
9 лютага 2019 г. СПОРТ-ТАЙМ 13

ПРА ПРЭ ЗІ ДЭН ТА, КНЫ ША І КОР БУТ
— Іры на Ро бер таў на, ус пом ні це, як да ве да-

лі ся пра та кую пры ем ную для ся бе на ві ну?

— У кан цы го да ды рэк тар на шай СДЮ ШАР 

тра ды цый на пад во дзіў вы ні кі. Не афі цый на, не 

пры ўсіх ён ска заў мне: «Рых туй це ся ў Мінск, 

куп ляй це но вы кас цюм, у вас уз на га родж ван не 

ў Прэ зі дэн та». Я спа чат ку на огул не зра зу ме ла, 

што гэ та мне.

Цы ры мо нія ўру чэн ня ў Мін ску бы ла вель мі 

ўра чыс тая, бы ло вель мі хва лю ю ча, але я ад чу ла 

го нар, та му што моц ных трэ не раў па ба ту це ў нас 

у кра і не шмат, ёсць з ка го вы бі раць.

— Вы ма ры лі пра су стрэ чу з Прэ зі дэн-

там?

— Мне зда ва ла ся, што гэ та не здзяйс няль на, 

та му не бы ло та кіх ду мак. Я прос та вы кон ваю 

сваю ра бо ту, як усе лю дзі, тым больш да мя не 

пры хо дзяць дзе ці. Аляк сандр Ры го ра віч кож на му 

ўру чаў гра ма ты, ска заў кож на му асоб ныя сло вы. 

Мне бы ло ска за на, што ён вель мі га на рыц ца 

на шым ві дам спор ту, Прэ зі дэнт па дзя ка ваў за 

алім пій ска га чэм пі ё на. На огул, він ша ван няў бы-

ло шмат, яны гу ча лі ад вуч няў, ка лег, сяб роў, 

зна ё мых. Па тэ ле фа на ва ла на ват мой пер шы 

трэ нер, бы ло вель мі пры ем на.

— Коль кі га доў вы пры свя ці лі трэ нер-

ству?

— Я па чы на ла пра ца ваць у сва ім ві дзе спор ту, 

у гім нас ты цы. Та ды на ват не ве да ла, што ёсць 

та кі від спор ту, як скач кі на ба ту це, ён толь кі па-

чы наў раз ві вац ца. Але так атры ма ла ся, што я 

ву чы ла ся з пер шым май страм спор ту па скач ках 

на ба ту це ў Грод не і ён жар там або ўсур' ёз ска-

заў: «Пры ходзь це да нас пра ца ваць». Адзін раз 

ска заў, дру гі, трэ ці. І на ват не ма гу рас тлу ма чыць 

ча му, але я па га дзі ла ся. У мя не бы лі доб рыя гру-

пы на гім нас ты цы, з гэ ты мі ж гру па мі я і пай шла 

на ба тут. Дзе ці пай шлі за мной. Да рэ чы, дзі ця, 

якое пай шло за мной, — Воль га Ру дая, ця пер 

яна Воль га Ана то леў на Ула са ва, га лоў ны трэ нер 

на цы я наль най збор най і на ша га алім пій ска га 

чэм пі ё на Ула дзі сла ва Ган ча ро ва.

— Што вы ба чы лі та ды ў гэ тай ма лень кай 

дзяў чын цы?

— Яна бы ла вель мі пра ца здоль най, сме лай, 

маг ла спа кой на ў тым уз рос це пры маць ра шэн-

не, ёй мож на бы ло штось ці да ру чыць, ад каз-

ная дзяў чын ка. Ка лі бы ла ма лень кай, па каз ва-

ла вель мі доб рыя вы ні кі, хут ка ву чы ла но выя 

эле мен ты, акра мя та го, Во ля бы ла з доб рым 

ха рак та рам.

— А са мі вы трэ ні ра ва лі ся ў яшчэ больш 

вя до ма га спе цы я ліс та — Рэ наль да Іва на ві ча 

Кны ша...

— Так, а по бач зай ма ла ся Во ля Кор бут. Рэ-

нальд Іва на віч пра во дзіў шы коў ныя раз мін кі, якія 

мы і ця пер па мя та ем, ён ра біў вель мі сур' ёз ныя, 

ці ка выя агуль на фі зіч ныя трэ ні роў кі. Заў сё ды да-

ваў доб рыя па ра ды. Ка лі я прый шла на ба тут, 

пра ца ва ла па ме то ды цы гім нас ты кі, гэ та зна-

чыць, па ме то ды ках Кны ша.

— Час та вуч ні Рэ наль да Іва на ві ча ка за лі аб 

яго ня прос тым ха рак та ры.

— Лю бы трэ нер са сва і мі скла да нас ця мі. Ска-

заць, што мя не гэ та моц на за кра ну ла, я не ма гу, 

мо жа быць, та му што са ма я бы ла з цяж кім ха-

рак та рам. Ня даў на мы су стра ка лі ся з Рэ наль дам 

Іва на ві чам, раз маў ля лі, ён даў шмат каш тоў ных 

па рад. Рас ка заў, як трэ ні ра ваў, як ён ба чыць 

гэ ты пра цэс, ус пом ніў, як рых та ваў Кор бут, і па-

дзя ліў ся мер ка ван нем, як бы ён ра біў гэ та ця пер. 

Кныш вель мі доб ры псі хо лаг, боль шасць яго па-

рад да ты чы ла ся ме на ві та дыс цып лі ны, та го, як 

ён ба чыць дзя цей і сам пра цэс трэ ні роў кі, ро лю 

трэ не ра ў гэ тым пра цэ се. Я па слу ха ла, але для 

мя не не вель мі пры маль ныя яго па ды хо ды. Кныш 

мог вель мі доб ра па ста віць тэх ні ку, у яго ма тэ-

ма тыч ны склад ро зу му, і ён мог пра лі чыць, ці 

змо жа зра біць Воль га Кор бут тую ж пят лю, якую 

ён пры ду маў ме на ві та для яе. Рэ нальд Іва на віч 

ра біў вель мі шмат прак ты ка ван няў, якія пад во-

дзяць да скла да ных эле мен таў. Да рэ чы, пер шыя 

ямы з па ра ло нам зра біў ме на ві та Кныш.

— А якой та ды бы ла Воль га Кор бут?

— Яна бы ла ста рэй шая за нас, ка лі я па чы-

на ла трэ ні ра вац ца ў гэ тай жа за ле. Воль га яшчэ 

не бы ла та кой ты ту ла ва най, але ў яе ўжо бы лі 

ней кія вы ні кі. А яе роск віт прый шоў ся дзесь ці 

на мой 5 клас, Воль га та ды пры еха ла з Алім пі я-

ды. Але мы пе ра дзя ва лі ся ў ад ной раз дзя валь ні, 

трэ ні ра ва лі ся ў ад ной за ле, ска заць, што ў яе 

бы лі ней кія пры ві леі, — не. Кор бут так са ма вы-

хо дзі ла на па стра ен не, як усе, яна вель мі доб ра 

з на мі кан так та ва ла, маг ла па жар та ваць, даць 

па ра ду.

МЫ НА ВАТ НЕ ХА ДЗІ ЛІ Ў АД ПА ЧЫ НАК
— У ма ла до сці вы ба чы лі ся бе трэ не рам 

ці ха це лі да сяг нуць вя лі кіх вы ні каў як спарт-

смен ка?

— Да гэ та га ча су па мя таю, і ця пер, ка лі су-

стра ка лі ся з Рэ наль дам Іва на ві чам, ус па мі на лі, 

ён спы таў у мя не: «Ты хо чаш стаць алім пій скай 

чэм пі ён кай?» Я ска за ла не, не ха чу. Ма ла, хто з 

дзя цей так ад каз вае. Вель мі шмат трэ ба бы ло 

трэ ні ра вац ца, гэ та бы ло не па мне, хоць ка за лі, 

што ў мя не доб рыя да ныя. Та ды мне не ха пі ла 

пра ца ві тас ці і ўсед лі вас ці, ад куль гэ тыя якас ці 

з'я ві лі ся, ка лі я ста ла пра ца ваць трэ не рам, не 

ве даю. Мя не ўвесь час трэ ба бы ло пры му шаць, 

ма ты ва ваць, са ма прый сці ў за лу і трэ ні ра вац ца 

я не маг ла. Ды і трэ не рам не збі ра ла ся я ста на-

віц ца. Ка лі скон чы ла тэх ні кум фіз куль ту ры, ска-

за ла, што ў за лу больш не пай ду, улад ка ва ла ся 

ін струк та рам па спор це на гро дзен скую фаб ры ку 

ца цак. Па пра ца ва ла паў го да і зра зу ме ла, што 

да рос ла му на сель ніц тву спорт на огул не па трэб-

ны. Мне за ха це ла ся пай сці на зад на гім нас ты ку, 

прый шла ўлад коў вац ца ў ДЮСШ № 3. У за лу да 

Рэ наль да Іва на ві ча пай сці па са ро ме ла ся.

— За раз ма ла дыя трэ не ры ка жуць пра ма-

лень кую зар пла ту, у ваш час та кія раз мо вы 

бы лі?

— У наш час так са ма не мно гія за ста ва лі ся 

пас ля ву чо бы пра ца ваць трэ не рам. Па чы на юц ца 

ся мей ныя праб ле мы, та му што трэ ба ўвесь час 

ез дзіць на спа бор ніц твы, у ма ла до сці мы на ват 

не ха дзі лі ў ад па чы нак, та му што дзя цей па кі даць 

нель га, бо праз ме сяц прый дзец ца ўсё па чы наць 

спа чат ку. Вы тры маць гэ та маг лі не ўсе, трэ ба 

бы ло сва іх дзя цей па кі даць на не ка га. Шмат хто 

пай шоў ту ды, дзе бы ло больш зруч на.

— Час та ў мі ну лым вя до мыя спарт сме ны 

не хо чуць пра ца ваць з ма лень кі мі дзець мі.

— А да рэм на, яны па він ны праз гэ та прай сці, 

пра чуць. Ідэа льны ва ры янт, як Воль га Ула са ва 

і Улад, яна яго знай шла, вы ха ва ла і вы ве ла на 

алімп. Я да гэ та га ча су пра цую і з ма лень кі мі, 

і з вя лі кі мі.

Ін шая спра ва, што не ўсе спарт сме ны мо гуць 

стаць доб ры мі трэ не ра мі, гэ та не ўсім да дзе на. 

І гэ та, да рэ чы, ві даць ад ра зу, ёсць у трэ не ра 

за дат кі ці не. Каб быў вы нік, трэ ба вель мі шмат 

ча су пра во дзіць у за ле, не прос та прый шоў, ад-

пра ца ваў і пай шоў. Пе рад спа бор ніц тва мі, мо жа, 

і два ра зы на дзень трэ ба па трэ ні ра ваць, хоць 

гэ та і не аплач ва ец ца.

— А па дзі ця ці за не каль кі трэ ні ро вак мож-

на ска заць, ці змо жа яно вы рас ці ў спарт сме-

на вы со ка га ўзроў ню?

— Ёсць дзе ці, якія вы лу ча юц ца, але не ўсе 

адо ра ныя дзе ці ста но вяц ца чэм пі ё на мі, та му што 

та ле на ві тыя, як пра ві ла, вель мі ля ні выя. Ка лі 

зной дзец ца той ча ла век, які пры му сіць іх пра ца-

ваць, то з іх неш та бу дзе. А ёсць дзе ці быц цам 

бы з не вель мі доб ры мі да ны мі, але сва ёй пра ца-

здоль нас цю яны мо гуць да сяг нуць мно га га.

«НІ КО ЛІ НЕ КА ЖУ, ШТО ВА ШЫ ДЗЕ ЦІ 
БУ ДУЦЬ ЧЭМ ПІ Ё НА МІ»

— Што вы ад чу ва е це, ка лі вуч ні да ся га юць 

пос пе хаў?

— Спа чат ку ра дасць, та му што ра ду юц ца вуч-

ні. Ра ду еш ся перш за ўсё за іх, за тое, што яны 

да сяг ну лі сва іх мэт. По тым спус та шэн не і стом-

ле насць, але гэ та лі та раль на адзін дзень, по тым 

пры яз джа еш у за лу і па чы на еш ста віць но выя 

эле мен ты, та му што на пе ра дзе ста яць но выя 

мэ ты, но выя за да чы, спа бор ніц твы.

— Бы ва юць кан флік ты з вуч ня мі?

— Сур' ёз ных ні ко лі не бы ло, і з баць ка мі так-

са ма, больш ра бо чыя мо ман ты. Ка лі ты пра цу еш 

з ма лень кі мі дзець мі, бы ва юць ней кія прэ тэн зіі 

ў баць коў, гэ та нар маль на. Не ўсе дзе ці мо гуць 

ска каць, я імк ну ся рас тлу ма чыць гэ та, не да-

цяг ваць да да рос ла га ўзрос ту, пра па ную ін шы 

від спор ту. І ні ко лі ні ко му ні чо га не абя цаю — ні 

баць кам, ні дзе цям. Ні ко лі не ка жу, што ва шы 

дзе ці бу дуць чэм пі ё на мі.

— У чым за клю ча ец ца ваш сак рэт пад-

рых тоў кі па спя хо вых спарт сме наў (вучні 

Бараноўскай неаднаразова станавіліся 

прызёрамі чэмпіянатаў свету і Еўропы)?

— Трэ ба вель мі гэ та га ха цець. Ка лі я ста ла 

стар шым трэ не рам, пачала ха цець, каб мае дзе ці 

бы лі най леп шы мі, важна са мой са бе да ка заць, 

што я зма гу да вес ці сва іх спарт сме наў да вы со-

ка га ўзроў ню. Ну і, вя до ма, перш за ўсё трэ ба 

лю біць сваю пра цу і яшчэ пра ца ваць, уся го толь кі 

пра ца ваць. (Усмі ха ец ца.)

— Коль кі ча су вы сён ня пра во дзі це ў за ле?

— Ча ты ры га дзі ны ра ні цай і ча ты ры га дзі ны 

ве ча рам, адзін вы хад ны ў ты дзень. Сё ле та на ват 

у ад па чын ку бы ла, упер шы ню за доў гія га ды.

— У чым вы чэр па е це сі лы?

— Дзе ці пры му ша юць пра ца ваць, яны ж пры-

хо дзяць, зна чыць, ты па ві нен ім неш та даць, хо-

чаш гэ та га ці не. Ка лі не, то трэ ба ўжо не пры-

хо дзіць, а іс ці на пен сію, спа кой на ся дзець до ма. 

Ча сам пры хо дзіш у за лу і ду ма еш, на пэў на, сён-

ня не атры ма ец ца. А по тым гля дзіш — у дзя цей 

га раць во чы, і ты па чы на еш пра ца ваць. Мне ці-

ка ва, ка лі ў дзя цей, якія ні чо га не ўме лі, рап там 

па чы нае атрым лі вац ца.

— Быў мо мант, ка лі вы ха це лі кі нуць 

і больш не пры хо дзіць у за лу?

— Так, і я ўлад ка ва ла ся на пад пра цоў ку ў 

шко лу, вы тры ма ла паў го да. Пас ля гэ та га сыс ці 

на ват не спра ба ва ла.

— Чым вы зай ма е це ся звы чай на за ме жа-

мі за лы?

— Люб лю ез дзіць ад па чы ваць, па да рож ні чаць, 

люб лю эк скур сіі, та му, ка лі іду ў ад па чы нак, заў сё-

ды імк ну ся ку ды-не будзь з'ез дзіць, неш та па гля-

дзець, не ез джу два ра зы ў ад но і тое ж мес ца. 

Люб лю лаз ню, люб лю вя заць, па коль кі сям'і ў 

мя не ня ма, дзя цей ня ма, люб лю чы таць, гля дзець 

кі но, на шы вы ступ лен ні ў ін тэр нэ це. Ка лі іду ад па-

чы ваць, не люб лю спорт. Усё ха чу па чаць зай мац-

ца ёгай, але час су па дае з ма і мі трэ ні роў ка мі.

Р. S. Ад каз ва ю чы на пы тан ні, Іры на Ро бер таў-

на гля дзе ла мне ў во чы, але ней кім чы нам у по лі 

яе зро ку зна хо дзі лі ся і ўсе ча ты ры ба ту ты ў за ле. 

Яна ба чы ла, хто з вуч няў не да кру ціў саль та, хто 

са гнуў но гі і не да цяг нуў на соч кі. Па хо дзе гу тар кі 

яна тлу ма чы ла не толь кі мне, але і ім, як ра біць 

пра віль на, за га дзі ну раз мо вы да яе па ды хо дзі ла 

ка ля дзя сят ка вуч няў, а яна ні ра зу не пад вы сі ла 

го ла су, як гэ та час та мож на су стрэць на трэ ні роў-

ках, і не па кі ну ла без ува гі ні ад на го пы тан ня.

Мінск — Грод на — Мінск.

На пя рэ дад ні На пя рэ дад ні 
па дзеіпа дзеі

НО ВЫ 
СЕ ЗОН — 
НО ВЫЯ 
ЧА КАН НІ

Сё ле та 
Ку бак Фе дэ ра цыі 

ра зы гра юць 
57-ы раз

Жа но чыя збор ныя 

Бе ла ру сі і Гер ма ніі 

су стрэ нуц ца 9—10 лю-

та га ў рам ках І раў нда 

Су свет най гру пы Куб-

ка Фе дэ ра цыі 2019 го-

да, каб па спра чац ца 

за пу цёў ку ў паў фі нал 

прэ стыж на га су свет на-

га пер шын ства. Ка ман-

ды згу ля юць у ня мец-

кім Браў ншвай гу.

Ка пі тан збор най Бе ла ру сі 

Тац ця на Пу чак вы клі ка ла на 

матч з нем ка мі са мых моц-

ных і во пыт ных тэ ні сіс так. 

У ад па вед нас ці з рэй тын гам 

ро ля лі да ра бе ла рус кай ка-

ман ды да ста ла ся 9-й ра кет-

цы све ту Ары не Са ба лен цы. 

Акра мя яе ў склад тра пі лі 

Аляк санд ра Са сно віч, Ве-

ра Лап ко і Лі дзія Ма ро за-

ва. Так са ма пры ем на, што 

ў шэ ра гі збор най вяр ну ла-

ся Вік то рыя Аза ран ка, якая 

не пры ма ла ўдзел у мат чах 

Куб ка Фе дэ ра цыі з кра са ві-

ка 2016 го да.

Ка пі тан збор най Гер ма-

ніі Енс Гёр лах уклю чыў у 

склад мат ча су праць бе ла-

ру сак Анд рэа Пет ка віч, Мо-

на Бар тэль, Ла у ру Зі ге мунд, 

Тац ця ну Ма рыя і Ган ну-Ле ну 

Гро не фельд. «У нас вель мі 

да свед ча ная і зба лан са ва-

ная ка ман да, якой мож на 

да ве рыць мно гае», — ска заў 

ка пі тан збор най Гер ма ніі.

Ад зна чым, што ня мец кія 

тэ ні сіст кі ўдзель ні ча юць у 

Куб ку Фе дэ ра цыі з 1963 го-

да, за 57 га доў яны двой чы 

ўзды ма лі над га ла вой га-

лоў ны тра фей, стаў шы чэм-

 пі ён ка мі ў 1987 і 1992 га дах. 

У се зо не 2018 го да збор ная 

Гер ма ніі ў І раў ндзе Су свет-

най гру пы на хар дзе мін скай 

«Чы жоў ка-Арэ ны» абы гра ла 

Бе ла русь з лі кам 3:2, але ў 

паў фі на ле са сту пі ла бу ду-

чым пе ра мож цам тур ні ру 

ка ман дзе Чэ хіі — 1:4.

За раз збор ная Бе ла ру сі 

зай мае 3-е мес ца ў рэй тын-

гу Куб ка Фе дэ ра цыі, нем кі 

раз мяс ці лі ся на 5-м рад ку. 

Гэ та бу дзе дру гая су стрэ ча 

дзвюх ка ман даў у рам ках 

су свет на га пер шын ства.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та 

Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«ДЗЕ ЦІ ПАЙ ШЛІ 
ЗА МНОЙ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


