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На пра ця гу двух дзён пра спект 

Пе ра мож цаў пры маў са праўд-

ны спар тыў ны ма ра фон. Су-

бо та ад кры ла для га ра джан 

і гас цей ста лі цы ад ра зу сем 

спар тыў ных пля цо вак у цэнт-

ры Мін ска.

Ад ной з са мых ма са вых стаў 

не па срэд на сам пра спект, на якім 

ад быў ся Між на род ны ма ра фон 

на ро лі ках Roller Starts. Вы па дак 

бес прэ цэ дэнт ны — лю бы ах вот-

ны мог па спра ба ваць ся бе ў гон-

цы з пра фе сій ны мі спарт сме на мі, 

бо ся род трох сот няў удзель ні каў 

ма ра фо ну — уся на ша бе ла рус-

кая збор ная, якая паў го да та му 

вы сту па ла ў алім пій скім Пхёнч ха-

не. На дыс тан цыю ў 16 кру гоў, па 

2 км кож ны, вы хо дзі лі і да рос лыя, 

і дзе ці, для мно гіх га лоў ным быў 

удзел, ад нак і аб спар тыў ным са-

пер ніц тве ўдзель ні кі не за бы ва лі. 

Пе ра мож ца мі ж ро лер-ма ра фо ну 

ста лі бе ла рус ка Ма ры на Зу е ва і 

фран цуз Ва лян цін Ці бо, ас тат нія 

атры ма лі га ран та ва ны за рад ба-

дзё рас ці і доб ра га на строю.

У гэ ты час на пля цоў цы ка ля 

Па ла ца спор ту вы зна чаў ся са мы 

моц ны спарт смен між на род на га 

тур ні ру па сі ла вым эк стры ме, ся-

род стронг ме наў з шас ці кра ін най-

леп шым стаў бе ла рус Аляк сандр 

Ку рак.

Кры ху да лей у аква то рыі ра кі 

Свіс лач раз гар ну лі ся спа бор ніц-

твы ся род вес ля роў «Зор ная рэ-

га та». Зу сім ня даў на бе ла рус кія 

спарт сме ны пры вез лі ўзна га ро ды 

з чэм пі я на ту све ту, а ўжо ў су бо ту 

яны па каз ва лі сваё май стэр ства ў 

цэнт ры Мін ска. Тут чэм пі ё ны Ар цём 

Ко зыр і Але на На здро ва, по бач у 

лод ках жур на ліс ты, ва лан цё ры 

і бе ла рус кія се леб рэ ці. Гэ та най-

леп шае па цвяр джэн не — вя лі кае 

свя та аб' яд ноў вае лю дзей роз ных 

пра фе сій.

У не па срэд най бліз ка сці ка ля 

Па ла ца спор ту тур нір больш сур'ёз-

ны. На «Palova-арэ не» гу ля юць у 

бас кет бол 3 на 3. Акра мя раз бо рак 

мяс цо ва га маш та бу — на цы я наль-

най лі гі, — свят ка ван не дня го ра-

да су па ла з тэс та вым тур ні рам па 

бас кет бо ле пе рад ІІ Еў ра пей скі мі 

гуль ня мі. Да рэ чы, Бе ла русь там 

бы ла прад стаў ле на ад ра зу дзвю-

ма збор ны мі: Belarus і RB unders. 

Асноў ная ка ман да лі чы ла ся ад ной 

з га лоў ных прэ тэн дэн так на 

чэм пі ён ства, але спы ні ла ся 

лі та раль на за крок ад мэ ты: 

яе апя рэ дзі ла збор ная Укра-

і ны.

Свя точ ны на строй ад чу-

ваў ся ў кож ным кут ку ста-

лі цы, але мно гія ак тыў ныя і 

спар тыў ныя бе ла ру сы ў су-

бо ту толь кі пры гля да лі ся да 

спар тыў ных пля цо вак, усё 

та му, што ў ня дзе лю Мінск ча ка ла 

яшчэ ад на маш таб ная па дзея — 
Мін скі паў ма ра фон.

З кож ным го дам за бег, які 
стаў вя до мы ўжо ва ўсім све це, 
на бы вае ўсё боль шыя маш та бы, 
на гэ ты раз у ім пры ня лі ўдзел 
ка ля 35 ты сяч ча ла век. Гэ та 
прад стаў ні кі 53 кра ін, бе гу ны з 

198 на се ле ных пунк таў Бе ла ру сі 

і 89 га ра доў Ра сіі. Ад зна чым, што 

за меж ні каў сё ле та бы ло 1300 ча-

ла век. Мінск даў бе гу нам но вую 

тра су. На дум ку мно гіх, яна ста ла 

ку ды больш скла да най, удзель-

ні кі атры ма лі маг чы масць апра-

ба ваць на са бе ўсе ста ліч ныя 

гор кі.

Пер шы мі на старт вый шлі 

спарт сме ны, якія ўдзель ні ча лі ў 

за бе гу на 21,5 км. Ка лі ся род муж-

чын ві да воч ны мі фа ва ры та мі бы лі 

аф ры кан скія бе гу ны, то сі ту а цыя 

ў жа но чым спа бор ніц тве атры-

ма ла ся ку ды ці ка вей шая. Ра зам 

з на шай Воль гай Ма зу ро нак на 

пе ра мо гу прэ тэн да ва лі яшчэ не-

каль кі ча ла век. У вы ні ку за ла ты 

ме даль да стаў ся Шэй ле Еро ціч з 

Ке ніі, якая апя рэ дзі ла бе ла рус ку 

Свят ла ну Ку дзе ліч уся го на се кун-

ду. Воль га Ма зу ро нак ака за ла ся 

толь кі пя тай.

Пе ра мож цам ся род муж чын стаў 

Абе ба Не ге ва Дэ ге фа з Эфі о піі.

За бег на 10,5 км са браў най-

больш пад рых та ва ных удзель ні каў, 

ся род якіх ака заў ся і дэ бю тант ме-

ра пры ем ства мі ністр спор ту і ту-

рыз му Сяр гей Ка валь чук. Ён ад-

зна чыў доб рую ар га ні за цыю паў-

ма ра фо ну.

Са мым шмат лі кім за ка на мер на 

стаў за бег на 5,5 км: ён не толь-

кі са браў асоб ных ама та раў бе гу, 

але і цэ лыя пра цоў ныя ка лек ты-

вы, ка ман ды вы шэй шых і ся рэд ніх 

спе цы яль ных на ву чаль ных уста-

ноў. Уся го ў ім узя лі ўдзел больш 

за 25 ты сяч ча ла век, а пе ра мо гу 

свят ка валі Мак сім Юшчан ка ў муж-

чын і Да р'я Ба ры се віч у жан чын.

Да рэ чы, пры за вы фонд Мінск-

ага паў ма ра фо ну — 2018 склаў 

50 000 до ла раў, ну а ўсе ўдзель ні кі 

па тра ды цыі атры ма лі экс клю зіў-

ныя ме да лі.

Стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі лёг кай ат ле ты кі Ва дзім Дзе-

вя тоў скі вы ка заў над зею, што яго 

ар га ні за цыя спра ві ла ся з усі мі за-

да ча мі і па тра ба ван ня мі для та го, 

каб атры маць Ся рэб ра ны лэйбл 

ста тус ных за бе гаў Між на род най 

аса цы я цыі лёг ка ат ле тыч ных фе-

дэ ра цый. У хут кім ча се ацэ на чная 

ка мі сія, якая пры сут ні ча ла на ме-

ра пры ем стве, вы не се свой вер-

дыкт па гэ тым пы тан ні.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пер шае прак ты ка ван не 

пра па ноў ва лі прай сці ва ен-

на слу жа чыя Ва ен най ака дэ-

міі. Яно бы ло не муд ра ге ліс-

тае — па спра ба ваць пад няць 

над га ла вой сна рад і стаць 

най леп шым у мак сі маль ным 

па ды ман ні клін-за тво ра тан-

ка Т-72Б. Сна рад, да рэ чы, 

ака заў ся не та кі і цяж кі — 

уся го 22 кі ла гра мы. А вось з 

клін-за тво рам вый шла не спа-

дзя ван ка. Спра ва ў тым, што 

ён ва жыць на 50 кі ла гра маў 

бо лей, а пло шча па верх ні яго 

знач на мен шая, каб ляг чэй 

раз мер ка ваць ва гу. І та му з 

ім маг лі спра віц ца толь кі са-

праўд ныя асіл кі.

47 ра зоў «вы ціс нуць» 

клін-за твор здо леў Дзміт-

рый Кар не еў. Ён атры маў 

каш тоў ны па да ру нак. Ся род 

пры зоў — вы мпел і дыск з 

ар мей скі мі пес ня мі.

— Цяж ка бы ло? — пы та-

ю ся.

— Так, і да гэ туль віб ра цыя 

ў ру ках ад чу ва ец ца. Ні ко лі 

не ду маў, што ма гу пад няць 

столь кі ра зоў. Ну 25, 30 без 

пад рых тоў кі... Ра ней, га доў 

да 20, я зай маў ся сі ла вы мі 

ві да мі спор ту і пра ца ваў до-

ма на зям лі. Сам я ро дам з 

вёс кі, з Кры чаў ска га ра ё на. 

За раз пра цую на Мін скім 

кам бі на це хле ба пра дук таў 

на мес ні кам га лоў на га ін жы-

не ра. Але ру кі па мя та юць!

Ад мет на, што «Ар мей скі 

плац дарм» стаў са праўд ным 

ся мей ным свя там. Дзе цям 

бы ло ці ка ва ўсё. І ім да зво-

лі лі аб са лют на ўсё — за лез ці 

на Т-72Б, па ся дзець унут ры 

бра ні ра ва на га аў та ма бі ля 

МЗКТ 490 100, аб чым іх та-

ты ў свой час маг лі толь кі 

ма рыць...

Дзя сят кі ма лых аб сту пі-

лі танк Т-72Б, экі паж яко га 

ўдзель ні чаў у ня даў ніх між-

на род ных ар мей скіх гуль-

нях. Тыя хлоп чы кі і дзяў чат-

кі, якім яшчэ не споў ні ла ся 

10 га доў, пас ля не вя лі кай 

лек цыі па він ны бы лі ад ка-

заць на 15 пы тан няў, з ча го 

скла да ец ца танк. Пры зё-

раў кон кур су на ве дан не 

ма тэ ры яль най част кі ўзна-

га родж ваў зна ка мі ты бе ла-

рус кі спя вак Ана толь Яр-

мо лен ка. Най леп шым стаў 

пер ша клас нік Акім, які не 

да пус ціў ні вод най па мыл-

кі. Ён прый шоў на свя та ў 

май цы з кра са моў ным над-

пі сам — «Быць ма мі ным 

аба рон цам».

— Ар мія ву чыць ма ла до га 

хлоп ца быць муж чы нам, які 

мо жа аба ра ніць сваю сям'ю, 

сяб роў, Ра дзі му. Ар мія бя рэ 

на ся бе не толь кі па тры я-

тыч ную функ цыю, але і на-

ву чыць ава ло даць тэх ні кай, 

што спат рэ біц ца ў жыц ці.

Най ве лі зар ней шай па-

пу ляр нас цю ка рыс та ла ся 

пля цоў ка, на якой бы лі вы-

стаў ле ны ўзбра ен не і ўзо-

ры ва ен най фор мы адзен ня 

пад раз дзя лен няў сіл спе цы-

яль ных апе ра цый. Ча го там 

толь кі не бы ло: і снай пер скія 

він тоў кі, і спе цы яль ны аў та-

мат, і піс та лет-ку ля мёт, і мо-

на ку ляр нач но га ба чан ня, і 

бро не ка мі зэль кі, і шле мы...

Кры ху да лей раз мяс ці лі-

ся су вя зіс ты. Там так са ма не 

бы ло ад бою ад дзя цей, і не 

ў апош нюю чар гу іх дзі ві ла 

тое, што мож на раз маў ляць 

па між са бой не толь кі па ма-

біль ні ку, але і па ра дыё стан-

цы ях і па ля вых тэ ле фон ных 

апа ра тах, ка рыс тац ца ка му-

та та рам... 

Су вя зіс ты так са ма пра-

во дзі лі свой кон курс — хто 

хут чэй збя рэ апа ра ту ру для 

су вя зі і пе рад асць па ве дам-

лен не. Най леп шым стаў мін-

скі чац вёр та клас нік Па вел 

Лі сі ца. Ён атры маў у па да-

ру нак га дзін нік ад мі ніст ра 

аба ро ны.

— Мне спа да ба ла ся на-

строй ваць час то ты, пад клю-

чаць ка бе лі, нес ці ка туш ку з 

ка бе лем, па да ваць сіг нал з 

тэ ле фо на на ра дыё стан цыю. 

Усё гэ та так за хап ляль на! 

І пас ля сён няш ня га свя та я 

вель мі ха чу, ка лі ста ну да-

рос лым, ад слу жыць у вой-

ску.

Свя та скон чы ла ся са лю-

там. У тым лі ку — і ў го нар 

тан кіс таў, якія ня спын на 

аба ра ня юць Ра дзі му. На га-

да ем, што за раз у Бе ла ру сі 

пра хо дзіць буй ное ка манд-

на-штаб ное ву чэн не, у якім 

за дзей ні ча на ка ля ся мі з па-

ло вай ты сяч вай скоў цаў і ка-

ля 260 адзі нак бра ня тэх ні кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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У дру гой па ло ве дня ў ня дзе лю парк Пе ра мо гі 

ў Мін ску пе ра тва рыў ся ў ад ну вя лі кую за баў-

ляль ную пля цоў ку. Сю ды іш лі ты ся чы лю дзей, каб 

да кра нуц ца да ар міі ў лі та раль ным сэн се гэ та га сло ва. 

Яны свят ка ва лі Дзень тан кіс та. Ар га ні за та ра мі свя та 

вы сту пі лі Мін скі гар вы кан кам, Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і кам па нія Wargamіng.

Фо та паласы 

Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Больш фо та гля дзі це 

на сай це www.zvіazda.by

Ста лі ца ад зна чы ла Дзень тан кіс та


