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Ня гле дзя чы на тое, што 

гэ тая па дзея ўжо за ма-

ца ва ла ся ў спар тыў ным 

ка лен да ры кра і ны, Мін-

скі паў ма ра фон і гэ тым 

ра зам змог здзі віць 

удзель ні каў і ама та раў 

спор ту, якія на зі ра лі за 

свя там бе гу збо ку.

У са мым ма са вым за бе гу 

кра і ны пры ня лі ўдзел 40 ты-

сяч ча ла век з 68 кра ін све ту, 

гэ та рэ корд і, ма быць, га лоў-

ны па каз чык па спя хо вас ці 

лю бой па доб най па дзеі. Та-

кая коль касць удзель ні каў 

свед чыць яшчэ і пра тое, 

што Мін скі паў ма ра фон з 

кож ным го дам па сту по ва 

за ва ёў вае ўсё боль шую па-

ва гу.

Боль шасць удзель ні каў 

(25 ты сяч бе гу ноў) вы ра шы-

ла пе ра адо лець са мую ка-

рот кую дыс тан цыю за бе гу ў 

5,5 км. Га лоў ная ма ты ва цыя 

тут пе ра маг чы не ка гось ці, 

а перш за ўсё ся бе. «Сё лет-

ні паў ма ра фон стаў са мым 

моц ным па на па ле эмо цый. 

Мы вель мі за да во ле ныя і 

ўжо па чы на ем ду маць аб 

Мін скім паў ма ра фо не 2020 

го да. Па спра бу ем на ле та 

здзі віць усіх удзель ні каў 

якас цю і зра біць яго больш 

ма са вым і спар тыў ным. 

Вель мі важ на, каб да нас 

пры яз джа лі эліт ныя ат ле ты, 

мы па ста ра ем ся іх пры цяг-

нуць», — ска заў стар шы ня 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

лёг кай ат ле ты кі Ва дзім 

ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ.

Па ка заль ным стаў і дзі-

ця чы за бег — не толь кі ма-

са вас цю, але і тым, што пе-

ра важ ная боль шасць юных 

удзель ні каў вый шлі на старт 

ра зам з баць ка мі, якія яшчэ 

ня даў на са мі пе ра адоль ва лі 

дыс тан цыю па ву лі цах ста-

лі цы.

Што да ты чыц ца са май 

скла да най дыс тан цыі ў 21,5 км, 

то сё ле та ў Мін ску па ка заць 

свае най леп шыя вы ні кі гос-

ці з за меж жа не змаг лі. Як 

ад зна ча юць спе цы я ліс ты, 

гэ та ста ла вы ні кам скла-

да най тра сы і вет ра на га, 

пра ха лод на га на двор'я. 

Да рэ чы, мін ская тра са ўжо 

не афі цый на лі чыц ца ад ной 

з са мых скла да ных у гэ тым 

рэ гі ё не, чым за слу жы ла ад-

па вед ную па ва гу.

Пе ра мож цай ся род жан-

чын у паў ма ра фо не ста ла 

бе ла рус ка Ні на Са ві на, яе

час — 1 га дзі на 11 хві лін 

24 се кун ды. Ад зна чым, што да 

гэ тай пе ра мо гі спарт смен-

ка іш ла доў га, не раз спы-

ня ю чы ся по бач з ты ту лам. 

Сё ле та Ні на пе ра маг ла з 

аса біс тым рэ кор дам і аб на-

ві ла рэ корд тра сы, той са-

мы, які ў жа но чай ка тэ го рыі 

за ста ваў ся ня змен ным з 

2016 го да і на ле жаў Воль-

зе Ма зу ро нак, — 1 га дзі на 

11 хві лін 44 се кун ды. На га-

да ем, Са ві на ўжо мае алім-

пій скую лі цэн зію, та му гэ тая 

пе ра мо га ў Мін ску ста ла ад-

ным з кро каў на шля ху да 

То кіа. «Я ўжо бы ла на Мін-

скім паў ма ра фо не ў пры зах, 

але вось пе ра маг чы ні як не 

ўда ва ла ся, — ад зна чы ла Ні-

на. — Гэ тым ра зам па шан-

ца ва ла, хоць, вя до ма, уда-

ча — гэ та вы нік сур' ёз ных 

трэ ні ро вак. Се зон пра цяг ва-

ец ца, ра да ўста на віць свой 

аса біс ты рэ корд, а так са ма 

аб на віць да сяг нен не тра сы. 

Але мэ та на кі ра ва на рых ту-

ю ся да Алім пій скіх гуль няў. 

Спа дзя ю ся, най леп шае маё 

вы ступ лен не бу дзе ме на ві та 

там».

Дру гі час у Мін ску па ка-

за ла спарт смен ка з Эфі о піі 

Шэ га Ма е рэ гу, трэ цяй ста ла 

яе парт нёр ка па ка ман дзе 

Тэс фа неш Дэ нбі. «Вы дат-

ныя спа бор ніц твы і до сыць 

скла да ная тра са. Бы ло ня-

прос та, але я ра да, што здо-

ле ла за няць дру гое мес ца 

і па ка заць ня дрэн ны час! 

Кан ку рэн цыя бы ла год ная, 

што, вя до ма, так са ма паў-

плы ва ла на вы нік. Ат мас фе-

ра ў вас вель мі кру тая!» — 

ад зна чы ла ся рэб ра ная 

пры зёр ка.

У муж чын пер шым пе ра-

сёк фі ніш ную ры су ат лет з 

Эрыт рэі Бер хан Хід ру Афе-

 вер кі (1 га дзі на 4 хві лі ны 

9 се кун даў), дру гім стаў укра -

і нец Мі ка лай Лу кім чук, прай-

граў шы лі да ру за бе гу 22 се-

кун ды. Трэ цяе мес ца за няў 

ке ні ец Да від Кіп туі Та рус. 

«Я ў Мін ску стар тую ўжо не 

пер шы раз, і кож ны раз пры-

яз джаю з за да валь нен нем, 

па чы на ю чы з май го дру го га 

паў ма ра фо ну: тут доб рая 

ар га ні за цыя і стаў лен не да 

спарт сме наў. Доб рая тра са, 

з гор ка мі, — ка жа пры зёр з 

Укра і ны. — Са пер ні каў ха-

це ла ся б мац ней шых, не ка-

то рыя ке ній цы бы лі траў ма-

ва ныя. Хі ла ры Кі маё, які ле-

тась зма гаў ся за пе ра мо гу, 

так са ма не па ка заў най леп-

ша га вы ні ку. Але я ўсё роў-

на за да во ле ны тым, як сам 

пра бег. Усё скла ла ся вы дат-

на! Дзя куй ар га ні за та рам за 

за пра шэн не і за та кое свя та, 

якое яны до раць усёй Бе ла-

ру сі і, на пэў на, уся му све ту. 

Бо тут шмат за меж ных гас-

цей, якія са праў ды бу дуць 

пры ем на здзіў ле ны ме ра-

пры ем ствам!»

У рам ках Мінск ага паў-

ма ра фо ну прай шоў «ну ля-

вы за бег». Яго ўдзель ні-

ка мі ста лі ва лан цё ры, якія 

пад тры ма лі іні цы я ты ву па 

збо ры піт ных бу тэ лек пад-

час паў ма ра фо ну. Эка-за-

бег скон чыў ся не фі ніш най 

пра мой, а піт ны мі пунк та-

мі на кар це марш ру ту. Та-

кім спо са бам на ша кра і на 

анан са ва ла да лу чэн не да 

між на род най эка ла гіч най 

ак цыі Wоrld Сlеаn Uр, якая 

прой дзе 21 ве рас ня.

АН ТУ РАЖ ЛЮ БІ МАЙ СТА ЛІ ЦЫ
Мін скі паў ма ра фон чар го вы раз здзіў ляе сва ім раз ма хам

Но вы спар тыў ны цэнтр раз мяс -

ціў ся па ву лі цы Бур дзей на га 

ў Фрун зен скім ра ё не, які неба га-

 ты на спар тыў ныя збу да ван ні. 

Бу даў ніц тва комп лек су па ча ло-

ся ў ве рас ні 2017 го да, а ўве дзе-

ны ў экс плу а та цыю ён быў ужо 

29 снеж ня 2018 го да.

Іні цы я та рам бу даў ніц тва цэнт ра 

ста ла Бе ла рус кая фе дэ ра цыя ганд-

бо ла, якая лі чыць, што з'яў лен не 

про філь на га аб' ек та ў гу ста на се ле-

ным ра ё не ста лі цы да зво ліць сур' ёз-

на па леп шыць сі ту а цыю з рэ зер вам, 

па пу ля ры за ваць ганд бол і ўдас ка на-

ліць сіс тэ му пад рых тоў кі спарт сме наў 

вы со ка га кла са па ганд бо ле на ўзроў-

ні вы шэй ша га звя на. На ўра чыс тай 

цы ры мо ніі ад крыц ця До ма ганд бо ла 

пры сут ні ча лі га на ро выя гос ці: кі раў-

нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім 

Ры жан коў, стар шы ня Мін гар вы кан-

ка ма Ана толь Сі вак, ле ген дар ны 

ай чын ны трэ нер Спар так Мі ра но віч, 

алім пій скія чэм пі ё ны Аляк сандр Кар-

ша ке віч, Юрый Шаў цоў, Кан стан цін 

Ша ра ва раў, Анд рэй Бар ба шын скі, 

шас ці ра зо вы пе ра мож ца Лі гі чэм пі ё-

наў Сяр гей Ру тэн ка, а так са ма мі ністр 

спор ту і ту рыз му кра і ны Сяр гей Ка-

валь чук, стар шы ня Фе дэ ра цыі ганд-

бо ла Бе ла ру сі Ула дзі мір Ка нап лёў і 

стар шы ня Між на род най фе дэ ра цыі 

ганд бо ла Ха сан Мус та фа.

Сяр гей Ка валь чук вы ка заў упэў-

не насць у тым, што но вы спар тыў ны 

аб' ект да зво ліць ай чын най шко ле 

ганд бо ла зра біць якас ны крок на пе-

рад. «Апош нім ча сам Мінск ста но віц-

ца арэ най для важ ных між на род ных 

па дзей, та кіх як Еў ра пей скія гуль ні 

або лёг ка ат ле тыч ны матч Еў ро па — 

ЗША. Ад крыц цё До ма ганд бо ла — не 

та кое маш таб нае ме ра пры ем ства, ад-

нак для раз віц ця бе ла рус ка га спор ту 

ў цэ лым і ганд бо ла ў пры ват нас ці яно 

не менш іс тот нае. Сва і мі гуч ны мі пе-

ра мо га мі на між на род най арэ не на шы 

ганд ба ліс ты за слу жы лі з'яў лен не та-

ко га аб' ек та», — ад зна чыў мі ністр.

Комп лекс уклю чае гуль ня вую пля-

цоў ку пло шчай 1,2 тыс. кв. м з тры-

бу на мі на 250 гле да чоў, трэ на жор ную 

за лу, за лу гім нас ты кі, ад мі ніст ра цый-

ны кор пус з ду ша вы мі, рас пра наль-

ня мі, па ко я мі трэ не раў. Ганд боль ны

цэнтр раз лі ча ны для трэ ні ро вак як 

дзі ця чых ка ман даў, так і на цы я наль-

ных збор ных. Яго пар кет, які, да рэ-

чы, вы бі раў сам Сяр гей Ру тэн ка, ужо 

апра ба ва ла муж чын ская збор ная 

кра і ны. Ула дзі мір Ка нап лёў ад зна-

чыў, што па доб нае па крыц цё бы ло 

вы ка ры ста на на Алім пій скіх гуль нях,

яно бяс печ нае для спарт сме наў і зні-

жае маг чы масць атры ман ня траў мы. 

«Па бу да ваць аб' ект бы ло ня прос та, 

ён каш та ваў тры з не вя лі кім міль ё ны 

до ла раў, хоць бы ло раз лі ча на, што

да вядзец ца вы дат ка ваць на яго 

больш за ча ты ры міль ё ны. Гэ та зна-

чыць, у нас яшчэ за ста лі ся гро шы на 

тое, каб мы змаг лі па бу да ваць комп-

лекс для гуль ні ў пляж ны ганд бол. Ён 

як раз бу дзе каш та ваць кры ху больш 

за міль ён до ла раў», — рас ка заў Ула-

дзі мір Мі ка ла е віч. 

Не вы пад ко ва, што на ад крыц ці До-

ма ганд бо ла ў Мін ску па бы валі кі раў нік 

Між на род най фе дэ ра цыі Ха сан Мус та-

фа і ге не раль ны сак ра тар Еў ра пей скай 

ганд боль най фе дэ ра цыі Мар цін Хаў-

стляй нэр. У 2026 го дзе Мінск раз ліч вае 

пра вес ці чэм пі я нат Еў ро пы па ганд-

бо ле, су стрэ ча Сяр гея Ка валь чу ка з 

гас ця мі — пер шы крок у гэ тым кі рун ку. 

Ха сан Мус та фа і Мар цін Хаў стляй нэр 

азна ё мі лі ся з інф ра струк ту рай Мін ска 

і па дзя лі лі ся сва і мі цёп лы мі ўра жан ня-

мі ад на шай кра і ны. «Я быў у Мін ску 

12 га доў та му і ця пер ура жа ны ўба-

ча ным. Мінск змя ніў ся, і я він шую Бе-

ла русь з тым, што тут з'я ві лі ся та кія 

добрыя ўмо вы для жыц ця і за ня ткаў 

спор там. Ве даю, што ў ва шай кра і-

не прай шло шмат буй ных тур ні раў, я 

ўпэў не ны, у далейшым коль касць та кіх 

па дзей бу дзе толь кі па вя ліч вац ца», — 

ад зна чыў Ха сан Мус та фа.

Экс прэс-на ві ныЭкс прэс-на ві ны

ВАЖ НАЯ ПЕ РА МО ГА 
НА АПОШ НЯЙ ХВІ ЛІ НЕ

У што тыд нё вым агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра най-

больш ак ту аль ныя па дзеі ў све це спор ту.

1. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» атры ма лі пе ра мо гу ў 

дру гім мат чы да маш няй се рыі, на апош няй хві лі не на нёс шы 

па ра жэн не маг ні та гор ска му «Ме та лур гу» — 3:2.

Пас ля гэ тай су стрэ чы мін ча не пра вя дуць на лё дзе «Мінск-Арэ-

ны» яшчэ два па ядын кі: 18 ве рас ня — з ха ба раў скім «Аму рам» і 

21 ве рас ня — з фін скім «Ёке ры там» з Хель сін кі.

На га да ем, свой 12-ы се зон у Кан ты нен таль най ха кей най 

лі зе «зуб ры» па ча лі з трох па ра жэн няў за пар, са сту піў шы до ма 

ніж не кам ска му «Наф та хі мі ку» (2:4), а ў гас цях — мас коў ска му 

«Ды на ма» (2:3) і «Со чы» (4:5). Пер шую пе ра мо гу «зуб ры» ад-

свят ка ва лі, абы граў шы ў Маск ве ха ке іс таў «Спар та ка» з лі кам 

5:4, але ня ўда ла па ча лі но вую да маш нюю се рыю, са сту піў шы 

«Сі бі ры» (2:3).

2. Прай шлі мат чы 21-га ту ра чэм пі я на ту кра і ны па фут-

бо ле. Са лі гор скі «Шах цёр» адо леў на вы ез дзе фут ба ліс таў 

«Іс ла чы» з мі ні маль най пе ра ва гай 1:0, мін скае «Ды на ма» 

пе рай гра ла на сва ёй арэ не гас цей са «Слуц ка» — 2:1. У Ма-

зы ры мяс цо вая «Сла вія» і ста ліч ны «Энер ге тык-БДУ» згу ля лі 

ўні чыю — 2:2. Ра ней фут ба ліс ты брэсц ка га «Ды на ма» раз гра-

мі лі ў ся бе до ма «Мінск» — 3:0, а ба ры саў скі БА ТЭ пе рай граў 

на сва ёй арэ не «Га ра дзею» — 2:1. Жо дзін скае «Тар пе да-Бе л-

АЗ» у ся бе до ма адо ле ла гро дзен скі «Нё ман» з мі ні маль най 

пе ра ва гай — 1:0.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: «Ды на ма» (Брэст) — 51 ач ко 

(20 мат чаў), БА ТЭ — 46 (19), «Шах цёр» — 46 (19), «Ды на ма» 

(Мінск) — 40 (20), «Тар пе да-Бе лАЗ» — 35 (21), «Іс лач» — 34 (21).

3. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва ня ўда ла стар-

та ваў у гру па вым эта пе Лі гі чэм пі ё наў. У пер шай гуль ні па пя-

рэд няй гру пы В чэм пі ё ны Бе ла ру сі не ча ка на са сту пі лі ў гас цях 

пар ту галь ска му «Пор ту». Пер шую па ло ву брас таў ча не пра вя лі 

вы дат на і сыш лі на пе ра пы нак з пе ра ва гай у шэсць мя чоў — 

15:9, але ў дру гім тай ме да зво лі лі са пер ні кам не толь кі да гнаць 

ся бе, але і вый сці на пе рад — 27:25.

Гру па вы раўнд Лі гі чэм пі ё наў за вер шыц ца ў кан цы лю та га 

2020 го да, пас ля ча го па шэсць най леп шых ка ман даў вый дзе 

ў плэй-оф, пры чым клу бы, якія фі ні шу юць пер шы мі, ад ра зу 

тра пяць у чвэрць фі нал, а ас тат нія — у 1/8 фі на лу. Апош нія 

ча ты ры се зо ны брас таў ча не ня змен на вы хо дзяць у 1/8 фі на лу, 

але да лей па куль не пра соў ва лі ся.

ПАР КЕТ ДЛЯ АЛІМ ПІ Я ДЫ, 
УМО ВЫ ДЛЯ ЧЭМ ПІ Ё НАЎ

Дом ганд бо ла ад крыў ся ў Мін ску

 Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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У 2026 го дзе Мінск раз ліч вае 
пра вес ці чэм пі я нат Еў ро пы 
па ганд бо ле.


