед пра цы ва лан цё-
рам. Ле тась пра ца ваў на пер шын-
стве све ту па ха кеі, але ўсё роў на 
бы лі пэў ныя мо ман ты, якія трэ ба 
бы ло пад ву чыць. Ад нас най перш 
па тра бу юць доб ра га ве дан ня анг-
лій скай мо вы. І праб лем з гэ тым не 
ўзні кае, бо амаль усе ўдзель ні кі чэм-
пі я на ту ве да юць анг лій скую.

— Сяр гей, а з якіх вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў тут пра цу-
юць ва лан цё ры?

— Ся род тых, ка го я ве да ю, пе-
ра ва жа юць сту дэн ты БДУ і Мінск ага 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер-
сі тэ та. Ха ця ёсць яшчэ на ву чэн цы 
з Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды-
цын ска га ўні вер сі тэ та, якія на гэ тым 
пер шын стве за дзей ні ча ны ў ан ты до-
пін га вай сіс тэ ме.

— Пра цу е це з са ма га ран ку?
— У «Раў бі чах» нам не аб ход-

на быць а 8 га дзі не ра ні цы, а вяр-
та ем ся ў Мінск ве ча рам з апош нім 
аў то бу сам. Мы не за ма ца ва ны за 

ней кай збор най, а імк нём ся да па-
маг чы тым, у ка го ўзні ка юць ней кія 
па трэ бы. А пы тан ні ў спарт сме наў 
бы ва юць на са мрэч роз ныя. Іх шмат. 
На па чат ку мно гія губ ля лі ба гаж, але 
гэ тую праб ле му хут ка атры ма ла ся 
вы ра шыць. Мно гія ці ка ві лі ся, у якім 
па мяш кан ні трэ ба за хоў ваць зброю 
і лы жы, як прай сці на арэ ну, дзе 
ўзяць срод кі аса біс тай гі гі е ны. Але 
са мае па пу ляр нае пы тан не ты чыц-
ца на строй кі ін тэр нэ ту і ка ры стан ня 
карт кай Wі-Fі.

— А з бе ла рус кі мі гра ша мі 
праб ле мы не ўзні ка лі?

— Толь кі на па чат ку. У мно гіх бан-
ка ма тах, уста ноў ле ных на тэ ры то рыі 
спар тыў на га комп лек су, амаль не 
бы ло еў ра. Бы лі пе ра важ на до ла ры. 
Але і з гэ тай праб ле май па спя хо ва 
спра ві лі ся.

— А хто са спарт сме наў ака заў-
ся са мым пе ра бор лі вым?

— Больш за ўсё пы тан няў за да-
юць нар веж цы, нем цы, аў стрый цы, 
бо іх вель мі шмат і ім час та па трэб на 
да па мо га. На ад па чы нак і звы чай-
ныя раз мо вы з на мі у іх не так шмат 
ча су, а та му пы та юц ца вы ключ на 
пра на дзён нае. Пы тан ні, якія б вы-
хо дзі лі за ме жы спа бор ніц тваў, па-
куль чуць не да во дзі ла ся. За меж ні кі 
звяр та юц ца да нас да во лі час та. І 
ка лі ад сут ні чаць у гас ці ні цы хві лін 
20, у фае ця бе аба вяз ко ва ўжо нех-
та бу дзе ча каць. Ва лан цё ры па він ны 
пры сут ні чаць тут па ста ян на.

— Та бе па да ба ец ца пра ца ваць 
ме на ві та са спарт сме на мі?

— Так, яны ўсе мае ад на год кі, 
з імі лёг ка кан так та ваць і яны ўсе 
дру жа люб ныя. Ка лі да іх звяр нуц-
ца, яны заўж ды пад тры ма юць з та-
бой раз мо ву. І не трэ ба за бы вац ца 
пра тое, што для мя не гэ та вы дат-
ная маг чы масць па прак ты ка вац ца 
з нось бі та мі мо вы. Ва ўні вер сі тэ це, 
да рэ чы, пай шлі на су страч, і ні я кіх 
пе ра шкод, ня гле дзя чы на тое, што 
чэм пі я нат пра во дзіц ца ў час за ня-
ткаў, нам не чы ні лі. Ад нак мы ўсё 
да вед ва ем ся пра хат нія за дан ні і 
вы кон ва ем іх пас ля пра цы ў «Раў бі-
чах», каб не ад ста ваць у ву чо бе ад 
ас тат ніх сту дэн таў.

Та рас ШЧЫ РЫ.

На юні ёр скім чэм пі я на це све ту 
па бія тло не на шы паў днё выя су се дзі 
вы сту па юць вель мі ўда ла. У чар го вы 
дзень спа бор ніц тваў скар бон ка збор най 
Укра і ны па поў ні ла ся яшчэ ад ным 
«зо ла там». Ужо дру гую ін ды ві ду аль ную 
гон ку ў дзяў чат вый грае ўкра ін ка — 
у гэ ты раз спар тыў ны лёс усміх нуў ся 
21-га до вай ура джэн цы Сум Юліі Жу ра вок.

На прэс-кан фе рэн цыі дзяў чы на лі та раль на свя-
ці ла ся ад шчас ця.

— Ушчып ні це мя не хто-не будзь, — з ад кры тай 
усмеш кай ка за ла Юлія. — Да гэ туль не ве рыц ца, 
што гэ та не сон. Ін ды ві ду аль ная гон ка — мой ка-
нёк. Ня даў на ў гэ тай дыс цып лі не я за ня ла трэ цяе 
мес ца на юні ёр скім чэм пі я на це Еў ро пы, але гэ та 
бы ла не леп шая мая гон ка. Спат рэ біў ся час, каб 
зра зу мець, што не атры ма ла ся та ды, каб не паў-
та рыць тое ж са мае ў Мін ску. Шчы ра ка жу чы, не 
ду ма ла, што трап лю на ват у шас цёр ку леп шых, 
бо на чэм пі я на це све ту вель мі сур' ёз ная кан ку-
рэн цыя.

А вось брон за вы пры зёр «ін ды ві ду ал кі» Га лі на 
Віш неў ская з Ка зах ста на, на ад ва рот, ужо пры звы-
ча і ла ся да ме даль ных сюр пры заў. Дзяў чы на пя ты 
год за пар зда бы вае ўзна га ро ды на то па вых юні-
ёр скіх спа бор ніц твах. Ле тась, на прык лад, ста на-
ві ла ся чэм пі ён кай све ту ў гон цы пе ра сле да ван ня, 
а на зі мо вых юнац кіх Алім пій скіх гуль нях 2012-га 
двой чы ўзні ма ла ся на п'е дэс тал. Між ін шым, для 
21-га до вай ура джэн кі Ся мі па ла цін ска гэ та апош ні 
юні ёр скі се зон.

— Пе ра ход у «сень ё ры», на пэў на, не бы вае лёг-
кім. Гэ та са праў ды скла да ны пра цэс. Мне па шан-
ца ва ла з трэ не рам (Ра фа іль Мір са лі маў. — Аўт.), 
які мя не вель мі пад трым лі вае, ка лі м не неш та не 
ўда ец ца на да рос лых спа бор ніц твах. На жаль, ён 
не змог пры ехаць у Мінск з-за праб лем з сэр цам. 
Спа дзя ю ся, мой ме даль да па мо жа яму хут чэй па-
пра віц ца.

Што да ты чыц ца вы ступ лен няў бе ла ру сак, то 
леп шай з на шых дзяў чат ста ла На стас ся Ку нец, 
якая з дзвю ма хві лі на мі штра фу фі ні ша ва ла на 
21-м мес цы. Ас тат нія 
бе ла рус кі ў вы ні ко вым 
пра та ко ле раз мяс ці лі ся 
за ме жа мі трыц цат кі.

Да рэ чы, не са мае 
«вет лі вае» на двор'е — 
мок ры, ліп кі снег і шэ-
рыя, цяж кія хма ры — не 
спа ло ха лі са праўд ных 
ама та раў бія тло ну. 
Кам пакт ныя тры бу ны 
«Раў бі чаў» бы лі амаль 
што цал кам за поў не ны. 
Ся род гле да чоў асаб лі-

ва шмат бы ло дзя цей, якія ў пе ра пын ках па між гон-
ка мі ата ка ва лі снеж ныя на сы пы, руп лі ва ство ра ныя 
двор ні ка мі. Чым не пля цоў ка для гуль ні ў снеж кі?

А вось бія тла ніс ты не звяр та лі ўва гу на кап ры зы 
пры ро ды, ад зна ча ю чы, што тра са бы ла «ра бо чай». 
Ды і ве цер асаб лі вых праб лем спарт сме нам не 
пры но сіў. У юні ё раў, між ін шым, да во лі шмат бія-
тла ніс таў ад стра ля лі ся «на нуль». Тры пры за выя 
мес цы як раз за ня лі вы дат ні кі страль бы — фран цуз 
Арыс тыд Бег, ра сі я нін Аляк сандр Дзя дзю хін і нар-
ве жац Ве мунд Гу ры гард.

Бе ла рус кія па клон ні кі бія тло на асаб лі ва ўваж лі ва 
са чы лі за вы ступ лен нем Вік та ра Крыў ко і Мак сі ма 
Ва раб'я, якія ме лі най боль шыя шан цы на под ыум. 
Але з-за двух про ма хаў на аг ня вых ру бя жах хлоп цы 
змаг лі прэ тэн да ваць толь кі на мес ца ў дзя сят цы: 
Крыў ко фі ні ша ваў шос тым, Ва ра бей — вось мым.

Па куль гэ та леп шыя вы ступ лен ні бе ла рус кіх 
юні ё раў на чэм пі я на це. Ча ка ем вы ні каў спрын-
тар скіх го нак.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

«ЯК НА СТРО ІЦЬ ІН ТЭР НЭТ?» 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» да ве да лі ся, якія бы та выя 

пы тан ні най больш хва лю юць удзель ні каў чэм пі я на ту

«У «Раў бі чах»
усё на вы со кім уз роў ні» 

Катрына Эген падтрымлівае свайго сына.  

НА ЛЫ ЖАХ 
ДА КРЭ ПАС ЦІ 

У Ма гі лёў за ві та лі ўдзель ні кі 
лыж на га пе ра хо ду

ад Маск вы да Брэс та 
У асноў ным гэ та пад лет-
кі 15–17 га доў, вы ха ван цы 
Ні жа га род скай ка дэц кай 
шко лы-ін тэр на та імя В. Мар-
ге ла ва, Гор ска га ка дэц ка га 
кор пу са з Ін гу шэ ціі, ва ен на-
па тры я тыч ных клу баў Ра сіі. 
Свой пра бег яны пры свя ці лі 
70-год дзю Вя лі кай Пе ра мо-
гі над ня мец ка-фа шысц кай 
Гер ма ні яй і 85-год дзю па вет-
ра на-дэ сант ных вой скаў. На 
пра ця гу двух дзён яны зна-
ё мі лі ся з го ра дам, на вед ва лі 
мес цы бы лых ба ёў, вы сту пі лі 
з кан цэр там для на ву чэн цаў 
Ма гі лёў ска га аб лас но га ка-
дэц ка га ву чы лі шча.

— У па тры я тыч на-вы ха ваў-
чым пла не та кія су стрэ чы шмат 
ча го да юць, — ад зна чыў га лоў-
ны спе цы я ліст упраў лен ня 
аду ка цыі Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Дзміт рый ЛА ЦЯН-
КОЎ. — Хлоп цы і дзяў ча ты ўша-
на ва лі па мяць за гі ну лых сал дат 
Вя лі кай Ай чын най, па бы ва лі на 
мес цах во ін скіх па ха ван няў сва іх 
зем ля коў, пра сяк ну лі ся тым ду-
хам, які ўсіх нас аб' яд ноў вае. Тым 
больш што дзя цін ства зна ка мі та-
га дэ сант ні ка Ва сі ля Мар ге ла ва, 
імя яко га но сіць Ні жа га род ская 
ка дэц кая шко ла-ін тэр нат, прай-
шло ў Кас цю ко віц кім ра ё не. На 
Ма гі лёў шчы не гэ ты па ход на-
огул па бы ваў упер шы ню, хоць 
яны ажыц цяў ля юц ца ра сі я на мі з 
1994 го да. За гэ ты пе ры яд яны 
толь кі трой чы пра хо дзі лі праз Бе-
ла русь, і тое па ін шых аб лас цях.

Да рэ чы, за дзень юныя лыж-
ні кі пра хо дзяць па 25–30 кі ла мет-
раў. Па куль праб лем са сне гам 
у іх не ўзні ка ла. З Ма гі лё ва яны 
так са ма пайшлі на лы жах. Не-
каль кі ма гі лёў скіх ка дэ таў ра зам 
з імі прай шлі не вя лі кі ўчас так у 
на прам ку Баб руй ска. Пас ля пе-
ра пын ку ў го ра дзе на Бя рэ зі не 
ра сі я не возь муць на пра мак на 
Брэст. Фі ніш ад бу дзец ца 23 лю-
та га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

АЎ ТО БУ СЫ ПОЙ ДУЦЬ 
ПА «ЛЕТ НІМ» 
РАС КЛА ДЗЕ 

У су вя зі з тым, што кра і ны Еў-
ро пы пе ра хо дзяць на «лет ні 
час», дзяр жаў нае прад пры-
ем ства «Мінск транс» з 29 са-
ка ві ка бу дзе вы кон ваць рэ гу-
ляр ныя рэй сы ту ды так са ма 
па «лет нім» рас кла дзе ру ху.

На прык лад, па марш ру це 
Мінск — Бе ла сток ад праў лен-
нем з Мін ска ад аў та вак за ла 
«Цэнт раль ны» ў 23.30 па чац-
вяр гах, пят ні цах і су бо тах, з Бе-
ла сто ка — у 16.00 (за мест 15.00) 
па пят ні цах, су бо тах і ня дзе лях. 
Рэйсы Мінск — Вар ша ва бу дуць 
вы кон вац ца ад аў та вак за ла 
«Цэнт раль ны» ў 18.30 (за мест 
19.30) што дзён на, а з Вар ша-
вы — у 16.30 так са ма што дзён-
на. Аўтобус Мінск — Друс кі нін кай 
адпраўляецца ад аў та вак за ла 
«Цэнт раль ны» ў 6.50 па су бо тах, 
з Друс кі нін кая — у 17.00 (за мест 
16.00) зноў жа па су бо тах. Рэйс 
да Кіева адпраўляецца ад аў та-
вак за ла «Цэнт раль ны» ў 22.20 
(за мест 23.20), ад аў та вак за ла 
«Ус ход ні» ў 22.45 (за мест 23.45) 
па се ра дах, чац вяр гах і пят ні цах. 
З Кі е ва мож на бу дзе вы ехаць у 
13.15 па чац вяр гах, пят ні цах і 
су бо тах.

Змя нен ні ў су вя зі з пе ра хо дам 
на «лет ні» рас клад да ты чац ца і 
ін шых марш ру таў, та му па са жы-
рам пе рад па езд кай вар та яшчэ 
раз за зір нуць у яго.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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