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Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту Ца на поспехуЦа на поспеху

Сям нац цаць се кун д 
да пе ра мо гi

Яго шлях да пра фе сiй на га спор ту па чы наў ся з ка ра тэ i ру-

ка паш на га бою. За тым бы лi кiк бок сiнг i бокс. I вось ужо на 

пра ця гу пят нац ца цi га доў Пётр БIР КО зай ма ец ца зме ша ны мi 

адзi на бор ства мi ў ма ла дзе чан скiм клу бе «CERBERUS fight 

club». За гэ ты тэр мiн ён за ра бiў пэў ны ста тус ся род пра-

фе сi я на лаў, стаў шы май страм спор ту мiж на род на га кла са, 

двух ра зо вым чэм пi ё нам све ту i Еў ро пы.

Ча сам для пе ра мо гi спарт сме ну па трэб ны лi ча ныя хвi лi ны i на ват 

се кун ды. На прык лад, Пётр стаў пе ра мож цам у мiж на род ным тур нi ры 

«Royal Fight» уся го за сям нац цаць се кун д. Апош нi бой у лi зе NFG, 

дзе су раз моў нiк атры маў 

пе ра мо гу тэх нiч ным на-

каў там, доў жыў ся менш 

за дзве хвi лi ны. Але без 

па ра жэн няў у спор це так-

са ма не абы хо дзiц ца.

— Кож ны прой грыш 

мя не шмат ча му на ву-

чыў, асаб лi ва пер шы. 

Ад ра зу я гэ та га не ра-

зу меў, але ця пер усве-

дам ляю, што ме на вi та 

ён. Па ра жэн не — гэ та 

так са ма вы нiк. Лепш 

сум лен на прай граць, 

чым не сум лен на вый-

граць, — сцвяр джае наш 

ге рой. — Мо жа быць, збо ку мае пры ёмы зда юц ца жорст кi мi ў ад но-

сi нах да са пер нi ка, але я вы ка рыс тоў ваю толь кi тое, што да зво ле на 

пра вi ла мi. Бо не важ на, якi кру ты ты спарт смен, за пом няць ця бе за 

тое, якi ты быў ча ла век.

Для пе ра мо гi па трэб ны не толь кi фi зiч ная пад рых тоў ка, вы ву чэн-

не но вых тэх нiк, ру хаў. Як i ў шах ма тах, у зме ша ных адзi на бор ствах 

важ ныя так ты ка i пра ду ма насць. Баi — гэ та i сур' ёз ныя ма раль ныя 

вы пра ба ван нi, ве лi зар ны стрэс:

— Цал кам ад клю ча ю ся ад уся го, што па-за вы ступ лен нем, на-

столь кi, што пра хо дзя чы мi ма зна ё мых, ма гу не па вi тац ца цi не звяр-

нуць ува гi. У та кiя мо ман ты ёсць толь кi я i са пер нiк. Але на са май 

спра ве гэ та кру та — ад клю чац ца ад паў ся дзён ных кло па таў.

Пётр сцвяр джае, што спорт ад на знач на ўплы вае на фар мi ра ван-

не ха рак та ру. Чэм пi ё нам мо жаш не стаць, але ўпэў не нас цi, во лi, 

ам бi цый ён да дае дак лад на. I ў спор це, i ў жыц цi хло пец iмк нец ца 

ра бiць усё на вы дат на. У пла нах на бу ду чы ню — стаць ад ным з най-

леп шых спарт сме наў све ту, пад пi саць кант ракт з ад ным з вя до мых 

пра моў та раў i вый граць по яс.

Наш ге рой пра ма лi ней ны i спра вяд лi вы. Тра пят лi ва ста вiц ца да 

сва iх блiз кiх. Па-за рын гам нi ко лi не вы ка рыс тоў вае свае пры ёмы, 

да апош ня га спра бу ю чы вы ра шыць кан флiкт сло ва мi.

Вы бу дзе це здзiў ле ны, але моц ны i ўпэў не ны спарт смен у ду шы — 

ра ман тык. Для ўзняц ця ба я во га ду ху ён чы тае вер шы, якiя яго ма ты-

ву юць. Час та гу ляе па ву лi цы, уяў ляе сваю бу ду чы ню (але не ма рыць). 

Лю бiць шмат i смач на па ес цi. Пётр без цяж кас цi спра вiц ца з ра мон там 

ква тэ ры, бо па пра фе сii бу даў нiк-тын коў шчык. Але на гэ тым вы ра шыў 

не спы няц ца i ця пер атрым лi вае вы шэй шую аду ка цыю псi хо ла га-пе-

да го га. Та кiя ве ды яму спат рэ бяц ца, ка лi хло пец бу дзе трэ нi ра ваць 

дзя цей, да па ма гаць тым, хто хо ча раз вi вац ца ў спор це.

Ка ця ры на АКУШ КА, 

ву ча нi ца 11 кла са СШ № 2 г. Ма ла дзеч на.

Фо та з ар хi ва ге роя.

У на шай кра i не 

шмат та ле на вi тых 

юна коў i дзяў чат. 

Яны зай ма юц ца 

i му зы кай, i тан ца мi, 

i ма ля ван нем... Шмат 
хто з iх да ся гае 
вя лi кiх вы шынь не 
толь кi на ўзроў нi 
Бе ла ру сi, але i на 
су свет най арэ не. 
Вось, на прык лад, 
спарт сме ны-школь нi кi. 
На ву чэн цы Мiнск ага 
дзяр жаў на га га рад ско га 
ву чы лi шча алiм пiй ска га 
рэ зер ву рас ка за лi 
пра ся бе i ўлас ныя 
пос пе хi. Як пра хо дзяць 
трэ нi роў кi? Коль кi 
ча су за ста ец ца пас ля 
iх i ву чо бы на сям'ю, 

iн тэр нэт i сяб роў?

Адзi нац ца цi клас нi ца Да р'я МА-

РУ СА ВА ўжо на пра ця гу ча ты рох га-

доў зай ма ец ца вес ла ван нем на ка-

ноэ. У гэ ты вiд спор ту яна прый шла 

не са ма. У шко ле, у якой ву чы ла ся, 

трэ не ры ха дзi лi па кла сах i пра па-

ноў ва лi дзе цям за пi сац ца да iх.

— Вы бра лi мя не i маю най леп-

шую сяб роў ку. Але тая ад мо вi ла-

ся, ка лi да ве да ла ся, што ад вес ла-

ван ня бу дуць шы ро кiя пле чы! А я 

пай шла i моц на ўцяг ну ла ся. Ста ла 

зра зу ме ла, што спорт — гэ та маё 

ўсё, — ка жа Да ша.

У дзяў чы ны шэсць трэ нi ро вак у 

ты дзень. Ча сам яны мо гуць доў жыц-

ца па ча ты ры га дзi ны. Па яе сло вах, 

час на тэ ле фон яна зна хо дзiць заў-

сё ды, гэ так са ма як i на сяб роў, та му 

што амаль усе зна ё мыя зай ма юц ца 

ра зам з ёй вес ла ван нем.

— Маё са мае вы со кае да сяг-

нен не ў спор це — шос тае мес ца 

на юнац кiх Алiм пiй скiх гуль нях 

2018 го да, якiя пра хо дзi лi ў Ар ген-

цi не ў Бу э нас-Ай рэ се. А неўзабаве 

ста ла май страм спор ту.

Анас та сii СУ ВА ЛА ВАЙ 16 га-

доў, дзе вяць з якiх яна зай ма ец ца 

сiн хрон ным пла ван нем. Гэ та пе ра-

важ на ка манд ны вiд спор ту, 

але ёсць i та кiя дыс цып лi ны, 

як со ла i ду эт.

Ка ман да, у якой вы сту пае 

дзяў чы на, з'яў ля ец ца пры зё-

рам чэм пi я на таў, пер шын-

стваў Бе ла ру сi, што ад бы ва-

юц ца кож ны год. У 2019-м на 

чэм пi я на це Еў ро пы, якi пра-

хо дзiў у Пра зе, iх ка ман да за-

ня ла чац вёр тае i пя тае мес цы 

па дзвюх дыс цып лi нах. А на 

чэм пi я на це све ту ў Паўд нё-

вай Ка рэi на ша збор ная ўвай-

шла ў топ-10.

— Трэ нi роў кам я ад даю 

вель мi шмат ча су. Ка лi ня-

ма збо раў, ха джу яшчэ i ў 

ву чы лi шча, i атрым лi ва ец ца 

ў дзень па сем-во сем га дзiн 

та кой агуль най пад рых тоў-

кi. А ка лi збо ры, то там час 

зу сiм не аб ме жа ва ны. Бы-

ва ла, што ад на трэ нi роў ка 

доў жы ла ся з ся мi ра нi цы i 

да пя цi ве ча ра, — рас каз-

вае Анас та сiя. — На тэ ле-

фон час ёсць, па куль едзем 

у аў то бу се, але вель мi ма ла. 

На сяб роў за ста ец ца толь кi 

адзiн вы хад ны — ня дзе ля, у 

якi трэ ба яшчэ па спець вы-

спац ца, зра бiць усе ўро кi, 

ад на вiц ца. Аса бiс та ў мя не 

рэд ка атрым лi ва ец ца су-

стрэц ца з сяб ра мi, та му што 

сiл ча сам прос та ня ма.

17-га до вы Ар цём ВА ЛУЦ-

КI зай ма ец ца кань ка беж ным 

спор там на пра ця гу вась мi 

га доў. Спа чат ку вы нi каў не 

бы ло, але пас ля за ця тых 

трэ нi ро вак пай шла ча ра да 

пе ра мог.

— З но ва га: ле тась быў трэ цiм на 

чэм пi я на це Еў ро пы ў Поль шчы. На 

чэм пi я на це све ту ў Iта лii за няў дру-

гое мес ца. Сё ле та на спа бор нiц твах 

не вы сту паў, та му што ўлет ку бы ла 

траў ма. Пас ля та ко га ча сам знi кае 

ма ты ва цыя. Але спарт сме ны i iх трэ-

не ры — псi хо ла гi. Мы шмат чы та ем 

роз най лi та ра ту ры, каб пад трым лi-

ваць не толь кi фi зiч ную фор му, але 

i ду шэў ную, — па дзя лiў ся юнак.

Са сло ў Ар цё ма ста ла зра зу ме-

ла, што кань ка беж ны спорт — гэ та 

не так ужо i прос та. На трэ нi роў ках 

ён ра зам з iн шы мi зай ма ец ца цяж-

кай i лёг кай ат ле ты кай, ве ла спор-

там. Па тра се ка ля 200—250 кi ла-

мет раў пра яз джа юць за сем-во сем 

га дзiн. А ўлет ку, ка лi ня ма лё ду, 

спарт сме ны вы хо дзяць на да ро гу 

на ад мыс ло вых ро лi ках.

— Трэ нi роў кi па чы на юц ца з вась-

мi ра нi цы, по тым я еду ў ву чы лi шча, 

а пас ля за ня ткаў зноў вяр та ю ся да 

трэ нi ро вак — з 16.30 да 21.00. Ка лi 

да бi ра ю ся да до му, ра бiць ужо нi чо-

га не хо чац ца. Тэ ле фо нам ка рыс-

та ю ся, ка лi зна хо джу ся ў да ро зе, 

зрэдку пад час ву чо бы. Ду маю, у ХХI 

ста год дзi без га джэ та нам ужо нi-

як. Па вы хад ных iмк ну ся зна хо дзiць 

час для род ных i сяб роў.

Свят ла на ЛА ЖЭ ВIЧ, 

ву ча нi ца 11 кла са 

СШ № 54 г. Мiн ска.

Фо та да дзе ны 

ге ро я мi ар ты ку ла.

ТАК ЗА ГАР ТОЎ ВА ЮЦ ЦА 
ЧЭМ ПI Ё НЫ!

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

У мя не вель мi спар тыў ны баць ка. Пра фе-

сiй на ён не за нi маў ся нi вод ным вi дам. Ця пер 

яму 43 га ды, ён за хап ля ец ца бе гам, фут бо-

лам, ва лей бо лам... Ула дзi слаў на пер шын-

стве Бе ла ру сi дай шоў ад ной чы да трэ ця га 

мес ца, але са спор там пас ля раз вi таў ся з 

аса бiс тых пры чын.

А бу ду чую спе цы яль насць я аб раў, ка лi 

мне бы ло яшчэ 12 га доў. У Го мель скiм ра ё-

 не зна хо дзiц ца лi цэй Мi нiс тэр ства па над -

звы чай ных сi ту а цы ях. I та му пра тое, ча му i 

як там ву чаць, я доб ра ве даў. Так, мне пра-

па ноў ва лi пай сцi ву чыц ца ва ўнi вер сi тэ ты 

iмя Ска ры ны, Су хо га, БДУФК... Але да па мо-

га iн шым — тэ ма, якая ва бiць з ма лен ства. 

Ад на ча со ва i ра ман тыч на, i не бяс печ на. Але 

тут, як у спор це: ка лi ўсё ра бiць па пра вi лах, 

то нi чо га з та бой не зда рыц ца.

— Якiя якас цi раз вi вае сам ба?

— Перш за ўсё — муж насць i на стой-

лi васць. Ка лi ча ла век — сам бiст, ён моц-

на мэ та на кi ра ва ны i ва ўсiм бу дзе iс цi да 

кан ца. Наш спорт мож на на зваць у пэў най 

сту пе нi вы са ка род ным. На прык лад, фi ла-

со фiя сам ба за ба ра няе ду шыць пра цiў нi ка, 

у ад роз нен не ад дзю до, i бiц ца ку ла ка мi, у 

ад роз нен не ад зме ша ных адзi на бор стваў. 

Так са ма сам бiс ту за ба ро не на ўпi рац ца ў

твар пра цiў нi ка, пра во дзiць бо ле выя пры ё-

мы, якiя мо гуць на шко дзiць зда роўю. Прос-

та зма га еш ся з iм i атрым лi ва еш ад гэ та га 

за да валь нен не.

— Цi скла да на трэ нi ра вац ца?

— Му шу ска заць, што ўнi вер сi тэт вель мi 

да па ма гае ў гэ тым. Трэ нi роў кi пра хо дзяць 

ра зам з на цы я наль най збор най. Мя не ад-

пус ка юць ча ты ры ра зы на ты дзень. Звы-

чай на за ня ткi доў жац ца ка ля дзвюх га дзiн. 

У воль ны ж час я гля джу шмат вi дэа аб тым, 

як трэ нi ру юц ца чэм пi ё ны, якiя пры ёмы яны 

вы ка рыс тоў ва юць. I тое ж са мае iмк ну ся 

паў та рыць сам. У спi се «абра ных» — шмат 

ро лi каў з за слу жа ным май страм спор ту 

Бе ла ру сi Анд рэ ем Ка зу сён кам. Да рэ чы, ва 

Унi вер сi тэ це гра ма дзян скай аба ро ны пра-

цуе адзi ная ў Бе ла ру сi чэм пi ён ка па ру ка-

паш ным баi Воль га Ка ма ро ва. Яе амп луа — 

сам ба, дзю до i воль ная ба раць ба.

— Цi да во дзi ла ся вы хо дзiць су праць 

ста рэй шых са пер нi каў?

— I не ад на ра зо ва. На прык лад, ад на му 

з iх бы ло больш за 25 га доў, а мне ў той 

час — уся го 18. Я та ды здаў лi та раль на за 

адзiн год нар ма ты вы на кан ды да та ў май-

стры спор ту i не па срэд на на май стра спор-

ту. Дык вось, больш уз рос та выя са пер нi кi 

ку ды больш да свед ча ныя. Тэх нi кай ба раць-

бы ад роз нi ва юц ца кар ды наль на i мо гуць

«пад ла вiць» на чым за ўгод на. Ад нак та ко га 

вi за вi пра сцей «за га няць» фi зiч на ў спа дзя-

ван нi, што дзе-нi дзе ён «рас кры ец ца» або 

па мы лiц ца. Та му трэ ба быць вель мi ўваж-

лi вым да кож най дро бя зi.

— Лю бы спорт — гэ та не толь кi фi зiч-

нае про цi ста ян не, але i псi ха ла гiч нае...

— Псi ха ло гiя ады гры ва ла дрэн ны жарт 

са мной у мi ну лыя га ды. Ча мусь цi ду маў 

пра прой грыш — i за ста ваў ся без за ла то га 

ме да ля. Сё ле та ска заў са бе — нi ко га не 

трэ ба ба яц ца, я ж вы браў пра фе сiю, дзе 

гэ та за ба ро не на. I ў пер шай жа су стрэ чы 

вый шаў су праць ле таш ня га чэм пi ё на Бе-

 ла ру сi. Год на зад прай граў яму ў фi на ле 

з лi кам 2:3, а сё ле та пе ра мог — 6:0. Вось гэ та 

рэ ванш! Зра зу меў, што вый граў у чэм пi ё на. 

I ка лi гэ та ад бы ло ся, то ма гу яшчэ бо лей. 

I да лей iс цi па тур нi ры бы ло ўжо зу сiм не-

скла да на.

— Цi да па ма га юць спар тыў ныя на вы кi 

ў асва ен нi пра фе сii ра та валь нi ка?

— А як жа. Ба раць ба — гэ та ў тым лi ку 

дак лад ныя ру хi, вель мi хут кае пры няц це ра-

 шэн ня, а так са ма вы пра цоў ка хут ка сцi дзе ян -

няў. На прык лад, вы ка наць нар ма тыў па 

пад' ёме па штур ма вой лес вi цы на не каль кi 

па вер хаў без спар тыў най пад рых тоў кi да-

во лi цяж ка.

— Якi ў ця бе лю бi мы прад мет?

— Гэ та прак ты ка iн ша моў ных ка му нi-

ка цый. Хо чац ца лепш ве даць анг лiй скую 

мо ву. Без яе прос та нi ку ды на су свет ных 

спа бор нiц твах. Ды i да вед вац ца з пер шых 

вус наў пра роз ныя кра i ны, iх куль ту ру так-

са ма цi ка ва.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та да дзе на Унi вер сi тэ там 

гра ма дзян скай аба ро ны.

«Сам ба мож на на зваць вы са ка род ным спор там»

Анас та сiя Су ва ла ва (ся дзiць край няя спра ва).

Ар цём Ва луц кi.
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