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Ар га ні за цый ны ка-

мі тэт ХХХІІ лет ніх 

Алім пій скіх гуль няў 

і ХVІ Па ра а лім пій-

скіх гуль няў у То кіа 

на зваў імя пер ша га 

ат ле та, які пас ля цы-

ры мо ніі за паль ван-

ня агню. 12 са ка ві ка 

2020 го да ў ста ра-

жыт най Алім піі пра-

ня се фа кел.

Пра ва ад крыць эс та-

фе ту да дзе на алім пій скай 

чэм пі ён цы 2004 го да ў ма-

ра фон скім бе гу Мі дзу кі 

На гу ці.

Фа кел у Грэ цыі пра ня-

суць так са ма трох крат ныя 

алім пій скія чэм пі ё ны — 

дзю да іст Та да хі ра На му ра 

і Са оры Ёа шы да (жа но чая 

ба раць ба). Яны да ста вяць 

яго ў Япо нію спе цы яль ным 

авія рэй сам.

Пер шая част ка эс та фе-

ты прой дзе ў Грэ цыі з 12 

да 19 са ка ві ка 2020 го да. 

Пас ля по лы мя Гуль няў бу-

дзе пе ра да дзе на арг ка мі-

тэ ту «То кіа-2020» пад час 

спе цы яль най цы ры мо ніі на 

Па на фі ней скім ста ды ё не, 

якая бу дзе ўклю чаць куль-

тур ную пра гра му з удзе лам 

грэ час кіх і япон скіх ар тыс-

таў, а так са ма па пу ляр на га 

му зыч на га ка лек ты ву Ехіlе 

Hеrо.

Ды зайн фа ке ла натх-

нё ны воб ра зам квіт не ю-

чай са ку ры, усім зна ё май 

і са май лю бі май квет кі 

ў Япо ніі. З на ды хо дам се-

зо на цві цен ня са ку ры ў са-

ка ві ку 2020 го да алім пій скі 

фа кел бу дзе ін тэ гра ва ны 

ў кан цэп цыю эс та фе ты 

алім пій ска га агню «На-

дзея асвят ляе наш шлях» 

і пач не сваё па да рож жа па 

Япо ніі.

Так са ма на гэ тым тыд ні 

бы лі прад стаў ле ны ўзо ры 

бу ке таў, якія ўру чаць ме да-

ліс там Алім пі я ды. Бу ке ты 

ство раць з кве так, вы ра-

шча ных у паў ноч на-ўсход-

няй част цы Япо ніі, асаб лі ва 

па цяр пе лай ад зем ля тру су 

і цу на мі 2011 го да. Скла-

дац ца яны бу дуць з кве так 

эў сто мы, вы ра шча ных у 

прэ фек ту ры Фу ку сі ма, і га-

рэ чаў кі з прэ фек ту ры Іва тэ, 

што, на дум ку арг ка мі тэ та 

Гуль няў, пра дэ ман струе 

ад наў лен не гэ тых рэ гі ё наў 

пас ля зем ля тру су, цу на мі і 

на ступ стваў ава рыі на АЭС 

у Фу ку сі ме.

Ка ля пя ці ты сяч бу ке-

таў уру чаць спарт сме нам 

на ме даль ных цы ры мо ні ях 

Алім пій скіх і Па ра алім пій-

скіх гуль няў 2020 го да. Да 

бу ке та так са ма бу дзе пры-

ма ца ва ная ляль ка з та ліс-

ма на мі Гуль няў Мі рай та ва 

і Са мэй ці. Пра ек ты пра па-

на ва ны Са ве там кве так 

Япо ніі.

«Ду маю, што гэ та цу-

доў ныя бу ке ты, якія да-

па мо гуць па дзя ліц ца мо-

ман та мі тры ум фу спарт-

сме наў з людзь мі па ўсім 

све це», — за явіў га лоў ны 

апе ра цый ны ды рэк тар ар-

га ні за цый на га ка мі тэ та 

Юкі хі ка Ну на му ра.

За раз бе ла рус кая ка ман-

да пра хо дзіць за ключ ную 

пад рых тоў ку да се зо на на 

сне зе ў фін скім Кан ты я лах-

ці. Ту ды ад пра ві лі ся Іры на 

Крыў ко, Дзі на ра Алім бе ка-

ва, Ган на Со ла, Іры на і Але на 

Кру чын кі ны, Ад элі на Са бі та-

ва, Ан тон Смоль скі, Ра ман 

Ялёт наў, Сяр гей Ба чар ні каў, 

Мі ка лай Ла зоў скі, Вік тар 

Крыў ко, Мі кі та Ла бас таў і 

Мак сім Ва ра бей. А да гэ та га 

бе ла рус кія бія тла ніс ты пра-

вя лі кант роль ную трэ ні роў ку 

ў Цю ме ні, дзе най леп шым з 

муж чын стаў Мі кі та Ла бас-

таў, а з жан чын — Іры на 

Крыў ко. Кант роль ныя трэ-

ні роў кі ў Кан ты я лах ці вы-

зна чаць, хто з спарт сме наў 

ад пра віц ца на Ку бак све ту, 

а хто на Ку бак ІBU.

«Па куль усё ідзе до сыць 

доб ра, ува хо джу ў се зон з 

доб рым на стро ем і сі ла мі. 

Бу ду па тра ба ваць ад ся бе 

ста біль ных вы ні каў. У гэ-

тым се зо не ўсе на шмат 

больш упэў не ныя, та му 

ў тых жа эс та фе тах, мне 

зда ец ца, у нас усё па він на 

склас ці ся доб ра. Мы да да-

лі і ў страль бе, і функ цы я-

наль на», — рас ка за ла Дзі-

на ра Алім бе ка ва.

У трэ нер скім шта бе ад-

зна ча юць, што ў ця пе раш нім 

між се зон ні быў зроб ле ны 

ак цэнт на пад рых тоў ку біят-

ла ніс таў для вы ступ лен няў 

на ся рэд ня гор'і, бо га лоў ныя 

стар ты на ступ ных га доў бу-

дуць пра хо дзіць ме на ві та на 

та кім рэ лье фе. «Не ўза ба ве 

мож на бу дзе пра ве рыць, ці 

ў пра віль ным на прам ку мы 

ідзём да Алім пій скіх гуль-

няў, — ад зна чае га лоў ны 

трэ нер збор най Бе ла ру сі 

Юрый АЛЬ БЕРС. — Па ўсіх 

па каз чы ках у нас у ка ман-

дзе ідзе па ляп шэн не якас ці 

страль бы».

Га лоў ны трэ нер так са ма 

пра ка мен та ваў стан на ту ра-

лі за ва ных ра сі я нак сяс цёр 

Кру чын кі ных, якія прый шлі ў 

бе ла рус кую ка ман ду ў па чат-

ку мі ну ла га се зо на і прай шлі 

сё ле та паў на вар тас ную пад-

рых тоў ку ра зам са збор най 

ад па чат ку да кан ца, і Ад элі-

ны Са бі та вай, якая да лу чы-

ла ся да бе ла ру сак у гэ тым 

між се зон ні. «Ка лі Са бі та ву 

пра тэс ці ра ва лі на лы жа ро-

лер ным трэд ба не, у яе вы яві-

лі ся вы со кія па каз чы кі, што 

да зва ляе быць у на цы я наль-

най ка ман дзе. Яна ма ла дая 

спарт смен ка, ёй 23 га ды, та-

му ёсць усе шан цы, што Адэ-

лі на раcкрыецца да Алім пій-

скіх гуль няў. Мы спа дзя ём ся 

на пад рас та ю чае па ка лен не, 

але гэ та заўт раш ні дзень. 

Нам трэ ба бу дзе вы сту паць 

сён ня і на Алім пій скіх гуль нях 

2022 го да, та му прый шло ся 

звяр нуц ца да ра сій скіх спарт-

сме наў».

Аб гэ тым за явіў прэ зі дэнт Між на род-

на га алім пій ска га ка мі тэ та То мас Бах 

у Ка та ві цах, звяр та ю чы ся да дэ ле га-

таў пя тай Су свет най кан фе рэн цыі па 

су праць дзе ян ні пры мя нен ню за ба-

ро не ных прэ па ра таў у спор це.

Да рож ная кар та бу дзе скла дац ца з ча-

ты рох асноў ных пунк таў:

 До пінг-про бы, узя тыя на пя рэ дад ні 

Алім пій скіх гуль няў, бу дуць за хоў вац ца 

10 га доў. За раз МАК за хоў вае на пра-

ця гу дзе ся ці га доў толь кі до пінг-про бы, 

узя тыя пад час Гуль няў. МАК бу дзе на кі-

роў ваць срод кі на ства рэн не схо ві шчаў 

для змяшчэння до пінг-про б, узя тых па лі ніі 

між на род ных фе дэ ра цый і на цы я наль ных 

ан ты до пін га вых агенц тваў.

 На Алім пій скіх гуль нях у То кіа бу дзе 

ўве дзе ны тэст на ге не тыч нае ска на ван-

не.

 Па вя лі чац ца да та цыі на на ву ко выя 

да сле да ван ні ў ба раць бе з ужы ван ня мі 

за ба ро не ных прэ па ра таў.

 Су свет нае ан ты до пін га вае агенц тва 

(WADA) атры мае больш паў на моц тваў 

пры пра вя дзен ні рас сле да ван няў у га-

лі не пры мя нен ня за ба ро не ных прэ па-

ра таў.

«Шэсць га доў та му я аб вяс ціў, што МАК 

на кі руе 10 млн до ла раў на аба ро ну чыс-

тых спарт сме наў. Мы да маг лі ся гэ та га. 

Сён ня ад імя МАК я даю яшчэ ад но абя-

цан не: ар га ні за цыя вы дзе ліць да 10 млн 

до ла раў на на ступ ны план дзе ян няў», — 

ска заў прэ зі дэнт МАК. То мас Бах так са ма 

ад зна чыў, што толь кі пры пад трым цы іні-

цы я тыў па ба раць бе з до пін гам на ўзроў ні 

ўра даў кра ін — чле наў МАК мож на бу дзе 

да маг чы ся па стаў ле ных мэт.

Да рэ чы, на гэ тым тыд ні ста ла вя до ма 

імя но ва га кі раў ні ка WADA, ім стаў мі ністр 

спор ту Поль шчы Ві тальд Бань ка. 35-га-

до вы па ляк бы лы лёг ка ат лет, удзель нік 

чэм пі я на таў све ту і Алім пій скіх гуль няў. 

З 2015 го да ён уз на чаль вае мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му Поль шчы. Бань ка ўсту-

піць на па са ду 1 сту дзе ня 2020 го да. Да 

кан ца бя гу ча га го да ўзна чаль ваць ар га-

ні за цыю бу дзе ця пе раш ні прэ зі дэнт бры-

та нец Крэйг Ры дзі, ён уз на чаль вае WADA 

апош нія шэсць га доў.

На ўра чыс тай 

цы ры мо ніі «The 

Beach Soccer 

Stars — 2019», 

якая пра хо дзі ла 

пад эгі дай ФІ ФА 

ў Ду баі, Між на род-

ная фе дэ ра цыя 

пляж на га фут бо ла 

на зва ла най леп-

шых па вы ні ках 

се зо на. У на мі на-

цыі «Най леп шая 

спар тыў ная па-

дзея го да» за ла ты 

знак быў ад да дзе-

ны ІІ Еў ра пей скім 

гуль ням 2019 го да 

ў Мін ску.

Па вы ні ках га ла са ван ня, удзел у якім пры-

ма лі ўсе на цы я наль ныя фе дэ ра цыі, дзе прад-

стаў ле ны пляж ны фут бол, бе ла рус кі топ-тур-

нір абы шоў Су свет ныя пляж ныя гуль ні ў Ка-

та ры і ква лі фі ка цыю да мун ды я ля пад пат ра-

на жам Саль ва до ра. Пры ўру чэн ні ўзна га ро ды 

Між на род ная фе дэ ра цыя ад зна чы ла вы со кі 

пра фе сі я на лізм ка ман ды, якая ар га ні за ва ла 

тур нір, і агуль ны ўзро вень ме ра пры ем ства, 

які цал кам ад па вя даў то па вым су свет ным 

стан дар там.

Акра мя та го, у топ-3 лаў рэ а таў прэ міі «най-

леп ша му трэ не ру го да» тра піў ру ля вы на шай 

на цы я наль най дру жы ны Ні ка лас Аль ва ра да. 

Ад нак у вы ра шаль най ста дыі га ла са ван ня іс-

па нец са сту піў трэ не ру бра зіль скай збор най 

Жыл бер та да Кос та, які, да рэ чы, у свой час 

узначальваў «бе ла кры лых».

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На су страч То кіа-2020На су страч То кіа-2020

Фа кель ную 
эс та фе ту 
Алім пі я ды 
ад крые 
ма ра фон ка

МАК вы дат ка ваў 
10 млн до ла раў на план 
су праць пры мя нен ня 
за ба ро не ных рэ чы ваў

На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

У кан цы ліс та па да 
стар туе бія тлон ны се зон
Ку бак све ту пач нец ца ў швед скім Эс тэр сун дзе 

30 ліс та па да

Доб рыя на ві ныДоб рыя на ві ны

ТУР НІР «ПЛЯЖ НІ КАЎ» — 
НАЙ ЛЕП ШЫ Ў СВЕ ЦЕ!

Бу кет зле ва — для Алім пій скіх гуль няў, 
спра ва — для Па ра а лім пій скіх гуль няў.

Стар шы ня Аса цы я цыі «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла» 
Ула дзі мір БА ЗА НАЎ і кі раў нік Аса цы я цыі «Фе дэ ра цыя пляж на га фут бо ла» 

Аляк сей СЫ ЧОЎ з уз на га ро дай.

У гэ тым се зо не тур нір уклю чае ў ся бе дзе вяць эта паў, якія акра мя Шве цыі 

пры муць Нар ве гія, Чэ хія, Фін лян дыя, Сла ве нія, Гер ма нія, Фран цыя і Аў стрыя. 

Чэм пі я нат све ту па бія тло не прой дзе з 12 да 23 лю та га 2020 го да ў італь ян скім 

Ант холь цы. Ку бак ІBU ў гэ тым се зо не бу дзе скла дац ца з вась мі эта паў, тур нір 

стар туе 25 ліс та па да ў нар веж скім Шу шэ не, а за ключ ны вось мы этап пры муць 

бе ла рус кія «Раў бі чы», ён прой дзе з 2 да 8 са ка ві ка.


