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ЩОДЕННИК ОЛІМПІАДИ

ської програми. Лідер української збірної з фристайлу Олександр Абраменко не один раз
піднімався на п’єдестал на етапах Кубка світу. У змаганнях з
акробатики 25-річний спортсмен
з Миколаївської області вдало
подолав кваліфікацію. Але пробитися до чільної четвірки, яка
розіграла нагороди, йому так і не
вдалося
— Трохи не вгадав зі швидкістю, тому довелося згинати ноги
під час виконання третього гвинтового стрибка, — пояснив Олександр після завершення змагань.
— За цю помилку судді зняли очки — мені не вистачило балів,
щоб пройти до головного фіналу.
Єдине, з чим не згоден — з оцінками американського стрибуна.
Вони трохи завищені. Проте мене
б два бали все одно не врятували.
Шосте місце на Олімпіаді — це
здорово. Але, звичайно ж, мріяв
поборотися за медалі.
Земляк Абраменка Микола
Пуздерко не зміг пробитися до

ІГРИ-2014. Жіноча збірна України з біатлону

залишилася без нагород у мас-старті
Фото з сайтів gigamir.net та sport-xl.org

рім біатлону, наші вболівальК
ники пов’язували надії на
медалі ще в одному виді олімпій-

Будемо
сподіватися на естафету

Олександр Абраменко на третій
для себе Олімпіаді показав кращий
результат

фіналу у змаганнях з акробатики
у фристайлі. 23-річний атлет вирішив ризикнути й виконати
важкий стрибок, який, втім, йому
не вдався.
Золоту медаль виграв екс-громадянин України Антон Кушнір,
який виступає за Білорусь.
«Срібло» дісталося австралійцеві
Девіду Моррісу, «бронза» — в
китайця Зоньян Цзя.
Кращою з українок у змаганнях біатлоністок у мас-старті
стала 27-річна тернополянка
Олена Підгрушна, яка фінішувала восьмою.
— Нарешті я відстрілялася без
промахів на всіх чотирьох вогневих рубежах, але підвела швидкість, — зізналась капітан нашої
збірної. — Не здивована тим, що
першою фінішувала Дар’я Дом-

Домрачова полює лише на золото

Сочі-2014. Медалі
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рачова — вона сьогодні на голову
вища за всіх інших біатлоністок
зі світової еліти.
Траса на лижно-біатлонному
комплексі «Лаура» була більшменш нормальною. Зараз дівчата
готуватимуться до естафети —
потрібно реабілітуватися за невдачі під час індивідуальних виступів.
Американська пара Меріл Девіс та Чарлі Вайт виграла «золото» в танцях на льоду, блискуче
виконавши довільний танець.
«Срібло» дісталося канадській
парі Тесса Вірту та Скотт Мойр,
«бронза» — у росіян Олени Ільїних та Нікіти Кацалапова.

ТАБЛО «УК»
Фристайл. Акробатика. Фінал 3. Чоловіки

ДОСЬЄ «УК»

Фото з сайту freesmi.by

Дар’я ДОМРАЧОВА. Народилася 1986 року в
Мінську в сім’ї архітекторів. Згодом разом з батьками переїхала до Сибіру в нове місто Нягань.
Зріст 168 см, вага — 58 кг.
Багаторазова чемпіонка Росії серед юніорів. У
2004 році відгукнулася на пропозицію виступати за
збірну Білорусі. Дворазова чемпіонка світу (2012,
2013). Бронзовий призер Ігор-2010 у Ванкувері в
індивідуальній гонці на 15 км.
Закінчила факультет спортивного менеджменту
Тюменського університету і Вищу школу управління та бізнесу в Мінську.

На сочинських трасах Дар’я зробила золотий хет-трик
ЗІРКА. На урочистій церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі прапор України
несла лижниця Валентина
Шевченко. Таку почесну місію
у білоруській команді запропонували виконати Дар’ї Домрачовій. Лідер біатлонної збірної
ввічливо відмовилася.
— Тримати прапор своєї
країни під час відкриття грандіозного спортивного свята —
надзвичайно відповідально і
почесно, — пояснила Дар’я
журналістам причину своєї
відмови. — Але для себе я вирішила: краще нестиму його в
своїх руках на фініш гонки.

Амбіційний намір одна з
беззаперечних лідерів Кубка
світу почала втілювати в життя вже з другого виду біатлонної програми. На старт гонки
переслідування 27-річна біатлоністка вийшла дев’ятою: на
9 секунд пізніше за українку
Віту Семеренко, на 12 — за
росіянку Ольгу Вілухіну і майже на 32 секунди пізніше, ніж
чемпіонка в спринті Анастасія
Кузьміна зі Словаччини.
Яким же було здивування
спеціалістів і вболівальників,
коли на фініші «білоруська ракета» привезла своїй найближчій переслідувачці —

славетній норвежці Турі Бергер 37 з половиною секунд.
Габріела Соукалова з Чехії
відстала ще більше — на 42
секунди. 11 лютого 2014 року,
без перебільшення, увійде в
історію наших сусідів. «Золото» Дар’ї Домрачової стало
першою нагородою найвищого ґатунку Білорусі на зимових
Олімпіадах.
За кілька днів наша героїня
показала таку саму феноменальну швидкість на трасі і
снайперську точність на вогневих рубежах. В індивідуальній
гонці на 15 кілометрів симпатична дівчина в червоно-біло-

зеленій формі не тільки здобула другу золоту медаль — вона перемогла з рекордним в
історії Ігор відривом від найближчої суперниці. Селіна Гаспарін зі Швейцарії перетнула
фінішну позначку на 1 хвилину
15,7 секунди пізніше за Дар’ю.
На цьому невтомна дворазова чемпіонка світу не зупинилася. Останній індивідуальний вид програми — масстарт — пройшов уже за
знайомим сценарієм. Продемонструвавши феноменальну
фізичну витривалість, вона
знов пролетіла 12 з половиною кілометрів на одному диханні, на чотирьох вогневих
рубежах припустившись лише
одного промаху.
На Іграх-2014 у Сочі Домрачова стала першою біатлоністкою в історії, яка завоювала
три золоті медалі в особистих
гонках.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом присвоїв триразовій олімпійській чемпіонці Дар’ї Домрачовій звання Героя Білорусі.

1.
2.
3.
4.
...6.

Антон Кушнір (Білорусь).................................................134.50
Девід Морріс (Австралія)................................................116.74
Зоньян Цзя (Китай)...........................................................95.06
Гуанпу Ци (Китай) .............................................................90.00
Олександр Абраменко (Україна)................................113.12

Біатлон. Мас-старт, 12,5 км. Жінки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
...13.
...17.
...23.

Дар’я Домрачова (Білорусь)..........................................35:25.6
Габріела Соукалова (Чехія)..............................................+20.2
Тіріл Екхофф (Норвегія) ...................................................+27.3
Еві Захенбахер-Штеле (Німеччина) ................................+28.3
Тея Грегорін (Словенія) ....................................................+39.4
Моніка Хойніш (Польща) ..................................................+54.9
Кайса Макаряйнен (Фінляндія).....................................+1:01.5
Олена Підгрушна (Україна) ........................................+1:11.5
Валя Семеренко (Україна) .........................................+1:37.9
Віта Семеренко (Україна) ...........................................+1:50.5
Юлія Джима (Україна) .................................................+2:45.2

Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танок
1.
2.
3.
4.
5.

Меріл Девіс/Чарлі Вайт (США).......................................195,52
Тесса Вірту/Скотт Мойр (Канада)..................................190,99
Олена Ільїних/Нікіта Кацалапов (Росія) ........................183,48
Наталі Пешела/Фабіан Бурза (Франція) .......................177,22
Катерина Боброва/Дмитро Соловйов (Росія)...............172,92

Стрибки на лижах з трампліна. Командні змагання, чоловіки
1.
2.
3.
4.
5.

Німеччина ........................................................................1041.1
Австрія .............................................................................1038.4
Японія...............................................................................1024.9
Польща ............................................................................1011.8
Словенія.............................................................................995.6

Біатлон. Мас-старт, 15 км. Чоловіки
1.
2.
3.
4.
5.

Еміль Хегле Свендсен (Норвегія) .................................42:29.1
Мартен Фуркад (Франція) ..................................................+0.0
Онджей Моравец (Чехія) ..................................................+13.8
Яков Фак (Словенія) .........................................................+28.1
Євгеній Гаранічев (Росія) .................................................+56.2

Лижне двоборство. Лижна гонка. Чоловіки
1.
2.
3.
4.
5.
...30.

Йорген Граабах (Норвегія) ............................................23:27.5
Магнус Моан (Норвегія)........................................................0.6
Фабіан Ріссле (Німеччина) .................................................+1.6
Бйорн Кірхаузен (Німеччина)............................................+ 2.1
Берхард Грубер (Австрія)................................................+ 11.3
Віктор Пасічник (Україна) .........................................+ 2:10.1

П’ЯТЬ КІЛЕЦЬ

Права на помилку не лишилося

Фелікс не впорався з керуванням

ідер хокейної збірної Канади Сідні Кросбі зазначив, що в майданчиків більшого розміру є не тільки недоліки, а й переваги.
— Коли проти тебе жорстко
грають у захисті, ти опиняєшся
далі від воріт суперника, ніж на
аренах НХЛ, — зауважив зірковий форвард. — Якщо в Націо-

імецький гірськолижник
Фелікс Нойройтер потрапив в автокатастрофу на
шляху до аеропорту Мюнхена. Звідти один з лідерів Кубка світу мав вилетіти в Сочі
для участі в зимових Олімпійських іграх. Його авто на
великій швидкості врізалося
у відбійник — водій не впо-

Л

нальній лізі до мети залишаються один-два кроки, то в Сочі
— чотири-п’ять. Тому на прийняття оптимального рішення є
більше часу. Таким чином, у великих майданчиків є не тільки
недоліки, а й переваги. Коли хокейний турнір фінішує, ніхто не
згадає про те, як Країна Кленового Листя грала в груповому

турнірі. Все найцікавіше лише
починається. Протягом трьох
стартових матчів ми отримали
можливість зігратися й налагодити ігрові зв’язки. Тепер треба
тільки додавати — права на помилку більше немає.
Сьогодні чинні олімпійські
чемпіони зіграють з переможцем пари Словенія — Австрія.

Н

Сторінку підготував Валерій РЕКУНОВ, «Урядовий кур’єр»

рався з керуванням на засніженій дорозі.
Тепер 29-річному гірськолижнику доведеться пройти
обстеження шийного відділу
хребта. Рішення про його можливу участь в олімпійському
турнірі прийматимуть пізніше.
Один з лідерів національної збірної Фелікс Нойройтер

планував виступити на Іграх
19 лютого в гігантському слаломі і за два дні потому в
слаломі.
На чемпіонаті світу торік
він став срібним призером у
слаломі, а в сезоні 2012/2013
фінішував другим у цій дисципліні в загальному заліку
Кубка світу.

