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На кон курс ідэй та ліс ма на бы ло да сла-

на больш за 100 за явак ад прад стаў ні коў 

Бе ла ру сі і Лат віі, пры чым свае ра бо ты пра-

па ноў ва лі як пра фе сій ныя мас та кі і сту дыі 

ды зай ну, так і звы чай ныя ама та ры ха кея.

Ува зе гра мад скас ці прад стаў ле на 30 ва-

ры ян таў, якія ўвай шлі ў шорт-ліст кон кур су. 

Да рэ чы, ме на ві та з іх лі ку зор нае жу ры і

вы зна чыць га лоў ны сім вал чэм пі я на ту. 

З бе ла рус ка га бо ку ўдзел у вы ба ры та ліс ма на 

бя руць на стаў нік мінск ага «Ды на ма» Мі ха іл 

Гра боў скі, ча ты рох ра зо вая алім пій ская чэм-

пі ён ка Да р'я До мра ча ва, рэ зі дэнт Соmеdу 

Сlub Анд рэй Ска ра ход, са ліст гур та «Би-2» 

Шу ра-Бі-2, чэм пі ён UFС Анд рэй «Піт буль» 

Ар лоў скі, алім пій ская чэм пі ён ка па фрыс-

тай ле Ган на Гусь ко ва, ге не раль ны ды рэк тар 

«Бе ла русь філь ма» Ула дзі мір Ка ра чэў скі і 

стар шы ня ФХБ Ге надзь Са ві лаў, з лат вій-

ска га — прэ зі дэнт фе дэ ра цыі ха кея Лат-

віі Ай гарс Кал ві ціс, тэ ле вя ду чыя Ар мандс 

Сім санс і Ай віс Це рынш, кі раў нік арг ка мі тэ-

та тур ні ру ў Лат віі Эд гарс Бун ціс, гі та рыст 

гур та Brаіnstоrm Яніс «Mаgіс» Юбалтс, спя-

вак Ін тарс Бу су ліс і Кас парс Булс, вы ка наў-

чы ды рэк тар ма біль на га апе ра та ра BІTЕ 

Lаtvіа.

Пе ра мож ца га ла са ван ня «УКан так це» 

атры мае па да рун кі ад арг ка мі тэ та тур ні ру і 

прыз гля дац кіх сім па тый. Трэ ба ад зна чыць, 

што кож ная з кра ін мае пра ва вы зна чыць 

свай го фа ва ры та — лат вій скі бок так са ма 

пра вя дзе кон курс на зван не най леп ша га 

та ліс ма на на дум ку гра мад скас ці.

Ся род прэ тэн дэн таў на зван не та ліс ма на 

янот Гу ля ка, глу шэц Дзі бур тык (Бурш тын-

чык або Крыш таль чык), алень Чам пі, Бу сел 

і Пліс ка, ва вёр ка Яні, су пер буль ба Ла кі і ін-

шыя. З поў ным спі сам і ма люн ка мі та ліс ма-

наў мож на азна ё міц ца на афі цый ным сай це 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ха кея.

У ак ты ве ка ман ды Бе ла ру сі на 

ІІІ зі мо вых юнац кіх Алім пій скіх гуль-

нях дзве ўзна га ро ды: «зо ла та» Ільі 

Кор зу на ў ха кеі і брон за вы ме даль 

Юліі Ка ва леў скай у бія тло не.

Да до му вяр ну ла ся пер шая част ка дэ-

ле га цыі. У аэ ра пор це чэм пі ё на Гуль няў 

Ілью Кор зу на і яго парт нё раў па ка ман-

дзе, гар на лыж ні ка Мак сі ма Да вы даў ска-

га і трэ не ра Аляк санд ра На ка неч на га, 

су стра ка лі прад стаў ні кі На цы я наль на-

га алім пій ска га ка мі тэ та, Мі ніс тэр ства 

спор ту і род ныя.

Асаб лі выя він ша ван ні з па спя хо вым 

вы ступ лен нем пры маў ула даль нік за ла-

то га ме да ля Ілья Кор зун, які ў ха кеі 3х3 у 

скла дзе сва ёй ка ман ды пе ра мог у фі на-

ле. «Кра ну ты та кой ува гай да на шай ка-

ман ды. Вя до ма, пе рад стар та мі ў Ла за-

не спа дзя ва лі ся на доб рае вы ступ лен не. 

Ка лі ўжо ў хо дзе спа бор ніц тваў вый шаў 

у фі нал са сва ёй ка ман дай, то на цэ лі лі ся 

толь кі на за ла ты ме даль, — рас каз вае 

Ілья. — Ра ды, што да сяг нуў гэ тай мэ-

ты. Гэ та доб ры во пыт 

уза е ма дзе ян ня ра зам 

з ін шы мі гуль ца мі, 

з які мі ра ней не су-

стра ка лі ся. За ка рот-

кі пе ры яд нам уда ло ся 

ства рыць бая здоль ны 

ка лек тыў і да маг чы ся 

пос пе ху. Ра дуе і ўва га 

тут, у Мін ску: пры еха-

лі нас па він ша ваць 

прос та ў аэ ра порт — 

пры ем на ба чыць та-

кую ўва гу».

Трэ нер бе ла рус-

кай ха кей най ка ман-

ды Дзміт рый Ма цюх 

ад зна чыў, што па спя-

хо вае вы ступ лен не 

гуль цоў (акра мя за ла-

то га ме да ля Ільі Кор зу на — чац вёр тае 

мес ца ў Да ні і ла Кар по ві ча) свед чыць пра 

доб рую шко лу пад рых тоў кі ха ке іс таў у 

Бе ла ру сі. «Га лоў ная мэ та юнац кіх Алім-

пій скіх гуль няў — не да сяг нен не ней ка-

га кан крэт на га вы ні ку, а зно сі ны па між 

спарт сме на мі з роз ных кра ін. Гэ та як раз 

пра ду гледж ваў фар мат спа бор ніц тваў 

па ха кеі 3х3, дзе ў ка ман ды ўва хо дзі лі 

прад стаў ні кі роз ных кра ін. Спа дзя ю ся, 

хлоп цы атры ма лі за да валь нен не ад гуль-

ні, аб ме ну во пы там і зно сін, а мы па цвер-

дзі лі, што на ша шко ла пад рых тоў кі дае 

вы ні кі», — ад зна чыў ён.

На га да ем, жа но-

чая на цы я наль ная 

ка ман да Бе ла ру сі 

па ін до рха кеі з'яў ля-

ец ца шмат ра зо вым 

пры зё рам чэм пі я на-

таў Еў ро пы: у 2016 

і ў 2018 га дах на шы 

дзяў ча ты за ня лі 3-е 

мес ца. У 2018 го-

дзе ка ман да ста ла 

брон за вым пры зё-

рам Куб ка све ту.

Ад зна чым, чэм пі я -

нат Еў ро пы ста не 

ад бо рач ным да су-

свет на га пер шын-

ства 2021 го да:

6 най леп шых ка-

ман даў атры ма юць 

пра ва згу ляць у гэ-

тых спа бор ніц твах.

Гру па A

Гер ма нія

Укра і на

Чэ хія

Бель гія

Гру па B

Га лан дыя

Бе ла русь

Швей ца рыя

Аўстрыя

У іх афарм лен ні 

вы ка ры ста ны 

тра ды цый ныя япон скія 

ко ле ры: чыр во ны, 

сі ні, пур пур ны (ко лер 

япон скай глі цы ніі) 

і зя лё ны, якія 

па за ду ме ар га ні за та раў 

ад люст роў ва юць 

ча ты ры па ры го да.

У за леж нас ці ад мес ца пра-

вя дзен ня спа бор ніц тваў ад роз-

ні ва юц ца ко ле ра вая мар кі роў ка 

і на не се ныя пік та гра мы ві даў 

спор ту. Част ка бі ле таў на ма ю-

чыя ад быц ца Алім пій скія гуль ні 

ўжо рэа лі за ва на для мяс цо вых 

ба лель шчы каў праз спе цы яль-

ную ла та рэю. Афі цый ны про даж 

стар туе вяс ной гэ та га го да.

Са мыя тан ныя бі ле ты каш-

ту юць 22 до ла ры. Са мыя да-

ра гія (на цы ры мо ніі ад крыц ця 

і за крыц ця) мож на на быць 

за 2680 і 1965 до ла раў. У ся-

рэд нім жа ца на на іх уста ноў-

ле на на ўзроў ні 72 до ла раў.

На га да ем, ХХХІІ лет нія 

Алім пій скія гуль ні ў То кіа прой-

дуць з 24 лі пе ня да 9 жніў ня 

2020 го да.

Ха кей. ЧС-2021Ха кей. ЧС-2021

ЯНОТ, АЛЕНЬ І СУ ПЕР БУЛЬ БА
Стар та ва ла га ла са ван не за най леп шую ідэю та ліс ма на чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2021 го да на дум ку ба лель шчы каў

УВА ГА ПРЫ ЗЁ РАМ
Бе ла рус кую дэ ле га цыю з зі мо вых 

юнац кіх Алім пій скіх гуль няў су стрэ лі ў Мін ску

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

НА ПАР КЕ ЦЕ ДЗЯЎ ЧА ТЫ З КЛЮШ КА МІ
Чэм пі я нат Еў ро пы па ін до рха кеі (ха кей на тра ве ў за кры тых па мяш кан нях) 

ся род жа но чых ка ман даў прой дзе з 24 да 26 сту дзе ня 
ў ста ліч ным Па ла цы спор ту

АРГ КА МІ ТЭТ «ТО КІА-2020» ПРАД СТА ВІЎ БІ ЛЕ ТЫ 
НА ЛЕТ НІЯ АЛІМ ПІЙ СКІЯ ГУЛЬ НІ

 У тэ му
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі-

саў Указ № 10 «Аб пад рых тоў цы і пра вя-

дзен ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай». 

Да ку мент рас пра ца ва ны з улі кам во пы ту 

пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і лёг ка -

ат ле тыч на га мат ча Еў ро па — ЗША, у ім

пра ду гледж ва ец ца комп лекс нае вы ра шэн-

не пы тан няў пад рых тоў кі чэм пі я на ту све ту 

па ха кеі. Ука зам уста наў лі ва юц ца бяз ві за-

вы рэ жым для ўдзель ні каў, ар га ні за та раў 

спа бор ніц тваў і за меж ных ту рыс таў, бяс-

плат ны пра езд у гра мад скім транс пар це 

для акрэ ды та ва ных асоб і вы зва лен не ад 

пла ты за пра езд па плат ных аў та ма біль ных 

да ро гах. Да ку мен там урэ гу ля ва ны пы тан ні 

ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня ўдзель ні каў і 

гас цей спа бор ніц тваў, вы ка ры стан ня дзяр-

жаў най ма ё мас ці, раз мя шчэн ня са цы яль-

най рэ кла мы. Акра мя та го, пра ду гле джа на 

вы дзя лен не ды рэк цыі чэм пі я на ту све ту бес-

пра цэнт най зва рот най бюд жэт най па зы кі, 

а так са ма ме ры, якія да зва ля юць зні зіць 

вы дат кі і за бяс пе чыць вы со кі ўзро вень пра-

вя дзен ня ме ра пры ем ства.

Кож ны ама тар спор ту мо жа ад даць 

свой го лас за ўпа да ба ны ва ры янт та-

ліс ма на чэм пі я на ту све ту, які прой дзе 

ў Мін ску і Ры зе з 7 да 23 мая 2021 го да. 

Га ла са ван не прой дзе на афі цый най 

ста рон цы ФХБ «УКан так це» (www.

vk.соm/hосkеу_bеl).

Матэрыялы выпуску падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Тур нір з'яў ля ец ца 

дру гім па знач нас ці 

пас ля Куб ка све ту. 

У спа бор ніц твах 

возь муць удзел 

во сем най мац ней шых 

ка ман даў Еў ро пы: 

збор ныя Бе ла ру сі, 

Гер ма ніі, Га лан дыі, 

Укра і ны, Чэ хіі, 

Швей ца рыі, Аў стрыі, 

Бель гіі.


