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Пэў ныя вы пра ба ван ні 

прай шлі і бе ла рус кія ар га-

ні за та ры, спар тыў ныя ме-

не джа ры, бо ім трэ ба бы ло 

па ка заць, на коль кі «Мінск-

Арэ на», якая пры ме спа бор-

ніц твы ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў па ўсіх гім нас тыч ных 

дыс цып лі нах, га то вая да 

чэр вень ска га буй но га тур-

ні ру. «Пе рад па чат кам эта пу 

Куб ка све ту ў Мін ску мне да-

вя ло ся азна ё міц ца з асноў-

най і трэ ні ро вач най арэ на мі, 

дзе прой дуць спа бор ніц твы 

па скач ках на ба ту це на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль нях, а так-

са ма ін вен та ром — усё на 

са мым вы со кім уз роў ні, ар-

га ні за та ры доб ра пад рых та-

ва лі ся. Да во дзі ла ся не раз 

чуць ад спарт сме наў, што 

вы сту паць у та кой ат мас фе-

ры вель мі кам форт на. Яшчэ 

раз ха цеў бы пад крэс ліць: 

пе ра ка на ны ў па спя хо вас-

ці бу ду чых спа бор ніц тваў 

ба ту тыс таў пад час Гуль-

няў», — ад зна чыў у сва ім 

кам эн та рыі прэ зі дэнт тэх-

ніч на га ка мі тэ та Еў ра пей-

ска га гім нас тыч на га са ю-

за па скач ках на ба ту це 

Ула дзі мір ЗЕ МАН.

Са спар тыў на га пунк-

ту гле джан ня Ку бак све ту ў 

Мін ску атры маў ся так са ма 

за хап ляль ным і інт ры гу ю чым. 

На прык лад, у ін ды ві ду аль ных 

скач ках у фі нал не змог ада-

брац ца адзін з лі да раў кі та ец 

Дон Дон, а ў жа но чым тур ні-

ры ў ба раць бе за ме да лі не 

пры ня лі ўдзел бе ла рус кі.

Ад нак на шы спарт сме-

ны ста лі пе ра мож ца мі ў 

сін хрон ных скач ках, ся род 

муж чын «зо ла та» Куб ка 

све ту за вая ва лі Ула дзі слаў 

Ган ча роў і Алег Раб цаў, у 

жа но чым тур ні ры, па ка заў-

шы ідэа льнае вы ка нан не 

скач коў, пе ра мо гу атры ма-

лі Ган на Ган ча ро ва і Ма рыя 

Ма ха рын ская.

Алім пій скі чэм пі ён Рыа-

2016 Ула дзі слаў Ган ча роў 

стаў яшчэ і ўла даль ні кам 

«брон зы» ў ін ды ві ду аль ных 

спа бор ніц твах. На жаль, 

да пус ціў шы па мыл ку, ён не 

змог зма гац ца за «зо ла та». 

«Сін хрон ную пра гра му з ма-

ім парт нё рам па ка ман дзе 

Але гам Раб ца вым ад пра-

ца ва лі доб ра, а вось у ін-

ды ві ду аль ным вы ступ лен ні 

мне ха це ла ся па зма гац ца 

за больш вы со кія мес цы на 

п'е дэс та ле. Я да пус ціў гру-

бую па мыл ку: на пра мым 

эле мен це са гнуў но гі, за што 

суд дзі зня лі ба лы», — рас ка-

заў Ула дзі слаў.

За ла ты ме даль ін ды ві-

дуаль ных скач коў у муж чын 

за ва я ваў ра сій скі ат лет Мі-

ха іл Мель нік, яго су ай чын нік 

Анд рэй Юдзін стаў дру гім.

У жа но чых ін ды ві ду аль-

ных скач ках «зо ла та» ака-

за ла ся ў кі та ян кі Чжу Сю э ін, 

ра сій ская спарт смен ка Яна 

Паў ла ва вый гра ла ся рэб ра-

ны ме даль, на трэ цюю пры-

ступ ку п'е дэс та ла ўзня ла ся 

кі та ян ка Лін Кван кі.

За раз у бе ла рус кай ка-

ман ды не вя лі кі ад па чы нак, 

а ўжо 25 кра са ві ка стар-

туе чар го вы трэ ні ро вач ны 

збор.

УСЁ ЯШЧЭ 
БУ ДЗЕ!

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» 

тра ды цый на рас каз ва ем пра са мыя ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Збор ная Бе ла ру сі не змаг ла пра біц ца ў фі нал 

Куб ка Фе дэ ра цый, прай граў шы ў паў фі на ле збор-

най Аў стра ліі. У пер шы дзень спа бор ніц тваў на кор це 

Раt Rаftеr Аrеnа Ары на Са ба лен ка ва ўпар тай ба раць бе 

абы гра ла Са ма нту Сто сур — 7:5, 5:7, 6:3, а Вік то рыя 

Аза ран ка са сту пі ла Эш лі Бар ці — 6:7 (2:7), 3:6. У ня дзе-

лю дзяў ча ты па мя ня лі ся ро ля мі, Ары на са сту пі ла Эш лі 

Бар ці — 6:2, 6:2, а Вік то рыя бы ла мац ней шай за Са ма нту 

Сто сур — 6:1, 6:1.

Усё вы ра шы ла ся ў пар най су стрэ чы, у якой бы лі за-

дзей ні ча ны ўсё тыя ж спарт смен кі. Бе ла рус кі не змаг лі 

пе рай граць больш ты ту ла ва ны і да свед ча ны ме на ві та ў 

пар ным раз ра дзе тан дэм — 5:7, 6:3, 2:6.

— Свой адзі ноч ны матч я пра вя ла на вы со кім уз роў ні. 

І ў цэ лым на пра ця гу двух гуль ня вых дзён мы па каз ва лі 

тэ ніс вы со ка га ўзроў ню, — дзе ліц ца Вік то рыя Аза ран ка. — 

Я атрым лі ва ла за да валь нен не гу ляць у та кой ат мас фе ры, 

гу ляць за на шу кра і ну. Гу ляць у ка ман дзе — гэ та зу сім ін-

шыя ад чу ван ні, та му я вель мі ра да быць тут. Спа дзя ю ся, 

ба лель шчы кам так са ма спа да ба ла ся на ша гуль ня. У па ры 

мы згу ля лі матч вель мі вы со ка га ўзроў ню. Ка лі ка заць пра 

ню ан сы, то не ха пае кры ху сыг ра нас ці, та му мы бу дзем 

ана лі за ваць гэ та і ву чыц ца на сва іх па мыл ках. Дзяў ча ты 

гу ля лі не каль кі га доў без мя не, на жаль, і ця пер у мя не ёсць 

маг чы масць вяр тац ца ў збор ную. Хоць мы і прай гра лі, але 

я па кі даю гэ ты матч з усмеш кай, та му што ве даю, што гэ та 

па ча так бу ду ча га, ка лі мы гэ та га за хо чам. Ары на вель мі 

моц на да да ла з та го мо ман ту, ка лі мы апош ні раз з ёй гу ля лі, 

ад сюль мы бу дзем ру хац ца толь кі ўверх. Бу дзем ста рац ца 

дзесь ці гу ляць ра зам, каб да Алім пі я ды быць га то вы мі, та му 

што гэ та важ на для на шай кра і ны і нас абедз вюх.

— Я што маг ла, то і зра бі ла, мож на бы ло, вя до ма, і 

лепш, але атры ма ла ся так, як ёсць, — ка мен туе вы ступ-

лен не Ары на Са ба лен ка. — У па ры мы вы дат на гу ля лі, 

вы дат ны ўзро вень гуль ні, не ве ра год ная ат мас фе ра, мы 

атрым лі ва лі аса ло ду ад ба раць бы. Вя до ма, ха це ла ся пе-

ра маг чы, а ка му не хо чац ца вый граць, але сён ня яны 

вый гра лі, а заўт ра мы іх. Гэ та тэ ніс, мяч круг лы.

У фі на ле ця пе раш ня га се зо на 9—10 ліс та па да збор ная 

Аў стра ліі згу ляе са збор най Фран цыі.

2. Бе ла рус кі экі паж ка пот на га МА За пад кі ра ван нем 

Сяр гея Вя зо ві ча пе ра мог у ра лі-рэй дзе Mоrоссо 

Dеsеrt Сhаllеngе. Дру гое мес ца з 22-хві лін ным ад ста ван-

нем за няў спарт смен з Ні дэр лан даў Пе тэр Верс лейс на гру-

за ві ку MАN. Трэ цім за вяр шыў ма ра фон МАЗ Аляк сея Віш-

неў ска га, прай граў шы парт нё ру па ка ман дзе 25 хві лін.

«Заў сё ды пры ем на пе ра ма гаць, асаб лі ва ка лі спа бор ні ча-

еш з та кі мі сур' ёз ны мі са пер ні ка мі. Гон ка ака за ла ся вель мі 

скла да най і ці ка вай. Мы пры вя зём да до му не толь кі чэм пі ён скі 

ты тул, але і ба га ты во пыт, які змо жам пры мя ніць на лю бым 

ра лі-рэй дзе, у якой бы част цы све ту ён ні пра хо дзіў», — рас-

ка заў лі дар ка ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» Сяр гей Вя зо віч.

3. Ха ке іс ты юні ёр скай збор най Бе ла ру сі па спя хо ва 

вы сту па юць на чэм пі я на це све ту ў вы шэй шым 

ды ві зі ё не. На стар це пер шын ства на ша ка ман да пе ра маг-

ла ад на год каў з Чэ хіі і Фін лян дыі з ад ноль ка вым лі кам 4:3 і 

за бяс пе чы ла са бе пу цёў ку ў плэй-оф. У па ядын ку 3-га ту ра 

па пя рэд няй гру пы А па да печ ныя Яў ге на Еса у ла ва са сту пі лі 

га лоў ным фа ва ры там тур ні ру ка ман дзе Ка на ды з буй ным 

лі кам 1:11, а ўве ча ры ў па ня дзе лак пра вя ла свой за ключ ны 

па яды нак пер ша га эта пу су праць ха ке іс таў Швей ца рыі.

Пас ля за вяр шэн ня гру па во га раў нда па чатыры най-

мац ней шыя ка ман ды пра цяг нуць ба раць бу за ўзна га ро ды, 

а гор шыя дру жы ны двух квін тэ таў па спра ча юц ца за пра ва 

за стац ца ў элі це ў се рыі да дзвюх пе ра мог.

4. Згу ля ны мат чы 4-га ту ра чэм пі я на ту кра і ны па 

фут бо ле. Са лі гор скі «Шах цёр» пе ра мог на вы ез-

дзе «Го мель» з лі кам 1:0, «Энер ге тык-БДУ» на сва ім по лі 

здо леў даць бой ад на му з фа ва ры таў тур ні ру брэсц ка-

му «Ды на ма», згу ляў шы ўні чыю — 1:1. Вы ні кі ас тат ніх 

су стрэч: «Мінск» — «Дняп ро» — 0:0, «Нё ман» — «Ві-

цебск» — 1:0, «Сла вія» — БА ТЭ — 1:2, «Га ра дзея» — 

«Тар пе да-БелАЗ» — 0:3, «Тар пе да» (Мінск) — «Ды на ма» 

(Мінск) — 0:1, «Слуцк» — «Іс лач» — 1:3 .

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў пас ля чатырох ту раў: «Шах-

цёр» — 12 ач коў, «Ды на ма» (Мінск) — 10, «Ды на ма» 

(Брэст) — 10, БА ТЭ — 9, «Іс лач» — 9.

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ку лі нар ны гід 
для за меж ні каў

Спе цы яль на да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў быў 

рас пра ца ва ны ўні каль ны пра ект — Tаstе 

оf Bеlаrus, які да па мо жа за меж ным гас цям 

да ве дац ца больш пра куль ту ру Бе ла ру сі і 

яе аў тэн тыч ную кух ню. Яго га лоў ная мэ та — па-са-

праўд на му здзі віць і па ка заць най леп шыя стра вы, 

якія пра па ну юць уста-

но вы Мін ска.

Tаstе оf Bеlаrus — гэ-

та гаст ра на міч ны гід, да-

поў не ны спе цы яль най 

ма біль най пра гра май на 

анг лій скай мо ве. Пра ект 

да зво ліць кож на му ту рыс-

ту хут ка са ры ен та вац ца ў 

бе ла рус кай кух ні і вы браць 

тыя па зі цыі і ўста но вы, якія 

аба вяз ко ва вар та па каш-

та ваць і на ве даць. Ан лайн 

і аф лайн-ка та лог аб' яд нае 

2500 страў на цы я наль най 

кух ні з 200 рэ ста ра наў Мін-

ска.

У ан лайн-ка та ло гу на кож ную стра ву мож на бу дзе па-

ста віць вод гук і ўба чыць яе рэй тынг, а так са ма рэй тын гі 

рэ ста ра наў, дзе тую ці ін шую стра ву мож на бу дзе па каш-

та ваць. Да Гуль няў бу дзе вы пу шча на дру ка ва ная вер сія 

ка та ло га, якую пла ну ец ца рас паў сюдж ваць у На цы я наль-

ным аэ ра пор це, гас ці ні цах Мін ска і мес цах пра вя дзен-

ня спар тыў ных ме ра пры ем стваў. На ста рон цы кож най 

стра вы ёсць QR-код, па якім у пра гра ме ад кры ва ец ца 

спіс мес цаў, дзе мож на яе па каш та ваць.

Та кім чы нам, пра най леп шыя гаст ра на міч ныя і ін шыя 

брэн ды Бе ла ру сі змо жа да вед ац ца ўсё боль шая коль-

касць лю дзей ва ўсім све це. Пра ект пла ну ец ца ін тэ гра-

ваць з сай там ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і афі цый най ма біль-

най пра гра май.

ДА ЛЯ ЦЕЦЬ ДА П'Е ДЭС ТА ЛА
Бе ла рус кая ка ман да за ва я ва ла тры ме да лі на да маш нім эта пе 

Куб ка све ту па скач ках на ба ту це
Больш за 150 спарт сме наў з 36 кра ін све ту — гэта 

са мыя моц ныя ба ту тыс ты су час нас ці. Ся род іх — 

прад стаў ні кі Кі тая, Япо ніі, Ра сіі, Фран цыі і, вя до ма ж, 

бе ла ру сы. Этап Куб ка све ту для спарт сме наў зда быў 

ад ра зу не каль кі важ ных зна чэн няў, акра мя ро зыг-

ры шаў ме да лёў не па срэд на са мо га тур ні ру, спа бор-

ніц твы ў Мін ску ста лі тэс та вы мі пе рад ІІ Еў ра пей скі-

мі гуль ня мі і ад ным з эта паў ад бо ру на Алім пій скія 

гуль ні 2020 го да.

Мінск ста не 
ве ла сі пед най ста лі цай!
11—19 мая ўпер шы ню ў Бе ла ру сі прой дзе Між на род-

ны ве ла сі пед ны ты дзень.

Ён аб' яд нае ўсе са мыя знач ныя ве ла сі пед ныя ме ра пры-

ем ствы на шай кра і ны. Старт гэ тай па дзеі да дуць Між на род-

ныя спа бор ніц твы па ве ла сі пед ным спор це на ша шы Europe 

Tour UCІ «Ку бак Мін ска» і «Гран-пры Мін ска», удзел у якіх 

пры муць больш за 150 спарт сме наў з 15 кра ін.

11 мая гон шчы кі бу дуць зма гац ца за пе ра мо гу ў «Куб-

ку Мін ска», а 12 мая го рад су стрэ не «Гран-пры Мін ска». 

Спа бор ніц твы ста нуць тэс та вы мі на пя рэ дад ні ве ла сі пед най 

пра гра мы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, а тра са бу дзе пра ля гаць 

па марш ру це гру па вой гон кі Гуль няў.

«Ку бак Мін ска» стар туе на пра спек це Пе ра мож цаў, ад 

Gallerіa Mіnsk, а вось стар та вая и фі ніш ная зо на «Гран-

пры Мін ска» сё ле та раз мес ціц ца на Каст рыч ніц кай пло-

шчы пе рад Па ла цам Рэс пуб лі кі, дзе раз гор нец ца вя лі кая 

за баў ляль ная пля цоў ка з мност вам ці ка вых ак тыў нас цяў, 

вы ступ лен нем зор ных ар тыс таў і тра ды цый ным кон кур сам 

«Ве ла міс-2019». Кон курс пры ня се мност ва яр кіх эмо цый 

не толь кі ўдзель ні цам, але і ўсім, хто да лу чыц ца да свя та ў 

якас ці гле да чоў або гру пы пад трым кі.

Са мае доў га ча ка нае і лю бі мае свя та — ве ла кар на вал 

«Vіva ро вар!» — ад бу дзец ца 18 мая, да рэ чы, сё ле та яно ад-

зна чыць сваё пя ці год дзе. Га лоў ная пля цоў ка гран ды ёз на га 

ве ла сі пед на га фес ты ва лю раз мес ціц ца ў пар ку Пе ра мо гі, 

а старт ка ло ны бу дзе да дзе ны ка ля стэ лы «Мінск — го рад-

ге рой».

Ар га ні за та ры ўпэў ні ва юць, што сё ле та ста лі ца ўба чыць 

яшчэ больш яск ра вых кар на валь ных кас цю маў, а для ўдзель-

ні каў і гас цей фес ты ва лю пры га та ва на шмат но ва га і ці ка ва-

га. У вя лі кай кан цэрт най пра гра ме ад бу дзец ца вы ступ лен не 

гур та «Рон да» на ча ле з ле ген дар ным рок-спе ва ком, му зы-

кан там і аў та рам пе сень Аляк санд рам Іва но вым.

З 16 да 19 мая пры хіль ні кі ве ла сі пед на га спор ту змо гуць 

на зі раць за між на род ны мі спа бор ніц тва мі па ве ла сі пед ным 

спор це на трэ ку «Гран-пры Мін ска». На ве ла дро ме «Мінск-

арэ ны» па спа бор ні ча юць больш за 200 ве ла гон шчы каў.
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Ула дзі слаў ГАН ЧА РОЎ і Алег РАБ ЦАЎ.


