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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

* * *
Сён ня на цы я наль ная ка ман да 

па спар тыў най акра ба ты цы скла-

да ец ца з 13 спарт сме наў і 5 трэ-

не раў. З іх на Еў ра пей скія гуль ні 

ў Мін ску рых ту юц ца трой ка і дзве 

зме ша ныя па ры. Да рэ чы, на ша 

трыа ў скла дзе Ка ры ны Сан до-

віч, Ве ра ні кі На бо кі най і Ка ця-

ры ны Ба ры се віч ужо вы сту па лі 

на Еў ра пей скіх гуль нях у Ба ку і 

за ня лі там трэ цяе мес ца. За раз 

трой ка зве да ла зме ны, па ся мей-

ных аб ста ві нах ка ман ду па кі ну ла 

Ка ця ры на Ба ры се віч, яе змя ні ла 

Юлія Івон чык. «Дзяў ча ты ўжо да-

стат ко ва во пыт ныя, іх трыа мож на 

на зваць ты ту ла ва ным, — рас каз-

вае стар шы трэ нер, на чаль нік 

ка ман ды Іры на ЛЯСЬ КО. — Яны 

па каз ва юць скла да ную пра гра му, 

ад пра ца ва ную, уз ро вень ар тыс-

тыз му так са ма на вы шы ні».

Са зме ша ны мі па ра мі спра вы 

ідуць па куль не так яс на. На пра ва 

прад стаў ляць кра і ну на да маш ніх 

Еў ра пей скіх гуль нях прэ тэн ду юць 

два ду э ты — Кан стан цін Яў стаф' еў 

і Ган на Кась ян з Мін ска, а так са ма 

Воль га Мель нік (Брэст) і Ар тур Бе-

ля коў (Го мель). Для гэ тых акра ба-

таў трэ ба бу дзе прай сці два эта пы 

ад бо ру — эта пы Куб ка све ту ў са-

ка ві ку, па вы ні ках якіх ста не яс на, 

хто вы сту піць на Гуль нях у чэр-

ве ні. «Гэ та доб рая кан ку рэн цыя 

ўнут ры ка ман ды, дзве па ры ідуць 

на га ў на гу. Спарт сме ны так са ма 

во пыт ныя — пры зё ры чэм пі я на-

таў све ту і Еў ро пы», — ад зна чае 

Іры на Лесь ко.

На огул, на Еў ра пей скіх гуль нях 

у Мін ску бу дуць вы сту паць во сем 

зме ша ных пар і во сем трыа. Гэ-

та най леп шыя прад стаў ні кі кра ін, 

якія ада бра лі ся па вы ні ках чэм пія-

на ту све ту 2018 го да.

За да чы на Еў ра пей скія гуль ні 

ў збор най Бе ла ру сі вель мі вы со-

кія — два ме да л. «Наш від спор ту 

не алім пій скі, та му за да чы на лю-

быя спа бор ніц твы для нас — гэ та 

1—3 мес ца, тры маць план ку вы-

со ка да во дзіц ца заў сё ды», — пад-

крэс лі вае стар шы трэ нер ка ман-

ды. Тра ды цый на га лоў ны мі кан-

ку рэн та мі ў ба раць бе за ме да лі 

для бе ла ру саў і на Еў ра пей скіх 

гуль нях ста нуць ра сій скія спарт-

сме ны.

У рам ках пад рых тоў кі да Гуль-

няў збор ная Бе ла ру сі вы сту піць 

на эта пах Куб ка све ту ў са ка ві ку. 

У кра са ві ку ка ман да бу дзе пра-

хо дзіць пад рых тоў ку да тэс та вых 

спа бор ніц тваў, якія з 1 да 5 мая 

пры ме «Мінск-Арэ на». Бе ла рус кі 

бок пла нуе ра за слаць за пра шэн ні 

на тур нір усім удзель ні кам Еў ра-

пей скіх гуль няў. «Для нас тэс та-

выя спа бор ніц твы бу дуць вель мі 

важ ныя, яны прой дуць па фар ма-

це бу ду чых Гуль няў, — рас каз вае 

Іры на Лясь ко. — Мы яшчэ ні ра зу 

не вы сту па лі на «Мінск-Арэ не», 

та му аба вяз ко ва трэ ба пра тэс ці-

ра ваць пля цоў ку. І тэс та выя спа-

бор ніц твы, і спа бор ніц твы Еў ра-

пей скіх гуль няў у нас бу дуць пра-

хо дзіць па ра лель на з мас тац кай 

гім нас ты кай, яны, у ад роз нен не ад 

нас, ужо пра во дзі лі на арэ не чэм-

пі я нат Еў ро пы, та му ма юць ку ды 

больш во пы ту і да па ма га юць нам 

у арганізацыі. Мы куп ля ем но вае 

аб ста ля ван не, яго трэ ба ўста ля-

ваць, па клас ці ды ван, улад ка ваць 

раз мі нач ныя і трэ ні ро вач ныя за-

лы. Тэс та выя тур ні ры так са ма 

важ ныя не толь кі для са міх спарт-

сме наў, але і для ар га ні за цый на га 

ка мі тэ та, каб і ва лан цё ры, і ўвесь 

пер са нал, які бу дзе аб слу гоў ваць 

спа бор ніц твы, змог апе ра тыў на 

пра ца ваць на Еў ра пей скіх гуль-

нях».

* * *
Акра ба ты ка — від спор ту суб'-

ек тыў ны, бо ацэнь ва юць ат ле таў 

жы выя лю дзі. Ацэн ка спарт сме-

на склад ва ец ца з тэх ніч най скла-

да нас ці і ар тыс тыз му. Кож ная 

пра гра ма па він на ўтрым лі ваць 

во сем эле мен таў, гэ та зна чыць, 

пі ра мід, у якіх спарт сме ны ста-

ра юц ца на браць мак сі маль ную 

скла да насць, а яна, да рэ чы, у 

акра ба ты цы не аб ме жа ва на. 

Вы ступ лен ні спарт сме наў склад-

ва юц ца з трох прак ты ка ван няў: 

ды на міч на га (саль та і він та выя 

скач кі), ба лан са ва га (ста тыч ныя 

прак ты ка ван ні) і кам бі на ва на га. 

«На ват ад на дзя ся тая мо жа ады-

граць вя лі кую ро лю, мы час та 

су ты ка ем ся з не спра вяд лі вас цю 

ў ад но сі нах да ацэ нак спарт сме-

наў, та му важ на, каб у су дзейс кім 

кор пу се бы лі прад стаў ні кі кож най 

кра і ны. Па між на род ных пра ві лах, 

ка лі кра і на не па дае на спа бор-

ніц твы суд дзю, то па він на за пла-

ціць штраф», — тлу ма чыць Іры на 

Лясь ко.

Каб ака зац ца на п'е дэс та ле са-

мых прэ стыж ных спа бор ніц тваў, 

акра ба там не аб ход на ва ло даць 

не толь кі доб рай тэх ніч най ба зай, 

але і пра фе сій ным ар тыс тыз мам. 

Трэ не ры на шай збор най ад зна ча-

юць, што ка лі да тэх ні кі бе ла рус кіх 

спарт сме наў на ра кан няў прак тыч-

на ня ма, то вось над ар тыс тыз мам 

пра цы яшчэ шмат. Та му сё ле та ў 

шта бе збор най з'я віў ся трэ нер-ха-

рэо граф — Вольга ВА ШЧАНКА. 

«Для акра ба ты кі вель мі важ на 

ха рэа гра фія — адзін з ас пек таў 

вы ступ лен ня. Гэ так жа, як мы 

зма га ем ся за ад зна ку па тэх ні цы, 

зма га ем ся і за ад зна ку па ар тыс-

тыз ме, — рас каз вае ха рэо граф 

Воль га Аляк санд раў на. — Нам 

заў сё ды ёсць да ча го імк нуц ца, 

вя ду чыя кра і ны за да юць уз ро-

вень ха рэа гра фіі. У та кіх кра ін, 

як Бель гія, Анг лія, Із ра іль, вель мі 

вы со кі ўзро вень ар тыс тыз му, яны 

заў сё ды з'яў ля юц ца на ва та ра мі ў 

ха рэа гра фіі, па ста ян на пры дум ва-

юць неш та но вае і ці ка вае. Нам на 

да дзе ны мо мант трэ ба імк нуц ца 

па вы сіць свой уз ро вень, каб не 

ад ста ваць ад вя ду чых кра ін, і на-

раў не з тэх ніч най ацэн кай атрым-

лі ваць ад зна ку па ха рэа гра фіі».

Час, за які атрым лі ва ец ца па-

ста віць пра гра му, за ле жыць ад 

май стэр ства спарт сме на, уз роў ню 

яго пад рых тоў кі, ад та го, на коль-

кі зла джа на пра цу юць трэ нер і 

спарт смен. «Ця пер вось пры еха ла 

па ра з Го ме ля, атры ма ла ся, што 

мы за два дні скла лі кам па зі цыю, 

а бы вае, доў га не ла дзіц ца», — 

ад зна чае ха рэо граф.

На Еў ра пей скіх гуль нях на шы 

спарт сме ны вы сту пяць з кам па зі-

цы я мі, якія ўжо па каз ва лі суд дзям 

і гле да чам, бо для па спя хо ва га вы-

ступ лен ня кам па зі цыю трэ ба доб-

ра ад пра ца ваць. Хо ць і ў чэр ве ні 

ама та ры спор ту змо гуць уба чыць 

на він кі ў вы ступ лен нях на шых 

спарт сме наў.

На зі ра ю чы за пра гра ма мі 

акра ба таў, не маг чы ма не ад зна-

чыць іх яр кія кас цю мы. Да рэ чы, 

эс кі зы адзен ня для вы ступ лен-

няў спарт сме ны рас пра цоў ва юць 

са мі. Швач кі мо гуць толь кі ўнес-

ці да паў нен ні. Звы чай на на шым 

спарт сме нам па тра бу ец ца адзін 

кас цюм на се зон. Ча каць за па вет-

ны ку паль нік да во дзіц ца не менш 

за ме сяц.

Экспрэс-навіныЭкспрэс-навіны

Квіт кі на Гуль ні 
ў То кіа-2020 мо гуць 
па сту піць у про даж 
у кан цы кра са ві ка
Да ту пла ну юць пры мер ка ваць 

да на цы я наль ных свя таў. Ле-

тась ар га ні за та ры аб вяс ці лі, 

што пла ну юць па чаць рэа лі зоў-

ваць квіт кі вяс ной. Ця пер ча ка-

ец ца, што про да жы пач нуц ца ў 

кан цы кра са ві ка, ад нак кан чат-

ко выя да моў ле нас ці яшчэ не 

да сяг ну ты.

Як сцвяр джа ец ца, ар га ні за та ры 

спа дзя юц ца рэа лі зоў ваць бі лет ную 

пра гра му пад час свя та «За ла ты ты-

дзень» у Япо ніі, які пра хо дзіць у кан-

цы кра са ві ка — па чат ку мая.

Арг ка мі тэт аб вяс ціў агуль ны цэ на-

вы дыя па зон для кож на га асоб на га 

ві ду спор ту ў лі пе ні мі ну ла га го да. 

Адзі ным пла цеж ным брэн дам ста-

не Vіsа. За кон, які за ба ра няе пе ра-

про даж бі ле таў з мэ тай атры ман ня 

пры быт ку, па ві нен на быць моц да 

па чат ку Гуль няў.

Мі лан і Стак гольм 
прад ста ві лі за яў кі 

на пра вя дзен не 
Алім пі я ды 2026 го да

Стар шы ня ацэ на чнай ка мі сіі 

МАК зі мо вых Алім пій скіх гуль-

няў 2026 го да Ак та ві ян Ма ра рыў 

упэў не ны: «Ма ю чы та кіх кан-

ды да таў, мы ба чым ста ноў чы 

ўплыў рэ фор маў Алім пій скай 

па вест кі 2020 го да. Абедз ве 

кра і ны ма юць вя лі кі во пыт у 

ар га ні за цыі куб каў і чэм пі я на-

таў све ту, інф ра струк ту ру і да-

свед ча ных су пра цоў ні каў. Гэ та 

да зво лі ла кан ды да там ска ра-

ціць не аб ход ныя ін вес ты цыі 

і па вы сіць устой лі васць сва іх 

пра грам».

У ся рэд нім га ра ды-кан ды да ты 

на пра вя дзен не Алім пій скіх гуль няў 

2026 го да бу дуць вы ка рыс тоў ваць 

80 % ужо іс ну ю чых або ча со вых аб'ек-

таў у па раў на нні з 60 % ся род кан ды-

да таў на зі мо выя Алім пій скія гуль ні 

2018 і 2022 га доў. Акра мя та го, пер ша-

па чат ко выя экс плу а та цый ныя вы дат-

кі, раз лі ча ныя га ра да мі-кан ды да та мі, 

у ся рэд нім на 20 % (ка ля 400 міль ё наў 

до ла раў ЗША) ні жэй шыя, чым вы дат кі 

на па пя рэд нія Гуль ні.

Гуль ні ў Рыа пры нес лі 
кра і не вя лі кую 

эка на міч ную вы га ду
Ня даў няе да сле да ван не Бра-

зіль ска га ін сты ту та пры клад ных 

эка на міч ных да сле да ван няў па-

ка за ла, што Алім пій скія гуль ні 

ў Рыа-дэ-Жа ней ра 2016 го да 

ака за лі ста ноў чае эка на міч нае 

ўздзе ян не не толь кі на го рад, 

але і на ўсю агла ме ра цыю.

Да сле да ван ні па ка за лі, што без 

пра вя дзен ня Алім пі я ды ва ла вы 

ўнут ра ны пра дукт Рыа-дэ-Жа ней-

ра на ду шу на сель ніц тва быў бы на 

7,5 пра цэн та ні жэй шы ў пе ры яд да 

пра вя дзен ня ме ра пры ем ства (2012—

2015 га ды) і на 5,1 пра цэн та ні жэй шы 

ў агла ме ра цыі.

Па вод ле вы ні каў да сле да ван ня, 

«ва ўмо вах ін тэн сіў на га кры зі су на 

на цы я наль ным мак ра эка на міч ным 

уз роў ні Алім пій скія гуль ні па спры я лі 

стрым лі ван ню кры зі су ў Рыа-дэ-Жа-

ней ра. На шы вы сно вы па каз ва юць 

на ста ноў чы, на рас та ю чы і знач ны 

па сва іх маш та бах эфект на пра ця гу 

ўся го гэ та га пе ры я ду».

Ін шае да сле да ван не ІРЕА, апуб лі-

ка ва нае ў 2017 го дзе, па ка за ла, што 

ў пе ры яд пад рых тоў кі і пра вя дзен-

ня Гуль няў эка на міч ная ак тыў насць 

уз рас та ла. Бы ло ўста ноў ле на, што 

пра цэнт на сель ніц тва без апла ча най 

пра цы ў Рыа-дэ-Жа ней ра зні зіў ся з 

8,1 у па чат ку 2012 го да да 4,2 у ся-

рэ дзі не 2015-га. На ступ ствы рэ цэ сіі 

ста лі ад чу вац ца, ка лі пра цэнт пад-

няўся з 7,9 да 8,3 па ўсёй кра і не.

КА РА ЛЕ ВА РЫ ЗЫ КІ
Кім бу дзе прад стаў ле на акра ба ты ка на Еў ра пей скіх гуль нях

Ка мен та рыі:
Ка ры на САН ДО ВІЧ, брон за вы пры зёр 

І Еўрапей скіх гуль няў:

— Ура жан ні ад І Еў ра пей скіх гуль няў за ста лі ся, 

вя до ма, са мыя най леп шыя, та кі до свед у жыц ці 

за ста нец ца на заў сё ды. Гэ тыя спа бор ніц твы бы лі 

для нас са мыя важ ныя, як Алім пій скія гуль ні для 

не алім пій ска га ві ду спор ту. Ду маю, гэ ты до свед 

спат рэ біц ца нам і ця пер, у чэр ве ні, мы ўжо пры-

клад на ве да ем, ча го ча каць, як усё бу дзе пра хо-

дзіць. Гэ та да зва ляе рых та вац ца да вы ступ лен ня 

спа кой на.

Ця пер мы пра цу ем над сва ёй пра гра май, ус-

клад ня ем эле мен ты, чыс цім кам па зі цыі, ста ра ем ся 

зра біць усё для та го, каб год на прад ста віць сваю 

кра і ну на Гуль нях 2019 го да. З на мі пра цуе наш 

трэ нер На тал ля Іва наў на Іва ноў ская, якая пад рых-

та ва ла ня ма ла па спя хо вых спарт сме наў, та му мы 

вель мі да вя ра ем гэ та му спе цы я ліс ту. З ха рэо гра-

фам Воль гай Аляк санд раў най пра цу ем над тым, 

каб на шы кам па зі цыі змаг лі за ча піць гле да чоў і 

суд дзі аца ні лі іх па за слу гах. ІІ Еў ра пей скія гуль ні 

ста нуць са мы мі важ ны мі спа бор ніц тва мі ў ма ёй 

спар тыў най кар' е ры. За да ча ад на — за ла ты ме-

даль, бо мы ве да ем, што здоль ныя на гэ та. Трэ ба 

лік ві да ваць хва ля ван не і зра біць сваю ра бо ту так, 

як мы ўме ем, а да лей суд дзі ўсё вы ра шаць.

Ве ра ні ка НА БО КІ НА, брон за вы пры зёр 

І Еўра пей скіх гуль няў:

— Еў ра пей скія гуль ні — зу сім ін шы ўзро вень 

спа бор ніц тваў. У Ба ку ў 2015 го дзе гэ ты тур нір 

быў для нас пер шы, дзе ад на ча со ва ўдзель ні ча ла 

столь кі ві даў спор ту. Ура зіў уз ро вень ар га ні за цыі 

і са ма алім пій ская вёс ка. Гэ та бяс цэн ны во пыт, які 

спат рэ біц ца нам і на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. За раз 

на ша пад рых тоў ка да Гуль няў пра хо дзіць ста ран-

на, у прын цы пе, як і да ўсіх спа бор ніц тваў вы со ка га 

ўзроў ню. Еў ра пей скія гуль ні вель мі важ ная для нас 

па дзея, за да ча — зра біць сваю ра бо ту, як ма га 

лепш, каб мы і наш трэ нер быў за да во ле ны.

Ад ным з са мых пры го жых ві даў спор-

ту, які ўклю ча ны ў пра гра му ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў, ста не спар тыў ная 

акра ба ты ка. Тур нір прой дзе на «Мінск-Арэ не», гэ тую пля цоў-

ку акра ба ты бу дуць дзя ліць з мас тац кі мі гім нас та мі. Па во сем 

най леп шых пар і трыа з Еў ро пы ра зы гра юць шэсць кам плек таў 

уз на га род. Каб рас ка заць чы та чам, як бе ла рус кая ка ман да 

рых ту ец ца да ад на го з са мых ад каз ных тур ні раў го да, ка рэс-

пан дэн ты «Звяз ды» за зір ну лі на трэ ні роў ку збор най.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
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 НК
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.


