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21 сакавіка 2020 г.
— Выхаванцы могуць
прыйсці да вас па параду
па-за спортам?
— Шчыра кажучы, у гэтым ёсць скла да насць.
Бацькам я адразу кажу:
я не тата і не мама для дзяцей, у іх ёсць вы, і вы павінны выконваць сваю ролю.
Я магу даць параду сама,
калі бачу, што ў ёй ёсць неаб ход насць. На прык лад,
мы можам пагаварыць пра
паступленне ў ВНУ, а вось
аб мяр коў ваць аса біс тыя
пытанні пакуль няма неабходнасці, хоць я заўсёды
адкрытая для зносін.
— Што складаней перажываць з вучнямі, іх перамогу ці паражэнне?
— Вядома, цяжэй перажыць поспех. Калі ёсць нейкая няўдача, ёсць шмат пытанняў для разваг пра тое,
што ты зрабіў не так. Тут
усё даволі проста, ты ставіш мэту, робіш работу над
памылкамі і ідзеш далей.
Заўсёды кажу, што любы
старт — гэта толькі рэалізацыя працы, якую ты зрабіў.
Але калі здараюцца вялікія
перамогі — гэта заўсёды
вельмі складана, таму што ў
большасці пачынаецца расслабленне, а сабрацца зноў
заўсёды вельмі складана.
Камусьці потым складана
паставіць новую мэту, і тут
ізноў жа даводзіцца ўключаць строгасць, тлумачыць,
але, падумаўшы, дзеці згаджаюцца са мной і працягваюць працаваць.

«Насця — не проста
таленавітая
дзяўчынка
з вялікім памерам
ступні»
— Настасся Шкурдай
ужо выступае за нацыянальную зборную, але вы
па-ранейшаму застаяцеся
яе асабістым трэнерам?
— Так, Насця прыйшла
да мяне ў сем гадоў, у яе
дзве выдатныя бабулі, цяпер ёй вельмі дапамагае
тата. Мы трэніруемся заўсёды разам і на спаборніцтвы ездзім таксама разам,
каб не дапусціць ператрэніроўкі ў такім юным узросце,
зрыву адаптацыі арганізма.
Пакуль яшчэ ёсць вельмі
шмат пытанняў, якія трэба кантраляваць, таму мы
прынялі рашэнне, што будзем працаваць так.
— Яна до сыць ра на
пачала паказваць высокія вынікі.
— Не раней, чым хтосьці
іншы. У прынцыпе калі дзіця ў 12 гадоў не паказвае
пэўнага ўзроўню рэзультатаў, то гэта не вельмі добра.
Я не кажу пра тое, што трэба
выйграць чэмпіянат Еўропы
ці яшчэ штосьці, але паказваць пэўны час за кошт
узроўню тэхнікі плавання
трэба. Мы чулі шмат каментарыяў: маўляў, фарсіруем
падрыхтоўку, або рана пачне — рана скончыць. Часцяком дзеці самі не разумеюць,
які велізарны ў іх патэнцыял,
з Насцяй тое ж самае. У яе
ёсць вельмі добрая здольнасць вытрымліваць працу,
а многія дзеткі вельмі любяць сябе шкадаваць. У Насці ёсць сіла волі, характар,
яна можа прыкласці пэўныя
намаганні, а потым перанесці іх у вынік, хоць часам яна
сама не ўяўляе, як хутка можа плаваць.

— Збоку яна здаецца
вельмі замкнёным чалавекам, дае мала інтэрв'ю. Якая Насця на самай
справе?
— Так здаецца толькі
з боку, Насця вельмі таварыская дзяўчынка, для
свайго ўзросту вельмі разумная, у яе вельмі шмат
правільных думак. Яна чытае добрыя кнігі, таму добра падкаваная, эрудзіраваная. Адзіная праблема, на
мой погляд, — гэта тое, што
яна не вельмі імкнецца вучыць англійскую мову. Хоць
у Насці вельмі шмат сяброў
за мяжой. Прыязджае на
спаборніцтвы — і ёй размінацца няма калі, таму
што ўсе хочуць з ёй пагаварыць. Часам даводзіцца
ўключаць злога трэнера і
стаяць над ёй. А гэтая закрытасць — проста браня,
асабліва цяпер: чым большы ў яе вынік, тым больш
людзей пачынае збірацца
вакол, не столькі жадаючы дабра, колькі атрымаць
якую-небудзь выгаду. Такія паводзіны ад таго, што
Насця хоча абараніць сябе
ад непатрэбных людзей і
трымаць дыстанцыю. Яна
вельмі добры чалавек, і ў
пачатку ёй гэта давалася
няпроста, яна баялася кагосьці пакрыўдзіць, адмовіць, пакуль не зразумела,
што тым самым ушчамляе
сябе ў асабістай прасторы,
адпачынку і не клапоціцца
пра сваё здароўе.
— Алімпійскія гульні
ў Токіа могуць стаць для
Насці першымі ў кар'еры,
калі адбудуцца...
— Мы пра цу ем у сваім рэ жы ме — не будзе
гэ тай Алім пі я ды, будуць
іншыя спаборніцтвы. Для
кагосьці гэтыя Гульні стануць апош ні мі, бо спартсме ны рых ту юц ца не чатыры гады, а ўсе восем і
дванаццаць. Але гэта паказвае нам тое, што нельга за ся родж вац ца толь кі
на чымсьці адным, трэба
заў сё ды мець за па сны
план. У прын цы пе ця пер
у плаванні ідзе такая тэндэнцыя, што спартсменам
трэба хутка плыць не раз
на чатыры гады, таму што
ёсць і этапы Кубка свету,
і чэм пі я на ты све ту, ёсць
спаборніцтвы, якія прыносяць прыбытак, таму сёння
ў нашым відзе спорту цалкам змя ня юц ца сіс тэ мы
пад рых тоў кі, трэ ні роў кі,
патрабаванні да сябе, павышаюцца ўзровень канкурэнцыі, патрабаванні да
фізічнай гатоўнасці.
— Якія задачы вы ставі це пе рад На сцяй на
Алімпійскія гульні?
— За дача заў сё ды
адна: паказаць пэўны час,
а не выйграць медаль. Ёсць
раскладка, трэба праплысці па такім і такім выніку.
Гэта ўсё — лічбы, тэмп,
хуткасць, грабкі — распісана ў дзённіку кожнага
спартсмена. Мы хацелі б
выплыць з часу 57 секундаў — цяпер яе найлепшы
вынік 57,3 секунды. Вынік
Насці — гэта не цуд, гэта
праца велізарнай каманды.
Яна не проста таленавітая
дзяўчынка з вельмі вялікім
памерам ступні або рукі,
проста даныя — гэта мала,
трэба навучыць дзіця імі карыстацца.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ,
г. Брэст.
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Каранавірус пагражае
Гульням у Токіа

Алімпіядзе быць

Як адмянялі і пераносілі падобныя турніры ў іншыя часы
Ужо некалькі месяцаў усе сусветныя навіны не могуць абысціся
без тэмы каранавіруса. Пандэмія з'явілася прычынай адмены
шматлікіх палітычных, культурна-масавых і спартыўных мерапры емстваў. Але Міжна род ны
алімпійскі камітэт пакуль не збіраецца адмяняць або пераносіць
галоўную спартыўную падзею
гэтага года і заклікае ўсіх спартсменаў працягваць рыхтавацца
да Токіа-2020. У сувязі з гэтым
сёння ўспомнім самыя нечаканыя
падзеі ў гісторыі чалавецтва, звязаныя з Алімпійскімі гульнямі.

АДМЕНЫ БЫЛО ДЗВЕ
Адмяняць Алімпійскія гульні даводзілася толькі двойчы ў гісторыі, гэта было
звязана з сусветнымі войнамі. Алімпіяда
ў Старажытнай Грэцыі была асаблівым
святам. Падчас яе правядзення грэкі
аб'яўлялі экехірыю — перамір'е. На тэрыторыі ўсёй Грэцыі забараняліся ваенныя дзеянні, а ўсе наймацнейшыя
эліны з'язджаліся ў Алімпію для ўдзелу ў спаборніцтвах. Але ў ХХ стагоддзі
Алімпійскія гульні ўжо не мелі такога
магутнага ўплыву на дзяржаву, як гэта
было ў старажытныя часы.
VІ летнія Алімпійскія гульні па рашэнні МАК, прынятым 27 мая 1912 года, павінны былі адбыцца ў 1916 годзе.
Права іх правядзення выйграў Берлін,
перамогшы іншых прэтэндэнтаў:
Александрыю, Амстэрдам, Брусель, Будапешт і Кліўленд. Нямецкі ўрад выдзеліў для іх правядзення
300 тысяч марак. У 1913 годзе немцы
завяршылі будаўніцтва Алімпійскага
стадыёна (DeutschesStadіon). Але ўсё
змянілася ў канцы ліпеня 1914 года.
28 чэрвеня ў Сараеве сербскі тэрарыст
забіў нашчадка аўстра-венгерскага
трона эрцгерцага Франца-Фердынанда і гэтым паклаў пачатак працэсу, які
прывёў да краху не толькі берлінскай
Алімпіяды, але і чатырох імперый. На
працягу 1914 і 1915 гадоў 33 краіны
свету былі ўцягнутыя ў Першую сусветную вайну.
МАК аказаўся ў неверагодна цяжкай сітуацыі. Большасць яго членаў таго часу было грамадзянамі краін, якія
знаходзіліся ў стане вайны. Германія,
нягледзячы ні на што, працягвала падрыхтоўку да Алімпійскіх гульняў і, відавочна, не збіралася камусьці аддаваць
права на іх правядзенне. Некаторыя
члены МАК прапаноўвалі перанесці
Алімпіяду ў іншы горад, у якасці аднаго
з прэтэндэнтаў разглядаўся Нью-Ёрк.
Але ў рэшце рэшт было вырашана:
падчас вайны Алімпійскія гульні праводзіцца не павінны.
XІІ летнія Алімпійскія гульні павінны былі праходзіць з 21 верасня

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

да 6 кастрычніка 1940 года, таксама,
дарэчы, у сталіцы Японіі. Аднак у сувязі з пачаткам у 1937 годзе Другой япона-кітайскай вайны Японія адмовілася
ад гэтага гонару. 16 ліпеня 1938 года
МАК прыняў рашэнне аддаць Алімпіяду сталіцы Фінляндыі Хельсінкі, дзе яе
правядзенне было запланавана з 20 ліпеня да 4 жніўня. Але ў верасні 1939 года ваенныя дзеянні разгарнуліся на
тэрыторыі амаль усёй Еўропы, пасля
чаго МАК вымушаны быў прызнаць,
што гульні дванаццатай летняй Алімпіяды не адбудуцца. Спаборніцтвы былі
адсунутыя на нявызначаны тэрмін. Нягледзячы на адмену Гульняў, ім, як і не
здзейсненым у 1916 годзе VІ летнім
Алімпійскім гульням, быў прысвоены
свой парадкавы нумар.

КАЛІ ІТАЛІЯ БЫЛА
Ў АГНІ
Міжнародны алімпійскі камітэт у
1904 годзе абраў італьянскі Рым месцам правядзення Алімпіяды-1908 — гэтую ідэю падтрымаў і сам Папа Рымскі

Пій Х, цудатворац і будучы святы.
Кіраўнікі Рыма таксама былі «за»,
прад чу ва ю чы пры ток ін вес ты цый,
але іншыя італьянскія рэгіёны заявілі,
што ў маладой на той момант краіны
ёсць важнейшыя праблемы. Аднак у
спрэчкі палітыкаў умяшалася прырода, а менавіта вядомы вулкан Везувій,
вывяржэнне якога пачалося ў 1906 годзе. Гіганцкія валуны попелу і каменю
зносілі дамы і цэрквы. Для аднаўлення
спаленых наваколляў Неапаля запатрабаваліся велізарныя выдаткі. Італія афіцыйна і на добрапрыстойнай
падставе адмовілася ад Алімпіяды за
паўтара года да яе старту. Турнір з гатоўнасцю прыняў Лондан.

НАРОД СУПРАЦЬ
XІІ зімовыя Алімпійскія гульні ўвайшлі ў гіс торыю як самы буйны арганізацыйны скандал. Амерыканскі горад
Дэнвер, які заваяваў права прыняць у
сябе Алімпіяду 1976 года, ужо атрымаўшы яго, адмовіўся ад правядзення
Гульняў. Віной усяму была ініцыятыва
дэпу тата мясцовага штата Каларада
Дзіка Лам. Ён выступіў за правядзенне рэферэндуму аб адмене Гульняў

У тэму
Алім пі я да — ад но з са мых
дарагіх мерапрыемстваў нашай
цывілізацыі. На падрыхтоўку да
То кіа-2020 Япо нія ўжо вы даткавала 12 мільярдаў долараў.
Па буда ва ны ста ды ё ны, тра сы
і фан-зоны, заключаны камерцыйныя і рэкламныя кантракты,
прададзены мільёны білетаў, забраніраваны мільёны нумароў у
атэлях. Лічыцца, што ў выпадку
беззваротнай адмены Алімпіяды
Японія страціць каля 75 мільярдаў
долараў, а яе ВУП скароціцца на
1,4 працэнта.
у сувязі з павелічэннем падатковай
нагрузкі на мясцовы бізнес і насельніцтва штата. У выніку большасць выбаршчыкаў прагаласавала супраць
да дат ко ва га фі нан са ван ня Гуль няў
з мясцовага бюд жэту. У Міжнародна га алім пій ска га ка мі тэ та ліш ніх
сродкаў не тое каб не аказалася, ён
іх прос та і шукаць не стаў. Замест
гэтага пачаліся хуткія пошукі іншага
месца для правядзення Алімпіяды.
Паступілі тры заяўкі — ад Інсбрука, французскага Шамані і амерыканскага Лэйк-Плэсіда. Перамаглі аўстрый цы: інф ра струк ту ра
гарналыжнага курорта і наваколля Інсбрука — адна з найлепшых
у свеце, і да таго ж гэты горад
ужо прымаў Гульні за 12 гадоў да
таго — у 1964 годзе.

КАРАНЦІН ДЛЯ КОНЕЙ
Летнюю Алімпіяду 1956 года цалкам
пераносіць не давялося, але ўзнікла
праблема з самым арыстакратычным
відам — конным спортам. У Аўстраліі
ўнікальная экасістэма, і там заўсёды
вельмі клапаціліся пра тое, каб яе захаваць. Жорсткія каранцінныя меры
таго часу патрабавалі трымаць на працяглым каранціне (да шасці месяцаў)
жывёлу, што ўвозіцца на аўстралійскую тэрыторыю. У тым ліку спартыўных коней. Але ўсім вядома, што гэтым
«атлетам» патрэбен штодзённы асаблівы догляд, і нават простая транспарціроўка на вялікую адлегласць выклікала вялізныя праблемы. Адпраўляць
улюбёнцаў на каранцін наезнікі не
сталі. Замест гэтага турнір па конным
спорце перанеслі ў іншую краіну. Пацешна, што МАК не знайшоў іншага
месца, акрамя Стакгольма, што зусім
не блізка ад Аўстраліі. Дарэчы, тады
шведскія коннікі заваявалі тры «золаты» з шасці магчымых.
Матэрыялы падрыхтавала
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «Гомельский радиозавод», 8 (0232) 21 60 07
№
лота

Наименование объекта

Начальная цена продажи лота,
руб. с НДС

Сумма задатка,
руб.

Обрабатывающий центр CW1000 с инв. № 2067, находящийся по адресу: Гомельская обл.,
1
12 000,00
1 200,00
г. Гомель, ул. Объездная, 9
Координатно-расточной станок BRoZ 900х1400/5 с инв. № 1418, находящийся по адресу: Го2
10 000,00
1 000,00
мельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9
Станок консольно-фрезерный вертикальный 6М13П с инв. № 735, находящийся по адресу:
3
4 000,00
400,00
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9
Станок токарно-винторезный 250ИТВМ01 инв. № 2323, находящийся по адресу: Гомельская обл.,
4
4 000,00
400,00
г. Гомель, ул. Объездная, 9
по 20 апреля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу:
Срок и место подачи заявления
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время и место
22 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
проведения аукциона
BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Номер р/с
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
для перечисления задатка
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 21.03.2020 г.
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение
Условия продажи
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно
договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

