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— Мне мно гія пі шуць: «Я за 

бяс плат на ні чо га б не ра біў». Але 

гро шы сён ня ёсць, а заўт ра іх ня-

ма. Мне ці ка ва пе ра да ваць ве ды. 

Не ка то рыя пра па ноў ва лі за пла-

ціць, але ка лі я вазь му гро шы, то 

за тап чу фі ла со фію вар каў та. Трэ-

ні роў кі му сяць быць да ступ ны мі 

для ўсіх, — лі чыць Ар цём.

Вар каўт на са мрэч з'я ва не 

но вая. Ён іс на ваў яшчэ ў СССР, 

прос та яго так не на зы ва лі — гэ та 

бы ла звы чай ная фіз куль ту ра. Ця-

пер тэр мін змя ні лі, каб пры цяг нуць 

лю дзей.

— Мы хо чам, каб ча ла век на 

трэ ні роў ках зна хо дзіў сяб роў, пад-

трым ку. У нас ужо тры за ка ха ныя 

па ры ўтва ры лі ся, — дзе ліц ца хло-

пец.

Мы гу та рым з ім у пар ку імя 

Ма ра та Ка зея. Ле там на за ня ткі 

на ву ліч ную пля цоў ку, што зна хо-

дзіц ца тут, пры хо дзіць да 30 ча ла-

век. За пра ша юць на ват тых, хто 

не ўмее ад ціс кац ца і пад цяг вац ца. 

Пра гра му Ар цём пры дум вае сам: 

ства рае мікс з роз ных спар тыў ных 

кі рун каў, уклю чае на ват прак ты-

ка ван ні, якія ўва хо дзяць у курс 

пад рых тоў кі аме ры кан скіх «мар-

скіх ко ці каў» і рэй нджа раў. Змест 

трэ ні ро вак заў сё ды роз ны, бо, ка лі 

ра біць ад но і тое ж, мыш цы пры-

вы ка юць і вы ні ку ня ма.

— Ка лі хтось ці ка жа, што не 

пры хо дзіць, бо стам ля ец ца на ра-

бо це, гэ та ўсё ад га вор кі, — упэў-

не ны хло пец. — Я не як вы ра шыў 

ся бе пра ве рыць. Улад ка ваў ся 

груз чы кам, пра ца ваў па во сем га-

дзін, а по тым ішоў на трэ ні роў кі. 

Па каз ваў, што маг чы ма зай мац-

ца спор там на ват пас ля фі зіч най 

пра цы.

Скла да на па ве рыць, але да 

11 кла са ўключ на Ар цё ма спорт 

уво гу ле не ці ка віў. На ват ад уро каў 

фіз куль ту ры ён быў вы зва ле ны. 

А яшчэ вель мі са ро меў ся вы сту-

паць пе рад пуб лі кай. Да гэ туль па-

мя тае, як ка ла ці ла ся ў яго сэр ца, 

ка лі трэ ба бы ло вый сці да дош-

кі. Не як на пра сто рах YouTube ён 

шу каў ма ты ва цый нае ві дэа і на-

ткнуў ся на ро лік пра Дзя ні са Мі-

ні на, па чы наль ні ка ру ху вар каўт 

ва Укра і не. Та ды Ар цём зра зу меў, 

што трэ ба пры ўно сіць у жыц цё 

спорт. А вар каўт вы браў за тое, 

што ён ро біць це ла гнут кім і функ-

цы я наль ным.

Хло пец вы ву чаў спе цы я лі за-

ва ную лі та ра ту ру, пе ра піс ваў ся з 

за меж ны мі трэ не ра мі, каб пе ра-

няць во пыт. Пра во дзіць трэ ні роў кі 

для га ра джан на ад кры тым па вет-

ры вы ра шыў ча ты ры га ды та му. 

Праў да, пер шыя за ня ткі пра хо дзі-

лі, мяк ка ка жу чы, без ажы я та жу: 

збі ра ла ся па не каль кі ча ла век. 

Зда ва ла ся, ідэя пра ва лі ла ся. Але 

Ар цём не ад сту піў.

Ця пер трэ ні роў кі на ву лі цы пра-

хо дзяць і ў снег, і ў дождж. Хло пец 

за клі кае мо ладзь не толь кі зай-

мац ца спор там, але і ад маў ляц ца 

ад шкод ных звы чак — ужы ван ня 

ал ка го лю, ку рэн ня, брыд ка слоўя.

Ён, да рэ чы, ве ге та ры я нец. «Ка-

лі еў мя са, ад чу ваў цяж касць пад-

час за ня ткаў. Вы ра шыў пра вес ці 

экс пе ры мент: пе рай сці на рас лін-

ную ежу. У мя не быў та кі пры ліў 

энер гіі на трэ ні роў ках! Ра біў заў-

сё ды 50 ад ціс кан няў, а тут змог 

100. Але пры му шаць ча ла ве ка ад-

маў ляц ца ад мя са не трэ ба. Кож ны 

сам вы бі рае, што яму па ды хо дзіць. 

Не дзе чы таў, што наш ар га нізм 

раз лі ча ны на тое, каб пра жыць 

110 га доў. Я на столь кі і на цэ ле ны: 

ка жуць, што ве ге та ры ян ства пра-

даў жае жыц цё», — ці то жар там, ці 

то ўсур' ёз за ўва жае Ар цём.

Пра тэ і на вых да ба вак хло пец 

не ўжы вае. Тлу ма чыць, што, ка лі 

ў вас мэ та — вы сту паць на спа-

бор ніц твах па бо дзі біл дын гу, без 

іх не абы сці ся. Але ка лі зай ма еш ся 

спор там для азда раў лен ня, «хі мія» 

не па трэб ная. І пры во дзіць на ступ-

ны ар гу мент: «Ка лі мы пры ма ем 

стэ ро і ды, то це ла бу дзе пры го жым 

і рэ льеф ным, толь кі па куль мы зай-

ма ем ся. Пе ра ста нем — хут ка пач не 

«аб ві саць». Лепш не на пі хваць ар-

га нізм да баў ка мі, та ды і год, і два 

пас ля спы нен ня трэ ні ро вак фор ма 

за ста нец ца ра ней шай. А ка рыс ныя 

на ту раль ныя как тэй лі мож на ра біць 

са мо му. Я, на прык лад, пе ра мол-

ваю ў блэн да ры з ма ла ком се мя 

льну і чыа, ра жан ку, пе ра пя лі ныя 

яй кі, ба нан, яга ды го джы.

На спа бор ніц твах вар каў та ры 

па каз ва юць эфект ныя тру кі. Але 

Ар цём па пя рэдж вае: не ча кай-

це, што пры сту пі це да вы ву чэн ня 

скла да ных гім нас тыч ных эле мен-

таў ужо на пер шых трэ ні роў ках. 

На ві чок год зай ма ец ца толь кі ба-

за вай пад рых тоў кай. Бо ў ча ла ве-

ка яшчэ сла быя ру кі, спі на — ка лі 

даць яму вы ка наць «сця жок» ці 

стой ку, ён ся бе не ўтры мае.

Га лоў ная па ра да на віч кам — ве-

рыць у свае сі лы. Ін струк тар ра іць 

не за га няць ся бе ў рам кі. «Вы ду ма-

е це, што мо жа це зра біць мак сі мум 

10 ад ціс кан няў, але це ла здоль нае 

на ку ды боль шую на груз ку».

Зай мац ца на пля цоў ку пры-

хо дзяць лю дзі роз ных пра фе сій. 

Быў на ват свя тар. У яго ба ле ла 

спі на, бы ло цяж ка ста яць пад час 

служ бы. Трэ ні роў кі на тур ні ках 

да лі эфект — бо лі ўціх лі. Ця пер 

гэ ты свя тар слу жыць у ЗША, але 

кож ны каст рыч нік, ка лі пры яз джае 

сю ды, ідзе зай мац ца на пля цоў ку. 

Да спор ту ў яго асаб лі вы па ды ход: 

па коль кі це ла — гэ та храм ду шы, 

важ на яго не за пус каць і зай мац ца 

фі зіч ным раз віц цём.

Ле тась Ар цём ра зам з ад на-

дум цам Аляк санд рам Сер гі ен кам 

за рэ гіст ра ваў ма ла дзёж нае спар-

тыў нае гра мад скае аб' яд нан не 

«Фе дэ ра цыя вар каўт», каб лю дзі, 

за хоп ле ныя гэ тым кі рун кам, маг-

лі ся бе раз ві ваць — удзель ні чаць 

у спа бор ніц твах, ез дзіць у ін шыя 

кра і ны і зна ё міц ца з за меж ны мі 

ат ле та мі. Ня даў на хлоп цы пра вя лі 

тур па 30 га ра дах Бе ла ру сі з па ка-

заль ны мі вы ступ лен ня мі. Імк нуц ца 

аха піць ву ліч ны мі трэ ні роў ка мі не 

толь кі ўсе ра ё ны Мін ска, але і ін-

шыя га ра ды. Ёсць кар пу сы ін струк-

та раў у Брэс це, Го ме лі, Ві цеб ску, 

Са лі гор ску, Стоўб цах. За ста ец ца 

знай сці спон са ра, бо па куль фе-

дэ ра цыя іс нуе на аса біс тыя гро шы 

яе за сна валь ні каў. Ар цём ад ра зу 

пры зна ец ца: вы твор цаў са лод кіх 

га зі ра ва ных на по яў, фаст фу ду і 

ін шых пра дук таў, якія ні як не звя-

за ны са зда ро вым ла дам жыц ця, 

у якас ці спон са раў яны не раз гля-

да юць.

— З ча сам я ха цеў бы па кі нуць 

асноў ную ра бо ту і цал кам пе ра-

клю чыц ца на спорт, — дзе ліц ца 

пла на мі хло пец. — Ха чу праз вар-

каўт да па ма гаць ін шым лю дзям 

мя няц ца да леп ша га.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Тра ды цый на фес ты валь 

аб' яд нае ка ман ды ак ты віс-

таў Са ю за мо ла дзі з усіх рэ-

гі ё наў Бе ла ру сі (у кож най — 

ад 30 да 50 удзель ні каў). Усе 

яны пра цу юць на буй ных 

прад пры ем ствах кра і ны, 

а так са ма ў мі ніс тэр ствах, 

ве дам ствах і ар га ні за цы ях. 

Пра свой удзел за яві лі ўжо 

16 спар тыў ных, твор чых і 

крэ а тыў ных дру жын. Ся род 

па чат коў цаў — ка ман да 

РУП «Бел мед прэ па ра ты», 

па ве да мі лі ў Цэнт раль ным 

ка мі тэ це БРСМ.

У гэ тым го дзе ак цэнт 

фес ты ва лю зроб ле ны на па-

пу ля ры за цыю ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да. Ка ман ды 

вы сту пяць у воб ра зах кра-

ін-удзель ніц гэ тай зна ка вай 

спар тыў най па дзеі, якую 

ўжо ў на ступ ным го дзе пры-

ме Бе ла русь.

На прык лад, згод на з 

пра ве дзе най жа раб' ёў кай, 

ка ман да Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях 

вы сту піць на фэс це пад сця-

гам Азер бай джа на, Бе ла-

рус кая чы гун ка — Ар ме ніі, 

ААТ «АСБ Бе ла рус банк» — 

Пар ту га ліі, ААТ «МАЗ» — кі-

ру ю чая кам па нія хол дын га 

«Бел аў та МАЗ» — Іс па ніі, 

Ка мі тэт дзяр жаў на га кант-

ро лю Бе ла ру сі — Фран цыі 

і г. д. Го нар Сі ня во кай на 

«Алім піі» бу дзе аба ра няць 

Дзяр жаў ны ва ен на-пра мыс-

ло вы ка мі тэт.

Тра ды цый на фес ты валь 

бу дзе на сы ча ны спар тыў ны-

мі спа бор ніц тва мі і твор чы-

мі кон кур са мі. Яго ўдзель-

ні кі змо гуць прэ тэн да ваць 

на пе ра мо гу ў на мі на цы ях: 

«Спорт» (фут бол, ва лей бол, 

пе ра цяг ван не ка на та, дартс, 

па ды ман не гі ры); «Ту рызм» 

(тэх ні ка пе ша ход на га ту рыз-

му, кон курс бі ву а каў, зроб ле-

ных у сты лі кра і ны, кон курс 

пры га та ван ня на цы я наль-

ных страў, сплаў на бай дар-

ках); «Твор часць» (кон курс 

ві зіт ных кар так ка ман даў-

удзель ніц, ін тэ лектуаль ны 

тур нір «Пла ці на вая са ва», 

фес ты валь-кон курс пес ні 

пад гі та ру «Пес ні мір ных га-

доў»). Дып ло мам, па мят най 

ста ту эт кай (куб кам) і каш-

тоў ным пры зам бу дзе ад зна-

ча на ка ман да — аб са лют-

ны пе ра мож ца фес ты ва лю, 

а так са ма яго ся рэб ра ны і 

брон за вы пры зё ры.

Да дат ко вым сты му лам да 

пе ра мо гі ста нуць «Алім пі кі» — 

спе цы яль ныя бо ну сы, якія 

што дня змо гуць за раб ляць 

ка ман ды за ак тыў ны ўдзел у 

ме ра пры ем ствах пра гра мы.

XІV Рэс пуб лі кан скі спар-

тыў ны фес ты валь для 

пра цоў най мо ла дзі «Алім-

пія-2018» ад крые па рад 

краін-удзель ніц (24 жніў ня ў 

16.30). Ад но з цэнт раль ных 

ме ра пры ем стваў пер ша-

га дня — ад кры ты дыя лог 

«На су страч ІІ Еў ра пей скім 

гуль ням — 2019» (17.30).

Да рэ чы, на пра ця гу 

ўсёй пра гра мы фес ты ва-

лю ўла даль ні ца ты ту лаў 

«Ка ра ле ва Вяс на Бе ла ру-

сі — 2018», «Пер шая ві цэ-

Ка ра ле ва Вяс на — 2018» 

Між на род на га між ву заў-

ска га кон кур су гра цыі і ар-

тыс тыч на га май стэр ства 

Ма рыя Са лаў ё ва ар га ні зуе 

май стар-кла сы для ўдзель-

ні каў па спар тыў ных баль-

ных тан цах. Вы ні кам гэ тай 

твор чай за дум кі ста не су-

мес ная ха рэа гра фіч ная 

за ма лёў ка на цы ры мо ніі 

за крыц ця «Алім піі».

На га да ем, што рэс пуб-

лі кан скі спар тыў ны фес ты-

валь для пра цоў най мо ла дзі 

«Алім пія» рэа лі зу ец ца пры 

пад трым цы мі ніс тэр стваў 

аду ка цыі, спор ту і ту рыз му, 

ін фар ма цыі, Мінск ага аб лас-

но га вы ка наў ча га ка мі тэ та і 

Бе ла рус кай чы гун кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Усё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

На за мет ку
Трэ ні роў кі па вар каў це 

пра хо дзяць у мін скім пар ку 

імя Ма ра та Ка зея па аў то рках, 

чац вяр гах, пят ні цах (з 18.00) 

і па су бо тах — ня дзе лях 

(з 16.00). За ня ткі доў жац ца 

дзве га дзі ны. Ра ім не спаз-

няц ца — інакш да вя дзец ца 

ра біць штраф ныя 20 ад ціс-

кан няў.

Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

Д
НЁМ Ар цём ВА ЖУЙ пра цуе вы пра ба валь ні кам на ста ліч-

ным прад пры ем стве па вы твор час ці мік ра схем. А ўве ча ры 

на спар тыў най пля цоў цы трэ ні руе сваё це ла. І за ах воч вае 

да спор ту ін шых. Адзін з за сна валь ні каў ма ла дзёж най фе дэ ра-

цыі вар каў та, хло пец пяць ра зоў на ты дзень пра во дзіць бяс плат-

ныя трэ ні роў кі для ўсіх ах вот ных.

«Ра зам: на су страч ІІ Еў ра пей скім гуль ням — 2019!» 

Пад та кім сло га нам 24—26 жніў ня пад Ра ка вам на 

бе ра зе ма ляў ні чай ра кі Іс лач прой дзе XІV Рэс пуб-

лі кан скі спар тыў ны фес ты валь для пра цоў най мо-

ла дзі «Алім пія-2018», ідэй ным на тхняль ні кам яко га 

з 2004 го да вы сту пае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла-

рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі».

«АЛІМ ПІЯ» — У ПАД ТРЫМ КУ «АЛІМ ПІЯ» — У ПАД ТРЫМ КУ 
БУ ДУ ЧЫХ ГУЛЬ НЯЎБУ ДУ ЧЫХ ГУЛЬ НЯЎ

СІ ЛА ВО ЛІ, СІ ЛА ДУ ХУСІ ЛА ВО ЛІ, СІ ЛА ДУ ХУ
Як эн ту зі яст на ву чае вар каў ту ах вот ныхЯк эн ту зі яст на ву чае вар каў ту ах вот ных


