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НАПРЫКАНЦЫ

14 студзеня 2020 г.

Спорт-тайм

СЁННЯ

ЛІК МЕДАЛЯМ
АДКРЫТЫ
У штотыднёвым спартыўным
аглядзе «Звязды» расказваем
пра першыя медалі юнацкіх
Алімпійскіх гульняў і іншыя
актуальныя падзеі беларускага
спорту.
1. Біятланістка Юлія Кавалеўская
адкрыла лік узнагарод беларускай
каманды на ІІІ зімовых юнацкіх
Алімпійскіх гульнях у Швейцарыі.
Спарт смен ка ста ла ўла даль ні цай

«бронзы» ў індывідуальнай гонцы на
10 км. «Перад стартам не задумвалася, у якой моцнай групе пачынаю гонку. Затым убачыла на дыстанцыі, што
ў саперніцы з Расіі лепшы час, старалася трымацца. На апошнюю стральбу
стоячы прыйшлі разам, аднак расіянка
хутчэй адпрацавала. Я нацэльвалася
за ёй утрымацца, што і дапамагло заняць высокае месца», — адзначыла
Юлія. Першае месца заняла расіянка

Алена Мохава, «серабро» ў францужанкі Жэні Рышар.
2. Жаночая зборная Беларусі
выйграла бронзавыя медалі ў каманднай гонцы праследавання на
чэмпіянаце Еўропы па канькабежным спорце ў Херэнвене.
Таццяна Міхайлава, Марына Зуева,
Яўгенія Вараб'ёва і Ганна Ніфонтава
паказалі вынік 3 хвіліны 5,47 секунды.
Перамаглі прадстаўніцы Нідэрландаў,
«серабро» ў расіянак.

У аналагічным відзе праграмы сярод мужчын беларусы Віталь Міхайлаў, Ігнат Галавацюк і Ягор Дамарацкі занялі 5-е месца. Наймацнейшыя
тут сталі каманды Нідэрландаў, Расіі
і Нарвегіі.
3. Гро дзен скі «Нё ман» за няў
трэцяе месца ў фінальным турніры
Кантынентальнага кубка ІІHF. Пераможцам стаў дацкі «Сендэруск», ён
упершыню выйграў ганаровы трафей
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год — нарадзіўся Адам
Юры Чартарыйскі, палітычны дзеяч Польшчы і Расіі, асветнік.
Выхадзец з княскага роду ВКЛ.
год — нарадзіўся Юрый
Вік та ра віч Та рыч (сапраўднае прозвішча Аляксееў), беларускі і расійскі кінарэжысёр, сцэнарыст, заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі
(1935). Заснавальнік беларускага кіно.
год — нарадзіўся Мікола (Мікалай Якаўлевіч) Аўрамчык, беларускі паэт,
заслужаны работнік культуры Беларусі (1980). У 1953—1980 гадах —
рэдактар аддзела паэзіі ў часопісе
«Маладосць». Першая кніга паэзіі «Пярэдні край» выйшла ў 1949
годзе. Аў тар зборнікаў «Шляхамі
дружбы», «Сустрэча былых канагонаў», «Універсітэцкі гарадок», рамана «Падзямелле»,
аповесці «Палон» і іншых.
год — Беларускі ансамбль песні і танца,
першы ў рэспубліцы прафесійны музычны
калектыў, створаны ў лістападзе 1939-га, пастановай
урада атрымаў статус дзяржаўнага. Цяпер гэта Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя
Рыгора Шырмы.
год — нарадзіўся Вадзім Браніслававіч
Спрынчан, беларускі паэт, перакладчык.
У 1972-м скончыў БДУ. У 1972—1989 гадах працаваў у
выдавецтве «Мастацкая літаратура», з 2003-га — у часопісе «Полымя». Аўтар паэтычных зборнікаў «Зямля
і зоры», «Святло непадзельнае» і іншых.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Месяц
Поўня 10 студзеня.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Сонца

і акрамя Кантынентальнага кубка сезона-2019/20 стаў уладальнікам адзінай
пуцёўкі ў Лігу чэмпіёнаў на наступны
хакейны сезон.
4. Ірына Крыўко фінішавала сёмая ў гонцы з масавым стартам на
этапе Кубка свету ў нямецкім Аберхофе. Па ходзе дыстанцыі ў 12,5 км
беларуска доўгі час ішла ў лідзіруючай
групе, аднак на апошнім агнявым рубяжы дапусціла чатыры промахі. Але
для Ірыны гэта ўсё роўна найлепшы
вынік у бягучым сезоне.
Раней мужчынская зборная Беларусі паспяхова выступіла ў эстафетнай гонцы. Квартэт у складзе Антона Смольскага, Сяргея Бачарнікава,
Рамана Ялётнава і Мікіты Лабастава
доўгі час па ходзе гонкі прэтэндаваў
на п'едэстал, але каманда не змагла
ўтрымаць пазіцыю да фінішу. У мужчын пятае месца ў эстафеце — гэта
таксама найлепшы вынік сезона.
5. На «Мінск-Арэне» адбылася
ўрачыстая цырымонія ўзняцця пад
купал арэны майкі з 29-м нумарам
Уладзіміра Цыплакова. Адзначым,
што там ужо вісяць джэрсі экс-трэнераў «Дынама» Віталя Стаіна, Уладзіміра Крыкунова і былых гульцоў «зуброў» Анатоля Варывончыка, Міхаіла
Захарава і Руслана Салея.
Уладзімір Цыплакоў — легенда беларускага хакея, тройчы прызнаваўся найлепшым хакеістам краіны, пераможца
маладзёжнага чэмпіянату свету 1989 года ў складзе зборнай СССР, удзельнік
Алімпійскіх гульняў 1998 і 2002 гадоў і
шасці чэмпіянатаў свету ў складзе зборнай Беларусі. 14 снежня 2019 года адзін
з найлепшых беларускіх хакеістаў пайшоў з жыцця ва ўзросце 50 гадоў.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.21
9.18
9.12
9.01
9.35
9.29

17.16
16.59
17.06
17.10
17.33
17.41

7.55
7.41
7.54
8.09
7.58
8.12

Iмянiны
Пр. АБРАЗАННЕ
ГАСПОДНЯЕ.
Аляксандра, Васіля,
Вячаслава, Івана,
Мікалая, Міхаіла.
К. Гіляра, Марыны, Ніны,
Фелікса.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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год — нарадзіўся Андрэй Уладзіміравіч
Курэйчык, беларускі драматург, рэжысёр,
тэатральны крытык. Аўтар п'ес «Ілюзіён», «Крылы», «Сямейны вечар» і іншых. Зняўся ў фільмах «Дунечка»,
«Акупацыя». Заснавальнік Міжнароднага фестывалю
сучаснага тэатра «Адкрыты фармат».
год — на ра дзіўся Альберт Швейцэр, нямецкафранцузскі гуманіст і мысліцель, урач,
му зы ка зна вец і ар га ніст, за сна вальнік пер ша га ў Цэнт раль най Аф ры цы
шпіталя, лаўрэат Нобелеўскай прэміі
міру (1952).
год — нарадзіўся Рола Харгер, амерыканскі біяхімік. Ён прыдумаў у 1930-х прыбор
для вызначэння ўзроўню ўтрымання алкаголю ў крыві
чалавека, які стаў прымяняцца паліцыяй для выяўлення
п'яніц за рулём.
год — нарадзіўся Юкіа
Місіма, японскі пісьменнік і драматург. Тройчы намінаваўся на Нобелеўскую прэмію, лічыцца
адным з найбольш значных японскіх
пісьменнікаў другой паловы XX стагоддзя.
год — у штаб-кватэры
ААН у Нью-Ёрку была
адкрыта для падпісання Канвенцыя
аб рэгістрацыі аб'ектаў, якія запускаюцца ў касмічную прастору.
год — касмічны зонд «Гюйгенс», створаны спецыялістамі Еўрапейскага касмічнага
агенцтва, здзейсніў пасадку на спадарожнік Сатурна
Тытан і больш за 3,5 гадзіны перадаваў адтуль інфармацыю.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

прыём рэкламы

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

УСМІХНЕМСЯ
Калі вам не спадабалася, як вы сустрэлі Новы год, проста ўспомніце
пра тое, што ў кагосьці на
навагоднім карпаратыве
спявала Бузава.
Адэса, дзве
сяброўкі:
— Сімачка,
а што гэ та ў
вас пасля Нова га го да на
носе з'явілася?
Радзімка?
— Ды не, гэта я фу жэрам
нацёрла.

да: плюс трынаццаць кілаграмаў...
Артыс ты на навагодніх
канцэртах дзеляцца на дзве
катэгорыі:
1. Гэта наогул хто?!
2. Ён яшчэ жывы?!

Ну нічога сабе
праводзілі
стары год

Я, 31 снежня 2019 года:
у 2020 го дзе
абавязкова
скіну дзесяць
кілаграмаў да
красавіка!
Я, 14 студзеня 2020 го-

caricatura.ru

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 84.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпiсаны ў 19.30
13 студзеня 2020 года.

