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Для на вед валь нас ці — 
зруч ны рэ жым работы

Па слу гі фіз куль тур на-азда-

раў лен ча га цэнт ра ка рыс та-

юц ца асаб лі вай па пу ляр нас цю 

ле там, але цэнтр не пус туе і 

зі мой. Бе га выя да рож кі ва кол 

ста ды ё на ў доб рую снеж ную 

зі му пе ра тва ра юц ца ў лыж ню, 

тэ ніс ны корт ста но віц ца ля до вай 

пля цоў кай, у гэ ты час там з'яў ля-

юц ца да дат ко выя бор ці кі. А вось 

што ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю 

круг лы год, дык гэ та ву ліч ныя 

трэ на жо ры. Яны зна хо дзяц ца 

пад на ве сам, да кож на га з іх 

пра ду гле джа на ін струк цыя.

— Мы па чы на лі за ня ткі ў 

мяс цо вым ФАЦ са скан ды наў-

скай ха ды, ха дзі лі ў са сно вы 

лес, што не па да лёк. По тым 

да да лі яшчэ і за ня ткі на трэ-

на жо рах, якія з'я ві лі ся тут у 

2018 го дзе. Ця пер пры хо дзім 

на за ня ткі з сяб роў кай два 

ра зы на дзень, — рас каз вае 

пен сі я нер ка На тал ля КАП-

ЦЭ ВІЧ. — Рэ гу ляр на ба чым, 

што тут зай ма юц ца і дзе ці, і 

пад лет кі. Комп лекс трэ на жо-

раў — гэ та вя лі кі па да ру нак 

жы ха рам го ра да ад рай вы кан-

ка ма, — да дае жан чы на.

Акра мя гэ та га фіз куль-

тур на-азда раў лен чы цэнтр 

мае цір, пра во дзіць за ня-

ткі па шаш ках і шах ма тах, 

а так са ма дае маг чы масць 

па гу ляць у на столь ны тэ ніс. 

Сён ня за ФАЦ за ма ца ва на 

11 ін струк та раў-ме та дыс таў, 

якія азда раў лі ва юць на сель-

ніц тва, чац вё ра з іх пра цу юць 

на вёс цы.

— На ша за да ча азда раў-

ляць, а не зай мац ца пра фе-

сій ным спор там, — рас каз-

вае ды рэк тар фіз куль тур-

на-азда раў лен ча га цэнт ра 

Вік тар НЕ ДА ЛІЎ КА. — Мы не 

дзе лім га ра джан па ўзрос ту, 

зай ма юц ца ўсе, хто хо ча. Ка лі 

не каль кі га доў на зі раў ся спад 

у ад но сі нах да па пу ляр нас ці 

фіз куль ту ры, то сён ня гэ тая 

тэн дэн цыя мя ня ец ца, і мы на-

ад ва рот ба чым павелічэнне 

па то ку лю дзей.

На прык лад, гру пы дзя цей, 

якія зай ма юц ца страль бой у 

мяс цо вым ці ры, пе ра поў не-

ныя, рас каз вае ін струк тар 

па страль бе Аляк сандр 

БА ЦЫ ЛЁЎ. «Але я ж не ма гу 

іх вы гнаць, ка лі дзе ці пры хо-

дзяць на за ня ткі з жа дан нем 

і за ці каў ле нас цю», — раз во-

дзіць ру ка мі Аляк сандр Мі ка-

ла е віч. Тут хлоп цы і дзяў ча ты 

стра ля юць з пнеў ма тыч най 

зброі, а по тым не ка то рыя з 

іх дэ ман стру юць свае на вы кі 

на вя до мым у кра і не тур ні ры 

«Снеж ны снай пер».

Боль шасць на вед валь ні каў 

збі ра ец ца ў са мым спар тыў-

ным мес цы го ра да блі жэй да 

ве ча ра, хоць цэнтр пра цуе з 

6 ра ні цы да 23.00.

— На пэў на, не ўсе ФАЦ у 

кра і не пра цу юць па та кім гра-

фі ку, але я не ма гу за чы ніць 

ва ро ты на шай тэ ры то рыі, ка-

лі ча ла век хо ча зай мац ца ў 

22.00, ка лі яму так зруч на, — 

дзе ліц ца Вік тар Аляк санд ра-

віч. — Бо не ка то рыя пры хо-

дзяць на трэ на жо ры ме на ві та 

пас ля та го, як сцям нее, та му 

што са ро ме юц ца. Мы па ды хо-

дзім да іх, пра па ну ем да па мо гу 

ін струк та ра — ад маў ля юц ца. 

Ну, хай лепш зай ма юц ца так, 

чым на огул ні як.

Найлеп шыя 
на спар та кі я дзе 
ся род школь ні каў

У цэнт ры так са ма пра цуе 

пра кат лыж, кань коў і ка та ма-

ра наў, а вось пал кі для скан-

ды наў скай ха ды, на прык лад, 

ра бот ні кі га то выя вы да ваць 

жа да ю чым бяс плат на.

— Гру па па гэ та му ві ду 

спор ту з'я ві ла ся ў нас у кан-

цы 2018 го да, я сам ха дзіў і 

рас клей ваў аб' явы на пры-

пын ках транс пар ту ў го ра дзе, 

ка ля буй ных крам, та му што 

для па жы ло га на сель ніц тва 

гэ та больш эфек тыў на, чым 

аб' явы ў ін тэр нэ це, — рас каз-

вае ды рэк тар ФАЦ. — На род 

стаў пад цяг вац ца. Сён ня яны 

ўжо прос та пры хо дзяць, бя-

руць пал кі і хо дзяць не толь кі 

па на шай тэ ры то рыі, але і па 

ўсім го ра дзе.

Што год на ба зе цэнт ра пра-

хо дзяць роз ныя спар та кі я ды 

для мяс цо вых ар га ні за цый і 

школ. Да рэ чы, Ста рыя Да ро гі ў 

спар та кі я дзе ся род школь ні каў 

у гру пе В (га ра ды з не вя лі кім 

на сель ніц твам) ужо чац вёр ты 

год за пар зай ма юць пер шае 

мес ца. Да ак тыў на га ла ду жыц-

ця ра бот ні кі ФАЦ імк нуц ца пры-

цяг ваць цэ лыя сем'і, та му пра-

вод зяць і вя до мую спар та кі я ду 

«Ма ма, та та, я — спар тыў ная 

сям'я». Сям'я са Ста рых Да рог 

у 2018 го дзе вый шла ў фі наль-

ную част ку рэс пуб лі кан скіх 

спа бор ніц тваў і ў скла дзе дру-

жы ны Мін скай воб лас ці за ня ла 

трэ цяе мес ца ў кра і не.

На ста ды ё не ФАЦ у чэм пі-

я на це Мін скай воб лас ці гу ляе 

ама тар ская фут боль ная ка ман-

да го ра да, за якую вы сту па юць 

мяс цо выя жы ха ры і сту дэн ты, 

не ка то рыя з іх спе цы яль на для 

гэ та га вяр та юц ца ў род ны го-

рад. На гуль ні ста ра да ра жан 

рэ гу ляр на збі ра ец ца ка ля сот ні 

ба лель шчы каў, што ня дрэн на 

для не вя лі ка га го ра да. Вік тар 

Не да ліў ка ад зна чае, ка лі б у 

го ра дзе бы ла хоць ад на пра-

фе сій ная спар тыў ная ка ман да, 

гэ та пры цяг ну ла б яшчэ больш 

на сель ніц тва да ак тыў на га ла-

ду жыц ця. «У Ста рых Да ро гах 

ра ней бы ла фут боль ная ка-

ман да «Бу даў нік», да рэ чы, за 

яе гу ляў ця пе раш ні на мес нік 

кі раў ні ка Фе дэ ра цыі фут бо ла 

Юрый Вяр гей чык. Ка лі ў ма-

лень кіх га рад ках ёсць та кія 

ка ман ды, гэ та пры цяг вае дзя-

цей да пра фе сій ных за няткаў 

спор там, ма ты вуе, ды і ў цэ-

лым па пу ля ры зуе фіз куль ту ру. 

Спорт — гэ та ві до ві шча, якое 

па да ба ец ца лю дзям».

Ле тась ста ра да рож скі рай-

вы кан кам су мес на з Бе ла рус-

кай фе дэ ра цы яй фут бо ла ад-

крыў но вае по ле для мі ні-фут-

бо ла на ба зе ад ной са школ 

го ра да, у пла нах ёсць жа дан не 

ства рыць там жа і ха кей ную 

ка роб ку. Акра мя фіз куль тур-

на-азда раў лен ча га цэнт ра ў 

го ра дзе ёсць дзі ця ча-юнац кая 

спар тыў ная шко ла, у ёй зай-

ма ец ца 234 ча ла ве кі. Там ад-

кры ты ад дзя лен ні ба раць бы, 

ва лей бо ла і фут бо ла. Сён ня ў 

Ста рых Да ро гах не ха пае толь-

кі ад на го — ба сей на. У го ра-

дзе яго ні ко лі не бы ло, ад нак 

бу даў ніц тва та ко га аб' ек та ўжо 

за пла на ва на.

Мно гае 
вы ра ша юць кад ры

Сам Вік тар Не да ліў ка пры-

ехаў у Ста рыя Да ро гі, на ра-

дзі му жон кі, з Мін ска пас ля 

за вяр шэн ня сва ёй спар тыў най 

кар' е ры. Бу ду чы па спя хо вым 

ганд ба ліс там, ён па гу ляў у мін-

скім «Ды на ма» і «Вік то рыі-Рэ-

гіі», быў най леп шым бам бар-

дзі рам чэм пі я на ту Бе ла ру сі.

— Я скон чыў сваю кар' е ру 

да во лі ра на, пяць га доў та му. 

Тыя, з кім вы сту паў, — Ба рыс 

Пу хоў скі, Дзміт рый Ні ку лен каў, 

Сяр гей Шы ло віч — сён ня яшчэ 

гу ля юць. На той мо мант у бе-

ла рус кім ганд бо ле на сту піў фі-

нан са вы кры зіс, быў ва ры янт 

пе ра ехаць за мя жу, але ў мя не 

ўжо бы ло двое дзя цей, та му я 

не за ха цеў пе ра яз джаць. З'я-

ві ла ся маг чы масць пра ца ваць 

трэ не рам па ганд бо ле ў Ста-

рых Да ро гах, па га дзіў ся, та му 

што хва рэю спор там. На браў 

хлап чу коў не толь кі з го ра да, 

але і з вё сак. Яны ў мя не вы-

сту па лі да во лі доб ра, зай ма лі 

пры за выя мес цы, — рас каз вае 

Вік тар.

А пас ля трох га доў пра цы 

трэ не рам яму пра па на ва лі 

ўзна ча ліць фіз куль тур на-азда-

раў лен чы цэнтр, на той мо мант 

па са ды кі раў ні ка і трэ не ра су-

мя шчаць бы ло не маг чы ма, та-

му ад дзя лен не ганд бо ла ў ста-

ра да рож скім ДЮСШ за чы ні лі. 

Хоць да рос лая ама тар ская ка-

ман да там ёсць і ця пер.

— Мы гу ля ем у чэм пі я на це 

Мін скай воб лас ці, за ня лі там 

у апош ні раз 4-е мес ца, — 

з гона рам ад зна чае Вік тар 

Аляк санд ра віч.

Кі раў нік ста ра да рож ска-

га ФАЦ ка жа, што атры ма ны 

за ба га тую гуль ня вую кар' е ру 

во пыт, вя до ма, да па ма гае ў 

рабоце і ця пер. Аб сва ім пе ра-

ез дзе ў Ста рыя Да ро гі з Мін ска 

ён не шка дуе.

На пы тан не пра кры ты ку з 

на го ды вя лі кай коль кас ці спар-

тыў ных аб' ек таў, якія бу ду юц-

ца ў кра і не, Вік тар Не да ліў ка 

ад каз вае ка тэ га рыч на:

— Ка лі бу ду юц ца спар тыў-

ныя аб' ек ты, зна чыць, гэ та 

трэ ба на сель ніц тву. Важ на 

ра біць сіс тэ мы зні жак для 

тых лю дзей, якія ў іх ма юць 

па трэ бу. Мы час та га во рым 

пра тое, што лю дзі ў вёс ках 

п'юць, а вось як раз пры цяг-

нен не іх і дзя цей з та кіх сем' яў 

да фіз куль ту ры і спор ту да па-

ма гае зма гац ца з гэ тай хва ро-

бай. У на шым ра ё не ёсць та кія 

вёс кі, як Шап чы цы, Ор шаль, 

За луж жа, дзе ці ад туль пры яз-

джа юць да нас на трэ ні роў кі з 

вя лі кім жа дан нем. У го рад да-

бі ра юц ца на школь ным аў то бу-

се, ка лі ёсць жа дан не, ні тры, 

ні 12 км не па ло ха юць. Ёсць 

дзе ці і з праб лем ных сем' яў, 

вя до ма, ім лепш чымсь ці за-

няц ца, каб ста віць у жыц ці 

мэ ты і да ся гаць іх. З улас на-

га до све ду работы трэ не рам 

яшчэ ска жу, што вель мі мно-

гае за ле жыць ад кад раў. Дзя-

цей трэ ба заахвоціць, зма ты-

ва ваць, пра па на ваць ці ка выя 

трэ ні роў кі.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — Ста рыя Да ро гі — 

Мінск.

Тэ нісТэ ніс

ФІ НАЛ 
АБО ША НЦ 
НА ВЫ ЛЕТ
Заўт ра збор ная Бе ла ру сі 

ўсту пае ў ба раць бу 
Куб ка Фе дэ ра цыі

На шы дзяў ча ты ўжо ад пра ві лі ся ў Гаа гу, 

дзе 7 і 8 лю та га вый дуць на кры ты грун та вы 

корт «Sроrtсаmрus Zuіdеrраrk». У ба раць бе 

за пу цёў ку ў фі наль ны раўнд най буй ней-

ша га ка манд на га тур ні ру ў жа но чым тэ ні се 

бе ла рус кі су стрэ нуц ца са збор най Ні дэр-

лан даў. Той, хто прай грае, бу дзе зма гац ца 

за пра ва за стац ца ў эліт най гру пе Куб ка 

Фе дэ ра цыі.

За бе ла рус кую ка ман ду ў Ні дэр лан дах вы сту-

пяць Ары на Са ба лен ка, Аляк санд ра Са сно віч, 

Воль га Га вар цо ва і Лі дзія Ся мё на ва. Ка пі тан 

бе ла рус кай збор най Тац ця на Пу чак пе рад вы ле-

там у Га а гу за пэў ні ла, што яе ка ман да га то вая 

да гуль ні, усе зда ро выя і зна хо дзяц ца ў доб рай 

фор ме. У мат чы не змо жа пры няць удзел Вік то-

рыя Аза ран ка, хоць пер ша па чат ко ва яна і да ла 

зго ду на сваю пры сут насць у скла дзе, але з-за 

ся мей най сі ту а цыі спарт смен ка па куль не мо жа 

па кі даць ме жы ЗША.

Збор ная Ні дэр лан даў пры мае ўдзел у Куб ку 

Фе дэ ра цыі з са ма га пер ша га ро зыг ры шу тур ні ру 

ў 1963 го дзе. На яе ра хун ку 108 пе ра мог пры 74 

па ра жэн нях, 36 се зо наў у Су свет най гру пе і два 

фі на лы ў 1968 і 1997 га дах. У па чат ку ну ля вых у 

ка ман дзе ад бы ла ся зме на па ка лен няў, у вы ні ку 

ча го збор най прый шло ся пай сці на па ні жэн не і 

доў гі час вы сту паць у І гру пе Еў ра-Аф ры кан скай 

зо ны. Вяр тан не ў элі ту па ча ло ся з пры хо дам 

ця пе раш ня га ка пі та на По ла Хар хай са, які ў да-

дзе ны мо мант уз на чаль вае яшчэ і муж чын скую 

збор ную ў Куб ку Дэ ві са.

У скла дзе збор най Ні дэр лан даў зна чыц ца Кі-

кі Бер тэнс, Аран ча Рус, Лес лі Кер хоў, Ін дзі дэ 

Фроо ме і Дэ мі Схюрс.

«Фа ва рыт ка мі гэ тай су стрэ чы я лі чу га лан дак. 

Яны гу ля юць до ма і на грун це, хоць я і не на зва-

ла б па крыц цё вы ра шаль ным фак та рам. З ін ша-

га бо ку, у нас ужо ёсць во пыт гуль ні су праць гэ-

тай ка ман ды, мы іх пе ра ма га лі, так што ў вы ні ку 

шан цы мож на дзя ліць па па лам», — ад зна чы ла 

Тац ця на Пу чак.

Збор ная Бе ла ру сі пры мае ўдзел у ро зыг ры шы 

тур ні ру з 1994 го да. За гэ ты час на шы тэ ні сіст кі 

пра вя лі 102 між на род ныя па ядын кі, атры маў-

шы 71 пе ра мо гу пры 31 па ра жэн ні. Іх най леп-

шым вы ні кам з'яў ля ец ца вы хад у фі нал у се зо не 

2017 го да. Матч са збор най Ні дэр лан даў ад крые 

для нас чац вёр ты се зон за пар у элі це су свет на-

га тэ ні са.

На га да ем, што сё ле та па да печ ныя Тац ця ны 

Пу чак ста лі паў фі на ліст ка мі Куб ка Фе дэ ра цыі, 

абы граў шы на вы ез дзе збор ную Гер ма ніі (4:0), 

а за тым ва ўпар тай ба раць бе зноў у гас цях са-

сту піў шы са пер ні цам з Аў стра ліі (2:3). На да дзе-

ны мо мант бе ла рус кая збор ная зай мае 5-е мес-

ца ся род 105 удзель ніц Куб ка Фе дэ ра цыі.

Гіс то рыя аса біс тых су стрэч збор ных Ні дэр лан-

даў і Бе ла ру сі на ліч вае чатыры па ядын кі, у якіх 

тры пе ра мо гі да ста лі ся пад да ным Ка ра леў ства, 

а ад на, са мая апош няя на да дзе ны мо мант, за-

ста ла ся за бе ла рус ка мі. На га да ем, што ў 2017 го-

дзе ме на ві та да маш нім мат чам з Ні дэр лан да мі 

мы ад кры лі для ся бе Су свет ную групу.

Фі наль ная част ка спа бор ніц тваў Куб ка 

Фе дэ ра цыі сё ле та прой дзе 9—14 кра са ві ка 

ў Будапеш це.

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Аляк сандр БА ЦЫ ЛЁЎ.

Вік тар НЕ ДА ЛІЎ КА.

Чар га ў ці ры 
і трэ на жо ры пас ля 22.00

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


