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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

Воль га Саф ро на ва 

i Сан дра дэ Амор iмк лi ва 

ўвар ва лi ся ў элi ту 

Цэнт раль на еўрапейскай зо ны 

кон на га спор ту. Вы сту па ю чы 

на тур нi рах Вя лi ка га пры за па 

вы езд цы ўся го два га ды, яны 

ўжо атры ма лi ква лi фi ка цыю 

на Алiм пi я ду 2020 го да. 

На жаль, праз ад ме ну Гуль няў 

ця пер iм зноў да вя дзец ца 

да каз ваць сваё пра ва 

ўдзель нi чаць у спа бор нiц твах 

у То кiа, але Воль га не ба чыць 

у гэ тым праб ле мы.

А па чы на ла ся кар' е ра дзяў чы ны 

ў не вя лi кiм мяс тэч ку Ба рань Ар-

шан ска га ра ё на — там на ка нюш нi 

пра ца ва ла трэ не рам яе ма ма, та му 

лю боў да ко ней пе рад ала ся, на пэў-

на, ге не тыч на. Перс пек ты вы спар-

тыў най кар' е ры ад кры лi ся ўжо ў Мiн-

ску, ка лi сям'я пе ра еха ла ў ста лi цу. 

А каб па вы сiць сваё май стэр ства, 

Воль зе да вя ло ся па пра ца ваць i на 

за меж ных ка нюш нях, вы кон ва ю чы 

цяж кую фi зiч ную ра бо ту. Пра ню ан-

сы кон на га спор ту, до гляд ко ней i iх 

трэ нi роў ку спарт смен ка рас ка за ла ў 

сва iм iн тэр в'ю «Звяз дзе».

«Звы чай на да ста ец ца 
га ла ве i па зва ноч нi ку»

— Воль га, ка лi б не ма ма-трэ-

нер, вы б ста лi зай мац ца кон ным 

спор там у Ор шы?

— Вель мi скла да на ад ка заць на 

гэ тае пы тан не, та му што ко нi ў на-

шым рэ гi ё не бы лi толь кi ў ад ным мес-

цы — у Ба ра нi. Я пра жы ла там больш 

за 20 га доў i на пра ця гу гэ та га ча су 

су стра ка ла шмат лю дзей, якiя ка за лi, 

што не ве да юць пра iс на ван не той ка-

нюш нi, тых ко ней i на огул та ко га вi ду 

спор ту. Та му, хут чэй за ўсё, не. Але 

i сён ня са мыя яр кiя ўспа мi ны з дзя-

цiн ства ў мя не звя за ны з ка нюш няй. 

Гэ та, у пер шую чар гу, спа бор нiц твы 

i пад рых тоў ка да iх. Для мя не гэ та 

бы ла цэ лая па дзея, мы па чы на лi рых-

та вац ца да яе за тры ме ся цы, са мi са 

сту жа чак ра бi лi ўзна га род ныя ра зет кi 

для ко ней, шы лi са бе аму нi цыю. А са-

мае леп шае бы ло тое, што тры днi 

мож на бы ло спаць на се не, сма жыць 

шаш лы кi ка ля вог нi шча i ся дзець там 

з да рос лы мi.

— Акра мя ра ман ты кi i трэ нi ро-

вак, ко нi па тра бу юць што дзён на га 

до гля ду...

— Так, але i ў дзя цiн стве, i ця пер 

мя не скла да ней пры му сiць па мыць 

пад ло гу до ма, чым у ка нюш нi цэ лы 

дзень з тач кай ця гаць се на (усмi ха-

ец ца).

— Не па збеж ны мо мант кон  нага 

спор ту — па дзен нi. Яны вас не па-

ло ха лi?

— Страх быў, асаб лi ва пас ля сур'-

ёз ных траў маў. I гэ та не бо язь сес цi 

ў сяд ло, а страх тра пiць у та кую ж 

сi ту а цыю, не як спра ва ка ваць ка ня 

або сес цi на на ра вiс тую жы вё лу. Але 

жа дан не зра бiць i пай сцi да лей пе ра-

ма гае страх. Звы чай на да ста ец ца 

га ла ве i па зва ноч нi ку, бо ру кi-но гi 

ад наў ля юц ца хут ка. У сяд ло трэ ба 

са дзiц ца з упэў не нас цю: жы вё лы не 

ра зу ме юць слоў, яны ад чу ва юць iн-

та на цыю i на строй.

— Хто час цей вi на ва ты ў па-

дзен нях — конь цi ча ла век?

— Цяж ка ска заць. Час ця ком нао-

гул вi на ва ты ней кi вон ка вы фак тар, 

ка лi конь ча гось цi спа ло хаў ся або 

ма ла дая жы вё ла не зра зу ме ла ка-

ман ду. Гэ та спра ва вы пад ку.

«Ка лi конь спа кой ны — 
на арэ не ён не ба ец»

— Не як вы ез дзi лi пра ца ваць на 

ка нюш нi ў Нi дэр лан дах i Гер ма нii. 

На вош та?

— У мя не з'я вi лi ся Сан дра i но-

вы трэ нер Iры на Лiс, на той мо мант 

най леп шая спарт смен ка, якая толь-

кi скон чы ла вы сту паць. Ра зам з iмi 

паў ста ла план ка, ра зу мен не, да ча го 

трэ ба ру хац ца, ча му ву чыц ца. Але 

я ра зу ме ла, што ў Бе ла ру сi мне не 

ха пае аб' ёму ра бо ты, ко ней i на огул 

той поў най кар цi ны кон на га спор ту, 

да якой трэ ба iмк нуц ца. Трэ не ры па-

ча лi да па ма гаць вы яз джаць у так 

зва ныя пра цоў ныя ла ге ры за мя жу, 

каб на брац ца во пы ту. Там я пра ца-

ва ла на ка нюш нях, вы яз джа ла са 

спарт сме на мi на спа бор нiц твы, ба-

чы ла, як пра вод зяць тур нi ры, па каз-

ва юць i вы бi ра юць ко ней. Мне ўда-

ло ся па пра ца ваць на ка нюш нi, дзе 

ла дзяць аў кцы ё ны, гэ та зна чыць я 

ба чы ла, як да iх рых ту юць ко ней, бо 

вель мi мно гае за ста ец ца за кад рам. 

Фi зiч на гэ та бы ло вель мi скла да на, 

уста ваць да во дзi ла ся а 5-й ра нi цы. 

Спа чат ку я кар мi ла ко ней, по тым 

пры бi ра ла бок сы, сяд ла ла ко ней па 

рас кла дзе. По тым кар мi ла iх абе-

дам, за гэ ты час трэ ба бы ло па спець 

па ес цi i са мой, за тым вы пус ка ла ко-

ней у ле ва ды ды кар мi ла вя чэ рай. 

Трэ ба ра зу мець, што там зу сiм iн шы 

мен та лi тэт: на ват на ка нюш нi па вi-

нен быць iдэа льны па ра дак. У па ко-

ях для аму нi цыi бы лi бе лыя пад ло гi, 

якiя трэ ба мыць кож ны дзень. Ча сам 

па ес цi па спя ва ла толь кi ўве ча ры, 

але ўсю гэ тую ра бо ту я вы кон ва ла 

не за гро шы, а для та го, каб атры-

маць га дзi ну за ня ткаў з доб рым ка-

нём i ква лi фi ка ва ным трэ не рам.

— Як у вас з'я вiў ся Сан дра?

— Яго знай шлi ў Га лан дыi мае 

трэ не ры, пры вез лi ў Бе ла русь. Та ды 

ён быў трох га до вым не за ез джа ным 

ка нём з вель мi ня прос тым ха рак та-

рам. Па цi ка вi лi ся ў мя не, цi не ха чу 

ку пiць яго са бе. Баць кi на той мо мант 

пра да лi ба бу лi ну ква тэ ру i на бы лi 

мне на 18-год дзе ста рую BMW. Але 

яна ў мя не вель мi час та ла ма ла ся, 

та му хут ка вы ра шы лi пра даць. Роў-

на гэ тую су му мне на зва лi за ка ня. 

Па ра i ла ся з ма май, а яна ска за ла: 

«Вы ра шай са ма — аль бо ез дзiць на 

ма шы не, аль бо на ка нi». Усе ра зу ме-

юць, што без ка ня кон  нага спор ту не 

iс нуе, якi б та ле на вi ты i пра ца вi ты ты 

нi быў, та му вы бар быў вi да воч ны.

— Вы ад ра зу ба чы лi ў Сан дра 

па тэн цы ял?

— Так, з гэ та га ўзрос ту ўжо вi даць 

пэў ныя лi нii, алюр, ма лю нак ка ня, 

яго вуг лы, зра зу ме лыя па хо джан не, 

па ро да. Яго дзед — чэм пi ён све ту, 

i Сан дра ўжо та ды вы гля даў як доб-

ры конь для вы езд кi.

— Та ле на вi тыя ко нi, як i лю-

дзi, час та бы ва юць са скла да ным 

харак та рам?

— Ка лi конь ад пры ро ды спа кой-

ны, яго ўва га ары ен та ва на на ча ла-

ве ка, то, хут чэй за ўсё, ён i на арэ-

не не ба ец. Па вi нен быць агень чык, 

i толь кi ён мо жа пе ра ма гаць. У кан-

ку ры ў бра зiль ца быў конь, 

здаецца, ён на ват вый граў 

Алiм пiй скiя гуль нi, — якi вы-

хо дзiў i аль бо ска каў увесь 

кан кур чыс та з за па сам над 

бар' е ра мi, аль бо па ды хо-

дзiў i прос та спы няў ся пе-

рад iмi.

— Для роз ных вi даў 

кон на га спор ту па трэб ныя 

роз ныя па ро ды ко ней?

— Так. Конь для кан ку ра 

бу дзе з моц ны мi зад нi мi на-

га мi, у яго ка ра цей шая шыя. 

Ка лi конь для вы езд кi, то ён 

кры ху пры са джа ны на зад, 

з доў гай шы яй, вя лi кай па-

ты лi цай, вель мi эфект ны мi 

алю ра мi i лёг кiм пе ра дам. 

Гэ тым зай ма юц ца спе цы я-

лiс ты-ге не ты кi, скры жоў ва-

юць па ро ды i атрым лi ва юць 

па трэб ных ко ней. У Гер ма-

нii, на прык лад, гэ та цэ лая 

iн дуст рыя.

— Што бы ло са мым 

скла да ным у ра бо це з ма-

ла дым Сан дра?

— Трэ ба бы ло пе ра жыць пад-

лет ка вы ўзрост. У мя не, дзя ку ю чы 

ха рак та ру, ха пi ла на гэ та цяр пен ня. 

З iм нель га бы ло зма гац ца, пры му-

шаць сi лай, та му што ён усё роў на 

мац ней шы. Трэ ба бы ло прос та што-

дня пра ца ваць. На ша су пра цоў нiц-

тва з пяці да сямі га доў бы ло са мым 

цяж кiм пе ры я дам. Ка лi я вы еха ла з 

iм на пер шыя спа бор нiц твы, нас вы-

клю чы лi пад час яз ды. Сан дра прос та 

пад ня ўся на зад нiя но гi i раз вяр нуў ся 

ў мо мант вы ка нан ня эле мен та. Але 

я ўсё роў на ра зу ме ла, што гэ та конь 

вы со ка га кла са, ды i ўсе спе цы я лiс ты 

ка за лi тое ж са мае.

— Коль кi ча су вы пра во дзi це з 

iм ця пер?

— Кож ны дзень з 9 ра нi цы да 7 ве-

ча ра. Гэ та не толь кi трэ нi роў кi, але i 

прос та пра гул кi. Ста ра юся, каб ко нi 

га дзiн пяць пра во дзi лi па-за ме жа мi 

бок са, бо па пры ро дзе яны па вiн ны 

быць прак тыч на ўвесь час у ру ху — 

у сва iх бок сах жы вё лы па чы на юць 

чэз нуць.

«Па чак вi та мi наў — 
100 еў ра, маг нiт ная 
па по на — ад дзвюх 
ты сяч»

— У чым за клю ча ец ца асноў ны 

до гляд спар тыў ных ко ней?

— Па-пер шае, там, дзе яны трэ-

нi ру юц ца, па вi нен быць пэў ны грунт. 

Гэ та бе лы квар ца вы пя сок, пе ра мя-

ша ны з геа тэкс ты лем, ён аба вяз ко ва 

па вi нен быць мок ры. Та ды гэ ты грунт 

не пра валь ва ец ца, а дае ка ню маг-

чы масць амар ты за ваць, што за хоў-

вае яго звяз кi, су ха жыл лi i су ста вы. 

Дру гi мо мант — умо вы ў ка нюш нi. 

Там па трэб ныя вок ны, усё па вiн на 

пра вет ры вац ца, важ ныя вы со кiя сто-

лi, каб за бяс пе чыць доб рую цыр ку-

ля цыю па вет ра. Ня гле дзя чы на тое, 

што ёсць вы раз «кон скае зда роўе», 

зда роўе ў гэ тых жы вёл вель мi ўраз-

лi вае, та му вель мi важ ны мо мант — 

хар ча ван не. Трэ ба пэў нае се на, мы 

куп ля ем яго ў не ка то рых гас па дар-

ках у Бе ла ру сi. За мя жой за каз ва-

ем мюс лi i вi та мiн ныя комп лек сы. 

Так са ма ў на шых ко ней ёсць са ля-

рый, мый кi, маг нiт ныя па по ны i на-

клад кi. Яны вы ка рыс тоў ва юц ца для 

рас слаб лен ня. Ёсць спе цы яль ныя 

апа ра ты для ма са жу. Спар тыў ным 

ко ням трэ ба i пэў нае ве тэ ры нар нае 

аб слу гоў ван не — гэ та не толь кi вак-

цы на цыя, але i рэнт ге ны, уль тра гук. 

На шчас це, у нас ёсць доб рыя спе-

цы я лiс ты. Ко нi як паў на вар тас ныя 

спарт сме ны, iм часта трэ ба больш, 

чым ча ла ве ку.

— А на што яны час цей за ўсё 

хва рэ юць?

— Са мае рас паў сю джа нае — гэ та 

траў ма тызм. Ма ла дыя ко нi гу ля юць 

i мо гуць траў мi ра вац ца, да рос лыя 

атрым лi ва юць па шко джан нi ў вы нi-

ку на гру зак. Час тая хва ро ба i праб-

ле ма — ко лi кi, яны час цей за ўсё 

абумоў ле ны ня якас ным хар ча ван-

нем. Ка лi ка ню прос та даць па па свiц-

ца ў пры ро дзе, ён нi ко лi не возьме 

лiш ня га, бу дзе вы бi раць кож ную тра-

вiн ку, але ка лi гэ та се на, то ён ужо 

не мо жа вы зна чыць неш та дрэн нае, 

i ад гэ та га мо гуць быць не га тыў ныя 

на ступ ствы. У ко ней ня ма рвот на-

га рэ флек су, та му ўсё, што тра пi ла 
ўнутр, там i за ста ец ца. У ра сiй скай 
спарт смен кi ня даў на конь за гi нуў 
з-за ко лiк прос та на тур нi ры, а стра-
та жы вё лы — гэ та заў сё ды тра ге дыя, 
та му што гэ та на шы дзе цi.

— Якi ўзрост ап ты маль ны для 
спар тыў на га ка ня?

— Ад 10 да 16 га доў. А вось для 

спарт сме на ў гэ тым пла не нi я кiх 

аб ме жа ван няў ня ма. На прык лад, 

жан чы не, якая сён ня зай мае пер-

шае мес ца ў су свет ным рэй тын гу, 

50 га доў, i яна з'яў ля ец ца са май ты-

ту ла ва най спарт смен кай у кон ным 

спор це.

— Ад ка го больш за ле жыць пос-

пех — ад ка ня або спарт сме на?

— Ёсць ча ты ры кам па не нты, важ-

ныя ў роў най сту пе нi, — гэ та спартс-

мен, конь, трэ нер i фi нан са ван не. 

Ка лi ад но звя но вы па дае, нi чо га не 

атры ма ец ца.

— На коль кi са мо му спарт сме-

ну сён ня да во дзiц ца ўклад вац ца ў 

фiнан са ван не свай го ка ня?

— Прак тыч на на ўсе сто пра цэн-

таў. Для та го каб тра пiць на пра фе-

сiй ную арэ ну, трэ ба вель мi мно гае 

за бяс пе чыць сва ёй жы вё ле. На прык-

лад, па чак вi та мi наў каш туе 100 еў-

ра, маг нiт ная па по на — ад 2000 еў ра, 

мя шок мюс лi — ад 20, яго ха пае на 

ты дзень. Ця пер, ка лi я тра пi ла ў на-

цы я наль ную ка ман ду, у мя не ёсць 

пэў нае фi нан са ван не, зар пла та, 

аму нi цыя, па езд кi на спа бор нiц твы, 

су тач ныя. А ра ней збi ра ла ўсё па 

кру пiн ках, i ка лi б не тая ста рэнь кая 

BMW, не факт, што ўсё гэ та бы ло б 

у мя не за раз.

«На пен сii нi я кiх 
мя са кам бi на таў»

— Цi шмат у вы езд цы за ле жыць 

ад суд дзяў?

— Вя до ма, до ля суб' ек тыў най 

ацэн кi там пры сут нi чае. Вы езд ка — 

гэ та ўсё ж та кi кла сiч ны вiд кон на га 

спор ту, вiд з гiс то ры яй, i ты па вi нен 

ша на ваць яго тра ды цыi, пры трым лi-

вац ца iх. Спарт смен ста но вiц ца май-

страм, толь кi ка лi сам вы га дуе ка ня, 

а не прос та ку пiць яго i адзiн раз па-

спя хо ва вы сту пiць. Та му ка лi суд дзi 

ба чаць, што тваё вы ступ лен не не ра-

за вая ак цыя, то на штось цi мо гуць за-

плю шчыць во чы, але гэ та да ты чыц ца 

толь кi са мых дроб ных па мы лак.

— У Еў ро пе кон ны спорт па пу-

ляр ны ся род гле да чоў?

— Так, да та го ж ця пер там зра-

бi лi вель мi цi ка вы сэр вiс Spectator 

Judging. Ён да зва ляе на зi раць за 

спа бор нiц тва мi ан лайн i па ра лель на 

з суд дзя мi ста вiць ад зна кi. По тым 

на таб ло з'яў ля юц ца ба лы суд дзяў 

i ся рэд няя ад зна ка гле да чоў, у фi-

на ле пуб лi ку ец ца, хто пе ра мог на 

дум ку ад ных i iн шых. На буй ных спа-

бор нiц твах гле да чу, якi мак сi маль-

на на блi жа ец ца да ад знак суд дзяў, 

вы да юць ад мыс ло вы сер ты фi кат з 

аў то гра фа мi ўсiх спарт сме наў. Гэта 

вель мi цi ка ва, гэ та за хоп лi вае i пры-

му шае гле да чоў раз бi рац ца ў тым, 

што ро бiць па ра i якiя ба лы за гэ та 

па вiн на атры маць. Ча ла век па чы-

нае вы ву чаць пра вi лы, чы таць, цi-

ка вiц ца. Сён ня нам та ко га 

не ха пае.

— У Бе ла ру сi ў ва шым 

вi дзе сён ня моц ная кан ку-

рэн цыя?

— На жаль, з-за не да-

хо пу ма са вас цi ў асноў ным 

мы кан ку ры ру ем у Цэнт-

ральна еў ра пей скай зо не, 

та му што на фi на лы ад бi-

ра ем ся ад туль, на Алiм пi я-

ду — так са ма. Гэ та зна чыць, 

мы зма га ем ся з ра сi я на мi, 

укра iн ца мi, пры бал та мi, па-

ля ка мi, чэ ха мi i гэ так да лей. 

Але, на шчас це, у нас ужо 

з'яў ля ец ца шмат та ле на вi-

тых перс пек тыў ных пар.

— Якiя за да чы ця пер 

ста яць пе рад ва мi з Сан-

дра?

— У нас аб ну лi ла ся ква-

лi фi ка цыя да Алiм пiй скiх 

гуль няў, але лi цэн зiя ў кра-

i не за ста ла ся. Гэ та звя за-

на з iх пе ра но сам. Таму за 

ця пе раш нi се зон нам iз ноў 

трэ ба атры маць ква лi фi ка-

цыю, а гэта зна чыць пра ехаць два 

пэў ныя тур нi ры на вы со кiм уз роў нi, 

на браць там не аб ход ныя ба лы ад са-

мых вя до мых пя цi зор ка вых суд дзяў, 

якiя пра цу юць на Алiм пiй скiх гуль нях, 

чэм пi я на тах све ту i Еў ро пы.

— Крыўд на стра цiць та кую 

доўга ча ка ную пу цёў ку?

— Не, та му што мы атры ма лi да-

дат ко вы час пад рых та вац ца, прый-

сцi ў фор му, вы пра вiць ней кiя свае 

па мыл кi. Мi ну лы се зон быў вель мi 

на сы ча ны i вель мi цяж кi, тым больш 

Сан дра яшчэ толь кi дру гi год вы сту-

паў па Вя лi кiм пры зе, а гэ та вель мi 

ма ла, i тое, што ён зра бiў, для мя не 

фан тас ты ка.

— I апош няе пы тан не, якое час-

та цi ка вiць чы та чоў. Што ча кае 

спар тыў ных ко ней на «пен сii»?

— Нi я кiх мя са кам бi на таў, як ка-

жуць не ка то рыя. Яны па чы на юць 

жыць яшчэ лепш, чым пад час спар-

тыў най кар' е ры. Нi адзiн спарт смен 

свай го ка ня нi ко лi не кi не i не дасць 

па крыў дзiць. Ка лi ёсць маг чы масць 

ды да зва ляе зда роўе, мы трэ нi ру ем 

на iх дзе так або вы пус ка ем шпа цы-

ра ваць ра зам з ма ла ды мi ка ня мi. 

Але ка лi рап там у ко ней зда ра ец ца 

ней кая сур' ёз ная хва ро ба, то толь кi 

ўсып лен не — мы не да пус ка ем па кут. 

Гэ тыя жы вё лы до раць нам столь кi 

яр кiх мо ман таў i ста ноў чых эмо цый 

усiм сва iм жыц цём, яны пра хо дзяць 

з на мi по бач та кiя скла да ныя вы пра-

ба ван нi, што па да рыць iм шчас лi вую 

пен сiю — гэта са мае ма лое, чым мы 

мо жам iм ад дзя чыць.

Фота Алесі РЭЎТАВАЙ 

і Марыі КАЛЕСНІК.

На пя рэ дад нi па дзеiНа пя рэ дад нi па дзеi

Бе ла рус кiя 
лёг ка ат ле тыч ныя гуль нi

Менш за два тыд нi за ста ец ца да га лоў на га стар ту гэ та га ле та — 

чэм пi я на ту Бе ла ру сi па лёг кай ат ле ты цы, якi трэ цi раз прой дзе на 

На цы я наль ным алiм пiй скiм ста ды ё не «Ды на ма». Фо рум ад бу дзец ца 

з 31 лi пе ня да 2 жнiў ня пад наз вай «Бе ла рус кiя лёг ка ат ле тыч ныя гуль-

нi» i збя рэ най леп шых ат ле таў на шай кра i ны ў сек та рах i на бе га вых 

да рож ках. Спа бор нiц тва бу дзе на поў не на на цы я наль ным ка ла ры там, 

а ўсе пры сут ныя на ста ды ё не атры ма юць маг чы масць аку нуц ца ў 

ат мас фе ру бе ла рус кай ста ра жыт на сцi.

Ар га нi за та ры пад рых та ва лi мност ва сюр пры заў i на вiн для бе ла рус кiх ба-

лель шчы каў. На прык лад, у рам ках гэ та га рэс пуб лi кан ска га стар ту прой дуць 

эс та фет ныя за бе гi 4 х 400 мет раў для кар па ра тыў ных ка ман даў, а так са ма 

зме ша ная ся мей ная эс та фе та для ўсiх ах вот ных. Удзель нi кi бу дуць акрэ ды та-

ва ны як пра фе сiй ныя спарт сме ны, атры ма юць унi каль ныя на груд ныя ну ма ры 

i бу дуць зма гац ца за ме да лi i спе цы яль ныя пры зы ў пра мым эфi ры ад на го 

з вя ду чых тэ ле ка на лаў кра i ны. Для ўдзе лу ў кар па ра тыў най эс та фе це мож-

на за явiць муж чын скую (чатыры ча ла ве кi), жа но чую (чатыры ча ла ве кi) або 

зме ша ную (два муж чы ны, дзве жан чы ны) ка ман ду на за бег 4 х 400 мет раў. 

Ад зна чым, што ўсе ўдзель нi кi па вiн ны быць ста рэй шыя за 18 га доў.

У за ключ ны дзень чэм пi я на ту Бе ла ру сi прой дуць ся мей ныя эс та фет ныя 

за бе гi, удзел у якiх мо гуць узяць тры ча ла ве кi: та та, ма ма i дзi ця ва ўзрос це 

4—6 га доў. У гэ тай эс та фе це та та па вi нен бу дзе пе ра адо лець дыс тан цыю 

200 мет раў, ма ма — 150, а са мы юны ўдзель нiк за вер шыць за бег 50-ме-

тро вай дыс тан цы яй. Па вы нi ках усiх за бе гаў бу дуць вы зна ча ныя тры са мыя 

хут кiя ка ман ды.

Знай сцi пад ра бяз ную iн фар ма цыю i за рэ гiст ра вац ца на гэ тыя за бе гi 

можна на афi цый ным сай це Бе ла рус кай фе дэ ра цыi лёг кай ат ле ты кi.

Ха кейХа кей

«Зуб ры» па ча лi пад рых тоў ку 
да се зо на

На ця пе раш нi мо мант рос тар мiнск ага «Ды на ма» зна хо дзiц ца ў ста-

дыi фар мi ра ван ня, кант рак ты з мно гi мi ха ке iс та мi ўжо пад пi са ныя, 

з не ка то ры мi гуль ца мi пе ра мо вы зна хо дзяц ца ў фi наль най ста дыi.

Тым не менш пад рых тоў ку ка ман да па ча ла ў бя гу чым скла дзе: у су вя зi з 

ка ра на вi ру сам шэ раг за меж ных ха ке iс таў не здо леў пры ля цець у Бе ла русь 

да па чат ку збо ру, ад нак iх пры быц цё ча ка ец ца з дня на дзень. Ра зам з тым 

Фран сiс Па рэ, Дэ нi Тэй лар i Да мi нiк Фурх ужо да лу чы лi ся да ка ман ды. Дня-

мi кант рак ты з клу бам пад пi са лi Iлья Шын ке вiч, Аляк сандр Паў ло вiч i Iван 

Драз доў. Iлья Усаў i Ула дзi слаў Су ркоў за клю чы лi проб ныя па гад нен нi.

У су вя зi з су свет най эпi дэ мi яй ка ра на вi ру са план пад рых тоў кi быў скарэк-

цi ра ва ны. Так, бы лi ад ме не ны за пла на ва ныя спа рын гi з чэ ля бiн скiм «Трак-

та рам» i мiж на род ны тур нiр у Нур-Сул та не. Ця пер трэ нер скi штаб клу ба 

пра пра цоў вае iн шыя ва ры ян ты та ва рыс кiх мат чаў.

Ра нi цай 14 лi пе ня ха ке iс ты зда лi тэст на COVID-19, а ўжо на на ступ ны 

дзень прый шлi зда ваць тэс ты па фiз пад рых тоў цы. У блi жэй шы час ка ман да 

бу дзе пра ца ваць у рэ жы ме трох ра зо вых трэ нi ро вак — лёд, трэ на жор ная за ла 

i «зям ля». Пры гэ тым вы ра ша на пры няць су праць э пi дэ мi я ла гiч ныя ме ры i 

iза ля ваць ка ман ду на час ву чэб на-трэ нi ро вач ных збо раў. Та кiм чы нам, жыць 

«зуб ры» бу дуць у за кры тым ад ста рон нiх за га рад ным комп лек се, а трэ нi ра-

вац ца ў рэ жы ме аб ме жа ва на га до сту пу ста рон нiх на «Мiнск-Арэ не».

Ад зна чым, што старт про да жу аба не мен таў i бi ле таў на се зон па куль ад-

кла да ец ца. Кi раў нiц тва клу ба ча кае пуб лi ка цыi ка лен да ра мат чаў рэ гу ляр-

на га пер шын ства, каб зра зу мець фар мат пра вя дзен ня тур нi ру i коль касць 

па ядын каў, а так са ма вы ву чыць рэ ка мен да цыi па пра ду хi лен нi рас паў сюдж-

ван ня вi ру са COVID-19, якiя КХЛ ра за сла ла клу бам-удзель нi кам.

На вi ныНа вi ны

«Бiт ва га ра доў»
Пад та кой наз вай 18—19 лi пе ня на ад кры тай лет няй пля цоў цы па ву-

лi цы Ля шчын ска га, 8 у Мiн ску прой дзе тур нiр па функ цы я наль ным 

мна га бор'i ся род ама та раў i пра фе сi я на лаў.

«Бiт ва га ра доў» — гэ та ме ра пры ем ства з су час ным по гля дам на спорт, 

дзе ня ма пе ра шкод для са ма рэа лi за цыi, за яў ля юць ар га нi за та ры. У iм 

возь муць удзел 68 спарт сме наў, 14 ка ман даў — муж чы ны i жан чы ны, якiя 

зай ма юц ца функ цы я наль ным шмат бор' ем больш за паў го да, па ка жуць 

сваё май стэр ства i бу дуць зма гац ца за зван не са май моц най i пад рых та-

ва най ка ман ды.

Ся род удзель нi каў — зор кi шмат бор'я з Бе ла ру сi i Ра сii: Мi кi та Юн даў, 

Воль га Афа нась е ва, Мак сiм Ма ка раў, Эраст Пал кiн, Аляк сандр Iль iн.

Бе ла ру сы вы сту пяць 
на I Гуль нях кра iн СНД
Ка ля 300 спарт сме наў з на шай кра i ны 

возь муць удзел у тур нi ры, 
якi прой дзе ў Ка за нi з 4 да 11 ве рас ня

— Бе ла рус кая дэ ле га цыя бу дзе на лiч ваць ка ля 390 ча ла век, у тым лi ку 

трэ не раў, ура чоў, суд дзяў, ад мi нiст ра цый ны апа рат, — ад зна чыў мi нiстр 

спор ту i ту рыз му Бе ла ру сi Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК.

Для пра вя дзен ня Гуль няў у Ка за нi за дзей нi ча юць 14 спар тыў ных аб' ек таў, 

боль шасць з якiх бы лi па бу да ва ныя да Унi вер сi я ды 2013 го да. Мяр ку ец ца, 

што ў спа бор нiц твах па 22 вi дах спор ту возь муць удзел ат ле ты ва ўзрос це 

ад 14 да 23 га доў. У пра гра му ўклю ча ныя бас кет бол (3х3), бокс, ва лей бол 

(пляж ны), на столь ны тэ нiс, мас тац кая гiм нас ты ка, вод нае по ла, дзю до, бад-

мiн тон, пла ван не, спар тыў ная ба раць ба, сам ба, фех та ван не, фут бол (мi нi-

фут бол), ба раць ба на па ясах, ку рэш, ка ра тэ, тан ца валь ны спорт, арм рэс лiнг, 

мас-рэ слiнг, гi ра вы спорт, тай скi бокс, шах ма ты.

Бе ла рус кiя ат ле ты вы сту пяць у 20 вi дах. Пла ну ец ца ра зы граць ка ля 

280 кам плек таў ме да лёў.

Асо баАсо ба

«КО НI — 
ГЭ ТА НА ШЫ ДЗЕ ЦI»

Каб ку пiць доб рую спар тыў ную жы вё лу, яна пра да ла сваю ма шы ну 
i сён ня дзе сяць га дзiн што дзень пра во дзiць на ка нюш нi

Вы езд ка, па мiж на род най тэр мi на ло гii — дрэ су ра, вы шэй шая 

шко ла вер ха вой яз ды i алiм пiй скi вiд. Лi чыц ца са мым эле гант ным 

вi дам кон на га спор ту. У iм спарт смен па вi нен пра дэ ман стра ваць 

здоль насць ка ня да пра вiль ных i пра дук цый ных ру хаў на ўсiх алю рах 

у роз ным тэм пе, па воль ныя i рыт мiч ныя пе ра хо ды з ад на го алю ра 

ў iн шы, пра вiль ную стой ку, аса джван не (рух на зад), рух з ба ка вым 

згi нан нем, вы пра ца ва ныя спе цы яль най трэ нi роў кай скла да ныя ру хi 

(пi ру э ты, змен ка на гi на га ло пе, па саж, пi я фе). Пры вы ка нан нi гэ тых 

прак ты ка ван няў конь па вi нен ру хац ца, за хоў ва ю чы тое цi iн шае ста-

но вi шча свай го кор пу са, якое ад па вя дае ну ма ру пра гра мы. Ацэнь ва-

ец ца так са ма агуль ны вы гляд ка ня, яго гар ма нiч насць i пры род ная 

здоль насць да элас тыч ных пры го жых ру хаў.

Матэрыялы паласы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Воль га САФ РО НА ВА:
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