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Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр» 

Біатлонну програму сочин-
ських Ігор відкривав тиж-

день тому чоловічий спринт. Лі-
дер збірної Франції навряд чи
залишився задоволений своїм
дебютом на арені «Лаура». Фур-
кад-молодший потрапив лише до
квіткової церемонії: посів шосте
місце, програвши семиразовому
олімпійському чемпіонові Бьор-
ндалену 12 з половиною секунд.

— Після спринту було багато
розмов про те, що я приїхав у Со-
чі розтренованим. Тепер теж са-
ме почали говорити про норвеж-
ця Еміля Свендсена. Моя перемо-
га сьогодні — товариський привіт
тим уболівальникам, які поспі-
шають із висновками.

Так один з лідерів світового се-
зону прокоментував свою другу
поспіль перемогу на зимових Іг-
рах — в індивідуальній гонці. На
фініші важкої двадцятикіломет-
рової дистанції «летючий фран-
цуз» на 12 секунд випередив го-
ловну несподіванку змагань —
німця Еріка Лессера і на 34 з по-
ловиною секунди бронзового

призера росіянина Євгенія Гара-
нічева.

Срібло Лессера стало першої
нагородою німецьких біатлоніс-
тів на нинішніх Іграх. Віце-чем-
піон бездоганно стріляв (став од-
ним із двох учасників, які врази-
ли всі 20 мішеней). Але змагатися
у швидкості з Фуркадом, який
припустився однієї помилки, за-
раз важко будь-кому в світі. У
неділю чоловіки розіграють ме-
далі в мас-старті, де дворазовий
олімпійський чемпіон знов буде
серед головних фаворитів.

В індивідуальній гонці порцію
оптимізму отримали і наші вболі-
вальники. Сергій Семенов з Чер-
нігівської області пустив «у мо-
локо» лише першу кулю, нато-
мість 19 наступних пострілів
виявилися влучними. Точність на
вогневих рубежах дала змогу 25-
річному біатлоністові фінішува-
ти дев’ятим. Його партнери по-
хвалитися снайперськими якос-
тями не можуть: Андрій Дери-

земля і дебютант Ігор 22-річний
Дмитро Підручний залишили не-
закритими по три мішені, Артем
Прима стрільбу провалив: сім
промахів. 

Такі невтішні результати не
дають змоги нашим стріляючим
лижникам позмагатися за медалі
у мас-старті, який відбудеться 16
лютого. У попередньому старто-
вому протоколі найкращий з ук-
раїнців Сергій Семенов посідає
31 місце. Нагадаю, що в цій дис-
ципліні беруть участь 15 найкра-
щих біатлоністів у заліку Кубка
світу, а також 15 найсильніших
за підсумками перших трьох го-
нок на Олімпійських іграх.

Яків Годорожа з Одещини по-
сідає 21 місце у змаганнях фігу-
ристів після виконання короткої
програми. Головні претенденти
на звання олімпійського чемпіона
— японець Ядзуру Ханю, компо-
зицію якого судді оцінили найви-
щими балами 101,45, і Патрик
Чан з Канади.

Фаворити, вперед!
ІГРИ-2014. Французький біатлоніст Мартен Фуркад — уже дворазовий
олімпійський чемпіон

ЩОДЕННИК ОЛІМПІАДИ

НЕСПОДІВАНИЙ РАКУРС. Перший великий успіх
прийшов до Стефана Гротхейса три роки тому, коли він
завоював «бронзу» на світовій першості в Інцелле.
У сезоні-2012 голландський ковзаняр став дворазовим
чемпіоном світу на своїй улюбленій дистанції —
1000 метрів.

12 лютого на льоду «Адлер-Арени» Стефан лише на
невловиму мить — чотири тисячних секунди — випере-
див канадського спринтера Денні Моррісона і виборов
золоту медаль — четверту в скарбничці збірної Нідер-
ландів.

Яким же було здивування журналістів, коли на тради-
ційній прес-конференції 32-річний ковзаняр зізнався: був
час, коли він замислювався про самогубство.

— У 25 років я був близький до успіху, але пошкодив
ахілове сухожилля. Після цього знадобилося півтора ро-

ку, щоб повернутися на колишній рівень. Згодом я страж-
дав на депресію. Це було жахливо, адже збіг обставин
створив справжнє пекло в голові. У людей це викликало
здивування, адже саме тоді в мене народився перший
син. Нині у мене двоє дітей, я став олімпійським чемпіо-
ном. Це чудово, я щасливий, що подолав усе це.

РОЗЧАРУВАННЯ. Олімпійський
чемпіон Турина Євгеній Плющенко
був єдиним представником Росії в
індивідуальних змаганнях фігурис-
тів. Минулого четверга головна на-
дія господарів Ігор мав продемон-
струвати свою коротку програму.
Під час розминки Євгеній спеціаль-
но не виконував складних елемен-
тів. Однак безпосередньо перед ви-

ходом на лід пошкодив м’язи спини
і змушений був знятися зі змагань.
Раніше в Сочі фігурист виборов у
складі збірної Росії золоту медаль у
командній першості, яка стала для
нього другою олімпійською нагоро-
дою вищого ґатунку в кар’єрі і чет-
вертою загалом.

Розчарування уболівальників не
важко зрозуміти. Адже відмова від

продовження боротьби одного з фа-
воритів означає, що російська збір-
на, уперше з 1988 року, залишиться
без медалі в чоловічому одиночному
катанні. Востаннє наші сусіди не по-
трапили до трійки призерів у своєму
коронному виді програми на зимових
Іграх-1984 у Сараєво.

— Хочу попросити вибачення у
вболівальників, у всіх тих, хто в ме-
не вірив, — сказав дворазовий
олімпійський чемпіон. — Усе відбу-
лося на останньому тренуванні, ко-
ли я впав під час виконання потрій-
ного акселя. Навіть після цього ка-
зав собі: «Євгенію, залишилося по-
терпіти лише два дні — коротку
програму та довільну». Та дійшов
висновку: маю залишитися повно-
цінною людиною і принаймні нор-
мально ходити.

Спочатку здавалося, що один з
найпопулярніших фігуристів світу
пропустить лише олімпійський тур-
нір. Але згодом Плющенко зробив
заяву: «Я закінчив кар’єру. Вік дозво-
ляє мені продовжувати займатися
улюбленою справою. Але 12 опера-
цій — це надто багато».

Плющенко зійшов з дистанції

Біатлон. Індивідуальна гонка, 20 км. Чоловіки
    1. Мартен Фуркад (Франція) (0+1 + 0+0) ...........................................49:31.7 
    2. Ерік Лессер (Німеччина) (0+0 + 0+0) ................................................+12.2 
    3. Євгеній Гаранічев (Росія) (0+1 + 0+0) ...............................................+34.5
 ...9. Сергій Семенов (Україна) (1+0 + 0+0).........................................+1:36.2
...46. Андрій Дериземля (Україна) (0+2 + 1+0)....................................+5:08.3 
...55. Дмитро Підручний (Україна) (1+0 + 1+1)....................................+6:21.7 
...81. Артем Прима (Україна) (3+1 + 0+3) .............................................+9:03.5

Фігурне катання. Коротка програма. Чоловіки
    1. Юдзуру Ханю (Японія)......................................................................101.45
    2. Патрик Чан (Канада) ..........................................................................97.52
    3. Хав’єр Фернандес (Іспанія) ................................................................86.98
...21. Яків Годорожа (Україна)..................................................................62.65

Санний спорт. Естафета
    1. Німеччина.......................................................................................2:45.649
    2. Росія ..................................................................................................+1.030
    3. Латвія.................................................................................................+1.646
...11. Україна (Олена Шхумова, Андрій Кісь, 

Олександр Оболончик, Роман Захарків) ...................................+5.406 

Ковзани. Швидкісний біг, 1000 м. Жінки
    1. Хон Чжан (Китай).............................................................................1:14.02
    2. Ірен Вюст (Нідерланди) ......................................................................+0.67
    3. Маргот Бур (Нідерланди) ...................................................................+0.88

Хокей. Чоловіки. 2 тур. 
Група С: Швеція — Швейцарія — 1:0

Біатлон. Індивідуальна гонка, 15 км. Жінки
    1. Дар’я Домрачова (Білорусь) ...........................................................43:19.6
    2. Селіна Гаспарін (Швейцарія) ..........................................................+1:15.7
    3. Надежда Скардіно (Білорусь).........................................................+1:38.2
 ...7. Юлія Джима (Україна)...................................................................+2:30.3
 ...8. Олена Підгрушна (Україна)..........................................................+2:39.9
...19. Валя Семеренко (Україна) ...........................................................+4:08.6
...29. Вита Семеренко (Україна) ...........................................................+5:09.6

ТАБЛО «УК»
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Сочі-2014. Медалі
    М   Країна              З      С      Б      В
     1   Німеччина        7      2      1    10
     2   Швейцарія        5      1      1      7
     3   Канада              4      4      2    10
     4   Норвегія           4      3      6    13
     5   Нідерланди      4      3      5    12
     6   США                  4      2      6    12
     7   Росія                 2      5      4    11
     8   Китай                2      1      0      3
     9   Франція            2      0      2      4
   10   Білорусь           2      0      1      3
 ...23   Україна             0      0      1      1
Станом на 17:00 год. 14 лютого

Надто крутий віраж
СУВОРІ ЗАХОДИ. Румунських майстрів із санного спорту Александру Тео-

дореску і Ніколае Шовеяле не допустили до фінальних змагань сочинської
Олімпіади з міркувань безпеки спортсменів.

Про це повідомив генеральний секретар Румунського олімпійського комі-
тету Іоан Добреску.

— Під час ранкового тренування двоє наших атлетів-саночників перекину-
лися на трасі, пошкодивши сани. Вони отримали нове спортивне споряджен-
ня, та організатори Ігор виявили під час чергового забігу невпевненість у по-
ведінці спортсменів. Тому було ухвалено рішення виключити їх зі списку фі-
налістів, щоб уникнути трагічних інцидентів, — пояснив Добреску.

Організатори Олімпійських ігор у Сочі були вимушені вжити таких суворих
заходів безпеки після того, як чотири роки тому під час одного з тренувань
на зимових Іграх у Ванкувері на санній трасі загинув грузинський саночник
Нодар Кумаріташвілі.

І чемпіони страждають від депресії

Медалі СРСР і Росії на зимових
Іграх (фігурне катання, чоловіки)
1988 р.: Віктор Петренко — «бронза»
1992 р.: Віктор Петренко — «золото»
1994 р.: Олексій Урманов — «золото»
1998 р.: Ілля Кулик — «золото»
2002 р.: Олексій Ягудін — «золото», 

Євгеній Плющенко — «срібло»
2006 р.: Євгеній Плющенко — «золото»
2010 р.: Євгеній Плющенко — «срібло»

Ковзани. Швидкісний біг, 1000 м
    1. Стефан Гротхейс (Нідерланди) ....................1:08.39
    2. Денні Моррісон (Канада) .................................+0.04
    3. Міхел Мюлдер (Нідерланди) ............................+0.35
    4. Ніко Іхле (Німеччина ........................................+0.47
    5. Самуль Шварц (Німеччина).............................+0.50

ТАБЛО «УК»

Сергій Семенов має гарні шанси виступити у змішаній естафеті

Євгеній Плющенко: 12 операцій за кар’єру — це надто багато!
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