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«Ні вод ны кас ме то лаг 
не дасць та ко га 
эфек ту, як спорт»

— У ва шых сац сет ках на пі са-

на, што вы пра цу е це на Бе лА Зе, 

але, гле дзя чы на фо та, цяж ка 

ўявіць, што вы збі ра е це ве лі зар-

ныя ма шы ны.

— Я не пра цую не па срэд на на 

са мой вы твор час ці, па аду ка цыі я 

трэ нер, ву чы ла ся па спе цы я лі за-

цыі цяж кая ат ле ты ка. А на Бе лА Зе 

пра цую з са ма га ад крыц ця трэ на-

жор най за лы, з 2004 го да. Спа чат-

ку спорт быў прос та ма ім хо бі, я 

зай ма ла ся паў эр ліф тын гам, ста-

ла чэм пі ён кай кра і ны па цяж кай 

ат ле ты цы, па куль не бы ло гэ тай 

за лы, пра ца ва ла звы чай ным пра-

даў цом, як і мно гія дзяў ча ты.

— Ця пер, акра мя сва ёй улас-

най кар' е ры, зай ма е це ся і трэ-

нер скай дзей нас цю. У та кіх не-

вя лі кіх га ра дах, як Жо дзі на, па-

пу ляр ны ак тыў ны лад жыц ця?

— Так, але боль шасць клі ен-

таў — гэ та муж чы ны. Трэ на жор-

ная за ла за цяг вае, бо сваё це ла 

не вы ле піць бе гам ці тан ца мі, пры-

го жыя круг лыя фор мы атрым лі ва-

юц ца ме на ві та тут. Мно гія жан чы-

ны па куль ба яц ца, у іх шмат за ба-

бо наў, ду ма юць, што за ты дзень у 

іх вы рас туць ве лі зар ныя мыш цы. 

Хоць, гэ та, вя до ма, не рэ аль на, 

я гля джу на муж чын, якія га да мі 

пра цу юць у за ле з вя лі кі мі ва га мі 

і хо дзяць та кія ж, як пяць га доў 

та му. А дзяў ча ты на гле дзяц ца фа-

та гра фій пра фе сій ных ат ле таў, 

якія ся дзяць на фар ма ка ло гіі, і ду-

ма юць, што ста нуць та кі мі ж. На 

са май спра ве, ка лі да мя не пры-

хо дзіць бяс фор мен ная дзяў чы на, 

ёй па трэ бен хоць бы го дзік, каб 

уба чыць доб ры вы нік.

— Якая га лоў ная ма ты ва цыя 

ў лю дзей, што пры хо дзяць да 

вас на трэ ні роў кі?

—  Жа дан не па ху дзець. Але я ўсім 

ка жу: схуд не е це вы толь кі на кух ні, 

тут вы ле пі це сваё це ла, спаль ва е це 

ліш нія ка ло рыі, ліш нюю энер гію, усё 

ас тат няе — кух ня і ежа.

Са мыя праб лем ныя зо ны ў 

жан чын — гэ та аб віс лыя яга дзіч-

ныя част кі і рых лыя ру кі. Іду чы ў 

за лу, га лоў нае ве даць, ча го ты хо-

чаш, і ра зу мець, ці га то вая ты трэ-

ні ра вац ца 3—4 ра зы на ты дзень, 

пры трым лі вац ца пра віль на га 

хар ча ван ня і сну. Шмат у ка го не 

атрым лі ва ец ца з-за ра бо ты, сям'і, 

дзя цей, ча сам дзяў ча ты не мо гуць 

знай сці на ват два ве ча ры на тыд-

ні. Гэ та, вя до ма, іх вы бар, але я 

лі чу, што ў пер шую чар гу трэ ба 

ду маць пра ся бе. Ка лі жан чы на 

за са бой не со чыць, па чы нае горш 

вы гля даць, а муж чы на — ён жа 

са мец, яму не ці ка ва гля дзець на 

та кую жан чы ну, ён па чы нае гля-

дзець на бок. Ве да е це, што са-

мае ці ка вае? Жан чы на па чы нае 

змя няц ца пас ля раз во ду, шу каць, 

што ў ёй не так і ду маць пра ся бе. 

А на вош та да гэ та га да во дзіць? 

Я, на прык лад, з уз рос там на ад ва-

рот ста наў лю ся ўсё лепш. 

Спорт спры яе вы пра цоў цы 

важ ных гар мо наў, якія ад-

каз ва юць за ма ла досць. Ні вод ны 

кас ме то лаг не дасць та ко га эфек-

ту, як спорт.

«Дзяў ча ты пас ля 
спа бор ніц тваў 
на бі ра юць 
15—20 кілаграмаў»

— Вы сту паць на спа бор ніц-

твах па бо дзі фіт не се вы ста лі 

толь кі пас ля на ра джэн ня дру-

го га дзі ця ці, ча му?

— Так, у мя не ўжо быў муж, 

ма са пры го жых фо та се сій, гэ та 

мя не не ма ты ва ва ла, але я ні ко-

лі не вы сту па ла на сцэ не пе рад 

суд дзя мі, мне ста ла гэ та ці ка ва, 

з'я ві ла ся жа дан не.

— Але ж мно гія жан чы-

ны скар дзяц ца, што скла да на 

прый сці ў фор му ме на ві та пас-

ля ро даў.

— У мя не і да іх бы ла доб рая 

фор ма, та му і пас ля ро даў быў та кі 

вы гляд, што хоць ідзі на фо та се сію. 

Ад ра зу быў плос кі жы вот, і я, ка лі 

па ма ца ла яго, на ват не па ве ры ла, 

а дзе дзе ла ся ўсё ас тат няе? На ват 

рас ця жак не бы ло, хоць жы вот пад-

час ця жар нас ці быў вя лі кі. Дзесь ці 

да шас ці ме ся цаў я яшчэ зай ма-

ла ся спор там, гэ та, вя до ма, трэ-

ба ўзгад няць з ура чом і гля дзець 

па сва ім са ма ад чу ван ні. Да рэ чы, 

карм лен не грудзь мі вель мі доб ра 

да па ма гае скі нуць ва гу.

— Для вас лёг ка вы хо дзіць на 

сцэ ну для та го, каб вас ацэнь-

ва лі?

— Па-пер шае, гэ та страш на, 

на ват ка лі ты ро біш гэ та со ты 

раз. Тым больш, ка лі вы хо-

дзіш прак тыч на го лы і та бе не 

толь кі трэ ба вый сці, але яшчэ 

і прэ зен та ваць ся бе, па ка заць 

усе свае жа но чыя якас ці. Та-

му што не да хо пы це ла мож на 

доб ра сха ваць па зі ра ван нем, 

а вось са ма гэ тая жа ноц касць, 

твой воб раз па ві нен быць у ця-

бе ў га ла ве.

— У бо дзі фіт не се вель-

мі важ ныя пра пор цыі це ла, 

а зна чыць, і ге не ты ка?

— Так, яна ста іць на пер-

шым мес цы, ча ла век мо жа 

быць прос та не схіль ны да 

гэ та га ві ду спор ту. Та му што 

суд дзі ацэнь ва юць се па ра цыю 

цяг ліц ног, на яў насць та ліі, раз-

ві тасць спі ны. Ка лі ты су шыш-

ся, ба чыш, што ў ця бе на огул 

ёсць у це ле. На дру гім мес цы 

пас ля ге не ты кі ста іць хар ча-

ван не, мож на трэ ні ра вац ца, 

але ка лі ты ясі абы-як, ні я ка га 

вы ні ку не бу дзе.

— Што для вас скла да-

ней — хар ча ван не або на-

пру жа ныя трэ ні роў кі?

— Вя до ма, хар ча ван не, я ж, 

як лю бая дзяў чы на, так са ма 

люб лю са лод кае, люб лю ў кам-

па ніі па ся дзець, па ес ці. Час та 

дзяў ча ты пас ля спа бор ніц тваў 

на бі ра юць 15—20 кілаграмаў, 

та му што не ўсе ўме юць пра віль на 

вы хо дзіць з пад рых тоў ча га рэ жы-

му. Аса біс та я заў сё ды зна хо джу ся 

ў ме жах 60 кілаграмаў, мак сі мум 

63 кілаграмы, але ва га тут на ват 

не пры чым, мож на ва жыць шмат, 

а вы гля даць знач на менш.

— Вы трэ ні ру е це ся з вя лі кі мі 

ва га мі?

— Без гэ та га не маг чы ма «вы-

рас ці». Пры ся дан не ця пер раб-

лю з ва гой 90 кілаграмаў ра зоў 

5—6, ста на вую ця гу са штан гай 

у 140 кілаграмаў. Але ў бо дзі-

біл дын гу ня ма за да чы пад няць 

мак сі маль ную ва гу, цяг лі ца выя 

ва лок ны пра пра цоў ва юц ца ў роз-

ных дыя па зо нах.

— Час та спарт сме ны, каб 

на рас ціць мы шач ную ма су або 

пад су шыц ца, вы ка рыс тоў ва юць 

фар ма цэў ты ку...

— Вя до ма, хтось ці п'е таб лет кі і 

псуе зда роўе, тут пы тан не, у якой 

до зе і для ча го гэ та ра біць. Ся род 

жан чын я не час та су стра каю та-

кіх спарт сме нак, але на прык лад, 

адзін з са мых прэ стыж ных тур-

ні раў у на шым ві дзе спор ту «Ар-

нольд Кла сік» без фар ма ка ло гіі 

быць не мо жа. Ты не да сяг неш 

та го пі ку фор мы, су ха сці цяг ліц 

без фар ма ка ло гіі. Пы тан не ў ра-

зум нас ці, ка лі гэ та зроб ле на пра-

фе сій на, то ні я ка га зры ву зда роўя 

не ад бу дзец ца.

— Як муж чы ны ў за ле рэ агу-

юць, ка лі ба чаць, што вы пры ся-

да е це з 90 кілаграмамі?

— Кам плек су юць, эга ад ра зу 

бум, уніз. Вя до ма, ду шыць ней кі 

чар вя чок, што жан чы на столь кі 

цяг не, а ён не мо жа.

— Не як вы ка за лі, што ма ры-

це паў дзель ні чаць у «Ар нольд 

Кла сік», ма ра за ста ла ся?

— Лю бая дзяў чы на з май го ві ду 

спор ту ма рыць пра гэ та, але ця-

пер я стаў лю ся да гэ тай ма ры ўжо 

знач на спа кай ней і ўспры маю як 

хо бі. Усё за ле жыць ад аса біс та га 

жыц ця, тут ста іць пы тан не — аль-

бо сям'я, аль бо пад рых тоў ка. Ты 

са ма для ся бе вы бі ра еш, у мя не 

па куль з ад но сі на мі спа кой на, 

рых ту ю ся да спа бор ніц тваў.

«Штан га ро біць 
це ла, а тан цы да юць 
жа но чы за рад»

— Як лю дзі рэ агу юць на ва шу 

фі гу ру?

— Ка лі рас пра на юся на пля жы, 

у не ка то рых з'яў ля юц ца комп лек-

сы, а хтось ці лі чыць, што гэ та 

не пры го жа, маў ляў, я па доб ная 

на му жы ка, пе ра ка ча ная. Ва ўсіх 

сваё мер ка ван не, я да ўся го гэ-

та га стаў лю ся з гу ма рам. Ра ней, 

мо жа, і пры ма ла бліз ка да сэр ца, 

але, на огул, мне па да ба ец ца, што 

я не па доб ная на ін шых жан чын, 

гэ та ўлас ная ін ды ві ду аль насць.

— Ня гле дзя чы на тое, што вы 

па ды ма е це та кія ва гі, вы гля да-

е це ўсё роў на вель мі па-жа ноц-

ку...

— Ка лі зай ма еш ся жа ле зам, 

ста но віш ся вель мі цяж кім не толь кі 

ў фі зіч ным пла не, та му я вы ра шы-

ла за няц ца яшчэ тан ца мі. Штан га 

ро біць це ла, а тан цы да юць мне 

жа но чы за рад і пластычнасць. 

Я пай шла на тан га, яно дае ра-

зу мен не ўза е ма дзе ян няў з парт-

нё рам, гэ та зна чыць, ты ву чыш ся 

ад чу ваць і ся бе, і парт нё ра.

— У ва шым гар дэ ро бе больш 

спар тыў на га адзен ня або су ке-

нак?

— Пяць дзя сят на пяць дзя сят. 

Су ке нак шмат, на сіць ня ма ку ды, 

ця пер вось на тан цы на дзя ваю. 

Спар тыў нае адзен не так са ма па-

да ба ец ца, асаб лі ва ця пер, ка лі 

яно та кое пры го жае. Але ўлет ку, 

на прык лад, я толь кі ў су кен ках 

ха джу.

— Вы трэ ні ру е це, у тым лі ку, 

і муж чын, да куч лі выя клі ен ты 

су стра ка лі ся?

— Вель мі час та, яны ж ідуць 

і ду ма юць, што за раз за кру цяць 

са мной ра ман. А я з клі ен та мі 

ад но сін не маю, у мя не та кое 

пра ві ла. На вош та? На ра бо це, 

я лі чу, гэ та не зу сім пра віль на. 

Хоць, ве даю, што ў трэ не раў 

час та бы ва юць ра ма ны, асаб-

лі ва ў муж чын трэ не раў з клі-

ент ка мі.

— Су мя шчаць ма ця рын-

ства са спор там скла да на?

— Так, і я не ма гу ска заць, 

што гэ та ўда ец ца мне на ўсе сто, 

усё роў на ка мусь ці да ста ец ца 

менш. На пэў на, дзе цям. Май-

му ста рэй ша му сы ну ўжо 18, ён 

до сыць са ма стой ны, ма лод ша-

му 8, але ім усё роў на па трэб на 

ма ма. З ад на го бо ку, дзе ці вы-

рас та юць, а ка лі ты бу дзеш са-

бой зай мац ца і аса біс тым жыц-

цём — не зра зу ме ла, а з дру го га, 

дзе ці так хут ка рас туць і ім так-

са ма трэ ба на ша ўва га.

— Як ду ма е це, яны га на-

рац ца сва ёй ма май?

— Вя до ма, на ват хва ляц ца. 

Ка лі ста рэй шы пры хо дзіць у трэ-

на жор ную за лу з сяб ра мі, яны 

па зі ра юць на мя не з ці ка вас цю, 

ды і на ад па чын ку час та сы на 

пры ма юць за май го му жа.

г. Жо дзі на.

Экс прэс-на ві ныЭкс прэс-на ві ны

Ме даль 
з су свет ным 
рэ кор дам

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па-

дзеі вы хад ных.

1. Ві таль Пяс няк за ва я ваў за-

ла ты ме даль чэм пі я на ту Еў-

ро пы па воль най ба раць бе ся род 

спарт сме наў да 23 га доў ў Но ві-

Сад (Сер бія). У ва га вой ка тэ го рыі 

125 кг бе ла рус вый граў у фі на ле ва 

ўкра ін ца Юрыя Ідзін ска га.

У спа бор ніц твах бар цоў воль-

на га сты лю ў Но ві-Са дзе ў ак ты ве 

бе ла рус кай ка ман ды яшчэ брон-

за вы ме даль, які за ва я ваў Дзя ніс 

Хра мян коў. Ся род бар цоў грэ ка-

рым ска га сты лю на ма ла дзёж ным 

кан ты нен таль ным фо ру ме ў Сер біі 

трэ ція мес цы за ня лі Аляк сандр Ля-

вон чык (67 кг) і Ста ні слаў Ша фа-

рэн ка (82 кг). У жа но чай збор най 

Бе ла ру сі на вы шэй шую пры ступ ку 

п'е дэс та ла пад ня ла ся Анас та сія Зі-

мян ко ва (72 кг), а «брон за» ў ак ты ве 

Ксе ніі Стан ке віч (50 кг).

2. Мак сім Ва ра бей за ва я ваў 

ся рэб ра ны ме даль у мас-

стар це на ХХІХ зі мо вай Уні вер-

сі я дзе ў Крас на яр ску. Пе ра мо гу 

атры маў нар веж скі бія тла ніст Эс пен 

Улдал.

Для бе ла рус кай збор най гэ та трэ-

ці ме даль Уні вер сі я ды, на ра хун ку 

на шай ка ман ды яшчэ дзве за ла тыя 

ўзна га ро ды.

3. Ган на Ма лы шчык пе ра маг ла 

ў кі дан ні мо ла та на Куб ку 

Еў ро пы ў сла вац кім Ша мо ры не 

з най леп шым вы ні кам се зо на ў 

све це. У чац вёр тай спро бе ўла даль-

ні ца га на ро ва га тра фея вый шла ў 

лі да ры — 74 м 8 см, а ў за ключ най 

спро бе ад пра ві ла сна рад на 74 м 

95 см. Гэ ты вы нік з'яў ля ец ца най-

леп шым у се зо не ў кі дан ні мо ла та ў 

жан чын. Дру гое мес ца за ня ла Ёа на 

Фё да раў з Поль шчы — 73 м 22 см, 

брон за вым пры зё рам ста ла Іры на 

Клі мец з Укра і ны — 72 м 53 см.

4. Ад бы лі ся мат чы 1/4 фі на лу 

Куб ку Бе ла ру сі па фут бо-

ле. Са лі гор скі «Шах цёр» раз гра міў 

«Бел шы ну» — 5:0, мін скія ды на маў-

цы вый гра лі ў гас цей са «Слуц ка» 

з лі кам 2:0, фут ба ліс ты «Ві цеб ска» 

до ма адо ле лі го мель скі «Ла ка ма-

тыў» 1:0, ба ры саў скі БА ТЭ на сва-

ёй арэ не ра зы шоў ся мі рам з гас-

ця мі з «Іс ла чы» — 1:1. Па ядын кі ў 

ад каз за вы хад у паў фі нал прой дуць 

14—16 са ка ві ка.

5. Ары на Са ба лен ка і бель-

гій ка Элі зэ Мер тэнс ста лі 

чвэрць фі на ліст ка мі пар на га раз-

ра ду тур ні ру ў аме ры кан скім Ін-

ды ян-Уэл се. У мат чы 1/8 фі на лу бе-

ла рус ка-бель гій скі тан дэм пе рай граў 

аме ры кан ска-сла вен скі ду эт Ра кель 

Ата ва / Ка та ры на Срэ бот нік — 5:7, 

6:3, 11:9. У чвэрць фі на ле Ары на 

Са ба лен ка і Элі зэ Мер тэнс бу дуць 

са пер ні чаць з аме ры кан скай па рай 

Кей тлін Крыс ці ян / Эй жа Му ха мад.

6. Брэсц кі ганд боль ны клуб 

імя Мяш ко ва атры маў вось-

мую пе ра мо гу за пар у SЕHА-лі зе 

і за тур да за кан чэн ня пер ша га 

эта пу за бяс пе чыў са бе пу цёў ку ў 

«Фі нал ча ты рох». У па ядын ку 17-га 

ту ра БГК упэў не на пе рай граў «За-

граб» з лі кам 31:26. Пас ля 17 пра ве-

дзе ных мат чаў БГК зай мае 4-е мес-

ца ў тур нір най таб лі цы, на браў шы 

36 ач коў. На пе ра дзе ма ке дон скі 

«Вар дар» і «За граб», у якіх па 39 ач-

коў, у яшчэ ад на го хар вац ка га клу ба 

«Нэк се» 36 ба лаў. Свой за ключ ны 

матч рэ гу ляр на га чэм пі я на ту БГК 

імя Мяш ко ва пра вя дзе 13 са ка ві ка 

ў гас цях у «Нэк се».

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Воль га ЛУ НІ НА:

«Я не па доб ная на ін шых жан чын»
Пра ра бо ту на Бе лА Зе, га лоў ныя мі фы ў спор це і ад но сі ны з муж чы на мі
Воль га Лу ні на — аб са лют ная чэм пі ён ка Бе ла ру сі па 

бо дзі фіт не се, фі на ліст ка чэм пі я на таў све ту, яна пры ся-

дае са штан гай у 90 кілаграмаў, чым бян тэ жыць мно гіх 

муж чын. Спорт яшчэ са сту дэнц кіх га доў стаў для яе не 

толь кі хо бі, але і пра фе сі яй. Між тым ма ю чы рэ льеф ную 

фі гу ру, Воль га не за бы вае аб жа ноц кас ці і зда ва ла ся б, 

су мя шчае не су мя шчаль нае. Пра цу ю чы ў за ле з сур'ёз-

ны мі ва га мі, па ве ча рах яна тан цуе тан га. На пер шы 

по гляд, гэ та ма ла дая дзяў чы на, але яна не ха вае свой 

уз рост, мае двух сы ноў, ста рэй ша му, да рэ чы, ужо 18. 

Пра тое, ці мож на стаць чэм пі ён кай у бо дзі фіт не се без 

фар ма цэў ты кі і з якой ма ты ва цыяй пры хо дзяць дзяў-

ча ты ў трэ на жор ную за лу, Воль га рас ка за ла ў сва ім 

ін тэр в'ю.
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