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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

На ка ле гіі Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 

бы лі пад ве дзе ны вы ні кі ра бо ты га лі ны 

за мі ну лы год і вы зна ча ны асноў ныя 

за да чы на год ця пе раш ні.

843 МЕ ДА ЛІ ЗА 365 ДЗЁН
У 2019 го дзе на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы ло 

пра ве дзе на пры бліз на 90 між на род ных спар-

тыў ных спа бор ніц тваў ран гу чэм пі я на таў све-

ту, эта паў Куб ка све ту, чэм пі я на таў Еў ро пы і 

ад кры тых пер шын стваў па роз ных ві дах спор-

ту. А за ме жа мі кра і ны на шы спарт сме ны ўзя лі 

ўдзел у 83 чэм пі я на тах све ту і 113 чэм пі я на тах 

Еў ро пы. Ка лі да даць да гэ та га лі ку эта пы Куб-

каў све ту і Еў ро пы, ад кры тыя пер шын ствы, 

ад бо рач ныя тур ні ры і ін шыя між на род ныя спа-

бор ніц твы, а так са ма ву чэб на-трэ ні ро вач ныя 

збо ры, атрым лі ва ец ца больш за 300 ме ра-

прыем  стваў. На іх бе ла ру сы за ва я ва лі 843 ме-

да лі (248 за ла тых, 277 ся рэб ра ных і 318 брон-

за вых), з іх у алім пій скіх ві дах спор ту — 359 уз-

на га род. Больш за па ло ву пе ра лі ча ных ме да-

лёў на ра хун ку ма ла дзёж на га, юні ёр ска га і 

юнац ка га скла даў. «За бя гу чы алім пій скі цыкл 

з'я віў ся цэ лы шэ раг перс пек тыў ных спарт сме-

наў, якія ўпэў не на ўлі ва юц ца ў асноў ны склад 

на цы я наль ных і збор ных ка ман даў, яны ўжо 

ад зна чы лі ся вы со кі мі вы ні ка мі на буй ных між-

на род ных спа бор ніц твах», — пра ка мен та ваў 

та кі вы нік мі ністр спор ту і ту рыз му кра і ны 

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК.

Ві цэ-прэм' ер Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА так са-

ма ад зна чыў, што мі ну лы год стаў яр кім на 

знач ныя спар тыў ныя па дзеі. «Вя ду чыя між на-

род ныя ар га ні за цыі пе ра ка на лі ся, што мы ў 

ста не ар га ні за ваць і пра вес ці лю бое маш таб-

нае ме ра пры ем ства на са мым вы со кім уз роў-

ні. Ма ю чы та кі ка ла саль ны во пыт, мы му сім 

ра зу мець, што па доб ныя фо ру мы па він ны 

ра біць іс тот ны ўнё сак у на цы я наль ную эка но-

мі ку, а не толь кі ва ўма ца ван не імі джу кра і ны 

на між на род най арэ не», — ска заў ён.

2020 год бу дзе не менш на сы ча ны, у ім Бе-

ла русь пра вя дзе ка манд ны чэм пі я нат све ту 

па спар тыў най ха дзе (май), чэм пі я нат Еў ро пы 

па фех та ван ні (чэр вень), чэм пі я нат све ту па 

вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ ся род сту-

дэн таў (жні вень) і фі нал Куб ка све ту па шах-

ма тах ся род жан чын (ве ра сень, каст рыч нік). 

Акра мя та го, кра і на пра цяг вае пла на мер ную 

пад рых тоў ку да ме ра пры ем стваў 2021 го-

да — чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай, 

чэм пі я на ту све ту па су час ным пя ці бор'і і ка-

манд на га чэм пі я на ту Еў ро пы па 

лёг кай ат ле ты цы.

100—110 АЛІМ ПІЙ СКІХ 
ЛІ ЦЭН ЗІЙ

Ад нак га лоў ны эк за мен 

2020 го да — гэ та XXXІІ лет нія 

Алім пій скія гуль ні ў То кіа. Пад-

рых тоў ку да га лоў ных стар таў 

ча ты рох год дзя ця пер ажыц цяў-

ля юць 263 бе ла рус кія спарт-

сме ны па 27 ві дах спор ту. На 

ця пе раш ні мо мант алім пій скія 

ква лі фі ка цый ныя па тра ба ван ні і 

нар ма ты вы вы ка на лі ўжо 69 бе-

ла ру саў у 15 ві дах спор ту. Але 

ба раць ба за пра ва па ехаць у То-

кіа бу дзе пра цяг вац ца да кан ца 

чэр ве ня 2020 го да, та му рэ аль-

на раз ліч ваць на за ва я ван не 

100—110 алім пій скіх лі цэн зій, 

лі чыць Сяр гей Ка валь чук. «Па-

тра ба ван ні да ад бо ру на Гуль ні 

ста лі больш жорст кія. Ня гле дзя-

чы на гэ та, мы ідзём па гра фі ку 

мі ну ла га алім пій ска га ча ты рох-

год дзя, — ад зна чыў ён. — Мы ба чым, што на 

стар ты ў То кіа акра мя 69 спарт сме наў, якія 

ўжо вы ка на лі нар ма ты вы, мо гуць ада брац ца 

яшчэ ка ля 30 ча ла век. Хтось ці зро біць гэ та па 

рэй тын гу, хтось ці змо жа вый граць лі цэн зію на 

ад бо рач ных тур ні рах. Ад па вед ная ра бо та вя-

дзец ца. Ка лі та кіх спарт сме наў бу дзе больш, 

зна чыць, для нас жа бу дзе лепш», — ад зна чыў 

мі ністр і пад крэс ліў, што «ад на з пер ша рад ных 

за дач — вы клю чыць па пад ан не до пін гу ў ар га-

нізм спарт сме на. Інакш быць бя дзе».

З гэ тай на го ды Сяр гей Ка валь чук рас ка-

заў пра па пе рад жаль ныя ме ры. У пры ват-

нас ці, за ма ца ва ны но вы па ра дак на быц ця 

фар ма ка ла гіч ных прэ па ра таў для на цы я-

наль ных і збор ных ка ман даў — цэнт ра лі за-

ва на праз РНПЦ спор ту. Так са ма пры ня ты 

шэ раг змя нен няў у за ка на даў ства, якія пра-

ду гледж ва юць ме ры ад каз нас ці за до пінг у 

спор це, як спарт сме наў і іх пер са на лу, так 

і фе дэ ра цый па ві дах спор ту. Ся род па доб-

ных мер — адмена гра шо вых уз на га род і 

сты пен дый Прэ зі дэн та за спар тыў ныя вы ні кі, 

да сяг ну тыя з пры мя нен нем до пін гу, па збаў-

лен не дзяр жаў ных уз на га род і па збаў лен не 

фе дэ ра цый пад трым кі з бо ку дзяр жа вы. Уве-

дзе на кры мі наль ная ад каз насць за схі лен не 

спарт сме наў да ўжы ван ня і вы ка ры стан не ў 

да чы нен ні да іх за ба ро не ных рэ чы ваў і ме-

та даў, а так са ма не за кон ны аба рот асоб ных 

ана ба ліч ных стэ ро і даў, якія ад не се ны да спі су 

моц на дзей ных рэ чы ваў. На цы я наль нае ан-

ты до пін га вае агенц тва за пла на ва ла па ве-

лі чэн не на 70 пра цэн таў коль кас ці ўзя тых у 

бе ла рус кіх спарт сме наў до пінг-проб.

Ігар Пет ры шэн ка пад крэс ліў, што для 

пад рых тоў кі да Алім пій скіх гуль няў у кра і не 

ство ра ны ўсе ўмо вы: сло ва за алім пій ца мі. 

За да ча псі хо ла гаў і трэ не раў — да нес ці гэ та 

да спарт сме наў: на Алім пі я ду яны едуць не 

дзе ля па цвяр джэн ня свай го най леп ша га вы-

ні ку, а каб па ка заць звыш вы нік, пе ра маг чы. 

«Але гэ та не пра до пінг. Кож ны, хто мае да чы-

нен не да пад рых тоў кі спарт сме наў, па ві нен 

ра зу мець, што ўжы ван не до пін гу — гэ та не 

толь кі яго аса біс тая ад каз насць. Кож ны та кі 

вы па дак — гэ та ўдар па імі джы дзяр жа вы на 

між на род най спар тыў най арэ не. І ад на віць 

яго вель мі скла да на», — ска заў ві цэ-прэм'-

ер. Ён па ста віў за да чу ўзмац ніць кант роль, 

аса біс тую ад каз насць спарт сме наў, трэ не-

раў, кож на га чле на ка ман ды і за бяс пе чыць 

100-пра цэнт нае вы клю чэн не ўжы ван ня 

до пін гу, у тым лі ку вы пад ко ва га.

Афі цый ны прад стаў нік арг ка-

мі тэ та «То кіа-2020» Ма са Та-

кая ад зна чы ла, што за шэсць 

ме ся цаў да па чат ку ўра чыс-

тай цы ры мо ніі ад крыц ця ўсё 

ідзе па пла не. «Ця гам апош ніх 

ся мі га доў мы пры кла лі шмат 

на ма ган няў для пад рых тоў-

кі да Гуль няў. Ця пер ба чым, 

як гэ тыя ка ва лач кі злу ча юц-

ца ра зам. За шэсць ме ся цаў 

да па чат ку вы ка на ны ме на-

ві та той аб' ём ра бо ты, які мы 

і за пла на ва лі», — ад зна чы ла 

яна.

XXXІІ лет нія Алім пій скія гуль ні 

ў То кіа прой дуць на 43 аб' ек тах: 

8 но вых па ста ян ных, 25 іс ну ю чых 

і 10 ча со вых. У снеж ні 2019 го да 

афі цый на ад кры ты но вы На цы я-

наль ны ста ды ён, на якім ужо ад-

бы лі ся пер шыя афі цый ныя спа-

бор ніц твы.

У кан цы мі ну ла га го да за вер-

ша на і ўзвя дзен не вёс кі для ат-

ле таў. Вар та ад зна чыць, што ўсе 

26 ты сяч лож каў у вёс цы ўпер шы-

ню ў гіс то рыі Алім пій скіх гуль няў 

і Па раа лім пій скіх гуль няў бу дуць 

амаль цал кам зроб ле ны з ад наў-

ляль ных ма тэ ры я лаў. Мат ра цы 

рас пра ца ва ны для па ляп шэн ня 

якас ці і кам фор ту сну, а ра мы вы-
раб ле ны з лёг ка га кар до ну з вы-
со кім су пра ціў лен нем. Кар дон ныя 
ра мы над звы чай даў га веч ныя, 
лёг кія, па жа ра бяс печ ныя і во да-
не пра ні каль ныя. Пас ля Гуль няў 
яны па він ны быць пе ра пра ца ва-
ныя ў па пя ро вую пра дук цыю — так 
спа лу ча юц ца су час ныя іна ва цыі з 
эка ла гіч най свя до мас цю.

Ар га ні за цый ны ка мі тэт Гуль няў 
за явіў аб за вяр шэн ні ў кра са ві ку 
бя гу ча га го да бу даў ніц тва Vіllage 
Plaza — пло шчы ў вёс цы ат ле таў. 
Пад час ме ды я ту ра прад стаў ні кам 
СМІ па ка за лі пяць клас та раў, якія 
бу дуць цал кам скла дац ца з дрэ-
ва, да стаў ле на га ў То кіа з 63 му-
ні цы па лі тэ таў Япо ніі. На кож ным 
брус ку дрэ ва на дру ка ва лі наз ву 
му ні цы па лі тэ та, што да зва ляе на-
вед валь ні кам да ве дац ца, з яко га 

ра ё на ма тэ ры ял. Пас ля за вяр-

шэн ня Алім пій скіх і Па раа лім пій-

скіх гуль няў драў ня ныя ма тэ ры я-

лы бу дуць вер ну тыя ў рэ гі ё ны для 

паў тор на га вы ка ры стан ня.

Як ад зна чы лі ар га ні за та ры, 

бу даў ніц тва Vіllage Plaza па ча ло-

ся ў са ка ві ку мі ну ла га го да, і яго 

пла ну ец ца за вяр шыць у кра са ві-

ку. Акра мя ка вяр няў, ма га зі наў 

з ат ры бу ты кай і су ве нір най пра-

дук цы яй Гуль няў, у Vіllage Plaza 

бу дуць ад кры ты цы руль ня, пош та 

і хім чыст ка.

Так са ма ар га ні за цый ны ка мі тэт 

аб вяс ціў пра га тоў насць пры няць 

пер шых ат ле таў у ва лей боль най 

арэ не Ары я ке — ад ным з най буй-

ней шых кры тых спарт комп лек саў 

для ма ю чых ад быц ца га лоў ных 

стар таў ча ты рох год дзя.

Арэ на раз лі ча на на 15 ты сяч 

ба лель шчы каў і ўве дзе на ў строй 

у снеж ні 2019 го да. У сту дзе ні 

пра во дзі лі ся яе тэс та выя вы пра-

ба ван ні.

Ва лей бол на ма ю чых ад быц ца 

Гуль нях бу дзе ад ным з са мых па-

пу ляр ных ві даў спор ту. У муж чын-

скім і жа но чым тур ні рах згу ля юць 

па 12 ка ман даў. На га да ем, чэм-

пі ё на мі Гуль няў 2016 го да з'яў ля-

юц ца Бра зі лія (муж чы ны) і Кі тай 

(жан чы ны). Упер шы ню ва лей бол 

быў уклю ча ны ў пра гра му Алім-

пій скіх гуль няў ме на ві та ў То кіа ў 

1964 го дзе. Муж чын ская ка ман да 

Япо ніі за ва я ва ла та ды брон за вы 

ме даль, а жа но чая — зра бі ла сен-

са цыю, зда быў шы за ла тую ўзна-

га ро ду.

Пас ля за вяр шэн ня Гуль няў га-

рад скія ўла ды пе ра ўтво раць ва-

лей боль ны комп лекс Ары я ке ў 

цэнтр за баў, спор ту і куль ту ры. 

Арэ на ад па вя дае ўсім эка ла гіч ным 

нор мам: на аб' ек це ўста ноў ле ны 

со неч ныя ба та рэі і геа тэр ма льнае 

цеп ла вое аб ста ля ван не, каб да па-

маг чы зні зіць вы кі ды пар ні ко вых 

га заў.

Ак тыў на ідзе і про даж квіт коў 

на ма ю чыя ад быц ца Алім пій скія 

гуль ні. Больш за 8,2 міль ё на ча-

ла век за рэ гіст ра ва ла ся на атры-

ман не бі ле таў. Ба лель шчы кі з 

Бе ла ру сі так са ма мо гуць на быць 

квіт кі ў афі цый на га ды ле ра кам-

па ніі Tіcketpro.

Больш за 80 ты сяч ча ла век у 

Япо ніі і за мя жой пер ша па чат ко ва 

ада бра на для на ву чан ня па пра-

гра ме ва лан цёр ска га ру ху.

Уліч ва ю чы вы со кую ці ка васць 

да бу ду чых стар таў, ар га ні за та-

ры ак тыў на су пра цоў ні ча юць з 

парт нё ра мі. Агуль ная коль касць 

ла каль ных алім пій скіх спон са раў 

Гуль няў у То кіа да сяг ну ла 65. Ча-

ты ры кам па ніі вы сту па юць у якас ці 

парт нё раў па пра вя дзен ні эс та фе-

ты алім пій ска га агню.

Ка та лог та ва раў «То кіа-2020» 

ця пер змя шчае ка ля 5 ты сяч най-

мен няў пра дук цыі. Як ад зна чы лі ў 

арг ка мі тэ це, у Япо ніі пад час Гуль-

няў бу дуць пра ца ваць 72 кра мы з 

ат ры бу ты кай алім пі я ды.

На спар тыў ных аб' ек тах у То кіа 

ўжо пра ве дзе ны тэс та выя спа бор-

ніц твы, якія пра хо дзяць з ве рас ня 

2018 го да. З каст рыч ні ка 2019 го-

да да сту дзе ня 2020-га пра во дзі-

лі ся спа бор ніц твы ў па мяш кан ні, а 

трэ цяя хва ля тэс та вых спа бор ніц-

тваў ад бу дзец ца з лю та га да мая 

бя гу ча га го да.

На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

Раў бі чы 
пры муць 
чэм пі я нат Еў ро пы 
па бія тло не

Пер ша па чат ко ва кан ты нен таль-

нае пер шын ство па він на бы ло 

прай сці ў эс тон скім Отэ пя, але 

тур нір пе ра не се ны ў Бе ла русь, 

та му што з-за цёп ла га на двор'я 

ар га ні за та ры не змаг лі га ран та-

ваць умо вы, не аб ход ныя для ме-

ра пры ем ства.

У той час як Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му Бе ла ру сі і прад стаў ні кі 

РЦАП «Раў бі чы» за яві лі пра га-

тоў насць пры няць фо рум.

Спар тыў ны ды рэк тар ІBU Фе лікс 

БІ ТЭР ЛІНГ па дзя ка ваў бе ла рус ка-

му бо ку за та кое ра шэн не. «Па коль кі 

не ўза ба ве ў Бе ла ру сі прой дзе фі нал 

Куб ка ІBU, гэ тае ра шэн не з'яў ля ец ца 

най больш пра віль ным і эка на міч на 

эфек тыў ным для спарт сме наў, ар га ні-

за та раў і на цы я наль ных фе дэ ра цый». 

Ён так са ма ад зна чыў, што ме ра пры ем-

ства ста не доб рай пад рых тоў кай для 

Беларусі, та му што ў са ка ві ку 2022 го да 

Раў бі чы бу дуць пры маць Ку бак све ту.

Пра вя дзен не чэм пі я на ту Еў ро пы 

па бія тло не ў Раў бі чах не па тра буе 

да дат ко вых фі нан са вых укла дан няў, 

рас ка заў ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі 

па зі мо вых ві дах спор ту Аляк сандр 

ГА ГІ ЕЎ. «Па са мых сціп лых раз лі ках, 

мы атры ма ем у два з па ло вай ра зы 

больш гро шай, чым пой дзе на ар га-

ні за цыю чэм пі я на ту Еў ро пы. Да нас 

пры едуць прад стаў ні кі ка ля 35 ка ман-

даў. Гэ та пры бліз на 500 удзель ні каў 

на этап Куб ка ІBU, столь кі ж на чэм-

пі я нат Еў ро пы. Лю дзі пла цяць за ўсё 

са мі. Ні ка пей кі да дат ко ва з бюд жэ ту 

звыш та го, што за пла на ва на на Ку-

бак ІBU, на ар га ні за цыю чэм пі я на ту 

Еў ро пы не пой дзе», — рас тлу ма чыў 

Га гі еў.

Ад зна чым, што та кім чы нам чэм-

пі я нат Еў ро пы дру гі год за пар бу дзе 

пра хо дзіць у бе ла рус кіх Раў бі чах. 

Спа бор ніц твы пач нуц ца 26 лю та га і 

скон чац ца 1 са ка ві ка.

Да стар ту лет ніх Алім пій скіх гуль няў у То кіа 
за ста ло ся 159 дзён У мар скім пар ку Адай ба ў То кіа прай шлі ме ра пры ем ствы, 

пры све ча ныя хут ка му стар ту Алім пі я ды

ВЯ ЛІ КАЯ 
РАЗ МО ВА ПРА СПОРТ


