
6.40 Ме лад ра ма «Не шка дую, 
не клі чу, не пла чу».***
8.30 На род ная ра ні ца.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.45 Се ры ял «Сва ты-5».*
11.00 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».*
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.50 Ва кол пла не ты.
16.35 Лёс гі ган таў.
17.10 Ме лад ра ма «Ка хан не 
без ліш ніх слоў».***
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Ка лі ты не 
са мной».*

7.05, 23.35 «Ан лайн». Скетч-
кам.
8.00 Фільм для дзя цей «Пры-
га жу ня і па чва ра».*
9.30, 21.00 Тэ ле ба ро метр.
9.35 «Мо ду на ро ду».
10.30 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
11.35 Ка ме дыя «Та кія роз-
ныя бліз ня ты».*
13.15 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет. Раў на ва га».*
15.00 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
16.10 «Уні вер-шэф».
16.45 Два руб лі.
17.05 Ані ма цый ны фільм «Ар-
тур і вай на двух све таў».*
18.50 Ба я вік «Мі сія: не вы ка-
наль ная 3».***
21.30, 22.10 Ба я вік «16 квар-
та лаў».***
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

7.30 «Свя ты ні Бе ла ру сі». Храм 
Усіх Свя тых.
7.55, 12.05, 20.10 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.10, 12.20, 16.40, 20.25, 22.30 
«Гэ ты дзень».
8.15 «Бе ла рус кая кух ня». Бу-
ра ко вы квас.
8.45 «Пра да дзе ны смех». 
Му зыч ная каз ка.
10.55 «Пад кі дыш». Ка ме-
дыя.
12.25 «На пе рад у мі ну лае».
12.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
13.45 М/ф.0
13.55 «Час кі но».
14.05 «Жэ ня, Жэ неч ка і «Ка-
цю ша». Тра гі ка ме дыя.*
15.25 «За ла ты шля гер-2015». 
«Усё леп шае для Вас...» За ла-
тыя хі ты ай чын най і за меж най 
му зы кі.
16.45 «Вый сце ёсць». Дзяр-
жаў ны сак ра тар Са юз най 
дзяр жа вы Ры гор Ра по та.
17.10 Ура чыс тае па ся джэн не 
і свя точ ныя ме ра пры ем ствы 
да Дня яд нан ня на ро даў Бе-
ла ру сі і Ра сіі. Я. Гле баў. Ба лет 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Ма лень-
кі прынц».
18.50 «Ва ен ныя гіс то рыі лю-
бі мых ар тыс таў». Фільм пер-
шы.*
19.30 «Апош ні дзень». Фрун зік 
Мкртчан.*
20.30 «Мас тац тва Бе ла ру сі-
1962» (ве ра сень).
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку». Ка ме-
дыя.*

8.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Фі нал. Пя ты матч. «Юнац тва-
Мінск» — «Нё ман» (Грод на).
9.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 1-ы тур. 
ФК «Го мель» — БА ТЭ (Ба ры-
саў).

11.40 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Пя ты 
матч. «Ме та лург» (Маг ні та-
горск) — «Ак Барс» (Ка зань).
13.35 Аў та спорт. Фор му ла-Е. 
Гран-пры Мек сі кі.
14.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Па-
рма» (Перм). (У пе ра пын ку — 
PRO спорт. На ві ны.)
16.50 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Шос-
ты матч. «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль) — СКА (Санкт-Пе цяр-
бург). (У пе ра пын ку — PRO 
спорт. На ві ны.)
19.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 1-ы тур. 
«Крум ка чы» (Мінск) — ФК «Ві-
цебск».
21.20 Ганд бол. Лі га чэм пі ё-
наў. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Фленс бург» (Гер ма нія) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь). 
(У пе ра пын ку — PRO спорт. 
На ві ны.)
23.10 Фак тар сі лы.
23.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 8.05 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00 
(з суб ціт ра мі) На шы на ві ны.
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.40 «Бес тал ко выя на тат кі».
10.00 «Па куль усе до ма».
10.55 «Фа зэн да».
11.30 «Ці лі Це ле Цес та».
13.00 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі». 
«Кі рыл Ар лоў скі».
13.50 «Ма та Ха ры. Шпі ён ка, 
якую пра да лі».
15.00 «Ера лаш».
15.30, 16.20 Ка ме дыя «Па-
кроў скія ва ро ты».
16.15 На ві ны спор ту (з суб ціт-
ра мі).
18.30 «Най лепш за ўсіх!»
20.00 Кон ту ры.
21.05 Да 80-год дзя До ма ак цё-
ра. Юбі лей ны ве чар.
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Вяс-
но вая се рыя гуль няў.
0.15 Маст. фільм «Ка ме дыя 
даў но мі ну лых дзён».

6.05, 7.55, 10.10, 11.40, 15.05, 
20.25, 23.35 «Дзень ад кры тых 
сак рэ таў».
7.35 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.40, 16.50 «Аў та па на ра ма».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 1.10 Ка ме дыя «Трыц-
цаць тры».*
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
22.05 Маст. фільм «Трэ ці 
ліш ні».***

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.10 «Та кія дзіў ныя».***
6.40, 9.20, 4.45 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь».0
7.50 «Культ/Ту рызм».*
8.20 «Бе ла русь сён ня».*
8.50 «Яшчэ тан ней».*
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Маст. фільм «Бе лая 
ноч, пя шчот ная ноч».***
12.10 «Зор ка ў па да ру нак».*
12.45 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».*
16.15, 22.00 Се ры ял «Да час-
нік».***
21.00 «Ра зам».
0.15 Се ры ял «Заў сё ды га ва-
ры заў сё ды».***
3.40 Маст. фільм «Пад кі-
дыш».

7.00 «Па кой сме ху».
7.40 Маст. фільм «Клю чы».*
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на».
12.50 «Ра ніш няя пош та».
13.30 «Па кой сме ху».
14.15 Маст. фільм «Баць кі 
і дзя ды».*

16.00 Ка ме дыя «Утай ма валь-
ні ца тыг раў».*
18.00, 22.30 Маст. фільм «Вы-
со кая кух ня».*
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
23.45 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 8.20 Се ры ял «Агент асо-
ба га пры зна чэн ня».***
8.00, 10.00, 14.00, 16.00 Сён ня.
8.40 «Вус на мі дзі ця ці».
9.25 Ядзім до ма.
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
11.00 «Цуд тэх ні кі».
11.55 «Дач ны ад каз».
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд».
14.15 Се ры ял «Апош ні 
мент».***
16.20 «След ства вя лі...»
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Маст. фільм «Ле да-
кол».*
22.15 Ба я вік «Па сле дзе зве-
ра».***

9.00, 15.55, 19.15, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.45 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.15 «Мой лю бі мы га да ва нец».
10.45 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
12.15 Ка ме дыя «Пту шач ка 
на про ва дзе».
14.00 Ка ме дыя «За бор-
там».
16.00 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Фільм-каз ка «За ла тыя 
ро гі».
17.15 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Се ры ял «Ад ной чы ў каз цы».
18.05 «Пра бу даў ніц тва і не ру-
хо масць».
18.20 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
19.20 Тры лер «Ава рыя».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Мост».
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6.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
7.00 М/ф «Мія і я».
7.30 «Ера лаш».
8.00 М/ф «Егіп тус».
8.30, 3.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.50, 3.20 М/ф «Фік сі кі».
9.10, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
9.30 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць».
10.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!»
10.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
11.30, 0.50 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00 Се ры ял «Збег лыя сва-
я кі».
15.10 Ба я вік «Ва са бі».
17.10 Ані ма цый ны фільм 
«Кунг-фу пан да».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Фан тас ты ка «Каў боі су-
праць пры шэль цаў».
23.00 Се ры ял «Га лы гін.ru».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
4.00 «Ла ві мо мант».
5.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Ва ра тар». Маст. 
фільм.
11.50 Ле ген ды кі но. Джэк Ле-
ман.
12.15 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Раз маў ляць па-чу лым ску».
12.45 «Хто там...»
13.10 «Ча ра па хі. Ма лень кія, 
але знач ныя». Дак. фільм.
14.00 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
14.35 «Што ра біць?»
15.25 «Му зыч ная гіс то рыя». 
Маст. фільм.
16.50 «Пеш шу...» Бал ты ка ка-
зач ная.
17.20 «Шу каль ні кі». «Апош ні 
па лёт па вет ра на га гі ган та».

18.10 Кан цэрт лаў рэ а та прэ-
міі «Грэ мі» Джо шуа Бе ла ў 
Маск ве.
20.05 «Біб лі я тэ ка пры год».
20.20 «Дон Жу ан». Маст. 
фільм.
22.00 Да 80-год дзя рэ жы сё ра. 
«Бліз кае акру жэн не Мар ка Ра-
зоў ска га».
22.55 «Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра». Элен Бу-
шэ, Эд він Рэ ва заў, Аляк сандр 
Труш, Лэс лі Хей ман у ба ле це 
«Тац ця на».
1.30 «Шэ ры воўк энд Чыр во-
ная Ша пач ка». М/ф для да-
рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «За гад ка 
«пад мас коў на га Вер са лю».
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1967. 2008 год.***
7.10, 8.40, 9.40, 11.50, 13.00, 
23.05, 1.00, 2.45, 3.40, 5.40 Му-
зыч ная на сталь гія.*
7.40 Тэ ле спек такль «Га дзін нік 
з зя зю ляй».***
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
10.00 «Кол ба ча су».***
11.00 «Пес ня-82». 2-я част-
ка.*
13.15 «КВЗ-87». НДУ — 
ДДУ.***
15.00 «Быў час». 2009 год.***
15.55 «Пе на». Фільм-спек такль 
Мас коў ска га Акадэмічнага 
тэ ат ра Са ты ры. Па ста ноў ка 
В. Плу ча ка.***
18.00 Пра гра ма «Ве сё лыя ра-
бя ты». «Пра гус ты не спра ча-
юц ца». 1982 год.***
19.10 «Пра гра ма А». 1989 
год.*
21.00 Маст. фільм «Ста рэй шы 
сын».***
23.35 «Час пік» з У. Лісць е-
вым. 1994 год.*
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. Тэ ма: «В. Вы-
соц кі». 2004 год.*
1.20 Маст. фільм «Сы хо дзя-
чы — сы ходзь».***
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».*

5.00 Кан цэрт гур та «Машина 
времени». 1990 год.*

2.30, 5.00, 8.00 Сну кер. Chіna 
Open.
4.00, 6.00 Фі гур нае ка тан не. 
Чэм пі я нат све ту.
9.00, 18.45, 0.30 Сну кер. Chіna 
Open. Фі нал.
12.00, 18.00, 0.00 Су пер байк. 
Этап чэм пі я на ту све ту.
13.15 Watts.
13.30 Аў та спорт. Се рыя 
Blancpaіn.
14.45, 23.00 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі».
20.00 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.

0.25 Ка ме дыя «Як украс ці 
брыль янт».***
2.05 Ка ме дыя «Ад чы ні це, Дзед 
Ма роз».*
3.55 Ка ме дыя «Мой ся бар 
Дзед Ма роз».*

5.25 Пры го ды «Скар бы 
В.К.».*
7.20 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?»***
8.55 Ка ме дыя «Мяр зот-
нік».***
10.40  Ка ме дыя «За-
щитнеГ».****
12.25 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі».***
14.00 Ка ме дыя «Дроб ныя мах-
ля ры».*
15.35 Скетч кам «Па між на-
мі».***
16.00 Ка ме дыя «Гуль ня ў ча-
ты ры ру кі».***

18.00 Ка ме дыя «Па вер сіі Бар-
ні».***
20.20 Ка ме дыя «Эль за і 
Фрэд».*
22.25 Ме лад ра ма «Я ні ко лі не 
бу ду тва ёй».***

6.00 М/ф.
10.05 «Па нен ка і ку лі нар».
10.40, 1.40 «Тай ны след ства». 
Се ры ял.
14.05 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
15.30 «Рэ ві зо ра».
19.20 «Аме ры кан скі жа ніх».
20.25 «Без пад ма ну».
21.20 «Сал дат Джэйн». Дра-
ма.***
23.40 «Асця рож на, мах ля ры!»
0.15 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
4.40 «Ку мі ры. На зад у СССР». 
Дак. фільм.

6.10 Апан та насць.***
8.15 Пры ві ды бы лых сяб ро-
вак.***
10.10 Це ла а хоў нік.****
12.05 Сен са цыя.***
13.55 У ча кан ні веч нас ці.***
15.45 Ім гла.***
18.10 Апан та насць.***
20.10 Нач ны цяг нік да Лі са бо-
на.***
22.20 Двай ное жыц цё Чар лі 
Сан-Клаў да.***
0.15 Як зла віць мон стра.****
2.05 Сцеж кі.***
4.05 Ла бі рынт Фаў на.***

6.20 Не адэ кват ныя лю дзі.***
8.30 Пра што га во раць муж-
чы ны.***
10.30 Са мка.***
12.25 Ста рое доб рае кі но. 
Аслі ная шку ра.*
14.15 Спар та.***
16.15 Слон.*
18.15 І не бы ло леп ша га бра-
та.***

20.20 Сін дром Пят руш кі.***
22.30 Зна ход ка.****
0.40 Па ца лу нак скрозь сця-
ну.***

2.40 Сі ра та ка зан ская.
4.30 Па лон ны.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.*
8.00 Ме га за во ды.*
9.35 Глі ня ная ар мія Кі тая.***
10.25, 14.10, 17.15 Аў та-
SOS.*
18.00, 20.20, 22.40 Пра-
рыў-2.***
23.30 «Без цэн зу ры». Па сля-
дах іран скіх шпі ё наў.****
0.15, 2.35, 4.10 Ту рэм ныя цяж-
кас ці.***

8.00 Аляс ка: сям'я з ле су.*
11.00, 20.00, 7.10 За гад кі пла-
не ты Зям ля.***
12.00, 21.00, 4.40 Біт вы ро ба-
таў.*
13.00, 22.00 Най леп шы ма дэ-
ліст.*
14.00 Знік лае зо ла та.*
15.00 Адам псуе ўсё.***
16.00, 18.00, 23.00 За ла тая лі-
ха ман ка.***
17.00, 1.00 Вя лі кая наф та Іра-
ка.*
19.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва-
га ві кі.***
0.00 Ма хі на та ры.*
2.00 Ме та ла лом шчы кі.*
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АНТАНТ

СТБСТБ
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РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
2 красавіка

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс
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У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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ПІНГ-ПОНГ
Лі чыц ца, што на столь ны 
тэ ніс з'я віў ся ў 80-я га ды 
XІX ста год дзя ў Анг ліі. 
Зрэш ты, не ка то рыя 
да след чы кі за пэў ні ва юць, 
што па доб ная гуль ня бы ла 
па пу ляр ная ў Кі таі яшчэ ў 
XVІІ ста год дзі.

1. Анг лій скія арыс та кра ты да 
вы на ход ніц тва цэ лу ло ід на га ша ры-
ка, па спя хо ва за мя ня лі яго кор кам 
ад шам пан ска га. А мяч для гуль-
ні прыдумаў у 1894 го дзе ін жы нер 
Джэймс Гібс, і не аб ход насць у кор-
ках ад па ла.

2. Наз ва «пінг-понг» з'я ві ла ся 
не ад ра зу. Ад ны на зы ва лі гуль ню 
«віф-ваф», ін шыя — «флім-флам». 
Але ў 1901 го дзе аме ры ка нец Джон 
Джак вес за па тэн та ваў наз ву «пінг-
понг». На яго дум ку, та кія гу кі вы-
да ваў ша рык пры ўда рах ад па вед на 
аб ра кет ку і стол.

3. Ня гле дзя чы на знеш нюю пра-
ста ту гэ та га ві ду спор ту, май страм 
ма лой ра кет кі пры хо дзіц ца ня лёг-
ка. За гуль ню яны тра цяць ка ло рый 
больш, чым ва лей ба ліс ты за матч: 
па чат коў цы спаль ва юць 200—350 
ка ло рый за га дзі ну, а во пыт ныя 
гуль цы — да 500. Пад час ад на го 
мат ча па на столь ным тэ ні се спарт-
смен «пра бя гае» ад 4 да 7 кі ла мет-
раў. Між ін шым, на ву коў ца мі да ка-
за на, што на столь ны тэ ніс — гэ та 
са мы леп шы спо саб пра фі лак ты кі 
ін фарк таў і ін суль таў ся род усіх ві-
даў спор ту.

4. Ша рык для на столь на га тэ ні-
са здоль ны раз ві ваць хут касць да 
170 км/г, гэ та зна чыць 47 мет раў 
у се кун ду. Тэмп мат ча — больш 
за 100 уда раў у хві лі ну. У муж чын 
рэ корд роў ны 162 уда рам, а ў жан-
чын — 148. Хут касць кру чэн ня ша-
ры ка пры ўда ры май стра скла дае 
50 аба ро таў у се кун ду, ад па вед на 
3000 аба ро таў у хві лі ну.

5. Яшчэ ў па чат ку мі ну ла га ста-
год дзя тэ ніс ныя ра кет кі аб цяг ва лі 
пер га мен там. Але ад ной чы анг лій-
скі тэ ні сіст Гуд зай шоў у ап тэ ку, 
каб ку піць ле кі ад га лаў но га бо лю. 
Фар ма цэўт па клаў зда чу на гу ма-
вую пу хі рыс тую пад клад ку. Гуд 
вы ра шыў, што та кі ма тэ ры ял вы-
дат на па ды дзе для на клей ван ня на 
ра кет ку.

6. Пер шы афі цый ны тур нір па 
на столь ным тэ ні се ад быў ся яшчэ 
ў 1898 го дзе ў Лон да не.

7. Вы най шлі пінг-понг анг лі ча не, 
а да мі ну юць у гэ тым спор це ў ця-
пе раш ні час кі тай цы. Тым не менш 
афі цый на леп шым у гіс то рыі пінг-
по нга гуль цом пры зна юць шве да 
Яна-Уве Валь дне ра, які атры маў 
мя нуш ку «Мо царт на столь на га тэ-
ні са».

8. Не звы чай ны рэ корд быў уста-
ноў ле ны на чэм пі я на це све ту 1936 
го да ў Пра зе. Поль скі спарт смен 
А. Эр ліх і П. Фа каш з Ру мы ніі ра-
зы гры ва лі ад но ач ко 1 га дзі ну і 58 
хві лін. За гэ ты час ша рык пра ля цеў 
над сет кай больш за 10 000 ра зоў. 
Ураж вае і ін шае да сяг нен не, уста-
ля ва нае тэ ні сіс та мі з Паўд нё вай 
Аф ры кі Пі тэ рам ван дэр Мер вам і 
Анд рэ Ве тэ рам. Іх матч пра цяг ваў-
ся з 30 мая па 4 чэр ве ня 1983 го да. 
Агуль ная пра цяг ласць гуль ні — 143 
га дзі ны 46 хві лін.

9. Доў гі час Між на род ны алім-
пій скі ка мі тэт не пры зна ваў гэ ты від 
спор ту. Але з 1988 го да май стры 
пінг-по нга атры ма лі маг чы масць 
па спа бор ні чаць і на Алім пій скіх 
гуль нях
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