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У РУБ ЛЯХ І НА ДОЎ ГА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Агуль ная ін фар ма цыя па кра і не па цвяр джа ец ца ста тыс ты кай на-

ша га бан ка», — ад зна чае на мес нік ды рэк та ра дэ парт амен та роз-

ніч на га біз не су Бан ка «Даб ра быт» (ад на го з ка мер цый ных бан каў 

кра і ны) Ве ра ЯНУЦЬ. Яна ж тлу ма чыць, што ў па чат ку го да до ля ад-

кры тых ад зыў ных укла даў ва ўсіх ва лю тах скла ла 14,2 % ад агуль най 

коль кас ці, а до ля без ад зыў ных, ад па вед на, 85,8 %. Перш за ўсё гэ та 

аб умоў ле на тым, што да ход насць па без ад зыў ных укла дах знач на вы-

шэй шая, а да вер на сель ніц тва да гэ та га ві да ўкла даў рас це.

Ка лі пра ана лі за ваць ін фар ма цыю за пер шыя ча ты ры ме ся цы 

го да, то мож на зра біць вы сно ву: уклад чы кі бан ка ад да юць пе ра-

ва гу ад крыц цю без ад зыў ных укла даў як у на цы я наль най ва лю це, 

так і ў за меж ных ва лю тах (до ла ры, еў ра, ра сій скія руб лі).

ДВА СА МЫЯ ПА ПУ ЛЯР НЫЯ ТЭР МІ НЫ ЎКЛА ДАЎ
Ка лі ка заць пра пра цяг ласць укла даў у бе ла рус кіх руб лях, то 

най больш за па тра ба ва ныя, па вод ле звес так Нац бан ка, без ад зыў ныя 

дэ па зі ты з тэр мі на мі да трох ме ся цаў (30,5 %) і звыш 1 го да (33,8 %). 

Што да ты чыц ца ва лют ных дэ па зі таў, то тут больш раў на мер нае 

раз мер ка ван не: ад зыў ным укла дам да го да ад да юць пе ра ва гу 

30,3 % уклад чы каў, без ад зыў ным звыш 1 го да — 28,9 % клі ен таў.

«Най боль шую пе ра ва гу ўклад чы кі бан ка ад да юць без ад зыў ным 

укла дам у бе ла рус кіх руб лях на тэр мін звыш 1 го да (34,75 %) і без-

ад зыў ным укла дам у за меж най ва лю це на той жа тэр мін (13,46 %), — 

ад зна чае Ве ра Януць. — Гэ та му спры яе дэ крэт Прэ зі дэн та, згод на 

з якім пра цэн ты па ўкла дах у бе ла рус кіх руб лях на тэр мін звыш 

1 го да, а ў за меж най ва лю це — на тэр мін звыш двух га доў, не аб-

кла да юц ца па да ход ным па дат кам».

Апош няя ін фар ма цыя са ста тыс ты кі На цы я наль на га бан ка па каз-

вае адзін ці ка вы мо мант. Так, ка лі ў руб лё вых дэ па зі тах лю дзі ад да-

юць пе ра ва гу без ад зыў ным укла дам (82,4 %) з пры чы ны больш 

вы со кіх ста вак, то ў ва лют ных дэ па зі тах сі ту а цыя не та кая ад на знач-

ная — 44 % ва лют ных дэ па зі таў скла да юць ад зыў ныя ўкла ды.

«У на шым бан ку сі ту а цыя ін шая: амаль 38 % укла даў — гэ та 

без ад зыў ныя дэ па зі ты ў за меж най ва лю це, — гаворыць Ве ра 

Януць. — Але ў цэ лым па кра і не та кая сі ту а цыя тлу ма чыц ца тым, 

што на сель ніц тва «на за па швае» па трэб ную су му на да ра гую па-

куп ку (ква тэ ра, аў та ма біль, да ча і ін шае). У та кіх вы пад ках гро шы 

мо гуць спат рэ біц ца ў лю бы мо мант, што і схі ляе лю дзей ад кры ваць 

ад зыў ныя ўкла ды».

НО ВЫХ УКЛА ДАЎ БОЛЬШ У ВА ЛЮ ЦЕ
Па звест ках Нац бан ка, што ме сяц аб' ём но вых ад кры тых ва лют ных 

укла даў пры клад на ў два ра зы боль шы, чым руб лё вых: 545,1 млн 

руб лёў су праць 483,5 млн до ла раў (1041,4 млн руб лёў у эк ві ва лен це) 

за лю ты гэ та га го да. «У на шым бан ку на зі ра ец ца тая ж тэн дэн цыя: 

50,6 % укла даў ад кры ва ец ца ў за меж най ва лю це, а 49,4 % — у на-

цы я наль най, — ад зна чае Ве ра Януць. — Хоць сі ту а цыя ча сам вель мі 

змен лі вая і вя лі кую ро лю ады гры вае се зон насць».

Экс перт ад зна чае, што па куль пра гно зы ра біць ра на, але эка-

на міч ная сі ту а цыя ў кра і не і ме ры фі нан са ва га рэ гу ля та ра па ўма-

ца ван ні бе ла рус ка га руб ля бу дуць спры яць рос ту до лі но вых дэ па-

зі таў у на цы я наль най ва лю це.

 Тым ча сам
Цэ ны на мя са зні жа юц ца

Га да вая ба за вая ін фля цыя за па во лі ла ся да 4,6 % га да вых (4,9 % 

ме ся цам ра ней). У раз рэ зе груп та ва раў і па слуг, якія не пад ля га-

юць ад мі ніст ра цый на му цэ на во му рэ гу ля ван ню і ўплы ву се зон на га 

фак та ру, ад зна ча ец ца за па во лен не рос ту цэн на па слу гі і хар чо выя 

та ва ры. Ся рэд няя ін тэн сіў насць пры рос ту спа жы вец кіх цэн зні зі-

ла ся да 3,9 %. Та кія звест кі ўтрым лі ва юц ца ў агля дзе ін фля цыі, 

зроб ле ным Нац бан кам, за мі ну лы кра са вік.

Але на не ка то рыя ві ды ага род ні ны цэ ны ў на шай кра і не па ско-

ра на рас туць. Амаль паў сюд на да ра жэ юць ка пус та, цы бу ля, па мі-

до ры і морк ва. І гэ та пры тым, што ў цэ лым кошт хар чо вых та ва раў 

прак тыч на не па вы ша ец ца. Па звест ках Нац бан ка, у цэ лым спа-

жы вец кія цэ ны ў кра са ві ку гэтага го да ў па раў на нні з са ка ві ком 

уз рас лі ўся го на 0,04 %.

У той жа час кошт хар чо вых та ва раў прак тыч на не ўзрос. У пер-

шую чар гу та му, што мя са і мяс ныя пра дук ты ў апош ні час ста но-

вяц ца тан ней шы мі. «Пас ля пе ры я ду па ско ра на га па да ра жэн ня пад 

уплы вам кан' юнк тур на га шо ку ў апош нія тры ме ся цы цэ ны на мя са 

зні жа юц ца (ад нос на па пя рэд ня га ме ся ца). Цэ ны на не хар чо выя та-

ва ры за вы клю чэн нем рэ гу ля ва ных па зі цый па чы на ю чы з дру го га 

паў год дзя 2017-га за хоў ва юц ца прак тыч на на ад ным уз роў ні ў га-

да вым вы ра жэн ні», — ад зна чы лі ў Нац бан ку.

У агля дзе так са ма па зна ча на, што га да вы пры рост рэ гу ля ва ных 

кош таў і та ры фаў у кра са ві ку 2019 го да за ха ваў ся амаль на ўзроў ні 

са ка ві ка і склаў 8,1 %. «Пры гэ тым па ска рэн не ў га да вым вы ра жэн-

ні тэм паў рос ту цэн на аў та ма біль нае па лі ва амаль цал кам ні ве лі-

ра ва ла за па во лен не рос ту кош ту ас тат ніх рэ гу ля ва ных па зі цый 

(па слуг ЖКГ, су вя зі і ін шых)», — за клю чы лі ў Нац бан ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЕГ У ДА ПА МО ГУ ДЗЕ ЦЯМ
«Еў ра пей скія за бе гі» #vеlсоmbеgоm стар та ва лі ў Брэс це 

з эс та фе тай «По лы мя мі ру»
Гэ та вя лі кі даб ра чын ны пра ект у да па мо гу дзе цям-спарт сме нам з аб ме жа-

ва ны мі маг чы мас ця мі, які сё ле та стаў па ра-склад ні кам ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў. За 50 дзён удзель ні кі пра ек та пра бя гуць 200 000 кі ла мет раў, а агуль ная 

су ма даб ра чын най да па мо гі ад кам па ніі vеlсоm | А1 скла дзе рэ корд ныя 

200 000 руб лёў.

Ак цыя «Еў ра пей скія за бе гі» даб ра чын на га пра ек та #vеlсоmbеgоm прой дзе ў два 

эта пы. Пер шы (з 12 мая да 20 чэр ве ня) бу дзе пра хо дзіць ад на ча со ва з эс та фе тай 

«По лы мя мі ру», дру гі — пад час са міх спа бор ніц тваў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў (з 21 да 

30 чэр ве ня).

Ад ны мі з пер шых удзель ні каў даб ра чын най ак цыі «Еў ра пей скія за бе гі» ста лі юныя 

спарт сме ны з Брэсц кай аб лас ной цэнт раль най спе цы я лі за ва най дзі ця ча-юнац кай 

шко лы алім пій ска га рэ зер ву праф са юзаў па лёг кай ат ле ты цы, прад стаў ні кі бе га вых 

су поль нас цяў Брэс та і су пра цоў ні кі кам па ніі vеlсоm | А1. 12 мая яны пра вя лі сім ва ліч-

ны даб ра чын ны за бег ад сцен Брэсц кай крэ пас ці да цэнт раль най пло шчы го ра да 

ўслед за эс та фе тай «По лы мя мі ру».

«Еў ра пей скія за бе гі» пра вод зяц ца ў да па мо гу дзе цям-спарт сме нам з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі, якія ак тыў на зай ма юц ца спор там і ў бу ду чы ні бу дуць аба ра няць 

го нар на шай кра і ны на між на род ных спа бор ніц твах. Кож ны, хто хо ча да па маг чы дзе-

цям, мо жа з 12 мая да 30 чэр ве ня ў лю бы зруч ны для ся бе час вы хо дзіць на пра беж-

кі, фік са ваць свае бе га выя вы ні кі пры да па мо зе лю бой фіт нес-пра гра мы, уста ля ва най 

на смарт фон, і дзя ліц ца імі на сва ёй ста рон цы ў са цы яль ных сет ках з хеш тэ га мі 

#vеlсоmbеgоm, #А1 і #brіghttеаm. Асаб лі вас цю «Еў ра пей скіх за бе гаў» ста не тое, што 

ў агуль ную скар бон ку бе га вых кі ла мет раў бу дзе ўклю ча на дыс тан цыя эс та фе ты «По-

лы мя мі ру», а так са ма вы ні кі ўсіх лёг ка ат ле тыч ных дыс тан цый ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў.

Даб ра чын ную да па мо гу ў рам ках ак цыі «Еў ра пей скія за бе гі» атры ма юць Рэс пуб-

лі кан скі цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі па Па ра а лім пій скіх і Дэ флім пій скіх ві дах спор-

ту і Го мель скі аб лас ны цэнтр алім пій ска га рэ зер ву па Па ра а лім пій скіх і Дэ флім пій скіх 

ві дах спор ту.

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ужо дру гі год пад трым лі вае пра ект #vеlсоmbеgоm — 

ле тась мы пры ма лі ў ім аса біс ты ўдзел, а сё ле та вы сту па ем парт нё ра мі. Ак цыя «Еў-

ра пей скія за бе гі» — гэ та свое асаб лі вы па ра-склад нік ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, у якім 

мо жа пры няць удзел кож ны жы хар Бе ла ру сі, кож ны спарт смен — удзель нік Гуль няў 

або госць на шай кра і ны, — ад зна чае на мес нік ды рэк та ра фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ана толь КО ТАЎ. — «Еў ра пей скія за бе гі» — важ ная 

даб ра чын ная іні цы я ты ва, за клі ка ная да па маг чы дзе цям-спарт сме нам з аб ме жа ва ны-

мі маг чы мас ця мі. А яшчэ гэ та пры кмет ны гра мад скі пра ект для па пу ля ры за цыі зда-

ро ва га ла ду жыц ця, бе гу і са мой ідэі даб ра чын нас ці».

На га да ем, за бе гі #vеlсоmbеgоm пра вод зяц ца што год, па чы на ю чы з 2015 го да. Па 

вы ні ках мі ну лых даб ра чын ных за бе гаў фі нан са вую да па мо гу ад кам па ніі на агуль ную 

су му больш за 500 000 руб лёў атры ма лі 16 дзі ця чых ме ды цын скіх уста ноў з усіх рэ-

гі ё наў Бе ла ру сі. Ак цыя «Га ра ды, якія бя гуць» увай шла ў ТОП-3 най леп шых ка му ні ка-

цый ных пра ек таў Ус ход няй Еў ро пы між на род най прэ міі Еvеntіаdа ІРRА Gоldеn Wоrld 

Аwаrds 2018.

У цэнт ры Мін ска прой дзе 
ма ра фон «жа лез на га ча ла ве ка»

Муль ты спар тыў ная гон ка Аlfа-Bаnk Mіnsk Trіаthlоn 
ад бу дзец ца 21 лі пе ня

Мой шлях з аг нём Гуль няў пра ля гаў па ад ным з най буй ней шых 

прад пры ем стваў у Еў ро пе па зда бы чы і пе ра пра цоў цы шчыль ных 

гор ных па род «Гра ніт».

Мы пры еха лі ў Мі ка шэ ві чы на дзень ра ней, каб па зна ё міц ца з 

го ра дам і па бы ваць на прад пры ем стве, бо з аг нём мне трэ ба бы-

ло спус ціц ца ў кар' ер «Гра ні та», глы бі ня яко га да ся гае 150 мет раў, 

а там пра вез ці яго на ве лі зар ным Бе лА Зе. Уба чыў шы маш та бы 

кар' е ра, мы з фа то гра фам, мяк ка ка жу чы, бы лі здзіў ле ны і між-

во лі па цяг ну лі ся па тэ ле фо ны, каб за ха ваць кар цін ку, але нас 

хут ка спы ніў на чаль нік ахо вы: «Сён ня здым ка за ба ро не на, фа та-

гра фа вац ца бу дзе це заўт ра!» Зра зу ме ла, бо, каб зда бы ваць ка-

мень, пад зям лю за кла да ец ца вы бу хоў ка, ма ла што за ста нец ца 

на на шых фо та...

Азна ё міў шы ся з дыс тан цы яй, мы ад праў ля ем ся ў са на то рый 

«Сві та нак», да рэ чы, як ака за ла ся, адзі нае мес ца, дзе мож на спы-

ніц ца гас цям у Мі ка шэ ві чах. Гас цін ная га лоў у рач не толь кі па ся-

лі ла нас у кам форт ныя ну ма ры, але і пры зна чы ла пра цэ ду ры, бо 

заўт ра ад каз ны дзень.

Што і ка заць, даждж лі вая ра ні ца чац вяр га — дзень май го са ма-

га ад каз на га стар ту ў жыц ці — вы да ла ся хва лю ю чай, учо ра ўсё 

зда ва ла ся знач на пра сцей шым. І спра ва на ват не ў кар' е ры, ку ды 

спус кац ца па мок рай зям лі, маг чы ма, і не бяс печ на, але пас ля са-

лі гор скіх шах таў, дзе мы ра ней па бы ва лі з бе ла рус кі мі алім пій ца мі, 

ужо не страш на. Хва люе сам пра цэс. Ус туп нае сло ва пе рад ра бот-

ні ка мі «Гра ні ту» — і пас ля га на ро ва га кру га па ад ной з агля даль ных 

пля цо вак прад пры ем ства на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 

рэ жы ме, ахоў най дзей нас ці і бяс пе кі Сяр гей Літ віц кі пе рад ае мне 

эс та фе ту. З фа ке лам у ру ках ад праў ля ю ся ў кар' е ры, ад хва ля ван-

ня не ма гу кант ра ля ваць хут касць, та му чую ад ар га ні за та раў, што 

не вар та спя шац ца, бо за мной бя гуць за ха валь ні кі агню. Там, дзе 

бег чы ўжо нель га, мы са дзім ся ў кар тэж «Эс та фе ты мі ру», да яз-

джа ем да яшчэ ад ной агля даль най пля цоў кі, пе ра са джва ем ся на 

ве лі зар ны Бе лАЗ, які пра цуе ў кар' е рах, і пра цяг ва ем эс та фе ту. 

Каб спус ціц ца ні жэй, нам не аб ход на зра біць яшчэ ад ну пе ра сад ку, 

ужо ў спе цы яль ныя ма шы ны, якім мож на ехаць да лей. Да яз джа ем 

да на ту раль ных ва да спа даў, пра іс на ван не якіх, да рэ чы, у нас у 

кра і не я і не па да зра ва ла, ро бім фо та на па мяць і пе рад аём эс та-

фе ту да лей. Мой этап на гэ тым за кан чва ец ца, та му ад чу ваю па-

лёг ку і стом ле насць, па чуц цё вы ка на на га аба вяз ку і го нар за тое, 

што фа кел па бы ваў і ў мя не ў ру ках. А агонь Еў ра пей скіх гуль няў 

ад праў ля ец ца да лей, на чар зе — Гро дзен ская воб ласць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

З АГ НЁМ ГУЛЬ НЯЎ З АГ НЁМ ГУЛЬ НЯЎ 
МЫ АД ПРА ВІ ЛІ СЯ МЫ АД ПРА ВІ ЛІ СЯ 
Ў КАР' Е РЫЎ КАР' Е РЫ

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

НА ПАР ТЫ ЗАН СКІ ПА РАД, 
ЯК У 1944-м

25 мая Мін ская га рад ская ар га ні за цыя БРСМ за пра шае мін-

чан і гас цей ста лі цы пры няць удзел у ма ла дзёж ным па тры я-

 тыч ным пра ек це «Ле там 44-га...», пры све ча ным 75-год дзю 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

(ву лі ца Кам са моль ская, сквер).

Маш таб ны пра ект аб' яд нае ка ля 700 юна коў і дзяў чат. Яго цэнт-

раль най па дзе яй ста не рэ кан струк цыя шэс ця пар ты зан ска га па-

ра да (13.00—13.30), які 75 га доў та му, 16 лі пе ня 1944 го да, пра хо-

дзіў у Мін ску з на го ды вы зва лен ня го ра да ад ня мец кай аку па цыі 

на бы лым га рад скім іпад ро ме ў ра ё не ву лі цы Чыр во на ар мей скай. 

Па рад, які аб' яд наў 30 ты сяч ча ла век і доў жыў ся не каль кі га дзін, 

стаў яр кай ста рон кай у хро ні цы Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Ка ло на з кон ні цай, пар ты за на мі і пад поль шчы ка мі, бай ца мі 

Чыр во най Ар міі прой дзе па ву лі цы Кам са моль скай да скры жа ван-

ня ву лі цы Кі ра ва з пра спек там Не за леж нас ці. Пла ну ец ца, што 

ча ка ніць крок пе рад ім пра ві за ва най тры бу най з ве тэ ра на мі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, удзель ні ка мі пар ты зан ска га ру ху і па ра да 1944 го-

да бу дуць бе ла рус кія хлоп цы — ак ты віс ты БРСМ уста ноў вы шэй-

шай аду ка цыі ста лі цы.

Уз на ча ліць пар ты зан скі па рад ле ген дар ны ка зёл па мя нуш цы 

Ма лыш. У да лё кім 44-м ён кра са ваў ся ў фу раж цы ня мец ка га афі-

цэ ра і вя лі кіх аку ля рах, быў са стуж кай з фа шысц кі мі ор дэ на мі і 

ме да ля мі на гру дзях, ра кет ні цай і са ні тар най сум кай на ба ках. Пар-

на ка пыт ны ўдзель нік стаў ад ным з та ліс ма наў сла ву та га па ра да. 

Ён з'я віў ся ў пар ты зан скім атра дзе «Ба раць ба» бры га ды «На род-

ныя мсці ўцы» во сен ню 1943 го да. Агуль ны ўлю бё нец на роў ні з 

пар ты за на мі ўдзель ні чаў ва ўсіх ба я вых апе ра цы ях атра да і, іду чы 

за сан ін струк та рам, пе ра но сіў на ба ку са ні тар ную сум ку з ме ды-

ка мен та мі.

Да поўд ня ў скве ры на ву лі цы Кам са моль скай мо ладзь раз гор не 

ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі: збор ны пункт РВК (ра ён на га ва ен на га ка-

мі са ры я та), штаб пар ты зан ска га ру ху, пар ты зан скія ла гер і шпі таль, 

кам са моль скі пад поль ны штаб, ва ен на-па ля вую пош ту, фо та атэлье 

і ін шыя. Тут жа, над зеў шы аку ля ры вір ту аль най рэ аль нас ці ў па ля-

вым кі на тэ ат ры пад ад кры тым не бам, мож на бу дзе па бы ваць у 

цэнт ры ва ен ных па дзей, паў дзель ні чаць у май стар-кла сах па стра-

я вой пад рых тоў цы, збор цы-раз бор цы аў та ма таў, страль бе ў ці ры са 

зброі ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, пад шыў цы пад каў не ры каў 

гім нас цёр кі, на мот ван ні ануч, а так са ма пры ме рыць на ся бе ро лю 

верш ні ка, пра ка ціў шы ся на ка ні, за кру ціц ца ў рыт ме валь са, і, вя до-

ма ж, пра дэ гус та ваць сал дац кую ка шу (бяс плат на).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ка ля ты ся чы ча ла век пра плы-

вуць у Мін скім мо ры, пра едуць 

на веласіпедзе да цэнт ра го-

ра да, пас ля ча го пя рой дуць 

на бег. Прай сці вы пра ба ван не 

«жа лез на га ча ла ве ка» мо жа 

кож ны ах вот ны.

Упер шы ню гон ка па тры ят ло не 

пе ра ся чэ цэнтр ста лі цы. Пач нец ца 

спа бор ніц тва з хут кас на га за плы ву 

ад Цэнт ра па рус на га спор ту. По-

тым удзель ні кам трэ ба бу дзе да-

ехаць на веласіпедзе да Па ла ца 

спор ту, пас ля ча го пра бег чы ў 

цэнт ры Мін ска. Пад час тур ні ру, як 

і на паў ма ра фо не, бу дуць пе ра кры-

тыя цэнт раль ныя ву лі цы, у тым лі ку 

пра спект Пе ра мож цаў. Дыс тан цыя 

тур ні ру ў па раў на нні з мі ну лым го-

дам па вя лі ча на ўдвая — з 1/8 да 

1/4 Іrоnmаn, ад нак, ва ўдзель ні каў 

так са ма бу дзе маг чы масць вы-

браць марш рут удвая ка ра цей шы. 

Спа бор ніц тва збя рэ ка ля ты ся чы 

ча ла век з роз ных кра ін све ту, гэ та 

ў 2,5 ра за больш, чым го дам ра ней. 

Сён ня ся род за яў ле ных пра фе сій-

ных спарт сме наў і ама та раў прад-

стаў ні кі васьмі кра ін, у тым лі ку 

ЗША і Егіп та. Боль шасць сло таў 

ужо за ня та, най боль шай па пу ляр-

нас цю ка рыс та ец ца ка тэ го рыя 

1/4 Іrоnmаn. У ёй пла нуе вы сту піць 

так са ма са мая вя до мая і ты ту ла ва-

ная тры ят ла ніст ка СНД, бе ла рус ка 

Ган на Мак сі ма ва.

У Мін ску так са ма прой дзе дзі ця-

чая гон ка TrіKіds. Дзя цей ад 6 да 

10 га доў ча кае за бег на 500 м, 

а хлоп цам і дзяў ча там ад 11 да 13 

га доў трэ ба бу дзе пра плыс ці 100 м 

і пра бег чы 1 км.

Кож ны ўдзель нік атры мае стар-

та вы па кет, у які ўклю ча ны май ка, 

пла валь ная ша пач ка, за плеч нік, ну-

мар з па яс ной гум кай, чып элект-

рон най ад зна кі, Rасеbооk і стра хоў-

ка. На фі ні шы ўсім удзель ні кам 

уручаць па ме да лі.

На пя рэ дад ні тур ні ру пра хо дзяць 

бяс плат ныя трэ ні роў кі, кож ны ах-

вот ны мо жа прай сці ба за вы курс і 

за два ме ся цы пад рых та ваць ся бе 

да гон кі.

«Пас ля ле таш ня га стар ту мы 

ўлі чы лі да пу шча ныя па мыл кі і аб-

ра лі ін шы марш рут. Ця пер гэ та бу-

дзе не толь кі скла да ная і за хап-

ляль ная гон ка, але і пры го жае ме-

ра пры ем ства для гле да чоў, — за-

пэў ні вае ар га ні за тар спа бор ніц т-

ваў і ро да па чы наль нік бе ла рус-

ка га тры ят ло на Дзміт рый ТАЛ-

КА ЧОЎ. — Тыя, хто пры сту піў да 

трэ ні ро вак з па чат ку го да, ужо да-

во лі доб ра пад рых та ва ныя. Дзя ку-

ю чы та ко му па ды хо ду ўпэў не ны, 

атры ма ец ца па збег нуць ін цы дэн-

таў, ка лі лю дзі пе ра адоль ва юць 

марш рут з апош ніх сіл. Мы ўсё ж 

со чым за тым, каб тры ят лон ма ца-

ваў зда роўе і то нус, а для гэ та га 

рых ту ем ся да гон кі па сту по ва».

С
Я РОД 450 шчас ліў чы каў, якім да ве ра на 

нес ці фа кел з аг нём ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

ака за ла ся і я. Пра гэ та мне па ве да мі лі яшчэ 

зі мой, ад нак, па ўмо вах ар га ні за та раў, ін фар ма цыю 

не аб ход на бы ло тры маць у та ям ні цы. Пра мес ца 

дыс тан цыі, якую трэ ба пе ра адо лець, час усе 

фа ке ла нос цы да вед ва юц ца толь кі за ме сяц, 

і я не ста ла вы клю чэн нем.

ЯК 
ГЭ ТА 
БЫ ЛО

Падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


