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Спарт сме ны з аб ме жа-
ва ны мі маг чы мас ця мі — 
скарб ні ца ма ты ва цыі і 
прык лад для пе рай ман ня, 
ка лі апус ка юц ца ру кі. Але 
на ват та кім моц ным ду хам 
лю дзям па трэ бен той, хто 
бу дзе іх апо рай. Трэ нер 
Анас та сія Шляп цо ва ста ла 
та кім ча ла ве кам для гру пы 
тэ ні сіс таў на ін ва лід ных ка-
ляс ках. Яна ўзя ла на ся бе 
ад каз насць раз віць і па ка-
заць усім, на коль кі ці ка-
вы і важ ны гэ ты спорт. Як 
у трэ не ра і яе вуч няў усё 
атрым лі ва ец ца, Анас та сія 
рас ка за ла «Звяз дзе».

— Анас та сія, як вы знай-

шлі ся бе ў якас ці трэ не ра тэ-

ні сіс таў на ін ва лід ных ка ляс ках?

— Я з дзя цін ства зай ма ла ся тэ ні сам, 

але ў 22 га ды бы ла вы му ша на за вяр шыць 

спар тыў ную кар' е ру праз траў му. Мне пра-

па на ва лі па спра ба ваць ся бе ў трэ нер скай 

дзей нас ці. Трэ ба бы ло раз ві ваць тэ ніс на 

ка ляс ках, та му што гру па іс на ва ла, але яны 

зай ма лі ся больш як ама та ры. Я за ці ка ві ла ся. 

І ка лі на пер шай трэ ні роў цы ўба чы ла пра цу 

спарт сме наў, іх во чы, зра зу ме ла, што за ста-

ю ся. Мя не ўра зі лі іх ад но сі ны да спор ту. Для 

ма іх па да печ ных тэ ніс — гэ та спо саб жыц ця. 

Яны га то выя ўвесь час ад да ваць трэ ні роў-

кам і мя не гэ та вель мі ўра зі ла.

— Доў га ўні ка лі ў спе цы фі ку ра бо ты?

— У мя не ёсць аду ка цыя трэ не ра па тэ ні се, 

та му асноў ныя ве ды я ме ла. Са ма па ста ян на 

ву чу ся пад час ра бо ты са спарт сме на мі. Пер-

шы час па глыб ле на вы ву ча ла ін фар ма цыю 

па ра бо це з людзь мі на ін ва лід ных ка ляс ках, 

пе ра ка па ла ўвесь ін тэр нэт. На між на род ных 

тур ні рах не са ро ме ла ся зна ё міц ца з за меж-

ны мі спе цы я ліс та мі, спарт сме на мі. Яны бы лі 

па-доб ра му здзіў ле ны, што ў Бе ла ру сі з'я-

віў ся за хоп ле ны ча ла век, які так праг на шу-

кае ін фар ма цыю. Яны мне вель мі да па маг лі. 

Між на род ная фе дэ ра цыя тэ ні са пра во дзі ла 

ан лайн-курс па вы шэн ня ква лі фі ка цыі па ра-

бо це з тэ ні сіс та мі-ка ля сач ні ка мі, я прай шла 

яго. На коль кі мне вя до ма, у на шай кра і не 

па куль ня ма кур саў ме на ві та па ра бо це з 

па ра а лім пій ца мі, пры хо дзі ла ся са мой шу-

каць ін фар ма цыю. Спа дзя ю ся, ка лісь ці гэ тае 

пы тан не вы ра шыц ца.

— Якія асноў ныя ад роз нен ні тэ ні са на 

ка ляс ках і звы чай на га?

— Аб са лют на ні я кіх, за вы клю чэн нем та-

го, што ў нас мож на ад бі ваць мяч з двух ад-

ско каў. Пер шы па ві нен быць у ме жах кор та, 

як у звы чай ным тэ ні се, а дру гі — у лю бым 

мес цы. Усё ас тат няе та кое ж са мае — па-

ме ры пля цоў кі, пра ві лы, мя чы кі, ра кет кі. Па-

крыц цё кор та так са ма не ад роз ні ва ец ца — 

хард, грунт ці тра ва. Звы чай на мы пра цу ем 

на хар дзе, а ня даў на ўпер шы ню трэ ні ра ва-

лі ся на грун це. Для ўсіх ста ла ад крыц цём, 

што на ім зу сім інакш ру ха ец ца ка ляс ка. Для 

гэ та га па крыц ця па трэб ны но выя па крыш кі 

на ка лё сы. Але пас ля ма дэр ні за цыі гуль ня 

пай шла. Так са ма, як і звы чай ным тэ ні сіс там, 

па трэ бен час, каб пры вык нуць да но ва га 

па крыц ця.

— Тэ ні сіс там па трэб ныя ад мыс ло выя 

ін ва лід ныя ка ляс кі?

— Так, яны ад роз ні ва юц ца ад звы чай ных 

ка ля сак шы ры нёй і раз ва лам ко лаў. І та му 

яны больш хут кія і ма неў ра ныя. Ад на та кая 

ка ляс ка каш туе ў ра ё не 2000 до ла раў. Ла-

гіч на, што чым да ра жэй шая ка ляс ка, тым 

леп шая яна для гуль ні ў тэ ніс.

— Тэ ніс ныя мат чы час та за цяг ва юц ца 

на не каль кі га дзін, тэ ні сіс ты на ка ляс ках 

так са ма мо гуць гу ляць, на прык лад, па ча-

ты ры га дзі ны?

— Ка неш не. Ні хто не ро біць ак цэнт на 

ін ва лід нас ці спарт сме на. Яны та кія ж тэ ні сіс-

ты, якія гу ля юць па не каль кі га дзін за пар пры 

лю бых умо вах. Мы пра цу ем над фі зіч най 

пад рых тоў кай, вы нос лі вас цю. Ка лі фі зіч ны 

стан тэ ні сіс та не да зва ляе яму доў га гу ляць, 

ня гле дзя чы на ўмо вы, зна чыць, ён не га то вы 

да тур ні ру.

— Коль кі ў вас па да печ ных ця пер?

— Я пра цую з гру пай да рос лых спарт-

сме наў, шэсць ча ла век ста рэй шых 

за 18 га доў. За раз збі ра ец ца дру гая гру па, у 

ёй пяць ча ла век. Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, 

ха чу звяр нуць ува гу, што мы ча ка ем лю-

дзей з ін ва лід нас цю і бу дзем ра ды кож на му. 

І яшчэ я пра цую з дзі ця чай гру пай, у мя не 

ча ты ры ма лы шы 8—9 га доў.

— А як спра вы з лі цэн зі я мі на Па ра -

а лім пій скія гуль ні 2021?

— Ця пер лі цэн зія ў То кіа — на ша га лоў ная 

мэ та, дзе ля якой мы ро бім усё маг чы мае. 

Пла на ва лі вы сту паць во сен ню на тур ні рах у 

Ра сіі і Тур цыі, каб на браць ба лы, але за раз 

праб ле ма тыч на вы ехаць за мя жу. Шан цы 

па ехаць на Па ра а лім пі я ду мае Анд рэй Філь-

чук, ён ува хо дзіць у спіс 80 най леп шых тэ ні-

сіс таў све ту. Ва дзім Лі пін скі і Ар цём Яр мак 

вель мі моц ныя спарт сме ны. Між на род ная 

фе дэ ра цыя, уба чыў шы, як раз ві ва ец ца тэ-

ніс на ка ляс ках у на шай кра і не, упер шы ню 

за пра сі ла нас вы сту піць на чэм пі я на це Еў-

ро пы. Але яго пе ра нес лі і дак лад ных дат 

пра вя дзен ня па куль ня ма. Мы спа дзя ём ся, 

што спарт сме ны змо гуць вы сту піць на ўсіх 

тур ні рах і на браць ба лы, каб тра піць у То-

кіа. Ёсць шанц, што мы атры ма ем wіld card, 

хоць гэ та свое асаб лі вая ла та рэя. Але хо-

чац ца сва і мі сі ла мі за слу жыць маг чы масць 

прад стаў ляць кра і ну.

— Хто ця пер лі чыц ца су свет ным лі да-

рам тэ ні са на ка ляс ках?

— З-за та го, што ў нас не каль кі ка тэ го-

рый, цяж ка вы лу чыць пер са на ліі. Ся род кра-

ін лі дзі ру юць Злу ча ны Шта ты Аме ры кі, Ні-

дэр лан ды, дзе 400 тэ ні сіс таў-ка ля сач ні каў па 

ўсёй кра і не, і Фран цыя. На ад ным з тур ні раў 

я за гля дзе ла ся на гуль ню фран цуз скай па-

ры. Гэ та быў на столь кі за хап ляль ны і ці ка вы 

тэ ніс, што не маг чы ма бы ло ада рвац ца.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, як прай шоў 

ня даў ні чэм пі я нат Бе ла ру сі?

— З кож ным го дам гэ ты тур нір пра хо-

дзіць усё ле пей і ле пей. Пры яз джа юць но выя 

спарт сме ны з роз ных аб лас цей. Сё ле та ў нас 

з'я віў ся но вы аб са лют ны чэм пі ён — Ва дзім 

Лі пін скі. З жан чын пры еха ла Воль га Бот нар, 

яна са ма не бе ла рус ка, але жы ве ў Ма гі лё-

ве з ві дам на жы хар ства. Пас ля чэм пі я на ту 

Воль га пры зна ла ся, што за ха пі ла ся тэ ні сам 

на ка ляс ках і пла нуе сур' ёз на ім за няц ца.

— Да рэ чы, аб рэ гі ё нах, як там раз ві ва-

ец ца гэ ты від спор ту?

— У Ма гі лё ве ёсць трэ нер, які ак тыў на 

ўзяў ся за ра бо ту, па сту по ва на ладж вае ра-

бо чы пра цэс. Вель мі доб ра, што з'яў ля юц-

ца эн ту зі яс ты, якія га то вы раз ві ваць наш 

спорт. У сваю чар гу, я ста ра юся спарт сме-

наў з рэ гі ё наў пры цяг ваць у Мінск, каб яны 

ўба чы лі тэ ніс на ка ляс ках і за ці ка ві лі ся ім. 

У нас вы дат ны від спор ту, які дае лю дзям 

маг чы масць па леп шыць сваё зда роўе. 

Мае спарт сме ны не ад на ра зо ва ка за лі, што 

дзя ку ю чы трэ ні роў кам, яны ад чу ва юць ся бе 

знач на лепш.

— Ча го больш за ўсё не ха пае тэ ні су на 

ка ляс ках для па спя хо ва га раз віц ця?

— Мы па ча лі ак тыў ную дзей насць толь кі 

тры га ды на зад. Для раз віц ця спор ту гэ та 

вель мі не вя лі кі тэр мін. Але ў нас ужо ёсць 

пэў ныя пос пе хі. Нас пад трым лі вае Бе ла рус-

кая фе дэ ра цыя тэ ні са, Па ра а лім пій скі ка-

мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі па па ра а лім-

пій скіх і дэ фа лім пій скіх ві дах спор ту. Клуб 

Yestoday дае нам маг чы масць ка рыс тац ца 

вы дат най ба зай. Гэ та са мая адап та ва ная 

ба за ў кра і не, дзе спарт сме ны мо гуць і пла-

ваць, і зай мац ца на трэ на жо рах. Са мае га-

лоў нае ця пер — тур ні ры, дзе мы мо жам за-

раб ляць ба лы, не аб ход ныя для па пад ан ня на 

Па раа лім пій скія гуль ні. А гэ та до ра га, і мы 

бу дзем удзяч ныя лю бой фі нан са вай да па-

мо зе ад спон са раў. Нам да па ма гае Між на-

род ная фе дэ ра цыя тэ ні са. Да нас пры яз джаў 

між на род ны экс перт, каб аца ніць уз ро вень 

раз віц ця тэ ні са на ка ляс ках. Ён быў шчы ра 

здзіў ле ны, што ў нас столь кі спарт сме наў, 

не толь кі да рос лых, але і дзя цей. Дзя ку ю чы 

яго спра ва зда чы Між на род ная фе дэ ра цыя 

да ла нам грант на раз віц цё, мы за ку пі лі но-

вы ін вен тар.

— Псі ха ла гіч ны фак тар у ра бо це з 

людзь мі з ін ва лід нас цю мае вя лі кае зна-

чэн не?

— Ка неш не, я для сва іх вуч няў і трэ нер, 

і псі хо лаг. Я лі чу, што з па ра а лім пій ца мі трэ-

ба пра ца ваць гэ так жа, як і са звы чай ны мі 

спарт сме намі, не ра біць ім па бла жак. Нель-

га звяр таць ува гу на тое, што яны чымсь ці 

ад роз ні ва юц ца, чымсь ці ўшчэм ле ныя. У іх 

аб са лют на та кі ж трэ ні ро вач ны пра цэс, я па-

тра бую вы ні каў. Зда ра ец ца, у ка гось ці ня ма 

на строю ці неш та ба ліць. Але пад час трэ ні-

ро вак яны ду ма юць толь кі пра тэ ніс. Спорт 

ста но віц ца іх жыц цём, ён дае ім маг чы масць 

заў сё ды быць у доб рым на строі і не апус каць 

ру кі. Акра мя трэ ні ро вак мы час та збі ра ем ся 

прос та ра зам пра вес ці воль ны час. І спа чат ку 

я за ўва жа ла ка сыя по зір кі ад чу жых лю дзей. 

На шчас це, хлоп цы і дзяў ча ты іх не ба чы лі, 

а мне бы ло не пры ем на. Чым час цей лю дзі 

на ін ва лід ных ка ляс ках бу дуць вы хо дзіць з 

до му, удзель ні чаць у ме ра пры ем ствах, тым 

хут чэй гра мад ства да іх пры вык не. Але ра-

дуе, што за апош нія га ды лю дзі ста лі больш 

адэ кват на ўспры маць ін ва лі даў.

— З кім псі ха ла гіч на ця жэй пра ца-

ваць — з дзець мі ці да рос лы мі?

— Мне кам форт на з усі мі. Лю дзям, якія 

з дзя цін ства не мо гуць ха дзіць, пра сцей 

з гэ тым звык нуц ца. А да рос ла му ча ла ве ку, 

які ве дае, што зна чыць ха дзіць, бе гаць, але 

во ляй лё су пры ка ва ны да ін ва лід на га крэс-

ла, цяж ка змі рыц ца. Усё за ле жыць ад акру-

жэн ня, як яно ўспры мае та ко га ча ла ве ка. 

Ка лі дзі ця ву чыц ца, раз ві ва ец ца на роў ні са 

сва і мі ад на год ка мі, яно не бу дзе ду маць, што 

чымсь ці ад роз ні ва ец ца, бу дзе адэ кват на ся-

бе ўспры маць.

— У тэ ні се на ін ва лід ных ка ляс ках 

вост ра ста іць праб ле ма до пін гу?

— На шчас це, у нас гэ та не так рас паў сю-

джа на, як у звы чай ным тэ ні се. У нас шмат 

спрэ чак ва кол кла сі фі ка цыі спарт сме наў. 

Ёсць ка тэ го рыя «ква ды» — лю дзі з траў ма мі 

трох ка неч нас цяў. І дру гая ка тэ го рыя — лю-

дзі з ам пу та цы яй і пе ра ло ма мі па зва ноч ні ка. 

Але, па ло гі цы, лю дзей з ам пу та цы яй трэ ба 

вы лу чаць у асоб ную ка тэ го рыю. У Анд рэя 

Філь чу ка не пра цуе кор пус, ён гу ляе толь кі з 

да па мо гай рук і част ко ва пле ча во га кор пу са. 

І ра зам з ім у ка тэ го рыі вы сту пае спарт смен 

з ам пу та цы яй дзвюх ног і двух паль цаў на 

ру ках. Зра зу ме ла, у ка го пад час мат ча яў-

ная пе ра ва га. На ўзроў ні між на род най фе-

дэ ра цыі пра во дзіц ца ра бо та, каб зра біць гэ-

тую кла сі фі ка цыю больш спра вяд лі вай для 

спарт сме наў.

— Тэ ні сіс ты су пра цоў ні ча юць з ва шы мі 

па да печ ны мі?

— Мы рэ гу ляр на пра во дзім май стар-кла-

сы з вя до мы мі спарт сме на мі, хоць іх і цяж ка 

за стаць до ма. Пра вя лі не каль кі май стар-

кла саў з Вік то ры яй Аза ран кай. Ары на Са-

ба лен ка ўдзель ні ча ла ва ўру чэн ні па свед-

чан няў май строў спор ту Ар цё му Яр ма ку, 

Але не Бяр но віч і Анд рэю Філь чу ку. Для іх 

гэ та бы ла вель мі на тхняль ная су стрэ ча, 

Ары на да ла ім за рад ма ты ва цыі. Вель мі 

пры ем на, што на шы зор кі заў сё ды ра ды 

нам да па маг чы.

— Анас та сія, чым у сва ёй ра бо це вы 

га на ры це ся больш за ўсё?

— Хоць зроб ле на ўжо ня ма ла, я ду маю, 

га лоў ныя пры чы ны для го на ру яшчэ на пе ра-

дзе. Я га на ру ся, што мы па ча лі пра во дзіць 

чэм пі я нат Бе ла ру сі на ін ва лід ных ка ляс ках 

на вы со кім уз роў ні. Да гэ та га я ні ко лі не зай-

ма ла ся ар га ні за цый най ра бо тай. Але ўсё 

атры ма ла ся, і на пер шым уру чэн ні куб каў я 

зра зу ме ла, што гэ та і мая свое асаб лі вая пе-

ра мо га. Сё ле та ў са ка ві ку мае спарт сме ны 

атры ма лі зван не «май стра спор ту». Ра зу-

мець, што вы ра зам гэ та га да сяг ну лі — не ве-

ра год на. Я не ма гу апі саць, як мя не на тхня-

юць мае па да печ ныя, іх са ма ад да ча. Дзе ля 

іх я га то ва бяс кон ца пра ца ваць.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

Анас та сія ШЛЯП ЦО ВА: 

«ДЗЕ ЛЯ СВА ІХ СПАРТ СМЕ НАЎ 
Я ГА ТО ВА ПРА ЦА ВАЦЬ БЯС КОН ЦА»


