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Пе ра нос па ра лiм пi я ды на 

год Мi ка лай Мi ка ла е вiч лi-

чыць ра зум ным ра шэн нем. 

«Ву чэб на-трэ нi ро вач ны пра-

цэс не спы няў ся. Асаб лi вай 

па нi кi нi ў ко га не бы ло, хi ба 

што лёг кае па чуц це пры-

крас цi. Але ра бо ту нi хто не 

спы няў. Трэ не ры хут ка ад-

ка рэкта ва лi гра фiк, адап та-

ва лi яго пад сi ту а цыю. Усе 

спарт сме ны спа кой на ўспры-

ня лi но выя ўмо вы. Жыц цё на 

гэ тым не за кан чва ец ца».

Па ра лiм пiй цы аказаліся 

ў вы гад ным ста но вi шчы. 

У не ка то рых вi дах спор ту 

ад бы ва ец ца зме на па ка-

лен няў. Ква лi фi ка цый ны пе-

рыяд на па ра лiм пi я ду яшчэ 

не скон ча ны, i ў мо ла дзi 

ёсць час вы сту пiць на тур-

нi рах, на браць рэй тын га выя 

ба лы i ада брац ца на гуль нi. 

Ве ра год на, на ле та бе ла рус-

кая па ра лiм пiй ская ка ман да 

па поў нiц ца моц ны мi спарт-

сме на мi.

ВЯ ЛI КIЯ НАД ЗЕI
Па куль па ра лiм пiй цы за-

ва я ва лi 10 лi цэн зiй у То кiа, 

ад на з iх у лёг кай ат ле ты-

цы. Дзе вяць лi цэн зiй за ра бi-

лi плыў цы: сем муж чын скiх 

i дзве жа но чыя. У пла нах — 

атры маць пу цёў кi на па ра-

лiм пiй скiя спа бор нiц твы па 

дзю до, фех та ван нi, вес ла-

ван нi на бай дар ках i ка ноэ, 

ака дэ мiч ным вес ла ван нi. 

У 2021 го дзе ў пра гра му Па-

ра лiм пiй скiх гуль няў да да-

дуцца бад мiн тон i тхэк ван до. 

У Брэс це сфар мi ра ва ла ся 

доб рая шко ла тхэк ван до, i ў 

бе ла ру саў ёсць усе шан цы 

раз дзя лiць па ра лiм пiй скi дэ-

бют гэ та га вi ду спор ту.

Вя лi кiя над зеi кi раў нiц тва 

Па ра лiм пiй ска га ка мi тэ та 

ўскла дае на лi цэн зii ў тэ нi-

се на iн ва лiд ных ка ляс ках: 

«Ка лян дар да зва ляе вы-

сту паць на спа бор нiц твах i 

на бi раць ба лы для лi цэн зii. 

Ка лi не атры ма ец ца за ра-

бiць лi цэн зiю, то wild card 

(асаб лi вае за пра шэн не на 

спа бор нiц тва для спарт-

сме на, якi не прай шоў ква-

лi фi ка цыю. — «Зв.») у нас 

даклад на па вiн на быць».

Ся род бе зы мен ных лi цэн-

зiй у пла ван нi ёсць i iмян ное 

за пра шэн не. Ар га нi за та ры 

па ра лiм пi я ды за пра ша юць 

Аляк сея Та лая па спа бор нi-

чаць за ты тул па ра лiм пiй-

ска га чэм пi ё на. Аляк сей — 

спарт смен без рук i ног, якi 

стаў зор кай мiж на род ных 

спа бор нiц тваў. «Лё ша вы-

сту пае ў цяж кiм кла се, дзе 

ма ла спарт сме наў. I каб 

спа бор нiц твы ад бы лi ся, па-

трэб на пэў ная коль касць 

удзель нi каў. Вось ар га нi за-

та ры яго пер са наль на i за-

пра ша юць. Я ўпэў не ны, што 

ха рак тар зма га ра i жыц цё-

вы стры жань да па мо гуць 

яму пад рых та вац ца i год на 

вы сту пiць на па ра лiм пi я-

дзе», — ад зна чыў Мi ка лай 

Шу дзей ка.

На Па ра лiм пiй скiх гуль-

нях у Лон да не, а по тым у Рыа 

са праўд ны фу рор здзейс нiў 

сцiп лы бе ла рус кi хло пец 

Iгар Бо кiй. У 2012 го дзе 

ён за ва я ваў пяць за ла тых 

ме да лёў, у 2016 — шэсць 

за ла тых i адзiн брон за вы. 

У То кiа ў 11-ра зо вы па ра-

лiм пiй скi чэм пi ён па пла ван-

нi мо жа ка лi не пе раўзы сцi, 

то паў та рыць свой пос пех. 

«Iгар — унi кум. Спе цы я-

лiс ты ад зна ча юць, што ён 

ва ло дае асаб лi вай плы ву-

час цю. Бог даў яму вя лi кi 

та лент, а Iгар лю бiць ды 

ўмее пра ца ваць, каб па ста-

ян на ўдас ка наль ваць свае 

на выкi. Мы шчы ра ве рым, 

што ў То кiа ён зноў за ва юе 

рос сып уз на га род», — ка жа 

ге не раль ны сак ра тар Па ра-

лiм пiй ска га ка мi тэ та.

САК РЭТ 
МАЙ СТЭР СТВА

Уся го ў спi сах на цы я-

наль ных i збор ных ка ман-

даў Бе ла ру сi 88 то па вых 

спарт сме наў-па ра лiм пiй цаў. 

Дзя ку ю чы но вым ме то ды-

кам пад рых тоў кi, раз вiц цю 

фар ма ка ло гii i ме ды цы ны 

ўзро вень спар тыў на га май-

стэр ства ў све це знач на 

ўзрос, ад па вед на, вы рас ла i 

кан ку рэн цыя. Але бе ла ру сы 

не ад ста юць. «Нам вель мi 

да па ма га юць Мi нiс тэр ства 

спор ту i ту рыз му, спар тыў-

ныя фе дэ ра цыi. Асоб ны 

дзя куй рэ гi я наль ным ад мi-

нiст ра цы ям, якiя пад трым-

лi ва юць сва iх зем ля коў па-

ра лiм пiй цаў».

Шмат за ле жыць i ад трэ-

не раў, якiя пра цу юць са 

спарт сме на мi. Мi ка лай Шу-

дзей ка ка жа, што сак рэт 

пос пе ху па ра лiм пiй ска га 

ру ху ў Бе ла ру сi — у сiм бiё-

зе ўзрос ту, во пы ту i ма ла до-

сцi: «На стас ся Шляп цо ва — 

мала ды трэ нер па тэ нi се 

на — iнва лiд ных ка ляс ках. 

Са ма ў мi ну лым спарт смен-

ка, але, вi даць, вы ра шы ла, 

што дру гой Вiк то ры яй Аза-

ран ка ёй не стаць, i пе ра-

клю чы ла ся на трэ нер скую 

ра бо ту. У яе асаб лi вы дар 

пры цяг ваць да ся бе лю дзей. 

I яна га рыць сва ёй спра вай. 

Ге надзь Вiш ня коў, трэ нер 

Iга ра Бо кiя, — скарб нi ца 

ве даў. Ён за ха пiў ся пад-

рых тоў кай рэ зер ву, ак тыў на 

пра цуе з мо лад дзю. Са браў 

ка ман ду ма ла дых та ле на вi-

тых спе цы я лiс таў. У кож на га 

з iх ёсць свая гру па спарт-

сме наў, i мы ўжо на зi ра ем 

кан ку рэн цыю. А зда ро вая 

кан ку рэн цыя ў спор це ма-

ты вуе i ру хае на пе рад».

Мас  тац  тва  трэ  не -

ра, якi пра цуе з людзь мi 

з асаблiвас ця мi зда роўя, 

за клю ча ец ца i ў тым, каб фi-

зiч ныя на груз кi не пры но сi-

лi шко ду ар га нiз му. У шта це 

на цы я наль най па ра лiм пiй-

скай ка ман ды — 10 за слу-

жа ных трэ не раў Рэс пуб лi-

кi Бе ла русь. Спарт сме ны 

кож ны се зон пра хо дзяць 

дэ та лё вае ме ды цын скае аб-

сле да ван не, з iмi па ста ян на 

пра цуе ўрач. Гэ та да па ма гае 

па вы шэн ню спар тыў на га 

май стэр ства i па ляп шэн ню 

вы нi каў.

СПОРТ 
ЯК ЛАД ЖЫЦ ЦЯ

Мi ка лай Шу дзей ка лi-

чыць, што спорт не аб ход ны 

iн ва лi дам: «Гэ та цу доў ны 

спо саб са ма рэа лi за цыi. Ча-

ла век мае маг чы масць уба-

чыць свет, за вес цi но вых 

сяб роў, атры маць пры знан-

не. Ён ра зу мее, што гра мад-

ства па за слу гах ацэнь вае 

яго пра цу. Ча ла век ад чу вае 

ся бе па трэб ным».

Для раз вiц ця спор ту не аб-

ход ны рэ зерв. Суразмоўнік 

на зы вае гэ тае пы тан не ба-

лю чай тэ май. Але ра бо та ў 

та кiм кi рун ку вя дзец ца. Доб-

ры трэнд у са цы яль най па лi-

ты цы — шко лы iн клю зiў най 

аду ка цыi. У Мiн ску пяць та-

кiх школ, дзе ву чац ца дзе цi 

з iн ва лiд нас цю. «У ста лiч най 

шко ле № 12 мы ства ры лi му-

зей па ра лiм пiй скай сла вы, 

рэ гу ляр на пра во дзiм там ме-

ра пры ем ствы, — рас каз вае 

Мi ка лай Мi ка ла е вiч. — На-

цы я наль ны па ра лiм пiй скi ка-

мi тэт пад трым лi вае цес ныя 

су вя зi са спе цы я лi за ва ны мi 

шко ла мi для дзя цей з па ру-

шэн ня мi слы ху i зро ку. Та кiя 

шко лы ёсць у Ма ла дзеч не, 

Шкло ве, Ва сi ле вi чах, Жа-

бiн цы і Гродне — у кож най 

воб лас цi, акра мя Вi цеб скай. 

У ма ла дзе чан скай шко ле 

асноў ны спорт — лёг кая ат-

ле ты ка. Там пра цуе га лоў ны 

трэ нер на цы я наль най ка-

ман ды Iгар Фар ту ноў. З роз-

ных га ра доў ту ды пры еха лi 

лёг ка ат ле ты. Вы дат ная гру-

па атры ма ла ся, дзет кi рас-

туць i раз вi ва юц ца на ва чах. 

Праў да, ча сам вя лi кая праб-

ле ма — пе ра ка наць баць коў 

«ада рваць» кры вi нач ку ад 

до му i ад пус цiць у iн шы го-

рад».

Час та спарт сме ны, су-

тык нуў шы ся з па гар шэн-

нем зда роўя, не хо чуць 

раз вiт вац ца са спор там i 

пе ра хо дзяць у раз рад па ра-

лiм пiй цаў. Да рэ чы, у та кой 

сi ту а цыi ў 14 га доў аказаўся 

Iгар Бо кiй. На цы я наль ны па-

ра лiм пiй скi ка мi тэт ра ды да-

па маг чы ўсiм, ка лi ў спарт-

сме на ня ма агуль ных ме ды-

цын скiх су праць па ка зан няў. 

Але i га то вых спарт сме наў 

трэ ба пад рых та ваць да но-

вых пра вiлаў. Па сло вах Мi-

ка лая Мi ка ла е вi ча, ра бо ты 

шмат, але яно та го вар та.

ТОЕ, ШТО ВАЖ НА
Раз вiц цё па ра лiм пiй ска-

га спор ту ро бiць вi да воч най 

важ ную праб ле му — ства-

рэн не без бар' ер на га ася-

род дзя. «Гэ та ад но з са мых 

ак ту аль ных пы тан няў у на-

шай ра бо це. Вы яз джа ю чы 

на спа бор нiц твы, атрым лi-

ва ем дзяр жаў ную за да чу — 

пры вез цi як ма га больш 

iн фар ма цыi пра без бар'-

ер нае ася род дзе ў iн шых 

кра i нах. Уваж лi ва за гэ тым 

на зi ра ем, пры во зiм фо та, 

бук ле ты, уся ляк пе рай ма-

ем во пыт. I па цi ху ў нас усё 

змя ня ец ца. Эле мен тар ны 

прык лад — прак тыч на ўсю-

ды ёсць жоў тая рыф лё ная 

плiт ка для невідушчых лю-

дзей. Но выя стан цыi мет ро 

ма юць лiф ты i пад' ём ныя 

пры ла ды. Су час ныя спар-

тыў ныя аб' ек ты на 100 % 

адап та ва ныя пад па трэ бы 

iн ва лi даў. Ка лi рэ кан стру-

я ва лi ста ды ён «Ды на ма», 

усё без бар' ер нае ася род дзе 

ўзгад ня лi з на мi. Ста ды ён у 

гэ тым пла не вель мi доб ры. 

Ба сейн i лёг ка ат ле тыч ны 

ма неж БДУФК — вы дат-

ны прык лад, мы там час та 

спа бор нiц твы пра во дзiм. 

Вяс ляр ны ка нал у Брэс це — 

узор па ства рэн нi без бар' ер-

на га ася род дзя. На шчас це, 

на ша гра мад ства ра зу мее, 

што ёсць лю дзi з асаб лi вы мi 

па трэ ба мi, якiм трэ ба ства-

рыць умо вы».

Па ра лiм пiй цы — унi каль-

ныя лю дзi. Гэ та тлу ма чыц ца 

не толь кi тым, як яны спраў-

ля юц ца з ня го да мi, але i тым, 

як доў га яны гэ та ро бяць. 

Та ма ра Сi ва ко ва, пя цi ра зо-

вая па ра лiм пiй ская чэм пi-

ён ка па лёг кай ат ле тыцы, 

якая дагэтуль вы сту пае, 

16 жнiў ня ад зна чыць свой 

55-га до вы юбi лей. Лыж нi ку 

i бiя тла нiс ту Дзмiт рыю Ло-

ба ну 39 га доў, лёг ка ат ле ту 

Юрыю Буч ко ву — 49. Най-

ста рэй шая з чле наў на цы я-

наль най ка ман ды па лёг кай 

ат ле ты цы — 36-га до вая Ган-

на Ка нюк. Ня даў на скон чы ла 

кар' е ру 52-га до вая лыж нi ца 

i бiя тла нiст ка Яд вi га Ско ра-

ба га тая. «Гэ тыя лю дзi са лiд-

на га ўзрос ту за ста юц ца кан-

ку рэн та здоль ны мi. Усё за ле-

жыць ад ча ла ве ка. Ка лi ён 

на стро е ны сур' ёз на i ро бiць 

усё для да сяг нен ня мэ ты, ён 

доў га бу дзе на вер се. У нас 

ёсць усе ўмо вы для раз вiц ця, 

i мы пад трым лi ва ем кож на га 

свай го спарт сме на», — ад-

зна чае Мi ка лай Шу дзей ка.

НА ШЛЯ ХУ 
ДА НО ВЫХ 
ДА СЯГ НЕН НЯЎ

Пра тое, што На цы я наль-

ны па ра лiм пiй скi ка мi тэт 

ра ды кож на му спарт сме ну, 

свед чыць i вя лi кая коль-

касць ах вот ных змя нiць 

спар тыў нае гра ма дзян ства 

на бе ла рус кае. Да бе ла рус-

кiх па ра лiм пiй цаў да лу чы-

ла ся ра сiй ская дзю да iст ка 

Але на Баг да на ва з та таль-

най сле па той. На Па ра лiм-

пiй скiх гуль нях у яе ва га вай 

ка тэ го рыi, 57 кi ла гра маў, 

па вiн на быць дзве цал кам 

сля пыя ўдзель нi цы. У су-

свет ным рэй тын гу Але на 

зай мае дру гi ра док. Гэ та га-

ран туе ёй пу цёў ку ў То кiа. 

Ёсць i ад ва рот ныя пры кла-

ды. Бе ла ру сы Ра ман Ма ка-

раў, Сяр гей Пунь ко, Аляк-

сандр Да вi до вiч вы сту па юць 

пад ра сiй скiм сця гам. Бра ты 

Дзмiт рый i Ра ман Са леi з'е-

ха лi ў Азер бай джан, праў-

да, па ра лiм пiй скi чэм пi ён па 

пла ван нi Дзмiт рый Са лей 

вяр нуў ся на ра дзi му i зноў 

вы сту пае за Бе ла русь.

Па куль Па ра лiм пiй скiя 

гуль нi зна хо дзяц ца ў це ню 

га лоў най па дзеi све ту — 

Алiм пiй скiх гуль няў. Уз нi кае 

пы тан не аб спра вяд лi вас-

цi. Але Мi ка лай Шу дзей ка 

на стро е ны ап ты мiс тыч на: 

«Мы ба чым, як змя нi ла ся 

стаў лен не гра мад ства да 

iн ва лi даў. I ў гэ тым ёсць 

за слу га на шых спарт сме-

наў. Спа дзя ю ся, на бу ду-

чых Па ра лiм пiй скiх гуль нях 

на ша ка ман да зноў гэ та 

да ка жа».

Фо та дадзена 

На цы я наль ным 

па ра лiм пiй скiм ка мi тэтам.

Чым жы ве 
па ра лiм пiй скi 

спорт 
у Бе ла ру сi

Кi нуць вы клiк лё су

Пра спарт сме наў з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi га-

во раць не так час та, як ха це ла ся б. А мiж тым у iх 

ёсць ча му па ву чыц ца — муж нас цi, сi ле ду ху i ўмен ню 

да ся гаць сва iх мэт.

Пан дэ мiя ка ра на вi ру са i яе на ступ ствы ўнес лi ка-

рэк ты вы не толь кi ў алiм пiй скi, але i ў па ра лiм пiй скi 

рух. XVI Па ра лiм пiй скiя лет нiя гуль нi прой дуць у То-

кiа з 24 жнiў ня да 5 ве рас ня 2021 го да. Як бе ла ру сы 

рых ту юц ца да га лоў ных стар таў i як раз вi ва ец ца 

па ра лiм пiй скi рух, рас ка заў ге не раль ны сак ра тар 

Па ра лiм пiй ска га на цы я наль на га ка мi тэ та Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь Мi ка лай ШУ ДЗЕЙ КА.
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