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Аб са лют ная боль шасць спарт-

сме наў збор най, на ро джа ных у 

Бе ла ру сі, прад стаў ля юць ме на ві та 

рэ гі ё ны кра і ны, а не ста лі цу. На-

прык лад, Мак сім Ва ра бей — ура-

джэ нец Ба ры са ва, Ан тон Смоль-

 скі — вы ха ва нец Ка пыль скай 

СДЮ ШАР, Ган на Со ла з га рад ско га 

па сёл ка Шу мі лі на Ві цеб скай воб-

лас ці, дзе і зра бі ла свае пер шыя 

кро кі ў спор це. Ця пе раш нія лі да ры 

бе ла рус кай збор най, га лоў ныя над-

зеі ба лель шчы каў у сё лет нім се зо не 

алім пій скія чэм пі ён кі Іры на Крыў ко і 

Дзі на ра Алім бе ка ва прад стаў ля юць 

вя до мыя бія тлон ныя шко лы кра і ны 

ў Сян но і Ча ву сах ад па вед на. На 

стар це се зо на мы вы ра шы лі звяр-

нуц ца да ка ра нёў гэ тых спарт сме-

нак, ус пом ніць, дзе ра бі лі пер шыя 

кро кі на шы чэм пі ён кі, і рас ка заць, 

што ўяў ля юць з ся бе іх род ныя 

спар тыў ныя шко лы сён ня.

Крос ва кол Ле ні на
Ад ным з са мых вя до мых бія тлон-

ных мес цаў на кар це кра і ны ста лі 

Ча ву сы, што больш чым за со рак 

кі ла мет раў ад Ма гі лё ва. У спе цы я-

лі за ва най спар тыў най шко ле, якая 

іс нуе тут з 1967 го да, вы раслі пры-

зёр Алім пій скіх гуль няў Сяр гей Но-

ві каў, чэм пі ён Еў ро пы Ра ман Ялёт-

наў, алім пій ская чэм пі ён ка Дзі на ра 

Алім бе ка ва, а так са ма шмат лі кія 

спарт сме ны, якія па куль не даб-

ра лі ся да на цы я наль най ка ман ды, 

але з'яў ля юц ца ма ла ды мі і перс пек-

тыў ны мі. Ка ля вы то каў бія тло ну ў 

Ча ву сах ста яў баць ка Сяр гея Но-

ві ка ва Ва лян цін Фё да ра віч. Умо вы 

для бія тла ніс таў-па чат коў цаў та ды, 

вя до ма, бы лі да лё кія ад ідэа льных, 

ды і ця пер па куль што ў Ча ву сах 

мож на ўба чыць юных спарт сме наў, 

якія бе га юць крос па Цэнт раль най 

пло шчы ва кол пом ні ка Ле ні ну ці па 

ка са го рах у ле се, да яко га ад шко-

лы яшчэ па ру кі ла мет раў. Там жа 

ў ле се трэ не ры ўлас ны мі сі ла мі аб-

ста ля ва лі стрэль бі шча, дзе і ад пра-

цоў ва ец ца страл ко вая пад рых тоў-

ка. Снеж ныя гар ма ты для па доб ных 

школ, вя до ма, хут чэй вы клю чэн не, 

та му трэ ні роў кі зі мой час ця ком пра-

хо дзі лі ў Ча ву сах у тым мес цы, дзе 

ўда ва ла ся знай сці снег. «Трэ ні роў-

ка мі на цэнт раль най пло шчы ўжо 

даў но ні ко га не здзі віш. Вы б да нас 

зі мой пры еха лі, ка лі мы снег спра-

ба ва лі знай сці. Тры зі мы ўжо, лі чы, 

бяс снеж ныя бы лі. Гар мат, каб у за-

пас на кі даць штуч на га сне гу, у шко-

ле ня ма. Да вя ло ся вы круч вац ца. 

Ро ма Ялёт наў пе рад чэм пі я на там 

Еў ро пы 2014 го да ка ля за праў кі на 

ўез дзе ў го рад трэ ні ра ваў ся. Там 

та ды за ха ва ла ся тро хі сне гу — уда-

ло ся кру жок мет раў 300—400 яму 

рас ка таць», — рас каз ваў у сва ім 

ін тэр в'ю 2016 го да та га час ны на-

мес нік ды рэк та ра шко лы Аляк-

сандр Да ра фе еў.

У 2010 го дзе, пас ля та го як вы-

ха ва нец ча вус кай шко лы Сяр гей 

Но ві каў за ва я ваў «се раб ро» на 

Алім пі я дзе, сі ту а цыя ў 

род най спар тыў най шко-

ле па він на бы ла змя ніц ца. 

У рай цэнт ры вы ра шы лі 

рэа лі за ваць маш таб ны 

пра ект — па бу да ваць 

бія тлон ны ста ды ён з су-

час най, скла да най па 

рэ лье фе лы жа ро лер най 

тра сай. Пла на ва ла ся 

з'яў лен не тры бу ны, раз-

дзя ва лак, трэ на жор най 

за лы, але срод каў ха пі ла 

толь кі на пад му рак пад-

тры бун на га па мяш кан-

ня. Пе ра мо га Дзі на ры 

Алім бе ка вай у эс та фет най гон цы 

ў алім пій скім Пхёнч ха не пры му сі ла 

зноў зга даць пра Ча ву сы, і тут ужо 

ста ла дак лад на зра зу ме ла — вя лі-

ка му спар тыў на му комп лек су быць! 

Сён ня ра бо ты там ідуць поў ным 

хо дам, на мес цы бу ду ча га аб' ек та 

пра цу юць трак та ры і эк ска ва та ры. 

Ужо ўве дзе ны бу ды нак, у якім раз-

мес цяц ца раз дзя валь ні, па кой для 

пад рых тоў кі лыж, ме ды цын скі ка бі-

нет, га раж для сне га хо даў і рат ра-

каў. Раз ве дзе ныя ка му ні ка цыі для 

ўста ноў кі сне га ге не ра та раў. На су п-

раць асноў на га бу дын ка з'я віц ца 

стрэль бі шча на 18 уста но вак, тут 

жа бу дзе ас фаль та ва ная асвет ле-

ная тра са пра цяг лас цю 1500 мет раў 

і шы ры нёй шэсць мет раў. Яшчэ адзін 

круг (кі ла мет ро вы гра вій ны) бу дзе 

вы ка рыс тоў вац ца толь кі зі мой.

З кан ды тар ска га цэ ха 
ў бія тлон ную шко лу

Іры на Крыў ко — ура джэн ка го ра-

да Сян но Ві цеб скай воб лас ці. Рай-

цэнтр зна хо дзіц ца за 60 кі ла мет раў 

ад Ві цеб ска, яго на сель ніц тва — ка-

ля дзе вя ці ты сяч ча ла век. За бія т-

ло нам тут со чаць усе, ад дзя цей 

у пя соч ні цах да ба буль на ла вач ках, 

а мяс цо вы мі спарт сме на мі жы ха ры 

не вя ліч ка га го ра да вель мі га на рац-

ца. Іры на па ча ла зай мац ца бія тло-

нам у пя тым кла се, ка лі на яе звяр-

ну ла ўва гу на стаў ні ца фіз куль ту ры 

Ва лян ці на Гар дзец кая і па ка за ла 

трэ не ру мяс цо вай спар тыў най шко-

лы Ва ле рыю Мі хай ла ві чу Лек та ра-

ву. Не ўза ба ве ў бія тлон прый шоў і 

ма лод шы брат Іры ны Вік тар.

У той час лыж ныя гон кі і 

бія тлон бы лі адзі ны мі ві да мі спор ту 

ў Сян но, які мі маг лі зай мац ца дзе ці, 

ужо паз ней там з'я ві лі ся за лы для 

ба раць бы і лёг кай ат ле ты кі. «Спа-

чат ку тут на огул ні чо га не бы ло. 

Він тоў кі ста рыя, усё ва кол раз валь-

ва ец ца і рас сы па ец ца. Я, ма ла ды 

трэ нер, па пер шым ча се на ват вы-

ра шыў за кі нуць бія тлон і па чаў раз-

ві ваць лыж ныя гон кі», — 

ус па мі наў не як Ва ле рый 

Лек та раў. Але з ця гам 

ча су ўсё мя ня ла ся, бія т-

лон ная дзі ця чая шко ла 

ў 2018 го дзе знач на пе-

рай на чы ла ся. Ця пер 

бы лы кан ды тар скі цэх, 

у якім яна раз мя шча-

ец ца, вы фар ба ва ны ў 

бе ла-бла кіт ныя ко ле ры, 

у бу дын ку раз мяс ціў ся 

25-мет ро вы цір, збро е-

вае схо ві шча, ду ша выя, 

су шыл ка для лыж і па коі 

ад па чын ку. Трэ ні ро вач-

ная тра са і стрэль бі шча раз мяс ці -

лі ся ў пар ку 40-год дзя Пе ра мо гі 

(у на ро дзе яго час цей на зы ва юць Сі-

най скі мі га ра мі, ці прос та Сі на ем). 

Рэ льеф тут па ды хо дзіць для трэ ні-

ро вак дзя цей. Пер шы трэ нер Іры-

ны і Вік та ра Крыў ко Ва ле рый Лек-

та раў, які ўжо больш за 35 га доў 

пра цуе тут на стаў ні кам, да мог ся 

ўлад ка ван ня на ба зе на ват са ўны. 

Сён ня спе цы я ліст ма рыць знай сці 

но вых чэм пі ё наў і та му ства рае на-

блі жа ныя да ідэа льных умо вы для 

ўсіх хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Да рэ чы, у гэ тай жа шко ле вы рас 

і Пётр Іваш ка, трох ра зо вы чэм пі ён 

све ту па бія тло не, ён і быў пер шым 

з вуч няў Лек та ра ва, хто да сяг нуў 

буй ных пос пе хаў на су свет най 

арэ не. Ця пер у трэ не ра зай ма ец-

ца ка ля 30 хлоп чы каў і дзяў чы нак 

ад трэ ця га да адзі нац ца та га кла са,

двой чы на ты дзень аў то бу сам на

трэ ні роў кі пры во зяць школь ні каў з 

бліз кіх вё сак.

Пе рад стар там се зо на Дзі на ра 

Алім бе ка ва і Іры на Крыў ко на ве да-

лі свае род ныя шко лы. Бія тла ніст кі 

су стрэ лі ся з дзець мі, для якіх сён ня 

з'яў ля юц ца жы вым пры кла дам по-

спеху, і, акра мя па жа дан няў, аў то-

гра фаў і фа та гра фій на па мяць ад 

ся бе і Фе дэ ра цыі бія тло на кра і ны, 

прэ зен та ва лі каш тоў ныя па да рун-

кі — сне га хо ды і тра саў клад чы кі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та bіаthlоn.bу, sb.bу, 

sеnnо.bу.

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ

1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай 
«Звяз да» са гра вае!» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 1 снеж ня 
2019 го да да 31 са ка ві ка 2020 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня 
рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае паў-

год дзе 2020 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы-

да вец кі дом «Звяз да» (да лей — Уста но ва), мес ца зна хо джан ня: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Мінск, 220013, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ

3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Звяз да» са гра вае!» сфар мі ра-

ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кай 
уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — і скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

№

п/п
Наз ва

Колькасць 
(шт.)

Ца на за шт. 
з ПДВ, руб. 

кап.

Уся го 
з ПДВ, 

руб. кап.

1.
Ка ва вар ка эсп рэ са Vіtеk VT-
1514 BK (да лей — су пер прыз)

1 298,99 298,99

2.
Плед двух ба ко вы, ко ле ру бар-
до, з ла га ты пам «Звяз да», 
(да лей — Прыз)

7 63,00 441,00

Уся го пры за вы фонд Гуль ні скла дае 729,99 руб. (сем сот двац цаць 
дзе вяць руб лёў дзе вя нос та дзе вяць ка пе ек).

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ

4. Гуль ня пра во дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту 

«Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае паў год дзе 2020 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і які афор міў і апла ціў 
пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае паў год дзе 

2020 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад піс чы кам 

на ад рас уста но вы ў пе ры яд з 1 снеж ня 2019 го да да 12 сту дзе ня 2020 

го да вы ра за ная з га зе ты або з да дат ко ва га ўкла ды ша за поў не ная карт-

ка ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая змя шча ец ца ў га зе це не 

менш чым раз на ты дзень у пе ры яд з 1 па 31 снеж ня 2019 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель ні ка. 
Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, вы клю ча ец ца 
з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад ксе ра ка пі ра-
ва ныя або тыя, якія па сту пі лі Уста но ве пас ля 12 сту дзе ня 2020 го да па 
паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль ні не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ

9. Для пра вя дзен ня Гуль ні Уста но ва ства рае ка мі сію па пра вя дзен ні 
рэ клам най гуль ні (да лей — Ка мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый на-

вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — стар шы ня Ка мі сіі.

Чле ны Ка мі сіі:

Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў сюдж-

ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;

Да шке віч Юлія Анд рэ еў на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый на-

вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

Доў нар Ва лян ці на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыі 

га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 

«Звяз да»;

Кор бут Вік тар Эду ар да віч — за гад чык ад мі ніст ра цый на-гас па-

дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 

«Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць удзель-

ні ка мі Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ. ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НЕ ПЕ РА-

МОЖ ЦАМ

11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

17 сту дзе ня 2020 го да ў 12 га дзін у па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Мінск, 220013.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту юц ца па 

аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя скры ні 

і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы гры ва юц ца 

7 пры зоў (па ад ным для кож на га рэ гі ё на.

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц ца і 

ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель нік, чыё 

проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую пры ро зыг-

ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым чы нам са скры ні 

хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні, прад стаў ні коў не за леж-

ных ар га ні за цый або чле ны Ка мі сіі. На кож най та кой карт цы ўдзель ні ка 

над піс ва ец ца вый гра ны прыз і рас піс ва юц ца чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам і пуб лі ку-

юц ца да 27 сту дзе ня 2020 го да ўключ на ў га зе це «Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 27 сту дзе ня 2020 го да да сы лае кож на му 

пе ра мож цу па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пісь мом з 
ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ

16. Умо вай вы да чы пры зоў і су пер пры за з'яў ля ец ца прад' яў лен не 
пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, і ары-

гі на ла аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на 

пер шы квар тал ці пер шае паў год дзе 2020 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за або су пер пры за прад стаў ні ка 

пе ра мож цы ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман не пры за 

або су пер пры за, паш парт і ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі аб 

пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае паў год дзе 

2020 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз або су пер прыз, 

аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на пер шы 

квар тал ці пер шае паў год дзе 2020 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад-

мо вы ў вы да чы яму пры за або су пер пры за ў су вя зі з тым, што ён не 

ад па вя дае па тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні 

пунк там 5 гэ тых Пра ві лаў.

18. Пры зы і су пер прыз вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін да 31 са ка-

ві ка 2020 го да ў па мяш кан ні Уста но вы па ад ра се: вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10А, Мінск, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, з па ня дзел ка да су бо ты 

(вы да чу ў су бо ту не аб ход на ўзгад ніць з ар га ні за та рам гуль ні па тэ ле фо-

нах (017) 263 66 73, 287 17 40 для атры ман ня пра пуск ных да ку мен таў). 

Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе ра мож цаў для атры ман ня пры за або 

су пер пры за, Уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за або за-

ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 31 са ка ві ка 2020 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі 

ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ

21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за прад стаў лен не пад атко-

вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, якія пра ду гле джа ны 

дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з атры ман нем 

пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх ім ёны, 

проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фа та гра фіі, ліс ты і ін тэр в'ю мо гуць быць 

вы ка ры ста ны Уста но вай у лю бых рэ клам ных і/або ін фар ма цый ных 

ма тэ ры я лах, якія звя за ны з Гуль нёй. Яны так са ма зга джа юц ца да ваць 

ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль нёй без 

вы пла ты яко га-не будзь да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на 

та кія пуб лі ка цыі на ле жаць Уста но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «Звяз да» са гра вае!» да 

па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць апуб лі ка ва ны су мес на з рэ кві зі та мі 

іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це «Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца Гуль ні, мож на атры маць па тэ ле фо нах 

(017) 263 66 73, 287 17 40.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3694 ад 26.11.2019, 

вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ

«ЗВЯЗ ДА» СА ГРА ВАЕ!»

ЧЭМ ПІ Ё НАМ УМО ВЫ ЧЭМ ПІ Ё НАМ УМО ВЫ 
НЕ ПЕ РА ШКО ДА?НЕ ПЕ РА ШКО ДА?

Так па куль вы гля дае но вы бія тлон ны комп лекс у Ча ву сах.

Па да рун кі ад бія тла ніс так і Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 
шко лам алім пій скіх чэм пі ё нак.


