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Але асноў ны наш біч — гэ та не-

цвя ро зыя ў ва дзе. Не каль кі га доў та-

му ў нас зда рыў ся прос та дзі кі вы па-

дак. П'я ная кам па нія пры мас ці ла ся 

не дзе на бе раж ку і неш та ад зна ча ла. 

Як гэ та во дзіц ца, адзін з удзель ні каў 

за стол ля на све жым па вет ры пай шоў 

аха ла дзіц ца ў ва ду. Кам па нія яго на-

ват і не ха пі ла ся ад ра зу. Толь кі ка лі 

сы хо дзі лі з ва да схо ві шча, адзін ус-

пом ніў: а дзе наш та ва рыш? Кі ну лі ся 

яны на зад на мес ца, дзе ся дзе лі. Але 

знай сці яго ад ра зу не здо ле лі. Вы клі-

ка лі ва да ла заў. Тыя да ста лі са дна 

це ла па та ну ла га. Кам па нія не пры ду-

ма ла ні чо га леп ша га, як тут жа на 

мес цы вы піць за спа чын яго ду шы. 

На огул, іс ці на кан такт з не цвя ро зы мі 

людзь мі вель мі скла да на. Дыя ло гі 

атрым лі ва юц ца, мяк ка ка жу чы, зай-

маль ныя, але вось што ра біць, ка лі 

ча ла век ледзь тры ма ец ца на ва дзе, 

але ні за што не хо ча са дзіц ца да нас 

у лод ку?

Ра зам з тым ёсць і ін шыя пры кла-

ды. Раз мы ад пра ві лі ся на аб ход і 

за ўва жы лі дзяў чы ну, якая за плы ла 

за буй. Мы па ды шлі блі жэй, па ці ка ві-

лі ся са ма ад чу ван нем. Дзяў чы на 

спяр ша ска за ла, што доб ра ўмее 

пла ваць. Але праз ней кі час усё ж 

па пра сі ла ся ў лод ку, бо моц на ста мі-

ла ся і не аца ні ла свае сі лы.

Шмат праб лем нам да стаў ля лі 

спарт сме ны-тры ят ла ніс ты. Яны за-

плы ва юць па шэсць ча ла век ад ра зу 

на ся рэ дзі ну аква то рыі. Мы вы яз-

джа ем, тлу ма чым, што ку пац ца тут 

за ба ро не на, і про сім кі ра вац ца да 

бе ра га. Спарт сме ны, у сваю чар гу, 

па чы на лі вы стаў ляць прэ тэн зіі ў наш 

ад рас. Маў ляў, мы тут трэ ні ру ем ся, 

а вы нам пе ра шка джа е це. І ўво гу ле, 

маў ляў, мы не прос тыя ад па чы валь-

ні кі, і з на мі ні чо га дрэн на га не зда-

рыц ца. Але як бы там ні бы ло, мы 

гэ та рас цэнь ва ем як зна хо джан не ў 

ва дзе па-за да зво ле най зо най, та му 

што на ся рэ дзі не аква то рыі хо дзяць 

ка та ры. І за ўва жыць ча ла ве ка свое-

ча со ва маг чы ма да лё ка не заў сё ды, 

не ка жу чы аб тым, каб яго не як аб'-

ехаць. Псі ха ла гіч нае су праць ста ян не 

доў жы ла ся да во лі доў га. І на рэш це 

тры ят ла ніс ты зда лі ся. Яны па ча лі 

пла ваць уз доўж бу ёў, але ў да зво-

ле ным мес цы.

А вось у нас 11 чэр ве ня за гі нуў 

ча ла век. Та кая не да рэ чная смерць 

ад бы ла ся... Адзін рэ ста ран на пра-

спек це Пе ра мож цаў па бу да ва ны 

бліз ка ад бе ра га вой лі ніі. І вось яго 

на вед валь нік вы ра шыў па ку пац ца, 

ды не раз лі чыў свае сі лы і знік. Гэ та 

толь кі ў кі но ча ла век, ка лі то не, па-

чы нае ма хаць ру ка мі і клі каць на да-

па мо гу. А ў рэ аль нас ці ўтап лен не — 

спра ва ці хая. Пе рад тым мы пра яз-

джа лі на ка та ры і ні ко га не су стрэ лі. 

Пас ля ака за ла ся, што нас раз дзя лі ла 

лі та раль на 15 хві лін. Ві да воч ца, які 

па ве да міў аб тра ге дыі, сы шоў. І вось 

дзе шу каць ча ла ве ка? Па ча лі пра чэс-

ваць дно і пры клад на праз га дзі ну мы 

да ста лі па та ну ла га.

...Пер шы пункт, ку ды мы кі ру ем-

ся, — гэ та дам ба. Яе ў якас ці трамп-

лі на аб лю ба ва лі пад лет кі. Вось толь кі 

зна хо дзіц ца яна ў мес цы, якое для ку-

пан ня не пры зна ча на. Што ля жыць на 

дне з да во лі скла да ным рэ лье фам — 

не вя до ма. А глы бі ня тут іс тот ная — 

ка ля вась мі мет раў. Ку пац ца за ба ро-

не на ў ра ды у се пя ці дзе ся ці мет раў. 

Спы няе гэ та, ад нак, да лё ка не ўсіх.

Анд рэй Ма роз бя рэ ме га фон і кры-

чыць:

— Злазь це з дам бы. Тут мес ца, 

за ба ро не нае для ку пан ня. На вош та 

ры зы ку е це зда роў ем?

Трое пад лет каў збян тэ жа на пе ра-

гляд ва юц ца.

— А як нам ад сюль вы лез ці? Тут 

жа на су шу да ро гі ня ма.

— Па во лі злазь це і плы ві це ту ды, 

дзе зна хо дзяц ца буі. А мы па ста ім, 

па со чым, каб ні чо га не зда ры ла ся.

Хві лі ны праз тры апош ні пад ле так 

пе ра сек «мя жу». І праз не ка то ры час 

мы кі ру ем ся ў на прам ку за МКАД.

— Там у нас так са ма аб ста ля ва ны 

пля жы. На жаль, што там ад бы ва ец-

ца, мы з бу дын ка вы ра та валь най 

стан цыі не ўба чым. Па пер шае, тут 

бу дзе на праст кі кі ла мет ры з тры. Па-

дру гое, бе ра га вая лі нія вель мі зві ліс-

тая. Ды і мас ты пе ра шка джа юць... 

Так-так-так, а што гэ та ў нас тут? Па-

ру шаль ні кі!

Спра ва мы ба чым дзвюх жан чын 

баль за каў ска га ўзрос ту. Яны пла ва-
юць хі ба не на са мой ся рэ дзі не ра кі. 

Глы бі ня ўні зе — мет раў во сем. Пры-

чым ні я ка га пля жа тут і бліз ка ня ма.

Ма та рыст-ру ля вы спы няе лод ку.

— Ад па чы ва е це? — пы та ец ца на-

чаль нік стан цыі.

— Так. Спя кот на, вось і асвя жа ем-

ся. А мы неш та па ру шы лі?

— О, не тое сло ва. Па-пер шае, вы 

зна хо дзі це ся на ся рэ дзі не аква то рыі. 

Вас мо жа пе ра ехаць ка тар або лод ка. 

Па-дру гое, я тут не ба чу ні буй коў, ні 

пля жа. Зна чыць, вы ў за ба ро не ным 

мес цы.

— Ды мы тут ку па ем ся не ўпер шы-

ню і ўсё доб ра, — спра буе пе ра ка-

наць ад на з жан чын.

— А ка лі не бу дзе доб ра? Вы ад 

ка та ра, які мо жа не сці ся на вя лі кай 

хут ка сці, ад плыць не па спе е це — тут 

жа агляд мі ні маль ны. Ка лі, крый бо-

жа, дрэн на ста не, на да па мо гу ні хто 

не прый дзе.

— А дзе нам ку пац ца?

— Пляж праз не каль кі со цень мет-

раў вунь там, — па каз вае ў бок са на-

то рыя «Кры ні ца» Анд рэй Ма роз.

— Доб ра, пой дзем ту ды... — са 

скру хай уз ды хае жан чы на і ра зам з 

сяб роў кай па чы нае па воль на плыць 

да бе ра га. Як і ў пер шым вы пад ку, 

ча ка ем, па куль па ру шаль ні кі вый-

дуць на бе раг. А ма та рыст-ру ля вы 

зноў за во дзіць ру ха вік. Мы кі ру ем ся 

да мос та, дзе схо дзяц ца два ва да схо-

ві шчы — Драз ды і Кры ні ца.

...І прос та з-за бе ра га на нас вы-

плы вае лод ка з ма ла ды мі людзь мі на 

бор це. Ні на кім з іх ня ма вы ра та валь-

ных ка мі зэ лек.

— Ого... — шэп ча на чаль нік стан-

цыі. — І хто іх вы пус ціў толь кі?

— Ма ла дыя лю дзі! — раз но сіц ца 

над ва да схо ві шчам. — Вы ча му без 

ка мі зэ лек? Дзе лод ку бра лі?

— Там, — па каз вае адзін з юна коў 

у бок за баў ляль най уста но вы. Кі ру-

ем ся ту ды. На бе ра зе ней кі муж чы на 

кры чыць:

— Гэ та я ім лод ку даў. І ка мі зэль кі 

там ёсць.

— Дык а ча му ні на кім з іх яны не 

на дзе тыя? Гэ та ж сур' ёз нае па ру шэн не. 

А ка лі лод ка пе ра ку ліц ца, та ды што? 

Ва да ла зы бу дуць іх на дне шу каць?

Пад на шым піль ным во кам лод ка 

з юна ка мі па воль на ру ха ец ца да бе-

ра га.

* * *

Вось так мы лі та раль на за 40 хві-

лін ста лі свед ка мі трох па ру шэн няў 

пра ві лаў бяс пе кі на ва дзе. Не па ба-

чы лі мы хі ба што п'я ных ку паль шчы-

каў. Але су стрэць апош ніх уве ча ры 

пра цоў на га дня не так і прос та. На-

пе ра дзе ж яшчэ не адзін лет ні 

ўік-энд.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

КА ЛІ ВА ДА — БЯ ДА

Бе ла рус кія дзяў ча ты бы лі не ве ра год на 

бліз кія да вы ха ду ў фі нал, але на апош ніх 

се кун дах са сту пі лі гэ та пра ва эс тон кам — 

14:15. А вось у мат чы за трэ цяе мес ца 

ўпэў не на пе рай гра лі ка ман ду Гер ма ніі — 

21:16. «У пер шую чар гу мя не пе ра паў ня-

юць па чуц ці ра дас ці і го на ру за дзяў чат. 

Пас ля пры кра га па ра жэн ня ў паў фі на ле 

яны вель мі знер ва ва лі ся і бы лі ва ўпад ніц-

кім на строі. І ўсё ж знай шлі ў са бе сі лы, 

са бра лі ся і пра яві лі ся бе як са праўд ныя 

бай цы. Дзя куй ка ман дзе за гэ ты тур нір. 

І дзя куй ба лель шчы кам за пад трым ку — 

мы гу ля лі для вас», — ад зна чыў трэ нер 

жа но чай збор най Бе ла ру сі Юрый ВОЎК.

Муж чын ская збор ная так са ма бы ла за 

адзін крок ад па пад ан ня ў фі нал, але на шы 

хлоп цы ўсё ж мі ні маль на са сту пі лі ла ты шам. 

У мат чы за 3-е мес ца збор ная Бе ла ру сі да вя-

ла спра ву да пе ра мож на га кан ца, ада браў шы 

«брон зу» ў ма гут ных па ля каў, — 21:15. 

«Я за да во ле ны гуль нёй ка ман ды ў цэ лым і 

кож ным бас кет ба ліс там у пры ват нас ці. Мы 

прай шлі вы дат ны тур нір ны шлях, абы граў шы 

та кіх май стра вых са пер ні каў, як Сла ве нія, 

Сер бія і Поль шча. Асаб лі вую знач насць і каш-

тоў насць гэ тай «брон зе» на дае той факт, што 

мы за ва я ва лі яе до ма, у Бе ла ру сі. Дзя куй усім 

ба лель шчы кам і на шым бліз кім, якія пад трым-

лі ва лі нас на пра ця гу ўсёй пад рых тоў кі і са міх 

спа бор ніц тваў», — пад крэс ліў трэ нер муж-

чын скай ка ман ды Дзміт рый КАЛ ТУ НОЎ.

Стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас-

кет бо ла Мак сім РЫ ЖАН КОЎ ад зна чыў, што 

га на рыц ца на шы мі гуль ца мі. «Яны па ка за лі 

цу доў ны вы нік тут, на Раlоvа Аrеnа. Па ра да ва-

лі ба лель шчы каў, ма лай цы. Мы за га дзя рых-

та ва лі ся да да маш ня га тур ні ру па бас кет бо ле 

3х3 на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях, за не каль кі га доў 

па ча лі трэ ні ра вац ца, пад бі раць ка ман ды, скла-

ды. У вы ні ку та кі па ды ход даў вы нік. Тур нір у 

Мін ску па ка заў, што ня ма ні чо га не маг чы ма га, 

мы абы гра лі шмат моц ных ка ман даў, та му бе-

ла рус кі здоль ныя па ка заць вы со кі вы нік і на 

кан ты нен таль ным фо ру ме, які вось-вось стар-

туе», — ад зна чыў Мак сім Ула дзі мі ра віч.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла.

У пя ты дзень спа бор ніц тваў 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ра зы гра на 

8 кам плек таў ме да лёў у та кіх ві-

дах, як спар тыў ная аэ ро бі ка, ве-

ла спорт-ша ша, дзю до, на столь ны 

тэ ніс, скач кі на ба ту це і страль ба 

ку ля вая. Так са ма ў аў то рак прай-

шлі па пя рэд нія спа бор ніц твы 

па бад мін то не, бок се, ба раць бе, 

вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ, 

пляж ным фут бо ле і страль бе з 

лу ка.

Упер шы ню ў хо дзе ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў ме да ліс-

таў спа бор ніц тваў уз на га-

родж ва лі не пас ля іх за кан-

чэн ня, а на на ступ ны дзень. 

Яр кая, ма ляў ні чая цы ры-

мо нія ўру чэн ня ўзна га род 

ад бы ла ся на га лоў най 

фан-зо не ка ля Па ла ца 

спор ту. Яе га лоў ны мі ге ро-

я мі ста лі тры ум фа та ры 

спа бор ніц тваў па лёг кай 

ат ле ты цы. На га да ем, упер-

шы ню на буй ных муль ты-

спар тыў ных фо ру мах яны 

ад бы лі ся ў но вым фар ма-

це — DNА. Ад зна чым, што бе ла рус кія 

лёг ка ат ле ты на пя рэ дад ні за ва я ва лі тры 

за ла тыя і тры ся рэб ра ныя ме да лі: уз на-

га ро ды най вы шэй шай вар тас ці атры-

ма лі ска кун у вы шы ню Мак сім Не да се-

каў, Тац ця на Ха ла до віч (кі дан не дзі ды) 

і Эль ві ра Гер ман (бег з бар' е ра мі). Іх 

ка ле гі па ка ман дзе Анас та сія Мі рон чык-

Іва но ва (скач кі ў даў жы ню), а так са ма 

Ві таль Па ра хонь ка і Крыс ці на Ці ма ноў-

ская атры ма лі «се раб ро».

— Гэ та бы лі не за быў ныя эмо цыі. Вя-

до ма, пэў ная ня вы зна ча насць з вы ні кам 

да кан ца спа бор ніц ка га дня тры ма ла ў 

на пру жан ні. Я не быў да кан ца ўпэў не-

ны ў тым, што за ла ты ме даль да ста нец-

ца мне, эмо цыі за шкаль ва лі. Але ра ды, 

што ўсё атры ма ла ся, — рас ка заў Мак-

сім Не да се каў. — Так, фар мат пра вя-

дзен ня спа бор ніц тваў у лёг кай ат ле ты-

цы тро хі ня звык лы, але ўсё но вае спа-

чат ку цяж кае для ўспры ман ня. З улі кам 

та го, коль кі гле да чоў прый шло нас пад-

тры маць, якая ат мас фе ра бы ла на тры-

бу нах, ду маю, фар мат пры жы вец ца.

Тац ця на Ха ла до віч ад зна чы ла, што 

пе ра ма гаць у спа бор ніц твах пры ем на, 

але ўдвая пры ем на, ка лі гэ та атрым лі-

ва ец ца на род най зям лі.

— На ІІ Еў ра пей скіх гуль нях мы ста-

лі ўдзель ні ка мі но вых ці ка вых спа бор-

ніц тваў. Пра тое, што яны са праў ды 

ака за лі ся та кі мі, ка за лі гле да чы, з які мі 

ўда ло ся па гу та рыць. Гэ та рэ аль на ды-

на міч ная лёг кая ат ле ты ка. Спар тыў ны 

фо рум, які пра хо дзіць у Мін ску, ар га ні-

за ва ны на са мым вы со кім уз роў ні, і, 

пры зна ю ся, мне тут больш па да ба ец ца, 

тым больш, ёсць з чым па раў ноў ваць. 

Цы ры мо нія ўзна га ро джан ня ака за ла ся 

вель мі хва лю ю чай, але ў той жа час 

вель мі пры ем най, та му што лю дзі нас 

прый шлі пад тры маць, — ад зна чы ла 

Тац ця на.

У цы ры мо ніі ўзна-

га ро джан ня пе ра-

мож цаў і пры зё раў 

ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў па лёг кай ат ле-

ты цы пры ня лі ўдзел 

прэ зі дэнт Еў ра пей-

скіх алім пій скіх ка мі-

тэ таў Янез Ка чы ян-

чыч, прэ зі дэнт Еў ра-

пей скай лёг ка ат ле-

тыч най аса цы я цыі 

Свен Ар нэ Хан сэн, 

прад стаў ні кі кі раў ніц-

тва на цы я наль ных 

алім пій скіх ка мі тэ таў 

шэ ра гу кра ін Еў ро пы, а так са ма стар шы-

ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай ат ле-

ты кі Ва дзім Дзе вя тоў скі і ге не раль ны 

сак ра тар БФЛА На дзея Бут-Гу са ім.

— Мае еў ра пей скія ка ле гі вы каз ва-

юць сло вы він ша ван ня, на столь кі яны 

за ста лі ся за да во ле ныя пра вя дзен нем на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль нях спа бор ніц тваў па 

лёг кай ат ле ты цы ў фар ма це DNА. І він-

ша ван ні са праў ды шчы рыя, та му што 

ба раць ба бы ла сум лен ная, інт ры га за-

хоў ва ла ся да апош ня га. На огул фар мат 

DNА — гэ та экс пе ры мент і ад на ча со ва 

эк за мен для ар га ні за та раў. Ка лі па гля-

дзець на ба раць бу, якая раз гар ну ла ся ў 

ча ты рох мат чах ква лі фі ка цый на га раўн-

да, — усе зна хо дзі лі ся ў роў ных умо вах, 

на мой по гляд. Па цвер дзіць сваё мер ка-

ван не ма гу пры кла дам Эль ві ры Гер ман, 

якая за ва я ва ла «зо ла та»: так, ка лі ты 

са праўд ны лі дар, ты не звяр та еш ува гу 

на ін шыя аб ста ві ны, — ад зна чыў стар-

шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай 

ат ле ты кі Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ.

За ключ ны ме даль ны кам плект у ка-

манд ным за лі ку па лёг кай ат ле ты цы 

бу дзе ра зы гра ны 28 чэр ве ня. Спа бор-

ніц твы па лёг кай ат ле ты цы ўва хо дзяць 

у ква лі фі ка цый ную сіс тэ му Алім пій скіх 

гуль няў 2020 го да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— На Алім пі я дзе-2020 я 

бу ду кі ра ваць прэс-цэнт рам 

на тур ні ры па стрыт бо ле, та-

му ў Бе ла ру сі на зі раю за тым, 

як пра цу юць жур на ліс ты на 

спа бор ніц твах ме на ві та па 

гэ тым ві дзе спор ту. Гля джу, 

як ар га ні за ва ны прэс-цэнтр і 

ўсе зо ны для ра бо ты жур на-

ліс таў, — рас каз вае Ка на му 

Мі я ке. — Бас кет бол у цэ лым 

не вель мі па пу ляр ны ў мя не 

ў кра і не, але гэ ты від спор ту 

моц на раз ві ва ец ца ця пер, ка-

лі ён упер шы ню ўвай шоў у 

пра гра му Алім пій скіх гуль-

няў. Ён ро біц ца больш па пу-

ляр ным што дня. Але па куль 

у нас пра во дзіц ца не так 

шмат спа бор ніц тваў, та му 

мне ці ка ва атры маць во пыт 

ра бо ты на між на род ных гуль-

нях.

У прад стаў ні ка арг ка мі тэ-

та ўжо атры ма ла ся па гля-

дзець, як функ цы я ну юць зо-

на для ра бо ты СМІ і мікст-зо-

на.

— Гэ та та кое не звы чай нае 

мес ца — сэр ца прэс-цэнт ра. 

Так са ма я на даў ува гу ра бо-

це на фо та па зі цы ях, па гля-

дзеў, як рас стаў ле ны фа то-

гра фы. Яшчэ мя не ці ка ві ла 

ра бо та з ва лан цё ра мі. У Бе-

ла ру сі ўсё ар га ні за ва на на 

най вы шэй шым уз роў ні. Тур-

нір па бас кет бо ле за кан чва-

ец ца, та му я пе ра яз джаю ў 

га лоў ны прэс-цэнтр Еў ра пей-

скіх гуль няў на ста ды ён «Ды-

на ма», дзе бу ду на зі раць за 

ра бо тай жур на ліс таў па лёг-

кай ат ле ты цы.

На маю дум ку, Алім пі я ду і 

Еў ра пей скія гуль ні яд нае тое, 

што гэ та муль ты спар тыў ныя 

тур ні ры, але, ду маю, на Алім-

пій скіх гуль нях бу дзе яшчэ 

больш лю дзей. У тым лі ку бу-

дзе больш і спарт сме наў, і 

жур на ліс таў, тэ ле вя шчаль ні-

каў. Сён ня То кіа га то вы да 

Алім пі я ды на 60—70 пра цэн-

таў, мно гае з інф ра струк ту ры 

ўжо га то ва, а ра бо та з жур-

на ліс та мі, іх раз мя шчэн нем 

яшчэ вя дзец ца.

Ка на му Мі я ке вель мі шмат 

ча су пра во дзіць у прэс-цэнт-

ры, та му ў яго яшчэ не атры-

ма ла ся доб ра раз гле дзець 

Бе ла русь, але са мае га лоў-

нае тут ён ужо пры кме ціў.

— Мінск — гэ та вель мі 

пры го жы і зя лё ны го рад, тут 

вель мі вет лі выя лю дзі. Я на-

ве даў не каль кі ка вяр няў, па-

каш та ваў ва шы зна ка мі тыя 

блі ны, а так са ма стра вы рус-

кай і ўкра ін скай кух ні. Шчы ра 

ка жу чы, я не вель мі шмат ве-

даю пра гэ тыя кра і ны, тым 

больш пры ем на па зна ё міц ца 

не па срэд на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Дай джэстДай джэст

Што пі шуць 
пра Гуль ні 

за меж ныя СМІ
УКРИНФОРМ (УКРА І НА)

Ся рэб ра ная пры зёр ка ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў у бе гу на 100 мет раў з бар' е ра мі 

ўкра ін ская лёг ка ат лет ка Ган на Пла ці цы-

на па дзя лі ла ся ўра жан ня мі ад свай го 

вы ступ лен ня ў Мін ску. Яна, у пры ват нас-

ці, ад зна чы ла, што ў ста лі цы Бе ла ру сі, 

дзе пра хо дзяць Еў ра пей скія гуль ні, ство-

ра ны ўсе ўмо вы для та го, каб спарт сме-

ны маг лі па каз ваць доб рыя вы ні кі: «Перш 

за ўсё ха це ла б ад зна чыць вель мі вы со-

кі ўзро вень ар га ні за цыі спа бор ніц тваў. 

Са праў ды, не ве ра год на пры ем на ўдзель-

ні чаць у па доб ных стар тах, на якіх ты 

ма еш усе ўмо вы для та го, каб па ка заць 

доб ры вы нік».

РИА НОВОСТИ (РА СІЯ)
Трэ нер збор най Ра сіі Іл ля Ля во наў лі-

чыць Еў ра пей скія гуль ні ад ным з най-

важ ней шых тур ні раў у пляж ным фут бо-

ле: «Хо чац ца, каб тур нір хут чэй па чаў ся. 

Для пляж на га фут бо ла Еў ра пей скія гуль-

ні ра зам з чэм пі я на там све ту, на пэў на, 

адзін з са мых важ ных тур ні раў. Еў ра пей-

скія гуль ні — цэ лая вя ха для на ша га ві ду 

спор ту. Гэ та асаб лі вы тур нір. Ду маю, 

пер шым мат чам су праць іс пан цаў мы 

цал кам пра сяк нем ся ду хам гэ тых Гуль-

няў».

RTBF.BE (БЕЛЬ ГІЯ)
Гэ та трэ ба ба чыць! 5 ба ёў, 5 пе ра мог. 

Ма ці яс Касс вый граў зо ла та на Еў ра пей-

скіх гуль нях у дзю до. У 22 га ды бель гі ец 

стаў пер шым у Еў ро пе ў ва зе да 81 кг. 

«Ант вер пе нец» здзейс ніў ураж лі вы ры-

вок на та та мі «Чы жоў ка-Арэ на» ў Мін ску. 

У фі на ле ён сы шоў ся з бал га ры нам Івай-

лам Іва на вым. Ме на ві та гэ та му дзю да-

іс ту ён прай граў у Вар ша ве на еў ра пей-

скім пер шын стве 2017 го да. Але сён ня ў 

Бе ла ру сі ён здо леў су праць ста яць свай-

му гроз на му са пер ні ку, ня даў ня му пе ра-

мож цу Гран-пры Ма ра ке ша. У кар' е ры 

бель гій ца гэ та пер шая пе ра мо га та ко га 

ўзроў ню.

Пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў на зі ра-

ец ца доб рая якасць су вя зі, па ве дам ляе 

мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан-

стан цін ШУЛЬ ГАН.

Не па срэд на да Гуль няў да дат ко вая інф ра-

струк ту ра су вя зі з'я ві ла ся на 22 спар тыў ных 

аб' ек тах, гэ та ў пер шую чар гу ва ла кон на-ап-

тыч ныя лі ніі су вя зі. Для пад рых тоў кі аб' ек таў 

да спа бор ніц тваў бы ло пра кла дзе на ка ля 

250 кі ла мет раў оп та ва лак на, на аб' ек тах уста-

ноў ле на больш за 400 ка му та та раў. Што да-

ты чыц ца пад рых тоў кі сет кі Wі-Fі, то, па вод ле 

ацэн кі мі ніс тэр ства, вя лі кі аб' ём ра бо ты пра-

ра бі лі «Бел тэ ле кам» і «Дзе ла вая сет ка».

«Бел тэ ле кам» у да да так да больш чым 

шасці ты сяч пунк таў Wі-Fі уста ля ваў яшчэ 

больш за 400 пунк таў. Апе ра та ры за бяс пе чы-

лі до ступ да Wі-Fі не толь кі на спар тыў ных 

аб' ек тах, але і на аб' ек тах уз доўж асноў ных 

аў та ма гіст ра ляў, у пунк тах про пус ку, на аў то-

бус ным марш ру це На цы я наль ны аэ ра порт — 

Мінск, а так са ма ў мет ро. За час пад рых тоў кі 

да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў па ўсёй кра і не да-

дат ко ва па бу да ва на 470 ба за вых стан цый.

Мі ністр су вя зі звяр нуў ува гу, што мак сі маль-

ная коль касць пра дук таў у гэ тай га лі не да спа-

бор ніц тваў бы ла зроб ле на бе ла рус кі мі рас пра-

цоў шчы ка мі, у тым лі ку ін фар ма цый на-тэх на-

ла гіч ная плат фор ма Гуль няў. Яна аб' яд ноў вае 

не каль кі бло каў — спар тыў ную тэ ле мет рыю, 

сіс тэ му кі ра ван ня Гуль ня мі, пра грам на-апа рат-

ны комп лекс, тэх ніч ныя служ бы. «Са мае важ-

нае, што ўсе гэ тыя рэ чы за ста нуц ца ў да лей-

шым для вы ка ры стан ня на шы мі гра ма дзя на мі. 

Я лі чу, што гэ та доб ра, та му што гэ та но вы 

крок, но вая план ка якас ці і кам фор ту», — удак-

лад ніў Кан стан цін Шуль ган.

Wі-Fі у Вёс цы спарт сме наў да па маг ла за-

бяс пе чыць кам па нія «Дзе ла вая сет ка». Як 

рас тлу ма чыў яе ге не раль ны ды рэк тар Па-

вел АЛЯК СЕ ЕН КА, ство ра ную інф ра струк ту-

ру за ха ва юць і пас ля Гуль няў. Ма ла дыя лю дзі, 

якія пра жы ва юць у Сту дэнц кай вёс цы, змо-

гуць пад клю чыц ца да ін тэр нэ ту без на вед ван-

ня офі са апе ра та ра — ад да ле на, з да па мо гай 

спе цы яль на га ма біль на га да дат ку. Гэ та бу дзе 

пер шы та кі пра ект у на шай кра і не.

Су вязь 4G пад час гуль няў най больш за па-

тра ба ва ная ў фан-зо не каля Па ла ца спор ту і 

на Каст рыч ніц кай пло шчы, па ве да міў ге не-

раль ны ды рэк тар СТАА «Бе ла рус кія воб-

лач ныя тэх на ло гіі» Алег СЯ ДЗЕЛЬ НІК. «Са-

мае вя лі кае спа жы ван не тра фі ка — гэ та фан-

зо на ка ля Па ла ца спор ту, дзе ў ся рэд нім 

спа жы ва ец ца 3,3 тэ ра бай та за су ткі, Каст рыч-

ніц кая пло шча — больш за 2 тэ ра байты за 

су ткі», — ад зна чыў спе цы я ліст. У дзень ад-

крыц ця спа бор ніц тваў на аб' ек тах Гуль няў і ў 

фан-зо нах вы ка рыс тоў ва лі 6,5 тэ ра бай та тра-

фі ка. З мо ман ту стар ту Еў ра пей скіх гуль няў 

ся рэд няя хут касць у сет цы чац вёр та га па ка-

лен ня скла дае ад 28 да 42 Мбіт/с.

Сяр гей КУР КАЧ.

Дзён нік Дзён нік ГГуль няўуль няў

Спа бор ніц твы і ўзна га ро джан не 
ў но вым фар ма це

МЫ ГУ ЛЯ ЛІ ДЛЯ ВАС!
Жа но чая і муж чын ская збор ныя Бе ла ру сі ста лі брон за вы мі пры зё ра мі ў бас кет бо ле 3х3

Прад стаў нік Япо ніі пе рай мае во пыт ра бо ты 
бе ла рус кіх прэс-цэнт раў

Ка на му Мі я ке з ар га ні за цый на га ка мі тэ та Алім пій скіх 

гуль няў То кіа-2020 пры ехаў у Мінск на пя рэ дад ні 

стар ту ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Яго мэ та — 

пе ра няць во пыт ра бо ты прэс-цэнт ра на тур ні ры 

па бас кет бо ле 3х3. Ра ней ма ла ды ча ла век пра ца ваў 

жур на ліс там у ад ной з га зет То кіа, а ця пер 

рых ту ец ца пры маць прад стаў ні коў СМІ з уся го 

све ту ў Япо ніі. Як пры знаў ся Ка на му Мі я ке, Мінск 

з'яў ля ец ца вы дат ным узо рам та кой дзей нас ці.
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