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У аў то рак 

за вяр шыў ся 

лёг ка ат ле тыч ны матч 

Еў ро па — ЗША, які 

пра хо дзіў на мін скім 

ста ды ё не «Ды на ма». 

Пе ра мо гу ў ім 

атры ма лі еў ра пей скія 

спарт сме ны, па 

вы ні ках 37 ві даў яны 

на бра лі 724,5 ба ла, у 

прад стаў ні коў ЗША — 

601,5 ба ла.

У дру гі дзень спа бор ніц-

тваў пе ра мож ні цай у скач-

ках у даў жы ню ста ла бе-

ла рус ка Анас та сія Мі рон-

чык-Іва но ва. Яе вы нік — 

6 м 74 см, 1 см са сту пі ла 

на шай спарт смен цы ўкра-

ін ская ска ку ха Ма ры на 

Бех-Ра ман чук, трэ цяе мес-

ца ў алім пій скай чэм пі ён кі 

з ЗША Брыт ні Рыз.

«Вя лі кі дзя куй на шым 

ба лель шчы кам за па-

до ра ныя эмо цыі. Та кая 

пуб лі ка, аж да му ра шак 

па ску ры. Бе ла ру сы ўме-

юць пад тры маць: усё 

роў на, наш спарт смен ці 

аме ры кан скі. Яны да ва лі 

нам па зі тыў ныя эмо цыі, 

што ад бі ла ся на вы ні ку. 

Акра мя та го, хо чац ца па-

дзя ка ваць са пер ні цам за 

вель мі вы со кі ўзро вень 

кан ку рэн цыі. Дзя ку ю чы 

гэ та му вый гра ны не толь-

кі матч, але і пер шы старт 

за доў гі час. Гэ та ма ты вуе 

на пя рэ дад ні чэм пі я на ту 

све ту. Вар та, вя до ма, па-

пра ца ваць, бо сва ім вы ні-

кам я не вель мі за да во ле-

ная», — пры зна ла ся на ша 

спарт смен ка.

Яшчэ ад на на ша лёг ка-

ат лет ка Ган на Ма лы шчык 

ста ла дру гой у спа-

бор ніц твах па кі дан-

ні мо ла та. У сва ёй 

най леп шай спро бе 

яна па сла ла сна рад 

на 72 м 70 см. Пас-

ля за вяр шэн ня спа-

бор ніц тваў Ган на ад-

зна чы ла, што сён ня 

раз ліч ва ла па ка заць 

леп шы вы нік, але, на 

жаль, не атры ма ла ся 

па ра да ваць сва іх ба-

лель шчы каў пе ра мо-

гай. Ця пер трэ ба пра-

цяг ваць пад рых тоў ку 

да га лоў на га тур ні ру 

се зо на — чэм пі я на ту 

све ту.

Трэ цяе мес ца ў бе гу на 

100 м з бар' е ра мі за ня ла 

на ша Эль ві ра Гер ман. Яна 

за ста ла ся за сму ча ная сва-

ім вы ступ лен нем і ад зна чы-

ла, што не атры ма ла ся па-

ка заць тое, ча го ча ка ла ад 

ся бе. «Гэ та вель мі ад каз-

на — прад стаў ляць ка ман-

ду Еў ро пы. Цу доў на, што 

ат ле ты су свет на га ўзроў ню 

пры еха лі ў род ную кра і ну. 

Дзя ку ю чы пра вя дзен ню 

спар тыў ных спа бор ніц тваў 

пра Бе ла русь больш да ве-

да юц ца ў све це», — да да ла 

спарт смен ка.

Пас ля за вяр шэн ня лёг-

ка ат ле тыч на га мат ча Еў-

ро па — ЗША на ста дыё-

не «Ды на ма» прай шла 

ўра чыс тая цы ры мо нія 

ўзна га ро джан ня. Ку бак 

пе ра мож цам з ка ман ды 

Еў ро пы пе ра даў мі ністр 

спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі 

Сяр гей Ка валь чук. Удзел 

у цы ры мо ніі ўзна га ро-

джан ня так са ма пры ня лі 

прэ зі дэнт Еў ра пей скай 

лёг ка ат ле тыч най аса цыя-

цыі Свен Ар нэ Хан сен і 

стар шы ня Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі лёг кай ат ле-

ты кі Ва дзім Дзе вя тоў скі. 

Апош ні ад зна чыў, што 

лёг ка ат ле тыч ны матч Еў-

ро па — ЗША стаў двух-

дзён ным свя там для ама-

та раў спор ту. «Тое, што 

ад бы ло ся ўчо ра і сён ня — 

са праўд нае свя та спор ту. 

Вар та бы ло па гля дзець на 

ба лель шчы каў, якія да ва лі 

«пяць» пра хо дзя чым мі ма 

лёг ка ат ле там. Гэ та бы ло 

вель мі эма цы я наль на. На 

пра ця гу ўся го мат ча за-

хоў ваў ся на пал па чуц цяў, 

вя ла ся ці ка вая і на пру жа-

ная ба раць ба», — ска заў 

Дзе вя тоў скі.

У пра гра му гіс та рыч на-

га мат ча бы лі ўклю ча ныя 

та кія ві ды лёг кай ат ле ты кі 

як кі дан не мо ла та, кі дан-

не кап'я, кі дан не дыс ка, 

бег на 100 м, 100 м з бар'-

е ра мі, 110 м з бар' е ра мі, 

200 м, 400 м, 400 м з 

бар' е ра мі, 800 м, 1500 м, 

3000 м, 3000 м з пе ра-

шко да мі, эс та фет ны бег 

4х100 м, зме ша ная эс та-

фе та (200-200-400-800 м), 

штур хан не яд ра, трай ны 

ска чок, скач кі ў вы шы ню, 

у даў жы ню, з шас том.

Удзел у мат чы пры ня ло 

ка ля 350 ат ле таў, 14 бе ла-

ру саў увай шлі ў склад ка-

ман ды Еў ро пы. У кож ным 

ві дзе пра гра мы вы сту па лі 

па во сем спарт сме наў (па 

ча ты ры прад стаў ні кі ад 

Еў ро пы і ЗША). Пе ра мож-

цы атры ма юць па 7 тысяч 

еў ра пры за вых, удзель ні кі, 

якія за ня лі дру гія мес цы, — 

па 5 тысяч, трэ ція мес цы — 

па 4 тысячы еў ра.

Га во раць удзель ні кі.

Ар лан да Ар тэ га (Іс па нія):

— Я ўпер шы ню ў Бе-

ла ру сі і вель мі кра ну ты 

пры ёмам ба лель шчы каў 

на ста ды ё не. Мне вель мі 

спа да ба ла ся ідэя ўдзель ні-

чаць у мат ча вай су стрэ чы, 

і ця пер ма гу ска заць, што 

не шка дую аб сва ім пры ез-

дзе ў ва шу кра і ну. У Мін ску 

вель мі вы дат на! Клас ны 

ста ды ён, цудоўная пуб лі-

ка. Вы дат нае па крыц цё 

бе га вых да ро жак, дзе лёг-

ка па ка заць першакласны 

вы нік.

Пётр Ма ла хоў скі 

(Поль шча):

— Та кія спа бор ніц твы, 

як лёг ка ат ле тыч ны матч 

у Мін ску, па він ны пра хо-

дзіць час цей, бо гэ та вы-

дат ная рэ кла ма лёг кай 

ат ле ты кі. Вельмі пад рых-

та ва ныя спа бор ніц твы: усё 

пра ду ма на да дро бя зяў, 

спа гад лі выя ва лан цё ры і 

прад стаў ні кі арг ка мі тэ та. 

У Мін ску са праў ды ад чу-

ваю ся бе вель мі доб ра. 

Я ўпер шы ню ў Бе ла ру сі, 

ста лі ца ва шай кра і ны мне 

вель мі па да ба ец ца.

Ра міль Гу лі еў (Тур цыя):

— Ця пер у лёг ка ат ле таў 

ідзе пад рых тоў ка да чэм-

пі я на ту све ту, і гэ ты 

старт — добрая маг-

чы масць пра ве рыць 

свае сі лы, прай сці ся 

па так ты цы бе гу. Хо-

раша, што коль касць 

лю дзей, якія ці ка вяц-

ца спор там, у ва шай 

кра і не, па вя ліч ва ец-

ца. Я спа дзя ю ся, што 

гэ та не апош ні буй ны 

тур нір у Бе ла ру сі. Бы-

ло б вы дат на ў Мін ску 

пра вес ці чэм пі я нат 

све ту па лёг кай ат-

ле ты цы.

Іван КУ ПАР ВАС.

Фо та Бел ТА.

З 2 да 8 ве рас ня 2019 го да ў 

К'ян ча на — Тэр ме (Іта лія) пра-

хо дзіў ка манд ны чэм пі я нат 

Еў ро пы па шаш ках-100 ся род 

муж чын і жан чын. 

У пра гра ме чэм пі я на ту ўсе спарт-

сме ны спа бор ні ча лі ў хут кіх шаш-

ках, во ка мгнен най і кла січ най гуль ні. 

У гэ тым ка манд ным чэм пі я на це пры-

ма лі ўдзел ка ман ды ша шыс таў і ша-

шыс так з Бель гіі, Бе ла ру сі, Іта ліі, Ні-

дэр лан даў, Поль шчы, Укра і ны, Ра сіі і 

Чэ хіі. За ме да лі зма га лі ся прак тыч на 

ўсе най мац ней шыя на сён няш ні дзень 

спарт сме ны! На шу кра і ну прад стаў ля-

лі дзве ка ман ды: муж чын ская ў скла-

дзе ста ліч ных між на род ных грос май-

страў Яў ге на Ва ту ці на і Аляк санд ра 

Бу ла та ва, а так са ма між на род на га 

май стра Аляк сея Ку ні цы, і жа но чая 

ка ман да ў скла дзе між на род на га 

грос май стра Воль гі Фе да ро віч і між-

на род на га май стра Па лі ны Пет ру-

сё вай (абедз ве спарт смен кі ста ліч-

ныя).

4 і 5 ве рас ня прай шлі спа бор ніц-

твы ў хут кай гуль ні (ра пі дзе) і ў во ка-

мгнен най гуль ні (блі цы), дзе абедз ве 

на шы збор ныя ка ман ды за ва я ва лі 

ся рэб ра ныя ме да лі. Жа но чая ка-

ман да ста ла ся рэб ра ным пры зё рам 

у хут кай і во ка мгнен най гуль ні, а так-

са ма трэ цяй у кла січ най пра гра ме. 

Муж чын ская ж на ша ка ман да ста ла 

ся рэб ра ным пры зё рам у хут кіх шаш-

ках (ра пі дзе) і брон за вым пры зё рам 

у асноў най кла січ най пра гра ме.

У цэ лым вы ступ лен не абедз вюх 

на шых ка ман даў мож на лі чыць па-

спя хо вым, бо за ме да лі зма га лі ся 

моц ныя еў ра пей скія ка ман ды ша-

шыс таў, у пер шую чар гу ка ман ды 

з Ра сіі і Ні дэр лан даў, Укра і ны і Іта-

ліі — за ка на даў цы мо ды ў ша шач-

ным спор це. І ўсё ж мы, бе ла ру сы, 

вы сту пі лі год на, і гэ та вы дат на. Він-

шу ем на шых спарт сме наў і іх трэ не-

раў з па спя хо вым вы ступ лен нем на 

чэм пі я на це Еў ро пы ў Іта ліі!

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ,

май стар спор ту СССР 

па між на род ных і рус кіх шаш ках.

Лёг кая ат ле ты ка

МІНСК ЗА СЛУ ГОЎ ВАЕ 
ПРЫ НЯЦЬ ЧЭМ ПІ Я НАТ СВЕ ТУ
Так лі чаць удзель ні кі лёг ка ат ле тыч нага мат ча Еў ро па — ЗША

Гуч ная спра ва

13 ГА ДОЎ КА ЛО НІІ — 
МАКСІМАЛЬНЫ ТЭРМІН

Мін скі аб лас ны суд вы нес аб ві на ваў чы пры суд у да-

чы нен ні да вуч ня ся рэд няй шко лы № 2 Стоўб цаў за 

на ўмыс нае жорст кае за бой ства двух ча ла век.

Па спра ве ўста ноў ле на, што ма ла ды ча ла век 2003 го да 

на ра джэн ня з ху лі ган скіх ма ты ваў здзейс ніў за бой ства двух 

ча ла век — на стаў ні цы і вуч ня, а так са ма спра ба ваў за біць 

яшчэ двух.

Прад ме там су до ва га раз бо ру так са ма ста лі фак ты здзяйс-

нен ня пад лет кам асаб лі ва злос на га ху лі ган ства з ужы ван нем 

прад ме таў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў якас ці зброі для пры-

чы нен ня ця лес ных па шко джан няў.

Па га дзіў шы ся з па зі цы яй дзяр жаў на га аб ві на ваў цы, па 

су куп нас ці гэ тых зла чын стваў ма ла ды ча ла век асу джа ны 

да 13 га доў па збаў лен ня во лі з ад бы ван нем па ка ран ня ў 

вы ха ваў чай ка ло ніі.

Як ад зна чы лі ў Генп ра ку ра ту ры, ра шэн не су да свед чыць аб 

тым, што пад ле так пры зна ны ў ста не свя до мас ці ў да чы нен ні 

да зроб ле на га і што здзяйс нен не ім зла чын стваў аб умоў ле на 

ху лі ган скі мі ма ты ва мі, ін шы мі сло ва мі, імк нен нем пра явіць 

ві да воч ную не па ва гу да гра мад ства і пра дэ ман стра ваць грэб-

лі вае стаў лен не да агуль на пры ня тых пра ві лаў па во дзі наў.

Пры суд не ўсту піў у за кон ную сі лу і мо жа быць аб скар джа-

ны і апра тэс та ва ны ва ўста ноў ле ным за ко нам па рад ку.

Тра ге дыя ў ся рэд няй шко ле № 2 Стоўб цаў ад бы ла ся 

11 лю та га. Ву чань 10 кла са ўда рыў на жом на стаў ні цу гіс то рыі і 

гра ма да знаў ства і вуч ня 11 кла са. Яны па мер лі на мес цы зда-

рэн ня. Пад ле так кі ра ваў ся ху лі ган скі мі ма ты ва мі і не за доў га 

да здзяйс нен ня за бой ства на нёс удар ма ла тком свай му ад на-

клас ні ку. Па за клю чэн ні комп лекс най ста цы я нар най псі хо ла га-

псі хі ят рыч най экс пер ты зы, ма ла лет ні зла чын ца мог у поў най 

ме ры ўсве дам ляць зна чэн не сва іх дзе ян няў і кі ра ваць імі.

У 1.31 но чы ў апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Ма зыр ска-

га РА УС па тэ ле фа на ва ла не вя до мая жан чы на і па ве да мі-

ла, што за бі ла ча ла ве ка, хут кая ўжо пры еха ла. За яў ні ца 

блы та ла ся ў сло вах, на зы ва ла роз ныя мес цы ў ра ё не, 

дзе, маг чы ма, ад бы ло ся цяж кае зла чын ства, пас ля ча-

го су вязь аба рва ла ся. Су пра цоў ні кі мі лі цыі не ад клад на 

па ча лі пра во дзіць не аб ход ныя ме ра пры ем ствы, каб вы-

свет ліць асо бу не вя до май і дзе яна зна хо дзіц ца.

Не ўза ба ве ад жы хар кі вёс кі Ра ма наў ка па сту пі ла па-

ве дам лен не, што да іх у дом сту ка ец ца ней кая жан чы на, 

кры чыць, па во дзіць ся бе не адэ кват на. На мес ца зда рэн ня 

на кі ра ва лі ся су пра цоў ні кі АУС.

Ад на ча со ва з гэ тай жа вёс кі па сту піў вы клік па фак це 

ўзга ран ня ад на го з пры ват ных да моў. Ра бот ні кі МНС пры бы лі 

на па жар і па ту шы лі яго. У зга рэ лым до ме яны знайшлі труп 

жан чы ны. Звя заў шы два зда рэн ні, пра ва ахоў ні кі зра зу ме лі, 

што зва нок не вя до май і па жар — част кі ад на го цэ ла га.

Не ўза ба ве су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку знай шлі 

ў вёс цы і за тры ма лі па да зра ва ную ў здзяйс нен ні су праць-

праў ных дзе ян няў. Жан чы на па во дзі ла ся бе не нар маль на, 

бо зна хо дзі ла ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Толь кі ра-

ні цай яна змаг ла па ве да міць апе ра тыў ні кам сваю вер сію 

та го, што ад бы ло ся.

Як па ве дам ляе УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, па пя рэд-

не ўста ноў ле на, што 62-га до вая ма зы ран ка ра зам са сва ёй 

67-га до вай зна ё май ад па чы ва лі на да чы ў вёс цы. Пас ля 

рас піц ця спірт ных на по яў па між жан чы на мі ўзнік ла свар ка. 

Больш ма ла дая дач ні ца жа лез ны мі віл ка мі не каль кі ра зоў 

уда ры ла зна ё мую па га ла ве, па тэ ле фа на ва ла ў мі лі цыю, 

пад па лі ла цюль і вы бег ла з па мяш кан ня.

След чыя, экс пер ты-кры мі на ліс ты і апе ра тыў ні кі пра во-

дзяць не аб ход ныя ме ра пры ем ствы па ўста наў лен ні ўсіх аб-

ста він та го, што ад бы ло ся.

ЖАН ЧЫ НА ПА ДА ЗРА ЕЦ ЦА 
Ў ЗА БОЙ СТВЕ

і пад па ле да чы ў вёс цы

ПА ЗА ДА РОЖ НІК 
СУ ТЫК НУЎ СЯ З ЦЯГ НІ КОМ
Ка ля дзе вя ці га дзін ра ні цы ра та валь ні кам ад дзя жур-

на га чы гу нач най стан цыі Асі по ві чы па сту пі ла па ве-

дам лен не аб ДТЗ з удзе лам ды зель-цяг ні ка і лег ка во га 

аў та ма бі ля на чы гу нач ным пе ра ез дзе ў го ра дзе.

На рэ гу ля ва-

ным чы гу нач-

ным пе ра ез дзе, 

аб ста ля ва ным 

свет ла вой і гу-

ка вой сіг на лі за-

цы яй, ад бы ло-

ся су тык нен не 

ды зель-цяг ні ка, 

які ру хаў ся з 

Асі по віч у Са лі-

горск, з лег ка вым аў та ма бі лем «Мі цу бі сі-Пад жэ ра». Бы ло 

ўста ноў ле на, што аў та ма біль пе ра ся каў чы гу нач ныя пу ці на 

за ба ра няль ны сіг нал свят ла фо ра, у вы ні ку ча го быў збі ты 

са ста вам. Пад час су тык нен ня кі роў ца зна хо дзіў ся ў ма шы не 

адзін, па ве дам ляе МНС. Муж чы на не па цяр пеў.

У вы ні ку ДТЗ аў та ма біль і цяг нік атры ма лі ме ха ніч ныя па-

шко джан ні. Чы гу нач нае па лат но не па шко джа на. За трым ка 

ў ру ху цяг ні коў скла ла 57 хві лін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Анас та сія МІ РОН ЧЫК-ІВА НО ВА.

Ка манд ны чэм пі я нат Еў ро пы па шаш ках-100

mchs.gov.by


