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Ка лі спа чат ку стры еч ная 
сяст ра, а ўслед і яе ма лод шы 

брат па ча лі зай мац ца 
мо та кро сам, сва я кі за бі лі 

тры во гу. Па-пер шае, сло ва 
не зна ё мае. Па-дру гое, як 

ака за ла ся, сло ва гэ тае ня се ў 
са бе не бяс пе ку. Кру ці не кру ці, 

а від спор ту эк стрэ маль ны: 
гой саць на ма та цык ле па 
кал до біс тай тра се — тая 

яшчэ спра ва! Але з ця гам 
ча су хат нія су па ко і лі ся: дзе ці 

за да во ле ны, ру кі-но гі цэ лыя  — 
і доб ра. Ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» вы пра ві лі ся на 
трэ ні роў ку юных гон шчы каў, 

каб зра зу мець, на вош та баць кі 
яшчэ ма ле ча мі ад да юць сва іх 

дзя цей у мо та крос і ці вар та 
ча каць ад да чу ад гэ та га 

«ня тан на га» ві ду спор ту.

Ка лі ў вас ня ма ўлас на га аў та-
ма бі ля, па тра піць у гос ці да мін скіх 
мо та крос мэ наў бу дзе праб ле ма-
тыч на. Ста ды ён «За ра», дзе трэ ні-
ру юц ца вы ха ван цы дзі ця ча-юнац-
кай спар тыў на-тэх ніч най шко лы па 
аў та мо та спор це ДТСА АФ, зна хо-
дзіц ца ў вёс цы Ба ра вая пад Мінс-
к ам. Як ака за ла ся, най больш зруч-
ны шлях — да ехаць да каль ца вой 
да ро гі ў ра ё не Уруч ча, а там пеш-
шу па ле са па ла се ўздоўж бе тон най 
ага ро джы. У доб рае на двор'е та-
кая пра гул ка, на пэў на, у ра дасць: 
ідзеш са бе, уды ха еш све жае па-
вет ра. Азі ра еш на ва кол ле: рап там 
на тра піш на ягад на-грыб ное ся мей-
ства. А вось нам да вя ло ся кро чыць 
да мес ца пры зна чэн ня па хмур ным 
во сень скім ве ча рам пад дроб ным 
ка лю чым дож джы кам. Зрэш ты, для 
гон шчы каў ня ма па няц ця «дрэн нае 
на двор'е». Яны трэ ні ру юц ца і ў лі-
вень, і ў спё ку, і на ват у ма роз.

— На спа бор ніц твах на двор'е 
так са ма не за маў ля юць, — слуш на 
за ўва жае трэ нер Аляк сей Па цке віч. 
— Та му хлоп цы па він ны быць га то-
вы мі да лю бых умоў надвор’я.

МА ТА ЦЫКЛ...
НА АДЗІН СЕ ЗОН. 
ПАС ЛЯ — НО ВЫ

Вы ступ лен не ў гэ тым ві дзе спор-
ту па дзя ля ец ца на не каль кі кла саў, 
у за леж нас ці ад аб' ёму ру ха ві ка 
ма та цык ла. У пер шым кла се — 
50 куб. см — спа бор ні ча юць хлоп-
чы кі і дзяў чын кі ад 6 да 8 га доў. 
Апош ні клас — 500 куб. см — аб'-
яд ноў вае да рос лых спарт сме наў 
ад 18 га доў. Ёсць так са ма раз ра ды 
«Хо бі» і «Ве тэ ра ны», у якіх вы сту-
па юць ама та ры і ўзрос та выя спарт-
сме ны са ста жам.

Ка лі па чы наць зай мац ца мо та-
кро сам — пы тан не спрэч нае. Не ка-
то рыя баць кі ўса джва юць сва іх дзя-
цей на байк ледзь ве не ў ча ты ры 
га ды. Але гэ та ўсё ж та кі ра на ва та, 
лі чыць Аляк сей.

— Зра зу ме ла, між на род ная 
спар тыў ная арэ на дык туе свае 
ўмо вы: чым ра ней ад дасі сы на ў 
сек цыю, тым больш шан цаў вы-

га да ваць з яго чэм пі ё на. Але мо-
та крос — гэ та не прос та «сеў і 
па ехаў». Трэ ба ўмець раз ліч ваць 
дыс тан цыю і раз мяр коў ваць па ёй 
свае сі лы. А мыслен не ма лень ка га 
дзі ця ці мо жа быць да гэ та га не пад-
рых та ва на. Та му лепш па чы наць 
ха ця б у 6-7 га доў.

Тым больш што гэ ты від спор-
ту па тра буе сур' ёз ных фі зіч ных 
на гру зак. За адзін круг дыс тан цыі 
спарт смен пры ся дае ка ля ста ра-
зоў! І чым большая хут касць, тым 
больш стам ля ец ца ар га нізм. Та му 
трэ ні роў кі па мо та кро се так са ма 
ўклю ча юць бег, пад цяг ван не, ад-
ціс кан не, пла ван не, прак ты ка ван ні 
на ба ту це.

Тым не менш га лоў ны трэ на жор 
для гон шчы ка — гэ та ма та цыкл. 
На блі жэн не па ва ро ту, на прык лад, 
мож на ад чуць толь кі за ру лём. Між 
ін шым, ма та цык лы хут ка знош ва-
юц ца: пра фе сій ныя гон шчы кі мя-
ня юць іх кож ны се зон! Ча сам да во-
дзіц ца ра біць гэ та не каль кі ра зоў на 
год. Спарт сме ны, якія рых ту юц ца 
да сур' ёз ных вы ні каў, ма юць два 
бай кі — адзін «ба я вы», для спа бор-
ніц тваў, дру гі — для трэ ні ро вак.

— За ка на мер на, што роск віт гэ-
та га ві ду спор ту ў нас прый шоў ся 
на 2003—2007 гг., ка лі на яго па ча лі 
вы дат коў ваць больш-менш сур' ёз-
ныя гро шы. Ра ней юныя гон шчы кі і 
іх баць кі маг лі да зво ліць са бе толь кі 
аб слу гоў ван не ма та цык лаў. Тэх ні кі 
не ха па ла ка та стра фіч на. Пай шло 
фі нан са ван не, ста лі за куп ляць ма-
та цык лы — і лю дзі па цяг ну лі ся зай-
мац ца, — тлу ма чыць трэ нер.

На За ха дзе мо та крос — гэ та біз-
нес. Каб тра піць у вя до мую ка ман-
ду, трэ ба за пла ціць ка ля 100 ты сяч 
еў ра. Ка лі гэ та гон шчык вель мі вы-
со ка га кла са, яго мо гуць пры няць 
бяс плат на і на ват бу дуць на ліч ваць 
зар пла ту. Але, зра зу ме ла, та кая 
шчод расць па він на акуп ляц ца доб-
ры мі вы ні ка мі. Та му ў Еў ро пе і Аме-
ры цы мо та кро сам звы чай на зай ма-
юц ца дзе ці за мож ных лю дзей, чые 
фір мы спан сі ру юць эк стрэ маль ную 
за ба ву.

ЧЭМ ПІ ЁН 
З «ДО МА НА КА ЛЁ САХ»
У Бе ла ру сі ўсе гуч ныя да сяг нен ні 

ў мо та кро се звя за ны з проз ві шчам 
Ты лец кі. Ка лісь ці Аляк сандр Ва-
сіль е віч быў мац ней шым гон шчы-
кам БССР, чэм пі ё нам Са вец ка га 
Са ю за. Але яшчэ боль шых вы шынь 
да сяг нуў яго сын.

Ка лі ма лень ка му Жэ ню споў ні ла-
ся ча ты ры га ды, ты ту ла ва ны баць ка 
па са дзіў яго на байк. Хлоп чык рос... 
у да ро зе. У Ты лец кіх бы ла вя лі кая 
ма шы на, на кшталт аме ры кан скіх 
трэй ле раў, у якой спар тыў ная сям'я 

раз' яз джа ла па све це, удзель ні ча-
ю чы ў са мых прэ стыж ных спа бор-
ніц твах. Хлоп чык на ват не ве даў 
сва іх ад на клас ні каў: амаль што 
ўсё школь нае жыц цё Жэ ня пра вёў 
на са ма стой ным на ву чан ні. Ужо ў 
тры нац цаць га доў юны спарт смен 
вы ка наў нар ма тыў на пры сва ен не 
«май стра спор ту», а праз год сен са-
цый на вый граў Ку бак све ту ў сва ім 
кла се. Паз ней не ад на ра зо ва ста на-
віў ся пры зё рам чэм пі я на таў Еў ро пы. 
Але рап тоў ная смерць баць кі пад ка-
сі ла хлоп ца — у спар тыў най кар' е ры 
па чаў ся спад. У цяж кую хві лі ну пад-
тры ма лі доб рыя сяб ры Аляк санд ра 
Ва сіль е ві ча, і гон шчык зноў ад чуў 
смак пе ра мог.

Ле тась Яў ген Ты лец кі ўпер шы ню 
стаў чэм пі ё нам Еў ро пы! Ня гле дзя-
чы на вя лі кую коль касць прэ стыж-
ных ты ту лаў і ўсе маг чы мых уз на га-
род, хло пец па-ра ней ша му пры мае 
ўдзел у спа бор ніц твах, якія пра хо-
дзяць на ра дзі ме. І са мы важ ны з 
іх — Ад кры ты Ку бак ДТСА АФ па 
мо та кро се па мя ці А.В. Ты лец ка га.

НА ЗБО РЫ — 
У ПРЫ БАЛ ТЫ КУ!

У Бе ла ру сі мо та крос раз ві ва ец-
ца не раў на мер на. У Гро дзен скай 
воб лас ці гэ ты эк стрэ маль ны від 
спор ту вель мі па пу ляр ны. Там і 
тра сы больш на блі жа ныя да еў ра-
пей скіх стан дар таў, і спа бор ніц твы 

збі ра юць шмат лі кую пуб лі ку, ды і 
зай ма юц ца цэ лы мі сем' я мі.

У Ваў ка выс ку, на прык лад, ёсць 
ды нас тыя Мах но вых. Вя лі кая сям'я, 
у якой шмат сы ноў, і ўсе — гон шчы-
кі. Іх гіс то рыя так са ма па ча ла ся з 
га ла вы ся мей ства, які ка лісь ці па 
ма ла до сці зай маў ся мо та кро сам. 
А ця пер дзе ці пра цяг ва юць баць-
ка ву спра ву.

— У Гро дзен шчы ны ёсць яшчэ 
адна іс тот ная перавага, — пра цяг-
вае Аляк сей. — Ка лі ў нас яшчэ ля-
жыць снег, там ужо поў ным хо дам 
ідуць трэ ні роў кі на грун це. Да та го 
ж да Польшчы і Пры бал ты кі ру кой 
па даць — на тур ні ры пры яз джа юць 
за меж ныя спарт сме ны. У ас тат ніх 
аб лас цях пра мо та крос ці ўво гу ле 
ні чо га не ве да юць, ці ве да юць, але 
вель мі і вель мі ня шмат.

Да рэ чы, з тра са мі ў нас паў сюль 
праб ле мы. Яны раз мя шча юц ца за 
го ра дам, да бі рац ца ня зруч на. Ва-
кол, па тэх ні цы бяс пе кі, па він на 
быць ага ро джа. Ра зам з тым, гэ-
та му па тра ба ван ню ад па вя да юць 
толь кі дзве тра сы ў краіне! На няць 
вар таў ні ка час цей за ўсё ня ма маг-
чы мас ці. Спе цы я ліс таў, здоль ных 
ства рыць «пра віль ны» ланд шафт, 

трэ ба днём са свеч кай шу каць... 
За мкнё нае ко ла.

Кры тых пля цо вак для зім ніх трэ-
ні ро вак ня ма ўво гу ле. Ёсць «не да-
буд» у Ор шы, ад нак зай мац ца там 
зу сім ня зруч на: мес ца вель мі ма-
ла. Пры хо дзіц ца ез дзіць на збо ры ў 
Пры бал ты ку: у Лат віі, Літ ве, Эс то ніі 
не да хо пу ў кры тых тра сах ня ма.

ВЕ РА БЕЙ ЧЫК, 
ІГ РА НА СКРЫ ПАЧ ЦЫ 

І ТРАЎ МЫ
Па куль мы раз маў ля ем з Аляк се-

ем, па тра се га ня юць хлоп цы роз на-
га ўзрос ту. По бач — іх баць кі, якія 
цал кам кант ра лю юць ход трэ ні роў кі: 
пад га ня юць, вы крык ва юць па ра ды і 
на ват пры бі ра юць ка мен не з да ро гі. 

Ня рэд ка гэ тыя да рос лыя муж чы ны 
са мі апан та ныя мо та кро сам. На-
прык лад, вы сту па юць у кла се «Хо-
бі» і па ра лель на трэ ні ру юць сва іх 
сы ноў: су пра ва джа юць на спа бор-
ніц твах, да па ма га юць з ра мон там 
ма та цык лаў, на ву ча юць абы хо дзіц-
ца са скла да най тэх ні кай, ін стру мен-
та мі. Трэ нер вы сту пае тут, хут чэй, у 
якас ці ін струк та ра і да рад чы ка.

Дождж уз мац ня ец ца, юныя гон-
шчы кі ха ва юц ца па баць коў скіх ма-
шы нах. Ма лень кі Да нік, яко му толь-
кі споў ні ла ся шэсць га доў, маўк-
лі вым ве ра бей чы кам ся дзіць пад 
на крыў кай ба гаж ні ка, па куль баць-
ка ра ман туе ма та цыкл. Гле дзя чы 
на стом ле на га хлоп чы ка, дзі віш ся: 
«Ня ўжо ма ці са спа кой ным сэр цам 
ад пус кае ма ло га на не бяс печ ныя 
трэ ні роў кі?» Муж чы на не цы ры мо-
ніц ца і пра ма лі ней на ад каз вае ры-
та рыч ным пы тан нем: «Хі ба ў яе пы-
та лі ся?» А за тым пры зна ец ца: «Час 
ад ча су пры хо дзіц ца пры му шаць 
Да ні ка зай мац ца. Бо ён лі чыць, што 
гэ та скла да на. Та ды тлу ма чу яму, 
што лю бы спорт па тра буе ня ма лых 
на ма ган няў». Трэ нер Аляк сей зна-
хо дзіць у гэ тай сі ту а цыі жыц цё вае 

па раў на нне: «Вось вя дзе ба бу ля 
ўну ка ў му зы ч ную шко лу, а ён не 
хо ча, упі ра ец ца, пла ча. Пла ча і іг-
рае на сва ёй скры пач цы. А по тым 
пад рас тае і дзя куе ба бу лі, што тая 
яго пры му ша ла. Каш тоў насць не-
ка то рых мо ман таў мы ра зу ме ем 
толь кі з уз рос там».

14- га до вы Алег Сер гі ен ка, дзя-
ку ю чы мо та кро су, ужо аб' ехаў 
паў-Еў ро пы. Вы сту паў на тур ні-
рах у Поль шчы, Сла ва кіі, Чэ хіі, быў 
чэм пі ё нам Бе ла ру сі ў кла се 50 куб. 
см і ся рэб ра ным пры зё рам у кла се 
65 куб. см. За раз хлоп чык пе-
рай шоў у са мы скла да ны клас — 
85  куб. см. Ма та цыкл не вя лі кі, а 
хут ка сці ўжо як у да рос лым раз ра-
дзе. Ад сюль траў мы, і мі ні мі за ваць 
іх мож на толь кі ўпар ты мі трэ ні роў-
ка мі, на якіх трэ не ры ву чаць, як 
упра віц ца на тра се з «жа лез ным 
ка нём». Пад ле так рас каз вае, што 
ўжо су ты каў ся з сур' ёз ны мі па шко-
джан ня мі (два ра зы ла маў клю чы-
цу, адзін раз — ру ку і кісць), але 
жа дан не вяр нуц ца за руль гэ та не 
ад бі ла. Хло пец раз ва жае фі ла соф-
скі:

— У лю бым спор це ёсць траў мы. 
Не бя да! Яны хут ка за гой ва юц ца.

Алег раў ня ец ца на свай го ку мі ра... 
Жэ ню Ты лец ка га. «Ад ной чы я ска-
заў Жэ ню, што ха чу быць па доб ным 
да яго, — ус па мі нае юны гон шчык. 
— А ён усміх нуў ся і ска заў: «Імк ні ся 
быць леп шым за мя не». Я за пом ніў 
гэ тыя сло вы. Ця пер гэ та мой дэ віз».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

Мо та крос — гэ та не прос та «сеў і па ехаў». Трэ ба ўмець 
раз ліч ваць дыс тан цыю і раз мяр коў ваць па ёй свае сі лы. 
А мыс лен не ма лень ка га дзі ця ці мо жа быць да гэ та га 
не пад рых та ва на.

У Ты лец кіх бы ла вя лі кая ма шы на, на кшталт аме ры кан скіх 
трэй ле раў, у якой спар тыў ная сям'я раз' яз джа ла па све це, 
удзель ні ча ю чы ў са мых прэ стыж ных спа бор ніц твах. 

ГІС ТА РЫЧ НАЯ 
ДА ВЕД КА:

Адзін з пер шых мо та кро-
саў ад быў ся ў 1908 го дзе на 
лон дан скім ва ен ным пля цы, 
дзе спа бор ні ча лі ма та цык ліс-
ты і... ка ва ле рыс ты на ко нях. 
Та ды ма та цык лы бы лі яшчэ 
не дас ка на лай ма шы най — фі-
ні ша ва лі ўсе кон ні кі і толь кі 
двое гон шчы каў.

У СССР рэ гу ляр ныя чэм-
пі я на ты кра і ны па мо та кро-
се пра во дзі лі ся з 1928 го да. 
Па пу ляр ная ў пе рад ва ен ныя 
га ды ка манд ная гон ка «Чка-
лаў скі мо та крос» збі ра ла сот ні 
ўдзель ні каў, а яе пе ра мож цы 
лі чы лі ся на цы я наль ны мі ге-
ро я мі.

Пас ля Дру гой су свет най 
вай ны мо та крос на быў су-
свет ны маш таб. З 1947 го да 
пра во дзіц ца буй ней шая гон ка 
«Мо та крос на цый», якая, па 
сут нас ці, з'яў ля ец ца ка манд-
ным чэм пі я на там све ту. Да 
1970-х га доў у гэ тых спа бор-
ніц твах да мі на ва лі бры тан цы, 
пас ля на пер шы план вый шлі 
аме ры кан цы і бель гій цы. Са-
вец кая ка ман да ста на ві ла ся 
пе ра мож цам толь кі ад ной-
чы  — у 1968 го дзе.

Кож ны з гэ тых хлоп цаў ма рыць стаць па доб ным да Жэ ні Ты лец ка га.Кож ны з гэ тых хлоп цаў ма рыць стаць па доб ным да Жэ ні Ты лец ка га.

Яўген Яўген ТЫЛЕЦКІТЫЛЕЦКІ — самы тытулаваны  — самы тытулаваны 
беларускі мотакросмэн.беларускі мотакросмэн.

Адзін за езд у мо та кро се 
доў жыц ца 

ад 15 да 20 хві лін. 
Ха пае ча су, каб ста міц ца.«Пра МО ТА нае» дзя цін ства«Пра МО ТА нае» дзя цін ства


