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Коль кі гуль цоў ад ка ман ды 
мо жа зна хо дзіц ца на по лі 
пад час ха кей на га мат ча? 
Знаў цы ад ка жуць: шэсць. 
Але на са май спра ве ёсць 
яшчэ і «сё мы гу лец», які 
так са ма вя дзе ка ман ду 
да пе ра мо гі, — гэ та яе ба-
лель шчы кі.

Ха кей на му клу бу «Ды на ма-
Мінск» у гэ тым пла не ней ма-
вер на па шан ца ва ла: зда ец ца, 
та кой моц най і шчы рай пад-
трым кі больш не су стрэ неш 
ні дзе. Са мыя вер ныя ба лель-
шчы кі ста но вяц ца чле на мі фан-
клу ба. Яны не пра пус ка юць ні 
ад на го мат ча, га то выя кры чаць 
да хры па ты і ве раць у ка ман ду, 
ня гле дзя чы ні на што.

Фан-клуб BYzone (афі цый-
ная наз ва — «Клуб ба лель-
шчы каў ха кей на га клу ба «Ды-
на ма-Мінск») іс нуе ўжо шэсць 
се зо наў. Стаць част кай гэ тай 
друж най сям'і ня цяж ка: трэ ба 
толь кі жа дан не і член скі ўзнос. 
Фан-клуб дае маг чы масць бяс-
плат на на вед ваць усе да маш нія 
мат чы, бы ваць з ка ман дай на 
вы ез дах, на ад кры тых трэ ні роў-
ках, удзель ні чаць у прэс-кан-
фе рэн цы ях з гуль ца мі. Больш 
та го, у ба лель шчы каў ёсць 
свой сек тар на «Мінск-Арэ не». 
Тут са мых роз ных лю дзей аб'-
яд ноў вае ад на мэ та — пад тры-
маць ка ман ду.

Цяж ка па ве рыць, але яшчэ 
во сем га доў та му, з па чат кам 
шля ху ў КХЛ, ка ман да не збі-
ра ла і дзвюх ты сяч ча ла век у 
Па ла цы спор ту. Зра зу ме ла, пра 
фан-клуб не бы ло і га вор кі. Але 
ка лі ба лель шчы кі па ча лі па ста-
ян на ха дзіць у пэў ны сек тар і ра-
зам са спарт сме на мі ез дзіць на 
за меж ныя мат чы, прый шла ідэя 
ар га ні за ваць усё афі цый на.

Сту дэнт ка ІІІ кур са Мінск ага 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ка ле джа Юлія Бла га ве шчан-
ская ў фан-клу бе ўжо ча ты ры 
га ды. «З фан-сек та ра ха кей 
на ват вы гля дае па-ін ша му, — 
пры зна ец ца дзяў чы на. — Тут 
мож на даць во лю эмо цы ям. 
По бач та кія ж ба лель шчы кі, як 
ты. І гэ та поў нае адзін ства! На 
пра ця гу гуль ні мы па спя ва ем 
і па ра да вац ца, і па су ма ваць. 
Ча сам пас ля мат ча ад чу ва еш 
не вы моў ны ду шэў ны ўздым. 
Ад нак, ка лі ка ман да прай гра ла, 
мы не ад чай ва ем ся, а, на ад ва-
рот, пад трым лі ва ем на шых ха-

ке іс таў». З не ка то ры мі гуль ца мі 
Юлія зна ё мая аса біс та: «У нас 
вель мі цёп лыя ад но сі ны. Ха кеіс-
 ты заў сё ды ка жуць нам дзя куй 
за пад трым ку. Мы ства ра ем 
для іх ат мас фе ру, а яны для 
нас — гуль ню».

Вар та ад зна чыць, што ў 
фан-сек та ры ёсць не каль кі 
«за ва да та раў» — тых, хто б'е 
ў ба ра бан і рас па чы нае «кры-
чал кі». За да ча ас тат ніх ба-
лель шчы каў — пад трым лі ваць 
«за рад». «На ад ным з мат чаў 
мы так «хва рэ лі» за ка ман ду, 
што на ват ба ра бан па рва лі», — 
смя ец ца Юлія. Але ў той жа час 
дзяў чы на лі чыць, што са праўд-
ны ба лель шчык па ві нен быць 
цярп лі вым, ча сам стры ма ным, 
бо ха кей — гуль ня не прад ка-
заль ная.

Дзе ся ці клас нік мін скай ся-
рэд няй шко лы №30 Аляк сандр 
Бась ко ўсту піў у фан-клуб ра-
зам са сва ім баць кам пяць га-
доў та му. За ўвесь гэ ты час яны 
не пра пус ці лі амаль ні вод на га 
хат ня га мат ча! «Фан-сек тар — 
гэ та са праўд ная сям'я! — упэў-
не ны Аляк сандр. — Нас не 
прос та аб' яд ноў вае лю боў да 
ха кея, мы, ні бы та сва я кі, яшчэ і 
па доб ныя па між са бой: у кож на-
га імян ная май ка з ла га ты пам 
фан-клу ба. Ду маю, та кую цёп-
лую ат мас фе ру пад час мат ча 
да па ма гае ства раць тое, што 
ба лель шчы кі ма юць стасункі 
па між са бой і за ме жа мі арэ-
ны. Мы вель мі сяб ру ем і га то-
выя пад трым лі ваць ка ман ду, 
на ват ка лі яна прай грае пя ты 
раз за пар».

Для Аляк санд ра са мым за-
па мі наль ным стаў матч у снеж-
ні 2011 го да: «У кан цы гуль ні 

мы вы ра шы лі ўсім сек та рам па-
він ша ваць ха ке іс та Ерэ Ка ра-
лах ці (ка пі тан «Ды на ма-Мінск» 
у 2011 — 2013 гг. — Заўв. рэд.) 
з Ка ля да мі на фін скай мо ве. 
Вы ма віць за га дзя пад рых та-
ва ную фра зу бы ло скла да на, 
але ў нас атры ма ла ся!» Да рэ-
чы, дзя ку ю чы член ству ў фан-
клу бе ма ла ды ча ла век зна ё мы 
не толь кі з «бе ла-сі ні мі», але і з 
гуль ца мі на шай на цы я наль най 
збор най: «Ха ке іс ты па ва жа юць 
сва іх вер ных ба лель шчы каў, 
яны заў сё ды ра ды па га ва рыць 
з імі, сфа та гра фа вац ца, даць 
аў то граф».

Алі на Зыль, сту дэнт ка І кур са 
фа куль тэ та да школь най аду ка-
цыі БДПУ, упер шы ню прый шла 
на ха кей сем га доў та му, а вось 
у фан-клуб ус ту пі ла ня даў на. Па 
сло вах дзяў чы ны, пад час мат чу 
яна ні бы та «ад клю ча ец ца» ад 
рэ аль нас ці, гэ та да па ма гае ёй 
рас сла біц ца, ад па чыць пас ля 
цяж ка га пра цоў на га дня. «Ат-
мас фе ру ней ма вер най згур та-
ва нас ці ба лель шчы каў я па чы-
наю ад чу ваць пад час «зор на га 
не ба», ка лі ўся «Мінск-Арэ на» 
ўклю чае ліх та ры кі ма біль ных тэ-
ле фо наў, а по тым спя вае гімн 
на шай кра і ны», — дзе ліц ца ўра-
жан ня мі Алі на.

«Вя до ма, ка лі ка ман да 
прай грае, за ста ец ца не пры-
ем ны аса дак, — пры зна ец ца 
дзяў чы на. — Але ў гэ тым вы-
пад ку вель мі лёг ка ад роз ніць 
са праўд на га ба лель шчы ка: ён 
су стра кае па ра жэн не з год нас-
цю і прый дзе на на ступ ны матч 
ня гле дзя чы ні на што».

Во чы вер ных фа на таў «Ды-
на ма-Мінск» быц цам све цяц ца 
пры згад ван ні лю бі май ка ман-
ды. Не вы пад ко ва бе ла рус кія 
ба лель шчы кі пры зна ныя ад ны-
мі з най леп шых у Еў ро пе. Бо з 
та кім «сё мым гуль цом» пе ра-
мо га ха ке іс там за бяс пе ча на!

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 
сту дэнт ка ІІ кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Пу цёў ка ў жыц цё 
ад «Пра ме тэя»

Усё па чы на ец ца з ма ры. Праў да, ад ной яе — 
гэ тай ма ры — ма ла. Па трэб ны лю дзі, здоль-
ныя за ду ма нае рэа лі за ваць. Двац цаць га доў 
та му ў ця пе раш няй жо дзін скай гім на зіі №1 
пер шае су па ла з дру гім і тут з'я віў ся клуб 
юных ра та валь ні каў-па жар ных з па лы мя най 
наз вай «Пра ме тэй». Та ды яшчэ не бы ло Бе-
ла рус ка га ма ла дзёж на га гра мад ска га аб' яд-
нан ня ра та валь ні каў-па жар ных, якое бы ло 
ство ра на ў кра і не ў 2001 го дзе, гэ та зна чыць 
на ча ты ры га ды паз ней.

Іні цы я та рам ства рэн ня гім на зіч на га клу ба ста-
ла на мес нік ды рэк та ра гім на зіі Га лі на Ан то наў на 
Ля пяў ка (да рэ чы, двой чы за сваю пе да га гіч ную 
дзей насць уз на га ро джа ная га на ро вы м на груд ным 
зна ка м Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях). 
Знай шлі ся і лю дзі, якія з на тхнен нем узя лі ся за зу-
сім не прос тую спра ву. У пер шую чар гу гэ та быў 
Анд рэй Аляк санд ра віч Пад абе даў, трэ нер і вы ха-
валь нік пер шых па ка лен няў пра ме тэ еў цаў, ці ка вы 
ча ла век, вы дат ны спарт смен, які ў скла дзе ка ман ды 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ве рас ні 2002 го да на пер шым 
чэм пі я на це све ту па па жар на- ра та валь ным спор це 
стаў чэм пі ё нам. Нель га не зга даць і проз ві шча пе-
да го га-ар га ні за та ра Воль гі Мі ка ла еў ны Сі дар ке віч, 
якая ста ла су аў та рам мно гіх знач ных да сяг нен няў 
пра ме тэ еў цаў, у тым лі ку і на між на род най арэ не.

Ад лік гіс то рыі клу ба вя дзец ца з 1997 го да — ме-
на ві та та ды і «па ся ліў ся» «Пра ме тэй» у Жо дзі не. 
Спа чат ку быў толь кі гур ток, з яко га і вы рас кры ху 
паз ней поў на фар мат ны клуб з ад най мен най наз вай. 
Сён ня ён аб' яд ноў вае гім на зіс таў ад 11 да 17 га доў. 
Про філь ная гру па мае змен ны склад удзель ні каў. 
Але ак тыў клу ба, як пра ві ла, гэ та тыя, хто зай ма ец ца 
лю бі май спра вай па пяць—шэсць га доў. На сён няш-
ні дзень аб' яд нан не на ліч вае больш як 250 удзель-
ні каў роз на га ўзрос ту.

На пра ця гу ўся го свай го іс на ван ня «Пра ме тэй» 
быў і ёсць у лі ку най леп шых не толь кі ў го ра дзе, але 
і ў воб лас ці, і ў кра і не. А сак рэт пос пе ху за клю ча ец-
ца ў тым, што пра ме тэ еў цам ёсць на ка го раў няц-
ца — на сва іх па пя рэд ні каў. Са мым вя до мым з іх 
лі ку, без умоў на, з'яў ля ец ца не ад на ра зо вы чэм пі ён 
і рэ кард смен све ту па па жар на-ра та валь ным спор-
це, май стар спор ту між на род на га кла са Ула дзі мір 
Сі да рэн ка, які доў гі час вы сту паў за ка ман ду Бе ла-
ру сі, а на пра ця гу апош ніх га доў бліс ку ча аба ра няе 
го нар збор най Ра сіі. На прык лад, толь кі за пе ры яд 
з 2011 па 2015 год ён уста на віў дзе вяць рэ кор даў 
Ра сіі, два рэ кор ды чэм пі я на ту све ту, пяць ра зоў 
ста на віў ся чэм пі ё нам Ра сій скай Фе дэ ра цыі. А па-
чы на ла ся ўсё ў Жо дзі не, у гім на зіі, дзе Ула дзі мір 
ву чыў ся з пя та га кла са і быў са праў ды най леп шым 
з лі ку най леп шых за ўсю гіс то рыю «Пра ме тэя». Вя-
до мых жа ў кра і не спарт сме наў з лі ку пра ме тэ еў цаў 
так са ма ха па ла. Вар та пры га даць та кіх, на прык лад, 
як Ігар Крэнць (рэ кард смен рэс пуб лі кі), Ра ман Сы-
ра еж ка, Ве ра ні ка Шэ вя ко ва, Анас та сія Цы буль ка, 
Аляк сей Сяр гуш кін, Іры на Мар хель, Воль га Круг лік, 
Мар та Кі рыль чык (усе — чэм пі ё ны Бе ла ру сі). Гэ та 
ме на ві та яны, на шы гім на зіс ты, ста лі пе ра мож ца мі 
пер ша га рэс пуб лі кан ска га па ля во га ла ге ра «Ра та-
валь нік» у 2005 го дзе. А во сень 2009-га і ў пра мым, і 
ў пе ра нос ным сэн се ста ла для «Пра ме тэя» за ла той. 
Ка ман да Рэс пуб лі кі Бе ла русь, асно ву якой скла да лі 
жо дзін скія гім на зіс ты, пе ра маг ла на VІІ Між на род-
ным злё це клу баў ра та валь ні каў-па жар ных.

І мі ну лы год не прай шоў для клу ба да рэм на — 
чар го вая пе ра мо га ў го ра дзе, дру гое мес ца — на 
аб лас ным па ля вым ла ге ры, плюс чац вё ра яго прад-
стаў ні коў у скла дзе ка ман ды Мін скай воб лас ці на 
ХІХ Рэс пуб лі кан скім злё це юных ра та валь ні каў-па-
жар ных у «Зуб ра ня ці» ста лі чэм пі ё на мі рэс пуб лі кі. 
Не вы пад ко ва і тое, што для мно гіх вуч няў за ня ткі ў 
клу бе ста но вяц ца пля цоў кай для вы ба ру сва ёй бу ду-
чай пра фе сіі. Ула дзі мір Сі да рэн ка, Ра ман Сы ра еж ка, 
Ар цём Аві лаў, Ар цём Сі ліч і ін шыя вы пуск ні кі гім на зіі 
ў мно гім дзя ку ю чы ме на ві та «Пра ме тэю» звя за лі 
сваё жыц цё са служ бай у сіс тэ ме Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

...Збо ры, трэ ні роў кі, спа бор ніц твы, пе ра ез ды, но-
выя га ра ды, но выя вы пра ба ван ні. Зноў і зноў. «Га-
лоў нае, — як за ўва жае ка пі тан «Пра ме тэя» Ма рыя 
Мар ке віч, — каб усё гэ та бы ло не да рэм ным. За ня ткі 
ў клу бе — гэ та маг чы масць за гар та ваць ся бе як асо-
бу, пра ве рыць свае ча ла ве чыя якас ці, ад ка заў шы на 
пы тан ні, хто ты та кі, ча го вар ты, на што здоль ны, ці 
мо жаш быць са праўд ным сяб рам».

Як вя до ма, «Пра ме тэй» азна чае «прад бач лі вы». 
Зра зу ме ла, што ў рэ аль ным жыц ці ўся го прад ба-
чыць нель га — не да дзе на гэ та нам. А вось быць 
пад рых та ва ным да жыц цё вых вы пра ба ван няў мож-
на і трэ ба. Ва ўся ля кім вы пад ку, так лі чаць гім на зіч-
ныя пра ме тэ еў цы. І на ўрад ці яны па мы ля юц ца.

Лі за ве та АНІ КЕ ВІЧ, 
ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі №1 г. Жо дзі на.

Чэм пі я нат Бе ла ру сі па арм-
рэс лін гу прай шоў на ба зе Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на-
ла гіч на га ўні вер сі тэ та. Удзел 
у ім узя лі больш як 130 спарт-
сме наў з усіх аб лас цей кра і-
ны і прад стаў ні кі ста лі цы.

Арм рэс лінг — са мы дэ ма кра-
тыч ны і «мір ны» від адзі на бор-
стваў, які не па тра буе спе цы яль-
на га па мяш кан ня, аб ста ля ван ня і 
пад рых тоў кі. Ён уяў ляе са бой на-
столь ную ба раць бу ад ной ру кой, 
пад час якой удзель ні кі ста вяць 
лок ці на стол, счап ля юць ру кі і 
імк нуц ца пе ра адо лець адзін ад на-
го — па клас ці ру ку су пер ні ка на 
па верх ню ста ла. У ад роз нен не ад ін шых 
ві даў спор ту, ча ла век лю бо га ўзрос ту мо жа 
атры маць шанц вый граць спа бор ніц твы па 
арм рэс лін гу.

Стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі арм-
рэс лін гу, за слу жа ны трэ нер Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, суд дзя між на род най ка тэ го рыі Ва-
ле рый Ба бук вы ка заў па дзя ку рэк та ра ту 

БДТУ за да па мо гу і пад трым ку ў 
ар га ні за цыі чэм пі я на ту. Спа бор ніц-
твы пра во дзі лі ся на ле вую і пра вую 
ру ку ў 9 ва га вых ка тэ го ры ях.

Удзель ні кі, якія па ка за лі най-
леп шыя вы ні кі на рэс пуб лі кан скіх 
спа бор ніц твах, увой дуць у склад 
збор най Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
прад ста вяць на шу кра і ну на чэм-
пі я на це Еў ро пы па арм рэс лін гу, 
які прой дзе ў маі гэ та га го да. Ся-
род пе ра мож цаў ёсць і вы ха ван цы 
БДТУ. За ла ты ме даль у ва га вой 
ка тэ го рыі 85 кг за ва я ваў май стар 
спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь, вы-
пуск нік фа куль тэ та хі міч най тэх-
на ло гіі і тэх ні кі Аляк сандр Ся рэ-
дзіч. Брон за вы ме даль у ва га вой 

ка тэ го рыі звыш 70 кг да стаў ся сту дэнт цы 
трэ ця га кур са фа куль тэ та тэх на ло гіі ар га-
ніч ных рэ чы ваў Але се Асіп ко вай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

У ЧЫМ ТАЙ НА 
«СЁ МА ГА ГУЛЬ ЦА»

Дэ віз ка ман ды і яе ба лель шчы каў: «Мы разам: нас многа, за намі перамога!»

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

«За ня ткі ў клу бе — гэ та маг чы масць 
за гар та ваць ся бе як асо бу, 
пра ве рыць свае ча ла ве чыя якас ці».

Шанц для кож на гаШанц для кож на га

ПА КЛАС ЦІ НА СТОЛ, ЦІ АД НОЙ ЛЕ ВАЙ!

Юлія Бла га ве шчан ская.

Аляк сандр Бась ко з баць кам Сяр ге ем Мі ка ла е ві чам.


