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Між на род ны тур нір па бас-

кет бо ле «Раlоvа Snоwbаll 

3х3», які прай шоў у ганд-

лё вым цэнт ры «Ста лі ца», 

стаў па-са праўд на му яр кай 

спар тыў най па дзе яй кра-

і ны. Яго га лоў най мэ тай 

бы ло па ка заць усю пры га-

жосць і ды на міч насць бас-

кет бо ла 3х3, які ўжо праз 

паў та ра го да бу дзе прад-

стаў ле ны на ІІ Еў ра пей скіх 

гуль нях у Мін ску. З за да чай 

ар га ні за та ры спра ві лі ся.

За два дні спа бор ніц тваў ты ся чы 

мін чан і гас цей ста лі цы ўба чы лі за хап-

ляль ную гуль ню — ці ка выя кам бі на цыі, 

хут кія пра хо ды, хіт рыя па сы, эфект ныя 

кід кі. Мат чы прай шлі ў рэ жы ме нон-

стоп на пра ця гу 9 га дзін у су ткі.

На га да ем, на ша ста лі ца ўжо пры ма-

ла буй ны тур нір па гэ тым ві дзе спор ту: у 

2015 го дзе на «Раlоvа-Арэ на» ад быў ся 

ма ла дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы, та ды 

дзяў ча ты са збор най Бе ла ру сі вый гра лі 

ся рэб ра ныя ме да лі. Гэ тым ра зам тур нір 

быў ар га ні за ва ны для хлоп цаў.

— Я за да во ле ны тым, як уда ло ся 

яго ар га ні за ваць. Вя до ма, заў сё ды ёсць 

да ча го імк нуц ца і ку ды рас ці, ад нак не 

мо жа не ра да ваць тое, які мі ся мі міль-

ны мі кро ка мі раз ві ва ец ца ў нас у кра і не 

бас кет бол 3х3, — ад зна чае стар шы ня 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла 

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ. — Уся го не каль кі 

га доў та му ў Бе ла ру сі аб гэ тым ві дзе 

спор ту бы ло вя до ма толь кі вуз ка му ко-

лу спе цы я ліс таў і ба лель шчы каў. Ця пер 

жа ў нас ёсць жа но чая і муж чын ская 

на цы я наль ныя збор ныя, якія сфар мі-

ра ва ны су мес на з Мі ніс тэр ствам спор-

ту і ту рыз му. Ме на ві та гэ тыя дру жы ны 

бу дуць мэ та на кі ра ва на рых та вац ца да 

Еў ра гуль няў-2019 у Мін ску.

Бе ла русь на тур ні ры прад ста ві лі 

ад ра зу 7 ка ман даў, дзве з іх скла да-

лі ся пе ра важ на з бас кет ба ліс таў, якія 

вы сту па юць у чэм пі я на це Бе ла ру сі па 

кла січ ным бас кет бо ле і з'яў ля юц ца 

кан ды да та мі ў збор ную па бас кет бо ле 

3х3, кам па нію ім скла лі яшчэ 5 ама тар-

скіх дру жын. Па да печ ным га лоў на га 

трэ не ра Дзміт рыя Кал ту но ва су праць-

ста я лі моц ныя ка лек ты вы з Ра сіі, Літ-

вы, Лат віі і Укра і ны, уся го ў тур ні ры 

пры ня лі ўдзел 16 ка ман даў.

— Упер шы ню за кар' е ру да вя ло-

ся гу ляць на пля цоў цы, ство ра най у 

ганд лё вым цэнт ры, — рас каз вае гу лец 

лат вій скай ка ман ды Ghеttо Bаskеt 

Аг ніс КА ВАРШ. — Та кі ан ту раж за-

пом ніц ца на ўсё жыц цё, бо гэ та не-

рэ аль на кру та і на дае спа бор ніц твам 

да дат ко вы ка ла рыт. Ха чу ад зна чыць, 

што ар га ні за цыя тур ні ру бы ла на вы со-

кім уз роў ні, плюс да ўся го вам уда ло ся 

са браць вы дат ны склад удзель ні каў. 

Аба вяз ко ва пры е дзем у Мінск яшчэ 

раз, ка лі бу дзе та кая маг чы масць, каб 

зноў паў дзель ні чаць у та кім не ве ра-

год ным пер фор ман се.

У плэй-оф вый шлі па тры леп шыя 

ка лек ты вы з кож на га квар тэ та. Ся род 

іх — пяць мін скіх ка ман даў. Ула даль-

ні кам чэм пі ён ска га тра фея ста ла дру-

жы на Ghеttо Bаskеt з Лат віі, якая 

ў фі на ле су стрэ ла ся з ра сій скай 

ка ман дай «Рас наф та».

Ад зна чым, што пяць бе ла рус-

кіх дру жын з ся мі прад стаў ле ных 

змаг лі вый сці ў ста дыю плэй-оф і 

па са пер ні чаць з еў ра пей скі мі гран-

да мі. Най леп ша га вы ні ку да маг ла-

ся ка ман да «VіM Unіоn», якая за ня-

ла 7-е мес ца, 8-й ста ла яшчэ ад на 

бе ла рус кая ка ман да «GР TЕАM», 

на 10-м мес цы раз мяс ці ла ся «Mr.
Mаgіс», на 11-м — БТР, на 12-м — 

Nо Nаmеs, на 15-м — «На дзея», на 

16-м — «Пра цэс».

— Доб ры тур нір, у рам ках яко га нам 

да вя ло ся па гу ляць з ка ман да мі вы со-

ка га кла са, — рас ка заў Дзміт рый 

КАЛ ТУ НОЎ, га лоў ны трэ нер збор-

най Бе ла ру сі. — Хлоп цы зма га лі ся з 

пер шых і да апош ніх хві лін у кож ным 

мат чы і на бы лі бяс цэн ны во пыт. Бу дзем 

пра ца ваць, на пе ра дзе ву чэб на-трэ ні-

ро вач ныя збо ры, пад час якіх пла ную 

пра гля дзець мно гіх бас кет ба ліс таў, якія 

вы сту па лі на гэ тым тур ні ры ў скла дах 

ін шых бе ла рус кіх ка ман даў.

— Ат мас фе ра тур ні ру бы ла «на 

вы шы ні». Кру та гу ляць у за кры тым 

па мяш кан ні, асаб лі ва ў ганд лё вым 

цэнт ры. Усе са пер ні кі бы лі вель мі 

моц ныя, і гэ та вель мі доб ра. На ват на 

гру па вым эта пе ні ў ко га не бы ло пра-

хад ных гуль няў, — ад зна чыў Мак сім 

ЛЮ ТЫЧ, гу лец ка ман ды БТР, кан-

ды дат у збор ную Бе ла ру сі па бас-

кет бо ле 3х3.

У рам ках тур ні ру так са ма ад быў ся 

вы ста вач ны матч, удзел у якім пры ня-

лі ве тэ ра ны бе ла рус ка га бас кет бо ла і 

зор кі ай чын на га шоу-біз не су. Па мят-

ныя су ве ні ры і ўзна га ро ды дру жы нам 

уру чы лі мі ністр спор ту і ту рыз му Аляк-

сандр Шам ко і стар шы ня БФБ Мак сім 

Ры жан коў.

У хо дзе алім пій скай акрэ ды та цыі ў Пхёнч ха не арг-

ка мі тэт вы лу чыў для Бе ла ру сі кво ту ў пяць да дат ко-

вых мес цаў. Дзве «пу цёў кі» вы лу ча ныя прад стаў ні-

кам лыж ных го нак, тры — кань ка беж цам, рас ка заў 

шэф бе ла рус кай мі сіі Аляк сандр БА РА У ЛЯ.

У склад дэ ле га цыі ўклю ча ны Ві таль Мі хай лаў (мас-старт), 

Тац ця на Мі хай ла ва (1000 м) і Ксе нія Са доў ская (500 м) 

(усе — кань ка беж ны спорт), а так са ма Ва лян ці на Ка мін-

ская, якая вый дзе на старт у спрын це і жа но чай эс та фе це 

(лыж ныя гон кі).

Та кім чы нам, на зі мо вых Алім пій скіх гуль нях вы сту пяць 

32 бе ла рус кія ат ле ты ў 6 ві дах спор ту. Мно гія з іх ад пра-

вяц ца ў Пхёнч хан 1 лю та га, гэ та прад стаў ні кі ка ман даў па 

лыж ных гон ках, кань ка беж ным спор це, шорт-трэ ку, гар на-

лыж ным спор це, ад мі ніст ра цый ная і ме ды цын ская гру пы.

Паз ней ста ла вя до ма, што Між на род ны алім пій скі ка мі тэт 

за да во ліў прось бу Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бія тло на і вы даў 

акрэ ды та цыю зна ка мі та му нар веж ска му бія тла ніс ту і му жу 

Да р'і До мра ча вай Уле-Эй на ру Б'ёрн да ле ну. «Ён ад пра віц ца 

ў Пхёнч хан у скла дзе бе ла рус кай дэ ле га цыі за кошт трэ-

нер скай кво ты, якая бы ла ў бія тла ніс таў. Дзя ку ем МАК, 

што да па мог на шай фе дэ ра цыі, і зна ка мі ты бія тла ніст бу дзе 

пры сут ні чаць на Гуль нях», — ад зна чыў Ана толь СТРОМ СКІ, 

ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бія тло на.

На га да ем, Уле-Эй нар Б'ёрн да лен не змог ада брац ца ў 

якас ці ат ле та на сё мую для ся бе Алім пі я ду ў скла дзе ка-

ман ды Нар ве гіі. Бе ла рус кая фе дэ ра цыя бія тло на вы сту пі ла 

з іні цы я ты вай за пра сіць бія тла ніс та на Гуль ні ў скла дзе бе-

ла рус кай дэ ле га цыі, каб ака заць да па мо гу ў пад рых тоў цы 

сва ёй жон цы Да р'і До мра ча вай.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На слы хуНа слы ху  

Суд на ў Япон скім мо ры 
па куль не зной дзе на
Лёс бе ла ру са — чле на экі па жа невя до мы

У Япон скім мо ры пра доў жы лі ся по шу кі ры ба ла вец ка-

га суд на «Ус ход», якое пе ра ста ла вы хо дзіць на су вязь 

з 25 сту дзе ня. Па ін фар ма цыі СМІ, на яго бор це быў 

і наш су ай чын нік — 29-га до вы Аляксандр Каранкевіч 

з Рэ чы цы, які коль кі ча су та му пе ра ехаў на Са ха лін.

Мяр ку ец ца, што суд на маг ло пе ра ку ліц ца і па та нуць з-за 

моц на га вет ру. Ра та валь ні кі зна хо дзі лі пус тыя плы ты з «Ус-

хо ду», вы ра та валь ныя ка мі зэль кі і ін шае з бор та, але толь кі 

не чле наў экі па жа. На га да ем, на суд не зна хо дзі ла ся 20 ча-

ла век. З па чат ку по шу ка вай апе ра цыі ў Япон скім мо ры бы ло 

аб сле да ва на: авія цы яй — вер та лё та мі і са ма лё та мі — больш 

за 26 ты сяч квад рат ных кі ла мет раў аква то рыі, мар скі мі суд на-

мі — больш за 9,7 ты ся чы квад рат ных кі ла мет раў. На жаль, 

плё ну гэ та не да ло. У ней кі мо мант по шу кі бы лі спы не ны, 

але ўчо ра кі раў ніц тва МНС Ра сіі па Пры мор скім краі ад на-

ві ла іх. За дзень авія цыя МНС аб сле да ва ла яшчэ больш за 

2,3 ты ся чы квад рат ных кі ла мет раў аква то рыі. На жаль, зноў 

без вы ні ко ва... На «га ра чую лі нію» МНС Ра сіі па Пры мор скім 

краі з па чат ку по шу ка вай апе ра цыі па сту пі ла 748 зван коў ад 

род ных і бліз кіх знік лых, з імі пра цу юць псі хо ла гі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Аб ста ві ны жорст ка га за бой ства ў Слуц ку двух га до вай 

дзяў чын кі за раз вы свят ляе ўпраў лен не СК па Мін скай 

воб лас ці. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Ін фар ма цыя пра смерць ма ла лет няй з пры кме та мі дзе ян няў 

кры мі наль на га ха рак та ру па сту пі ла ў пра ва ахоў ныя ор га ны ад 

ме ды цын скіх ра бот ні каў, якія вы яз джа лі па вы клі ку. У ад ным 

з да моў у Слуц ку медб ры га да і вы яві ла дзяў чын ку ў цяж кім 

ста не са сля да мі па бо яў. Ня гле дзя чы на пра ве дзе ныя рэ ані-

ма цый ныя ме ра пры ем ствы, яна па мер ла. Дак лад ная пры чы на 

смер ці дзі ця ці ста не вя до мая па вы ні ках экс пер ты зы.

Па па да зрэн ні ў за бой стве за ве да ма ма ла лет няй, здзейс-

не на га з асаб лі вай жорст кас цю, гру пай асоб, за тры ма ны 

26-га до вая ма ці дзяў чын кі і яе су жы цель. Ця пер да пыт ва юц-

ца род ныя, су се дзі, збі ра ец ца ма тэ ры ял, які ха рак та ры зуе 

сям'ю, дзе бы ло яшчэ чац вё ра ма ла лет ніх дзя цей. Ім аказ ва-

ец ца ме ды цын ская і псі ха ла гіч ная да па мо га, да пра вя дзен ня 

пра цэ су аль ных дзе ян няў пры цяг ну ты спе цы я ліс ты-псі хо ла гі і 

пе да го гі. Бу дзе да дзе на і пра ва вая ацэн ка дзе ян ням (бяз дзе-

ян ням) служ бо вых асоб са цы яль ных ор га наў, якія ажыц цяў ля-

лі кант роль за ўмо ва мі пра жы ван ня ў сям'і дзя цей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



«Па ра во зік» на МКАД
Тут су тык ну лі ся фу ра і пяць лег ка ві коў. Ава рыя ад бы ла-

ся ўве ча ры на 54-м кі ла мет ры знеш ня га каль ца МКАД.

Кі роў ца гру за во га аў та ма бі ля MAN ехаў з бо ку пра спек та 

Не за леж нас ці ў на прам ку Ла гой ска га трак ту. З-за не за ха-

ван ня бяс печ най дыс тан цыі ён су тык нуў ся з Peugeot, які спы-

ніў ся. Ад уда ру да лей як па лан цуж ку ад бы лі ся су тык нен ні з 

аў та ма бі ля мі Kіa, Mazda, Volkswagen і Volvo. Па ін фар ма цыі 

УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, ні хто не па цяр пеў, але аў та-

ма бі лі атры ма лі сур' ёз ныя ме ха ніч ныя па шко джан ні.

Аў тоАў то  

Ка лапс над «Пушкінскай»
За тор на скрыжаванні Пры тыц ка га—Пуш кі на 
па ра лі за ваў рух транс пар ту на не каль кі га дзін

Панядзелак для мно гіх ва дзі це ляў ста лі цы стаў са праўд-

ным вы пра ба ван нем: на скры жа ван ні ву лі цы Пры тыц ка-

га і пра спек та Пуш кі на ў 16.30 ад клю чы лі ся свят ла фо ры, 

у выніку чаго поўнасцю спы ніў ся рух аў та транс пар ту.

Знач на па цяр пеў і гра мад скі транс парт: за трым ка аў то бу саў і 

тра лей бу саў скла да ла да 50 хві лін. ДАІ пад крэс лі вае, што лю бы 

пра езд скры жа ван ня рэг ла мен ту ец ца не толь кі свят ла фо ра мі, 

але і да рож ны мі зна ка мі і раз мет кай, які мі ва дзі це лі і па він ны 

бы лі кі ра вац ца. Не аб ход на па мя таць, што пры за то рах за-

ба ра ня ец ца вы яз джаць на скры жа ван не, каб не ства раць 

пе ра шко ды для ін шых удзель ні каў да рож на га ру ху, ад нак 

гэ тым ра зам мно гія ва дзі це лі па прос ту пра іг на ра ва лі пра ві лы. 

Як трэ ба бы ло па во дзіць ся бе ў та кой сі ту а цыі кі роў цам? «На 

пра спек це Пуш кі на вы раз на бач ны знак «Га лоў ная да ро га», а 

зна чыць ва дзі це лі, якія пе ра соў ва лі ся па ву лі цы Пры тыц ка га, 

па він ны бы лі са сту піць. З-за та го, што ні хто не стаў гэ та га ра-

біць, і ўтва рыў ся за тор. Ка лі б пер ша па чат ко ва пры вы клю чэн ні 

свят ла фо раў ва дзі це лі пра яў ля лі адзін да ад на го цяр пен не і 

еха лі па зна ках, гэ та га ўда ло ся б па збег нуць», — га во рыц ца ў 

зва ро це ДАІ Мін ска. Да рэ чы, за ўва жыў шы та кую вы со кую ін-

тэн сіў насць ру ху, гэ тае пе ра кры жа ван не лепш бы ло аб' ехаць 

праз па ра лель ную ву лі цу.

Пры чы на па лом кі свят ла фо раў — гэ та звы чай ны збой. Па 

сло вах на чаль ні ка ад дзе ла агі та цыі і пра па ган ды ДАІ ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма Сяр гея За ра ні ка, бы ло віль гот нае на двор'е, 

апад кі — неш та за мкну ла, та му свят ла фо ры і ад клю чы лі ся.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

БАС КЕТ БОЛ У РЭ ЖЫ МЕ НОН-СТОП
У Мін ску прай шла рэ пе ты цыя Еў ра гуль няў

Пяць спарт сме наў плюс Б'ёрн да лен
БЕ ЛА РУС КАЯ АЛІМ ПІЙ СКАЯ ДЭ ЛЕ ГА ЦЫЯ ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЕЦ ЦА

Гэта мы, Госпадзі...Гэта мы, Госпадзі...  

ЧА МУ ЗА ГІ НУ ЛА 
ДВУХ ГА ДО ВАЯ ДЗЯЎ ЧЫН КА?

«Фоль ксва ге ны» 
«сыш лі ся» ў ла ба вую

Гра ма дзя нін Бе ла ру сі па цяр пеў у ава рыі ў Ка луж-

скай воб лас ці.

Тут уна чы, па вод ле ін фар ма цыі па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі 

са спа сыл кай на звод ку ўпраў лен ня МУС па рэ гі ё не, на 233-м 

кі ла мет ры тра сы М3 «Укра і на» ў Мя шчоў скім ра ё не ад бы ло-

ся ла ба вое су тык нен не аў та ма бі ляў «Фоль ксва ген Гольф» і 

«Фоль ксва ген Па сат». У вы ні ку ава рыі за гі ну лі пяць ча ла век, 

пя цё ра атры ма лі траў мы. Шпі та лі за ва ны абод ва кі роў цы і 

тры па са жы ры «Па сата», ся род іх — і гра ма дзя нін на шай 

кра і ны 1978 г. н., у яго пе ра лом ла пат кі. У лі ку за гі ну лых су-

ай чын ні каў ня ма. Ін фар ма цыя но сіць па пя рэд ні ха рак тар, яна 

ўдак лад ня ец ца. У пры ват нас ці, па тых звест ках, што ма юц ца,  

«Фоль ксва ген Па сат» меў бе ла рус кую рэ гіст ра цыю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Бе ра жы це ся бе!Бе ра жы це ся бе!  

РЫ БАЛ КУ 
ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА АД КЛАС ЦІ
Лёд ця пер смя рот на не бяс печ ны на ўсіх ва да-

ёмах.

На пры кан цы мі ну ла га тыд ня ма ра зы ў Бе ла ру сі змя-

ні лі ся ад лі гай. Даж джы з мок рым сне гам, якія ідуць у 

кра і не з па ня дзел ка, не да баў ля юць тры ва лас ці ле дзя-

но му по кры ву на ва да ёмах. Та му ры бал ка і пра гул кі 

па лё дзе за раз з вы со кай до ляй ве ра год нас ці мо гуць 

стаць апош ні мі ў жыц ці ў лі та раль ным сэн се гэ та га 

сло ва.

— Ад іль ду, які яшчэ за хоў ва ец ца на ва да ёмах, за-

ста ла ся фак тыч на толь кі ад на наз ва, — ка жа вя ду чы 
спе цы я ліст рэс пуб лі кан ска га са ве та Та ва рыст ва 
ра та ван ня на во дах Алег БА РАЗ НА. — Ён смя рот на 

не бяс печ ны на ўсіх ва да ёмах, асаб лі ва на рэ ках — з-за 

ця чэн ня. Пра гноз на двор'я па куль не су ця шаль ны: іс-

тот ных ма ра зоў, якія маг лі б спы ніць раз бу рэн не лё ду, 

у най блі жэй шыя дні не ча ка ец ца. Але ад мет на, што 

пад час гэ тай ад лі гі мы не фік су ем смя рот ных вы пад каў 

на ва да ёмах. Апош няе жыц цё лёд за браў яшчэ 18 сту-

дзе ня. У Га ра доц кім ра ё не ры бак у поў най экі пі роў цы 

пра ва ліў ся пад лёд на ра цэ Аба лян цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК




