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Да пачатку чэмпіянату свету
па хакеі засталося
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Грошы
на хакейным полі
ВАЛАНЦЁРЫ АТРЫМАЮЦЬ ПРАЗРЫСТЫЯ КАРТКІ НА АПЛАТУ ХАРЧАВАННЯ

Сямнаццатая каманда
хакейнага свята
КОНКУРС НА ПРАВА ЗВАЦЦА ВАЛАНЦЁРАМ НА ЧЭМПІЯНАЦЕ СВЕТУ СКЛАЎ ЧАТЫРЫ ЧАЛАВЕКІ НА МЕСЦА

мя выдатнага ведання моў і адпаведнага
вопыту, абавязковым патрабаваннем да
гэтых валанцёраў было, так сказаць, веданне матчасткі: яны павінны разбірацца
ў хакеі, ведаць усе этапы падрыхтоўкі да
матча і паслядоўнасць таго, што адбываецца пасля, — флэш-інтэрв'ю ў мікст-зоне,
прэс-канферэнцыі, аднаўленчыя працэдуры. Астатнія групы — гэта вадзіцелі, валанцёры, якія будуць працаваць у прэсцэнтрах і акрэдытацыйных цэнтрах, у зонах
сустрэчы замежных гасцей — напрыклад,
на чыгуначных вакзалах. Ёсць нават катэгорыя валанцёраў, якія будуць працаваць
на памежных пераходах, дапамагаць мытнікам, растлумачваць турыстам працэдуры
афармлення ўезду і г. д.
— Якую групу валанцёраў чакаў найбольш жорсткі адбор?
— Безумоўна, team host. Мінімальныя
патрабаванні — адпрацаваныя два турніры
міжнароднага фармату ад шасці каманд і
больш, адпаведнае веданне мовы той каманды, з якой трэба будзе працаваць, ці
(калі гэта рэдкая мова — шведская, дацкая, нарвежская) абавязкова ідэальная
англійская мова. Дарэчы, самы нявопытны
наш гід-перакладчык прайшоў чатыры падобныя мерапрыемствы. Ёсць валанцёры,
якія працавалі і на Алімпійскіх гульнях, і
тыя, хто даўно пераступіў планку ў 50 міжнародных мерапрыемстваў. Гэта сапраўды
надзейная каманда, кожны з якой можа
«закрыць» пытанне на ўзроўні менеджараў федэрацыі.
— Ці былі абмежаванні па ўзросце?
— Прыйшлося ўвесці ніжнюю ўзроставую планку ў 18 гадоў, каб паменшыць цяганіну з юрыдычнымі фармальнасцямі. Бо
калі мы, дапусцім, падключаем школьнікаў,
патрэбны дазвол бацькоў. Акрамя гэтага,
існуе абмежаванне па колькасці працоўных
гадзін для дзяцей. Ды і, калі казаць шчыра,

не ўпэўнены, што непаўналетнія здолелі б
справіцца з пэўнымі заданнямі, сітуацыямі
і г. д. Нягледзячы на тое, што ва ўсіх СМІ
мы ўказвалі абмежаванне «ад 18 гадоў»,
прыкладна 4% заявак прыйшло ад непаўналетніх асоб. Былі і тыя, хто ўтойваў свой
рэальны ўзрост. Гэтыя заяўкі мы, вядома, не
разглядалі. Тым не менш ёсць адзін кірунак,
дзе мы будзем задзейнічаць асоб маладзейшых за 18 гадоў, — гэта гульцы юніёрскіх
каманд «Дынама-Мінск» і «Юнацтва», якія
будуць дапамагаць чысціць лёд падчас матчаў. Але, паверце, гэтыя хлопчыкі не пашкадуюць: на чэмпіянаце свету ў іх будуць «самыя прэміумныя» месцы (адразу за бортам
хакейнай пляцоўкі) і яны змогуць назіраць
за «зоркамі» хакея ва ўсёй красе.
— А што датычыцца гендарных паказчыкаў?
— Сярод нашых валанцёраў — 65%
дзяўчат і 35% хлопцаў. Прыкладна такіх
лічбаў мы і чакалі. Тая ж самая карціна
была і на папярэдніх стартах, дзе мы адпрацоўвалі валанцёрскую сістэму. Перш
за ўсё, я маю на ўвазе чэмпіянат свету па
веласпорце на трэку і першынство Еўропы
па боксе, якія летась прайшлі ў Мінску. На

Дарэчы, самы нявопытны наш
гід-перакладчык прайшоў чатыры
падобныя мерапрыемствы.
Ёсць валанцёры, якія працавалі
і на Алімпійскіх гульнях, і тыя,
хто даўно пераступіў планку
ў 50 міжнародных мерапрыемстваў.
гэтых мерапрыемствах мы вымуштравалі
ўніверсальных супрацоўнікаў, якія ў выпадку неабходнасці змогуць замяніць любога з
1050 валанцёраў чэмпіянату свету па хакеі.
Напрыклад, сёння ён дапамагае ў шпіталі,
заўтра — едзе сустракаць гасцей у аэрапорт, паслязаўтра — дзяжурыць у акрэдытацыйным цэнтры. Па вялікім рахунку, гэта
ўжо гатовыя спецыялісты — менеджары
шырокага профілю.
— Што з сябе ўяўляла падрыхтоўка
валанцёраў?
— У залежнасці ад кірунку дзейнасці
навучанне займала розны час. Агульную
тэорыю валанцёры праходзілі на працягу
трох выхадных — свайго роду інтэнсіўныя
курсы, арганізаваныя на базе педагагічнага і лінгвістычнага ўніверсітэтаў. Гэта былі
практычныя заняткі па псіхалогіі зносін, асновах бяспекі і лінгвістыцы. Таксама хлопцы
і дзяўчаты праслухалі аглядную лекцыю па
гісторыі Мінска, яго славутасцях, бо не ўсе
валанцёры — сталічныя жыхары. Асобная
частка лекцыі была прысвечана гісторыі хакея, дасягненням нацыянальнай каманды і
важнейшым вехам у беларускім спорце. Трэ-

адны з першых, хто зрабіў картку на празрыстым пластыку. Гэта
стварае вельмі прыгожы эфект,
і «карцінка» насамрэч нагадвае
лёд хакейнага поля, — расказвае
выканаўчы дырэктар Пріорбанка Анатоль ПАЎЛОВІЧ. — Годнае месца на картцы займае і лагатып нацыянальнай плацежнай
сістэмы, якая з'яўляецца лідарам
айчыннага рынку (44% па эмісіі
картак)».
«Абедзь ве карт кі мо гуць
стаць добрым сувенірам. І чым
больш вы будзеце імі карыстацца, тым больш яны будуць падобны на сапраўднае хакейнае
поле з-за драпін — як ад канькоў», — дадае Мікіта АЛЫМАЎ,
начальнік аддзела карткавых
прадук таў дэпартамента па
працы з прыватнымі кліентамі Пріорбанка.
Адзначым, што такія ж карткі
змогуць аформіць сабе ўсе, хто
жадае, у банку на працягу мая.
А перадаплачаныя карткі можна
будзе набыць падчас чэмпіянату
ў фан-зонах каля «Мінск-Арэны»
і «Чыжоўка-Арэны».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ,
фота аўтара.

Новая картка прадстаўлена
двума прадуктамі — перадаплачаная падарункавая і дэбетавая
плацежная карткі. «Гэта першая
перадаплачаная картка нацыянальнай плацежнай сістэмы на
беларускім рынку, — адзначае
ды рэк тар ЗАТ «Пла цеж ная
сістэма БЕЛКАРТ» Аляксандр
СОТНІКАЎ. — Такія карткі — гэта
агульнасусветны перспектыўны
трэнд у развіцці карткавага бізнесу. Ва ўсім свеце менавіта яны
лічацца асновай прасоўвання
картачных прадуктаў сярод тых,
хто па той ці іншай прычыне не
карыстаецца банкаўскімі паслугамі. Паколькі на картцы адсутнічаюць персаніфікаваныя звесткі,
яе можна падарыць ці перадаць
у любы момант іншаму чалавеку для выкарыстання». Апошнім
часам вельмі шмат увагі ў нашай краіне надаецца развіццю

безнаяўных плацяжоў. Таму з'яўба разумець, што ў большасці выпадкаў валенне карткі, якая, сярод іншага,
ланцёры будуць кантактаваць з балельшчыне мае функцыі зняцця наяўных
камі, якія могуць, скажам так, экзаменаваць
грошай і прызначана толькі для
«недасведчаную моладзь». Што датычыцбезнаяўных разлікаў, мае асабца моўнай падрыхтоўкі, то абсалютна для
лівае значэнне і накіравана на
кожнага кірунку была распрацавана свая
папулярызацыю выкарыстання
праграма. Гэтыя матэрыялы размешчаны ў
банкаўскіх картак. Праект, па
інтэрнэце — напрыклад, на сайце Мінскага
словах Аляксандра Сотнікава,
лінгвістычнага ўніверсітэта. Валанцёры мопрасякну ты ду хам безнаяўных
гуць спампаваць іх на мабільныя тэлефоны і
плацяжоў. Дарэчы, плацежнай
ў любы час пазаймацца, паўтарыць пройдзесіс тэме для таго, каб заняцца
нае. Дарэчы, усе навучальныя семінары ваперад аплача нымі пра дук тамі,
ланцёры прымалі «на ўра», бо заняткі праходавялося змяніць некаторыя ладзілі ў інтэрактыўным фармаце. Напрыклад,
кальныя нарматыўныя акты.
калі мы размаўляем пра псіхалогію зносін,
Яшчэ большую цікавасць выто гэта было не нудным пераказам тэорыі —
клікае той факт, што дэбетавыя
аб'ект, прадмет, плыні і іншыя навуковыя
плацежныя карткі гэтай серыі выкатэгорыі… Выкладчыкі не проста тлумачылі
дадуць валанцёрам, якія будуць
сутнасць рэчаў, але і дэманстравалі ўсё гэпрацаваць на чэмпіянаце. «Мы
та на практыцы — мадэлявалі сітуацыю, у
якой валанцёрам трэба было
справіцца з канфліктнай сітуАнастасія ЗЯНЬКЕВІЧ
ацыяй, сказаць «не», «стоп» і
г. д. Акрамя гэтага, у сакавіку
і Таццяна ПРАКАПЕНКА,
мы практыкаваліся на «Мінскстудэнткі першага курса БДУФК,
Арэне» — гэта былі як матчы
КХЛ, так і звычайныя канцэрваланцёры групы кіравання
ты. Паспелі папрацаваць і на
«Чыжоўка-Арэне». Абслугоўплынямі.
валі, напрыклад, дзіцячы хаТаццяна (на фота злева): У пачатку накейны турнір «Кубак Газпрам
вучальнага года ва ўніверсітэце нам пранафты». Гэта таксама міжнапанавалі паўдзельнічаць у конкурсе валанродныя спаборніцтвы, таму гэцёраў чэмпіянату свету па хакеі. Запоўнілі
ты вопыт стаў своеасаблівым
анкеты, дзе пазначылі асноўныя звесткі
выпускным экзаменам для напра сябе, інтарэсы, узровень валодання
шых валанцёраў.
замежнымі мовамі і іншую базавую інфар— Хто будзе непасрэдна
мацыю. А ў сакавіку нам патэлефанавалі і
арганізоўваць працу валанзапрасілі на арганізацыйны сход. Гэта быцёраў падчас чэмпіянату
ла вельмі прыемная навіна. Мы проста не
свету?
маглі ўпусціць магчымасць дакрануцца да
— На ўсіх валанцёраў — а
такой неверагоднай падзеі. І не тое што
гэта 1050 чалавек — у нас
дакрануцца, а стаць яе паўнавартаснымі
толькі 10 менеджараў. Гэта,
ўдзельнікамі. Нават калі б ва ўніверсітэце
дарэчы, стаўкі, якія аплачнам не прапанавалі запоўніць анкеты, саваюцца. На кожнай з арэн,
мі б знайшлі гэтыя формы і адаслалі свае
напрыклад, будзе па два тазаяўкі. Ужо толькі навучальныя семінары,
кія кіраўнікі. Астатнія будуць
якія для нас праводзілі, сталі карысным
працаваць па іншых кірунках.
Таццяна: І зноў такі, галоўнае, што ў нас будзе магчывопытам. Мабыць, упершыню зразумелі, што заняткі
Зразумела, мне хацелася б
масць паназіраць за найбуйнейшым спартыўным турнірам
могуць быць цікавымі і не сумнымі.
мець больш ме не джа раў,
Анастасія (на фота справа): Мы ўжо адпрацавалі свету знутры, усімі этапамі падрыхтоўкі, арганізацыі, аж да
але, як казалі ў тым фільнекалькі мерапрыемстваў на «Чыжоўка-Арэне» — гэта цырымоніі закрыцця. Акрамя гэтага, для нас, як для будуме, жаданні не супадаюць
былі хакейныя матчы чэмпіянату краіны і дзіцячага тур- чых спецыялістаў у сферы турызму, важнае значэнне мае
з магчымасцямі. Нядаўна я
ніру «Кубак Газпрам нафты». На апошнім спаборніцтве, вопыт стасункаў з замежнікамі. Таксама прыемна, што ў
размаўляў з кіраўніком вабезумоўна, было больш наведвальнікаў, чым на гульнях нас будуць пэўныя бонусы: па валанцёрскай акрэдытацыі
ланцёрскага цэнтра алімпійэкстралігі. Таму ўжо прыкладна ўяўляем, што нас чакае мы зможам наведваць усе матчы чэмпіянату, нават не ў
скага Сочы, дык у іх на кожў маі. Вядома, бывае складана: доўгі час на нагах, у свае «працоўныя» дні. Ды і за кожную змену аплачваюць
ных 25 валанцёраў быў свой
любой сітуацыі трэба заставацца прыветлівай і спакой- харчаванне.
лідар. А ў нас атрымліваецАнастасія: Грошы — гэта, безумоўна, важна, але для
най, а людзі ж — розныя! Бывае, лаюцца, крытыкуюць
ца — адзін на 105 чалавек.
на роўным месцы, просяць пазваць менеджара. Але мяне на першым плане — спартыўны складнік. Хакей
Так што нам будзе больш
гэта, хутчэй, выключэнні з правілаў. Ды і на курсах нас гляджу даўно, балею за «Юнацтва» і «Шахцёр». Дарэчы,
складана, чым расійскім кавучылі, як паводзіць сябе ў падобных сітуацыях. Плюс у апошняй камандзе гуляе мой малады чалавек. Вось і
легам, але, упэўнены, мы
я падпрацоўваю афіцыянткай, таму вельмі часта суты- сяброўку паступова знаёмлю з гэтым відам спорту. Цяпер
справімся!
каюся з такімі прэтэнзіямі і ведаю, як з гэтым змагацца разам чакаем старту чэмпіянату, каб акунуцца ў гэтае
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.
свята з галавой.
(смяецца).
Фота Любові БЯЛЯЕВАЙ.

— Раскажыце, калі ласка, як праходзіў адбор валанцёраў для чэмпіянату
свету па хакеі-2014 у Мінску.
— Набор валанцёраў пачаўся больш чым
паўгода таму. На момант дэдлайну мы атрымалі каля 3800 заявак. Улічваючы, што конкурс быў вялікі — амаль што 4 чалавекі на
месца, адбіралі людзей з добрым веданнем
замежных моў. Асабліва гэта датычыцца
лінгвістычнага сектара — валанцёраў-перакладчыкаў. Большасць з іх адной мовай валодае ідэальна, а некаторыя ведаюць дзве
ці больш. Калі ідзе гаворка пра вадзіцеляў ці
медперсанал, то патрабаванні да валодання
мовай былі паніжаныя.
У заяўках, апроч стандартнага анкетавання, было поле, дзе кандыдаты маглі
пазначыць вопыт работы на папярэдніх мерапрыемствах — спартыўных ці масавых
іншага фармату, і гэты момант мы таксама
ўлічвалі ў першую чаргу. Звярталі ўвагу і на
графу, дзе прынята апісваць свае навыкі і
іншыя ўменні. Вопытныя валанцёры, дарэчы, ужо ведаюць, што гэты раздзел лепш не
прапускаць. Менавіта ў ім можна звярнуць
на сябе ўвагу, калі, скажам, у кандыдата
няма вялікага вопыту, а жадання працаваць — зашмат. Менавіта апошняе было
самым галоўным крытэрыем для адбору.
— На колькі катэгорый былі падзелены адабраныя добраахвотнікі?
— Усіх валанцёраў мы разбілі на 11 катэгорый. Некаторыя з якіх падзяляюцца
яшчэ на некалькі груп. Напрыклад, калі
гэта група аказання садзейнічання гледачам (самая шматлікая катэгорыя!), то тут
важна, на якіх месцах будуць працаваць
валанцёры — ці гэта фан-зона, ці КПП, ці
ўнутры арэны і г. д. Тое ж самае датычыцца медперсаналу — медыцынскі сэрвіс на
арэнах, у спартыўнай зоне ці на допінгкантролі. Самай запатрабаванай была
катэгорыя team host — гіды-перакладчыкі
хакейных каманд. Зразумела, што, акра-

Фота Любові БЯЛЯЕВАЙ.

На міжнародных спартыўных спаборніцтвах, канцэртах сусветных
«зорак» і іншых буйных мерапрыемствах гэтыя людзі застаюцца ў цені.
Яны, як суфлёры ў тэатры: ствараюць
настрой, задаюць тон вечару і дапамагаюць асноўным «дзеючым асобам». Усе падзеі яны прапускаюць
праз сябе, а назіраць за відовішчам
могуць толькі збоку, нібыта ў замочную шчыліну. Працу валанцёраў часта недаацэньваюць, а між іншым за
ёй стаіць не адзін тыдзень падрыхтоўкі, не адзін прачытаны падручнік
і не адна гадзіна практыкі. У інтэрв'ю
«Алімпійцу» менеджар валанцёрскай
праграмы Дырэкцыі па правядзенні
чэмпіянату свету па хакеі 2014 г. Максім КАШКАЛДА раскрывае сакрэты
падрыхтоўкі валанцёраў.

Пріорбанк сумесна з нацы я наль най пла цеж най
сістэмай БЕЛКАРТ выпусціў адзіную на беларускім
рынку банкаўскую картку,
якая прысвечана чэмпіянату свету па хакеі.

 Алімпійская надзея

«У ПАВЕТРЫ Я ГУБЛЯЮ СТРАХ ВЫШЫНІ»
Развіццё скачкоў на батуце як віда спорту бярэ свой пачатак у
1930-х гг., калі амерыканец Джордж Нісэн вынайшаў гэты акрабатычны снарад. Але першы чэмпіянат свету адбыўся толькі
ў 1964 годзе. Гэта малады від спорту нават па міжнародных
мерках. Тым не менш скачкі на батуце ў Беларусі разіваюцца хуткімі тэмпамі. З'яўляюцца перспектыўныя спартсмены,
здольныя прэтэндаваць на самыя высокія дасягненні. А ў будучым верасні ў Мінску ўпершыню пройдзе этап Кубка свету, на
якім сваю скарбонку медалёў паспрабуе папоўніць прызёрка
чэмпіянатаў свету і Еўропы ў камандных спаборніцтвах Ганна
ГАРЧАНОК. Карэспандэнты «Алімпійца» наведалі трэніроўку
спартсменкі, каб даведацца, у чыіх руках знаходзіцца жыццё
батуцістаў, калі на дапамогу прыходзіць псіхолаг і чаму атлеты
зайдросцяць Цырку дзю Салей.

Батут —
для маленькай непаседы
— Часцей за ўсё скачкіі на
батуце чамусьці асацыююць са
спартыўнай гімнас тыкай, але ў
гэтых відаў спорту зусім розная
спецыфіка, — распавядае Аня. —
Прынцыповае адрозненне гэтых
дысцыплін — задзейнічанне розных груп мышцаў. Напрыклад,
пасля батута перайсці на дыван
і выканаць скачок амаль што
немагчыма: існуе вялікая рызыка атрымаць траўму. А вось тыя,
хто перайшоў са спартыўнай гімнастыкі на батут, маюць пэўную
перавагу — добрую фізічную падрыхтоўку. Бо на батут трэба прыходзіць натрэніраваным, інакш
любое няўдалае прызямленне
можа скончыцца тым, што снарад
выштурхне спартсмена вонкі.
На батут Аня таксама прыйшла пасля спартыўнай гімнасты-

кі. У няпоўныя чатыры гады маці
завяла няўрымслівую дзяўчынку
ў мясцовую спартыўную секцыю.
— Чаму менавіта спартыўная
гімнас тыка? Колькі сябе памятаю, я заўсёды дзесьці поўзала,
кудысьці лазіла, любіла куляцца.
Вось маці і вырашыла аддаць
мяне ў той від спорту, дзе ўсе гэтыя навыкі спатрэбяцца.
У зале, дзе займалася дзяўчынка, стаяў батут. Час ад часу туды
прыходзілі трэніравацца дарослыя
батуцісты. Маленькая спартсменка назірала, як яны прыгожа рухаюцца ў паветры, і марыла, што
аднойчы зможа гэтак жа.
— У Віцебску — моцная школа
скокаў на батуце (8 з 10 членаў
нацыянальнай каманды — віцябчане — Аўт.). А вось спартыўная
гімнастыка ў нас развіта не на такім высокім узроўні. Таму рашэнне
перайсці на батут было цалкам
натуральным і заканамерным.

ладна разумееш, над чым трэба
працаваць. У фінале чэмпіянату
свету толькі складанасцю праграмы я прайгравала 2 балы. Трэба
развучваць новыя элементы, а з
гэтым ёсць пэўныя праблемы. Не
заўсёды галава, так бы мовіць,
паспявае за целам. Патрэбны час,
каб адшліфаваць новыя элементы, прывыкнуць да іх… А ў нас —
спаборніцтвы за спаборніцтвамі, і
таму развучваць новую праграму,
па вялікім рахунку, некалі.

Калі галава
«адключаецца»…

Так у шэсць гадоў Аня пачала
здзяйсняць сваю мару. Парадаксальна, але спартсменка прызнаецца, што дагэтуль баіцца вышыні. Праўда, калі знаходзіцца ў паветры і кантралюе свае рухі, гэты
страх кудысьці знікае.

Каралева
«драўляных медалёў»
Мінулы сезон стаў удалым для
Ані. На чэмпіянаце свету ў Сафіі

ўдалося заваяваць «бронзу» ў камандных спаборніцтвах і наблізіцца да подыума ў індывідуальных
скачках.
— Больш за ўсё мяне парадавала тое, што ўвесь турнір
атрымалася прайсці без зрываў.
Часцей за ўсё здараецца так, што
чыста адпрацоўваеш толькі ў адным ці двух відах праграмы, а ў
трэцім — з'яўляюцца праблемы.
На першынстве свету ў кожным
практыкаванні я дайшла да кан-

ца — гэта было самым прыемным.
Да няўдач у індывідуальным
разрадзе (калі 4-е месца можна
лічыць няўдалым). Батуцістка ставіцца цвяроза і разважліва.
— Чацвёртае месца я займала,
напэўна, часцей, чым хто-небудзь
іншы. Увесь 2011 год я ўстанаўлівала рэкорд па колькасці «драўля ных ме да лёў», — смя ец ца
дзяўчына. — З аднаго боку, безумоўна, крыўдна; з іншага — дак-

Насамрэч, псіхалагічная падрыхтоўка — гэта ледзьве не аснова скачкоў на батуце. Часам
бывае так: спартсмен настолькі
«завучваецца», што ў момант
скачка не разумее, што ён круціць. У такія моманты асабліва
важна, каб побач быў псіхолаг,
які б дапамог разабрацца з крызісным этапам.
— Упершыню я звярнулася да
псіхолага некалькі гадоў таму.
Якраз развучвала новы элемент,
і галава ўжо туга «працавала»
ад бясконцых спроб, трэніровак.
Патрэбна была дапамога збоку. І
работа са спецыялістам мне сапраўды дапамагла. З таго часу
я перыядычна звяртаюся да псіхолага. Тым больш што з нашай
камандай працуе падобны спецыяліст — ездзіць з намі на спаборніцтвы, прысутнічае на зборах.

Яшчэ больш батуцісты павінны
давяраць сваім страхоўшчыкам,
якія падчас выканання праграмы
«дзяжураць» з матам у руках і гатовы злавіць спартсмена, калі таго выштурхне снарад. На спаборніцтвах галоўнаму страхоўшчыку
абавязкова дапамагаюць яшчэ
чатыры чалавекі, расстаўленыя
па перыметры батута. Бывалі выпадкі, калі страхоўшчыкі ратавалі
спартсменам жыццё. Таму Аня давярае гэтую місію толькі трэнеру
і… свайму маладому чалавеку —
такса ма чле ну на цы я наль най
зборнай па скачках на батуце.

Судзейскі фактар
Скачкі на батуце можна смела адносіць да суб'ектыўных відаў
спорту. Так, у іх не ацэньваецца
артыстызм, як у фігурным катанні ці мастацкай гімнастыцы. Тым
не менш адзнакі за тэхніку інакш
чым па ўласнай шкале «спадабалася-не спадабалася» не выстаўляюцца.
— Калі складанасць праграмы выводзіцца з каэфіцыентаў за
элементы, вышыню і сінхроннасць
скачкоў вызначаюць прыборы, то
з адзнакамі за тэхніку не ўсё так
дакладна і празрыста, — тлумачыць батуцістка. — Зразумела,
што за агрэхі трэба здымаць балы, але ў гэтым няма нейкай адзінай нормы. І кожны суддзя вырашае самастойна, зняць за гэты
элемент 0,1 ці больш.
Казусы з судзействам — нярэдкая з'ява для скачкоў на батуце. Аня са сціплай усмешкай
успамінае, як некалькі гадоў таму
на спаборніцтвах у Санкт-Пецярбургу ў яе літаральна адабралі
«бронзу»:
— Няправільна падлічылі балы саперніцы, завысілі ёй складанасць. Але судзейскую памылку выявілі позна. У выніку гэтых
судзей дыскваліфікавалі на сур'ёзны тэрмін. Аднак медаль мне,
вядома, ніхто не вярнуў.

Цырк пачакае!
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.

Па ві до вішч нас ці скач кі на
батуце нічым не саступаюць фігурнаму катанню, мастацкай (ды
і спартыўнай) гімнас тыцы, але

поўных трыбун, на жаль, не збірае
нават на міжнародных спаборніцтвах. Спартсменаў звычайна падтрымліваюць трэнеры, калегі па
зборнай і час ад часу нешматлікія
аматары гэтага віду спорту.
— Шчыра кажучы, гэта трошкі
бянтэжыць, — прызнаецца дзяўчына. — Цырк дзю Салей, дзе
нумары з батутамі — ледзьве не
самыя эфектныя, ведаюць усе.
Зразумела, гэта шоу — яркія
касцюмы, неймаверныя дэкарацыі, светавыя эфекты і г. д. Але
на спартыўным батуце мы робім
усё тое ж самае, а розніца ў зацікаўленасці публікі — ашаламляльная.
Пакуль Аня не задумваецца аб
працягу кар'еры ў цырку, але не
выключае такой магчымасці.
— Як кажа мой трэнер, спачатку трэба паспрабаваць сябе ў
вялікім спорце, а на арэну цырка
заўжды паспееш.
Тым больш што з кож ным
годам дзяўчына становіцца ўсё
больш пры кмет най фі гу рай у
айчынным спорце. Так, па выніках «БАГ-прэміум-2013» (прэмія
Беларускай асацыяцыі гімнастыкі. — Аўт.) Аня стала лепшай
батуцісткай краіны.
Спартсменка кажа, што прыемна паступова набліжацца да
ўзроўню сваёй старэйшай калегі — вопытнай Таццяны Пятрэні,
але пра пераход лідарства ў новыя рукі казаць пакуль рана.
— У жаночай камандзе сёння
вельмі роўны склад. Ёсць Святлана Макштарова, па-ранейшаму ў страі Таццяна Пятрэня, ды
і астатнія дзяўчаты выступаюць
прыблізна на адным узроўні. А
самае галоўнае — што заўважны прагрэс, вынікі паляпшаюцца.
Гэта, дарэчы, датычыцца і мужчынскай зборнай. Так што наш від
спорту — у надзейных руках!
***
Пакуль матэрыял рыхтаваўся
да друку, Ганна Гарчанок стала
чэмпіёнкай Еўропы. Гэта першы
медаль спартсменкі ў індывідуальнай праграме на спаборніцтвах такога рангу. Віншуем!
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.
Фота Надзеі БУЖАН



