
У да лё кім 1977 го дзе аме-

ры кан цу Брэ ду Парк су прый-

шла ідэя гу ляць у тэ ніс на ін-

ва лід най ка ляс цы. За год да 

гэ та га вя до мы фрыс тай ліст 

атры маў цяж кую траў му, якая 

па ра лі за ва ла спарт сме ну но-

гі. Паркс па чаў раз ві ваць тэ-

ніс на ка ляс ках у ЗША, да во лі 

хут ка лік гуль цоў стаў па вя-

ліч вац ца, прай шлі пер шыя 

тур ні ры, а праз тры га ды тэ ніс 

на ка ляс ках па чаў раз ві вац-

ца ў Еў ро пе і Аў стра ліі. Між-

на род ная фе дэ ра цыя гэ та га 

ві ду спор ту бы ла за сна ва на 

ў 1988-м. У гэ тым жа го дзе 

тэ ніс на ка ляс ках быў прад-

стаў ле ны на Па ра лім пій скіх 

гуль нях у Сеу ле — прай шлі 

па ка заль ныя вы ступ лен ні, а 

на на ступ ных гуль нях у Бар-

се ло не ён ужо быў уклю ча ны 

ў афі цый ную пра гра му спа-

бор ніц тваў.

Тэ ні сіс ты-ка ля сач ні кі гу ля-

юць на звы чай ных тэ ніс ных 

кор тах стан дарт ны мі мя ча мі 

і ра кет ка мі. Адзі нае прын цы-

по вае ад роз нен не ў пра ві лах 

па між тэ ні сам на ка ляс ках і 

тра ды цый ным: у ка ля сач ні-

каў да пус ка ец ца два ад ско кі, 

мя ча ад пля цоў кі, пры гэ тым 

дру гі ад скок мо жа ад быц ца і 

за ме жа мі кор та.

У Бе ла ру сі тэ ніс на ка-

ляс ках стаў раз ві вац ца ад-

нос на ня даў на, 5—7 га доў 

та му, ка ля яго вы то каў ста я-

ла бы лая спарт смен ка і жур-

на ліст ка Ва ле рыя Фі ля е ва. 

Ця пер яе спра ву пра цяг вае 

так са ма бы лая пра фе сій ная 

тэ ні сіст ка Анас та сія Шляп цо-

ва. Паў та ра га ды та му яна 

пры ня ла ра шэн не скон чыць 

сваю гуль ня вую кар' е ру і па-

ча ла зай мац ца трэ нер скай 

ра бо тай.

— У тэ ніс най ака дэ міі 

Yestoday, у якой я ця пер 

пра цую, мне пра па на ва лі 

па спра ба ваць зай мац ца з 

тэ ні сіс та мі на ка ляс ках, — 

рас каз вае На сця. — Я за-

ці ка ві ла ся гэ тым кі рун кам 

і чым больш па глыб ля ла ся 

ў тэ му, зна ё мі ла ся з са мі мі 

спарт сме на мі, тым больш 

мя не за цяг ва ла. За хап ля лі 

іх сі ла во лі і дух. Я з'ез дзі-

ла з гуль ца мі на ка ляс ках на 

між на род ны тур нір, каб па-

гля дзець, на якім уз роў ні яны 

зна хо дзяц ца. Ака за ла ся, што 

ён до сыць вы со кі, і я па ча ла 

зай мац ца з тэ ні сіс та мі больш 

грун тоў на.

На да дзе ны мо мант Анас-

та сія Шляп цо ва адзі ны ў 

Мін ску трэ нер, які пра цуе з 

да рос лы мі спарт сме на мі-ка-

ля сач ні ка мі. Яна ж вы сту пі ла 

ар га ні за та рам пер ша га чэм-

пі я на ту Бе ла ру сі. Акра мя гэ-

та га, дзяў чы на на бра ла гру-

пу юні ё раў, у пад рых тоў цы 

якіх ёй да па ма гае тэ ні сіст-

ка-ка ля сач ні ца Але на Сяр-

куль ская.

— Гэ тыя лю дзі — паў на-

вар тас ныя спарт сме ны, што 

ра зу ме еш, ка лі па чы на еш з імі 

пра ца ваць. У іх ня ма аб ме жа-

ван няў, бар' е раў, яны моц ныя 

ду хам — мя не гэ та на тхні ла, 

дзя ку ю чы ім я шмат ча го пе-

ра асэн са ва ла і ў сва ім жыц ці. 

Ка лі б не ба чы ла іх ве лі зар нае 

жа дан не ў ва чах, не змаг ла б 

столь кі пра ца ваць, — рас-

каз вае пра сваю спра ву трэ-

нер. — На да дзе ны мо мант у 

нас 13 спарт сме наў, але спа-

дзя ю ся, што гэ ты лік бу дзе 

рас ці, тэ ніс на ка ляс ках ста не 

раз ві вац ца не толь кі ў Мін-

ску, але і ў рэ гі ё нах. Па куль, 

на жаль, скла да на знай сці лю-

дзей, якія жа да юць зай мац ца 

тэ ні сам, іх цяж ка за ці ка віць. 

Але пер шыя прык ме ты па ляп-

шэн ня сі ту а цыі ўжо ёсць. Ка лі 

ра ней у нас не бы ло пры ста-

са ва най ба зы для спарт сме-

наў-ка ля сач ні каў, то ця пер 

лю дзі да вед ва юц ца, што ў нас 

ёсць і свая ба за, і трэ не ры, і 

вы ез ды на між на род ныя спа-

бор ніц твы, і ці ка вас ці ро біц ца 

ўсё больш.

Каб па чаць зай мац ца, га-

лоў нае, што трэ ба ка ля сач ні-

ку, — гэ та жа дан не.

— Для лю дзей, якія пры-

хо дзяць у гэ ты від спор ту, 

усё аб са лют на бяс плат на, 

па тра бу юц ца толь кі жа дан не 

і са ма ад да ча. Мы ста ра ем ся 

даць мак сі маль ныя ўмо вы: 

кор ты, спар тыў ныя ка ляс кі, 

ра кет кі, каб лю дзі толь кі зай-

ма лі ся. Фі нан са ва нам вель мі 

да па ма га юць Бе ла рус кая тэ-

ніс ная фе дэ ра цыя, Па ра лім-

пій скі ка мі тэт і клуб Yestoday, 

які ня даў на ад крыў ся, але 

ўжо цал кам пры ста са ва ны 

для лю дзей з аб ме жа ва ны-

мі маг чы мас ця мі. Ка лі ра ней 

мы зай ма лі ся толь кі тэ ні сам, 

то ця пер ма ем маг чы масць 

пра во дзіць за ня ткі па агуль-

на фі зіч най пад рых тоў цы і ад-

наў лен ні. Гэ та вель мі важ на, 

та му што асноў ная на груз ка 

ў тэ ні сіс таў на ка ляс ках ідзе 

на верх ні пле ча вы по яс.

Анас та сія ад зна чае: каб 

па чаць гу ляць у тэ ніс, ча ла-

ве ку трэ ба ва ло даць ха ця б 

мі ні маль най маг чы мас цю 

зай мац ца спор там (да зво-

лам ура ча). Мож на прый сці 

на проб ную трэ ні роў ку, каб 

па спра ба ваць ся бе, усё ж та-

кі тэ ніс на ка ляс цы — до сыць 

скла да ны ка ар ды на цый ны 

від спор ту.

— Сё ле та мы ўпер шы ню 

па ча лі пра ца ваць з дзець мі, 

лепш за ўсё ім па чы наць зай-

мац ца тэ ні сам з 5-6 га доў. 

Ах вот ныя ёсць, але ўзнік ла 

праб ле ма з ка ляс ка мі. Спар-

тыў ныя ка ляс кі ро бяць і за 

мя жой, і ў Бе ла ру сі, але каш-

ту юць яны ня ма лых гро шай, 

та му што вы раб ля юц ца ін ды-

ві ду аль на пад кам плек цыю 

кож на га спарт сме на, та му 

мы заў сё ды ра ды спон сар-

скай да па мо зе. Ка ляс кі не-

аб ход ны, каб мы маг лі раз-

ві вац ца да лей.

До сыць вя лі кіх гро шай 

каш ту юць і вы ез ды на між-

на род ныя спа бор ніц твы. Па-

куль бе ла рус кія спарт сме ны 

мо гуць вы яз джаць на тур ні-

ры 2-3 ра зы на год.

— Для на шых спарт сме-

наў удзел у за меж ных тур-

ні рах вель мі важ ная рэч, 

там яны мо гуць па гля дзець, 

на коль кі выраслі ў май стэр-

стве ў па раў на нні з мі ну лым 

го дам. Ця пер за мя жой у нас 

вы сту па юць Але на Бяр но віч 

і Ар цём Яр мак. Але на — 

110-я ра кет ка ся род тэ ні сіс-

таў на ка ляс ках у су свет ным 

рэй тын гу, Ар цём ува хо дзіць 

у трэ цюю-чац вёр тую сот ню. 

Гэ та да во лі ня дрэн на, ка-

лі ўлі чыць, што ў рэй тын гу 

больш за ты ся чу спарт сме-

наў, — з го на рам ка жа Анас-

та сія пра сва іх вуч няў.

Спа бор ніц твы па тэ ні се 

на ін ва лід ных ка ляс ках пра-

вод зяц ца на ўсіх ча ты рох 

тур ні рах вя лі ка га шле ма, 

Між на род ная фе дэ ра цыя тэ-

ні са ар га ні зуе рэ гу ляр ны тур 

спа бор ніц тваў ІTF Wheelchaіr 

Tennіs Tour.

— Так са ма ёсць чэм пі я на-

ты све ту, якія да зва ля юць за-

ра біць тэ ні сіс там рэй тын га выя 

ач кі, каб тра піць на Па ра лім-

пій скія гуль ні. Ці ёсць шан цы 

ў бе ла ру саў? Вя до ма! На шы 

тэ ні сіс ты кан ку рэн та здоль-

ныя, та му мы бу дзем да кан-

ца спра ба ваць тра піць у То кіа, 

але рэ аль на мы на цэ ле ны на 

Па ра лім пі я ду 2024 го да.

Сён ня тэ ніс на ка ляс ках 

доб ра раз ві ты прак тыч на ва 

ўсіх кра і нах Еў ро пы, Аў стра-

ліі і ЗША. За мя жой час цей 

за ўсё ў кож на га спарт сме-

на ёсць свой спон сар, та му 

раз віц цё ідзе знач на больш 

ін тэн сіў на.

— Для гэ тых лю дзей тэ ніс 

ста но віц ца не прос та хо бі, а 

цэ лым жыц цём. Тэ ніс — гэ-

та вы дат ны ва ры янт для лю-

дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі па спра ба ваць ся бе, 

са ма рэа лі за вац ца і знай сці 

да дат ко вую ма ты ва цыю для 

да лей ша га раз віц ця.

ДА СУ СТРЭ ЧЫ 
Ў СЕ ГЕ ДЗЕ

Бе ла рус кія вес ля ры на пя рэ дад ні чэм пі я на ту све ту 

ў Венг рыі за ва я ва лі дзе вяць уз на га род на між на-

род ным тур ні ры. Гэтыя і ін шыя ак ту аль ныя на ві ны 

спор ту — у што тыд нё вым агля дзе «Звяз ды».

1. Дзе вяць уз на га род за ва я ва лі бе ла рус кія 

ат ле ты на ма ла дзёж ным і юні ёр скім чэм-

пі я на тах све ту па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ ў 

Пі цеш ці (Ру мы нія). За ла ты мі ме да ліст ка мі ста лі Але-

на На здро ва ў ка ноэ на 500 мет раў ся род ат ле таў да 

23 га доў і Ве ра ні ка Ле а нюк у вес ла ван ні на бай дар ках 

ся род юні ё раў (U-19) на 200 мет раў. Чэм пі ён кі све ту 

так са ма ста лі ўла даль ні ца мі яшчэ дзвюх уз на га род. 

Ве ра ні ка Ле а нюк за ва я ва ла «се раб ро» ў бай дар цы на 

500 мет раў, а Але на На здро ва за ня ла трэ цяе мес ца ў 

алім пій скім ві дзе пра гра мы для жан чын на 200 мет раў 

у ка ноэ. Дру гое мес ца ў ка ноэ на 1000 мет раў ся род 

юні ё раў на су свет ным фо ру ме ў Ру мы ніі за ня лі Ула дзі-

слаў Па леш ка і Мац вей Ша лак. Брон за вы мі пры зё ра мі 

ста лі Да ры на Са ла нен ка і Ка мі ла Бобр у ка ноэ на 200 м 

(U-23), а так са ма юні ё ры ў ка ноэ-чац вёр цы на 500 мет-

раў — Ула дзі слаў Па леш ка, Мі кі та Ага род ны, Ста ні слаў 

Са вель еў, Мац вей Ша лак. У вес ла ван ні на бай дар цы-

двой цы на 500 мет раў Ган на Па шчан ка і Ма рыя Ка лу гі на 

ўзы шлі на трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та ла, Лі за ве та Віль-

ко ва і Ула дзі сла ва Скры га на ва бы лі трэ ція ў ка тэ го рыі 

да 23 га доў. Га лоў ным стар там се зо на ў вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ ста не да рос лы чэм пі я нат све ту, які 

прой дзе з 21 да 25 жніў ня ў вен гер скім Се ге дзе.

2. Ары на Са ба лен ка не здо ле ла пе ра маг чы 

на тур ні ры ў аме ры кан скім Сан-Ха сэ з пры-

за вым фон дам 876 ты сяч до ла раў. У вы ра шаль ным 

па ядын ку бе ла рус ка са сту пі ла ў двух сэ тах кі тай скай 

тэ ні сіст цы Чжэн Сай сай — 3:6, 6:7. Матч пра цяг ваў ся 

1 га дзі ну 47 хві лін.

Да гэ та га на спа бор ніц твах у Сан-Ха сэ Са ба лен ка 

абы гра ла аме ры кан ку Ко ка Ван дэ ве ге (6:3, 6:3), іс пан ку 

Кар лу Су арэс На ва ра (3:6, 6:2, 6:4) і хар ват ку До ну Ве кіч 

(6:4, 6:3). Для Ары ны гэ та быў сё мы фі нал тур ні раў пад 

эгі дай Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі — у трох з іх яна пе-

ра ма га ла. Пас ля тур ні ру ў Сан-Ха сэ Ары на Са ба лен ка 

пад ня ла ся на 9-е мес ца ў су свет ным рэй тын гу.

Ра ней у Сан-Ха сэ ў па ядын ку 1/8 фі на лу Вік то рыя 

Аза ран ка са сту пі ла хар вац кай тэ ні сіст цы До не Ве кіч у 

двух сэ тах — 4:6, 3:6. На стар це тур ні ру бе ла рус ка пе-

рай гра ла прад стаў ні цу Фран цыі Ар мо ні Тан — 6:2, 6:4.

3. Бе ла рус кія бас кет ба ліс ты па спя хо ва па ча лі 

вы ступ лен не ў дру гім ква лі фі ка цый ным раў-

ндзе чэм пі я на ту Еў ро пы 2021 го да. На стар це тур ні ру ў 

гру пе Е яны ўпэў не на вый гра лі ў збор най Ал ба ніі з лі кам 

73:51. Са мым вы ні ко вым у скла дзе пе ра мож цаў стаў Мак-

сім Са лаш, які на браў 16 ач коў. Свой на ступ ны па яды нак 

бе ла рус кія бас кет ба ліс ты пра вя дуць 7 жніў ня ў Мін ску 

су праць дат чан. 14 жніў ня на сва ёй пля цоў цы пры муць 

збор ную Ал ба ніі, а 17 жніў ня бе ла ру сы за вер шаць тур нір 

су стрэ чай у Да ніі. У асноў ны ад бо рач ны раўнд вый дуць 

толь кі пе ра мож цы груп. Ка лі бе ла ру сы зой муць пер шае 

мес ца, то тра пяць у квар тэт С, дзе іх са пер ні ка мі бу дуць 

збор ныя Літ вы, Бель гіі і Чэ хіі. Фі наль ны этап кан ты нен-

таль на га пер шын ства з удзе лам 24 ка ман даў прой дзе ў 

жніў ні 2021 го да на арэ нах Гру зіі, Чэ хіі, Гер ма ніі і Іта ліі.

4. Ста лі вя до мыя ўсе ўдзель ні кі чвэрць фі-

наль най ста дыі Куб ка Бе ла ру сі па фут бо-

ле. У за ключ ных мат чах «Шах цёр» абы граў у Го ме лі 

мяс цо вы «Ла ка ма тыў» — 2:1, а ма зыр ская «Сла вія» 

на сва ім по лі пе рай гра ла «Ві цебск» — 3:1. Да гэ та га ў 

чвэрць фі нал пра бі лі ся жо дзін скае «Тар пе да-Бе лАЗ», 

ма гі лёў скі «Дняп ро», ба ры саў скі БА ТЭ, мін скае і брэсц-

кае «Ды на ма», а так са ма «Іс лач» з Мінск ага ра ё на.

Падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«За хап ля лі 
іх сі ла во лі і дух»

Як раз ві ва ец ца тэ ніс на ка ляс ках у Бе ла ру сі

«Спар тыў ныя ка ляс кі 
ро бяць і за мя жой, 
і ў Бе ла ру сі, але каш ту юць 
яны ня ма лых гро шай, 
та му што вы раб ля юц ца 
ін ды ві ду аль на пад 
кам плек цыю кож на га 
спарт сме на».
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У кан цы лі пе ня гэ та га го да ўпер шы ню 

ў гіс то рыі ад быў ся Ад кры ты чэм пі я нат 

кра і ны па тэ ні се на ка ляс ках. Па куль 

у ім пры ня лі ўдзел уся го 13 ча ла век, але 

гэ ты старт даў важ ны па ча так па доб ным 

тур ні рам у Бе ла ру сі. Пе ра мож ца мі 

чэм пі я на ту ста лі гуль цы, ужо вя до мыя 

ў су свет ным тэ ні се на ка ляс ках, — 

Але на Бер но віч і Ар цём Яр мак. Пра тое, 

як раз ві ва ец ца гэ ты від спор ту сён ня, 

ці прэ тэн ду юць бе ла ру сы на ўдзел у 

Па ра лім пій скіх гуль нях і хто раз ві вае тэ ніс 

на ка ляс ках у на шай кра і не, рас ка за ла 

бы лая пра фе сій ная тэ ні сіст ка, а ця пер 

трэ нер Анас та сія ШЛЯП ЦО ВА. Фо
та
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Арцём ЯРМАК.


