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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

Бе ла рус кі бок імк нец ца пры няць 

усе маг чы мыя ме ры, каб хар ча ван-

не на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях бы ло на 

год ным уз роў ні, пра гэ та рас ка за ла 

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.

Ар га ні за цыя хар ча ван ня для ўдзель ні-

каў Гуль няў пач нец ца з 15 чэр ве ня і бу дзе 

пра цяг вац ца да 3 лі пе ня. Пры ма ю чы бок 

па ві нен за бяс пе чыць хар ча ван нем 4 ты-

ся чы спарт сме наў і 2 ты ся чы афі цый ных 

прад стаў ні коў ка ман даў у рэ жы ме нон-стоп, 

гэ та зна чыць што дня круг ла су тач на ар га ні-

зоў ваць хар ча ван не ў фар ма це швед ска га 

ста ла не па срэд на ў Вёс цы спарт сме наў і ў 

мес цах пра вя дзен ня спа бор ніц тваў.

У асноў най ста ло вай для ўдзель ні каў 

Гуль няў бу дзе прад стаў ле на азі яц кая, еў-

ра пей ская кух ні, грыль-ме ню і лі нія пі цы і 

па сты. Аба вяз ко вым па тра ба ван нем з бо ку 

НА Каў кра ін-удзель ніц з'яў ля ец ца кан фе-

сій нае хар ча ван не (ха ляль і ка шэр), а так-

са ма ве ге та ры ян скія і ды е тыч ныя стра вы. 

Ка лі ка заць больш дэ та лё ва, то фак тыч на 

ў дзень на вы бар бу дуць пра па ноў вац ца 

па рад ку 250—270 страў, а ра та цыя ме ню 

бу дзе ся мі дзён най.

У Вёс цы спарт сме наў так са ма раз мес ціц-

ца ста ло вая з ме ню на цы я наль най кух ні на 

130 па са дач ных мес цаў, яна бу дзе пра ца-

ваць што дня з 12.00 да 23.00. Спарт сме ны 

змо гуць на вед ваць яе па жа дан ні без якіх-

не будзь аб ме жа ван няў. Юлія Краў чан ка 

рас ка за ла, што, акра мя тра ды цый ных дра-

ні каў, ма чан кі, баб кі, там бу дуць па да ваць 

на ват спе цы фіч ныя стра вы. На прык лад, 

бур гер-дра ні кі з се ляд цом ці бур гер-дра ні-

кі з ку ры цай. Акра мя та го, ста ло вая бу дзе 

аформ ле на ў на цы я наль ным сты лі, а мно гія 

яе ра бот ні кі бу дуць на сіць на цы я наль ныя 

кас цю мы.

Упраў лен не па ар га ні за цыі хар ча ван ня 

ды рэк цыі не каль кі ме ся цаў рас пра цоў ва ла 

ме ню згод на з між на род ным во пы там, у тым 

лі ку Алім пі яд 2014 і 2016 га доў. Так са ма быў 

пры ня ты пад ува гу во пыт І Еў ра пей скіх гуль-

няў 2015 го да. Пры цяг ва лі ся між на род ныя 

экс пер ты з Ра сіі — вя ду чыя шэф-па ва ры, 

якія бы лі за дзей ні ча ны пры рас пра цоў цы 

ме ню для ўдзель ні каў Алім пі я ды ў Со чы.

Важ ны пункт за бес пя чэн ня хар ча ван-

ня — хар чо вая бяс пе ка. Ар га ні за та ры па-

він ны вы кон ваць па тра ба ван ні між на род ных 

стан дар таў. «Гэ та стан дар ты сер ты фі ка цыі 

HАССР і ІSО 22000, дзе пра соч ва ец ца ўвесь 

лан цу жок жыц цё ва га цык ла пра дук ту — 

ад по ля, дзе вы рошч ва ец ца сы ра ві на, да 

ві дэль ца — па да чы га то вай стра вы на 

стол, — рас каз вае Юлія Краў чан ка. — Пры 

пад бо ры сы ра він ных зон асноў ную ро лю 

ады гра лі дзяр жаў ныя ор га ны — Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя, Мін сель гас харч, Дзяр-

жаў ны ка мі тэт па стан дар ты за цыі. Ад бор 

і атэс та цыю ўсіх па стаў шчы коў пра дук таў 

хар ча ван ня між ве да мас ная ка мі сія пад кі-

раў ніц твам Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пра-

во дзі ла больш за год. Яна і да лей пра цяг вае 

ма ні то рыць вы бра ныя прад пры ем ствы аж да 

па стаў кі пра дук цыі не па срэд на му апе ра та ру 

хар ча ван ня. Трэ ба ра зу мець, што ў част цы 

па пад ан ня ў ар га нізм до пін гу не бяс печ ны мі 

гру па мі пра дук таў з'яў ля юц ца мя са, ма ла ко, 

ры ба, птуш ка, яй ка. На прык лад, яй кі і ма-

лоч ныя пра дук ты пры сут ні ча юць прак тыч на 

ў кож ным пра дук це. У склад між ве да мас най 

ка мі сіі па атэс та цыі па стаў шчы коў ува хо-

дзіць акрэ ды та ва ная На цы я наль ная ан ты-

до пін га вая ла ба ра то рыя, якая не па срэд на 

да па стаў кі пра дук таў хар ча ван ня і сы ра ві-

ны апе ра та ру хар ча ван ня бу дзе пра во дзіць 

ан ты до пін га выя про бы кож най пар тыі, і мы 

бу дзем упэў не ны, што вы ка нан не асноў ных 

па тра ба ван няў хар чо вай бяс пе кі для та кой 

важ най клі енц кай гру пы, як «спарт сме ны», 

бу дзе за бяс пе ча на».

Для па трэб Гуль няў ды рэк цы яй за куп-

ля ец ца вы со ка тэх на ла гіч нае хар чо вае 

аб ста ля ван не, але пе рад гэ тым ста ран на 

вы ву ча ец ца маг чы масць эфек тыў на га пры-

мя нен ня кож най за куп ле най адзін кі пас ля 

за вяр шэн ня Гуль няў. Пас ля ўсё гэ та аб ста-

ля ван не пя рой дзе ў агуль на аду ка цый ныя 

шко лы і кам бі на ты школь на га хар ча ван ня, 

што да зво ліць аб на віць асноў ныя фон ды 

і рых та ваць ка рыс ныя стра вы па апош ніх 

тэх на ло гі ях для бе ла рус кіх дзя цей.

Пра цэс пад рых тоў кі пер са на лу ў хар ча-

ван ні да Еў ра пей скіх гуль няў пра хо дзіць 

пла на ва, за пэў ні вае Юлія Краў чан ка. Больш 

за 900 ча ла век для ар га ні за цыі хар ча ван ня 

ў Вёс цы спарт сме наў пры цяг вае асноў ны 

апе ра тар хар ча ван ня — КУП «Біз нес-цэнтр 

«Ста лі ца». Асноў ны кі раў ні чы пер са нал 

сфар мі ра ва ны са штат ных су пра цоў ні каў 

апе ра та ра. Да дат ко ва пры цяг ва юц ца кад ры 

з рэ гі ё наў праз кон курс ны ад бор. Пер са нал, 

які не па тра буе спе цы яль най ква лі фі ка цыі 

(афі цы ян ты, пры бі раль шчы кі), на бі ра ец ца 

з лі ку сту дэн таў з ве дан нем анг лій скай мо-

вы.

Ня даў на для пра цы ў шта це ды рэк цыі 

і да па мо гі апе ра та ру хар ча ван ня пры быў 

брэнд-шэф, які меў во пыт пра вя дзен ня ана-

ла гіч ных ме ра пры ем стваў. Ця пер на ба зе 

КУП «Біз нес-цэнтр «Ста лі ца» стар та ва ла 

цэ лая се рыя тэс та вых ме ра пры ем стваў для 

ку ха раў.

СПАРТ СМЕ НАМ ПРА ПА НУ ЮЦЬ 
БУР ГЕР-ДРА НІ КІ

Трэ ба ска заць, што спар тыў-

ная аэ ро бі ка бы ла прад стаў ле на 

і на І Еў ра пей скіх гуль нях у Ба ку, 

бе ла ру сы ў гэ тым ві дзе спор ту не 

вы сту па лі. Пе ра мо гу ў па рах та-

ды атры ма лі іс пан цы, а ў гру па вых 

вы ступ лен нях — венг ры. Гэ тыя 

кра і ны ра зам з ра сі я на мі, італь ян-

ца мі, япон ца мі і кі тай ца мі сён ня і 

з'яў ля юц ца су свет ны мі лі да ра мі ў 

спар тыў най аэ ро бі цы.

На Гуль нях-2019 у гэ тым ві дзе 

спор ту бу дуць спа бор ні чаць атле-

ты з вась мі кра ін — гэ та фі на ліс ты 

чэм пі я на ту све ту. Бе ла русь тра пі-

ла ў іх спіс у якас ці кра і ны-гас па-

ды ні, на шы спарт сме ны вы сту пяць 

у двух ві дах пра гра мы — гру па вое 

прак ты ка ван не, ку ды ўва хо дзіць 

пяць ча ла век, і ў па ры.

Каб пад рых та ваць бе ла рус кую 

збор ную да Еў ра пей скіх гуль няў, 

аса цы я цыі гім нас ты кі прый шло-

ся за пра сіць у кра і ну ўкра ін ска га 

трэ не ра — Ля ну Без на сюк, у ся-

бе на ра дзі ме на стаў нік вы ха ва ла 

ўжо шмат вы со ка ква лі фі ка ва ных 

спарт сме наў, у тым лі ку чэм пі ё наў 

Еў ро пы.

Каб сфар мі ра ваць ка ман ду 

для Еў ра пей скіх гуль няў, Ля на 

Ула дзі мі ра ўна пра вя ла ад бор, у 

якім удзель ні ча лі не толь кі аэ ро-

бы, але і прад стаў ні кі спар тыў най 

гім нас ты кі і акра ба ты кі. Вы ні ко вая 

пя цёр ка сён ня скла да ец ца з ча ты-

рох дзяў чат і ад на го хлоп ца, які, 

да рэ чы, май стар спор ту па акра-

ба ты цы.

«Я ве да ла, што бе ла рус кія ат-

ле ты ў спар тыў най аэ ро бі цы не 

вель мі моц ныя, бо, акра мя трэ-

нер скай дзей нас ці, я — суд дзя 

між на род най ка тэ го рыі, та му ба чу 

ўзро вень усіх кра ін на чэм пі я на тах 

све ту і Еў ро пы, — рас каз вае Ля на 

Без на сюк. — Ад нак усе мы бу дзем 

спра ба ваць па ка заць доб ры вы нік 

на Еў ра пей скіх гуль нях, у нас ёсць 

на гэ та ўсе шан цы».

За раз бе ла рус кія спарт сме ны 

трэ ні ру юц ца па 3-4 ра зы на дзень, 

вы хад ны — ня дзе ля. Та кі ін тэн сіў-

ны гра фік аб умоў ле ны не толь кі 

на блі жэн нем Еў ра пей скіх гуль няў, 

у аэ ро баў ён та кі прак тыч на заў-

сё ды. Пе рад чэр вень скім да маш-

нім тур ні рам на ша збор ная ў маі 

вы сту піць на чэм пі я на це Еў ро пы 

ў Ба ку. «Мы хо чам да ка заць, што 

бе ла рус кая ка ман да вар тая быць 

удзель ні кам Еў ра пей скіх гуль няў 

не толь кі як кра і на-гас па ды ня», — 

ад зна чае Ля на Ула дзі мі ра ўна. На-

стаў нік пад крэс лі вае, што ў хо дзе 

пад рых тоў кі ка ман да на пра цоў вае 

но выя эле мен ты, па вя ліч вае іх 

скла да насць, па вя ліч вае хут касць 

аба вяз ко вых кро каў.

Уво гу ле вы ступ лен не аэ ро баў 

доў жыц ца ўся го хві лі ну і 20 се кун-

даў, за гэ ты час спарт сме ны па він-

ны па ка заць во сем най скла да ней-

шых вась мё рак, якія змяшчаюць 

аба ро ты і скач кі. У гру па вым вы-

ступ лен ні аэ ро бы па він ны вы ка-

наць дзе вяць эле мен таў з роз ных 

груп (ста тыч ная сі ла, ды на міч ная 

сі ла, раў на ва га, гнут касць і скач ко-

вая гру па). Акра мя та го, па ка заць 

доб рае ўза е ма дзе ян не.

«У на шым ві дзе спор ту ча ла-

век па ві нен быць уні вер саль ным, 

ска каць, але ўмець тан ца ваць, 

ру хац ца, вы кон ваць эле мен ты з 

мас тац кай гім нас ты кі і спар тыў-

най, пад трым кі з акра ба ты кі», — 

рас каз вае трэ нер.

Вы ступ лен не пра хо дзіць пад 

му зы ку, ча сам яе вы бар зай мае 

шмат ча су. На прык лад, для пра-

гра мы на Еў ра пей скія гуль ні Ля на 

Ула дзі мі ра ўна са сва і мі па да печ-

ны мі пад бі ра ла яе тры ме ся цы, 

ця пер ка ман да распрацоўвае кас-

цю мы.

Ля на Ула дзі мі ра ўна ад зна чае, 

што аэ ро бі ка до сыць суб' ек тыў ны 

від спор ту, ча ты ры ар біт ры ацэнь-

ва юць вы ка нан не пра гра мы, два 

вы стаў ля юць ад зна ку скла да нас-

ці (за ліч ва юць эле мен ты або не), 

по тым гэ тыя ад зна кі пад су моў ва-

юц ца. «У гру па вых вы ступ лен нях 

за раз асоб на ацэнь ва юц ца пад-

трым кі, та му ў на шу ка ман ду мы 

спа чат ку ада бра лі пяць дзяў чат, 

але по тым вы ра шы лі ўзмац ніць яе 

хлоп цам, — рас каз вае Ля на Без-

на сюк. — Вы сту паць мож на ў лю-

бым скла дзе, хоць пяц цю хлоп ца мі, 

пра ві ла мі гэ та не за ба ро не на. Ка-

лі вы хо дзіць муж чын ская гру па, то 

ад зна ка па скла да нас ці бу дзе дзя-

ліц ца на два ба лы, у зме ша ных груп 

ёсць пе ра ва га, ацэн ка дзе ліц ца на 

1,8. Як пра ві ла, гэ та вель мі да па ма-

гае. Муж чын ская гру па мац ней шая, 

та му што яны мо гуць зра біць скла-

да ныя пад трым кі, гэ та, на прык лад, 

прак ты ку юць ра сі я не».

Кі раў ніц тва ста віць пе рад бе ла-

рус кай ка ман дай па спар тыў най 

аэ ро бі цы за да чу на Еў ра пей скіх 

гуль нях за няць пя тае мес ца ў па ры і 

шос тае ў гру пе, але са мі спарт сме ны 

на цэ ле ны на вы шэй шыя вы ні кі — па-

зма гац ца за пры за выя мес цы.

У маі «Мінск-Арэ на» пры ме 

тэс та вы тур нір па спар тыў най аэ-

ро бі цы. Для яго пра вя дзен ня ўжо 

за куп ле ны спе цы яль ныя па мос ты 

вы со кай якас ці.

Бе ла рус кая пуб лі ка не пры-

вык ла да гэ та га ві ду спор ту, а 

вось у на шых су се дзяў — ра сі ян, 

укра ін цаў, лі тоў цаў — ён раз ві ты 

до сыць ня дрэн на, та му Ля на Без-

на сюк ад зна чае: не вар та тур ба-

вац ца, што тры бу ны «Мінск-Арэ-

ны», на якой бу дуць вы сту паць 

аэ ро бы ў чэр ве ні, за ста нуц ца 

пус ты мі. «Упэў не на, у Мінск пры-

едуць ба лель шчы кі з Іта ліі, Фран-

цыі і ін шых кра ін».

Адзін з 15 ві даў спор ту, які бу дзе 

прад стаў ле ны ў чэр ве ні на ІІ Еў-

ра пей скіх гуль нях, — спар тыў ная 

аэ ро бі ка. У Бе ла ру сі пры ня та лі-

чыць гэ ты від хут чэй хо бі або вы-

дат ным срод кам для пад тры ман ня 

ся бе ў доб рай спар тыў най фор ме. 

У ін шых жа кра і нах спар тыў ная 

аэ ро бі ка даў но на бы ла ста тус 

сур' ёз на га ві ду спор ту, для яко га 

ха рак тэр на вы ка нан не ў ад па вед-

нас ці з му зы кай бес пе ра пын на га комп лек су ру хаў вы со кай 

ін тэн сіў нас ці. Пра тое, кім бу дзе прад стаў ле ны гэ ты від спор-

ту на Еў ра пей скіх гуль нях 2019 го да і хто ста іць ка ля вы то каў 

спар тыў най аэ ро бі кі ў Бе ла ру сі, мы да ве да лі ся, па бы ваў шы на 

трэ ні роў цы на шай збор най.

ТУТ ТЭХ НІ КА 
СПА ЛУ ЧА ЕЦ ЦА З МУ ЗЫ КАЙ

Як бу дзе прад стаў ле ны 
адзін з са мых не вя до мых 
ві даў спор ту 
на Еў ра пей скіх гуль нях 
у Мін ску

Удзель ні кі 
Гуль няў-2019 

змо гуць на вед ваць ста ло вую з на цы я наль най кух няй
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 Мер ка ван не спе цы я ліс та
Люд мі ла ЮСУ ПА ВА, 

член прэ зі ды у ма Бе ла рус кай 

аса цы я цыі гім нас ты кі, 

стар шы ня тэх ніч на га 

ка мі тэ та:

— Аэ ро бі ка ў Бе ла ру сі раз-

ві ва ец ца толь кі ў пры ват ных 

клу бах, ня ма ні ад на го ча ла-

ве ка, у яко га б у пра цоў най 

кніж цы бы ло на пі са на: «трэ-

нер па спар тыў най аэ ро бі-

цы», та му па бу да ваць ра бо ту 

так, каб на сур' ёз ным уз роў ні 

сва і мі сі ла мі рых та вац ца да 

Еў ра пей скіх гуль няў, не бы ло 

маг чы мас ці. У нас пры кож-

ным ін сты ту це ёсць збор ная 

па аэ ро бі цы, але най леп шыя 

спарт сме ны рас кі да ны па 

ўсёй кра і не, та му ўда ло ся 

зра біць збор ную толь кі ця-

пер. Не ка то рыя прый шлі ў яе 

з зу сім ма лень кім ба га жом, 

і за гэ тыя не каль кі ме ся цаў 

ім трэ ба стаць на еў ра пей скі 

ўзро вень. Ці атры ма ец ца? 

Па гля дзім. Я стаю ка ля вы то-

каў аэ ро бі кі ў Бе ла ру сі і ма гу 

ска заць, што гэ та вы дат ны 

від спор ту, на кі ра ва ны на зда-

роўе ча ла ве ка. А для дзя цей 

на огул най леп ша га спор ту не 

пры ду ма еш.


