
29 верасня 2020 г. І МЫ ТАМ БЫ ЛІ 9

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Но вая пля цоў ка аб ста ля ва на 

трэ ка мі для мо та кро су і кар тын га, 

якія не ма юць ана ла гаў у Еў ро пе. 

Комп лекс бу дзе спры яць раз віц цю 

аў та спор ту ў Бе ла ру сі, а так са ма 

па вы шэн ню май стэр ства на шых кі-

роў цаў. За раз ідзе пад рых тоў ка да 

пер ша га го нач на га се зо на, у пла-

нах пра вя дзен не рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных спа бор ніц тваў.

Най леп шы ў Еў ро пе
Ідэй ным на тхняль ні кам пра ек-

та, фі нан сіс там і ад на ча со ва за-

бу доў шчы кам вы сту пі ла кам па-

нія «А-100 Дэ ве ла пмент». Пас ля 

за вяр шэн ня ра бот комп лекс быў 

пе ра да дзе ны ў рас па ра джэн не 

Доб ра ах вот на га та ва рыст ва са-

дзей ні чан ня ар міі, авія цыі і фло ту 

(ДТСА АФ).

Стар шы ня на гля даль на га са-

ве та ін вес та ра Аляк сандр ЦЭН-

ЦЕР лі чыць, што гэ та пер шы, але 

не апош ні аб' ект та к іх маш та бу і 

скла да нас ці ў на шай кра і не. Усё 

спра ек та ва на і па бу да ва на па вод-

ле су свет ных стан дар таў, што 

дасць маг чы масць пры маць 

пад Мінск ам між на род ныя спа-

бор ніц твы. Для кам па ніі, як са-

цы яль на ад каз на га біз не су, гэ-

та перш за ўсё ўклад у раз віц цё 

аў та спор ту ў Бе ла ру сі.

Акра мя та го, з ад крыц цём 

комп лек су за кры ва юц ца ста-

ры трэк і ста ды ён у Ба ра вой, 

што за бяс пе чыць кам форт і ці-

шы ню жы ха рам вя лі ка га квар-

та ла. Гэ та той са мы вы па дак, 

ка лі ў вый гры шы за ста юц ца 

ўсе. Ця пер ін вес ты цыі ў спорт 

і дзя цей — гэ та за лог ста біль-

на га раз віц ця на шай кра і ны ў 

доў га тэр мі но вай перс пек ты ве, 

лі чыць спа дар Цэн цер.

Пля цоў ка для бу даў ніц-

тва бы ла абра ная з раз ра ду 

«ідэа льных» ня зруч нас цяў. 

Глы бо кі за кі ну ты кар' ер меў 

скла да ны рэ льеф з вя лі кі мі 

пе ра па да мі вы шынь. Больш за 

год ар га ні за та ры бу доў лі толь-

кі вы раў ноў ва лі пля цоў ку пад 

бу ду чы комп лекс. Увесь ён па-

дзе ле ны на ча ты ры буй ныя зо ны, 

кож ная з якіх мае свае функ цыі.

«Комп лекс уклю чае дзве ар-

га ні за цыі — Рэс пуб лі кан скі спар-

тыў на-тэх ніч ны цэнтр і Дзі ця ча-

юнац кую спар тыў ную шко лу па 

аў та мо та спор це», — уво дзіць у 

курс ды рэк тар комп лек су Сяр-

гей ЛА ПІЦ КІ.

Імя кі раў ні ка доб ра зна ё ма ў 

ася род дзі аў та гон шчы каў. Сяр гей 

Ла піц кі сам па чаў зай мац ца аў та-

спор там з шас ці га доў. Не ад на ра-

зо вы чэм пі ён кра і ны па трэ ка вых 

аў та гон ках і май стар спор ту па 

аў та ма біль ным спор це ад зна чае, 

што ў іх комп лек се па чы на юць 

на ву чан не та кім дыс цып лі нам, як 

кар тынг і мо та крос ужо з пя ці га-

доў. А на огул, у комп лек се мож на 

зай мац ца кар тынг-сла ла мам, мо-

та кро сам, мо та джым ха най, tіme-

attack (тайм-атак — спа бор ніц твы 

на най леп шы час пра хо джан ня 

кру га), дрыф тын гам, хут кас ным 

ма неў ра ван нем. Ця пер ства ра ец-

ца шко ла па ша шэй на-каль ца вых 

мо та гон ках. Уз рос та вы дыя па зон 

на ву чэн цаў — ад 5 да 60 га доў. На 

кар це комп лек су вы лу ча ны ча ты-

ры асноў ныя ла ка цыі: кар та дром, 

аў та дром для на ву чан ня на ўсе 

ка тэ го рыі кі роў цаў, ста ды ён для 

мо та бо ла і тра са для мо та кро су. 

Кож ная за слу гоў вае асаб лі вай 

ува гі.

Кар та дром
Гэ та кар тын га вая тра са па бу-

да ва на па экс клю зіў ным пра ек це 

мас коў скай кам па ніі. Даў жы ня — 

1200 мет раў, шы ры ня на не ка то-

рых участ ках да ся гае 16 мет раў. 

Асаб лі васць — у гнут кас ці: пры не-

аб ход нас ці мож на лёг ка змя ніць яе 

кан фі гу ра цыю.

Пра ду ма ны пе ра па ды вы шынь, 

ма ец ца се рыя па ва ро таў. Адзін з 

са мых вы кру час тых участ каў на-

зы ва юць па ана ло гіі са зна ка мі-

ты мі гон ка мі се рый ных аў та ма бі-

ляў — а-ля Nascar.

«Хоць асноў нае пры зна чэн не 

тра сы — гэ та трэ ні роў кі і спа бор-

ніц твы па кар тын гу, яна ства ра-

ла ся так са ма з улі кам ін та рэ саў 

ін шых дыс цып лін, — удак лад няе 

Сяр гей Ла піц кі. — Тут мож на пра-

во дзіць ша шэй на-каль ца выя мо та-

гон кі і спа бор ніц твы на аў та ма бі-

лях, у пры ват нас ці, па дрыф це».

Уз доўж тра сы рас стаў ле на 

больш за дзя ся так су дзейс кіх па-

стоў. Спра ек та ва ная сіс тэ ма ві дэа-

на зі ран ня, якая бу дзе да па ма гаць 

у спрэч ных сі ту а цы ях, — вы са ка-

хут кас ныя ка ме ры, уста ноў ле ныя 

на кож ным па ва ро це, да зво ляць 

дак лад на ад са чыць тра ек то рыю 

ма та цык ла або аў та ма бі ля. Для 

гле да чоў пра ду гле джа на тры бу на 

ўмя шчаль нас цю 300 ча ла век.

Пла ну ец ца, што кар та дром бу-

дзе пра ца ваць круг лы год. Ска-

рыс тац ца яго па слу га мі змо гуць не 

толь кі спарт сме ны і вуч ні ДЮСШ, 

але і звы чай ныя аў та ама та ры. 

Цэнтр збі ра ец ца ра біць трэк-дні.

Але кар та дром гэ та не толь кі 

тра са, але яшчэ шэ раг бу дын каў і 

ла ка цый. На прык лад, для ка ман-

даў, якія пры еха лі на спа бор ніц тва, 

пра ду гле джа на пля цоў ка, дзе яны 

мо гуць па ста віць па лат ку або мо-

та рхо ум, пад клю чыц ца да элект-

рыч нас ці. Сло вам, у нар маль ных 

умо вах аб слу жыць кар ты і вы ка-

наць ра монт.

По бач раз ме шча ны бокс тэх ніч-

на га кант ро лю (дзе тэх ніч ныя ка-

мі са ры змо гуць пра вес ці дэ та лё вы 

агляд аў та ма бі ляў пе ра мож цаў) і 

бокс для за хоў ван ня і аб слу гоў-

ван ня кар таў.

Па сло вах кі раў ні ка спар тыў на га 

комп лек су, ме на ві та кар тын га вая 

тра са ста не пунк там ад ра джэн ня 

ўся го аў та ма біль на га спор ту ў Бе-

ла ру сі. Ня гле дзя чы на тое, што тра-

са лі чыц ца кар тын га вай і мае ад-

нос на не вя лі кую пра цяг ласць, яна 

па ды хо дзіць і для больш буй ных аў-

та ма бі ляў. На ёй мож на атры маць 

пер ша сныя на вы кі го нач най яз ды: 

вы ву чэн не тра ек то рый, тэх ні ка ра-

бо ты тор ма зам і га зам. На трэ ку 

ўжо пра хо дзяць спа бор ніц твы.

Ад мет насць тра сы — не вя лі кі 

трамп лін. Най мен шая па мыл ка ў 

вы ба ры пунк ту тар ма жэн ня мо жа 

пры вес ці да вы ле ту. Мы звяр ну лі 

ўва гу на тое, што зо ны бяс пе кі аб-

га ро джа ныя но вень кі мі па крыш ка-

мі «Бел шы ны». Аказ ва ец ца, гэ та-

га па тра бу юць стан дар ты бяс пе кі. 

Для кар тын га вай тра сы на бы-

лі ка ля 6 ты сяч шын, праў да, 

ка жуць, што яны бы лі злёг ку 

не кан ды цыя. Не ве даю, вы-

гля да юць яны як но выя.

Арэн да кар тын га вай тра сы 

на ад на го ча ла ве ка каш туе ад 

50 да 100 руб лёў на не каль кі 

га дзін

«Вель мі ці ка ва на зі раць 

за пра цэ сам на ву чан ня дзя-

цей у ДЮСШ, — рас каз вае 

Сяр гей Ла піц кі. — Спа чат ку 

пры хо дзяць ма лыя, шлем якіх 

боль шы, чым яны са мі. Але 

па сту по ва хлоп цы пе ра тва-

ра юц ца ў да рос лых гон шчы-

каў, якія ву чац ца пра ца ваць 

у ка ман дзе, атрым лі ва юць 

на вы кі ме ха ні каў, га то выя 

вы трым лі ваць на пру жа ную 

ба раць бу».

Ста ды ён «За ра»
У на шай кра і не іс нуе і на-

ват зна хо дзіць пад трым ку та кі 

спорт, як мо та бол: пра во дзіц-

ца чэм пі я нат кра і ны, а на ша 

ка ман да па ру га доў та му за ня ла 

трэ цяе мес ца на чэм пі я на це Еў-

ро пы. Але ні хто не зда гад ва ец ца, 

як жа гэ та бы ло цяж ка без сва ёй 

нар маль най пля цоў кі.

Ця пер у спарт сме наў ёсць свой 

ста ды ён і маг чы масць пра во дзіць 

трэ ні роў кі. Ас фаль та вае па крыц-

цё на ім пад час спа бор ніц тваў па-

 сы па ец ца шчэ б нем, каб мяч не 

«за дзі раў ся».

Ва кол пля мы ста ды ё на зна хо-

дзіц ца трэ ка вая да рож ка. Улет ку 

гон кі пра вод зяц ца на грун це, зі-

мой — на чыс тым лё дзе. Гэ та ша-

лё ныя хут ка сці, аў та ма бі лі амаль 

заў сё ды — у ле дзя ной сму зе. За-

хап ляль нае ві до ві шча. Тут так са-

ма мож на пра во дзіць трэ ні роў кі і 

спа бор ніц твы па мо та джым ха не і 

дрыф це.

У перс пек ты ве так са ма пла ну-

ец ца ад ра дзіць та кі від мо та спор-

ту, як спід вей-гон кі на ле дзя ным 

ава ле. Ёсць ідэі ад крыць но вую 

для Бе ла ру сі дыс цып лі ну — ра лі-

крос. Гэ та кла січ нае ра лі і каль ца-

выя гон кі ў ад ным. Спа бор ніц твы 

пра хо дзяць на кам бі на ва най па-

верх ні — ас фальт і грунт. На зі раць 

за спа бор ніц тва мі з тры бу ны мо-

гуць паў та ры ты ся чы гле да чоў.

Тра са для мо та кро су
Са мым па пу ляр ным ві дам мо та -

спор ту ў све це з'яў ля ец ца мо та-

 крос. Для гэ тай дыс цып лі ны пры-

зна ча на грун та вая тра са пра цяг-

лас цю 1848 мет раў, якая мае шмат 

го рак, з трамп лі на мі і па ва ро та мі 

роз най кру та сці.

Мы гэ та ра ней ба чы лі па тэ ле-

ві за ры, ка лі пад ля та юць уверх, 

ро бяць саль та і пе ра ля та юць це-

раз два трамп лі ны. «Дзесь ці гэ та 

так, — амаль зга джа ец ца кі раў нік 

цэнт ра. — Ад на ча со ва стар туе не-

каль кі дзя сят каў удзель ні каў. Яны 

ру ха юц ца на вы со кіх хут ка сцях, 

уз ні ма юц ца ўверх, пры зям ля юц-

ца... Спа бор ніц твы пра хо дзяць 

у роз ных уз рос та вых ка тэ го ры-

ях, са мым юным удзель ні кам — 

5-6 га доў».

У най блі жэй шай бу ду чы ні на гэ-

тай тра се пла ну ец ца пры маць этап 

чэм пі я на ту Еў ро пы. А ўжо ў дзень 

ад крыц ця на тра се трэ ні ра ва лі ся 

спарт сме ны.

Для спарт сме наў пра ду гле джа-

ны бок сы, дзе за хоў ва ец ца і ра-

ман ту ец ца тэх ні ка. Ка ля 150  ма-

та цык лаў на ле жаць ДТСА АФ. 

Але ўзяць іх прос та так на пра кат 

нель га. На гэ тай тэх ні цы змо гуць 

ез дзіць толь кі тыя, хто зай ма ец ца 

ў сек цыі мо та кро су. Да рэ чы, пры-

ма юць у гэ ты спорт дзя цей з пя ці 

га доў. А вось пры ехаць на сва ім 

ма та цык ле і па ка тац ца па тра се 

мож на. Да рэ чы, за хоў ван не ма та-

цык ла на мес цы бу дзе каш та ваць 

ка ля 100 руб лёў у ме сяц.

Пля цоў ка-аў та дром — 
ім гнен нае за дым лен не

Пля цоў ка для на ву чан ня ва-

джэн ню мо жа вы ка рыс тоў вац ца ў 

якас ці тра сы для дрыф та. У сва ёй 

звы чай най іпас та сі гэ та пля цоў кі 

для на ву чан ня ва джэн ню на ўсе 

ка тэ го рыі транс парт ных срод каў. 

Тут ёсць усе не аб ход ныя эле мен-

ты: «вась мёр ка» для ма та цык лаў, 

эс та ка ды, «га раж». Пры не аб ход-

нас ці аў та дром транс фар му ец-

ца ў пля цоў ку для са мых роз ных 

ві даў спор ту: дрыфт, тайм-атак, 

мо та джым ха на, стант рай дынг, 

кар тынг-сла лам. Боль шас цю дыс-

цып лін мож на за няц ца тут са ма-

стой на, аран да ваў шы пля цоў ку. 

На прык лад, арэн да пля цоў кі для 

дрыф та абы дзец ца пры клад на ў 

70 руб лёў за тры га дзі ны.

Зу сім ня шмат, ка лі не лі чыць 

ца ну сва ёй гу мы, якая «га рыць» 

тут з прос та вар' яц кай хут ка сцю.

За ла для трэ ні ро вак 
па кі берс пор це

У ад мі ніст ра цый ным бу дын ку, 

акра мя на ву чаль ных аў ды то рый, 

трэ на жор кі, ме ды цын ска га ка бі-

не та, ка фэ, раз дзя валь няў, зна-

хо дзіц ца за ла для трэ ні ро вак па 

кі берс пор це. Ця пер гэ та не да ні на 

мо дзе, а не аб ход насць.

«Сё ле та збор ная ка ман да Бе-

ла ру сі прад стаў ля ла на шу кра і ну 

на FІA Motorsports Games у Іта-

ліі, — пры во дзіць прык лад кі раў нік 

цэнт ра. — Вы ступ лен ні пра хо дзі лі 

ў не каль кіх кла сах: ша шэй на-каль-

ца выя гон кі, кар тынг-сла лам і ін-

шыя. У склад ка ман ды па ві нен так-

са ма ўва хо дзіць кі берс парт смен, 

які на бі раў ач кі ў агуль ны за лік. 

Нам ста ла ві да воч на, што трэ ба 

раз ві ваць гэ ты кі ру нак. Сяр гей 

Ла піц кі лі чыць не аб ход ным, каб 

гэ ты від спор ту пры зна лі афі цый-

ным. Аў та сі му ля та ры мак сі маль-

на рэа ліс тыч ныя і ма юць ве лі зар-

ную коль касць на стро ек. Гэ та не 

прос та тра са, а комп лекс з да во лі 

раз га лі на ва най інф ра струк ту рай. 

Як лі чыць кі раў ніц тва цэнт ра, тут 

мож на бу дзе пра вес ці цэ лы дзень 

усёй сям' ёй.

Па куль дзе ці зай ма юц ца ў 

ДЮСШ, баць кі мо гуць узяць на-

пра кат карт або ад пра ца ваць на-

вы кі кі ра ван ня ма та цык лам. Для

тых, хто да лё кі ад аў та- і мо та -

спор ту, пра ду гле джа на сек цыя 

фіт не су.

Са цы яль ны ас пект 
і трош кі ка мер цыі

Аляк сандр Цэн цер за явіў, што 

гэ та ў пер шую чар гу пра ект са-

цы яль ны, які да зво ліць дзе цям і 

мо ла дзі зай мац ца па пу ляр ны мі аў-

та- і мо та спар тыў ны мі дыс цып лі-

на мі. Зрэш ты, ка мер цый ны склад-

нік ні хто не вы клю чаў — комп лекс 

па ві нен і бу дзе за раб ляць гро шы. 

Пры бы так мяр ку ец ца ад ра бо ты 

аў та шко лы ДТСА АФ, арэн ды лю-

бо га з трэ каў для са мых роз ных 

ме ра пры ем стваў. А спарт комп-

лекс ад кры вае свой пер шы го-

нач ны се зон. З най блі жэй шых па-

дзей — пер шын ство па мо та бо ле, 

спа бор ніц тва па кар тынг-сла ла ме 

і спа бор ніц тва па мо та кро се.

Сяр гей КУР КАЧ.

По ле для дрыф та.

НА ПОЎ НАЙ 
ХУТ КА СЦІ

Кар тын га вая тра са.

Сяр гей ЛА ПІЦ КІ з мя чы кам (4 кг) для мо та бо ла.
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