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ВОПЫТ ПЛЮС
МАЛАДОСЦЬ.
ЗАЛАТЫ СПЛАЎ?

Сумесны праект газеты «Звязда», Нацыянальнага алiмпiйскага камiтэта і Мiнiстэрства спорту i турызму Рэспублiкi Беларусь

Настольны тэніс будзе
прадстаўлены на ІІ Еўрапейскіх гульнях
як лідарамі, так і ўзыходзячымі зоркамі
беларускага спорту

В

ЫСТУПЛЕННЕ беларускіх майстроў малой ракеткі на І Еўрапейскіх гульнях у Баку ў 2015 годзе пакінула дваякае
ўражанне. З аднаго боку, вынік быў станоўчым, бо Уладзімір Самсонаў заваяваў на гэтым турніры «серабро», з другога,
прадстаўніцы жаночай каманды скончылі свае выступленні там
ледзь пачаўшы — пасля першага ж круга. Як праходзіць падрыхтоўка беларускай зборнай да дамашніх Еўрапейскіх гульняў і якія
мэты стаяць перад камандай, расказалі яе галоўныя трэнеры і
самі спартсмены.

***
Тэставыя спаборніцтвы па настольным тэнісе прайшлі яшчэ ў
лістападзе мінулага года, тады Беларусь чарговы раз пацвердзіла
свой высокі ўзровень краіны-арганізатара, атрымаўшы масу станоўчых водгукаў як ад спартсменаў,
так і ад менеджараў гэтай галіны.
Дарэчы, Беларуская федэрацыя
настольнага тэніса ўжо другі год
запар прызнаецца Міжнароднай
федэрацыяй найлепшай у свеце
па правядзенні міжнародных турніраў, таму боязі, што на Еўрапейскіх гульнях штосьці пойдзе не так,
няма.
На Гульнях турнір па настольным тэнісе пройдзе ў Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе з 22 да 29 чэрвеня,
рэгламент прадугледжвае адначасовае выступленне спартсменаў на чатырох сталах (звычайна
кваліфікацыя міжнародных спаборніцтваў праходзіць на значна
большай колькасці сталоў). Спа-

борніцтвы пройдуць у асабістым і
камандным заліку.

***
Жаночую беларускую зборную
ў асабістым турніры прадставяць
дзве маладыя спартсменкі — Дар'я
Трыгалас і Надзея Багданава.
У камандзе да дзяўчат далучыцца дасведчаная Вікторыя Паўловіч.
«ІІ Еўрапейскія гульні вельмі адказныя для нас спаборніцтвы, тым
больш што яны праходзяць дома,
таму рыхтуемся мы досыць сур'ёзна, — расказвае старшы трэнер
жаночай зборнай Беларусі Таццяна ПЯТКЕВІЧ. — Дзяўчаты, якія
прадставяць краіну на турніры, —
перспектыўныя спартсменкі, якія
зараз прагрэсуюць у сваёй гульні.
Выступаць дома будзе складана,
бо гэта дадатковая адказнасць, гэта толькі здаецца, што сцены дапамагаюць, на самай справе можна і
перагарэць эмацыянальна».
Дарэчы, на нядаўнім чэмпіянаце Еўропы сярод спартсменак да

21 года васямнаццацігадовая Надзея Багданава заваявала «бронзу», да яе падобных поспехаў у Беларусі не было нават у сясцёр Паўловіч. «Медаль мяне акрыліў і ў той
жа час дадаў адказнасці, — адзначае Надзея. — Абгульваць можна
каго заўгодна, нашмат складаней
гуляць з азіяцкімі спартсменкамі:
яны больш хуткія, больш вопытныя.
Але трэба верыць у сябе і выкладвацца на 100 працэнтаў».
Задача нашай жаночай зборнай — у камандных спаборніцтвах
трапіць у васьмёрку наймацнейшых. Таццяна Пяткевіч адзначае,
што спартсменкі могуць не толькі
яе выканаць, але і перасягнуць чаканні. Хоць заўважае, што канкурэнцыя на Еўрапейскіх гульнях у

Уладзімір САМСОНАЎ.

Надзея БАГДАНАВА, дарэчы, дачка першай алімпійскай чэмпіёнкі краіны
па мастацкай гімнастыцы Марыны ЛОБАЧ.

Мінску будзе вельмі высокая. «Сёння ўсе краіны ўмеюць гуляць у настольны тэніс, усе працуюць, усе
хочуць выйграваць, узровень тэніса
ў Еўропе зараз вельмі высокі. Нам
павінен дапамагчы настрой і характар», — адзначыла настаўнік.
У красавіку жаночая зборная
прыме ўдзел у чэмпіянаце свету ў
Венгрыі, а перад гэтым правядзе
збор у Харватыі.

***
Таццяна ПЯТКЕВІЧ.

Муж чын ская збор ная сён ня
знаходзіцца ў дзясятцы наймацнейшых сусветнага рэйтынга. На

ЗА ЧЫСТЫ СПОРТ
Адным з найважнейшых аспектаў буйнога спартыўнага форуму з'яўляецца
антыдопінгавая праграма. Для Еўрапейскіх гульняў яна распрацавана і
будзе рэалізавана пад непасрэдным
кіраўніцтвам медыцынскай антыдопінгавай камісіі Еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў. Асноўная мэта праграмы — абарона правоў «чыстых»
спартсменаў, інакш кажучы, арганізатары павінны забяспечыць чыстыя
і роўныя ўмовы для ўсіх удзельнікаў
спаборніцтваў.
Прадстаўнікі Еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў цяпер часта наведваюць Беларусь
і спартыўныя аб'екты, на якіх будуць праходзіць спаборніцтвы, для таго, каб пераканацца, што ўсё адпавядае міжнародным
стандартам. Перш за ўсё гэта датычыцца
пакояў, дзе будзе праходзіць здача проб.
«У нас узніклі пэўныя праблемы з тым, што
акрамя аналізаў мачы практычна ва ўсіх
відах спорту плануецца рабіць забор крыві, — расказвае менеджар па антыдопінгавым кантролі фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года» Кацярына
КУРЫЛЕНКАВА. — Да памяшканняў, дзе
адбываецца забор крыві, ёсць дадатковыя
патрабаванні, не на ўсіх спартыўных аб'ек-

тах яны выкананыя. На жаль, у нас ёсць
спартыўныя аб'екты, дзе, нягледзячы на тое
што рэгулярна праходзяць спаборніцтвы,
пунктаў для здачы допінг-проб наогул няма
або іх трэба паляпшаць».
Самае галоўнае, што павінна быць добраўпарадкавана ў пакоі, — гэта зона чакання спартсмена, бо працэдура допінгкантролю непрадказальная і можа заняць
шмат часу. «Перш за ўсё трэба арганізаваць
камфортнае знаходжанне спартсмена, забяспечыць яго напоямі, наяўнасцю Wі-Fі, у
некаторых месцах тэлевізарам», — расказвае Кацярына.
З напояў у пунктах здачы допінг-проб
будуць негазіраваная вада і іншыя ахаладжальныя напоі, не рэкамендуюцца наяўнасць кока-колы (таму што там ёсць кафеін),
і піва, хоць, напрыклад, у хакеі спіртны пенны напой дазволены правіламі міжнароднай
федэрацыі.
Праходзіць допінг-кантроль будуць перш
за ўсё спартсмены, якія зоймуць прызавыя
месцы, таксама атлеты будуць адбірацца па
жэрабі па-за залежнасцю ад таго, на якім
радку размясціўся ўдзельнік Гульняў. «Акрамя таго, у адпаведнасці з ацэнкай рызык
мы вылучаем найбольш небяспечныя віды
спорту, у якіх больш вялікая магчымасць
таго, што спартсмены могуць выкарыстоў-

Еўрапейскіх гульнях у Мінску ў нас
будзе шанц на свае вочы ўбачыць
шматгадовага безумоўнага лідара — Уладзіміра Самсонава, кампанію яму складуць добрыя стабільныя гульцы Павел Платонаў і
Аляксандр Ханін.
«Наяўнасць Уладзіміра Самсонава ў нашай камандзе дапамагае
гуляць нашмат лепш. Стараемся
быць найлепшымі ў кожным матчы, зрабіць сваю справу як мага
лепш, каб мы як каманда змаглі
дамагчыся добрага выніку, — расказвае Павел Платонаў. — У камандзе ў нас добрыя ўзаемаад-

носіны, няма падзелу на першыя,
другія і трэція нумары».
Што датычыцца спартыўнай
формы і здароўя Уладзіміра Самсонава, то яны не выклікаюць асцярог, каля месяца таму завяршыўся Кубак Еўропы — турнір, на якім
выступаюць найлепшыя 16 спартсменаў кантынента ў гэтым відзе
спорту. Беларус стаў там другім,
прайграўшы, дарэчы, таму ж спартсмену, што і на І Еўрапейскіх гульнях, — Дзмітрыю Аўчараву.
«Мы спадзяёмся, што Уладзімір
заваюе медаль на дамашніх Еўрапейскіх гульнях», — адзначае старшы трэнер мужчынскай зборнай
Андрэй ВАРАБ'ЁЎ. Дарэчы, прызёры Гульняў у Мінску атрымаюць
алімпійскія ліцэнзіі ў Токіа-2020, менавіта таму ў Мінск прыедуць наймацнейшыя спартсмены Еўропы і
не толькі. Нягледзячы на тое што
Гульні еўрапейскія, прымаць удзел
у іх будзе шмат азіятаў, якія выступаюць за еўрапейскія зборныя,
гэта дадасць канкурэнцыі, асабліва
ў жаночым турніры.
Таксама трэнеры спадзяюцца,
што Еўрапейскія гульні стануць
добрым штуршком для прыцягнення ўвагі да свайго віду спорту. «Да
нас ужо прыходзіць шмат дзяцей,
а пасля Гульняў, упэўнена, іх будзе
яшчэ больш», — адзначыла Таццяна Пяткевіч.

Хто з атлетаў будзе здаваць допінг-пробы,
і як павінны выглядаць пакоі для гэтага працэсу
ваць забароненыя субстанцыі, — расказвае
Кацярына Курыленкава. — Гэта перш за
ўсё веласпорт, лёгкая атлетыка, барацьба,
самба, дзюдо, веславанне на байдарках і
каноэ. Тут існуе большая рызыка, чым, напрыклад, у бадмінтоне, гімнастыцы ці настольным тэнісе. Акрамя таго, вялікая ўвага цяпер аддаецца інфармацыі, якая можа
быць атрымана ад трэціх асоб, мы таксама
будзем яе правяраць».
Напрыклад, калі персаналам аргкамітэта
або медыкамі будуць выяўленыя забароненыя прэпараты ў рэчах трэнераў або спартсменаў, інфармацыя паступіць у антыдопінгавы штаб і будзе неадкладная рэакцыя.
Хоць спецыяльна аглядаць асабістыя рэчы
не будуць, для гэтага павінны быць важкія
прычыны і падставы.
Работу антыдопінгавай службы на ІІ Еўрапейскіх гульнях будуць весці 30 замежных
і 10 айчынных допінг-афіцэраў. «Ствараць
на такіх турнірах міжнародную каманду —
гэта звычайная практыка, мы прыцягваем
найлепшых спецыялістаў з розных краін,
каб паказаць, што антыдопінгавая сістэма празрыстая», — расказвае дырэктар
Нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва
Беларусі Дзяніс МУЖЖУХІН.
У рамках конкурсу па прыцягненні міжнародных допінг-афіцэраў было атрыма-

на больш за 70 заявак з 20 краін свету.
Прыярытэт аддавалі ў першую чаргу спецыяліс там, якія маюць досвед працы на
буйных спартыўных спаборніцтвах, такіх як
Алімпійскія гульні і І Еўрапейскія гульні, і
валодаюць адной і больш замежнымі мовамі. Такім чынам, абслугоўваць спартсменаў
будуць спецыялісты з Вялікабрытаніі, Германіі, Нідэрландаў, Аўстрыі, Іспаніі і іншых
краін. «Акрамя таго, мы плануем прыцягнуць каля 200 валанцёраў, атрымалі ўжо
больш за 400 заявак ад ахвотных працаваць
менавіта ў нашым кірунку», — адзначае Кацярына Курыленкава і дадае, што ў Мінску
з'явяцца валанцёры нават з Канады, ЗША
і Аўстраліі.
Допінг-пробы будуць адпраўляцца на
праверку ў аўстрыйскую лабараторыю, беларускія спецыялісты ўжо распрацавалі для
гэтага лагістыку.
Адзначым, што для беларускіх спартсменаў таксама распрацавана антыдопінгавая праграма падрыхтоўкі да Еўрапейскіх
гульняў, яна рэалізуецца з верасня мінулага года. «Пратэсціраваны будуць не толькі ўдзельнікі, але і кандыдаты на ўдзел у
Гульнях. Трэба сказаць, што па выніках гэтай праграмы, на жаль, адзін неспрыяльны
вынік ужо атрыманы», — расказаў Дзяніс
Мужжухін.

