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ЩОДЕННИК ОЛІМПІАДИ

РЕКОРД. Несподівано для
аналітиків на екваторі олімпій-
ського турніру на друге місце
неофіційного командного залі-
ку злетіла збірна Нідерландів.
Позаду залишилися визнані
лідери — Норвегія, Швейца-
рія, Росія і Канада.

Із 22 нагород, які в Сочі за-
воювали представники країни
тюльпанів, 18 здобули ковза-
нярі.

Цей фантастичний резуль-
тат міг бути ще більш пере-
конливим. На дистанції 1500
метрів серед чоловіків сенса-

ційно переміг польський ков-
заняр Збігнев Брудка. 29-річ-
ний спортсмен, який чотири
роки тому у Ванкувері посів
лише 27-ме місце, у Сочі випе-
редив сильного голландця Ку-
на Вервея на три тисячних се-
кунди! На півторакілометровій
дистанції ця мить дорівнює 21
сантиметру. А на цій самій
дистанції серед жінок тріум-
фували головні фаворитки.
На п’єдестал піднялися лише
голландки. Чемпіонкою Ігор
стала Йорін Тер Морс, яка
встановила новий олімпій-

ський рекорд — 1 хвилина
53,51 секунди. Услід за нею
розташувалися ще три її по-
други по команді — Ірен Вюст,
Лотте ван Бек і Марріт Лен-
стра.

Цей прогнозований успіх
дав змогу Нідерландам вста-
новити новий світовий рекорд
за кількістю нагород, здобутих
в одному виді спорту. Попе-
реднє досягнення належало
австрійцям, які вісім років то-
му в Турині домінували в гір-
ськолижному спорті, — 14 ме-
далей різного ґатунку.

П’ЯТЬ КІЛЕЦЬ

Волімпійському селищі Сочі
відбулися збори збірної Ук-

раїни на чолі з президентом
Національного олімпійського
комітету Сергієм Бубкою. Наші
найсильніші спортсмени, які
захищають національні кольо-
ри на зимових Іграх, хвилиною
мовчання вшанували пам'ять
загиблих співвітчизників у
Києві. Українські олімпійці
розділили День жалоби в Ук-
раїні, вивісивши чорні стрічки
на державних прапорах олім-
пійського селища.

Вже завтра у чаші централь-
ного стадіону столиці зимових
Ігор згасне олімпійський во-
гонь. Підсумки головного стар-
ту чотириріччя ще довго обго-
ворюватимуть спеціалісти,
журналісти і вболівальники. А
поки що варто нагадати подро-
биці останніх подій на сочин-
ських трасах.

Змішану естафету на лижно-
біатлонному комплексі «Лау-
ра» виграла збірна Норвегії.
Національна команда України
у складі Наталії Бурдиги, Ма-
рії Панфілової, Андрія Дери-
землі та Сергія Семенова фіні-
шувала восьмою. На другому
етапі біатлонної гонки влучну
стрільбу та непогану швид-
кість продемонструвала дебю-
тантка нашої збірної Марія
Панфілова.

— Свого часу я переїхала в
Україну з Росії, де пройшло
моє становлення як професій-
ної біатлоністки, — розповіла
26-річна спортсменка журна-
лістам. —Дуже задоволена
тим, що тренери надали мені
можливість виступити на
Олімпійських іграх. У складі
збірної Росії в мене навряд чи
були шанси потрапити до ос-
новного складу і взяти участь у
такому грандіозному святі
спорту. У національній збірній
до мене добре ставляться мої
нові подруги, ми разом тренує-
мося в комфортних умовах. Ні-
коли не жалкувала, що свого
часу вирішила виступати під

синьо-жовтим прапором. Зараз
у нас підібралася напрочуд
професійна і перспективна 
команда.

В одиночному фігурному ка-
танні олімпійське «золото» ви-
борола росіянка Аделіна Сотні-
кова. «Срібло» здобула Кім Ю-
На з Південної Кореї, «бронза»
в італійки Кароліни Костнер.

Двадцятирічна Наталія По-
пова з Криму не змогла проби-
тися до довільної програми на
Олімпіаді-2014. Українка за
свою коротку програму отри-
мала від суддів лише 47.42 бала.

Такого результату не вистачи-
ло для потрапляння у топ-24.

Завершився півфінал коман-
дних змагань у спринті класич-
ним стилем у чоловіків. Кра-
щий час тут показали пред-
ставники Німеччини. Другий та
третій результат у чехів та
швейцарців відповідно.

На жаль, українці у складі
19-річного Олексія Красов-
ського із Сумської області та
26-річного Олексія Переходи з
Харківщини фінішували лише
23-ми, що не дало їм права вис-
тупити в наступному раунді
змагань.

Американка Медді Боумен
виграла золоту медаль у фрис-
тайлі в скі-хафпайпі. «Срібло»
здобула Марі Мартіно з Фран-
ції. «Бронзу» виборола Аяна
Онозука з Франції.

Сочинська зимова казка
добігає кінця
ІГРИ-2014. Завтра у чаші центрального стадіону
столиці зимових Ігор згасне олімпійський вогонь

Фігурне катання. Коротка програма. Жінки.
1. Кім Ю-На (Південна Корея) ................74.92
2. Аделіна Сотнікова (Росія) ....................74.64
3. Кароліна Костнер (Італія).....................74.12
4. Грейсі Голд (США) ................................68.63
5. Юлія Ліпніцька (Росія) ..........................65.23

...28. Наталія Попова (Україна) ..................47.42

Довільна програма
1. Аделіна Сотнікова (Росія)....224,59 (149,95)
2. Кім Ю-На (Південна Корея) ..219,11 (144,19)
3. Кароліна Костнер (Італія) ....216,73 (142,61)
4. Грейсі Голд (США)................205,53 (136,90)
5. Юлія Ліпніцька (Росія)..........200,57 (134,34) 

Біатлон. Змішана естафета. 
2х6 км — жінки + 2х7,5 км — чоловіки

1. Норвегія (0+2) .................................1.09:17,0
2. Чехія (0+7)............................................+ 32,6
3. Італія (0+6) ...........................................+ 58,2
4. Німеччина (0+9).................................+1:41,3
5. Росія (1+8)..........................................+1:47,4

...8. Україна (1+8)....................................+ 2:48,2 
(Наталія Бурдига, Марія Панфілова, 
Андрій Дериземля, Сергій Семенов)

Лижні перегони. 
Командний спринт класичним стилем.
Півфінал. Чоловіки

1. Німеччина ........................................23:36.23
2. Чехія .................................................23:39.06
3. Швейцарія ........................................23:42.31
4. Норвегія............................................23:43.63
5. Італія .................................................23:58.12

...23. Україна.............................................25:31.13
(Олексій Красовський, 
Олексій Перехода)

Фристайл. Скі-хафпайп. Фінал. Жінки
1. Медді Боумен (США)............................89.00
2. Марі Мартіно (Франція) ........................85.40
3. Аяна Онозука (Японія) .........................83.20
4. Вірджині Февр (Швейцарія) .................78.00
5. Яніна Кузьма (Нова Зеландія)...............7.00

Ковзанярський спорт.    
Жінки 5000 метрів

1. Мартіна Саблікова (Чехія) ...................- 6:51.54
2. Ірен Вюст (Нідерланди) ............................+2.74
3. Карін Клейбекер (Нідерланди) ................+4.12
4. Ольга Граф (Росія) ..................................+ 4.23
5. Клаудія Пехштайн (Німеччина) ................+6.85
Україна у цьому виді представлена не була.

Хокей. Чоловіки.     
Чвертьфінал
Швеція - Словенія -  5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Фінляндія - Росія - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) 
США - Чехія -  5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Канада - Латвія - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Півфінальні пари: Швеція - Фінляндія, 
США - Канада.

Фристайл. Скі-крос.      
Жінки. Великий фінал

1. Маріель Томпсон (Канада)
2. Келсі Серва (Канада)
3. Анна Холмлунд (Швеція)
4. Офелія Давід (Франція)

Малий фінал
5. Сандра Неслунд (Швеція)
6. Катрін Офнер (Австрія)
7. Катя Крема (Австралія)
8.Фанні Сміт (Швейцарія)

УСПІХ. Ще один вид олім-
пійської програми, в якому до-
мінування однієї країни вида-
ється напрочуд переконливим.
Мова йде про німецьких майс-
трів санного спорту. У другий
день змагань у Сочі початок
поклав Фелікс Лох, який пере-
міг в індивідуальному заліку у
чоловіків. За два дні цей успіх
повторила його співвітчизниця
Наталі Гайзенбергер, срібним

призером стала ще одна нім-
кеня Тетяна Хюфнер. Згодом
чемпіонську естафету підхо-
пив чоловічий дует Тобіас
Вендль — Тобіас Арльт, який
швидше за всіх подолав трасу
у змаганнях двійок.

Справжнім подарунком для
головних фаворитів стало рі-
шення керівників Міжнарод-
ного олімпійського комітету
доповнити програму Ігор но-

вим видом — естафетою.
Збірна Німеччини у своєму
зірковому складі, не докла-
даючи надзусиль, підтверди-
ла свій статус. Наталі Гайзен-
бергер, Фелікс Лох та пара
Тобіас Вендль — Тобіас Арльт
в естафеті випередили най-
ближчих переслідувачів — 
команду Росії на цілу секунду.
Бронзовим призером стала
збірна Латвії.

Помаранчева злива медалей

Усе золото в один кошик

ТАБЛО «УК»
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Найчарівніші олімпійські грації: Кім Ю-На (ліворуч), Аделіна Сотнікова (праворуч), Кароліна Костнер (внизу)

СОЧІ-2014. МЕДАЛІ
    М  Країна                           З     С     Б     В
     1 Норвегія                     10     4     7   21
     2 США                             8     6   11   25
     3 Німеччина                    8     4     4   16
     4 Росія                            7     9     7   23
     5 Канада                          7     9     4   20
     6 Нідерланди                  6     7     9   22
     7 Швейцарія                    6     3     2   11
     8 Білорусь                       5     0     1     6
     9 Франція                        4     4     7   15
   10 Польща                        4     0     0     4
 ...25 Україна                        0     0     1     1
Станом на 17:00 21 лютого


