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ЗБірна росії З Хокею

Олімп не витримає двох 
ВИБІР «УК». Напередодні відкриття Олімпійських ігор наша газета проаналізувала, хто напевно повинен здобути медалі

головне — не перемога, а участь. це олімпійське гасло
жодним чином не задовольняє тих, хто налаштований
відчути найсолодший смак саме на своїх губах, особливо
якщо для цього є вагомі підстави. сьогодні на XXII зимових
олімпійських іграх у сочі розіграють перші з 98 комплектів
нагород. Загалом з 8 по 23 лютого визначаться переможці
у 15 дисциплінах під егідою семи міжнародних спортивних
федерацій. «урядовий кур’єр» пропонує ближче придивитися
до фаворитів нинішньої олімпіади, для яких навіть друге
місце може перетворитися на особисту трагедію. 

Підготувала Ганна РОМАШКO для «Урядового кур’єра»

Перший похід
п’ятирічного Ча-
на на каток від-
бувся в рамках
програми аси-
міляції китай-
ського хлоп-
чини в Кана-
ді. Але мрії
про хокей
зрештою були
витіснені дум-
ками про фі-
гурне катання.
З ними він доріс
до своїх перших
Ігор. Перед Ван-
кувером-2010 Па-
трік виграв «Чемпіо-
нат чотирьох континен-
тів», привізши десяток балів
майбутньому олімпійському чем-
піону Евану Лайсачеку.

Наступні чотири роки Чан присвя-
тив придбанню та утриманню статусу
головної зірки світового фігурного ка-
тання. Лише двічі за цей час він пропустив уперед японця Юдзуру Ханю — у двох фіналах сві-
тового Гран-прі.

Сьогодні Патрік утримує світові рекорди в довільній програмі (196,75 ) і за сумою двох прокатів
(295,27 ). Для порівняння, свої найкращі підсумкові оцінки Євген Плющенко показав на чемпіо-
наті Європи-2012. Тоді росіянин отримав 261,23 бала.

У 28-річної уродженки Мельбурна вже є «золото» Ванкувера і «срібло» Турина. До листопада
минулого року їй належав і світовий рекорд на 1000 метрів. Тож до Сочі Несбітт їде, щоб повер-
нути його собі.

Високі шанси дев’ятиразової чемпіонки світу й на дистанції 1500 метрів. А якщо партнерки по
збірній не підведуть, можна буде замахнутися і на перемогу в командній гонці, яку на своєму
льоду канадійки завершили тільки з п’ятим результатом.

Беззаперечний лідер чотирирічного циклу в
чоловічому біатлоні вичерпав, здається, свій
ліміт невдач у першій же гонці нинішнього се-
зону. Французи йшли до впевненої перемоги
у змішаній естафеті в Естерсунді до тих пір,
поки Мартен не приїхав на свою останню
стрільбу. До трьох промахів і трьох штрафних
кіл він додав дві хвилини штрафу за забутий

запасний патрон, і його команда стала лише
п’ятою.

Утім, за чотири дні він виграв індивідуальну
гонку, «привізши» її срібному призерові Сімо-
нові Едеру понад дві хвилини. Потім тут же пе-
реміг у спринті, після чого без особистих по-
діумів залишився тільки в Рупольдингу та Ан-
терсельві.

З точки зору відповідальності
за поповнення дорогоцінними ме-
талами національної скарбнички
Крамер перебуває в найпрості-
шому становищі з усіх спортсме-
нів, які увійшли до нашого списку.
Так, чотириразовий призер і од-
норазовий переможець Олімпій-
ських ігор — фаворит заїздів на
5000 метрів і небезпідставно пре-
тендує на успіх у 10-кілометровій
гонці. Але якщо з ним, боронь Бо-
же, щось трапиться, його місце
обов’язково буде зайнято співвіт-
чизниками Йоррітом Бергсмою,
Яном Блокуйсеном або Бобом де
Йонгом.

Крамеру ще не виповнилося 20
років, коли він привіз на батьків-
щину дві медалі Турина-2006. У
Сочі автор двох індивідуальних і
одного командного рекорду пла-
нети претендуватиме на три «зо-
лота» одночасно.

Тридцятирічна красуня зі Словень-Градця в нашому списку
перебуває на протилежному Свенові Крамеру полюсі. Її спів-
вітчизники, звісно, віритимуть в успіх біатлоніста Якова Фака.
Однак останні результати дають змогу їм сподіватися тільки
на Тіну.

З Ванкувера Мазе привезла два «срібла»: в супергіганті і гі-
гантському слаломі. За минулі чотири роки вона взяла в цих
дисциплінах по «золоту» чемпіонатів світу, а сьогодні є абсо-
лютною фавориткою особистого заліку гірськолижників.

Тіна претендує на медалі у всіх дисциплінах. А які з п’яти їй
підкоряться, стане зрозуміло лише в Сочі.

У Ванкувер Хіршер їхав одним з фаворитів гігантського слалому, в Сочі — головним претенден-
том на «золото» слалому звичайного. У цьому виді він з сезону-2010/11 виграв 12 етапів Кубка світу,
останній — у швейцарському Адельбодені.

Австрієць виграв загальний залік останніх двох сезонів, а в 2013-му взяв два «золота» і «срібло»
на домашньому чемпіонаті світу.

Творчий союз Тетяни та Максима виник після
Ванкувера-2010, де вони виявилися сусідами за
підсумковим протоколом. Траньков у парі з Ма-
рією Мухортовою посів восьме місце, а наша
співвітчизниця Таня Волосожар, яка виступала
зі Станіславом Морозовим, — дев’ятою. На той
час українська фігуристка протягом кількох се-
зонів вважалася однією з найсильніших партне-
рок у світі. Станіслав Морозов, який поступався
їй у майстерності, завершив спортивну кар’єру
після Ванкувера і взявся до тренерської роботи.

Нинішня ситуація така, що німецька пара
Альона Савчено / Робін Шолкови мало стабіль-
на, а китайській Пан Цин / Тун Цзянь не виста-
чає популярності, щоб вважатися рівнею Воло-
сожар і Транькову, які за останні півроку оно-
вили всі світові рекорди в парному катанні: у
жовтні з 30-бальною перевагою виграли Skate
America, отримавши 237,71 у сумі і 154,66 за
довільну програму, а з Будапешта повернулися
чемпіонами Європи з 83,98 за свій короткий
прокат.

Молодша сестра скелеподібного Ларса Бер-
гера деякий час залишалася в тіні успіхів свого
брата. Але якщо володаря неймовірної швид-
кості Ларса періодично підводила стрільба, то
у 32-річної Тури проблеми з нею лише епізо-
дичні.

Підкорення біатлонного Олімпу зайняло у
Бергер майже 10 років. Раз по раз вона по-
кращувала свої результати. Немов не звер-
нувши уваги на страшний діагноз «рак шкі-

ри», який їй поставили у 2009 році, дівчина
перенесла операцію і вже в лютому 2010-го
виборола перше олімпійське «золото», став-
ши кращою за підсумками індивідуальної гон-
ки у Ванкувері.

«Спортсменка року» в Норвегії їде в Сочі в
статусі чинного лідера загального заліку Кубка
світу та індивідуальних гонок. Нині дискутують
лише питання: скільки дорогоцінного металу во-
на привезе з Росії.

Болюча поразка (3:7) від збірної Канади в
олімпійському Ванкувері-2010, мабуть, найваж-
ча для збірної Росії за всю її історію. Перед по-
передньою Олімпіадою росіяни під керівництвом
Бикова і Захаркіна мали дві перемоги поспіль на
чемпіонаті світу і вважалися основними претен-
дентами на «золото».

Канадці ж довели справу до золотих медалей
на цьому турнірі, обігравши в півфіналі Словач-
чину, а в фіналі команду США.

«Олімпіада тим і цікава, що шанси є в усіх. Те,
що ми фаворити, ні в кого не викликає сумнівів.

У нас буде дуже сильна команда в Сочі: сильний
тренерський штаб, багато світових зірок, сильна
збірна, якій буде під силу взяти найвищі нагоро-
ди», — зазначив екс-форвард російської коман-
ди Павло Буре, оцінюючи шанси своїх співвіт-
чизників на перемогу. 

Звісно, здобути найпрестижнішу командну ме-
даль на домашніх Іграх було б здорово. Втім,
принаймні у кількох збірних є своя думка щодо
цього. А фахівці здебільшого називають голов-
ним претендентом на хокейне «золото» збірну
Швеції.

ПаТрік Чан, канада. Фігурне каТання
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Тура Бергер, норВегія. БіаТлон

аксель лунд сВіндаль, норВегія. гірські лижі

На стіні п’ятиразового чем-
піона світу вже красується по
одній олімпійській медалі кож-
ної проби, привезених ним з
Ванкувера. Чотирма роками
раніше, в Турині, він пробував
свої сили у всіх п’яти видах,
але тоді кращим досягненням
Свіндаля стало п’яте місце за
результатами супергіганта.

У свій 31 рік Аксель є воло-
дарем унікального досягнен-
ня: протягом дев’яти сезонів
поспіль він виграє як мінімум
один етап Кубка світу. При
цьому єдиним календарним
роком, не означеним його пе-
ремогою, став той самий
2010-й, на пам’ять про який у
нього залишилися три олімпій-
ські нагороди.

Отож, безумовно, у двох ви-
дах олімпійської програми Со-
чі-2014 — швидкісному спуску
і супергіганті — Свіндаль буде
фаворитом. Ну і, зрозуміло,
він постарається «оновити»
ванкуверську «бронзу» в гі-
гантському слаломі.

МарТен Фуркад, Франція. БіаТлон

крісТін несБіТТ, канада. коВЗани

Марсель Хіршер, аВсТрія. гірські лижі

ТеТяна Волосожар і МаксиМ ТранькоВ, росія. Фігурне каТання

сВен краМер, голландія. коВЗани

Тіна МаЗе, слоВенія. гірські лижі
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