
МАЙ СТАР ПРА ЦЫ I СПОР ТУ
Сён ня да нас 

за гля нуў Дзмiт рый 
Кам чыц кi (на фо та). 
Ён — то кар-унi вер-
сал ма гi лёў ска га 
за во да «Тэх на пры-
бор». У воль ны час 
зай ма ец ца ша шач-
най кам па зi цы яй — 
i тут на вы со кiм уз роў нi: за па спя-
хо выя вы ступ лен нi ў чэм пi я на тах 
кра i ны атры маў зван не май стра па 
гэ тым iн тэ ле кту аль ным вi дзе спор-
ту. Iм пад рых та ва ны 24 за дан нi са 
сва iх улас ных кам па зi цый для аў-
тар ска га кон кур су-19 i сюр пры зы 
для яго пе ра мож цаў. Па шу кай це ў 
па зi цы ях вый грыш за бе лых, кож-
ная ацэнь ва ец ца ў ад но ач ко:

№ 1. Бе лыя: c7, d6, e5, e7, f6, 
g7 (6). Чор ныя: b2, b4, b8, c3, c5, 
h8 (6).

№ 2. Бе лыя: c5, d4, d6, e3, e5, 
e7 (6). Чор ныя: a5, b2, c3, f8 (4).

№ 3. Бе лыя: c1, c3, c5, d2, d4, 
e3 (6). Чор ныя: a7, b6, g3, g5, h4, 
h8 (6).

№ 4. Бе лыя: с3, c5, c7, d4, d6, 
e5 (6). Чор ныя: a7, b8, f4, g3, g5, 
h4 (6).

ДА МАЧ НЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ
Iмi на зы ва юц ца тыя кам бi на цыi, 

у па чат ко вых рас ста ноў ках якiх 
ёсць дам кi. Па зна ём це ся з не ка-
то ры мi з iх, скла дзе ны мi вя ду чым 
руб ры кi:

1. Бе лыя: a5, e5, f6, g5, h6, дам-
ка f8 (6). Чор ныя: a3, b2, b6, c7, d2, 
d8, h4 (7). Не ча ка ны ма тыў: ed6, a: 
c7 (b6A) b4 (f6B) h: f8!, a5x. B (c5) 
e3!, a7x. A (f6) b4 (b6C)f8, a5x. C 
(c5)e7x.

2. Бе лыя: a3, b2, g5, h6 (4). 
Чор ныя: a5, b4, c5, c7, e5, e7, дам-
ка g1 (7). Паў та рэн не ха доў: f6, b8 
(f2A) h2 (g1) b8 (f2) h2=. A (h2) c3, 
a7 (cb4) a: c5 (g1) b8, e5/f4=.

3. Бе лыя: g3, g5, h2, дам ка e1 
(4). Чор ныя: a3, e5, e7, f2, g7, дам-
кi a1, b8 (7). Зноў нi чыя: h6, f4, f4 
(g7) a5 (ab2) g5, d8 (e5) c7 (d4) b6 
(c3) a5=.

4. Бе лыя: b2, d2, h4, дам кi a7, 
c1 (5). Чор ныя: b6, c5, e5, f2, h2, 
h6, h8 (7). Пе ра пра цоў ка свай го 
эцю да: e3, c3, f4 (g1AB) f2, h6 (g5, 
g7) g5 (h6) f6x. A (g5) c5!, g1 (g7) 
g5 (h6) f6x. B (a5 hg5! (b4C) fd6!, d: 
a3 (g1) ac5x. C (g1) gf6x.

� � � � 
Тэр мiн для ад ка заў тра ды-

цый ны — два тыд нi. На кi роў вай-
це iх на ад рас: 220013, г. Мiнск, 
вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 А, рэ-
дак цыя га зе ты «Звяз да», руб-
ры ка «Шаш кi».

РА ШЭН НI
Аў тар скi-17 (П. Шклу даў): 

№ 7 — ed6 (b4A) d2 (a1B) b4, b2, 
c3+. A (c5) b4, a3+. B (b4) c5, c3, 
d2+, № 8 — gf6, h6, c3, g5, e7, c1, 
b8+ i № 9 — f6, df4 i г. д.

Аў тар скi-18 (В. Шуль га): 
№ 5 — e7 (hd4A) a3, c1 (c3) b4 
(b2) a3, c1x. A (dd4) d8, c1 (b4), 
c3x i № 6—20 (25A) 18—12, 3 (1A1) 
31 (6:27B) 47, 36x. B (36:27) 49 (33) 
43x. A (27) 12, 3, 47, 36x. A1 (27) 
20—14, 47, 36x.
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— Мар цін, ваш тэ ле фон, 
на пэў на, не сці хае ад зван коў 
эс тон скіх жур на ліс таў, бо ме-
на ві та з бе ла ру са мі ва ша род-
ная збор ная бу дзе аспрэч ваць 
кві ток на чэм пі я нат Еў ро пы. Як 
ад каз ва е це на іх пы тан ні?

— Ка жу, што сён ня на пар ке-
це бу дзе цяж ка. Апош нім ча сам 
эс тон цы па ляп ша юць сваю гуль-
ню. І гэ та пры тым, што рых та-
вац ца да ква лі фі ка цыі яны па ча лі 
у лі пе ні, а мы трэ ні ра ва лі ся ўжо з 
чэр ве ня. Збор ная Эс то ніі — вель-
мі доб ры, не бяс печ ны са пер нік. 
Амаль кож ны з яе скла ду мо жа 
за бі ваць трох ач ко выя кід кі. Мы 
рых ту ем ся да гэ та га су праць ста-
ян ня сур' ёз на і цал кам кан цэнт-
ру ем ся на гуль ні.

— Ці ка ва, а што ве да лі пра 
на шу збор ную да та го мо ман-
ту, ка лі тра пі лі ў яе трэ нер скі 
штаб?

— Шчы ра ка жу чы, ня шмат. 
Я ве даў клю ча вых гуль цоў: Па-
шу Уль ян ка, які гу ляў за та лін скі 
«Ка леў», Са шу Куд раў ца ва, Ар-
цё ма Па ра хоў ска га і Са шу Пус та-
гва ра. Ас тат ніх не ве даў. Праў да, 
ка лі я ўба чыў ка ман ды, су праць 
якіх мы па він ны гу ляць у ад бо-
рач ным раў ндзе (збор ныя Сла-
ва кіі і Венг рыі — аўт.), па ду маў, 
што ма ем шан цы прай сці да лей. 
У на шым ка лек ты ве ўсе пра цу-
юць доб ра. Ёсць пэў ны ма лю нак 
гуль ні. Збор ная доб ра бя жыць, 
але мы не па він ны быць цал кам 
за да во ле ны мі са бой. Ка ман да 
дэ ман стра ва ла і вель мі дрэн ную 
гуль ню ў Сла ва кіі. У та ва рыс кіх 
мат чах так са ма не ўсё цу доў на 
склад ва ла ся. Праў да, спа дзя ю-
ся, Эс то нію мы пе ра мо жам.

«Рус ла на Бай да ко ва 
пе ра ма гаў

у на столь ны тэ ніс» 
— Між ін шым, як з'я віў ся ў 

ва шай трэ нер скай кар' е ры бе-
ла рус кі ва ры янт?

— Рус ла на Бай да ко ва, га лоў-
на га трэ не ра збор най Бе ла ру сі, 
я ве даю ўжо даў но. Яшчэ на збо-
рах мо ла дзе вай збор най СССР 
мы ра зам дзя лі лі ну мар на ба зе 
ў пад мас коў ным На ва гор ску. Па-
мя таю доб ра тыя га ды. У воль ны 
час мы гу ля лі ў шах ма ты, пінг-
понг. У тэ ніс я Рус ла на пе ра ма-
гаў. У мя не бы ла доб рая па да ча, 
якую ён не мог пры няць, — уз гад-
вае Мююр сэп і ха рак тэр ным жэс-
там дэ ман струе ў па вет ры рух 
ра кет кай. — Бай да коў, на пэў на, 
лі чыць інакш. А яшчэ мы вель мі 
доб ра хар ча ва лі ся. І ка лі лю дзі 
ежу аплач ва лі та ло на мі, нас час-
та ва лі ік рой. Ле тась у снеж ні мне 
па тэ ле фа на ваў Рус лан і пра па-
на ваў да па маг чы яму ў пра цы са 
збор най. Я пры кі нуў, што ле там 
у мя не ёсць не каль кі воль ных ме-
ся цаў, па раз ва жаў па ру ме ся цаў 
і ад ка заў: «Доб ра, пра цу ем!».

— А ў эс тон скую збор ную 
вас не за пра ша лі?

— За пра ша лі. Толь кі гэ та бы-
ло ўжо пас ля на шай да мо вы з 
Рус ла нам. Маў ляў, мо жа, не трэ-
ба ехаць у Бе ла русь, да лу чай-
ся да нас. Але я вы ра шыў, што 
больш ці ка ва пра ца ваць мне 
бу дзе ме на ві та ў збор най Бе ла-
ру сі.

«У дзя цін стве я быў 
не бла гім фут боль ным 

ва ра та ром» 
— Мар цін, дзесь ці вы чы таў, 

што ваш спар тыў ны шлях у Та-
лі не па чаў ся з фут бо ла.

— Гэ та бы ло ў дзя цін стве. 
Сям'я не бы ла спар тыў най. 
Баць ка ка лісь ці тро хі зай маў ся 
бок сам. У на шых два ро вых фут-

боль ных гуль нях я быў не бла гім 
ва ра та ром, але по тым, ужо ў сек-
цыі, доб ра гу ляў і ў ата цы. Не як 
за тры гуль ні на ша ка ман да за-
бі ла двой чы, і ўсе трап ныя ўда ры 
вы ка наў ме на ві та я.

— Ад нак га лоў ных пос пе хаў 
у жыц ці вы да сяг ну лі ме на ві та 
ў бас кет бо ле. Пры знай це ся, з 
ва шым вы со кім рос там у ма-
ла до сці так са ма бы ло скла да-
на?

— Бы ло. Ця пер усё пра сцей: 
мож на і столь до ма вы шэй зра-
біць, і ма шы ну больш пра стор ную 
на быць. А ра ней і ў са ма лё тах 
бы ло ня зруч на. Ні ко лі не лю біў 
спаць у лож ках, дзе ў на гах зроб-
ле на спін ка. Гэ та прос та не маг-
чы ма для ног! А вось у На ва гор-

ску мы спа лі на огул на трох мет-
ро вых лож ках, на якіх у свой час 
ад па чы ва лі Ар ві дас Са бо ніс і 
Ула дзі мір Тка чэн ка.

— Як у той час ус пры ня лі 
раз вал Са ю за?

— Гэ та быў вель мі цяж кі мо-
мант для ма ёй спар тыў най кар'-
е ры. Я ўжо па спеў та ды па гу ляць 
за мо ла дзе вую збор ную СССР 
на чэм пі я на це Еў ро пы, ад нак на-
пе ра дзе нас ча ка лі вя лі кія тур ні-
ры. У наш «Ка леў» мя не не ўзя лі. 
Па ехаў на пад пра цоў ку да сяст ры 
ў Шве цыю. Па ра лель на ву чыў ся 
у шко ле, а пас ля тра піў у стак-
голь мскую ка ман ду «Ал вік». За-
тым у ма ёй кар' е ры быў із ра іль скі 
«Ма ка бі», зноў род ны «Ка леў». 
Ужо по тым я тра піў у НБА. Між ін-
шым, са вец кая збор ная да па маг-

ла мне па ве рыць у ся бе. Я ве даў, 
ве рыў у тое, што ма гу па ехаць 
за акі ян. У сваю чар гу, мой агент 
так са ма ка заў мне, што мной ці-
ка вяц ца вя лі кія клу бы з Еў ро пы 
і ЗША. Мая аме ры кан ская кар'-
е ра больш за пом ні ла ся па мат-
чах за ка ман ду «Да лас Ма ве-
рыкс». Ра ней гу ляў за «Ма я мі». 
Быў ма ла дым, кры ху на хаб ным 
хлоп цам. Ка лі мне неш та не па-
да ба ла ся, дэ ман стра ваў тое, што 
ха чу гу ляць. Праў да, ка лі трэ не-
ры ба чаць тваю не за да во ле-
насць, мож на лёг ка вы ле цець з 
ка ман ды. За та бой заў сё ды ёсць 
вя лі кая чар га! На пэў на, ме на ві та 
з-за гэ та га мя не аб мя ня лі ў «Да-
лас».

— Да рэ чы, у «Ма я мі» з ва мі 
пра ца ваў Пэт Рэй лі — адзін з 
най больш та ле на ві тых трэ не-
раў НБА, сты ля га, які вы клю ча 
но сіць кас цю мы ад «Ар ма ні».

— Так, а яшчэ ў рэ ста ра не 
ён ні ко лі не гля дзіць у ме ню, 
а за маў ляе тое, што лю біць. 
Ён вель мі ўда члі вы трэ нер. 
Па вя лі кім ра хун ку, дрэн ныя спе-
цы я ліс ты там не пра цу юць. У ЗША 
лю бяць ка заць, што НБА — гэ та 
вя лі кая сям'я. Але гэ та не сям'я, 
а вя лі кі біз нес. Ка лі трэ не ру неш-
та не спа да ба ец ца, ён па мя няе 

ця бе, як шах мат ную фі гу ру. 
Яго не хва лю юць твае аса біс тыя 
пы тан ні. Ён прос та імк нец ца якас-
на вы кон ваць сваю пра цу.

— Вы па мя та е це свае та га-
час ныя ма ры?

— Ка лі яшчэ не тра піў у Аме-
ры ку, мне вель мі ха це ла ся згу-
ляць су праць ле ген дар на га хар-
вац ка га бас кет ба ліс та Дра жэ на 
Пет ра ві ча. І я паў дзель ні чаў 
у апош нім яго мат чы. У 1993 го-
дзе збор ная Эс то ніі ў Поль шчы 
гу ля ла су праць хар ва таў у ква лі-
фі ка цый ным тур ні ры да пер шын-
ства Еў ро пы. Па мя таю, як пад час 
су стрэ чы я пе ра ха піў у Пет ра ві-
ча мяч і, за кі нуў шы яго ў кар зі-
ну, пры нёс сва ёй ка ман дзе два 
ач кі. У мя не гэ ты мо мант на ват 
на ві дэа за ха ваў ся! Праў да, пра 

не каль кі се кунд ён ба лю ча ўда-
рыў мя не лок цем у жы вот (на ват 
сі няк з'я віў ся) і па клаў мяч ужо ў 
на ша коль ца. На на ступ ны дзень 
збор ная Эс то ніі вяр та ла ся ў Та-
лін, а я ля цеў у Із ра іль. Су стрэў 
у аэ ра пор це і хар вац кіх хлоп цаў. 
Пет ра ві ча ся род іх не бы ло. І ўжо 
та ды, ка лі пры ля цеў у Тэль-Авіў, 
да ве даў ся, што Дра жан за гі нуў 
у Гер ма ніі ў аў та ка та стро фе. 
Я быў ша кі ра ва ны.

— А як жа гуль ні су праць 
не паў тор на га Май кла Джор-
да на?

— Я так і не здо леў су праць-
ста яць яму на пля цоў цы. Пом ню, 
як ся дзеў на лаў цы «Ма я мі» і на-
зі раў за тым, як ён на шай ка ман-
дзе за кід вае мя чы адзін за ад-
ным — уво гу ле больш за 50 ач-
коў. Уя ві це, гэ та бы ло ў пер шым 
мат чы се зо на 1996 го да.

— Мар цін, за ва шу ба га тую 
кар' е ру вас 7 ра зоў пры зна-
ва лі леп шым бас кет ба ліс там 
Эс то ніі.

— Са праў ды? Я гэ та га не ве-
даў.

— Хі ба гэ та ня шмат?
— Не, мож на бы ло і больш.
— Шмат лі кія бас кет боль-

ныя зван ні ма юць для вас зна-
чэн не?

— Заўж ды пры ем на атрым-
лі ваць уз на га ро ды. Шмат ма іх 
пры зоў у ся бе за хоў вае ма ці. 
Імк нец ца тры маць іх у пэў ным 
мес цы. Губ ляць ні чо га нель га, 
бо кож ная ме даль мае вя лі кае 
зна чэн не для мя не.

«Га лоў нае маё 
глуп ства — на быц цё 

«Ха ме ра» 
— На якіх мо вах вы мо жа це 

лёг ка раз маў ляць, на прык лад, 
з пра даў цом у кра ме?

— Па-рус ку, на іў ры це, па-
швед ску, на фін скай мо ве, па-
анг лій ску і па-грэ час ку. На огул 
у мя не ёсць здоль нас ці да вы ву-
чэн ня моў. Ка лі б не бас кет бол, 
на пэў на, пра ца ваў бы гі дам. Ад нак 
лепш за ін шыя за меж ныя мо вы 
я ве даю анг лій скую. За раз амаль 
паў сюд на пра ца ў клу бах вя дзец-
ца на анг лій скай мо ве. Так бы ло 
на ват у ка зан скім УНІК СЕ. У Бе-
ла ру сі мая рус кая мо ва па леп ша-
ла, але ўсё роў на, ка лі ехаў сю ды, 
хва ля ваў ся за свае на вы кі.

— Пас ля доў гіх пе ра ез даў 
вы зноў жы вя це і пра цу е це ў 
Эс то ніі. Для боль шай част кі 
жы ха роў пост са вец кіх рэс пуб-
лік яна аса цы ю ец ца з лі кё рам 
«Ва на Та лін», спе ва ка мі Урма-
сам Отам і Ты ні сам Мя гі.

— Мне не па да ба ец ца «Ва на 
Та лін». Але, ка лі гу ляў у Ра сіі, 

я час та браў яго з са бой, каб па-
час та ваць сяб роў. Ты ніс Мя гі і 
сён ня па пу ляр ны спя вак. А вось 
Ан не Вес кі, на пэў на, бы ла больш 
вя до мая ў Са вец кім Са ю зе, чым 
у су час най Эс то ніі. Але яна ўсё 
роў на на ша «зор ка».

— Я чуў, што вы не як ра ней 
ез дзі лі на «Ха ме ры». На пэў на, 
рас ко ша, а не ма шы на.

— Гэ та са мае вя лі кае глуп-
ства ў ма ім жыц ці! Ад даў за яе 
пры клад на 100 ты сяч до ла раў. 
Унут ры ня ма мес ца, яе цяж ка 
пры пар ка ваць. Ка ра цей, пра-
даў яе толь кі сё ле та, а так на ёй 
зболь ша га ка та лі ся мае сяб ры. 
Ця пер у мя не сціп лы аў та ма-
біль.

— Ме на ві та сё ле та вы пры-
еха лі пра ца ваць у на шу кра-
і ну.

— Мяр кую, ра ней я ні ко лі 
не быў у Мін ску. Ён вы гля дае 
чыс тым і пры го жым го ра дам. Гэ-
та ты чыц ца і Лі ды, і Ма ла ры ты, 
дзе мы бы лі на збо рах. А вось 
з бе ла рус кі мі гра шы ма ў мя не 
праб ле мы на ват за раз. Па пе ры 
вель мі шмат. Ста ты сяч ная ку пю-
ра вель мі па доб ная да двух сот-
ты сяч най. Мне зда ец ца, я ча сам 
па мы ля ю ся, ка лі рас плач ва ю ся 
на ка се. Ды і ад да ваць ку пю ру ў 
10 ты сяч за бу тэль ку мі не раль-
най ва ды мне не як не ах во та.

— У Мін ску па спе лі і на ха-
кей сха дзіць?

— Так, — ка жа Мар цін і па-
праў ляе на га ла ве бей сбол ку з 
ды на маў скім ла га ты пам. — Ка-
лі пры хо джу на якую-не будзь 
гуль ню, мне хо чац ца «хва рэць» 
за ка ман ду, і та ды я на бы ваю 
неш та з ат ры бу ты кі. Бей сбо лак 
у мя не роз ных ха пае. Ёсць і з 
ЗША — з Нью-Ёр ка. Так са ма 
маю фут боль ную май ку на ша га 
фут ба ліс та Ёэ ля Лінд пе рэ, які 
гу ляў за «Нью-Ёрк Рэд Булз», 
а ця пер вы сту пае за ка ман ду з 
Чы ка га. Мы з ім сяб ру ем, жы-
вём не па да лёк адзін ад ад на-
го. Шмат ра зоў ля таў «хва рэць» 
за яго ў Шта ты. Ця пер, ка лі б 
не пра ца, на пэў на, так са ма 
быў бы ў Аме ры цы. Яэль тэ ле-
фа нуе, тры мае ку ла кі за нас. 
Зва ніў мне пас ля апош няй гуль-
ні са Сла ва кі яй і він ша ваў на-
шу ка ман ду з пе ра мо гай. За раз 
Бе ла русь бу дзе гу ляць су праць 
Эс то ніі. Хто ве дае, маг чы ма, і 
гэ тым ра зам ён бу дзе за мя не 
пе ра жы ваць.

…У сваю чар гу, нам за ста ец-
ца да даць, што сён няш ні матч 
ад бу дзец ца ў ма гі лёў скім спарт-
комп лек се «Алім пі ец». Па ча так 
гуль ні ў 19:00.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра

і з улас на га ар хі ва М. Мю юр сэ па.

«Са праў ды, у Мін ску ве ла сі-
пед ны рух за раз у пры яры тэ це, 
а вось у ра ё нах з гэ тым праб-
ле мы, — па га джа ец ца Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч. — Па ўсёй воб лас-
ці маг чы масць зай мац ца ве ла-
спор там ёсць толь кі ў Круп ках, 
дзе пра цуе фі лі ял Рэс пуб лі кан-
скай ДЮСШ праф са юзаў па ве-
ла спор це, і ў шко ле ад Мінс пор-
ту ў Ма ла дзеч не. Але, на жаль, 
за бяс пе ча насць гэ тых уста ноў 
вы му шае жа даць леп ша га. З-за 
ад сут нас ці ін вен та ру там тэй шыя 
вы ха ван цы, па сут нас ці, зай ма-
юц ца вы ключ на агуль най фі зіч-
най пад рых тоў кай».

Та му аб лас ная фе дэ ра цыя ве-
ла спор ту рас пра ца ва ла пра гра-
му ве ла фес ты ва ляў у дроб ных 
на се ле ных пунк тах, каб дзяў чын-
кі і хлоп чы кі з са мых не вя лі кіх 
вё сак ме лі маг чы масць ха ця б 
прос та на ву чыц ца ез дзіць на ве-
ла сі пе дзе. У Мін скай воб лас ці 
22 ра ё ны, і ў кож ным з іх ад 16 да 
22 па сял ко вых са ве таў. Без умоў-
на, ад ра зу аха піць увесь маш таб 
не рэ аль на, але па сту по ва раз ві-
ваць гэ тую пра гра му маг чы ма.

«Ве ла спорт — адзін з ня мно гіх 
ві даў спор ту, якія ма юць пры клад-
ное зна чэн не, — пра цяг вае пра-
слаў ле ны спарт смен. — Бо гэ та 
і звы чай ная пад трым ка фі зіч най 
фор мы, і хо бі, і па пу ляр ны сро дак 
пе ра мя шчэн ня. Не здар ма ЮНЕС-
КА пры знаў ве ла сі пед са мым рас-
паў сю джа ным ві дам транс пар ту. 
А між тым, ез дзіць на ім трэ ба 
пра віль на! І перш за ўсё я маю 
на ўва зе не спе цы яль ныя на вы кі, 
а эле мен тар нае ве дан не пра ві лаў 
да рож на га ру ху».

Па мер ка ван ні на ша га су раз-
моў цы, ве ла фес ты ва лі ў сва-
ёй пра гра ме мо гуць спа лу чаць 
як на ву чаль ныя кон кур сы, так і 
асвет ніц кія раз мо вы на конт пра-
ві лаў да рож на га ру ху. А яшчэ 
плюс у тым, што пра вя дзен не 
ме ра пры ем ства не па тра буе аба-
вяз ко вай на яў нас ці спар тыў ных 
аб' ек таў. «Ка лі вы каз вац ца тэр-
мі на ла гіч на, спар тыў ным яд ром 
мо жа па слу жыць звы чай ная па-
сял ко вая да ро га, не аба вяз ко ва 
на ват ас фаль та ва ная, — за пэў-

ні вае алім пій скі чэм пі ён. — Умоў-
на ка жу чы, узяць ад рэ зак да ро гі, 
па ста віць фіш кі, па ка заць дзе цям 
эле мен тар ныя фі гу ры і ар га ні за-
ваць кон курс у роз ных дыс тан цы-
ях і ўзрос та вых ка тэ го ры ях».

Свой старт пра ект узяў у маі, 
ка лі ў Ру дзен ску ад быў ся пер-
шы па доб ны ве ла фес ты валь. 
Але не ўсё прай шло глад ка: «Су-
тык ну лі ся з праб ле май — не ва 
ўсіх сем' ях ёсць ве ла сі пе ды. Та-
му не аб ход на шу каць спон са раў 
ся род ай чын ных вы твор цаў ве-
ла тэх ні кі — на прык лад, «Аіст». 
Доб ра, ка лі ў кож ным па сёл ку 
бу дзе ха ця б пяць «нейт раль-
ных» ве ла сі пе даў».

Але Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 
ка жа, што і гэ та не асноў ная 
цяж касць. Не так лёг ка за ру-
чыц ца пад трым кай мяс цо вай 
ула ды і знай сці не абы яка вых 

лю дзей, здоль ных да па маг чы 
ў ар га ні за цыі ме ра пры ем ства. 
«Мы не па тра бу ем аба вяз ко ва 
ад кры ваць у кож най шко ле сек-
цыі ве ла спор ту! Гэ та мо жа быць 
штось ці кштал ту гра мад ска га 
аб' яд нан ня, дзе ў якас ці трэ не-
раў маг лі б пра ца ваць на стаў ні кі 
фіз куль ту ры ці ва лан цё ры. На-
прык лад, у Мар' і най Гор цы ў нас 
ёсць адзін ак ты віст — Ула дзі мір 
Вік та ра віч Ма цу ле віч. Звы чай ны 
пен сі я нер, які за раз пра цуе ў до-
ма ўпраў лен ні. Ка лісь ці скон чыў 
ін сты тут фіз куль ту ры, пра ца ваў 
на стаў ні кам у мяс цо вай шко ле 
і вось за раз на даб ра чын ных 
па чат ках пра цяг вае зай мац ца 
з дзець мі. То ка ток за л'е зі мой, 
то сет ку ва лей боль ную ку піць, 
а ця пер да па ма гае нам у ар га-
ні за цыі ве ла фес ты ва ляў. Вось 
та кія лю дзі нам па трэб ны!».

На пы тан не «Што да лей ра-
біць з дзець мі, якія са праў ды 
за ха пі лі ся ве ла спор там?» у бы-
ло га ве ла гон шчы ка так са ма 
ёсць ад каз: «Для тых, хто бу-
дзе па каз ваць не бла гія вы ні кі і 
мець жа дан не зай мац ца да лей, 
мы пра па ноў ва ем ар га ні за ваць 
лет нія ве ла ла ге ры, ку ды мож на 
за пра шаць вя ду чых трэ не раў-
се ле цы я не раў. З гэ тым пра ек-
там мы ўжо звяр ну лі ся ва ўпраў-
лен не фі зіч най куль ту ры, спор ту 
і ту рыз му Мінск ага абл вы кан ка-
ма. Але ча ка ем ад ка зу з лю та га. 
На ступ ная ка ле гія ад бу дзец ца ў 
ве рас ні. Па гля дзім — ма быць, 
штось ці вы ра шыц ца».

Не аб мі ну лі мы і пы тан не 
раз віц ця ве ла сі пед най інф ра-
струк ту ры ў ра ё нах. Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч лі чыць, што пры 
мі ні маль ных на ма ган нях і за тра-
тах ста но ві шча мож на і трэ ба 
па ляп шаць: «Пры вя ду прык лад. 
За раз ак тыў на раз ві ва ец ца та-
кая алім пій ская дыс цып лі на, як 
BMX (прым. аўт. — ве ла сі пед ны 

мо та крос). Але пля цо вак для гэ-
та га эк стрэ маль на га ві ду спор-
ту ў нас амаль ня ма. Ха ця, па 
сут нас ці, для гэ та га па трэб ныя 
толь кі не вя лі кі ка ва ла чак по ля, 
зям ля і трак тар, каб сфар ма ваць 
фі гу ры — раз на стай ныя уз гор-
кі, на сы пы і трамп лі ны. Гэ ты мі 
пы тан ня мі за раз зай ма ец ца Мін-
скі га рад скі цэнтр алім пій ска га 
рэ зер ву па ве ла сі пед ных ві дах 
спор ту. Але зноў гэ та ста лі ца, 
а што ў рэ гі ё нах? Тым ча сам 
што дзень па ўсёй кра і не то ны 
бу даў ні ча га пяс ку зво зяць у кар'-
е ры. А з ім столь кі ўся го мож на 
бы ло б зра біць!».

Аказ ва ец ца, ве ла сі пед ны 
«бум» мог бы па чац ца яшчэ 
не каль кі дзе ся ці год дзяў та му. 
«Пра клас ці ве ла да рож кі ў Мін ску 
мы пра па ноў ва лі яшчэ ў па чат ку 
1980-х, — пры зна ец ца Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч. — Але хто ж нас 
слу хаў! Чу лі ў ад каз: «Якія ве ла-
да рож кі? Нам на звы чай ныя да ро-
гі гро шай не ха пае. Але, ве да е це, 
спра ва не ў срод ках — све та по-
гляд быў ін шы, не пад рых та ва ны 
яшчэ да та кіх змя нен няў. А ця-
пер — са мы час! Трэ ба спя шац ца, 
мы і так спаз ня ем ся».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Фо та БЕЛ ТА

ЗахапленніЗахапленні  ��

ПЕЙ НТБОЛ-ЭК СТРЫМ
Уся го за тры кi ла мет ры ад Ня свi жа пры-

хiль нi кi эк стры му мо гуць з за да валь нен нем 
аку нуц ца ў за хап ляль ную гуль ню — пей нтбол. 
У аг ра ся дзi бе «Ня свiж скiя вы то кi» гэ ты вiд ад-
па чын ку ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю не толь кi 
ў ту рыс таў, а на ват i ў мяс цо вых хлоп цаў i 
дзяў чат. Пля цоў ка для гуль нi — звы чай ны лес 
Але гэ та i пры ваб лi вае: пра цiў нi ка з iн шай ка-
ман ды за ўва жыць у гу шча ры скла да на.

Пей нтбол — гэ та эк стры маль ная гуль ня, 
якая скла да ец ца з ка рот кiх гуль ня вых пе ры-
я даў, пад час якiх гуль цы дзвюх ка манд стра-
ля юць адзiн у ад на го з ад мыс ло вай пнеў ма-
тыч най зброi (пей нтболь ныя мар ке ры) пей нт-
боль ны мi ша ры ка мi з фар бай. Ка лi ша рык 
трап ляе ў пра цiў нi ка, аба лон ка яго рас кол ва-
ец ца, а на воп рат цы гуль ца за ста юц ца сля ды 
фар бы. Каб гу ляць у пей нтбол, не аб ход на 
мець спе цы яль ную ахоў ную экi пi роў ку.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
В. Ка ча но вi чы, Ня свiж скi р-н

�

СВОЙ СУ ПРАЦЬ СВА ІХ
Для збор най Бе ла ру сі па бас кет бо ле на сту па юць вы зна чаль-
ныя, гіс та рыч ныя дні. Па да печ ныя Рус ла на Бай да ко ва пе ра-
адо ле лі ква лі фі ка цыю пер шын ства Еў ро пы, якое ў на ступ ным 
го дзе пры ме Укра і на, і ця пер прэ тэн ду юць на мес ца ся род 
леп шых збор ных Еў ро пы. Ад нак для та го, каб па ехаць на бас-
кет боль нае свя та, бе ла ру сам не аб ход на двой чы пе ра ма гчы 
упарт ую збор ную Эс то ніі. Што ці ка ва, да па ма гаць у ду э лі з 
пры бал та мі на шым хлоп цам бу дзе… эс то нец! І не прос та 
па моч нік глаў ка ма збор най Бе ла ру сі, а са праўд ная ле ген-
да там тэй ша га спор ту, адзі ны эс то нец, які ў сва ёй кар' е ры 
па спеў па гу ляць у НБА. Наш ка рэс пан дэнт на ве даў у гас ці-
ні цы «Юбі лей ная» Мар ці на МЮР СЭ ПА і па гу та рыў з ім пра 
бе ла рус кія гро шы, эс тон скі лі кёр і не паў тор ны аме ры кан скі 
бас кет бол.

У рэгіёнах абвешчаны 
ВЕЛАБУМ!

ШАШКІ Пад рэ дак цы яй мiж на род на га 
ар бiт ра Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

Толь кі па спеў мэр Мін ска за явіць пра чар го вы план раз віц ця 
ве ла сі пед на га ру ху ў ста лі цы, сай ты на він і фо ру мы па ча лі 
пе ра паў няц ца ка мен та ры я мі кштал ту: «Дык тое ж Мінск…». 
Рас ча ра ван не ін ша га род ніх ама та раў двух ко ла ва га транс-
пар ту мож на зра зу мець. Ка лі ў ста лі цы і аб лас ных га ра-
дах ёсць не бла гія ўмо вы для ве ла ад па чын ку, то ра ён ныя 
цэнт ры, на ват са мыя буй ныя, не мо гуць па хва ліц ца доб-
рай інф ра струк ту рай. У за ня пад зе ў рэ гі ё нах зна хо дзіц ца 
не толь кі ама тар скі, але і пра фе сій ны ве ла спорт. Пра гэ тыя 
і ін шыя праб ле мы мы па гу та ры лі з бы лым ве ла гон шчы кам, 
алім пій скім чэм пі ё нам 1976 г. у ка манд най гон цы, а сён ня 
чле нам Мін скай аб лас ной фе дэ ра цыі ве ла сі пед на га спор ту 
Ула дзі мі рам КА МІН СКІМ.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ» 
Мар цін Мю юр сэп на ра дзіў ся 26 ве рас ня 1974 го да ў Та лі не. 

Рост — 208 см. Вы сту паў за «Ка леў», «Тар ту Рок», «Рак ве рэ 
Тар вас» (Эс то нія), «Ал вік» (Шве цыя), Ма ка бі (Тэль-Авіў, Із ра іль), 
«Ма я мі Хіт», «Да лас Ма ве рыкс» (ЗША), «Арыс», АЕК (Грэ цыя), 
УНІКС, «Ды на ма» (Маск ва), «УРАЛ-Грэйт», ЦСКА (Ра сія), 
«Мель бурн Тай герс» (Аў стра лія). З 2010 го да па моч нік га лоў на га 
трэ не ра ка ман ды «Ка леў» (Эс то нія). З ле та 2013 — асіс тэнт 
глаў ка ма збор най Бе ла ру сі. У НБА пра вёў 83 гуль ні. 7 ра зоў 
пры зна ваў ся леп шым бас кет ба ліс там Эс то ніі. Чэм пі ён Ра сіі 
ў скла дзе мас коў ска га ЦСКА (2004/05).

 Мар цін Мююр сэп лепш за ўсіх ве дае, Мар цін Мююр сэп лепш за ўсіх ве дае,
як трэ ба гу ляць су праць збор най Эс то ніі.як трэ ба гу ляць су праць збор най Эс то ніі.

Адзін з улю бё ных здым каў Мюр сэ па. Адзін з улю бё ных здым каў Мюр сэ па. 
1997 год, матч рэ гу ляр на га се зо на1997 год, матч рэ гу ляр на га се зо на
па між «Да ла сам» і «Х'ю ста нам»па між «Да ла сам» і «Х'ю ста нам»
у Ме хі ка на ве да лі 20 ты сяч гле да чоў.у Ме хі ка на ве да лі 20 ты сяч гле да чоў.


