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Ба кі аб мер ка ва лі да лей-

шае су пра цоў ніц тва і маг-

чы мас ці аб ме ну во пы там у 

рам ках рас пра цоў кі і рэа лі-

за цыі су мес ных бас кет боль-

ных пра ек таў, а так са ма 

ар га ні за цыю ві зі ту ў ад каз 

у Бе ла русь. Пла ну ец ца, што 

ўдзел у су мес ных кэм пах у 

Мін ску возь муць най леп шыя 

ка ман ды юна коў і дзяў чат 

з Абу-Да бі. Так са ма асоб на 

аб мяр коў ва ла ся тэ ма раз-

віц ця алім пій ска га ві ду 3х3, 

пра вя дзен не тур ні раў і та ва-

рыс кіх гуль няў.

Арэф аль-Ава ні за ўва жыў, 

што не ад на ра зо ва бы ваў у 

бе ла рус кай ста лі цы. На прык-

лад, у чэр ве ні 2019 го да ге-

не раль ны сак ра тар на ве даў 

цы ры мо нію ад крыц ця ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў. Ён ад зна чыў 

вы со кі ўзро вень ар га ні за цыі і 

пра вя дзен ня маш таб ных спа-

бор ніц тваў у на шай кра і не.

— Мы ра ды, што су пра-

цоў ніц тва раз ві ва ец ца ў 

пер шую чар гу дзя ку ю чы 

аса біс тым кан так там і ўзае -

ма дзе ян ню па між кі раў ні ка мі 

на шых кра ін, — пад крэс лі ла 

Анас та сія МА РЫ НІ НА. — 

Асаб лі вым склад ні кам су-

пра цоў ніц тва па між краі  на мі 

з'яў ля ец ца спар тыў ная сфе-

ра, а ка ля вы то каў су мес ных 

пра ек таў ста іць Прэ зі дэнц кі 

спар тыў ны клуб. Мы спа дзя-

ём ся на тое, што ра бо та па 

раз віц ці бас кет бо ла ў абедз-

вюх кра і нах бу дзе пра цяг ну-

тая, ка ман ды Абу-Да бі на ве-

да юць з ві зі там у ад каз Мінск 

і рэа лі зу юц ца ўсе на ме ча ныя 

пра ек ты.

Ві зіт бе ла рус кай бас кет-

боль най дэ ле га цыі ў Абу-

Да бі пра хо дзіць з 15 да 

22 каст рыч ні ка, ён рэа лі зу-

ец ца ў рам ках Ме ма ран ду-

ма аб су пра цоў ніц тве па між 

Прэ зі дэнц кім спар тыў ным 

клу бам і Са ве там Абу-Да бі 

па спор це. Пра ект ажыц-

цяў ля ец ца пры пад трым цы 

спар тыў на га клу ба «Ба ні 

Яс» і па соль ства Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь у Аб' яд на ных 

Араб скіх Эмі ра тах. Пла ну-

ец ца, што фарм-ка ман да 

«Цмо кі-Мінск» згу ляе та ва-

рыс кія мат чы з бас кет боль-

ны мі клу ба мі Абу-Да бі.

па мыл кі, але ўжо не па спя ва еш 

іх вы пра віць. Пе ра ста ём ска каць, 

ка лі ста но віц ца хо лад на, мок ра 

і воб лач на. За се зон ро бім ка ля 

250—300 трэ ні ро вач ных скач коў, 

а за ўсю кар' е ру ў мя не іх 1400, 

лі чыц ца, што гэ та ма ла.

Аляк санд ра рас каз вае, што 

пад час зі мо ва га пе ра пын ку важ на 

за ха ваць доб рую фі зіч ную фор му, 

бо што дзён ныя скач кі да юць сур'-

ёз ную на груз ку на спі ну.

— У акра ба ты цы за дзей ні ча на 

ўсё, та му ў ідэа ле, не толь кі ўлет-

ку трэ ба ад да ваць ува гу фі зіч най 

пад рых тоў цы і скач кам, але і зі-

мой, на прык лад, ха дзіць у ба сейн, 

каб ума ца ваць спі ну. Хоць, вя до-

ма, у на шым ві дзе спор ту ёсць 

вы клю чэн ні, на прык лад, ска чуць 

лю дзі, якім за 50, зда ва ла ся б, фі-

зіч на яны не так пад рых та ва ны, 

як мо ладзь, але трэ ні роў ка мі ў іх 

ужо ўсё на столь кі ад то ча на, што 

ўзрост не пе ра шко да.

Ідэа льнае на двор'е для па ра-

шут на га спор ту — 20 гра ду саў 

цяп ла, ве цер 3—5 м/с і не вя лі кая 

воб лач насць. Са мыя не бяс печ ныя 

ўмо вы на двор'я — моц ны ве цер.

— У спя ко ту ска каць ня зруч-

на — хут ка стам ля еш ся, ка лі ро бім 

па во сем скач коў у дзень, па спя-

ва ем толь кі ўклад ваць па ра шут, 

пе ра ку сіць атрым лі ва ец ца пад час 

та го, ка лі за праў ля ец ца са ма лёт. 

Ка лі хо лад на — так са ма не кам-

форт на, да во дзіц ца апра наць шмат 

адзен ня, ру хац ца ня зруч на, ру кі і 

твар мерз нуць. У лі вень ска каць 

на огул нель га, а вось ка лі дождж 

не вя лі кі — ска чам. Ка лі вы скок-

ва еш, за кошт хут ка сці па дзен ня 

і хут ка сці са ма лё та, уз ні кае па чуц-

цё, што ў твар сып ле град, хоць 

на са май спра ве ідзе ма лень кі 

дож джык, гэ та вель мі не пры ем на. 

Са мае страш нае — моц ны ве цер, 

ця бе мо жа па нес ці ку ды-не будзь, 

на дрэ ва, на прык лад. У мя не та-

кое бы ло, па ра шут па віс на дрэ вах, 

ад на на га ста ла на ней кі сук, але я 

не маг ла цал кам па віс нуць, та му 

што там бы лі тон кія суч кі і па ра-

шут ві сеў не на дзей на, да во дзі ла ся 

тры мац ца на ру ках. Хвоя ака за ла ся 

вы со кай, мет раў 30, тры ма ла ся так 

га дзі ну і на ват па ча ла пла каць ад 

бо лю і на пру жан ня.

«Ве ра год насць 
ня шчас на га 
вы пад ку не вя лі кая, 
ка лі заў сё ды 
ду ма еш га ла вой»

Пер шы ска чок з па ра шу там 

Са ша здзейс ні ла ў 16, дзяў чы на 

ка жа, што ўсе па мя та юць свае 

пер шыя ад чу ван ні ад па лё ту, звы-

чай на — гэ та эй фа рыя. Яна не 

ве да ла, што зай мац ца па ра шут-

ным спор там у Бе ла ру сі мож на 

бяс плат на, і з-за та го ска каць да-

лей не ста ла. У пра фе сій ны спорт 

Са ша прый шла да во лі поз на — у 

21 год (ідэа льны ўзрост для стар-

ту — 16 га доў), пер шы час гэ та 

ад бі ва ла ся, дзяў чы ну не ўспры ма-

лі як на ле жыць, ду ма лі, спорт для 

яе — справа не сур' ёз ная. Са ша 

да ка за ла ад ва рот нае, ка лі ста ла 

па каз ваць доб рыя вы ні кі. Не ўза-

ба ве з-за па ра шут на га спор ту ёй 

прый шло ся пе ра бу да ваць усё сваё 

жыц цё.

— Я ча мусь ці ні ко лі не зай ма-

ла ся спор там у дзя цін стве, на ват 

крыўд на, што баць кі ў свой час не 

пры му сі лі. Не ве даю, ад куль у мя-

не з'я ві лі ся та кія ам бі цыі ў 21 год, 

але па ра шут ны спорт мя не вель мі 

за цяг нуў, гэ та ўжо спо саб жыц ця, 

там у мя не сяб ры, на ват му жа су-

стрэ ла на аэ ра дро ме. За раз атры-

ма ла ся знай сці ба ланс па між спор-

там і ра бо тай, у мя не эка на міч ная 

аду ка цыя, але я ні ко лі не пра ца ва-

ла па спе цы яль нас ці, блі жэй пі яр, 

мар ке тынг і ка му ні ка цыі, доў гі час 

я пра ца ва ла прэс-сак ра та ром фе-

дэ ра цыі авія цый на га спор ту.

За раб ляць па ра шут ным спор-

там у Са шы не атрым лі ва ец ца, а 

вось укла даць гро шы ў гэ ты за ня-

так трэ ба, та му ча сам дзяў чы не 

да во дзіц ца чымсь ці ах вя ра ваць.

— Ка лі ў мя не ста іць пы тан не, 

што ку піць: шлем ці су кен ку, я, 

вя до ма, абя ру пер шае, бо на аэ-

ра дро ме пра вод жу знач на больш 

ча су, чым у клу бах.

Пра бяс пе ку ў сва ім ві дзе спор ту 

па ра шу тыст ка ка жа з усмеш кай.

— Ве ра год насць ня шчас на га 

вы пад ку тут не вя лі кая, ка лі ты со-

чыш за сва ім па ра шу там і заў сё-

ды ду ма еш га ла вой. Пер шы раз 

я ска ка ла са ма стой на, бо лі чы ла, 

што ска каць з ін струк та рам не як 

не сур' ёз на. Сён ня ні ко му не па раю 

ра біць, як я, гэ та вель мі траў ма-

не бяс печ на, то но гі ла ма юц ца, то 

атрым лі ва юц ца ўда ры, а га лоў-

нае — кай фу ні я ка га. Вы валь ва-

еш ся, па ра шут ад кры ва ец ца сам, 

а ты прос та боў та еш ся. Шмат траў-

маў і смя рот ных зы хо даў сён ня 

зда ра ец ца з-за з'яў лен ня ма лень-

кіх вы са кас ко рас ных па ра шу таў. 

Лю дзі пе ра ацэнь ва юць свае сі лы, 

каб пры зям ліць ма лень кі па ра шут, 

на яго трэ ба пе ра хо дзіць па этап на, 

чы таць шмат тэ о рыі, пра хо дзіць 

кур сы. Лю дзі ду ма юць, што ўсё-

ма гут ныя і раз бі ва юц ца.

Стра ху ска каць у мя не ня ма, 

баіш  ся, ка лі ідзеш ра біць штось ці 

но вае, хоць па ру ра зоў бы лі эк-

стрэ маль ныя сі ту а цыі. Да во дзі ла ся 

ад кры ваць за па сны па ра шут, ка лі 

асноў ны ад кры ва ўся за над та доў-

га ці ад кры ва ўся ня пра віль на. Гэ та 

не страш на, ка лі ве да еш, што ра-

біць у гэ ты мо мант, трэ ба пры маць 

ра шэн ні вель мі хут ка, без па ні кі. 

Та му ў ідэа ле што ты дзень кож ны 

па ві нен ад пра цоў ваць свае дзе-

ян ні ў эк стрэ маль ных сі ту а цы ях. 

Для гэ та га ў нас ёсць спе цы яль ны 

трэ на жор, за ла зіш ту ды, та бе па-

зна ча юць праб ле му і па ра шу тыст 

па ві нен ма мен таль на па ка заць 

свае дзе ян ні ў па вет ры.

Аляк санд ра пры зна ец ца, што 

пад час зда рэн ня не па спя ва еш 

ду маць аб на ступ ствах, а вось 

по тым, ужо на зям лі, з'яў ля юц ца 

страш ныя дум кі.

— На ступ ны ме сяц зда ец ца, 

вось-вось што-не будзь зда рыц ца, 

але гэ та пра хо дзіць. Ёсць у па ра-

шут ным спор це і вель мі пры ем ныя 

мо ман ты.

— У кож ным скач ку мы па спя-

ва ем на зі раць за края ві да мі, усе 

мес цы, ку ды ез дзім на спа бор-

ніц твы, вель мі пры го жыя — го ры, 

азё ры, уз бя рэж жа. Спа чат ку гля-

дзіш ва кол, кай фу еш, а по тым ужо 

ўклю ча еш ся ў ска чок.

Шан цаў на тое, што па ра шут ны 

спорт тра піць у пра гра му Алім пій-

скіх гуль няў вель мі ма ла, а вось 

су меж ны від — аэ ра ды на міч ныя 

дыс цып лі ны (для гэ та га вы ка рыс-

тоў ва ец ца аэ ра ды на міч ная тру ба, 

у якой па вет ра ру ха ец ца вер ты-

каль на ўверх, што да зва ляе імі-

та ваць сва бод нае па дзен не. Та кія 

тру бы вы ка рыс тоў ва юц ца ў за-

баў ляль ных мэ тах, для трэ ні роў-

кі спарт сме наў-па ра шу тыс таў і 

пад рых тоў кі ва ен ных) бліз кія да 

гэ та га. Хут ка та кая аэ ра ды на міч-

ная тру ба іFLY Mіnsk з'я віц ца і ў 

Бе ла ру сі.

— Аэ ра труб ныя дыс цып лі ны 

раз ві ва юц ца ця пер ша лё ны мі 

тэм па мі. Тру бы з'яў ля юц ца ўсю ды, 

хоць гэ та і нятан на. Шмат дзя цей 

за хап ля ец ца гэ тым і ства ра юць у 

тру бе не ве ра год ныя рэ чы. Мно гія 

дыс цып лі ны пе ра ня тыя з па вет-

ра, але з'я ві лі ся і но выя, толь кі аэ-

ра ды на міч ныя, дыс цып лі ны, ужо 

ста лі пра во дзіц ца чэм пі я на ты све-

ту, Еў ро пы і Куб кі све ту па гэ тым 

спар тыў ным кі рун ку, — рэ зю муе 

Аляк санд ра і спа дзя ец ца па спа-

бор ні чаць на су свет най арэ не і ў 

гэ тым ві дзе спор ту.

Фо та здым кі прадстаўлены 

ге ра і няй ін тэр в'ю.

што ўсё ма гут ныя і — раз бі ва юц ца»

«Асаб лі вым склад ні кам су пра цоў ніц тва з'яў ля ец ца спар тыў ная сфе ра»
Бе ла русь і Абу-Да бі бу дуць пра цяг ваць двух ба ко выя адносіны па раз віц ці бас кет бо ла

Матэрыялы падрыхтавала Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

На гэ тым тыд ні ў Са ве це Абу-Да бі па спор це ад бы-

ла ся ра бо чая су стрэ ча з удзе лам кі раў ніц тва ар га-

ні за цыі і прад стаў ні коў бе ла рус ка га бо ку. У ме ра-

пры ем стве ўзя лі ўдзел ге не раль ны сак ра тар Са-

ве та Абу-Да бі па спор це Арэф аль-Ава ні, тэх ніч ны 

ды рэк тар Са ве та Абу-Да бі па спор це Та лаль Мас та-

фа аль-Ха шэ мі, ге не раль ны Сак ра тар — вы ка наў-

чы ды рэк тар Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла 

Анас та сія Ма ры ні на і Па сол Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 

Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах Анд рэй Лу ча нок.


