
ПРА ЦЯГ БУ ДЗЕ?
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра рас ста ван не Аляк санд ра Гле ба з БА ТЭ і ін шыя ак ту аль-

ныя на ві ны вы хад ных.

1. Аляк сандр Глеб па кі нуў БА ТЭ, дзе ян не кант рак та бы ло 

спы не на па ўза ем най зго дзе ба коў. На га да ем, ме на ві та ў 

БА ТЭ 38-га до вы паў аба рон ца па чы наў сваю пра фе сій ную кар' е ру, 

а за тым не каль кі ра зоў вяр таў ся ў стан «жоў та-сі ніх» пас ля вы ступ-

лен няў у за меж ных клу бах. У агуль най су ме ў скла дзе ба ры саў чан 

Глеб, які з'яў ля ец ца шас ці ра зо вым чэм пі ё нам Бе ла ру сі, пра вёў 124 

мат чы, за біў 8 мя чоў і ад даў 18 га ля вых пе ра дач. На га да ем, што 

пе рад па чат кам ця пе раш ня га се зо на Глеб за яў ляў, што гэ ты год 

ста не апош нім у яго кар' е ры.

2. Анас та сія Яні на і Але на Фур ман за ва я ва лі «зо ла та» на 

чэм пі я на це Еў ро пы па ака дэ міч ным вес ла ван ні, які пра-

хо дзіць у Лю цэр не (Швей ца рыя). На га да ем, у маі бе ла рус ка 

Але на Фур ман так са ма па спя хо ва вы сту пі ла на эта пе Куб ка све ту 

ў Плоў дзі ве, дзе за ня ла пер шае мес ца.

3. Ве ла гон шчык Яў ген Ка ра лёк за няў пер шае мес ца на між-

на род ных спа бор ніц твах па ве ла спор це на трэ ку «Гран-

пры Маск вы — 2019» у ом ні у ме. Спарт смен на браў 128 ач коў і 

апя рэ дзіў ра сі я ні на Сяр гея Маль не ва з вы ні кам 123 ач кі.

«Гран-Пры Маск вы — 2019» пра хо дзіў з 1 да 3 чэр ве ня на ве-

ла трэ ку «Кры лац кае». Удзел у тур ні ры да зва ляе спарт сме нам 

на бі раць рэй тын га выя ач кі для ўдзе лу ў эта пах Куб ка све ту — ад-

бо рач ных спа бор ніц твах да Алім пій скіх гуль няў у То кіа-2020. У спа-

бор ніц тве пры ма лі ўдзел гон шчы кі з больш чым 20 кра ін.

4. Вік то рыя Аза ран ка і аў стра лій ка Эш лі Бар ці пра бі лі ся ў 

1/8 фі на лу пар на га раз ра ду ад кры та га чэм пі я на ту Фран-

цыі. У мат чы 1/16 фі на лу Аза ран ка і Бар ці адо ле лі сла вац ка-швей-

цар скі тан дэм Вік то рыя Куж ма ва / Бел ін да Бен чыч — 4:6, 7:6 (8:6), 

6:1. Ары на Са ба лен ка і бель гій ка Элі зэ Мер тэнс у 1/8 фі на лу пар-

на га раз ра ду бу дуць са пер ні чаць з аме ры кан скім ду э там Дэз айр 

Краў чык і Джэ сі ка Пе гу ла.

5. За вяр шы лі ся мат чы 10-га ту ра чэм пі я на ту кра і ны па фут-

бо ле. Брас таў ча не вый гра лі ў «Слуц ка» з лі кам 3:1, «Го мель» 

са сту піў БА ТЭ — 0:2, «Шах цёр» (Са лі горск) пе рай граў «Дняп ро» 

(Ма гі лёў) — 3:1, «Тар пе да» (Мінск) і «Мінск» не вы яві лі пе ра мож-

цу — 0:0. «Нё ман» (Грод на) з мі ні маль ным лі кам са сту піў «Сла віі» 

(Ма зыр) — 0:1, а «Іс лач» (Мін скі ра ён) з та кі мі ж ліч ба мі пе рай гра-

ла «Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 1:0, «Энер ге тык-БДУ «(Мінск) 

і «Га ра дзея» згу ля лі з ні чый ным лі кам — 0:0, «Ві цебск» са сту піў 

«Ды на ма» (Мінск) — 1:3.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў пас ля 10 ту раў: «Ды на ма» (Брэст) — 

26 ач коў, БА ТЭ — 24, «Шах цёр» — 24, «Іс лач» — 21, «Ды на ма» 

(Мінск) — 19. Тур нір ную таб лі цу за мы кае мін скае «Тар пе да», у яко-

га 5 ач коў.

6. Фут ба ліс ты «Лі вер пу ля» шос ты раз ста лі пе ра мож ца мі 

Лі гі чэм пі ё наў, вый граў шы ў фі на ле ў лон дан ска га «То-

тэн хэ ма» з лі кам 2:0. Для ня мец ка га на стаў ні ка лі вер пуль цаў 

Юр ге на Кло па гэ та пер шы важ кі тра фей пас ля не каль кіх ня ўда лых 

фі на лаў. Для «То тэн хэ ма» гэ та быў пер шы ў гіс то рыі фі нал, а «Лі-

вер пуль» да гэ та га пяць ра зоў ста на віў ся пе ра мож цам га лоў на га 

кан ты нен таль на га тур ні ру (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 га доў). 

Акра мя та го, лі вер пуль цы трой чы са сту па лі ў фі на лах.

Най леп шым бам бар дзі рам Лі гі чэм пі ё наў — 2018/2019 стаў ар-

ген цін скі фор вард іс пан скай «Бар се ло ны» Лі я нэль Ме сі, які за біў 

12 мя чоў.

Ме жы ад кры ва юц ца 
для гас цей

Усе ню ан сы бяз ві за ва га ўез ду пад час 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў рас тлу ма чы лі спе цы я ліс ты
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АДЗІН БІ ЛЕТ — АДЗІН 
УЕЗД

Ад ной з га лоў ных за дач у гэ ты 

ме сяц з'яў ля ец ца за бес пя чэн не 

кам форт на га рэ жы му для на вед-

ван ня Гуль няў удзель ні ка мі, ба-

лель шчы ка мі і прад стаў ні ка мі СМІ. 

У рам ках пад рых тоў кі да фо ру му 

бы ла пра ве дзе на ве лі зар ная ра-

бо та, якая па тра ба ва ла пры няц ця 

шэ ра гу ра шэн няў па рэ гу ля ван ні 

па рад ку ўез ду на тэ ры то рыю Бе-

ла ру сі ў пе ры яд Гуль няў на са мым 

вы со кім уз роў ні.

«Ме ры, якія бы лі пры ня тыя, мож-

на на зваць бес прэ цэ дэнт ны мі», — 

гаворыць 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, рас каз ва ю чы пра бяз ві за вы 

рэ жым, які бу дзе дзей ні чаць пад час 

пра вя дзен ня тур ні ру, і ад зна ча ю чы, 

што ён ні ў якім ра зе не ад мя няе 

тых па слаб лен няў, якія ўжо іс ну юць 

у па рад ку ўез ду на тэ ры то рыю Бе-

ла ру сі. «У нас ёсць не каль кі ка тэ-

го рый асоб, якія бу дуць пры маць 

удзел у ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. Пер-

шая — ар га ні за та ры ці пад рад чы кі 

Гуль няў, якія атрым лі ва юць да ку-

мент пад наз вай «акрэ ды та цый ная 

кар та». Для іх ад мыс ло вы бяз ві за-

вы рэ жым ужо па чаў дзей ні чаць з 

20 мая», — рас каз вае Ана толь Ана-

то ле віч. Гэ тыя асо бы мо гуць тра піць 

у Бе ла русь праз лю бы пункт про-

пус ку, прад' явіў шы акрэ ды та цыю і 

дзе ю чы паш парт, пе ра ся каць мя жу 

ў пе ры яд з 20 мая да 10 лі пе ня яны 

мо гуць не аб ме жа ва ную коль касць 

ра зоў. Да рэ чы, ужо 13 акрэ ды та ва-

ных асоб пры бы ло ў Бе ла русь.

Для тых, хто хо ча пры ехаць у 

на шу кра і ну ў якас ці гле да ча, бяз-

ві за вы рэ жым бу дзе дзей ні чаць з 

10 чэр ве ня да 10 лі пе ня пры на яў-

нас ці бі ле та на лю бое спар тыў нае 

спа бор ніц тва ў рам ках Еў ра пей-

скіх гуль няў. «Мы спе цы яль на не 

ста лі аб мя жоў ваць бяз ві за вы рэ-

жым рам ка мі спа бор ніц кіх дзён, 

бо вы дат на ра зу ме ем, што хтось ці 

пры е дзе на па ру дзён ра ней спа-

бор ніц тваў або за хо ча за тры мац-

ца тро хі даў жэй пас ля за кан чэн ня 

Гуль няў, каб блі жэй па зна ё міц ца з 

на шай кра і най», — ад зна чае Ана-

толь Ко таў.

Тра піць у Бе ла русь без ві зы 

мож на бу дзе і праз Ра сію, рэ жым 

про пус ку на на шых ус ход ніх ру бя-

жах бу дзе ана ла гіч ны та му, што мы 

ба чы лі ле тась пад час пра вя дзен-

ня чэм пі я на ту све ту па фут бо ле. 

На мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

кон суль ска га ўпраў лен ня Мі ніс-

тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Аляк сандр ГА НЕ ВІЧ 

па ве да міў, што ле тась з ра сій скім 

бо кам бы ло пад пі са на так зва нае 

спар тыў нае па гад нен не, яно пра ду-

гледж вае не толь кі тран зіт па Ра сіі, 

але і бяз ві за вае зна хо джан не на 

гэ тай тэ ры то рыі да 10 лі пе ня. «Але 

за меж ні кам не аб ход на па мя таць, 

што яны па він ны зна хо дзіц ца ў Ра сіі 

па за ко нах гэ тай кра і ны, ка лі не аб-

ход на рэ гіст ра цыя, то яны па він ны 

яе прай сці. Так са ма аба вяз ко ва ад-

зна чу, што па ад ным бі ле це гра ма-

дзя нін мо жа пе ра сек чы мя жу ўся го 

адзін раз, ка лі ён ме жы па кі дае, то 

за ехаць яшчэ раз мо жа толь кі па 

но вым бі ле це або ві зе», — ак цэн туе 

ўва гу Аляк сандр Дар мі дон та віч.

Так са ма вар та ад зна чыць, што 

пад час Гуль няў гос ці, якія пры бы-

ва юць па бі ле це на ўлас ным транс-

пар це, вы зва ля юц ца ад  пла ты за 

ка ры стан не да ро га мі, а акрэ ды та-

ва ныя асо бы і ад аба вяз ко ва га ме-

ды цын ска га стра ха ван ня.

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 Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Кузь ма ЛЯС НЯК 

так са ма ад зна чыў, што за меж ні кам 

вар та звяр нуць ува гу на тое, што 

ка лі яны едуць праз Ра сію, то пе-

ра ся чы бе ла рус ка-ра сій скую мя жу 

мо гуць не ўсю ды. «Для гэ та га ёсць 

тры аў та ма біль ныя да ро гі, тры чы-

гу нач ныя на прам кі і На цы я наль ны 

аэ ра порт Мінск, усё ас тат няе бу дзе 

лі чыц ца па ру шэн нем за ка на даў ства 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі», — рас тлу-

ма чыў Кузь ма Мі ка ла е віч.

У пунк тах про пус ку ўжо ўста-

ноў ле ны спе цы яль ныя аба зна-

чэн ні ка лі до раў і ра бо чых мес цаў 

па гра ніч ні каў і мыт ні каў сім ва ла мі 

Еў ра пей скіх гуль няў, імі гос ці, якія 

пры бы ва юць на фо рум, мо гуць ска-

рыс тац ца па-за чар гой.

Пры пе ра ся чэн ні ме жаў ча ла век 

па ві нен дак лад на за явіць аб тым, 

у якім рэ жы ме ён за яз джае ў Бе-

ла русь. Ка лі па бі ле це Еў ра пей скіх 

гуль няў, то час зна хо джан ня бу дзе 

аб мя жоў вац ца 10 лі пе ня, ка лі па 

бяз ві за вым рэ жы ме ў рам ках Ука за 

№ 8 праз На цы я наль ны аэ ра порт, 

то 30 дзён зна хо джан ня мо гуць 

скон чыц ца і паз ней, але ў гэ тым вы-

пад ку вар та па мя таць, што па кі нуць 

Бе ла русь за меж нік мо жа так са ма 

толь кі праз аэ ра порт. Спе цы я ліс-

ты ад зна ча юць, што па жа да на, каб 

бе ла рус кія гос ці не блы та лі гэ тыя 

рэ жы мы ўез ду, інакш мо гуць уз нік-

нуць пы тан ні пры іх вы ез дзе.

«Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

пры мае ўсе ар га ні за цый ныя і прак-

тыч ныя ме ры для за бес пя чэн ня бяс-

пе кі і кам фор ту на шых гра ма дзян, 

за меж ных ба лель шчы каў і ўдзель-

ні каў Гуль няў, — рас каз вае на чаль-

нік Дэ парт амен та па гра ма дзян-

стве і міг ра цыі МУС Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Аляк сей БЯГУН. — Усе 

за меж ныя гра ма дзя не, якія ку пі лі 

бі ле ты, па він ны ў аба вяз ко вым па-

рад ку аў та ры за вац ца на сай це афі-

цый на га бі лет на га апе ра та ра кам-

па ніі «Ті кетп ро» і па ве да міць пра 

ся бе пер са наль ныя да ныя, якія звя-

за ны з гра ма дзян ствам, ну ма рам 

паш пар та і да тай на ра джэн ня для 

та го, каб мы змаг лі за бяс пе чыць 

ім кам форт нае зна хо джан не ў Бе-

ла ру сі. Так са ма ад зна чу, што ўезд 

у Бе ла русь маг чы мы толь кі ў дзень 

або да стар ту спар тыў на га ме ра-

пры ем ства, на якое на бы ты бі лет. 

Гэ та зна чыць, ка лі яно ўжо ад бы ло-

ся, ва ўез дзе на тэ ры то рыю на шай 

кра і ны і Ра сіі бу дзе ад моў ле на. Для 

ба лель шчы каў мы рас пра ца ва лі 

спе цы яль ныя па мят кі, у якіх бу дзе 

ін фар ма цыя аб пра цэ ду ры рэ гіст-

ра цыі, рэ чах, якія за ба ро не ныя для 

пра но су на арэ ны, і ін шае».

Жур на ліс ты з Га ны 
і ту рыс ты з Ні ге рыі

Прак ты ка бяз ві за ва га ўез ду ў 

Бе ла русь ужо бы ла ад пра ца ва на 

ў 2014 го дзе пад час пра вя дзен ня ў 

кра і не чэм пі я на ту све ту па ха кеі і ў 

2018 го дзе пад час чэм пі я на ту све ту 

па фут бо ле ў Ра сіі. Ад нак та ды бы лі 

за фік са ва ныя вы пад кі зло ўжы ван ня 

бяз ві за вым рэ жы мам. На прык лад, 

апош ні «ха кей ны ба лель шчык» быў 

ад праў ле ны да до му толь кі ўлет ку 

2015 го да, а ў цэ лым за фік са ва на 

больш за 400 вы пад каў зло ўжы-

ван ня бяз ві за вым уез дам. «На-

прык лад, ра сій скія ка ле гі да гэ туль 

ло вяць ба лель шчы каў, якія пры бы лі 

на чэм пі я нат све ту па фут бо ле, але 

свое ча со ва не па кі ну лі ме жы кра і-

ны», — ад зна чае Аляк сей Бя гун.

Спро бы зло ўжы ван ня бу дуць і ця-

пер, упэў не ны спе цы я ліс ты, у су вя зі 

з гэ тым пры ня та ра шэн не, што бяз-

ві за вы рэ жым уста лёў ва ец ца толь кі 

ў да чы нен ні да гра ма дзян 76 кра ін, 

якія не ўяў ля юць міг ра цый ную не бяс-

пе ку для Бе ла ру сі. Гра ма дзя не ін шых 

дзяр жаў, каб тра піць у на шу кра і ну 

пад час Еў ра пей скіх гуль няў на ват пры 

на яў нас ці бі ле та, па він ны атры маць 

ві зы. У гэ тым вы пад ку бі лет на спа-

бор ніц твы ста не важ кім ар гу мен там 

для атры ман ня пра ва на ўезд.

«Ка ля 2 ты сяч бі ле таў бы ло на-

бы та гра ма дзя на мі Іра ка, — рас-

каз вае Аляк сандр Га не віч. — А за 

апош нія га ды мы ме лі ад туль больш 

за 14 ты сяч ту рыс таў, якія пры яз-

джа юць і з'яз джа юць ад нас не па-

ру ша ю чы за ко ны. Для іх бі лет на 

Еў ра пей скія гуль ні бу дзе пад ста вай 

для атры ман ня ві зы».

«Яшчэ ў нас бы лі за пы ты на бі ле-

ты ад ту рыс таў з Ні ге рыі, — да дае 

ды рэк тар афі цый на га бі лет на га 

апе ра та ра ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў — кам па ніі «Ті кетп ро» Кі рыл 

СУ ШЧЫН СКІ. — Але да лей за пы-

таў спра ва не пай шла».

Ана толь Ко таў у сваю чар гу ад-

зна чае, што пад вы гля дам жур на-

ліс таў акрэ ды та вац ца на тур нір у 

Мін ску спра ба ва лі 38 гра ма дзян 

Га ны. «Яны па зі цы я на ва лі ся бе, як 

прад стаў ні кі ра дыё стан цыі, якую 

ства ры лі, ма быць, спе цы яль на для 

Еў ра пей скіх гуль няў», — ад зна чае 

Ана толь Ана то ле віч.

Р.S. Усе ню ан сы бяз ві за ва га ўез ду 

ў Бе ла русь пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў, мож на па гля дзець на афі цый ным 

сай це Гуль няў mіnsk2019.bу.
Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ДА стар ту вя лі кай па дзеі за ста ец ца 17 дзён, а пер шыя гос ці ўжо 

па чы на юць пры бы ваць у Бе ла русь. Ча ка ец ца, што ў рам ках 

Еўра пей скіх гуль няў на шу кра і ну на ве дае ка ля 30 ты сяч за меж ні-

каў, па ста тыс ты цы про да жу квіт коў най боль шай ці ка вас цю ме ра-

пры ем ства ка рыс та ец ца ў гра ма дзян Ра сіі, Ір лан дыі, Лат віі, Поль-

шчы і Літ вы. Спе цы я ліс ты праг на зу юць, што боль шасць ту рыс таў 

бу дуць трап ляць у кра і ну праз На цы я наль ны аэ ра порт Мінск.


