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Бе ла рус кія бай цы прай шлі ўвесь курс 

пад рых тоў кі, най леп шыя з най леп шых са 

скла ду Уз бро е ных Сіл га то выя ўсту піць у 

ву чэб ны бой. Гэ та ад зна чыў мі ністр аба ро-

ны Анд рэй РАЎ КОЎ на цы ры мо ніі ўру чэн ня 

сця га Бе ла ру сі.

«За пля чы ма — скла да ная пра ца, пот, 

ма за лі. На за вяр шаль най ста дыі вам не-

аб ход на па ка заць, ча му ж вы на ву чы лі ся, 

што вы мо жа це. Вы бу дзе це прад стаў ляць 

не толь кі Уз бро е ныя Сі лы, але і Рэс пуб лі ку 

Бе ла русь. У кож на га з вас на ле вым ру ка-

ве — дзяр жаў ны сцяг на шай кра і ны. Зра-

зу ме ла, на вас бу дуць гля дзець, вас бу дуць 

па зна ваць, па ва шых вы ні ках бу дуць мер ка-

ваць, што вы са бой уяў ля е це», — звяр нуў ся 

да ка ман даў Анд рэй Раў коў.

Ён упэў не ны, што ўзро вень пад рых тоў кі 

да зва ляе раз ліч ваць на вы со кія мес цы на 

кож ным кон кур се.

«За да ча ад на: сціс нуць во лю, нер вы, 

эмо цыі і ўнут ра нае тра пя тан не ў ку лак, у 

энер гію, якая, вы ліў шы ся, дасць вы нік. Гэ-

та вель мі скла да на, я гэ та ра зу мею, ве даю 

па са бе, та му шчы ра жа даю вам здо лець 

пе ра маг чы гэ тыя эмо цыі і без стра ху і су-

мнен няў іс ці да на ме ча най мэ ты», — даў 

на каз бай цам мі ністр аба ро ны.

Кі раў нік аба рон на га ве дам ства ад зна чыў, 

што ба лель шчы каў у ка ман даў — цэ лая кра-

і на, бо ўся Бе ла русь бу дзе з хва ля ван нем 

са чыць за вы ка нан нем гэ тай ву чэб на-ба я вой 

за да чы. Анд рэй Раў коў уру чыў сцяг Бе ла ру сі, 

які бу дзе су пра ва джаць бай цоў на пра ця гу 

ўсіх спа бор ніц тваў, ка пі та ну ка ман ды.

Ар мей скія між на род ныя гуль ні прой дуць 

з 3 да 17 жніў ня на тэ ры то рыі дзе ся ці дзяр-

жаў. Два кон кур сы прой дуць у Бе ла ру сі — 

«Снай пер скі ру беж» і «Па ляр ная зор ка».

«Кон курс ся род пад раз дзя лен няў спе-

цы яль на га пры зна чэн ня «Па ляр ная зор ка» 

пра во дзіц ца на АрМГ упер шы ню, прой-

дзе ён ў Брэс це. Уся го мы ўдзель ні ча ем у 

18 кон кур сах на тэ ры то рыі ся мі кра ін. Па 

зра зу ме лых пры чы нах не ўдзель ні ча ем у 

спа бор ніц твах гор ных пад раз дзя лен няў 

ці экі па жаў мар скіх ка раб лёў», — па ве-

да міў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

ба я вой пад рых тоў кі Уз бро е ных Сіл, кі-

раў нік бе ла рус кай дэ ле га цыі Анд рэй 

НЕ КРА ШЭ ВІЧ.

У V Ар мей скіх між на род ных гуль нях бу дуць 

удзель ні чаць 32 кра і ны.

«Што пе ра мо жам, су мнен няў ня ма. 

Тра ды цый на мы спа бор ні ча ем на ўзроў ні 

ўзбро е ных сіл Ра сіі, Кі тая, Ін дыі, Іра на з іх 

міль ён ны мі ар мі я мі і міль ярд ны мі бюд жэ та-

мі. Ле тась прак тыч на ва ўсіх кон кур сах мы 

зай ма лі пры за выя мес цы, а ў не ка то рых — і 

пер шыя, як у «Снай пер скім ру бя жы», — раз-

ва жае Анд рэй Не кра шэ віч.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ба я вой 

пад рых тоў кі вы ка заў упэў не насць, што Ар-

мей скія між на род ныя гуль ні — у пер шую 

чар гу пра вер ка пра фе сій на га май стэр ства 

вай скоў цаў, іх вы со ка га ма раль на га ду ху, 

які да па мо жа за няць вы со кія мес цы. Сам 

факт удзе лу ў АрМГ свед чыць, што ты — 

пра фе сі я нал.

«Жорст кі ад бор, сам пра цэс яко га вы-

му шае ўдас ка на ліць пад рых тоў ку вай-

скоў цаў — у шыхт ста но вяц ца толь кі най-

леп шыя. Не здар ма АрМГ па раў ноў ва юць 

з Алім пі я дай. Дзя ку ю чы ўдзе лу ў іх мы 

ўзды ма ем прэ стыж не толь кі Уз бро е ных 

Сіл, але і кра і ны цал кам. На ват дзяр жа-

вы, якія ра ней толь кі зда гад ва лі ся пра 

іс на ван не Бе ла ру сі, ця пер, па вер це, з ве-

лі зар най па ва гай ста вяц ца да нас, вы ву-

ча юць наш до свед», — рас ка заў Анд рэй 

Не кра шэ віч.

Га лоў най за да чай на шых бай цоў ён лі-

чыць дэ ман стра цыю май стэр ства.

«Каб усе ве да лі і ба чы лі, што з па зі цыі 

сі лы з на мі лепш не раз маў ляць», — пад вёў 

вы нік ге не рал.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Ка ман да з Бе ла ру сі бу дзе спа бор ні чаць з ін шы мі ўдзель ні ка мі «Тан ка ва га 

бія тло на — 2019» на тан ках Т-72Б3, якія ўжо ў хут кім ча се ад пра вяц ца на па лі гон 

«Ала бі на». «Этап пад рых тоў кі да спа бор ніц тваў у нас па чаў ся з 13 мая і ця пер ужо 

за вяр шыў ся. За гэ ты час на шы хлоп цы па ка за лі свае на вы кі на вель мі доб рым 

уз роў ні. Мы ана лі за ва лі свой і чу жы до свед мі ну лых га доў і ву чы лі ся на ім. За раз 

ка ман да цал кам га то вая і, як заў сё ды, на стро е на толь кі на пе ра мо гу», — ад зна чыў 

стар шы пра пар шчык, ка пі тан ка ман ды, ка ман дзір тан ка Сяр гей МІХ НО.

Спа бор ніц твы пра вод зяц ца па марш ру це з на ту раль ны мі і штуч ны мі пе ра шко-

да мі, ба я вы мі да рож ка мі, участ ка мі для страль бы і бу дуць скла дац ца з наступных 

эта паў: ін ды ві ду аль ная гон ка, паў фі нал і фі нал эта пу «Эс та фе та».

Ва ўсіх па пя рэд ніх спа бор ніц твах па тан ка вым бія тло не пер шае мес ца да ста ва ла ся 

Ра сіі, на дру гім мес цы па бы-

ва лі Кі тай, Ка зах стан і Ар ме-

нія. Бе ла русь двой чы бра ла 

«брон зу».

Тан ка вы бія тлон — гэ та 

пры клад ныя спа бор ніц твы 

па між тан ка вы мі экі па жа мі 

ў мас тац тве кі ра ван ня тан-

кам і дак лад нас ці страль-

бы з асноў най і да дат ко-

вай зброі. Пер шы тан ка вы 

бія тлон ад быў ся ў 2014 го-

дзе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Двай ны сня да нак 
і вя лі кія ўчын кі

Уся го ў ла ге ры 128 дзя-

цей ад 7 да 14 га доў. Па ло ва 

з іх — спарт сме ны, якія трэ-

ні ру юц ца ў лю бое на двор'е 

два ра зы на дзень, а 13 ча-

ла век — про філь ны атрад 

юнар мей цаў, якія жы вуць 

у па лат ках і вя дуць на паў-

спар тан скае жыц цё.

— Хоць жы вуць яны па-

асоб ку, ад нак час ба вяць 

ра зам. Па ла тач ні кі мо гуць 

зай мац ца ў на шых гурт ках, а 

дзе ці з на шай зме ны ах вот на 

ўдзель ні ча юць у вай ско вай 

пад рых тоў цы. Мы ста ра ем-

ся да па маг чы ма лым знай сці 

ся бе ў ка лек ты ве, на ву чыц-

ца ста яць за атрад, ра біць 

агуль ную спра ву, за ці ка віць 

іх, каб ні хто не мог ска заць, 

што яму сум на, — ка жа На-

тал ля ШАЎ ЛІС, на чаль нік 

ла ге ра «Ляс ны ага нёк». — 

А яшчэ мы ста ра ем ся, каб у 

іх ха па ла сіл на ўсё. Не ка то-

рыя не лю бяць, ска жам, тва-

рож ную за пя кан ку ці ка шу, 

та му на шы па ва ры га ту юць 

фак тыч на двай ныя сня дан-

кі — аба вяз ко ва па да юць 

яшчэ і за пе ча ны бу тэрб род, 

каб пе ра бор лі выя не за ста-

лі ся га лод ны мі.

Па ла тач ны ла гер на тэ-

ры то рыі «Ляс но га агань ка» 

ар га ні зу ец ца трэ ці год за-

пар. Сё лет нія яго ўдзель ні-

кі — вуч ні цэнт ра да пры зыў-

най пад рых тоў кі ста ліч най 

шко лы № 133.

— Не ка то рыя дзе ці ў на-

шым ла ге ры — з сем' яў, дзе 

іс ну юць пэў ныя праб ле мы. 

Каб дзя цей не за бра лі са 

звык ла га ася род ку, я бя ру 

іх з са бою ў ла гер, — га во-

рыць Гер ман МАС ЛЯН КОЎ, 

на чаль нік цэнт ра да пры-

зыў най пад рых тоў кі. — 

Як па каз вае прак ты ка, за 

гэ ты час яны па спя ва юць 

змя ніц ца. Да рэ чы, з са мых 

заў зя тых «зла чын цаў» вы-

рас та юць, як пра ві ла, са-

праўд ныя па тры ё ты, якія 

пер шы мі ідуць на амб ра зу ру 

і здоль ныя на вя лі кія ўчын кі. 

Іх прос та трэ ба па ста віць на 

пра віль ныя рэй кі, як цяг нік, і 

яны па цяг нуць хут ка і якас-

на. Га лоў нае — быць з імі 

шчы рым. Ле тась ма ма ад-

на го хлоп чы ка ска за ла, што 

яго па во дзі ны пас ля ла ге ра 

знач на па леп шы лі ся, сё ле та 

зноў пры вя ла. Ра зам з тым 

і са спа кой на га з вы гля-

ду хлоп чы ка мо жа вы рас ці 

«маль чыш-пла хіш».

«Со кал», Эліс і Ка бан
Пас ля ўра чыс та га ад-

крыц ця дзе ці ад пра ві лі ся 

на фут боль нае по ле, дзе ім 

рас ка за лі пра ра бо ту са пё-

раў і да лі па ка рыс тац ца ме-

та ла шу каль ні кам.

— Кеў ла ра вы кас цюм 

«Со кал» з бра ні ра ва ны мі 

ўстаў ка мі ва ло дае су праць-

ас ко лач ным дзе ян нем — 

спы няе аскол кі, якія пры ва-

зе шэсць гра маў на дыс тан-

цыі 15 мет раў ад мес ца вы-

бу ху ля цяць з хут ка сцю 600 

мет раў за се кун ду, — рас-

ка заў стар шы лей тэ нант 

Эду ард ЛЯМ ЗІН, на чаль нік 

гу ма ні тар най гру пы раз мі-

ні ра ван ня 2-й ін жы нер най 

бры га ды, дэ ман стру ю чы 

аб ста ля ван не і аб мун дзі ра-

ван не са пё раў.

Аў чар ка Эліс па ка за ла, 

як яна шу кае мі ны і слу ха-

ец ца кі но ла га. «Без умоў ная 

па слух мя насць — та кая жа 

важ ная якасць, як і вост ры 

нюх, бо па по лі са ба ка па він-

на іс ці след у след за са пё-

рам, каб не па да рвац ца на 

мі не», — удак лад няе Эду ард 

Лям зін. А па плеч нік Эліс па 

мя нуш цы Ка бан за тры маў 

умоў на га зла чын цу. «Са мая 

га лоў ная праб ле ма пас ля — 

ад цяг нуць са ба ку ад за тры-

ма на га», — жар туе ён.

На фа та гра фа ваў шы ся на 

па мяць з са ба ка мі і пры ме-

рыў шы кас цю мы, дзе ці раз бі-

лі ся на гру пы і ра зы шлі ся на 

за ня ткі па пя ці тэ ма тыч ных 

стан цы ях. Юнар мей цы да-

па ма га лі пра во дзіць за ня ткі 

і ра і лі, як трэ ба ра біць.

На пер шай па зі цыі стра-

ля лі па мі шэ нях-ша ры ках з 

ма ке та він тоў кі.

— У нас усе ў шко ле стра-

ля юць. Я па чаў у чац вёр тым 

кла се, — ка жа юнар ме ец 

Анд рэй ГО ЦІН. — Гэ та ці ка-

ва, мы на спе цы яль ным фа-

куль та ты ве і гіс то рыю Уз бро-

е ных Сіл яшчэ вы ву ча ем.

— Мне зда ва ла ся, гэ та 

не маё, па куль не па клі ка-

лі па спра ба ваць, — смя-

ец ца Ган на ДА ВЫ ДО ВІЧ, 

удзель ні ца аб лас ных і га-

рад скіх спа бор ніц тваў па 

страль бе. — Я за ха пі ла ся 

ад ра зу. Ка лі не нер ву ю ся, 

доб ра стра ляю.

На дру гой стан цыі дзе ці 

пра ца ва лі з кар та мі.

— Мы вы ву ча лі мяс-

цо васць, да ве да лі ся, што 

азна чае штрых пунк цір, як 

пад піс ва ец ца глы бі ня азёр, 

дзе шу каць мас ты... А яшчэ, 

ка лі за ра джа лі па тро ны 

ў ма га зін, яны шчоў ка лі, 

як у філь мах, — ра дас на 

дзе ліц ца на бы ты мі ве да мі 

Ары на ПА ЛІ ТЫ КА з пер-

ша га атра да, якая ў ла гер 

пры яз джае дру гі год і ад ра-

зу ўклю ча ец ца ў за ня ткі на 

трэ цяй пля цоў цы — па пе ра-

нос цы па ра не на га.

На на ступ най пля цоў цы 

юнар мей цы па каз ва лі, як 

раз бі раць і збі раць аў та мат. 

А за апош нім ста лом дзе ці 

ву чы лі ся за ра джаць па тро-

ны ў ма га зін.

На ват дождж не спы ніў 

ім пэт пад лет каў — з-пад ад-

кры та га не ба за ня ткі пе ра-

нес лі ў аль тан ку, а ах вот ных 

па стра ляць бы ло прос та за 

ву шы не ад цяг нуць ад він-

то вак, і ні я кі дождж ім не пе-

ра шка джаў. Да рэ чы, па куль 

чар го вая пар тыя ма лых на зі-

ра ла, як пра віль на пе ра но сіць 

па цяр пе ла га, мі ма пра бег лі 

спарт сме ны, якія ад пра ві лі ся 

на трэ ні роў ку, ня гле дзя чы на 

дрэн нае на двор'е. Дыс цып лі-

на ёсць дыс цып лі на...

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

Ад па чы нак з «Ляс ным агань ком»
Дзі ця чыя за баў кі: са ба кі-са пё ры, страль ба з він тоў кі і пе ра нос ка па ра не ных

Тэ ма ты ка трэ цяй зме ны ў азда раў лен чым ла ге ры 

«Ляс ны ага нёк», што пад Стай ка мі, — «Вя сёл ка 

твор час ці і на тхнен ня». З 15 лі пе ня да 1 жніў ня дзе-

ці азда раў ля юц ца, ды ха юць са сно вым па вет рам, 

зай ма юц ца кві лін гам, спе ва мі і тан ца мі і ву чац ца 

сяб ра ваць. Дзе вяць з ва сям нац ца ці дзён яны бу-

дуць ад па чы ваць по бач з не звы чай ны мі су се дзя-

мі — па ла тач ным ла ге рам «Юнар мей цы Бе лай 

Ру сі». На ўра чыс тым ад крыц ці па ла тач на га ла ге ра 

дзе ці па зна ё мі лі ся па між са бой, а так са ма з ва ен-

на слу жа чы мі вай ско вай час ці № 31802 2-й ін жы-

нер най бры га ды і мін на -по шу ка вы мі са ба ка мі.

АЛІМ ПІ Я ДА ПА-АР МЕЙ СКУ
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Мі ністр аба ро ны ўру чыў Дзяр жаў ны сцяг 
удзель ні кам Ар мей скіх 

між на род ных 
гуль няў — 2019


