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Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

алім пій скай пад рых тоў-

кі кон на га спор ту і ко-

не га доў лі ў Ра там цы — 

не прос та спар тыў ная 

ўста но ва, а свое асаб-

лі вы го рад, дзе ко ні 

«пра вяць баль». Тут у 

вы дат ных умо вах яны 

жы вуць і пра цу юць, 

каб за хап ляць лю дзей 

на спа бор ніц твах. За-

стац ца раў на душ ным 

да моц ных, гра цы ёз ных 

спарт сме наў з глы бо кі-

мі ва чы ма і шаў ка віс тай 

гры вай, амаль не маг-

чы ма. Ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» па зна ё мі лі ся 

з імі блі жэй.

РА ТАМ СКАЯ 
ПРА ПІС КА

Ужо 55 га доў у Ра там цы 

ко ні і верш ні кі ўдас ка наль-

ва юць сваё спар тыў нае май-

стэр ства. У 1965-м па іні цы я -

ты ве Яў ге на Дзя менць е ва 

кон ная шко ла з вёс кі Ка ра-

лё ва, што ў 35 кі ла мет рах ад 

Мін ска, бы ла пе ра не се на ў 

па сё лак Ра там ка. У той час 

уся інф ра струк ту ра кон на-

спар тыў най шко лы скла-

да ла ся з двух ка роў ні каў, 

скла доў і ад на го сві нар ні ка. 

Але на ма ган ня мі Яў ге на 

Дзя менць е ва ў 1969 го дзе 
на ба зе шко лы па чаў пра цу 
кон ны за вод імя Ге роя Са-
вец ка га Са ю за Льва Да ва-
та ра. У 1996-м у Ра там цы 
быў ство ра ны Рэс пуб лі кан-
скі цэнтр алім пій скай пад-
рых тоў кі кон на га спор ту і 
ко не га доў лі. Сён няш ні спар-
тыў ны комп лекс — адзін з 
най буй ней шых у Еў ро пе.

У цэнт ры жы вуць і пра-
цу юць 420 ко ней, з іх 157 — 
пра фе сій ныя спарт сме ны. 
У са мым эле гант ным ві дзе 
кон на га спор ту — вы езд-
цы — за дзей ні ча ны 58 ко-
ней. Гэ та алім пій скі від, які 
пра ду гледж вае вы ка нан-
не элементаў на кож ным 
алю ры, — пе ра кла да ю чы з 

мо вы кон на га спор ту, пры 

кож ным ві дзе па ход кі ка-

ня. Са мым ві до вішч ным ві-

дам, ці кан ку рам, за ня тыя 

35 ко ней, якія здзіў ля юць 

сва ёй плас ты кай і па лё там 

пад час пе ра адо лен ня пе ра-

шкод. Са мых стой кіх ко ней, 

што вы сту па юць у трох бор'і, 

у цэнт ры 40. Кон нае трох-

бор'е ўклю чае пе ра адо лен-

не пе ра шкод, эле мен ты 

вы езд кі і крос з па ка рэн-

нем не раз бу раль ных бар' е-

раў і вод ных пе ра шкод на 

пе ра се ча най мяс цо вас ці. 

У цэнт ры алім пій скай пад-

рых тоў кі кон на га спор ту і ко-

не га доў лі пра цу юць 24 ка ні, 

якія вы сту паюць на спа бор-

ніц твах па су час ным пя ці-

бор'і. Для пра цы ча ты рох-

но гіх спарт сме наў ёсць усе 

ўмо вы: зба лан са ва нае хар-

ча ван не, душ, са ля рый, дзе 

іх су шаць пас ля мыц ця. Кож-

ны конь жы ве ва ўтуль най 

за га рад цы, як жар ту юць на 

стай ні, у ад на па ка ё вай ква-

тэ ры з доб ры мі су се дзя мі.

У Ра там цы пе ра ва жа юць 

прад стаў ні кі тра ке нен скай, 

вест фаль скай і га но вер скай 

па род. Кож ная вы во дзіц ца 

для пэў на га ві ду кон на га 

спор ту. На ко не за во дзе імя 

Да ва та ра спе цы я лі зу юц ца 

на тра ке нен скай па ро дзе. 

Яе са мы вя до мы прад стаў-

нік — Проб ліск — на Алім-

пій скіх гуль нях 2004 го да ў 

Афі нах у ду э це з Іры най Ліс 

за няў 23-е мес ца. У 1976-м 

за слу жа ны май стар спор ту 

Вік тар Угру маў на Алім пій-

скіх гуль нях у Ман рэ а лі ра-

зам з ка нём Са ідам па ка заў 

леп шы вы нік ся род са вец кіх 

кон ні каў — шос тае мес та. 

Ты ту ла ва ны конь Са ід — 

ура джэ нец Ра там кі.

НА РО ДЖА НЫЯ 
БЫЦЬ ЛЕП ШЫ МІ

У вы пад ку з конь мі спарт-

сме на мі не ста но вяц ца, а на-

ра джа юц ца. Іх спар тыў нае 

жыц цё та кое ж, як і ў лю дзей. 

У гэ тым упэў не на член на цы-

я наль най ка ман ды па кон-

ным спор це На стас ся ДУД-

КО ВА. Як і ў лю дзей, зна ём-

ства са спор там па чы на ец ца 

з ма лых га доў. Ча сам, гле-

дзя чы на жа ра бя, спе цы я ліст 

мо жа ска заць, атры ма ец ца 

з яго спарт смен ці не. Та му 

ад па вед ная ка ню дыс цып-

лі на вы зна ча ец ца яшчэ ў 

дзя цін стве. Клю ча выя па ка-

заль ні кі: даў жы ня шыі, асаб-

лі вас ці спі ны, кру пу, пля чэй, 

ха рак та рыс ты кі ру хаў і ін-

шыя ад мет нас ці экс тэр' е ру. 

Спар тыў ная пад рых тоў ка 

па чы на ец ца ў ко ней у тры 

га ды ў гуль ня вым фар ма це. 

А ўжо ў 10 га доў ча ты рох но гі 

спарт смен вы хо дзіць на свае 

пер шыя стар ты. Да рэ чы, на 

Алім пій скіх гуль нях ко ні, ма-

ла дзей шыя за 10 га доў, вы-

сту паць не мо гуць. Спар тыў-

ны пік у жы вёл пры па дае на 

10—14 га доў. Зда ро вы конь 

мо жа спа бор ні чаць да 20-га-

до ва га ўзрос ту. Але да лё ка 

не ва ўсіх ко ней атрым лі ва ец -

ца спар тыў ная кар' е ра. 

Мно гія за ста юц ца «ама та-

ра мі» і пра цу юць вы ключ на 

з ма ла ды мі спарт сме на мі. 

«У на шым спор це ўсё ўза-

ем на. Спа чат ку конь ву чыць 

на ез ні ка, а по тым ён — ка-

ня. Та му аба вяз ко ва па він-

ны быць ко ні, якія ву чаць мо-

ладзь. Не ўсе мо гуць за ва ёў-

ваць ме да лі, хтось ці па ві нен 

вы хоў ваць рэ зерв», — ад-

зна чае На стас ся Дуд ко ва.

І ня хай ка ням не пры-

свой ва юць спар тыў ных 

зван няў, а леп шы га на рар 

для іх — штось ці смач нае, 

яны са праўд ныя спарт сме-

ны, з які мі пра цуе ка ман да 

спе цы я ліс таў. На ез нік, трэ-

нер, ве тэ ры нар, заа тэх нік, 

бе рэй тар-ко нюх — ад гэ тых 

лю дзей за ле жыць, у якой 

фор ме конь ад пра віц ца на 

спа бор ніц твы, а зна чыць і 

іх вы нік. «У па чат ку се зо на, 

пас ля пе ра пын ку мы па чы-

на ем з ма ло га, на гад ва ем 

ка ню пра эле мен ты і па сту-

по ва па вя ліч ва ем на груз ку. 

Пе рад вя лі кі мі спа бор ніц-

тва мі, чэм пі я на та мі све ту ці 

Еў ро пы, па трэб на вы сту піць 

до ма, па гля дзець, як конь 

ся бе па во дзіць на стар тах, 

даць яму ад чуць спа бор ніц кі 

дух. І са мае га лоў нае ў пад-

рых тоў цы да тур ні раў — су-

пра цоў ніц тва з ура ча мі. Конь 

па ві нен быць зда ро вым. 

Нель га ча каць ад спарт сме-

на доб ра га вы ступ лен ня, ка-

лі яму штось ці ба ліць, і тым 

больш пры му шаць яго неш-

та ра біць», — рас каз вае На-

стас ся Дуд ко ва.

У ЗДА РО ВЫМ 
ЦЕ ЛЕ

Зда роўе ко ней абе ра гае 

зо а ве тэ ры нар ны ад дзел 

цэнт ра, які ўзна чаль вае 

Але на Стэль ма шо нак: «Усе 

на шыя ко ні рэ гу ляр на пра-

хо дзяць агуль ны клі ніч ны 

агляд. Звяр та ем ува гу на па-

ру шэн ні скур на га по кры ва, 

пух лі ны, вы па дзен не ва ла-

соў, раз віц цё мышц — гэ та 

асноў нае. Па ме ры не аб ход-

нас ці пра во дзім спе цы фіч-

ныя аб сле да ван ні. Са мыя 

рас паў сю джа ныя траў мы 

спар тыў ных ко ней звя за-

ныя з апор на-ру халь най 

сіс тэ май. І мы пры кла да ем 

усе на ма ган ні, каб іх па пя рэ-

дзіць, бо гэ та пра сцей, чым 

ля чыць».

Усе ве да юць, што до ра-

на му ка ню ў зу бы не гля-

дзяць. А спар тыў на му — 

яшчэ як! Зу бы — га лоў ны 

па каз чык зда роўя ка ня. «У 

ко ней ад рас та юць ба ка-

выя зу бы, у іх да стат ко ва 

вост рыя кан цы і яны моц на 

траў мі ру юць слі зіс тую ро та. 

Гэ та пе ра шка джае жы вё ле 

нар маль на пры маць ежу, 

па чы на юц ца праб ле мы са 

страў ні кам, якія цяг нуць 

за са бой ін шыя хва ро бы. 

На ез ні кі ча сам скар дзяц-

ца, што конь не хо ча вы-

кон ваць пэў ны эле мент. А 

яму прос та ба лю ча яго ра-

біць — праз тыя ж зу бы ці 

хво ры страў нік. Каб гэ та га 

на да пус ціць, мы раз у год 

пад пі лоў ва ем зу бы на шых 

па да печ ных. Яны жы вуць 

у стой лах, на па шы не гу-

ля юць, на ту раль на га сточ-

ван ня не ад бы ва ец ца. Та му 

мы ім да па ма га ем. Рот ка-

ня — па каз чык яго зда роўя 

і за лог па спя хо ва га вы ступ-

лен ня».

НЕ ПА РАЗ ЛІ КУ
Конь — гэ та не сна рад, 

не сро дак да сяг нен ня пос-

пе ху, а паў на вар тас ны ся-

бар і парт нёр на ез ні ка, так-

са ма за ці каў ле ны ў доб рым 

вы ступ лен ні. Та му ча ла ве ку 

і жы вё ле трэ ба стаць адзі-

ным цэ лым. Як і ў лю бых 

ад но сі нах, ва ўсіх гэ ты пра-

цэс ад бы ва ец ца па-роз на му 

і не заў сё ды лёг ка. «Кож най 

па ры па трэб ны роз ны час, 

каб пры цер ці ся адзін да ад-

на го. Ка лі верш нік пра цуе 

з ка нём з яго дзя цін ства, 

зра зу ме ла, што ім пра сцей 

знай сці агуль ную мо ву. Яны 

ра зам рас туць, раз ві ва юц-

ца, пад строй ва юц ца адзін 

да ад на го. Мож на пра вес-

ці ана ло гію з сяб рам дзя-

цін ства, яко га ве да еш усё 

жыц цё. Па чы наць пра ца-

ваць з ужо да рос лым ка-

нём знач на ця жэй. У яго 

ўжо сфар мі ра ваў ся ха рак-

тар, звыч кі. Да та го ж конь 

пры вык да ін ша га на ез ні ка, 

і тут яму пры хо дзіц ца пра-

ца ваць з но вым ча ла ве кам. 

У та кім вы пад ку ўжо на ез нік 

пад строй ва ец ца пад ка ня. 

Каб кан чат ко ва на ла дзіць 

кан такт, ча ла ве ку і жы вё-

ле па трэ бен пры клад на 

год», — дзе ліц ца На стас ся 

Дуд ко ва.

У кож на га ка ня свой не-

паў тор ны ха рак тар. І за да-

ча на ез ні ка — зра зу мець 

гэ ты ха рак тар і знай сці да 

яго па ды ход. Па мер ка ван ні 

На стас сі Дуд ко вай, ра біць 

гэ та на ле жыць з да па мо-

гай ме та ду пу гі і пер ні ка: 

«Не ўсім ка ням па да ба ец-

ца па ста ян на на пруж вац ца, 

бе гаць, ска каць. Ка неш не, 

ім больш па ду шы прос та 

гу ляць, а не на сіць на са бе 

ча ла ве ка і вы кон ваць яго 

ка ман ды. Вы ха ван не ка ня 

раў на цэн нае вы ха ван ню 

дзі ця ці. Іх важ на за ці ка віць, 

а за тым цярп лі ва і ўпар та 

ад пра цоў ваць на вы кі. Мож-

на пры віць ка ню пэў ныя 

ры сы, на ву чыць вы кон ваць 

ка ман ды. Але ха рак тар ні-

ку ды не дзе неш, і яго трэ ба 

пры маць да ўва гі, знай сці 

пэў ны па ды ход. Па ко нях 

заў сё ды бач на, што ім па-

да ба ец ца, а што не, і вар та 

да гэ та га пры слу хоў вац ца. 

Ко ні вель мі лю бяць, ка лі іх 

хва ляць і за ах воч ва юць. 

Не ка то рыя мо гуць кап рыз-

ні чаць ці ўпар ціц ца, на ват 

пра яў ля юць агрэ сію. Та-

ды трэ ба злёг ку па ка раць, 

каб па доб ныя па во дзі ны 

больш не паў та ра лі ся. Гэ-

та цяж кая руп лі вая пра ца, 

але яе вы нік та го каш туе». 

Спар тыў ны ха рак тар ка ня 

пра яў ля ец ца не толь кі на 

трэ ні роў ках, але і на са міх 

спа бор ніц твах. Па сло вах 

На стас сі, пад трым ка гле-

да чоў пад ба дзёр вае жы вёл 

гэ так жа, як і лю дзей. Не ка-

то рыя лі та раль на ку па юц ца 

ва ўва зе і дзя ку ю чы гэ та му 

па каз ва юць доб рыя вы ні-

кі. Ёсць і тыя, хто са ро ме-

ец ца і на пуб лі цы не мо жа 

па ка заць, на што здоль ны. 

У та кім вы пад ку на ез ні ку, 

які тон ка ад чу вае свай го 

ча ты рох но га га парт нё ра, 

пры хо дзіц ца «рас кры ваць» 

ка ня.

Ці ка вы факт: боль шасць 

спар тыў ных ко ней у Бе ла-

ру сі — жа раб цы і ме ры ны. 

І спра ва не ў вы нос лі вас ці 

і фі зіч ных асаб лі вас цях, а ў 

ха рак та ры. У ка был цяж кі 

ха рак тар, яны час та кап ры-

зяць, упар цяц ца. На стас ся 

Дуд ко ва сцвяр джае, што 

па ла дзіць з імі мо гуць не 

ўсе на ез ні кі: «Жа раб цы 

пра ма лі ней ныя, прос тыя, 

та му верш ні кі ах вот ней 

пра цу юць з імі». З ка бы-

ла мі вы дат на спраў ля ец ца 

ма гі лёў ская спарт смен ка 

Воль га Ка ма ро ва. З Гек-

тай яна раз дзя лі ла трэ цяе 

мес ца на між на род ных 

спа бор ніц твах па трох-

бор'і, што прай шлі ў па-

чат ку ве рас ня ў Ра там цы. 

А з За дум кай — дру гое 

мес ца гэ та га ж тур ні ру.

ГА ЛО ПАМ 
ЗА МА РАЙ

Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

алім пій скай пад рых тоў кі 

кон на га спор ту і ко не га доў-

лі — не толь кі мес ца жы-

хар ства і пра цы спар тыў ных 

ко ней, але і пля цоў ка для 

пра вя дзен ня спа бор ніц тваў. 

На шчас це, яе інф ра струк-

ту ра да зва ляе пры маць 

буй ныя стар ты. У па чат ку 

ве рас ня тут ад бы лі ся між-

на род ныя спа бор ніц твы 

і чэм пі я нат Бе ла ру сі па 

трох бор'і, якія ста лі зна-

ка вы мі на шля ху да Алім-

пій скіх гуль няў 2021 го да. 

У пра гра ме чатырох зо рак 

алім пій скую ква лі фі ка цыю 

па цвер дзі лі Ма ры на Іва но ва 

з Дыя ні сам і Аляк сандр Фа-

мі ноў на Мар ці не. У пра гра-

ме трох зо рак ква лі фі ка цый-

ны вы нік па ка за лі На стас ся 

Шклян ка ва з Пам па сам і 

Ві таль Ку рыль чык з Ды ял-

Апе. У пра гра ме дзвюх зо-

рак па вы сі лі ква лі фі ка цыю 

Аляк сандр Фа мі ноў на Кар-

дэ не і Ін джойе, Мар га ры та 

Ва сі леў ская з Кле а пат рай, 

Лі за ве та Яг лен ка з Ол дэр-

ме нам, На стас ся Лу цэ віч на 

Ру ге. Да гэ та га спі су да лу-

чы лі ся Ва ле рыя Су шын ская 

на Глен ві ле і Фе зі ры, Воль га 

Ка ма ро ва з За дум кай, Ган-

на Нем ца ва з Ві о лай і Ан та-

ні на Ка туль кі на на Зеў се.

У Ра там цы ра дыя не 

толь кі спарт сме нам, але і 

ўсім жа да ю чым па зна ё міц-

ца з конь мі блі жэй. На тэ ры-

то рыі комп лек су зна хо дзяц-

ца кон ны клуб «Тры умф», 

спар тыў на-азда раў лен чая 

ба за, гас ці ніч ны комп лекс, 

рэ гу ляр на пра хо дзяць эк-

скур сіі.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ход ка нём
У гас цях у ча ты рох но гіх спарт сме наў


