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«Ві цязь» за сваю ня доў гую пя ці га до вую 
гіс то рыю па спеў па бы ваць сту дэнц кай 
ка ман дай, ба зай для юнац кай і ма ла-
дзёж най збор ных кра і ны, але, зда ец ца, 
заў сё ды за ста ваў ся тым ка лек ты вам, 
дзе збі ра юц ца не ама та ры, а ўлю бё ныя 
сэр цам у ганд бол. Ча му яны га то выя гу-
ляць без доб рых спар тыў ных за роб каў, 
што ў пры яры тэ тах у са ма га бе ла рус ка га 
ганд боль на га клу ба кра і ны і якія за да чы 
ста віць пе рад са бой «Ві цязь» у се зо не 
2017/18, мы да ве да лі ся, па бы ваў шы на 
ад ной з трэ ні ро вак ка ман ды.

* * *
Гэ ты пра ект уз нік у 2012 го дзе на чыс тым 

эн ту зі яз ме. І ка лі, на прык лад, для Гер ма ніі гэ та 
бы ло б не дзіў на, та му што боль шасць спар-

тыў ных клу баў там бу ду ец ца ме на ві та па та-

кім прын цы пе, то для Бе ла ру сі «Ві цязь» стаў 

на він кай.

— Ці ка ва і ад мет на, што гэ та ка ман да не 

іні цы я ва ная дзяр жа вай, а ство ра ная гра мад-

ствам. Пер ша па чат ко ва яна сфар мі ра ва ла ся 

на ба зе БДЭУ і бы ла сту дэнц кай, — рас каз-

вае Аляк сандр АПЕЙ КІН, які ста яў ка ля вы-

то каў ства рэн ня клу ба, а ця пер з'яў ля ец ца яго 

ды рэк та рам. — А по тым у адзін мо мант у «Ві-

ця зю» са бра лі ся пра фе сій на пад рых та ва ныя 

гуль цы, якія па роз ных пры чы нах за вя за лі з 

ганд бо лам. Хтось ці атры маў траў му, хтось ці 

не ба чыў перс пек тыў да лей ша га раз віц ця і 

вы ра шыў атрым лі ваць аду ка цыю, ка мусь ці 

прос та не знай шло ся мес ца ў бе ла рус кіх клу-

бах, та му што іх у нас не так шмат.

Сту дэнц кая ка ман да хут ка вый гра ла шмат-

лі кія тур ні ры ама тар ска га ўзроў ню, та му і ў 

кі раў ніц тва і ў гуль цоў са ма са бой уз нік ла дум-

ка, што «Ві цязь» мо жа пе ра рас ці ў штось ці 

боль шае. Ад нак, не ма ю чы прак ты кі, у чэм пі-

я на це Бе ла ру сі, ку ды за яві ла ся ка ман да, яна 

су тык ну ла ся з вя лі кай коль кас цю вы клі каў, 

па чы на ю чы ад ад мі ніст ра цый ных пы тан няў, 

за кан чва ю чы праб ле ма мі са сва ёй не ста біль-

най гуль нёй.

— По тым два га ды мы пра ца ва лі з Рэс-

пуб лі кан скім ву чы лі шчам алім пій ска га рэ-

зер ву. На ба зе клу ба гу ля ла ка ман да 1996 

го да на ра джэн ня, у «Ві ця зю» па спра ба ва лі 

са браць са мую та ле на ві тую мо ладзь кра і ны. 

Даць ацэн ку гэ та му экс пе ры мен таль на му ва-

ры ян ту ця пер скла да на, — ка жа Аляк сандр 

Апей кін.

У той час, як да рос лая част ка ка ман ды пра-

цяг ну ла вы сту паць на ама тар скіх тур ні рах, та-

ле на ві тая мо ладзь раз бег ла ся, бо ў клу ба не 

бы ло маг чы мас ці пла ціць гуль цам зар пла ту. 

З та го скла ду «Ві ця зя» вы рас лі вы дат ныя пра-
фе сі я на лы, якія сён ня прад стаў ля юць збор ную 
кра і ны і вы сту па юць у прэ стыж ных клуб ных 
топ-тур ні рах — Аляк сандр Пад шы ва лаў, Анд-
рэй Юры нок, Ар цём Ку лак.

— Для нас гэ та клас ны сім ва ліч ны ка пі тал, 
бо пер шым клу бам у кар' е ры хлоп цаў на заўж-
ды за ста нец ца «Ві цязь».

* * *
Ня гле дзя чы на тое, што ў клу бе сён ня гу ля-

юць лю дзі зу сім роз ных пра фе сій — ра бот нік 
МА За, ды рэк тар, біз нес мен, бар мен, за гад чык 
ка фед ры і ін шыя, — хлоп цы спра вяд лі ва не 
лю бяць, ка лі іх на зы ва юць ама та ра мі.

— У на шым ра зу мен ні ама та ры — гэ та тыя, 
хто не да кан ца раз бі ра ец ца ва ўсіх дэ та лях 
ганд бо ла, але ім па да ба ец ца гэ тая гуль ня, — 
га во рыць ды рэк тар клу ба. — У нас жа ўсе 
гуль цы пра фе сій на пад рых та ва ныя, мно гія 
з іх гу ля лі за ма ла дзёж ную збор ную (Ар цём 

Кра суц кі, Іван Юр ке віч, Кан стан цін Гры баў, 

Аляк сандр Ла нін, Ан тон Ла дуць ка і ін шыя), 

іх «ля пі лі» з са ма га дзя цін ства. На прык лад, 

Вя ча слаў Жо лу дзеў гу ляў у скла дзе збор най 

Бе ла ру сі, якая ста ла 6-й на ма ла дзёж ным 
чэм пі я на це све ту ў Бра зі ліі, але так скла ла ся, 
што ў ней кі мо мант за стаў ся без клу ба. Гэ та 
ча ла век, які ў «Ві ця зю» мо жа пе ра за пус ціць 
сваю кар' е ру.

Да рэ чы, пе ра за пуск кар' е ры ў гэ тай ка ман-
дзе — ужо доб рая тра ды цыя, ле тась у эс тон-
скі клуб пе рай шоў Мі кі та Ер ма шэ віч, сё ле та 
за мя жой ака за лі ся за па тра ба ва ныя «ві ця зі» 
Ан тон Ба роў скі і Сяр гей Ра дзю коў. Пры тым 
што, на прык лад, Сяр гей ужо тры га ды су мя-
шчаў гуль ню ў ганд бол з ра бо тай ме не джа ра 
па ла гіс ты цы.

— У нас шмат хлоп цаў з ці ка вы мі гіс то-
ры я мі жыц ця. На прык лад, Ар цём Кра суц кі — 
най та ле на ві цей шы хло пец — у ней кі мо мант 
з-за праб лем са зда роў ем (скла да ныя траў мы 
двух ка ле няў), ака заў ся за мя жой ганд бо ла, а 
ў «Ві ця зю» зноў знай шоў ся бе, ле тась за кі нуў 
больш за 180 мя чоў за се зон. Ва ра тар Ва дзім 
Ко таў — уні каль ная асо ба, па гу ляў, на пэў на, 

ва ўсіх клу бах Бе ла ру сі, са мы вя лі кі аба рон ца 

ва рот у кра і не. Гу ляе ў нас і брат вя до ма га 

Мак сі ма Ба бі ча ва (за раз гу лец укра ін ска га 

«Ма то ра» і збор най Бе ла ру сі) — Дзміт-

рый, най ра зум ней шы хло пец, ды рэк тар 

ла гіс тыч най кам па ніі.

* * *
Кі раў ні кі і ства раль ні кі ад зна ча юць, 

што асноў ная ма ты ва цыя ўсіх гуль цоў 

«Ві ця зя» — да ка заць, што яны ні чым 

не гор шыя за гуль цоў, якія лі чаць ся бе 
пра фе сій ны мі ганд ба ліс та мі ў на шай 
кра і не.

— Прак тыч на ўсе хлоп цы не да гу ля-
лі сваё, ра на скон чы лі кар' е ру, а ўзро-
вень іх гуль ні яшчэ да зва ляе кан ку ры ра ваць 

з ін шы мі клу ба мі на зу сім «не ама тар скім» 

уз роў ні, та му «Ві цязь» — гэ та клуб дру го га 

шан цу.

Па коль кі ў ка ман ды пэў ны час не бы ло 

спон са раў і яна ні як не фі нан са ва ла ся дзяр-

жа вай, у ка лек ты ве бы ла ство ра на сіс тэ ма 

ўзно саў, гуль цы са мі па кры ва лі знач ную коль-

касць вы дат каў.

— Паз ней не аб ход насць гэ тай сіс тэ мы ад-

па ла, сён ня ў нас ёсць парт нё ры, якія да па ма-

га юць з транс пар там, аплач ва юць фор му. І, ве-

да е це, уні каль ная для кра і ны сі ту а цыя — яны 

на ват не хо чуць атрым лі ваць за гэ та рэ кла му. 

На огул, вя до ма, вя лі кі плюс ганд бо ла ў тым, 

што ён вель мі бюд жэт ны від спор ту. Ле тась 
ка ман да доб ра гу ля ла, гэ та пры цяг ну ла пэў-
ную ўва гу і вы клі ка ла сур' ёз ны да вер з бо ку 
фе дэ ра цыі і мно гіх лю дзей у ганд бо ле.

* * *
На па чат ку 2016 го да да ка ман ды да лу-

чыў ся вя до мы ў Бе ла ру сі трэ нер — Аляк сандр 
Жыр ке віч. Кі раў ніц тва ад зна чае, што з гэ та га 
мо ман ту ў «Ві ця зя» па чаў ся но вы этап. Ка-
ман да ста ла раз рас тац ца, хоць да гэ та га бы лі 
цяж кія мо ман ты, ка лі на трэ ні роў кі пры хо дзі ла 
лі та раль на 6—7 ча ла век.

— Ця пер мы вы ка на лі ўсе па тра ба ван ні, каб 
гу ляць у  вы шэй шай лі зе чэм пі я на ту Бе ла ру сі. 
Ёсць аба вяз ко вая лі цэн зія ў трэ не ра, док та ра, 
пад рых та ва лі фор му, якая па він на ад па вя даць 
пэў на му ўзо ру. Да маш нія мат чы бу дзем пра-
во дзіць у Мін ску, на пля цоў цы РЦАР па ву лі цы 
Фі лі мо на ва. Доб ра, што сё ле та пад ня лі ча са-
вую план ку пра вя дзен ня гуль няў па буд ных 
днях. Да гэ та га рэ гі я наль ныя клу бы лю бі лі 
па ста віць гуль ню дзе-не будзь на 16 га дзін, 
за бы ва ю чы, што га лоў ная асо ба ў спор це — 
гэ та гля дач.

Да рэ чы, з імі ў «Ві ця зя» па куль цяж ка, 
хоць ка ман да раз ліч вае, што да ся рэ дзі ны 
се зо на лю дзей на тры бу нах ста не пры кмет-
на больш.

— Наш пра ект бу ду ец ца не на ма тэ ры яль-
ных каш тоў нас цях, гэ та шмат у ка го вы клі кае 
сім па тыю. Мы ду ма ем, што на ша асноў ная аў-
ды то рыя як раз не ганд боль ная, а лю дзі, для якіх 
ганд бол — гэ та штось ці но вае. На наш по гляд, 
па тэн цый на га ба лель шчы ка па він на за ці ка-
віць, што клуб не дзяр жаў ны, з ці ка вы мі жыц-
цё вы мі гіс то ры я мі гуль цоў і трэ не раў, і ду маю, 
«Ві цязь» — са мы бе ла рус кі ганд боль ны клуб у 
кра і не. Мы пе рай шлі на бе ла рус кую мо ву цал-
кам, та му, мо жа быць, на ша за да ча пры цяг нуць 
ба лель шчы ка ўсклад ні ла ся, але гэ та свя до мы 

крок. Мы хо чам ра біць штось ці ка рыс нае для 

кра і ны, штось ці шчы рае і ці ка вае, а мо ва — гэ та 

ад на з са мых га лоў ных каш тоў нас цяў. Акра мя 

та го, сё ле та ў на шых гуль цоў бу дзе вель мі пры-

го жая фор ма з бе ла рус кім ар на мен там.

Пла ну ец ца, што ўсе да маш нія і, маг чы ма, 

на ват вы яз ныя мат чы бу дуць су пра ва джац ца 

якас ны мі ін тэр нэт-транс ля цы я мі. Да та го ж 

«Ві цязь» абя цае здзіў ляць не толь кі спар тыў-

ны мі да сяг нен ня мі, але і роз ны мі куль ту ра-

ла гіч ны мі пра ек та мі, звя за ны мі з бе ла рус кай 

мо вай і гіс то ры яй.

— На огул, мы, вя до ма, ідзём да ства рэн ня 

са праўд най пра фе сій най ка ман ды, ду маю, гэ та 

ад бу дзец ца ў на ступ ныя 3—5 га доў. Да клу ба, 

дзе бу дзе ар га ні за ва ны сіс тэ ма тыч ны трэ ні ро вач-

ны пра цэс, дзе спарт сме ны змо гуць атрым лі ваць 

гра шо вую кам пен са цыю за сваю гуль ню. Што 

да ты чыц ца гэ та га се зо на, то, вя до ма, ха це ла ся б 
тра піць у чацвёрку лі да раў чэм пі я на ту. У пер шую 
чар гу гэ та на дасць ім пульс усёй ка ман дзе, на якім 
мож на пра ца ваць яшчэ не каль кі га доў, і ста не 
доб рым пры кла дам для лю дзей, якія раз ві ва юць 
улас ныя не ка мер цый ныя пра ек ты
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На га да ем, на пя рэ дад ні 

вы ле ту на Алім пі я ду ў Рыа-дэ-

Жа нэй ра ў до пінг-спро бе ад-

на го з рэ аль ных прэ тэн дэн таў 

на ўзна га ро ду Ар ма на-Мар-

ша ла Сі лы быў зной дзе ны 

мель до ній. Сам спарт смен, 

яго аса біс ты трэ нер Юлія 

Су ха віц кая і док тар на цы я-
наль най ка ман ды ад ра зу па-

ве да мі лі, што Сі ла не ўжы ваў 
за ба ро не ныя прэ па ра ты. Якія 
да та го ж не здоль ныя паў-
плы ваць на вы нік у тэк ван-

до. Мель до ній у ар га ніз ме 
Сі лы быў зной дзе ны ў кан-
цэнт ра цыі, якая пе ра вы шае 
ўсе ме жы ра зум на га, што 
так са ма на во дзі ла на дум ку, 
што спарт смен не мог ужыць 
за ба ро не ны прэ па рат свя до-
ма. «У тэк ван до до пінг на огул 
прак тыч на не ўжы ва ец ца, а 
мель до ній — тым больш. Я 
ўжо шмат ра зоў за да ваў са бе 
пы тан не, як ён мог тра піць да 
мя не ў ар га нізм. Я не пер шы 
год у спор це і пры маў усе ме-
ры за сця ро гі: па кі нуў ад кры-
тую бу тэль ку — больш з яе 
не пі, у не вя до мых мес цах не 
ем... Ня доб ра зыч ліў цаў у мя-
не тут так са ма быц цам бы не 
бы ло», — ад зна чыў у ад ным 

са сва іх ін тэр в'ю Ар ман-Мар-
шал Сі ла.

Экс пер ты за па ка за ла, 
што прэ па рат быў у сло і ку 
са спар тыў ным хар ча ван-
нем. Спе цы я ліс ты ўста на ві лі, 
што мель до ній быў ме на ві та 
пад сы па ны: яго кан цэнт ра-
цыя ака за ла ся не раў на мер-
най. Акра мя экс пер тыз ат лет 
двой чы пра хо дзіў па лі граф.

Ня гле дзя чы на ўсё гэ та, 
па ка ран не ака за ла ся су ро-
вым — 4 га ды дыс ква лі фі ка-
цыі, у той час як, на прык лад, 
Ма рыя Ша ра па ва за пры мя-
нен не мель до нію бы ла ад-

хі ле ная ад спор ту толь кі на 
паў та ра го да. Сі ла не вы-
клю чае, што гэ тая дыс ква лі-
фі ка цыя мо жа да тэр мі но ва 
за вяр шыць яго кар' е ру.

На га да ем, што спарт смен 
з'яў ля ец ца двух ра зо вым 
чэм пі ё нам Еў ро пы (2014 і 
2016 гадоў) у ка тэ го рыі звыш 
87 кг, двух ра зо вым чэм пі ё-
нам Еў ро пы ся род мо ла дзі, 
шмат ра зо вым чэм пі ё нам Бе-
ла ру сі. Ён адзі ны ай чын ны 
тэк ван дыст, яко му ўда ло ся 
за ва я ваць пу цёў ку на Алім-
пій скія гуль ні



На слы хуНа слы ху  

Па мыл ка, якая мо жа па ла маць кар' е ру
Тэк ван дыст Ар ман-Мар шал Сі ла дыс ква лі фі ка ва ны на 4 га ды за ўжы ван не мель до нію

Та кая ін фар ма цыя з'я ві ла ся на сай це На цы я наль на га 
ан ты до пін га ва га агенц тва, якое атры ма ла ра шэн не 
Спар тыў на га ар біт раж на га су да ў Ла за не па апе ля цыі, 
па да дзе най 17 сту дзе ня 2017 го да Су свет ным ан ты до-
пін га вым агенц твам на ра шэн не, вы не се нае дыс цып-
лі нар най ка мі сі яй Бе ла рус кай фе дэ ра цыі тэк ван до 
23 ліс та па да 2016 го да ў спра ве Ар ма на-Мар ша ла Сі-
лы. У вы ні ку спарт смен атры маў па ка ран не — дыс-
ква лі фі ка цыю тэр мі нам на 4 га ды па чы на ю чы з да-
ты ўступ лен ня ў сі лу ар біт раж на га ра шэн ня САS. 
Усе вы ні кі спа бор ніц тваў, да сяг ну тыя спарт сме нам 
з 13 лі пе ня (уключ на) да 11 жніў ня 2016 го да, ану-
лю юц ца. Дыс ква лі фі ка цыя спарт сме на пра цяг нец ца 
з 20 лі пе ня 2017-га па 6 кра са ві ка 2021 го да.

На стар це се зо наНа стар це се зо на  

КА МАН ДА ДРУ ГО ГА ШАН ЦУ,
або Зна ё мім ся з на віч ка мі  вы шэй шай лі гі чэм пі я на ту кра і ны па ганд бо ле


