21 в1д спорту, 2500
спартсменау, 11 дзён
Урачыстае адкрыццё ф'шальнага
этапу Рэспублнсанскай спартаюяды
школьшкау ад былося 15 чэрвеня на
лёгкаатлегычным манежьi БДУФК.
Спаборнщтвы па 19 вщах спорту
праграмы летHix Ат'мтйсю х гульняу,
а таксама па шахматах /шашках
пройдуць у сталщы.
MiHCKy сабралюя лепшыя: з 250 ты
сяч удзельшкау першага этапу да фш алу дайпий толью 2,5 тысячы спартсменау.
Сваё права абараняць гонар рэпёна яны заваявал 1
на гарадсюх, раённых i абласных спаборнщтвах.
— Сардэчна в1таю ycix на адкрыцш самых
прэстыжных спаборнщтвау сярод школьшкау нашай крашы! — падкрэошу значнасць спартаюя
ды MiHicTp адукацьп 1гар Васи1ьев1ч Карпенка. —
У Год малой радз1мы кожны з вас мае магчымасць
праславщь сваю вёску, горад, раён, вобласпь
CBaiMi спартыуным1 nocnexaMi.
M iH icrp падкрэопу, што перад удзельшкам1 спа
борнщтвау адкрываюцца вялиоя перспектывы: яны
не толью пакажуць вышю CBaix трэтровак, апе i
убачаць сталщу, выступяць на лепшых спартыуных
пляцоуках KpaiHbi, знойдуць сяброу. А гэта цудоуная матывацыя, таму гмёны гэтых юных спартсме
нау мы, хутчэй за усё, пачуем яшчэ не раз.
— Магу толыа пазайздросшць спартсменам
нашай кра1ны, маладому пакаленню, у якога ёсць
магчымасць займацца у таюх умовах, — працягнуу цырымон1ю мйистр спорту i турызму Сяргей
М1хайлав1ч Кавальчук. — Наш а краша удзяляе
вялiкую увагу спорту на ycix узроунях, асабл^ва —
школьнаму спорту.
Сапрауды, фшальныя старты будуць праходзщ ь на сучасных стадыёнах i лепшых спартыуных
базах Мшска, Заслауя, Барысава — усяго 16 пляцовак прымуць спартсменау пад CBaiM дахам.
На адкрыцщ спартаюяды адбылося i урачыс
тае ганараванне прызёрау Сусветнай летняй пмназ1яды, яюя 6buii узнагароджаны падзякам1 i
каштоуным1 прызамь Не naKiHyni без уBari i ix
трэнерау. А удзельшю спартаюяды атрымал1 сувен1ры ад М шгарвыканкама, яюя уручыу начальHiK упраулення спорту i турызму Сяргей Аляксандрав1ч Фурманау.
Перад тым як удзельшю спаборнщтвау запусц ш у неба паветраныя шарыю, карысныя пара
ды дау i старшыня судзейскай калегн спартаюя
ды, чэмшён свету, прызёр Ашмпшсюх гульняу,
заслужаны майстар спорту Беларусь старшыня
Беларускай федэрацьй лёгкай атлетыю i дэпутат
Палаты прадстаушкоу Нацыянальнага схОду Рэспублш Беларусь Вадз1м Анатольев1ч Дзевятоусю:
— Жадаю атрымаць макамальнае задавальненне ад барацьбы. Не трэба хвалявацца, трэба
рабщ ь тое, чаму вас вучы т трэнеры. I няхай пераможа самы моцны!
I школыню, i ix настаушю добра разумеюць,
што таюя спаборнщтвы вызначаюць далейшы
шлях юнакоу: ад вышкау залежыць, выберуць
вучш спорт у якасщ сваёй прафеси щ застануцца
на аматарсюм узроуш. Напрыклад, трэнер гандбольнай каманды Аксана 1ванауна Пракапов1ч
прывезла ceaix дзяучат, каб яны на сабе зведал i
жыццё прафесшных спартсменау. Ш кольшц доуга рыхтаваш i ф1з1чна, i маральна, усёй школай адпраулял1 абараняць гонар Мшскай вобласш.
— Самае галоунае у нашым вщзе спорту —
гэта гульнявая практыка, — падкрэслша трэнер
важнасць рэспублжанскай спартаюяды. — Чым
больш спаборнщтвау, тым болыы вопытныя дзеш,
тым больш тэхшчныя, разв1тыя.
Абсалютны пераможца — рэпён, яю набярэ
найбольшую колькасць балау у камандным заль
ку — будзе вызначаны 25 чэрвеня. Узнагароджанне пераможцау i прызёрау спартаюяды адбудзецца на урачыстым закрыцщ.
М а р ’ я ЯНКОВ1Ч.

