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Ён ад кры ец ца ў ста ліч ным мік ра ра ё-

не Ка мен ная Гор ка ў па чат ку ве рас ня. 

Кан суль тан там і ад ным з ар га ні за та-

раў пра ек та з'яў ля ец ца алім пій ская 

чэм пі ён ка Со чы-2014 па фрыс тай ле. 

У цэнт ры бу дуць зай мац ца дзе ці ад 

2 да 12 га доў, іх ра за б'юць на гру пы ў 

за леж нас ці ад уз рос ту.

Пра гра ма для дзя цей ад двух да шас ці 

га доў на кі ра ва на на агуль нае фі зіч нае раз-

віц цё. Іх не бу дуць мэ та на кі ра ва на рых та-

ваць да вы зна ча на га ві ду спор ту. А ўжо ў 

ста рэй шых гру пах бу дзе зроб ле ны ак цэнт 

на гім нас ты ку. На огул, ад на з за дач трэ-

не раў — по шук та лен таў і для ін шых ві даў 

спор ту: у пра цэ се на ву чан ня бу дуць пра хо-

дзіць кан суль та цыі аб схіль нас ці да та го ці 

ін ша га ві ду ў дзі ця ці.

Па сло вах трэ не ра-вы клад чы ка цэнт-

ра Аляк санд ра СУ ГА НЯ КА, пра гра ма для 

дзя цей роз на га ўзрос ту бу дзе 

кар ды наль на ад роз ні вац ца: «Для 

двух га до вых ма ля нят пла ну юц ца за-

ня ткі вы ключ на з баць ка мі. Трэ ні роў кі 

дзя цей ад трох га доў бу дуць на кі ра ва ны на 

іх гар ма ніч нае фі зіч нае раз віц цё. Тут важ на 

не схі ляць дзі ця да вы зна ча на га ві ду спор-

ту, а пад вес ці яго 

да школь на га 

ўзрос ту зда ро-

вым і фі зіч на 

раз ві тым».

У пра гра-

ме цэнт ра — 

с п а р  т ы ў  н а я 

г і м  н а с  т ы  к а , 

азда раў лен чая 

гім нас ты ка, эс-

тэ тыч ная гім нас-

ты ка, фрыс тайл, 

акра ба ты ка і пар кур. Для кож-

най гру пы сфар мі ра ва-

на ўлас ная пра гра-

ма, якая ўліч вае 

асаб лі вас-

ці і па-

т р э  б ы 

дзя цей 

кож на-

га ўзрос-

ту. За ня ткі бу дуць 

пра во дзіць во пыт-

ныя трэ не ры, якія 

за  рэ  ка  мен  да  ва-

лі ся бе ў ра бо це з 

дзець мі. Ад зна чым, 

у пад бо ры пер са на лу 

і пад рых тоў цы пра-

гра мы ўдзель ні ча ла 

не па срэд на Ала Цу-

пер. Са ма алім пій ская чэм пі ён ка ўдзел у 

ства рэн ні цэнт ра рас тлу ма чы ла так: «У пер-

шую чар гу я ма ма, у мя не двое дзя цей. На 

іх пры кла дзе я ба чу, як важ на ад да ваць 

ува гу зда роўю і фі зіч най фор ме з са мых 

ма лых га доў. Ця пер мно гія дзе ці не хо чуць 

ха дзіць у сек цыі і вя лі кую част ку воль на га 

ча су пра вод зяць за кам п'ю та ра мі і раз на-

стай ны мі га джэ та мі. Мне хо чац ца, каб Бе ла-

русь заў сё ды за ста ва ла ся спар тыў най кра і-

най. Дзе ці, якія вя дуць ак тыў ны лад жыц ця, 

рас туць больш зда ро выя і мэ та на кі ра ва ныя. 

Як ма ма і спарт смен ка, я ба чу сваю мі сію ў 

тым, каб да па маг чы бу ду ча му па ка лен ню. 

Ка мен ная Гор ка — гэ та спаль ны ра ён, у якім 

жы ве шмат ма ла дых сем' яў. Та му вы ра шы лі 

ад крыць дзі ця чы цэнтр ме на ві та там».

Кошт бі ле таў скла дае ад 7 да 

50 руб лёў, яны па сту пі лі ў про-

даж яшчэ 16 лі пе ня і да ступ-

ныя ў ка сах і на сай це афі цый-

на га апе ра та ра Tіcketpro.by. 

Збор ная Бе ла ру сі на чэм пі я-

на це све ту па лет нім бія тло не 

бу дзе прад стаў ле на най мац-

ней шым скла дам. У ма ю чым 

ад быц ца стар це пла ну юць 

пры няць удзел і мно гія за-

меж ныя зна ка мі тыя стра ля-

ю чыя лыж ні кі.

На спа бор ніц твы пры едуць 

спарт сме ны з Бель гіі, Кі тая, Чэ хіі, 

Вя лі ка бры та ніі, Грэ цыі, Венг рыі, 

Лат віі, Літ вы, Мал до вы, Ман го ліі, 

Поль шчы, Ра сіі, Сла ве ніі, Сер біі, 

Швей ца рыі, Укра і ны і ін шых кра ін. 

Па ра лель на з да рос лы мі бія тла-

ніс та мі бу дуць спа бор ні чаць і юніё -

ры. У пра гра ме — спрынт, су пер-

спрынт і гон кі пра сле да ван ня.

Ця пер на цы я наль ная збор ная 

Бе ла ру сі па бія тло не пры сту пі ла 

да трэ ця га ў між се зон ні трэ ні ро-

вач на га збо ру ў рам ках цэнт ра лі-

за ва най пад рых тоў кі.

У скла дзе жа но чай ка ман ды 

да се зо на рых ту юц ца пяць спарт-

сме нак — Іры на Крыў ко, Дзі на ра 

Алім бе ка ва, Ган на Со ла, Але на і 

Іры на Кру чын кі ны. У муж чын на 

збо ры трэ ні ру юц ца ся мё ра бія-

тла ніс таў: Сяр гей Ба чар ні каў, 

Ан тон Смоль скі, Ра ман Ялёт наў, 

Мак сім Ва ра бей, Вік тар Крыў ко, 

Мі кі та Ла бас таў і Дзміт рый Ла-

зоў скі.

Ста рэй шы трэ нер жа но чай 

збор най Ва сіль ЛЕ ШЧАН КА 

рас ка заў пра ўжо пра ве дзе ную і 

за пла на ва ную на блі жэй шы час 

ра бо ту:

— Для на шай ка ман ды гэ та 

ўжо трэ ці збор. Пад рых тоў ку мы 

па ча лі ў «Раў бі чах», по тым вы яз-

джа лі ў ар мян скі Цах ка дзор. Гэ та 

не са мае звык лае для нас мес-

ца, але збор атры маў ся вы дат ны: 

вы шы ня 2000 мет раў, лес — на-

груз кі пе ра но сі лі ся вель мі доб ра. 

Ця пер зноў рых ту ем ся да се зо на 

ў Раў бі чах: пра цу ем над функ цыя -

наль най пад рых тоў кай і страль-

бой — за клад ва ем пад му рак для 

бу ду ча га се зо на. З 1 жніў ня пач-

нём збор у Ант холь цы, а вер нем ся 

з яго 21-22 жніў ня — да да маш-

ня га чэм пі я на ту све ту па лет нім 

бія тло не.

На га да ем, ра шэн не аб пра-

вя дзен ні су свет на га фо ру му ў 

Бе ла ру сі бы ло пры ня та на па ся-

джэн ні вы кан ка ма Між на род на га 

са ю за бія тла ніс таў у снеж ні 2016 

го да. Ра ней Раў бі чы пра вя лі тры 

чэм пі я на ты све ту па кла січ ным 

бія тло не (1974, 1982, 1990), а ў 

1999 го дзе спарт комп лекс ужо 

пры маў су свет нае пер шын ство 

па лет нім бія тло не. Акра мя та го, 

з 2 да 8 са ка ві ка 2020 го да ў Мін-

ску ад бу дзец ца фі наль ны этап 

Куб ка ІBU. Пер шы этап Куб ка 

све ту па бія тло не пры ме швед-

скі Эс тэр сунд з 30 ліс та па да да 

8 снеж ня. Па тра ды цыі ад кры юць 

спа бор ніц твы ўдзель ні кі адзі ноч-

най зме ша най эс та фе ты. Уся го ў 

Куб ку све ту 2019/2020 ад бу дзец-

ца дзе вяць эта паў.

На га да ем, што па вы ні ках мі-

ну ла га се зо на най леп шай бе ла-

рус кай бія тла ніст кай ста ла Іры на 

Крыў ко, якая за ня ла 20-е мес ца 

ў агуль ным за лі ку Куб ка све ту. 

У муж чын най больш па спя хо ва 

вы сту піў Сяр гей Ба чар ні каў. Ён 

раз мяс ціў ся ў агуль ным за лі ку на 

48-м рад ку.

Пас ля за вяр шэн ня муль ты спар тыў на га тур ні ру ў 

Мін ску прай шоў ужо амаль ме сяц, але спе цы я ліс ты 

га лі ны пра цяг ва юць пад во дзіць яго вы ні кі.

На мес нік мі ніст ра спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі Мі ха іл 

ПАРТ НОЙ па ве да міў, што ў час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у 

Бе ла ру сі па бы ва ла больш за 37 ты сяч за меж ных ту рыс-

таў. Ён ад зна чыў, што да па чат ку тур ні ру яго ар га ні за та ры 

ста ві лі пе рад са бой мэ ту па коль кас ці за меж ных гас цей 

пе ра сяг нуць Еў ра пей скія гуль ні ў Ба ку, ку ды ў 2015 го дзе 

пры еха ла 28 ты сяч за меж ні каў.

«Па вод ле звес так Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та, 

па квіт ках ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, якія за мя ня лі ві зы, у на шу 

кра і ну ўе ха ла 8167 за меж ных гра ма дзян, але ў гэ тай ста-

тыс ты цы не ўлі ча ны ту рыс ты з Ра сіі, Укра і ны і тых кра ін, 

з які мі ў нас уве дзе ны бяз ві за вы ўезд, а так са ма тыя, хто 

за ехаў у кра і ну праз аэ ра порт. Агуль ная коль касць за меж-

ных ту рыс таў па за ні жа най ацэн цы скла дае 37 450. Але 

гэ та па пя рэд нія звест кі, і, ду маю, пас ля спра ва зда чы тур-

фір маў і апуб лі ка ван ня ста тыс тыч ных да ных іх коль касць 

бу дзе вы шэй шая», — рас ка заў Мі ха іл Парт ной.

Кан чат ко вая коль касць ар га ні за ва ных ту рыс таў, якія 

па бы ва лі ў Мін ску і Бе ла ру сі пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў, на за вуць толь кі ў кан цы го да. Вы зна чыць, коль кі 

Бе ла русь у цэ лым за ра бі ла на гэ тых гуль нях, так са ма 

мож на бу дзе толь кі па вы ні ках го да, ка лі бу дзе са бра-

на ўся не аб ход ная ста тыс ты ка суб' ек таў гас па да ран ня 

і дзярж ор га наў.

З мо ман ту ўвя дзен ня бяз ві за ва га рэ жы му (20 мая) і 

да 10 лі пе ня па гра ніч ні кі за фік са ва лі 766 183 пе ра ся чэн-

ні мя жы. Най боль шая коль касць ту рыс таў пры яз джа ла з 

Ра сіі, Укра і ны, Лат віі, Літ вы, Поль шчы, а са мым рас паў сю-

джа ным ві дам транс пар ту, на якім бы ла пе ра се ча на гра ні-

ца, быў аў та ма біль ны, на дру гім мес цы — авія транс парт, 

на трэ цім — чы гун ка.

Па са жы ра па ток у На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск вы-

рас у чэр ве ні амаль на 10 %, а ў пе ры яд пра вя дзен ня 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў — амаль на 80 %. C 19 чэр ве ня па 

1 лі пе ня аэ ра порт аб слу жыў 390 101 па са жы ра — гэ та 

на 78 % больш за ана ла гіч ны ле таш ні пе ры яд (та ды бы-

ло 218 677 па са жы раў). Лік аб слу жа ных за гэ ты пе ры яд 

рэй саў вы рас на 11 % — да 2458 (год та му бы ло 2214), 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе На цы я наль на га аэ ра пор та Мінск. 

У пе ры яд пра вя дзен ня Гуль няў за фік са ва ны рэ корд ныя 

для авія прад пры ем ства па каз чы кі па аб слу жа ных са ма-

лё та-вы ле тах і па са жы рах за ад ны су ткі, на прык лад, 21 

чэр ве ня аб слу жа на 208 рэй саў, 1 лі пе ня — 20 276 па са-

жы раў.

На чаль нік ад дзе ла ўпраў лен ня па гра ніч на га кант ро-

лю Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Кузь ма ЛЯС НЯК 

лі чыць, што дзяр жаў ны па гра ніч ны ка мі тэт Бе ла ру сі пад час 

пад рых тоў кі і пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў вы ка наў 

па стаў ле ныя за да чы. Пе рад пра вя дзен нем тур ні ру да пры-

ёму ту рыс таў за га дзя рых та ва лі як не па срэд на пунк ты про-

пус ку, так і аса біс ты склад. Па сло вах прад стаў ні ка Дзярж-

па гран ка мі тэ та, пад час тур ні ру бы лі ад зна ча ны вы пад кі, 

ка лі за меж ні кі ха це лі тра піць у Бе ла русь па пад роб ле ных 

да ку мен тах, але та кія спро бы бы лі спы не ны. «Атры ма ны 

во пыт мы бу дзем вы ка рыс тоў ваць пры пад рых тоў цы да 

чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які ў 2021 го дзе пры муць Бе ла-

русь і Лат вія», — ад зна чыў Кузь ма Ляс няк.

У 195 кра і нах гле да чы ўба чы лі 521 га дзі ну пра мых 

транс ля цый спа бор ніц тваў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Агуль-

ная аў ды то рыя гле да чоў скла ла 250 міль ё наў ча ла век без 

улі ку тэ ле гле да чоў з Ра сіі і не ка то рых ін шых кра ін Еў ро пы, 

дзе кан чат ко выя да ныя яшчэ не пад лі ча ны. Муль ты спар-

тыў ны фо рум асвят ля ла больш за 1200 прад стаў ні коў СМІ. 

У вя ду чых срод ках ма са вай ін фар ма цыі бы ло зроб ле на 

амаль 3,5 ты ся чы ўні каль ных пуб лі ка цый. «Так кан цэнт-

ра ва на і ў па зі тыў ным клю чы пра Бе ла русь не пі са лі яшчэ 

ні ко лі, — за ўва жыў на мес нік ды рэк та ра фон ду «Ды рэк-

цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ана толь КО ТАЎ, 

які пры вёў гэ тую ста тыс ты ку. — Мы ча ка ем, што та кая 

ма сі ра ва ная па зі тыў ная рэ кла ма на шай кра і ны да па мо жа 

не толь кі пад вес ці доб рыя вы ні кі для ту рыс тыч най га лі ны 

сё ле та, але яшчэ больш сур' ёз ны эфект пры ня се ў на ступ-

ныя га ды. Вя лі кая тэ ле- і ме ды я аў ды то рыя ўба чы ла наш 

пры го жы край, і для мно гіх гэ та ста не па зі тыў ным ма ты-

ва та рам, каб пры ехаць у ад па чы нак у Бе ла русь».

«На ІІ Еў ра пей скія гуль ні ў Бе ла русь мы за пра сі лі ге-

не раль на га сак ра та ра Су свет най ту рысц кай ар га ні за цыі 

Зу ра ба Па ла лі каш ві лі. У хо дзе ві зі ту ад бы лі ся яго су стрэ чы 

з Аляк санд рам Лу ка шэн кам, на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра 

Іга рам Пет ры шэн кам, мі ніст ра мі спор ту і ту рыз му, за меж-

ных спраў, стар шы нёй Мін гар вы кан ка ма, — рас ка заў Мі ха іл 

Парт ной. — Ге не раль ны сак ра тар Су свет най ту рысц кай 

ар га ні за цыі на ве даў спар тыў ныя і ту рыс тыч ныя аб' ек ты, 

у тым лі ку «Ду дут кі», ву лі цы Каст рыч ніц кую і Зы біц кую ў 

Мін ску, дзе быў ура жа ны коль кас цю за меж ных ту рыс таў. 

Зу раб Па ла лі каш ві лі вы со ка аца ніў наш ту рыс тыч ны па-

тэн цы ял. Ця пер мы пра цу ем над стра тэ гі яй раз віц ця ту рыс-

тыч най га лі ны і за ко нам аб ту рыз ме, Су свет ная ту рысц кая 

ар га ні за цыя бу дзе аказ ваць нам не аб ход ную да па мо гу ў 

пад рых тоў цы і ка рэк ці роў цы гэ тых да ку мен таў».

Стар шы ня праў лен ня Рэс пуб лі кан ска га са ю за ту-

рыс тыч най ін дуст рыі Фі ліп ГУ ЛЫЙ ад зна чыў, што ту ра-

пе ра та ры пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў за ра бі лі на 30 % 

больш у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га 

го да.

ТРА ПІЦЬ НА ЛЕТ НІ БІЯ ТЛОН? ЛЁГ КА!
Про даж квіт коў на чэм пі я нат све ту, які прой дзе з 23 да 25 жніў ня ў Раў бі чах, пра цяг ва ец ца

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ПАЗІТЫЎНЫ МАТЫВАТАР Во пыт Еў ра пей скіх гуль няў 
у кан тэкс це імі джу кра і ны, ту рыз му і інф ра струк ту ры

З трох гадоў — 
і да...

Алім пій ская чэм пі ён ка Ала Цу пер 
удзель ні чае ў ства рэн ні 

дзі ця ча га раз віц цё ва га цэнт ра ў Мін ску

biathlon.by


