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ПЕРАМОГА —
У ГІСТОРЫЮ!

Напярэдадні падзеі

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Свята побач з «зоркамі»

Галоўны трэнер лонданскага «Арсенала» Унаі ЭМЕРЫ
ад значыў, што яго ка ман дзе ня ма ча му ра да вац ца.
У першым тайме ў яе было шмат момантаў, але БАТЭ гуляў
выдатна ў абароне. «У нас былі шанцы і пасля перапынку,
аднак зноў БАТЭ выдатна паказаў сябе ў абароне — тым
больш ён забіў. Спадзяёмся, што праз тыдзень гульня будзе зусім іншай. Я аптыміст і веру ў сваю каманду». Эмеры
адзначыў, што ён упэўнены: яго каманда здольная пераламаць ход супрацьстаяння, каб прайсці далей.

Вялікі фестываль біятлона пачнецца пад Мінскам
ужо ў панядзелак. У абед ён стартуе з афіцыйнага
адкрыцця чэмпіянату Еўропы, таксама ў яго рамках пройдзе майстар-клас для юных біятланістаў —
удзельнікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў «Снежны
снайпер». Працягне мерапрыемства аўтограф-сесія
«зорак» біятлона, якія крыху пазней выйдуць на біятлонную трасу.
і Кубак Беларускай федэрацыі біятлона.
15.30 — 16.30 — Аўтографсесія ўдзельнікаў біятлоннага
фестывалю «Гонка легендаў».
17.00 — 17.20 — Афіцыйная цырымонія адкрыцця адкрытага чэмпіянату Еўропы
па біятлоне.
17.50 — 18.10 — Масстарт сярод жанчын.
18.15 — 18.35 — Масстарт сярод мужчын.
18.45 — 19.15 — Змешаная эстафета.
19.30 — Узнагароджванне
пераможцаў і прызёраў біятлоннага фес тывалю «Гонка легендаў», рэспубліканскіх спаборніцтваў «Снежны
снайпер». Провады Дар'і Домрачавай і Надзеі Скардзіна
з вялікага спорту.

«Гонка легендаў — 2016» у Раўбічах.

Алена Зубрылава і, вядома,
Дар'я Домрачава.
— Сё ле та ўпер шы ню
праводзіцца зімовая «Гонка
легендаў», гэта выдатна, —
дзеліцца ўражаннямі адна з
удзельніц Алена ЗУБРЫЛАВА. — Прыедуць спартсмены, якія заваёўвалі медалі на чэмпіянатах свету і
Алімпійскіх гульнях. Думаю,
гэта будзе хуткая гонка, нягледзячы на тое, што многія
спартсмены скончылі сваю
кар'еру больш за 10 гадоў
таму, бо майстэрства нікуды
не знікае. Будзе прыгожа,
вытанчана і весела.

Расклад «Гонкі
легендаў»
14.00 — 15.15 — Майстарклас для фіналістаў спаборніцтваў «Снежны снайпер»

Пасля заканчэння «Гонкі легендаў» адбудзецца не
менш цікавая і кранальная
падзея — провады з вялікага спорту Дар'і Домрачавай
і Надзеі Скардзіна. Як будзе праходзіць гэтая цырымонія, пакуль трымаецца ў
таямніцы.
А вось спа бор ніц кая
частка чэмпіянату Еўропы
пачнецца толькі ў сераду,
20 лютага. Заяўкі на ўдзел
у аргкамітэт падалі 34 нацыянальныя федэрацыі біятлона, па папярэдніх даных,
удзел у турніры прымуць
164 біятланісты і 153 біятланісткі, зараз гэта рэкордныя
лічбы для чэмпіянатаў Еўропы. У Раўбічы прыедуць
асноўныя склады зборных
Украіны, Швецыі, Нарвегіі
і Расіі, таму і ў гэтыя дні

Фота БелТА.

«Гонка легендаў» стартуе ў 17.00, былыя біятланісты паспаборнічаюць у дзвюх
дысцыплінах — мас-старце
і змешанай эстафеце. Свой
удзел пацвердзіў 21 чалавек, сярод іх — украінец Андрэй Дзярызямля, нарвежцы
Уле-Эйнар Б'ёрндален, Ларс
Бергер, Фрудэ Андрэсен і
Халвард Ханевальд, французы Фларанс Баверэль і
Венсан Дэфран, італьянка
Карын Аберхофер, расіяне
Анна Багалій, Сяргей Чэпікаў, Уладзімір Драчоў і многія іншыя. Беларусь у «Гонцы легендаў» прадставяць
Надзея Скардзіна, Сяргей
Новікаў, Аляксандр Папоў,

ў беларускіх балельшчыкаў
будзе шанц паглядзець на
дзеючых «зорак» біятлона.
Што да нашай зборнай,
трэнерскі штаб не хавае турботы, лідары зборнай адчуваюць праблемы са здароўем.
Па дарозе са збору ў Антхольцы ў самалёце спартсмены
падхапілі вірус. Спачатку захварэла Ірына Крыўко, за ёй
Дынара Алімбекава, а потым
і Уладзімір Чапелін. Трэнеры
зборнай адзначаюць, што медыцынскія работнікі і біяхімікі
робяць усё, каб спартсмены
як мага раней змаглі прыступіць да спаборніцтваў. Другая
частка каманды выступае на
Кубках свету ў Канадзе і ЗША
і вернецца ў Беларусь толькі
ўвечары 19 лютага. «Мы маем права заявіць на спаборніцтвы шэсць мужчын і шэсць
жанчын, але тое, што ў першай гонцы гэта не атрымаецца, магу сказаць дакладна, —
канстатуе галоўны трэнер
нацыянальных камандаў
Юрый АЛЬБЕРС. — Плануецца, што ў жанчын на старт
індывідуальнай гонкі ў сераду выйдуць Ірына Крыўко,
Дынара Алімбекава і сёстры
Кручынкіны. У мужчынскай
гонцы, хутчэй за ўсё, будуць
стартаваць Сяргей Бачарнікаў, Раман Ялётнаў, Антон
Смольскі і Мікіта Лабастаў».
Зараз у Раўбічах акрамя
нашай каманды ўжо трэніруецца зборная Казахстана, заўтра ў спарткомплекс
пачнуць заязджаць і іншыя
зборныя.
Юрый Альберс адзначыў,
што падрыхтоўка «Раўбіч»
да турніру ідзе ўжо даўно, цяпер дапрацоўваюцца
апошнія нюансы. «Усё кажа
аб тым, што мы ў поўным
узбраенні падыдзем да гэтага мерапрыемства, адзінае,
надвор'е нас не моцна радуе, — адзначае Юрый Юр'евіч. — Па доўгатэрміновых
прагнозах цяпер павінна была быць мінусавая тэмпература, але мы бачым плюсавую. Утрымаць трасу будзе
складана, але снегу ў нас
нарыхтавана шмат, будзем
старацца гэта рабіць».
Для таго каб забяспечыць добрую трасу для біятланіс таў, было закуплена
больш за тры тоны салетры, якая «цэментуе» снег.

У «Раўбічах» працуюць спецыялісты, якія перад кожнай
гонкай будуць прымаць рашэнні, што трэба рабіць з
трасай.
Дырэктар Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай
пад рых тоў кі «Раў бі чы»
Аляксандр ГАГІЕЎ адзначыў, што чэмпіянат Еўропы —
вельмі важная падзея для
краіны, бо апошні настолькі
маштабны турнір па біятлоне
Беларусь праводзіла толькі
ў 2004 годзе. «Для нас гэта знакавая падзея яшчэ і
таму, што сёлета спартыўнаму комплексу «Раўбічы»
спаўняецца 45 гадоў. У далёкім 1974 годзе, таксама ў
лютым, тут быў праведзены першы чэмпіянат свету
па біятлоне на тэрыторыі
СССР», — расказаў Аляксандр Славіевіч.
Спарткомплекс рыхтуецца сустрэць не толькі спартсменаў, але і гледачоў, для
іх у «Раўбічах» ужо ўсталя ва ны дзве да дат ко выя
трыбуны на паўтары тысячы месцаў, будуць арганізаваны глядацкія месцы і
на трасах. Немалаважную
ролю ў такіх мерапрыемствах іграюць і аўтастаянкі,
гэта пытанне ўрэгулявана,
асноў ная част ка ма шын
зможа размясціцца ўздоўж
дзеючай трасы, дадатковыя
стаянкі таксама будуць арганізаваны каля гасцініцы № 3
і тэнісных кортаў. Таксама ў
«Раўбічах» на ніжняй і верхняй пляцоўках размесцяцца гандлёвыя пункты і сувенірныя крамы. На верхняй
пляцоўцы будзе ўсталявана
сцэна, дзе пройдзе культурная праграма.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Расклад
чэмпіянату
Еўропы
20 лютага
16.00 Індывідуальная гонка. Мужчыны.
19.30 Індывідуальная гонка. Жанчыны.
21 лютага
16.00 Змешаная эстафета
(супермікст).
19.00 Змешаная эстафета.
23 лютага
11.00 Спрынт. Мужчыны.
14.00 Спрынт. Жанчыны.
24 лютага
11.00 Гонка пераследу.
Мужчыны.
13.00 Гонка пераследу.
Жанчыны.

ПТУШКІ ЎЖО ВЯРТАЮЦЦА ДАМОЎ
Першая ластаўка вясны не зробіць?
Па-сапраўднаму нечаканым і адначасова прыемным
стала з'яўленне ў месцах свайго рэгулярнага гнездавання першых шэрых гусей і шэрых жураўлёў. Як
паведамляюць супрацоўнікі грамадскай арганізацыі
«Ахова птушак Бацькаўшчыны», ужо 10 лютага адзінкавыя пары гэтых прыгожых птушак былі адзначаныя
каля ўрочышча Зляціна на паўднёва-заходняй ускраіне Белавежскай пушчы. Гэта нядзіўна, бо апошнімі гадамі расце колькасць жураўлёў на зімоўцы на ўсходзе
суседняй Польшчы. Акрамя таго, у папярэднія зімы
былі адзінкавыя факты зімоўкі гусей і жураўлёў на
тэрыторыі нацыянальнага парку.
А крыху пазней, 13 лютага, на захадзе нашай краіны былі
заўважаны першыя сёлета палявыя жаваранкі, за якімі, без
сумнення, хутка прыляцяць і іншыя віды птушак, якія ў нас
не зімавалі. І хаця гэта падзея адбылася сёлета амаль на
20 дзён раней, чым летась, гэта не «рэкордны» прылёт —
у 2016-м першых жаваранкаў бачылі ў нашай краіне ўжо
9 лютага. Іншых нашых блізкіх мігрантаў (якія зімуюць у Цэнтральнай і Заходняй Еўропе) пакуль не відаць, але таксама

на Бераставіччыне арнітолагі зафіксавалі вялікую чараду
лебедзяў-клікуноў, якія яўна не зімавалі тут у такой колькасці. Цікава, што яшчэ тыдзень таму спецыялісты адзначылі
тры асобныя пары гэтых птушак, якія, перш чым прыступіць
да размнажэння, павінны «пакінуць без догляду» сваіх птушанят з мінулага года.
У гнездавой калоніі каля мястэчка Вялікія Эйсманты (Бераставіцкі раён) гракі актыўна збіралі матэрыял і папраўлялі
свае гнёзды. Паводле апошніх уяўленняў, у нас зімуюць як
«нашы» птушкі, якія потым у нас жа і гняздуюцца, і птушкі з
больш паўночна-ўсходніх рэгіёнаў, напрыклад Расіі. Частка
ж беларускіх гракоў ляціць на зімоўку ў Чэхію і Германію.
Аднак, нягледзячы на яўны надыход вясны, пра які птушкі
даведваюцца не толькі дзякуючы адлізе, але і праз паступовае павелічэнне светлай часткі сутак, зіма не збіраецца
канчаткова адступаць. Час ад часу ідзе мокры снег.
Як адрэагуюць на гэта наступныя «мігранты», даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні, бо звычайна птушкі ўмеюць
нашмат лепш за сіноптыкаў прагназаваць надвор'е.
Сяргей КУРКАЧ.

Фота БелТА.

Як будуць праходзіць «Гонка легендаў» і чэмпіянат Еўропы па біятлоне ў Раўбічах

Экс-гулец «Арсенала» (2005—2008 гг.), а цяпер паўабаронца БАТЭ Аляксандр Глеб адзначыў, што БАТЭ згуляў
годна супраць знакамітага саперніка, і расказаў, якія рашэнні прымаліся па ходзе сустрэчы. «Спачатку паспрабавалі
прэсінгаваць, але хутка зразумелі, што гэта можа абярнуцца вялікімі праблемамі. Зразумелі, што праціўнікі ў два-тры
пасы разразаюць нашу абарону. Вырашылі чакаць, сесці
трохі ніжэй і пачаць абараняцца «нізкім блокам». Гэта рашэнне было правільным», — пракаментаваў Аляксандр.
У пятніцу БАТЭ адправіўся ў Англію, дзе будзе рыхтавацца да матча ў адказ з «Арсеналам», гульня намечана на
21 лютага. «Зразумела, што ў Лондане нам будзе няпроста.
Мы зрабілі толькі маленькі крок для выхаду ў наступны
раўнд. Чакаем цяжкую гульню, рыхтуемся да чэмпіянату,
да наступнага матча. У галаве трымаем шмат момантаў.
А па выніках матча ў Лондане зробім пэўныя высновы», —
адзначыў Аляксей Бага.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Законапраект

Чаргавіком
можна будзе стаць нават
пры наяўнасці вялікай
лоджыі і тэрасы
Днямі дэпутаты разгледзелі папраўкі ў Жыллёвы
кодэкс. У прыватнасці, у яго новай рэдакцыі вырашаецца пытанне з нормай плошчы для тых, хто мае
патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.
Аўтары прапанаванага законапраекта ўдакладнілі склад
плошчаў памяшканняў, якія ўключаюцца ў агульную жылплошчу. Па дзейным кодэксе гэта сума жылой плошчы і
плошчы падлогі падсобных памяшканняў, акрамя плошчы
падлогі балконаў і лоджый.
Аднак у новай версіі ЖК выключэнне складуць таксама
тэрасы і не ацепленыя халодныя памяшканні. «Цяпер наяўнасць вялікіх лоджый, тэрас, камор або верандаў, якія
не ацяпляюцца, не будзе разглядацца як падстава для
адмовы ў прыняцці на ўлік тых, хто мае патрэбу», — растлумачыў намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы
і сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Алег
ЛЕЎШУНОЎ.
Цяпер у кодэксе таксама пашырана паняцце сваякоў,
куды прапануецца ўключыць членаў сям'і не толькі мужа і
жонкі, але і іх дзяцей. Бо людзі сутыкаюцца з цяжкасцямі.
Напрыклад, муж дачкі пры ўсяленні ў кватэру яе бацькоў
не можа быць прызнаны членам сям'і нават пры наяўнасці
пісьмовага пагаднення. Хоць фактычна яны вядуць агульную гаспадарку. У судовым парадку такія грамадзяне могуць быць прызнаныя членамі сям'і толькі пасля пяці гадоў
пражывання з уласнікам або наймальнікам. «Пры ўнясенні
паправак улічваўся Кодэкс аб шлюбе і сям'і, па якім сваякі
жонкі прызнаюцца сваякамі для мужа», — адзначыў парламентарый.
Новая рэдакцыя Жыллёвага кодэкса выключае прыватызацыю «квадратных метраў» дзяржаўнага жыллёвага
фонду і выдзяленне іх па дагаворах паднайму. З 1 ліпеня
2016 года тэрмін звароту грамадзян па прыватызацыю займанага жылля скончыўся, а абавязацельствы па дагаворах
паднайму спыненыя. Удакладняецца парадак выдзялення
жылля дзяржаўнага жылфонду, таксама з улікам яго новай
структуры: увядзенне арэнднага жылля, скасаванне жылых
памяшканняў спецыяльнага службовага жыллёвага фонду
і службовых жылых памяшканняў.
Сяргей КУРКАЧ.

