
Яшчэ не каль кі га дзін — і са мы час уз ні маць ке лі хі 
шам пан ска га за на ва год нім ста лом. Са мы час дзя ка-
ваць род ным і бліз кім, жа даць ім зда роўя, шчас ця і 
ін шых да брот. Пра па ную o спіс ад ра са таў пры ем ных 
па жа дан няў уклю чыць і на шых спарт сме наў. Тых, 
хто ра да ваў ме да ля мі, ты ту ла мі, рэ кор да мі, і асаб-
лі ва тых, ка му «трош кі не ха пі ла» — трох се кунд, 
двух сан ты мет раў ці ад на го ўда ру... Спорт — спра ва 
не прад ка заль ная, та му ха па ла сё ле та і до пін га вых 
скан да лаў, і за ку ліс ных інт рыг, і не ча ка ных па ра-
жэн няў. Але пра па ную па кі нуць усё гэ та ў 2013-м, а 
но вы год су стрэць з пры ем ны мі ўспа мі на мі.

1. З усіх ка манд ных ві даў спор ту най больш уда лым год 
Змяі стаў для ай чын ных ганд ба ліс таў. Так, на чэм пі я-
на це све ту хлоп цы не змаг лі прай сці да лей за 1/8 фі на лу. 
Але пас ля сям нац ца ці га доў за су хі і гэ ты вы нік — «ма лень кі 
цуд». За тое на на ступ ным ад каз ным тур ні ры па да печ ныя 
Юрыя Шаў цо ва зноў гуч на за яві лі пра ся бе, трэ ці раз у 
гіс то рыі ай чын на га ганд бо ла зда быў шы пу цёў ку на чэм-
пі я нат Еў ро пы, які ад бу дзец ца ў Да ніі. Да рэ чы, бе ла рус-
кая дру жы на тра пі ла ў ад ну гру пу з хар ва та мі, шве да мі 
і чар на гор ца мі. Са пер ні кі сур' ёз ныя — ба раць ба бу дзе 
на пру жа ная!

Уз га да ем так са ма не ча ка ны тры умф мінск ага СКА. У 
маі па да печ ныя Спар та ка Мі ра но ві ча ста лі ўла даль ні ка мі 
Куб ка вы клі ку Еў ра пей скай фе дэ ра цыі. Пер шая пе ра мо-
га бе ла рус ка га ганд бо ла ў Еў ра куб ках больш чым за 20 
га доў!

2. У ін ды ві ду аль ных ві дах спор ту так са ма бы ло за ка го 
па ра да вац ца. У са мым па чат ку го да пры ма ай чын на га 
тэ ні са Вік то рыя Аза ран ка за ва я ва ла дру гі ты тул Вя лі-
ка га шле ма на Ад кры тым пер шын стве Аў стра ліі. Гэ та быў 
дра ма тыч ны і на сы ча ны фі нал, які дак лад на зой ме мес ца 
ў спі се са мых фе е рыч ных тэ ніс ных мат чаў у гіс то рыі. Але 
са праўд ны цуд Вік то рыя здзейс ні ла кры ху паз ней, ка лі ў 
фі наль най су стрэ чы на тур ні ры ў До се ўпер шы ню з 2009 го-
да абы гра ла сваю 
веч ную са пер ні цу 
— аме ры кан ку 
Сі рэ ну Уіль ямс. А 
праз не каль кі ме-
ся цаў паў та ры ла 
гэ ты пос пех, ада-
браў шы ў сла ву-
тай спарт смен кі 
за па вет ны ты-
тул у Цын цы на ці 
— адзі ны тур нір 
ка тэ го рыі «прэм'-
ер», які па куль 
не ска рыў ся ма-
лод шай з сяс цёр 
Уіль ямс. Але гэ та 
не прос та гуч ныя 
пе ра мо гі, якіх доў-
га ча ка лі ба лель-
шчы кі бе ла рус кі... 
Яны — сім ва ліч-
ныя. Но вы ві ток у 
прын цы по вым су праць ста ян ні — ба раць ба за лі дар ства ў 
су свет ным тэ ні се, біт ва па ка лен няў, ка лі хо ча це! Хі ба не 
ці ка ва бу дзе на зі раць за раз віц цём гэ та га са пер ніц тва ў 
но вым го дзе?

3. Ня поў най бы ла б спар тыў ныя па літ ра эмо цый без 
яшчэ ад ной яск ра вай пе ра мо гі. Упер шы ню за 15 га доў 
бе ла рус кія «гра цыі» вый гра лі «зо ла та» чэм пі я на ту све-
ту! То бы ла са праўд ная сен са цыя пла не тар на га пер шын-
ства ў Кі е ве. Бе ла рус кая дру жы на ў скла дзе Ва ле рыі Пі-
шчэ лі най, Ган ны Ду дзян ко вай, Ма ры ны Ган ча ро вай, Ма рыі 
Ка цяк, Аляк санд ры Нар ке віч і Яны Лу ка вец бес па мыл ко ва 
ад пра ца ва ла пра гра му, амаль на бал апя рэ дзіў шы італь я-
нак. Яшчэ боль шай бы ла пе ра ва га над ра сі ян ка мі, спы ніць 
ге ге мо нію якіх у мас тац кай гім нас ты цы па доб на подз ві гу. 
Па да печ ных Тац ця ны Ня на ша вай (ды і ўсю бе ла рус кую 
дэ ле га цыю!) у мін скім аэ ра пор це су стра ка лі як на род ных 
ге ро яў. А тыя, як і на ле жыць са праўд ным ге ро ям, сціп ла 
пры ма лі він ша ван ні і ка за лі, што ча ка юць яшчэ ад на го 
цу ду — ад крыц ця Па ла ца мас тац кай гім нас ты кі. Да рэ чы, 
па дзея гэ та за пла на ва на на 2014 год... Ча ка ем.

4. А яшчэ ў 2013 го дзе на ша кра і на пры ма ла два прэ-
стыж ныя тур ні ры — чэм пі я нат све ту па ве ла спор це на 
трэ ку і чэм пі я нат Еў ро пы па бок се. І ня хай бе ла рус кія ат-
ле ты не са бра лі вя лі кі ме даль ны ўра джай на хат ніх стар тах 
— гэ та ж не га лоў нае. Ар га ні за цыю спар тыў ных фо ру маў 
не хва ліў толь кі ля ні вы. Маў ляў, шы коў ная інф ра струк ту ра, 
вы дат нае аб слу гоў ван не, а лю дзі якія гас цін ныя! За меж-
ныя спарт сме ны і трэ не ры па кі да лі Бе ла русь з усмеш кай 
на вус нах і лёг кім су мам у сэр цах, а функ цы я не ры абя ца лі 
аба вяз ко ва вяр нуц ца. Пе рад га лоў най спар тыў най па дзе яй 
на ступ на га го да — чэм пі я на там све ту па ха кеі ў Мін ску — 
без умоў на, важ на бы ло атры маць пры знан не за меж ных 
гас цей. Што ж... ця пер мож на не су мня вац ца: бе ла рус кая 
ста лі ца на не каль кі тыд няў га то ва стаць до мам для шмат-
лі кіх ама та раў ха кея з роз ных кут коў све ту. А ка лі б яшчэ і 
на шы ха ке іс ты апы ну лі ся на п'е дэс та ле!.. Зрэш ты, у на ва-
год нюю ноч мож на за гад ваць лю быя жа дан ні.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ХАРАКТАР 31 снежня 2013 г.

ТРЫ СЕ КУН ДЫ, 
ДВА САН ТЫ МЕТ РЫ, 

АДЗІН УДАР...
«Звяз да» пад во дзіць спар тыў ныя вы ні кі 
2013 го да і ўзгад вае са мыя пры ем ныя 

па дзеі ў ай чын ным спор це

— І гэ та вель мі доб ры знак, 
— ад зна чае ды рэк тар цэнт ра 
Вік тар Це ля пуш кін. 

А не па ве рыць гэ та му ча ла-
ве ку, які ве дае пра ко ней, ма-
быць, усё, нель га. Не ве ра год на, 
але га лоў ны ў Ма гі лё ве «ка ня-
з наў ца» на ват слу жыў у ка ва-
ле рый скім пал ку пад Маск вой. 
За раз полк — прэ зі дэнц кі, а быў 
ство ра ны, ка жуць, па іні цы я ты-
ве Бан дар чу ка-ста рэй ша га пры 
«Мас філь ме», ка лі той зды маў 
«Вай ну і мір». Мой су раз моў ца 
смя ец ца, што пры маў удзел ва 
ўсіх кі на стуж ках з конь мі, якія 
ства ра лі ся ў 1987—1989 га дах. 
Да рэ чы, за ім быў за ма ца ва ны 
ко нік, на якім ска каў адзін з ге-
ро яў кі на стуж кі «Гар дэ ма ры ны, 
упе рад!» Гэ ты кадр міль гае на 
эк ра не до лю се кун ды, але Вік-
тар па знае бы ло га сяб ра.

Як Па сат зла маў нем цу 
скі ві цу, а За лім 
ад га да ваў жы вот

Кі раў нік цэнт ра мо жа ча са мі 
ка заць пра сва іх улю бён цаў. І 
на ват па раў ноў вае іх з аў та ма-
бі ля мі. Трак тар, на прык лад, для 
та го і іс нуе, каб ця гаць плуг. У 
яго па він ны быць вя лі кія ко лы, 
ма гут ны ру ха вік. А ў го нач ных 
— ін шая сіс тэ ма. Так і ко ні. Ёсць 
тыя, якім на ка на ва на быць пра-
цоў ны мі, на якіх аруць і се юць, а 
ёсць спар тыў ныя, якія па він ны 
ўдзель ні чаць у спа бор ніц твах. 
У цэнт ры зна хо дзяц ца ска ку ны 
вы ключ на вер ха вых па род — 
тра ке ны, галш ці ны, га но ве ры, 
чыс та кроў ныя ры са кі.

І са мы вя до мы з іх — тра-
кен Па сат. Ён пры маў удзел у 
2 алім пі я дах, а сё ле та на чэм-
пі я на це Еў ро пы па ка заў са мы 
леп шы вы нік, што да зво лі ла бе-
ла рус кай ка ман дзе за няць 10-е 
мес ца. Да рэ чы, гэ та адзі ны ў 
рэс пуб лі цы конь, які мае ква лі-
фі ка цый ны вы нік для ўдзе лу ў 
чэм пі я на це све ту. «Па сат — гэ-
та асо ба! Гэ та — ха рак тар!» — 

з за хап лен нем ка жа пра свай го 
ўлю бён ца ды рэк тар цэнт ра. Гэ-
ты «ха рак тар» на ват каш та ваў 
ад на му нем цу вы бі тай скі ві цы. 
На алім пі я ду ў Пе кін Па са та ра-
зам з ін шы мі ко ня мі вез лі з Гер-
ма ніі — та кія бы лі ўмо вы. Пры-
чым спарт сме ны па він ны бы лі 
ля цець на ад ным авія лай не ры, 
а ко ні — на дру гім. Па сад кай 
жы вёл зай ма лі ся спе цы я ліс ты, 
але яны не ве да лі, які но раў у 
ма гі лёў ска га ска ку на. Не мец 
не вель мі да лі кат на па чаў за га-
няць яго ў са лон, той і са да нуў 
крыў дзі це ля.

А вось За лім з тых ко ней, 
якія заў сё ды не су праць пе ра-
ку сіць. За баў ны вы па дак зда-
рыў ся пад час спа бор ніц тваў у 

Бель гіі. У якас ці пад сціл кі для 
ска ку ноў у Ма гі лё ве вы ка рыс-
тоў ва юц ца апіл кі, а там бы ла 
са ло ма. І За лі му яна так спа да-
ба ла ся, што ён за ноч яе з'я даў. 
Усе бы лі ў шо ку. Ду ма лі, конь 
не да ядае. Па куль раз бі ра лі ся, 
у яго жы вот вы рас. Як та ко му 
ў спа бор ніц твах удзель ні чаць? 
За лі ма тут жа пе ра вя лі на стро-
гі ра цы ён, а са ло му за мя ні лі на 
апіл кі. Але пас ля гэ та га вы-
пад ку бель гі ец, які дзя жу рыў 
на стай ні і так са ма меў доб ры 
жы во цік, ка лі ба чыў За лі ма, 
сту каў ся бе па жы ва це і ка заў 
са сме хам: «Брат, брат».

Яны та кія ж, як і мы
І Вік тар Це ля пуш кін мо жа 

пры вес ці шмат пры кла даў, каб 
пе ра ка наць у гэ тым па да бен-
стве. Ка лі да ча ла ве ка ста віц ца 

з не па ва гай, ён час цей за ўсё 
помс ціць. Жы вё лы — так са ма. 
Ад ной чы ў сек цыю пры вез лі 
саў гас на га ка ня, які... ку саў-
ся. Як по тым вы свет лі ла ся, яго 
пры му ша лі шмат пра ца ваць, а 
кар мі лі дрэн на. Ды яшчэ бі лі. 
Ка лі ўмо вы жыц ця змя ні лі ся, 
яго па ча лі доб ра кар міць і да-
гля даць, ён на ват за быў ся, як 
ку сац ца.

Ля ну е це ся пра ца ваць, ка-
лі ні хто не пры му шае? Ся род 
ко ней так са ма су стра ка юц ца 
ля ні выя. І час цей за ўсё ад гэ-
та га па ку ту юць не спрак ты ка-
ва ныя кон ні кі, якія пры хо дзяць 
у цэнтр па ка тац ца. Для пра ка ту 
ім пад бі ра юць най больш па кла-
дзіс тых ко ней, але не ўсе з іх... 
доб ра сум лен ныя. Бы вае, конь 
да вя зе да ку та ма не жа і спы ніц-
ца: ад чу вае, што на ім ся дзіць 
«чай нік». На ез нік бу дзе ня сме-
ла ту заць яго ру кой ці на гой, а 
той на ват і ву хам не па вя дзе. 
Ста іць са бе — ад па чы вае. І 
так — па куль не ўмя ша ец ца ін-
струк тар.

А вось Жо ра — з шэ ра гу ле-
ка раў, вель мі доб ры і спа кой ны. 
На ім дзе ці-ін ва лі ды зай ма юц ца 
іпа тэ ра пі яй. Пры хо дзяць та кія 
хво рыя хлоп чы кі і дзяў чын кі, на 
якіх без слёз бы вае цяж ка гля-
дзець, але праз ней кі час іх не 
па знаць: па вод зяць ся бе больш 
упэў не на, па чы на юць усмі хац-
ца. Як рас ка за ла май стар спор-
ту па трох бор'і Ма ры на Ла вя-
нец кая, бы ло шмат вы пад каў, 
ка лі хво рыя лю дзі з да па мо гай 
Жо ры да ся га лі доб рых вы ні каў. 
Адзін хло пец на ват ад мо віў ся 

ад мы ліц і пры маў удзел у спа-
бор ніц твах ся род лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Між тым, су стра ка юц ца і та-
кія, якія мо гуць пад вес ці ў са мы 
ад каз ны мо мант. Эба ніт як раз 
з іх лі ку. 

— Ён у нас усё жыц цё толь-
кі і зай ма ец ца тым, што па дае 
над зеі, — смя ец ца ды рэк тар. — 
До ма ўсё па пра гра ме вы кон вае. 
А вось на спа бор ніц твах не заў-
сё ды. Мо жа прай сці дыс тан цыю 
але ад мо віц ца браць пе ра шко-
ды. Спра бу ем зра зу мець, ча му. 
Пас ля вы пра ба ван няў, ка лі паў-
та ра ем за дан не зноў, ён яго... 
вы кон вае. Але ж ад гэ та га ўжо 
ні я кай ка рыс ці ня ма. Ці не крыўд-
на пас ля гэ та га?

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Сім вал го даСім вал го да  ��

У ГАС ЦЯХ 
У ПА СА ТА

Сён ня Ма гі лёў скі аб лас ны цэнтр алім пій ска га рэ зер ву па кон ным спор це і су час ным 
пя ці бор'і пе ра тва рыў ся ў на ва год нюю пля цоў ку для дзі ця чых свя точ ных ме ра пры ем-
стваў. Ад ін шых ра ніш ні каў яны ад роз ні ва юц ца на ват па сцэ на рыі. Ну дзе яшчэ мож на 
па ба чыць, як са лод кія па да рун кі да ёл кі пад во зіць ма лень кі, па доб ны да кань ка-гар-
бун ка по ні? А Дзед Ма роз з'яў ля ец ца ў свя точ най за ле, як і на ле жыць, на ка зач ным 
фа э то не, на пе ра дзе яко га гар цуе са мы са праўд ны конь. Але га лоў ная ці ка він ка ту тэй-
ша га свя та ў тым, што, акра мя за баў ляль ных гуль няў з Дзе дам Ма ро зам, Сня гур кай і 
Губ кай Бо бам ва кол вы са чэз най ёл кі, ёсць маг чы масць пра ехац ца на сім ва ле на ды-
хо дзя ча га го да вяр хом.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» да ве да ла ся, ка му па шчас ціць у год Ка ня

По ні Чы па — са мы ма лень кі жы хар ма гі лёў ска га цэнт ра.По ні Чы па — са мы ма лень кі жы хар ма гі лёў ска га цэнт ра.

Вік тар Це ля пуш кін са сва ім улю бён цам Па са там.Вік тар Це ля пуш кін са сва ім улю бён цам Па са там.

Га ра скоп ад Вік та ра Це ля пуш кі на
За доў гі час пра цы з конь мі ён на ву чыў ся раз бі рац ца ў іх не 

горш чым у лю дзях. Пры га жосць, сі ла, пос пех, дас ка на ласць — 
якас ці, улас ці выя гэ тым жы вё лам. І доб ра, ка лі яны пры сут ні ча-
юць у ха рак та ры ча ла ве ка.

На ступ ны год, з пунк ту гле джан ня кон ні ка, бу дзе вель мі спры-
яль ным для лю дзей ад каз ных і пра ца ві тых. Каб да сяг нуць доб-
рых вы ні каў, ко ні кож ны дзень трэ ні ру юц ца. А пра іх ся лян скіх 
су ро дзі чаў і ка заць ні чо га не трэ ба — і так зра зу ме ла, што яны 
пра ца го лі кі. Так што лай да кам, каб не сыс ці з дыс тан цыі, трэ ба 
змя ніць сваё стаў лен не да жыц ця.

Больш плён ным бу дзе лет ні пе ры яд, бо ў ко ней гэ тая па ра 
го да са мая ча ка ная. Яны вель мі лю бяць сва бо ду, пра стор — з 
ах во тай гу ля юць на бе ра зе Дняп ра, шчы ра ра ду юц ца жыц цю, 
со ней ку.

Гас па дар го да з ра зу мен нем ста віц ца да ама та раў ла сун каў. 
Але тым, хто лю біць па ес ці, трэ ба яшчэ раз пе ра чы таць па ву-
чаль ную гіс то рыю пра За лі ма. І па жа да на цу кер кі час цей мя няць 
на морк ву і яб лы кі. Не так на клад на для кі шэ ні і для зда роўя 
больш ка рыс на.

І га лоў нае, вель мі па шан цуе тым, хто зной дзе ў гэ тым го дзе 
сваю «па ла він ку». На стай ні ёсць па рач ка, якая жыць ад но без 
дру го га не мо жа. На ват іх так зва ныя «апарт амен ты» па су-
сед стве зна хо дзяц ца. Кон ні кі ка жуць: ка лі іх раз вес ці на больш 
да лё кую ад лег ласць, яны та кі «крык» па ды муць! А так пе ра га вор-
ва юц ца са бе це раз пе ра га род ку і ча ка юць су стрэ чы на ву лі цы. 
Там яны заўж ды ра зам.

Да рэ чы, кон ны ма неж мо жа стаць доб рым мес цам для зна ём-
ства. Вік тар Це ля пуш кін гэ та мо жа аў та ры тэт на па цвер дзіць, бо 
са сва ёй ка ха най ён су стрэў ся ме на ві та ў кон най сек цыі. Мо жа, 
трэ ба ўзяць гэ ты прык лад на ўзбра ен не?
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