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Эк стрым на ад ным ко ле
За ўва жаю ў Ва сі лі сы брош ку руч ной 

ра бо ты — сі ні кіт. «Гэ та сім вал за ка ха нас-

ці?» — пы та ю ся. «Не! Ве ра ў тое, што ма ры 

збы ва юц ца», — усмі ха ец ца ў ад каз.

Ця пер Ва сі лі са мо жа спа кой на ана лі за-

ваць сваё пе ра ма га нос нае вы ступ лен не, 

але рас сла біц ца не мае пра ва. Пра сла лам 

у на шай кра і не ма ла хто ве дае. Ад нак за 

мя жой гэ та даў но па пу ляр ны спорт. У га ланд-

скім го ра дзе Ар нэм, дзе пра хо дзіў чэм пі я нат 

све ту, Ва сі лі са Мас ла ва пе ра маг ла ў фрыс-

тайл-сла ла ме бат ле. За 30 се кунд бе ла рус ка 

па ка за ла мак сі маль на скла да ныя тэх ніч ныя 

звяз кі на трох да рож ках роз най даў жы ні з 

ко ну са мі. Ме на ві та гэ ты кі ру нак ро лі ка ва га 

ка тан ня і лі чыц ца най скла да ней шым.

Па спра ба ва ла ся бе дзяў чы на і ў фрыс-

тайл-сла ла ме кла сі цы, па ка заў шы пры го жы 

2-хві лін ны та нец са сты лем, плас ты кай рук 

на трох да рож ках. Але вы со кая тэм пе ра ту ра 

і хва ля ван не па куль не да зво лі лі за браць 

пер шае мес ца.

«Так, ро лі ка вае ка тан не — спорт эк стрэ-

маль ны, траў ма тыч ны, — зга джа ец ца Ва-

сі лі са. — Едзеш на ад ным ко ле, тры ма еш 

ба ланс. Па сут нас ці гэ та фі гур нае ка тан не 

без лё ду. Але сла лам ідзе да лей. Ёсць агрэ-

сіў нае ка тан не ці ка тан не ў рам пе. Бы ла 

гіс то рыя (усмі ха ец ца), калі я па спра ба ва-

ла пра ка ціц ца ў ша ра па доб ную рам пу на 

сва іх не пры зна ча ных для гэ та га ро лі ках. 

Ой, лепш так не ра біць! Вель мі ба лю ча ўпа-

ла. Ка неш не, трэ ба на дзя ваць спе цы яль-

ную воп рат ку. Я аба ра няю толь кі ру кі, бо 

звы чай на пры зям ля ю ся на іх. Ча ты рох но-

гія «спарт сме ны» — ка ты — уме юць мяк ка 

па даць ме на ві та на ла пы. Мас тац тва гру пі-

роў кі ро біць цу ды».

Праз цер ні да зо рак
«Я па мя таю ся бе ў 4 га ды. Баць кі ку пі лі 

вя лі кае люс тэр ка і па кі ну лі яго на пад ло зе. 

Я ж ужо та ды ў сва іх ма рах бы ла фі гу рыст-

кай, — ус па мі нае Ва сі лі са. — Ма ма з та там 

рас каз ва лі, што мя не, ма лую, нель га бы ло 

ада рваць ад эк ра на, ка лі іш лі спа бор ніц твы 

па фі гур ным ка тан ні. І вось я ста ла на но вае 

люс тэр ка, па ка та ла ся, па рэ за ла ся, вя до-

ма. Гэ ты яр кі мо мант стаў пунк там ад лі ку, 

але жыц цё пай шло зу сім па-ін ша му (паў за). 

Сям'ю стра ці ла. І да вя ло ся вы жы ваць. Не 

бы ло ў мя не маг чы мас ці пай сці ў шко лу, 

каб зай мац ца тым жа фі гур ным ка тан нем. 

Ды і ні чым ін шым».

Да жыц ця дзяў чын ку вяр нуў зі мой ім пра-

ві за ва ны ка ток, у адзін мо мант яна, дзі ця, 

ста ла ад каз най, моц най, да рос лай. Са ма 

на ка пі ла на свае пер шыя ро лі кі. І та ды вы-

дат ні ца, якая стра шэн на лю біць ву чыц ца, 

упер шы ню пра пус ці ла ўро кі. «Усё, ды яг-

наз — ро лі кі га лаў но га моз гу», — смя ец ца 

Ва сі лі са.

Не бы ло апе кі, пад трым кі, і яна знай шла 

ся бе ў чы тан ні, пры ро дзе, ву чо бе і, ка неш-

не, спор це. Ча му та ды не апус ці ла ру кі? 

«Зра зу ме ла: ка лі ру хац ца, то не пра па дзеш. 

З та кі мі ін тэн цы я мі я заў сё ды, — ад каз-

вае. — Ка неш не, дзет до маў скія да лё ка не 

гур там ідуць па на хі ле най плос кас ці. Гэ та 

не да рэ чны стэ рэа тып. Спа чат ку лёг кая ат-

ле ты ка і пас ля ро лі ка вае ка тан не да шлі фа-

ва лі мой ха рак тар, дыс цып лі на ва лі. Хоць 

заўж ды ёсць ку ды рас ці ў пла не во лі. Аса-

біс та мя не спорт зра біў не тое, што мац ней-

шай, а ду шэў на ста біль най».

Дзяў чы на з за ла тым ме да лём па сту пі ла 

ва ўні вер сі тэт у Маск ве вы ву чаць рэ кла му 

і ды зайн. Але праз год за бра ла да ку мен-

ты: не знай шла пра цу, Маск ва сля зам не 

ве рыць. Ва сі лі са вяр ну ла ся ў Грод на, дзе 

атры ма ла дып лом лінг віс та ня мец кай і анг-

лій скай моў. На доб рыя паў пра фе сій ныя 

ро лі кі яна за раб ля ла доў га і мэ та на кі ра ва на. 

А ўжо стаў шы на іх, кі ну ла ся з га ла вой у сла-

лам ра біць кру тыя фіш кі ва кол ко ну саў.

Хут ка Ва сі лі са Мас ла ва вы сту пі ла на пер-

шых спа бор ніц твах, і яе за ўва жы ла кра ма 

«Сты хія», што па пу ля ры зуе эк стрэ маль ныя 

ві ды спор ту ў Бе ла ру сі. Яны су пра цоў ні ча-

юць на пра ця гу ўсёй кар' е ры чэм пі ён кі.

Ва сі лі са ка та ла ся ў дождж, снег пад ка-

сы мі по зір ка мі пра хо жых. У ма ра зы па ды-

ма ла ся ў 5 ра ні цы, каб па сы паць да ро гу 

сол лю. За лы ў яе доў га не бы ло, па куль 

зна ё мая тан цоў шчы ца не пра па на ва ла ве-

ча ра мі сваю сту дыю. Бу ду чая чэм пі ён ка ад-

пра цоў ва ла па раз мер ка ван ні на стаў ні цай, 

бег ла да ха ты — і на трэ ні роў ку да дзвюх 

га дзін но чы. Трэ ні ру ец ца Ва сі лі са са ма.

Фі ла со фія сі ня га кі та
«Па ста ян на пы та юць: «Ну, коль кі ты за-

ра бі ла? А чэм пі я нат све ту гро шы пры нёс? 

А што да лі? А што да дуць?» Не па він на лю-

дзей гэ та ці ка віць. Ка лі б я ха це ла ме на ві-

та за раб ляць, то мя не б ужо тут не бы ло. 

Я ад кры ла сваю ро лер-шко лу ў Грод не і раз-

ві ваю спорт. Тут яго больш ні хто раз ві ваць 

па куль не мо жа. Пра сла лам не ве да юць. 

Трэ ба га ва рыць, асвят ляць, нес ці ў ма сы і 

рых та ваць па ка лен не, якое пас ля ўжо са мо 

бу дзе вы хоў ваць но выя. Наш спорт за слу гоў-

вае быць уба ча ным, бо ён пры го жы. Гэ та і та-

нец, і плас ты ка, і стыль, і ка тан не, якія ма юць 

мес ца быць на эк ра нах. Не кож ны від спор ту 

та кі ві до вішч ны», — га во рыць Ва сі лі са.

Як бы скла ла ся яе жыц цё, ка лі б змал ку 

ва дзі лі за ру ку на гурт кі, пла ці лі б за за нят-

кі, куп ля лі ін вен тар? Мо жа, бы ла б уда лая 

фі гу рыст ка. Але ро лер-спорт стра ціў бы вы-

дат ную старт смен ку дак лад на. І гу тар ка не 

пра пла не тар ны маш таб, а пра на ша, бе ла-

рус кае. На мност ва пра па ноў пе ра ехаць у 

Санкт-Пе цяр бург, Бар се ло ну ці ў італь ян скія 

га ра ды трэ ні ра ваць дзя цей Ва сі лі са ска за ла 

«не». Ча му? Бо трэ ні руе гро дзен скіх дзя цей. 

І гэ та аб са лют на не за ба ва, не гуль ня. Яна 

га дуе пра фе сі я на лаў. Яны ўжо бя руць ме да лі 

ў сва іх ка тэ го ры ях, ужо на га ла ву вы шэй шыя 

за са пер ні каў. І во чы дзяў чы ны, ка неш не, га-

раць, ка лі гу тар ка ідзе пра яе вы ха ван цаў.

«Не, гэ та не я, на пэў на, шу ка ла сла лам, 

а ён шу каў мя не. Бо ка лі ма ры ла стаць фі-

гу рыст кай... У мя не на ват слё зы мо гуць 

на ка ціц ца, — ка жа спарт смен ка. — Я зра-

зу ме ла: мой цяг нік упу шча ны. Вось гэ та 

аль тэр на ты ва са ма па са бе на ра дзі ла ся, 

праз цяж кія мо ман ты яна з'я ві ла ся са ма! 

Ро лер-спорт прос та пры ліп да мя не. І я па-

ду ма ла: а мо жа так і трэ ба? Я не шу каю 

лёг кіх шля хоў, а толь кі свой. Ка лі ён та кі, то 

ня хай бу дзе та кі. І ка лі да во дзіц ца пра бі вац-

ца, я бу ду. І ня хай у мя не не атрым лі ва ец ца 

так, як хо чац ца. І цяж ка да мо віц ца з за лай. 

І, ві даць, спорт гэ ты спе цы фіч ны. І па куль 

лю дзі ма са ва не пры зна юць яго сур' ёз ным, 

хоць за мя жой ён даў но вель мі сур' ёз ны, 

спа бор ніц твы ар га ні зоў ва юць на вы со кім 

уз роў ні. Фрыс тайл-сла лам — брэнд мно гіх 

еў ра пей скіх га ра доў. Пры яз джа еш, і ця бе 

паў сюль су стра ка юць ба не ры і біл бор ды з 

тва і мі спа бор ніц тва мі, а лю дзі пры хо дзяць 

гля дзець на вы ступ лен ні».

Асноў ная скла да насць раз віц ця фрыс-

тайл-сла ла ма ў Грод не — пля цоў кі: яны па-

він ны быць не мяк кія, не глад кія, не сліз кія 

і без сты каў. Ва сі лі се Мас ла вай пай шла 

на су страч ад на шко ла, ды рэк тар якой да-

зво ліў пас ля ўро каў ка тац ца на ро лі ках у 

хо ле. Ні хто больш не ад гук нуў ся, ка лі спарт-

смен ка абі ва ла па ро гі, але і ад на го «так» 

ёй ужо да стат ко ва. На ды ван ную кры ты ку 

дзяў чы на ўва гі не звяр тае і ўлас ную спра ву 

ад кры ва ла з лёг кім сэр цам.

«Ду маю, маё шчас це не ў са цы яль ным 

ста ту се і ма тэ ры яль ным ста но ві шчы, — дзе-

ліц ца чэм пі ён ка. — Мне час та га во раць: 

«Вось клас на та бе: знай шла, чым зай мац-

ца, і не лі чыш дні да пят ні цы». Але так мо жа 

кож ны! І ка лі ча ла век не ад шу каў пры зван-

не, зна чыць, гэ та лад жыц ця ві на ва ты або 

се ры ял пас ля ра бо ты. Вый сці з зо ны кам-

фор ту, ры зык нуць, не ча каць па ня дзел ка. 

Мае ма ры збы ва юц ца не ма гіч ным чы нам. 

Вось люб лю я ро лі ка вае ка тан не і не лі чу 

яго пра цай, як люб лю ля піць з па лі мер най 

глі ны. А што? (усмі ха ец ца) Ці ка ва і прос та 

пры ем на па да рыць сяб ру, ска жам, сі ня га 

кі та. Мо жа, і яго ма ра збу дзец ца».

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

Больш фо та і ві дэа — на сай це zvіazda.by

Яр кая спар тыў ная па дзея 

збя рэ ў ста лі цы най леп шых 

бас кет ба ліс так ва 

ўзрос та вай ка тэ го рыі U-17. 

Шас нац цаць най мац ней шых 

збор ных све ту бу дуць 

зма гац ца на пар ке це Па ла ца 

спор ту і Falcon Club арэ ны 

з 21 да 29 лі пе ня. У тур ні ры 

пры муць удзел ка ман ды 

Ан го лы, Ар ген ці ны, 

Аў стра ліі, Бе ла ру сі, Венг рыі, 

ЗША, Іс па ніі, Іта ліі, Ка на ды, 

Ка лум біі, Кі тая, Лат віі, Ма лі, 

Но вай Зе лан дыі, Фран цыі 

і Япо ніі.

Усе ўдзель ні кі ўжо пры бы лі ў 

Мінск і кам форт на раз мяс ці лі ся ў 

ста ліч ных гас ці ні цах. Га лоў ны трэ-

нер збор най Бе ла ру сі Вік то рыя 

ДА ЦУН рас ка за ла, як ад зы ва юц ца 

гос ці аб ар га ні за цыі тур ні ру ў Бе-

ла ру сі. «Ме ла зно сі ны з ка ле га мі 

са збор най Фран цыі, яны ўра жа ны 

сур' ёз най пад рых тоў кай, якая ад-

па вя дае са мым вы со кім стан дар-

там пра вя дзен ня на ват да рос лых 

тур ні раў па бас кет бо ле».

Стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ-

ра цыі бас кет бо ла Мак сім РЫ-

ЖАН КОЎ ад зна чыў, што ўсе ка-

ман ды за ра джа ныя на са мы вы со кі 

вы нік на гэ тым тур ні ры, але ў на-

шай збор най гэ та га за ра ду па він-

на быць больш за ўсіх. «Дзяў ча ты 

до ма, а тут і сце ны да па ма га юць. 

Мы га на рым ся, што Між на род ная 

фе дэ ра цыя аб ра ла Бе ла русь гас-

па ды няй пра вя дзен ня зга да на га 

тур ні ру, гэ та па каз чык па спя хо вас-

ці пра вя дзен ня шмат лі кіх спа бор-

ніц тваў у на шай кра і не і ад люст-

ра ван не, на коль кі ар га ні за цый на 

га то вы бе ла рус кі бок пра вес ці ме-

ра пры ем ства на доб рым уз роў ні. 

Вя до ма, не ма лую ро лю ады гра ла і 

доб рая рэ пу та цыя на шай жа но чай 

на цы я наль най збор най у све це».

Та ліс ма нам чэм пі я на ту стаў 

бас кет ба ліст Бус лік, а га лоў ны 

тра фей тур ні ру ўва со біў у са бе 

та лент, энер гію і эмо цыі бу ду чых 

су свет ных зо рак: ку бак све ту, 

ула даль ні цы яко га ста нуць вя-

до мы пас ля фі наль най су стрэ чы 

29 лі пе ня, уяў ляе са бой па за ло ча-

ную ка мен ную глы бу, якая, як і юныя 

гуль цы, па тра буе аг ра нкі. Ды зайн 

ме да лёў ця пе раш ня га чэм пі я на ту 

так са ма атры маў ся ўні каль ны.

«Та ко га ўзроў ню бас кет боль ны 

тур нір у нас упер шы ню, мы ўсе імк-

ну лі ся і пры кла да лі на ма ган ні для 

та го, каб гэ ты чэм пі я нат па кі нуў 

вы дат ныя ўспа мі ны, — ад зна чае 

на мес нік мі ніст ра спор ту і ту-

рыз му Аляк сандр БА РА У ЛЯ. — 

Ха цеў бы па жа даць на шай ка ман-

дзе ўпэў не нас ці, вы не па він ны за-

бы ваць, што з'яў ля е це ся на шчад-

ка мі тых вы дат ных тра ды цый, якія 

ў нас ёсць у жа но чым бас кет бо ле, 

гэ та так са ма па він на ма ты ва ваць 

і на да ваць но выя сі лы».

Ад зна чым, што на пер шым 

эта пе збор ная Бе ла ру сі згу ляе ў 

па пя рэд няй гру пе А з ка ман да мі 

Ка лум біі (21 лі пе ня), Япо ніі (22 лі-

пе ня) і Фран цыі (24 лі пе ня).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

ТА ЛЕНТ, ЭНЕР ГІЯ 
І ЭМО ЦЫІ БУ ДУ ЧЫХ ЗО РАК

Сёння 
ў Мін ску стар туе 
чэм пі я нат све ту 
па бас кет бо ле

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ЭК СТРЭ МАЛЬ НАЕ КА ТАН НЕ ЭК СТРЭ МАЛЬ НАЕ КА ТАН НЕ 
З ВА СІ ЛІ САЙ МАС ЛА ВАЙЗ ВА СІ ЛІ САЙ МАС ЛА ВАЙ


