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Ма рыя вы бра ла страль бу не 

ад ра зу: спа чат ку зай ма ла ся 

пла ван нем, але, да сяг нуў-

шы зван ня май стра спор ту, 

вы ра шы ла, што больш не 

хо ча пры хо дзіць у ба сейн. 

Толь кі пас ля дзя вя та га 

кла са Ма ша па пра сі ла та ту 

пры вес ці яе ў цір. Ме на ві-

та тут і па ча ла ся да рос лая 

спар тыў ная кар' е ра.

Гэ ты год для Ма рыі стаў на-

сы ча ным на па дзеі: спа чат ку вы-

ступ лен не на да маш ніх Еў ра пей-

скіх гуль нях, по тым ся рэб ра ны 

ме даль на чэм пі я на це Еў ро пы, а 

га лоў нае — Мар ты на ва за ва я ва-

ла лі цэн зію на Алім пій скія гуль ні 

2020 го да ў страль бе з ма ла ка-

лі бер най він тоў кі. Да рэ чы, на-

шы спарт смен кі ўжо 10 га доў у 

гэ тым ві дзе страль бы не маг лі 

тра піць на Алім пі я ду. Пра тое, як 

за шэсць га доў Ма рыі ўда ло ся 

да сяг нуць сур' ёз ных пос пе хаў 

у страль бе, ча му ў гэ тым ві дзе 

спор ту лепш не ду маць пра пе-

ра мо гі, і што та кое трэ ні ра вац ца 

пад кі раў ніц твам баць кі, дзяў чы-

на рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю.

— Ма рыя, ця пе раш ні чэм-

пі я нат Еў ро пы стаў для вас 

са мым па спя хо вым. Ці ча ка лі 

атры маць уз на га ро ду і лі цэн-

зію ме на ві та на гэ тым стар це?

— Не, доб ра га вы ступ лен ня 

ча ка лі хут чэй у па чат ку се зо на, 

та му што я ўвесь час бы ла дзесь-

ці ка ля фі на лаў. Ле там пай шоў 

спад, пас ля Еў ра пей скіх гуль няў 

вы сту пі ла яшчэ на эта пе Куб ка 

све ту ў Рыа-дэ-Жа ней ра, але ні-

чо га асаб лі ва га там не па ка за ла, 

та му гэ тым ра зам на огул не раз-

ліч ва лі на ўзна га ро ды. Хоць усе 

ве да лі, што я ма гу па ка заць вы-

нік, які вы ве дзе мя не ў фі нал.

— Пры ем ным бо ну сам для 

вас ста ла алім пій ская лі цэн-

зія?

— Хут чэй, на ад ва рот. Лі цэн зія 

ўсё ж та кі важ ней шая, а вось ме-

даль ужо пры ем ны бо нус. Яшчэ 

пе рад фі на лам мя не па ча лі він-

ша ваць з за ва я ван нем лі цэн зіі, а 

ка лі ён па чаў ся, ака за ла ся, што 

лі цэн зіі яшчэ ня ма. Пу цёў кі ў То-

кіа бы ло дзве, а прэ тэн да ва лі на 

іх тры спарт смен кі.

— Гэ та імян ная лі цэн зія?

— Не. Яшчэ не вя до ма, хто 

дак лад на па е дзе на Алім пій скія 

гуль ні. На пэў на, гэ та вы ра шыц-

ца па вы ні ках се зо на. У апош нія 

га доў дзе сяць у бе ла ру саў не бы-

ло алім пій скіх лі цэн зій у жа но чай 

він тоў цы, та му, маг чы ма, у То кіа 

ад праў лю ся ме на ві та я, але ўсё 

гэ та бу дзе вы ра шаць трэ нер скі 

штаб. Ця пер у нас у жа но чай 

ка ман дзе доб рая кан ку рэн цыя, 

праў да, яна не вель мі ста біль ная, 

ад стар ту да стар ту атрым лі ва-

ец ца па-роз на му.

— Сён ня гэ тае «се раб ро» 

для вас са мае важ нае ў кар'-

е ры?

— Ёсць яшчэ брон за вы ме-

даль з эта па Куб ка све ту, але ён 

вый гра ны ў ка ман дзе, да та го ж 

там я не атры ма ла лі цэн зію, а тут 

і ме даль аса біс ты, і лі цэн зія — 

вель мі пры ем на.

— Пе рай сці з пла ван ня ў 

страль бу бы ло скла да на? Гэ-

та ж зу сім роз ныя ві ды спор-

ту і па фі зіч най на груз цы, і па 

псі ха ло гіі.

— Скла да на бы ло пры няць 

ра шэн не пай сці з пла ван ня, та-

му што я ад да ла яму шмат ча су. 

Гэ та бы ло не са мае спан тан нае 

ра шэн не, але і не доў гае, мне 

спат рэ бі ла ся ка ля ме ся ца. Усё 

ас тат няе бы ло не скла да на, прос-

та прый шла і за ня ла ся но вай 

спра вай. Прый шла ў страль бу 

фі зіч на пад рых та ва ная, мо жа, 

та му мне бы ло лёг ка.

Да рэ чы, баць кі ад рэ ага ва лі 

на мой пе ра ход спа кой на, не хо-

чаш пла ваць — не пла вай. Да 

та го ж я не сы хо дзі ла з пла ван ня, 

каб пе рай сці ў страль бу. Спа чат-

ку ха дзі ла на роз ныя кур сы, так 

прай шло не дзе паў го да. Усё гэ та 

мне на да ку чы ла, не ха па ла ча-

гось ці спар тыў на га, мо жа, ры зы-

кі або ад рэ на лі ну, і я па пра сі ла 

та ту, каб ён за вёў мя не ў цір. Там 

спа да ба ла ся, па ча ла зай мац ца. 

Да гэ та га па ру ра зоў ужо бы ла 

ў ці ры, але амаль ні чо га не па-

мя таю.

— Вы ні кі ў страль бе прый-

шлі хут ка?

— На агуль ным фо не, мо жа, 

хут чэй, чым у ас тат ніх, але, на-

пэў на, толь кі ад та го, што ін шыя 

па ча лі зай мац ца ў ран нім уз-

рос це і прос та фі зіч на не маг лі 

па ка заць доб ра га вы ні ку. І яшчэ 

ў мя не не бы ло пе ра ход на га 

пе ры я ду з дзі ця ча га спор ту ў 

юнац кі, з юнац ка га ў да рос лы. 

Я, на пэў на, га ды два па стра ля ла 

ў якас ці юні ё ра і пе рай шла на 

да рос лы ўзро вень. Мне зда ец ца, 

гэ та плюс, та му што мно гія псі ха-

ла гіч на не вы трым лі ва юць, ка лі 

вы ні кі на дзі ця чым уз роў ні ёсць, 

а по тым гэ та ўсё зні кае.

— Па мя та е це свой пер шы 

па спя хо вы тур нір?

— На пэў на, яны па ча лі ся 

толь кі сё ле та, а да гэ та га бы ла 

прос та на пра цоў ка во пы ту.

— Іс нуе два асноў ныя мі фы 

пра страль бу: фі зіч на ў гэ тым 

ві дзе спор ту на огул не трэ ба 

трэ ні ра вац ца і не аб ход на мець 

ідэа льны зрок...

— Гэ та са праў ды ўся го толь-

кі мі фы. У нас за дзей ні ча ныя 

шмат лі кія гру пы мыш цаў, та му 

не аб ход на мець фі зіч ную пад-

рых тоў ку. Моц на за кач ваць 

мыш цы рук, ног, спі ны не трэ-

ба, але трэ ба, каб усё бы ло ў 

доб рай фор ме, не ў мак сі маль-

най, а ў ап ты маль най. Каб і но гі 

тры ма лі, і ру кі бы лі не сла быя, 

спі на не ба ле ла ста яць па тры 

га дзі ны ў дзень з він тоў кай. 

У нас ня ма спе цы яль на га трэ-

не ра па фіз пад рых тоў цы, кож-

ны сам вы бі рае, над чым пра-

ца ваць, — у мя не гэ та звы чай на 

бег, пла ван не, план ка.

Са мае доў гае прак ты ка ван не 

ў на шым ві дзе — гэ та страль ба 

з трох становішчаў. Тры га дзі ны 

доў жыц ца ква лі фі ка цыя, а праз 

паў га дзі ны па чы на ец ца фі нал, 

які працягваецца яшчэ га дзі ну. 

Гру ба ка жу чы, у ква лі фі ка цыі ў 

ця бе ёсць па га дзі не на кож нае 

становішча, яе трэ ба ад пра ца-

ваць ад пер ша га да са ра ка во га 

стрэ лу, по тым «пе ра кру ціц ца» і 

ўжо скан цэнт ра вац ца на ін шым 

становішчы ад па чат ку да кан ца. 

Гэ та зна чыць, ча ты ры га дзі ны ты 

зна хо дзіш ся ў ша лё най кан цэнт-

ра цыі, бы вае цяж ка ва та.

Што да ты чыц ца зро ку, то, ка-

лі ў спарт сме на ён дрэн ны, мож-

на па ста віць спе цы яль ную лін зу, 

якая бу дзе як ма нокль. Нель га 

вы ка рыс тоў ваць пры цэл, які 

па вя ліч вае мі шэнь, а вось лін-

зу мож на. Ка лі за над та доб ра 

ба чыш мі шэнь, гэ та на пруж вае, 

а ка лі яна тро хі рас плы віс тая, 

смя лей на ціс ка еш на спускавы 

кручок. Доб ры зрок мо жа стаць 

на ват мі ну сам.

— Трэ ні роў кі ў страл коў 

доў жац ца 2,5-3 га дзі ны, што 

яны ўклю ча юць?

— Увесь гэ ты час мы зна хо-

дзім ся ў ці ры. Мо жам прос та 

ста яць на па га то ве і па га дзі не 

гля дзець на мі шэ ні, по тым стра-

ля ем ха лас ты мі, пра цу ем з ку ляй 

або па тро на мі, з элект рон ны мі 

трэ на жо ра мі.

— Ваш кас цюм ва жыць ка ля 

5 кг і каш туе не менш за 2 ты-

ся чы еў ра, на вош та ён?

— Кас цюм па вя ліч вае ўстой лі-

васць, він тоў ка не так ва га ец ца, 

ён пад трым лі вае мыш цы, хоць 

на ват і ў ім бы вае, што ба ліць 

спі на.Таў шчы ня і цвёр дасць кас-

цю ма рэ гу лю юц ца пра ві ла мі.

— Ча го б вы ха це лі да маг-

чы ся ў спор це?

— Ка лі ха цець вый граць у 

страль бе, то, на пэў на, ма ла што 

атры ма ец ца. Трэ ба прос та быць 

га то вым па каз ваць ста біль на 

вы со кі вы нік, а ўжо тра піць ён у 

фі нал ці не, за ле жыць не толь кі 

ад цябе, бо ін шыя во сем страл-

коў мо гуць па ка заць яшчэ леп-

шы вы нік, як бы доб ра ты ні быў 

га то вы.

— Та та быў яшчэ дзе ю чым 

спарт сме нам, ка лі вы па ча лі 

стра ляць?

— Так. Га ды ча ты ры мя не трэ-

ні ра ваў ін шы на стаў нік, але та та 

заўжды ўдзель ні чаў у пад рых-

тоў цы (смя ец ца). Ён заў сё ды ўсіх 

кан суль туе, сам не ле зе, але ка лі 

хтось ці спы тае са вет або па про-

сіць да па мо гі, заў сё ды пад ка жа. 

Ця пер ён мой трэ нер.

— Які га лоў ны са вет ён вам 

даў?

— Усе яго па ра ды важ ныя, 

усе за ста юц ца ў га ла ве. Га лоў-

нае, на пэў на, тое, што на страль-

бе жыц цё не за кан чва ец ца, за-

цык лі вац ца на спор це не вар та, 

трэ ба мець штось ці за спі най — 

аду ка цыю, ін шае жыц цё. І та та, і 

муж (ён так са ма стра лок — Іл ля 

Шап лы ка), вя до ма, ча сам вы каз-

ва юць свае дум кі пра мае вы-

ступ лен ні, але ў нас та кі доб ры 

від спор ту: мож на па слу хаць, а 

зра біць усё роў на па-свой му. 

Тым больш як спарт сме ны яны 

ра зу ме юць, што гэ та мо жа на-

пруж ваць.

— Та та ва вя до масць для 

вас — плюс ці мі нус?

— Для мя не плюс, што ў мя не 

та кі да свед ча ны трэ нер, пра фе-

сія нал. Больш ні плю соў, ні мі-

ну саў ня ма. Лю дзі па він ны ра-

зу мець, што ка лі ён алім пій скі 

чэм пі ён, гэ та не зна чыць, што 

я аба вяз ко ва так са ма па він на 

ёю стаць. У кож на га спарт сме-

на ёсць та кая мэ та, але ў дзя-

цін стве я пра алім пій скі ме даль 

не ма ры ла, ха па ла, што баць ка 

алім пій скі чэм пі ён, а каб два та-

кія ча ла ве кі бы лі ў сям'і — гэ та 

ўжо бу дзе вя лі кая рэд касць. Ус-

кла даць та кія не рэ аль ныя над зеі 

на ся бе, на пэў на, не вар та.

— Баць ка як та та і баць ка як 

трэ нер — роз ныя лю дзі?

— Не. На трэ ні роў ках ён, як і 

до ма, ро біць усё ідэа льна і лепш 

за ўсіх.

— Па слу хаў шы па ра ду та-

ты не за цык лі вац ца на спор-

це, ці ду ма лі, дзе маг лі б ся бе 

праявіць пас ля спар тыў най 

кар' е ры?

— Мне заў сё ды па да ба ла ся 

пра фе сія на стаў ні ка, але ця-

пер для мя не больш ак ту аль на 

трэ нер ская дзей насць. Та му я 

і пай шла ў БДУФК ву чыц ца на 

трэ не ра. Мая пер шая вы шэй шая 

аду ка цыя юры дыч ная, але юрыс-

там я на ўрад ці бу ду пра ца ваць.

— Страль ба з тых ві даў 

спор ту, які мі скла да на за ра-

біць...

— У нас не вя лі кія за роб-

кі, шы ка ваць не атры ма ец ца. 

Хтось ці з дзяў чат у ка ман дзе 

су мя шчае спорт з за роб кам на 

ма ні кю ры, на прык лад. У Еў ро-

пе, на ад ва рот, у страл коў ёсць 

асноў ная ра бо та, а спорт — гэ-

та толь кі хо бі. І яны з гэ тым хо бі 

пры яз джа юць і доб ра трап ля юць 

у цэль. На пэў на, праз тое, што не 

«па́ рац ца» з гэ тай на го ды — у 

іх жа зар пла та не за ле жыць ад 

та го, як яны вы сту па юць.

БОЛЬШ ЗА 9 ТЫ СЯЧ 
СПАРТ СМЕ НАЎ 

СА 109 КРА ІН СВЕ ТУ
У Кі таі пра хо дзяць 

Су свет ныя ва ен ныя гуль ні, 
бе ла ру сы ад кры лі лік уз на га ро дам

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра най больш 

ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Дзю да іст Да ні эль Му ке тэ ад крыў 

лік уз на га род бе ла рус кай дэ ле га цыі на 

VІІ Су свет ных ва ен ных гуль нях у Кі таі, 

вый граў шы за ла ты ме даль у ва га вой ка-

тэ го рыі 100 кг. На га да ем, больш за 9300 

спарт сме наў-ва ен на слу жа чых са 109 кра ін 

све ту спа бор ні ча юць з 18 да 27 каст рыч ні-

ка ў 27 ві дах спор ту па 329 дыс цып лі нах. 

У пра гра му спа бор ніц тваў увай шлі бад мін-

тон, страль ба з лу ка, ве ла спорт, бокс, гольф, 

фут бол, дзю до, па ра шут ны спорт, страль ба, 

пла ван не, тры ят лон, ва лей бол, на столь ны 

тэ ніс, су час нае пя ці бор ства, кон ны спорт, 

фех та ван не, ары ен та ван не на мяс цо вас ці, 

спар тыў ная ба раць ба, ва ен на-авія цый нае 

пя ці бор ства, ва ен на-мар ское пя ці бор ства, 

ва ен нае пя ці бор ства і ін шыя ві ды.

2. Тац ця на Ша ра ко ва вый гра ла «брон-

зу» і «се раб ро» на чэм пі я на це Еў ро пы 

па ве ла спор це на трэ ку ў Ні дэр лан дах. 

Трэ цяе мес ца бе ла рус ка за ня ла ў ом ні у ме, 

а дру гое ў гон цы па ач ках.

3. Люд мі ла Псы шча ні ца (ва га вая ка-

тэ го рыя 55 кг) за ва я ва ла за ла тую ўзна-

га ро ду на ма ла дзёж ным чэм пі я на це Еў-

ро пы па цяж кай ат ле ты цы, які пра хо дзіць 

у Бу ха рэс це. Бе ла рус ка па ка за ла вы нік у 

189 кг (83 + 106) у су ме двая бор'я (ры вок і 

штур шок).

У Бу ха рэс це на юні ёр скім (U20) і ма ла-

дзёж ным (U23) чэм пі я на тах Еў ро пы ўдзель-

ні ча юць ка ля 500 спарт сме наў з 40 кра ін. 

Абод ва тур ні ры лі цэн зій ныя і да юць ат ле-

там пра ва за ра біць ач кі ў алім пій скі рэй тынг 

То кіа-2020. Юні ёр скі чэм пі я нат но сіць за ла-

ты ста тус, ма ла дзёж ны — ся рэб ра ны.

4. Бе ла рус кі бак сёр Мі ка лай Ве ся лоў 

на тур ні ры ў Бель гіі аба ра ніў чэм пі ён скі 

по яс Су свет най бак сёр скай аса цы я цыі — 

WBА Соntіnеntаl. Наш спарт смен вый граў 

бой у ся рэд няй ва га вой ка тэ го рыі (72,5 кг) 

у дат ча ні на Аб ду ла Ха та ба.

5. Ад бы лі ся мат чы 25-га ту ра чэм пі я-

на ту кра і ны па фут бо ле. Брэсц кае «Ды на-

ма» ўма ца ва ла сваё лі дар ства, пе ра мог шы 

фут ба ліс таў «Слуц ка» — 3:2, а іх асноў ныя 

кан ку рэн ты — БА ТЭ — стра ці лі ач кі, згу ляў-

шы ўні чыю з «Го ме лем» — 1:1. Са лі гор скі 

«Шах цёр» сен са цый на прай граў у Ма гі лё ве 

мяс цо ва му «Дняп ру» — 0:2. Та кім чы нам, ад-

рыў брэсц ка га «Ды на ма» ад най блі жэй шых 

пра сле да ва це ляў скла дае ўжо 7 ач коў.

Вы ні кі ін шых су стрэч 25-га ту ра: «Ды-

на ма» (Мінск) — «Ві цебск» — 0:2, «Тар-

пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — «Іс лач» (Мін скі 

ра ён) — 1:3, «Сла вія» (Ма зыр) — «Нё ман» 

(Грод на) — 0:1.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў за раз та кое: 

«Ды на ма» (Брэст) — 64 ач кі (25 мат чаў), 

БА ТЭ — 57 (24), «Шах цёр» — 57 (25), «Ды-

на ма» (Мінск) — 45 (24).

6. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш-

ко ва па цяр пеў чац вёр тае па ра жэн не ў Лі-

зе чэм пі ё наў, са сту піў шы на сва ёй арэ-

не поль ска му «Ві ве» з Кель цаў — 27:31. 

У скла дзе гас па да роў са мым вы ні ко вым 

стаў Віль ям Акам брэ, які за кі нуў 6 мя чоў, у 

гас цей столь кі ж ра зоў ад зна чыў ся бе ла рус 

Ула дзі слаў Ку леш.

Тур нір нае ста но ві шча пас ля пя ці гуль ня-

вых дзён: «Кіль» — 9 ач коў, «Весп рэм» — 6, 

«Ман пелье» — 6, «Вар дар» — 6, «Ві ве» — 5, 

«Пор ту» — 5, БГК — 2, «Ма тор» — 1.

БГК імя Мяш ко ва свой на ступ ны па яды-

нак пра вя дзе 3 ліс та па да ў Скоп'е су праць 

«Вар да ра».

«УСЕ ЯГО ПА РА ДЫ ВАЖ НЫЯ, 
УСЕ ЗА СТА ЮЦ ЦА Ў ГА ЛА ВЕ»

Дач ка алім пій ска га чэм пі ё на Сяр гея Мар ты на ва мо жа паў та рыць пос пех баць кі

sb.by

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

275 дзён 
да Алімпіяды


