
Ужо не каль кі ме ся цаў усе су свет-

ныя на ві ны не мо гуць абы сці ся 

без тэ мы ка ра на ві ру са. Пан дэ-

мія з'я ві ла ся пры чы най ад ме ны 

шматлікіх па лі тыч ных, куль тур-

на-ма са вых і спар тыў ных ме ра-

пры ем стваў. Але Між на род ны 

алім пій скі ка мі тэт па куль не збі-

ра ец ца ад мя няць або пе ра но сіць 

га лоў ную спар тыў ную па дзею 

гэ та га го да і за клі кае ўсіх спарт-

сме наў пра цяг ваць рых та вац ца 

да То кіа-2020. У су вя зі з гэ тым 

сён ня ўспом нім са мыя не ча ка ныя 

па дзеі ў гіс то рыі ча ла вец тва, звя-

за ныя з Алім пій скі мі гуль ня мі.

АД МЕ НЫ БЫ ЛО ДЗВЕ
Ад мя няць Алім пій скія гуль ні да во дзі-

ла ся толь кі двой чы ў гіс то рыі, гэ та бы ло 

звя за на з су свет ны мі вой на мі. Алім пі я да 

ў Ста ра жыт най Грэ цыі бы ла асаблівым 

свя там. Пад час яе пра вя дзен ня грэ кі 

аб' яў ля лі эке хі рыю — пе ра мір'е. На тэ-

ры то рыі ўсёй Грэ цыі за ба ра ня лі ся ва-

ен ныя дзе ян ні, а ўсе най мац ней шыя 

элі ны з'яз джа лі ся ў Алім пію для ўдзе-

лу ў спа бор ніц твах. Але ў ХХ ста год дзі 

Алім пій скія гуль ні ўжо не ме лі та ко га 

ма гут на га ўплы ву на дзяр жа ву, як гэ та 

бы ло ў ста ра жыт ныя ча сы.

VІ лет нія Алім пій скія гуль ні па ра-

шэн ні МАК, пры ня тым 27 мая 1912 го-

да, па він ны бы лі ад быц ца ў 1916 го дзе. 

Пра ва іх пра вя дзен ня вый граў Бер лін, 

пе ра мог шы ін шых прэ тэн дэн таў: 

Алек санд рыю, Амстэр дам, Бру-

сель, Бу да пешт і Кліў ленд. Ня мец-

кі ўрад вы дзе ліў для іх пра вя дзен ня 

300 ты сяч ма рак. У 1913 го дзе нем цы 

за вяр шы лі бу даў ніц тва Алім пій ска га 

ста ды ё на (DeutschesStadіon). Але ўсё 

змя ні ла ся ў кан цы лі пе ня 1914 го да. 

28 чэр ве ня ў Са ра е ве серб скі тэ ра рыст 

за біў на шчад ка аў стра-вен гер ска га 

тро на эрц гер ца га Фран ца-Фер ды нан-

да і гэ тым па клаў па ча так пра цэ су, які 

пры вёў да кра ху не толь кі бер лін скай 

Алім пі я ды, але і ча ты рох ім пе рый. На 

пра ця гу 1914 і 1915 га доў 33 кра і ны 

све ту бы лі ўцяг ну тыя ў Пер шую су свет-

ную вай ну.

МАК аказаўся ў не ве ра год на цяж-

кай сі ту а цыі. Боль шасць яго чле наў та-

го ча су бы ло гра ма дзя на мі кра ін, якія 

зна хо дзі лі ся ў ста не вай ны. Гер ма нія, 

ня гле дзя чы ні на што, пра цяг ва ла пад-

рых тоў ку да Алім пій скіх гуль няў і, ві да-

воч на, не збі ра ла ся ка мусь ці ад да ваць 

пра ва на іх пра вя дзен не. Не ка то рыя 

чле ны МАК пра па ноў ва лі пе ра нес ці 

Алім пі я ду ў ін шы го рад, у якас ці ад на го 

з прэ тэн дэн таў раз гля даў ся Нью-Ёрк. 

Але ў рэш це рэшт бы ло вы ра ша на: 

пад час вай ны Алім пій скія гуль ні пра-

во дзіц ца не па він ны.

XІІ лет нія Алім пій скія гуль ні па-

він ны бы лі пра хо дзіць з 21 ве рас ня 

да 6 кастрыч ні ка 1940 го да, так са ма, 

да рэ чы, у ста лі цы Япо ніі. Ад нак у су вя-

зі з па чат кам у 1937 го дзе Дру гой япо-

на-кі тай скай вай ны Япо нія ад мо ві ла ся 

ад гэ та га го на ру. 16 лі пе ня 1938 го да 

МАК пры няў ра шэн не ад даць Алім пі я-

ду ста лі цы Фін лян дыі Хель сін кі, дзе яе 

пра вя дзен не бы ло за пла на ва на з 20 лі-

пе ня да 4 жніў ня. Але ў ве рас ні 1939 го-

да ва ен ныя дзе ян ні раз гар ну лі ся на 

тэ ры то рыі амаль усёй Еў ро пы, пас ля 

ча го МАК вы му ша ны быў пры знаць, 

што гуль ні два нац ца тай лет няй Алім пі-

я ды не ад бу дуц ца. Спа бор ніц твы бы лі 

ад су ну тыя на ня вы зна ча ны тэр мін. Ня-

гле дзя чы на ад ме ну Гуль няў, ім, як і не 

здзейс не ным у 1916 го дзе VІ лет нім 

Алім пій скім гуль ням, быў пры свое ны 

свой па рад ка вы ну мар.

КА ЛІ ІТА ЛІЯ БЫ ЛА 
Ў АГ НІ

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт у 

1904 го дзе аб раў італь ян скі Рым мес-

цам пра вя дзен ня Алім пі я ды-1908 — гэ-

тую ідэю пад тры маў і сам Па па Рымскі 

Пій Х, цу да тво рац і бу ду чы свя ты. 

Кіраў ні кі Ры ма так са ма бы лі «за», 

прад чу ва ю чы пры ток ін вес ты цый, 

але ін шыя італь ян скія рэ гі ё ны за яві лі, 

што ў ма ла дой на той мо мант кра і ны 

ёсць важ ней шыя праб ле мы. Ад нак у 

спрэч кі па лі ты каў умя ша ла ся пры ро-

да, а ме на ві та вя до мы вул кан Ве зу вій, 

вы вяр жэн не яко га па ча ло ся ў 1906 го-

дзе. Гіганц кія ва лу ны по пе лу і ка ме ню 

зно сі лі да мы і цэрк вы. Для ад наў лен ня 

спа ле ных на ва кол ляў Не апа ля за па-

тра ба ва лі ся ве лі зар ныя вы дат кі. Іта-

лія афі цый на і на доб ра пры стой най 

пад ста ве ад мо ві ла ся ад Алім пі я ды за 

паў та ра го да да яе стар ту. Тур нір з га-

тоў нас цю пры няў Лон дан.

НА РОД СУ ПРАЦЬ
XІІ зі мо выя Алім пій скія гуль ні ўвай-

шлі ў гіс то рыю як са мы буй ны ар га ні-

за цый ны скан дал. Аме ры кан скі го рад 

Дэ нвер, які за ва я ваў пра ва пры няць у 

ся бе Алім пі я ду 1976 го да, ужо атры-

маў шы яго, ад мо віў ся ад пра вя дзен ня 

Гуль няў. Ві ной уся му бы ла іні цы я ты ва 

дэ пу та та мяс цо ва га шта та Ка ла ра да 

Дзі ка Лам. Ён вы сту піў за пра вя дзен-

не рэ фе рэн ду му аб ад ме не Гуль няў 

у су вя зі з па ве лі чэн нем пад атко вай 

на груз кі на мяс цо вы біз нес і на сель-

ніц тва шта та. У вы ні ку боль шасць вы-

бар шчы каў пра га ла са ва ла су праць 

да дат ко ва га фі нан са ван ня Гуль няў 

з мяс цо ва га бюд жэ ту. У Між на род-

на га алім пій ска га ка мі тэ та ліш ніх 

срод каў не тое каб не ака за ла ся, ён 

іх прос та і шу каць не стаў. За мест 

гэ та га па ча лі ся хут кія по шу кі ін ша га 

мес ца для пра вя дзен ня Алім пі я ды. 

Па сту пі лі тры за яў кі — ад Ін сбру-

ка, фран цуз ска га Ша ма ні і аме-

ры кан ска га Лэйк-Плэ сі да. Пе ра-

маг лі аў стрый цы: інф ра струк ту ра 

гар на лыж на га ку рор та і на ва кол-

ля Ін сбру ка — ад на з най леп шых 

у све це, і да та го ж гэ ты го рад 

ужо пры маў Гуль ні за 12 га доў да 

та го — у 1964 го дзе.

КА РАН ЦІН ДЛЯ КО НЕЙ
Лет нюю Алім пі я ду 1956 го да цал кам 

пе ра но сіць не да вя ло ся, але ўзнік ла 

праб ле ма з са мым арыс та кра тыч ным 

ві дам — кон ным спор там. У Аў стра ліі 

ўні каль ная эка сіс тэ ма, і там заў сё ды 

вель мі кла па ці лі ся пра тое, каб яе за-

ха ваць. Жорст кія ка ран цін ныя ме ры 

та го ча су па тра ба ва лі тры маць на пра-

цяг лым ка ран ці не (да шас ці ме ся цаў) 

жы вё лу, што ўво зіц ца на аў стра лій-

скую тэ ры то рыю. У тым лі ку спар тыў-

ных ко ней. Але ўсім вя до ма, што гэ тым 

«ат ле там» па трэ бен што дзён ны асаб-

лі вы до гляд, і на ват прос тая транс пар-

ці роў ка на вя лі кую ад лег ласць вы клі-

ка ла вя ліз ныя праб ле мы. Ад праў ляць 

улю бён цаў на ка ран цін на ез ні кі не 

ста лі. За мест гэ та га тур нір па кон ным 

спор це пе ра нес лі ў ін шую кра і ну. Па-

цеш на, што МАК не знай шоў ін ша га 

мес ца, акра мя Стак голь ма, што зу сім 

не бліз ка ад Аў стра ліі. Да рэ чы, та ды 

швед скія кон ні кі за ва я ва лі тры «зо ла-

ты» з шас ці маг чы мых.
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Матэрыялы падрыхтавала 
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Вы ха ван цы мо гуць 

прый сці да вас па па ра ду 

па-за спор там?

— Шчы ра ка жу чы, у гэ-

тым ёсць скла да насць. 

Баць кам я ад ра зу ка жу: 

я не та та і не ма ма для дзя-

цей, у іх ёсць вы, і вы па він-

ны вы кон ваць сваю ро лю. 

Я ма гу даць па ра ду са ма, 

ка лі ба чу, што ў ёй ёсць не-

аб ход насць. На прык лад, 

мы мо жам па га ва рыць пра 

па ступ лен не ў ВНУ, а вось 

аб мяр коў ваць аса біс тыя 

пы тан ні па куль ня ма не аб-

ход нас ці, хоць я заў сё ды 

ад кры тая для зно сін.

— Што скла да ней пе ра-

жы ваць з вуч ня мі, іх пе ра-

мо гу ці па ра жэн не?

— Вя до ма, ця жэй пе ра-

жыць пос пех. Ка лі ёсць ней-

кая ня ўда ча, ёсць шмат пы-

тан няў для раз ваг пра тое, 

што ты зра біў не так. Тут 

усё да во лі прос та, ты ста-

віш мэ ту, ро біш ра бо ту над 

па мыл ка мі і ідзеш да лей. 

Заў сё ды ка жу, што лю бы 

старт — гэ та толь кі рэа лі за-

цыя пра цы, якую ты зра біў. 

Але ка лі зда ра юц ца вя лі кія 

пе ра мо гі — гэ та заў сё ды 

вель мі скла да на, та му што ў 

боль шас ці па чы на ец ца рас-

слаб лен не, а са брац ца зноў 

заў сё ды вель мі скла да на. 

Ка мусь ці по тым скла да на 

па ста віць но вую мэ ту, і тут 

із ноў жа да во дзіц ца ўклю-

чаць стро гасць, тлу ма чыць, 

але, па ду маў шы, дзе ці зга-

джа юц ца са мной і пра цяг-

ва юць пра ца ваць.

«На сця — не прос та 
та ле на ві тая 
дзяў чын ка 
з вя лі кім па ме рам 
ступ ні»

— На стас ся Шкур дай 

ужо вы сту пае за на цы я-

наль ную збор ную, але вы 

па-ра ней ша му за ста я це ся 

яе аса біс тым трэ не рам?

— Так, На сця прый шла 

да мя не ў сем га доў, у яе 

дзве вы дат ныя ба бу лі, ця-

пер ёй вель мі да па ма гае 

та та. Мы трэ ні ру ем ся заў-

сё ды ра зам і на спа бор ніц-

твы ез дзім так са ма ра зам, 

каб не да пус ціць пе ра трэ ні-

роў кі ў та кім юным уз рос це, 

зры ву адап та цыі ар га ніз ма. 

Па куль яшчэ ёсць вель мі 

шмат пы тан няў, якія трэ-

ба кант ра ля ваць, та му мы 

пры ня лі ра шэн не, што бу-

дзем пра ца ваць так.

— Яна до сыць ра на 

па ча ла па каз ваць вы со-

кія вы ні кі.

— Не ра ней, чым хтось ці 

ін шы. У прын цы пе ка лі дзі-

ця ў 12 га доў не па каз вае 

пэў на га ўзроў ню рэ зуль та-

таў, то гэ та не вель мі доб ра. 

Я не ка жу пра тое, што трэ ба 

вый граць чэм пі я нат Еў ро пы 

ці яшчэ штось ці, але па каз-

ваць пэў ны час за кошт 

уз роў ню тэх ні кі пла ван ня 

трэ ба. Мы чу лі шмат ка мен-

та ры яў: маў ляў, фар сі ру ем 

пад рых тоў ку, або ра на пач-

не — ра на скон чыць. Час ця-

ком дзе ці са мі не ра зу ме юць, 

які ве лі зар ны ў іх па тэн цы ял, 

з На сцяй тое ж са мае. У яе 

ёсць вель мі доб рая здоль-

насць вытрымліваць пра цу, 

а мно гія дзет кі вель мі лю-

бяць ся бе шка да ваць. У На-

сці ёсць сі ла во лі, ха рак тар, 

яна мо жа пры клас ці пэў ныя 

на ма ган ні, а по тым пе ра нес-

ці іх у вы нік, хоць ча сам яна 

са ма не ўяў ляе, як хут ка мо-

жа пла ваць.

— Збо ку яна зда ец ца 

вель мі за мкнё ным ча ла-

ве кам, дае ма ла ін тэр-

в'ю. Якая На сця на са май 

спра ве?

— Так зда ец ца толь кі 

з бо ку, На сця вель мі та-

ва рыс кая дзяў чын ка, для 

свай го ўзрос ту вель мі ра-

зум ная, у яе вель мі шмат 

пра віль ных ду мак. Яна чы-

тае доб рыя кні гі, та му доб-

ра пад ка ва ная, эру дзі ра ва-

ная. Адзі ная праб ле ма, на 

мой по гляд, — гэ та тое, што 

яна не вель мі імк нец ца ву-

чыць анг лій скую мо ву. Хоць 

у На сці вель мі шмат сяб роў 

за мя жой. Пры яз джае на 

спа бор ніц твы — і ёй раз-

мі нац ца ня ма ка лі, та му 

што ўсе хо чуць з ёй па га-

ва рыць. Ча сам да во дзіц ца 

ўклю чаць зло га трэ не ра і 

ста яць над ёй. А гэ тая за-

кры тасць — прос та бра ня, 

асаб лі ва ця пер: чым боль-

шы ў яе вы нік, тым больш 

лю дзей па чы нае збі рац ца 

ва кол, не столь кі жа да ю-

чы даб ра, коль кі атры маць 

якую-не будзь вы га ду. Та-

кія па во дзі ны ад та го, што 

На сця хо ча аба ра ніць ся бе 

ад не па трэб ных лю дзей і 

тры маць дыс тан цыю. Яна 

вель мі доб ры ча ла век, і ў 

па чат ку ёй гэ та да ва ла ся 

ня прос та, яна ба я ла ся ка-

гось ці па крыў дзіць, ад мо-

віць, па куль не зра зу ме ла, 

што тым са мым ушчам ляе 

ся бе ў аса біс тай пра сто ры, 

ад па чын ку і не кла по ціц ца 

пра сваё зда роўе.

— Алім пій скія гуль ні 

ў То кіа мо гуць стаць для 

На сці пер шы мі ў кар' е ры, 

ка лі ад бу дуц ца...

— Мы пра цу ем у сва-

ім рэ жы ме — не бу дзе 

гэ тай Алім пі я ды, бу дуць 

ін шыя спа бор ніц твы. Для 

ка гось ці гэ тыя Гуль ні ста-

нуць апош ні мі, бо спарт-

сме ны рых ту юц ца не ча-

ты ры га ды, а ўсе во сем і 

два нац цаць. Але гэ та па-

каз вае нам тое, што нель-

га за ся родж вац ца толь кі 

на чымсь ці ад ным, трэ ба 

заў сё ды мець за па сны 

план. У прын цы пе ця пер 

у пла ван ні ідзе та кая тэн-

дэн цыя, што спарт сме нам 

трэ ба хут ка плыць не раз 

на ча ты ры га ды, та му што 

ёсць і эта пы Куб ка све ту, 

і чэм пі я на ты све ту, ёсць 

спа бор ніц твы, якія пры но-

сяць пры бы так, та му сён ня 

ў на шым ві дзе спор ту цал-

кам змя ня юц ца сіс тэ мы 

пад рых тоў кі, трэ ні роў кі, 

па тра ба ван ні да ся бе, па-

вы ша юц ца ўзро вень кан-

ку рэн цыі, па тра ба ван ні да 

фі зіч най га тоў нас ці.

— Якія за да чы вы ста-

ві це пе рад На сцяй на 

Алім пій скія гуль ні?

— За да ча заў сё ды 

адна: па ка заць пэў ны час, 

а не вый граць ме даль. Ёсць 

рас клад ка, трэ ба пра плыс-

ці па та кім і та кім вы ні ку. 

Гэ та ўсё — ліч бы, тэмп, 

хут касць, граб кі — рас пі-

са на ў дзён ні ку кож на га 

спарт сме на. Мы ха це лі б 

вы плыць з ча су 57 се кун-

даў — ця пер яе най леп шы 

вы нік 57,3 се кун ды. Вы нік 

На сці — гэ та не цуд, гэ та 

пра ца ве лі зар най ка ман ды. 

Яна не прос та та ле на ві тая 

дзяў чын ка з вель мі вя лі кім 

па ме рам ступ ні або ру кі, 

прос та да ныя — гэ та ма ла, 

трэ ба на ву чыць дзі ця імі ка-

рыс тац ца.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ,

г. Брэст.

Алім пі я дзе быцьАлім пі я дзе быць

Ка ра на ві рус па гра жае 
Гуль ням у То кіа

Як ад мя ня лі і пе ра но сі лі па доб ныя тур ні ры ў ін шыя ча сы
У тэ му

Алім пі я да — ад но з са мых 

да ра гіх ме ра пры ем стваў на шай 

цы ві лі за цыі. На пад рых тоў ку да 

То кіа-2020 Япо нія ўжо вы дат-

ка ва ла 12 міль яр даў до ла раў. 

Па бу да ва ны ста ды ё ны, тра сы 

і фан-зо ны, за клю ча ны ка мер-

цый ныя і рэ клам ныя кант рак ты, 

пра да дзе ны міль ё ны бі ле таў, за-

бра ні ра ва ны міль ё ны ну ма роў у 

атэ лях. Лі чыц ца, што ў вы пад ку 

без зва рот най ад ме ны Алім пі я ды 

Япо нія стра ціць ка ля 75 міль яр даў 

до ла раў, а яе ВУП ска ро ціц ца на 

1,4 пра цэн та.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский радиозавод», 8 (0232) 21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена продажи лота, 

руб. с НДС
Сумма задатка,

руб.

1
Обрабатывающий центр CW1000 с инв. № 2067, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

12 000,00 1 200,00

2
Координатно-расточной станок BRoZ 900х1400/5 с инв. № 1418, находящийся по адресу: Го-
мельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

10 000,00 1 000,00

3
Станок консольно-фрезерный вертикальный 6М13П с инв. № 735, находящийся по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

4 000,00 400,00

4
Станок токарно-винторезный 250ИТВМ01 инв. № 2323, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

4 000,00 400,00

Срок и место подачи заявления
по 20 апреля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

22 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 21.03.2020 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно 
договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения


