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Для головного героя пам’ятно-
го поєдинку Росія — Словач-

чина Яна Лацо сочинське свято
закінчилося 18 лютого. На групо-
вому етапі 32-річний воротар до-
нецького «Донбаса» продемон-
стрував фантастичну гру проти
господарів турніру. Найвідоміші
зірки Національної хокейної ліги
— Євгеній Малкін з «Піттсбурга»
і Олександр Сьомін з «Кароліни»,
Павел Дацюк з «Детройта» і
Олександр Овечкін з «Вашингто-
на» протягом 65 хвилин марно
намагалися пробити кращого во-
ротаря чемпіонату світу-2013.

Те, що не зміг зробити зірковий
напад збірної Росії, виявилося
напрочуд легким завданням для
їх наступного суперника. На біду
словаків у 1/8 фіналу вони ви-
йшли на своїх давніх знайомих
— хокеїстів Чехії. А сусідам, як
відомо з давніх-давен, у солі не
відмовляють.

Вже в середині другого періоду
для підопічних Вуйтека все ста-
ло зрозуміло. У воротах Яна Ла-
цо розписалися форвард «Ед-
монтона» Алеш Гемські, його ко-
лега по НХЛ Девід Крейчі з «Бос-
тона» та Роман Червенка, який
продовжує свою кар’єру у найба-
гатшому клубі Континентальної
хокейної ліги — пітерському
СКА — 4:0. Єдине, що вдалося
географічним сусідам одного з
фаворитів турніру, це зробити
остаточний рахунок не таким
принизливим — 3:5.

А ось ще одна наша людина на
сочинських Іграх — Оскарс Бар-
туліс пробився в наступне коло
змагань. Напрочуд щедро обда-
рований фізично захисник «Дон-

баса» (зріст — 190 сантиметрів,
вага — 92 кілограми) хитромуд-
рим кидком по дивній траєкторії

відкрив рахунок у матчі Латвія
— Швейцарія. Його почин під-
тримав форвард Лауріс Дар-

зіньш, який відзначився дублем
— 3:1. Прибалтійська команда
помстилася альпійцям за зовсім

нелогічну поразку на старті гру-
пового турніру. Тоді, нагадаю,
збірна країни банків і сиру єдину
переможну шайбу закинула за
вісім секунд до закінчення основ-
ного часу.

У битві двох представників
першого дивізіону світового хо-
кею — Австрії і Словенії сильні-
шими виявилися дебютанти
Олімпіади — 0:4. З таким самим
рахунком російські хокеїсти обіг-
рали норвежців. Шайби у госпо-
дарів закинули Алексій Тере-
щенко, Ілля Ковальчук та двічі
Олександр Радулов.

Чвертьфінальні пари хокейно-
го турніру XXII зимових Ігор ви-
глядають так: 

Швеція — Словенія, 
Фінляндія — Росія, 
Канада — Латвія, 
США — Чехія.
На дистанції 10 000 метрів з

ковзанярського спорту увесь
п’єдестал пошани знову зайняли
представники Нідерландів. Золо-
ту медаль здобув Йорріт Бер-
гсма, який встановив олімпій-
ський рекорд. Другий та третій
час показали Свен Крамер та Боб
де Йонг.

ТАБЛО «УК»

Найреальніший шанс у нашої
національної команди попов-

нити скарбничку медалей — еста-
фета 4 по 6 кілометрів. Старт ос-
таннього виду жіночої біатлонної
програми заплановано на 16:30 21
лютого. Напередодні естафетної
гонки кореспондент «Урядового
кур’єра» поспілкувався з голов-
ним тренером нашої дружини.

Василю Павловичу,  чого нам
слід чекати від дівчат під завісу
сочинських Ігор?
— Ще на початку олімпійського
сезону тренерський штаб не при-
ховував: основну ставку ми роби-
тимемо на естафетну гонку. Го-
ловна особливість лідерів збірної
— здатність кожної біатлоністки
вистрілити якщо не на одній, то
на інший дистанції. Якщо ж із
цим не складається, цей квартет
має продемонструвати свій по-
тенціал в естафеті.

Що ви можете сказати про
гонки,  які вже завершилися?
— Передусім повинен повтори-
ти: траса в Сочі дуже складна. У
горах на висоті за умови макси-
мального навантаження ресурси
спортсмена обмежені. Якщо ж
організм виснажений вірусами і
мікробами, це не може не позна-
чатися на результатах. На жаль,
у січні цього року майже вся на-
ша команда перехворіла на за-
вершальному етапі підготовки до
Олімпіади. Звичайно, це мінус
всім нам — спеціалістам. 

Сказане більшою мірою сто-
сується капітана української
дружини Олени Підгрушної.
— Ми передбачали, що Олені бу-
де дуже важко на трасі лижно-бі-
атлонного комплексу «Лаура».
Хоча лікарі й поставили її на но-
ги, збили температуру й усунули
зовнішні ознаки інфекції, орга-

нізм до кінця так і не відновився
після хвороби. Але наш капітан
— мужня дівчина, вона постави-
ла перед собою високу мету і ро-
бить усе, щоб її досягти . Обнадій-
ливо й те, що минулого понеділка
у мас-старті Підгрушна вперше
на цій Олімпіаді продемонструва-
ла звичну для себе точність на
вогневих рубежах — вразила всі
20 мішеней. Тернопільчанка ста-
ла найкращої серед наших стрі-
ляючих лижниць, потрапивши в
десятку найсильніших.

Віта Семеренко показала свій
потенціал у спринтерській гон-
ці,  її сестра Валя зупинилася за
крок до п’єдесталу в гонці пере-
слідування.
— Успіх Віти Семеренко на старті
— це насамперед грамотний роз-
поділ сил. Адже гори жартів не
вибачають. Досить згадати, що
протягом дистанції промахів при-

пускалися зіркові фаворити: нор-
вежка Тура Бергер, Габріела Соу-
калова з Чехії, Кайса Макарайнен
з Фінляндії. Віта, за плечима якої
неоціненний досвід участі в зимо-
вих Іграх-2010 у Ванкувері, мак-
симально раціонально вибудувала
тактику. На першому колі вона
програвала лідерам близько 30 се-
кунд. Потім поступово збільшува-
ла темп, відстрілялася так, як
уміє, — без рваного ритму. Її олім-
пійська «бронза» — результат
трьох складових: грамотна такти-
ка; ритмічна і влучна стрільба, а
також фізичний стан, який нам
вдалося привести до норми після
застуди.

Судячи з перебігу подій у гон-
ці переслідування,  на п’єдестал
мала зійти і Валентина Семе-
ренко. Адже після останнього
вогневого рубежу вона поступа-
лася лише майбутній олімпій-
ській чемпіонці Дар’ї Домрачо-
вій з Білорусі.
— Напередодні сочинських стар-
тів на етапах Кубка світу Валя
такої переваги не пропускала.
Досить згадати її яскраву пере-
могу саме в гонці переслідування
у французькому Аннесі. Зараз
же їй трішки не вистачило сві-
жості. Але 5 і 10 місця Валі й Віти
на головних стартах чотириріччя
— теж достойний результат. Ще
раз хочу підкреслити: на Олім-
піаді одна медаль — це вже щас-
тя. Можна, звичайно, здобувати і
більше нагород. Але для цього
потрібна багаторічна і продумана
система підготовки. Сьогодні ми
одна із стабільних, потенційно
сильних команд, яка може за-
воювати медаль. Але на зимових
Іграх прогнози ні до чого хорошо-
го не призводять. На мій погляд,
нам варто зосередитися не на
прогнозах, а найкращим чином
підготувати команду до найпрес-
тижнішого старту Олімпіади —
естафети.
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Сусідам у солі 
не відмовляють
ІГРИ-2014. Визначилася четвірка півфіналістів
хокейного олімпійського турніру

Сочі-2014. Медалі
    М   Країна              З      С      Б      В
     1   Німеччина      8      3      4    15
     2   Норвегія         7      4      7    18
     3   Росія               6      8      7    21
     4   Нідерланди    6      6      8    20
     5   США                6      4    10    20
     6   Швейцарія      6      3      1    10
     7   Білорусь         5      0      1      6
     8   Канада            4      9      4    17
     9   Польща          4      0      0      4
   10   Китай              3      2      1      6
 ...26   Україна           0      0      1      1
Станом на 16:00 год. 19 лютого

Сторінку підготував Валерій РЕКУНОВ, «Урядовий кур’єр»

Гірськолижний спорт. 
Гігантський слалом. Чоловіки
    1. Вік Вайлд (Росія)
    2. Невін Гальмаріні (Швейцарія)
    3. Жан Кошир (Словенія) 
    4. Патрік Бусслер (Німеччина)
29-річний Йосип Пеняк із Закарпаття
не зумів подолати кваліфікацію.

Гігантський слалом. Жінки
    1. Патриція Куммер (Швейцарія)
    2. Томока Такеуші (Японія)
    3. Альона Заварзіна (Росія)
    4. Іна Мешик (Австрія)
Українська спортсменка 23-річна
Аннамарі Чундак до фіналу не по-
трапила.

Хокей, кваліфікація плей-офф
Словенія — Австрія — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Воротарі: Крістан — Ланге.
Росія — Норвегія — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Воротарі: Бобровський — Хьоуген.
Чехія — Словаччина — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Воротарі: Павелець — Лацо.
Швейцарія — Латвія — 1:3 (0:2, 1:0, 0:0)
Воротарі: Хіллер — Гудлевскіс.

Чвертьфінал
Швеція — Словенія — 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Воротарі: Лундквіст — Крістан

Ковзанярський спорт. 
10 000 метрів. Чоловіки
    1. Йорріт Бергсма
       (Нідерланди).............12:44.45 OР
    2. Свен Крамер 
       (Нідерланди).......................+ 4.57
    3. Боб де Йонг
       (Нідерланди).....................+ 22.74
    4. Син Хун Лі (Корея) ...........+ 27.23
    5. Барт Свінгс (Бельгія) .......+ 29.54

Фристайл. Скі-хафпайп. Чоловіки
    1. Девід Вайз (США) ...............92.00
    2. Майк Ріддл (Канада)...........90.60
    3. Кевін Роллан (Франція) ......88.60
    4. Джозіан Веллс
       (Нова Зеландія)...................85.60
    5. Ноа Боуман (Канада)..........82.60
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Капітану збірної Росії Дацюку (в центрі) уболівальники невдачі не вибачать

Головний тренер збірної України
з біатлону Василь Карленко:

«Гори жартів 
не вибачають»
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ЩОДЕННИК ОЛІМПІАДИ


