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“ГАРМОНІЯ ШАТАКАНА” ЗАЧАРОЎВАЕ 
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На пачатку вясны ў спартыўнай зале гімназіі былі праведзены традыцыйныя 

рэспубліканскія спаборніцтвы па шатакан каратэ-до, прысвечаныя 

Міжнароднаму дню жанчын. 

Асаблівасцю праграмы спаборніцтваў з’яўляецца шырокае прадстаўніцтва дзяўчат-

спартсменак і спартсменаў-бацькоў, а таксама спаборніцтвы па тушэнні свечак, якія 

лічацца ў шатакане своеасаблівым тэхнічным кантрольным тэстам майстэрства.  

Сярод ганаровых гасцей на мерапрыемстве прысутнічалі заслужаны майстар спорту 

краіны, шматразовая пераможца міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтваў, 

тэхнічны дырэктар Беларускай федэрацыі шатакан каратэ-до Святлана Вількіна, 

прызёр чэмпіянату свету і Еўропы па шатакан каратэ-до сярод ветэранаў, кавалер 

ордэна Маці за нараджэнне і выхаванне шасцярых дзяцей Алена Корвін-Кучынская, 

спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама 

Уладзімір Грэк, дырэктар гімназіі Галіна Казлоўская, першы сакратар райкама БРСМ 

Юлія Зяневіч. 
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У турніры прынялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх абласцей краіны і г. Мінска. Больш як 

дзвесце прадстаўнікоў розных клубаў выйшлі на спартыўную арэну, каб пазмагацца за 

званне лепшых у сваіх узроставых катэгорыях. 

Пераможцы і прызёры атрымалі арыгінальныя медалі, дыпломы і спецыяльныя прызы, 

спонсарамі якіх выступілі РК БРСМ, раённы выканаўчы камітэт, аддзел ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі, індывідуальны прадпрымальнік Алег Латыш, 

клуб “Бушыдо”, Беларуская федэрацыя шатакан каратэ-до. 

Спецыяльныя прызы атрымалі “самая юная ўдзельніца”, якой стала пяцігадовая 

Аляксандра Саніна (клуб “Айсберг” г. Мінска), “самая старэйшая мама” – Алена 

Пармон (клуб “Бушыдо” г. Узда). “Самай абаяльнай удзельніцай” па прызнанні 

мужчынскай паловы аргкамітэта стала Ганна Свідзерская (акадэмія каратэ г. Мінска). 

“Лепшай у камандзе Уздзенскага раёна” прызнана Жанна Пятроўская (клуб “Бушыдо” 

). “Самай універсальнай спартсменкай” аб’яўлена Анастасія Ждановіч (клуб “Айсберг”), 

“самай спартыўнай сям’ёй” прызнана сям’я Фалько (тата Анатолій з дзецьмі Нілам, 

Аляксеем, Меланняй). 

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. У студзені свой першы экзамен здалі Алена 

Пармон, Дзмітрый Калабін, Аляксандр Тоўсты, Анатолій Фалько, Ніл Фалько, 

Мікіта Фянюк, Аляксей Арлоў, Вольга Мыслівец, Назар Мыслівец, Вольга 

Калеснічэнка, Мікіта Калеснічэнка. 



Сертыфікаты аб здачы экзамена на вышэйшую вучнёўскую ступень (1 кіу) атрымалі 

Аляксандр Жук, Уладзіслаў Пяткевіч, Георгій Мялешка. 

 

Уздзенцы сёлета атрымалі шмат узнагарод. На рахунку каманды з 39 чалавек 3 

першыя, 4 другія, 10 трэціх і 11 чацвёртых месцаў. Залатыя медалі заваявалі Вольга 

Мыслівец, Уладзіслаў Пяткевіч, Юрый Фянюк. Сярэбраныя медалі папоўнілі 

скарбонкі Жанны Пятроўскай, Дзмітрыя Коласа, Дар’і Касабуцкай, Вольгі 

Калеснічэнка. Бронзавыя медалі атрымалі Наталля Ватаманюк, Ніл Фалько, 

Анатолій Фалько, Аляксандр Тоўсты, Дзмітрый Калабін, Максім Малянок, 

Аляксандр Жук, Андрэй Салавей, Яўген Нікановіч. 

Насычаная праграма мерапрыемства, вытанчаныя рухі спартсменаў у кімано падчас 

дэманстрацыі свайго майстэрства стварылі непаўторную атмасферу, прасякнутую 

чароўнай і экзатычнай энергетыкай усходняга баявога мастацтва. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера ЛУКАШЭВІЧ, 
Сяргей ШАРАЙ (фота) 


