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СЁННЯ

УСЁ ХУТЧЭЙ І ХУТЧЭЙ
Настасся Шкурдай устанавіла чарговы рэкорд

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» рас каз ва ем пра
найбольш актуальныя
падзеі выхадных.
1. Плыўчыха Настасся
Шкурдай пабіла свой рэкорд на дыстанцыі 100 м
на спіне ў чацвёрты дзень
Кубка і першынства Беларусі па плаванні. Яна паказала час 59,08 сек. Папярэдні вынік складаў 1 хв.
0,59 сек. Другое месца на
гэ тай дыс тан цыі за ня ла

Настасся Куляшова — 1 хв.
2,34 сек. Замкнула тройку
лідараў Таццяна Кляцова
(1 хв. 3,61 сек.).
Кубак і першынства Беларусі па плаванні сабралі
340 спартсменаў. У спаборніцтвах удзельнічалі і лідары нацыянальнай каманды
Беларусі. Асноўныя задачы,
якія ставіў трэнерскі склад
на спа бор ніц твы, — паглядзець фізічную форму
спартсменаў і зразумець, да
чаго каманда падыходзіць
пад канец года. Нагадаем,
у беларускіх плыўцоў ужо
ёсць пяць алімпійскіх ліцэн-

зій: Ільі Шымановіча, Мікіты
Цмыга, Настассі Шкурдай,
а таксама ў камбінаванай
мужчынскай і змешанай эстафетах. У планах — заваяваць яшчэ ад трох да пяці
пуцёвак на Гульні.
2. За вяр шы лі ся матчы 18-га тура чэмпіянату
краіны па футболе. Жодзінскае «Тарпеда-БелАЗ»
і мінскае «Дынама» згулялі
ўнічыю 0:0, з такім жа лікам
завяршыўся і матч гродзенскага «Нёмана» з салігорскім «Шахцёрам».

Вынікі іншых сустрэч гэтага тура: «Мінск» — «Энерге тык-БДУ» — 2:1, «Віцебск» — «Смалявічы» —
1:0, «Гарадзея» — «Белшына» (Бабруйск) — 2:1,
«Слуцк» — «Іслач» — 2:1,
«Рух» (Брэст) — БАТЭ —
0:3. Матч «Сла вія» (Мазыр) — «Дынама» (Брэст)
перанесены на пазнейшы
тэрмін.
Тур нір нае ста но ві шча:
БАТЭ — 34 ачкі (18 матчаў), «Шахцёр» — 34 (18),
«Нёман» — 31 (17), «Энергетык-БДУ» — 29 (18), «Тарпе да-Бе лАЗ» — 27 (18),

«Ды на ма» (Мінск) —
27 (18), «Дынама» (Брэст) —
26 (16), «Віцебск» — 26 (18),
«Рух» — 25 (18), «Іслач» —
23 (18), «Славія» — 22 (17),
«Слуцк» — 21 (17), «Гарадзея» — 19 (18), «Мінск» —
18 (16), «Сма ля ві чы» —
14 (17), «Белшына» — 10 (18).
Спіс найлепшых бамбардзіраў узначальвае Джасурбек Яхшыбоеў («Шахцёр»),
які забіў дзесяць мячоў. Наступны тур пройдзе з 24 да
26 ліпеня.
3. У чэмпіянаце Белару сі па пляж ным футбо ле вы зна чы лі ся ўсе
са іс каль ні кі ўзна га род.
У вырашальнай серыі за
«золата», як і год таму, сустрэнуцца дзеючы чэмпіён
краіны «Гроднааблспорт» і
«Кіраўск-СДЮШАР». У паўфінальных матчах 13-га нацыянальнага першынства ў
Кіраўску гаспадары двойчы
перайгралі «Шчучын» — 4:0
і 6:4. Гродзенская каманда
не пакінула шанцаў сапернікам з «Брэста» — 4:0 і 9:3.
Ня ўдач ні кі паў фі наль ных
баталій праз тыдзень паспрачаюцца за бронзавыя
медалі.
За ключ ны тур чэм пі янату Беларусі па пляжным
футболе, пасля якога вызначацца прызёры, пройдзе
25—26 ліпеня ў Шчучыне.
На га да ем, са мым тыту ла ва ным бе ла рус кім
клубам з'яўляецца барысаўскі БАТЭ: ён сем разоў станавіўся чэмпіёнам
краіны. У двух папярэдніх
першынствах запар «золата» за ва я ваў «Грод на-
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абл спорт». Такса ма два
тытулы ў ак тыве мінскай
ка ман ды «Па сат-Пласт»,
адзін раз чэмпіёнам станавіўся светлагорскі ЦКК.
4. На пасяджэнні 136-й
сесіі Міжнароднага алімпійскага камітэта зацверджаны расклад на будучыя летнія Гульні XXXІІ
Алімпіяды ў Токіа. Прадстаў ні кі ар га ні за цый на га
ка мі тэ та «То кіа-2020» у
сваім дакладзе адзначылі высокую гатоўнасць да
правядзення Гульняў, нягледзячы на абставіны, якія
вымусілі перанесці іх з 2020-га
на 2021 год. Японскі бок
таксама змог пацвердзіць
выкарыстанне падчас спаборніцтваў усіх 43 аб'ектаў,
якія былі арандаваны для
стартаў у 2020-м. Найбольшыя цяж кас ці вы клі ка ла
Алімпійская вёска, кватэры ў якой на 2021 год былі прададзеныя. Прэзідэнт
МАК Томас Бах выказаў
падзяку арганізатарам за
іх намаганні ў падрыхтоўцы. «Алімпійская вёска —
сэрца Алімпійскіх гульняў,
а месца правядзення — душа Гульняў. Атлеты з усяго свету зноў будуць жыць
разам пад адным дахам у
Алімпійскай вёсцы, разам
абедаць, разам святкаваць,
разам абмяркоўваць старты. Зробленая за апошні
час работа — сведчанне
паспяховай працы аргкамітэта і спецгрупы МАК. Нам
удасца правесці яркія і запамінальныя Гульні», — заявіў
прэзідэнт МАК.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.06
4.49
4.56
5.00
5.23
5.31

21.25
21.21
21.15
21.04
21.39
21.32

16.19
16.32
16.19
16.04
16.16
16.01

Маладзік 20 ліпеня.
Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Пракопа.
К. Андрэя, Віктара,
Данеля.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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год — нарадзіўся Антон Іосіфавіч Каменскі, беларускі графік, жывапісец. Творчасць звязана
з мастацкім жыццём Беларусі і Польшчы.
Cкончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. У 1885—1890 гадах жыў у радавой сядзібе Ярылаўка. З 1891-га — у Парыжы, дзе вучыўся ў акадэміі Жульена. Супрацоўнічаў з варшаўскімі
і віленскімі часопісамі, ілюстраваў творы рускіх і польскіх
пісьменнікаў. Стварыў шэраг партрэтаў, серыі літаграфій
«Белавежская пушча», «Дух рэвалюцыянера» і іншых.
год — нарадзіўся Янка (Іван Іванавіч) Бобрык, беларускі паэт. Быў навуковым
супрацоўнікам Дзяржаўнай акадэміі
мастацтвазнаўства ў Ленінградзе,
працаваў у Белдзяржкіно. Аў тар
паэмы «Галіна», зборніка вершаў
«Пунсовае ранне» (разам з Алесем
Звонакам і Янкам Туміловічам). Пісаў нарысы па гісторыі кіно. Загінуў у
блакадным Ленінградзе ў 1942-м.
год — нарадзіўся Жан Пікар, французскі астраном.
Вы ме раў ду гу па рыжска га ме ры ды я на
паміж Парыжам і Амьенам. Прыйшоў да
высновы, што Зямля не мае дакладнай
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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.

формы шара. Выдаў першы астранамічны штогоднік
(1679).
год — нарадзіўся Уладзімір Аляксандравіч
Сяроў, расійскі жывапісец і графік, народны мастак СССР. Аўтар гістарычных карцін «Хадакі ва
У. І. Леніна», «Дэкрэт аб міры» і іншых. Лаўрэат Сталінскай прэміі.
год — нарадзіўся Ісак Стэрн, амерыканскі
скрыпач. Інтэрпрэтатар твораў Баха, Бетховена, Брамса і іншых кампазітараў.
год — на ра дзіў ся
Глеб Аляксандравіч
Стрыжэнаў, расійскі акцёр тэатра
і кіно, заслужаны артыст РСФСР.
Здымаўся ў фільмах «Сорак хвілін да світання», «Няўлоўныя мсціўцы», «Місія ў Кабуле», «Дні Турбіных».
У той жа дзень СССР далучыўся
да Міжнароднай метрычнай канвенцыі, заключанай у Парыжы 20 мая
1875-га.
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— Ой, не трэба мяне ўгаворваць, я i так пагаджуся!
— Завесь шторы, а потым закрый рот — i зрабi
ноч да вечара.
Як запэўнiвае Iванавiч,
пяцьдзясят грамаў каньяку
за вячэрай — гэта не толькi
карысна, але яшчэ i мала.
Па рынку iдзе статная дама. Следам за два крокi з
дзвюма здаровымi авоська-

мi пляцецца худзюшчы муж.
За адну з авосек трымаецца
хлопчык.
Мужчына яму кажа:
— Сёма, павер майму
сумнаму вопыту: нiколi не
жанiся!
Хлопчык перажоўвае сказанае, калупаючыся адным
пальчыкам свабоднай рукi ў
носе, потым задае слушнае
пытанне:
— Тата, а з кiм я тады буду дзялiцца сваiм сумным
вопытам?

СЕНЕКА:
«Да старасцi я клапацiўся пра тое, каб
добра жыць, а ў старасцi клапачуся аб тым,
каб хораша памерцi».
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