
Спа бор ніц твы прой дуць 22—

23 чэр ве ня ў «Мінск-Арэ не», у іх 

возь муць удзел 52 спарт смен кі, 

яны па зма га юц ца за восем кам-

плек таў уз на га род. На І Еў ра пей-

скіх гуль нях у Ба ку бе ла рус кі за-

да лі вель мі вы со кую план ку, та ды 

Ме лі ці на Ста ню та трой чы ўзды-

ма ла ся на п'е дэс тал (з пяці ві даў 

пра гра мы), яшчэ два ме да лі вый-

гра ла ка ман да ў гру па вых прак-

ты ка ван нях.

На Гуль нях у Мін ску склад удзель ніц 

бу дзе кры ху ўрэ за ны, — так, у ін ды ві-

ду аль ных спа бор ніц твах кож ную кра і ну 

прад ста віць толь кі ад на спарт смен ка, 

у гру па вых — ад на ка ман да з пя ці 

ўдзель ніц (гэ та алім пій скі фар мат). У ін-

ды ві ду аль ных прак ты ка ван нях ад Бе-

ла ру сі рых ту ец ца вы сту паць пер шы ну-

мар збор най Ка ця ры на Гал кі на, за па-

сныя — Анас та сія Са лас і Ары на Гар-

на сько. У гру па вых прак ты ка ван нях 

на ша ка ман да вы сту піць у скла дзе 

Ары ны Цы цы лі най, Ган ны Гай ду ке віч, 

Ган ны Швай бы, Ка ры ны Яр мо лен кі і 

Анас та сіі Ры ба ко вай.

Стар шы трэ нер збор най Лю боў 

ЧАР КА ШЫ НА ад зна чае, што ні я кіх ме-

даль ных за дач пе рад на шай ка ман дай 

не ста іць, але зра зу ме ла, што ўсе дзяў-

ча ты бу дуць спра ба ваць па ка заць свой 

мак сі мум. «У пер шую чар гу хо чац ца 

больш чым год на вы сту піць пры род ных 

гле да чах. Мас тац кая гім нас ты ка зра бі-

ла ка ла саль ны крок на пе рад у пла не 

скла да насці — ка лі вы прый дзе це на 

спа бор ніц твы, зра зу ме е це, як хут ка гім-

наст кі ста лі ра біць больш скла да ныя 

эле мен ты, тру кі. Та му не маг чы ма па-

раў ноў ваць тое, што бы ло на І Еў ра пей-

скіх гуль нях, з тым, што бу дзе ця пер», — 

рас ка за ла Лю боў Чар ка шы на.

Так са ма яна ад зна чы ла, што, мяр ку ю-

чы па за яў ках, у Мінск пры едуць усе най-

мац ней шыя гім наст кі. «Два нац цаць спарт-

сме нак бу дуць вы сту паць у ін ды ві ду аль-

ных прак ты ка ван нях, ся род іх пер шыя 

ну ма ры з Ра сіі, Укра і ны, Із ра і ля, Мал до вы. 

Плюс во сем най леп шых гру па вых ка ман-

даў, аб са лют на кож ная з іх не проста мо-

жа ста яць на п'е дэс та ле — кож ная з іх 

мо жа вый граць «зо ла та», та му кан ку рэн-

цыя бу дзе вель мі сур' ёз ная».

Вы ступ лен ні мас тац кіх гім нас так на 

«Мінск-Арэ не» бу дуць чар га вац ца з 

акра ба ты кай. Лю боў Чар ка шы на ад зна-

чы ла, што на тэс та вых спа бор ніц твах, 

якія прай шлі ў маі, яны ўба чы лі, як гэ та 

бу дзе ад бы вац ца. Та кі фар мат вы ступ-

лен няў не па ві нен пе ра шко дзіць спарт-

смен кам, да та го ж Ка ця ры на Гал кі на, 

на прык лад, ужо вы сту па ла на Еў ра пей-

скіх гуль нях у Ба ку, та му зна ё мая з ім.

«Мінск-Арэ на» — шы коў ная пля цоў-

ка, вя лі кая пра сто ра, дзяў ча ты бу дуць 

вы сту паць на па мос це, ужо ўсё пра тэс-

та ва на, та му ду маю, што ўсё прой дзе 

доб ра», — да да ла стар шы трэ нер.
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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

У Аў стра лій скім ін сты ту це спор ту ён пра-

ца ваў дзевяць га доў, пад рых та ваў ты ту ла-

ва ных спарт сме наў чу жой кра і ны, але, 

атрым лі ва ю чы за ро бак у не каль кі ты сяч до-

ла раў, у 2013 го дзе ўсё роў на вы ра шыў вяр-

нуц ца ў Баб руйск. Спа чат ку зай маў ся ад наў-

лен нем пас ля ро даў улас най дач кі (Ва не сы 

Ка ла дзін скай — двух ра зо вай чэм пі ён кі све-

ту па ба раць бе), а по тым стаў да па ма гаць 

мяс цо вым на стаў ні кам з трэ ні роў ка мі дзя-

цей. І толь кі ў 2019-м спе цы я ліс та за пра сі лі 

ў збор ную кра і ны. Пра жыц цё ў Аў стра ліі і 

гім нас ты ку ў Бе ла ру сі Ва ле рый Ві кенць е віч 

рас ка заў у ін тэр в'ю «Звяз дзе».

«Вяр нуў ся, 
але ака заў ся ні ко му 
не па трэ бен»

— Ва ле рый Ві кенць е віч, вы вяр ну лі ся 

з Аў стра ліі ў 2013-м, а па чу лі мы пра вас 

толь кі ця пер...

— Вяр нуў ся, але ака заў ся ні ко му не па-

трэб ны. Паў го да пас ля вяр тан ня ва ляў дур-

ня. Паз ней як раз на ра дзі ла Ва не са і за ха це-

ла вяр нуц ца ў вя лі кі спорт, та му пра па на ва-

ла мне па пра ца ваць з ёй над ад наў лен нем. 

Гэ та зруч на — ка лыс ку пры вез ла, у ку ток 

па ста ві ла, дач ка зай ма ец ца, ка лі не маў ля 

за пла ка ла, я пад бег, па гля дзеў яго. По тым 

да па ма гаў трэ не рам, якія да вя ра лі мне сва-

іх дзя цей. Ад ну дзяў чын ку пад ня лі ў 2016 го-

дзе на доб ры ўзро вень, па скла да нас ці сва-

іх эле мен таў яна бы ла най леп шая ў кра і не, 

вы ка на ла ўсе спец па тра ба ван ні для да рос-

лых, хоць ёй бы ло та ды тры нац цаць. Я заў-

сё ды па чы наў з ну ля, як з Лен кай Піс кун, з 

са ма га дзя цін ства. На ват ка лі пе ра ехаў у 

Аў стра лію, пер шы год пра ца ваў там з са мы-

мі ма лень кі мі.

Пе рад ма ім вяр тан нем у Бе ла русь раз-

маў ляў з ра ней шым стар шы нёй Аса цы я цыі 

гім нас ты кі. У іх бы ло жа дан не вяр нуць мя не 

трэ не рам у збор ную, але по тым змя ні ла ся 

кі раў ніц тва, пры бра лі па са ду дзярж трэ не ра. 

За гэ ты час у жа но чай збор най па мя ня ла ся 

шэсць га лоў ных трэ не раў.

— Вы ўжо ўзна чаль ва лі жа но чую збор-

ную, ве да е це ўсе плю сы і мі ну сы гэ тай 

пра цы. Ча му вы ра шы лі вяр нуц ца на па-

са ду зноў?

— Пы тан не, на вош та мне гэ та трэ ба, за-

да ваў мне і брат, і сын, бо жыц цё ўжо пра-

жы та доў гае. Але я заў сё ды па ды хо джу да 

яго з ін ша га бо ку. Дзе ці пры хо дзяць, і ім усё 

роў на, што мы мо жам, у якім уз рос це зна хо-

дзім ся, якая эка на міч ная сі ту а цыя ў кра і не і 

ў кан крэт най гім нас тыч най за ле. Яны прый-

шлі зай мац ца гім нас ты кай, зна чыць, ім гэ та 

ці ка ва, раз дзе ці вы трым лі ва юць та кую на-

груз ку, ро бяць та кія скла да ныя эле мен ты, 

зна чыць, неш та імі ру хае. За да ча ста рэй ша-

га па ка лен ня да па маг чы дзе цям рэа лі за ваць 

свае маг чы мас ці, ма ры. Да та го ж ці ка ва, 

што бу дзе да лей у бе ла рус кай гім нас ты цы, 

бо мно гія ж ка жуць, што яна ўжо не па ды-

мец ца.

— Вы з гэ тым не згод ны?

— Доб рыя дзе ці бы лі, ёсць і заў сё ды бу-

дуць, ёсць ам бі цый ныя ма ла дыя трэ не ры, 

але ім не ха пае ве даў. Ра ней бы ла сіс тэ ма 

збо раў, ка лі ўсе спар тыў ныя струк ту ры Са-

вец ка га Са ю за збі ра лі ся ў ад ным мес цы і 

трэ ні ра ва лі ся ра зам. Трэ не ры маг лі ву чыц-

ца адзін у ад на го, вы бі раць най леп шых 

спарт сме наў, і та му ка ман да бы ла моц най. 

За раз, каб трэ не рам атры маць во пыт, трэ-

ба іх ку дысь ці ад праў ляць, але, па-пер шае, 

не заў сё ды хтось ці з ін шых кра ін га то вы 

дзя ліц ца сва і мі сак рэ та мі, па-дру гое, гэ та 

не ма лыя гро шы, а фі нан са ван не ця пер у 

на ша га ві ду спор ту не вя лі кае, бо спар тыў-

ную гім нас ты ку вы ве лі са спі су пры яры тэт-

ных ві даў спор ту.

— Што ця пер уяў ляе са бой жа но чая 

збор ная Бе ла ру сі?

— Уз ро вень у нас да стат ко ва ніз кі, хоць 

ёсць ня дрэн ныя дзяў чын кі. Я ўзна ча ліў збор-

ную ў ся рэ дзі не се зо на, у спа бор ніц кі пе ры-

яд: ка лі па чаць неш та пе ра бу доў ваць, мож-

на па ла маць усё — і сіс тэ му, і тэх ні ку, а па-

бу да ваць неш та но вае за ка рот кі пе ры яд 

не маг чы ма. Ста ра юся па леп шыць толь кі 

дроб ныя дэ та лі, та му вя лі ка га пра грэ су ў 

най блі жэй шы час ча каць не вар та. Да рос лая 

збор ная ця пер тры ма ец ца на ча ты рох дзяў-

чын ках — гэ та Анас та сія Аліст ра та ва, Ган на 

Траў ко ва, Жан на Мя це лі ца і Аляк санд ра Ва-

раб' ё ва.

Па вя лі кім ра хун ку, на ўсю кра і ну ў нас 

ця пер ад на кам бі на цыя з ча ты рох сна ра-

даў — гэ та бру сы Аліст ра та вай, яна ста ла з 

ёй чац вёр тай на чэм пі я на це Еў ро пы, па ка-

заў шы най леп шае вы ка нан не, але ёй не ха-

пі ла скла да нас ці. Да Еў ра пей скіх гуль няў 

На сця спра буе да даць у кам бі на цыю но вы 

эле мент, каб яе ўсклад ніць.

З 1988 го да ў гім нас ты цы ні чо га но ва га 

не ад бы ло ся, та ды скла да ны ска чок, з якім 

Але на Піс кун вый гра ла чэм пі я нат све ту, ра-

бі ла ўся збор ная СССР, а ця пер, у 2019-м, 

у нас у кра і не яго не ска ча ні хто.

— Атрым лі ва ец ца, вы вы рас ці лі ў збор-

най два па ка лен ні гім нас так, ця пер пра-

цу е це з трэ цім. Чым яны ад роз ні ва юц ца, 

ча му та ды дзе ці маг лі ра біць скла да ныя 

эле мен ты, а ця пер не?

— Дзе ці ні чым не ад роз ні ва юц ца, прос та 

трэ ба знай сці дзяў чын ку з псі ха ло гі яй пе ра-

мож цы. Гэ та мож на зра зу мець па тым, як 

яна спа бор ні чае. Гім наст ка мо жа дрэн на трэ-

ні ра вац ца, быць траў мі ра ва най, не га то вай, 

але ў па трэб ны мо мант яна па він на са брац-

ца і пра явіць свае най леп шыя якас ці. У збор-

най Бе ла ру сі за маё жыц цё ў гім нас ты цы 

та кі мі спарт сме на мі бы лі Све та Ба гін ская і 

Ві таль Шчэр ба. Ва ня Іван коў — пра цаў нік, 

у яго быў та лент, але ён пе ра ма гаў за кошт 

сва ёй пра цы, псі ха ло гіі не ха па ла, та му і 

алім пій ска га ме да ля ў яго ня ма. Ця пер скла-

да на знай сці та кіх дзя цей, але трэ ба шу-

каць.

Шмат што за ле жыць і ад трэ не ра, та му 

што ў нас усё ж та кі дзі ця чы від спор ту. Ня-

ма вы ні ку, зна чыць, трэ не ры не да пра цоў-

ва юць. У ка гось ці не ха пае ве даў, у ка гось ці 

ам бі цый, у ка гось ці ўпэў не нас ці. Я з дзець мі 

імк ну ся раз маў ляць на роў ных, бо ім жа па-

ды хо дзіць да сна ра да і ра біць гэ тую скла да-

насць, ры зы ка ваць. Я не ву чу эле мен там, 

я ву чу дзі ця ду маць. Каб яны, ду ма ю чы, кі-

ра ва лі сва і мі цяг лі ца мі, і та ды эле мент атры-

ма ец ца.

«Кен гу ру сем' я мі 
пры хо дзі лі 
на фут боль ныя па лі»

— Не шка ду е це, што пра вя лі ў Аў стра-

ліі да стат ко ва пра цяг лы ад рэ зак жыц-

ця?

— Ні пра што ў жыц ці нель га шка да ваць. 

Жыц цё ад но, і трэ ба ра да вац ца кож най се-

кун дзе. Дзе ля ча го ча ла век жы ве? Сэнс 

ёсць толь кі ў кан крэт най се кун дзе.

— Ча му праз дзе вяць га доў вы пры ня-

лі ра шэн не вяр нуц ца ў Бе ла русь?

— Бы ло не каль кі пры чын. У Аў стра ліі 

скон чыў ся кант ракт, пра па ноў ва лі ва ры ян ты 

за стац ца, але як раз у кан цы 2012 го да я 

пры яз джаў у Бе ла русь на юбі леі ма мы і дач-

кі, раз маў ляў з на чаль ні кам ка ман ды пра 

маг чы масць зноў уз на ча ліць жа но чую збор-

ную, але, як ужо ка заў, гэ та ўсё за ста ло ся 

на ўзроў ні раз моў. Сын у Аў стра ліі скон чыў 

уні вер сі тэт, па ехаў у Сід ней, я за стаў ся адзін, 

а тут дзве дач кі, ма ма, брат — вя лі кая сям'я, 

ды і па пры ро дзе я да ма сед.

— Ме на ві та та му і ра шэн не пе ра ехаць 

у Аў стра лію да ло ся вам ня прос та?

— Я з'е хаў апош нім з трэ не раў, на пе-

ра езд пад штурх нуў сын. Яму та ды бы ло 

15, ён лю біць усё но вае, ці ка вае, ды і прэ-

стыж на трэ ні ра вац ца і ву чыц ца за мя жой. 

Стас спа чат ку зай маў ся гім нас ты кай, по-

тым фут бо лам у гру пе Пыш ні ка, ву чыў ся ў 

ву чы лі шчы алім пій ска га рэ зер ву. Ка лі мы 

з ім пе ра еха лі ў Аў стра лію, ён пра цяг нуў 

гу ляць у фут бол, вы сту паў там за мяс цо-

вую ка ман ду ў рэ гі я наль най лі зе. За паў-

се зо на Стас за біў больш за ўсіх га лоў, з 

ча сам вый граў чэм пі я нат шта та, атры маў 

прыз са ма га перс пек тыў на га ма ла до га 

гуль ца. По тым зда ры ла ся траў ма, ён па чаў 

трэ ні ра ваць дзя цей, яго ка ман да вый гра ла 

чэм пі я нат Аў стра ліі, праў да, у дру гой гру-

пе.

— Ва ша ра бо та трэ не ра ў Аў стра ліі 

чымсь ці ад роз ні ва ла ся ад ра бо ты трэ не-

ра ў Бе ла ру сі?

— Ка лі я пры ехаў ту ды, мне ска за лі, што 

на За ха дзе ця пер па ка лен не «why» (ча му?). 

Я ка жу ву ча ні цы, што трэ ба ра біць так, а яна 

заў сё ды пы та ец ца: «Ча му я па він на ра біць 

так?» Але ў мя не заў сё ды бы ло та кое па ка-

лен не — паў та ру ся, я не ву чу дзя цей эле-

мен там, я ву чу іх думаць, і мне без роз ні цы, 

аў стра лій ка гэ та ці бе ла рус ка. Вя до ма, ёсць 

роз ні ца ў мен та лі тэ це. У нас сло ва трэ не-

ра — за кон, на Ус хо дзе на стаў нік — гу ру, 

най вы шэй шая ін стан цыя, а на За ха дзе гэ та 

гу вер нёр. Вы со ка аплат ны, вы со ка ква лі фі-

ка ва ны, але на ём ны ра бо чы. Там ка ман ду-

юць баць кі і дзі ця, а ты па ві нен яго ву-

чыць, па да ба ец ца та бе гэ та ці не.

— Якіх пос пе хаў да ма га лі ся ва шы 

аў стра лій скія ву ча ні цы?

— На чэм пі я на це све ту мая вы ха-

ван ка бы ла сё май у мна га бор'і. На тур-

ні ры па між кра і на мі ці ха акі ян ска га рэ-

гі ё на, дзе ўдзель ні ча юць спарт сме ны з 

ЗША, Ка на ды, Япо ніі, Кі тая, Ра сіі (гэ та 

зна чыць най мац ней шыя ў спар тыў най 

гім нас ты цы), мая ву ча ні ца Хо лі Дайкс 

ста ла брон за вым пры зё рам, а збор ная 

Аў стра ліі са мной за ня ла дру гое ка-

манд нае мес ца. Дзяў чын ка, якая ста ла 

сё май у све це, за паў го да да Алім пій-

скіх гуль няў ска за ла, што больш не хо-

ча зай мац ца спор там, — у нас гэ та, 

на пэў на, цяж ка ўя віць.

На огул жыц цё ці ка вае, столь кі па-

дзей бы ло, сын мне па ста ян на ка жа: 

«Сядзь, на пі шы кні гу». Узяць, на прык-

лад, наш Баб руйск — за лы для спар-

тыў най гім нас ты кі не бы ло, а чэм пі ён ка 

све ту Ле на Піс кун вы рас ла. Пры тым 

чэм пі ён ка ў скач ку. Раз гон ная да рож ка 

для скач ка па він на быць 25 мет раў, а ў 

нас яна бы ла 14 мет раў. Трэ ні ра ваць 

кам бі на цыю трэ ба бы ло два ра зы на 

дзень, а ка лі спарт смен цы не ха пае 

раз го ну, зна чыць, не ха пае інер цыі. 

Я ста яў і кож ны раз яе пад штур хоў ваў 

ру ка мі.

— Кен гу ру на ву лі цах Аў стра ліі — 

міф ці рэ аль насць?

— Рэ аль насць, вя до ма. Кан бе ра, 

дзе я жыў, па пло шчы боль шая за 

Мінск, а па коль кас ці на сель ніц тва пры-

клад на як Ма гі лёў: го рад скла лі з не-

каль кіх па сёл каў. Ва кол эў ка ліп та выя 

ля сы, кен гу ру сем' я мі пры хо дзі лі на фут боль-

ныя па лі па жа ваць траўку.

— Якія бы та выя мо ман ты вас там 

больш за ўсё здзі ві лі?

— На той мо мант, пас ля дзе вя нос тых, 

у прос та га ча ла ве ка тут бы лі вя лі кія цяж кас ці, 

а там пры ехаў — і ў ця бе ўсё ёсць. Мне да лі 

доб рую зар пла ту, пер шы год мы з сы нам жы лі 

ў ін тэр на це, по тым па ча лі зды маць ква тэру.

— Праў да, што вы атрым лі ва лі там 

5 ты сяч до ла раў у ме сяц?

— Так, але там гэ та не пры ня та афі ша-

ваць. У фе дэ раль ным цэнт ры ў мя не бы ла 

дру гая па ве лі чы ні зар пла та пас ля га лоў на-

га трэ не ра збор най Аў стра ліі.

— Пас ля вяр тан ня ў Бе ла русь ез дзі лі 

ў Аў стра лію?

— Так. Паў та ра го да та му, на Но вы год, і 

свят ка ваў там свой юбі лей. Ня даў на зай шоў 

у «Гугл мапс», па гля дзеў на тое мес ца, дзе 

мы жы лі ра ней, і неш та за ха це ла ся ў Кан бе-

ру. Хоць тут, вя до ма, ве ся лей — дзве дач кі, 

чац вё ра ўну каў.

«У гім нас ты цы 
ўжо роў на 40 га доў»

— Вы з'яз джа лі ў па чат ку двух ты сяч-

ных, вяр ну лі ся праз дзе вяць га доў. Бе ла-

русь ста ла ін шай?

— Вон ка ва ста ла еў ра пей скай кра і най, 

асаб лі ва ў цэнт рах га ра доў, не вя лі кіх па сёл-

каў. Але ў га ла ве змя ніц ца знач на ця жэй, 

та му бе ла ру сы ідэа лі зу юць За хад, маў ляў, 

там за роб кі вя лі кія, а кош ты як у нас. Але і 

там, каб год на жыць, лю дзі пра цу юць на 

дзвюх-трох ра бо тах. На За ха дзе лю дзям не 

пла цяць, там лю дзі за раб ля юць, а ў нас пры-

вык лі лі чыць, што ім па він ны пла ціць. Усё, 

вя до ма, ад нос на, але бе ла ру сам, я лі чу, грэх 

скар дзіц ца на жыц цё.

Што да ты чыц ца спор ту, то ён у нас у краі-

не тры ма ец ца на вы со ка ква лі фі ка ва ных эн-

ту зі яс тах. За ўваж це, дзе ёсць вы нік, там усё 

бу ду ец ца на асо бах. Шан та ро віч у вес ла ван-

ні, Ля пар ская ў мас тац кай гім нас ты цы. Яны 

пад ся бе збі ра юць доб ры ка лек тыў. На За-

ха дзе та кая ж сі ту а цыя. У Аў стра ліі дзяр жа-

ва не пад трым лі вае вя лі кі спорт, яна пад-

трым лі вае спорт для ўсіх, для зда роўя. 

А пра фе сій ны спорт — гэ та ва ша аса біс тая 

спра ва, та му там прэ мі яль ныя за «зо ла та» 

Алім пій скіх гуль няў — уся го 10 ты сяч до ла-

раў. Я ка лі пры ехаў ту ды, ад кры та ска заў, 

што не ба чу ней кіх сты му лаў, ры ча гоў, каб 

ма ты ва ваць спарт сме наў. Ака за ла ся, ма ты-

ва цыя для іх — гэ та прос та з'ез дзіць на Алім-

пі я ду. Яны зай ма юц ца спор там прос та та му, 

што ім гэ та па да ба ец ца, яны гэ та лю бяць. 

Там шмат та ле на ві тых дзя цей, але яны свя-

до ма не ідуць у эліт ную гім нас ты ку, хоць 

мо гуць, ро бяць доб рыя эле мен ты, моц ныя 

пра гра мы, але не хо чуць вы сту паць на чэм-

пі я на це Аў стра ліі па між на род най пра гра ме, 

вы сту па юць па клуб най у сваё за да валь нен-

не. Пры хо дзяць у за лу, трэ ні ру юц ца па 

3—4 ра зы на ты дзень, пла цяць за гэ та 

гро шы — да рэ чы, у Аў стра ліі на ват чле-

ны на цы я наль най ка ман ды пла цяць 

гро шы за трэ ні роў кі. Не пла цяць толь кі 

ў фе дэ раль ным цэнт ры, дзе я пра ца-

ваў, там усё за кошт дзяр жа вы, але 

та кі цэнтр адзін на ўсю кра і ну. Лю дзі, 

якія ма юць на мэ це вы со кі вы нік, імк-

нуц ца тра піць ме на ві та ту ды.

— Не шка ду е це, што ўсё ва ша 

жыц цё прай шло ў фар ма це пад рых-

тоў кі спарт сме наў, вы ха ван ня чу жых 

дзя цей?

— Зда ец ца, я па ві нен быў быць трэ-

не рам па фут бо ле, усё жыц цё на ву лі цы 

ў яго гу ляў, гэ та пер шы від спор ту, якім 

я пай шоў зай мац ца. У Аў стра ліі, да рэ-

чы, гу ляў па вы хад ных ся род ве тэ ра-

наў. Не як ад на мая ву ча ні ца спы та ла, 

ці па мя няў бы я штось ці ў сва ім жыц ці, 

ка лі б бы ла маг чы масць. На шу дзі ця-

чую гру пу па фут бо ле ў Баб руй ску на-

бі раў ма ла ды трэ нер, праз два ме ся цы 

яго за бра лі ў вой ска, а нас рас пус ці лі. 

За гэ ты час школь ны на стаў нік фіз куль-

ту ры пе ра ма ніў мя не ў спар тыў ную гім-

нас ты ку. Ка лі пер шы на стаў нік вяр нуў-

ся з вой ска, хлоп цы па клі ка лі мя не 

на зад у фут бол, але мне ўжо ня ём ка 

бы ло кі даць гім нас ты ку. Ме на ві та гэ ты 

мо мант я б і па мя няў, вяр нуў ся б у фут-

бол. Да рэ чы, у гім нас ты ку я прый шоў 

1 кра са ві ка і ў ёй ужо роў на 40 га доў.

— Але трэ не рам вы ўсё роў на 

сталі б?

— Так, толь кі фут боль ным. Трэ не-

рам не ста но вяц ца, трэ не рам на ра джа-

юц ца.

г. Баб руйск.

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«ТРЭ НЕ РАМ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА»
Ча му, пра цу ю чы ў най леп шым спар тыў ным цэнт ры Аў стра ліі, 

праз 9 га доў на стаў нік па спар тыў най гім нас ты цы вяр нуў ся ў Бе ла русь

Ва ле рый КА ЛА ДЗІН СКІ:

На Еў ра пей скіх гуль нях у Мін-

ску ў скла дзе на шай ка ман ды 

вы сту піць 221 ат лет, ім бу дуць 

да па ма гаць 149 трэ не раў, во-

сем ча ла век — у ад мі ніст ра-

цый най гру пе, сем спе цы я ліс-

таў — у ме ды цын скай.

«Я не стаў бы вы лу чаць ні ко га з 

бе ла рус кай ка ман ды, раз ліч ва ем на 

ўсіх. Бе ла ру сы бу дуць вы сту паць пе-

рад род ны мі тры бу на мі, што па він на 

ма ты ва ваць іх, — ад зна чыў шэф мі-

сіі, пер шы на мес нік мі ніст ра спор-

ту і ту рыз му Бе ла ру сі Вя ча слаў 

ДУР НОЎ. — За да ча кі раў ні ком дзяр-

жа вы бы ла агу ча на ра ней: не аб ход на 

за ва я ваць ме да ляў не менш, чым на 

Еў ра пей скіх гуль нях у Ба ку: у ста лі цы 

Азер бай джа на ў скар бон цы бе ла рус-

кай збор най бы ло 43 уз на га ро ды, 10 

з якіх за ла тыя. Ана ліз вы ступ лен няў 

ат ле таў за апош нія два га ды па ка заў, 

што як мі ні мум у 10 ві дах спор ту мы 

ма ем рэ аль ныя шан цы на пос пех. На 

спар тыў ным фо ру ме ў Мін ску мы бу-

дзем кла па ціц ца і аб якас ці ўзна га-

род», — ска заў Вя ча слаў Дур ноў.

Ён пад крэс ліў, што кан ку рэн цыя 

бу дзе да стат ко ва сур' ёз ная, у Мін ску 

збя руц ца мно гія вя ду чыя ат ле ты. Ад-

каз ныя за да чы ста яць не толь кі пе рад 

спарт сме на мі, але і пе рад ме ды цын-

скай гру пай, На цы я наль ным ан ты до-

пін га вым агенц твам. «Пад рых тоў ка да 

Еў ра пей скіх гуль няў пра ве дзе на ста-

ран ная. У Вёс цы спарт сме наў за бяс-

пе ча ны на леж ны кант роль за хар ча-

ван нем, гэ та ж да ты чыц ца і ме ды цын-

скіх прэ па ра таў. Ка лі па ўста не не аб-

ход насць пры мя ніць рэ чы ва, у якім 

ма юц ца за ба ро не ныя суб стан цыі, то 

та кі прэ па рат аба вяз ко ва пра мар кі ра-

ва ны, іс нуе ад мыс ло вая пра цэ ду ра 

яго пры мя нен ня», — ад зна чыў ды рэк-

тар НА ДА Дзя ніс МУЖ ЖУ ХІН.

Та ліс ма нам бе ла рус кай ка ман ды 

тра ды цый на вы сту піць Агрык, доб ра 

зна ё мы бе ла рус кім ат ле там па ін-

шых буй ных між на род ных стар тах.

Так са ма ў НАК прад ста ві лі фор-

му, у якой бу дуць вы сту паць бе ла-

рус кія спарт сме ны. Кам плект экі пі-

роў кі ўклю чае 18 прад ме таў адзен ня 

і абут ку. Яго рас пра цоў кай зай ма ла-

ся пін скае прад пры ем ства. Пры 

ства рэн ні ка лек цыі «Пра сто ра» га-

лоў най тэ май ды зай ну ста ла вы ка-

нан не з вы ка ры стан нем сты лі за цыі 

тра ды цый ных ар на мен таў і сім ва лаў 

Бе ла ру сі. Ад ным з іх з'яў ля ец ца па-

па раць-квет ка. Яна да зва ляе най-

больш поў на пад крэс ліць пры на леж-

насць да на цы я наль най куль ту ры 

кра і ны і яе вы то каў. У асно ву ка ля-

ро ва га ра шэн ня ка лек цыі па кла дзе-

на спа лу чэн не кант рас ных ко ле раў 

ла га ты па ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Па рад на-гра ма дзян скую фор му 

рас пра ца ва ла ды зай нер Юлія Ла-

туш кі на. У асно ве ды зай ну ля жыць 

ідэя вы ка ры стан ня трох ко ле раў — 

бе ла га, сі ня га і шэ ра га. Га лоў ным 

эле мен там гэ тай фор мы з'яў ля ец ца 

сты лі за ва ны ар на мен таль ны ва сі-

лёк, які ўпры гож вае на цы я наль ныя 

руч ні кі. Узор вы ка на ны ў сты ліс ты цы 

на род най твор час ці. Фор ма рас пра-

ца ва на з улі кам клі ма тыч ных умоў 

на шай кра і ны, ат ле тыч ных асаб лі-

вас цяў фі гур спарт сме наў і су час ных 

мод ных тэн дэн цый.

Пер шыя бе ла рус кія ат ле ты за се-

ляц ца ў Вёс ку спарт сме наў ужо ў 

аў то рак, 18 чэр ве ня. На ша ка ман да 

раз мес ціц ца ў но вым бу дын ку, ат ле-

ты бу дуць жыць па два ча ла ве кі ў 

па коі. «Пер шы мі за се ляц ца прад-

стаў ні кі бас кет бо ла 3х3, бок са і 

страль бы з лу ка, а на огул за ся лен не 

бе ла рус кіх ат ле таў бу дзе пра хо дзіць 

па этап на, — рас ка заў на мес нік шэ-

фа мі сіі бе ла рус кай дэ ле га цыі 

Дзміт рый ДАЎ ГА ЛЁ НАК. — На ша 

дэ ле га цыя бу дзе ад ной з са мых 

шмат лі кіх, у Вёс цы так са ма бу дуць 

раз ме шча ны ме ды цын ская гру па і 

штаб дэ ле га цыі».

На га да ем спа бор ніц кая пра гра ма 

Гуль няў стар туе 21 чэр ве ня з бас кет-

бо ла 3х3 і бок са.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

НЕ МЕНШ, ЧЫМ У БА КУ
У На цы я наль ным алім пій скім ка мі тэ це прад ста ві лі бе ла рус кую ка ман ду

У 
кра са ві ку гэ та га го да Ва ле рый Ка ла дзін скі ўзна ча ліў жа но чую збор ную 

па спар тыў най гім нас ты цы. Гэ та яго трэ ці пры ход на па са ду. Да 2019 го да 

вя до мы спе цы я ліст быў кі раў ні ком збор най у 1996-м і 2002-м. Ме на ві та 

пры ім на Алім пій скіх гуль нях у Ат лан це бе ла рус кі па ка за лі най леп шы вы нік у су-

ве рэн най гіс то рыі, стаў шы шос ты мі ў ка ман дзе (а Свят ла на Ба гін ская та ды за ня ла 

5-е мес ца ў апор ным скач ку). А за доў га да гэ та га, у 80-х, Ва ле рый Ка ла дзін скі ў 

род ным Баб руй ску знай шоў і пры вёў у за лу ма лень кую дзяў чын ку Але ну Піс кун. 

Ва ўмо вах, дзе раз гон най да рож цы не ха па ла дзя сят ка мет раў, ён здо леў вы рас-

ціць з Але ны двух ра зо вую чэм пі ён ку све ту і пры зёр ку чэм пі я на ту Еў ро пы. Ад нак у 

2004-м пас ля доў гіх уга во раў, ма быць, апош нім з вы со ка ква лі фі ка ва ных трэ не раў, 

Ва ле рый Ві кенць е віч усё ж та кі вы ра шыў з'е хаць пра ца ваць за мя жу.

КАН КУ РЭН ЦЫЯ 
ПЕР ШЫХ 
НУ МА РОЎ

Як мас тац кая гім нас ты ка бу дзе прад стаў ле на 
на Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску

Дзе ці — Стас і Ва не са.
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