
Па вы ні ках ця пе раш ня га чэм пі я на ту 

Еў ро пы па пла ван ні ся род ін ва лі даў 

па слы ху бе ла рус кая збор ная за ня ла 

чац вёр тае агуль на ка манд нае мес ца. 

У скар бон цы на шых спарт сме наў 

дзе вяць ме да лёў: два за ла тыя, 

два ся рэб ра ныя і пяць брон за вых. 

Бе ла ру саў апя рэ дзі лі толь кі ка ман ды 

Ра сіі, Укра і ны і Поль шчы. 

Два «зо ла ты» на шай дру жы ны 

на ра хун ку га мяль чан кі Ак са ны 

Пет ру шэн кі, яна ста ла пе ра мож цай на 

дыс тан цы ях 100 і 200 мет раў бра сам, 

уста на віў шы пры гэ тым рэ кор ды 

Еў ро пы. Пра тое, што та кое жыць 

у ці хім све це, за ва ёў ваць уз на га ро ды 

і ад на ча со ва ства раць сям'ю, 

Ак са на рас ка за ла ў сва ёй гіс то рыі.

Сён ня 34-га до вая жан чы на ў прафесійным 

спор це ўжо больш за два дзя сят кі га доў, 

пла ван нем яна па ча ла зай мац ца ў чац вёр-

тым кла се. «Я ву чы ла ся ў шко ле для дзя цей 

з па ру шэн ня мі слы ху, — рас каз вае Ак са на. — 

Не як да нас прый шоў трэ нер, каб на бі раць 

дзя цей у сек цыю пла ван ня, так для мя не і 

па чаў ся шлях у вя лі кі спорт». У спар тыў най 

сек цыі Ак са на зай ма ла ся з аб са лют на зда-

ро вы мі дзець мі, не ад чу ва ю чы пры гэ тым 

дыс кам фор ту. Спарт смен ка ад зна чае, што 

на па чат ко вым эта пе і не ду ма ла аб пра фе-

сій ным спор це і ме да лях. Усве дам лен не та-

го, што яна мо жа да сяг нуць вы шынь, прый-

шло толь кі ў той час, ка лі дзяў чы на ста ла 

па каз ваць доб рыя ча са выя вы ні кі ў ба сей не 

і зай маць пер шыя пры за выя мес цы на між-

на род ных спа бор ніц твах. «Усе мае пе ра мо гі, 

ме да лі і рэ кор ды перш за ўсё азна ча юць, 

што трэ ні роў кі і ма на тон ная пра ца ў ба сей не 

не прай шлі дар ма, — дзе ліц ца Ак са на. — 

Ка лі ка заць аб са мых знач ных пе ра мо гах, 

то для мя не гэ та вік то рыя на Дэ флім пій скіх 

гуль нях».

Плыў чы ха ад зна чае ў пос пе хах не толь кі 

сваю вя лі кую за слу гу, але і трэ не ра. «З Сяр-

ге ем Льво ві чам Ку зі ка вым мы пра цу ем ужо 

даў но, і ён на ву чыў ся ра зу мець мя не, а я яго. 

На стаў нік за доў гі час ня дрэн на асво іў мо ву 

жэс таў», — ад зна чае спарт смен ка. Да рэ чы, 

ме на ві та мо ва жэс таў і з'яў ля ец ца га лоў ным 

спо са бам атры ман ня ін фар ма цыі для Ак са ны. 

Праб ле мы са слы хам у дзяў чы ны пры ро джа-

ныя, яе баць кі так са ма не чу юць. Пла ван не 

ста ла для Ак са ны Пет ру шэн кі асноў най пра-

цай і ад ным з га лоў ных срод каў са ма рэа лі-

за цыі ў жыц ці. «Лю дзям з па доб ны мі праб ле-

ма мі спорт вель мі да па ма гае, — ад зна чае 

дзяў чы на. — У Бе ла ру сі ін вас порт раз ві ты 

до сыць ня дрэн на. Ка лі па раў ноў ваць нас з 

ін шы мі кра і на мі, то атрым лі ва ец ца, што ў Бе-

ла ру сі ін ва лі даў у спор це фі нан са ва пад трым-

лі вае дзяр жа ва, па доб ная сі ту а цыя ў Ра сіі і 

на Укра і не, а на За ха дзе, на прык лад, спарт-

сме ны з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі трэ ні-

ру юц ца і вы сту па юць толь кі за кошт

спон са раў».

Што да ін шых сфер жыц ця, Ак са на ад зна-

чае, што не ад чу вае дыс кам фор ту і не лі чыць 

ся бе ча ла ве кам з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі. «Хут чэй, я ча ла век з асаб лі вас цю, — ад-

зна чае дзяў чы на. — Час цей да во дзіц ца су-

ты кац ца не з дыс кам фор там у звы чай ным 

жыц ці, а, як бы дзіў на гэ та ні гу ча ла, з людзь-

мі, якія не ўспры ма юць тое, што я не чую. У 

Бе ла ру сі штось ці ро біц ца ў пла не на ву чан ня 

і пра ца ўлад ка ван ня ін ва лі даў, але ўсё роў на 

аб ме жа ван ні па куль ёсць. На прык лад, не 

ўсю ды мож на ву чыц ца і пра ца ваць, на За ха-

дзе з гэ тым на па ра дак лепш, але зру хі да 

леп ша га ёсць і ў нас».

Чым бу дзе зай мац ца пас ля за вяр шэн ня 

пра фе сій най кар' е ры плыў чы хі, Ак са на па-

куль не вы ра шы ла, па ка жа час. Але, ня гле-

дзя чы на вя лі кую за ня тасць у спор це, дзяў-

чы на ўжо мае му жа і дзі ця. «Пра фе сій ны 

спорт і сям'ю мож на су мя шчаць, га лоў нае 

мець жа дан не. Мой муж так са ма пра цуе ў 

спар тыў най сфе ры, мо жа быць, та му ў нас 

не ўзні кае праб лем і не па ра зу мен ня. Ка лі я 

зна хо джу ся ў ад' ез дзе, з вы ха ван нем дзі ця-

ці да па ма гае ба бу ля», — рас каз вае 

Ак са на.

На ступ ным важ ным стар там для Ак са ны 

Пет ру шэн кі і на шай збор най па пла ван ні ся-

род ін ва лі даў па слы ху ста не чэм пі я нат све ту 

2019 го да ў Сан-Паў лу, а па куль яны бу дуць

пры маць удзел у пра меж ка вых стар тах. 

У ліс та па дзе ад бу дзец ца між на род ны тур нір 

у Поль шчы, у снеж ні — Ку бак Бе ла ру сі, а ў 

кра са ві ку на ступ на га го да — чэм пі я нат кра і-

ны па пла ван ні.

ПЕ РА МА ГАЦЬ У ЦІ ШЫ НІ
Гіс то рыя чэм пі ён кі кантынента і Дэ флім пій скіх гуль няў Ак са ны ПЕТ РУ ШЭН КІ, якая з дзя цін ства ні чо га не чуе

Аб бе ла рус кім спор це — у Нью-Ёр ку
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— Свя та слаў, вы прый шлі ў гім нас-

ты ку, ка лі эра вя до мых бе ла ру саў ужо 

скон чы ла ся, знач ных вы ні каў на шы 

спарт сме ны не да ся га лі.

— Там быў не вя лі кі пе ра пы нак, на шы 

хлоп цы ста лі чэм пі ё на мі све ту ў ка ман-

дзе ў 2001 го дзе, а я па чаў зай мац ца 

спар тыў най гім нас ты кай у 2005-м. Не 

ма гу ска заць, што неш та кан крэт нае 

пры цяг ну ла мя не ў гэ тым ві дзе спор-

ту. Пры вя лі баць кі, у мя не атрым лі-

ва ла ся, мне па да ба ла ся, бы ло жа-

дан не ха дзіць на трэ ні роў кі, та му і 

за стаў ся.

— Ад сут насць вы ні каў у на шых 

спарт сме наў за раз спіс ва юць на 

дрэн ныя ўмо вы. Якія за лы і трэ не-

ры бы лі ў ва шым дзя цін стве?

— Мя не пры вя лі ў гім нас ты ку ў 

пяць га доў, у за лу «Коль цы сла вы» 

ка ля ста ды ё на «Трак тар». У гэ тай 

са май за ле я трэ ні ру ю ся і сён ня, праз 

тры нац цаць га доў. На огул, па мяш-

кан ню, па-мой му, ужо 45 га доў. Вя-

до ма, умо вы да лё кія ад ідэа льных, 

мож на ска заць ста ра жыт ныя, на-

прык лад ня ма ды ва на. Але ў нас жа 

ёсць ба за ў Стай ках, мы ез дзім ту ды 

на збо ры, там умо вы доб рыя. 

У «Коль цах сла вы» ні чо га но ва га ву-

 чыць не спра бу ем, гэ та не бяс печ на. 

Каб па збег нуць траў маў у асноў ным 

на ву чан не ідзе ў Стай ках, на «Трак-

та ры» толь кі ад пра цоў ва ем эле мен-

ты, да во дзім да аў та ма тыз му ўжо 

вы ву ча нае.

Што да ты чыц ца трэ не раў, не ма гу 

ска заць, што яны ў нас у Бе ла ру сі 

дрэн ныя ці не ква лі фі ка ва ныя. Усе 

на стаў ні кі, з які мі я пра ца ваў, вель мі 

па да ба лі ся. Пер шым трэ не рам бы ла 

жан чы на, яна вы кла да ла ха рэа гра фію, 

на бі ра ла дзя цей з сад ка і ўзя ла мя не да 

ся бе. У пер шы ж год я па чаў вый гра ваць 

спа бор ніц твы, мо жа быць, да рэ чы, з-за 

гэ та га і за ха цеў за стац ца ў спор це. Пе-

рай шоў у гру пу, вы шэй шую па ўзроў ні, 

по тым трэ ні ра ваў ся ў на стаў ні ка Іва на 

Іван ко ва Юрыя Сця па на ві ча Ко ва ля. Да-

рэ чы, яму ўжо хут ка бу дзе 80, але ён і 

ця пер трэ ні руе. З вя лі кай па ва гай да яго 

ста віў ся, вель мі да свед ча ны трэ нер, ра-

ды, што зай маў ся ў яго. Ме на ві та Юрый 

Сця па на віч і за клаў у мя-

не асноў ную ба зу, асно-

вы гім нас ты кі. Ён лю біць па га ва рыць, 

та му час та рас каз ваў і пра Іва на, пры-

во дзіў нам, та ды яшчэ дзе цям, яго ў 

прык лад.

— Ка жуць, най леп шыя трэ нер скія 

кад ры з'е ха лі за мя жу...

— Не ма гу так ска заць. Хто з'е хаў, той 

з'е хаў, не ха чу да ваць ацэн ку, асу джаць. 

Гэ та вы бар кож на га.

— Коль кі дзя цей та ды бы ло ў ва шай 

гру пе?

— Шмат, коль кі дак лад на, не па мя-

таю, але толь кі два ча ла ве кі пе рай шлі ў 

на ступ ную гру пу, і яны ж за ста лі ся ў вя-

лі кім спор це, гэ та я і Ро ма Ант ро паў.

— Што вы па мя та е це з дзя цін ства? 

Што та ды ка за лі пра та го ж Шчэр бу ці 

Іван ко ва?

— Ка за лі, што яны зра бі лі неш та доб-

рае, але я гэ та га не ра зу меў — ка жуць і 

ка жуць. По тым, ка лі па чаў ра зу мець, што 

яны за ва ёў ва лі ме да лі Алім пій скіх гуль-

няў і чэм пі я на таў све ту, стаў ду маць пра 

гэ та. Але та ды для мя не пры кла дам бы-

лі ўсё ж та кі не яны, а ста рэй шыя хлоп цы, 

якія трэ ні ра ва лі ся ў нас у за ле, заў сё ды 

гля дзеў за імі і прос та ха цеў да гнаць.

— На коль кі сён ня бе ла рус кая гім-

нас ты ка вя до мая ў све це?

— Ду маю, яна на огул не вя до мая. Зра-

зу ме ла, ама та ры спор ту ва ўсім све це па-

мя та юць Шчэр бу, але не больш за тое. На 

юні ёр скім уз роў ні мы вы сту па ем доб ра, 

та му нас ве да юць. Ка лі браць да рос-

лую ка ман ду, яна шмат «па дае», па-

куль у нас ня ма ста біль нас ці. За раз 

хлоп цы на бра лі вя лі кую скла да насць, 

та му цяж ка. Ка лі з'я віц ца ста біль-

насць, у ка манд ных спа бор ніц твах мы 

спа кой на мо жам на блі зіц ца да п'е дэс-

та ла. У аса біс тых вы ступ лен нях так-

са ма ёсць ня дрэн ныя хлоп цы: Па вел 

Бу лаў скі, які вый гра ваў эта пы Куб ка 

све ту, Анд рэй Лі ха віц кі.

— Вы зай ма е це ся ў за ле, дзе 

трэ ні ру юц ца і дзі ця чыя гру пы, ця-

пер у гім нас ты цы шмат дзя цей?

— Не, боль шасць баць коў вы бі-

ра юць спар тыў ную гім нас ты ку толь-

кі як ба за вы від спор ту, та му што 

гэ та вель мі доб ра для раз віц ця. Гэ та 

зна чыць, яны пры вод зяць дзя цей, а 

по тым за бі ра юць, каб ад даць у фут-

бол, ха кей і гэ так да лей. Ёсць, вя до-

ма, баць кі, якія хо чуць ва дзіць на 

за ня ткі і да лей, але дзі ця не хо ча. 

Мо жа, дзе цям не па да ба ец ца, та му 

што гэ та цяж кі від спор ту. Мно гіх па-

ло ха юць траў мы. Хоць ка жуць, што 

гім нас ты ка — адзін з са мых бяс печ-

ных ві даў спор ту, а, на прык лад, фут-

бол па ста тыс ты цы на шмат не бяс-

печ ней шы.

— Ці згод ны з гэ тым?

— Ка неш не, не!

— А вас траў мы не па ло ха лі?

— Бы ло та кое, што я на огул ба яў ся 

неш та ра біць у за ле, ву чыць эле мен ты. 

А по тым трэ не ры прос та пры му ша лі, да-

па ма га лі і страх пра хо дзіў. Ця пер вось 

па рваў ахіл, у гэ тым го дзе ла маў яшчэ 

па лец, спі цы ўстаў ля лі. Пе ра ло мы гэ та 

звы чай ная спра ва.

— Што зда ры ла ся з ахі лам?

— Праз два тыд ні пас ля чэм пі я на ту 

Еў ро пы па еха лі на спа бор ніц твы ў Гру зію, 

зда ваў там кам бі на цыю, і ён ча гось ці 

ада рваў ся. Ця пер трэ ба бу дзе два ме ся-

цы ха дзіць у гіп се, по тым ад наў ляц ца. 

Ка лі доў га ад па чы ва еш, цяж ка па чаць 

штось ці ра біць, трэ не рам да во дзіц ца 

пад штур хоў ваць, а по тым як-не будзь 

прый дзеш у за лу і па чы нае атрым лі вац-

ца, ду ма еш: «О, яшчэ зраб лю!» По тым 

яшчэ, і так ус па мі на еш, усё вяр та ец ца. 

Зна хо дзя чы ся ў гіп се, усё роў на ха джу ў 

за лу, ма цую тыя мыш цы, якія ма гу, каб 

за ха ваць фор му і па маг чы мас ці ад ра зу 

пры сту піць да трэ ні ро вак.

— «Зо ла та» чэм пі я на ту Еў ро пы для 

вас бы ло не ча ка ным?

— Я заў сё ды раз ліч ваю на тое, што 

трап лю ў фі на лы, а там ужо як пой дзе. 

Дум кі пра ўзна га ро ды, вя до ма, заў сё ды 

ёсць, але ні ко лі іх не пла ную, та му што, 

ка лі па чы наю ду маць пра ме да лі, вось 

ахі лы рвуц ца ці яшчэ што-не будзь зда-

ра ец ца. Апош нія га ды два прос та імк ну-

ся тра піць у фі нал, каб зра біць там сваё, 

па ка заць усё, на што здоль ны.

— Лю бі мыя прак ты ка ван ні ў вас 

ёсць?

— Не, а вось не лю бі мыя ёсць — гэ та 

конь-ма хі. З дзя цін ства яны ў мя не не 

атрым лі ва юц ца.

— У су свет ных лі да рах у спар тыў-

най гім нас ты цы сён ня япон цы, кі тай-

цы, аме ры кан цы, ра сі я не. У чым іх 

сак рэт?

— Цяж ка ска заць. Ну, на ват ка лі па-

раў ноў ваць Бе ла русь і Ра сію. Кра і на су-

се дзяў на шмат боль шая; лю дзей, якія 

зай ма юц ца гім нас ты кай, ад па вед на, так-

са ма больш, ёсць кан ку рэн цыя і вы бар. 

У нас жа па між па ка лен ня мі ча мусь ці 

атрым лі ва юц ца вя лі кія раз ры вы. Доб рыя 

хлоп цы 1994 го да на ра джэн ня, по тым 

ідзе пе ра пы нак у шэсць га доў, і ча гось ці 

да ся га юць толь кі мае ад на год кі, гэ та 

спарт сме ны 1999—2000 га доў на ра джэн-

ня, пас ля нас зноў та кі ж раз рыў бу дзе, 

хоць на бі ра юць дзя цей кож ны год.

«КА ЛІ ДУ МАЮ 
ПРА МЕ ДА ЛІ, АХІ ЛЫ РВУЦ ЦА»

Што пе ра шка джае на шым гім нас там пе ра ма гаць? 
Чэм пі ён Еў ро пы рас каз вае пра ста рыя за лы і сур' ёз ныя траў мы

 Да тэ мы
25 каст рыч ні ка ў До се стар туе чэм-

пі я нат све ту па спар тыў най гім нас ты-

цы. За да ча мі ні мум для бе ла рус кіх 

спарт сме наў — увай сці ў лік 24 най-

леп шых ка ман даў, гэ та да зво ліць пра-

цяг нуць ба раць бу за алім пій скія пу цёў-

кі ў То кіа. На шу ка ман ду ў До се прад-

ста вяць Ва сіль Мі ха лі цын, Ягор Ша-

 рам коў, Анд рэй Лі ха віц кі, Дзя ніс Сан у-

вонг і Ра ман Ант ро паў. Апош няй 

пра вер кай сіл пе рад тур ні рам стаў 

фран цуз скі этап Куб ка све ту, у якім 

двое бе ла ру саў даб ра лі ся да фі на лу, 

але так і не змаг лі за ва я ваць там ме-

да лі. У жа но чых спа бор ніц твах Бе ла-

русь на чэм пі я на це све ту прад ста вяць 

Ма рыя Лас тоў ская, Ган на Траў ко ва і 

Аляк санд ра Не ця жэн ка.

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

Наш спар тыў ны фес ты валь 
на мі на ва ны на прэ мію УЕ ФА

«Мя не пры вя лі ў гім нас ты ку 
ў пяць га доў, у за лу «Коль цы сла вы» 
ка ля ста ды ё на «Трак тар».

Экспрэс-навіныЭкспрэс-навіны

Алім пій скі агонь у То кіа 
бу дзе за па ле ны 11 са ка ві ка 2020 го да

Гэ та да та га да ві ны зем ле тра сен ня 2011-га

Ся род га лоў ных прэ тэн дэн-

таў на ме да лі ў Бу э нас-Ай рэ се 

плыў чы ха Анас та сія Шкур дай, 

якая ўжо не раз па ды ма ла ся на 

п'е дэс та лы між на род ных спа-

бор ніц тваў, гім наст ка Ган на Ка-

мен шчы ка ва, ска кун на ба ту це 

Іван Літ ві но віч, лёг ка ат ле ты 

Аляк сей Алек санд ро віч і Ган на 

Зуб ко ва.

На про ва дах ка ман ды пер-

шы ві цэ-прэ зі дэнт На цы я-

наль на га алім пій ска га ка мі тэ-

та Анд рэй Аста шэ віч за чы таў 

удзель ні кам спа бор ніц тваў па-

жа дан ні кі раў ні ка дзяр жа вы, 

прэ зі дэн та На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі. «Па мя тай-

це, аба ра няць спар тыў ную сла-

ву Бе ла ру сі — вя лі кі го нар. Пе-

ра ка на ны, што вы па цвер дзі це 

вы со кі ўзро вень ай чын най сіс-

тэ мы пад рых тоў кі ат ле таў і год-

на прад ста ві це сваю Ра дзі му на 

юнац кіх Алім пій скіх гуль нях у 

Ар ген ці не». Прэ зі дэнт НАК вы-

ка заў над зею, што Гуль ні шы-

ро ка рас чы няць пе рад ма ла ды-

мі бе ла рус кі мі ат ле та мі дзве ры 

ў спор це най вы шэй шых да сяг-

нен няў і ста нуць яр кім па чат кам 

кар' е ры.

ІІІ лет нія юнац кія Алім пій скія 

гуль ні прой дуць у Бу э нас-Ай рэ-

се, гэ та ўся го дру гі вы па дак 

пас ля Рыа-2016, ка лі паўд нё ва-

а ме ры кан скі го рад пры мае 

спа бор ніц твы та ко га маш та бу. 

Ад зна чым, што ў Ар ген ці не з'я-

вяц ца но ва ўвя дзен ні, якіх ня ма 

на да рос лых Алім пі я дах. На-

 прык лад, лёг кая ат ле ты ка бу-

дзе прад стаў ле на ў не звы чай-

ным фар ма це: за вы клю чэн нем 

кро су на 4000 метраў, у ас тат-

ніх дыс цып лі нах не бу дзе фі-

наль ных раў ндаў. Пе ра мож цы 

і пры зё ры ў бе гу, скач ках і кі-

дан ні бу дуць вы зна ча ныя па 

вы ні ках дзвюх спроб.

Пас ля пра цяг ла га пе ра пын ку 

ў алім пій скую пра гра му вяр та-

ец ца крос. Апош ні раз спа бор-

ніц твы па бе гу па пе ра се ча най 

мяс цо вас ці пра во дзі лі ся на 

Алім пій скіх гуль нях у 1924 го дзе 

ў Па ры жы. Лёг ка ат ле ты, якія 

спе цы я лі зу юц ца на дыс тан цы ях 

1500, 2000 і 3000 метраў, пас ля 

за вяр шэн ня сва ёй асноў най 

пра гра мы пра бя гуць крос, які 

вы зна чыць ме да ліс таў.

У гім нас ты цы прой дзе но вае 

комп лекс нае ка манд нае спа-

бор ніц тва, у якім бу дуць удзель-

ні чаць спарт сме ны з усіх ча ты-

рох гім нас тыч ных дыс цып лін: 

акра ба ты кі, спар тыў най і мас-

тац кай гім нас ты кі, скач ках на 

ба ту це.

У па рус ным спор це дэ бю туе 

кай тсёр фінг. Удзель ні кам трэ ба 

бу дзе зра біць два за плы вы, па 

вы ні ках якіх най леп шыя ква лі-

фі ку юц ца ў фі нал.

Ха кей на тра ве бу дзе прад-

стаў ле ны ў Бу э нас-Ай рэ се 

больш ка рот кай, але ды на міч-

най вер сі яй, вя до май як 

Hockey5s. Ана ла гіч ным чы нам 

фут бол за ме не ны на фут зал. 

За мест 40-хві лін ных тай маў і 

11 спарт сме наў, якія гу ля лі на 

ад кры тым па вет ры, як гэ та бы ло 

ў Сін га пу ры і Нан кі не, ка ман ды 

бу дуць пра во дзіць 20-хві лін ныя 

тай мы ў ка ман дах з пя ці ча ла век 

у за кры тым па мяш кан ні. Ганд-

бол, між тым, ру ха ец ца ў ін шы 

бок з увя дзен нем пляж най вер-

сіі, усе гуль ні прой дуць на пяс ку. 

Ве ла сі пе дыс ты змо гуць вы сту-

піць у трох дыс цып лі нах: кры тэ-

ры у ме, гон цы на 60 кіламетраў і 

ін ды ві ду аль най гон цы з раз-

дзель ным стар там. Гэ та да зво-

ліць ім на браць як ма га больш 

ач коў для сва ёй ка ман ды.

Так са ма ўпер шы ню прой дуць 

спа бор ніц твы па BMX-фрыс тай-

ле, якія ўжо ўвай шлі ў пра гра му 

Гуль няў-2020 у То кіа.

Свя та слаў ДРА НІЦ КІ:

Пас ля гуч ных пе ра мог Ві та ля Шчэр бы і Іва на Іван-

ко ва бе ла рус кая спар тыў ная гім нас ты ка ады шла ў 

цень. Ся род су свет ных лі да раў — япон цаў, кі тай цаў, 

аме ры кан цаў, ра сі ян — мы вель мі рэд ка чу ем бе-

ла рус кія проз ві шчы, але ўсё ж та кое зда ра ец ца. На 

ця пе раш нім чэм пі я на це Еў ро пы ў Глаз га на рэш це 

пра гу чаў і бе ла рус кі гімн, ма ла ды спарт смен Свя та-

слаў Дра ніц кі стаў пе ра мож цам у апор ным скач ку. 

Да рэ чы, апош ні раз на шы юні ё ры пе ра ма га лі на 

чэм пі я на це кан ты нен та аж но ў 2002 го дзе, та ды 

«зо ла та» за ва я ваў Аляк сей Іг на то віч.

Пас ля чэм пі я на ту Еў ро пы Свя та слаў па ві нен быў 

па чаць пад рых тоў ку да чэм пі я на ту све ту, але праз 

два тыд ні пас ля пе ра мо гі яго на пат ка ла ня ўда ча: на 

спа бор ніц твах у Гру зіі Дра ніц кі атры маў сур' ёз ную 

траў му і з-за гэ та га не здо леў зма гац ца за па па-

д ан не на мун дзі яль, які прой дзе ў гэ тым ме ся цы. 

Мы су стрэ лі ся са спартсменам, каб аб мер ка ваць 

ця пе раш нюю сі ту а цыю ў спар тыў най гім нас ты цы, 

ус пом ні лі Ві та ля Шчэр бу і трэ не ра Іва на Іван ко ва.

«АД ЧУЙ БУ ДУ ЧЫ НЮ»
Пад та кім дэ ві зам сён ня стар ту юць
ІІІ Юнац кія Алім пій скія гуль ні

На ша ка ман да ад пра ві ла ся ў Ар ген ці ну яшчэ ў се ра ду, у яе склад увай шлі 

37 спарт сме наў і 18 трэ не раў. Бе ла рус кія ат ле ты вы сту пяць у 16 ві дах спор ту: 

акра ба ты ка, ба раць ба, спар тыў ная гім нас ты ка, мас тац кая гім нас ты ка, вес ла ван не 

на бай дар ках і ка ноэ, ака дэ міч нае вес ла ван не, дзю до, лёг кая ат ле ты ка, су час нае 

пя ці бор'е, страль ба з лу ка, ку ля вая страль ба, тэ ніс, на столь ны тэ ніс, па рус ны спорт, 

пла ван не і скач кі на ба ту це.

У цы ры мо ніі ад крыц ця экс па зі цыі пры няў удзел кі-

раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства Бе ла ру сі Ула дзі-

мір Ма кей. Вы стаў ка ар га ні за ва на на пя рэ дад ні ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў, якія ў на ступ ным го дзе прой дуць у 

Мін ску. Та му на ме ра пры ем стве так са ма быў да дзе ны 

старт маш таб най між на род най прэ зен та цыі гэ тай 

спар тыў най па дзеі.

Фо та вы стаў ка «Быць чэм пі ё нам: 

гіс то рыя вя лі кіх пе ра мог», 

пры све ча ная бе ла рус ка му спор ту 

і ўкла ду кра і ны ў алім пій скі 

рух, на гэ тым тыд ні пра хо дзіць 

у штаб-ква тэ ры Ар га ні за цыі 

Аб' яд на ных На цый у Нью-Ёр ку.

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт 

да зво ліў пра вес ці пра цэ ду ру ме-

на ві та ў гэ ты дзень. «МАК пры-

няў пра па но ву япон ска га бо ку. 

Мы ўзя лі на ся бе аба вя за цель ства 

да па ма гаць у ад наў лен ні па цяр-

пе лых тэ ры то рый дзе толь кі маг-

чы ма», — за явіў прэ зі дэнт МАК 

То мас Бах.

Фу ку сі ма ака за ла ся ад ной з трох 

прэ фек тур, ра зам з Іва тэ і Мі я гі, якія 

най больш па цяр пе лі ад са ма га ма гут-

на га за ўсю гіс то рыю Япо ніі зем ле тра-

сен ня і цу на мі, якое ру шы ла за ім. Пад-

зем ныя штурш кі спра ва ка ва лі буй ную 

ра ды я цый ную ава рыю на АЭС «Фу ку-

сі ма-1». У вы ні ку пры род на га ка та кліз-

му за гі ну лі 16 тысяч ча ла век.

Эс та фе та алім пій ска га агню пра доў-

 жыц ца больш за ча ты ры ме ся цы. 

24 лі пе ня 2020 го да, у дзень цы ры мо ніі 

ад крыц ця Гуль няў, фа кел бу дзе да стаў-

ле ны на на цы я наль ны ста ды ён То кіа. 

Згод на з рэг ла мен там МАК пра цяг-

ласць эс та фе ты алім пій ска га агню не 

па він на пе ра вы шаць 100 су так. Для ар-

га ні за та раў То кіа-2020 бы ло вы ра ша на 

зра біць вы клю чэн не.

Усе бе ла рус кі спар тыў ны фес ты-

валь «Та та, ма ма, я — фут боль ная 

сям'я!», які ар га ні за ва ла Бе ла рус-

кая фе дэ ра цыя фут бо ла, на мі на ва-

ны на прэ мію UEFA GROW 2018.

Пра гра ма UEFA GROW бы ла за пу-

шча на ў 2015 го дзе і на цэ ле на на ака-

зан не са дзей ні чан ня Еў ра пей скім фут-

боль ным аса цы я цы ям у раз віц ці гуль ні 

ну мар адзін у та кіх га лі нах, як ма са вы 

фут бол, мар ке тынг і ка му ні ка цыі.

28 ве рас ня не за леж нае жу ры вы ву-

чы ла і аб мер ка ва ла кож ную са 106 за-

явак, якія бы лі па да дзе ны Еў ра пей скі мі 

фут боль ны мі аса цы я цы я мі на прэ міі 

UEFA GROW 2018. Па кож най з пя ці 

на мі на цый бы лі ада бра ныя тры най леп-

шыя пра ек ты, з лі ку якіх бу дуць абра-

ныя пе ра мож цы. Пяць аса цы я цый — 

ула даль ні каў прэ мій у на мі на цы ях 

«Імідж», «Удзел», «Да лу чэн не», «Пры-

бы так», «Мар ке тынг у жа но чым фут бо-

ле» бу дуць вы зна ча ны на ўра чыс тай 

цы ры мо ніі, якая прой дзе ў рам ках Кан-

фе рэн цыі УЕ ФА GROW у Ры зе 

30—31 каст рыч ні ка 2018 го да.

Ся мей ны фес ты валь «Та та, ма ма, я — 

фут боль ная сям'я!» быў уклю ча ны ў 

трой ку най леп шых у на мі на цыі 

«Удзел». У лі ку фі на ліс таў, акра мя 

АБФФ, так са ма пра ек ты ад фут боль ных 

аса цы я цый Анг ліі і Ру мы ніі. Ад зна чым, 

што па гэ тай на мі на цыі жу ры да вя ло ся 

вы бі раць з за явак ад двац ца ці ся мі еў-

ра пей скіх фут боль ных аса цы я цый.

Матэрыялы падрыхтавала Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
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