
Бокс  —  жыццё

Быу мараком, 
стау педагогам

“Я нарадз1уся ва Укра1не 
у горадзе Краснадоне. Вель- 
М1 хацеу стаць мараком, таму 
што мой дзядуля 1м быу, ён на- 
ват хадз1у на крэйсеры “Ауро- 
ра”. Паступ1у у Адзскую ма- 
раходную школу, працавау на 
танкеры “Марыс Тарэз”, па- 
бывау ва ус1х морах I ак1янах. 
Затым праходз1у службу у Са- 
вецкай АрмИ, у паветрана-дэ- 
сантных войсках”, —  расказ- 
вае педагог.

У 1976 годзе 1ван Ула- 
дз1м1рав1ч скончыу Гродзен- 
ск1 тзхн1кум ф131чнай культу
ры I па размеркаванн! трап1у у 
сярэднюю школу №  16 Гродна. 
У 1977 годзе на базе установы 
праходз1у Усесаюзны сем1нар 
па ф1звыхаванн1, дзе трэнер 
правёу паказальны урок. Ус1м 
прысутным ён спадабауся, за 
што 1ван Дзёмушюн атрымау 
грамату М1нютэрства асветы 
I ацэнку за сваю работу —  вы- 
датна. У 1980 годзе педагог 
скончыу Беларуск! дзяржауны 
Ыстытут ф1з1чнай культуры, а 
у 1986 годзе пераехау у Карэ- 
Л1ЧЫ. 3 таго часу \ пачау папуля- 
рызаваць бокс.

Увогуле спорт прысутн1чау 
у ЖЫЦЦ1 1вана Уладз1м1рав1ча 
заусёды. У дзяц1нстве ён зай- 
мауся боксам, лёгкай атлеты- 
кай, старауся паспрабаваць 
як мага больш. Але асабл1вую 
асалоду атрымл1вау ад баявых 
мастацтвау, бо там трэба за- 
сяроджвацца, валодаць сва1м 
целам, за каротк! час прымаць 
важныя рашэнн!. “Нават пад- 
час работы мараком або служ
бы у войску спорт я не пак1дау. 
Пакуль чакау рэйса, займауся, 
на судне I сам займауся, I 1н- 
шых трэн1равау. Так што мая 
кар’ера педагога пачалася 
раней —  да аф1цыйнага пра- 
цауладкавання”.

Кал! дзец! прыходзяць, каб 
зап1сацца у гурток, 1ван Дзё- 
мушюн бярэ IX на выпрабаваль- 
ны тэрм1н. Гутарыць з бацькам!, 
каля тыдня наз1рае за магчы- 
мым спартсменам: ц1 ёсцьуяго 
жаданне, ц1 мае ён здольнасц!. 
Займацца хочуць I у 1 класе, I у 
2-м, 1 у 4-м. Спачатку щзе агуль- 
ная ф1з1чная падрыхтоука, толь- 
к1 3 часам пачынаюцца практы- 
каванн! непасрздна па боксе. 
“Бокс —  гэта так) в1д спорту, 
дзе нельга трэн1раваць проста 
удары. Я, напрыклад, гульня- 
выя В1ДЫ, лёгкую атлетыку вы- 
карыстоуваю, але выкарыс- 
тоуваю так, каб яны развевал! 
неабходныя якасц!: хуткасць, 
с1лу, выносл1васць. Вядома, 
працуем I на мяхах, \ з гантэля- 
м1. Дзец! розныя, мы разв1ваем 
тое, чаго 1м нестае, падб1раем 
спецыяльныя практыкаванн!. 
1ндывщуальная работа абавяз- 
ковая”.

1ван Уладз1м1рав1ч гаво- 
рыць, што па некаторых дзецях 
адразу бачна, стануць яны вя- 
л1к1м1 спартсменам! ц1 не, ад- 
нак гэта залежыць не тольк! 
ад IX. Так, можна мець задатю, 
патрэбны характар, але баць- 
к1, напрыклад, будуць супраць.

Кож ную  ран 1цу 1ван Д зём уш кт  
пачынае з практыкаванняу на самаробным  
трэнажоры, потым 1дзе у  Карэл1цк1 
раённы цэнтр творчасц! дзяцей I моладз!
I праводз1ць занятк! па боксе. Цудоуная  
ф1з1чная форма, вял1кая энерпя ! прага да 
жыцця Н1КОЛ1 не выдадуць яго сапраудны  
узрост. Але я па сакрэце скажу: 73 гады.
I 34 3 IX ён аддау дадатковай адукацьн.

I

тзялатмитм^рукаш
прызерам сярод кадэтау на 
чзмп1янаце Еуропы, у 2018 го
дзе паехау на маладзёжны 
чэмп1янат свету у Венгрыю. У 
першым ба1 Аляксей перамог 
груз1на Цемуры Кемадзэ, за
тым у чвэрцьфтале не пак1- 
нуу надзе! амерыканцу Алекс!- 
су Эсп1на. На жаль, у пауф1нале 
баксёр 3 Карзл1ч удзельн1чаць 
не змог: атрымау трауму. 3 
чэмп1янату свету Аляксей вяр- 
нууся 3 бронзавым медалём. У 
2019 годзе стау уладальн1кам 
Кубка Беларус!. Зараз ён сту- 
дэнт Гродзенскага дзяржауна- 
га ун1верс1тэта 1мя Янк1 Купалы 
I, што больш важна, кандыдат 
на удзел у Ал1мп1йск1х гульнях.

Друг! знакам1ты выхава- 
нец 1вана Уладз1м1рав1ча —  Ра
ман Лопш. У 2000 годзе ён 
стау чэмп1ёнам Веларус!, а у 
2003 годзе —  чэмп1ёнам Еуро
пы па к1кбокс1нгу. Цяпер жыве 
у ГерманИ, працуе ф1з1ятэра- 
пе^ам, узначальвае аддзялен- 
не рэаб1л1тацьм Дуйсбургскай 
бальн1цы (чым яшчз раз даказ- 
вае, што у прыярытэце спарт- 
сменау не тольк! 
спорт), з ’яуляецца 
суперв1зарам Фе- 
дэрацы! свету па

Што застаецца тако
му хлопцу? Х1ба што 
СЫСЦ1. Тольк! 3  часам 
некаторыя бацьк! ра- 
зумеюць, што 1х дз1ця 
магло шмат чаго да- 
сягнуць. “Бывала, 
потым сустракаеш- 
ся 3  мамай ц1 татам 
I чуеш: “Вы мел! ра- 
цыю”. Але што зра- 
б1ць, позна”, —  раз- 
важае трэнер.

Каб стаць паспя- 
ховым у боксе, трэ
ба, у першую чар- 
гу, палюб1ць гэты вщ 
спорту. 3 любоую 
прыходз1ць I жадан
не 1м займацца, I ра
зумение мэты, да 
якой хочацца дайсц!. 
Характар, с1ла вол1, 
адвага выбудоува- 
юцца па ходзе занят- 
кау, I гэта, безумоуна.

/ Займацца боксам нкол! не позна. Канечне, кал! хочацца 
. стаць прафес 'тналам I падняцца на п ’едэстал чэмп 'тнату 

свету, лепш 1сц1 на трэн1роук1 удзяц1нстве. Але для 
задавальнення сваёй ц1кавасц1 н1як1х узроставых  ̂
абмежаванняуняма. Дарэчы, самым старэйшым ' 
баксёрам у свеце стау брытанец Стыу Вард, як! 
амаль у 61 год правёу прафес1йны бой супраць 
54-гадовага немца.

2 Лепш не пачынаць трэн/роую, кал! у  вас 
т ёсць траумы галавы, афтальмалапчныя за- 
хворванн!, сур'ёзныя праблемы з ц!скам, сэрцам 

! апорна-рухальным апаратам. Увогуле лепш пра- 
кансультавацца з урачом перад зап!сам на занятк!.

З Бокс не забаронены жанчынам. Наадва- 
т рот, гэта вельм! добрая магчымасць ск!нуць негатыу- 

ную энерпю. Чэмп!янаты свету сярод жанчын праводзяцца з 
2001 года,! колькасць тых, хто хоча паспрабаваць сябе у гэ- 
тым в!дзе спорту, тольк! расце.

4  Бокс — гэта паляпшэнне выносл!васц!. Трэшроук! 
т складаюцца не тольк! з адпрацоук! ударау ц! спарын- 

гау, яны уключаюць ! !ншыя ф!з!чныя нагрузк!. Усё разам 
!дзе на карысць аргашзму. Бокс — гэта разв!ццё стратэпч- 
ных навыкау. Як абаран!цца, як атакаваць, якую тактыку 
прымян!ць? Шматпытанняу, як!я трэба вырашыць за секун
ды, —  добрая трэшроука для мозгу. Бокс 
цы!, упэуненасць у сабе ! сва!х с!лах.

ВЯЛ1К1 плюс. Мног1я выхаванцы 
1вана Уладз1м1рав1ча паступт! у 
ваеннае вучыл1шча, служаць на 
гран1цы Беларус!, што вельм! 
радуе трэнера. Як чалавек, як! 
сам быу мараком ! часткай ар- 
м!!, ён выступае за тое, каб! яго 
спартсмены ведал!, што зна- 
чыць абараняць Радз!му.

Карэл1цк1я зорк!
За 34 гады трэнер выпусц!у 

ужо не адно пакаленне спарт- 
сменау. Мнопя з !х —  сапрауд- 
ныя таланты ! гонар сваёй ма
лой радз!мы. Напрыклад, 
Аляксей Алфёрау. Ён майстар 
спорту м1жнароднага класа, у 
2014 годзе стау сярэбраным

гэта яркт эмо-

к!кбокс!нгу у СНД ! Прыбалты- 
цы, стваральн!кам, к!раун!ком 
! тренерам школы баявых адз!- 
наборствау.

Гродзенскае дзяржаунае 
вучыл!шчаал!мп!йскагарэзерву 
стракац!ць 1мёнам! выхаванцау 
1вана Дзёмушкжа: Арцём Орс1ч 
(кандыдат у майстры спорту, 
чэмп!ён Беларус! 2018 года), 
Яуген Бултык (у 2019 годзе 
узяу 3-е месца чэмп!янату кра!- 
ны), Уладз!слау Марчык (у тым 
жа годзе таксама стау бронза
вым прызёрам нацыянальнага 
чэмп!янату), а таксама Яуген ! 
Аляксей Ардзюк!, Юрый Сямё- 
нау, як!я был! чэмп!ёнам! Гро- 
дзенскай вобласц!.

“Мая задача —  падрыхта- 
ваць хлопцау да такога узроу- 
ню, каб яны выйграл! абласныя 
спаборн!цтвы ! змагл! трап1ць у 
вучыл!шча ал!мп!йскага резер
ву. Там !ншыя трэнеры, як!я ве- 
даюць, як лепш займацца са 
спартсменам! на больш высо- 
к!м узроун!. Я пастаянна пад- 
трымл!ваю сувязь з педагогам! 
адтуль, напрыклад з Аляксеем 
Ваучанам. Ен ма!х выхаванцау 
даводз!ць да самай вяршын!”. 
1ван Уладз!м!рав!ч не шка- 
дуе, што перадае сва!х хлоп
цау !ншым, бо кал! трэн!раваць 
спартсмена да канца, то трэ
ба к!нуць ус!х астатн!х, а да та
кога трэнер не гатовы. “Мног!я 
гэтага не разумеюць. Яны ха- 
паюць здольнае дз!ця ! н!кому 
не аддаюць. Але я л!чу, што гэта 
няправ!льна. Няхай кожны зай- 
маецца сваёй справай, тады 
будзе вын!к".

Раней ! 1вану Уладз!м!рав1- 
чу прапаноувал! працаваць у 
вучыл!шчы, тольк! гэта не для 
яго. “Як жа я к!ну сва!х дзя
цей?” —  пытаецца педагог Ён 
шануе кожнага, хто прыходз!ць 
да яго, ! кожнаму хоча даць па 
макс!муме.

Здзяйсненне мары 
набл!жаецца
Сваё майстэрства трэ

нер стараецца пастаянна 
удасканальваць. Л!чыць, 
што кал! чалавек гаво- 
рыць, што усё ведае ц1 
усяго дасягнуу, значыць 
ён зн!к. Вопыт пав!нен 
бесперапынна назапа- 
швацца. “Прыйду на 
трэн!роуку у вучыл!ш- 
ча, пагляджу, як там 
займаюцца, можа, 
штосьц! для сябе 

знайду. Паеду на спа- 
борн!цтвы як!я-небудзь, 
паназ!раю за разм!нкай, 
нешта у сябе прымяню. 
Нават спаць кладуся —  
надумаю, потым прысн!ц- 
ца якое-небудзь практы- 
каванне, ужо чакаю гэтай 
трэн1роук!, каб хутчэй па- 
казаць хлопцам”.

1ван Дзёмушк!н марыць 
як мага даужэй працаваць з 
дзецьм!! давесц! !х да най-

вышэйшых п’едэсталау: чэм- 
п!янату свету ! Ал!мп!йск!х гуль- 
няу. Кал! 3 Аляксеем Алфёравым 
складзецца усё добра, то побач 
3  гэтым! марам! можна будзе 
пастав!ць птушачку. Хаця трэнер 
упэунены, што таленав!тыя дзец1 
прыходзяць займацца паста
янна, таму спыняцца на адным 
чэмп!ёне ён не зб1раецца.

“Мяне 3 дзяц!нства вучы- 
л!: “Выб!рай тую прафеаю, 
якую ты люб!ш”. Кал! я працую 
3  дзецьм!, то адчуваю, што зра- 
б!у прав!льны выбар. Яны залог 
майго здароуя, маё жыццё”.

Настасся ХРЫШЧАНОВ1Ч.
кI^^узI^сI^апоV!с^  ̂@паз^да2. Ьу 

Фота 3 арх1ва 
героя матэрыялу.


