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Пад вя лі 
па спеш ныя 

кід кі...
Збор ная Бе ла ру сі па ганд бо ле 

сён ня пра вя дзе 
за ключ ны матч 

дру го га гру па во га эта пу 
чэм пі я на ту Еў ро пы

У па ня дзе лак бе ла рус кія ганд-

ба ліс ты са сту пі лі збор най Іс па-

ніі, дзе ю ча му чэм пі ё ну Ста ро га 

Све ту, 28:37 і стра ці лі шан цы на 

вы хад у паў фі нал.

— Су праць ка ман ды та ко га вы-
со ка га кла са нам уда ло ся вы даць 
доб ры пер шы тайм. Атрым лі ва лі ся 
контр ата кі, гэ та быў ключ да пос-
пе ху ў пер шыя 30 хві лін, — ка жа 
га лоў ны трэ нер збор най Бе ла-

ру сі Юрый ШАЎ ЦОЎ. — Ка ман да 
Іс па ніі да свед ча ная і пра па ноў ва ла 
нам роз ныя сіс тэ мы аба ро ны. Нейкі 
час на ша на па дзен не спраў ля ла ся. 
У дру гім тай ме іх ва ра тар па ка-
заў вы дат ную гуль ню. Ме на ві та ён 
здзейс ніў пе ра лом у гэ тым мат чы. 
На ша аба ро на бы ла не ста біль ная 
ў дру гім тай ме, ва ра та ры па ка за лі 
вель мі ніз кі пра цэнт.

— Нас пад вя лі па спеш ныя кід-
кі і стра ты ў вель мі важ ны мо мант. 
Пас ля гэ та га лік стаў «мі нус пяць». 
Іс пан цы ада рва лі ся, і мы ўжо не 
змаг лі іх да стаць, — ка мен туе гу-
лец на шай ка ман ды Ула дзі слаў 

КУ ЛЕШ. — Трэ ба пра ца ваць над 
дыс цып лі най, каб не ра біць не аб-
грун та ва ных кід коў, да во дзіць ата кі 
да ла гіч на га за вяр шэн ня. У нас ёсць 
яшчэ ад на гуль ня.

Збор ныя Іс па ніі і Хар ва тыі да-
тэр мі но ва афор мі лі свой вы хад у 
паў фі нал. Ка ман да Гер ма ніі га ран-
та ва ла са бе трэ цяе мес ца ў гру пе 
і бу дзе зма гац ца за пя тае мес ца 
ў тур ні ры.

Пас ля чац вёр та га ту ра асноў на га 
раў нда пра вы край ні збор най Бе ла-
ру сі Мі кі та Вай лу паў зай мае 3-е мес-
ца ў спі се най леп шых бам бар дзі раў. 
У яго ак ты ве 35 га лоў (73 % эфек-
тыў нас ці кід коў). Бе ла рус кі лі ней ны 
Ар цём Ка ра лёк зна хо дзіц ца на 5-й 
па зі цыі ў гэ тым жа спі се. На яго ра-
хун ку 30 га лоў (73 % эфек тыў нас ці 
кід коў).

Свой за ключ ны матч дру го га 
гру па во га эта пу па да печ ныя Юрыя 
Шаў цо ва пра вя дуць сён ня су праць 
ка ман ды Аў стрыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да свай го юбі лею шко ла атры-
ма ла вы дат ны па да ру нак — ка-
пі таль ны ра монт. Ён па чаў ся 
паў та ра го да та му. За гэ ты час 
ад бы лі ся пры ем ныя зме ны: бы-
лі ад ра ман та ва ныя і ўцеп ле ныя 
ка нюш ні, а так са ма ад мі ніст ра-
цый ныя бу дын кі, цал кам змя ні лі 
ма неж, за мя ні лі ста ры дах і вок-
ны, уста ля ва лі тры бу ну для гле да-
чоў. Дзе цям і трэ не рам стала кам-
форт на тут пра ца ваць не толь кі ў 
цёп лы час го да, ка лі за ня ткі мож-
на пра во дзіць на ву лі цы.

За зір нуў шы ў шко лу кон на га 
спор ту ў абед, мы тра пі лі ў са-
мы раз гар трэ ні ро вак — ця пер 
на стаў ні кі рых ту юць сва іх вуч няў 
да дзі ця чых рэс пуб лі кан скіх спа-
бор ніц тваў. Хтось ці ад пра цоў вае 
тэх ні ку вы езд кі ў ма не жы, хтось-
ці яшчэ толь кі рых туе ко ней да 
трэ ні роў кі, а 9-га до вы Кі рыл 
Ляў чо нак на зі рае за трэ ні роў кай 
сяст ры з тры буны, та му што яго 
за ня ткі ўжо скон чы лі ся. «Я прый-
шоў у гэ тую шко лу прос та та му, 
што мне па да ба юц ца ко ні, зай-
ма ю ся амаль год, — рас каз вае 
хлоп чык. — Ужо ўмею ска каць 
га ло пам і рыс сю, ра біць важ ныя 
ру хі на ка ні — на ву чыц ца гэ та му 
бы ло ня прос та. Мне яшчэ трэ ба 
бу дзе пра ца ваць над тым, каб 
упэў не на тры мац ца ў сяд ле». Кі-
рыл са сва ёй сяст рой Ма шай пры-
яз джа юць на трэ ні роў кі ў За зер'е 
з су сед няй вёс кі Сед ча, шлях да 
шко лы яны звы чай на пе ра адоль-
ва юць на ро ва рах. Па куль Ма ша 
ра зам з іх лю бі мым ка нём Эмай 
ад пра цоў вае ру хі, Кі рыл за хоп-
ле на апа вя дае, як пра во дзіць час 
на ка нюш ні, і дзе ліц ца сва ёй ма-
рай — стаць ве тэ ры на рам. «Да-
рэ чы, наш ста рэй шы брат так са-
ма зай ма ец ца кон ным спор там 
тут ужо га доў 10, ця пер яму 18, і 
ён час та пры во зіць да до му куб кі 
і ме да лі са спа бор ніц тваў».

На бор дзя цей у гру пы па чат ко-
вай пад рых тоў кі трэ не ры шко лы 
па чы на юць ва ўзрос це ад 9 да 12 
га доў. З кож ным го дам тэх на ло-
гіі раз ві ва юц ца ўсё хут чэй, та му 
пры цяг нуць дзя цей да кон на га 
спор ту ста но віц ца ўсё больш скла-
да на, ад зна чае трэ нер Ган на ТУ-

ШЫН СКАЯ. «Я вы рас ла ў гэ тай 
шко ле, упер шы ню се ла на ка ня 
ў шас ці га до вым уз рос це і вы дат-
на па мя таю, якія на тоў пы дзя цей 
та ды бы лі ў ка нюш ні. Ця пер са 
скры пам ма гу на браць 10-11 ча-
ла век, з іх за ста нец ца ў спор це 
дзесь ці ад но дзі ця. Ка лі два, гэ та 
ўжо шчас це для трэ не ра». Ган на 
Ула дзі мі ра ўна ка жа, што на пер-
шых трэ ні роў ках скла да на зра зу-
мець, ці ёсць у дзі ця ці схіль насць 
да кон на га спор ту, — гэ та вы яў-
ля ец ца з ча сам. Пер ша па чат ко-
ва га лоў нае, каб бы лі зда роўе і 
лю боў да жы вёл. «Ча сам баць кі 
пры вод зяць дзі ця са сло ва мі: «Ён 

хво ры на кон ны спорт». Але ад на 
спра ва зай сці ў ка нюш ню і прос та 
па гла дзіць ко ні ка, а ін шая сес ці на 
яго, на ву чыц ца да гля даць і пра ца-
ваць у ма не жы, вы кон ва ю чы па-
тра ба ван ні трэ не ра. Час та та кая 
хва ро ба хут ка пра хо дзіць».

Як ні дзіў на, боль шасць дзя цей, 
якія тут зай ма юц ца, не з За зер'я, 
яны пры яз джа юць з су сед ніх вё-
сак аль бо з Мін ска. Так са ма ў 
мяс цо вай ДЮСШ зай ма юц ца дзе-
ці з Асі по віч, Друж на га, Свіс ла чы, 
Ру дзен ска і Мі ха на віч. «Час та тыя 

дзе ці, якія не пра хо дзяць ад бор у 
Ра там цы, пры яз джа юць да нас, а 
мы ра ды кож на му», — тлу ма чыць 
ды рэк тар шко лы Але на ШАЎ-

ЧЭН КА.

Да брац ца з Мін ска да За зер'я 
мож на марш рут кай, але ў зі мо-
вы час у іх рас кла дзе бы ва юць 
збоі, та му час та ка му-не будзь з 
баць коў да во дзіц ца пры во зіць на 
ўлас най ма шы не ад ра зу не каль-
кі дзя цей, але іх гэ та не пу жае. 
«Я ва джу сю ды сваю дач ку ўжо 
пя ты год, — рас каз вае Іна ВОЎ-

ЧАК. — Без ко ней яна ўжо ні ку ды, 
та му мы пяць ра зоў на ты дзень 
на ка нюш ні. Бы ла б маг чы масць 

зай мац ца больш, пры яз джа лі б 
і час цей. Вель мі за да во ле ныя, 
што ў шко ле на рэш це зра бі лі ра-
монт, дах, та му што ра ней дзе ці 
зай ма лі ся толь кі на ву лі цы. Ну, 
як зай ма лі ся: прос та пры хо дзі лі і 
кро чы лі, та му што па гра зі асаб-
лі ва не пагарцуеш. Ця пер ча ка ем 
па паў нен ня ко ней, каб бы ла маг-
чы масць удзель ні чаць у спа бор-
ніц твах».

Ды рэк тар шко лы рас каз вае, 
што перш чым па са дзіць дзі ця ці 
на ка ня, трэ не ры ву чаць пра віль-

ным зно сі нам з жы вё лай: «на-
дзя ваць аб роць, сяд ло, чыс ціць, 
потым па ці ху зай мац ца на кор-
дзе».

Да рэ чы, з трэ нер скі мі кад ра-
мі ў За зер'і праб лем ня ма, тут 
пра цу юць шэсць на стаў ні каў, не-
ка то рыя — вы ха ван цы гэ тай жа 
шко лы. «Усе трэ не ры мяс цо выя, 
на ват тыя, хто ра ней лі чыў ся пры-
ез джы, ця пер аб за вёў ся жыл лём 
блі жэй да ка нюш ні. Гэ тая ра бо та 
за цяг вае — не здар ма ж ка жуць, 
што бы лых кон ні каў не бы вае», — 
ка жа Ган на Ту шын ская, да да ючы, 
што не ўяў ляе сваё жыц цё без гэ-
тых жы вёл.

Па пу ляр насць кон на га спор ту 
ў кра і не рас це, та му з'яў ля ец ца 
і больш спа бор ніц тваў для дзя-
цей, але ў шко лы ёсць ад на вя-
лі кая праб ле ма, не ска заць пра 
якую прос та не маг чы ма. Сён ня 
ў За зер'і 27 ко ней, але, каб дзе ці 
па каз ва лі доб ры вы нік і пад вы-
ша лі свой уз ро вень, па трэб ныя 
но выя ко ні — ма ла дыя. «Лі чыц-
ца, што спар тыў ны конь па ві нен 
«сы хо дзіць на пен сію» ў 15 га-
доў, — тлу ма чыць Ган на Ула дзі-
мі ра ўна. — А ў нас вы мо жа це 
ўба чыць жы вёл па 22-23 га ды. 
Вя до ма, што яны не мо гуць ска-
каць па трэб ныя мет ры ў кан ку-
ры, на прык лад. Та му на шы дзе ці 
не заўсёды займаюць вы со кія 
мес цы на рэс пуб лі кан скіх спа бор-
ніц твах. Па жа да на, каб што год у 
шко ле з'яў ля ла ся па два-тры но-
выя ка ні. Ка го пра сіць аб гэ тым, 
мы ўжо не ве да ем», — са шка да-
ван нем ад зна чае трэ нер.

Сён ня ўтры ман не ад на го ка-
ня абы хо дзіц ца шко ле ў 1700—
2000 до ла раў у год. За ста нам іх 
зда роўя па ста ян на со чаць трэ не-
ры і ве тэ ры нар ны ўрач. Да рэ чы, 
пра ца ваць з дзець мі жы вё ла мо-
жа не ад ра зу пас ля куп лі, а толь кі 
з шас ці га доў, пас ля та го як да 
за ня ткаў яе пад рых ту юць трэ не-
ры. За раб ляць плат ны мі па слу-
га мі шко ле ў За зер'і скла да на, 
ві ной уся му не вель мі бліз кае ад 
ста лі цы раз мя шчэн не. Ідэю іпа-
тэ ра піі ды рэк тар шко лы не пад-
трым лі вае. «Для та го каб зай мац-
ца ля чэн нем з да па мо гай ко ней, 
па трэб ныя ад мыс ло ва пад рых-
та ва ныя жы вё лы і спе цы я ліс ты з 
ме ды цын скай аду ка цы яй, — тлу-
ма чыць Але на Шаў чэн ка. — Я су-
праць та го, каб прос та за раб ляць 
на гэ тым гро шы».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — За зер'е — Мінск.

На ка нюш ню 
пяць ра зоў на ты дзень

Ган на ТУ ШЫН СКАЯ.


