
1320 студзеня 2018 г. РЭПАРЦЁР

Спа бор ніц твы пра цяг нуц ца да 21 сту-
дзе ня ў аква то рыі Свіс ла чы за Па ла цам 
спор ту ў ад кры тым ледзяным ба сей не 
25х25. У тур ні ры бя руць удзел больш за 
400 спарт сме наў з 18 кра ін. Удзель ні кі 
раз бі ты на 13 уз рос та вых ка тэ го рый, пра-
явіць ся бе мо гуць плыў цы лю бо га ўзрос-
ту, са ма му юна му ўдзель ні ку — восем 
га доў, а са мы да свед ча ны спарт смен раз-
мя няў дзя вя ты дзя ся так — яму 87.

На смарк і пра сту ды 
не па гра жа юць

Спар тыў ная пра гра ма ўклю чае ўсе дыс-
тан цыі ад 25 да 450 мет раў. На тое, каб пад-
рых та ваць ле дзя ны ба сейн, у ар га ні за та раў 
сыш ло шэсць су так, ра бо та не спы ня ла ся на-
ват уна чы. Гэ та ся бе апраў да ла, бо на бе ра зе 
Свіс ла чы гэ ты мі дня мі са бра ла ся ма са на ро ду 
з доб рым на стро ем і ў яр кіх фар бах.

— Мы ба чым, што з кож ным го дам лю-
дзей, якія зай ма юц ца гэ тым ві дам спор ту, 
ста но віц ца ўсё больш, — рас каз вае стар шы-
ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі загартоўвання і 
спар тыў на га зі мо ва га пла ван ня Ула дзі мір 
ШУЛЬ ГАН. — За апош нія га ды — сот ні і ты-
ся чы аку нан няў. У за ключ ны дзень спа бор-
ніц тваў, 21 сту дзе ня, прой дуць па ка заль ныя 
вы ступ лен ні спарт сме наў, у гэ ты ж дзень па-
спра ба ваць ся бе ў на шым ба сей не змо жа 
лю бы ах вот ны.

Ула дзі мір Ва сі ле віч ад зна чае, што яшчэ 
ты дзень та му пла на ва ла ся пра во дзіць спа-
бор ніц твы ў ад кры тым ба сей не без лё ду, та му 
ства ры лі плас ты ка выя пан то ны, але па коль кі 
за не каль кі дзён да стар ту вы паў снег і ўста-
ля ва лі ся ма ра зы, пла ны змя ні лі ся. Сён ня лёд 
на Свіс ла чы — 12 см, тэм пе ра ту ра ва ды — 
1-2 гра ду сы.

— У пер шы дзень тур ні ру на ват бы ла за-
ві ру ха, а спарт сме ны пе ра адоль ва лі дыс тан-
цыю ў 450 мет раў, та кіх плыў цоў на зы ва юць 
«бе лы мі мар жа мі», па зма гаў шы ся на дыс тан-
цыі, яны пе ра хо дзяць у яшчэ больш вы со кую 
ка тэ го рыю — «бе лыя мядз ве дзі», — ад зна чае 
стар шы ня фе дэ ра цыі.

На смарк і пра сту ды плыў цам не па гра жа-
юць, бо гэ тыя хва ро бы не мо гуць з'я віц ца ад 
аку нан ня ў ле дзя ную ва ду, за хва рэць спарт-

смен мо жа толь кі ад дрэн ных умоў для пе ра-

апра на ння на су шы ўжо пас ля за плы ву. Ар га ні-

за та ры мін скіх спа бор ніц тваў па кла па ці лі ся пра 

гэ та вы дат на: на бе ра зе ўдзель ні каў ча ка юць 

лаз ні і боч кі з га ра чай ва дой.

Тут жа, кла по ця чы ся пра бяс пе ку спарт-

сме наў і гле да чоў, дзя жу раць атра ды МНС і 

АСВО Да. На чаль нік ма неў ра на-по шу ка вай 

гру пы ва да лаз на-вы ра та валь най служ бы 

Мін ска Ан тон ПРО ФІТ ад зна чае: ня гле дзя-

чы на тое, што з на ды хо дам ма ра зоў пра цы 

ў яго служ бы знач на да да ло ся, ня шчас ных 
вы пад каў на па доб ных спа бор ніц твах ні ко лі 
не бы ло.

— Ства ра ем бяс пе ку на ва дзе на па доб ных 
ме ра пры ем ствах па ста ян на, на зі ра ем за вы-
ка нан нем пра ві лаў бяс пе кі, га то выя ака заць 
да па мо гу, ка лі рап там ча ла век у ва дзе ад-
чуе дыс кам форт, усё ж та кі зі мо вае пла ван-
не — гэ та стрэс для ар га ніз ма, — ад зна чае 
спе цы я ліст.

Ва да ба дзё рыць
Пра вя дзен не эта пу Куб ка све ту ў Мін ску — 

яшчэ свое асаб лі вая прэ зен та цыя Бе ла ру сі, 
бо на ша кра і на прэ тэн дуе на пра ва пра вя-

дзен не чэм пі я на ту све ту па зі мо вым пла ван ні 
ў 2020 го дзе. А ўжо ў сту дзе ні гэ та га го да 

пла не тар нае пер шын ство прой дзе ў Эс то ніі, 

у гэ тым тур ні ры пры муць удзел спарт сме ны 

больш чым з 40 кра ін.

За раз і ў Мін ску са бра ла ся шмат гас цей, 

са мая вя лі кая дэ ле га цыя пры бы ла з Ра сіі, так-

са ма мы за ўва жы лі спарт сме наў з Укра і ны, 

Поль шчы, Лат віі, Шве цыі і Эс то ніі.

Плы вец з Та лі на Ер кі Ка се нур з сяб ра мі 

вы ра шыў да бі рац ца да Мін ска на ма шы не, 

у Ры зе яна зла ма ла ся, та му, каб 

тра піць на тур нір і не спаз ніц ца, 

ім да вя ло ся пе ра сес ці на аў то-

бус.

— Год та му мне за ха це ла ся 

па спра ба ваць у жыц ці неш та 

но вае, спа чат ку ду маў за няц-

ца па ра шут ным спор там, але 

паз ней уба чыў, што ў Та лі не 

пра хо дзіць чэм пі я нат па зі мо-

вым пла ван ні, па ду маў, ча му б 
не. Ра ней пла ваў толь кі ле там 
у ра цэ ці мо ры. Да гэ та га ча су 
доб ра па мя таю сваё пер шае 
аку нан не, праз па ру га дзін ад-
чуў не бы ва лы пры ліў энер гіі. 
У нас у Эс то ніі гэ ты від спор ту 
вель мі па пу ляр ны, ёсць цэ лыя 
клу бы. У ліс та па дзе я быў на 
тур ні ры ў Лат віі, у снеж ні — у 
Эс то ніі, уба чыў, што ў сту дзе ні 
спа бор ніц твы су свет на га ўзроў ню бу дуць у 
Мін ску, ні ра зу не быў у Бе ла ру сі, та му вы-
ра шыў ехаць. Ужо ўда ло ся па гля дзець ваш 
го рад, ён вель мі ўраж вае.

На тур нір за яў ля юц ца цэ лы мі сем' я мі, 
прык лад гэ та му — Гнет чы кі. Ма ма Ак са на 
ўдзель ні чае тут са сва і мі дзець мі Акі мам і 

Ма ры яй. Да рэ чы, ме на ві та Акім — са мы юны 

плывец: яму ўся го восем га доў.

— Усё па ча ло ся з дач кі, ёй 13, але яна пры-

мае ўдзел у чэм пі я на тах па зі мо вым пла ван ні 

ўжо не пер шы раз, а вось у мя не гэ та ўся го 

дру гая спро ба, як і ў Акі ма, — рас каз вае Ак-

са на.

У на тоў пе ўдзель ні каў во ка вы хоп лі вае 
зна ё мы твар, гэ та ж трэ нер на цы я наль най 
ка ман ды па су час ным пя ці бор'і Але на Ныр-

цо ва, яна вы хо дзіць з ле дзя но га ба сей на 
з усмеш кай.

— Мне ж ужо за 50, а як быц цам 20. Гэ та 
са праў ды шлях да даў га лец ця! Ва да ба дзё-
рыць! Пры маю ўдзел і ў на шых спа бор ніц твах, 
і ў між на род ных ужо не каль кі га доў, са ма ад чу-
ван не за гэ ты час змя ні ла ся, ні я кіх пра студ ных 

за хвор ван няў. Псі ха ла гіч на скла да на на стро іц-

ца, але, пе ра адоль ва ю чы ся бе, ста но віш ся на 

пры ступ ку вы шэй ва ўлас ных ва чах, не ка жу чы 

ўжо пра бліз кіх, сяб роў, вуч няў.

«Лю дзі з ма ім за хвор ван нем 
пры ка ва ныя да лож ка, 
а я стаю пе рад ва мі»

Люд мі ла Жу раў лё ва пры ля це ла з Ха ба раў-

ска, пе рад стар там яна пры зна ец ца, што не спа-

ла ўжо су ткі і вель мі змерз ла на вак за ле, але ў 

свае 79 холаду ў ва дзе не ба іц ца.

— Я яшчэ спарт смен-па чат ко вец (смя ец-

ца), зай ма ю ся зі мо вым пла ван нем уся го два 

га ды, вы сту паю на дыс тан цы ях 25 м і 50 м 

воль ным сты лем. Па куль у мя не ўся го дзве 

ўзна га ро ды, спа дзя ю ся да даць ме даль з Мін-

ска. За час, як па ча ла мар жа ваць, ні ра зу не 

хва рэ ла і не ха дзі ла ў па лі клі ні ку.

А вось 72-га до вая Ры ма Ва сіль чук з Ар-

ла ўжо ку ды больш да свед ча ная плыў чы ха, 

у яе ак ты ве — 130 ме да лёў, 52 з якіх — за-
ла тыя.

— Ужо збі ла ся з лі ку ва ўзна га ро дах, я ста-
ла гар та вац ца з 7 кла са, стаж мар жа ван ня — 
16 га доў, у спа бор ніц твах па зі мо вым пла ван ні 
ўдзель ні чаю 10—11 га доў. У 2001-м атры ма ла 
па жыц цё вую ін ва лід насць, у ма ла до сці зай ма-
ла ся спар тыў най гім нас ты кай, маю 1-ы раз рад 
па гэ тым ві дзе спор ту і 2-і — па скач ках у ва ду. 
Вя лі кі спорт раз бу рыў мой па зва ноч нік. Пас ля 
на ра джэн ня тра іх дзя цей у 35 га доў я зва лі-
ла ся з ног і толь кі та ды зра зу ме ла, што трэ ба 
неш та прад пры маць. Дзя ку ю чы зі мо ва му пла-
ван ню я жы вая, з ма ім за хвор ван нем лю дзі 
ля жаць на лож ку ці ў ма гі ле, а я стаю пе рад 
ва мі, — дзе ліц ца Ры ма Пят роў на.

* * *
Бе ла рус кая фе дэ ра цыя за гар тоў ван ня і 

спар тыў на га зі мо ва га пла ван-
ня ўтва ры ла ся ў 2015 го дзе. 
Звы чай на се зон для бе ла рус кіх 
спарт сме наў скла да ец ца з шас-
ці эта паў, усе яны ўва хо дзяць у 
між на род ны ка лян дар. Да рэ чы, 
ме на ві та Бе ла русь ста ла пер шай 
кра і най, якая афі цый на пры зна ла 
зі мо вае пла ван не спор там. Гэ та 
ад бы ло ся ў кан цы 2016 го да, ка лі 
яго за нес лі ў на цы я наль ны рэ-

естр ві даў спор ту.

Звы чай на ва да ў па лон цы 

прэс на га ва да ёма мае тэм пе ра-

ту ру ад 0 да 4 гра ду саў. У мо ры 

ўмо вы больш жорст кія. 

У роз ных кра і нах ма юц ца так-

са ма свае наз вы, звя за ныя з якой-

не будзь мар ской істотай. У нас, у 

Ра сіі і ў Поль шчы гэ та — мар жа-

ван не, а лю дзі, якія зай ма юц ца 

зімовым плаваннем, ад па вед на — «мар жы». 

У Фін лян дыі — «выд ры», «нер пы» і «цю ле ні», у 
Паў ноч най Аме ры цы — «бе лыя мядз ве дзі».

Най больш па пу ляр нае зі мо вае пла ван-
не — у Фін лян дыі, дзе яно звя за на з куль ту рай 
і рас паў сю джа нас цю са ўны і лаз ні. Коль касць 
лю дзей, якія па ста ян на зай ма юц ца гэ тым ві-
дам спор ту, ку па юц ца ў па лон цы 1-2 ра зы на 
ты дзень, ка ля 120 ты сяч. Тут з 1989 го да пра-
вод зяц ца спа бор ніц твы па зі мо вым пла ван ні. 
Да рэ чы, у пер шым, у Там пэ рэ, бы ло ўся го 
110 удзель ні каў. Пер шы су свет ны чэм пі я нат 
прай шоў у Хель сін кі ў 2000 го дзе. У 2008-м 
чэм пі я нат све ту ўпер шы ню прай шоў за ме жа мі 
Фін лян дыі — у Лон да не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«Мар жы», «цю ле ні», 
«бе лыя мядз ве дзі»

У Мін ску пра хо дзіць Ад кры ты чэм пі я нат Бе ла ру сі па спар тыў ным зі мо вым пла ван ні і ІІІ этап Куб ка све ту

— Коль касць ра зы гра ных кам плек таў ме да лёў па вя лі чыц-

ца да 208. З'я вяц ца тры но выя дыс цып лі ны ў страль бе з лу ка, 

яшчэ па дзве ва га выя ка тэ го рыі да да дуц ца ў жа но чай, воль най 

і грэ ка-рым скай ба раць бе. На адзін від пра гра мы ста не больш 

у спа бор ніц твах па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ. Гэ та муж-

чы ны ка ноэ-двой ка 200 мет раў, на гэ тай дыс тан цыі дзе ю чым 

чэм пі ё нам све ту з'яў ля ец ца бе ла рус Ар цём Ко зыр, — ад зна чыў 

ды рэк тар.

На га да ем, у пра гра му ІІ Еў ра гуль няў увай шлі 15 ві даў спор-

ту: бад мін тон, бас кет бол 3х3, бокс, ба раць ба (грэ ка-рым ская, 

воль ная, жа но чая), ве ла сі пед ны спорт (трэк і ша шы), гім нас-

ты ка (спар тыў ная, мас тац кая, акра ба ты ка, аэ ро бі ка і скач кі на 

ба ту це), грэб ля на бай дар ках і ка ноэ, дзю до, ка ра тэ, лёг кая 

ат ле ты ка, сам ба, страль ба з лу ка, страль ба (ку ля вая і стэн-

да вая), на столь ны тэ ніс, пляж ны фут бол.

Так са ма ста ла вя до ма, што кра і ну-гас па ды ню ІІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў пла ну юць абраць у кан цы 2018 го да. Пра гэ та па-

ве да міў пад час па ся джэн ня вы кан ка ма Еў ра пей скіх алім пій скіх 

ка мі тэ таў у швей цар скай Ла за не прэ зі дэнт гэ тай ар га ні за цыі 

Янез Ка чы ян чыч. У су стрэ чы пры ня лі ўдзел пер шы ві цэ-прэ зі-

дэнт НАК Бе ла ру сі Анд рэй Аста шэ віч і Ге ор гій Ка ту лін. Апош ні 

вы сту піў пе рад удзель ні ка мі па ся джэн ня з прэ зен та цы яй, ён ін-

фар ма ваў аб клю ча вых мо ман тах пры пад рых тоў цы Еў ра пей-

скіх гуль няў, змя нен няў, якія ад бы лі ся ў па раў на нні з апош няй 

су стрэ чай у ліс та па дзе мі ну ла га го да. Ге ор гій Ка ту лін рас ка заў 

вы кан ка му аб па гад нен нях па су пра цоў ніц тве з ды рэк цы яй 

та кіх буй ных кам па ній, як «Спорт-па ры» (пер шы апе ра тар 

элект рон ных ін тэр ак тыў ных гуль няў у Бе ла ру сі) і velcom. Тэ-

ле ка му ні ка цый ны апе ра тар на быў ста тус афі цый на га апе ра-

та ра су вя зі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да. На вы ра шаль най 

ста дыі — пе ра мо вы па вы ба ры да маш ня га тэ ле вя шчаль ні ка. 

На гэ тую клю ча вую па зі цыю прэ тэн ду юць тры між на род ныя 

кам па ніі: іс пан ская ІSB, пар ту галь ская Medіaluso-Medіapro і 

ра сій скі «Матч ТБ».

У най блі жэй шы час ча ка ец ца вы ра шэн не пы тан ня аб вы ба-

ры ІT-апе ра та ра, ужо вы зна ча ны бі лет ны апе ра тар. Кант ракт 

зна хо дзіц ца на ста дыі ўзгад нен ня. На га да ем, квіт кі на тур нір 

для за меж ных гас цей за ме няць ві зы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Уз на га род ста не большУз на га род ста не больш  

КОЛЬ КАСЦЬ РА ЗЫ ГРА НЫХ МЕ ДА ЛЁЎ НА ІІ ЕЎ РА ГУЛЬ НЯХ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦ ЦА
Пра гэ та ў хо дзе па ся джэн ня вы кан ка ма Еў ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў рас ка заў ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ге ор гій Ка ту лін


