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Ба тут —
для ма лень кай не па се ды 

— Час цей за ўсё скач кіі на 
ба ту це ча мусь ці аса цы ю юць са 
спар тыў най гім нас ты кай, але ў 
гэ тых ві даў спор ту зу сім роз ная 
спе цы фі ка, — рас па вя дае Аня. — 
Прын цы по вае ад роз нен не гэ тых 
дыс цып лін — за дзей ні чан не роз-
ных груп мыш цаў. На прык лад, 
пас ля ба ту та пе рай сці на ды ван 
і вы ка наць ска чок амаль што 
не маг чы ма: іс нуе вя лі кая ры зы-
ка атры маць траў му. А вось тыя, 
хто пе рай шоў са спар тыў най гім-
нас ты кі на ба тут, ма юць пэў ную 
пе ра ва гу — доб рую фі зіч ную пад-
рых тоў ку. Бо на ба тут трэ ба пры-
хо дзіць натрэніраваным, інакш 
лю бое ня ўда лае пры зям лен не 
мо жа скон чыц ца тым, што сна рад 
вы штурх не спарт сме на вонкі.

На ба тут Аня так са ма прый-
шла пас ля спар тыў най гім нас ты-

кі. У ня поў ныя ча ты ры га ды ма ці 
за вя ла ня ўрымс лі вую дзяў чын ку 
ў мяс цо вую спар тыў ную сек цыю.

— Ча му ме на ві та спар тыў ная 
гім нас ты ка? Коль кі ся бе па мя-
таю, я заў сё ды дзесь ці поў за ла, 
ку дысь ці ла зі ла, лю бі ла ку ляц ца. 
Вось ма ці і вы ра шы ла ад даць 
мя не ў той від спор ту, дзе ўсе гэ-
тыя на вы кі спат рэ бяц ца.

У за ле, дзе зай ма ла ся дзяў чын-
ка, ста яў ба тут. Час ад ча су ту ды 
пры хо дзі лі трэ ні ра вац ца да рос лыя 
ба ту ціс ты. Ма лень кая спарт смен-
ка на зі ра ла, як яны пры го жа ру-
ха юц ца ў па вет ры, і ма ры ла, што 
ад ной чы змо жа гэ так жа.

— У Ві цеб ску — моц ная шко ла 
ско каў на ба ту це (8 з 10 чле наў 
на цы я наль най ка ман ды — ві цяб-
ча не — Аўт.). А вось спар тыў ная 
гім нас ты ка ў нас раз ві та не на та-
кім вы со кім уз роў ні. Та му ра шэн не 
пе рай сці на ба тут бы ло цал кам 
на ту раль ным і за ка на мер ным.

Так у шэсць га доў Аня па ча ла 
здзяйс няць сваю ма ру. Па ра дак-
саль на, але спарт смен ка пры зна-
ец ца, што да гэ туль ба іц ца вы шы-
ні. Праў да, ка лі зна хо дзіц ца ў па-
вет ры і кант ра люе свае ру хі, гэ ты 
страх ку дысь ці зні кае.

Ка ра ле ва
«драў ля ных ме да лёў» 

Мі ну лы се зон стаў уда лым для 
Ані. На чэм пі я на це све ту ў Са фіі 

ўда ло ся за ва я ваць «брон зу» ў ка-
манд ных спа бор ніц твах і на блі зіц-
ца да под ыу ма ў ін ды ві ду аль ных 
скач ках.

— Больш за ўсё мя не па ра-
да ва ла тое, што ўвесь тур нір 
атры ма ла ся прай сці без зры ваў. 
Час цей за ўсё зда ра ец ца так, што 
чыс та ад пра цоў ва еш толь кі ў ад-
ным ці двух ві дах пра гра мы, а ў 
трэ цім — з'яў ля юц ца праб ле мы. 
На пер шын стве све ту ў кож ным 
прак ты ка ван ні я дай шла да кан-

ца — гэ та бы ло са мым пры ем-
ным.

Да ня ўдач у ін ды ві ду аль ным 
раз ра дзе (ка лі 4-е мес ца мож на 
лі чыць ня ўда лым). Батуцістка ста-
віц ца цвя ро за і раз важ лі ва.

— Чац вёр тае мес ца я зай ма ла, 
на пэў на, час цей, чым хто-не будзь 
ін шы. Увесь 2011 год я ўста наў лі-
ва ла рэ корд па коль кас ці «драў-
ля ных ме да лёў», — смя ец ца 
дзяў чы на. — З ад на го бо ку, без-
умоў на, крыўд на; з ін ша га — дак-

лад на ра зу ме еш, над чым трэ ба 
пра ца ваць. У фі на ле чэм пі я на ту 
све ту толь кі скла да нас цю пра гра-
мы я прай гра ва ла 2 ба лы. Трэ ба 
раз вуч ваць но выя эле мен ты, а з 
гэ тым ёсць пэў ныя праб ле мы. Не 
заў сё ды га ла ва, так бы мо віць, 
па спя вае за це лам. Па трэб ны час, 
каб ад шлі фа ваць но выя эле мен-
ты, пры вык нуць да іх… А ў нас — 
спа бор ніц твы за спа бор ніц тва мі, і 
та му раз вуч ваць но вую пра гра му, 
па вя лі кім ра хун ку, не ка лі.

Ка лі га ла ва 
«ад клю ча ец ца»…

На са мрэч, псі ха ла гіч ная пад-
рых тоў ка — гэ та ледзь ве не ас-
но ва скач коў на ба ту це. Ча сам 
бы вае так: спарт смен на столь кі 
«за вуч ва ец ца», што ў мо мант 
скач ка не ра зу мее, што ён кру-
ціць. У та кія мо ман ты асаб лі ва 
важ на, каб по бач быў псі хо лаг, 
які б да па мог ра за брац ца з кры-
зіс ным эта пам.

— Упер шы ню я звяр ну ла ся да 
псі хо ла га не каль кі га доў та му. 
Як раз раз вуч ва ла но вы эле мент, 
і га ла ва ўжо ту га «пра ца ва ла» 
ад бяс кон цых спроб, трэ ні ро вак. 
Па трэб на бы ла да па мо га збо ку. І 
ра бо та са спе цы я ліс там мне са-
праў ды да па маг ла. З та го ча су 
я пе ры я дыч на звяр та ю ся да псі-
хо ла га. Тым больш што з на шай 
ка ман дай пра цуе па доб ны спе цы-
я ліст — ез дзіць з на мі на спа бор-
ніц твы, пры сут ні чае на збо рах.

Яшчэ больш ба ту ціс ты па він ны 
да вя раць сва ім стра хоў шчы кам, 
якія пад час вы ка нан ня пра гра мы 
«дзя жу раць» з ма там у ру ках і га-
то вы зла віць спарт сме на, ка лі та-
го вы штурх не сна рад. На спа бор-
ніц твах га лоў на му стра хоў шчы ку 
аба вяз ко ва да па ма га юць яшчэ 
ча ты ры ча ла ве кі, рас стаў ле ныя 
па пе ры мет ры ба ту та. Бы ва лі вы-
пад кі, ка лі стра хоў шчы кі ра та ва лі 
спартсменам жыц цё. Та му Аня да-
вя рае гэ тую мі сію толь кі трэ не ру 
і… свай му ма ла до му ча ла ве ку — 
так са ма чле ну на цы я наль най 
збор най па скач ках на ба ту це.

Су дзейс кі фак тар 
Скач кі на ба ту це мож на сме-

ла ад но сіць да суб' ек тыў ных ві даў 
спор ту. Так, у іх не ацэнь ва ец ца 
ар тыс тызм, як у фі гур ным ка тан-
ні ці мас тац кай гім нас ты цы. Тым 
не менш ад зна кі за тэх ні ку інакш 
чым па ўлас най шка ле «спа да-
ба ла ся-не спа да ба ла ся» не вы-
стаў ля юц ца.

— Ка лі скла да насць пра гра-
мы вы во дзіц ца з ка э фі цы ен таў за 
эле мен ты, вы шы ню і сін хрон насць 
скач коў вы зна ча юць пры бо ры, то 
з ад зна ка мі за тэх ні ку не ўсё так 
дак лад на і праз рыс та, — тлу ма-
чыць ба ту ціст ка. — Зра зу ме ла, 
што за агрэ хі трэ ба зды маць ба-
лы, але ў гэ тым ня ма ней кай адзі-
най нор мы. І кож ны суд дзя вы ра-
шае са ма стой на, зняць за гэ ты 
эле мент 0,1 ці больш.

Ка зу сы з су дзей ствам — ня-
рэд кая з'я ва для скач коў на ба-
ту це. Аня са сціп лай усмеш кай 
ус па мі нае, як не каль кі га доў та му 
на спа бор ніц твах у Санкт-Пе цяр-
бур гу ў яе лі та раль на ада бра лі 
«брон зу»:

— Ня пра віль на пад лі чы лі ба-
лы са пер ні цы, за вы сі лі ёй скла-
да насць. Але су дзейс кую па мыл-
ку вы яві лі поз на. У вы ні ку гэ тых 
су дзей дыс ква лі фі ка ва лі на сур'-
ёз ны тэр мін. Ад нак ме даль мне, 
вя до ма, ні хто не вяр нуў.

Цырк па ча кае!
Па ві до вішч нас ці скач кі на 

ба ту це ні чым не са сту па юць фі-
гур на му ка тан ню, мас тац кай (ды 
і спар тыў най) гім нас ты цы, але 

поў ных тры бун, на жаль, не збі рае 
на ват на між на род ных спа бор ніц-
твах. Спарт сме наў звы чай на пад-
трым лі ва юць трэ не ры, ка ле гі па 
збор най і час ад ча су не шмат лі кія 
ама та ры гэ та га ві ду спор ту.

— Шчы ра ка жу чы, гэ та трош кі 
бян тэ жыць, — пры зна ец ца дзяў-
чы на. — Цырк дзю Са лей, дзе 
ну ма ры з ба ту та мі — ледзь ве не 
са мыя эфект ныя, ве да юць усе. 
Зра зу ме ла, гэ та шоу — яр кія 
кас цю мы, ней ма вер ныя дэ ка ра-
цыі, све та выя эфек ты і г. д. Але 
на спар тыў ным ба ту це мы ро бім 
усё тое ж са мае, а роз ні ца ў за-
ці каў ле нас ці пуб лі кі — аша лам-
ляль ная.

Па куль Аня не за дум ва ец ца аб 
пра ця гу кар' е ры ў цыр ку, але не 
вы клю чае та кой маг чы мас ці.

— Як ка жа мой трэ нер, спа-
чат ку трэ ба па спра ба ваць ся бе ў 
вя лі кім спор це, а на арэ ну цыр ка 
заўж ды па спе еш.

Тым больш што з кож ным 
го дам дзяў чы на ста но віц ца ўсё 
больш пры кмет най фі гу рай у 
ай чын ным спор це. Так, па вы ні-
ках «БАГ-прэ мі ум-2013» (прэ мія 
Бе ла рус кай аса цы я цыі гім нас-
ты кі. — Аўт.) Аня ста ла леп шай 
ба ту ціст кай кра і ны.

Спарт смен ка ка жа, што пры-
ем на па сту по ва на блі жац ца да 
ўзроў ню сва ёй ста рэй шай ка ле-
гі — во пыт най Тац ця ны Пят рэ ні, 
але пра пе ра ход лі дар ства ў но-
выя ру кі ка заць па куль ра на.

— У жа но чай ка ман дзе сён ня 
вель мі роў ны склад. Ёсць Свят-
ла на Макш та ро ва, па-ра ней ша-
му ў страі Тац ця на Пят рэ ня, ды 
і ас тат нія дзяў ча ты вы сту па юць 
пры бліз на на ад ным уз роў ні. А 
са мае га лоў нае — што за ўваж-
ны пра грэс, вы ні кі па ляп ша юц ца. 
Гэ та, да рэ чы, да ты чыц ца і муж-
чын скай збор най. Так што наш від 
спор ту — у на дзей ных ру ках!

***
Па куль ма тэ ры ял рых та ваў ся 

да дру ку, Ган на Гар ча нок ста ла 
чэм пі ён кай Еў ро пы. Гэ та пер шы 
ме даль спарт смен кі ў ін ды ві ду-
аль най пра гра ме на спа бор ніц-
твах та ко га ран гу. Він шу ем!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН

�

На між на род ных спар тыў ных спа-
бор ніц твах, кан цэр тах су свет ных 
«зо рак» і ін шых буй ных ме ра пры ем-
ствах гэ тыя лю дзі за ста юц ца ў це ні. 
Яны, як суф лё ры ў тэ ат ры: ства ра юць 
на строй, за да юць тон ве ча ру і да па-
ма га юць асноў ным «дзе ю чым асо-
бам». Усе па дзеі яны пра пус ка юць 
праз ся бе, а на зі раць за ві до ві шчам 
мо гуць толь кі збо ку, ні бы та ў за моч-
ную шчы лі ну. Пра цу ва лан цё раў час-
та не да ацэнь ва юць, а між ін шым за 
ёй ста іць не адзін ты дзень пад рых-
тоў кі, не адзін пра чы та ны пад руч нік 
і не ад на га дзі на прак ты кі. У ін тэр в'ю 
«Алім пій цу» ме не джар ва лан цёр скай 
пра гра мы Ды рэк цыі па пра вя дзен ні 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 г. Мак-
сім КАШ КАЛ ДА рас кры вае сак рэ ты 
пад рых тоў кі ва лан цё раў.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, як пра хо-
дзіў ад бор ва лан цё раў для чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі-2014 у Мін ску.

— На бор ва лан цё раў па чаў ся больш чым 
паў го да та му. На мо мант дэ длай ну мы атры-
ма лі каля 3800 за явак. Уліч ва ю чы, што кон-
курс быў вя лі кі — амаль што 4 ча ла ве кі на 
мес ца, ад бі ра лі лю дзей з доб рым ве дан нем 
за меж ных моў. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 
лінг віс тыч на га сек та ра — ва лан цё раў-пе ра-
клад чы каў. Боль шасць з іх ад ной мо вай ва-
ло дае ідэа льна, а не ка то рыя ве да юць дзве 
ці больш. Ка лі ідзе га вор ка пра ва дзі це ляў ці 
мед пер са нал, то па тра ба ван ні да ва ло дан ня 
мо вай бы лі па ні жа ныя.

У за яў ках, апроч стан дарт на га ан ке-
та ван ня, бы ло по ле, дзе кан ды да ты маг лі 
па зна чыць во пыт ра бо ты на па пя рэд ніх ме-
ра пры ем ствах — спар тыў ных ці ма са вых 
ін ша га фар ма ту, і гэ ты мо мант мы так са ма 
ўліч ва лі ў пер шую чар гу. Звяр та лі ўва гу і на 
гра фу, дзе пры ня та апіс ваць свае на вы кі і 
ін шыя ўмен ні. Во пыт ныя ва лан цё ры, да рэ-
чы, ужо ве да юць, што гэ ты раз дзел лепш не 
пра пус каць. Ме на ві та ў ім мож на звяр нуць 
на ся бе ўва гу, ка лі, ска жам, у кан ды да та 
ня ма вя лі ка га во пы ту, а жа дан ня пра ца-
ваць — за шмат. Ме на ві та апош няе бы ло 
са мым га лоў ным кры тэ ры ем для ад бо ру.

— На коль кі ка тэ го рый бы лі па дзе ле-
ны ада бра ныя доб ра ах вот ні кі?

— Усіх ва лан цё раў мы раз бі лі на 11 ка-
тэ го рый. Не ка то рыя з якіх па дзя ля юц ца 
яшчэ на не каль кі груп. На прык лад, ка лі 
гэ та гру па ака зан ня са дзей ні чан ня гле да-
чам (са мая шмат лі кая ка тэ го рыя!), то тут 
важ на, на якіх мес цах бу дуць пра ца ваць 
ва лан цё ры — ці гэ та фан-зо на, ці КПП, ці 
ўнут ры арэ ны і г. д. Тое ж са мае да ты чыц-
ца мед пер са на лу — ме ды цын скі сэр віс на 
арэ нах, у спар тыў най зо не ці на до пінг-
кант ро лі. Са май за па тра ба ва най бы ла 
ка тэ го рыя team host — гі ды-пе ра клад чы кі 
ха кей ных ка манд. Зра зу ме ла, што, акра-

мя вы дат на га ве дан ня моў і ад па вед на га 
во пы ту, аба вяз ко вым па тра ба ван нем да 
гэ тых ва лан цё раў бы ло, так ска заць, ве-
дан не мат част кі: яны па він ны раз бі рац ца 
ў ха кеі, ве даць усе эта пы пад рых тоў кі да 
мат ча і пас ля доў насць та го, што ад бы ва-
ец ца пас ля, — флэш-ін тэр в'ю ў мікст-зо не, 
прэс-кан фе рэн цыі, ад наў лен чыя пра цэ ду-
ры. Ас тат нія гру пы — гэ та ва дзі це лі, ва-
лан цё ры, якія бу дуць пра ца ваць у прэс-
цэнт рах і акрэ ды та цый ных цэнт рах, у зо нах 
су стрэ чы за меж ных гас цей — на прык лад, 
на чы гу нач ных вак за лах. Ёсць на ват ка тэ-
го рыя ва лан цё раў, якія бу дуць пра ца ваць 
на па меж ных пе ра хо дах, да па ма гаць мыт-
ні кам, рас тлу мач ваць ту рыс там пра цэ ду ры 
афарм лен ня ўез ду і г. д.

— Якую гру пу ва лан цё раў ча каў най-
больш жорст кі ад бор?

— Без умоў на, team host. Мі ні маль ныя 
па тра ба ван ні — ад пра ца ва ныя два тур ні ры 
між на род на га фар ма ту ад шас ці ка манд і 
больш, ад па вед нае ве дан не мо вы той ка-
ман ды, з якой трэ ба бу дзе пра ца ваць, ці 
(ка лі гэ та рэд кая мо ва — швед ская, дац-
кая, нар веж ская) аба вяз ко ва ідэа льная 
анг лій ская мо ва. Да рэ чы, са мы ня во пыт ны 
наш гід-пе ра клад чык прай шоў ча ты ры па-
доб ныя ме ра пры ем ствы. Ёсць ва лан цё ры, 
якія пра ца ва лі і на Алім пій скіх гуль нях, і 
тыя, хто даў но пе ра сту піў план ку ў 50 між-
на род ных ме ра пры ем стваў. Гэ та са праў ды 
на дзей ная ка ман да, кож ны з якой мо жа 
«за крыць» пы тан не на ўзроў ні ме не джа-
раў фе дэ ра цыі.

— Ці бы лі аб ме жа ван ні па ўзрос це?
— Прый шло ся ўвес ці ніж нюю ўзрос та-

вую план ку ў 18 га доў, каб па мен шыць ця-
га ні ну з юры дыч ны мі фар маль нас ця мі. Бо 
ка лі мы, да пус цім, пад клю ча ем школь ні каў, 
па трэб ны да звол баць коў. Акра мя гэ та га, 
іс нуе аб ме жа ван не па коль кас ці пра цоў ных 
га дзін для дзя цей. Ды і, ка лі ка заць шчы ра, 

не ўпэў не ны, што не паў на лет нія здо ле лі б 
спра віц ца з пэў ны мі за дан ня мі, сі ту а цы я мі 
і г. д. Ня гле дзя чы на тое, што ва ўсіх СМІ 
мы ўказ ва лі аб ме жа ван не «ад 18 га доў», 
пры клад на 4% зая вак прый шло ад не паў-
на лет ніх асоб. Бы лі і тыя, хто ўтой ваў свой 
рэ аль ны ўзрост. Гэ тыя за яў кі мы, вя до ма, не 
раз гля да лі. Тым не менш ёсць адзін кі ру нак, 
дзе мы бу дзем за дзей ні чаць асоб ма ла дзей-
шых за 18 га доў, — гэ та гуль цы юні ёр скіх 
ка манд «Ды на ма-Мінск» і «Юнац тва», якія 
бу дуць да па ма гаць чыс ціць лёд пад час мат-
чаў. Але, па вер це, гэ тыя хлоп чы кі не па шка-
ду юць: на чэм пі я на це све ту ў іх бу дуць «са-
мыя прэ мі ум ныя» мес цы (ад ра зу за бор там 
ха кей най пля цоў кі) і яны змо гуць на зі раць 
за «зор ка мі» ха кея ва ўсёй кра се.

— А што да ты чыц ца ген дар ных па-
каз чы каў?

— Ся род на шых ва лан цё раў — 65% 
дзяў чат і 35% хлоп цаў. Пры клад на та кіх 
ліч баў мы і ча ка лі. Тая ж са мая кар ці на 
бы ла і на па пя рэд ніх стар тах, дзе мы ад-
пра цоў ва лі ва лан цёр скую сіс тэ му. Перш 
за ўсё, я маю на ўва зе чэм пі я нат све ту па 
ве ла спор це на трэ ку і пер шын ство Еў ро пы 
па бок се, якія ле тась прай шлі ў Мін ску. На 

гэ тых ме ра пры ем ствах мы вы мушт ра ва лі 
ўні вер саль ных су пра цоў ні каў, якія ў вы пад-
ку не аб ход нас ці змо гуць за мя ніць лю бо га з 
1050 ва лан цё раў чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
На прык лад, сён ня ён да па ма гае ў шпі та лі, 
заўт ра — едзе су стра каць гас цей у аэ ра-
порт, пас ля заўт ра — дзя жу рыць у акрэ ды-
та цый ным цэнт ры. Па вя лі кім ра хун ку, гэ та 
ўжо га то выя спе цы я ліс ты — ме не джа ры 
шы ро ка га про фі лю.

— Што з ся бе ўяў ля ла пад рых тоў ка 
ва лан цё раў?

— У за леж нас ці ад кі рун ку дзей нас ці 
на ву чан не зай ма ла роз ны час. Агуль ную 
тэ о рыю ва лан цё ры пра хо дзі лі на пра ця гу 
трох вы хад ных — свай го ро ду ін тэн сіў ныя 
кур сы, ар га ні за ва ныя на ба зе пе да га гіч на-
га і лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ таў. Гэ та бы лі 
прак тыч ныя за ня ткі па псі ха ло гіі зно сін, ас-
но вах бяс пе кі і лінг віс ты цы. Так са ма хлоп цы 
і дзяў ча ты пра слу ха лі агляд ную лек цыю па 
гіс то рыі Мін ска, яго сла ву тас цях, бо не ўсе 
ва лан цё ры — ста ліч ныя жы ха ры. Асоб ная 
част ка лек цыі бы ла пры све ча на гіс то рыі ха-
кея, да сяг нен ням на цы я наль най ка ман ды і 
важ ней шым ве хам у бе ла рус кім спор це. Трэ-

ба ра зу мець, што ў боль шас ці вы пад каў ва-
лан цё ры бу дуць кан так та ваць з ба лель шчы-
ка мі, якія мо гуць, ска жам так, эк за ме на ваць 
«не да свед ча ную мо ладзь». Што да ты чыц-
ца моў най пад рых тоў кі, то аб са лют на для 
кож на га кі рун ку бы ла рас пра ца ва на свая 
пра гра ма. Гэ тыя ма тэ ры я лы раз ме шча ны ў 
ін тэр нэ це — на прык лад, на сай це Мінск ага 
лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та. Ва лан цё ры мо-
гуць спам па ваць іх на ма біль ныя тэ ле фо ны і 
ў лю бы час па зай мац ца, паў та рыць прой дзе-
нае. Да рэ чы, усе на ву чаль ныя се мі на ры ва-
лан цё ры пры ма лі «на ўра», бо за ня ткі пра хо-
дзі лі ў ін тэр ак тыў ным фар ма це. На прык лад, 
ка лі мы раз маў ля ем пра псі ха ло гію зно сін, 
то гэ та бы ло не нуд ным пе ра ка зам тэ о рыі — 
аб' ект, прад мет, плы ні і ін шыя на ву ко выя 
ка тэ го рыі… Вы клад чы кі не прос та тлу ма чы лі 
сут насць рэ чаў, але і дэ ман стра ва лі ўсё гэ-
та на прак ты цы — ма дэ ля ва лі сі ту а цыю, у 
якой ва лан цё рам трэ ба бы ло 
спра віц ца з кан флікт най сі ту-
а цы яй, ска заць «не», «стоп» і 
г. д. Акра мя гэ та га, у са ка ві ку 
мы  прак ты ка валіся на «Мінск-
Арэ не» — гэ та бы лі як мат чы 
КХЛ, так і звы чай ныя кан цэр-
ты. Па спе лі па пра ца ваць і на 
«Чы жоў ка-Арэ не». Аб слу гоў-
ва лі, на прык лад, дзі ця чы ха-
кей ны тур нір «Ку бак Газп рам 
наф ты». Гэ та так са ма між на-
род ныя спа бор ніц твы, та му гэ-
ты во пыт стаў свое асаб лі вым 
вы пуск ным эк за ме нам для на-
шых ва лан цё раў.

— Хто бу дзе не па срэд на 
ар га ні зоў ваць пра цу ва лан-
цё раў пад час чэм пі я на ту 
све ту?

— На ўсіх ва лан цё раў — а 
гэ та 1050 ча ла век — у нас 
толь кі 10 ме не джа раў. Гэ та, 
да рэ чы, стаў кі, якія аплач-
ва юц ца. На кож най з арэн, 
на прык лад, бу дзе па два та-
кія кі раў ні кі. Ас тат нія бу дуць 
пра ца ваць па ін шых кі рун ках. 
Зра зу ме ла, мне ха це ла ся б 
мець больш ме не джа раў, 
але, як ка за лі ў тым філь-
ме, жа дан ні не су па да юць 
з маг чы мас ця мі. Ня даў на я 
раз маў ляў з кі раў ні ком ва-
лан цёр ска га цэнт ра алім пій-
ска га Со чы, дык у іх на кож-
ных 25 ва лан цё раў быў свой 
лі дар. А ў нас атрым лі ва ец-
ца — адзін на 105 ча ла век. 
Так што нам бу дзе больш 
скла да на, чым ра сій скім ка-
ле гам, але, упэў не ны, мы 
спра вім ся!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Анас та сія ЗЯНЬ КЕ ВІЧ
і Тац ця на ПРА КА ПЕН КА,
сту дэнт кі пер ша га кур са БДУФК, 
ва лан цё ры гру пы кі ра ван ня 
плы ня мі.

Тац ця на (на фота злева): У па чат ку на-
ву чаль на га го да ва ўні вер сі тэ це нам пра-
па на ва лі паў дзель ні чаць у кон кур се ва лан-
цё раў чэм пі я на ту све ту па ха кеі. За поў ні лі 
ан ке ты, дзе па зна чы лі асноў ныя звест кі 
пра ся бе, ін та рэ сы, уз ро вень ва ло дан ня 
за меж ны мі мо ва мі і ін шую ба за вую ін фар-
ма цыю. А ў са ка ві ку нам па тэ ле фа на ва лі і 
за пра сі лі на ар га ні за цый ны сход. Гэ та бы-
ла вель мі пры ем ная на ві на. Мы прос та не 
маг лі ўпус ціць маг чы масць да кра нуц ца да 
та кой не ве ра год най па дзеі. І не тое што 
да кра нуц ца, а стаць яе паў на вар тас ны мі 
ўдзель ні ка мі. На ват ка лі б ва ўні вер сі тэ це 
нам не пра па на ва лі за поў ніць ан ке ты, са-
мі б знай шлі гэ тыя фор мы і ада сла лі свае 
за яў кі. Ужо толь кі на ву чаль ныя се мі на ры, 
якія для нас пра во дзі лі, ста лі ка рыс ным 
во пы там. Ма быць, упер шы ню зра зу ме лі, што за ня ткі 
мо гуць быць ці ка вы мі і не сум ны мі.

Анас та сія (на фота справа): Мы ўжо ад пра ца ва лі 
не каль кі ме ра пры ем стваў на «Чы жоў ка-Арэ не» — гэ та 
бы лі ха кей ныя мат чы чэм пі я на ту кра і ны і дзі ця ча га тур-
ні ру «Ку бак Газп рам наф ты». На апош нім спа бор ніц тве, 
без умоў на, бы ло больш на вед валь ні каў, чым на гуль нях 
эк стра лі гі. Та му ўжо пры клад на ўяў ля ем, што нас ча кае 
ў маі. Вя до ма, бы вае скла да на: доў гі час на на гах, у 
лю бой сі ту а цыі трэ ба за ста вац ца пры вет лі вай і спа кой-
най, а лю дзі ж — роз ныя! Бы вае, ла юц ца, кры ты ку юць 
на роў ным мес цы, про сяць па зваць ме не джа ра. Але 
гэ та, хут чэй, вы клю чэн ні з пра ві лаў. Ды і на кур сах нас 
ву чы лі, як па во дзіць ся бе ў па доб ных сі ту а цы ях. Плюс 
я пад пра цоў ваю афі цы янт кай, та му вель мі час та су ты-
ка ю ся з та кі мі прэ тэн зі я мі і ве даю, як з гэ тым зма гац ца 
(смя ец ца).

Тац ця на: І зноў та кі, га лоў нае, што ў нас бу дзе маг чы-
масць па на зі раць за найбуй ней шым спар тыў ным тур ні рам 
све ту знут ры, усі мі эта па мі пад рых тоў кі, ар га ні за цыі, аж да 
цы ры мо ніі за крыц ця. Акра мя гэ та га, для нас, як для бу ду-
чых спе цы я ліс таў у сфе ры ту рыз му, важ нае зна чэн не мае 
во пыт ста сун каў з за меж ні ка мі. Так са ма пры ем на, што ў 
нас бу дуць пэў ныя бо ну сы: па ва лан цёр скай акрэ ды та цыі 
мы змо жам на вед ваць усе мат чы чэм пі я на ту, на ват не ў 
свае «пра цоў ныя» дні. Ды і за кож ную зме ну аплач ва юць 
харчаванне. 

Анас та сія: Гро шы — гэ та, без умоў на, важ на, але для 
мя не на пер шым пла не — спар тыў ны склад нік. Ха кей 
гля джу даў но, ба лею за «Юнац тва» і «Шах цёр». Да рэ чы, 
у апош няй ка ман дзе гу ляе мой ма ла ды ча ла век. Вось і 
сяб роў ку па сту по ва зна ём лю з гэ тым ві дам спор ту. Ця пер 
ра зам ча ка ем стар ту чэм пі я на ту, каб аку нуц ца ў гэ тае 
свя та з га ла вой.

Прі ор банк су мес на з на-
цы я наль най пла цеж най 
сіс тэ май БЕЛ КАРТ вы пус-
ціў адзі ную на бе ла рус кім 
рын ку бан каў скую карт ку, 
якая пры све ча на чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі.

Но вая карт ка прад стаў ле на 
дву ма пра дук та мі — пе рад апла-
ча ная па да рун ка вая і дэ бе та вая 
пла цеж ная карт кі. «Гэ та пер шая 
пе рад апла ча ная карт ка на цы я-
наль най пла цеж най сіс тэ мы на 
бе ла рус кім рын ку, — ад зна чае 
ды рэк тар ЗАТ «Пла цеж ная 
сіс тэ ма БЕЛ КАРТ» Аляк сандр 
СОТ НІ КАЎ. — Та кія карт кі — гэ та 
агуль на су свет ны перс пек тыў ны 
трэнд у раз віц ці карт ка ва га біз-
не су. Ва ўсім све це ме на ві та яны 
лі чац ца ас но вай пра соў ван ня 
кар тач ных пра дук таў ся род тых, 
хто па той ці ін шай пры чы не не 
ка рыс та ец ца бан каў скі мі па слу-
га мі. Па коль кі на карт цы ад сут ні-
ча юць пер са ні фі ка ва ныя звест кі, 
яе мож на па да рыць ці пе ра даць 
у лю бы мо мант ін ша му ча ла ве-
ку для вы ка ры стан ня». Апош нім 
ча сам вель мі шмат ува гі ў на-
шай кра і не на да ец ца раз віц цю 

без на яў ных пла ця жоў. Та му з'яў-
лен не карт кі, якая, ся род ін ша га, 
не мае функ цыі зняц ця на яў ных 
гро шай і пры зна ча на толь кі для 
без на яў ных раз лі каў, мае асаб-
лі вае зна чэн не і на кі ра ва на на 
па пу ля ры за цыю вы ка ры стан ня 
бан каў скіх кар так. Пра ект, па 
сло вах Аляк санд ра Сот ні ка ва, 
пра сяк ну ты ду хам без на яў ных 
пла ця жоў. Да рэ чы, пла цеж най 
сіс тэ ме для та го, каб за няц ца 
пе рад апла ча ны мі пра дук та мі, 
да вя ло ся змя ніць не ка то рыя ла-
каль ныя нар ма тыў ныя ак ты.

Яшчэ боль шую ці ка васць вы-
клі кае той факт, што дэ бе та выя 
пла цеж ныя карт кі гэ тай се рыі вы-
да дуць ва лан цё рам, якія бу дуць 
пра ца ваць на чэм пі я на це. «Мы 

ад ны з пер шых, хто зра біў карт-
ку на праз рыс тым плас ты ку. Гэ та 
ства рае вель мі пры го жы эфект, 
і «кар цін ка» на са мрэч на гад вае 
лёд ха кей на га по ля, — рас каз вае 
вы ка наў чы ды рэк тар Прі ор бан-
ка Ана толь ПАЎ ЛО ВІЧ. — Год-
нае мес ца на карт цы зай мае і ла-
га тып на цы я наль най пла цеж най 
сіс тэ мы, якая з'яў ля ец ца лі да рам 
ай чын на га рын ку (44% па эмі сіі 
кар так)».

«Абедзь ве карт кі мо гуць 
стаць доб рым су ве ні рам. І чым 
больш вы бу дзе це імі ка рыс тац-
ца, тым больш яны бу дуць па-
доб ны на са праўд нае ха кей нае 
по ле з-за дра пін — як ад кань-
коў», — да дае Мі кі та АЛЫ МАЎ, 
на чаль нік ад дзе ла карт ка вых 
пра дук таў дэ парт амен та па 
пра цы з пры ват ны мі клі ен та-
мі Прі ор бан ка.

Ад зна чым, што та кія ж карт кі 
змо гуць афор міць са бе ўсе, хто 
жа дае, у бан ку на пра ця гу мая. 
А пе рад апла ча ныя карт кі мож на 
бу дзе на быць пад час чэм пі я на ту 
ў фан-зо нах ка ля «Мінск-Арэ ны» 
і «Чы жоў ка-Арэ ны».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,
фо та аў та ра.

Гро шы
на ха кей ным по лі 

ВА ЛАН ЦЁ РЫ АТРЫ МА ЮЦЬ ПРАЗ РЫС ТЫЯ КАРТ КІ НА АПЛАТУ ХАРЧАВАННЯ

Сям нац ца тая ка ман да
ха кей на га свя та 

КОН КУРС НА ПРА ВА ЗВАЦ ЦА ВА ЛАН ЦЁ РАМ НА ЧЭМ ПІ Я НА ЦЕ СВЕ ТУ СКЛАЎ ЧА ТЫ РЫ ЧА ЛА ВЕ КІ НА МЕС ЦА 
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«У ПА ВЕТ РЫ Я ГУБ ЛЯЮ СТРАХ ВЫ ШЫ НІ» 
Раз віц цё скач коў на ба ту це як ві да спор ту бя рэ свой па ча так у 
1930-х гг., ка лі аме ры ка нец Джордж Ні сэн вы най шаў гэ ты акра-
ба тыч ны сна рад. Але пер шы чэм пі я нат све ту ад быў ся толь кі 
ў 1964 го дзе. Гэ та ма ла ды від спор ту на ват па між на род ных 
мер ках. Тым не менш скач кі на ба ту це ў Бе ла ру сі ра зі ва юц-
ца хут кі мі тэм па мі. З'яў ля юц ца перс пек тыў ныя спарт сме ны, 
здоль ныя прэ тэн да ваць на са мыя вы со кія да сяг нен ні. А ў бу ду-
чым ве рас ні ў Мін ску ўпер шы ню прой дзе этап Куб ка све ту, на 
якім сваю скар бон ку ме да лёў па спра буе па поў ніць пры зёр ка 
чэм пі я на таў све ту і Еў ро пы ў ка манд ных спа бор ніц твах Ган на 
ГАР ЧА НОК. Ка рэс пан дэн ты «Алім пій ца» на ве да лі трэ ні роў ку 
спарт смен кі, каб да ве дац ца, у чы іх ру ках зна хо дзіц ца жыц цё 
ба ту ціс таў, ка лі на да па мо гу пры хо дзіць псі хо лаг і ча му ат ле ты 
зай дрос цяць Цыр ку дзю Са лей.

Да рэ чы, са мы ня во пыт ны наш 
гід-пе ра клад чык прай шоў ча ты ры 
па доб ныя ме ра пры ем ствы. 
Ёсць ва лан цё ры, якія пра ца ва лі 
і на Алім пій скіх гуль нях, і тыя, 
хто даў но пе ра сту піў план ку 
ў 50 між на род ных ме ра пры ем стваў. 

У Ані з трэнерам цёплыя адносіны. Васіль Іванавіч Шулікін называе яе сваёй самай дысцыплінаванай вучаніцай.
А спартсменка толькі настаўніку давярае страхаваць сябе падчас выканання праграмы.


