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Пер шае «зо ла та» ў вес ла ван ні на-

шай ка ман дзе пры нес лі бай да рач ні цы 

Ма ры на Літ він чук і Воль га Ху дзен ка на 

дыс тан цыі 500 мет раў. Дзяў ча ты пай шлі 

ў ад рыў са стар та вых мет раў і вель мі 

хут ка апы ну лі ся па-за зо най да ся галь-

нас ці для са пер ніц. Да поў ні лі пры за вую 

трой ку на гэ тай дыс тан цыі прад стаў ні цы 

Венг рыі і Ра сіі.

На п'е дэс та ле бе ла рус кі не змаг лі 

стры маць слёз ра дас ці.

«Тры бу ны сва ім кры кам пад га ня лі 

нас, — за ўва жы ла Ма ры на Літ він чук. — 

Ва шы ка ле гі пры яз джа лі да нас і ба чы лі, 

як ста ран на мы пра ца ва лі: вось як пра ца-

ва лі, та кі вы нік і па ка за лі. Але ка лі ста іш

там, на п'е дэс та ле, усё за бы ва ец ца — 

і слё зы, і ўсе цяж кас ці».

«Дзя куй усім род ным, бліз кім, сяб рам, 

ба лель шчы кам, трэ не рам, — ад зна чы-

ла Воль га Ху дзен ка. — Дзя куй за та кую 

ар га ні за цыю. Да нас па ды хо дзяць за-

меж ныя спарт сме ны і ка жуць, што яны 

ў за хап лен ні ад та кой ар га ні за цыі спа-

бор ніц тваў».

Ад зна чым, што ў бя гу чым се зо не бе-

ла рус кія бай да рач ні цы Ма ры на Літ він чук 

і Воль га Ху дзен ка з'яў ля юц ца ад ны мі з 

лі да раў, яны пе ра маг лі ў «двой цы» на 500 м 

на эта пе Куб ка све ту ў Поз на ні.

Брон за вым пры зё рам на дыс тан цыі 

1000 мет раў у бай да рач ні каў-адзі но чак 

стаў Алег Юрэ ня. Яго апя рэ дзілі толь кі 

венгр Ба лін Ко пач і пар ту га лец Фер нан-

да Пі мен та. «Вель мі пры ем ныя эмо цыі, 

бо я га ня ю ся ў Мін ску і гэ ты ме даль для 

мя не вель мі важ ны, — ад зна чыў Алег 

пас ля фі ні шу. — Важ ны на ват не столь-

кі для мя не, коль кі для тры бун, для ма іх 

род ных і бліз кіх. Га няц ца ў ся бе до ма 

ўдвая больш ад каз на, і ўтрая больш 

пры ем на за ва ёў ваць ме да лі. Тут мае 

баць кі, жон ка, дач ка. На стар це я быў 

вель мі спа кой ны, але гон ка атры ма ла-

ся цяж кая».

Ад зна чым, што ў бя гу чым се зо не на 

эта пе Куб ка све ту ў Поз на ні на гэ тай дыс-

тан цыі Алег Юрэ ня за няў дру гое мес ца, 

са сту піў шы на фі ні шы толь кі пар ту галь цу 

Фер нан да Пі мен ту.

Бе ла рус Мак сім Пят роў фі ні ша ваў 

чац вёр тым на дыс тан цыі 1000 м на ка-

ноэ. На фі ні шы яго апя рэ дзі лі во пыт ны 

ня мец кі вяс ляр Се басць ян Брэн дзель 

(трэ цяе мес ца), ра сі я нін Кі рыл Шам шу-

рын (дру гое мес ца) і адзін з су свет ных 

лі да раў у вес ла ван ні на ка ноэ То маш Ка-

чар з Поль шчы.

У спа бор ніц твах бай да рак-дво ек на 

1000 мет раў бе ла ру сы Ра ман Пет ру шэн-

ка і Ві таль Бяль ко за ня лі вось мае мес-

ца. У фі наль ным за ез дзе ка ноэ-дво ек на 

1000 мет раў Анд рэй Баг да но віч і Ві таль 

Асец кі ста лі сё мы мі.

Сён ня фі наль ныя за ез ды па вес ла-

ван ні ў За слаўі пра цяг ва юц ца. Уся го 

на Еў ра пей скіх гуль нях у гэ тым ві дзе 

спор ту за ме да лі зма га юц ца 350 спарт-

сме наў. На га да ем, ча ты ры га ды та му ў 

Ба ку ў бе ла рус кай збор най бы ло пяць 

ме да лёў па вес ла ван ні. У Мін ску пе рад 

бе ла рус кі мі спарт сме на мі ста іць та кая ж 

за да ча.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«ЗА ЛА ТЫ» СТАРТ НА ВА ДЗЕ

КРОК 
ЗА КРО КАМ
Што ад бы ло ся ўчо ра, і што ча кае нас 
у чар го вы дзень Еў ра пей скіх гуль няў
У шос ты дзень спа бор ніц тваў спарт сме ны ра-

зы гра лі 16 кам плек таў уз на га род у пяці ві дах 

спор ту. Пяць кам плек таў ра зы гра на ў вес ла-

ван ні на бай дар ках і ка ноэ. Так са ма пе ра мож-

цы вы зна чы лі ся ў воль най ба раць бе, на столь-

ным тэ ні се ў адзі ноч ным раз ра дзе ў жан чын і 

муж чын, у страль бе з лу ка ў ін ды ві ду аль ных 

дыс цып лі нах у жан чын — у страль бе з бло ка-

ва га і кла січ на га лу ка і ку ля вой страль бе. Па пя-

рэд нія спа бор ніц твы прай шлі ў пляж ным фут-

бо ле, бад мін то не, бок се, а так са ма ад быў ся 

паў фі нал лёг ка ат ле тыч ных спа бор ніц тваў.

У страль бе з лу ка прад стаў ні ца бе ла рус кай 

ка ман ды Ка ры на Дзё мін ская ў чвэрць фі наль ным 

па ядын ку пе ра маг ла ўкра ін ку Анас та сію Паў ла ву, 

але не змаг ла прай сці ў паў фі нал, са сту піў шы ў 

«пе ра стрэл цы» спарт смен цы з Га лан дыі Габ ры э ле 

Ба я ры 5:6. У ін шым чвэрць фі на ле Ка ры на Каз лоў-

ская прай гра ла італь ян скай спарт смен цы Лу чы ле 

Бо а ры — 2:6.

Спа бор ніц твы луч ні каў на арэ не САК «Алім пій-

скі» за вер ша цца сён ня. У 1/8 фі на лу муж чын ска га 

ін ды ві ду аль на га тур ні ру па страль бе з кла січ на га 

лу ка са пер ні кам бе ла ру са Паў ла Да лі до ві ча бу дзе 

іс па нец Да ні эль Каст ра. На га да ем, па куль у ак ты ве 

бе ла ру саў ад на ўзна га ро да ў жа но чым ка манд ным 

тур ні ры па страль бе з кла січ на га лу ка — «се раб ро» 

за ва я ва лі Ка ры на Каз лоў ская, Ган на Ма ру са ва і 

Ка ры на Дзё мін ская.

Збор ная Бе ла-

ру сі па пляж ным 

фут бо ле ўчо ра 

ўве ча ры пра вя ла 

свой дру гі па яды-

нак на Гуль нях. Гэ-

тым ра зам са пер-

ні ка мі гас па да роў 

ста лі фут ба ліс ты 

са Швей ца рыі. 

На га да ем, на ша 

ка ман да пе ра мож-

на стар та ва ла на 

тур ні ры ў Мін ску. 

У сва ім пер шым 

мат чы па пя рэд няй 

гру пы А бе ла ру сы 

абы гра лі ру мын — 

6:1. Сён ня на ша ка ман да згу ляе з Пар ту га лі яй.

«Пе ра маг чы ў пер шай гуль ні бы ло вель мі важ на. 

Вя лі кі дзя куй ба лель шчы кам, якія клас на пад трым-

лі ва лі нас, — ад зна чыў ка пі тан збор най Бе ла ру сі 

па пляж ным фут бо ле Ігар БРЫШ ЦЕЛЬ. — У хо-

дзе пад рых тоў кі ка ман ды да тур ні ру мы пра вя лі два 

збо ры па 3—4 дні з вы хад ны мі. Па пра ца ва лі вель мі 

плён на, на бра лі доб рую фор му. Пе рад ка ман дай 

ста іць за да ча — вый граць спа бор ніц твы. Але мы 

ідзём крок за кро кам. Па куль усе дум кі аб ма ю чым 

ад быц ца мат чы. Пар ту галь цы вый дуць су праць нас 

гу ляць толь кі на пе ра мо гу».

Пас ля фі ні шу гру па во га эта пу ба раць бу за ме-

да лі пра цяг нуць па дзве най леп шыя ка ман ды з 

квар тэ таў. Паў фі на лы ад бу дуц ца 28 чэр ве ня, а 

29 чэр ве ня прой дуць мат чы за «зо ла та» і «брон зу». 

Ка ман ды, якія не тра пі лі ў паў фі нал, згу ля юць у су-

ця шаль ным тур ні ры за 5—8-е мес цы. На га да ем, на 

І Еў ра пей скіх гуль нях у Ба ку пе ра мож цам тур ні ру па 

пляж ным фут бо ле ста ла збор ная Ра сіі, «се раб ро» 

за ва я ва лі італь ян цы, «брон зу» — пар ту галь цы.

Сён ня ад бу дуц ца спа бор ніц твы па пляж ным фут-

бо ле, страль бе, вес ла ван ні, спар тыў най гім нас ты-

цы, бад мін то не, ба раць бе і ве ла сі пед ным спор це 

(трэк).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Вя до ма, на пэў на, бы ло б 

пра сцей гу ляць з кімсь ці 

ін шым за вы хад у паў фі нал, 

але жа раб' ёў ка звя ла нас з 

Ці ма на гэ тай ста дыі спа бор-

ніц тваў. Вель мі шка да, што 

я прай граў у чвэрць фі на ле, 

на ўрад ці ў мя не бу дзе яшчэ 

адзін шанц згу ляць та кі тур-

нір до ма, пры род най пуб лі цы. 

Тут бы ло не ве ра год на, я не 

па мя таю, каб па гля дзець на 

маю гуль ню пры хо дзі ла столь-

кі ба лель шчы каў, — ад зна чыў 

Ула дзі мір Са мсо наў.

На га да ем, на Еў ра пей скіх 

гуль нях у Ба ку бе ла рус стаў 

ся рэб ра ным пры зё рам, са сту-

піў шы ў вы ра шаль ным мат чы 

прад стаў ні ку Гер ма ніі Дзміт-

рыю Аў ча ра ву.

— У фі на ле ў Ба ку ў мя-

не бы лі доб рыя шан цы вый-

граць, я вёў па сэ тах — 2:0, 

але атры маў толь кі ся рэб ра-

 ны ме даль. Гэ та не та кі ўжо 

і дрэн ны вы нік. За раз быц цам 

бы так са ма доб ра гу ляў, але 

са сту піў, ды яшчэ і ў ся бе до-

ма... Па чуц ці зу сім ін шыя.

Тэ ні сіст да даў, што ў мат чы 

з нем цам яму не ха пі ла кры-

шач ку шан ца ван ня.

— Я спа дзя ю ся, гле да чы 

на це шы лі ся доб рым на столь-

ным тэ ні сам і бу дуць ха дзіць 

хва рэць за нас і да лей. Усе 

ра зу ме юць, на коль кі важ ныя 

Еў ра пей скія гуль ні, кра і на 

шмат ча го зра бі ла для гэ та га 

ме ра пры ем ства, і та му, вя до-

ма ж, усе хо чуць, каб на шы 

спарт сме ны вы сту пі лі як ма га 

лепш.

Ад зна чым, што ка лі бе ла-

ру сы ў ка манд ным тур ні ры 

прой дуць са пер ні каў з Ру мы-

ніі, жа раб' ёў ка зноў звя дзе іх 

з нем ца мі, у тым лі ку з Ці ма 

Бо лем.

— Нам зноў не вель мі па-

шан ца ва ла з жа раб' ёў кай, 

Гер ма нія — ві да воч на са мая 

моц ная ка ман да на гэ тым тур-

ні ры, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Са мсо наў.

Ён пад крэс ліў, што за да во-

ле ны ўмо ва мі, якія ства ры лі 

ар га ні за та ры для бе ла рус кай 

ка ман ды, і ад зна чыў, што мно-

гія спарт сме ны з ін шых кра ін 

так са ма ста ноў ча ад зы ва юц-

ца аб тур ні ры ў Бе ла ру сі.

— Усе за да во ле ныя, хоць 

ве даю, што ўсю ды, на ват на 

Алім пій скіх гуль нях, ёсць ней кія 

праб ле мы. З ежай, на прык лад, 

або з транс пар там. Мае сяб ры 

з ін шых ка ман даў ка жуць, што 

ў Мін ску ім па да ба ец ца. Тут 

доб рыя па коі ў Вёс цы спарт-

сме наў, доб рая ежа, не да лё ка 

да бі рац ца да за лы, на ста ды ё-

не ў нас усё ар га ні за ва на вы-

дат на, не ве даю, як ідуць спра-

вы ў ін шых ві дах спор ту.

На пры кан цы лі дар збор най 

па дзя ліў ся сва і мі да лей шы мі 

пла на мі і ад зна чыў, што мае 

на мер па зма гац ца за лі цэн зію 

на Алім пій скія гуль ні ў То кіа ў 

2020 го дзе.

— Да Алім пі я ды за ста ло ся 

кры ху больш за год, па куль 

я гу ляю быц цам бы не зу сім 

дрэн на і не аса бліва за дум-

ва ю ся аб сва ім уз рос це, та му, 

вя до ма, па спра бую ада брац ца 

ў То кіа.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«Московский ком со мо лец» (Ра сія)
У Мін ску-2019 (як і ў Ба ку, улас на, 4 га ды 

та му) дзю да іс ты атрым лі ва юць ад ра зу дзве 

ўзна га ро ды: за Еў ра пей скія гуль ні і за чэм-

пі я нат кан ты нен та. «Вя до ма, я вель мі шчас-

лі вы, мо жа це на ват не пы тац ца, — свя ціў ся 

чэм пі ён Гуль няў ра сі я нін Ар ман Ада мян, — 

па коль кі гэ та пер шая пе ра мо га на тур ні ры 

та ко га ўзроў ню ся род да рос лых! Да 23 га доў 

Еў ро пу ўжо вый гра ваў... На пэў на, да па-

маг ло тое, што не ка то рыя са пер ні кі мя не 

дрэн на ве да лі і не да аца ні лі, та му су тыч кі 

да во лі хут ка вый гра ваў. Але пры гэ тым — 

усе вель мі моц ныя і ўсе бі лі ся. Мінск-2019 — 

трамп лін у То кіа? Мо жа быць, мо жа быць... 

Спа дзя вац ца па мен шай ме ры на гэ та вель-

мі хо чац ца!»

ІТАР-ТАСС (Ра сія)
Еў ра пей скія гуль ні ў Мін ску зна хо дзяц-

ца ў са мым раз га ры, і па куль спарт сме ны 

зма га юц ца за ме да лі, заў зя та ры і гос ці бе-

ла рус кай ста лі цы, акра мя спа бор ніц тваў,

атрым лі ва юць аса ло ду ад мяс цо вай кух ні. 

Ар га ні за та ры і ўла даль ні кі ўста ноў пра па ну-

юць вель мі шы ро кі вы бар. «Мінск — вель мі 

пры ем ны го рад з мі лы мі людзь мі. А кух ня 

тут фан тас тыч ная. До ма па пра шу жон ку ра-

біць мне дра ні кі», — пры знаў ся ў гу тар цы з 

ка рэс пан дэн там ТАСС фран цуз Клод.

ESPRІTBLEU (Фран цыя)
Ад ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Мін ску за ста-

нец ца спад чы на на ка рысць го ра да і яго жы-

ха роў. На прык лад, го рад ма дэр ні за ваў свае 

аў то бус ны і тра лей бус ны паркі і рас пра ца ваў 

ін тэ гра ва ную сіс тэ му марш ру таў гра мад ска-

га транс пар ту. Та кім чы нам, у бе ла рус кай 

ста лі цы з'я ві ла ся больш за 60 элект ро бу саў, 

якія пас ля пя ці хві лін най за рад кі мо гуць аў та-

ном на ехаць да 13 кі ла мет раў. Дру гая ўзлёт-

на-па са дач ная па ла са Мінск ага на цы я наль-

на га аэ ра пор та, а так са ма да ро гі Мінск — 

Грод на М6 і Мінск — Мі ка шэ ві чы P23 так-

са ма бы лі па леп ша ны для гэ тых Еў ра пей-

скіх гуль няў. А Вёс ка спарт сме наў ста не 

сту дэнц кім комп лек сам, які мо жа змяс ціць 

больш за 8000 ча ла век і мае, у пры ват нас-

ці, 25-па вяр хо вы ма ла дзёж ны хос тэл умя-

шчаль нас цю 1800 мес цаў!

 Мер ка ван не
Трох ра зо вы алім пій скі чэм пі ён у вес-

ла ван ні на ка ноэ Се басць ян Брэн дэль 

ад зна чыў вы со кі ўзро вень пра вя дзен-

ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. «Ка нал у За-

слаўі — адзін з са мых су час ных. Ра ды, 

што тут пра хо дзяць та кія маш таб ныя 

спа бор ніц твы. Для вес ля роў Ста ро га 

Све ту ІІ Еў ра пей скія гуль ні — важ ны 

старт, у Мінск пры еха лі ўсе най мац ней-

шыя. Я шмат у якіх мес цах вы сту паў за 

кар' е ру, але Мінск па ста ра ўся ар га ні-

за ваць усё на вы со кім уз роў ні: хар ча-

ван не, пра езд, элін гі, мес ца стар ту — 

увесь сэр віс на ўзроў ні чэм пі я на таў 

све ту і Алім пі яд». На га да ем, ня мец кі 

спарт смен за няў учо ра ў за ез дзе на 

1000 м трэ цяе мес ца, апя рэ дзіў шы бе-

ла ру са Мак сі ма Пят ро ва.

«Тут бы ло не ве ра год на»
Ула дзі мір СА МСО НАЎ аб сва ім вы ступ лен ні і ар га ні за цыі Гуль няў у Бе ла ру сі

Дай джэст

Што пі шуць пра гуль ні за меж ныя СМІ

Сён ня на Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску май стры ма лой 

ра кет кі ўсту па юць у ба раць бу ў ка манд ным тур ні ры. 

У муж чын скай част цы Бе ла русь прад ста вяць Ула дзі мір 

Са мсо наў, Па вел Пла то наў і Аляк сандр Ха нін.

А на пя рэ дад ні ў чвэрць фі наль ным па ядын ку лі дар бе-

ла рус кай ка ман ды па на столь ным тэ ні се Ула дзі мір Са м-

со наў су стра каў ся з нем цам Ці ма Бо лем і са сту піў яму

1:4. Трэ ба ад зна чыць, што на чвэрць фі наль ны па яды нак 

бе ла рус атры маў ад на го з най мац ней шых са пер ні каў — 

пер шую ра кет ку тур ні ру і шос тую ра кет ку све ту. Да гэ-

та га 43-га до вы ай чын ны тэ ні сіст пе ра мог прад стаў ні ка 

Іта ліі Ні а га ла Ста я на ва — 4:3 і ўзяў верх над ра сій скім 

спарт сме нам Кі ры лам Скач ко вым — 4:2.

Фо
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 Га
н н
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Беларус Юрый ШЧАРБАЦЭВІЧ 
узяў «серабро» ў турніры 

па кулявой стральбе.
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