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Сёлета штогадовыя рэспубліканскія спаборніцтвы па шатакан каратэ-до 
“Гармонія шатакана”, прысвечаныя Міжнароднаму дню жанчын, 
прайшлі ў дзясяты раз. Яны ўжо сталі своеасаблівым спартыўным 
брэндам Беларускай федэрацыі шатакан каратэ-до і Уздзенскага раёна. 
Вызначальнай асаблівасцю праграмы спаборніцтваў з’яўляецца шырокае 
прадстаўніцтва дзяўчат-спартсменак і спартсменаў-бацькоў, а таксама 
спаборніцтвы па тушэнні свечак, якія лічацца ў шатакане свое-
асаблівым тэхнічным кантрольным тэстам майстэрства. 

Ініцыятарамі і арганізатарамі правядзення спаборніцтваў выступілі 
Беларуская федэрацыя шатакан каратэ-до, адпаведны раённы клуб 
“Бушыдо”, аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі і 
адукацыі, спорту і турызму. Сярод ганаровых гасцей на мерапрыемстве 
прысутнічалі намеснік старшыні райвыканкама Ала Зінавенка, в. а. 
начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Людміла Кашча, 
намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзмітрый 
Чарнавус, старшыня РА РГА “Белая Русь” Ігар Ткачэнка, дырэктар 
гімназіі Зінаіда Жукоўская. 

У турніры прынялі ўдзел 212 спартсменаў з 25 спартыўных клубаў, 
прадстаўнікі ўсіх абласцей краіны і г. Мінска. Спаборніцтвы праходзілі ў 
трох спартыўных залах гімназіі. Барацьба за перамогу ішла ў 35 
раздзелах спартыўнай праграмы. Пераможцы і прызёры атрымалі 
арыгінальныя медалі, дыпломы і спецыяльныя прызы, спонсарамі якіх 
выступілі РК БРСМ, “Белая Русь”, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і 
па справах моладзі, індывідуальны прадпрымальнік Алег Латыш. 
Уручаны спецыяльныя прызы “самай юнай удзельніцы”, якой стала 
Мілана Жук (раённы клуб “Бушыдо”), “самай старэйшай маме” – 
Святлане Вількінай. “Самай абаяльнай удзельніцай” па прызнанні 
мужчынскай паловы аргкамітэта стала Наталля Ватаманюк (“Бушыдо”), 
“лепшымі ў камандзе Уздзенскага раёна” прызнаны Вера Карачун і 
Яўгеній Вішнеўскі, “самымі ўніверсальнымі спартсменамі” аб’яўлены 
Паліна Лявонава (клуб “Айсберг” г. Мінск) і Ілья Бабаеў (“Акадэмія 
каратэ” г. Мінск). Акрамя таго, традыцыйныя падарункі і кветкі 
жанчынам-удзельніцам падрыхтавала раённая арганізацыя “Белая Русь”. 
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Добрай традыцыяй стала ўручэнне экзаменацыйных сертыфікатаў і 
членскіх білетаў выхаванцам раённага клуба “Бушыдо”, якія нядаўна 
здалі свае першыя экзамены і атрымалі магчымасць насіць белы пояс. 

Уздзенцы сёлета атрымалі шмат узнагарод. У раздзеле “ката” 
вызначыліся Сяргей Пруднікевіч (II месца), Вера Карачун (III), Фёдар 
Максімовіч (III), Андрэй Кантаровіч (IV), Уладзіслаў Пяткевіч (IV), 
Алеся Міхед (IV). У раздзеле “кумітэ” – Яўгеній Вішнеўскі (I), Іван 
Быліновіч (II), Мікіта Качур (II), Павел Прыёмка (IV), Яўгеній 
Пруднікевіч (IV). У тушэнні свечак лепшымі сталі Яўгеній 
Мухамеджанаў (I), Яўгеній Нікановіч (I), Яўгеній Салавей (II), Андрэй 
Салавей (III),Кірыл Харужы (III),Аляксандр Жук (III),Юрый Фянюк (IV). 

Чарговую ўзнагароду — памятны нагрудны знак “За асаблівыя заслугі ў 
развіцці шатакан каратэ-до ў Рэспубліцы Беларусь” атрымаў кіраўнік 
раённага клуба шатакан каратэ-до “Бушыдо” Алег Плахаў. 

НА ЗДЫМКЕ: узнагароду атрымлівае Алег Плахаў  

                                                                Фота Святланы  АСТРАВУХ
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