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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

ЗА ЧЫС ТЫ СПОРТ
Ад ным з най важ ней шых ас пек таў буй-

но га спар тыў на га фо ру му з'яў ля ец ца 

ан ты до пін га вая пра гра ма. Для Еў ра-

пей скіх гуль няў яна рас пра ца ва на і 

бу дзе рэа лі за ва на пад не па срэд ным 

кі раў ніц твам ме ды цын скай ан ты до-

пін га вай ка мі сіі Еў ра пей скіх алім пій-

скіх ка мі тэ таў. Асноў ная мэ та пра-

гра мы — аба ро на пра воў «чыс тых» 

спарт сме наў, інакш ка жу чы, ар га ні-

за та ры па він ны за бяс пе чыць чыс тыя 

і роў ныя ўмо вы для ўсіх удзель ні каў 

спа бор ніц тваў.

Прад стаў ні кі Еў ра пей скіх алім пій скіх ка-

мі тэ таў ця пер час та на вед ва юць Бе ла русь 

і спар тыў ныя аб' ек ты, на якіх бу дуць пра-

хо дзіць спа бор ніц твы, для та го, каб пе ра-

ка нац ца, што ўсё ад па вя дае між на род ным 

стан дар там. Перш за ўсё гэ та да ты чыц ца 

па ко яў, дзе бу дзе пра хо дзіць зда ча проб. 

«У нас уз нік лі пэў ныя праб ле мы з тым, што 

акра мя ана лі заў ма чы прак тыч на ва ўсіх 

ві дах спор ту пла ну ец ца ра біць за бор кры-

ві, — рас каз вае ме не джар па ан ты до пін-

га вым кант ро лі фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ка ця ры на 

КУ РЫ ЛЕНКАВА. — Да па мяш кан няў, дзе 

ад бы ва ец ца за бор кры ві, ёсць да дат ко выя 

па тра ба ван ні, не на ўсіх спар тыў ных аб'ек-

тах яны вы ка на ныя. На жаль, у нас ёсць 

спар тыў ныя аб' ек ты, дзе, ня гле дзя чы на тое 

што рэ гу ляр на пра хо дзяць спа бор ніц твы, 

пунк таў для зда чы до пінг-проб наогул ня ма 

або іх трэ ба па ляп шаць».

Са мае га лоў нае, што па він на быць доб-

раўпа рад ка ва на ў па коі, — гэ та зо на ча-

кан ня спарт сме на, бо пра цэ ду ра до пінг-

кант ро лю не прад ка заль ная і мо жа за няць 

шмат ча су. «Перш за ўсё трэ ба ар га ні за ваць 

кам форт нае зна хо джан не спарт сме на, за-

бяс пе чыць яго на по ямі, на яў нас цю Wі-Fі, у 

не ка то рых мес цах тэ ле ві за рам», — рас каз-

вае Ка ця ры на.

З на по яў у пунк тах зда чы до пінг-проб 

бу дуць не га зі ра ва ная ва да і ін шыя аха ла-

джаль ныя на поі, не рэ ка мен ду юц ца на яў-

насць ко ка-ко лы (та му што там ёсць ка феін), 

і пі ва, хоць, на прык лад, у ха кеі спірт ны пен-

ны на пой да зво ле ны пра ві ла мі між на род най 

фе дэ ра цыі.

Пра хо дзіць до пінг-кант роль бу дуць перш 

за ўсё спарт сме ны, якія зой муць пры за выя 

мес цы, так са ма ат ле ты бу дуць ад бі рац ца па 

жэ ра бі па-за за леж нас цю ад та го, на якім 

рад ку раз мяс ціў ся ўдзель нік Гуль няў. «Акра-

мя та го, у ад па вед нас ці з ацэн кай ры зык 

мы вы лу ча ем най больш не бяс печ ныя ві ды 

спор ту, у якіх больш вя лі кая маг чы масць 

та го, што спарт сме ны мо гуць вы ка рыс тоў-

ваць за ба ро не ныя суб стан цыі, — рас каз вае 

Ка ця ры на Ку ры лен ка ва. — Гэ та перш за 

ўсё ве ла спорт, лёг кая ат ле ты ка, ба раць ба, 

сам ба, дзю до, вес ла ван не на бай дар ках і 

ка ноэ. Тут іс нуе боль шая ры зы ка, чым, на-

прык лад, у бад мін то не, гім нас ты цы ці на-

столь ным тэ ні се. Акра мя та го, вя лі кая ўва-

га ця пер ад да ец ца ін фар ма цыі, якая мо жа 

быць атры ма на ад трэ ціх асоб, мы так са ма 

бу дзем яе пра вя раць».

На прык лад, ка лі пер са на лам арг ка мі тэ та 

або ме ды ка мі бу дуць вы яў ле ныя за ба ро не-

ныя прэ па ра ты ў рэ чах трэ не раў або спарт-

сме наў, ін фар ма цыя па сту піць у ан ты до пін-

га вы штаб і бу дзе не ад клад ная рэ ак цыя. 

Хоць спе цы яль на агля даць аса біс тыя рэ чы 

не бу дуць, для гэ та га па він ны быць важ кія 

пры чы ны і пад ста вы.

Ра бо ту ан ты до пін га вай служ бы на ІІ Еў-

ра пей скіх гуль нях бу дуць весці 30 за меж ных 

і 10 ай чын ных до пінг-афі цэ раў. «Ства раць 

на та кіх тур ні рах між на род ную ка ман ду — 

гэ та звы чай ная прак ты ка, мы пры цяг ва ем 

най леп шых спе цы я ліс таў з роз ных кра ін, 

каб па ка заць, што ан ты до пін га вая сіс тэ-

ма праз рыс тая», — рас каз вае ды рэк тар 

Нацы я наль на га ан ты до пін га ва га агенцтва 

Белару сі Дзя ніс МУЖЖУХІН.

У рам ках кон кур су па пры цяг нен ні між-

на род ных до пінг-афі цэ раў бы ло атры ма-

на больш за 70 за явак з 20 кра ін све ту. 

Прыяры тэт ад да ва лі ў пер шую чар гу спе-

цы я ліс там, якія ма юць до свед пра цы на 

буй ных спар тыў ных спа бор ніц твах, та кіх як 

Алім пій скія гуль ні і І Еў ра пей скія гуль ні, і 

ва ло да юць ад ной і больш за меж ны мі мо ва-

мі. Та кім чы нам, аб слу гоў ваць спарт сме наў 

бу дуць спе цы я ліс ты з Вя лі ка бры та ніі, Гер-

ма ніі, Ні дэр лан даў, Аў стрыі, Іс па ніі і ін шых 

кра ін. «Акра мя та го, мы пла ну ем пры цяг-

нуць ка ля 200 ва лан цё раў, атры ма лі ўжо 

больш за 400 за явак ад ах вот ных пра ца ваць 

ме на ві та ў на шым кі рун ку», — ад зна чае Ка-

ця ры на Ку ры лен ка ва і да дае, што ў Мін ску 

з'я вяц ца ва лан цё ры на ват з Ка на ды, ЗША 

і Аў стра ліі.

До пінг-про бы бу дуць ад праў ляц ца на 

пра вер ку ў аў стрый скую ла ба ра то рыю, бе-

ла рус кія спе цы я ліс ты ўжо рас пра ца ва лі для 

гэ та га ла гіс ты ку.

Ад зна чым, што для бе ла рус кіх спарт-

сме наў так са ма рас пра ца ва на ан ты до пін-

га вая пра гра ма пад рых тоў кі да Еў ра пей скіх 

гуль няў, яна рэа лі зу ец ца з ве рас ня мі ну ла-

га го да. «Пра тэс ці ра ва ны бу дуць не толь-

кі ўдзель ні кі, але і кан ды да ты на ўдзел у 

Гуль нях. Трэ ба ска заць, што па вы ні ках гэ-

тай пра гра мы, на жаль, адзін не спры яль ны 

вы нік ужо атры ма ны», — рас ка заў Дзя ніс 

Муж жу хін.

* * *
Тэс та выя спа бор ніц твы па на-

столь ным тэ ні се прай шлі яшчэ ў 

ліс та па дзе мі ну ла га го да, та ды Бе-

ла русь чар го вы раз па цвер дзі ла 

свой вы со кі ўзро вень кра і ны-ар га-

ні за та ра, атры маў шы ма су ста ноў-

чых вод гу каў як ад спарт сме наў, 

так і ад ме не джа раў гэ тай га лі ны. 

Да рэ чы, Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 

на столь на га тэ ні са ўжо дру гі год 

за пар пры зна ец ца Між на род най 

фе дэ ра цы яй най леп шай у све це 

па пра вя дзен ні між на род ных тур-

ні раў, та му бо я зі, што на Еў ра пей-

скіх гуль нях штось ці пой дзе не так, 

ня ма.

На Гуль нях тур нір па на столь-

ным тэ ні се прой дзе ў Рэс пуб лі кан-

скім цэнт ры алім пій скай пад рых-

тоў кі па тэ ні се з 22 да 29 чэр ве ня, 

рэг ла мент пра ду гледж вае ад на-

ча со вае вы ступ лен не спарт сме-

наў на ча ты рох ста лах (звы чай на 

ква лі фі ка цыя між на род ных спа-

бор ніц тваў пра хо дзіць на знач на 

боль шай коль кас ці ста лоў). Спа-

бор ніц твы прой дуць у аса біс тым і 

ка манд ным за лі ку.

* * *
Жа но чую бе ла рус кую збор ную 

ў аса біс тым тур ні ры прад ста вяць 

дзве ма ла дыя спарт смен кі — Дар'я 

Тры га лас і На дзея Баг да на ва. 

У ка ман дзе да дзяў чат да лу чыц-

ца да свед ча ная Вік то рыя Паў ло віч. 

«ІІ Еў ра пей скія гуль ні вель мі ад-

каз ныя для нас спа бор ніц твы, тым 

больш што яны пра хо дзяць до ма, 

та му рых ту ем ся мы до сыць сур' ёз-

на, — рас каз вае стар шы трэ нер 

жа но чай збор най Бе ла ру сі Тац-

ця на ПЯТ КЕ ВІЧ. — Дзяў ча ты, якія 

прад ста вяць кра і ну на тур ні ры, — 

перс пек тыў ныя спарт смен кі, якія 

за раз пра грэ су юць у сва ёй гуль ні. 

Вы сту паць до ма бу дзе скла да на, 

бо гэ та да дат ко вая ад каз насць, гэ-

та толь кі зда ец ца, што сце ны да па-

ма га юць, на са май спра ве мож на і 

пе ра га рэць эма цыяналь на».

Да рэ чы, на ня даў нім чэм пі я-

наце Еў ро пы ся род спарт сме нак да 

21 го да ва сям нац ца ці га до вая На-

дзея Баг да на ва за ва я ва ла «брон-

зу», да яе па доб ных пос пе хаў у Бе-

ла ру сі не бы ло на ват у сяс цёр Паў-

ло віч. «Ме даль мя не акры ліў і ў той 

жа час да даў ад каз нас ці, — ад зна-

чае На дзея. — Аб гуль ваць мож на 

ка го за ўгод на, на шмат скла да ней 

гу ляць з азі яц кі мі спарт смен ка мі: 

яны больш хут кія, больш во пыт ныя. 

Але трэ ба ве рыць у ся бе і вы клад-

вац ца на 100 пра цэн таў».

За да ча на шай жа но чай збор-

най — у ка манд ных спа бор ніц твах 

тра піць у вась мёр ку най мац ней-

шых. Тац ця на Пят ке віч ад зна чае, 

што спарт смен кі мо гуць не толь кі 

яе вы ка наць, але і пе ра сяг нуць ча-

кан ні. Хо ць за ўва жае, што кан ку-

рэн цыя на Еў ра пей скіх гуль нях у 

Мін ску бу дзе вель мі вы со кая. «Сён-

ня ўсе кра і ны ўме юць гу ляць у на-

столь ны тэ ніс, усе пра цу юць, усе 

хо чуць вый гра ваць, уз ро вень тэ ні са 

ў Еў ро пе за раз вель мі вы со кі. Нам 

па ві нен да па маг чы на строй і ха рак-

тар», — ад зна чы ла на стаў нік.

У кра са ві ку жа но чая збор ная 

пры ме ўдзел у чэм пі я на це све ту ў 

Венг рыі, а пе рад гэ тым пра вя дзе 

збор у Хар ва тыі.

* * *
Муж чын ская збор ная сён ня 

зна хо дзіц ца ў дзя сят цы най мац-

ней шых су свет на га рэй тын га. На 

Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску ў нас 

бу дзе шанц на свае во чы ўба чыць 

шмат га до ва га без умоў на га лі да-

ра — Ула дзі мі ра Са мсо на ва, кам-

па нію яму скла дуць доб рыя ста-

біль ныя гуль цы Па вел Пла то наў і 

Аляк сандр Ха нін.

«На яў насць Ула дзі мі ра Са мсо-

на ва ў на шай ка ман дзе да па ма гае 

гу ляць на шмат лепш. Ста ра ем ся 

быць най леп шы мі ў кож ным мат-

чы, зра біць сваю спра ву як ма га 

лепш, каб мы як ка ман да змаг лі 

да маг чы ся доб ра га вы ні ку, — рас-

каз вае Па вел Пла то наў. — У ка-

ман дзе ў нас доб рыя ўза е ма ад-

но сі ны, ня ма па дзе лу на пер шыя, 

дру гія і трэ ція ну ма ры».

Што да ты чыц ца спар тыў най 

фор мы і зда роўя Ула дзі мі ра Самсо-

на ва, то яны не вы клі ка юць асця-

рог, ка ля ме ся ца та му за вяр шыў-

ся Ку бак Еў ро пы — тур нір, на якім 

вы сту па юць най леп шыя 16 спарт-

сме наў кан ты нен та ў гэ тым ві дзе 

спор ту. Бе ла рус стаў там дру гім, 

прай граў шы, да рэ чы, та му ж спарт-

сме ну, што і на І Еў ра пей скіх гуль-

нях, — Дзміт рыю Аў ча ра ву.

«Мы спа дзя ём ся, што Ула дзі мір 

за ва юе ме даль на да маш ніх Еў ра-

пей скіх гуль нях», — ад зна чае стар-

шы трэ нер муж чын скай збор най 

Анд рэй ВАРАБ' ЁЎ. Да рэ чы, пры-

зё ры Гуль няў у Мін ску атры ма юць 

алім пій скія лі цэн зіі ў То кіа-2020, ме-

на ві та та му ў Мінск пры едуць най-

мац ней шыя спарт сме ны Еў ро пы і 

не толь кі. Ня гле дзя чы на тое што 

Гуль ні еў ра пей скія, пры маць удзел 

у іх бу дзе шмат азі я таў, якія вы-

сту па юць за еў ра пей скія збор ныя, 

гэ та да дасць кан ку рэн цыі, асаб лі ва 

ў жа но чым тур ні ры.

Так са ма трэ не ры спа дзя юц ца, 

што Еў ра пей скія гуль ні ста нуць 

доб рым штурш ком для пры цяг нен-

ня ўва гі да свай го ві ду спор ту. «Да 

нас ужо пры хо дзіць шмат дзя цей, 

а пас ля Гуль няў, упэў не на, іх бу дзе 

яшчэ больш», — ад зна чы ла Тац ця-

на Пят ке віч.

ВО ПЫТ ПЛЮС 
МА ЛА ДОСЦЬ. 

ЗА ЛА ТЫ СПЛАЎ?

Хто з атлетаў бу дзе зда ваць до пінг-про бы, 
і як па він ны вы гля даць па коі для гэ та га пра цэ су

На столь ны тэ ніс бу дзе 
прад стаў ле ны на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 
як лі да ра мі, так і ўзы хо дзя чы мі зор ка мі 
бе ла рус ка га спор ту

В
Ы СТУП ЛЕН НЕ бе ла рус кіх май строў ма лой ра кет кі на І Еў-

ра пей скіх гуль нях у Ба ку ў 2015 го дзе па кі ну ла двая кае 

ўра жан не. З ад на го бо ку, вы нік быў ста ноў чым, бо Ула дзі-

мір Са мсо наў за ва я ваў на гэ тым тур ні ры «се раб ро», з дру го га, 

прад стаў ні цы жа но чай ка ман ды скон чы лі свае вы ступ лен ні там 

ледзь па чаў шы — пас ля пер ша га ж кру га. Як пра хо дзіць пад рых-

тоў ка бе ла рус кай збор най да да маш ніх Еў ра пей скіх гуль няў і якія 

мэ ты ста яць пе рад ка ман дай, рас ка за лі яе га лоў ныя трэ не ры і 

са мі спарт сме ны.
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