
НЕ ТОЛЬ КІ ДОМ ХА КЕЯ
Шмат функ цы я наль ны куль-

тур на-спар тыў ны і за баў ляль ны 

комп лекс раз ме шча ны ў ма ляў-

ні чым мес цы на тэ ры то рыі пар ку 

імя 900-год дзя Мін ска. У асно-

ве пра ек та ар хі тэк та ра Ма ра та 

Грод ні ка ва — воб раз дзвюх кро-

пель ва ды, якія пе ра ця ка юць ад-

на ў ад ну: су час ны бу ды нак са 

шкла і ме та лу гар ма ніч на ўпіс-

ва ец ца ў пры род ны ланд шафт 

Чы жоў ска га ва да схо ві шча.

У маш таб ны комп лекс, па бу-

да ва ны з улі кам су свет на га во-

пы ту і стан дар таў Між на род най 

фе дэ ра цыі ха кея, ува хо дзяць 

вя лі кая арэ на (агуль ная пло-

шча 39 073,27 м2), ма лая арэ-

на (19 452 м2) і злу чаль ная зо на 

(9 344 м2), дзе зна хо дзіц ца цэнтр 

ад па чын ку і за баў.

Вя лі кая арэ на вы ка рыс тоў ва-

ец ца для пра вя дзен ня ха кей ных 

тур ні раў і буй ных мат чаў, спа-

бор ніц тваў па фі гур ным ка тан ні 

і шорт-трэ ку, пры не аб ход нас ці 

транс фар му ец ца ў пля цоў ку для 

гуль ня вых ві даў спор ту, адзі на-

бор стваў, цяж кай ат ле ты кі і гім-

нас ты кі, а так са ма вы ста вак, 

кан цэр таў і шоу.

Ля до вая пля цоў ка (30х60 м) 

з бар та вой сіс тэ май, якая пла-

вае, спра ек та ва на па ўзо ры 

боль шас ці арэн клу баў На цы я-

наль най ха кей най лі гі. Дзя ку ю-

чы бар там, якія амар-

ты зу юц ца, па ні жа на 

ры зы ка траў ма ван ня 

гуль цоў. Умя шчаль-

насць тры бун вя лі кай 

арэ ны — 8807 ча ла-

век, акра мя та го, па-

між пар тэ рам і верх-

нім уз роў нем зна хо-

дзяц ца 43 VІР-ло жы 

на 500 мес цаў.

У вя лі кай арэ не 

акра мя ся мі раз дзя-

ва лак і экі пі ро вач на-

га цэнт ра ёсць стан-

цыя ан ты до пін га ва га 

кант ро лю і пункт пер-

шай да па мо гі.

Ма лая арэ на пры зна ча на 

для пра фе сій ных трэ ні ро вак 

і спа бор ніц тваў спарт сме наў, 

а так са ма ма са ва га ка тан ня на 

кань ках. Акра мя ля до вай пля-

цоў кі і 15 раз дзя ва лак, яна змя-

шчае ад наў лен ча-азда раў лен чы 

цэнтр (з тры ма са ўна мі), дзве 

спар тыў ныя за лы і ад мі ніст ра-

цый ныя па мяш кан ні.

ШМАТ ФУНК ЦЫ Я НАЛЬ НАСЦЬ 
І СУ ЧАС НАСЦЬ

Афі цый на арэ на ад кры ла ся 

25 снеж ня 2013 го да. Яна ства-

ра ла ся як мак сі маль на кам-

форт ны аб' ект для спарт сме наў 

і гас цей. Ад на з ар хі тэк тур ных 

на ві нак у тым, што гле да чы мо-

гуць тра піць на верх ні ўзро вень, 

не пра хо дзя чы ніж ні, а ўва ход 

на тры бу ны да ступ ны з пер ша-

га і чац вёр та га па вер хаў. Для 

лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі пра ду гле джа ны спе цы-

яль ны ліфт.

У бу дын ку пры ме не на ўні-

каль ная сіс тэ ма кан ды цы я на-

ван ня: све жае па вет ра па да ец-

ца пад ра ды на тры бу нах, што 

да зва ляе за хоў ваць цяп ло ў 

гля дзель най за ле.

Ганд бол, тэ ніс, ва лей бол, 

ба раць ба, зме ша ныя адзі на-

бор ствы, мас тац кая гім нас ты-

ка — гэ та ня поў ны спіс ві даў 

спор ту, якія зна хо дзі лі свой 

дом у сце нах «Чы жоў ка-Арэ-

ны». У 2017 го дзе тут ад быў ся 

тур нір па бок се па мя ці за слу жа-

на га трэ не ра Бе ла ру сі Ула дзі мі-

ра Бат він ні ка, які са браў больш 

за сот ню бай цоў з вась мі кра ін. 

Ня даў на лёд быў пе ра тво ра ны ў 

тэ ніс ны корт і арэ на ўжо ста ла 

тэ ніс най пля цоў кай, дзе прай шлі 

мат чы Куб ка Фе дэ ра цыі, у тым 

лі ку фі нал.

ДЛЯ СПАРТ СМЕ НАЎ, 
ЖУР НА ЛІС ТАЎ 
І БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ 
БУ ДЗЕ ЎСЁ

Пла ну ец ца, што тут у час 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у чэр ве ні 

2019 го да прой дуць спа бор ніц-

твы па дзю до і ка ра тэ. Для гэ та га 

бу дуць за дзей ні ча ны тры га лоў-

ныя пля цоў кі: вя лі кая, ма лая і 

ўні вер саль ная гуль ня вая за ла. 

Апош няя, хут чэй за ўсё, ста не 

раз мі нач на-трэ ні ро вач най зо най, 

са мі спа бор ніц твы ад бу дуц ца на 

вя лі кай і ма лой арэ нах.

Што да ты чыц ца пунк таў гра-

мад ска га хар ча ван ня для гле да-

чоў, то іх у комп лек се да стат ко-

ва. Для ба лель шчы каў Еў ра пей-

скіх гуль няў бу дуць пра ца ваць 

больш за 20 пунк таў про да жу 

ежы. Ёсць рэ ста ран на вя лі кай 

арэ не і ка фэ на ма лой. Яшчэ 

не каль кі пе ра со вач ных пунк таў 

хар ча ван ня вы ста вяць у фае. 

Пры не аб ход нас ці іх коль касць 

мо жа быць па вя лі ча на.

Не ад чу юць ся бе аб дзе ле ны-

мі на Гуль нях і прад стаў ні кі СМІ. 

Да іх па слуг бу дзе вы дзе ле ны 

вя лі кі прэс-цэнтр больш чым на 

100 па са дач ных мес цаў.

729 мая 2018 г.

— Іры на, з які мі мэ та мі еха лі на 

чэм пі я нат Еў ро пы ў Кас пійск?

— Вя до ма, ха це ла ся вый граць ме-

даль, але якой вар тас ці, за гад ваць не 

маг ла. На збо рах рых та ва ла ся да гэ та га 

стар ту, на спа бор ніц твах ста я ла за да ча 

ўсю пра ве дзе ную ра бо ту па ка заць на 

спра ве, лі чу, што ў мя не гэ та атры ма-

ла ся.

— Ці скла да на бы ло дай сці да 

фі на лу?

— У прын цы пе, прак тыч на ўсіх са-

пер ніц, з які мі да во дзі ла ся зма гац ца, я 

ве да ла, су стра ка ла ся з імі на роз ных 

тур ні рах. Але на строй ва ла ся на ўсіх ад-

ноль ка ва сур' ёз на, прос тых су ты чак не 

бы ло. У фі на ле су стрэ ла ся з пе ра мож-

цай І Еў ра пей скіх гуль няў, пры зёр кай 

чэм пі я на ту све ту 2017 го да, ты ту ла ва-

най спарт смен кай Рак са най Мар тай 

За сі най з Поль шчы. Да кан ца су стрэ чы 

за ста ва ла ся тры до лі се кун ды, а я ўжо 

па ча ла свят ка ваць пе ра мо гу і ледзь не 

па пла ці ла ся за гэ та. Са пер ні ца ска рыс-

та ла ся ма ёй рас слаб ле нас цю і пра вя ла 

пры ём, атры ма ла ацэн ку, бо яшчэ не 

бы ло свіст ка суд дзі, які зна хо дзіц ца на 

ды ва не. Па якас ці дзе ян няў у мя не бы лі 

па двой ныя ба лы, та му па шан ца ва ла, я 

вый гра ла. Гэ тую па мыл ку мы ўжо аб-

мер ка ва лі з трэ не ра мі і зра бі лі вы сно вы, 

што зма гац ца трэ ба да кан ца.

— Пе ра мо гу ў Кас пій ску мож на 

на зваць ад ной з са мых каш тоў ных у 

ва шай скар бон цы?

— Усе вы ні кі для мя не важ ныя, на ват 

ка лі гэ та не пер шае мес ца, а пя тае. Ка лі 

яно за слу жа нае, ка лі ты ад чу ва еш ся бе 

доб ра і вя дзеш ата ку ю чую ба раць бу, 

то лю бы вы нік ацэнь ваю як ста ноў чы. 

Кож ны ме даль — гэ та ца на тва ёй пра цы. 

Вя до ма, «зо ла та» чэм пі я на ту све ту ці 

Алім пій скіх гуль няў — гэ та са мыя каш-

тоў ныя ўзна га ро ды, але чэм пі я нат Еў ро-

пы так са ма важ ны, гэ та адзін з эта паў 

пад рых тоў кі да ін шых спа бор ніц тваў.

— Ве даю, што пас ля яго на вас 

аб ры ну ла ся ўва га жур на ліс таў.

— Ска жу шчы ра, для мя не гэ та ня-

звык ла. Усё на пуб лі цы, мо ман ты і ся-

мей на га, і аса біс та га ха рак та ру, а я гэ та-

га не люб лю. Та му та кая ўва га вы клі кае 

дыс кам форт, псі ха ла гіч на я ад гэ та га 

стам ля ю ся. Хоць, ка лі за пра ша юць на 

тэ ле ба чан не, ін тэр в'ю для га зет і ча со-

пі саў, я з ра дас цю ад гу ка юся, пры ем на, 

што пра мя не ўспа мі на юць, што ка жуць 

аб ба раць бе.

— На ма лой ра дзі ме вас па зна-

юць?

— Я з па сёл ка Круг лае Ма гі лёў скай 

воб лас ці, ён на столь кі не вя лі кі, што і так 

усе ад но ад на го ве да юць. Мя не рэ гу ляр-

на він шу юць з пос пе ха мі, пі шуць пра іх 

у мяс цо вых га зе тах.

— Вы з'яў ля е це ся ад ной з са мых 

ты ту ла ва ных спарт сме нак у бе ла рус-

кай жа но чай ба раць бе, у чым сак рэт 

пос пе ху?

— Пос пех — гэ та жа дан не, пра ца 

і цяр пен не. Я зай ма ю ся лю бі май спра-

вай, ад да юся спор ту, а ён — мне, гэ та 

та кая ўза е ма су вязь. Прос та трэ ба лю-

біць сваю спра ву і ўвесь час імкнуцца 

пе ра ма гаць.

— Час та да во дзіц ца чуць, што ба-

раць ба — не жа но чы від спор ту?

— Час цей за ўсё пра гэ та ка жуць 

дылетанты або хлоп цы. Бокс — так са-

ма не жа но чы від спор ту і ўсе ас тат нія 

адзі на бор ствы, але лю дзі трэ ні ру юц ца, 

вы сту па юць. Кры ты ку збо ку я ўспры маю 

нар маль на, ка лі ка мусь ці не па да ба ец ца 

ба раць ба, гэ та ж не зна чыць, што трэ ба 

сы хо дзіць або за кры ваць гэ ты від спор-

ту, ён алім пій скі, зна чыць, лю дзі лі чаць, 

што ён па ві нен быць. Перш за ўсё ста ра-

юся пры слу хоў вац ца да ся бе, а не да на-

ва коль ных. Мая сям'я пры мае тое, чым я 

зай ма ю ся, сяб ры пад трым лі ва юць.

— Хва люе, як вы знеш не вы гля да-

е це пад час па ядын ку?

— Не, я ж не на под ыум вы хо джу. 

Перш за ўсё ду маю пра тое, каб ні чо-

га не за мі на ла, та му, на прык лад, мы 

вы хо дзім на ды ван з за пле це ны мі ва-

ла са мі. Ста ра ем ся ра біць ад на ад ной 

пры чос кі.

— Ёсць мер ка ван не, што жа но чая 

ба раць ба на па ра дак больш жорст кая 

за муж чын скую...

— Жа но чая ба раць ба больш эма-

цыя  наль ная. На конт бруд най 

ба раць бы, мо жа, у жа но чай 

гэ та га кры ху больш. Дзесь ці 

са пер ні ца мо жа сха піць ця-

бе за паль цы, на чэм пі я на це 

Еў ро пы ў Ры зе, ка лі я ста ла 

дру гой, зма га ла ся з укра ін кай, 

яна ха це ла зра біць пры ём і за-

пус ці ла мне ру ку ў ва ла сы, як 

бы ўзя ла за хоп. Я ад рэ ага ва ла 

гэ так жа, так са ма за пус ці ла ёй 

ру ку ў ва ла сы і па ка за ла, што 

так не прой дзе. Са праў ды бы-

ва юць мо ман ты, ка лі дзяў ча ты 

мо гуць да зво ліць са бе больш 

за муж чын.

— Якія траў мы най больш 

рас паў сю джа ныя ў ба раць-

бе?

— Праб ле мы з ка ле ня мі 

і пля чы ма. Мя не яны, на шчас це, па-

куль абы хо дзі лі бо кам, бы ла апе ра цыя 

на шыі — між па зва ноч ная гры жа, але 

гэ та не так страш на.

— Пэў ная ва га вая ка тэ го рыя аба-

вяз вае па ста ян на са чыць за сва і мі 

кі ла гра ма мі...

— Ёсць ура чы, спе цы я ліс ты, якія 

зай ма юц ца ды е тыч ным хар ча ван нем, 

дзесь ці спарт смен сам мо жа пры трымлі-

ваць ва гу. Ка лі мне трэ ба кры ху скі нуць, 

пры бі раю са лод кае і муч ное, пе ра хо джу 

на мя са без гар ні раў, раб лю мен шыя 

пор цыі. У гэ тых ад но сі нах для мя не ня ма 

ні я кіх скла да нас цяў.

— Вы вы сту па е це ў ва га вай ка тэ-

го рыі да 55 кг, на Алім пій скіх гуль нях 

бу дзе ка тэ го рыя да 57 кг, што пла ну-

е це ра біць?

— Бу дзем на бі раць ва гу: 55 кг я пры-

трым лі ва ю ся, а 57 кг — гэ та ап ты маль на 

для мя не, пы тан не ў тым, каб не прос-

та на браць фор му ў гэ тую па трэб ную 

ка тэ го рыю, а доб ра пад вес ці ся бе да 

Алім пі я ды. Тут ужо бу дзем пра ца ваць 

з трэ не ра мі. Вель мі хо чац ца ада брац ца 

на Гуль ні, та му што гэ та га лоў ны старт 

ча ты рох год дзя. За ста ло ся два га ды, 

зда ец ца, гэ та ма лень кі тэр мін, але ад-

на ча со ва ён і вя лі кі. Га лоў ная за да ча 

ця пер не рас слаб ляц ца, рых та вац ца да 

лю бо га стар ту. На пе ра дзе яшчэ бу дуць 

тур ні ры, дзе мож на па спра ба ваць ся бе 

ў но вай ка тэ го рыі.

— У ІІ Еў ра пей скіх гуль нях удзель-

ні чаць пла ну е це?

— Вя до ма, ха це ла ся б, але я не люб-

лю за гад ваць, лепш гэ та га не ра біць, 

а прос та ве рыць у леп шае.

— Псі ха ла гіч на скла да на да ец ца 

пе ры яд трэ ні ро вак і спа бор ніц тваў?

— Спа чат ку бы ло цяж ка, ка лі ўвесь 

час зна хо дзіш ся ў рэ жы ме ба раць бы — 

гэ та трош кі ду шыць, але ёсць трэ не ры, 

якія да дуць па трэб ную па ра ду, псі хо лаг, 

які да па мо жа раз гру зіць аб ста ноў ку. 

Лю дзі пра цу юць над тым, каб не за гнаць 

спарт сме на. Ця пер, ка лі ўжо ёсць во пыт, 

ра біць сваю пра цу ста ла пра сцей.

— Хто ва шы га лоў ныя ба лель-

шчы кі?

— Га лоў ны — гэ та мой трэ нер Ар тур 

Яў ге на віч Зай цаў, та му што ён заў сё ды 

пе ра жы вае, заў сё ды імк нец ца пад тры-

маць, на ват ка лі я прай гра ла, ска заць 

доб рае сло ва, а не ад ра зу пе ра хо дзіць 

у на ступ лен не і да раз бо ру па мы лак. Пе-

ра жы ва юць, вя до ма, баць кі, сям'я. Ра ду-

юц ца пе ра мо гам і ў фе дэ ра цыі, сяб ры, 

на ват ка лі не заў сё ды ў ка гось ці атрым-

лі ва ец ца па гля дзець па ядын кі.

— На бар цоў скім ды ва не вам не аб-

ход ны ха рак тар, жорст касць. Гэ та по-

тым ад люст роў ва ец ца ў звы чай ным, 

не спар тыў ным жыц ці?

— У ма ім вы пад ку так. Я яшчэ не 

на ву чы ла ся пе ра стройвацца. Ка лі ты 

па ста ян на жы веш у трэ ні ро вач ным рэ-

жы ме, гэ та скла да на. У жыц ці ж так са ма 

час та да во дзіц ца аба ра няць ся бе, і я гэ-

та раб лю. Ха рак тар дае аб са бе знаць, 

са праў ды, не ма гу ска заць, што ў жыц ці 

я дзяў чын ка-дзяў чын ка.

— Су кен кі, аб ца сы, шо пінг?

— Для мя не гэ та вель мі цяж ка. Мне 

па да ба ец ца, ка лі на кімсь ці на дзе ты 

спад ні ца, су кен ка, гля дзіц ца клас на, але 

мне лепш на дзець шор ты ці джын сы, 

кра соў кі, ба лет кі, каб абу так быў мяк кі 

і зруч ны. Я ста ра юся не як зма гац ца з 

са бой, дзесь ці на дзець блуз ку, на фар-

ба вац ца, бо не ка то рыя ме ра пры ем ствы 

аба вяз ва юць, але па куль гэ та вы клі кае 

ў мя не дыс кам форт.

— З дзя цін ства ма ры лі стаць спарт-

смен кай?

— Спа чат ку зай ма ла ся лёг кай ат ле-

ты кай і па сту пі ла ў ву чы лі шча алім пій-

ска га рэ зер ву ме на ві та па гэ тым ві дзе 

спор ту. Дум кі пра тое, што бу ду зай мац-

ца спор там пра фе сій на, паў ста лі, ка лі 

пе рай шла на ба раць бу.

— Чым зай ма е це ся звы чай на акра-

мя спор ту?

— Спорт — гэ та і пра фе сія, і хо бі. Ён — 

боль шая част ка аса біс та га ча су. Акра мя 

ба раць бы люб лю ве ла сі пед, ба сейн, пра-

гул кі, кі на тэ атр, кні гі, ча со пі сы.

— За раз вы не за му жам?

— Не і па куль не збі ра ю ся. Мя не сі ту-

а цыя з за муж жам ні кроп лі не па ло хае, 

не шка дую, што ця пер цал кам ад да юся 

спор ту. Як мно гія ка жуць, маг чы ма, па-

шка дую по тым... Уся му свой час, па куль 

я не га то вая ні да сям'і, ні да ад но сін.

— Які муж чы на па ві нен быць по бач 

са спар тыў най моц най дзяў чы най?

— Дак лад на па ві нен быць мац ней шы 

за жан чы ну, лю дзі па він ны па ды хо дзіць 

ад но ад на му, гар ма ні ра ваць, пры слу-

хоў вац ца, умець пад тры маць. На огул, 

ка лі ад но ад на го лю бяць, то ўсё па сва іх 

мес цах рас ста віць жыц цё.

— Якія мэ ты ў вас на пе ра дзе?

— Ха це ла ся б вый граць чэм пі я нат 

све ту і ўзяць ме даль Алім пій скіх гуль няў, 

але за гад ваць ра на, гэ та ўсё пра ца, за-

раз я ха чу пра ца ваць і пры свя чаць ся бе 

сва ёй спра ве.

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

СПЕЦЫЯЛЬНЫ ВЫПУСК

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» 

рас каз ва ем пра га лоў ныя на ві ны мі ну лых вы-

хад ных.

1. Лёг ка ат лет Дзміт рый На бо каў уста на віў но вы 

рэ корд Бе ла ру сі ў скач ках у вы шы ню. На спа бор ніц-

твах Рэс пуб лі кан скай уні вер сі я ды па лёг кай ат ле ты цы 

ў Брэс це Дзміт рый пе ра адо леў план ку з 

пер шай спро бы на вы шы ні 2 м 36 см. Па-

пя рэд ні рэ корд кра і ны (2 м 34 см) быў уста-

ноў ле ны Анд рэ ем Сан ко ві чам у маі 1993 го-

да і тры маў ся на пра ця гу 25 га доў.

Дру гое мес ца на ўні вер сі я дзе за няў ін шы 

вя до мы бе ла рус кі ска кун у вы шы ню Мак сім 

Не да се каў, які па ка заў вы нік 2 м 32 см.

2. Бе ла рус кія ва лей ба ліст кі па цяр пе лі 

пер шае па ра жэн не ў за ла той Еў ра лі зе 

2018 го да. У Мін ску на пля цоў цы «Чы-

жоў ка-Арэ ны» яны са сту пі лі са пер ні цам з 

Іс па ніі з лі кам 1:3. «У гуль ні з Іс па ні яй да-

пус ці лі шмат па мы лак, не бы ло на дзей на га 

пры ёму мя ча, з-за ча го мы не вы ка рыс тоў-

ва лі свае ко зы ры: на дзей ны блок і ата кі 

пер шым тэм пам», — ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер збор най Пётр Хіль ко.

Пас ля трох мат чаў на ра хун ку жа но чай 

збор най Бе ла ру сі ў Еў ра лі зе дзве пе ра мо гі 

над Сла ва кі яй (3:2, 3:0) і ад но па ра жэн не 

ад Іс па ніі (1:3). На ступ ныя мат чы бе ла рус кі пра вя дуць 

30 мая ў Іс па ніі, 2 чэр ве ня — у Чэ хіі, а за вер шаць па пя-

рэд ні этап 6 чэр ве ня да маш нім мат чам з Чэ хі яй.

Муж чын ская збор ная па ва лей бо ле вый гра ла ў 

Венг рыі ў ся рэб ра най Еў ра лі зе з лі кам 3:0. «Пас ля 

па ра жэн ня ад Хар ва тыі (1:3) мы шмат ува гі ўдзя лі лі 

пры ёму мя ча, па ста ра лі ся лепш дзей ні чаць на бло ку. 

У мат чы з Венг ры яй за да во ле ны, як згу ля лі на шы 

вы со кія нападаючыя на кра ях сет кі», — ад зна чыў на-

стаў нік бе ла ру саў Вік тар Бек ша.

Хлоп цы пра вя дуць яшчэ тры мат чы на вы ез дзе. 30 

мая бе ла рус кая ка ман да згу ляе з Ал ба ні яй, 2 чэр ве-

ня — з Хар ва ты яй, а за вер шыць гру па вы этап 6 чэр-

ве ня вы яз ной су стрэ чай з Венг ры яй.

3. Ха кей ны клуб «Ла ка ма тыў» бу дзе 

ство ра ны ў Ор шы, па ве дам ляе прэс-

служ ба ФХБ.

Но вая ка ман да пла нуе вы сту паць у эк-

стра лі зе чэм пі я на ту Бе ла ру сі. У Ор шы ўжо 

па ча ла ся пра ца па фар мі ра ван ні дру жы-

ны. У яе струк ту ру на пра ця гу го да па він на 

ўвай сці спар тыў ная шко ла з ад най мен най 

наз вай.

4. Згу ля ны не ка то рыя мат чы 9-га ту ра 

чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле. «Мінск» 

з буй ным лі кам пе рай граў «Тар пе да» — 6:1, 

«Сма ля ві чы» са сту пі лі «Ды на ма-Мінск» — 

0:2, «Шах цёр» пе рай граў «Го мель» — 2:1, 

«Пра мень» і «Га ра дзея» не змаг лі вы явіць 

пе ра мож цу — 1:1



«АД ДА ЮСЯ СПОР ТУ, 
А ЁН — МНЕ»

Чэмпіёнка Еўропы Іры на Ку рач кі на рас кры вае сак рэ ты сва іх пе ра мог

«Бы ва юць мо ман ты, ка лі 
дзяў ча ты мо гуць да зво ліць са бе 
больш за муж чын».

«У жыц ці ж так са ма час та 
да во дзіц ца аба ра няць 
ся бе, і я гэ та раб лю».

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Экс прэс-на ві ныЭкс прэс-на ві ны  

Так вы гля дае арэ на пад час пра вя дзен ня тэ ніс ных па ядын каў.

АРЭ НА СУ ЧАС НАС ЦІ 
І БУ ДУ ЧЫ НІ
Што ўяў ляе са бой адзін з аб' ек таў 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

* * *

ПАД стар шын ствам прэм' ер-мі ніст ра Анд рэя 

Ка бя ко ва прай шло чар го вае па ся джэн не 

Рэс пуб лі кан ска га ар га ні за цый на га ка мі тэ та па 

пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да ў Бе ла ру сі.

На ім бы лі раз гле джа ны пы тан ні пад рых тоў кі 

бе ла рус кіх спарт сме наў да ўдзе лу ў ІІ Еў ра пей-

скіх гуль нях, вы ба ру суб пад рад най ар га ні за цыі 

для пра вя дзен ня цы ры мо ній ад крыц ця і за крыц-

ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Так са ма раз гле джа ны 

пра па но вы па экі пі роў цы спар тыў най дэ ле га цыі 

на шай кра і ны і ін шых асоб, якія ўдзель ні ча юць у 

пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

і іх та ліс ма наў.

* * *

ЗА ВЯР ШЫ ЛА СЯ пер шая хва ля гу та рак на 

па зі цыі ва лан цё раў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

якая стар та ва ла 19 лю та га.

Прад стаў ні кі ад дзе ла па ра бо це з ва лан цё-

ра мі фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» пра вя лі гу тар кі са сту дэн та мі ста ліч-

ных і рэ гі я наль ных уста ноў вы шэй шай аду ка цыі. 

Уся го ў ін тэр в'ю пры ня ло ўдзел больш за пяць 

ты сяч кан ды да таў на па зі цыі доб ра ах вот ні каў па 

20 функ цы я наль ных на прам ках.

Са мую вя лі кую ці ка васць у кан ды да таў вы клі-

ка юць на прам кі, звя за ныя з пра цай на спар тыў-

ных аб' ек тах: ра бо та са спарт сме на мі і гле да ча мі, 

ажыц цяў лен не на ві га цыі на арэ нах.

За раз вы ні кі гу та рак апра цоў ва юц ца і за но сяц-

ца ў элект рон ную сіс тэ му рэ гіст ра цыі.

У лі пе ні — жніў ні пла ну ец ца пра вес ці ан лайн 

гу тар кі з кан ды да та мі з-за мя жы. За меж ны мі гра-

ма дзя на мі з 52 кра ін за поў не на 850 ан кет. Пе ра-

важ ная коль касць за явак па сту пі ла з Ра сіі — 628. 

Дру гое мес ца па коль кас ці за явак дзе ляць Азер-

бай джан, Укра і на, Ка зах стан — па 31 за яў цы.

* * *

У Мін ску па бы ва лі прад стаў ні кі між на род-

най фе дэ ра цыі гіс та рыч на га фех та ван ня 

Ра бер та Го ці і Маў ры цыа Ран дац ца — двух ра зо вы 

алім пій скі чэм пі ён па фех та ван ні 1996 (Ат лан та) і 

2000 (Сід ней) га доў і ў ця пе раш ні час са вет нік між-

на род най фе дэ ра цыі гіс та рыч на га фех та ван ня.

Па ка заль ныя спа бор ніц твы па гіс та рыч ным 

фех та ван ні прой дуць 22 і 23 чэр ве ня 2019 го да на 

пля цоў цы ў гіс та рыч ным цэнт ры Мін ска — Верх-

нім го ра дзе. Яны бу дуць су пра ва джац ца вы стаў-

кай ста ра даў ніх кніг, шпаг і фех та валь ных ма сак 

у Мас тац кай га ле рэі Мі ха і ла Са віц ка га ў пе ры яд 

з мая па жні вень 2019 го да.

У су вя зі з гэ тым Ра бер та Го ці і Маў ры цыа 

Ран дац ца аб мер ка ва лі з прад стаў ні ка мі фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

шэ раг пы тан няў па пад рых тоў цы і ар га ні за цыі 

ў рам ках куль тур най пра гра мы ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў спа бор ніц тваў па гіс та рыч ным фех та-

ван ні і спа да рож най вы стаў кі, а так са ма на-

ве да лі му зей На цы я наль на га алім пій ска га ка-

мі тэ та.

«Чы жоў ка-Арэ на» — дру гая па ве лі чы ні пас ля 
«Мінск-Арэ ны» ля до вая пля цоў ка кра і ны, яна бы ла 
па бу да ва на да чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 го да 
і пры ня ла 30 мат чаў гэ та га тур ні ру, у тым лі ку два 
чвэрць фі на лы. Комп лекс па ды хо дзіць не толь кі для 
пра фе сій ных спарт сме наў, ён з'яў ля ец ца вы дат ным 
мес цам для ак тыў на га ад па чын ку і за баў.

З 15 ві даў спор ту, якія ўвай шлі ў пра гра му ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

ба раць ба з'яў ля ец ца ад ным з са мых перс пек тыў ных для нас у пла не 

за ва я ван ня ме да лёў. На ня даў нім чэм пі я на це Еў ро пы ў ра сій скім 

Кас пій ску бе ла ру сы атры ма лі дзе вяць уз на га род, шэсць з іх на ле жаць 

дзяў ча там. Іры на Ку рач кі на ста ла ўла даль ні цай «зо ла та» і сён ня 

з'яў ля ец ца ад ной з са мых ты ту ла ва ных ат ле так кра і ны ў гэ тым 

ві дзе спор ту. Ся род га лоў ных яе тур ні раў у бу ду чы ні — Еў ра пей скія 

гуль ні ў Мін ску і Алім пі я да-2020 у То кіа, пра якія дзяў чы на не хо ча 

за гад ваць і сён ня лі чыць за леп шае пра ца ваць. У ін тэр в'ю «Звяз дзе» 

чэм пі ён ка Еў ро пы рас каз вае пра тое, якой ца ной да ло ся ёй «зо ла та» 

і ча му жа но чая ба раць ба больш жорст кая за муж чын скую.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

«Пос пех — гэ та жа дан не, пра ца 
і цяр пен не. Я зай ма ю ся лю бі май 
спра вай».

Момант матчу 
Бе ла ру сь— 
Сла ва кі я.

РЭКОРДНЫЯ ВЫШЫНІ
НАСУСТРАЧ ГУЛЬНЯМ


