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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

ТЭС ТА ВЫ 
ТУР НІР 
ПРОЙ ДЗЕ 
Ў ВЕ РАС НІ
Між на род ныя спа бор ніц твы па бад мін то не 
Belarus Іnternatіonal пры ме Мінск 
у рам ках пад рых тоў кі да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

Тур нір прой дзе з 6 да 9 ве рас ня ў спар тыў на-за баў-

ляль ным комп лек се Falcon Club і ста не пер шым стар там 

уз роў ню эта пу Куб ка Еў ро пы (з се рыі «Ф'ю чарс») па бад-

мін то не. Да па чат ку спа бор ніц тваў Мінск на ве да лі тэх ніч ны 

дэ ле гат Еў ра пей скай кан фе дэ ра цыі бад мін то на Джы мі 

Ан дэр сан і экс пер ты гэ тай ар га ні за цыі. Яны азна ё мі лі ся 

з хо дам пад рых тоў кі спар тыў на-за баў ляль на га комп лек су 

Falcon Club да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Як рас ка за лі ў ды рэк цыі, дэ ле га цыя кан фе дэ ра цыі бад-

мін то на аб мер ка ва ла пы тан ні пра вя дзен ня і су дзей ства 

ма ю чых ад быц ца спа бор ніц тваў, вы ву чы ла гуль ня вую і 

раз мі нач ную зо ны спарт комп лек су. Джы мі Ан дэр сан вы-

со ка аца ніў маг чы мас ці аб' ек та.

На ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 2019 го да тур нір па бад мін то-

не бу дзе іс ці ў за лік чэм пі я на ту Еў ро пы. У чэр ве ні 2019-га 

ў Мін ску ра зы гра юць 5 кам плек таў уз на га род: у муж чын 

і жан чын у адзі ноч ным і пар ным раз ра дах, а так са ма 

адзін — у зме ша ным пар ным раз ра дзе. Удзель ні кам тур-

ні ру прад ста віц ца шанц за ра біць рэй тын га выя ач кі, не-

аб ход ныя для ква лі фі ка цыі на лет нія Алім пій скія гуль ні 

2020 го да ў То кіа.

Бе ла русь і Фран цыя 
бу дуць раз ві ваць 
су пра цоў ніц тва 
ў сфе ры спор ту
Мі ністр спор ту і ту рыз му Сяр гей Ка валь чук 
су стрэў ся з Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Фран цыі ў Бе ла ру сі Дыдзье Ка не сам

Ба кі аб мер ка ва лі стан і перс пек ты вы су пра цоў ніц тва 

па між дзвю ма кра і на мі ў га лі не спор ту і ту рыз му. Мі ністр 

пад крэс ліў, што спар тыў ныя су вя зі па між Бе ла рус сю і 

Фран цы яй па спя хо ва раз ві ва юц ца на ўзроў ні мно гіх фе дэ-

ра цый па ві дах спор ту. На цы я наль ныя і клуб ныя ка ман ды 

рэ гу ляр на пры ма юць удзел у між на род ных спа бор ніц твах, 

якія пра вод зяц ца на тэ ры то ры ях абедз вюх кра ін. На дум ку 

Ка валь чу ка, ця пер не аб ход на так са ма ўма цоў ваць су вя зі 

па лі ніі спе цы я лі за ва ных на ву чаль ных уста ноў, на ву ко-

ва-прак тыч ных цэнт раў і на цы я наль ных ан ты до пін га вых 

агенц тваў дзвюх кра ін, бо гэ тыя кі рун кі су пра цоў ніц тва 

за ста юц ца ак ту аль ны мі і перс пек тыў ны мі.

Па сол па даў мі ніст ру звест кі пра ад ну з фран цуз скіх 

кам па ній, якая аказ вае комп лекс па слуг, звя за ных з ман-

та жом спар тыў на га аб ста ля ван ня. Дыдзье Ка нес за пэў ніў, 

што спе цы я ліс ты кам па ніі маг лі бы быць ка рыс ны мі Мін ску 

ў пе ры яд пад рых тоў кі да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, па коль кі 

ма юць ба га ты прак тыч ны во пыт, у тым лі ку пра ца ва лі 

на І Еў ра пей скіх гуль нях у Ба ку, на Алім пій скіх гуль нях у 

Рыа-дэ-Жа нэй ра і Пхёнч ха не. Ён так са ма па пра сіў вы ву-

чыць маг чы масць пра вя дзен ня пад час Еў ра пей скіх гуль-

няў Між на род на га тан ца валь на-па ра шут на га фес ты ва лю 

ін ва лі даў-ка ля сач ні каў, што маг ло б спры яць са цы яль най 

рэ абі лі та цыі лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Што да ты чыц ца ту рыз му, то Фран цыя тра ды цый на з'яў-

ля ец ца па пу ляр ным на прам кам па да рож жаў для мно гіх 

бе ла ру саў, але зва рот ны па ток ту рыс таў па куль не вя лі кі. 

У су вя зі з гэ тым ба кі да мо ві лі ся на ла дзіць больш цес ныя 

кан так ты і па ста ян ны аб мен ін фар ма цы яй.

У ЕЎ РО ПЕ 
СТАР ТА ВА ЛІ З ПЕ РА МОГ
Бе ла рус кія клу бы ўда ла пра вя лі свае па ядын кі 
ў пер шым ква лі фі ка цый ным раў ндзе Лі гі Еў ро пы

Фут ба ліс ты мінск ага «Ды на ма» гу ля лі ў гас цях у ір-

ланд ска га «Дэ ры Сі ці» і ад кры лі лік ужо на 2-й хві лі не, гол 

на ра хун ку хар вац ка га ле гі я не ра Ні на Га ла ві ча. У дру гім 

тай ме пе ра ва гу па вя лі чыў Ула дзі мір Хва шчын скі, уста на-

віў шы кан чат ко вы лік су стрэ чы — 2:0.

Са лі гор скі «Шах цёр» так са ма на вы ез дзе са пер ні чаў з 

ва лій скай ка ман дай «Ко нас-Кі» і ў пер шым тай ме двой чы 

па ра зіў ва ро ты гас па да роў. На 21-й хві лі не вы зна чыў ся 

Макс Эбонг, а праз 13 хві лін — Эліс Ба кай. Трэ ці мяч на 

ра хун ку Мі ха і ла Шы бу на — 3:1 на ка рысць бе ла рус кай 

дру жы ны.

Па ядын кі ў ад каз бе ла рус кія клу бы пра вя дуць на сва іх 

па лях 19 лі пе ня, ад зна чым, што мін ча не пла ну юць згу ляць 

на аб ноў ле ным ста ды ё не «Ды на ма».

На га да ем, брэсц кае «Ды на ма» пач не вы ступ лен не з 

2-га раў нда ква лі фі ка цыі. 26 лі пе ня яны пры муць грэ час кі 

«Атра мі тас» на сва ім по лі, а 2 жніў ня згу ля юць у Афі нах.

РА ЗЫ ГРЫ ВА Ю ЧЫ Дзя ніс Ва-

лын цаў па чы наў сваю кар' е-

ру ў род ным Го ме лі, а ў 19-га до-

вым уз рос це атры маў доб рую 

пра па но ву ад БГК імя Мяш ко ва. 

Пра вёў шы ў Брэс це два се зо-

ны, ганд ба ліст вяр нуў ся ў ГК 

«Го мель», а ле тась ад пра віў ся 

ў Поль шчу па свой пер шы ле гі я-

нер скі во пыт. У ін тэр в'ю Дзя ніс 

рас ка заў пра жыц цё за мя жой, 

пра тое, чым ад роз ні ва юц ца бе-

ла ру сы ад па ля каў, і па дзя ліў ся 

мер ка ван нем на конт раз віц ця 

гуль ня вых ві даў спор ту ў на шых 

су се дзяў.

— У 2012 го дзе з род на га Го ме ля 

ты вы ра шыў пе ра брац ца ў Брэст, 

пра па но ва ад БГК бы ла пры ваб-

ная?

— Мая пер шая пра фе сій ная ка ман-

да — «Го мель», гу ляў там доў га, але 

ха це ла ся рас ці. Пра па но вы ад БГК 

па сту па лі, ка лі мне бы ло яшчэ га доў 

17, але кант ракт з «Го ме лем» скон-

чыў ся толь кі праз два га ды, та ды я і 

вы ра шыў змя ніць клуб. Маг чы ма, тро хі 

па спя шаў ся та ды, хоць за раз, азі ра ю-

чы ся, за да во ле ны, што па спра ба ваў. 

Да та го ж ме на ві та ў Брэс це я знай шоў 

жон ку (усмі ха ец ца).

— За два га ды, якія ты правёў 

у БГК, там па мя ня лі ся ча ты ры трэ-

не ры...

— Так, прый шоў я, ка лі камандай 

кіраваў лі то вец Гін та рас Са ву кі нас, яго 

змя ніў Міг люс Аст раў скас, по тым бы лі 

Ула дзі мір Са ўко і Жэль ка Ба біч. Усе 

трэ не ры роз ныя, з роз ны мі по гля да мі 

на ганд бол, па ды хо да мі да трэ ні ро вак, 

але кож ны з іх даў мне неш та сваё. У 

мой пер шы год у БГК мы за ня лі трэ-

цяе мес ца ў чэм пі я на це, на пе ра дзе 

бы лі толь кі СКА і мін скае «Ды на ма», 

а по тым з брэсц кім клу бам я стаў чэм-

пі ё нам кра і ны і ўла даль ні кам Куб ка Бе-

ла ру сі.

— Але праз два га ды зноў вяр нуў-

ся ў Го мель. Ча му?

— Ін шых ва ры ян таў пра ця гу кар' е-

ры на той мо мант не бы ло. У «Го ме лі» 

мя не пры ня лі доб ра, пра вёў у род ным 

клу бе яшчэ тры га ды.

— Але ж у кан цы мі ну ла га се зо на 

зноў вы ра шыў па мя няць клуб ную 

пра піс ку.

— Так, шу каў ва ры ян ты з'е хаць за 

мя жу яшчэ ў 2016-м, але та ды мне пра-

па на ва лі толь кі Іс лан дыю. Ту ды ехаць 

па ба яў ся — у мя не жон ка і ма лень кае 

дзі ця. Яшчэ на год за стаў ся ў «Го ме-

лі». А по тым мной за ці ка віў ся клуб з 

Поль шчы. З'е хаў ту ды і ця пер вель мі 

за да во ле ны гэ тым вы ба рам, дак лад на 

ў ма ёй кар' е ры гэ та крок на пе рад.

— Рас ка жы пра свой поль скі 

клуб?

— За раз я вы сту паю за АЗС-АВФ, 

мы гу ля ем у пер шай лі зе чэм пі я на ту 

Поль шчы. Ле тась яны скон чы лі се зон на 

9-м мес цы, сё ле та мы вы ка на лі за да чу і 

па вы ні ках чэм пі я на ту ста лі дру гі мі. Гэ та 

да ло нам пра ва вы хо дзіць у вы шэй шую 

лі гу, але фі нан са выя цяж кас ці не да зво-

лі лі клу бу вы сту паць у на ступ ным го дзе 

ў элі це. Каманда мес ціц ца ў го ра дзе 

Бя ла-Пад ляс ка, гэ та не да лё ка ад на-

шай мя жы, на сель ніц тва там — ка ля 

65 ты сяч, не вя ліч кі го рад, але ўтуль ны, 

усе адзін ад на го ве да юць.

— Як ця бе пры ня лі ў ка ман дзе?

— Трэ нер — бе ла рус Дзміт рый Ці-

хан, так са ма пра ца ваў і гу ляў у «Го ме-

лі», ён мя не, улас на ка жу чы, і па клі каў 

да ся бе. Яшчэ ў ка ман дзе гу ляе наш 

су ай чын нік Мак сім Круч коў, яны і да па-

маг лі ўлад ка вац ца ў Бя ла-Пад ляс цы. 

Клуб вы дзе ліў трох ра зо вае хар ча ван-

не мне і ма ёй сям'і, ква тэ ру, дзе ўсе ка-

му наль ныя па слу гі аплач ва юц ца. Ка лі 

ты гу ля еш, па каз ва еш вы нік, то ўсім, 

што та бе трэ ба, у Поль шчы за бяс пе-

чаць на най вы шэй шым уз роў ні.

Ка лі хо чаш атры маць да дат ко вы 

за ро бак, кі раў ніц тва клу ба мо жа да-

па маг чы знай сці да дат ко вую ра бо ту. 

Не хо чаш пра ца ваць, пры му шаць ні хто 

не бу дзе. Трэ не ры не су праць та кой 

іні цы я ты вы, га лоў нае, каб гэ та не ад-

бі ва ла ся на трэ ні ро вач ным пра цэ се і 

гуль ні. У нас у ка ман дзе, на прык лад, 

пра цуе ва ра тар і яшчэ тры ча ла ве кі 

па ра лель на трэ ні ру юць дзя цей.

— Ці не па ло ха ла ця бе, што клуб 

гу ляе не ў вы шэй шай лі зе?

— Не, трэ ба бы ло з ча гось ці па-

чы наць, гэ та ста ла для мя не доб рым 

трамп лі нам. Ка лі ехаў у Поль шчу, 

ве даў, што ў клу бе ёсць гуль цы і па 

35—40 га доў, ёсць і ма ла дыя доб рыя 

хлоп цы. Ка лі па раў ноў ваць з чэм пі я на-

там на шай кра і ны, то гэ та клуб — уз-

роў ню трэ цяй ка ман ды, гэ та зна чыць, 

«Го ме ля». А наогул поль скі чэм пі я нат 

скла да ец ца з трох ліг — вы шэй шая, 

пер шая і дру гая. У кож най з іх па дзве 

гру пы, у ад ной гру пе па 14 ка ман даў, 

у вы шэй шай — 16 дру жын. Атрым лі-

ва ец ца, што ў Поль шчы за гэ ты се зон 

я ады граў больш, чым у Бе ла ру сі за 

два га ды. Мат чаў бы ло вель мі шмат.

— Бя ла-Пад ляс ка зна хо дзіц ца 

за 40 хві лін ад бе ла рус ка-поль скай 

мя жы, тым не менш кра і на ўжо ін-

шая. Жыц цё моц на ад роз ні ва ец ца 

ад на ша га?

— У Поль шчы я не су тык нуў ся з ня-

звык лы мі для ся бе рэ ча мі. Там ін шая 

ежа і мо ва, усё ас тат няе, мне зда ец ца, 

ад ноль ка вае. Лю дзі не моц на ад роз ні-

ва юц ца ад на шых. У ка ман дзе ма ем 

зно сі ны на поль скай мо ве, пер шы час 

бы ло цяж ка, а пас ля паў го да мог ужо 

спа кой на раз маў ляць, ка лі трэ ба бы ло 

неш та спы таць, рас тлу ма чыць. Я да іх 

пры ехаў, зна чыць, сам па ві нен зна хо-

дзіць маг чы масць вы ву чыць мо ву.

Ёсць не вя лі кая роз ні ца ў пра дук тах, 

на прык лад, у поль скіх кра мах скла да-

на знай сці аў сян ку, каб пры га та ваць 

дзі ця ці на сня да нак, ня ма звык лых для 

нас са латаў з ма я нэ зам, са ла, ва ра най 

каў ба сы, су ша най ры бы. Су пы зу сім 

ін шыя, больш па доб ныя на пю рэ. З 

поль скіх страў, якія ўда ло ся па каш та-

ваць, спа да балі ся жу рак, фля кі і кар-

куў ка — гэ та сві ні на на гры лі.

— Што па ля кі ве да юць пра бе ла-

ру саў?

— У цэ лым яны доб ра ста вяц ца 

да на шай кра і ны. Ве да юць, што ў нас 

вель мі лю бяць буль бу, і шмат жар ту-

юць на гэ тую тэ му. Заў сё ды, ка лі па 

да ро зе на гуль ні, спы ня ем ся дзе-не-

будзь па ес ці, яны бя руць са бе рыс, ма-

ка ро ны, а я буль бу, што вы клі кае смех. 

Са зна ка мі тых лю дзей, ка неш не, ве да-

юць бе ла рус ка га Прэ зі дэн та і вя до мых 

спарт сме наў — Аляк санд ра Гле ба, Да-

р'ю До мра ча ву, Вік то рыю Аза ран ку. 

Ка лі ка заць пра ганд бол, у Поль шчы 

паважаюць на шу збор ную, маюць пра 

яе доб рую дум ку. Што да ты чыц ца чэм-

пі я на ту Бе ла ру сі, то тут для іх вя до мыя 

толь кі СКА і БГК імя Мяш ко ва. Поль-

скія гуль цы не пры яз джа юць на наш 

чэм пі я нат, для іх перс пек ты ва — гэ та 

Гер ма нія ці Фран цыя, ды і ў мяс цо вым 

пер шын стве ха пае доб рых ка ман даў, 

дзе мож на гу ляць у еў ра куб ках.

— Якія ві ды спор ту най больш па-

пу ляр ныя ў су се дзяў?

— Фут бол, ганд бол, ва лей бол. Гуль-

ня выя ві ды спор ту ў іх вель мі доб ра 

раз ві ты, та му што ў Поль шчы шмат 

дзі ця чых спар тыў ных сек цый і до сыць 

трэ не раў. Усе на стаў ні кі атрым лі ва юць 

еў ра пей скую ква лі фі ка цыю. Ад па вед-

на, у кра і не шмат юнац кіх ка ман даў, 

ад куль по тым пра фе сій ныя клу бы мо-

гуць браць лю дзей.

— За бе ла рус кім ганд бо лам за 

мя жой со чыш?

— Гля джу на ві ны, чы таю неш та ў 

ін тэр нэ це, але не па глыб ля ю ся. Па 

маг чы мас ці гля дзеў гуль ні СКА ў Куб-

ку ЕГФ, БГК у Лі зе чэм пі ё наў, але яны 

час та су па да лі з ма і мі гуль ня мі, та му 

па гля дзець ан лайн не атрым лі ва ла ся. 

З бе ла рус кіх ка ман даў усё ж больш 

хва рэю за «Го мель», шка да, што ў 

хлоп цаў сё ле та не атры ма ла ся па зма-

гац ца за «зо ла та» чэм пі я на ту кра і ны.

— Як ацэ ньваеш уз ро вень бе ла-

рус ка га ганд бо ла сён ня?

— Вель мі шмат ма ла дых гуль цоў 

з'яз джа юць за мя жу, та му што наш чэм-

пі я нат больш па ды хо дзіць для зу сім ма-

ла дых ганд ба ліс таў ці лю дзей, якія ўжо 

бліз кія да за вяр шэн ня кар' е ры. На мой 

по гляд, трэ ба па вя ліч ваць коль кас ці ка-

ман даў і ўзро вень гуль цоў, а для гэ та га 

клу бам па трэ бен доб ры бюд жэт.

— За ад бо рам бе ла рус кай збор най 

на чэм пі я нат све ту 2019 го да са чыў?

— Так, гля дзеў гуль ні з аў стрый ца мі, 

але не хо чац ца ні чо га ка заць з гэ тай 

на го ды, для гэ та га ў іх ёсць трэ нер.

— Дзе пла ну еш пра цяг ваць кар'-

е ру?

— Па куль за ста ю ся ў поль скім АЗС-

АВФ, мной там за да во ле ны, хо чуць ба-

чыць у скла дзе ка ман ды. А ка лі ўзнік-

нуць ва ры ян ты больш ці ка выя, га то вы 

па мя няць клуб ную пра піс ку



Ле гі я не рыЛе гі я не ры  

Дзя ніс ВА ЛЫН ЦАЎ:
«ПОЛЬ ШЧА «ПОЛЬ ШЧА 

СТА ЛА ДЛЯ МЯ НЕ СТА ЛА ДЛЯ МЯ НЕ 
ДОБ РЫМ ТРАМП ЛІ НАМ»ДОБ РЫМ ТРАМП ЛІ НАМ»

Пра лёс і ганд бол за 40 хві лін ад бе ла рус кай мя жы


