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Бра зі лія, Гер ма нія і Ме сі
Са мае га лоў нае пы тан не, ба дай, лю-

бо га су свет на га пер шын ства ад на ча со ва 
да во лі прос тае і вель мі скла да нае — хто 
ста не чэм пі ё нам? Яшчэ за доў га да па чат-
ку мун дзі я лю скла да юц ца і збіраюцца роз-
ныя пра гно зы, рэй тын гі, мер ка ван ні спе-
цы я ліс таў і зо рак — ча сам і да аст ро ла гаў 
да хо дзіць, — у вы ні ку якіх атрым лі ва ец ца 
не вя лі кі спіс па тэн цый ных кан ды да таў на 
трон. Ко ла прэ тэн дэн таў амаль не змя ні-
ла ся за не каль кі апош ніх дзе ся ці год дзяў. 
Ня мец кая ма шы на заў сё ды на стро е на на 
пе ра мо гу, яе ба лель шчы кі і не раз гля да-
юць ін шых ва ры ян таў, як збе раг чы зван не 
дзей на га чэм пі ё на, на бы тае, між ін шым, 
у Бра зі ліі, і да гнаць апош ніх па коль кас ці 
ты ту лаў — пяць.

Пен та кам пі ё ны (пя ці ра зо выя чэм пі ё-
ны све ту) вель мі хо чуць «ад мыц ца» ад 
хат няй аб ра зы ў 1:7 ад нем цаў, і іх ра шу-
часць па мна жа ец ца на на яў насць у страі 
пас ля траў мы су пер зор кі Ней ма ра.

Ула даль нік ну вель мі вя ліз най коль-
кас ці ўзна га род і ства раль нік шмат лі кіх 
рэ кор даў — ар ген ці нец Лі я нель Ме сі не 
мае ў сва ёй глы бо кай скар бон цы толь кі 
ад ной — зван ня чэм пі ё ну све ту. Мяр ку-
юць, што гэ та апош ні шанц зор на га на-
па да юча га на га лоў ны ты тул і на ват усіх 
яго су пер здоль нас цяў не хо піць, ка лі яму 
не да па мо жа ка ман да.

Вель мі хо ча вяр нуць ня даў на стра-
ча ныя лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў су свет ным 
фут бо ле збор ная Іс па ніі. Шэ раг ма ла-
дых фут ба ліс таў, но вых зо рак імк нуц ца 
ўспом ніць сла ву тыя ча сы сва іх ста рэй-
шых ка лег па ка ман дзе і зноў уз няць іс-
пан скі сцяг на п'е дэс тал.

Тыя ж па мкнен ні, тая ж сі ту а цыя і тыя ж 
маг чы мас ці ў вель мі ма ла дой, але вель-
мі зор най фран цуз скай дру жы ны — яны 
так са ма хо чуць сла вы Зі не дзі на Зі да на. 
І так са ма на стро е ны вель мі ра шу ча.

Што да ты чыц ца ас тат ніх ка ман даў, 
якім бы ба наль ным гэ та ні зда ва ла ся, але 
ім да вя дзец ца на чэм пі я на це све ту толь-
кі па пры сут ні чаць, мак сі мум абы граць 
адзін раз ка гось ці з фа ва ры таў. Але гэ та 
агуль ную кар ці ну на ўрад ці зме ніць. Хі ба 
што ней кая ма ла вя до мая ка ман да возь-
ме і не ча ка на ўсіх абы грае, як Да нія на 
чэм пі я на це Еў ро пы 1992 го да. Але вы ў 
гэ та ве ры це?

Хто па чым
Ня мец кі сайт Trаnsfеrmаrkt, які змя-

шчае ін фар ма цыю пра кошт мат чаў, вы-
ні кі, транс фер ныя на ві ны, кошт гуль цоў, 
на пя рэ дад ні чэм пі я на ту па лі чыў кошт 
збор ных па су ме кош ту іх гуль цоў, і вось 

якая атры ма ла ся пя цёр ка са мых «да-
ра гіх». 1. Фран цыя — 1,08 млрд еў ра, 
2. Іс па нія — 1,04 млрд, 3. Бра зі лія — 
952 млн, 4. Гер ма нія — 885 млн, 5. Анг-
лія — 874 млн. Як ві даць, са мыя да ра гія 
кант рак ты, зра зу ме ла, у гуль цоў са мых 
моц ных і ты ту ла ва ных збор ных. Па гля-
дзім, хто з іх па цвер дзіць свой цэ на вы 
ўзро вень, а то і знач на па вя лі чыць свой 
за ро бак. А хто і на ад ва рот.

Як улад ка ва лі ся
Збор ная Анг ліі па фут бо ле ака за ла-

ся ад ной з са мых кап рыз ных ка ман даў 
мун дзі я лю. Для пра жы ван ня бры тан цы 
вы бра лі адзін з са мых да ра гіх га тэ ляў Ку-
рорт на га ра ё на, дзе мі ні маль ны кошт за 
ноч скла дае 100 тыс. еў ра. Апарт амен ты 
ўклю ча юць у ся бе па слу гі спа, ба сей наў, 
вя лі кай трэ на жор най за лы, шы коў ных 
рэ ста ра наў і на ват па ра вых лаз няў. Ад-
нак бо яз насць бры тан скіх ба лель шчы каў 
пе рад ала ся і на цы я наль най збор най, так 
што Фут боль ная аса цы я цыя Анг ліі за па-
тра ба ва ла аб га ра дзіць ба зу ве лі зар ным 
шас ці мет ро вым пло там, што, дарэчы, так 
і не зрабілі. Ра ён пра жы ван ня ка ман ды 
за кры ты для на вед ван няў і па тру лю ец ца 
па лі цэй скі мі.

Фі на ліс ты мі ну ла га чэм пі я на ту све ту ар-
ген цін цы па лі чы лі за леп шае не з'яз джаць 
да лё ка ад ста лі цы, дзе яны пра вя дуць 
стар та вы матч су праць Хар ва тыі, і аран-
да ва лі ба зу ў пад мас коў ных Брон ні цах. На-
пя рэ дад ні свай го пры быц ця ў Ра сію Ар ген-
ці на за вез ла на ба зу тры то ны пра дук таў 
улас най вы твор час ці: яла ві чы ну, сві ні ну, 
ва ра ную згу шчон ку, ма тэ і ін шае.

Дзей ныя чэм пі ё ны Еў ро пы пар ту галь-
цы, як і ар ген цін цы, спы ні лі ся не да лё ка 
ад Маск вы. Ня гле дзя чы на на яў насць 
не каль кіх па лёў, пар ту галь цы па пра сі лі 
змя ніць не ка то рыя дэ та лі. Ка ман дзе не 
спа да баў ся ко лер сцен у ну ма рах, якія 
яны па пра сі лі пе ра фар ба ваць, а так са-
ма яны звяр ну лі ся з прось бай па ста віць 
ва ўсе апарт амен ты кор ка вую мэб лю і 
гуль ня выя пры стаў кі з маг чы мас цю гуль-
ні па сет цы.

Іван КУПАРВАС.

Якая збор ная са мая да ра гая

МУН ДЗІ ЯЛЬ БУ ДЗЕ ГУЧ НЫ
Двац цаць пер шы чэм пі я нат све ту па фут бо ле стар туе сён ня ў Ра сіі

Рас клад тэ ле транс ля цый
Дата Час Канал Каманды

14 чэрвеня, 
чацвер

17:55 Беларусь 5 Расія — Саудаўская Аравія

15 чэрвеня, 
пятніца

14:50

Беларусь 5

Егіпет — Уругвай

17:50 Марока — Іран

20:50 Партугалія — Іспанія

16 чэрвеня, 
субота

12:50

Беларусь 5

Францыя — Аўстралія

15:50 Аргенціна  — Ісландыя

18:50 Перу — Данія

21:50 Харватыя — Нігерыя

17 чэрвеня, 
нядзеля

14:50

Беларусь 5

Коста-Рыка — Сербія

17:50 Германія — Мексіка

20:50 Бразілія — Швейцарыя

18 чэрвеня, 
панядзелак

14:50

Беларусь 5

Швецыя — Паўднёвая Карэя

17:50 Бельгія — Панама

20:50 Туніс — Англія

19 чэрвеня, 
аўторак

14:50

Беларусь 5

Калумбія — Японія

17:50 Польшча — Сенегал

20:50 Расія — Егіпет

20 чэрвеня, 
серада

14:50

Беларусь 5

Партугалія — Марока

17:50
Уругвай — Саудаўская 

Аравія

20:50 Іран — Іспанія

21 чэрвеня, 
чацвер

15:55

Беларусь 5

Данія — Аўстралія

18:55 Францыя — Перу

21:55 Аргенціна  — Харватыя

22 чэрвеня, 
пятніца

14:50

Беларусь 5

Бразілія — Коста-Рыка

17:50 Нігерыя — Ісландыя

20:50 Сербія — Швейцарыя

23 чэрвеня, 
субота

14:50

Беларусь 5

Бельгія — Туніс

17:50 Паўднёвая Карэя — Мексіка

20:50 Германія — Швецыя

24 чэрвеня, 
нядзеля

14:50

Беларусь 5

Англія — Панама

17:50 Японія — Сенегал

20:50 Польшча — Калумбія

25 чэрвеня, 
панядзелак

16:50
Беларусь 5 Уругвай — Расія

Беларусь 2 Саудаўская Аравія — Егіпет

20:50
Беларусь 5 Іран — Партугалія

Беларусь 2 Іспанія — Марока

26 чэрвеня, 
аўторак

16:50
Беларусь 5 Данія — Францыя

Беларусь 2 Аўстралія — Перу

20:50
Беларусь 5 Нігерыя — Аргенціна 

Беларусь 2 Ісландыя — Харватыя

27 чэрвеня, 
серада

16:50
Беларусь 5 Мексіка — Швецыя

Беларусь 2 Паўднёвая Карэя — Германія

20:50
Беларусь 5 Сербія — Бразілія

Беларусь 2 Швейцарыя — Коста-Рыка

28 чэрвеня, 
чацвер

16:50
Беларусь 5 Японія — Польшча

Беларусь 2 Сенегал — Калумбія

20:50
Беларусь 5 Англія — Бельгія

Беларусь 2 Панама — Туніс

30 чэрвеня, 
субота

16:50
Беларусь 5

1/8 фіналу

20:50 1/8 фіналу

1 ліпеня, 
нядзеля

16:50
Беларусь 5

1/8 фіналу

20:50 1/8 фіналу

2 ліпеня, 
панядзелак

16:50
Беларусь 5

1/8 фіналу

20:50 1/8 фіналу

3 ліпеня, 
аўторак

16:50
Беларусь 5

1/8 фіналу

20:50 1/8 фіналу

6 ліпеня, 
пятніца

16:50
Беларусь 5

1/4 фіналу

20:50 1/4 фіналу

7 ліпеня, 
субота

16:50
Беларусь 5

1/4 фіналу

20:50 1/4 фіналу

10 ліпеня, 
аўторак

20:50 Беларусь 5 1/2 фіналу

11 ліпеня, 
серада

20:50 Беларусь 5 1/2 фіналу

14 ліпеня, 
субота

16:50 Беларусь 5 Матч за 3-е месца

15 ліпеня, 
нядзеля

17:50 Беларусь 5 Фінал

ФУТБОЛ УКЛЮ ЧАЙЦЕСЯ!
Тэ ле ка на лы «Бе ла русь 5» і «Бе ла русь 2» пра вя-
дуць пра мыя транс ля цыі ўсіх 64 мат чаў Куб ка 
све ту ФІ ФА, які ўпер шы ню ў гіс то рыі пры мае Ра-
сія. Ужо сён ня на ста ды ё не ў Луж ні ках ад бу дзец-
ца пер шая гуль ня — ка ман да Ра сіі су стрэ нец ца 
са збор най Са удаў скай Ара віі. 

«Што яшчэ мы пад рых та ва лі для ба лель шчы каў? 
На прык лад, спе цы яль ны раз дзел на сай це Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі www.tvr.bу, дзе зме шча ны поў ны рас клад 
транс ля цый усіх мат чаў, — рас каз ва юць на на цы я наль-
ным спар тыў ным тэ ле ка на ле. — Яшчэ там ёсць плэй-
ліст з ві дэа ро лі ка мі пра ра сій скія ста ды ё ны і пад бор ка 
са мых све жых на він чэм пі я на ту».

Бо ну сам на пя рэ дад ні мун-
дзі я лю «Бе ла русь 5» пад рых-
та ваў ад мыс ло выя ро лі кі, у якіх 
ка мен та тар-ле ген да Ула дзі мір 
На віц кі на роз ных мо вах за-
пра шае ка лег у Ра сію на фут-
боль нае пер шын ство. Аў та ры 

ро лі каў ін сцэ ні ра ва лі ан ту раж ста ліц кра ін — га лоў ных 
прэ тэн дэн тэў на За ла ты Ку бак. Так, Па вел Ба ра наў 
атрым лі вае сваё за пра шэн не ў Лон да не на Бей кер-
стрыт, Мі ка лай Ха да се віч зна хо дзіць яго на ста рым кір-
ма шы ў Па ры жы, Аляк сандр Дзміт ры еў — у Бер лін скім 
заа ла гіч ным са дзе, Аляк сандр Цвяч коў скі — у Лі са бо не, 
а Сяр гей Мац ке віч — не па да лёк ад ра кі Ма та на са ў 
Бу э нас-Ай рэ се.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

АРА КУЛ НА ДЫ Е ЦЕ
Кот-ара кул Ахіл скі нуў 

850 гра маў пас ля та го, 
як яму ў лю тым быў па-
стаў ле ны ды яг наз «атлус-
цен не», і рых ту ец ца да 
чэм пі я на ту све ту. Жы вё ла 
захоўвае спе цы яль ную 
ды е ту і зай ма ец ца на 

спар тыў ных трэ на жо рах (!), у тым лі ку бе гае ў ко ле. 
Ахіл бу дзе прад каз ваць вы ні кі гуль няў на чэм пі я на це: 
кот па ві нен бу дзе вы браць ад ну з дзвюх мі сак з кор-
мам са сця га мі кра ін-удзель ніц. Глу хі з на ра джэн ня 
Ахіл пра жы вае ў Эр мі та жы ў якас ці мы ша ло ва ра зам 
з дзя сят ка мі ін шых ка тоў. Ён пра сла віў ся дак лад ны мі 
прад ка зан ня мі вы ні каў мат чаў на Куб ку Кан фе дэ ра цый 
у 2017 го дзе і ў тым жа го дзе быў на зва ны са мым па пу-
ляр ным ка том Ра сіі.

Гру па А

Ра сія

Са удаў ская Ара вія

Егі пет

Уруг вай

Гру па В

Пар ту га лія

Іс па нія

Ма ро ка

Іран

Гру па С

Фран цыя

Аў стра лія

Пе ру

Да нія

Гру па D

Ар ген ці на

Іс лан дыя

Хар ва тыя

Ні ге рыя

Гру па Е

Бра зі лія

Швей ца рыя

Кос та-Ры ка

Сер бія

Гру па F

Гер ма нія

Мек сі ка

Шве цыя

Паўднёвая Ка рэя

Гру па G

Бель гія

Па на ма

Ту ніс

Анг лія

Гру па H

Поль шча

Се не гал

Ка лум бія

Япо нія

Кра і на ўпер шы ню ў сва ёй гіс то-
рыі ста не гас па ды няй су свет на га 
чэм пі я на ту па гэ тым ві дзе спор ту, 
акра мя та го, ён упер шы ню бу дзе 
пра ве дзе ны ў кра і не Ус ход няй Еў-
ро пы і на тэ ры то рыі ад ра зу дзвюх 
час так све ту — Еў ро пы і Азіі. Гуль ні 
на пра ця гу ме ся ца пры муць 12 ста-
ды ё наў у 11 га ра дах кра і ны.

У чэм пі я на це пры муць удзел сем з 

васьмі ка ман даў, якія ра ней ужо ста на-

ві лі ся чэм пі ё на мі све ту. Адзі ная ка ман-

да з ра ней шых ула даль ні каў «зо ла та» 
мун дзі я лю не ўдзель ні чае ў фі наль ным 
тур ні ры 2018 го да — гэ та збор ная Іта ліі. 
За тое ўпер шы ню на чэм пі я на це вы сту-
пяць збор ныя Іс лан дыі і Па на мы.

Гуль ні чэм пі я на ту све ту пры муць: 
Маск ва, Ка лі нінг рад, Санкт-Пе цяр бург, 

Ніж ні Ноў га рад, Вал га град, Ка зань, Са-
ма ра, Са ранск, Рас тоў-на-До не, Со чы і 
Ека ця рын бург. Дзяр жаў ныя кант рак ты 
на бу даў ніц тва ўсіх ста ды ё наў чэм пі я на-

ту све ту ў Ра сіі бы лі пад пі са ны 26 снеж-
ня 2014 го да, пас ля гэ та га бы лі па бу-
да ва ны і рэ кан стру я ва ны 12 ста ды ё наў. 
З іх мі ні маль ная ўмя шчаль насць у «Ека-
ця рын бург Арэ ны» — 35 000 гле да чоў, 

мак сі маль ная ў «Луж ні ках» — 80 000 ча-

ла век. Матч ад крыц ця і фі нал прой дуць у 

Маск ве ме на ві та на гэ тай арэ не.

Афі цый ны ла га тып чэм пі я на ту све-

ту быў прад стаў ле ны 28 каст рыч ні ка 

2014 го да ў эфі ры Пер ша га ка на ла ў 

пра гра ме «Вя чэр ні Ургант». У эмб ле ме 

ўгад ва ец ца сі лу эт Куб ка све ту ФІ ФА. 

За ва я ван не кос ма су, іка на піс і лю боў да 

фут бо ла — тры склад ні кі ла га ты па. Афі-

цый ным та ліс ма нам стаў воўк За бі ва ка, 
які быў абра ны па вы ні ках га ла са ван ня 
ў эфі ры Пер ша га ка на ла. Афі цый ным 
гім нам чэм пі я на ту све ту ста не кам па зі-
цыя Соlоrs у вы ка нан ні аме ры кан ска га 
спе ва ка Джэй са на Дэ ру ла.

Цы ры мо нія ад крыц ця ад бу дзец ца сён-
ня, вя до ма, што яе на ве дае Ула дзі мір Пу-

цін, а так са ма ін шыя кі-
раў ні кі дзяр жаў і ўра даў. 
Афі цый ную пес ню 
чэм пі я на ту вы-
ка на юць вя до-
мы аме ры кан-
скі ак цёр Уіл Сміт, хіп-хоп-вы ка наў ца Ні кі 
Джэм, а так са ма ал бан ская спя вач ка Эра 

Іст рэ фі і аме ры кан скі му зы кант Дып ла.

За ме сяц да стар ту чэм пі я на ту бы ло 

рэа лі за ва на 2 міль ё ны 374 ты ся чы квіт-

коў, што скла дае 89 % ад агуль най коль-

кас ці бі ле таў на мат чы фі наль най част кі. 

Пры гэ тым 46 % ад агуль най коль кас ці 

рэа лі за ва ных квіт коў на бы лі ра сій скія 

ба лель шчы кі, а 54 % — за меж ныя. Лі-

да ра мі ся род за меж ных гле да чоў ста лі 
ба лель шчы кі з ЗША, Гер ма ніі, Бра зі ліі, 
Ка лум біі, Мек сі кі і Ар ген ці ны.

32 ка ман ды па дзе ле ны на восем груп, 
па два най леп шыя ка лек ты вы квар тэ та 
вый дуць у плэй-оф.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Фінал

Боль шасць муж чын ва ўсіх кут ках пла не ты, дзе ёсць тэ ле ві за ры і ін тэр нэт, 
з сён няш ня га дня на ме сяц прак тыч на вы па дуць з жыц ця, пра цы, сям'і і ін-
шых ячэ ек гра мад ства. Іх жон кі і сяб роў кі (не ўсе, зрэш ты) друж на ўзвы юць, 
уз ды муць ру кі да не ба і пра кля нуць вы на ход ні каў уся го та го, што круг лае і 
ска ча. Бо на стае ён — вя лі кі і жу дас ны чэм пі я нат све ту па фут бо ле.
Са мы мі па пу ляр ны мі ў гэ ты ме сяц ста нуць сло вы і фра зы «Го-о-ол!», «Пас, за-
ра за, пас!», «Ма зі ла!», «У фут бол гу ля юць усё, а пе ра ма га юць нем цы!», «Бра зі-
лія ад помс ціць!», «Рус кія не зда юц ца!», «І я так ма гу!» і да та го па доб ныя. Акра-
мя та го, муж чын скае на сель ніц тва на час чэм пі я на ту мож на тур ба ваць толь кі з 
на го ды як мі ні мум зем ле тра сен ня, су свет на га па то пу, пры лё ту ін ша пла не цян ці 
на ра джэн ня сы на/дач кі. Інакш маг чы мы ся мей ны кан флікт гла баль на га маш та-
бу. Ну а ка лі без жар таў, то вось тро хі ці ка вых фак таў аб чэм пі я на це.

Бра зі лія-Германія — 1:7, 
2014 г.


