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Ха кей 

за кан чва ец ца, 
фут бол 

па чы на ец ца
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра най больш 

ак ту аль ныя спар тыў ныя па дзеі вы хад-

ных.

1. Ха ке іс ты «Шах цё ра», адо леў шы 

«Юнац тва» ў дру гім мат чы фі-

наль най се рыі з лі кам 3:2, ад на ві лі раў-

на ва гу пе ра мог і па ра жэн няў — 1:1. На-

ступ ныя мат чы ад бу дуц ца сён ня і заўт ра ў 

Са лі гор ску. За тым па ядын кі бу дуць пра хо-

дзіць па чар зе на пля цоў ках абод вух клу баў 

да ча ты рох пе ра мог ад ной з ка ман даў.

На га да ем, ха ке іс ты «Юнац тва» з'яў ля-

юц ца вась мі ра зо вы мі чэм пі ё на мі кра і ны, а 

іх са пер ні кі ўся го адзін раз ста на ві лі ся ўла-

даль ні ка мі «зо ла та». У вы ра шаль ных се ры-

ях за чэм пі ён скі ты тул «Юнац тва» і «Шах-

цёр» гу ля лі трой чы. Мін ча не пе ра ма га лі два 

ра зы — у 2010 (4:3) і 2016 (4:1) га дах, а ў 

2015-м са лі гор скія ха ке іс ты вый гра лі за ла-

тую се рыю з су хім лі кам 4:0.

2. Дру гім фі на ліс там XІІІ Рэс пуб лі-

кан скіх спа бор ніц тваў па ха кеі 

з шай бай ся род ама тар скіх ка ман даў на 

пры зы Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба 

ста ла дру жы на Мін скай воб лас ці. Пу цёў ка 

ў вы ра шаль ную ста дыю спа бор ніц тваў бы ла 

зда бы та збор най Мін скай воб лас ці ў спрэч-

цы з ка ман дай Брэсц кай воб лас ці. Матч, які 

пра хо дзіў у Ба ра на ві чах, за вяр шыў ся з лі кам 

4:2 на ка рысць гас ця вой дру жы ны.

У спрэч цы за га на ро вы тра фей ха кей ных 

ама та раў гуль цы з Мін скай воб лас ці бу дуць 

зма гац ца з ля до вай дру жы най Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі, якая раз гра мі ла ў пер шым паў фі-

на ле ка ман ду Гро дзен скай воб лас ці (12:3).

На га да ем, на па пя рэд няй ста дыі спа бор-

ніц тваў ка ман да Мін скай воб лас ці атры ма ла 

4 пе ра мо гі ў 6 пра ве дзе ных мат чах, на браў-

шы 8 ач коў з 12 маг чы мых, і за ня ла трэ цяе 

мес ца ў тур нір най таб лі цы. Пер шае мес ца 

па кі ну ла за са бой ля до вая дру жы на кі раў-

ні ка дзяр жа вы, якая атры ма ла 6 пе ра мог у 

6 пра ве дзе ных мат чах і на бра ла 12 ач коў з 

12 маг чы мых.

3. У чэм пі я на це кра і ны па фут бо ле 

ад бы лі ся мат чы 2-га ту ра. Фут ба-

ліс ты гро дзен ска га «Нё ма на» абы гра лі на 

сва ім по лі «Ві цебск» з лі кам 2:0, «Слуцк» 

са сту піў «Ды на ма» (Брэст) — 0:1, «Сла вія» 

(Ма зыр) з мі ні маль най пе ра ва гай абы гра ла 

БА ТЭ (Ба ры саў) — 2:1, «Тар пе да-Бе лАЗ» 

(Жо дзі на) быў мац ней шы за «Бел шы ну» 

(Баб руйск) — 1:0. Матч «Ру ху» (Брэст) і 

«Энер ге ты ка-БДУ» (Мінск) скон чыў ся з лі-

кам 0:1, «Га ра дзея» са сту пі ла «Шах цё ру» 

(Са лі горск) — 0:2, «Мінск» пе рай граў «Ды-

на ма» (Мінск) — 3:2, а «Іс лач» (Мін скі ра-

ён) — «Сма ля ві чы» — 1:0.

Тур нір ную таб лі цу ўзна чаль ва юць 

«Мінск», «Энер ге тык-БДУ», «Іс лач» і «Тар-

пе да-Бе лАЗ», якія на бра лі па шэсць ач коў 

з шас ці маг чы мых, ча ты ры — у дзе ю ча га 

чэм пі ё на брэсц ка га «Ды на ма».

Мат чы 3-га ту ра за пла на ва ныя на 

3-5 кра са ві ка.

4. Жа но чая ка ман да ФК «Мінск» 

ста ла ўла даль ні цай Су пер куб ка 

Бе ла ру сі. У стар та вым мат чы но ва га се зо на 

чэм пі ён кі і ўла даль ні цы Куб ка кра і ны фут ба-

ліст кі «Мін ска» раз гра мі лі сва іх са пер ніц з 

яшчэ ад на го ста ліч на га клу ба «Зор ка-БДУ» 

з лі кам 5:0. Ця пер у іх ак ты ве ста ла шэсць 

су пер куб каў.

Пла ну ец ца, што 29-ы жа но чы чэм пі я нат 

Бе ла ру сі пач нец ца ў ся рэ дзі не кра са ві ка. На-

га да ем, ле тась сваё сё мае за пар «зо ла та» 

на цы я наль на га пер шын ства за ва я ва лі фут-

ба ліст кі «Мін ска», ся рэб ра ны мі пры зё ра мі 

ста лі спарт смен кі «Зор кі-БДУ», брон за выя 

ме да лі ў ак ты ве гро дзен ска га «Нё ма на».

5. Усе ра сій ская фе дэ ра цыя ва лей бо-

ла аб вяс ці ла аб да тэр мі но вым за-

вяр шэн ні су пер лі гі ся род муж чын скіх і жа-

но чых ка ман даў. Ра шэн нем УФВ вы ні ко вае 

ста но ві шча ка ман даў вы зна ча на па вы ні ках 

па пя рэд ня га эта пу. Та кім чы нам, «Мін чан ка» 

дру гі год за пар за ня ла ў тур ні ры 10-е мес ца. 

На га да ем, бе ла рус кая ка ман да да бі ла ся на 

па пя рэд нім эта пе пяць пе ра мог у 16 мат чах.

Кі раў ская спе цы я лі за ва-

ная дзі ця ча-юнац кая шко-

ла алім пій ска га рэ зер ву 

ле тась ад зна чы ла сваё 

55-год дзе. За гэ ты час у яе 

сце нах вы рас лі пры зё ры 

чэм пі я на таў све ту і Еў ро-

пы па роз ных ві дах спор ту, 

сён ня больш за дзя ся так 

спарт сме наў ува хо дзіць у 

спі сы збор ных Бе ла ру сі. 

Акра мя та го, з вы ха ван цаў 

шко лы ў го ра дзе сфар мі-

ра ва на пра фе сій ная ка ман-

да па пляж ным фут бо ле.

Сак рэт пос пе ху — 
фа на тыч ная 
ад да насць ра бо це

Ця пер тут зай ма ец ца 387 дзя -

цей роз ных уз рос таў, СДЮ ШАР 

куль ты вуе ча ты ры кі рун кі — 

ве ла сі пед ны спорт, ва лей бол, 

фут бол і цяж кую ат ле ты ку. 

Шко ла рэ гу ляр на пе рад ае сва іх 

вуч няў у ву чы лі шчы алім пій ска-

га рэ зер ву па ўсёй кра і не.

Ма быць, са мым па спя хо вым 

ві дам у пла не вы ні ко вас ці ў Кі-

раў ску з'яў ля ец ца ве ла сі пед-

ны спорт: за апош нія 15 га доў 

у сце нах шко лы пад рых та ва-

на ка ля 15 май строў спор ту, 

чатыры май стры спор ту між на-

род на га кла са. З 2009 го да ні 

адзін чэм пі я нат Еў ро пы і све ту 

не абы хо дзіў ся без удзе лу кі раў-

чан, а сён ня ў збор ных кра і ны 

па ве ла спор це вы сту пае ад ра-

зу во сем вы ха ван цаў СДЮ ШАР 

Кі раў ска. Ся род іх пры зёр эта-

пу Куб ка све ту і ма ла дзёж на га 

чэм пі я на ту Еў ро пы Ра ман Ціш-

коў — да рэ чы, ён ужо за ва я ваў 

лі цэн зію на Алім пій скія гуль ні ў 

То кіа, — двух ра зо вы ся рэб ра ны 

пры зёр ма ла дзёж на га чэм пі я-

на ту Еў ро пы Ак са на Са лаў ё ва, 

Ган на Ва сіль ко ва і ін шыя.

Сва іх вы ха ван цаў ды рэк тар 

спар тыў най шко лы Сяр гей 

КЛІ МО ВІЧ (на фота) ус па мі нае 

з го на рам і цеп лы нёй. «Аб са-

лют на ўсіх доб ра па мя таю. Ро-

му Ціш ко ва трэ ні ра ваў яго баць-

ка, ён, да рэ чы, да гэ та га ча су 

пра цуе ў нас у шко ле стар шым 

трэ не рам. Та му вы ба ру ў Ра ма-

на асаб лі ва га не бы ло, баць ка 

ця гаў яго на трэ ні роў кі з са ма га 

дзі ця ча га сад ка. Ця пер час цей 

ба чым яго па тэ ле ві за ры, але 

спа дзя ём ся, што пас ля ка ран-

ці ну Ціш коў пры е дзе да до му і 

за ві тае да нас у шко лу», — ка-

жа Сяр гей Мя фодзь е віч.

Сак рэт вы ха ван ня па спя хо-

вых спарт сме наў прос ты, упэў-

не ны ды рэк тар, — гэ та трэ нер-

скія кад ры, іх фа на тыч ная ад-

да насць ра бо це і тра ды цыі. Але 

кі раў нік не ха вае: ня гле дзя чы 

на рос сып вя до мых вы ха ван-

цаў, праб ле мы ў шко лы бы лі 

заў сё ды, ёсць яны і ця пер. На-

прык лад, ле тась па прэ зі дэнц-

кай пра гра ме, якая раз лі ча на на 

пад тры ман не спар тыў ных школ 

у рэ гі ё нах, за ку пі лі но выя ве ла сі-

пе ды, але сён ня на ўсіх дзя цей іх 

усё роў на не ха пае. Па трэб ныя і 

ма шы ны, не аб ход ныя для трэ ні-

ро вак ве ла сі пе дыс таў на ша шы, 

не ка жу чы ўжо пра звы чай ную 

ве ла фор му, якая каш туе так-

са ма ня ма ла. «Час та да во дзіц-

ца на бы ваць яе за свой кошт, 

шу каць праз зна ё мых, дзесь ці 

да па ма га юць дзе ці, якія ўжо да-

маг лі ся вы со ка га вы ні ку і ма юць 

та кую маг чы масць», — дзе ліц ца 

Сяр гей Мя фодзь е віч.

Ве ла сі пед ная ба за зна хо дзіц-

ца за 10 кі ла мет раў ад го ра да. 

Асноў ны кі ру нак у Кі раў ску — 

гэ та ша шэй ны ве ла спорт, трэ ка 

ў го ра дзе ня ма, але, ня гле дзя-

чы на гэ та, вы ха ван цы шко лы 

ў збор най вы сту па юць і ў гэ тай 

дыс цып лі не.

— Ця пер у ве ла спор це мы 

больш ары ен та ва ны на дзя-

цей з су сед ніх вё сак і аг ра -

га рад коў, — ад зна чае ды рэк-

тар СДЮ ШАР. — Але іс нуе вя-

лі кая праб ле ма з транс пар там. 

У ма лень кіх вёс ках агуль на аду-

ка цый ныя шко лы за чы ня юц ца: 

ця пер у на шым ра ё не час та 

су стра ка ец ца, што пра цуе ад-

на шко ла на пяць-шэсць вё сак. 

Пас ля за ня ткаў школь ны аў то-

бус раз во зіць дзя цей па да мах, 

а вось да брац ца да трэ ні роў кі і 

на зад ма лым вель мі праб ле ма-

тыч на. Ва джу іх сам, на сва ёй 

ма шы не, але гэ та два-тры ча ла-

ве кі, больш не атрым лі ва ец ца. 

Шмат па тэн цый ных чэм пі ё наў 

з-за гэ та га пра хо дзяць мі ма, а 

дзе ці там вель мі ня дрэн ныя.

Да во дзіц ца зма гац ца 
за дзя цей

Моц ныя тра ды цыі ў Кі раў-

ску і ў ва лей бо ле — вы ха ван цы 

мяс цо вай спар тыў най шко лы 

так са ма прад стаў ле ны ў збор-

ных ка ман дах на шай кра і ны. 

Сён ня ў клу бах вы шэй шай лі-

гі чэм пі я на ту кра і ны гу ля юць 

прад стаў ні кі Кі раў ска — Дзя ніс 

Іва ніц кі і Ар цём Ва сіль коў. А Ві я-

ле та Бя ляў ская, якая па чы на ла 

свой спар тыў ны шлях ме на ві та 

ў мяс цо вай СДЮ ШАР, з'яў ля ец-

ца брон за вым пры зё рам ма ла-

дзёж на га чэм пі я на ту Еў ро пы ў 

скла дзе збор най Бе ла ру сі. Ця-

пер дзяў чы на вы сту пае за най-

леп шы жа но чы клуб кра і ны — 

ста ліч ную «Мін чан ку».

— Пры цяг нуць дзя цей да трэ-

ні ро вак мож на, але вось утры-

маць іх цяж ка, — рас каз вае 

трэ нер па ва лей бо ле Кі раў-

скай СДЮ ШАР Та ма ра ГРЫ-

ГОР' Е ВА. — У нас у го ра дзе 

ўся го дзве агуль на аду ка цый-

ныя шко лы, а роз ных гурт коў 

да стат ко ва, так што да во дзіц-

ца зма гац ца за дзя цей. Дзесь-

ці пра цу ем праз баць коў, та му 

што мно гія з іх ха дзі лі да мя не 

на за ня ткі, а ця пер хо дзяць ужо 

іх дзе ці. Спра бу ем утры маць іх 

тым, што вы во зім на спа бор ніц-

твы, у ба сейн, у аква парк — са-

мі з'ез дзіць ту ды мо гуць не ўсе. 

Для па чат ку ні ко га не на строй-

ва ем на пра фе сій ны спорт, а 

больш скі роў ва ем на азда раў-

лен чую фіз куль ту ру, по тым яны 

са мі ўцяг ва юц ца і ў не ка то рых 

вы ма лёў ва ец ца перс пек ты ва.

Сён ня ў шко ле 10 груп па ва-

лей бо ле, гэ та ка ля ста ча ла век, 

што вель мі ня дрэн на для го ра да 

з на сель ніц твам 9 ты сяч. Ёсць 

і вяс ко выя, і га рад скія дзе ці — 

ра ней вяс ко вых за ці ка віць бы ло 

знач на пра сцей, за раз да спор-

ту па вяр нуў ся і го рад. Для ва-

лей бо ла ў СДЮ ШАР ёсць свая 

трэ ні ро вач ная за ла, ле тась у ёй 

зра бі лі ка пі таль ны ра монт. Ка лі 

яе не ха пае, трэ не ры вы ка рыс-

тоў ва юць школь ныя спар тыў-

ныя за лы.

А вось цяж кая ат ле ты ка ў 

Кі раў ску — са мы ма ла ды від 

спор ту, але і ў гэ тым ві дзе ў 

мяс цо вых вы ха ван цаў ужо ёсць 

пос пе хі. Сё ле та Да р'я Ла за ко віч 

і Мі ка лай Бя ляў скі ста лі брон-

за вы мі пры зё ра мі чэм пі я на ту 

кра і ны па цяж кай ат ле ты цы. 

Сён ня яны ўва хо дзяць у на-

цы я наль ную ка ман ду кра і ны, 

Да р'я — у асноў ны склад, Мі-

ка лай — па куль у рэ зер во вы. 

Акра мя гэ та га, кі раў ская ка ман-

да за ня ла трэ цяе мес ца на пер-

шын стве воб лас ці. Та кія вы ні кі 

сты му лю юць на яшчэ боль шае 

раз віц цё гэ та га кі рун ку. «Ця-

пер агуль ны мі на ма ган ня мі бу-

дзем спра ба ваць па бу да ваць у 

го ра дзе спе цы я лі за ва ную за-

лу цяж кай ат ле ты кі, ёсць ужо 

ад аб рэ нне кі раў ні коў, а так са ма 

бу дзем за пра шаць яшчэ больш 

трэ не раў па гэ тым ві дзе спор-

ту», — дзе ліц ца пла на мі ды рэк-

тар СДЮ ШАР.

Пад тры маць 
ма ла дых і сло вам, 
і спра вай

На ад мыс ло вым ра хун ку і кі-

раў скі фут бол. Сён ня ён з'яў ля-

ец ца са мым ма са вым ві дам, у 

шко ле сфар мі ра ва на 15 груп, у 

тым лі ку па спя хо ва раз ві ва ец ца 

і жа но чы кі ру нак — най леп шыя 

вы ха ван кі шко лы пе ра хо дзяць 

гу ляць у «Баб руй чан ку». Спа-

чат ку шко ла спе цы я лі за ва ла ся 

на кла січ ным фут бо ле, по тым 

пе рай шла на фут зал, а ця пер яе 

га лоў ны кі ру нак — гэ та пляж ны 

фут бол, бо штось ці но вае заў сё-

ды раз ві ва ец ца лепш, пе ра ка на-

ныя трэ не ры і кі раў нік. Пра фе-

сій ны клуб, «Кі раўск-СДЮ ШАР», 

які вы сту пае ў чэм пі я на це кра і-

ны, заў сё ды тры ма ец ца ў трой-

цы лі да раў. Ле тась кі раў ча не 

ста лі ся рэб ра ны мі пры зё ра мі 

чэм пі я на ту і вый гра лі Ку бак Бе-

ла ру сі, у маі ка ман да згу ляе за 

су пер ку бак. Ха рак тэр на, што 

«Кі раўск-СДЮ ШАР» прак тыч-

на на сто пра цэн таў скла да ец ца 

з мяс цо вых вы ха ван цаў. Гэ та, 

вя до ма, вы клі кае не пад роб ную 

ба лель шчыц кую ці ка васць з 

бо ку га ра джан, тры бу ны мяс-

цо ва га ста ды ё на не бы ва юць 

пус тыя. У спі се на цы я наль най 

збор най па пляж ным фут бо ле 

шэсць прад стаў ні коў Кі раў ска, 

на ня даў ніх Еў ра пей скіх гуль нях 

у Мін ску вы сту па лі трое з іх — 

Ва дзім Бо кач, Юрый Пят роў скі і 

Кан стан цін Ма га лец кі. Да рэ чы, 

Ва дзім Бо кач су мя шчае пра-

фе сій ную спар тыў ную кар' е ру з 

трэ нер скай ра бо тай у мяс цо вай 

СДЮ ШАР.

На огул з ма ла ды мі трэ нер-

скі мі кад ра мі ў мяс цо вай шко-

ле праб лем ня ма. «Сён ня ў нас 

пра цуе ў асноў ным мо ладзь. 

Усе яны свае, усе прай шлі на шу 

шко лу, атры ма лі вы шэй шую або 

ся рэд не спе цы яль ную аду ка цыю 

і вяр ну лі ся да до му, — з го на рам 

апа вя дае ды рэк тар. — Мы ста-

ра ем ся чу жых не за пра шаць, бо 

вы дат на ра зу ме ем, што не змо-

жам за бяс пе чыць іх жыл лём і 

ін шым не аб ход ным. На прык лад, 

у ве ла спор це ў нас пра цуе ма ла-

ды трэ нер Па вел Бе ла хвос таў, 

ён зай маў ся ў нас, ад ву чыў ся 

і вяр нуў ся, да рэ чы, адзі ны са 

свай го вы пус ку ўні вер сі тэ та за-

стаў ся пра ца ваць трэ не рам».

— Я па пра ца ваў па ру га доў у 

Мін ску, але вы ра шыў вяр нуц ца 

ў Кі раўск, та му што мне вель-

мі па да ба ец ца мая ра бо та, а 

зай мац ца ве ла спор там у та кім 

го ра дзе, як наш, знач на зруч-

ней, — рас каз вае Па вел Бе ла-

хвос таў. — Наш спорт звя за ны 

з да ро гай, у га ра дах рух вя лі кі, 

а тут і пра сто ру больш, і па вет-

ра чыс цей шае.

Ды рэк тар шко лы зга джа-

ец ца, што ўтры маць ма ла дых 

спе цы я ліс таў на трэ нер скай 

ра бо це сён ня да во лі скла да-

на, але кі раў ніц тва імк нец ца не 

толь кі за бяс пе чыць на стаў ні каў 

усім не аб ход ным у фі нан са вым 

пла не, але і пад тры маць у ма-

раль ным.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ 

і з ар хі ва СДЮ ШАР 

г. Кіраўска.

КАБ ТА ЛЕН ТЫ 
НЕ ПРА ХО ДЗІ ЛІ МІ МА
Трэ нер скія кад ры і тра ды цыі да па ма га юць Кі раў скай СДЮ ШАР 

рых та ваць спарт сме наў у збор ныя ка ман ды кра і ны

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


