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Ру ха вік эмо цыйРу ха вік эмо цый

ЧА МУ СПЯ ВА ЮЦЬ НА ТРА СЕ,
або Гон кі за до зай ад рэ на лі ну

— Гэ ты драйв ад чу ваю 

ўнут ры з дзя цін ства, я быц-

цам хво ры на іх, — усмі-

ха ю чы ся, ка жа Аляк сандр 

МАЦ ВЕ ЕЎ. — Пас ля та го 

як скон чыў аў та трак тар ны 

фа куль тэт БНТУ, стаў трэ-

не рам для дзя цей у ад ной 

са ста ліч ных кар тынг-школ. 

Да та го ж за ня ўся гра мад-

скай дзей нас цю — ця пер 

я стар шы ня ар га ні за цыі 

«Бел кар тынг-спорт». З яе 

да па мо гай мы раз ві ва ем і 

па пу ля ры зу ем гэ ты кі ру нак, 

шу ка ем пля цоў кі для гон-

шчы каў, пры ма ем удзел у 

роз ных ме ра пры ем ствах.

На тэ ры то рыі шко лы на 

ўсю моц ра вуць ма то ры — 

у хлоп чы каў і дзяў чы нак 

па ча ла ся трэ ні роў ка. Аляк-

сандр тлу ма чыць, што ў іх ні 

ад ны за ня ткі не абы хо дзяц ца 

без па рад трэ не ра, ін струк та-

жу, а так са ма тра ды цый най 

фра зы «З ха лод най га ла вой 

і га ра чым сэр цам», якая ад-

люст роў вае па трэб нае стаў-

лен не да спор ту. Толь кі пас-

ля мож на на тра су.

— Яна ў нас скла дае 

280 мет раў. Дру гая зна хо дзіц-

ца на аэ ра дро ме Ба ра вая, там 

у рас па ра джэн ні гон шчы каў 

больш за адзін кі ла метр да ро-

гі, — рас каз вае трэ нер.

Аляк сандр ад зна чае, што 

ў кож на га дзі ця ці свой стыль 

ва джэн ня. Хтось ці шуст ры 

ў жыц ці, та кі ж і на тра се. 

І на ад ва рот. Але зболь ша-

га ры сы ха рак та ру ні як не 

ўплы ва юць на пе ра мо гі. Гэ-

та заў сё ды не прад ка заль-

ная гуль ня.

— Ка лі гон шчык за ру-

лём, у яго аб са лют на свае 

дум кі і дзе ян ні. Дзяў чын кі 

час та спя ва юць, пры чым 

вель мі гуч на, нех та штось ці 

кры чыць, бо за шкаль вае ад-

рэ на лін, а хтось ці маў чыць. 

Каб дзе ці ад чу ва лі ся бе на 

тра се больш упэў не на, пад-

час за ез даў мы дзе лім іх на 

тры гру пы: пер шая — для 

са мых хут кіх, дру гая — для 

тых, хто едзе па воль ней, 

ну і трэ цяя — для па чат-

коў цаў. За езд доў жыц ца 

па 10—15 хві лін, за ад ну 

трэ ні роў ку іх у ся рэд нім вы-

хо дзіць на кож на га па ча ты-

ры-пяць. Агу лам хлоп цы і 

дзяў ча ты пра вод зяць за ру-

лём амаль дзве га дзі ны. Ма-

ю чы вя лі кі до свед ра бо ты з 

дзець мі, ма гу з упэў не нас цю 

ска заць, што тых, хто «хва-

рэе» на кар тынг, ві даць ад-

ра зу. Для іх га лоў нае — хут-

чэй сес ці на мес ца кі роў цы. 

А маг чы мас цяў для гэ та га 

ця пер у мо ла дзі больш, чым 

га доў дзе сяць та му. У ма ім 

дзя цін стве 15 ча ла век на пе-

ра мен ку ез дзі лі на ад ной ма-

шы не, а ця пер у кож на га на 

кар та дро ме ўлас ны карт.

Трэ нер ус па мі нае, што 

ка лі быў шас ці га до вым дзі-

цем і на вед ваў юнац кую 

спе цы я лі за ва ную спар тыў-

на-тэх ніч ную шко лу, ад ра зу 

вы зна чыў ся з мэ тай на бу ду-

чы ню. Та кую ж цвёр дасць у 

дум ках заў сё ды ча кае і ад 

сва іх вы ха ван цаў:

— Як і ў лю бой спра ве, 

га лоў нае для да сяг нен ня 

пос пе ху — пе ры я дыч насць. 

Чым больш стар таў зро біш 

за се зон, тым больш уда лых 

фі ні шаў атры ма еш. Зра зу-

ме ла, бы ва юць не спа дзя-

ва ныя вы пад кі на кшталт 

дрэн на га на строю або са-

ма ад чу ван ня, якія мо гуць 

пе ра шка джаць доб рым 

вы ні кам, ад нак час цей за 

ўсё на го нач най тра се гэ та 

ады хо дзіць на дру гі план. 

Інакш ка жу чы, тое, як ста-

віў ся да трэ ні ро вак хло пец 

або дзяў чы на на пра ця гу го-

да, на коль кі ён або яна бы-

лі мэ та на кі ра ва ныя, бач на 

пад час за крыц ця се зо на.

У кра і не вя лі кіх кар та дро-

маў уся го не каль кі. Гэ та ства-

рае знач ную праб ле му для 

ама та раў, якіх ха пае. Бо кар-

тынг — са мая ма са вая і па пу-

ляр ная аў та ма біль ная го нач-

ная дыс цып лі на ў све це.

— Тут ня ма аб ме жа ван ня 

па ўзрос це, — да дае Аляк-

сандр. — Па чы на ю чы з пя ці 

га доў дзе ці ўдзель ні ча юць у 

спа бор ніц твах роз на га маш-

та бу. Да пу шчаль ная хут-

касць на тра се залежыць ад 

узросту: хлоп чы кі і дзяў чын-

кі да ся мі-вась мі га доў вы-

ціс ка юць 50—70 кі ла мет раў 

у га дзі ну, тыя, ка му больш 

за ча тыр нац цаць—шас нац-

цаць, — 110—120 кі ла мет-

раў.

Ці ка ва, што ва га для гон-

шчы каў на тра се зна чыць 

мно гае.

— Гон шчы каў-па чат коў-

цаў ад пра фе сі я на лаў ад-

роз ні ва юць дзве-тры се кун-

ды. 20 ліш ніх кі ла гра маў — 

ліш нія паў се кун ды з кру га. 

А гэ та вя лі кая стра та для 

тых, хто хо ча пе ра маг чы ў 

спа бор ніц твах. Бы вае, што 

дзі ця вель мі ху дое, але гэ та 

мож на вы пра віць, да даў шы 

ва гу ў вы гля дзе экі пі роў кі. 

А ка лі яна за ліш няя, вы ні кі 

мо гуць атры мац ца ня ўда-

лыя, — тлу ма чыць трэ нер.

— Час та, ка лі дэманстру-

юцца за ез ды на кар тах, ак-

цэнт ро біц ца на ава ры ях. 

На коль кі та кія зда рэн ні рас-

паў сю джа ныя?

— Пры клад на ад но-два 

за се зон. Гон шчык мо жа вы-

па сці з ма шы ны, па шко дзіць 

экі пі роў ку, атры маць ней кія 

вы ві хі, але сур' ёз ныя на-

ступ ствы — рэд касць. Кар-

тынг-шко лы як раз і іс ну юць 

для та го, каб да ваць тэ а рэ-

тыч ныя і прак тыч ныя ве ды. 

Да нас пры хо дзяць дзе ці са 

стра хам у ва чах, але хут ка 

ён зні кае і з'яў ля юц ца азарт, 

ці ка васць.

— Да рэ чы аб спа бор ніц-

твах. Як час та вы сту па е це 

на іх?

— Імк нём ся ўдзель ні чаць 

усю ды, дзе толь кі мо жам. 

На прык лад, на го нач ных 

се ры ях «Ма лыш», Rotax 

Max, Rotax Max Mіnі, Open, 

KZ, якія пра хо дзяць у на шай 

кра і не. Ра зам з ін шым трэ-

не рам шко лы Аляк санд рам 

Шчал ка на вым мы рых ту ем 

чэм пі ё наў, за раз іх у нас 

12. Вы ха ван цы за ва я ва лі 

126 куб каў, і на гэ тым мы не 

збі ра ем ся спы няц ца. Больш 

за 10 ра зоў дзе ці ста на ві лі-

ся пе ра мож ца мі чэм пі я на ту 

і пер шын ства кра і ны па кар-

тын гу, больш за 20 ра зоў — 

іх пры зё ра мі. Не каль кі ра зоў 

яны вый гра ва лі між на род-

ныя спа бор ніц твы «Ку бак 

Бал тыі», ку ды пры яз джа юць 

най мац ней шыя гон шчы кі з 

роз ных кра ін. Ра дуе, што за 

апош нія га ды коль касць за-

ці каў ле ных дзя цей знач на 

па вя лі чы ла ся.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Кар тынг — са мая 
ма са вая і па пу ляр ная 
аў та ма біль ная го нач ная 
дыс цып лі на ў све це.

«Да нас пры хо дзяць 
дзе ці са стра хам у ва чах, 
але хут ка ён зні кае 
і з'яў ля юц ца азарт, 
ці ка васць».

Цу ды ў па вет ры
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Вы шы ня раз мя шчэн ня каль ца пад-

час вы ступ лен ня змя ня ец ца?

— На ім мож на пра ца ваць як на ад ной 

вы шы ні, так і па ды ма ю чы ці апус ка ю чы сна-

рад. На жаль, у нас не так шмат пля цо вак, 

дзе яго мож на рэ гу ля ваць. Та му час цей за 

ўсё вы сту па ем на ад ной вы шы ні. Мак сі маль-

ная, на якой мне да во дзі ла ся пра ца ваць, — 

3-3,5 мет ра.

— За ня так у сту дыі — ра бо та ці ўсё ж 

хо бі?

— Не ма гу ад на знач на ад ка заць. Каль цо 

для мя не ця пер хо бі, якое па шчас лі вай вы-

пад ко вас ці з'яў ля ец ца яшчэ і ра бо тай. Ка лі 

пры хо дзяць вуч ні, я ад каз на па ды хо джу да 

вы ка нан ня трэ нер скіх функ цый, але ў той 

жа час мы мо жам па жар та ваць і па га ва-

рыць, што ро біць трэ ні роў ку больш жы вой 

і ці ка вай. Акра мя вы кла дан ня ў мя не ёсць 

яшчэ ін шая спе цы яль насць — мар ке то лаг-

эка на міст. Та му днём я пра цую ў гэ тай сфе-

ры, а ўжо па ве ча рах вя ду гру пы па па вет-

ра ным каль цы.

— У вас та кі за гру жа ны гра фік... Як на 

гэ та гля дзяць бліз кія?

— Вель мі на ват ста ноў ча! Муж зай ма ец-

ца ра зам са мной у сту дыі. Ён тан цуе, у тым 

лі ку pole dance, а ня даў на на ват рых та ваў 

ну мар са мной на па вет ра ным каль цы. Ма гу 

ска заць, што ён заў сё ды пад трым лі вае мае 

за хап лен ні, які мі б вар' яц кі мі яны ні зда-

ва лі ся на пер шы по гляд. Баць кі так са ма з 

за да валь нен нем пры хо дзяць па гля дзець на 

на шы вы ступ лен ні, ад нак час ця ком дзі вяц-

ца, ад куль у мя не ёсць сі лы на ўсё.

— Ці кож ны ах вот ны мо жа прый сці 

да вас?

— Каб па чаць зай мац ца на па вет ра ным 

каль цы, не па тра бу ец ца ней кай спе цы яль-

най пад рых тоў кі. З па чат коў ца мі пра хо дзім 

усе са мыя га лоў ныя ба за выя эле мен ты: за-

хо ды на каль цо, ву чым ся «ла віць» ба лан-

сы і трэ ні ру ем сі лу рук. Пас ля дзвюх-трох 

трэ ні ро вак на ват у тых, хто па чаў «з ну ля», 

па чы на юць упэў не на атрым лі вац ца тыя са-

мыя ба за выя эле мен ты. Вя до ма, боль шасць 

ма іх вуч няў — дзяў ча ты. На каль цы мож на 

зра біць вель мі шмат пры го жых і жа ноц кіх 

эле мен таў з пра гі нам і шпа га та мі, што і пры-

цяг вае. Ад нак і для хлоп цаў ёсць не менш 

эфект ныя сі ла выя тру кі, прос та яны не та кія 

па пу ляр ныя. За раз у мя не ў гру пе адзін ма-

ла ды ча ла век.

— А дзе ці мо гуць зай мац ца гэ тым ві-

дам спор ту?

— Вя до ма ж. Больш за тое, дзя ку ю чы 

каль цу мож на доб ра раз віць гнут касць і сі-

ла выя па каз чы кі ўжо з дзя цін ства. Я ду маю, 

та кія за ня ткі мож на па ста віць у адзін шэ раг 

з трэ ні роў ка мі па гім нас ты цы. Але аса біс та 

я дзі ця чыя гру пы не вя ду.

— Час та вы сту па е це?

— Так, бы вае з гру пай, ду э там ці соль на. 

Але да лё ка не ўсе мае вы ступ лен ні звя за ны з 

па вет ра ным каль цом. Па ра лель на з ра бо тай 

на гэ тым сна ра дзе ак тыў на ўдзель ні чаю ў 

ха рэа гра фіч ных ну ма рах. Мы з тан ца валь-

най гру пай пе ры я дыч на вы сту па ем на кан-

цэр це бе ла рус ка га гур та «Без па ні кі». Гэ так 

жа ў ду э це з му жам прад стаў ля лі на шу сту-

дыю на чэм пі я на це спор ту і тан ца на пі ло не. 

За раз пры маю ўдзел у па ста ноў ках сту дыі 

тан ца Воль гі Рэ пі най. Улет ку мы прэ зен та ва-

лі тэ атр тан ца Contextus «Вы хад з зо ны к». 

У ім пе ра пля та лі ся гіс то рыі ка хан ня, якія бы лі 

па да дзе ныя праз та нец, і акра ба тыч ныя ну-

ма ры на па лат не, каль цы і пі ло не.

— Якая ця пер га лоў ная мэ та?

— Пла ную пад рых та ваць год ны ну мар 

на па вет ра ным каль цы для вы ступ лен ня на 

між на род ных спа бор ніц твах.

— Ці бы ва юць у вас мо ман ты ля но ты? 

Што ма ты вуе ў та кіх сі ту а цы ях?

— Вя до ма, зда ра юц ца. А ў дні во сень скай 

шэ рас ці і вол кас ці ля но та ра біць аб са лют на 

ўсё. Для мя не ў та кія мо ман ты га лоў нае — 

да брац ца да за лы, бо там па чы на юць ад бы-

вац ца са праўд ныя цу ды. Якая б стом ле ная 

ні бы ла, вар та толь кі па чаць раз мі нац ца, і 

ўсё са мот нае ку дысь ці зні кае. Асаб лі ва люб-

лю гру па выя за ня ткі, ка лі по бач лю дзі, якія з 

та бой на ад ной хва лі. Мне зда ец ца, што ме-

на ві та ат мас фе ра ў на шай за ле пры му шае 

мя не з дня ў дзень пе ра сіль ваць ля но ту і іс ці 

на трэ ні роў ку. А най леп шая ма ты ва цыя — 

да сяг нен ні мае і ма іх вуч няў. Ра дасць і эй-

фа рыя, якія да стаў ляе на рэш це вы ка на ны 

эле мент, да юць энер гію і сі лы для но вых 

здзяйс нен няў.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, сту дэнт ка ІІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

«Боль шасць ма іх вуч няў — дзяў ча ты. 
На каль цы мож на зра біць вель мі шмат 
пры го жых і жа ноц кіх эле мен таў 
з пра гі нам і шпа га та мі, што і пры цяг вае».


