
23 жніў ня (пят ні ца)

11:00 Су пер спрынт. 

Ква лі фі ка цыя (юні ё ры)

11:35 Су пер спрынт. 

Ква лі фі ка цыя (юні ёр кі)

13:20 Су пер спрынт. 

Ква лі фі ка цыя (муж чы ны)

13:55 Су пер спрынт. 

Ква лі фі ка цыя (жан чы ны)

15:30 Су пер спрынт. Фі нал (юні ё ры)

16:00 Су пер спрынт. Фі нал (юні ёр кі)

17:30 Су пер спрынт. Фі нал (муж чы ны)

18:00 Су пер спрынт. Фі нал (жан чы ны)

24 жніў ня (су бо та)

10:45 Спрынт (юні ё ры)

13:15 Спрынт (юні ёр кі)

16:00 Спрынт (муж чы ны)

18:00 Спрынт (жан чы ны)

25 жніў ня (ня дзе ля)

11:15 Гон ка пра сле да ван ня (юні ё ры)

13:15 Гон ка пра сле да ван ня (юні ёр кі)

15:45 Гон ка пра сле да ван ня (муж чы ны)

17:30 Гон ка пра сле да ван ня (жан чы ны)

У гле да чоў бу дзе маг чы-

масць на свае во чы ўба чыць 

вя до мых бія тла ніс таў: Ці ма-

фея Лап шы на, Ган ну Фро лі-

ну, Анд рэя Рас тар гу е ва, Ка-

ця ры ну Гла зы ры ну, Ла ры су 

Кук лі ну, Кра сі мі ра Ане ва, 

Ва лян ці ну і Ві ту Се мя рэн ка, 

Сяр гея Ся мё на ва і мно гіх ін-

шых. Ча ка ец ца, што са мы мі 

прад стаў ні чы мі ка ман да мі на 

чэм пі я на це ста нуць збор ныя 

Чэ хіі і Поль шчы, най мац ней-

шы склад пры вя зе збор ная 

Укра і ны, доб рая ка ман да бу-

дзе і ад Ра сіі. Гон кі прой дуць 

як ся род да рос лых спарт-

сме наў, так і ся род юні ё раў. 

У пра гра му сё лет ня га чэм-

пі я на ту Між на род ны са юз 

бія тла ніс таў уклю чыў но вы 

від — су пер спрынт. Ён яшчэ 

ні ко лі не пра во дзіў ся на 

чэм пі я на тах све ту па лет нім 

бія тло не — гэ ты фар мат па-

куль быў апра ба ва ны толь кі 

на зі мо вых стар тах. Акра мя 

су пер спрын ту, спарт сме ны 

вы сту пяць у спрын тар скіх 

гон ках і гон ках пра сле да ван-

ня. Муж чын скі спрынт бу дзе 

ска ро ча ным, гэ та зна чыць 

не звык лыя 10 км, а 7,5 км, 

мен шай ста не і гон ка пра-

сле да ван ня. Гэ та свед чыць 

пра тое, што пра гра ма чэм-

пі я на ту ста ла больш ды на-

міч ная і ві до вішч ная.

Бе ла рус кая збор ная вы-

сту піць на чэм пі я на це ў най-

мац ней шым скла дзе. У жа-

но чых гон ках на дыс тан цыю 

вый дуць Іры на Крыў ко, Дзі на-

ра Алім бе ка ва, Ган на Со ла, 

Іры на і Але на Кру чын кі ны. 

У муж чын скім тур ні ры вы сту-

пяць Ра ман Ялёт наў, Ан тон 

Смоль скі, Сяр гей Ба чар ні-

каў, Мак сім Ва ра бей і Вік тар 

Крыў ко. Ця пер на ша на цы я-

наль ная ка ман да за вяр шае 

збор у Ант холь цы і вер нец ца 

ў Мінск 21 жніў ня. Трэ не ры 

збор най пра ме даль ныя пла-

ны і за да чы ста ра юц ца не ка-

заць, ад зна ча ю чы, што га лоў-

ныя стар ты ўсё ж та кі бу дуць 

пра хо дзіць пад час зі мо ва га 

се зо на і пад рых тоў ка вя дзец-

ца ме на ві та да іх. Ад нак не 

ад маў ля юць, што бе ла ру сы 

ў Раў бі чах бу дуць ся род лі-

да раў.

Бі ле ты для гле да чоў на 

лет ні чэм пі я нат све ту ўжо 

даў но па сту пі лі ў про даж, ад-

ны з іх з до сту пам на тра су, 

ін шыя — з пра вам до сту пу 

на тры бу ны: цэнт раль ную і 

ба ка выя сек та ры.

На га да ем, пер шы чэм пі-

я нат све ту па лет нім бія тло-

не прай шоў у алім пій скім 

спар тыў ным комп лек се пад 

Мінскам 20 га доў та му. Праў-

да, та ды спарт сме ны спа бор-

ні ча лі ў кро се і страль бе, ця-

пер жа бег за мя ня юць гон кі 

на лы жа ро ле рах. Са мі «Раў-

бі чы» за гэ ты час, вя до ма ж, 

так са ма моц на змя ні лі ся: пас-

ля маш таб най рэ кан струк цыі 

ў 2015 го дзе комп лекс стаў 

уні вер саль ным і шмат функ-

цы я наль ным. Вы со кую ацэн-

ку за гэ ты час ён атрым лі ваў 

мност ва ра зоў, апош ні маш-

таб ны тур нір прай шоў там зі-

мой гэ та га го да. Пад час чэм-

пі я на ту Еў ро пы па бія тло не 

мно гія спарт сме ны і трэ не ры 

ад зна ча лі ўні вер саль насць і 

доб рыя тра сы спар тыў на га 

комп лек су. Да жні вень ска-

га тур ні ру ў «Раў бі чах» бы-

ло пра ве дзе на маш таб нае 

аб слу гоў ван не мі шэн ных 

уста но вак і ін фар ма цый на га 

таб ло. Да рэ чы, мі шэ ня мі зай-

ма юц ца фін скія спе цы я ліс ты, 

якія бу дуць пры сут ні чаць і на 

са мім чэм пі я на це. Да тур ні-

ру ў «Раў бі чах» аб на ві лі да-

рож кі, адзін з тэс таў на іх у 

мі ну лыя вы хад ныя пра вя лі 

май стры лонг бор дын га: пад-

час спа бор ніц тваў хут ка сці 

спарт сме наў-эк стрэ ма лаў 

да ся га юць 60—65 км/г, 

а зна чыць, да рож кі па він ны 

быць ідэа льнай якас ці. Пе-

рад тур ні рам спарт комп лекс 

на ве да лі і тэх ніч ныя дэ ле га-

ты Між на род най фе дэ ра цыі 

бія тло на, якія так са ма аца-

ні лі га тоў насць «Раў біч» да 

тур ні ру.

Афі цый ны дзень за ез ду 

ўдзель ні каў чэм пі я на ту на-

ме ча ны на 20 жніў ня, але 

не ка то рыя ка ман ды пры-

едуць у «Раў бі чы» за га дзя, 

каб пра вес ці там яшчэ і трэ-

ні ро вач ныя збо ры.

Ад зна чым, што ар га ні-

за цыя лет ня га чэм пі я на ту 

ра зам з чэм пі я на там Еў ро-

пы па бія тло не і Куб кам ІBU 

бы ла аба вяз ко вай умо вай 

атры ман ня пра ва на пра вя-

дзен не эта пу Куб ка све ту па 

бія тло не ў 2022 го дзе.
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Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Ар га ні за та ры ад зна ча юць, што змя ні-

ла ся пля цоў ка, але не мя ня ец ца тое, 

што ўжо ста ла ві зіт най карт кай спа-

бор ніц тваў у Бе ла ру сі: прад стаў ні чы 

склад удзель ніц, доб рая ар га ні за цыя 

і доб ра зыч лі вая ат мас фе ра. З 16 да 

18 жніў ня ў Мін ску вы сту пяць 230 гім-

нас так з 36 кра ін.

Бе ла русь прад стаў ля юць Ка ця ры на Гал-

кі на, Анас та сія Са лас і ка ман да ў гру па-

вых прак ты ка ван нях — Анас та сія Ры ба ко-

ва, Ка ры на Яр мо лен ка, Ары на Цы цы лі на, 

Ган на Швай ба, Ган на Гай ду ке віч і Ары на 

Су шчын ская. Акра мя бе ла ру сак за ўзна-

га ро ды Куб ка све ту БСБ Банк зма га юц ца 

мно гія зор ныя гім наст кі. Ся род іх шмат-

ра зо выя чэм пі ён кі све ту ра сі ян кі Дзі на і 

Ары на Аве ры ны, двух ра зо вая чэм пі ён ка 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, пры зёр чэм пі я на-

таў све ту, пе ра мож ца шмат бор'я мі ну ла га 

мінск ага эта пу із ра іль цян ка Лі на Ашрам, 

пры зё ры чэм пі я на ту све ту Не ві я на Вла дзі-

на ва і Бо ра Ка лейн з Бал га рыі, італь ян кі 

Мі ле на Баль да са ры і Аляк санд ра Ад жыр-

джы ку ле зе, япон ка Ка хо Мі на га ва, укра ін ка 

Ула да Ні коль чан ка.

«Кож ная спарт смен ка, пры хо дзя чы ў 

за лу, ра зу мее, што яе най вы шэй шая мэ-

та — Алім пій скія 

гуль ні, і гэ та га дзі на 

ўсё блі жэй шая, — 

ка жа га лоў ны трэ-

нер збор най Бе ла-

ру сі па мас тац кай 

гім нас ты цы Іры на 

ЛЯ ПАР СКАЯ. — 

Наш этап да па мо жа 

Ка ця ры не Гал кі най і 

Анас та сіі Са лас (за-

па сны мі бу дуць Алі-

на Гар на сько і Юлія 

Еў чык) пра ве рыць 

свае сі лы, уба чыць, 

што вы пра віць, пры-

ехаць на чэм пі я нат 

све ту ў Ба ку і за вая-

ваць лі цэн зіі ў То кіа».

Най вы шэй шы ўзро вень спа бор ніц тваў 

бу дзе і ў гру па вых прак ты ка ван нях, дзе 

кан ку рэн цыю двух ра зо вым пе ра мож-

цам ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бе ла рус кам 

па спра бу юць склас ці ка ман ды Ра сіі, 

Украі ны, Іта ліі, Бал га рыі, Азер бай джа на 

і Япо ніі.

На га да ем, на мі ну лым да маш нім эта пе 

Куб ка све ту збор ная Бе ла ру сі за ва я ва ла 

сем уз на га род. Ува ход на тры бу ны Па ла ца 

мас тац кай гім нас ты кі воль ны.

Ад па вед ны да га вор быў пад пі са ны 

стар шы нёй Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

кік бок сін га і тай ланд ска га бок са, мі-

ніст рам унут ра ных спраў Юры ем Ка-

ра е вым і ві цэ-прэ зі дэн там Еў ра пей-

скай фе дэ ра цыі му ай-тай Ана то лем 

Сі мон чы кам.

Пра ва пры няць най мац ней шых бай цоў 

кан ты нен та Мінск атры маў не ча ка на, пер-

ша па чат ко ва тур нір па ві нен быў прай сці ў 

Іс па ніі, але мес ца пра вя дзен ня вы ра шы лі 

змя ніць. Ня гле дзя чы на сціс лыя тэр мі ны 

пад рых тоў кі да маш таб на га спа бор ніц тва, 

Юрый Ка ра еў ад зна чыў, што Мінск бу дзе 

га то вы пры няць тур нір. «Мы вель мі сур' ёз-

на па ды хо дзім да ар га ні за цыі і ла гіс ты кі. На 

чэм пі я на це све ту ў Банг ко ку, на прык лад, 

шлях ад гас ці ні цы да мес ца пра вя дзен ня 

ба ёў быў доў гі, ды і са мі ўмо вы — скла да-

ныя. По бач — ры нак, чад ад яко га пе ра шка-

джаў спарт сме нам. Бы лі пы тан ні па хар-

ча ван ні: ар га ні за та ры пра па на ва лі толь кі 

тай скую кух ню, а яна вель мі свое асаб лі вая. 

У Мін ску ж мы па ста ра ем ся зра біць так, каб 

усім бы ло кам форт на. Пад час чэм пі я на ту 

све ту ў 2017 го дзе ўдзель ні каў ва зі лі на 

«Лі нію Ста лі на». Спа да ба ла ся на ват ін ду-

сам, якіх ша кі ра ваў не ча ка ны снег. Ця пер 

так са ма пры ду ма ем якую-не будзь ці ка вую 

пра гра му», — ад зна чыў Ка ра еў.

Пла ну ец ца, што ўдзел у кан ты нен таль-

ным фо ру ме возь муць ат ле ты больш чым 

з 35 кра ін.

Се рыя рэ гу ляр ных брэн да вых тур ні-

раў Rоуаl Сuр Ореn стар туе сён ня. Яго 

ўдзель ні кі — гэ та спарт сме ны-ама та-

ры. Спа бор ніц тва прой дзе ў фар ма це 

муж чын ска га і жа но ча га адзі ноч на га 

тур ні ру. Зма гац ца за зван не пе ра мож-

цаў тэ ні сіс ты бу дуць на пра ця гу двух 

тыд няў.

Тур ні ры Rоуаl Сuр Ореn пры зна ча ны для 

ама та раў, а так са ма бы лых пра фе сі я на лаў 

роз на га ўзроў ню і ка тэ го рый, як муж чын, 

так і жан чын. У тур ні рах вы зна ча ны тры 

ка тэ го рыі: Futures (тэ ні сіс ты па чат ко ва га 

ўзроў ню), Сhallenger (ама та ры ся рэд ня га 

ўзроў ню) і Masters (гуль цы вы со ка га ўзроў-

ню). Тур ні ры пра вод зяц ца ва ўсіх ка тэ го ры-

ях рэ гу ляр на на пра ця гу двух га доў. У жніў-

ні ама тар скае спа бор ніц тва ад бу дзец ца для 

муж чын і для жан чын у ка тэ го рыі Сhallenger. 

Пры няць удзел у тур ні рах мо жа кож ны ах-

вот ны. «Раз віц цё і па пу ля ры за цыя тэ ні са, 

а так са ма зда ро ва га ла ду жыц ця, раз віц цё 

ама тар ска га тэ ніс на га ру ху ў Бе ла ру сі, па-

вы шэн не ўзроў ню спар тыў на га май стэр-

ства тэ ні сіс таў-ама та раў і май строў, вы яў-

лен не най мац ней шых гуль цоў, ума ца ван не 

сяб роў скіх і дзе ла вых су вя зяў па між ама-

та ра мі тэ ні са — тыя мэ ты, якія мы як ар га-

ні за та ры ста вім пе рад са бой, пра вод зя чы 

кож ны тур нір. Брэн да выя тур ні ры Rоуаl Сuр 

Ореn — гэ та ква лі фі ка ва ныя суд дзі, вет лі-

выя ар га ні за та ры, пры ем ныя па да рун кі і, 

вя до ма ж, не вы моў ныя ад чу ван ні спар тыў-

най ры зы кі і ду ху са пер ніц тва», — ад зна чыў 

ды рэк тар брэн да вых тур ні раў Rоуаl Сuр 

Ореn Ян ДРА НОЎ СКІ.

Спа бор ніц твы пра хо дзяць 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, Бе ла-

рус кай тэ ніс най фе дэ ра цыі. Ан лайн-за яў кі 

на тур ні ры мож на па кі нуць на афі цый ным 

сай це шко лы тэ ні са.

Тэ ніс для ўсіх
У Мін ску стар туе ама тар скі тур нір Rоуаl Сuр Ореn

Не ча ка на, але пры ем на
Чэм пі я нат Еў ро пы па му ай-тай прой дзе 

ў мін скім Па ла цы спор ту з 4 да 11 ліс та па да

Най леп шыя гра цыі 
зноў у Мін ску

Этап Куб ка све ту БСБ Банк па мас тац кай гім нас ты цы 
гэ тым ра зам пры мае но вы Па лац гэ та га ві ду спор ту

Вя до мыя спарт сме ны 
і но выя дыс цып лі ны

Да чэм пі я на ту све ту па лет нім бія тло не за ста ец ца ты дзень, ат ле ты 
і спарт комп лекс «Раў бі чы» за вяр ша юць сваю пад рых тоў ку да буй но га тур ні ру

РАС КЛАД СПА БОР НІЦ ТВАЎ:

Спа бор ніц твы прой дуць у Бе ла ру сі з 23 да 25 жніў ня, 

а дня мі за вяр шы ла ся за явач ная кам па нія. За яў кі на 

чэм пі я нат све ту па да лі 27 на цы я наль ных фе дэ ра цый 

бія тло на, у тур ні ры возь муць удзел 116 жан чын і 

юніё рак, а так са ма 141 муж чы на і юні ёр.
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