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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

Ва ле рый Ма ка рэ віч ужо доў гія 

га ды на дзей на аба ра няе ва ро ты 

на шай дру жы ны, хоць па чы наў 

свой шлях у спор це ён у звы чай-

ным фут бо ле. Гуль ню ў «пляж ку» 

су мя шчае з трэ нер скай дзей нас-

цю, у яго ак ты ве ўжо не каль кі га-

доў во пы ту ра бо ты трэ не рам ва ра-

та роў у «Крум ка чах» і «Тар пе да». 

Ме на ві та ў гэ тай пра фе сіі Ма ка-

рэ віч ба чыць сваю бу ду чы ню. Пра 

вы ні кі чэм пі я на ту све ту ў Па ра гваі, 

пра тое, як раз ві ва ец ца пляж ны 

фут бол у Бе ла ру сі і дзе пра цяг не 

сваю кар' е ру, Ва ле рый рас ка заў у 

ін тэр в'ю «Звяз дзе».

— Ва ле рый, спа чат ку ха це ла-

ся б да ве дац ца пра ва шы ўра-

жан ні ад чэм пі я на ту све ту...

— Яны не ве ра год ныя, не толь кі 

ад та го, што гэ та бы ло ўпер шыню, 

але і ад са мой ар га ні за цыі. Збо ры 

пе рад па езд кай у Па ра гвай бы лі 

ар га ні за ва ны ў Бра зі ліі, гэ та да-

ло маг чы масць не толь кі пра вес ці 

доб рыя трэ ні роў кі, але і па гля дзець 

ін шую кра і ну. Усё ж та кі Ка па ка ба-

на для пляж на га фут бо ла — гэ-

та кру та, Бра зі лія — найлеп шае 

мес ца, дзе мож на рых та вац ца да 

чэм пі я на ту. Там жа мы прай шлі 

аклі ма ты за цыю, не ўяў ляю, што 

бы ло б, ка лі б яна вы па ла на сам 

тур нір, бо гэ та нер вы, не да сып, 

спрэч кі па між са бой. Што да ты-

чыц ца на двор'я, то ар га ні за та ры 

доб ра па да бра лі час для пра вя-

дзен ня тур ні ру. Ця пер у Па ра гваі 

ста біль нае на двор'е, якое не пе-

ра шка джа ла. Пад час гуль няў спя-

ко та спа да ла, та му мы ад чу ва лі 

ся бе кам форт на. Але на трэ ні роў-

ках пе рад чэм пі я на там све ту пя-

сок на по лі быў на столь кі га ра чы, 

што пры хо дзі ла ся яго па лі ваць, 

а не ка то рыя на ват за вяз ва лі ступ-

ні, каб не спа ліць ску ру на па дэшве. 

Бы ва лі і ад ва рот ныя вы пад кі з на-

двор' ем: на САК «Алім пій скі» ў 

Мін ску, на прык лад, мы трэ ні ра ва-

лі ся і пад час сне га па ду. Пляж ны 

фут бол — гэ та са мы не ве ра год ны 

від спор ту, які пры но сіць толь кі за-

да валь нен не (усмі ха ец ца).

— Ад са міх гуль няў і іх вы ні-

ку ўра жан ні, на пэў на, за ста лі ся 

двая кія?

— Кі раў ніц тва не ста ві ла пе рад 

на мі не ве ра год ных за дач, але ўсе 

хлоп цы бы лі на стро е ныя на тое, 

каб, як мі ні мум, вый сці з гру пы і 

па зма гац ца з са пер ні ка мі, якія тра-

пяц ца ў чвэрць фі на ле. Ра зу ме лі, 

што там нас ча ка лі аль бо бра зіль-

цы, аль бо пар ту галь цы. Вя до ма, 

мы раз ліч ва лі на боль шае, але 

з не ка то рых пры чын не атры ма ла-

ся. Гэ та, усё ж та кі, пер шы во пыт 

вы ступ лен ня на чэм пі я на це све ту, 

таму, маг чы ма, паў плы ва ла ней-

кае на пру жан не. Мы су стрэ лі ся з 

не вя до мы мі са пер ні ка мі, та кі мі, 

на прык лад, як Се не гал. Ра ней у 

ка ман ды не бы ло во пы ту на столь кі 

ад каз ных гуль няў.

— Што ста ла са мым не ча ка-

ным на гэ тым чэм пі я на це?

— Гуль ня з Се не га лам. Зда ец-

ца, трэ нер пад ка заў, як пра віль на 

па во дзіць ся бе, але мы су стрэ лі ся 

з не ча ка нас цю ў тым пла не, што 

се не галь цы вель мі моц ныя фі зіч-

на. Зда ец ца, вы кон ва лі ўсё, аб чым 

нас пра сіў трэ нер, але так атры ма-

ла ся, што гэ та га не ха пі ла, і 

ўда ча бы ла не на на шым ба ку. 

Па ста тыс ты цы гуль ня з Се не-

га лам — ад на з най леп шых у 

пла не ата кі, але то ва ра тар вы-

ра тоў ваў, то мяч трап ляў у кар-

кас ва рот. Так са ма паў плы ва лі 

па мыл кі, якія з'я ві лі ся ад та го, 

што мы імк ну лі ся хут чэй за біць, 

ма быць, трэ ба бы ло быць спа-

кай ней шы мі. Гуль ня вы сліз ну ла 

з на шых рук, асаб лі ва ў трэ цім 

пе ры я дзе, мы ўжо не ве ры лі, 

што мо жам вяр нуц ца.

— Рас ка жы це, у чым ад-

роз нен не гуль ні ва ра та ра ў 

звы чай ным фут бо ле і пляж-

ным?

— У пляж ным фут бо ле ён 

заў сё ды ў спра ве, не вы клю-

ча ец ца ні на се кун ду, та му 

што ад яго за ле жыць і раз віц-

цё на па дзен ня, і яго пад рых тоў ка, 

і аба ро на, гэ та зна чыць, кож ную 

се кун ду трэ ба быць на па га то ве. 

У вя лі кім фут бо ле, ка лі мяч на ін-

шай па ло ве по ля, ты мо жаш прос-

та на зі раць або за няц ца кі ра ван-

нем ка ман дай. Так са ма ў ва ра та ра 

пляж на га фут бо ла па він на быць 

вель мі доб рая тэх ні ка, бо ў нас 

больш гуль ні на га мі.

— Што ска жа це пра раз віц цё 

пляж на га фут бо ла ў Бе ла ру сі?

— Што да ты чыц ца збор най, яе 

рост і раз віц цё ві даць ня ўзбро е-

ным во кам, на ват па вы ні ках. Што 

да ты чыц ца чэм пі я на ту кра і ны, ён 

губ ляе ўзро вень, які быў ка лісь ці, 

і з гэ тым трэ ба неш та ра біць. На-

прык лад, за пра шаць ма ла дых лю-

дзей, каб зай ма лі ся фут бо лам, каб 

рас ло но вае па ка лен не. У кра і не 

сён ня ня ма пра фе сій ных ка ман-

даў, якія маг лі б утрым лі ваць хлоп-

цаў хоць бы паў го да, не ка жу чы 

ўжо аб поў ным се зо не. На жаль, я 

не ба чу ру ху ў гэ тым на прам ку і ў 

най блі жэй шай бу ду чы ні, ка лі сы-

дуць ця пе раш нія гуль цы, ду маю, 

збор ная стра ціць шмат пунк таў у 

рэй тын гу.

— Ка за лі, што па пу ля ры за-

цыі ва ша га ві ду спор ту мо гуць 

па спры яць Еў ра пей скія гуль ні ў 

Мін ску...

— Але наш вы нік там быў не 

вель мі ўда лы. Ка лі па праў дзе, гу-

ляць пе рад сва і мі ба лель шчы ка мі 

вель мі скла да на, ад каз насць за 

вы нік не вель мі ста ноў ча ад бі ва ец-

ца на на шай гуль ні. Пас ля ня ўда-

ла га вы ступ лен ня, вя до ма, ні хто і 

не ка жа пра бу даў ніц тва ма не жа 

ці но вых пля цо вак.

— Усе гуль цы збор най па 

пляж ным фут бо ле акра мя спор-

ту яшчэ і пра цу юць?

— Не, толькі не ка то рыя, на-

прык лад, у нашай камандзе ёсць 

ча ла век з МНС, які ра туе лю дзей, 

ёсць ды рэк тар буй ной фір мы і 

яшчэ шмат роз ных пра фе сій.

— Пе рад Еў ра пей скі мі гуль ня-

мі вы спы ня лі сваю кар' е ру...

— Так, але пас ля раз мо вы са 

стар шы нёй фе дэ ра цыі пляж на га 

фут бо ла, вы ра шыў вяр нуц ца, каб 

вы сту піць на Еў ра пей скіх гуль нях. 

По тым у нас быў ад бор на чэм пі я-

нат све ту, так су па ла, што як раз у 

гэ ты час з-за фі нан са вых праб лем 

быў лік ві да ва ны мін скі клуб «Тар-

пе да», у якім я пра ца ваў. Мы ўпер-

шы ню атры ма лі пу цёў ку на чэм пія-

нат све ту, та му мне не ха це ла ся 

спы няц ца, бы ла да моў ле насць да 

кан ца гэ та га го да ўсё ж та кі да гу-

ляць у пляж ны фут бол і вяр нуц ца 

да раз мо вы пра маю да лей шую 

перс пек ты ву ўжо пас ля чэм пі я на-

ту све ту. Што да ты чыц ца клуб най 

кар' е ры, то сё ле та я быў гуль цом 

«Кры лаў Са ве таў», але трэ нер, які 

кі ра ваў ка ман дай, сы хо дзіць. Ён 

ужо па ве да міў, што ха цеў бы ба-

чыць мя не ў скла дзе сва ёй но вай 

ка ман ды, але кан крэ ты кі па куль 

ня ма, да стар ту чэм пі я на ту Ра-

сіі яшчэ да лё ка. Спа дзя ю ся, што 

знай ду ка ман ду, але ха це ла ся б 

ней кай пад трым кі ад на шай фе-

дэ ра цыі і Мінс пор ту, каб мы ўсё ж 

та кі бы лі не ама та ра мі. Ка лі гэ та 

атры ма ец ца, ду маю, за ста ну ся, 

ка лі не, то бу ду шу каць мес ца ра-

бо ты ў вя лі кім фут бо ле, усё ж та кі, 

у мя не ўжо ёсць два га ды во пы ту 

пра цы трэ не рам ва ра та роў.

— Шка ду е це, што ў вя лі кім 

фут бо ле ў вас не атры ма ла ся 

доў гай кар' е ры?

— З ад на го бо ку, так, а з дру-

го га, не. Та му што, тое, ча го я да-

сяг нуў у пляж ным фут бо ле, пе ра-

важ вае. Я ўба чыў шмат кра ін, і ў 

пла не раз віц ця све та по гля ду гэ та 

вель мі паў плы ва ла на мя не. Я су-

стрэў пэў ных лю дзей у жыц ці, дзя-

ку ю чы гэ та му ві ду спор ту. Не ве-

даю, кім бы быў, ка лі б не пляж ны 

фут бол, ду маю, пра гэ та на ват не 

трэ ба раз ва жаць. Лі чу, што ка лі ў 

мя не не атры ма ла ся ў ро лі гуль ца, 

то атры ма ец ца рэа лі за ваць ся бе ў 

ро лі трэ не ра.

— У трэ нер скай дзей нас-

ці вы ад чу ва е це ся бе на сва ім 

мес цы?

— Так, мне вель мі па да ба ец ца. 

За гэ тым, хут чэй за ўсё, мая бу-

ду чы ня. Вель мі ўплы вае тое, што 

я не за біў усе эмо цыі, якія ад чу-

ва еш, ка лі сам гу ля еш у фут бол, 

та му цал кам яшчэ не пе ра клю-

чыў ся. Ду маю, трэ нер ства — гэ-

та маё пры зна чэн не. З дзець мі 

пра ца ваць вель мі цяж ка, я ўжо 

спра ба ваў, хоць усё за ле жыць ме-

на ві та ад дзі ця чых трэ не раў, якія 

па він ны на ву чыць гуль ца ўся му 

та му, што ён па ві нен умець 

ужо ў пра фе сій ным фут бо-

ле. Дзі ця чыя трэ не ры па він-

ны быць вель мі аду ка ва ны мі, 

фа на тыч на ад да ны мі сва ёй 

пра цы. У ра бо це з да рос лы мі 

больш тэх ніч ных мо ман таў, 

ёсць свае асаб лі вас ці, скла-

да нас ці, ду ша ў мя не ля жыць 

больш да да рос ла га фут бо ла. 

Не ве даю, як атры ма ец ца, бу-

ду я пра ца ваць толь кі з ва ра-

та ра мі або ста ну ка лі-не будзь 

га лоў ным трэ не рам. Па куль 

збі ра ю ся атрым лі ваць яшчэ 

ад ну аду ка цыю ў трэ нер стве. 

А ма ра ў мя не ад на — стаць 

пра фе сі я на лам сва ёй спра вы. 

Каб лю дзі, з які мі я пра цую, 

ме лі пэў ны пра грэс і ру ха лі ся 

да лей, а не ска за лі: маў ляў, 

трэ нер зра біў усё, каб я скон-

чыў сваю кар' е ру. Бу ду ста-

рац ца, каб ма іх ве даў ста на ві ла ся 

больш, і бы ло, што пе ра даць пад-

на ча ле ным.

— На ваш по гляд, якую ро лю 

трэ нер ады гры вае ў кар' е ры 

спарт сме на?

— Не ска жу, што са мую га лоў-

ную, але гэ та ча ла век, які вель-

мі ўплы вае. Я ўсё ж та кі схі ля ю-

ся да та го, што ўсё за ле жыць ад 

спартсме на, але трэ нер дае на пра-

мак, у якім ру хац ца. Ка лі фут ба ліст 

пры слу хоў ва ец ца, ка лі ён ад каз ны 

і сам пра гне пра грэ су, то заў сё ды 

да мо жац ца сва ёй мэ ты.

— У вас трое дзя цей, на коль кі 

атрым лі ва ец ца су мя шчаць кар'-

е ру спарт сме на, трэ не ра і ро лю 

баць кі?

— Вель мі су мую па дзе цях у 

доў гіх па езд ках, на прык лад, як ця-

пер пад час чэм пі я на ту све ту. Гэ та 

цяж ка і для іх, і для мя не. У на шай 

сям'і так скла ла ся, што мы з жон-

кай ра зам зай ма ем ся іх вы ха ван-

нем, я больш ча су ад даю асве це. 

Мне пры но сіць гэ та вя лі кае за да-

валь нен не, па да ба ец ца чы таць 

кні гі з дзець мі, ха дзіць у тэ атр і 

кі на тэ атр. Гэ та вель мі цяж кая пра-

ца, але ка лі я до ма, то імк ну ся ўсім 

гэ тым зай мац ца.

«МА РА Ў МЯ НЕ АД НА — 
СТАЦЬ ПРА ФЕ СІ Я НА ЛАМ СВА ЁЙ СПРА ВЫ»
Як ва ра тар збор най Бе ла ру сі па пляж ным фут бо ле су мя шчае гуль ню з ро ляй на стаў ні ка і баць кі

Ва ле рый МА КА РЭ ВІЧ:

Збор ная Бе ла ру сі па пляж ным фут бо ле 
ў 2019 го дзе ўпер шы ню ў сва ёй гіс то рыі пра бі ла ся 
на чэм пі я нат све ту. Згу ляў шы з са пер ні ка мі 
з Ра сіі, ААЭ і Се не га ла, бе ла ру сы не змаг лі вый сці 
з гру пы. Тым не менш на сён няш ні мо мант збор ная 
зай мае 19-е мес ца ў між на род ным рэй тын гу, 
апя рэдж ва ю чы та кія кра і ны як Поль шча, Фран цыя, 
Гер ма нія, Анг лія і ін шыя. Для па раў на ння: збор ная 
Бе ла ру сі па звык лым для ба лель шчы ка, вя лі кім 
фут бо ле, зна хо дзіц ца да лё ка 
за пер шай паў сот няй.
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