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У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра матч Куб ка Фе дэ ра цый і ін шыя са мыя 

пры кмет ныя на ві ны вы хад ных.

1. Тэ ні сіст кі збор най Бе ла ру сі вый шлі ў паў фі нал 

Куб ка Фе дэ ра цый. У Браў ншвай гу бе ла рус кі абы гра лі 

збор ную Гер ма ніі з су хім лі кам 4:0. Вы ра шаль нае ач-

ко ў гас ця вым чвэрць фі наль ным мат чы пры нес ла лі дар 

збор най Ары на Са ба лен ка, якая абы гра ла Ла у ру Зі ге-

мунд — 6:1, 6:1.

На га да ем, у пер шы дзень спа бор ніц тваў Ары на Са ба-

лен ка пе ра маг ла Анд рэа Пет ка віч — 6:2, 6:1, а Аляк санд ра 

Са сно віч бы ла мац ней шай за Тац ця ну Ма рыя — 7:6 (7:3), 

6:3. У пар ным па ядын ку Лі дзія Ма ро за ва і Вік то рыя Аза ран-

ка абы гра лі Ган ну-Ле ну Гро не фельд і Мо ну Бар тэль.

У паў фі на ле на ша збор ная су стрэ нец ца з ка ман дай Аў-

стра ліі на яе пля цоў цы, су стрэ ча прой дзе 20—21 кра са ві ка. 

Ад зна чым, што збор ныя Бе ла ру сі і Аў стра ліі яшчэ ні ра зу 

не су стра ка лі ся ў мат чах Куб ка Фе дэ ра цый. Дру гую паў-

фі наль ную па ру скла лі збор ныя Фран цыі і Ру мы ніі. Фран-

цуз скія тэ ні сіст кі ў 1/4 фі на лу пе ра маг лі на вы ез дзе Бель-

гію — 3:1, а ру мын кі так са ма ў гас цях пе рай гра лі чэш скую 

ка ман ду з лі кам 3:2.

2. Бе ла рус кія ве ла гон шчы кі з ка ман ды «Мінск» атры-

ма лі тры пе ра мо гі на ша шэй ных спа бор ніц твах у Тур цыі. 

Тац ця на Ша ра ко ва за ня ла пер шае мес ца на «Гран-пры 

Ала ніі». У ін шым стар це «Гран-пры Га зі па ша» бе ла рус ка Іна 

Са вен ка пер шай пе ра сек ла фі ніш ную ры су. У спа бор ніцт-

вах ся род муж чын у гэ тай гон цы най леп шым быў бе ла рус 

Бра ні слаў Са мой лаў. Яў ген Ка ра лёк, які вы сту паў за збор-

ную Бе ла ру сі, стаў ула даль ні кам ся рэб ра най уз на га ро ды ў 

муж чын скай гон цы на «Гран-пры Ала ніі».

Най мац ней шыя бе ла рус кія ве ла сі пе дыс ты пра цяг нуць 

пад рых тоў ку да ша шэй на га се зо на ў Тур цыі, а за тым вер-

нуц ца ў Мінск і бу дуць рых та вац ца да чэм пі я на ту све ту па 

ве ла спор це на трэ ку, які з 27 лю та га стар туе ў поль скім 

Пруш ка ве.

3. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» прай гра лі «Ура лач цы» 

з лі кам 2:3 у 16-м ту ры чэм пі я на ту Ра сіі ў су пер лі зе. 

У бя гу чым се зо не абедз ве ка ман ды су стра ка лі ся ў Ека ця рын-

бур гу, у пер шым кру зе чэм пі я на ту «Ура лач ка» на да маш няй 

пля цоў цы 1 снеж ня 2018 го да бы ла мац ней шая з лі кам — 3:1. 

У мі ну лым се зо не «Мін чан ка» двой чы абы гра ла ўраль скі 

клуб у Куб ку ЕКВ на ста дыі чвэрць фі на лу (3:1, 3:0).

Чар го вы матч у ра сій скай су пер лі зе бе ла рус кі клуб пра-

вя дзе на вы ез дзе 16 лю та га су праць чэ ля бін ска га «Ды на-

ма-Ме тар».

4. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва прай граў у 

11-м ту ры гру па во га эта пу Лі гі чэм пі ё наў фран цуз ска-

му «Ман пелье» з лі кам 23:29. Свой на ступ ны па яды нак 

у гру пе А Лі гі чэм пі ё наў БГК пра вя дзе 16 лю та га на сва ёй 

арэ не су праць ня мец ка га клу ба «Рай нЛе вен». Тур нір нае 

ста но ві шча ў гру пе А пас ля 11 гуль ня вых дзён: «Бар се-

ло на» — 18 ач коў, «Вар дар» — 15, «Ві вэ» — 14, «Весп-

рэм» — 14, «Рай нЛе вен» — 12, БГК — 5, «Ман пелье» — 5, 
«Крыс ці янс тад» — 5. У плэй-оф ЛЧ вый дуць шэсць най-
леп шых ка ман даў.

5. Ганд ба ліс ты ма гі лёў ска га клу ба «Ма шэ ка» прай-

гра лі ў пер шым мат чы 1/8 фі на лу еў ра пей ска га Куб ка 

вы клі ку бель гій ска му «Ві зэ» з мі ні маль най роз ні цай у 

лі ку — 31:32. Зва рот ны па яды нак за вы хад у чвэрць фі нал 

ад бу дзец ца 17 лю та га ў Бель гіі. Ра ней у жа но чым Куб ку 

вы клі ку ганд ба ліст кі «Го ме ля» вый шлі ў 1/4 фі на лу, двой чы 

абы граў шы ў ся бе до ма хар вац кі клуб «Ко ка» з Ва раж дзі-

на — 30:18 і 32:23.

Рэс пуб лі кан скія спа-

бор ніц твы па бія тло не 

ад кры лі вя лі кі га ра чы 

лю ты ў Раў бі чах. Ме-

на ві та тут у вы хад ныя 

прай шоў фі наль ны этап 

тур ні ру «Снеж ны снай-

пер»: 168 школь ні каў з 

усёй Бе ла ру сі ад 11 да 

16 га доў — для хлоп цаў 

і дзяў чат гэ та ма лень-

кая Алім пі я да ста ла га-

лоў най па дзе яй го да.

На лыж ні ўсё па-да рос-

ла му: каб тра піць у фі нал 

«Снеж на га снай пе ра», 

юныя спарт сме ны прай шлі 

не каль кі эта паў на школь-

ных і ра ён ных спа бор ніцт-

вах, по тым — на аб лас ных. 

Та кім чы нам, у Раў бі чах 

мы ўба чы лі прад стаў ні коў 

з усіх аб лас цей кра і ны, 

у гэ тыя дні іх ува га бы ла 

сфа ку са ва на на дыс тан цыі 

і аг ня вых ру бя жах. А вось 

на тры бу нах кі пе лі эмо цыі, 

пад тры маць спарт сме наў 

пры еха лі ба лель шчы кі не 

толь кі з Мін ска.

За тры нац цаць га доў іс-

на ван ня тур ні ру ён да па мог 

ад шу каць дзя сят кі та ле на ві-

тых спарт сме наў, а га лоў-

нае — па ста віў на лы жы 

сот ні бе ла рус кіх школь ні каў. 

Не ка то рым «Снеж ны снай-

пер» даў пу цёў ку ў вя лі кі 

спорт, бо па вы ні ках толь-

кі мі ну ла га го да паў сот ні 

ўдзель ні каў бы лі ада бра ны 

і пра тэс ці ра ва ны трэ не ра мі, 

а чац вё ра з іх сён ня за лі ча-

ны ў спе цы я лі за ва ныя біят-

лон ныя шко лы.

«Най леп шая ацэн ка на-

шай пра цы — ста ноў чыя 

вод гу кі гле да чоў. Лю дзі пры-

яз джа юць за га дзя да го нак 

і шчы ра хва рэ юць за сва іх 

спарт сме наў, а юныя стра ля-

ю чыя лыж ні кі, у сваю чар гу, 

эма цы я наль на за вяр ша юць 

вы ступ лен ні, — ад зна чыў у 

час раз мо вы з жур на ліс та мі 

па моч нік стар шы ні Прэ зі-

дэнц ка га спар тыў на га клу-

ба Па вел ЯГО РАЎ. — Для 

мно гіх гэ тыя спа бор ніц твы 

ста нуць пу цёў кай у вя лі кі 

спорт, але на ват ка лі дзе ці і 

не звя жуць сваё жыц цё з бія-

тло нам, ура жан ні ад «Снеж-

на га снай пе ра» за ста нуц ца з 

імі на ўсё жыц цё». Так са ма ён 

ад зна чыў, што ў да лей шым 

тур нір бу дзе ўдас ка наль вац-

ца. На прык лад, у на ступ ным 

се зо не пла ну ец ца з пер ша га 

эта пу пра вя дзен не бія тлон-

ных спа бор ніц тваў у адзін 

дзень, а не асоб на страль ба 

ў ці ры і лыж ныя гон кі, як гэ та 

да зво ле на рэг ла мен там ця-

пер. «Бу дзем ста рац ца мак-

сі маль на за ці ка віць юных 

ат ле таў», — да даў Па вел 

Яго раў.

На га да ем, ця пер тур нір 

скла да ец ца з дзвюх дыс цып-

лін — спрын ту і зме ша най 

эс та фе ты, каб ада брац ца 

на дру гую, трэ ба доб ра вы-

сту піць у пер шай. 

Сё ле та больш за ўсё 

ўзна га род са бра лі ста ліч-

ныя спарт сме ны, іх ка ман-

да і ста ла най мац ней шай у 

агуль на ка манд ным рэй тын-

гу, сле дам ідуць Мін ская і 

Го мель ская воб лас ці. Уз на-

га родж ван не пе ра мож цаў і 

пры зё раў пра вя ла ча ты рох-

крат ная алім пій ская чэм-

пі ён ка Да р'я До мра ча ва. 

Акра мя куб каў для юных 

ка лег яна пад рых та ва ла 

спе цы яль ныя сюр пры зы — 

эле мен ты спар тыў най экі-

пі роў кі, Да р'я па жа да ла 

бія тла ніс там да лей шых пос-

пе хаў у спор це і вы ка за ла 

над зею, што яе па да рун кі 

да да дуць ім ма ты ва цыі. Ну 

а свае ме да лі пе ра мож цы 

і пры зё ры атры ма юць 18 

лю та га пад час «Гон кі ле ген-

даў», якая і пра цяг не га ра чы 

лю ты ў Раў бі чах.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

Тра піць у цэльТра піць у цэль

«СНЕЖ НЫ СНАЙ ПЕР» 
ЯК СТАРТ ДЛЯ ТА ЛЕН ТАЎ

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пы тан ні са ні тар на-эпі дэмія-

ла гіч на га за бес пя чэн ня 

муль ты спар тыў на га фо ру му 

аб мер ка ва лі на су стрэ чы 

прад стаў ні коў фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» 

і спе цы я ліс таў сан эпі дслуж баў 

роз на га ўзроў ню.

Асноў най мэ тай пра ве дзе най дыс-

ку сіі бы ло прад ста віць ра бот ні кам 

цэнт раў гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі мак сі-

маль на поў ную ін фар ма цыю аб Гуль-

нях, спар тыў ных аб' ек тах, пра цэ се 

ар га ні за цыі хар ча ван ня для клі енц кіх 

груп і за дзей ні ча ных апе ра та рах хар-

ча ван ня.

Прэ зен та цыя Ды рэк цыі ўтрым лі ва-

ла звест кі пра ар га ні за цыю хар ча ван-

ня на ўсіх спар тыў ных і не спар тыў ных 

аб' ек тах Гуль няў. Пас ля ад быў ся ад-

кры ты дыя лог, пад час яко га аб мер-

ка ва лі пы тан ні ка ар ды на цыі ра бо ты 

за ці каў ле ных служ баў і па пя рэ джан ня 

маг чы мых ры зык.

— Трэ ба не за бы ваць, што ме ра-

пры ем ства з'яў ля ец ца муль ты спар-

тыў ным, та му мяр ку ец ца за дзей ні чаць 

шмат аб' ек таў, дзе бу дзе зна хо дзіц ца 

шмат лю дзей, а так са ма шмат апе ра-

та раў хар ча ван ня, — звяр ну ла ўва гу 

на чаль нік упраў лен ня па ар га ні за-

цыі хар ча ван ня фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

Юлія КРАЎ ЧАН КА. — Ме на ві та та му 

сур' ёз ны ак цэнт ро біц ца на хар чо вую 

бяс пе ку. Але мы так са ма су ты ка ем ся 

і з між на род ны мі нор ма мі, якія не аб-

ход на вы кон ваць. Увесь пра цэс ар га ні-

за цыі хар ча ван ня на Гуль нях па тра буе 

вы трым кі пэў ных нар ма ты ваў пра вя-

дзен ня ана ла гіч ных ме ра пры ем стваў. 

На ця пе раш нім эта пе ў нас за клю ча ны 

ўсе дагаворы з асноў ны мі апе ра та ра мі 

хар ча ван ня. Ка лі вес ці га вор ку аб хар-

ча ван ні спарт сме наў, то ўжо ідзе тэс ці-

ра ван не страў. Так са ма тэс ці ру ец ца і 

ра бо та пер са на лу. У част цы спар тыў-

ных аб' ек таў да га во ры з апе ра та ра мі 

за клю ча ны, ме ню зна хо дзіц ца ў ста дыі 

рас пра цоў кі і ад пра цоў кі страў.

Удзел у су стрэ чы пры ня лі прад-

стаў ні кі цэнт раў гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 

ра ё наў Мін ска, спе цы я ліс ты Мінск ага 

га рад ско га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я-

ло гіі, Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя, 

якія бу дуць акрэ ды та ва ны для су пра-

ва джэн ня ме ра пры ем стваў на спар-

тыў ных арэ нах і аб' ек тах хар ча ван ня 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Як ад зна чы ла 

га лоў ны дзяр жаў ны са ні тар ны ўрач 

Мін ска Нэ лі ГІН ДЗЮК, са ні тар на-эпі-

дэ мі я ла гіч ная служ ба бе ла рус кай ста-

лі цы мае вя лі кі до свед за бес пя чэн ня 

і су пра ва джэн ня ма са вых ме ра пры-

ем стваў.

— За раз вель мі важ на «зве рыць 

га дзін ні кі», каб вы раз на вес ці ра бо ту 

не толь кі па асноў ным аб' ек це хар ча-

ван ня ў Вёс цы спарт сме наў, але і па 

аб' ек тах хар ча ван ня на ўсіх спар тыў-

ных аб' ек тах, дзе бу дуць зна хо дзіц ца 

прад стаў ні кі роз ных клі енц кіх груп, 

удзель ні кі і гос ці ме ра пры ем стваў, — 

пад крэс лі ла Нэ лі Гін дзюк . — Са ні тар-

на-эпі дэ мі я ла гіч най служ бай Мін ска 

су мес на з Ды рэк цы яй рас пра ца ва ны 

ўсе не аб ход ныя пла ны, пра во дзіц ца 

гі гі е ніч нае на ву чан не пер са на лу, які 

бу дзе зай мац ца пад рых тоў кай ежы 

для па трэб Гуль няў. Акра мя та го, аб-

сле да ва ны па стаў шчы кі пра дук цыі, 

ада бра ныя про бы, пра во дзіц ца ма ні-

то рынг усіх гэ тых аб' ек таў. Так са ма 

ар га ні за ва ны ма ні то рынг мес цаў пра-

жы ван ня, хар ча ван ня і ў цэ лым усіх 

мес цаў ма са ва га зна хо джан ня гас цей 

і жы ха роў ста лі цы.

Удзель ні кі су стрэ чы вы зна чы лі да-

лей шую стра тэ гію ме ра пры ем стваў па 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ным за бес пя-

чэн ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Ак цэнт на хар чо вую 
бяс пе ку


