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Ход ка нёмХод ка нём

Свой стыльСвой стыль

Сту дэн ты фа куль тэ та між на род-

ных ад но сін БДУ атры ма лі зван-

не «Між на род ны грос май стар» 

па шаш ках. Вы со кі спар тыў ны 

ты тул стаў вы ні кам па спя хо ва га 

вы ступ лен ня на чэм пі я на це све-

ту па шаш ках-64 ся род муж чын 

і жан чын у Бал га рыі. «Зо ла та» 

ў спа бор ніц твах па ма лан ка вай 

і кла січ най гуль нях ся род жан-

чын вый гра ла пер ша курс ні ца 

Яна ЯКУ БО ВІЧ. А чац вёр та курс-

нік Ула дзі слаў ВА ЛЮК за ва я ваў 

«се раб ро» ў асноў най пра гра ме 

ся род муж чын.

Яна па ча ла зай мац ца шаш ка мі ў 

шэсць га доў, ка лі ў шко лу прый шоў 

трэ нер па гэ тым ві дзе спор ту. Дзяў чы-

на пры зна ец ца, што спа чат ку ўспры ма-

ла шаш кі як хо бі і больш ча су ад да ва ла 

ўсё ж та кі ву чо бе. Сваю пер шую вік то-

рыю яна не па мя тае, та му што бы ла та ды 

вель мі ма лень кая, а вось са май важ най па-

дзе яй у жыц ці на зы вае пер шую пе ра мо гу на 

чэм пі я на це све ту ў 2016 го дзе. «Шаш кі мне 

па да ба юц ца, та му што дзя ку ю чы ім я ма гу 

раз ві ваць мозг — ло гі ку, ана ліз — та кім 

чы нам, ста наў лю ся леп шай», — ад зна чае 

дзяў чы на і да дае, што ме на ві та іх яна ўзя-

ла б з са бой на бяз люд ны вост раў. «Больш 

за ўсё ў жыц ці мя не за сму ча юць па ра жэн ні, 

але я ка жу са бе: «Ні чо га страш на га, заўт ра 

ты вый гра еш!»

Яна Яку бо віч ма рыць стаць ча ла ве-

кам, якім змаг ла б за хап ляц ца са ма, 

та му яе трэ ні роў кі сён ня — гэ та што-

дзён ныя за ня ткі па дзве-тры га дзі ны. 

А сваю пе ра мо гу на чэм пі я на це све-

ту ў Бал га рыі і зван не «Між на род ны 

грос май стар» дзяў чы на ка мен туе так: 

«Гэ та быў мой пер шы да рос лы чэм пі я-

нат па гуль ні ў рус кія шаш кі, та му лі чу 

свой вы нік кру тым. Ка лі пе ра ма гаю, 

ад чу ваю ра дасць і за да валь нен не ад 

та го, што ў мя не атры ма ла ся, што на-

ма ган ні не бы лі мар ныя. Для та го каб 

да маг чы ся вы со кіх вы ні каў, не аб ход-

на шмат трэ ні ра вац ца, мець доб рую 

фі зіч ную фор му і ўнут ра ны стры жань, 

та му што ёсць спа бор ніц твы, якія пра-

хо дзяць не адзін дзень, і ў вы пад ку 

прой гры шу не аб ход на на стро іц ца на 

но вую гуль ню».

Ва Ула дзі сла ва Ва лю ка гіс то рыя 

зна ём ства з шаш ка мі ін шая. Як пры зна-

ец ца сам спарт смен, яны пра сле ду юць яго 

з... пя лё нак. Та та Ула дзі сла ва — Анд рэй 

Ва люк, два нац ца ці ра зо вы чэм пі ён па шаш-

ках, між на род ны грос май стар, а ця пер трэ-

нер мно гіх бе ла рус кіх спарт сме наў, у тым 

лі ку і Ула дзі сла ва. «Зай ма ю ся шаш ка мі з 

ма лен ства. Мне іх пад кід ва лі ў ка лыс ку, 

ча сам на ват рас стаў ля лі роз ныя па зі цыі, — 

смя ец ца хло пец. — Да та ты заў сё ды мож на 

бы ло звяр нуц ца з пы тан нем ці па да па мо-

гу, але ра шэн не гу ляць у шаш кі я пры няў 

сам», — ад зна чае Ула дзі слаў. Да сяг нуць 

вы со кіх вы ні каў спарт сме ну да па маг ла 

эфек тыў ная, якас ная, шмат га до вая пра ца. 

«Для та го каб бы лі да сяг нен ні, не аб ход ныя 

га ды трэ ні ро вак. Трэ ба шмат пра ца ваць, 

толь кі та ды бу дзе вы со кі вы нік, як і атры-

ма ла ся ў мя не». Сва ім най леп шым да сяг-

нен нем Ула дзі слаў на зы вае дру гое мес ца 

на чэм пі я на це све ту ў Бал га рыі.

Трэ нер Анд рэй Ва люк, ка мен ту ю чы пос-

пе хі Яны і Ула дзі сла ва, ад зна чае, што пе-

ра мо га за клю ча ец ца ў сіс тэм нас ці. «Каб 

да сяг нуць вы ні каў, трэ ба вель мі шмат пра-

ца ваць і мець да стат ко ва ве даў. Гэ та за ле-

жыць не толь кі ад трэ не ра і вуч ня, але і ад 

баць коў, і ад ася род дзя спарт сме наў».

Ад зна чым, што на гэ ты мо мант ула даль-
ні ка мі ты ту ла «Між на род ны грос май стар» 

па шаш ках-64 з'яў ля юц ца дзе сяць спарт-

сме наў Бе ла ру сі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Роз ні ца па між імі — у ва ло-

дан ні май стэр ствам адзі на бор ства, 

а так са ма ў га дзі нах, ад ве дзе ных 

на трэ ні роў кі. На прык лад, май стры 

спор ту, чле ны на цы я наль най збор-

най на вед ва юць сек цыю кож ны 

дзень, а ін шыя — не каль кі ра зоў 

на ты дзень. Упэў не на, што дзе ці 

ідуць за трэ не рам. Са мной яны па-

ча лі зай мац ца гэ тым ві дам спор ту, 

яшчэ ка лі бы лі ма лень кія. Тых, хто 

пры хо дзіць «з ну ля», ня шмат. Ці ка-

ва, што яшчэ пяць га доў та му бы ла 

ўстой лі вая ці ка васць да гэ та га ві ду 

спор ту най перш хлоп цаў, а ця пер 

юна коў і дзяў чат — па роў ну, — за-

зна чы ла трэ нер.

Ка ра тэ зай ма юц ца для раз віц-

ця свай го це ла, ума ца ван ня ду ху, 

для са ма аба ро ны ці для та го, каб 

па зба віц ца пэў ных комп лек саў. 

Ула даль ні кі чор ных па ясоў ва сем-

нац ца ці га до вая Ма рыя ЛЯШ КО-

ВА, якая ву чыц ца на фа куль тэ це 

са цы я куль тур ных ка му ні ка цый 

БДУ, і сям нац ца ці га до вая сту-

дэнт ка Ін сты ту та біз не су той жа 

ВНУ Яў ге нія НІ КА ЛА Е ВА ад да лі 

пе ра ва гу ка ра тэ яшчэ адзі нац цаць 

га доў та му.

— Мне па да ба ец ца, што адзі-

на бор ства раз ві вае ка ар ды на-

цыю, дае на груз ку на ўсе гру пы 

цяг ліц. Яно па доб нае на ме ды-

та цыю: пад час вы ступ лен няў мы 

кан цэнт ру ем ся не на гле да чах, а 

на аса біс тых па чуц цях. Хут ка зра-

зу ме ла, што ха чу зай мац ца гэ тым 

спор там пра фе сій на. У 2017 го дзе 

ра зам з ка ман дай мы ез дзі лі на 

чэм пі я нат све ту ў іс пан скі Тэ нэ-

рыф, там за ня лі сё мае мес ца. Сё-

ле та — на чэм пі я нат све ту ў То кіа, 

дзе ўзя лі брон за вы ме даль. Бы лі і 

на прэм' ер-лі гах у Са фіі, Маск ве, 

Стам бу ле... З апош ня га — удзел 

у Рэс пуб лі кан скай уні вер сі я дзе, 

якая ад бы ла ся ў ліс та па дзе. Вы-

нік — за ла ты ме даль у раз дзе ле 

«жа но чае ка манд нае ка та» (ка-

та — пас ля доў ныя ру хі, звя за ныя 

прын цы па мі вя дзен ня па ядын ку 

з са пер ні кам ці іх гру пай). А Жэ-

ня там ста ла пер шай у раз дзе ле 

«аса біс тае ка та», а так са ма ў ку-

мі тэ (усе раз на від нас ці бою пад-

час па ядын ку). Ка лі шчы ра, я не 

ўспры маю пе ра мо гу як га лоў ную 

мэ ту, мне важ ней удас ка наль ваць 

сваё май стэр ства, аб мяр коў ваць 

моц ныя і сла быя ба кі вы ступ лен-

няў, вы кон ваць ра бо ту над па мыл-

ка мі, — дзе ліц ца Ма ша.

— Су мнен няў, што ха чу 

зай мац ца ме на ві та гэ тым ві-

дам спор ту, не бы ло, — пра-

цяг вае Жэ ня. — З пер шых 

за ня ткаў спа да баў ся дух, які 

па нуе пад час трэ ні ро вак, эс-

тэ ты ка ру хаў, са мі спа бор-

ніц твы. Трэ ні роў кі, якія пра-

хо дзяць у нас амаль кож ны 

дзень, ро бяць мя не больш 

дыс цып лі на ва най і ад каз най, 

я са праў ды атрым лі ваю аса-

ло ду ад пра цэ су.

Не трэ ба быць ва яў ні чы мі, 

каб быць моц ны мі. Бо гэ та 

па ру шае гар мо нію пры ро ды. 

А яшчэ не на па даць, а ўда ла 

аба ра няц ца, абы хо дзіц ца без 

агрэ сіі. У гэ тым за клю ча ец ца 

га лоў ная фі ла со фія ка ра тэ.

— Лю бая за да ча па раз-

віц ці ся бе як асо бы мо жа 

быць рэа лі за ва на з да па мо гай 

адзі на бор ства. Мая за да ча як 

трэ не ра — па ка заць шмат гран-

насць та го, чым зай ма ем ся. Ка лі 

мы ез дзі лі на чэм пі я нат све ту ў 

Япо нію, на зі ра лі за вы ступ лен ня мі 

спарт сме наў, якім бы ло за 70 га-

доў. Дзя ду лі і ба бу лі бы лі за хоп-

ле ны ка ра тэ амаль усё жыц цё, 

і гэ та пры ем на ўраж ва ла. Каб у 

ма іх на ву чэн цаў быў 

доб ры прык лад пе-

рад ва ча мі, я так са-

ма вы сту паю з імі на 

спа бор ніц твах. Ка лі 

да іх рых ту ем ся, пра-

пра цоў ва ем роз ныя 

тэх ні кі, пры гэ тым 

за дан ні для кож на га 

ін ды ві ду аль ныя. Пе-

ры я дыч на змя ня ем па ды хо ды да 

трэ ні ро вак, на прык лад зай ма ем ся 

на пры ро дзе — там лепш ад чу-

ва ец ца сва бод ны дух адзі на бор-

ства, — рас каз вае Ка ця ры на.

Амаль усе ге роі на ша га апо ве-

ду ма юць чор ныя па ясы, што па-

каз вае іх вы со кае май стэр ства.

— Упэў не на, што пра ца ві тасць 

заў сё ды пе ра ма гае та лент, — да-

дае су раз моў ні ца. — Сту дэн ты, 

якія ўва хо дзяць у збор ную ВНУ па 

ка ра тэ, пры свя ці лі адзі на бор ству 

не адзін год, та му і ма юць зван не 

май строў спор ту. Яны па цвер дзі лі 

свой пра фе сі я на лізм, зда ю чы эк-

за мен у Япо ніі, а гэ та вель мі прэ-

стыж на.

Ці ка ва, што эк за ме ны на атры-

ман не пэў на га по яса — ад бе ла-

га да чор на га, — мож на зда ваць 

што год ці праз не каль кі га доў. 

Пас ля па чы на ец ца ўзы хо джан не 

па пры ступ ках — да нах (звы чай на 

іх дзе сяць, ад нак у роз ных сты лях 

і шко лах лік мо жа ад роз ні вац ца). 

Эк за ме ны на ва ло дан не май стэр-

ствам уклю ча юць у ся бе па яды нак 

з са пер ні кам і вы ка нан не комп лек-

саў «ка та». Каб атры маць дру гі і 

трэ ці да ны, па тра бу ец ца не адзін 

год за ня ткаў. Ула даль ні ка мі чац-

вёр та га, пя та га і шос та га да наў 

звы чай на ста но вяц ца во пыт ныя 

ка ра тыс ты, якім больш за 35 га-

доў. Сё мы, вось мы і дзя вя ты да-

ны — у нось бі таў вы со кай ду хоў-

най муд рас ці, якая спа сці га ец ца 

з га да мі. Най вы шэй шы дзя ся ты 

ма юць япон скія «гу ру» ка ра тэ.

— Ка ця ры на, ве даю, што за 

апош ні год вы на ве да лі се мі на-

ры па ка ра тэ ў Япо ніі, Пар-

ту га ліі, Аў стрыі, Бель гіі. Але 

ёсць мер ка ван не, што мож на 

на ву чыц ца ўся му па ві дэа з 

YouTube. Што да ты чыц ца ка-

ра тэ, гэ та доб рая ідэя?

— Каб зра зу мець но выя 

комп лек сы «ка та», у ар се на ле 

мо жа быць шмат ве даў, але 

яны не пра цу юць без на стаў-

ні ка. Та му і зай мац ца ка ра тэ 

трэ ба толь кі пад на зі ран нем 

трэ не ра. Не маг чы ма вы ву-

чыць тэх ні ку, ад чуць фі ла со-

фію адзі на бор ства, прын цы пы 

ра бо ты з це лам са ма стой на. 

Ка ра тэ — гэ та шлях даў жы-

нёй у жыц цё. Важ на не спы-

няць на ву чан не ні на дзень, 

ез дзіць да во пыт ных май строў 

за мя жу, бо ме на ві та там пер-

ша кры ні ца ве даў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Сваю дзей насць стар шы вы клад чык ка фед ры фіз вы ха ван ня і 

спор ту, трэ нер збор най ка ман ды БДУ, прад стаў нік Су свет най 

фе дэ ра цыі Сі та ру ка ра тэ, ула даль ні ца чац вёр та га да на Ка ця-

ры на ЛЫ СЕН КА па ча ла 18 га доў та му, пер ша курс ні цай уні вер-

сі тэ та фі зіч най куль ту ры. А па зна ё мі ла ся з адзі на бор ствам у 

дзя цін стве: та ды по бач са шко лай у род ным Баб руй ску зна хо-

дзі ла ся сек цыя па гэ тым ві дзе спор ту. Ужо адзі нац цаць га доў 

яна пра цуе з не каль кі мі гру па мі: спар тыў на га ўдас ка на лен ня, 

дзе зай ма ец ца ка ля двух дзя сят каў сту дэн таў, і са збор най 

БДУ, што скла да ец ца з шас ці ча ла век, ся род якіх ёсць і чле ны 

на цы я наль най збор най.

«ПАЛ КУ» ГРОС МАЙ СТРАЎ ПРЫ БЫ ЛО!

Яна і Ула дзі слаў (уся рэ дзі не).

Яў ге нія Нікалаева з трэ не рам (крайняя зле ва).

Пер ша курс ні ца 
Ма рыя 

Ляшкова 
ад пра цоў вае 

ка́ та.

«КА РА ТЭ — ГЭ ТА ШЛЯХ 
ДАЎ ЖЫ НЁЙ У ЖЫЦ ЦЁ»

Трэ нер Ка ця ры на Лысенка (у цэнт ры) 
з ка ман дай на спа бор ніц твах у Поль шчы.


