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Баб руйск заў сё ды сла віў ся 

вы со кі мі спар тыў ны мі 

да сяг нен ня мі сва іх жы ха роў. 

Тут скан цэнт ра ва ны дзя сят кі 

спар тыў ных школ па роз ных ві дах 

спор ту, грун ту юц ца пра фе сій ныя 

спар тыў ныя клу бы, і ёсць 

ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву, 

дзе мо гуць пра цяг ваць сваё 

на ву чан не та ле на ві тыя спарт сме ны. 

Ме на ві та з Баб руй ска вый шлі 

пры зё ры са мых прэ стыж ных 

су свет ных тур ні раў па вес ла ван ні, 

ба раць бе, бок се, шах ма тах, 

лёг кай і цяж кай ат ле ты цы. 

Сак рэт пос пе ху — у дзі ця ча-юнац кіх 

шко лах і трэ не рах, з які мі бу ду чыя 

зор кі ро бяць свае пер шыя кро кі.

Ад ной з са мых вя до мых дзі ця ча-юнац-

кіх спар тыў ных устаноў го ра да з'яў ля ец ца 

шко ла № 3, якая спе цы я лі зу ец ца на адзі на-

бор ствах. Ме на ві та тут вы рас лі ся рэб ра ны 

пры зёр алім пій скіх гуль няў Сяр гей Лішт ван, 

двух ра зо вая чэм пі ён ка Еў ро пы Ва не са Ка-

ла дзін ская і пе ра мож ца Еў ра пей скіх гуль няў 

Іры на Ку рач кі на.

Асноў ная праб ле ма — 
зда роўе дзя цей

СДЮСШ № 3 Баб руй ска бы ла за сна ва на 

1 ліс та па да 1966-га. За 54 га ды іс на ван ня 

шко ла на за па сі ла ба га тыя тра ды цыі ў адзі-

на бор ствах. На ця пе раш ні мо мант тут зай-

ма ец ца амаль 520 дзя цей па та кіх кі рун ках, 

як жа но чая ба раць ба, муж чын ская воль ная 

ба раць ба, грэ ка-рым ская ба раць ба, дзю-

до і тэк ван до. На ву чаль ная ўста но ва мае 

тры за лы. Асноў ная (за ла для ба раць бы і 

трэ на жор ная за ла) зна хо дзіц ца ў но вым 

спаль ным ра ё не Баб руй ска; па блі зу больш 

ня ма спар тыў ных сек цый, гэ та зна чыць, 

вы бар дзя цей і баць коў ві да воч ны. Яшчэ 

ад ну за лу шко ла аран дуе спе цы яль на для 

за ня ткаў тэк ван до, а трэ цяя раз ме шча на ў 

са мым цэнт ры го ра да. Та кое раз мер ка ван-

не аб' ек таў да па ма гае аха піць увесь го рад, 

та му з на бо рам дзя цей у шко лы праб лем 

ня ма.

«У Баб руй ску вель мі па пу ляр ная ба-

раць ба, на ша асноў ная праб ле ма сён ня — 

гэ та зда роўе дзя цей, — рас каз вае ды рэк-

тар СДЮСШ № 3 Яў ген ЛУ КОМ СКІ. — 

Перш чым прый сці на пер шую трэ ні роў-

ку, дзі ця па він на ўзяць да вед ку ў свай го 

ўчаст ко ва га ўра ча, а ўжо пас ля го да за-

ня ткаў мы вя дзем яго ў спар тыў ны дыс-

пан сер, дзе час ця ком вы яў ля ец ца вель мі 

шмат ню ан саў. На прык лад, праб ле мы са 

зро кам ці ска лі ёз, якія не да зва ля юць дзе-

цям зай мац ца ба раць бой ці ўдзель ні чаць у 

спа бор ніц твах. Для адзі на бор стваў рам кі 

па зда роўі вель мі жорст кія, та му мы пра цу-

ем з кож ным вы ха ван цам ін ды ві ду аль на, 

каб за ха ваць яго».

Яў ген Аляк санд ра віч ад зна чае, што час-

та дзя цей у шко лу пры вод зяць баць кі, якія 

са мі зай ма лі ся адзі на бор ства мі тут жа, — 

та кая пе ра ем насць па ка лен няў ста ла ўжо 

звык лая. У гру пы па чат ко вай пад рых тоў-

кі на бі ра юц ца дзет кі з 8-9 га доў, да гэ та-

га трэ не ры рэ ка мен ду юць баць кам ад да-

ваць хлоп чы каў і дзяў чы нак у гім нас ты ку 

ці пла ван не: ле пей, ка лі дзі ця пры хо дзіць 

на барацьбу ўжо пад рых та ва нае, з доб рай 

ка ар ды на цы яй ру хаў, уме ю чы ра біць эле-

мен тар нае пе ра куль ван не. Пер шы год ні хто 

не ву чыць ма лень кіх спарт сме наў кід кам і 

пры ёмам — спа чат ку яны зай ма юц ца агуль-

най фі зіч най пад рых тоў кай, рас цяг ва юц-

ца. «Сён ня нам да во дзіц ца кан ку ры ра ваць 

толь кі з гуль ня вы мі ві да мі спор ту, хоць у 

на шу пра гра му трэ ні ро вак так са ма ўва хо-

дзяць роз ныя ві ды, на прык лад, ле там ро бім 

азда раў лен чыя ла ге ры, гу ля ем у фут бол у 

якас ці раз мін кі пе рад асноў ны мі за ня тка мі. 

Ста ра ем ся зра біць трэ ні роў кі раз на стай ны-

мі», — тлу ма чыць Яў ген Лу ком скі.

Сва іх вы ха ван цаў шко ла адзі на бор стваў 

пе рад ае Баб руй ска му ву чы лі шчу алім пій-

ска га рэ зер ву і Мінск аму рэс пуб лі кан ска-

му ву чы лі шчу алім пій ска га рэ зер ву. «Ту-

ды пе ра хо дзяць най леп шыя. У ся рэд нім 

што год мы на кі роў ва ем у гэ тыя ўста но вы 

ка ля 10 ча ла век, гэ та вя лі кі па каз чык», — 

ад зна чае ды рэк тар. Да да ючы, што па спра-

ба ваць ба раць бу мо жа кож нае дзі ця, та му 

што ў шко лу пры ма юць усіх. Каб у малых 

бы ла доб рая ма ты ва цыя, кі раў ні кі імк нуц ца 

час та ла дзіць роз ныя спа бор ніц твы — гэ-

та не толь кі тур ні ры, якія пра ду гледж вае 

га рад скі ка лян дар ме ра пры ем стваў, але і 

спа бор ніц твы, якія пры дум вае са ма шко ла, 

за пра ша ю чы на іх спарт сме наў са Жло-

бі на і Мар' і най Гор кі, на прык лад. «Пас ля 

та кіх тур ні раў дзе ці пры но сяць свае ме да лі 

ў шко лу, ад на клас ні кі іх ба чаць і так са ма 

пры хо дзяць да нас», — ад зна чае Яў ген 

Аляк санд ра віч.

Пос пе хаў да ма га юц ца 
вя лі кай пра цай

Сён ня да вес ці дзі ця да ву чы лі шча алім-

пій ска га рэ зер ву до сыць скла да на, ка жа ды-

рэк тар: дзе цям з за бяс пе ча ных сем' яў спорт 

час та ста но віц ца не ці ка вы. Во пы там і ча сам 

да ка за на, што ме на ві та дзе ці з сем' яў з не-

вя лі кім да стат кам да ма га юц ца боль ша га 

вы ні ку. «Яны больш імк нуц ца, ім ці ка ва ку-

дысь ці вы ехаць, па гля дзець но выя га ра ды, 

атры маць тыя ж су тач ныя», — тлу ма чыць 

Яў ген Лу ком скі. Хоць ба раць ба — адзін з 

са мых не да ра гіх ві даў спор ту і з гэ та га пунк-

ту гле джан ня так са ма да ступ ная кож на му. 

Для за ня ткаў дзі ця ці па трэ бен толь кі лёг кі 

спар тыў ны кас цюм для трэ ні ро вак на ву лі-

цы і тры ко.

«Пос пе хаў да ма га юц ца вя лі кай пра цай, 

пад бо рам лю дзей з доб рым ро зу мам і фі-

зіч най струк ту рай це ла, — ад зна чае трэ-

нер па грэ ка-рым скай ба раць бе СДЮСШ 

№ 3 Ула дзі мір СА ВА ЛЁЎ. — Ад ра зу, 

у дзі ця ці, гэ та га мож на і не раз гле дзець, 

але з 15-16 га доў ужо ві даць. Мы час та 

вый гра ём спар та кі я ду школь ні каў, але ба-

раць ба — гэ та хва ле па доб ны спорт, та му 

ў ней кія га ды на шы вы ха ван цы на ўзды ме, 

у ін шыя ад бы ва ец ца пра вал. На огул, пра-

цу ю чы трэ не рам больш за 20 га доў, ма гу 

ска заць: чым да лей, тым болей па ні жа ец-

ца ўз ро вень зда роўя дзя цей. Ця пер у іх 

прак тыч на ў кож на га ней кі ды яг наз. Ра-

ней бы ло менш уся ля кіх спа кус, дзе ці іш лі 

на ба раць бу больш ах вот на, праз мае ру кі 

прай шлі сот ні. Са мае скла да нае ў ра бо це з 

дзець мі — утры маць на вы со кім уз роў ні та-

ле на ві тых. Не ка то рыя сы хо дзяць, та му што 

складана: ба раць ба — ня прос ты від спор ту, 

цяж кі для дзя цей. Але хто схіль ны, та го не 

вы га ніш. Гэ та ўнут ра нае па чуц цё кож на га 

ча ла ве ка, да справы па він на ля жаць ду ша. 

Баць кі ста лі больш абы яка выя, та му што 

пры хо дзіць шмат вель мі доб рых дзя цей, 

але з бо ку іх сем'яў на леж най пад трым кі і 

сты му ля ван ня ня ма».

Сён ня вуч ні Ула дзі мі ра Іо сі фа ві ча вы-

сту па юць на рэс пуб лі кан скіх, еў ра пей скіх і 

су свет ных стар тах, у СДЮСШ № 3 і пад час 

на ша га ві зі ту з вя лі кай ці ка вас цю са чы лі за 

чэм пі я на там Еў ро пы, які пра хо дзіць у гэ тыя 

дні. Тут заў сё ды ра ды бы лым вы ха ван цам — 

хтось ці вяр та ец ца ў сваю род ную шко лу, каб 

пра вес ці май стар-кла сы, а хтось ці ў ро лі 

трэ не ра. На огул, з кад ра мі ў Баб руй ску ўсё 

глад ка, у шко ле адзі на бор стваў ця пер пра-

цу юць 24 на стаў ні кі. Та кіх во пыт ных спе цыя -

ліс таў, як Ула дзі мір Іо сі фа віч, ня шмат, ас но-

ва — гэ та мо ладзь. «Ста ра ем ся ўтры маць 

ма ла дых, за ці ка віць прэ мі я мі, да па ма га ем 

з ін тэр на там. У асноў ным ста ра ем ся браць 

сва іх жа вуч няў», — рас каз вае Яў ген Лу ком-

скі, які, да рэ чы, сам вы ха ва нец баб руй скай 

шко лы адзі на бор стваў. Ён прый шоў сю ды ў 

10 га доў, пасля па сту піў у ву чы лі шча алім-

пій ска га рэ зер ву, вяр нуў ся ў СДЮСШ № 3 

і пра ца ваў трэ не рам, а по тым ужо стаў ды-

рэк та рам.

Мінск — Баб руйск — Мінск.

Матэрыялы падрыхтавала 
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

РЭ ЦЭПТ ПАД РЫХ ТОЎ КІ 
ПЕ РА МОЖ ЦАЎ
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