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Бачыць мэту

Цана поспеху

Сямнаццаць секунд
да перамогi
Яго шлях да прафесiйнага спорту пачынаўся з каратэ i рукапашнага бою. Затым былi кiкбоксiнг i бокс. I вось ужо на
працягу пятнаццацi гадоў Пётр БIРКО займаецца змешанымi
адзiнаборствамi ў маладзечанскiм клубе «CERBERUS fight
club». За гэты тэрмiн ён зарабiў пэўны статус сярод прафесiяналаў, стаўшы майстрам спорту мiжнароднага класа,
двухразовым чэмпiёнам свету i Еўропы.
Часам для перамогi спартсмену патрэбны лiчаныя хвiлiны i нават
секунды. Напрыклад, Пётр стаў пераможцам у мiжнародным турнiры
«Royal Fight» усяго за сямнаццаць секунд. Апошнi бой у лiзе NFG,
дзе суразмоўнiк атрымаў
перамогу тэхнiчным накаўтам, доўжыўся менш
за дзве хвiлiны. Але без
паражэнняў у спорце таксама не абыходзiцца.
— Кожны пройгрыш
мяне шмат чаму навучыў, асаб лi ва пер шы.
Адразу я гэтага не разумеў, але цяпер усведамляю, што менавiта
ён. Паражэнне — гэта
такса ма вы нiк. Лепш
сум лен на прай граць,
чым не сум лен на выйграць, — сцвярджае наш
герой. — Можа быць, збоку мае прыёмы здаюцца жорсткiмi ў адносiнах да сапернiка, але я выкарыстоўваю толькi тое, што дазволена
правiламi. Бо не важна, якi круты ты спартсмен, запомняць цябе за
тое, якi ты быў чалавек.
Для перамогi патрэбны не толькi фiзiчная падрыхтоўка, вывучэнне новых тэхнiк, рухаў. Як i ў шахматах, у змешаных адзiнаборствах
важныя тактыка i прадуманасць. Баi — гэта i сур'ёзныя маральныя
выпрабаваннi, велiзарны стрэс:
— Цалкам адключаюся ад усяго, што па-за выступленнем, настолькi, што праходзячы мiма знаёмых, магу не павiтацца цi не звярнуць увагi. У такiя моманты ёсць толькi я i сапернiк. Але на самай
справе гэта крута — адключацца ад паўсядзённых клопатаў.
Пётр сцвярджае, што спорт адназначна ўплывае на фармiраванне характару. Чэмпiёнам можаш не стаць, але ўпэўненасцi, волi,
амбiцый ён дадае дакладна. I ў спорце, i ў жыццi хлопец iмкнецца
рабiць усё на выдатна. У планах на будучыню — стаць адным з найлепшых спартсменаў свету, падпiсаць кантракт з адным з вядомых
прамоўтараў i выйграць пояс.
Наш герой прамалiнейны i справядлiвы. Трапятлiва ставiцца да
сваiх блiзкiх. Па-за рынгам нiколi не выкарыстоўвае свае прыёмы,
да апошняга спрабуючы вырашыць канфлiкт словамi.
Вы будзеце здзiўлены, але моцны i ўпэўнены спартсмен у душы —
рамантык. Для ўзняцця баявога духу ён чытае вершы, якiя яго матывуюць. Часта гуляе па вулiцы, уяўляе сваю будучыню (але не марыць).
Любiць шмат i смачна паесцi. Пётр без цяжкасцi справiцца з рамонтам
кватэры, бо па прафесii будаўнiк-тынкоўшчык. Але на гэтым вырашыў
не спыняцца i цяпер атрымлiвае вышэйшую адукацыю псiхолага-педагога. Такiя веды яму спатрэбяцца, калi хлопец будзе трэнiраваць
дзяцей, дапамагаць тым, хто хоча развiвацца ў спорце.
Кацярына АКУШКА,
вучанiца 11 класа СШ № 2 г. Маладзечна.
Фота з архiва героя.
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ТАК ЗАГАРТОЎВАЮЦЦА
ЧЭМПIЁНЫ!
У нашай краiне
шмат таленавiтых
юнакоў i дзяўчат.
Яны займаюцца
i музыкай, i танцамi,
i маляваннем... Шмат
хто з iх дасягае
вялiкiх вышынь не
толькi на ўзроўнi
Беларусi, але i на
сусветнай арэне.
Вось, напрыклад,
спартсмены-школьнiкi.
Навучэнцы Мiнскага
дзяржаўнага гарадскога
вучылiшча алiмпiйскага
рэзерву расказалi
пра сябе i ўласныя
поспехi. Як праходзяць
трэнiроўкi? Колькi
часу застаецца пасля
iх i вучобы на сям'ю,
iнтэрнэт i сяброў?

зусiм не абмежаваны. Бывала, што адна трэнiроўка
доўжылася з сямi ранiцы i
да пяцi вечара, — расказвае Анастасiя. — На тэлефон час ёсць, пакуль едзем
у аўтобусе, але вельмi мала.
На сяброў застаецца толькi
адзiн выхадны — нядзеля, у
якi трэба яшчэ паспець выспацца, зрабiць усе ўрокi,
аднавiцца. Асабiста ў мяне
рэд ка атрым лi ва ец ца сустрэцца з сябрамi, таму што
сiл часам проста няма.
17-гадовы Арцём ВАЛУЦКI займаецца канькабежным
спортам на працягу васьмi
гадоў. Спачатку вынiкаў не
было, але пасля зацятых
Анастасiя Сувалава (сядзiць крайняя справа).
трэнiровак пайшла чарада
У дзяўчыны шэсць трэнiровак у перамог.
— З новага: летась быў трэцiм на
тыдзень. Часам яны могуць доўжыцАдзiнаццацiкласнiца Дар'я МА- ца па чатыры гадзiны. Па яе словах, чэмпiянаце Еўропы ў Польшчы. На
РУСАВА ўжо на працягу чатырох га- час на тэлефон яна знаходзiць заў- чэмпiянаце свету ў Iталii заняў друдоў займаецца веславаннем на ка- сёды, гэтаксама як i на сяброў, таму гое месца. Сёлета на спаборнiцтвах
ноэ. У гэты вiд спорту яна прыйшла што амаль усе знаёмыя займаюцца не выступаў, таму што ўлетку была
не сама. У школе, у якой вучылася, разам з ёй веславаннем.
траўма. Пасля такога часам знiкае
трэнеры хадзiлi па класах i прапа— Маё самае высокае дасяг- матывацыя. Але спартсмены i iх трэноўвалi дзецям запiсацца да iх.
ненне ў спорце — шостае месца неры — псiхолагi. Мы шмат чытаем
— Выбралi мяне i маю найлеп- на юнацкiх Алiмпiйскiх гульнях рознай лiтаратуры, каб падтрымлiшую сяброўку. Але тая адмовiла- 2018 года, якiя праходзiлi ў Арген- ваць не толькi фiзiчную форму, але
ся, калi даведалася, што ад весла- цiне ў Буэнас-Айрэсе. А неўзабаве i душэўную, — падзялiўся юнак.
вання будуць шырокiя плечы! А я стала майстрам спорту.
Са слоў Арцёма стала зразумепайшла i моцна ўцягнулася. Стала
Анас тасii СУВА ЛАВАЙ 16 га- ла, што канькабежны спорт — гэта
зразумела, што спорт — гэта маё доў, дзевяць з якiх яна займаецца не так ужо i проста. На трэнiроўках
ўсё, — кажа Даша.
сiнхронным плаваннем. Гэта пера- ён разам з iншымi займаецца цяжважна камандны вiд спорту, кай i лёгкай атлетыкай, веласпорале ёсць i такiя дысцыплiны, там. Па трасе каля 200—250 кiламетраў праязджаюць за сем-восем
як сола i дуэт.
Каманда, у якой выступае гадзiн. А ўлетку, калi няма лёду,
дзяўчына, з'яўляецца прызё- спартсмены выходзяць на дарогу
рам чэмпiянатаў, першын- на адмысловых ролiках.
— Трэнiроўкi пачынаюцца з васьстваў Беларусi, што адбываюцца кожны год. У 2019-м на мi ранiцы, потым я еду ў вучылiшча,
чэмпiянаце Еўропы, якi пра- а пасля заняткаў зноў вяртаюся да
ходзiў у Празе, iх каманда за- трэнiровак — з 16.30 да 21.00. Калi
няла чацвёртае i пятае месцы дабiраюся дадому, рабiць ужо нiчопа дзвюх дысцыплiнах. А на га не хочацца. Тэлефонам карысчэмпiянаце свету ў Паўднё- таюся, калi знаходжуся ў дарозе,
вай Карэi наша зборная ўвай- зрэдку падчас вучобы. Думаю, у ХХI
стагоддзi без гаджэта нам ужо нiшла ў топ-10.
— Трэнiроўкам я аддаю як. Па выхадных iмкнуся знаходзiць
вельмi шмат часу. Калi ня- час для родных i сяброў.
Святлана ЛАЖЭВIЧ,
ма збораў, хаджу яшчэ i ў
вучанiца 11 класа
вучылiшча, i атрымлiваецца
СШ № 54 г. Мiнска.
ў дзень па сем-восем гадзiн
Фота дадзены
такой агульнай падрыхтоўАрцём Валуцкi.
героямi артыкула.
кi. А калi зборы, то там час

«Самба можна назваць высакародным спортам»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
У мяне вельмi спартыўны бацька. Прафесiйна ён не занiмаўся нiводным вiдам. Цяпер
яму 43 гады, ён захапляецца бегам, футболам, валейболам... Уладзiслаў на першынстве Беларусi дайшоў аднойчы да трэцяга
месца, але са спортам пасля развiтаўся з
асабiстых прычын.
А будучую спецыяльнасць я абраў, калi
мне было яшчэ 12 гадоў. У Гомельскiм раёне знаходзiцца лiцэй Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях. I таму пра тое, чаму i
як там вучаць, я добра ведаў. Так, мне прапаноўвалi пайсцi вучыцца ва ўнiверсiтэты
iмя Скарыны, Сухога, БДУФК... Але дапамога iншым — тэма, якая вабiць з маленства.
Адначасова i рамантычна, i небяспечна. Але
тут, як у спорце: калi ўсё рабiць па правiлах,
то нiчога з табой не здарыцца.
— Якiя якасцi развiвае самба?
— Перш за ўсё — мужнасць i настойлiвасць. Калi чалавек — самбiст, ён моцна мэтанакiраваны i ва ўсiм будзе iсцi да
канца. Наш спорт можна назваць у пэўнай

ступенi высакародным. Напрыклад, фiласофiя самба забараняе душыць працiўнiка,
у адрозненне ад дзюдо, i бiцца кулакамi, у
адрозненне ад змешаных адзiнаборстваў.
Таксама самбiсту забаронена ўпiрацца ў
твар працiўнiка, праводзiць болевыя прыёмы, якiя могуць нашкодзiць здароўю. Проста змагаешся з iм i атрымлiваеш ад гэтага
задавальненне.
— Цi складана трэнiравацца?
— Мушу сказаць, што ўнiверсiтэт вельмi
дапамагае ў гэтым. Трэнiроўкi праходзяць
разам з нацыянальнай зборнай. Мяне адпускаюць чатыры разы на тыдзень. Звычайна заняткi доўжацца каля дзвюх гадзiн.
У вольны ж час я гляджу шмат вiдэа аб тым,
як трэнiруюцца чэмпiёны, якiя прыёмы яны
выкарыстоўваюць. I тое ж самае iмкнуся
паўтарыць сам. У спiсе «абраных» — шмат
ролiкаў з заслу жаным майстрам спорту
Беларусi Андрэем Казусёнкам. Дарэчы, ва
Унiверсiтэце грамадзянскай абароны працуе адзiная ў Беларусi чэмпiёнка па рукапашным баi Вольга Камарова. Яе амплуа —
самба, дзюдо i вольная барацьба.

— Цi даводзiлася выходзiць супраць
старэйшых сапернiкаў?
— I неаднаразова. Напрыклад, аднаму
з iх было больш за 25 гадоў, а мне ў той
час — усяго 18. Я тады здаў лiтаральна за
адзiн год нарматывы на кандыдата ў майстры спорту i непасрэдна на майстра спорту. Дык вось, больш узроставыя сапернiкi
куды больш дасведчаныя. Тэхнiкай барацьбы адрознiваюцца кардынальна i могуць
«падлавiць» на чым заўгодна. Аднак такога
вiзавi прасцей «заганяць» фiзiчна ў спадзяваннi, што дзе-нiдзе ён «раскрыецца» або
памылiцца. Таму трэба быць вельмi ўважлiвым да кожнай дробязi.
— Любы спорт — гэта не толькi фiзiчнае процiстаянне, але i псiхалагiчнае...
— Псiхалогiя адыгрывала дрэнны жарт
са мной у мiнулыя гады. Чамусьцi думаў
пра пройгрыш — i заставаўся без залатога
медаля. Сёлета сказаў сабе — нiкога не
трэба баяцца, я ж выбраў прафесiю, дзе
гэта забаронена. I ў першай жа сустрэчы
выйшаў супраць леташняга чэмпiёна Беларусi. Год назад прайграў яму ў фiнале

з лiкам 2:3, а сёлета перамог — 6:0. Вось гэта
рэванш! Зразумеў, што выйграў у чэмпiёна.
I калi гэта адбылося, то магу яшчэ болей.
I далей iсцi па турнiры было ўжо зусiм нескладана.
— Цi дапамагаюць спартыўныя навыкi
ў асваеннi прафесii ратавальнiка?
— А як жа. Барацьба — гэта ў тым лiку
дакладныя рухi, вельмi хуткае прыняцце рашэння, а таксама выпрацоўка хуткасцi дзеянняў. Напрыклад, выканаць нарматыў па
пад'ёме па штурмавой лесвiцы на некалькi
паверхаў без спартыўнай падрыхтоўкi даволi цяжка.
— Якi ў цябе любiмы прадмет?
— Гэта прак тыка iншамоўных камунiкацый. Хочацца лепш ведаць англiйскую
мову. Без яе проста нiкуды на сусветных
спаборнiцтвах. Ды i даведвацца з першых
вуснаў пра розныя краiны, iх культуру таксама цiкава.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.
Фота дадзена Унiверсiтэтам
грамадзянскай абароны.
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