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НАЎЗДАГОН ЛЕТУ

І са бе, і лю дзямІ са бе, і лю дзям

ІІ Еў ра пей скія гуль ні, якія 

су стра каў Мінск у чэр ве ні, 

не маг лі абы сці ся апроч 

спарт сме наў без вя лі кай 

ка ман ды тых, што так са ма 

на пра ця гу двух га доў 

рых та ваў ся да іх. Га вор ка 

ідзе пра ва лан цё раў. 

Яны ўдзель ні ча лі ва ўсіх 

эта пах спар тыў ных 

спа бор ніц тваў, ства ра лі 

асаб лі вую ат мас фе ру 

свя та, усім да па ма га лі 

і ўсіх пад трым лі ва лі. 

Мы па гу та ры лі з ты мі, 

хто ў пе ры яд пра вя дзен ня 

гуль няў быў част кай ад ной 

вя лі кай ка ман ды та кіх 

доб ра ах вот ні каў. Страс ці 

ўлег лі ся, а што за ста ло ся 

ў па мя ці?

Мар га ры та ГАР МА ЗА, ма гіст-

рант ка фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ, пра ца ва ла на па зі цыі «Асіс-

тэнт НАК», а так са ма з'яў ля ла ся 

лі да рам у сва ёй ка ман дзе ва лан-

цё раў.

— Да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў я 

ўжо спра ба ва ла свае сі лы ў якас-

ці ва лан цё ра на чэм пі я на тах Еў-

ро пы па фі гур ным ка тан ні і біят-

ло не, на між на род ным тур ні ры 

па скво шы. Гэ тым жа ра зам ма ім 

аба вяз кам бы ло ўза е ма дзе ян не 

з ка ман дай спарт сме наў з Азер-

бай джа на і ін шы мі ва лан цё ра мі. 

Ба ку пры маў пер шыя Еў ра пей-

скія гуль ні, та му скла да нас цяў 

з ра зу мен нем адзін ад на го, ар-

га ні за цый ны мі мо ман та мі амаль 

не бы ло. Ка лі ў ка гось ці ўзні ка ла 

пы тан не ў га дзі ну но чы ці а пя-

тай ра ні цы, праб ле му хут ка вы-

ра ша лі.

Мар га ры та дзе ліц ца, што са-

мым кру тым на быт кам пад час 

пад рых тоў кі бы ла маг чы масць 

ха дзіць на роз ныя трэ нін гі, ка рыс-

ныя су стрэ чы і прак ты ка вац ца ў 

анг лій скай мо ве. А так са ма ша лё-

ны рытм пад час са міх гуль няў, без 

яко га дзяў чы на ўжо не мо жа ўя віць 

сваё жыц цё.

— Асаб лі васць ва лан цёр ства ў 

тым, што тут ня ма па няц ця «кож-

ны сам па са бе», ёсць цэ лас насць, 

пад трым ка. На ват пас ля за крыц ця 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў мно гія з нас 

су стра ка юц ца, дзе ляц ца су мес ны-

мі фа та гра фі я мі ў сац сет ках, га-

во раць пры ем ныя сло вы, — ка жа 

су раз моў ні ца.

Сту дэнт ка чац вёр та га кур са 

пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та Ві я-

ле та АЛЯШ КЕ ВІЧ пра ца ва ла на 

па зі цыі «Кей тэ рынг». Гэ ты кі ру нак 

пра ду гледж вае ар га ні за цыю хар-

ча ван ня для ўдзель ні каў гуль няў. 

Дзяў чы на ка жа, што пад час ра-

бо ты больш чым на пяць хві лін на 

ад ным мес цы не за трым лі ва ла ся, 

кож ны дзень пра хо дзі ла ка ля 15 кі-

ла мет раў! За ста ран насць Ві я ле та 

бы ла ўзна га ро джа на гра ма тай Мі-

ніс тэр ства спор ту і ту рыз му «За 

знач ны аса біс ты ўклад у пад рых-

тоў ку і пра вя дзен не ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да ў го ра дзе Мін-

ску».

— Я бы ла лі да рам у ка ман дзе 

з 20 ча ла век. Ра бо та па тра ба ва-

ла ад каз нас ці, і я імк ну ла ся ні ко га 

не пад вес ці. Ка лі ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні скон чы лі ся, зноў ад ра зу 

ха це ла ся за няць ся бе чымсь ці 

ак тыў ным. І я па еха ла ў дзі ця чы 

ла гер у якас ці ва жа тай. Пас ля 

атры ма на га во пы ту на та кім маш-

таб ным ме ра пры ем стве ня ўпэў-

не насць у са бе і страх зра біць 

штось ці не так «як трэ ба» знік лі. 

Да рэ чы, з ка ман дай, з якой я пра-

ца ва ла, да гэ туль пад трым лі ва ем 

су вязь. На ват у роз ныя га ра ды 

ез дзім ад но да ад на го, — па дзя-

лі ла ся Ві я ле та.

Ма ты ва цыя на ра бо ту ў ва лан-

цё раў у пе ры яд ІІ Еў ра пей скіх гуль-

нях бы ла роз ная. Хтось ці пай шоў 

дзе ля яр кіх эмо цый, хтось ці — каб 

за няць ся бе ак тыў най спра вай, а 

не ка то рыя — з-за вя лі кай ці ка вас-

ці да спор ту. Баг дан МА РЫ НІН, 

сту дэнт трэ ця га кур са БДА ТУ 

з іх лі ку. Хло пец ха цеў на ве даць 

амаль усе спа бор ніц твы. І ў яго 

гэ та атры ма ла ся! Ён так са ма рас-

ка заў, што за доб рую ра бо ту і да-

па мо гу не раз атрым лі ваў па дзя кі 

ад гас цей свя та:

— Та кі во пыт ва лан цёр ства ў 

мя не ўпер шы ню, але стра ху не 

ад чу ваў. Быў вы па дак, ка лі да вя-

ло ся шу каць ад ну вёс ку, а за тым 

бі ле ты ту ды для сям'і з... Кі тая. 

Ака за ла ся, што пас ля Дру гой су-

свет най вай ны іх дзя ду ля за стаў ся 

ў ёй жыць. Не ве ра год ная гіс то рыя. 

Праў да? Ча му б не да па маг чы? 

Па доб ных сі ту а цый бы ло шмат. За 

на шу ста ран насць ту рыс ты да ры-

лі ша ка лад, цу кер кі — гэ та бы ло 

пры ем на.

Воль га ПРЫ СТУ ПА, сту дэнт-

ка чац вёр та га кур са фі ла ла гіч-

на га фа куль тэ та БДУ з кі рун кам 

ра бо ты на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 

вы зна чы ла ся хут ка — «Спар тыў ны 

ва лан цёр».

— Ура жан ні ад ра бо ты ў ка ман-

дзе ва лан цё раў са мыя леп шыя. 

Я бы ла ад ным з цім-лі да раў — ка-

ар ды на та раў гру пы сва ёй па зі цыі. 

Мне трэ ба бы ло ве даць пра ві лы і 

прын цы пы тых ві даў спор ту, з які мі 

мы су ты ка лі ся. Ін тэн сіў нае на ву-

чан не да Гуль няў па ча ло ся за доў-

га да іх ад крыц ця. Кож ны дзень 

мы атрым лі ва лі за дан ні роз на га 

фар ма ту: ві дэаўро кі, тэс ты, трэ-

нін гі і май стар-кла сы. Больш за 

ўсё мне спа да ба ла ся тэс та вае 

ме ра прыем ства — кан ты нен таль-

ны ку бак Еurореаn Judо Ореn. 

На той мо мант гэ та бы лі пер шыя 

маш таб ныя спар тыў ныя спа бор-

ніц твы ў ма ім жыц ці. Акра мя та-

го, у ва лан цёр скім цэнт ры кож ны 

дзень пра хо дзі лі квэс ты, вік та ры-

ны, кон кур сы і кві зы. Мож на бы ло 

за тры мац ца пас ля зме ны і ве се ла 

пра вес ці свой час. Тым больш што 

се сію ва лан цё ры «за кры ва лі» да-

тэр мі но ва.

Дзяў чы на дзе ліц ца, што ра бо чы 

дзень доў жыў ся пяць-сем га дзін, 

бы ва ла і больш, але час ішоў хут-

ка. Па чуц ця стом ле нас ці не бы ло, 

на ад ва рот, вы кон ва ла па стаў ле-

ныя за да чы су раз моў ні ца з за да-

валь нен нем:

— Уся го за два тыд ні мы з ін-

шы мі ва лан цё ра мі па спе лі стаць 

сяб ра мі. Ва ўсіх былі эн ту зі язм у 

ва чах і жа дан не ад да вац ца ра бо це 

на сто пра цэн таў. Да рэ чы, з не-

ка то ры мі су стра ка ем ся да гэ туль, 

пры ем на чуць, з якой цеп лы нёй 

яны ўспа мі на юць час, пра ве дзе ны 

ра зам. Гос ці з за меж жа так са ма 

дзя ка ва лі за на шу ра бо ту, на ват 

па-бе ла рус ку!

Воль га па вы ні ках ра бо ты так са-

ма бы ла ўзна га ро джа на гра ма тай 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му.

Ці ка ва, якую ра бо ту да вя ра лі 

ва лан цё рам кі рун ку «Ме ды цын-

скае аб слу гоў ван не»? Да ры на 

БОН ДАР, сту дэнт ка чац вёр та га 

кур са БДМУ, рас ка за ла, што аба-

вяз каў бы ло ня ма ла, але па зі тыў-

ных эмо цый — яшчэ больш:

— Ад ра зу ве да ла, з чым маг-

чы ма прый дзец ца су тык нуц ца, бо 

ра бо та звя за на з бу ду чай пра фе-

сі яй. Я бы ла лі да рам у ка ман дзе 

з 45 ча ла век, страх пры сут ні чаў 

толь кі спа чат ку, да лей не ме ла 

ча су на ват ду маць пра гэ та. Мы 

бы лі ад каз ныя за прэ па ра ты, ін-

стру мен ты, са чы лі за тым, у якім 

фі зіч ным ста не зна хо дзяц ца гос-

ці свя та. Аказ ваць ме ды цын скую 

да па мо гу без да зво лу ўра ча за-

ба ра ня ла ся, бо ў нас яшчэ ня ма 

па трэб най ква лі фі ка цыі. Лі чу, што, 

прай шоў шы праз усё гэ та, я ста ла 

зу сім ін шым ча ла ве кам!

Для сту дэн та дру го га кур са 

Аляк санд ра БА ГАТ КІ, які ву чыц-

ца на фа куль тэ це ра дыё фі зі кі і 

кам п'ю тар ных тэх на ло гій БДУ, 

во пыт ва лан цёр ства — даў но зна-

ё мая і лю бі мая спра ва. Ёй па чаў 

зай мац ца яшчэ ў шко ле, а за раз 

хлопец з'яў ля ец ца ка ар ды на та рам 

доб ра ах вот ні каў ва ўні вер сі тэ це. 

Яшчэ да па чат ку свя та Аляк сандр 

на ве даў шмат тэс та вых ме ра пры-

ем стваў: сам ба, бокс, гім нас ты ка, 

еў ра пей скі чэм пі я нат па фі гур ным 

ка тан ні ІSU-2019, а так са ма дып-

ла ма тыч ныя бры фін гі. Дзя ку ю чы 

ад да на сці, эн ту зі яз му і шчы рай 

ці ка вас ці да ра бо ты хло пец стаў 

пер шым ва лан цё рам у гіс то рыі, які 

на за крыц ці ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

уру чаў ме да лі ад Між на род на га 

алім пій ска га ка мі тэ та. Звы чай-

на гэ та ро бяць прэ зі дэн ты на цы-

я наль ных алім пій скіх ка мі тэ таў і 

ге не раль ныя сак ра та ры:

— Я быў заў сё ды га то вы да-

па маг чы, за ста ю чы ся пры яз ным 

і так тоў ным да ўсіх гас цей, пер са-

на ла і ін шых ва лан цё раў. Шчыра 

кажучы, трохі нер ва ваў ся, та му 

што гэ та — пер шы раз у гіс то рыі 

Гуль няў. Яны сталі вы дат ным во-

пы там, бо ўсё бы ло доб ра ар га-

ні за ва на ў мес цах пра вя дзен ня 

мат чаў, і ўсе за меж ні кі, з які мі я 

раз маў ляў, бы лі так са ма вель мі 

шчас лі выя. Пра та кол — мой кі-

ру нак на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. 

Я быў ад каз ны за між куль тур ныя 

і між на цы я наль ныя ста сун кі. Ужо 

пад час ра бо ты на ста ды ё не «Ды-

на ма» зра зу меў, што ра шэн ні да-

вя дзец ца пры маць хут ка — гэ та 

ма ты ва ва ла ста на віц ца леп шым! 

На гуль нях я су стрэў лю дзей роз-

ных пра фе сій: юрыст, фа то граф, 

мас так, жур на ліст, і гэ та бы ло 

кру та, бо ў паў ся дзён нас ці бы вае 

цяж ка за вес ці раз мо ву з не зна ё-

мы мі, але ці ка вы мі асо ба мі.

Да р'я ДРЭ ВІ ЛА — сту дэнт ка 

трэ ця га кур са ма шы на бу даў ні-

ча га фа куль тэ та БНТУ. Кі ру нак 

для ра бо ты ў якас ці ва лан цё ра на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль нях вы бі ра ла 

ня доў га. «До пінг-кант роль» — так 

гу чыць па зі цыя, што пра ду гледж-

вае су пра ва джэн не спарт сме наў 

на гэ тую пра цэ ду ру, а так са ма 

пад тры ман не па рад ку на аб' ек тах. 

У Да р'і іх бы ло тры: Па лац спор ту, 

Вяс ляр ны ка нал і Па ло ва-арэ на.

— За пе ры яд пра вя дзе няя ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў мне па шчас ці-

ла на ве даць шмат спа бор ніц тваў. 

З не ка то ры мі спарт сме на мі, якіх 

я су пра ва джа ла на до пінг-кант-

роль, бы лі ці ка выя раз мо вы. Га-

лоў най ма ты ва цы яй на та кі во пыт 

для мя не ста ла анг лій ская мо ва. 

Мне па да ба ец ца яе вы ву чаць, але 

прак ты кі звы чай на ма ла. Так са ма 

я люб лю спорт, кож ны год імк ну ся 

ўдзель ні чаць у спар тыў ных ме ра-

пры ем ствах у якас ці ва лан цё ра — 

так па паў няю ве ды па асоб ным 

ві дзе спор ту і атрым лі ваю без ліч 

ста ноў чых эмо цый. Я — ак тыў ны 

ча ла век, та му і да лей бу ду пра-

цяг ваць зай мац ца ва лан цёр ствам. 

Ча сам чую, што ка лі пач неш — 

цяж ка спы ніц ца. І гэ та праў да!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ГУЛЬ НІ ПРАЙ ШЛІ, 
А ДО СВЕД ЗА СТАЎ СЯ

Што ста ла га лоў ным зда быт кам 
для ва лан цё раў


