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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

Пер шай з гро дзен скіх гім нас так 
у пят нац ца ці га до вым уз рос це 
вы ка на ла нар ма тыў май стра 
спор ту. Ста ла пер шай алім пій скай 
чэм пі ён кай ся род бе ла рус кіх 
гім нас таў. Пер шай вы ка на ла 
ска чок з па ва ро там на 360 гра ду саў 
і ін шыя но выя эле мен ты ў 
гім нас ты цы. На рэш це, пер шай 
раз гле дзе ла та лент 
у бу ду чай гім нас тыч най зор цы 
Воль зе Кор бут. А ка лі ўтва рыў ся 
фа куль тэт фі зіч най куль ту ры 
Але на Ула дзі мі ра ўна ста ла яго 
пер шым да цэн там. За слу жа ны 
май стар спор ту СССР. Га на ро вы 
гра ма дзя нін Грод на. Хтось ці 
ад уся го гэ та га мог бы 
і «за бран за вець», не па збег нуць 
так зва най зор най хва ро бы, 
ка лі на ін шых гля дзяць з ней кай 
не да сяж най для іх вы шы ні. 
Але гэ та, як пе ра ка наў ся 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды», не пра 
Але ну ВАЛ ЧЭЦ КУЮ.

НЕ ЛЯЛЬ КІ, А СКАЧ КІ 
І ДА ГА НЯЛ КІ

— Але на Ула дзі мі ра ўна, ве даю, што ка лі 
вы вяр ну лі ся да моў пас ля пра цы ў Аме ры-
цы, вас здзі віў шы ро кі асар ты мент та ва раў 
у кра мах. А чым за пом ніў ся Грод на як го рад 
дзя цін ства?

— Па мя таю, яшчэ да май го пер ша га кла са ў 
го ра дзе бы лі ру і ны, а на Са вец кай пло шчы, ка ля 
Па ла ца тэкс тыль шчы каў, зна хо дзіў ся пры го жы 
кас цёл з чыр во най цэг лы — по тым яго ўза рва лі. 

Гэ та да на ша га ча су го рад вель мі раз рос ся, а та-
ды ён быў ма лень кі. Але, пэў на, не без ней ка га 
шар му. Ала Ба я на ва, ка лі пры яз джа ла сю ды з 
кан цэр там, ска за ла: «Якія вам Па ры жы па трэб-
ны? Вам ні я кіх Па ры жаў не трэ ба».

Ве да е це, які баць коў скі па да ру нак быў та ды 
для мя не, дзяў чын кі, са мым да ра гім? Кір за выя 
хлап чу ко выя бо ты. Мы жы лі ў пры ват ным до ме 
не па да лёк ад цэнт ра го ра да, ад нак да рож ная 
сі ту а цыя бы ла та кая, што дай сці, да пус цім, 
да ўні вер ма га бы ло да во лі праб ле ма тыч на. 
І я бы ла та кая шчас лі вая, што ў мя не ёсць 
гэ тыя бо ты!

— А якія бы лі ў дзя цін стве гуль ні?
— У ляль кі мне гу ляць не ха це ла ся, больш 

пры ваб лі ва лі скач кі з тар зан кі, да га нял кі. У 
нас быў вель мі друж ны клас, які прак тыч на 
не дзя ліў ся на дзяў чы нак і хлоп чы каў. Мы і 
ка рыс ныя спра вы ра зам ра бі лі (на прык лад, 
ме та ла лом збі ра лі), і ак тыў на ад па чы ва лі: усе 
ра вы, бу доў лі — гэ та бы ло на ша. Да рэ чы, у 
да чы нен ні да бу ду чай пра фе сіі наш клас прак-
тыч на па роў ну дзя ліў ся на ма ра коў і лёт чы каў. 
На ват спа бор ні ча лі, хто лепш ад ка жа на ўро-
ках — ма ра кі ці лёт чы кі.

— Вы ў якой гру пе бы лі?
— Я лёт чы кам ха це ла стаць. Пе ра чы та ла 

без ліч кніг, ве да ла шмат пра авія цыю і лёт чы-
каў. Ад нак з лёт най кар' е рай у мя не не скла-
ла ся. Гэ тую ма ру «па ха ваў» мой пер шы трэ нер 
па гім нас ты цы Мі ка лай Фё да ра віч Трац цяк. 
Не як, ка лі я ўжо зай ма ла ся ў Рэ наль да Іва на-
ві ча Кны ша, мы су стрэ лі ся на Са вец кай ву лі цы. 
І Мі ка лай Фё да ра віч па ці ка віў ся: «Кім хо чаш 
быць пас ля шко лы?» Я ка жу: «Лёт чы кам». А 
ён як рас смя ец ца на ўсю ву лі цу...

— Але ж хі ба не ажыц ця ві ла ся ма ра аб 
па лё тах? Ня хай не за штур ва лам са ма лё та 
— на гім нас тыч ных сна ра дах. Як па чы наў ся 
гэ ты шлях?

— У ве рас ні, ка лі ву чы ла ся ў пя тым кла се 
8-й шко лы, з'я ві ла ся аб' ява аб на бо ры ў роз ныя 
спар тыў ныя сек цыі. І мы з сяб роў ка мі ча мусь ці 
вы ра шы лі пай сці на гім нас ты ку. У на шай шко-
ле бы ла хоць і ў пад валь ным па мяш кан ні, але 
да во лі вя лі кая ў па раў на нні з ін шы мі спар тыў-
ная за ла — з усі мі гім нас тыч ны мі сна ра да мі. 
Там я і ра бі ла пер шыя кро кі ў гім нас ты цы. А по-
тым на стаў нік фіз куль ту ры Мі ка лай Фё да ра віч 
Трац цяк за вёў нас, гру пу дзяў чат, у дзі ця чую 
спар тыў ную шко лу да Рэ наль да Іва на ві ча Кны-
ша. Гэ тай за лы на ву лі цы Кла ры Цэт кін (ця пер 
Да мі ні кан ская) ужо даў но ня ма.

— Што яна са бой уяў ля ла, ка лі па раў ноў-
ваць з ця пе раш ні мі гім нас тыч ны мі за ла мі?

— На пер шым па вер се бу дын ка раз мя-
шчаў ся... ха ла дзіль нік, ку ды пры во зі лі мяс-
ныя ту шы, а на дру гім — за льчык (пэў на, 
мен шы за па мер ды ва на для воль ных прак-
ты ка ван няў) з пяч ным ацяп лен нем. Тут жа 
зна хо дзіў ся бры кет для трох пе чак. Вы шы ня 
бы ла не да стат ко вая і, ка лі кру ці лі аба ро ты на 
пе ра кла дзі не, то да ста ва лі на га мі столь. Та-
му ме на ві та ў гэ тым мес цы, дзе мо жа ад бы-
вац ца да кра нан не, у сто лі вы ра за лі квад рат 
і па вя лі чы лі вы шы ню. Бер вя но з ад на го бо ку 
ма ца ва ла ся да сцен кі, а з дру го га — да ста я-
ка, са шты ра мі для рэ гу ля ван ня вы шы ні.

ТА ЛЕНТ ТРЭ НЕ РА 
І ТА ЛЕНТ ВУЧ НЯ

— І ў та кіх умо вах па чы наў ся шлях да 
алім пій ска га п'е дэс та ла...

— Пра тое, што ця пер мо жа па ка зац ца 
не ве ра год ным, я та ды і не за дум ва ла ся. 
Сяб роў кі, якія ра зам са мной прый шлі ў гім-
нас тыч ную сек цыю (ка ля дзе ся ці ча ла век), 
на доў га там не за тры ма лі ся. А мне па да ба-
ла ся — і зай ма ла ся, ста ра ла ся ўсё ра біць 
доб ра сум лен на. Ка неш не, на груз кі, як і ў 
лю бо га, хто хо ча не ча га да біц ца ў спор це, 
бы лі ка ла саль ныя. У Рэ наль да Кны ша бы-
ло так: ра ні цай — за рад ка, по тым — ад на 
трэ ні роў ка, пас ля абе ду і га дзі ны ад па чын-
ку — дру гая, а то і трэ цяя. І так — кож ны 
дзень. Ды і з ад па чын кам не так, як у ін шых 
дзяў чат. Ад ной чы мы з Та ма рай Аляк се е вай 
тай ком збег лі на танц пля цоў ку ў га рад скім 
пар ку, а на заўт ра чу ем ад Рэ наль да Іва на ві-
ча: «Што, на тан ца ва лі ся? А сі лы на трэ ні роў-
ку бу дуць?» Хтось ці ўжо трэ не ру па ве да міў 
аль бо сам уба чыў.

Зрэш ты, ка лі ро біш лю бі мую спра ву, то пра-
ца на трэ ні роў ках і пэў ныя аб ме жа ван ні ў аса-
біс тым жыц ці ця жа рам не з'яў ля юц ца.

СПОРТ БЕЗ МЕ ЖАЎ
74-га до вы япо нец 
хо ча пры няць удзел у Гуль нях

Хі ро сі Ха кэ цу ўпер шы ню ад пра віў ся на Алім пій скія гуль ні больш за пяць дзя сят га доў 
та му, а ў гэ тым го дзе па даў за яў ку на ўдзел у ад бо рач ным раў ндзе (кон ны спорт) да 
Рыа-2016. Ка лі па яго вы ні ках ён па тра піць на Гуль ні, то ста не най ста рэй шым спарт сме-
нам у алім пій скай гіс то рыі.

На гэты мо мант гэ та зван не на ле жыць швед ска му страл ку Ос ка ру Сва ну, які пры-
няў удзел у Алім пі я дзе 1920 го да ў Ант вер пе не (Бель гія) ва ўзрос це 72 га доў і за ва я ваў 
ся рэб ра ны ме даль.
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У се зо не 2015-га Свят ла на пры зна на 
леп шай фут ба ліст кай Бе ла ру сі, да сва іх 
34 га доў, а ўзрост дзяў чы на не ха вае, яна 
ста на ві ла ся чэм пі ён кай кра і ны ўжо 14 ра-
зоў. За яе пля чы ма га ды вы ступ лен няў 
у леп шых жа но чых фут боль ных клу бах 
Ра сіі і Ка зах ста на, а яшчэ ў пе ра пын ку 
па між спар тыў ны мі подз ві га мі, яна па-
спе ла вы ка наць га лоў нае пры зна чэн не 
жан чы ны — стаць ма май.

У пе ры яд, ка лі но вы се зон яшчэ не па чаў ся, 
а ад па чы нак ужо прай шоў, Свят ла на знай шла 
ў сва ім на пру жа ным гра фі ку тро хі ча су. На ша 
гу тар ка па ча ла ся з фут бо ла, але хут ка пе ра-
цяк ла ў звы чай ную раз мо ву пра жыц цё выя 
пе ры пе тыі най ці ка вей ша га ча ла ве ка. Леп шая 
фут ба ліст ка кра і ны рас каз вае пра тое, што 
пры му сі ла яе вяр нуц ца ў спорт пас ля на ра-
джэн ня сы на, як шу каць агуль ную мо ву з муж чы-
на мі, якія не лю бяць фут бол, і ад кры вае сак рэт 
— у го нар ка го на зва ла сваё дзі ця Іо сі фам.

«Нам час та не ха пае пу гі»
— Свят ла на, рас ка жы це пра ўзро вень жа-

но ча га фут бо ла ў на шай кра і не. Зда ец ца, ве-
да юць пра яго ня шмат хто.

— Так. Па сут нас ці сён ня ў чэм пі я на це кра і ны 
за п'е дэс тал у нас зма га юц ца тры ка ман ды, уз-
ро вень ка лек ты ваў і са міх гуль цоў не вы со кі. Ка лі 
ка заць пра збор ную, то там за раз ад бы ла ся зме на 
трэ не ра, ду маю, гэ та пой дзе на ка рысць. За стыр-
ном стаў Эду ард Дзе мян ка вец, гэ та спе цы я ліст з 
га ла вой, ён доб ра ра зу мее фут бол. У на цы я наль-
ную ка ман ду ўсё час цей за пра ша юц ца ма ла дыя 
гуль цы, гэ та, вя до ма, не дае ім гнен ны вы нік, але 
ка лі хо чаш атры маць пос пех у бу ду чы ні — трэ ба 
за клас ці пад му рак.

— На ваш по гляд, у чым пры чы на ніз ка га 
ўзроў ню?

— Мне зда ец ца, нам час та не ха пае пу гі. Ка лі 
б бы ло больш жорст кас ці і дыс цып лі ны, то мо жа і 
вы нік быў бы ін шы. Не дзе са мі гуль цы не жа да юць 
браць усю ін фар ма цыю, якую спра буе да нес ці трэ-
нер. Ся дзяць у ад ным клу бе па 10 га доў, стра пя-

нуц ца, ка лі вы клі ка юць у збор ную, там ста ра юц ца, 
а ка лі вяр та юц ца — усё за бы ва юць.

У 2005 го дзе я бы ла на збо рах у Стай ках, у 
гэ ты час там трэ ні ра ваў ся мас коў скі «Спар так», 
іх трэ нер мя не за ўва жыў і за пра сіў па га ва рыць. 
Мы прос та гу та ры лі аб фут бо ле, я рас каз ва ла 
пра сваё ба чан не гэ тай гуль ні, а ён за даў мне 
пы тан не: «Ты кні гі чы та еш?» Ну ка лі фут ба ліст 
чы тае кні гі, у нас жа та кое ра зу мен не, пра віль-
на? На гэ та ён мне ад ка заў, што лю бы фут ба ліст 
аба вяз ко ва па ві нен чы таць і ве даць гіс то рыю. 
«Якую ты пер шую бу дзеш чы таць?» — пы та ец-
ца. Я дай ды і ляп ну — пра Ста лі на. Прый шло ся 
чы таць, і я так ура зі ла ся асо бай Іо сі фа Ві са ры ё-
на ві ча, што на зва ла ў го нар яго сы на. Бія гра фіі 
вя лі кіх лю дзей да па ма га юць рас ці, ра біць вы-
сно вы, каб іс ці да лей.

Гэ та я да та го, што гу лец па ві нен мець ра зум-
ную га ла ву. Па він ны быць тэ а рэ тыч ныя за ня ткі, ты 
аба вя за ны ве даць па мят ку фут ба ліс та: як пра віль-
на пры няць мяч, як пра віль на ад даць пас, гэ та ўсё 
пра пі са на. Трэ нер за дае пы тан ні, ты ад каз ва еш. 
Та кой вы раз най сіс тэ мы нам не ха пае.

— У чым прын цы по вая роз ні ца па між муж-
чын скім і жа но чым фут бо лам?

— Муж чы ны хут чэй шыя фі зіч на і ду ма юць яны 
хут чэй, трэ не ра чу юць лепш. Мне зда ец ца, у дзі-
ця чым уз рос це дзяў чын кам і хлоп чы кам не пе ра-
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«ЖАН ЧЫ НА МО ЖА НЕ ТОЛЬ КІ
СВЯТ ЛА НА АСТА ША ВА — 

Алім пій скія на ві ныАлім пій скія на ві ны  ��

У штаб-ква тэ ры ФІ БА ад бы ло ся лё са ван не ад-
бо рач на га тур ні ру па бас кет бо ле на Алім пі я ду ў 
Бра зі лію. Бе ла рус кія дзяў ча ты апы ну лі ся ў гру пе 
«С», там яны па спра ча юц ца за за па вет ную пу цёў ку 
ў Рыа са збор ны мі Ка рэі і Ні ге рыі.

Тур нір прой дзе з 12 па 19 чэр ве ня ў Нан це 
(Фран цыя), там вы сту пяць 12 ка манд:

Гру па А: 1. Ку ба; 2. Но вая Зе лан дыя; 3. Фран-
цыя.

Гру па B: 1. Ка ме рун; 2. Тур цыя; 3. Ар ген ці на.

Гру па С: 1. Бе ла русь; 2. Ка рэя; 3. Ні ге рыя.

Гру па D: 1. Ве не су э ла; 2. Іс па нія; 3. Кі тай.

Па вы ні ках па пя рэд ня га раў нда ка ман ды, 
якія за ня лі 1—2 мес цы, вы хо дзяць у на ступ ны 
круг, дзе пе ра мож цы чвэрць фі на лаў атры ма юць 
пу цёў кі на Гуль ні, ас тат нія ча ты ры збор ныя ў 
плэй-оф ра зы гра юць апош нюю пя тую лі цэн зію 
на Алім пі я ду-2016.

Пра ва вы сту піць у Рыа ўжо ма юць дру жы ны 
Бра зі ліі (кра і на-гас па ды ня), ЗША, Япо ніі, Ка на ды, 
Се не га ла, Сер біі і Аў стра ліі.

На га да ем, што на Алім пі я дзе-2008 збор ная Бе-
ла ру сі пад кі раў ніц твам Ана то ля Бу яль ска га за ня ла 
6-е мес ца.

ПА ЗМА ГА ЕМ СЯ ЗА ЛІ ЦЭН ЗІЮ

Не сла бы полНе сла бы пол  ��Але на ВАЛ ЧЭЦ КАЯ:

«У ГІМ НАС ТЫ КУ Я ПРЫЙ ШЛА
І ста ла пер шай алім пій скай чэм пі ён кай 


