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фізКУЛЬТ

Лыж ню!Лыж ню!

На бар цоў скі ды-
ван у Бе ла ру сі гэ ты 
від спа бор ніц тваў тра-
піў дзя ку ю чы ка зах-
скім спарт сме нам ка-
ля дзе ся ці га доў та му. 
Тра ды цый ная ба раць-
ба на па ясах «алыш» 
пе ра тва ры ла ся ў 
пры зна ную дыс цып-
лі ну са сва і мі пра ві-
ла мі, спе цы фіч ны мі 
пры ёма мі і ад мыс ло-
вай спар тыў най фор-
май. Сён ня від спор-
ту пад трым лі ва ец ца 
ў ад дзя лен нях фі зіч-
най куль ту ры БНТУ, 
БДУ ІР і, без умоў на, 
у Бе ла рус кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це 
фі зіч най куль ту ры.

Што агуль на га ў тра ды цый най 
ба раць бы і дзю до і як пе ра мо га на 
па ясах да па мо жа ў бу ду чым знай сці 
ра бо ту, рас ка за лі сту дэн ты БНТУ 
Ні ка КА ЦЭ НЯ, Аляк сей СО БАЛЬ і 
Іл ья МА РОЗ.

— Якім чы нам вы тра пі лі ў гэ ты 
від спор ту?

Ні ка, сту дэнт ка трэ ця га кур са 
фа куль тэ та мар ке тын гу, ме недж-
мен ту і прад пры маль ніц тва, май-
стар спор ту: — На па чат ку спе цы-
я лі за ва ла ся па дзю до. У Брэсц кай 
воб лас ці, ад куль я ро дам, з пят нац-
ца ці га доў ха дзі ла ў сек цыю. Баць-
ка іні цы я ты ву зай мац ца ба раць бой 
пад тры маў ад ра зу. Ма ма на па чат ку 
ад га вор ва ла, ка за ла, што ба раць-
ба — гэ та за ня так не для дзяў чат. 
Ка лі пас ля па чат ку трэ ні ро вак прый-
шла з сі ня ка мі, яна толь кі ска за ла, 
што не бу дзе пе ра шка джаць май му 
вы ба ру. А ця пер, ка лі ўжо вы ні кі з'я-
ві лі ся, на ват га на рыц ца. У Мін ску 
ву чу ся на мар ке то ла га-эка на міс та і 
пра цяг ваю трэ ні роў кі ў за ле дзю до 
БНТУ. А год на зад мне пра па на ва лі 
паў дзель ні чаць у спа бор ніц твах па 
тра ды цый ных ві дах ба раць бы. Спа-
чат ку за ці ка ві ла ся, што гэ та та кое, 
а по тым на ват упа да ба ла.

Ілья, сту дэнт чац вёр та га кур са 
фа куль тэ та тэх на ло гій кі ра ван ня 
і гу ма ні та ры за цыі, май стар спор-
ту: — Я так са ма зай маў ся дзю до 

ка ля дзе ся ці га доў. Даў но сім па ты-
за ваў ус ход няй куль ту ры, вы ву чаў 
яе, зай маў ся адзі на бор ства мі. Ця-
пер да лу чыў ся да ба раць бы на па-
ясах: кір гіз скай, іран скай... Ду маю, 
тое, чым мы зай ма ем ся, да па ма гае 
са ма раз віц цю.

Аляк сей, сту дэнт чац вёр та га 
кур са трак та ра бу даў ні ча га фа-
куль тэ та, май стар спор ту між-
на род на га кла са: — Ба раць бой 
зай ма ю ся з пя ці га доў. Спа чат ку 
гэ та бы лі дзю до, сам ба. У 2013 го-
дзе зга дзіў ся з'ез дзіць на чэм пі я-
нат Еў ро пы па ба раць бе на па ясах 
і не ча ка на зра зу меў, што ў мя не 
атрым лі ва ец ца. Пер шы во пыт ад-
зна чыў ся пе ра мо гай. Не дзі ва, што 
но вы від ба раць бы за цяг нуў. Сён ня 
спа бор ні чаю ў су пер цяж кай ва га вой 
ка тэ го рыі.

— У чым асаб лі вас ці ба раць бы 
на па ясах? Яна са праў ды так па-
доб на на дзю до?

Ілья: — Не ка то рыя яе ві ды (на-
прык лад, іран ская) больш па доб ныя 
на грэ ка-рым скую ба раць бу. Спарт-
сме ны, што спе цы я лі зу юц ца на дзю-
до, удзель ні ча юць у тра ды цый най 
ка зах скай ба раць бе, бо ве да юць 
пры ёмы, ка лі са пер ні ка ха па юць 
за адзен не і гэ та па вя ліч вае шан-
цы пе ра маг чы.

Ні ка: — Мне па да ец ца, што тра-
ды цый ныя ві ды больш раз лі ча ны на 

сі лу, чым на тэх ні ку вы ка нан ня. Па-
трэб на сі ла, каб пад няць са пер ні ка. 
Ка лі ўда ец ца ад ра зу пе ра ку ліць яго 
на спі ну, то гэ та чыс тая пе ра мо га. 
На огул, ба раць ба на па ясах да во лі 
ды на міч ная, у дзю до спа чат ку трэ-
ба пра вес ці за хват, а бар цы на па-
ясах ужо тры ма юць адзін ад на го за 
адзен не. Пе ра ма гае больш ду жы і 
спрыт ны.

— Што дае ба раць ба, апроч 
сі лы?

Аляк сей: — Ча сам да спарт-
сме наў ста вяц ца як да лю дзей, 
што най перш раз ві ва юц ца фі зіч на. 
Маў ляў, ка лі ёсць сі ла і спрыт, то 
на вош та на спа бор ніц твах яшчэ і 
га ла ву ўклю чаць. Гэ та не так. Лю-
бы від спор ту па тра буе раз лі каў. У 
ба раць бе ты па пя рэд не ана лі зу еш 
са пер ні ка, вы бу доў ва еш так ты ку 
па ядын ку. Спар тыў нае зван не ка-
рыс нае не толь кі для са ма раз віц ця. 
Ка лі ў рэ зю мэ кі раў нік ба чыць, што 
прэ тэн дэнт на ва кан сію зай ма ец-
ца спор там, мае ўзна га ро ды аль бо 
зван ні, гэ та ад ра зу па вя ліч вае шанц 
тра піць на мес ца. Спарт сме ны — 
лю дзі па-доб ра му ўпар тыя, яны 
ўме юць ста віць мэ ты і пла на мер на 
іс ці да іх. Зна чыць, і ў ра бо це та кі 
ча ла век бу дзе імк нуц ца да най леп-
ша га вы ні ку.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. 
yurgel@zviazda.by

ТУТ СНЕГ І ЛЁД 
ГА РА ЧЫЯ!

Пер шы ме даль у скар бон ку сту-
дэнц кай збор най Бе ла ру сі на ХVІІІ 
Су свет най зі мо вай уні вер сі я дзе ў 
Ал ма ты пры нёс Ар цём Баш ла коў, 
за ня ўшы дру гое мес ца ў тур ні ры па 
фрыс тай ле.

Ён у фі на ле па ка заў вы нік 90,94 ба ла. 
Бе ла рус ка Ве ра Ляш ке віч спы ні ла ся за 
крок ад п'е дэс та ла, за ня ўшы чац вёр тае 
мес ца — 50,96 ба ла. Гар на лыж ні ца Ма рыя 
Шка на ва за ня ла вось мае мес ца ў су пер гі-
ган це. Лыж ні ца Анас та сія Май нгардт ста ла 
11-й у гон цы на 5 кі ла мет раў.

Уні вер сі я да ў Ал ма ты бу дзе пра хо дзіць 
па 8 лю та га. Прэ стыж ныя між на род ныя 
спа бор ніц твы пра вод зяц ца пад эгі дай 
Між на род най фе дэ ра цыі сту дэнц ка га 
спор ту (FІSU).

Больш як 60 кра ін за яві лі пра сваё 
жа дан не ўдзель ні чаць ва Уні вер сі я дзе. 
Па ве дам ля ла ся, што ў Ал ма ты збя рэц ца 
да 5 ты сяч спарт сме наў. Спа бор ніц твы 
бу дуць пра во дзіц ца па 12 ві дах спор ту: 
бія тло не, гар на лыж ным спор це, кёр лін-
гу, кань ка беж ным спор це, лыж ным двая-
бор'і, лыж ных гон ках, скач ках на лы жах з 
трамп лі на, снаў бор дзе, фі гур ным ка тан ні, 
фрыс тай ле, ха кеі з шай бай, шорт-трэ ку. 
Бу дуць ра зы гра ны 86 кам плек таў ме да-
лёў. У склад бе ла рус кай спар тыў най дэ-
ле га цыі ўвай шлі 23 спарт сме ны з шас ці 
ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі.

P.S. Залаты і сярэбраны медалі 
выйгралі беларускія атлеты ў трэці дзень 
універсіяды. Канькабежка Марына Зуева 
стала лепшай у бегу на 3 тысячы метраў, 
а гарналыжніца Марыя Шканава заняла 
другое месца ў суперкамбінацыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Па знаць Аляк санд ра РЫ ЦІ КА ВА мож на 
зда лё ку: не так мно га ве ла сі пе дыс таў 
ка та юц ца зі мой па за сне жа ных тра-
ту а рах. Па пра фе сіі ён пра гра міст, на 
пра цу ез дзіць на двух ко лах і мя няць 
звыч кі з-за ха лод на га на двор'я не збі-
ра ец ца. Эк стрэ ма лам ся бе так са ма не 
лі чыць, ка жа, што яз да на ве ла сі пе дзе 
ста ла сты лем жыц ця і асаб лі вых цяж-
кас цяў у та кіх ванд роў ках ня ма.

— Га лоў нае для па ез дак зі мой — пра віль-
ная воп рат ка. Ёсць спе цы яль нае адзен не 
для за ня ткаў зі мо вым спор там: снаў бор дам, 
лы жа мі. Яно не за мі нае і не збі рае віль гаць, 
мож на ез дзіць пры мі нус трыц ца ці і не ад чу-
ваць ма ро зу.

Ці ка вы і сам транс парт ны сро дак: ко лы ў 
яго не звы чай на шы ро кія, ка ля дзе ся ці сан ты-
мет раў. Гу ма на іх «упры го жа на» ме та ліч ны мі 
шы па мі. «Прак тыч на як на аў та ма бі лі», — пад-
цвяр джае Аляк сандр. — Зі мою за мёрз лыя рэ кі 
і азё ры па зруч нас ці яз ды мож на па раў наць 
з аў та ма біль ны мі ма гіст ра ля мі. Толь кі трэ ба 
па мя таць, што на коў зкай па верх ні нель га рэз-
ка тар ма зіць, іна чай руль ідзе ўбок і гэ та ўжо 
не мі ну чае па дзен не».

Яшчэ, як за ўва жае су раз моў ца, у ха лод ную 
па ру трэ ба асце ра гац ца пе ша хо даў. Ча ла век 
на двух ко лах ся род гур баў — дзіў нае і рэд кае 
ві до ві шча для мно гіх, та му і па ве ла сі пед ных 
да рож ках яны хо дзяць без агляд кі, што на-
са мрэч не бяс печ на, бо на сне зе не маг чы ма 
вы ка наць рэз кі ма неўр.

«Ба лю чай тэ май» для зі мо ва га ве ла сі пе-
дыс та за ста юц ца бруд і соль, з-за якіх тэх ні ка 
пас ля кож най па езд кі па тра буе пэў на га до-
гля ду. За тое, як ака за ла ся, ма роз, лёд і за-
вея муж чы ну не па ло ха юць. Не вы яз джае на 
«двух ко ла вым сяб ры» Аляк сандр, толь кі ка лі 
тэм пе ра ту ра на два рэ на блі жа ец ца да ну ля і 
ідзе дождж ці мок ры снег. Ад ной чы пра гул ка 

па сы рас ці і коў зкай да ро зе ледзь не пры вя ла 
да хва ро бы, так што больш жа дан ня вы пра-
боў ваць ся бе на тры ва ласць та кім чы нам не 
ўзні кае.

— Я не згод ны, што зі мой ез дзіць на ве-
ла сі пе дзе ку ды не бяс печ ней, чым ле там. Па-
пер шае, у снег па даць пра сцей, бо ён мяк кі. 
Па-дру гое, на та бе заў сё ды цёп лая воп рат ка, 
якая да дат ко ва аба ро ніць, ка лі не спра віш ся 
з кі ра ван нем.

Аляк сандр ка жа, што мае... сем ве ла сі-
пе даў. Уя віць іх у ква тэ ры, дзе жы вуць муж 
і жон ка, цяж ка, ды, як за пэў ні вае гас па дар, і 
не трэ ба. Транс парт ныя срод кі «не па се зо-
не» ча ка юць свай го ча су ў га ра жы. Там жа 
зна хо дзяц ца ма шы на і ма та цыкл, але пра гра-
міст ад дае пе ра ва гу тэх ні цы, дзе трэ ба са мо му 
кру ціць пе да лі.

— Пер шы ве ла сі пед ку піў адзі нац цаць га доў 
на зад з пер шай зар пла ты. Та ды на ват не за-
дум ваў ся, што бу ду на ім так мно га ез дзіць, — 
ус па мі нае муж чы на. — На той час пра ца зна хо-
дзі ла ся за 25 кі ла мет раў ад до ма, я зра зу меў, 
што ве ла сі пед у не ка то рых вы пад ках больш 
хут кі, чым гра мад скі транс парт. Так з'я ві ла ся 
звыч ка ез дзіць на двух ко лах без ма то ра. Праз 
ней кі час мес ца пра цы зноў «пе ра су ну ла ся» на 
19 кі ла мет раў ад ква тэ ры, але мя няць звыч ку 

я не за ха цеў, за мест гэ та га стаў ду маць, 
як зра біць да ро гу больш хут кай і лёг кай. 
Для гэ та га па чаў пад бі раць ідэа льны ва ры-
янт ве ла сі пе да, які б не па тра ба ваў вя лі кіх 
вы дат каў сіл. Так па сту по ва і з'я ві ла ся сён-
няш няя «ка лек цыя».

Тэх ні ку муж чы на ра ман туе сам, а ве ды 
бя рэ з ін тэр нэ ту. Па ча ло ся ўсё з ці каў нас-
ці — кар це ла ве даць, ча му спе цы я лі за ва ны 
ве ла сі пед каш туе ў не каль кі ра зоў бо лей за 
звы чай ны. А яшчэ не бы ло да ве ру да ра-
мон ту ў май стэр нях, бо да гэ та га не каль кі 
ра зоў меў не пры ем ны во пыт.

Ця пер Аляк сандр мо жа сам да ваць па ра-
ды на віч кам, ка лі пра цуе ў га ра жы Мін скай 

ве ла сі пед най су пол кі. У гэ тую ар га ні за цыю яго 
пры вёў ся бар сем га доў та му, так што там яго 
лі чаць ста ра жы лам.

— У нас па куль што ча ла век, які кру ціць пе-
да лі, па Пра ві лах да рож на га ру ху не мае пры-
яры тэ ту ні пе рад аў та ма бі лем, ні пе рад пе ша-
хо дам. Аб' яд нан не ве ла сі пе дыс таў ства ра ла ся, 
каб вы ра шаць праб ле мы, да но сіць пра па но вы 
за ці каў ле ных у двух ко ла вым ру ху лю дзей да 
ўла ды, — ка жа су раз моў ца.

Ез дзіць пра гра міст не толь кі на пра цу і да-
моў. Ра зам з ад на дум ца мі ла дзіць зі мо выя 
ванд роў кі на адзін дзень. Для гэ та га кам па нія 
вы бі рае які-не будзь не вель мі скла да ны марш-
рут. Мэ та су стрэч — па быць ра зам з ці ка вы мі 
людзь мі, атры маць за да валь нен не ад па езд кі 
і гу тар кі. Сё ле та ама та ры па спе лі па бы ваць у 
Раў бі чах, у кан цы снеж ня па спра ба ва лі па ка-
тац ца на лё дзе Мінск ага мо ра. Да во дзі ла ся 
Аляк санд ру бы ваць і ў да лё кіх па да рож жах, мі-
ну лым ле там, на прык лад, вы праў ляў ся ра зам з 
жон кай у Віль нюс. Вя до ма ж, на ве ла сі пе дах.

— Ка лі я не толь кі ез джу, але і ра ман тую 
тэх ні ку, то жон ка, у асноў ным, прос та ка та ец-
ца, — смя ец ца муж чы на. — Але ёй, як і мне, 
та кое за хап лен не да спа до бы.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zviazda.by

«ЗА ТКНУЦЬ ЗА ПО ЯС»,
Да рэ чы, свая ба раць ба на па ясах «да кры жа» (яго 

на гад ваў па ва ле ны на спі ну са пер нік) іс на ва ла і ў 
бе ла ру саў. Дак лад на пра са чыць, ка лі ўзнік ла і якім 
чы нам раз ві ва ла ся гэ та на род ная за ба ва, не маг чы ма, 
бо не ха пае звес так. Трэ нер Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 
тра ды цый ных ві даў ба раць бы Анд рэй СА ХАНЬ КО 
рас ка заў, што пра хо дзі лі па ядын кі звы чай на ў час 
знач ных свя т. Са пер ні кі вы хо дзі лі адзін су праць ад на-
го ба са нож, апра ну тыя ў шта ны і ка шу лю з ад мыс ло ва 
пад вя за ным по ясам.

— Ба раць ба «да кры жа» вы кон ва ла ад ра зу не-
каль кі функ цый. Акра мя за ба вы, яна яшчэ ўплы ва ла 
на агуль ную фі зіч ную пад рых тоў ку мо ла дзі. Час та 
ра зам з ба раць бой для муж чын ла дзі лі ся і жа но чыя 
спа бор ніц твы, на прык лад, вя до ма прак ты ка ван не па 
раз вяз ван ні вуз лоў. У па яды нак на шы прод кі ўклад-
ва лі і мі фа ла гіч ны сэнс. Моц ны, фі зіч на ду жы ча ла век 
лі чыў ся абран цам ба гоў. Най леп шыя бар цы та кім чы-
нам на бы ва лі аў та ры тэт ся род лю дзей, — тлу ма чыць 
Анд рэй Са хань ко.
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Спрыт і сі лаСпрыт і сі ла

ці Ба раць ба 
з гіс то ры яй

ПА ГУР БАХ НА... ДВУХ КО ЛАХ
Свой стыльСвой стыль
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На дум ку да след чы каў, 
уз рост гэ та га ві ду ба-
раць бы — ка ля трох ты-
ся ча год дзяў. Яго ва рыя -
цыі пад роз ны мі наз ва мі 
су стра ка юц ца ў мно гіх 
на ро даў. Та кім чы нам па-
каз ва лі сваю сі лу і спрыт 
прод кі су час ных кір гі заў, 
іран цаў, япон цаў, укра-
ін цаў, лі тоў цаў... Сля ды 
па доб ных спа бор ніц тваў 
су стра ка юц ца ледзь не 
па ўсім све це, бо асаб лі-
вас цю ці не кож на га на-
цы я наль на га строю быў 
по яс. Са пер ні кі ха па лі 
адзін ад на го за 
гэ ты эле мент 
адзен ня, спра-
ба ва лі пад няць 
у па вет ра і па-
ва ліць спі най на 
зям лю. Так без 
зброі вы зна чаў-
ся са мы спрак-
ты ка ва ны.

А ВЫ ВЕ ДА ЛІ?

Ні ка Ка цэ ня 
і Ілья Ма роз.

Спе цы яль на
для чы та чоў!

ЗМА ГА ЛІ СЯ «ДА КРЫ ЖА»


