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Дай джэстДай джэст Што пі шуць пра Гуль ні 
за меж ныя СМІ

ТАСС (Ра сія)
Ар га ні за та ры па кла па ці лі ся і пра тое, каб гос ці не су ма ва лі і ме лі маг чы масць 

ад на віць сі лы. Да па маг чы гэ та му па ві нен, на прык лад, бе ла рус кі куль тур ны цэнтр, 
раз ме шча ны на тэ ры то рыі Вёс кі. Там ат ле ты мо гуць азна ё міц ца з гіс то ры яй бе-
ла рус ка га кас цю ма і му зыч ных ін стру мен таў, а так са ма пры няць удзел у май-
стар-кла сах. Спарт сме нам пра па ну юць зля піць з глі ны што-не будзь ці ка вае, 
па спра ба ваць зра біць улас ную ста ра даў нюю ляль ку-абя рэг.

РІА На ві ны (Ра сія)
Ра сій скі ве ла гон шчык Сця пан Кур' я наў рас ка заў, што па-доб ра му ўра жа ны 

ўмо ва мі ў Вёс цы спарт сме наў на Еў ра пей скіх гуль нях. «Пер шы во пыт у мя не 
пра жы ван ня ў та кой Вёс цы. І пер шыя эмо цыі — коль кі ж лю дзей з роз ных ві даў 
спор ту. Усе на та кім уз роў ні тут улад ка ва ны. У па ко ях усё ў па рад ку, ло жак доб-
ры. Так што ўра жан ні толь кі пры ем ныя. Заўт ра ў нас бу дзе трэ ні роў ка на тра се 
гон кі. Тра са тэх ніч ная, прак тыч на ўся гон ка — су цэль ныя па ва ро ты. Па гля дзім, 
ду маю гон ка бу дзе ці ка вая», — ска заў Кур' я наў.

VЕSTІ.UKRАІNЕ
Спа бор ніц твы ў ста лі цы Бе ла ру сі ста нуць га лоў най спар тыў най па дзе яй го да, 

а ў мно гіх ві дах спор ту — ад ным з клю ча вых стар таў у ад бо рач ным цык ле Алім-
пі я ды-2020. Збор ная Укра і ны ў Мін ску-2019 бу дзе ад ной з га лоў ных ка ман даў 
— прэ тэн дэн таў на пе ра мо гі ў асоб ных дыс цып лі нах. Ад на шай кра і ны на Гуль-
ні ад праў ля юц ца 198 спарт сме наў, якія бу дуць прад стаў ле ны ва ўсіх 15 ві дах 
спор ту і амаль усіх дыс цып лі нах — 22 з 23.

Lа vоіх du nоrd (Фран цыя)
Дру гія Еў ра пей скія гуль ні стар ту юць у гэ ту пят ні цу ў Мін ску. Хоць яны па куль 

і не ма юць ста жу і прэ сты жу сва іх аф ры кан скіх і азі яц кіх ка лег, яны, ве ра год на, 
ста нуць важ най па дзе яй між на род на га спар тыў на га ка лен да ра. Гэ тыя гуль ні, 
якія пра хо дзяць за год да пра вя дзен ня Алім пій скіх гуль няў у То кіа, не пра хад ная 
па дзея. Дзе сяць з пят нац ца ці ві даў спор ту, пра па на ва ных у пра гра ме, пра ду-
гледж ва юць пра мы до ступ (на столь ны тэ ніс і страль ба) у Япо нію або атры ман не 
ба лаў для ква лі фі ка цыі.

Дзён нік Гуль няў-2019Дзён нік Гуль няў-2019

СТАРТ 
ДА ДЗЕ НЫ!

Пад во дзім вы ні кі пер ша га спа бор ніц ка га 
дня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

Спа бор ніц кая пра гра ма Гуль няў па ча ла ся яшчэ да ўра чыс-

тай цы ры мо ніі ад крыц ця тур ні ру. Бе ла рус кія спарт сме ны 

ад ра зу ж ус ту пі лі ў ба раць бу. На га да ем, дэ ле га цыя на шай 

кра і ны з'яў ля ец ца ад ной з са мых шмат лі кіх, на Гуль нях вы-

сту піць 221 ат лет.

Пер шы мі ў ба раць бу ўсту пі лі бас кет ба ліст кі. Бе ла рус кая ка ман-
да ў скла дзе Анас та сіі Су шчык, Да р'і Ма га ляс, Ма ры ны Іва шчан кі 
і На тал лі Да шке віч згу ля лі су праць збор най Іта ліі і пры нес лі кра і не 
пер шую пе ра мо гу 21:7. «Ура жан ні ад пер шай гуль ні вель мі доб рыя, 

пер шая гуль ня — пер шая пе ра мо га. Мы мак сі маль на рых та ва лі ся 

да яе, та му што кож ны матч тут вель мі важ ны, і да лей бу дзем ста-

рац ца. Вель мі пры ем на, што за нас хва рэе столь кі лю дзей, дзя куй 

за пад трым ку», — пра ка мен та ва ла Анас та сія Су шчык.
Уве ча ры пос пех у бас кет бо ле 3х3 пад тры ма лі і бе ла рус кія хлоп-

цы (Мі кі та Ме шча ра коў, Анд рэй Ра га зен ка, Мак сім Лю тыч, Сяр гей 
Ва бі шчэ віч), абы граў шы сла вен цаў — 15:10. «У па чат ку бы ла не-

вя лі кая нер во васць, ка лі яна прай шла, пай шлі ач кі, пай шла гуль ня. 

У аба ро не гу ля лі да во лі жорст ка, гуль ня 3х3 не прад ка заль ная, та-

му кож ны матч важ ны для нас», — ад зна чыў Мі кі та Ме шча ра коў.
Ат мас фе ру бас кет боль на га тур ні ру і ў цэ лым пер шых дзён Гуль-

няў аца ніў тэх ніч ны дэ ле гат Між на род най фе дэ ра цыі бас кет-

бо ла (ФІ БА) Ра ду ПЕТ РЭ. «Як прад стаў нік Між на род най фе дэ ра-

цыі бас кет бо ла він шую Мінск з тым, што ІІ Еў ра пей скія гуль ні стар-

та ва лі: ужо з ра ні цы на мат чах шмат ба лель шчы каў на бас кет бо ле 

3х3, шмат ту рыс таў з ін шых кра ін, у прэс-цэнт ры да во лі ажыў ле на. 

Мя не ра дуе, што да бас кет бо ла пры ка ва на та кая ўва га на спар-

тыў ным фо ру ме, дзе прад стаў ле ны яшчэ 14 ві даў спор ту. Ат мас-

фе ра ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ужо ад чу ва ец ца, гэ ты спа бор ніц кі дух 

па да ба ец ца і ўдзель ні кам, і ба лель шчы ка мам фо ру му», — ад зна-
чыў спе цы я ліст.

На ба зе САК «Алім пій скі» ў пят ні цу так са ма стар та ва лі ква лі фі ка-
цый ныя спа бор ніц твы па страль бе з лу ка. На га да ем, у склад збор най 
Бе ла ру сі ўва хо дзяць Ка ры на Каз лоў ская, Ган на Ма ру са ва, Ка ры на 
Дзя мін ская, Але на Куз ня цо ва, Аляк сандр Ля гу шоў, Па вел Да лі до віч, 
Мак сім Бань і Кі рыл Фір саў. Спарт сме ны вы сту пі лі ў ка тэ го ры ях «блоч-
ны лук» і «кла січ ны лук». Ад зна чым, што ўсе бе ла ру сы ква лі фі ка ва-
лі ся ў на ступ ны этап спа бор ніц тваў, які ад бу дзец ца сён ня.

Тур нір стар та ваў і ў Па ла цы спор ту «Уруч ча», на рынг вый шлі 
пер шыя ўдзель ні кі бак сёр скіх спа бор ніц тваў. Ад зна чым, што ў рам-
ках Гуль няў уста ля ва ны но вы рэ корд, у спрэч ку за ўзна га ро ды 
ўклю чац ца спарт сме ны з 44 кра ін. Уся го на рын гу ста ліч на га спарт-
комп лек су «Уруч ча» мы ўба чым 317 спарт сме наў, у тым лі ку 
59 прад стаў ніц пры го жа га по лу. Фі на лы прой дуць 29 і 30 чэр ве ня.

Назва змянілася,
сутнасць засталася

На пя рэ дад ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў пра ект Прэ зі дэнц ка га спар-
тыў на га клу ба «Алім пій скі вы бар» пе рай ме на ва ны ў «Алім пій скі 
шлях». Тым не менш пра ект за ха вае важ ныя і клю ча выя ўмо вы: 
уза е ма су вязь пос пе хаў бе ла рус кіх спарт сме наў з да па мо гай спе-
цы я лі за ва ным ву чэб на-спар тыў ным уста но вам кра і ны.

Пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў умо вы для да па мо гі юным спар тыў-
ным та лен там не каль кі зме няц ца, што ад люст ра ва на ў но вай наз ве 
пра ек та. Для маг чы мас ці вы ба ру дзі ця чай спар тыў най шко лы або 
ву чы лі шча, ку ды па жа дан ні спарт сме на Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб 
на кі руе пэў ную су му бе ла рус кіх руб лёў, не аб ход на стаць пе ра мож цам 
або пры зё рам спа бор ніц тваў у рам ках ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у алім-
пій скім ві дзе спор ту, а так са ма ўста ля ваць аса біс ты рэ корд або да-
сяг нуць най леп ша га вы ні ку ў кар' е ры (аль бо яго паў та рыць).

У гэ тым вы пад ку Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб дасць пра ва вы ба-
ру спе цы я лі за ва най ву чэб на-спар тыў най уста но вы кра і ны спарт сме-
ну і пас ля за кан чэн ня Гуль няў пе ра лі чыць ту ды на ступ ныя су мы:

за пер шае мес ца — 15 000 бе ла рус кіх руб лёў;
за дру гое мес ца — 10 000 бе ла рус кіх руб лёў;
за трэ цяе мес ца — 7 500 бе ла рус кіх руб лёў.
«Алім пій скі вы бар» — су мес ны маш таб ны пра ект Прэ зі дэнц ка-

га спар тыў на га клу ба, На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му па пад трым цы 
дзі ця ча-юнац ка га спор ту ў на шай кра і не.

Ана ла гіч ная ак цыя пра хо дзі ла ў рам ках Алім пій скіх гуль няў у Лон-
да не-2012, Со чы-2014, Рыа-2016 і Пхёнч ха не-2018. За гэ ты час бы ла 
ака за на да па мо га 25 роз ным спар тыў ным на ву чаль ным уста но вам 
(не ка то рым — не ад на ра зо ва) на су му ка ля 240 тысяч до ла раў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

З вен ты ля та рам, 
але без тэ ле ві за ра

Уся го ў Вёс цы спарт сме наў 
зна хо дзіц ца дзевяць бу дын каў, 
аб' ект мо жа пры няць больш за 
сем ты сяч ча ла век, але ар га ні за-
та ры ча ка юць ка ля шасці ты сяч 
спарт сме наў і чле наў іх дэ ле га-
цый. Акра мя са міх ат ле таў тут 
пра жы ва юць кі раў ні кі дэ ле га цый 
і ме ды цын скі пер са нал. «Мы па-

ста ра лі ся зра біць усё, каб да лё ка 

ад ра дзі мы спарт сме ны ад чу ва-

лі ся бе як до ма, — рас каз вае 
кан суль тант фон ду «Ды рэк-

цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» Нар мі на АЛІ Е ВА. — 
На ша Вёс ка ад па вя дае між на-

род ным стан дар там: па коі, 

коль касць ча ла век, якія ў іх пра-

жы ва юць, лож кі, мат ра цы пэў-

ных стан дар таў».

Ты па вы жы лы па кой уяў ляе 
са бой двух па ка ё вы жы лы блок 
з ту а ле там, ван най і кух няй.
 У ну ма ры ня ма ні чо га ліш ня-
га, у тым лі ку тэ ле ві за ра, за-
тое на роў ні з лож ка мі і ка мо-
да мі ёсць вен ты ля та ры. Мэб ля 
і аб ста ля ван не ў бло ках но-
выя, ар га ні за та ры абя ца юць 
па кі нуць усё гэ та ў спад чы ну 
сту дэн там.

І звон ку і ўнут ры лёг ка зра-
зу мець, у якім бу дын ку і на якім 
па вер се пра жы вае тая ці ін шая 
ка ман да. Прад стаў ні кі шта ба 
раз веш ва юць сця гі сва ёй кра і-
ны на вок нах і ма лень кія на-
клей кі са сцяж ка мі ў ліф тах.

Па куль у Вёс цы па нуе спа-
кой ная мер ная аб ста ноў ка, 
спарт сме ны агля да юц ца, зна ё-
мяц ца з но вым мес цам. На ад-

ной з утуль ных алей мы су стра-
ка ем алім пій ска га чэм пі ё на па 

фех та ван ні, зор на га па сла 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Аляк-

санд ра РА МАНЬ КО ВА. У яго 
ак ты ве тры алім пі я ды. Мы про-

сім яго зга даць, у якіх Вёс ках 
спарт сме нам да во дзі ла ся жыць 
ра ней. «Аб та кіх умо вах, як у 

Мін ску, нам да во дзі ла ся толь кі 

ма рыць. Ка лі шчы ра, я ма ла па-

мя таю алім пій скія Вёс кі, у якіх 

да во дзі ла ся жыць, та му што 

для нас гэ та бы ло не га лоў нае: 

мя не не ці ка ві ла, які бу дзе ло-

жак — мяк кі або жорст кі. У га-

ла ве бы ла толь кі ад на за да ча 

— за няць з пер ша га да трэ ця га 

мес ца. Тым не менш больш за 

ўсё за пом ні ла ся Вёс ка ў Ман рэ-

а лі — гэ та два пі ра мі даль ныя 

бу дын кі, адзін мен шы — для 

жан чын, дру гі боль шы — для 

муж чын. Жан чы ны маг лі да нас 

прый сці ў гос ці, а вось мы да іх 

толь кі па за пі се, — смя ец ца 
алім пій скі чэм пі ён. — У ад ным 

па коі нас жы ло 24 ча ла ве кі, і 

кой кі бы лі двух па вяр хо выя, ад-

нак, паў та ру ся, гэ та ні ко га не 

хва ля ва ла, мы пры еха лі ту ды 

пе ра ма гаць», — рас каз вае 
Аляк сандр Ана то ле віч.

Бе ла рус кія 
су ве ні ры ру ка мі 
чэм пі ё наў

Шпа цы ру ю чы да лей, мы 
трап ля ем у бе ла рус кі на цы я-
наль ны цэнтр, ва ўтуль ным свет-
лым па коі нас су стра кае мэр 

Вёс кі спарт сме наў, на мес нік 

мі ніст ра аду ка цыі Сяр гей 

РУ ДЫ. «Тут мы прэ зен ту ем 

спарт сме нам на шы тра ды цыі і 

рас каз ва ем пра бе ла рус кую 

куль ту ру», — ад зна чае ён. У 
цэнт ры прад стаў ле ны не ка то-
рыя прад ме ты са збо ру На цы я-
наль на га гіс та рыч на га му зея 
Бе ла ру сі — му зыч ныя ін стру-
мен ты, прад ме ты на род на га 

про мыс лу, ра мяст ва і эт на гра-
фіі. Кож ны спарт смен мо жа зай-
сці сю ды не толь кі па гля дзець, 
але і змай стра ваць су ве нір сва-
і мі ру ка мі. Спе цы я ліс ты цэнт ра 
да па мо гуць вы ле піць фі гур кі з 
глі ны, зра біць ляль кі з ма тэ ры я-
лу або сплес ці «по яс друж бы».

Не да лё ка ад бе ла рус ка га на-
цы я наль на га цэнт ра раз мяс ці-
ла ся кра ма су ве ні раў. Тут прад-
стаў ле ны та ва ры бе ла рус кай 
вы твор час ці, на прык лад тры ка-
таж пін скай фаб ры кі, мяк кія 
цац кі, пад га лоў ні кі і па душ кі 
клец кай швей най фаб ры кі, су-
ве нір ныя та лер кі і куб кі доб руш-
ска га фар фо ра ва га за во да, 
нё ман скае шкло. Кан суль тан ты 
кра мы ад зна ча юць, што ні хто 
не сы хо дзіць без па ку пак. Най-
боль шай па пу ляр нас цю ка рыс-
та ец ца тры ка таж, мяк кія Ле сі кі 
і маг ні ці кі.

60 ты сяч кі ла гра маў 
ежы што дзень

Ма быць, са мае важ нае мес-
ца Вёс кі зна хо дзіц ца ў са мым 
цэнт ры — гэ та ста лоў ка. Яна 
раз лі ча на на дзве ты ся чы па са-
дач ных мес цаў. Тут прад стаў ле-
ны ўсе асноў ныя кух ні — бе ла-
рус кая, еў ра пей ская, лі нія «пі-
ца-па ста», азі яц кая кух ня і рэ-

лі гій нае хар ча ван не. «У пі ка вы 

дзень у нас га ту ец ца ка ля 

60 ты сяч кі ла гра маў ежы, — рас-
каз вае на чаль нік упраў лен ня 

па ар га ні за цыі хар ча ван ня 

фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў 2019 го да» Юлія 

КРАЎ ЧАН КА. — Што дзень мы 

па да ём 300—350 страў, гэ та 

5,5—6,5 ты ся чы кі ла ка ло рый, 

пра ду гле джа ных у ра цы ё не 

спарт сме наў. Як пра ві ла, на 

Алім пій скіх гуль нях у хар ча ван-

ні вы ка рыс тоў ва ец ца 60 % мяс-

цо вай сы ра ві ны. Мы гэ тыя ліч-

бы па вя лі чы лі, у нас больш за 

90 % — бе ла рус кія пра дук ты. 

Вы ву ча лі ме ню роз ных Алім пій-

скіх гуль няў, гля дзе лі, каб ка ла-

рый насць ад па вя да ла кож на му 

ві ду спор ту, скла да лі па трэб ныя 

пра пор цыі бял коў, тлу шчу і вуг-

ля во даў. Ак цэнт у на шым хар-

ча ван ні ро біц ца на на ту раль-

нас ці».

Ра цы ён па дзе ле ны на ча ты-
ры пры ёмы ежы: сня да нак з 5.00 
да 11.00, абед з 11.00 да 17.00, 
вя чэ ра з 17.00 да 23.00 і па лег-
ча ная поз няя вя чэ ра з 23.00 да 
5 ра ні цы. Спарт сме ны мо гуць 
пры хо дзіць сю ды коль кі за ўгод-
на ра зоў і круг ла су тач на.

Акра мя га лоў най ста лоў кі на 
тэ ры то рыі Вёс кі спарт сме наў 
ёсць дзве ланч зо ны, дзе ат ле ты 
мо гуць пе ра ку сіць, і рэ ста ран 
бе ла рус кай кух ні на 130 па са-
дач ных мес цаў — ён, да рэ чы, 
ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр-
нас цю, асаб лі ва ў вя чэр ні час.

Стол для гід ра ма са жу 
і мі ні-ба сейн з лё дам

Яшчэ адзін важ ны аб' ект — 
ме ды цын скі кор пус. Ён мае вя-
лі кі ар се нал аб ста ля ван ня, які 
да зва ляе пра во дзіць ды яг нас-
тыч ныя, ля чэб ныя, пра фі лак-
тыч ныя і рэ абі лі та цый ныя ме ра-
пры ем ствы. Га лоў ны ўрач па-

лі клі ні кі На тал ля ШУТ ка жа, 
што са май за па тра ба ва най пра-
цэ ду рай у спарт сме наў з'яў ля-
ец ца гід ра тэ ра пія. У ка бі не це 
ста іць стол для гід ра ма са жу, 
по бач — мі ні-ба сейн з лё дам. 
Ён да па ма гае ат ле там хут чэй 
ад на віц ца пас ля на гру зак.

На пер шым па вер се па лі клі-
ні кі пра цу юць ура чы спар тыў-
най ме ды цы ны, ігол ка рэф лек-
са тэ ра піі і гід ра тэ ра піі. На дру-
гім — фі зі я тэ ра пеў ты, ЛОР, 
ста ма то лаг, траў ма то лаг, аф-
таль мо лаг, ура чы ўльтра гу ка-
вой ды яг нос ты кі. Каб тра піць да 
вы зна ча на га спе цы я ліс та, 
спарт сме ну не аб ход на зра біць 
за яў ку ў спе цы яль най элект рон-
най сіс тэ ме, якую апе ра тыў на 
атрым лі вае док тар і ўжо ча кае 
ат ле та ў сва ім ка бі не це.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ЛЁГ КА АТ ЛЕ ТЫ — 
НА ПІ КУ ГА ТОЎ НАС ЦІ

Ужо заўт ра, 23 чэр ве ня, у рам ках ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

пач нуц ца спа бор ніц твы па лёг кай ат ле ты цы.

На ста ліч ным ста ды ё не «Ды на ма» спарт сме ны пра тэс ці ру юць 
но вы, не звы чай ны, ска ро ча ны фар мат: за мест 48 ві даў бу дуць 
прад стаў ле ны ўся го дзе вяць. Пад час гру па вых эта паў ра зы гра юць 
столь кі ж ме да лёў у аса біс тым за лі ку. Дзя ся ты возь ме най леп шая 
збор ная ў фі на ле 28 чэр ве ня.

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду і стар шы-
ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты кі Ва дзім Дзе вя тоў скі 
ўскла дае на сва іх спарт сме наў вя лі кія над зеі і ве рыць у іх пос пех:

— Мы не ад маў ля ем ся ад на шых ра ней шых на ме раў і пла наў. 
Ёсць усе шан цы ўзяць ме да лі. На прык лад, Эль ві ра Гер ман, Тац ця-
на Ха ла до віч, Мак сім Не да се каў, Анас та сія Мі рон чык-Іва но ва па-
спя хо ва па ка за лі ся бе на між на род най арэ не. Та му, спа дзя ю ся, 
уба чым іх у фі на ле.

Ад зна чыў дэ пу тат і га тоў насць лёг ка ат ле таў: «Да трэ ні роў кі мы 
па ды хо дзі лі ін ды ві ду аль на. Лі чу, што ўсе ў доб рай фор ме і ўсе — 
лі да ры. Мяр кую, што, як і бы ло за пла на ва на, яны за раз па ды хо-
дзяць да свай го пі ка».

Учо ра ўдзель ні кі спа бор ніц тваў па лёг кай ат ле ты цы па ча лі за-
ся ляц ца ў Вёс ку спарт сме наў. «Ка лі я яе ўба чыў, ад чуў та кое хва-
ля ван не, быц цам я зноў вы сту паю на Алім пі я дзе, — па дзя ліў ся 
ўра жан ня мі Ва дзім Дзе вя тоў скі. — Упэў не ны: план ка ўзня тая на-
столь кі, што паў та рыць яе цяж ка, не тое, каб па біць. На ват за меж-
ні кі, як я чуў, не зайз дрос цяць тым, хто бу дзе пры маць на ступ ныя 
Гуль ні».

Юлія АДА МО ВІЧ.

На су вя зі!На су вя зі! Спец штэм пель
 і да поў не ная рэ аль насць

Яна на ліч вае звыш дзвюх з па-

ло вай ты сяч аб' ек таў гра мад-

ска га хар ча ван ня на 160 ты сяч 

мес цаў, якія га то вы пры няць 

жы ха роў і гас цей ста лі цы.

Гра мад скае хар ча ван не ў Мін ску 
прад стаў ляе ка ля трыц ца ці на цы я-
наль ных кух няў, ся род іх рус кая, 
укра ін ская, кі тай ская, па на зі яц кая, 
япон ская, аме ры кан ская, гру зін ская 
і італь ян ская. Прак тыч на ва ўсіх аб'-
ек тах ста лі цы ў ме ню прад стаў ле ны 
стра вы бе ла рус кай на цы я наль най 
кух ні, у больш чым пя ці дзе ся ці ўста-
но вах бе ла рус кі ка ла рыт ад люст ра-
ва ны не толь кі ў ме ню, але і ў ін тэр'-
еры і аб слу гоў ван ні.

Ганд лё вае аб слу гоў ван не ба лель-
шчы каў і гас цей Гуль няў ар га ні за ва на 
прад пры ем ства мі го ра да не толь кі ў 
ста цы я нар ных ка вяр нях і рэ ста ра нах, 
а і ў ча со ва аб ста ля ва ных па віль ё нах. 
Знач ная коль касць аб' ек таў з роз ны-
мі за меж ны мі і бе ла рус кай кух ня мі 
за ся ро джа на на фуд кор тах ганд лё ва-
за баў ляль ных цэнт раў, а так са ма ў 
не па срэд най бліз ка сці да спар тыў ных 
аб' ек таў. На прык лад, на Каст рыч ніц-
кай пло шчы, дзе прой дуць спа бор ніц -
твы па ве ла спор це, раз мес цяц ца 
96 ста цы я нар ных і ча со ва аб ста ля ва-
ных аб' ек таў на 183 пунк ты раз лі ку. 
Акра мя та го, для гас цей і жы ха роў ста-

лі цы бу дзе ар га ні за ва на 
ра бо та аб' ек таў ганд лю і 
гра мад ска га хар ча ван ня 
ва ўсіх трох фан-зо нах.

«Ган даль і гра мад скае 

хар ча ван не ста лі цы га то-

вы пры няць гас цей. 

У трох фан-зо нах пра ду-

гле джа на ка ля дзве ты сяч 

па са дач ных мес цаў, — 
рас каз вае на чаль нік Га-

лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га 

рын ку Мін гар вы кан ка ма Анд рэй 

УЛЕЗ ЛА. — Асар ты мент ад па вя дае 

ты пу хут ка га аб слу гоў ван ня — у фар-

ма це стрыт-фуд. Гэ та га та ван не страў 

на вы нас на ва чах у па куп ні коў. 

З 21 чэр ве ня па 1 лі пе ня ў фан-зо нах 

да зво ле ны ган даль пі вам».

У ад ной з фан-зон ка ля Па ла ца 
спор ту ўздоўж пра спек та Пе ра мож-
цаў раз ме шча на па ла са фуд кор та 
пра цяг лас цю больш за 180 мет раў, 
на якім дзей ні ча юць 14 аб' ек таў хар-
ча ван ня на 1000 мес цаў. Ганд лё вае 
аб слу гоў ван не за бяс пе ча на прад пры-
ем ства мі ста лі цы роз най фор мы 
ўлас нас ці і рэ ста ра на мі-прад стаў ні-
ка мі 11 па соль стваў.

На фан-зо не ка ля «Мінск-Арэ ны» 
раз ме шча ны пяць аб' ек таў хар ча ван-
ня з зо най па са дач ных мес цаў і пяць 
фудт ра каў. Акра мя та го, унут ры са-

мой арэ ны пла ну ец ца ра бо та пры-
бліз на 35 ба раў. На фан-зо не «Чы-
жоў ка-Арэ ны» ча ка ец ца ра бо та пяці 
аб' ек таў хар ча ван ня на 560 мес цаў.

На ўсіх пля цоў ках прад стаў ле ны шы-
ро кі асар ты мент пра дук цыі фар ма ту 
хут ка га аб слу гоў ван ня (раз на стай ныя 
сэнд ві чы, ро лы з ла ва ша, мі ні-пі цы, мі-
ні-шаш лыч кі, бур ге ры, хот-до гі, буль ба 
фры, сма жа ныя сар дэль кі, са сіс кі, снэ кі, 
ма ро жа нае, га ра чыя і аха ла джаль ныя 
на поі, кан ды тар скія вы ра бы) і страў, якія 
га ту юц ца на ва чах клі ен та. Гэ та грыль-
пра дук цыя (каў бас кі, шаш лык, раб рын-
кі, ку ры ныя кры лы), дра ні кі, блі ны з 
роз ны мі на чын ка мі і со у са мі, буль бя ныя 
доль кі, за кус кі да пі ва (хлеб ныя па лач кі, 
чып сы і г. д.). Ад зна чым, што ў кож ным 
ганд лё вым пунк це бу дуць пра па на ва ны 
на цы я наль ныя бе ла рус кія стра вы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ЯК ЖЫ ВУЦЬ СПАРТ СМЕ НЫ?ЯК ЖЫ ВУЦЬ СПАРТ СМЕ НЫ?
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
па бы ва лі ў Вёс цы ат ле таў

Спарт сме ны, чле ны дэ ле га цый і жур на ліс ты (апош нія 

толь кі па спе цы яль ным да зво ле) трап ля юць 

у Вёс ку спарт сме наў, якая раз мяс ці ла ся ў сту дэнц кім 

га рад ку на ву лі цы Чур лё ні са, праз га лоў ныя ва ро ты. 

По бач акрэ ды та цый ны цэнтр, у яго аба вя за ны 

за зір нуць кож ны, каб атры маць спе цы яль ны бэйдж. 

Спарт сме ны пры яз джа юць сю ды круг ла су тач на, 

іх су стра ка юць су пра цоў ні кі цэнт ра пры ві тан ня 

і пра вод зяць да бу дын каў, дзе па він на раз мяс ціц ца 

кан крэт ная дэ ле га цыя.

21 чэр ве ня, у дзень стар ту ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў, Мі ніс тэр ства су-

вя зі і ін фар ма ты за цыі вы пус ці ла ў 

аба ра чэн не ад мыс ло вы па мят ны 

спец штэм пель. Ён бу дзе вы ка-

рыс тоў вац ца на пра ця гу дзе ся ці 

дзён — да 30 чэр ве ня. У цы ры-

мо ніі па мят на га га шэн ня пры ня лі 

ўдзел мі ністр су вя зі і ін фар ма ты-

за цыі Кан стан цін ШУЛЬ ГАН і ге не-

раль ны ды рэк тар РУП «Бел пош-

та» Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ.

Ко лер мас ці кі спец штэм пе ля — чыр-
во ны. Ды зайн рас пра цоў ва ла Ма ры на 
Віт коў ская. Пра ект пад рых та ва ны пры 
са дзей ні чан ні фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў-
ра пей скіх гуль няў 2019 го да».

Акра мя та го, пры да па мо зе тэх на-
ло гіі да поў не най рэ аль нас ці для ма рак 
рас пра ца ва ны спе цы яль ны сцэ на рый. 
Ка лі вы спам пу е це на смарт фон або 
план шэт бяс плат ную ма біль ную пра-
гра му Аr Mаrkа Bеlаrus і на кі ру е це ка-
ме ру на мар ку, то на эк ра не з'я віц ца 
3D-ма лю нак. На прык лад, на мар ках, 
вы пу шча ных да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 
так ажы вае лі ся ня Ле сік.

— Кож ная га лі на на шай кра і ны 
зрабіла свой унё сак у тое, каб гэ тае 
спар тыў нае свя та ста ла за па мі наль-
ным, прай шло якас на і без якіх-не будзь 
ад моў ных эмо цый, — за зна чыў Кан-
стан цін Шуль ган. — Не за ста ла ся ў ба-
ку і су вязь, якая вя ла доў гую пад рых-
тоў ку да гэ та га фо ру му. Трэ ба бы ло 
ства рыць ад па вед ную інф ра струк ту ру, 
якая да зво ліць кам форт на і без на кла-
дак пра ца ваць но вым тэх на ло гі ям. Мы 
вы ка на лі ўсе па тра ба ван ні, якія нам 
бы лі прад' яў ле ныя.

Між ін шым, да спар тыў на га фо ру му 
пры мер ка ва ны ча ты ры паш то выя мар-
кі. На іх знай шлі ад люст ра ван не роз-
ныя ві ды спор ту. Ко ле ра вая га ма іх — 
та кая ж, як і на сім во лі цы Еў ра пей скіх 
гуль няў.

— Мы вель мі ра ды, што нам вы паў 
го нар зра біць свой унё сак у пра вя дзен-
не та кой зна ка вай для кра і ны па дзеі, — 
за зна чыў Ула дзі мір Ма ту се віч. — Хо-
чац ца ве рыць, што доб рая вест ка з 
мар кай ста лі цы Еў ра пей скіх гуль няў 
раз ля ціц ца па ўсім све це.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

РАЗ НА СТАЙ НАСЦЬ 
ЗДЗІ ВІЦЬ УСІХ

На час Гуль няў у Мін ску сфар мі ра ва на най буй ней шая ў кра і не На час Гуль няў у Мін ску сфар мі ра ва на най буй ней шая ў кра і не 
інф ра струк ту ра аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван няінф ра струк ту ра аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня
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