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Валерій РЕКУНОВ,  
«Урядовий кур’єр» 

Із трьохсот хокеїстів, які в
складі своїх збірних зібралися

в Сочі, лише двоє представляють
український клуб. Захисник
збірної Латвії Оскарс Бартуліс і
воротар команди Словаччини Ян
Лацо захищають кольори «Дон-
басу». На останньому рубежі обо-
рони словаків у підопічного Ан-
дрія Назарова були грізні конку-
ренти з Національної хокейної
ліги — Петер Будай з «Монреа-
ля» та Ярослав Галак із «Сент-
Луїс». Однак на старті турніру
проти США і Словенії вони на
двох пропустили 11 шайб.

У зустрічі з російською коман-
дою місце у воротах зайняв Ян
Лацо. Тільки тоді тренерський
штаб словацької команди зрозу-
мів, якої кричущої помилки він
припустився. Усі російські зірки
на чолі з Олександром Овечкі-
ним не могли пробити донецько-
го воротаря ні за 60 хвилин ос-
новного часу, ні в овер-таймі.
Схилити шальки терезів на свій
бік господарі Ігор зуміли лише в
серії булітів — відзначилися
Олександр Радулов та Ілля Ко-
вальчук.

Нагадаю, що й попередня зус-
тріч росіян з американцями
розгорталася за схожим сцена-
рієм: основний час нічия — 2:2.

Серія штрафних кидків — 1:0
на користь заокеанських хоке-
їстів. Дві осічки на старті групо-
вого турніру можуть дорого

коштувати «Червоній машині»,
як називають підопічних Біля-
летдінова. Адже лише пере-
можці груп виходять у чверть-

фінал напряму. Американці у
третьому турі розгромили Сло-
венію і стали недосяжними в
квартеті А. 

Крім збірної США, на олім-
пійському хокейному турнірі в
Сочі свої підгрупи виграли ка-
надці і шведи. Також пряму пу-
тівку виборола Фінляндія —
краща дружина з тих, хто фіні-
шував у своєму квартеті на дру-
гому місці.

Таким чином, ця четвірка от-
римала додатковий вихідний на-
передодні чвертьфінальних по-
єдинків, які відбудуться 19 люто-
го. Решті команд доведеться зіг-
рати матчі плей-оф. 

Сьогодні в 1/8 фіналу зустрі-
нуться:

Росія — Норвегія. Переможець
зустрінеться з Фінляндією.

Словенія — Австрія. Перемо-
жець гратиме зі Швецією.

Швейцарія — Латвія. Перемо-
жець потрапляє на Канаду.

Чехія — Словаччина. Пере-
можця у чвертьфіналі чекає
збірна США.

Наш танцювальний дует —
кияни 22-річна Шивон Хікін-Ке-
неді та 24-річний Дмитро Дунь
завершили коротку програму на
останньому, 24-му місці. Суворий
вирок суддів не дав змоги укра-
їнській парі пройти в наступну
стадію змагань — довільну ком-
позицію наших фігуристів на
трибунах «Айсберга» глядачі не
побачать.

Після виконання короткої про-
грами лідерство захопила амери-
канська пара Меріл Девіс і Чарлі
Вайт.

Норвежець Х’єтіль Янсруд
став олімпійським чемпіоном у
супергіганті. «Срібло» у змаган-
нях гірськолижників здобув аме-
риканець Ендрю Вейбрехт, а
«бронза» в канадця Яна Худека й
американця Боде Міллера.

18-річний дебютант Олімпіади
киянин Дмитро Мицак не зумів
скласти конкуренцію фаворитам.

Хокей. Чоловіки. 3 тур
Група А
Росія — Словаччина — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Словенія — США — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
США — 8, Росія — 6, Словенія — 3, Словаччина — 1.
Група В
Австрія — Норвегія — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Фінляндія — Канада — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Канада — 8 очок, Фінляндія — 7, Австрія — 3, Норвегія — 0. 
Група С
Швеція — Латвія — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Швейцарія — Чехія — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Швеція — 9 очок, Швейцарія — 6, Чехія — 3, Латвія — 0.

Лижні гонки. Естафета 4x10 км. Чоловіки
    1. Швеція................................................................1:28.42,0
    2. Росія.........................................................................+27,3
    3. Франція ....................................................................+31,9
    4. Норвегія ................................................................+1.09,7
    5. Італія .....................................................................+1.22,7

Фристайл. Акробатика. Фінал 3. Жінки
    1. Алла Цупер (Білорусь)............................................98.01
    2. Ментао Сю (Китай) ................................................83.50
    3. Лідія Лассіла (Австралія)........................................72.12
    4. Ніна Лі (Китай).........................................................46.02
Кваліфікація 
 ...9. Ольга Полюк (Україна) .........................................74.97
...10. Анастасія Новосад (Україна)...............................74.34
...11. Надія Мохнатська (Україна).................................69.31
Надія Діденко не стартувала.

Фігурне катання. Танці на льоду. Коротка програма
    1. Меріл Девіс/Чарлі Вайт (США)...............................78.89
    2. Тесса Вірчу/Скотт Мойр (Канада)..........................76.33
    3. Олена Ільїних/Нікіта Кацалапов (Росія) ................73.04
    4. Наталі Пешала/Фабіан Бурза (Франція) ...............72.78
    5. Катерина Боброва/Дмитро Соловйов (Росія).......69.97
...24. Шивон Хікін-Кенеді/Дмитро Дунь (Україна) .....41.90

Гірськолижний спорт. Супергігантський слалом. Чоловіки
    1. Х’єтіль Янсруд (Норвегія) ....................................1.18,14
    2. Ендрю Вейбрехт (США).......................................1.18,44
    3. Ян Худек (Канада) ...............................................1.18,67
    3. Боде Міллер (США)..............................................1.18,67
    5. Філ Штрідінгер (Австрія)......................................1.18,69
...52. Дмитро Мицак (Україна) ...................................1.28,51

Шорт-трек. Фінал, 1000 м. Чоловіки
    1. Віктор Ан (Росія) ................................................1:25.325
    2. Володимир Григор’єв (Росія).............................1:25.399
    3. Шинкьє Кнегт (Нідерланди) ..............................1:25.611
    4. Дацзин У (Китай) ...............................................1:25.772
    5. Тянью Хань (Китай) ...........................................1:29.334

Чоловічий мас-старт на Олімпіаді-2014 через туман
перенесений на 18 лютого. Нагадаємо, що цей вид про-
грами повинен був відбутися в неділю.

ТАБЛО «УК»

ЗІРКА. Фігуристки Олена
Савченко і Тетяна Волосожар,
майстер шорт-треку Володимир
Григор’єв, фристайлістка Алла
Цупер. Принцеси складних візе-
рунків на льоду народилися в
Обухові Київської області та
Дніпропетровську. Володимир
перші кроки на ковзанах робив
у Шостці Сумської області. Якби
цей зірковий квартет на Олім-
піаді виступав під рідним для се-
бе синьо-жовтим прапором, ціл-
ком ймовірно, скарбничка збір-
ної України мала б набагато ва-
гоміший вигляд. Адже до брон-
зової нагороди біатлоністки Віти
Семеренко додалися б чемпіон-
ські відзнаки Волосожар і Цу-
пер, срібна медаль Григор’єва
та «бронза» Савченко.

На жаль, під час нагородження
цих героїв зимових Ігор у сочин-
ське небо здіймалися прапори
Росії і Німеччини. Останній при-
клад небаченого марнотратства
щодо вітчизняних спортивних та-
лантів особливо показовий.

Стверджувати, що шорт-трек
у нашій країні належить до най-
популярніших видів спорту, було
б явним перебільшенням. Тим
більшу повагу спеціалістів і убо-
лівальників викликала поява яс-
кравого діаманта міжнародного
рівня: Володимира до нинішніх
висот довів його батько — Вік-

тор Григор’єв. У дев’ятнадцяти-
річному віці хлопець дебютував
на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті. 

Катастрофічний стан з льо-
довими аренами на Батьківщині
змусив Володю разом з бать-
ком, який на той час був одним
з тренерів збірної України, змі-
нити рідну Шостку на підмос-
ковний Клін. 

Судячи з результатів, така ро-
кіровка пішла талановитому ат-
летові на користь: минулого се-
зону він став дворазовим чемпіо-
ном Європи на дистанції 500 мет-
рів, а також разом з товаришами
по збірній Росії виграв естафету
на континентальній першості.

15 лютого уже 31-річний майс-
тер спорту міжнародного класу
вперше у своїй кар’єрі піднявся
на олімпійський п’єдестал: він
показав другий час у забігу на
1000 метрів. Швидше за нього
спринтерську дистанцію подолав
ще один легіонер команди гос-
подарів Віктор Ан, який переїхав
до Росії з Південної Кореї.

До п’єдесталу — на ковзанах

«Червона машина»
пригальмувала на старті
ІГРИ-2014. Один з найвидовищніших видів олімпійської
програми — хокейний турнір — розпочався з несподіванок

Сочі-2014. Медалі
    м   країна              З      С      б      В
     1   Німеччина        7      3      2    12
     2   Нідерланди      5      5      7    17
     3   Норвегія           5      3      6    14
     4   Швейцарія        5      1      1      7
     5   Росія                 4      7      5    16
     6   Канада              4      6      4    14
     7   США                  4      4      8    16
     8   Польща            4      0      0      4
     9   Китай                3      2      0      5
   10   Білорусь           3      0      1      4
 ...25   Україна             0      0      1      1
Станом на 17:00 год. 17 лютого

Найбільша кількість медалей, яку здобували спортсмени однієї
країни на одній Олімпіаді:

США — 37 (Ігри-2010)
Найбільша кількість золотих нагород:

Канада — 14 (Ігри-2010)
Найбільша кількість індивідуальних нагород:

Бьорн Делі (Норвегія, лижні перегони) — 12 (1992–1998)
Оле-Аймар Бьорндален (Норвегія, біатлон) — 12 (1998–2014)

Найбільша кількість золотих медалей:
Бьорн Делі (Норвегія, лижні перегони) — 8 (1992–1998)

Найбільша кількість перемог поспіль в одному виді:
Олександр Тихонов (Росія, біатлон, естафета, 1968–1980)

Наймолодший медаліст:
Кім Юн Мі — 13 років 83 дні (Корея, шорт-трек, 1994)

Наймолодший золотий медаліст:
Кім Юн Мі — 13 років 83 дні (Корея, шорт-трек, 1994)

Найстарший за віком медаліст:
Карл-Август Кронлунд — 59 років 155 днів (Швеція, керлінг,

1924)
Найстарший за віком золотий медаліст:

Робин Уелш — 54 роки 29 днів (Англія, керлінг, 1924)
Найбільша кількість зимових Олімпіад:

Альберт Демченко (Росія, санний спорт, 1992–2014) — 7
Норіякі Касай (Японія, стрибки з трампліна, 1992–2014) — 7

Наймолодший учасник: 
Сесілія Колледж (Англія, 11 років 74 дні, фігурне катання, 1932)

Найстарший учасник: 
Карл-Август Кронлунд — 59 років 155 днів (Швеція, керлінг, 1924)

Найбільша кількість учасників в одній дисципліні: 
гігантський слалом серед чоловіків — 131 (1992)

Найбільша кількість перемог поспіль в одній дисципліні: 
СРСР/Росія — 12 (спортивні пари у фігурному катанні, 1964–2006)

Матч з росіянами Ян Лацо пам’ятатиме все життя
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Володимир ГРИГОР’ЄВ. Народився 8 серпня 1982 року в Шостці
Сумської області. Майстер спорту міжнародного класу з шорт-треку.
З 2007 року виступає за збірну Росії. Рекордсмен світу на дистанції
500 метрів — 40.344 секунди (Калгарі, 12 жовтня 2012 р.). Віце-чем-
піон Олімпійських ігор-2014 на дистанції 1000 метрів.

доСЬЄ «Ук»

Володимир Григор’єв: віце-чемпіон, якого ми втратили

РекоРди білих олімпіад
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