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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

Гіс то рыя но ва га се зо на 
па чы на ец ца на мін скім лё дзе
Пер шы этап Куб ка све ту па кань ка беж ным 
спор це ў се зо не 2019/2020 прой дзе ў Бе ла ру сі

Яшчэ ад на 
алім пій ская лі цэн зія 
ў гім нас ты цы
Яе за ва я ваў Анд рэй Лі ха віц кі

Та кім чы нам, спарт смен вы сту піць ужо на дру гіх Алім пій скіх 

гуль нях. Лі цэн зію ў То кіа бе ла рус за ва я ваў па вы ні ках 

49-га чэм пі я на ту све ту па спар тыў най гім нас ты цы ў Штут гар-

це. У ква лі фі ка цыі мна га бор'я наш спарт смен за няў 50-е мес-

ца, па рэг ла мен це на Гуль ні ад бі ра лі ся 12 най леп шых. Але 

бы ло ня ма ла да дат ко вых оп цый, якія па кі да лі Анд рэю алім-

пій скі шанц: гэ та і кво та ў ад на го спарт сме на ад кра і ны, і ад-

сеў прад стаў ні коў 12 най мац ней шых ка ман даў, якія ра ней 

за бяс пе чы лі са бе па езд ку на Алім пі я ду.

Усё вы ра ша ла ся ў фі на лах 

асоб ных ві даў, пры зё ры якіх 

так са ма атрым лі ва лі лі цэн зіі. 

У вы ні ку ўсё скла ла ся на на шу 

ка рысць, і Анд рэй Лі ха віц кі прад-

ста віць Бе ла русь на га лоў ным 

стар це ча ты рох год дзя.

На га да ем, у жа но чых спа-

бор ніц твах ра ней алім пій скую 

лі цэн зію за ва я ва ла Анас та сія 

Аліст ра та ва. Тур нір па спар тыў-

най гім нас ты цы ў ста лі цы Япо ніі 

прой дзе з 25 лі пе ня да 4 жніў ня.

Між на род ны алім пій скі ка мі-

тэт вы сту піў з іні цы я ты вай 

пе ра нес ці спа бор ніц твы па 

ма ра фо не і спар тыў най ха-

дзе на доў гія дыс тан цыі пад-

час XXXІІ лет ніх Алім пій скіх 

гуль няў, па ве дам ляе На цы я-

наль ны алім пій скі ка мі тэт.

МАК пра ін фар ма ваў Між на род-

ную фе дэ ра цыю лёг кай ат ле ты кі 

аб мер ка ва ных зме нах.

Гэ тыя зме ны звя за ныя, перш за 

ўсё, з кло па там пра зда роўе ат-

ле таў, суд дзяў спа бор ніц тваў і ба-

лель шчы каў. Пад час Алім пі я ды ў 

То кіа ча ка ец ца га ра чае на двор'е.

На тэс та вых спа бор ніц твах у 

Японіі ле там 2019-га мно гія ню ан-

сы на двор'я бы лі вы ву ча ны і бу-

дуць улі ча ныя пад час пра вя дзен ня 

Гуль няў. Іні цы я ты ва з пе ра но сам 

ма ра фо ну і стар таў па спар тыў-

най ха дзе з То кіа ў Са па ра, дзе ў 

1972 го дзе ад бы лі ся зі мо выя Алім-

пій скія гуль ні, бу дзе аб мер ка ва на 

ў ста лі цы Япо ніі Ка ар ды на цый най 

ка мі сі яй МАК на ча ле з Джо нам 

Ко ут сам 30 каст рыч ні ка і 1 ліс та-

па да.

«Зда роўе і даб ра быт спарт сме-

наў заў сё ды зна хо дзяц ца ў лі ку 

пры яры тэ таў МАК. Шэ раг мер па 

аба ро не спарт сме наў ад спё кі ў 

То кіа бу дзе пры ня ты. Но выя пра-

па но вы па пра вя дзен ні ма ра фо ну 

і спа бор ніц тваў па спар тыў най ха-

дзе па каз ва юць, на коль кі сур' ёз на 

МАК ста віц ца да та кіх праб лем. 

Алім пій скія гуль ні для мно гіх ат ле-

таў — вяр шы ня іх кар' е ры, на гэ тых 

спа бор ніц твах ім не аб ход на за-

бяс пе чыць умо вы для да сяг нен ня 

най леп шых вы ні каў. Су мес на з 

Між на род най фе дэ ра цы яй лёг кай 

ат ле ты кі па ста ра ем ся рэа лі за ваць 

гэ тыя пла ны», — за явіў прэс-служ-

бе МАК прэ зі дэнт гэ тай ар га ні за-

цыі То мас Бах.

Жа но чы ма ра фон на Алім пі я дзе 

ад бу дзец ца 2 жніў ня, муж чын скі — 

9 жніў ня. Най леп шых спарт ме наў 

у ха дзе на 20 км у муж чын вы зна-

чаць 31 лі пе ня, а ў жа но чай ха дзе 

на 20 км — 7 жніў ня, муж чын ская 

ха да на 50 км ад бу дзец ца 8 жніў-

ня. Так са ма спа бор ніц твы па лёг-

кай ат ле ты цы (дыс тан цыі 5000 м і 

больш) пе ра не се ны на вя чэр нія се-

сіі. Ра ніш нія мат чы па рэг бі па він ны 

за кан чвац ца не паз ней 12 га дзін, а 

гор ныя эта пы ве ла го нак пач нуц ца 

не ра ней 15 га дзін.

Б
е ла рус кія спарт сме ны 

сён ня ў лі ку най леп шых у 

спа бор ніц твах па кла січ-

ным па ра шу тыз ме, на шы су ай чын-

ні кі ў гэ тым кі рун ку па ра шут на га 

спор ту вый гра ва лі чэм пі я на ты све-

ту, ста на ві лі ся пры зё ра мі эта паў 

Куб ка све ту і зай ма лі са мыя вы со-

кія мес цы на чэм пі я на це све ту ся-

род ва ен на слу жа чых, які лі чыц ца 

ад ным з са мых моц ных тур ні раў. 

Па за кан чэн ні па ра шут на га се зо на 

ў Бе ла ру сі пра тон ка сці, не бяс пе кі 

і эк стрэ маль ныя вы пад кі ў па ра-

шу тыз ме рас ка за ла пе ра мож ца 

эта паў Куб ка све ту 2018 і 2019 га-

доў у жа но чым ка манд ным за лі ку 

Аляк санд ра Са доў ні ка ва.

Па ра шу тызм 
не па мі рае

У Бе ла ру сі сён ня раз ві ты адзін 

з кі рун каў па ра шут на га спор-

ту — кла січ ны па ра шу тызм, яго 

моц ная шко ла за ста ла ся яшчэ з 

ча соў Са вец ка га Са ю за. Кла січ ны 

па ра шу тызм скла да ец ца з дзвюх 

дыс цып лін — дак лад насць пры-

зям лен ня (па ра шу тыст вы скок-

вае з ты ся чы мет раў, прак тыч на 

ад ра зу ад кры вае па ра шут, га лоў-

ная за да ча пры зям ліц ца на ма ту, 

на якой зна хо дзіц ца дат чык і тра-

піць у яго пят кай) і ін ды ві ду аль-

ная акра ба ты ка (скач кі з 2200 м, 

па ра шу тыст па ві нен ра за гнац ца, 

са брац ца ў мак сі маль на шчыль-

ную гру пі роў ку і скру ціць комп лекс 

з фі гур (чатыры спі ра лі, два саль-

та). Усё гэ та зды ма ец ца апе ра та-

рам на ві дэа ка ме ру з зям лі, по тым 

ацэнь ва ец ца суд дзя мі.

— Па дак лад нас ці пры зям лен ня 

бе ла рус кая ка ман да заў сё ды пры-

во зіць ме да лі з Куб каў све ту, чэм-

пі я на таў све ту і Еў ро пы, спа бор-

ніц тваў ва ен на слу жа чых, — рас-

каз вае Аляк санд ра. — На жаль, 

больш су час ныя дыс цып лі ны ў 

Бе ла ру сі па куль не раз ві тыя, але 

ўжо ёсць пе рад умо вы да іх раз-

віц ця. Каб зай мац ца фрыф лай-

ін гам або фрыс тай лам па трэ бны 

доб ры са ма лёт і вя лі кая вы шы ня, 

скач кі па він ны быць не ні жэй за 

4000—4200 м, у нас, на жаль, та кі 

са ма лёт з'я віў ся толь кі ня даў на, 

па куль яго не да юць для спар тыў-

ных скач коў.

У Бе ла ру сі рэ гу ляр на пра во-

дзяц ца чэм пі я на ты кра і ны па 

па ра шут ным спор це, чэм пі я на-

ты Уз бро е ных Сіл і па ра шут на-

ат ле тыч нае мна га бор'е (скач кі 

з па ра шу там, бег і пла ван не). З 

су свет ных тур ні раў са мы мі прэ-

стыж ны мі тра ды цый на з'яў ля юц-

ца чэм пі я на ты све ту і Еў ро пы, а 

так са ма чэм пі я нат све ту ся род 

вай скоў цаў. Аляк санд ра па куль 

не трап ля ла на гэ тыя тур ні ры, 

але ўдзель ні ча ла ў Куб ках све ту, 

ле тась і сё ле та Са ша атры ма ла 

пе ра мо гу ў жа но чым ка манд ным 

за лі ку.

— Каб ста біль на трап ляць у 

склад на цы я наль най ка ман ды, 

трэ ба па каз ваць вель мі доб рыя 

вы ні кі ў абедз вюх дыс цып лі нах, а 

ў мя не па куль «куль гае» акра ба-

ты ка. Для яе трэ ба шмат скач коў, 

плюс доб ры трэ нер і вель мі шмат 

за ня ткаў на зям лі, — тлу ма чыць 

дзяў чы на.

Га лоў ны мі кан ку рэн та мі для бе-

ла ру саў у кла січ ным па ра шу тыз ме 

сён ня з'яў ля юц ца кі тай цы, ра сі я не, 

чэ хі, італь ян цы і нем цы.

— У на шым ві дзе спор ту ка ля 

дзе ся ці кра ін ста біль на па каз ва-

юць вель мі доб рыя вы ні кі, па між 

які мі па ста ян на ідзе ба раць ба, вы-

ні кі бы ва юць до сыць не ча ка ныя, — 

рас каз вае спарт смен ка. — На 

са май спра ве, па ра шут ны спорт 

ця пер вель мі па пу ляр ны ў све це, 

на прык лад, на Куб ку све ту ў Іта ліі 

бы ло 40 ка ман даў, па пяць ча ла-

век у кож най. Ка лі я па чы на ла ска-

каць, восем га доў та му, усе ка за лі, 

што кла січ ны па ра шу тызм па мі-

рае, а ця пер я ба чу, што з'яў ля юц-

ца ма ла дыя спарт сме ны, юні ё ры, 

ста но віц ца больш спа бор ніц тваў, 

з'яў ля юц ца спон са ры.

«У мя не 
1400 скач коў, 
лі чыц ца, гэ та ма ла»

Як пра ві ла, ак тыў ны трэ ні ро вач-

ны се зон па ра шу тыс ты па чы на юць у 

кра са ві ку, а збо ры — у па чат ку мая. 

Ска чуць спарт сме ны аж да каст рыч-

ні ка—ліс та па да, але гэ ты год з-за 

на двор'я стаў вы клю чэн нем.

— Ска чам ча ты ры дні на ты-

дзень, прак тыч на цэ лы дзень, ка-

лі доб рае на двор'е, мо жам зра біць 

восем-дзевяць скач коў. Гэ та ідэа-

льна. Ка лі на двор'е дрэн нае ці на-

ро ду шмат, атрым лі ва ец ца зра біць 

уся го тры скач кі, пад час іх ро біш 

МАК пла нуе 
пе ра нес ці ма ра фон 
на Алім пі я дзе з То кіа ў Са па ра

«Лю дзі ду ма юць, «Лю дзі ду ма юць, 
Ці так не бяс печ ны па ра шут ны спорт, Ці так не бяс печ ны па ра шут ны спорт, 

як зда ец ца на пер шы по гляд?як зда ец ца на пер шы по гляд?
Ад лег ласць у тры ты ся чы мет раў 

да мо ман ту ад крыц ця па ра шу та 

спарт смен пра ля тае за хві лі ну, 

а ся рэд няя хут касць сва бод на га 

па дзен ня ча ла ве ка, які вы ска чыў 

з са ма лё та — 180 км/г. Гэ тыя 

ліч бы на вод зяць страх? Дар ма... 

Па ра шу тызм лі чыц ца ад ным з са мых 

бяс печ ных ві даў эк стрэ маль на га 

спор ту, за фік са ва ная коль касць 

скач коў са смя рот ным зы хо дам 

скла дае ўся го 0,025 %, гэ та зна чыць 

2,5 вы пад ка на 100 ты сяч скач коў.

Тур нір пры ме кань ка беж-

ны ста ды ён «Мінск-Арэ ны» 

з 15 да 17 ліс та па да. Па-

пя рэд нія за яў кі на ўдзел 

па да ло больш за 280 спарт-

сме наў з 26 кра ін. На на шай 

пля цоў цы бу дуць спа бор-

ні чаць чэм пі ё ны і пры зё ры 

Алім пій скіх гуль няў, шмат-

ра зо выя чэм пі ё ны све ту, 

ся род іх Свен Кра мер, Дзя-

ніс Юс каў, Па трык Руст, 

Све рэ Лун дэ Пе дэр сэн.

На ка рот кай дыс тан цыі ча ка ец-

ца су праць ста ян не Паў ла Ку ліж-

ні ка ва і Та цуі Сі на ма. У са ка ві ку 

2019-га Сі на ма па біў су свет ны 

рэ корд, які на ле жыў Ку ліж ні ка ву, 

але ў япон ца атры ма ла ся па быць 

у но вым ста ту се ўся го не каль кі 

хві лін, та му што ра сі я нін вяр нуў 

са бе зван не рэ кард сме на све ту. 

Га ра чыя эмо цыі раз га рац ца ў 

спа бор ніц твах ся род дзяў чат. 

Шмат ра зо вая чэм пі ён ка све ту 

Бры та ні Боў (ЗША) вый дзе на 

лёд су праць ад ной з са мых ты-

ту ла ва ных спарт сме нак пла не ты, 

пя ці ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кі 

Ірэн Вюст (Ні дэр лан ды). А ле ген-

дар ная чэш ка Мар ці на Саб лі ка ва 

па спра буе ад біц ца ад бе ла рус кі 

Ма ры ны Зу е вай, якая ёй на сту-

пае на пя ты.

Усе шан цы на мес ца на п'е дэс-

та ле ёсць і ў яшчэ ад на го прад-

стаў ні ка на шай кра і ны — Ві та ля 

Мі хай ла ва. У мі ну лым се зо не Мі-

хай лаў стаў пе ра мож цам і пры зё-

рам двух эта паў Куб ка све ту.

Бе ла рус кую ка ман ду на эта-

пе Куб ка све ту па кань ка беж ным 

спор це прад ста вяць: Ма ры на Зу е-

ва, Іг нат Га ла ва цюк, Аляк сей Кір-

піч ні каў, Ягор Да ма рац кі, Ган на 

Ні фан та ва і ін шыя.

Ра да ваць пуб лі ку бу дуць не 

толь кі спарт сме ны, але і ар га ні за-

та ры, якія пад рых та ва лі для гле да-

чоў раз на стай ную за баў ляль ную 

пра гра му. Гос ці тур ні ру змо гуць 

на ве даць фан-зо ну і па час та вац-

ца смач най ежай і на по ямі. Ма-

лень кіх ама та раў кань ка беж на га 

спор ту ча ка юць гуль ня выя пля-

цоў кі, маг чы масць уся го за не-

каль кі хві лін ства рыць са праўд ны 

мас тац кі шэ дэўр і паў дзель ні чаць 

у вы стаў цы ма люн каў.


