НАПРЫКАНЦЫ

29 кастрычніка 2013 г.

 Гутарка на броўцы

 Будзь у тэме!

ЛЕПШ У СПАРТЗАЛУ,
ЧЫМ ДА РЭПЕТЫТАРА

ВЕРНЫ КОТ
З «ДЫНАМА»
хутка «адпускае». У жыцці гэта рыса бывае карыснай, калі, напрыклад, трэба «пагасіць» канфлікт.
Атрымліваецца, усё ж такі дапамагае.
— Працягні фразу: «Лепш за ўсё на полі я
ўмею...»
— (смяецца)... адбіраць мяч. Я ж абаронца!
— З дзяцінства гуляў на гэтай пазіцыі?
— Не, раней часта даводзілася мяняць амплуа.
У юнацкіх камандах гуляў у цэнтры, быў апорным
паўабаронцам. Але ўжо колькі гадоў абараняю правы фланг.
— Абаронцам, напэўна, асабліва важна праяўляць спрыт, хітрасць...
— Не пагаджуся. Гэта больш важна для нападаючых, якім трэба перахітрыць абаронцаў. А мы, у
сваю чаргу, павінны разгадаць іх каварны план.
— Дзесьці чытала, што ты аматар пагуляць у
камп'ютарныя гульні.
— Так. Пасля трэніровак самае вялікае жаданне —
прыйсці дадому і заваліцца адпачываць. Камп'ютар
побач, хочаш не хочаш — а рукі самі цягнуцца да клавіятуры (смяецца). Часцей за ўсё проста «блукаю»
па інтэрнэце, але часам сапраўды ўключаю якуюнебудзь гульню. Звычайна «гоначкі» ці футбольны
сімулятар. У «стралялкі» рэдка гуляю. Але гэта бяскрыўднае захапленне, абыходжуся без фанатызму:
няма такога, што сёння я праходжу адзін узровень,
а заўтра — абавязкова наступны.

— Што прынцыпова новага прыўнёс у каманду
Роберт Мааскант?
— Іншае бачанне гульні, тактычныя схемы, трэніроўкі — амаль што ўсё. Мааскант асабліва цэніць
дысцыпліну і парадак: у сталовую — своечасова,
форма — толькі сіне-белая. Ён па-еўрапейску ставіцца да працы, якая павінна пачынацца раніцай. Цяпер
мы рана пачынаем трэніроўкі — у дзевяць гадзін.
— Затое «адстраляўся» — і ўвесь дзень свабодны!
— Так. Праўда, часам не высыпаешся і, як зомбі,
ідзеш на трэніроўку (смяецца). Так сабе адчуванне.
Вось калі б праца пачыналася ў адзінаццаць ці хаця
б апоўдні...
— З'яўленне ў «Дынама» экс-гульца «Лакаматыва» Дзмітрыя Сычова было кароткім, але
заўважным. Якім запомніўся табе расійскі спартсмен?
— Класны футбаліст і проста добры хлопец. Заўсёды дапамагаў, дзяліўся вопытам. Ніякай «зорнасці» — звычайны чалавек! І вельмі шмат працаваў над
сабой. Напэўна, ад вялікага жадання даказаць, што
футбаліст Сычоў яшчэ не «скончыўся».
— Заўважыла, што футбалісты неахвотна вылучаюць лепшых гульцоў сярод сваіх калег і асцярожна абыходзяцца са словам «кумір».
— Я таксама не магу сказаць, што ў мяне ёсць
кумір у футболе. Нават у дзяцінстве не задумваўся
пра гэта. Як і ў кожнага іншага хлопца, у мяне былі
імянныя майкі футбалістаў. Самых розных. Але гэта
не значыць, што кожны з іх быў маім фаварытам. І
зараз складана кагосьці вылучыць: занадта шмат
кандыдатур. Амаль што ў кожнай топавай камандзе
ёсць хаця б адзін футбаліст экстра-класа.

ФУТБАЛІСТЫ —
ДОБРЫЯ ТАНЦОРЫ?
— Калі ўжо зайшла гаворка пра дзяцінства...
Хто каго знайшоў: ты — футбол ці ён — цябе?

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

8.04
7.57
7.54
7.47
8.18
8.15

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

17.42
17.28
17.32
17.33
17.57
18.02

— Праўда, што ў «Дынама» самыя адчайныя
фанаты?
— Мабыць і так. Яны ў нас любяць спыніць аўтобус з гульцамі на дарозе, каб проста пагутарыць.
Не вельмі зручна крычаць адзін аднаму праз вокны,
таму гэта такія хуткія, спантанныя акцыі. Вядома,
прыемна, што ў каманды самая вялікая фанацкая
суполка. Па сутнасці, гэта асобны калектыў са сваім
стылем жыцця. Яны часта збіраюцца разам, прыдумляюць «крычалкі», выбіраюцца на выязныя матчы...
Што ні кажы, прыемна.
— Ты робіш уражанне вельмі спакойнага чалавека. У жыцці гэта якасць дапамагае?
— Адкажу па-іншаму: гэта якасць, прынамсі, не
перашкаджае. Часам важна не паддацца эмоцыям,
умець прамаўчаць, не зрэагаваць на штосьці. Камусьці так паступіць складана, мне — лёгка. Зразумела, усялякія выпадкі бываюць. На полі я таксама
магу «завесціся», паспрачацца з арбітрам, але мяне

9.38
9.31
9.38
9.46
9.39
9.47

Апошняя квадра 27 кастрычніка.
Месяц у сузор’і Дзевы.

«Святую наiўнасць маленства ў старасць
не перанясеш».

Прыход новага настаўніка прымушае
футбалістаў выкладвацца па поўнай.
Кожны імкнецца даказаць, што
заслугоўвае свайго месца ў камандзе.
— Футбольная каманда — гэта вялікая сям'я ці
звычайны калектыў?
— Усё залежыць ад таго, якія стасункі ты пабудуеш з калегамі. Маё меркаванне: у камандзе павінна
панаваць цёплая сяброўская атмасфера. Каб не было такога, што ты прыехаў, патрэніраваўся, прыняў
душ — і дадому. Выдатна, калі ў любы момант можна зайсці ў раздзявальню і пагутарыць з хлопцамі
пра асабістае. Мне здаецца, у нас вельмі прыемны
калектыў. Нават, «легіянеры» хутка адаптуюцца. Памятаю, Косцін Курэлеа ў свой час ужо на другі-трэці
дзень пачаў з намі жартаваць — пазітыўны хлопец.
Сербы — вельмі адкрытыя, лёгка ідуць на кантакт,
мабыць, таму што таксама славяне і менталітэт падобны да нашага. Уругваец Фігарэда за два гады
ўвогуле ўжо «сваім» стаў. Зараз іспанец Кота ўліваецца ў калектыў.
— Пачула прозвішча іспанца і ўспомніла, што ў
цябе мянушка Кот. Адкуль яна ўзялася?
— Калі толькі прыехаў у Мінск, хтосьці з прыяцеляў сказаў, што я падобны да ката. Астатнія падхапілі
— вось і прычапілася. Прывык ужо. Нават у адрасах
электроннай скрыні выкарыстоўваю (усміхаецца).
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Люся была шчаслівая ў шлюбе дваццаць гадоў. На гэта ў яе пайшло пяць
мужоў.
— Дзіма, глядзі, Светка ідзе...
— Давай крыкнем ёй, што яна дурніца
тоўстая!
— Твая жонка, ты і крычы...

Iмянiны
Пр. Івана, Лонгіна, Яўгена.
К. Віялеты, Серафімы, Міхала,
Нарцыза, Тодара, Яцка.

Заўважце, бацькі кажуць: «Мы так у
дзяцінстве не рабілі», толькі калі побач
няма бабулі і дзядулі.
Жонка боса кажа яму дома:
— Я не разумею! Кожны панядзелак
усе твае работнікі глядзяць на мяне неяк
дзіўна!
— Ну па-першае, кожны новы панядзелак ты прыходзіш у новым футры!
— А па-другое?
— А па-другое, яшчэ верасень...
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Сонца

ГЕЙМЕР БЕЗ ФАНАТЫЗМУ
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Часам важна не паддацца эмоцыям,
умець прамаўчаць, не зрэагаваць
на штосьці. Камусьці так паступіць
складана, мне — лёгка.

— Хутчэй, ён мяне. Звычайная гісторыя. Футбольныя трэнеры хадзілі па школах і запрашалі ў секцыю.
У дваровай камандзе ў мяне штосьці атрымлівалася,
вось і вырашыў запісацца. Дарэчы, дагэтуль, калі
прыязджаю дадому, з вялікім задавальненнем ганяю
мяч са старымі прыяцелямі.
— Чым яшчэ запомніліся дзіцячыя гады?
— Дзяцінства ў мяне насычанае было. Не скажу,
што ў школе быў хуліганам, але клас у нас быў неспакойны. Бывала, і бацькоў у школу выклікалі... з-за
калектыўных прыгод. Сур'ёзная вучоба скончылася ў
класе восьмым ці дзявятым, калі паступіў у вучылішча
алімпійскага рэзерву і пераехаў у Мінск. Тады падручнікі і сшыткі канчаткова адышлі на другі план. Трэніроўкі
— з самай раніцы, хутка стамляўся, і ўжо, зразумела,
ні на якія заняткі ісці не хацелася. Карацей кажучы, з
наведвальнасцю былі праблемы (усміхаецца).
— У 15-16 — той узрост, калі цяжка пакідаць
родны дом, сям'ю...
— Безумоўна. Спачатку ездзіў дадому ледзьве не
кожны тыдзень, а потым, як гэта бывае, усё радзей
і радзей. Я з ранніх гадоў быў самастойным дзіцем,
таму даволі хутка абвыкся на новым месцы.
— Некаторыя футбалісты кажуць, што яны не
пластычныя. Згодзен?
— Футбол у танцах дакладна нічым не дапаможа. Гэта зусім іншае. Напэўна, трэба папытацца ў
танцораў, якія групы мышцаў у іх працуюць, і параўнаць, як у нас. Але, мяркую, атрымаюцца дзве
розныя карціны. Я танцаваць умею, але не сказаць,
што люблю. Раней бы адказаў наадварот. Старэю,
напэўна (усміхаецца).

— Новы год святкаваць любіш?
— У дзяцінстве вельмі чакаў гэтага свята. Сустрэнеш Новы год дома, з сям'ёй, а потым з сябрамі — на
ёлку! Зараз проста больш спакойна стаўлюся да
любых імпрэз — ці то навагодняе свята, ці то дзень
нараджэння. Але вось не разумею, калі Новы год
святкуюць дзесьці на Мальдзівах. У апошнія гады
з'явілася такая тэндэнцыя: 30 снежня сесці на самалёт і паляцець у гарачыя краіны. Новы год павінен
быць традыцыйным! У родным горадзе, са снегам і
блізкімі людзьмі побач.
— Мабыць, у халоднае надвор'е ты проста
лепш сябе адчуваеш?
— Напэўна, так і ёсць. У спякоту, напрыклад,
гуляць не люблю. Дарэчы, вось такое надвор'е, як
зараз, градусаў 8-10 з плюсам — для мяне вельмі
камфортныя ўмовы. А да астатняга на полі прывыкаеш.
— І да дажджу?
— Так. І да снегу нават. Не цукровыя мы, не растанем (усміхаецца).
— Дык нязручна! Коўзкая трава, замест зямлі — гразь...
— Не смяротна. Нарэшце, ёсць такі від спорту —
футбол у гразі. І людзей да гэтага ніхто не прымушае
— самі жадаюць!
— Экстрэмалы...
— А я вось зусім не экстрэмальны чалавек. Усялякія шалёныя атракцыёны, скокі з парашутам, дайвінг
— не для мяне. Проста плаваць люблю, і паганяць
на машыне можна. А больш «адрэналінавыя» рэчы
— гэта наўрад ці.

1918



ФУТБОЛ У ГРАЗІ І АДКРЫТЫЯ СЕРБЫ
БЛІЦ:
Любімы напой — Квас
Любімая страва — Сушы
Жанр фільма — Баявік, камедыя
Пара года — Як ва ўсіх — лета.
Колер — Зялёны
Кветкі — Сваёй дзяўчыне дару ружы
Краіна, дзе хацелася б пабываць — ЗША
Самы блізкі чалавек — І тут не змагу вылучыць. Так што адкажу так: СЯМ'Я!

1811

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

— Прыход у каманду новага трэнера пасярод
сезона, напэўна, сур'ёзны стрэс для гульцоў?
— Мы ўжо прызвычаіліся да пастаянных змен у
трэнерскім штабе. Адаптавацца да ўмоў і патрабаванняў новага чалавека заўжды складана, але гэта
неад'емная частка нашай прафесіі. Безумоўна, з
Алегам Валер'евічам Пратасавым было цяжка расставацца: выдатны трэнер, цудоўны чалавек, з якім
паспелі скласціся цёплыя адносіны.
— Але змена глаўкама пайшла на карысць...
— Гэта заканамерная рэакцыя. Прыход новага
настаўніка прымушае футбалістаў выкладвацца па
поўнай. Кожны імкнецца даказаць, што заслугоўвае
свайго месца ў камандзе. Адсюль і ўсплёск. Змаглі
ўзняцца на трэці радок турнірнай табліцы. Але замахнуцца на большае будзе вельмі складана. Засталося
ўсяго толькі пяць матчаў, і ва ўсіх трэба выйграваць,
каб разлічваць на другое месца. Ці спадзявацца на
пройгрыш сапернікаў... Выпадзе шанц — будзем
змагацца за «серабро».

Фота Надзеі БУЖАН.

Футбалістаў наўрад ці можна назваць
самымі «вернымі» спартсменамі.
Некаторыя з іх ледзьве не кожны сезон
«прапісваюцца» ў новым клубе. Узгадаем
Нікаля Анелька,
які за сваю кар'еру змяніў ажно 11
каманд. Серб Матэя Кежман, які яшчэ
ў пазамінулым годзе гуляў за БАТЭ,
можа паставіць у гэтай графе лічбу
13. А ёсць спартсмены, якія прайшлі
сур'ёзны шлях ад футбольнага юнацтва
да футбольнай сталасці ў адным клубе.
Да іх ліку можна смела аднесці абаронцу
мінскага «Дынама» Алега Верацілу,
які ўжо восьмы сезон праводзіць у
складзе бела-сініх. Футбаліст пагадзіўся
распавесці «Звяздзе» пра еўрапейскае
светаўспрыманне Роберта Маасканта,
«класнага хлопца» Дзмітрыя Сычова і
ўласную абыякавасць да экстрыму.

НОВЫ ТРЭНЕР, УСПЛЁСК
І РАНІШНІЯ ТРЭНІРОЎКІ

Рэгулярныя фізічныя практыкаванні павышаюць паспяховасць
падлеткаў у школе, асабліва ў
дзяўчат, сцвярджаюць аўтары артыкула, што быў апублікаваны ў
Brіtіsh Journal of Sports Medіcіne.
Джозэфін Бут з Універсітэта Дандзі
(Вялікабрытанія) прааналізаваў лад
жыцця і акадэмічныя поспехі амаль
5 тысяч дзяцей, якія нарадзіліся ў Вялікабрытаніі ў 1991—1992 гадах. Калі дзеці былі ў 11-гадовым узросце,
даследчыкі вывучалі іх фізічную актыўнасць на працягу 3—7 дзён пры
дапамозе акселерометра. Гэты прыбор паказаў, што хлопчыкі прысвячалі
фізічным практыкаванням сярэдняй і
высокай інтэнсіўнасці ў сярэднім 29
хвілін, а дзяўчынкі — 18 хвілін штодня.
Гэта істотна менш за рэкамендаваную
дзецям гадзіну фізічнай актыўнасці.
Каб пазбегнуць уплыву іншых фактараў, таксама ўлічвалі вагу дзяцей
пры нараджэнні і на момант правядзення даследавання, узрост іх маці,
ці курылі маці падчас цяжарнасці, ці
прымалі рыбін тлушч, а таксама сацыяльныя і эканамічныя фактары.
Затым даследчыкі ацэньвалі поспехі падлеткаў у англійскай мове, матэматыцы і прыродазнаўчых навуках ва
ўзросце 11, 13 і 15-16 гадоў. Высветлілася цікавая заканамернасць: у любым узросце, чым больш часу школьнік
вылучаў для фізічнай культуры, тым
лепш ён вучыўся. Асабліва гэта было
характэрна для дзяўчат. Навукоўцы выказалі здагадку: магчыма, фізічная актыўнасць па-рознаму ўплывае на мозг
прадстаўнікоў рознага полу?
Надзея НІКАЛАЕВА

Сусветны дзень псарыязу. Праводзiцца па iнiцыятыве Мiжнароднай
федэрацыi асацыяцый псарыязу.
год — нарадзiўся (вёска Кукавячына, цяпер Вiцебскi раён) Аляксандр Фелiксавiч Рыпiнскi, беларускi паэт, фалькларыст, графiк, кнiгавыдавец. Скончыў Вiцебскую гiмназiю. У 1829-1830 гадах вучыўся
ў школе прапаршчыкаў у Дынабургу (цяпер Даўгаўпiлс), дзе пасябраваў
з В. Кюхельбекерам. Удзельнiк паўстання 1830-1831 гадоў. Ратуючыся ад
катаргi, эмiгрыраваў у Францыю, дзе зблiзiўся з Адамам Мiцкевiчам. Быў
абраны членам Французскай акадэмii прамысловасцi, сельскай гаспадаркi,
рамёстваў i гандлю. Выдаў фальклорна-этнаграфiчнае даследаванне «Беларусь», у якiм упершыню ў гiсторыi беларусiстыкi сiстэматызаваў вусную
творчасць беларускага народа па жанрах i тэматыцы. З 1846 года жыў у
Лондане, дзе займаўся выдавецкай i творчай дзейнасцю, выкладаў мовы,
матэматыку i маляванне. Сам афармляў уласныя кнiгi, праявiў выключныя
здольнасцi да мастацкай фатаграфii, стаў адным з пiянераў фотамастацтва. У 1852 г. заснаваў вольную друкарню, у якой выдаў свае паэтычныя
кнiгi з уласнымi iлюстрацыямi. У 1859 годзе, пасля царскай амнiстыi, вярнуўся на радзiму. Працаваў над гiсторыяй беларускай лiтаратуры, стварыў
шэраг бiяграфiй пiсьменнiкаў-беларусаў. Памёр у 1900 годзе.
год — 95 га доў та му на
I Усерасiйскiм з'ездзе саюзаў
рабочай i сялянскай моладзi ўтвораны
Расiйскi камунiс тычны саюз моладзi
(РКСМ). Ганаровым старшынёй з'езда
быў абраны У.I. Ленiн. З дакладам аб
бягучым моманце па даручэннi ЦК партыi
выступiў Емяльян Яраслаўскi. Да канца
работы з'езда Ленiн прыняў спецыяльна
абраную дэлегацыю i доўга гутарыў з ёй
аб становiшчы спраў на месцах, аб задачах моладзi. З'езд аб'яднаў усе мясцовыя арганiзацыi ў адзiны Расiйскi
камунiстычны саюз моладзi (РКСМ), зацвердзiў Статут саюза i асноўныя
прынцыпы яго праграмы. У 1924 годзе арганiзацыя стала Ленiнскай, з
1926 года — Усесаюзнай.
год — нарадзiўся Iван Iванавiч Сафонаў, заслужаны работнiк
прамысловасцi Беларусi, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Рэспублiкi Беларусь. Унёс значны ўклад у развiццё прамысловасцi жыллёва-камунальнай гаспадаркi краiны, засваенне вытворчасцi новага пакалення
беларускiх тралейбусаў i трамваяў. У 1988-2007 гадах — генеральны
дырэктар УП «Белкамунмаш». Каардынацыйным камiтэтам мiжнароднай
праграмы «Партнёрства дзеля прагрэсу» I.I. Сафонаву было прысвоена
званне «Дырэктар года» з уручэннем дыплома i залатога медаля за камерцыйнае прадпрымальнiцтва i прафесiяналiзм.
Янка БРЫЛЬ, народны пiсьменнiк Беларусi:

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталi: Неон. Канарэйка. Брынза. Варан.
Па вертыкалi: Ратыфiкацыя. Вавёрка. Пiрог. АпоПiкша. Аўт. Полаг. Рота. Карабiн. Ага. Аркан. Паля. Цы- лак. Кабура. Акр. Неба. Акот. Вапна. Морква. Крыга.
гара. Пак. Матыка. Ядро. Сак. Лат. Куфар. Важак. Бар. Арол. Ролiк. Ражон. Нiзка. Этап. Наган. Кот. Табу. Трап.
Крэм. Таката. Дражэ. Крот. Вона. Маршал. Пудзель.
Арысаба. Стол. Карат. Ясак. Рашпiль.
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