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У мінулыя выхадныя Зэльва стала цэнтрам каратэ – пад эгідай Беларускай 
федэрацыі шатакан каратэ-до тут прайшлі рэспубліканскі чэмпіянат і 
першынства “Зэльвенскія тыграняты”. Асноўная мэта спаборніцтваў – 
прапаганда здаровага ладу жыцця сярод маладога пакалення, папулярызацыя 
каратэ, павышэнне спартыўнага майстэрства навучэнцаў. 

Такой колькасці ўдзельнікаў у Зэльве яшчэ не было: паспаборнічаць сюды 
прыехалі 282 спартсмены з 28 клубаў і арганізацый Мінска, Гродна, 
Бабруйска, Пінска, Ваўкавыска і многіх іншых гарадоў. Даволі 
прадстаўнічай была дэлегацыя Беларускай федэрацыі шатакан каратэ на чале 
са старшынёй Андрэям Вількіным. Ён жа ўзначаліў судзейскую калегію, у 
склад якой увайшлі заслужаныя прадстаўнікі гэтай федэрацыі, прадстаўнікі 
спартыўных клубаў і арганізацый рэспублікі. На працягу двух дзён арэнай 
захапляльных, напружаных і дынамічных паядынкаў выступала вялікая 
спартыўная зала СШ №3. 

ЗЭЛЬВЕНСКIЯ ТЫГРАНЯТЫ 

Спартсмены малодшых 
узроставых груп спаборнічалі 
ў першынстве. Па традыцыі, 
яго адкрылі самыя юныя 
ўдзельнікі – каратысты ва 
ўзросце да 6 гадоў, якія 
толькі пачынаюць выступаць на 
вялікіх спабор-ніцтвах. Таму 
ў ката яны выконвалі самыя 
лёгкія фармальныя 
практыкаванні. хлопчыкі і 
дзяўчынкі стараліся выканаць 

практыкаванне як мага лепш. У адных гэта атрымлівалася лепш, у другіх – 
горш. У малодшай групе ўдала выступіў чатырохгадовы Кірыл Сцепанчук з 
Зэльвы, які стаў сярэбраным прызёрам. У наступнай узроставай групе ўсе 
прызавыя месцы занялі зэльвенцы: чэм-піёнам стаў Кірыл Шышлоўскі, 
сярэбраным прызёрам – Данііл Лозка, бронзавым – Данііл Тарыма. Кірыл 
Сцепанчук паспрабаваў свае сілы і ў гэтай, больш старэйшай, узроставай 
групе, і заняў чацвёртае месца.  
Вельмі ўдалымі сталі спаборніцтвы для Уладзіслава Ганчарэнкі, які 
выступаў сярод спартсменаў сямігадовага ўзросту. У сваёй групе ён 
заваяваў залаты медаль, затым яшчэ тройчы атрымліваў гэтую высокую 
ўзнагароду ў іншых раздзелах першынства. Акрамя гэтага, ён стаў 
сярэбраным і бронзавым прызёрам у старэйшых узроставых групах.  
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Кірыл Шышко пяць разоў стаў чэмпіёнам, двойчы – сярэбраным прызёрам 
спаборніцтваў. Такой колькасці ўзнагарод не атрымаў больш ні адзін 
удзельнік.  
Сярод спартсменаў ва ўзроставай групе ад 7 да 12 гадоў чэмпіёнамі ў 
індыві-дуальным ката сталі Іван Семяняка, Кірыл Малімонаў і Анастасія 
Мацюк, бронзавымі прызёрамі – Уладзіслаў Мацкевіч, Вадзім Чура. Некаторыя 
з іх удала выступілі і ў старэйшых узроставых групах (напрыклад, 
Анастасія заваявала яшчэ дзве бронзавыя ўзнагароды). 
У камандным ката не было роўных пераможнай тройцы ў складзе Уладзіслава 
Ганчарэнкі, Вадзіма Чуры і Кірыла Шышко. Яны перамаглі ва ўзроставай 
групе  
6–9 гадоў, затым – у групе 10–12 гадоў. Бронзавым прызёрам у гэтым 
раздзеле спаборніцтваў сталі 2 каманды: у складзе Мацвея Канановіча, 
Аляксандра Лазоў-скага і Уладзіслава Мацкевіча, а таксама Лізаветы Копач, 
Івана Семянякі і Івана Водніка. 
Самымі відовішчнымі сталі паядынкі ў індывідуальным кумітэ. У гэтым 

раздзеле спаборніцтваў 
зэльвенцы таксама былі на 
вышыні. Ва ўзроставых групах 5–
6 і 7 гадоў першае месца занялі 
Данііл Лозка, Уладзіслаў 
Ганчарэнка, другое – Данііл 
Тарыма і Аляксандр Лазоўскі, 
трэцяе– Данііл Шышлоўскі і 
Уладзіслаў Мацкевіч, чацвёртае 
– Кірыл Сцепанчук і Аляксандр 
Юрэвіч. Сярод каратыстаў-
васьмігодкаў сярэбраным 
прызёрам стаў Кірыл Шышко, а 
сярод удзельнікаў 9–10 гадоў 
ён– чэмпіён. У 7-гадовай 

узроставай групе сярэбраную ўзнагароду заваявала Ганна Крэчка.  
Па выніках першынства зэльвенскія каратысты занялі лідзіруючыя пазіцыі і 
тым самым пацвердзілі, што яны лепшыя не толькі ў вобласці, але і ў 
рэспубліцы. 

ШАНАВАННЕ ЮБІЛЯРАЎ 

Вечарам, пасля завяршэння 
першага дня рэспубліканскага 
першынства, у РДК адбылося 
святочнае мерапрыемства “Каратэ 
– гармонія жыцця і выхавання”, 
прысвечанае дзесяцігадоваму 
юбілею клуба “Фудасін”.   
Кіраўнік клуба Уладзімір Ламека 
расказаў пра станаўленне і 
поспехі “Фудасіна”. Ад сябе 
асабіста і ад вучняў ён выказаў 
вялікую падзяку за падтрымку 
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клуба, дапамогу ў арганізацыі спаборніцтваў у Зэльве старшыні 
райвыканкама Я.С.Пальчысу, намесніку старшыні райвыканкама В.М. Семяняку, 
начальніку аддзела адукацыі С.М.Лойку, старшыні Беларускай федэрацыі 
шатакан каратэ А.Я.Вількіну і спонсарам: старшыні галіновага прафсаюзнага 
камітэта РУП “Гроднаэнерга” В.І.Забароўскаму, старшыні прафкама 
“Ваўкавыскія электрасеткі” В.І.Астукевічу, дырэктару Зэльвенскага ПМС 
К.І.Бердніковічу, начальніку ўпраўлення капітальнага будаўніцтва 
М.П.Бердніковіч, старшыням СВК “Бародзічы” А.П.Прэдку, “Галынка” – 
Я.В.Грэцкаму, “Сынкавічы” – Д.А.Дзяшко, в.а дырэктара МПМК-148 А.В.Іскры, 
дырэктару РУП бытавога абслугоўвання В.С.Кічуку. Словы ўдзячнасці за 
цеснае супрацоўніцтва з клубам былі выказаны галоўнаму рэдактару газеты 
“Праца” К.У.Крэчка, дырэктарам СШ №2 і №3  
г.п.Зэльва А.М.Лукашэвіч і М.К.Літвінчыку.  
Цёпла і сардэчна павіншаваў зэльвенскіх каратыстаў з юбілеем намеснік 
старшыні райвыканкама Валянцін Семяняка. Ён адзначыў важкі ўклад 
спартыўнага клуба ў фізічнае выхаванне падрастаючага пакалення, 
фарміраванне ў дзяцей і падлеткаў здаровага ладу жыцця. Трэнеру клуба 

Уладзіміру Ламеку за плённую і 
творчую працу Валянцін Міхайлавіч 
уручыў Падзячнае пісьмо старшыні 
райвыканкама. 
З прывітальным словам да юбіляраў 
звярнуўся старшыня Беларускай 
федэрацыі шатакан каратэ-до 
Андрэй Вількін. Ён падзякаваў ім 
за высокія дасягненні на 
рэспубліканскіх і міжнародных 
спаборніц-твах, развіццё шатакан 
каратэ-до і ўручыў кіраўніку 
клуба кубак Беларускай федэрацыі 
каратэ.  

Са знамянальнай падзеяй зэльвенскіх каратыстаў павіншавалі благачынны 
Зэльвенскай акругі протаіерэй Георгій Субаткоўскі, начальнік аддзела па 
справах моладзі райвыканкама Марына Сіцько, старшыня прафкама 
прадпрыемства “Ваўкавыскія электрасеткі” В.І.Астукевіч, першы старшы 
трэнер зборнай каманды Беларусі па каратэ Алег Кірыенка, а таксама 
прадстаўнікі федэрацыі каратэ, кіраўнікі клубаў і арганізацый, былыя 
выпускнікі клуба “Фудасін”. Граматамі клуба былі адзначаны ўсе, хто 
дапамагае развіццю каратэ на Зэльвеншчыне і ў рэспубліцы. 
У час урачыстага мерапрыемства адбыліся паказальныя выступленні 
выхаванцаў клуба “Фудасін”. Прыгожымі канцэртнымі нумарамі парадавалі 
юбіляраў і гасцей лепшыя выканаўцы з устаноў культуры. 

ПЕРШЫНСТВА БЕЛАРУСI  

У другі дзень праходзіў Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па шатакан каратэ. 
У ім прымалі ўдзел больш падрыхтаваныя і вопытныя спартсмены, многія з 
якіх неаднаразова паспяхова выступалі на рэспубліканскіх і міжнародных 
спаборніцтвах.  
Спаборніцтвы праходзілі адразу на двух татамі. Ужо з першых хвілін 
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пачалася напружаная барацьба 
за прызавыя месцы. Фармальныя 
практыкаванні чэмпіянату, у 
параўнанні з першынствам, 
больш складаныя, да 
ўдзельнікаў прад’яўляюцца 
больш высокія патрабаванні. 
Таму нават самая нязначная 
памылка ці недакладнасць можа 
каштаваць спартсмену прызавога 
месца.  
Як на першынстве, так і на 
чэмпіянаце ў малодшай 
узроставай групе вызначыўся 

Кірыл Шышко. Ён прынёс нашай камандзе першую залатую ўзнагароду. Залатыя 
медалі ў гэтым раздзеле спаборніцтваў заваявалі Анастасія Мацюк, Ан-дрэй 
Жыліч, Максім Макей. У старэйшых узроставых групах яны атрымалі 
сярэбраныя і бронзавыя ўзнагароды. Сярэбранымі прызёрам у малодшай 
узроставай групе стаў Кірыл Малімонаў.  
Напружаная барацьба за прызавыя месцы разгарнулася паміж зэльвенцамі і 
прадстаўнікамі мінскіх спартыўных клубаў у камандным ката. Сярэбраным 
прызёрам у гэтым раздзеле стала тройка ў складзе Кірыла Гогаля, Анастасіі 
Мацюк і Кірыла Рыбака, бронзавымі – групы ў складзе Алега Копача, Кірыла 
Малімонава і Арцемія Чыжэўскага, Андрэя Жыліча, Максіма Макея і Рамана 
Моські.  
Самыя напружаныя і захапляльныя паядынкі адбыліся ў іпон кумітэ (для 
больш вопытных) і камандным кумітэ. Працягласць паядынкаў тут – да дзвюх 
хвілін, але яны патрабуюць значных фізічных і псіхалагічных намаганняў, 
тэхнікі выканання, канцэнтрацыі сілы волі, самавалодання. Даволі 
складаныя паядынкі былі ў Анастасіі Мацюк: саперніцы пераўзыходзілі 
дзяўчынку па росце. Але спартсменка ўмела атакавала, выкарыстоўваючы 
спрыяльныя моманты. У гэтым раздзеле Анастасія стала бронзавым прызёрам. 
Пераможна завяршыў усе паядынкі Максім Макей. Высокае спартыўнае 
майстэрства, адточанае падчас працяглых шматгадовых трэніровак, імгненная 
рэакцыя, імкненне да перамогі – вось галоўны сакрэт яго поспеху. 
Сярэбранымі прызёрамі ў гэтым раздзеле сталі Кірыл Гогаль, Андрэй Жыліч, 
Раман Моська. Чацвёртае месца заняў Андрэй Свістун. 
Паспяхова выступілі зэльвенцы ў камандным кумітэ. Чэмпіёнам у гэтым 
раздзеле стаў Іван Гарчычка, бронзавымі прызёрамі – Кірыл Малімонаў, 
Кірыл Шышко. Чацвёртае месца заняў Кірыл Рыбак. 
Акрамя медалёў, некаторыя нашы спартсмены атрымалі спецыяльныя 
ўзнагароды: Уладзіслаў Ганчарэнка – “Самаму юнаму пераможцу”, Іван 
Семяняка – “Прыз прагрэсу”, Андрэй Жыліч – “Лепшы ў камандзе Зэльвенскага 
раёна”. 
Судзейская брыгада ацэньвала спартсменаў аб’ектыўна, таму ніякіх спрэчных 
пытанняў не ўзнікала, вынікі падводзіліся вельмі хутка. У склад су-
дзейскай калегіі і сакратарыята ўваходзілі і зэльвенцы Іван Мацюк, Яніна 
Макей, Святлана Малімонава, Вольга Лозка, Алена Ганчарэнка, Ганна 
Ганчарэнка, Таццяна Якубовіч, Алег Хадукін, Юрый Семяняка, Дзяніс Воднік, 
Аляксей Жамойцін і многія іншыя. Дзякуючы іх адказнасці, арганізацыйным 
здольнасцям спаборніцтвы прайшлі на высокім узроўні.  
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