2. Európai Játékok Belaruszban

From Ambassadors’ writings

A „Ragyogó év, ragyogó eredmények” mottó szellemében

2nd European Games in Belarus
Under the motto: “Bright Year, Bright You!”

Június 21–30. között a Belarusz Köztársaság rendezi a 2. Európai Játékokat, amely
2019-ben a különböző sportágak nagyszabású és meghatározó eseménye lesz az európai sportéletben.
A 2. Európai Játékoknak a belarusz főváros, Minszk legnagyobb sportlétesítményei adnak otthont, például a Dinamo stadion, a Minszk Arena, a Csizhovka Arena
stb. A korszerű helyszínek gondoskodnak az érkező sportolók tökéletes közérzetéről
és a lehető legjobb eredményeket segítik elő.
A versenyek 15 sportágban kerülnek megrendezésre, amelyek közül nyolcban a
2020-as tokiói olimpiai játékok selejtezője is történik. Az ökölvívás és a
dzsúdómérkőzések Európa-bajnokság szinten zajlanak.
Ötven európai nemzet 4000 sportolóját várjuk, akik 199 versenyszámban indulnak az érmekért, 2000 oktató és edző támogatásával. A versenyeken több mint
650 nemzetközi sportbíró működik közre. Több száz sportszövetségi vezető, az
Európai Olimpiai Bizottság képviselői, az európai országok sportminiszterei és az
európai nemzeti olimpiai bizottságok vezetői is jelen lesznek. A nyitó- és záróünnepségek díszvendégeiként természetesen számítunk az európai államok magas
rangú vezetőire is. Legalább 1000 külföldi médiacsatorna közvetíti majd Minszkből
a hivatalos ceremóniákat és a versenyeket, és 8000 önkéntes munkájára támaszkodhatunk.
A magyar delegáció lesz a rendezvény egyik legnagyobb létszámú résztvevője,
több mint 250 versenyzővel és edzőikkel. Nem csoda, hogy Budapest lett 2019-ben
Európa Sportfővárosa.
A belarusz főváros összes szálláshelye, közlekedési útvonala és turisztikai létesítménye felkészült a külföldi vendégek fogadására, hogy kényelmes tartózkodást és
felejthetetlen élményt biztosítson.
A 2. Európai Játékok Minszkben való megrendezése megszilárdíthatja a Belarusz
Köztársaság hírnevét, egy olyan országét, ahol kiemelkedő fontosságú a sport és az
egészséges életmód. A belarusz nép szívesen járul hozzá az olimpiai értékekhez, és
egyúttal régóta áhított bizalmat és barátságot közvetít Európa többi országa felé.
Meggyőződésünk, hogy a sportnál jobban semmi sem hozza össze az embereket.
Tisztelettel kérek mindenkit, aki teheti, hogy látogasson el Belaruszba a 2. Európai Játékok alkalmából, támogassa saját nemzeti csapatát, és fedezze fel a belaruszok
őszinte vendégszeretetét és hazánk szépségét.
A rendezvény programjai és egyéb hasznos információk a következő honlapon
találhatók: https://minsk2019.by/en.
Őexc. Aleksandr Ponomarev,
a Belarusz Köztársaság magyarországi nagykövete

From 21 to 30 of June the Republic of Belarus will host the 2nd European
Games – major international multi-sport and landmark event of 2019 in the
sport life of Europe.
The 2nd European Games will be held at the largest sports facilities of
Belarus’ capital Minsk, such as stadium “Dinamo”, “Minsk-Arena”, “Chizhovka-Arena” and others. Up to date sport facilities have been arranged so that
athletes who will come would feel themselves perfectly and strive to show the
highest results.
Competitions will be held in 15 sports, 8 of which will become qualifying
to the Olympic Games 2020 in Tokyo. Competitions in Boxing and Judo
will have the European Championships status.
4000 athletes from 50 European nations are expected to compete in 199
medal events, supported by 2000 trainers and coaches. More than 650 international sport referees will judge the competitions. Hundreds of heads of sport
federations, representatives of the European Olympic Committee, ministers
of sports of European countries and heads of European National Olympic
Committees will be there. Of course, we expect a number of senior officials
of the European states to be special guests at the opening and closing ceremonies. More than 1000 foreign media representatives will cover official ceremonies and competitions in Minsk. 8000 volunteers are prepared to assist.
The Hungarian delegation is going to be among the largest at this event,
consisting of more than 250 athletes and trainers. No wonder that Budapest
was nominated as European Capital of Sport in 2019.
All the accommodation, transport and touristic facilities of the Belarusian
capital are prepared for welcoming reception of foreign guests to ensure their
comfortable and unforgettable stay in Minsk.
2nd European Games in Minsk supposed to confirm the reputation of the
Republic of Belarus as country, where priority is given to the promotion of
sport and healthy lifestyles. Belarusians are keen to contribute to the Olympic
values, thus sowing the seeds of much needed trust and friendship across
Europe. It is our firm belief that nothing unites people like sports.
I kindly invite to use this unique opportunity to visit Belarus for the 2nd
European Games in order to support your national team, to explore sincere
hospitality of Belarusians and the beauty of our country.
The schedule of the event and other useful information can be find at
https://minsk2019.by/en.
H.E. Aleksandr Ponomarev,
Ambassador of the Republic of Belarus to Hungary
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