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На га да ем, пер шы між на род-

ны тур нір па бад мін то не ў Бе ла-

ру сі прай шоў у 2018 го дзе, ён 

быў тэс та вым спа бор ніц твам 

да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, праз 

год ад бы лі ся са мі Гуль ні, вы-

со кі ар га ні за цый ны ўзро вень 

гэ тых тур ні раў ура зіў як са міх 

спарт сме наў, так і між на род-

ных гас цей, та му Мін ску да ве-

ры лі яшчэ адзін буй ны тур нір. 

Ка лі на пер шых спа бор ніц твах 

у Бе ла ру сі са бра лі ся спарт сме-

ны з 24 кра ін, то гэ тым ра зам 

Bеlаrus Іntеrnаtіоnаl на ліч вае 

ўжо прад стаў ні коў 35 кра ін. 

Гэ та спарт сме ны з Іра на, Венг-

рыі, Гер ма ніі, Ін дыі, Аў стра ліі, 

Шве цыі, Кі тая, Аў стрыі, Бель гіі, 

Ка на ды, Анг ліі, Бал га рыі, Бе ла-

ру сі, Мал до вы, Чэ хіі, Поль шчы, 

Ра сіі, Шры Лан кі, Іта ліі, Аме ры-

кі, Із ра і ля, Фін лян дыі, Швей ца-

рыі, Нар ве гіі, Эс то ніі, Сла ве ніі, 

Іс лан дыі, Укра і ны, Да ніі, Тур-

цыі, Ні дэр лан даў, Азер бай джа-

на, Лат віі, Літ вы і Сла ва кіі.

«Мы вель мі ра ды і га на-

рым ся, што да нас едуць топ 

спарт сме ны, гэ та вя лі кі во пыт. 

Та кая коль касць удзель ні каў 

за раб ля ец ца кра і на мі га да-

мі, — ад зна чае стар шы трэ-

нер на цы я наль най ка ман ды 

Бе ла ру сі па бад мін то не Ула-

да ЧАР НЯЎ СКАЯ. — Пры  едзе 

вя лі кая дэ ле га цыя з Кі тая, 

гэ та ад ны з су свет ных лі да-

раў. Пла на ва ла ся, што ў нас 

вы сту піць ле ген да су свет на-

га бад мін то на, не ад на ра зо вы 

алім пій скі чэм пі ён і чэм пі ён 

све ту Лінь Дань, але ў апош ні 

мо мант па ней кіх ака ліч нас цях 

ён зняў ся з тур ні ру. Акра мя яго 

ў Мін ску бу дзе шмат вя до мых 

гуль цоў — шмат азі я таў і топ-

гуль цы еў ра пей ска га бад мін-

то на», — ад зна чы ла трэ нер і 

да да ла, што за раз уз ро вень 

еў ра пей ска га бад мін то на знач-

на вы рас, та му ка заць пра кан-

крэт ныя кра і ны і спарт сме наў, 

якія бу дуць прэ тэн да ваць на 

пе ра мо гу ў Мін ску, скла да на. 

Аб са лют на дак лад на мож на 

ка заць, што ба раць ба бу дзе 

сур' ёз ная, а для гле да чоў асаб-

лі ва ці ка вы мі ста нуць су праць-

ста ян ні еў ра пей скіх гуль цоў з 

азі я та мі, бо гэ та зу сім роз ныя 

сты лі гуль ні.

Бе ла русь на да маш ніх 

спа бор ніц твах прад ста вяць 

13 спарт сме наў — асноў ная на-

цы я наль ная ка ман да і юні ё ры. 

«Не ўсе юні ё ры змо гуць 

згу ляць у Мін ску, та му 

што не ка то рыя ў гэ тыя ж тэр-

мі ны з'яз джа юць на пер шын-

ство Еў ро пы для спарт сме наў, 

да 17 га доў, якое бу дзе пра хо-

дзіць у Поль шчы. А на огул і для 

да рос лых спарт сме наў, і для 

ма ла дых та кі тур нір — доб ры 

шанц па спра ба ваць свае сі лы з 

най мац ней шы мі бад мін та ніс та-

мі све ту. Нашым спартсменам 

трэ ба па ка заць свой уз ро вень, 

сваю гуль ню і набраць як мага 

больш ачкоў», — ад зна чае 

Ула да Чар няў ская.

Ад зна чым, што з мая 2019 

да мая 2020 го да спарт сме ны 

на бі ра юць рэй тын га выя ач кі, 

каб тра піць на Алім пій скія гуль-

ні ў То кіа. З бе ла ру саў най боль-

шы шанц ада брац ца на тур нір 

сён ня ёсць у Але сі Зай ца вай. 

«Для гэ та га трэ ба гу ляць вель-

мі шмат тур ні раў. Мы бу дзем 

пры кла даць усе на ма ган ні для 

та го, каб па ста рац ца пра біц ца. 

У пе рад алім пій скі год уз ро вень 

тур ні раў вель мі вы рас, та му 

што ўсе жа да юць тра піць у То-

кіа», — ка жа на стаў нік.

У па раў на нні з пер шым між-

на род ным тур ні рам па бад мін-

то не ў Мін ску рэй тынг ця пе-

раш ніх спа бор ніц тваў так са ма 

вы рас. Ка лі ра ней тур нір у Бе-

ла ру сі лі чыў ся чэ лен джам, то 

ця пер ён ін тэр нэшнл, гэ та зна-

чыць, ач кі, якія ідуць у агуль-

ны за лік ад удзе лу ў ім, ста лі 

боль шы мі.

Ула да Чар няў ская ад зна чае, 

што ар га ні за ваць та кі тур нір 

до сыць скла да на, як пра ві ла, 

пад рых тоў ка да яго па чы на-

ец ца за год да стар ту. Адзін 

з са мых важ ных мо ман таў — 

пад бор суд дзяў. Ка лі га лоў ную 

су дзейс кую бры га ду рэ ка мен-

дуе Еў ра пей ская фе дэ ра цыя 

бад мін то на, то вось усе ас тат-

нія суд дзі пад бі ра юц ца кра і най-

ар га ні за та рам. «Мы ста ра ем ся, 

каб гэ та бы лі ква лі фі ка ва ныя 

спе цы я ліс ты, бо су дзей ства 

вель мі шмат зна чыць», — ад-

зна чае стар шы трэ нер.

Арэ на «FАLСОN СLUB» 

ужо ста ла ад ной з са мых лю-

бі мых для бе ла рус кіх бад мін-

та ніс таў, яна вель мі зруч ная 

як для спарт сме наў, так і для 

суд дзяў, і для гле да чоў, та му 

што кор ты доб ра бач ныя з усіх 

ба коў. «Пля цоў ка кам пакт ная 

і ў той жа час до сыць вя лі кая. 

Доб рае асвят лен не», — ад зна-

чае Ула да Ана то леў на.

Ар га ні за та ры спа дзя юц ца на 

ці ка васць да тур ні ру з бо ку бе-

ла рус кіх ама та раў спор ту. «На 

тэс та вым тур ні ры ў 2018 го дзе 

на тры бу нах у асноў ным бы лі 

лю дзі, якія зай ма юц ца бад мін-

то нам на ама тар скім і пра фе-

сій ным уз роў нях, а ама тар скі 

бад мін тон у нас ця пер вель мі 

раз ві ты, та му што ёсць доб рыя 

арэ ны, увечары кор ты на іх ні-

ко лі не пус ту юць, — тлу ма чыць 

стар шы трэ нер на цы я наль най 

ка ман ды. — Еў ра пей скія гуль ні 

ў Мін ску да лі яшчэ боль шы ім-

пульс для раз віц ця гуль ні, спа-

дзя ём ся, што і ця пер гле да чоў 

бу дзе шмат, тым больш што 

ўва ход на тур нір бяс плат ны. 

Усіх ама та раў спор ту за пра-

ша ем і ча ка ем!»

У чац вер, 29 жніў ня, ад бу-

дуц ца ква лі фі ка цый ныя спа-

бор ніц твы, 30 жніў ня — 1/16 і 

1/8 фі на лу, ра ні цай 31 жніў ня 

прой дуць 1/4 фі на лу, уве ча-

ры — паў фі на лы, у сваю чар гу, 

1 ве рас ня ад бу дуц ца ўсе пяць 

фі наль ных гуль няў.

На він кай між на род на га тур-

ні ру па бад мін то не «Bеlаrus 

Іntеrnаtіоnаl 2019» ста не тое, што 

аб са лют на ўсе мат чы на ча ты рох 

кор тах бу дуць транс лі ра вац ца ў 

пра мым эфі ры на Yоutubе і ў 

ма біль най пра гра ме Bаdmіntоn 

Еurоре. На га да ем, што на ле таш-

нім тур ні ры ан лайн-транс ля цыя 

вя ла ся толь кі з дзвюх гуль ня вых 

пля цо вак. А ан лайн-вер сія ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў іш ла толь кі з 

цэнт раль на га кор та.

На ша збор ная ра зам з 

ка ман дай Гер ма ніі ста лі най-

леп шай у агуль на ка манд ным 

ме даль ным за лі ку.

З гэ тай на го ды Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі Аляксандр Лукашэнка 

на кі ра ваў він ша ван не на цы я-

наль най ка ман дзе па вес ла-

ван ні на бай дар ках і ка ноэ. 

«Він шую з год ны мі вы ні ка мі 

на чэм пі я на це све ту па вес ла-

ван ні на бай дар ках і ка ноэ ў 

Се ге дзе, дзе вы за ва я ва лі 14 ме да лёў, з 

якіх 6 за ла тых. Яшчэ раз па цвер дзі лі, што 

бе ла рус кая ка ман да — адзін з су свет ных 

лі да раў у гэ тым ві дзе спор ту. Та кое ста ла 

маг чы мым дзя ку ю чы вы со ка му пра фе сі-

я на ліз му і ўпар тай пра цы спарт сме наў, 

трэ не раў і спе цы я ліс таў», — пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

вы ка заў упэў не насць, што зла джа ны ка-

лек тыў на цы я наль най ка ман ды па ды дзе 

да Алім пі я ды 2020 го да ў ап ты маль ным 

скла дзе і ў та кой жа вы дат най фор ме. 

Ён так са ма па жа даў спарт сме нам моц-

на га зда роўя, даб ра бы ту і спар тыў на га 

даў га лец ця.

Двой чы на вы шэй шую пры ступ ку 

п'е дэс та ла ўзні маў ся экі паж жа но чай 

бай дар кі-двой кі Ма ры на Літ він чук/Воль-

га Ху дзен ка (200 м і 500 м) (на фо та). 

Так са ма чэм пі ё на мі пла не ты ста лі Але-

на На здро ва (ка ноэ-адзі ноч ка, 500 м), 

Воль га Клі ма ва (ка ноэ-адзі ноч ка, 

5 000 м), Алег Юрэ ня (бай дар ка-адзі ноч-

ка, 5 000 м) і экі паж муж чын скай бай дар-

кі-двой кі Ста ні слаў Дай нэ ка/Дзміт рый 

На тын чык (500 м).

Ся рэб ра ныя ўзна га ро ды за ва я ва лі: 

Мі кі та Бо ры каў (бай дар ка-адзі ноч ка, 

500 м), Ар цём Ко зыр (ка ноэ-адзі ноч ка, 

200 м), Воль га Ху дзен ка (бай дар ка-адзі-

ноч ка, 500 м), экі паж жа но чай бай дар-

кі-чац вёр кі Ма ры на Літ він чук, Воль га 

Ху дзен ка, На дзея Па пок, Мар га ры та 

Мах не ва (500 м).

Ула даль ні ка мі «брон зы» ста лі: Ма ры на 

Літ він чук (бай дар ка-адзі ноч ка, 5 000 м), 

Але на На здро ва (ка ноэ-адзі ноч ка, 200 м), 

жа но чы экі паж ка ноэ-двой кі Воль га 

Клі ма ва/На дзея Ма кар чан ка (500 м), 

муж чын скі экі паж ка ноэ-чац вёр кі Анд-

рэй Баг да но віч, Яў ге ній Тэн гель, Мак сім 

Крысь ко, Ві таль Асец кі (500 м).

На гэ тым свя це 

і спар тыў ным 

тур ні ры ад на ча-

со ва на пер шых 

ро лях ака за лі ся 

юні ё ры, яны за-

ва я ва лі ча ты ры 

ўзна га ро ды. 

Двой чы на вы-

шэй шую пры-

ступ ку п'е дэс та-

ла (у спрын це і 

па сью це) уз ды-

маў ся Дзміт рый 

Ла зоў скі. Яго 

парт нёр па ка-

ман дзе Мі кі та 

Ла бас таў пры-

нёс у скар бон ку збор най за ла ты 

ме даль у су пер спрын це і «се раб-

ро» ў гон цы пра сле да ван ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў 

юні ёр скую збор ную Бе ла ру сі і яе лі да-

ра Дзміт рыя Ла зоў ска га з год ным вы-

ступ лен нем на чэм пі я на це све ту. «На 

гэ тым буй ным між на род ным спар тыў-

ным фо ру ме, які да ве ра на пра вес ці Раў-

бі чам, вы вы дат на прад ста ві лі Ра дзі му, 

пра яві лі вы дат нае май стэр ства, во лю, 

ха рак тар. Пе ра ка наў ча да ка за лі, што 

ў бе ла рус кім бія тло не рас це да стой ная 

ма ла дая зме на», — га во рыц ца ў він ша-

ван ні. Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа даў 

спарт сме нам за ха ваць на бра ны тэмп і 

імк нен не быць най леп шы мі, стаць год-

ны мі пра даў жаль ні ка мі слаў ных тра ды-

цый, за кла дзе ных па пя рэд ні ка мі. «Мы 

ве рым у вас і ча ка ем но вых пе ра мог!» — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Я вель мі ра ды, што два «зо ла ты» 

чэм пі я на ту све ту ў юні ёр скіх гон ках 

мае, а трэ цяе — Мі кі ты Ла бас та ва. 

Атрым лі ва ец ца, усе за ла тыя ме да-

лі на ша юні ёр ская ка ман да па кі ну ла 

до ма, — ад зна чыў Дзміт рый Ла зоў скі 

пас ля за вяр шэн ня апош няй гон кі чэм-

пі я на ту. — Я не лі чу гэ ты старт пра-

хад ным, для мя не гэ та паў на вар тас ны 

тур нір, які, апроч пе ра мог, вы явіў не-

ка то рыя мае па мыл кі, над які мі трэ-

ба бу дзе па пра ца ваць у най блі жэй шы 

час», — ад зна чыў Дзміт рый і да даў: 

у зі мо вым се зо не не вы клю ча на, што 

ён бу дзе вы сту паць ужо за да рос лую 

збор ную.

Да рэ чы, асноў ная ка ман да за ста ла ся 

без уз на га род да маш ня га чэм пі я на ту. 

На га да ем, у су свет ным фо ру ме пры ня ло 

ўдзел ка ля 250 спарт сме наў (да рос лыя 

і юні ё ры) з 26 кра ін.

Ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі бія тло на Да р'я ЛЕ ОШ у за-

вяр шэн ні тур ні ру ад зна чы ла: «Гэ та бы лі 

ці ка выя на сы ча ныя дні, мы вы со ка цэ нім 

пад трым ку Між на род на га са ю за бія тла-

ніс таў, які да ве рыў нам пра вя дзен не та-

ко га знач на га су свет на га пер шын ства. 

Мы ўдзяч ныя кож на му, хто пры клаў сі-

лы да пра вя дзен ня гэ тых спа бор ніц тваў. 

Мы дзя ку ем шмат лі кім прад стаў ні кам 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі за якас-

нае, ма ляў ні чае асвят лен не ме ра пры-

ем ства, дзя куй, што па каз ва е це све ту, 

якая пры го жая, ад кры тая і гас цін ная на-

ша кра і на. Мы дзя ку ем усім гле да чам, 

якія пры сут ні ча лі ў гэ тыя дні на ста ды ё-

не, вы ства ра лі не ве ра год ную ат мас фе-

ру. Спа дзя ём ся, вы атрым лі ва лі аса ло ду 

ад зна хо джан ня ў Бе ла ру сі і хут ка мы 

су стрэ нем ся зноў».

Лет ні чэм пі я нат све ту для спарт сме-

наў пад вёў ры су пад пад рых тоў кай да 

зі мо ва га се зо на. Для ар га ні за та раў 

чэм пі я нат стаў пра вер кай усіх тэх ніч-

ных служ баў, бо ўжо ў 2022 го дзе тут 

прой дзе этап Куб ка све ту.

Мінск — Раў бі чы — Мінск.

ІН ДУ СЫ, КІ ТАЙ ЦЫ, 
АЎ СТРА ЛІЙ ЦЫ...

У Бе ла русь едзе су свет ны бад мін тон

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

МЕ ДА ЛІ І АЛІМ ПІЙ СКІЯ ЛІ ЦЭН ЗІІ
Бе ла рус кія спарт сме ны за ва я ва лі 14 уз на га род на чэм пі я на це 
све ту па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ ў вен гер скім Се ге дзе

Па дзея, якая вяр ну ла ся 
да нас праз 20 га доў
Чэм пі я нат све ту па лет нім бія тло не ў Раў бі чах 

атры маў ся яр кі і ду шэў ны

З 29 жніў ня да 1 ве рас ня ў Мін ску прой дзе між-

на род ны тур нір «Bеlаrus Іntеrnаtіоnаl — 2019». 

У спар тыў на-за баў ляль ным комп лек се «FАLСОN 

СLUB» на пра ця гу ча ты рох дзён вы сту піць 

160 спарт сме наў з 35 кра ін све ту. Мін скі тур нір 

ста не ад ным з ква лі фі ка цый ных да Алім пій скіх 

гуль няў 2020 го да, на ім бу дзе ра зы гра на пяць кам-

плек таў ме да лёў — муж чын скія і жа но чыя ў адзі-

ноч ных гуль нях, а так са ма муж чын скія, жа но чыя 

і зме ша ныя ў па рах.


