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«Нам трэ ба зра біць усё маг чы-

мае, каб спарт сме ны, ба лель шчы-

кі і жур на ліс ты бы лі ў кам форт-

ных умо вах, — ад зна чыў Аляк сей 

Мі ка ла е віч. — За раз бу дуць лік-

ві да вац ца шур па тас ці, ка ле гі бу-

дуць пе ра мя шчац ца не па срэд на 

на аб' ек ты, у кра са ві ку фак тыч на 

яны ўжо бу дуць пра ца ваць там. 

Два з па ло вай ме ся цы да стат ко-

ва, каб зра зу мець, як бу дзе функ-

цы я на ваць аб' ект. Па сут нас ці, за 

10 дзён мы пра вя дзём 23 чэм пі я-

на ты Еў ро пы».

Сту дэн ты не за ста нуц ца 
без жыл ля

Вёс ка спарт сме наў афі цый на 

ад кры ец ца 18 чэр ве ня, ад нак, па-

чаць за ся лен не чле ны спар тыў ных 

дэ ле га цый змо гуць ужо з 15 чэр-

ве ня. Вёс ка пры ме больш за чаты-

ры ты ся чы ат ле таў і дзве ты сячы 

чле наў дэ ле га цый. Усе яны бу дуць 

жыць у сту дэнц кім комп лек се ў ме-

жах пра спек та Дзяр жын ска га і ву-

лі цы Чур лё ні са. «Мы ак тыў на вы-

ка рыс тоў ва ем во пыт пра вя дзен ня 

ана ла гіч ных спа бор ніц тваў, І Еў-

ра пей скіх гуль няў і зі мо вай Алім-

пі я ды ў Пхёнч ха не, — рас каз вае 

ме не джар «Вёс кі спарт сме наў» 

Анд рэй ПА ЛА ВІН КІН. — Вёс-

ка ат ле таў — гэ та адзін з са мых 

скла да ных аб' ек таў, па коль кі ён 

па чы нае функ цы я на ваць ра ней за 

ўсіх і за вяр шае функ цы я на ван не 

паз ней за ўсіх. Мы адзі ны аб' ект, 

які бу дзе пра ца ваць 24 га дзі ны ў 

су ткі. Ёсць да во лі шы ро кі пе ра лік 

умоў, па зна ча ны ар га ні за та ра мі, 

мы пры кла да ем усе на ма ган ні, каб 

іх за бяс пе чыць».

Што ж бу дзе са сту дэн та мі, якія 

пра жы ва юць там ця пер? Сту дэн ты 

пя ці вы шэй шых на ву чаль ных уста-

ноў пе ра едуць у ін шыя ін тэр на ты 

сва іх ВНУ або ў ін тэр на ты ін шых ар-

га ні за цый і ўста ноў. На чаль нік га-

лоў на га ўпраў лен ня вы ха ваў чай 

ра бо ты і ма ла дзёж най па лі ты кі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Эду ард 

ТА МІЛЬ ЧЫК ад зна чыў, што гэ тая 

сі ту а цыя ста іць на кант ро лі ў Мі на-

ду ка цыі і рэк та раў вы шэй шых на-

ву чаль ных уста ноў. «Для та го каб 

ства рыць най больш кам форт ныя 

ўмо вы для пра жы ван ня і на ву чан-

ня, пра ве дзе ны шэ раг ар га ні за-

цый ных ме ра пры ем стваў па зру-

шэн ні аду ка цый на га пра цэ су. Так, 

шэ раг сту дэн таў бу дзе пра хо дзіць 

вы твор чую прак ты ку па мес цы жы-

хар ства. Част ка сту дэн таў бу дзе 

пе ра ве дзе на на дыс тан цый нае на-

ву чан не і бу дзе пра жы ваць па мес-

цы рэ гіст ра цыі, асоб ныя сту дэн ты 

да гэ та га ча су скон чаць сваё на-

ву чан не». Эду ард Та міль чык так-

са ма пад крэс ліў, што боль шасць 

сту дэн таў ра зу ме юць знач насць 

Еў ра пей скіх гуль няў для кра і ны, 

мно гія з іх са мі пры муць удзел у 

пра вя дзен ні Гуль няў у якас ці ва-

лан цё раў.

Бі ле ты пра да юц ца
Бі ле ты на Гуль ні ў Мін ску па-

сту пі лі ў про даж 1 снеж ня, ця пер 

яны да ступ ныя на аб са лют на ўсе 

се сіі, прадстаўлены ўсе цэ на выя 

ка тэ го рыі. На чаль нік упраў лен-

ня па мар ке тын гу, ка мер цый ных 

пы тан нях і рэ кла ме фон ду «Ды-

рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» Мак сім КАШ КАЛ ДА 

ад зна чыў, што бі ле ты з за да валь-

нен нем куп ля юць гра ма дзя не не 

толь кі Бе ла ру сі, але і за меж ных 

кра ін. Пас ля гас па да роў тур ні ру 

са мы мі ак тыў ны мі па куп ні ка мі 

бы лі ра сі я не. За тым ідуць ба лель-

шчы кі та кіх кра ін, як Гер ма нія, Із-

ра іль, Літ ва і Поль шча. Геа гра фія 

про да жаў — 28 кра ін. «Ча му вар та 

ку піць бі лет на Гуль ні? Та му што 

гэ та га лоў ная муль ты спар тыў ная 

па дзея Еў ро пы ў 2019 го дзе. Па 

коль кас ці ўдзель ні каў і ві даў спор-

ту Гуль ні пе ра ўзы хо дзяць зі мо вую 

Алім пі я ду. Для па раў на ння, у зі-

мо вых Алім пій скіх гуль нях удзель-

ні ча юць дзве з паловай ты ся чы 

спарт сме наў у 17 дыс цып лі нах, 

а Еў ра пей скія гуль ні пры муць 

чатыры ты ся чы спарт сме наў у 

23 спар тыў ных дыс цып лі нах, — 

тлу ма чыць Мак сім Каш кал да.

Агуль ная коль касць бі ле таў, да-

ступ ная да про да жу, скла дае не 

менш за 227 ты сяч, 20 ты сяч 350 

ужо рэа лі за ва на. «У нас да стат-

ко ва доб ры пра грэс у про да жах, 

больш за 5 ты сяч рэа лі за ва на праз 

афі цый ную пля цоў ку tіcketpro.by, 5 

ты сяч рэа лі за ва на праз афі цый на-

га рэ сэ ле ра ў Ра сіі, 1,7 ты ся чы — 

праз на шых афі цый ных ту рыс тыч-

ных апе ра та раў і аген таў, больш 

за 8 ты сяч бі ле таў пра да дзе на 

юры дыч ным асо бам і прад стаў ні-

кам НАК кра ін-удзель ніц».

Ці ка ва, што больш за 150 бі ле-

таў рэа лі за ва на ў араб скіх кра і нах. 

Са мы мі па пу ляр ны мі се сі я мі з'яў-

ля юц ца цы ры мо ніі ад крыц ця і за-

крыц ця, на іх на сён няш ні мо мант 

уся го рэа лі за ва на больш за 25 % 

білетаў да ступ ных для про да жу. 

Са мы мі па пу ляр ны мі з спа бор ніц-

тваў з'яў ля юц ца лёг кая ат ле ты ка, 

мас тац кая гім нас ты ка і акра ба ты-

ка, пляж ны фут бол і ка ра тэ. На 

гэ тыя се сіі рэа лі за ва на ка ля 30 % 

да ступ ных бі ле таў. Важ на ад зна-

чыць, што квіт кі пра да юц ца аб са-

лют на на ўсе ві ды спор ту.

Прак тыч на на кож най арэ не бу-

дуць вы сту паць бе ла рус кія спарт-

сме ны, най леп шыя прад стаў ні кі 

ай чын на га спор ту. Больш за тое, 

у Мінск пры едуць най леп шыя 

спарт сме ны Еў ро пы, у васьмі ві-

дах спор ту бу дзе пра ве дзе на 

афі цый ная ква лі фі ка цыя на лет-

нія Алім пій скія гуль ні 2022 го да, 

у чатырох ві дах спор ту пра вя дуць 

чэм пі я нат Еў ро пы ў рам ках ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў. З 23 дыс цып лін ні 

адзін з ві даў спор ту не прад стаў-

ляе юні ёр скую пра гра му.

Так са ма Мак сім Каш кал да ад-

зна чыў, што Ды рэк цыя ста віць на 

мэ це па ка заць Гуль ні на 160 тэ ры-

то ры ях све ту, на сён няш ні мо мант 

77 тэ ры то рый ужо за цвер джа ны. 

«Мы ак тыў на ру ха ем ся на пе рад і 

на між на род най арэ не ў рэ кла ме, 

да кан ца лю та га па «Еў рань юс» 

мы ўба чым пер шыя пра гра мы пра 

го рад Мінск, яго сла ву тас ці і на шу 

куль тур ную спад чы ну».

Ды рэк цыя за клю чы ла да га во ры 

з больш чым 20 афі цый ны мі лі цэн-

зі я та мі і больш чым 20 хар чо вы мі 

лі цэн зі я та мі, якія ўжо ў па чат ку са-

ка ві ка бу дуць га то выя прад ста віць 

су ве нір ную пра дук цыю. «Част ка 

лі цэн зій най пра дук цыі ўжо па сту-

пі ла ў про даж: куб кі, па мят ныя 

маг ні ты. Пра вя ра лі по пыт на су ве-

нір ную пра дук цыю пад час чэм пі я-

на ту Еў ро пы па фі гур ным ка тан ні ў 

Мін ску. Гэ тая пра дук цыя ка рыс та-

ла ся па вы ша ным по пы там. Ад зна-

чу, су ве ні ры пад час ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў пла ну ец ца пра да ваць у 

25 кроп ках вёс кі ат ле таў і ча ты-

рох фан-зо нах Гуль няў».

Да рэ чы, фан-зо ны бу дуць раз-

ме шча ны ка ля «Мінск-Арэ ны», 

«Чы жоў ка-Арэ ны», па ву лі цы Каст-

рыч ніц кай, а га лоў ная фан-зо на 

бу дзе зна хо дзіц ца ў ра ё не Ня мі гі 

ка ля Па ла ца спор ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

БЯС ПЕ КА ПЕРШ ЗА ЎСЁ
Мі ністр унут ра ных спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ 

пра ста біль насць, ка руп цыю 
і бяс пе ку на Еў ра гуль нях

Раз мо ва ад бы ла ся пад час пад вя дзен ня ў Ма гі лё ве вы ні-

каў ра бо ты мі лі цыі за мі ну лы год. Мі ністр аха рак та ры за-

ваў сі ту а цыю ў Ма гі лёў скай воб лас ці, як ста біль ную.

— Зні зі ла ся коль касць за яў у мі лі цыю ад на сель ніц тва 

аб зла чын ствах і пра ва па ру шэн нях, менш ста ла пра ва па ру-

шэн няў, здзейс не ных не паў на лет ні мі, у ста не ал ка голь на га 

ап'я нен ня, ра ней су дзі мы мі асо ба мі, ся мей на-бы та вых кан-

флік таў. Больш эфек тыў на вя дзец ца ра бо та па кан фіс ка цыі 

нар ка тыч ных і псі ха троп ных срод каў, вы яў лен ні зла чын стваў 

у сфе ры эка но мі кі і вы со кіх тэх на ло гій. У цэ лым уз ро вень 

бяс пе кі на Ма гі лёў шчы не да стат ко ва вы со кі. І гэ та не толь кі 

за слу га мі лі цыі, але і ўла ды, якая за бяс печ вае ад па вед ную 

якасць жыц ця, — ад зна чыў мі ністр.

У кра і не ідзе мэ та на кі ра ва ная ба раць ба з ка руп цы яй. Пе-

ры я дыч на агуч ва юц ца но выя фі гу ран ты кры мі наль ных спраў, 

але, як ка жа Ігар Шу не віч, гэ та свед чыць толь кі аб праз рыс-

тасці сіс тэ мы і вель мі вы со кую эфек тыў насць ба раць бы з 

гэ тым злом.

— На ша ра бо та ацэ не на між на род ны мі экс пер та мі ў тым 

лі ку, — пад крэс ліў ён. — Пе ра маг чы ка руп цыю цал кам не 

маг чы ма, але зра біць сі ту а цыю кі ру е май, мы ў ста не. У кра і-

не ство ра на вель мі эфек тыў ная за ка на даў чая ба за, вы рас ла 

ін фар ма ва насць на сель ніц тва, на ла джа ны ве да мас ны на гляд. 

Ле тась па сіс тэ ме ор га наў унут ра ных спраў ка ля 30 кры мі-

наль ных спраў бы ло рас па ча та па за явах ра бот ні каў — у 

асноў ным яны да ты чы лі ся пра па ноў ха ба ру су пра цоў ні кам 

ДАІ. Па за ле тась ліч ба бы ла больш сціп лай. Ка лі кі раў ні кі ўсіх 

ве дам стваў бу дуць за ці каў ле ны зні шчыць ка руп цыю, эфек-

тыў насць ба раць бы з ёй яшчэ больш па вы сіц ца.

Мі ністр так са ма пра ка мен та ваў, як мі лі цыя збі ра ец ца на-

ладжваць бяс пе ку на сё лет ніх ІІ Еў ра пей скіх гуль нях:

— Во пыт вя лі кі, мы не ад на ра зо ва за бяс печ ва лі па ра дак 

і гра мад скую бяс пе ку на па доб ных ме ра пры ем ствах, сіл і 

срод каў у нас ха пае. Пры цяг ваць ка гось ці для ажыц цяў лен-

ня пра ва ахоў ных функ цый не збі ра ем ся. У якас ці экс пер та 

ў нас маг чы ма з'яў лен не прад стаў ні ка Ін тэр по ла або ін шай 

пра ва ахоў най струк ту ры. Мы гэ та за раз аб мяр коў ва ем. Але 

вя лі кай не аб ход нас ці ў да па мо зе збо ку, паў та ру ся, ня ма. Мы 

ў ста не спра віц ца са мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НІ ШТО І НІ ХТО НЕ ЗА СТА НЕЦ ЦА 
ПА-ЗА ЎВА ГАЙ

Як пра хо дзіць пад рых тоў ка да муль ты спар тыў най па дзеі за 140 дзён да стар ту

Ся род удзель ні каў спа бор ніц тваў ня ма ла вя до мых гон-

шчы каў, якія ста на ві лі ся пры зё ра мі шмат лі кіх тур ні раў. 

У шэрагу спарт ка раў мож на бы ло па ба чыць і аў та ма біль 

Ві та ля Му ры лё ва, пе ра мож цы «Ка ляд ных го нак — 2018». 

Акрамя да свед ча ных спартсменаў, у за ез дах удзель ні ча-

лі і юніё ры. На прык лад, са ма му ма лод ша му гон шчы ку 

ледзь ве споўнілася два нац цаць га доў. На роў ні з бру таль-

ны мі муж чы на мі на ле дзя ной тра се спра ба ва лі свае сі лы 

прад стаў ні цы пры го жай па ло вы ча ла вец тва.

І вось да дзе ны старт па чат ку спа бор ніц тва. Аў-

та ма бі лі рва ну лі ся на пе рад, па кі да ю чы за са бой 

ле дзя ны пыл, які вы ля таў з-пад шы па ва ных ко лаў. 

Іду чы ў ры зы коў ныя за но сы на па ва ро тах дыс тан-

цыі, гон шчы кі не ад ной чы ка зы та лі нер вы гле да-

чам не бяс печ ным і ма ляў ні чым ві до ві шчам.

Дру гі этап спа бор ніц тваў скон чыў ся, але на пе-

ра дзе яшчэ не адзін за езд чэм пі я на ту, а зна чыць, 

ама та раў хут кай яз ды ча каюць вост рыя ўра жан ні 

і но выя пе ра мо гі.

Анд рэй СА ЗО НАЎ,

фо та аў та ра.

На гэ тым тыд ні пад кі раў ніц твам мі ніст ра спор ту і ту рыз му 

Сяр гея Ка валь чу ка за вяр шы ла ся ін спек цыя аб' ек таў, на якіх 

прой дуць спа бор ніц твы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. На чаль нік 

упраў лен ня па ка му ні ка цы ях, су вя зях з гра мад скас цю і СМІ 

фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Аляк сей 

Баг да но віч рас ка заў, што пад час ін спек цыі ўдзель ні кі аб мер-

ка ва лі са мыя роз ныя пы тан ні, у тым лі ку ўза е ма дзе ян не роз-

ных функ цы я наль ных кі рун каў, па то кі на аб' ек тах, роз ныя 

ла гіс тыч ныя пы тан ні.

Роў ма то раў, не бяс печ ныя 

ві ра жы і кан такт ная 

ба раць ба на трэ ку — 

у мяс тэч ку Ба ра вая пад 

Мінск ам прай шоў дру гі 

этап чэм пі я на ту Бе ла ру сі 

па зі мо вых трэ ка вых гон ках 

«Га ра чы лёд». Во пыт ныя 

спарт сме ны і юныя ама та ры 

хут кай яз ды з усёй кра і ны 

пры еха лі на ста ды ён 

«За ра», каб вы зна чыць 

най леп шых у гон ках 

на лё дзе.

«ГА РА ЧЫ ЛЁД» «ГА РА ЧЫ ЛЁД» 
СТУ ДЗЕНЬ СКІХ ГО НАКСТУ ДЗЕНЬ СКІХ ГО НАК


