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На фо не то па вых «Раў бі чаў», у якіх цэ лы 

ты дзень кі пе лі спар тыў ныя жарс ці (тут ад-

бы лі ся еў ра пей скі чэм пі я нат па бія тло не і 

Ку бак све ту па фрыс тай ле), «Сі лі чы» прос та 

«ад па чы ва лі». Але мя не ла гой скія ўзвыш-

шы пры цяг ва лі да ся бе мац ней: у мі ну лую 

ня дзе лю на вяр шы ні са май вя лі кай га ры тут 

стар та ваў гар на лыж ны сла лам-гі гант (па 

бе ла рус кіх мер ках) пад наз вай «SKІBАRS 

ТRОРHY 2019». Ра зам з да рос лы мі спарт-

сме на мі на ім спа бор ні ча лі і дзе ці. У «Сі лі-

чы» пры еха лі вы ха ван цы дзі ця ча-юнац кіх 

спар тыў ных школ і гар на лыж ных клу баў. 

Пер шы мі стар та ва лі са мыя ма лень кія лыж-

ні кі. Пад ну ма рам адзін вы сту пі ла пя ці га до-

вая мін чан ка Са фія Ба ра доў ская — ад на з 

пры зё раў гэ та га пер шын ства. Ад ра зу за ёй 

стар та ва ла са мая ма лод шая з удзель ні каў — 

ча ты рох га до вая Аг нія Лы сюк з ла гой ска га 

клу ба.

Пе ра пад вы шы ні па між стар та вай пля-

цоў кай і фі ні шам у «Сі лі чах» скла дае ка-

ля сот ні мет раў, пра цяг ласць тра сы — усе 

трыс та пяць дзя сят. Пра ля цець гэ тую дыс-

тан цыю на ўсёй хут ка сці, не збіць сцяж кі і не 

ўпа сці, гэ та, ба дай, пад сі лу толь кі са праўд-

ным май страм! Не ка то рыя дзе ці на сі ліц кіх 

схі лах апы ну лі ся ўпер шы ню, але іх гэ та не 

над та па ло ха ла.

Ні адзін удзель нік дзі ця ча га пер шын ства 

не за стаў ся без па да рун ка. А са праўд ным 

пры зё рам уру чы лі яшчэ і ме да лі. У шас ці га-

до вай мін чан кі Алі ны Са вян ко вай гэ та бы ла 

пер шая ўзна га ро да, у яе ста рэй шай сяст ры, 

дзе ся ці га до вай Аляк санд ры, — ужо трыц-

ца ты ме даль. (Дзяў чат кі на ад ным фо та ў 

гэ тым рэ парт ажы.)

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Як заў сё ды, больш здым каў з гэ тай па дзеі 

гля дзі це на сай це zvіаzdа.bу

Ма лень кія зор кі «гі ганц ка га сла ла ма»


