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Гэ тая гуль ня ма люе ва ўяў лен ні яр кія 
кар цін кі: без да кор нае по ле, спарт сме-
ны ў ідэа льнай фор ме, за поў не ныя 
ба лель шчы ка мі тры бу ны. Па доб на на 
кад ры з аме ры кан скіх філь маў, але, 
аказ ва ец ца, іх мож на ўба чыць і ў Бе-
ла ру сі. Ужо больш за 20 га доў бей-
сбол раз ві ва ец ца ў на шай кра і не.

ЯК УСЁ ПА ЧЫ НА ЛА СЯ
У роз ных част ках све ту лю дзі гу ля лі ў 

па доб ную на сён няш ні бей сбол гуль ню, 
ад нак пра ві лы і наз вы яе час та бы лі роз-
ны мі: у нас — лап та, у Анг ліі — роў ндэрс, 
у Гер ма ніі — шлаг бол, у ЗША — «ба за» 
або «ба за вы мяч». Ме на ві та та му на зваць 
дак лад ную яго ра дзі му і мес ца ўзнік нен ня 
да во лі цяж ка, зра зу ме ла ад но — та кі від 
баўлення воль на га ча су, а ме на ві та за ба вай 
бей сбол быў пер ша па чат ко ва, іс нуе ўжо не 
ад но ста год дзе.

Пер шая пра фе сій ная лі га бы ла ство ра на 
ў ЗША ў 1871 го дзе, у гэ ты ж час бей сбол 
там зда быў вя лі кую па пу ляр насць, і сён ня 
гуль ня з'яў ля ец ца ад ной з са мых за па тра ба-
ва ных за акі я нам. Пер шы ж афі цый ны чэм пі-
я нат све ту прай шоў паз ней — у 1938-м, у ім 
су стрэ лі ся аме ры кан цы і анг лі ча не, апош нія 
атры ма лі без умоў ную пе ра мо гу. Колькасць 
ка манд-удзель ніц уз рас тала: спа чат ку гэ та 
бы лі ў асноў ным збор ныя ла ці на а ме ры кан-
скіх кра ін, і толь кі ў 1970-м да іх да лу чы лі ся 
каманды Га лан дыі і Іта ліі, а праз два га ды 
прад стаў ні кі Азіі.

Прак тыч на паўстагоддзя прай шло пас ля 
па чат ку пра вя дзен ня чэм пі я на таў све ту, як 
гуль ню ўклю чы лі ў алім пій скую пра гра му, 
але ў 2005-м Між на род ны алім пій скі ка мі-
тэт пры няў ра шэн не вы клю чыць бей сбол. У 
лі ку пры чын: не да стат ко вая па пу ляр насць 
у боль шас ці кра ін — чле наў алім пій ска га 
ру ху і роз на га лос сі па між МАК і Лі гай бей-
сбо ла ў ЗША. Спе цы я ліс ты з роз ных кра ін 
ад зна ча юць, што са праўд най пры чы най вы-
клю чэн ня гуль ні ста лі зу сім не спар тыў ныя 
ню ан сы.

Сён ня ў бей сбол гу ля юць больш чым у 
120 кра і нах све ту, най больш па пу ляр ным ён 
лі чыц ца на Ку бе, у ЗША, Ве не су э ле, Япо ніі 
і Паўд нё вай Ка рэі. Ад на гуль ня Су свет най 
лі гі ў Злу ча ных Шта тах збі рае ка ля 45 ты сяч 
гле да чоў, у Еў ро пе ці ка васць да бей сбо ла 
знач на мен шая, на прык лад, на матч чэм пі-
я на ту Гер ма ніі пры хо дзіць ка ля дзвюх з па-
ло вай ты сяч, ад нак ужо і еў ра пей цы лі чаць 
гэ тую гуль ню сва ёй. Да рэ чы, сён ня бей сбол 
мае вя лі кую маг чы масць зноў вяр нуц ца ў 
алім пій скую пра гра му.

А ШТО Ў НАС?
Імя ча ла ве ка, які па чаў раз ві ваць бей сбол 

у Бе ла ру сі, у ад роз нен не ад су свет най гіс то-
рыі, вя до мае — гэ та Дзміт рый Са галь чык. У 
вой ску сал да ту тра піў ся ча со піс ны ар ты кул, 
які рас каз ваў пра ўклю чэн не гуль ні ў склад 
алім пій скіх ві даў спор ту. Праз 
ней кі час Дзміт рый ужо ства раў 
сваю ка ман ду, якая ўпер шы ню 
вый шла на по ле во сен ню 1988 
го да. Спа чат ку хлоп цы на зва лі 
сябе «Ня мі га», по тым «Ма тэ-
на» і, на рэш це, «Бе ла веж скія 
зуб ры». Як ад зна ча юць гуль-
цы, пер шыя га ды пай шлі на вы-
ву чэн не пра ві лаў і ра зу мен не 
сут нас ці са мой гуль ні, а пас ля 
бе ла рус кія бей сба ліс ты па ча лі 
пры маць удзел і ў спа бор ніц-
твах. Пер шыя гуль ні мін скай 
ка ман ды пра хо дзі лі ў пар ку імя 
Гор ка га (дзе за раз гу ля юць у 
ха кей на тра ве), спа рынг-парт-
нё ра мі для на шых бей сба ліс таў 
ста лі ку бін скія сту дэн ты, якія 
ву чы лі ся ў Мін ску.

Бы лі ча сы, ка лі ўнут ра ны 
чэм пі я нат кра і ны на ліч ваў 12 ка манд, 
8 з іх гу ля лі ў най вы шэй шай лі зе. За-
раз у нас до сыць ама тар скіх ка лек-
ты ваў, але ў сё лет нім пер шын стве 
кра і ны вы сту па лі ўся го 3 клу бы. Ві ной 
та му ма тэ ры яль ныя цяж кас ці, праб-
ле мы з на яў нас цю па лёў і, га лоў нае, 
роз на га лос сі клу баў з аса цы я цы яй.

Акра мя ўнут ра на га чэм пі я на ту, бе-
ла рус кія клу бы пры ма юць удзел і ў 
між на род ных тур ні рах. У гэ тым го дзе 
«Мінск» стаў пе ра мож цам Ін тэр лі гі, 
на шы спарт сме ны рэ гу ляр на вы сту-
па юць у Еў ра куб ках і ў Куб ку кан фе-
дэ ра цый.

Іс нуе і збор ная кра і ны, якая рэ гу ляр на 
бя рэ ўдзел у чэм пі я на тах Еў ро пы, там бе-
ла ру сы па куль вы сту па юць у гру пе В. Фа-
ва ры та мі ста ро га кан ты нен та ў бей сбо ле 
лі чац ца га ланд цы і італь ян цы.

ДЗЕ ЦІ — НА ША БУ ДУ ЧЫ НЯ
Ак тыў нае раз віц цё бей сбо ла ў кра і не 

сён ня вя дзец ца і на дзі ця чым уз роў ні. Трэ-
ні ры сцвяр джа юць, што па чы наць зай мац ца 
мож на з 9 га доў, для гэ та га не трэ ба мець 
асаб лі вых здоль нас цяў, а каб экі пі ра ваць 
дзі ця, ня ма не аб ход нас ці ў вя лі кіх фі нан са-
вых вы дат ках.

Па куль праб лем най зо най за ста юц ца рэ-
гі ё ны, там ча сам скла да на знай сці трэ не раў 
і па лі для гуль ні ў бей сбол. Каб збу да ваць 
пля цоў ку, не аб ход ны пры клад на адзін гек-
тар зям лі. Сён ня та кія спе цы яль на аб ста-
ля ва ныя па лі ёсць толь кі ў Брэс це, Мін ску, 
Скі дзе лі і Ла гі шы не. Што ты чыц ца спе цы-
я ліс таў, якія маг лі б пра ца ваць з дзець мі, 
то яны ёсць, але дып ла ма ва ных трэ не раў 
ма ла. Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут фі зіч-
най куль ту ры вы пус ціў не каль кі кур саў на-
стаў ні каў па бей сбо ле, але ў су вя зі з не да-
стат ко вай коль кас цю ах вот ных, ад дзя лен не 
бы ло за кры та.

Аляк сандр СЯЧ КО, 
га лоў ны трэ нер 
бей сболь на га клу ба 
«Мінск», ге не раль ны 
сак ра тар Аса цы я цыі 
бей сбо ла Бе ла ру сі:

— Бей сбол — гэ та клас-
ны спорт, ім зай ма юц ца 
міль ё ны ча ла век на пла-
не це, гэ та як спарт сме ны, 
так і ама та ры. У Бе ла ру сі 
ён ужо пе ра стаў быць эк-
зо ты кай, сён ня ёсць хлоп-
цы, якія па каз ва юць доб-
рую гуль ню і фар міру юць 
пры стой ны ўзро вень бей-
сбо ла ў кра і не. Та кі ж доб-
ры ўзро вень па каз ва юць 
і на шы су се дзі: ра сі я не, 
укра ін цы, па ля кі. Па куль 

што нам не ха пае заў зя та раў, але, маг чы-
ма, сі ту а цыя хут ка зме ніц ца.

Што ты чыц ца клу ба «Мінск», то ў гэ тым 
го дзе мы ста лі чэм пі ё на мі кра і ны і вый гра лі 
Ін тэр лі гу. Ра дас ці ад пе ра мо гі ва ўнут ра ным 
чэм пі я на це, на жаль, ма ла, та му што ўдзель-
ні ча юць уся го 3 ка ман ды, кан ку рэн цыя не-
вя лі кая.

Ра зам з «Мінск ам» мы пры вез лі фі нал 
Ін тэр лі гі ў ста лі цу, са бра лі ўсе лаў кі, якія 
мож на бы ло знай сці на па лях, дзе мы гу-
ля ем, уста ля ва лі ад ну тры бу ну, і ўсе мес цы 
бы лі за ня ты, гэ та зна чыць, лю дзей па чы нае 
ці ка віць бей сбол. Маг чы ма, не ўсе клу бы 
па куль ро бяць па трэб ныя мар ке тын га выя 
кро кі, каб па пу ля ры за ваць гуль ню. Мы ў 
«Мін ску» спра бу ем па чы наць з ма ло га — 
вон ка ва га вы гля ду гуль ца, бо лю дзей у пер-
шую чар гу пры цяг вае кар цін ка.

Ця пер у нас су мес на з Дзміт ры ем Са-
галь чы кам уз нік ла ідэя ства рыць лі гу для 
ўсход няй част кі Еў ро пы. У гэ тых кра і нах 
пры клад на ад ноль ка вы ўзро вень бей сбо-
ла, і бы ло б ня дрэн на раз ві вац ца ра зам, а 
по тым — зма гац ца на роў ных і з ас тат ні мі 
кра і на мі ста ро га кан ты нен та.

Іс ну юць пэў ныя праб ле мы з дзі ця чым 
спор там — ма ла трэ не раў, у нас у клу бе, на-
прык лад, яны ўсе з про філь най аду ка цы яй, 
а ў рэ гі ё нах — не. Дзе ці ў бей сбол ідуць, у 
«Мін ску» ця пер ка ля 70 юных спарт сме наў 
роз ных уз рос таў. Як раз у зі мо вы пе ры яд 
у нас з'я віц ца маг чы масць вы во зіць іх на 
тур ні ры, што, без умоў на, ка рыс на.

Што ты чыц ца да рос лых гуль цоў і асноў-
най ка ман ды, то гэ та ў боль шас ці ма ла дыя 
хлоп цы (1989—2000 го да на ра джэн ня). Іх за-
роб кі ў клу бе ад нос на не вы со кія, та му мно гім 
да во дзіц ца су мя шчаць бей сбол з пра цай.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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ЧЭМ ПІ Я НАТ 
ЗА ВЕР ША НЫ

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз-
ды» рас каз ва ем пра вы ні кі пер шын ства кра і ны 
па фут бо ле, а так са ма вы ступ лен ні бе ла рус кіх 
спарт сме наў на між на род ных тур ні рах.

1. За вяр шыў ся чэм пі я нат кра і ны па фут бо-
ле ся род ка манд най вы шэй шай лі гі. Мат чы 

апош ня га ту ра вы яві лі ўла даль ні ка брон за вых ме да-
лёў пер шын ства. Імі ста лі фут ба ліс ты са лі гор ска га 
«Шах цё ра», які ў Брэс це абы граў «Ды на ма» з лі кам 
2:1. Ад зна чым, што на па да ючы гар ня коў Мі ка лай 
Януш стаў най леп шым бам бар дзі рам 25-га на цы я-
наль на га пер шын ства, за біў шы 15 мя чоў.

Кан ку рэнт «Шах цё ра» ў ба раць бе за брон за выя 
ўзна га ро ды баб руй ская «Бел шы на» на сва ім по лі 
прай гра ла мі ка шэ віц ка му «Гра ні ту» 0:1 і за ста ла ся 
на 4-й вы ні ко вай па зі цыі ў тур нір най таб лі цы.

Фут боль ны клуб з Го ме ля за няў апош няе мес ца ў 
чэм пі я на це і ў на ступ ным се зо не бу дзе вы сту паць у 
пер шай лі зе. У за ключ ным мат чы га мяль ча не прай-
гра лі ўла даль ні ку «срэб ра» мінск аму «Ды на ма» — 1:2. 
«Зо ла та» чэм пі я на ту да ста ла ся ба ры саў ска му БА ТЭ.

На га да ем, у на ступ ным се зо не эліт ны ды ві зі ён 
бу дзе па шы ра ны да 16 клу баў, та му яго па поў няць 
ад ра зу 3 най леп шыя ка ман ды з пер шай лі гі. Два на-
ва бран цы ўжо вя до мы — гэ та «Іс лач» і «Га ра дзея», а 
на апош нюю пу цёў ку за тур да за кан чэн ня спа бор ніц-
тваў прэ тэн ду юць ма гі лёў скі «Днепр» і ста ліч ны клуб 
«Крум ка чы», якія 15 ліс та па да су стрэ нуц ца ў Мін ску.

2. Збор ная Бе ла ру сі па ганд бо ле за вяр шы-
ла вы ступ лен не ў між на род ным тур ні ры 

Рrоvіdеnt Сuр у вен гер скім Дэ брэ цэ не. На шы ганд-
ба ліс ты пры ня лі ўдзел там у рам ках пад рых тоў кі да 
чэм пі я на ту Еў ро пы, які прой дзе ў сту дзе ні на ступ на га 
го да ў Поль шчы.

На стар це тур ні ру па да печ ныя Юрыя Шаў цо ва са-
сту пі лі збор най Ар ген ці ны з лі кам 23:30, а на на ступ ны 
дзень прай гра лі пер шай ка ман дзе Венг рыі — 20:32, 
за вяр шы лі сваё вы ступ лен не бе ла ру сы пе ра мож ным 
мат чам з дру гой збор най Венг рыі — 25:21.

Гуль ні сва ёй ка ман ды пра ка мен та ваў Сяр гей 
РУ ТЭН КА:

— Не пры ем ны вы нік матча з пер шай ка ман дай Венг-
рыі, не атры ма ла ся за кі нуць шмат мя чоў. Ад нак у гэ тай 
су стрэ чы га лоў ным быў не вы нік, трэ не ру трэ ба бы ло 
пра ве рыць ма ла дых хлоп цаў, апра ба ваць ней кія за дум-
кі. На ша га лоў ная за да ча — пад рых та вац ца да чэм пі-
я на ту Еў ро пы. У ка ман дзе шмат но вых хлоп цаў, яны 
па він ны пры ста са вац ца да гуль ні збор най. Пас ля гэ та га 
мат ча трэ ба вы ра шаць шмат пы тан няў. Бо з та кой гуль-
нёй нам на чэм пі я на це Еў ро пы ра біць ня ма ча го.

На гру па вым эта пе кан ты нен таль на га пер шын ства 
на ша збор ная су стрэ нец ца з ка ман да мі Хар ва тыі, 
Іс лан дыі і Нар ве гіі.

— Вя до ма, мы апы ну лі ся ў вель мі скла да най гру-
пе, але аба вяз ко ва па зма га ем ся з імі і па ста ра ем ся 
прай сці да лей, — ад зна чыў Сяр гей Ру тэн ка.

3. На ша збор ная па ха кеі ста ла пе ра мож-
цай між на род на га тур ні ру Еurо Ісе Hосkеу 

Сhаllеngе ў Лі е паі. Спа чат ку бе ла рус кая ка ман да 
абы гра ла ха ке іс таў Іта ліі 1:0, по тым ла ты шоў — 4:3, 
а ў за ключ ным мат чы тур ні ру бе ла ру сы бы лі мац-
ней шы мі за япон скіх ка лег — 3:0. Га лоў ны трэ нер 
збор най Дэйв ЛЬЮ ІС за стаў ся за да во ле ны вы ступ-
лен ня мі па да печ ных на тур ні ры.

— Мы хо чам пус ціць ма гут ную «ка ра нё вую сіс тэ-
му» ў бе ла рус кі ха кей, та му пос пе хі ма ла дых гуль цоў 
на та кіх тур ні рах вель мі важ ныя. Ёсць не каль кі ха ке-
іс таў, дзе ян ні якіх ста лі пры ем ным ад крыц цём для 
мя не. На прык лад, я не так шмат ве даў пра Паў ла 
Ба яр чу ка, але ён пра явіў ся бе вы дат на на пра ця гу 
ўся го тур ні ру. У Лат віі са мы мі ста біль ны мі бы лі, на-
пэў на, Дзям коў і Вол каў. Мы пра цяг нем са чыць за 
гэ ты мі хлоп ца мі ў се зо не, на зі раць за іх пра грэ сам у 
клу бах для та го, каб за пра сіць ка гось ці і на на ступ ныя 
тур ні ры ка ман ды, — ад зна чыў спе цы я ліст.

Гуль ні на між на род ным тур ні ры ў Лат віі ста лі пер-
шым эта пам пад рых тоў кі на цы я наль най збор най да 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які прой дзе з 6 па 22 мая 
2016 го да ў Маск ве і Санкт-Пе цяр бур гу. На ступ ны збор 
ка ман да кра і ны пач не ў ся рэ дзі не снеж ня, які за вер-
шыц ца тур ні рам у Швей ца рыі Аrоsа Сhаllеngе Сuр.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

СПОРТ-ТАЙМ
Будзем у курсеБудзем у курсе  ��

ХЛОП ЦЫ З БІ ТА МІ,
або Як бей сбол у на шай кра і не пе ра тва рыў ся з эк зо ты кі ў спорт
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Каб апра нуць бей сба ліс та
На но гі гу лец адзявае спай кі (спе цы-

яль ны абу так), гет ры і бры джы. Бры джы 
аба вяз ко ва па він ны быць з рэ ме нем. Па-
трэб ны так са ма гуль ня вая май ка, курт ка 
і бей сбол ка.

Бей сбол больш тан ны від спор ту, 
чым, ска жам, тэ ніс і ха кей. Час ця ком 
экі пі роў ку гуль цам за бяс печ вае клуб.

Спай кі — €50. Паст ка — €50. Доб рая 
бі та каш туе ў ра ё не 150-200. Мяч — 1-2.

Ці ка выя фак ты пра бей сбол:
— Вы са как лас ны піт чар мо жа кі нуць мяч з хут ка сцю 

160 км у га дзі ну.

— Для пра вя дзен ня ся рэд не ста тыс тыч на га бей сболь-
на га се зо на для па трэб най вы шэй шай лі гі бей сбо ла MLB 
(ЗША) па тра бу ец ца вы сек чы 4800 дрэў ясе ню, з якіх вы-
раб ля юць бей сболь ныя бі ты.

— Бей сболь ны мяч мае роў на 108 шыў коў.

— Іс нуе вер сія бей сбо ла для сля пых пад наз вай 
«Ве ер бей сбол», пра хо дзіць улас ная су свет ная се рыя, тут гу ля юць 27 ка манд.

— У MLB суд дзі аба вя за ны, згод на з пра ві ла мі, на сіць толь кі чор нае адзен не.

Бейсбольны клуб «Мінск».


