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У рам ках су мес на га пра ек та ФІ БА 

Еў ро па і Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

бас кет бо ла «Яе свет, яе пра ві-

лы» ў шас ці га ра дах на шай краі -

ны пра хо дзіць ад бор най больш 

перс пек тыў ных дзяў чат-бас кет-

ба ліс так 2007—2008 га доў на ра-

джэн ня. Рэс пуб лі кан ская ак цыя 

стар та ва ла 11 снеж ня.

«Маш таб ны пра ект пра во дзіц ца 

ў Бе ла ру сі ўпер шы ню і асноў ная яго 

мэ та — ства рэн не на дзей на га рэ-

зер ву для жа но чай на цы я наль най 

збор най, — тлу ма чыть вы ка наў чы 

ды рэк тар-ге не раль ны сак ра тар 

БФБ На стас ся МА РЫ НІ НА. — За-

да чы, якія ста яць пе рад спе цы я ліс та-

мі — агуль на на цы я наль ная се лек цыя 

та ле на ві тых спарт сме нак для да лей-

шай кроп ка вай ра бо ты з кож най з 

іх, а так са ма ма ты ва цыя трэ не раў, 

якія вя дуць на бо ры ў гру пы па чат-

ко вай пад рых тоў кі. Гэ тая важ ная і 

ня прос тая ра бо та ажыц цяў ля ец ца 

на ма ган ня мі ство ра най экс перт най 

гру пы, якая скла да ец ца з ай чын ных 

спе цы я ліс таў. Уз на чаль вае яе га лоў-

ны трэ нер жа но чай на цы я наль най 

збор най Бе ла ру сі На тал ля Тра фі ма-

ва. Асноў ны ўпор зроб ле ны на вы са-

ка рос лых гуль цоў і ра зы гры ва ю чых. 

Пла ну ец ца, што на фі наль ным эта пе, 

які прой дзе ў сту дзе ні 2020 го да, да 

пра ек та да лу чац ца і за меж ныя экс-

пер ты. На бор гуль цоў 2007—2008 

га доў — вель мі ці ка вы. Трэ не ры і ў 

рэ гі ё нах, і ў Мін ску зра бі лі вы дат-

ную ра бо ту. Ад зна чым, што мно гія 

дзяў ча ты прый шлі ле тась у сек цыі, 

на тхніў шы ся зма ган ня мі чэм пі я на ту 

све ту па бас кет бо ле ся род спарт сме-

нак да 17 га доў, які прай шоў у Мін ску. 

Ад нак, на жаль, ёсць і вы клю чэн ні. 

Ві цеб ская аб лас ная фе дэ ра цыя пры-

ня ла ра шэн не аб не мэ та згод нас ці 

пра вя дзен ня ад бо ру, ма ты ву ю чы гэ-

та «ад сут нас цю зга да на га ўзрос ту 

ў воб лас ці». А ме на ві та гэ ты рэ гі ён, 

ад куль ро дам Тац ця на Бе ла шап ка, 

Аляк сандр Куль, Мі ка лай Аляк се еў, 

Ана толь Яку бен ка, заў сё ды сла віў-

ся вы са ка рос лы мі гуль ца мі. Та му 

пры ня та ра шэн не, што ўсе ах вот ныя 

змо гуць пры няць удзел у ту ры, які 

ад бу дзец ца ў Ма гі лё ве».

У экс перт ную гру пу ўвай шлі: га-

лоў ны трэ нер жа но чай на цы я наль най 

ка ман ды На тал ля Тра фі ма ва, га лоў-

ны трэ нер на цы я наль най жа но чай 

ка ман ды 3х3 Юрый Воўк, алім пій-

ская чэм пі ён ка Тац ця на Бе ла шап-

ка, за слу жа ныя трэ не ры Бе ла ру сі 

Рэ гі на Пыш нік і Аляк сандр Ба ры саў, 

трэ не ры ма ла дзёж ных жа но чых ка-

ман даў U-13, U-16, U-18, U-20 Але на 

На вой чык, Вік то рыя Да цун, На дзея 

Ка мя нец і Ва лян ці на На вой чык (ад-

па вед на), ме не джар на цы я наль най 

жа но чай ка ман ды Аляк сандр Куд-

раў цаў.

Па вы ні ках рэ гі я наль ных эта паў 

перс пек тыў ныя бас кет ба ліст кі і іх трэ-

не ры бу дуць за про ша ныя на фі наль-

ны тур, у рам ках яко га ад бу дзец ца 

трэ ні ро вач ны кэмп з пры цяг нен нем 

спе цы я ліс таў РНПЦ спор ту і НА ДА. 

Акра мя тэ а рэ тыч ных і прак тыч ных 

за ня ткаў па бас кет бо ле, а так са ма 

спа бор ніц кай прак ты кі дзяў ча ты 

па зна ё мяц ца з асаб лі вас ця мі хар-

ча ван ня спарт сме наў, ан ты до пін га-

вы мі пра ві ла мі, асноў ны мі ас пек та мі 

су дзей ства.

— На кож ным эта пе бу дзе ар га ні-

за ва ны кон курс бас кет боль на га май-

стэр ства, тур нір 3х3, а так са ма май-

стар-клас ад зор ных гуль цоў жа но чай 

збор най кра і ны, — рас ка за ла га лоў-

ны ме не джар пра ек та Лі за ве та 

ФА МІ НА. — Пла ну ец ца, што сак-

рэ та мі бас кет боль на га май стэр ства 

з дзяў ча та мі па дзе ляц ца На стас ся 

Ве ра ме ен ка, Воль га Зюзь ко ва, Вік-

то рыя Гас пер, Ары на Мась ко, Яні на 

Ін кі на, а так са ма экс-цэнт ра вая нац-

ка ман ды Ма ры на Крэс.

Пра гра ма ФІ БА Еў ро па «Her World, 

Her Rules» (Яе свет, яе пра ві лы), якая 

стар та ва ла вяс ной 2019 го да, на кі-

ра ва на на пад трым ку і пра соў ван не 

дзяў чат і жан чын у еў ра пей скай бас-

кет боль най су поль нас ці. 9 ліс та па да 

2019 го да ФІ БА Еў ро па аб вяс ці ла аб 

да лей шым маш таб ным раз віц ці зга да-

на га пра ек та аж да 2021 го да, бюд жэт 

яко га скла дзе адзін міль ён еў ра.

Ад бо рач ныя эта пы ўжо прай шлі ў 

Мін ску і Ба ры са ве, 16 снеж ня «пра-

гляд» ад бу дзец ца ў Ма гі лё ве, 17 — 

у Го ме лі, 18 — у Грод не, 19 снеж ня — 

у Брэс це. Фі наль ны этап, удзель ні-

ка мі яко га ста нуць най леп шыя бас-

кет ба ліст кі па вы ні ках рэ гі я наль ных 

ад бо раў, прой дзе ў Мін ску ў ся рэ дзі-

не сту дзе ня 2020 го да.

Ён пра во дзіў ся ся род спар тыў ных жур на ліс таў на 

най леп шае асвят лен не хо ду пад рых тоў кі і ўдзе лу 

бе ла рус кіх спарт сме наў у ІІ Еў ра пей скіх гуль нях.

Спе цы яль ным пры зам Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет-

бо ла і Бе ла рус кай аса цы я цыі спар тыў най прэ сы за ўклад 

у асвят лен не Гуль няў і бас кет бо ла 3х3 на бе ла рус кай 

мо ве, а так са ма па дзя кай ад прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 

за ак тыў ны ўдзел у пад рых тоў цы і пра вя дзен ні муль ты-

спар тыў на га тур ні ру ад зна ча на спе цы яль ны ка рэс пан-

дэнт га зе ты «Звяз да» ЛА БА ЖЭ ВІЧ Да р'я.

«Бе ла рус кія жур на ліс ты ўнес лі свой уклад у па шы-

рэн не да сяг нен няў на шых спарт сме наў і Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ва ўсім све це, і зра бі лі гэ та год на», — ад зна чыў 

пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ. Ён пад крэс ліў, што ў ліс це, які 

быў на кі ра ва ны на імя Прэ зі дэн та Бе ла ру сі і Прэ зі дэн та 

НАК Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі ад імя Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў, ад зна ча на, што згод на з ме дыя-

ана лі зам Гуль няў з пунк ту гле джан ня асвят лен ня ў СМІ 

тур нір знай шоў шы ро кае асвят лен не ва ўсім све це. Аб 

ме ра пры ем стве бы ло ство ра на 55 ты сяч ма тэ ры я лаў 

ан лайн, уво гу ле — 35 міль яр даў зга дак у ме дыя. 69 пра-

цэн таў ар ты ку лаў апуб лі ка ва на пад час Гуль няў, што за-

бяс пе чы ла знач ную кан цэнт ра цыю і ды на мі ку кан тэн ту і 

ўзмац ні ла знач насць па дзеі.

Ар га ні за та ра мі кон кур су вы сту пі лі Мі ніс тэр ства ін-

фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Бе ла рус кая аса цы я цыя 

спар тыў най прэ сы, пры пад трым цы Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му, Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 

Фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў-2019» і Бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла, Му зея гіс то рыі го ра да 

Мін ска, КУП «Спад чы на».

Мак сім Мір ны ў лі ку кан ды да таў 
на абран не ў ка мі сію ат ле таў МАК

Та кое ра шэн не агу ча на на па ся джэн ні вы кан ка ма Між на-

род на га алім пій ска га ка мі тэ та ў Ла за не. Абран не но вых 

30 чле наў ка мі сіі ат ле таў ад бу дзец ца ў 2020 го дзе пад-

час лет ніх Алім пій скіх 

гуль няў у То кіа.

«Я атры маў ра дас ную 

вест ку: мая кан ды да ту ра 

на мі на ва на ў лік кан ды да-

таў на абран не ў ка мі сію 

спарт сме наў МАК. У су вя-

зі з гэ тым, у пер шую чар гу, 

я ўдзяч ны На цы я наль на-

му алім пій ска му ка мі тэ ту 

Бе ла ру сі, які пра па на ваў 

маю кан ды да ту ру. Шчы ра 

ка жу чы, гэ та бы ло ма ёй 

дзі ця чай ма рай — быць 

за дзей ні ча ным у алім пій скім ру ху. Для мя не бы ло ве лі зар ным 

го на рам прад стаў ляць на шу кра і ну ў ро лі спарт сме на на Алім-

пі я дах. І бу дзе ве лі зар ным го на рам прад стаў ляць Бе ла русь на 

між на род най арэ не ў вы пад ку май го абран ня», — па дзя ліў ся 

сва і мі ўра жан ня мі Мак сім Мір ны.

Ра ней ад Бе ла ру сі на ўклю чэн не ў ка мі сію ат ле таў МАК прэ-

тэн да ваў фрыс тай ліст Дзміт рый Да шчын скі. Ка мі сія ат ле таў 

прад стаў ляе ін та рэ сы спарт сме наў на Гуль нях. Яна з'яў ля ец ца 

свай го ро ду злу чаль ным звя ном па між спарт сме на мі і кі раў ніц-

твам МАК. Асноў най мі сі яй ка мі сіі з'яў ля ец ца га ран тыя та го, 

каб мер ка ван не спарт сме наў бы ло клю ча вым пры пры няц ці 

ра шэн няў у сфе ры алім пій ска га ру ху. Чле ны ка мі сіі так са ма 

пры ма юць удзел у ацэн цы га ра доў — кан ды да таў на пра вя-

дзен не Гуль няў, со чаць за іх ар га ні за цы яй і пры ма юць удзел 

у ацэн цы алім пій скай спар тыў най пра гра мы.

«На здзіў лен не, дру гі авер-

тайм за пар прай гра ём, ма ю чы 

ў скла дзе май стра ві тых ха ке-

іс таў, якія па ўсіх пры кід ках 

па він ны вы ка рыс тоў ваць сва-

бод ную пра сто ру пры гуль ні 

«тры на тры», — ка мен туе 

матч з нар веж ца мі га лоў ны 

трэ нер бе ла рус кай «ма ла-

дзёж кі» Дзміт рый ДУ ДЗІК. — 

Так, уз ні кае ана ло гія з апош-

няй гуль нёй на мі ну лым чэм-

пі я на це све ту з той жа збор-

най Лат віі, ка лі прай граў шы 

асноў ны матч нем цам, мы 

бяз воль на са сту пі лі яшчэ і 

ла ты шам. Неш та па доб нае 

ад чу ва ец ца і ў на шых ха ке іс-

таў, што ад бі ва ец ца на якас ці 

гуль ні. Вель мі шмат спра бу ем 

згу ляць па «чыс тым» лё дзе 

і па збя га ем ба раць бы. Зма-

га ем ся з гэ тым. Па ста ра ем ся 

ў апош ніх мат чах пры браць 

гэ тую бо язь і абы яка васць. 

На жаль, не ве ру ў на шы шан-

цы на вы хад. Я зна хо джу ся 

ўнут ры ка лек ты ву і ба чу... Не 

ха чу кры ты ка ваць гуль цоў 

за раз, ды і не бу ду кры ты ка-

ваць, трэ ба пе ра асэн са ваць, 

для ча го гуль цам збор ная, на-

вош та яны сю ды тра пі лі. Што 

важ ней, сваё аса біс тае «Я», 

ней кія не зра зу ме лыя ам бі цыі, 

за свя ціц ца пе рад скаў та мі ці 

ўсё-такі ка ман да, кра і на, ба-

лель шчы кі? Па куль з гэ тым 

праб ле ма. Маг чы ма, та му 

што гуль цы яшчэ ма ла дыя і 

ня пра віль на рас-

стаў ля юць пры-

яры тэ ты».

«Быц цам на-

строй ва лі ся, усе 

нас пад ба дзёр ва-

лі, але вый шлі — 

і як быц цам усё 

су праць нас, — 

рас каз вае на па-

да ючы на шай 

збор най Ягор БУ ЯЛЬ СКІ. — 

Хо чац ца па пра сіць пра ба чэн-

ня пе рад род ны мі ба лель шчы-

ка мі ў пер шую чар гу. На нас 

ні чо га не ціс ну ла. Вы хо дзя чы 

на кож ную гуль ню, мы ха це лі 

вый гра ваць, але штось ці не 

ідзе. Не ве даю, з чым гэ та звя-

за на. Трэ ба вый гра ваць усе 

мат чы, усё ж та кі вы сту па ем 

до ма. Так гу ляць не да зва ля-

ец ца, ця пер усе за сму ча ныя, у 

раз дзя вал цы ці шы ня».

У пят ні цу лат вій цы згу ля-

лі з аў стрый ца мі, нар веж цы з 

дат ча на мі і бе ла ру сы са сла-

вен ца мі. Заўт ра ад бу дуц ца 

за ключ ныя мат чы тур ні ру.

Ха кейХа кей

ШАН ЦАЎ 
БОЛЬШ НЯ МА
За два ту ры да за кан чэн ня чэм пі я на ту 

Бе ла русь прак тыч на вы бы ла 
з ба раць бы за элі ту

Матэрыялы падрыхтавала 

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

«ЯЕ СВЕТ, ЯЕ ПРА ВІ ЛЫ»
У Бе ла ру сі стар та ваў ад бор бу ду чых зо рак 

жа но чай на цы я наль най збор най па бас кет бо ле

І МЫ ЎНЕС ЛІ СВОЙ УКЛАД
У Мін скай га рад ской ра ту шы бы лі пад ве дзе ны вы ні кі 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Энер гія яр кіх пе ра мог»

Ма ла дзёж ны чэм пі я нат све ту па ха кеі, які пра цяг ва-

ец ца ў Мін ску, вы ні ка мі трэ ця га ту ра пры нёс не га тыў-

ныя эмо цыі бе ла ру сам. У дру гі гуль ня вы дзень па да-

печ ныя Дзміт рыя Ду дзі ка ў авер тай ме са сту пі лі сва ім 

га лоў ным кан ку рэн там — лат вій цам, а на на ступ ны 

дзень, прак тыч на паў та рыў шы сцэ на рый па пя рэд ня-

га мат ча, прай гра лі і нар веж цам. Та кім чы нам, вый сці 

ў элі ту збор най Бе ла ру сі мог да па маг чы толь кі ўда лы 

збег аб ста він.
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