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На прык лад, ста рое стрэль бі шча 

ба зы ра ней бы ло раз лі ча на ўся го 

на 16 уста но вак, пас ля не вя лі кай 

рэ кан струк цыі іх ста ла 20. Акра-

мя та го, цал кам за мя ні лі страл ко-

вае аб ста ля ван не і ўста ноў кі для 

страль бы. На тэ ры то рыі ба зы з'я ві-

ла ся не каль кі су дзейс кіх до мі каў з 

су час най апа ра ту рай «Сі ві да та», а 

пры не аб ход нас ці па мяш кан ні мо-

гуць вы ка рыс тоў вац ца, як да дат-

ко выя раз дзя валь ні для дзя цей. 

Прай шлі і ін шыя ра бо ты па доб-

ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі ба зы, 

на прык лад, ство ра ны тры бу ны для 

гле да чоў і ста ян ка для аў та транс-

пар ту на вед валь ні каў. Да рэ чы, з 

пад во зам дзя цей з го ра да для трэ-

ні ро вак на спар тыў ную ба зу праб-

лем ня ма, для гэ та га іс нуе спе цы-

я лі за ва ны транс парт.

«Так са ма мы па леп шы лі хар ча-

ван не і ўмо вы пра жы ван ня, на ця-

пе раш ні мо мант гас ці ні ца на ша га 

спар тыў на-бія тлон на га цэнт ра раз-

лі ча на на 44 мес цы, — рас каз вае 

ды рэк тар Вік тар ЛІТ ВІН СКІ. — 

Бы ло пра ве дзе на шмат зем ля ных 

ра бот, на пэў на, іх аб' ём ты ся чы ма-

шын пяс ку і зям лі, па шы ра ны тра-

сы, ку ды па кла лі но вы ас фальт».

Да рэ чы, пра цяг ласць тра сы 

ў Сяль цы сён ня 1800 метраў, яе 

рэ льеф вы дат на па ды хо дзіць не 

толь кі для трэ ні ро вак дзя цей (для 

іх ён на не ка то рых участ ках на-

ват скла да ны), але і для да рос лых 

спарт сме наў, та му што змя шчае 

да стат ко ва стром кія пад' ёмы. Вік-

тар Літ він скі ад зна чае, што бія-

тлон ная ба за пад На ва груд кам 

на ле жыць ДЮСШ № 1, але ўжо на 

пра ця гу дзя сят ка га доў ка рыс та-

ец ца по пы там і ў зі мо вы, і ў лет ні 

пе ры яд так са ма ў бе ла рус кіх па ра-

а лім пій цаў і ма ла дзёж ных ка ман-

даў Гро дзен скай воб лас ці.

«Яшчэ ёсць мо ман ты, якіх нам 

не ха пае, на прык лад, ха це ла ся б 

зра біць 2-3 ас фаль та ва ныя кру гі 

і тра сы пра цяг лас цю 1500, 2000, 

3300 метраў. Пра ект ныя ра бо ты мы 

ўжо вя дзём. Так са ма ня ма ў нас на 

сён ня снеж най пуш кі. У бяс снеж ныя 

зі мы гэ та сур' ёз ная праб ле ма».

Ужо на пра ця гу 20 га доў у Сяль-

цы што год пра во дзіц ца пер шын-

ство БФСТ «Ды на ма» па бія тло не, 

пры све ча нае па мя ці су пра цоў ні каў 

дзярж бяс пе кі, якія за гі ну лі пры 

вы ка нан ні служ бо вых аба вяз каў. 

Па коль кі ў Гро дзен скай воб лас ці 

па доб ны комп лекс з та кі мі ўмо ва-

мі толь кі адзін, тут жа пра хо дзяць 

усе лет нія і зі мо выя спа бор ніц твы 

воб лас ці, у пры ват нас ці «Снеж-

ны снай пер». А тур ні ры, на кшталт 

Куб ка фе дэ ра цыі, ліш ні раз пры-

му ша юць звяр нуць ува гу на та кія 

не вя лі кія, але важ ныя спар тыў ныя 

аб' ек ты ў глы бін цы і па леп шыць 

іх для трэ ні ро вак пад рас та ю ча га 

па ка лен ня.

Ку бак фе дэ ра цыі, які ня даў на 

прай шоў, пра во дзіц ца па ана ло-

гіі з Куб кам све ту. У тур ні ры пад 

На ва груд кам пры ня лі ўдзел збор-

ныя ка ман ды ўсіх аб лас цей кра і ны 

і го ра да Мін ска, чле ны экс пе ры-

мен таль най гру пы На ва по лац ка га 

дзяр жаў на га ву чы лі шча алім пій-

ска га рэ зер ву. Вы сту пі лі так са ма 

юныя бія тла ніс ты з Япо ніі — ка ман-

да пры еха ла на спа бор ніц твы ў на-

шу кра і ну па за пра шэн ні Бе ла рус-

кай фе дэ ра цыі бія тло на. Акра мя 

спарт сме наў са бра лі ся ў Сяль цы і 

вя до мыя ў бія тлон ных ко лах кі раў-

ні кі і бы лыя спарт сме ны, ся род іх 

стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

бія тло на Анд ры ян Цы буль скі, га-

лоў ны трэ нер збор най Бе ла ру сі па 

бія тло не Юрый Аль берс, экс-бія т-

ла ніс ты Люд мі ла Анань ка, Дзміт-

рый Бу дзі ло віч, Але на Зуб ры ла ва, 

Воль га На за ра ва, Аляк сей Ай да-

раў, Пётр Іваш ка.

«Мы не здар ма пра во дзім спа-

бор ніц твы тут, — рас каз вае Юрый 

АЛЬ БЕРС. — У Сяль цы доб рая ба за 

і шко ла, з На ва груд ка ў нас з'яў ля ец-

ца шмат та ле на ві тай мо ла дзі. Та му 

фе дэ ра цыя вы ра шы ла, што гэ тую 

бія тлон ную ба зу трэ ба пад тры маць, 

раз ві ваць і ўдас ка наль ваць. Мяс цо-

выя ўла ды і ар га ні за та ры мно гае 

зра бі лі, каб на год ным уз роў ні пры-

няць гэ ты тур нір: па шы ра ны ста ды-

ён і стрэль бі шчы, асу час ні лі іх, вы-

раў на ва лі аг ня вы ру беж. Тут доб ры 

рэ льеф тра сы, сю ды ра ней пры хо-

дзіць зі ма, снег тры ма ец ца даў жэй, 

чым у ін шых рэ гі ё нах».

На конт да лей шай рэ кан струк-

цыі цэнт ра Юрый Аль берс ад-

зна чыў, што трэ ба па ды хо дзіць 

да гэ та га пы тан ня з двух ба коў і 

вы зна чыц ца, ба за па він на быць 

ідэа льным мес цам для трэ ні ро-

вак або спа бор ніц тваў вы со ка га 

ўзроў ню. «Кра і на ў нас не вя лі кая 

і для та го, каб пра во дзіць тур ні ры 

між на род на га ўзроў ню да стат ко-

ва «Раў біч», гэ та комп лекс, які 

ўжо вя до мы ва ўсім све це. Што 

да ты чыц ца нар маль на га трэ ні ро-

вач на га пра цэ су і спа бор ніц тваў 

аб лас но га ўзроў ню, то адзін з 

пры кла даў — На ва гру дак. Ба за ў 

Сяль цы да зва ляе пра вес ці доб рыя 

спа бор ніц твы аб лас но га ўзроў ню 

ў зі мо вы пе ры яд. Каб ра біць гэ та і 

ў лет ні час, трэ ба да пра ца ваць лы-

жа ро лер ную тра су, па вя лі чыць яе 

хоць бы да 3 кіламетраў. Ка лі па-

доб ныя комп лек сы мы ство рым ва 

ўсіх рэ гі ё нах кра і ны, мож на быць 

спа кой ным за бу ду чы ню на ша га 

бія тло на», — рэ зю ма ваў Юрый 

Юр' е віч.

Спар тыў ны склад нік у Сяль цы, 

вя до ма, у пры яры тэ це, але каб 

аб' ект не пус та ваў у воль ны ад 

збо раў і спа бор ніц тваў час кі раў-

ніц тва цэнт ра за пра шае да ся бе 

ай чын ных і за меж ных ту рыс таў. 

Сён ня гэ та мес ца ад па чын ку, якое 

ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас-

цю не толь кі ў но ва груд чан. «З но-

ва га го да вы ра шы лі да лу чыц ца да 

су час ных тэх на ло гій і за рэ гіст ра-

ва лі ся на Bооkіng.соm. Па ча лі пры-

яз джаць за меж ні кі, — ад зна чае 

Вік тар Ба гус ла ва віч. — Улет ку на-

огул зда рыў ся бум, у гэ тым лі пе ні 

па ток па ста яль цаў вы рас у ча ты-

ры ра зы ў па раў на нні з па пя рэд нім 

ме ся цам, сва бод ных ну ма роў не 

знай сці. На ва гру дак ці ка вы го рад 

з ту рыс тыч на га пунк ту гле джан ня, 

ёсць што па гля дзець, шмат гіс та-

рыч най па мя ці, та му пры яз джа юць 

ту рыс ты, а на нач лег спы ня юц ца 

ў нас, бо цэ ны вель мі пры ваб ныя, 

мне зда ец ца, на ват са мыя ніз кія 

ў Бе ла ру сі».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

г. На ва гру дак.

РЭ ЛЬЕФ ПЕ РА МОЖ ЦАЎ

Цал кам доб рае на двор'е для 

аг ра ры яў ча ка ец ца ў кра і не ў 

па чат ку ве рас ня, пе ра да юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Гле дзя чы на свае кар ты, сі ноп ты кі 

абя ца юць нам, што ве ра сень пач нец-

ца з лет ня га на двор'я. У гэ тыя вы хад-

ныя бу дзе ад чу вац ца ўплыў цёп лай 

ня ўстой лі вай па вет ра най ма сы, якая 

па сту пае з тэ ры то рыі Укра і ны. Пры 

та кой сі нап тыч най сі ту а цыі пры ро да 

па ра дуе ўсіх нас пра ця гам ле та, бу дзе 

ана маль на цёп ла. Тэм пе ра ту ра па вет-

ра ўна чы ў су бо ту і ня дзе лю скла дзе ад 

плюс 10 да плюс 16 гра ду саў, а ўдзень 

бу дзе ад плюс 22 па паў ноч ным за ха-

дзе да 28 цяп ла па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны. Мес ца мі прой дуць ка рот ка ча-

со выя даж джы, удзень маг чы мы на-

валь ні цы. Ноч чу і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах бу дуць уз ні каць ту ма ны. Ве цер 

праг на зу ец ца ня ўстой лі вы, ноч чу сла-

бы, днём уме ра ны.

Ка лі з цяп лом у нас больш чым 

доб ра, то з апад ка мі не да бор. Са-

мае за суш лі вае на двор'е ў жніў ні 

бы ло на ўсхо дзе Ма гі лёў скай воб-

лас ці, дзе за ме сяц без ма ло га вы па-

ла ўся го 15—20 % ме сяч най нор мы 

апад каў, — пе рад ае Бел гід ра мет. А 

ў кра і не пра во дзіц ца ўбор ка ку ку ру-

зы на сі лас. «Для атры ман ня якас-

ных кар моў убор ку сі лас ных па се ваў 

мэ та згод на пра вес ці да на ступ лен ня 

поў най спе лас ці. У най блі жэй шы час 

умо вы на двор'я ў асноў ным бу дуць 

спры яць па спя ван ню зерня ку ку ру зы 

і пра вя дзен ню ўбор кі», — ад зна чы лі ў 

Бел гід ра ме це.

З-за па вы ша на га тэм пе ра тур на га 

рэ жы му і больш ран няй сяў бы тэм пы 

раз віц ця ку ку ру зы апя рэдж ва юць мі-

ну ла год нія. Па апош ніх да ных аг ра-

ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў, на боль-

шас ці пло шчаў у паў днё вых аб лас цях 

і ў цэнт раль ных ра ё нах Бе ла ру сі ў ку-

ку ру зы ідзе па спя ван не — на сту пі ла 

вас ко вая спе ласць зерня, мес ца мі ад-

зна ча ная яго поў ная спе ласць.

Сяр гей КУР КАЧ
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На двор'еНа двор'е  

Цёп ла нам і... ку ку ру зе кам форт на
Лет ні ха рак тар на двор'я за ха ва ец ца 

і ў па чат ку на ступ на га тыд ня У дзвюх су стрэ чах па да печ-

ныя Аляк сея Ба гі са сту пі лі 

га ланд ска му ПСВ. На га да-

ем, у Ба ры са ве матч скон-

чыў ся з вы ні кам 2:3, а ў гас-

цях прад стаў ні кі бе ла рус ка-

га клу ба са сту пі лі 0:3.

«Мы ста лі ўдзель ні ка мі фан-

тас тыч най гуль ні. Трэ ба пры-

знаць: да лей ідзе най мац ней шы. 

Вар та ад даць на леж нае хлоп цам 

Мар ка ван Бо ме ля, якія пра вя лі 

вель мі якас ны матч і за слу жы-

лі пу цёў ку ў гру па вы раўнд Лі гі 

чэм пі ё наў, — ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА. — 

Він шу ем са пер ні каў з гэ тым і жа-

да ем пос пе ху! Мы ж зма га лі ся да 

кан ца — мне за сва іх фут ба ліс таў 

не со рам на», — да даў на стаў нік.

Ба ры саў ча не пра цяг нуць еў-

ра куб ка вы се зон у гру пе Лі гі Еў-

ро пы, жа раб' ёў ка, пад час якой 

на шы фут ба ліс ты да ве да юц ца 

пра сва іх са пер ні каў, ад бу дзец ца 

сён ня. «Хто б нам ні тра піў, хо чам 

даў жэй за тры мац ца ў Лі зе Еў ро-

пы. Хо чам, каб у са пер ні ках у нас 

ака за лі ся ка ман ды з фут боль ных 

кра ін, спа дзя ём ся, гэ тыя мат чы 

ста нуць гіс та рыч най па дзе яй. На 

жаль, мы ма ла пе ра жы ва ем та кіх 
мо ман таў, на прык лад, як у мат чах 
з ПСВ. Хо чац ца аку нуц ца ў ат мас-
фе ру, су тык нуц ца з сур' ёз ным уз-
роў нем. У лю бым вы пад ку бу дзем 
ста віць за да чу вый сці з гру пы», — 
ад зна чыў Аляк сей Ба га.

Ад зна чым, па яды нак з га-
ланд скім ПСВ стаў юбі лей ным 
для Аляк санд ра Гле ба — 700-м 

на вы шэй шым уз роў ні. 37-га до вы 

хаў бек «жоў та-сі ніх» стаў толь кі 

дру гім бе ла рус кім фут ба ліс там, 

які да сяг нуў та кой вя лі кай мя жы. 

А пер шы, ка му гэ та ўда ло ся, быў 

аба рон ца Аляк сандр Юрэ віч, які 

леп шы ад рэ зак сва ёй кар' е ры 

пра вёў так са ма ў БА ТЭ (2008—

2013 га ды).

Да рэ чы, ба ры саў скі клуб у 

ця пе раш нім еў ра куб ка вым се-

зо не ўжо га ран та ва на за ра біў 

7,92 мільёна еў ра. 5 — за ўдзел 

у раў ндзе плэй-оф Лі гі чэм пі ё-

наў, 2,92 — за вы хад у гру пу Лі гі 

Еў ро пы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фут болФут бол  

БА ТЭ мя няе тур нір
БА РЫ САЎ СКІЯ ФУТ БА ЛІС ТЫ НЕ ЗМАГ ЛІ ПРА БІЦ ЦА Ў ГРУ ПА ВЫ ЭТАП ЛІ ГІ ЧЭМ ПІ Ё НАЎ


