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«Мінск увой дзе ў гіс то рыю лёг кай 

ат ле ты кі як мес ца пра вя дзен ня пер-

шых афі цый ных лёг ка ат ле тыч ных спа-

бор ніц тваў DNА («Ды на міч ная но вая 

лёг кая ат ле ты ка»), — рас каз вае кі раў-

нік Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай 

ат ле ты кі Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ. — 

Заў сё ды пры ар га ні за цыі ча гось ці но-

ва га пры сут ні чае ры зы ка. Проб ныя 

спа бор ніц твы DNА пра во дзі лі ся ў Анг ліі 

і Пар ту га ліі». А на мі ну лым тыд ні яны 

прай шлі і ў Мін ску, на аб ноў ле ным ста-

ды ё не «Ды на ма».

Тэх ніч ны дэ ле гат Еў ра пей скай 

лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі Ва-

дзім НІГ МА ТАЎ пад ра бяз на рас ка-

заў аб з'яў лен ні спа бор ніц тваў па 

лёг кай ат ле ты цы ў фар ма це DNА. 

«На чэм пі я на це Еў ро пы-2018 у Бер-

лі не ўсе пе ра ка на лі ся, што лёг кая 

ат ле ты ка за раз зна хо дзіц ца на ўзды-

ме. Пра гэ та свед чыць коль касць гле-

да чоў на тры бу нах і тэ ле аў ды то рыя 

спа бор ніц тваў. Ад нак, да ныя ін шых 

да сле да ван няў па каз ва юць, што мэ-

та вая аў ды то рыя лёг ка ат ле тыч ных 

спа бор ніц тваў — гэ та ў асноў ным 

лю дзі ста рэй шыя за 50 га доў. У той 

жа час аў ды то рыя ва ўзрос та вай ка-

тэ го рыі ад 15 да 25 га доў — не са мая 

вя лі кая. Фар мат DNА быў ство ра ны 

на асно ве вы ні каў да сле да ван няў, 

якія па ка за лі, што мо жа быць ці ка ва 

ме на ві та гэ тым лю дзям, што мо жа 

пры цяг нуць іх на ста ды ён або па-

гля дзець тэ ле транс ля цыі спа бор ніц-

тваў, што мо жа пры цяг нуць больш 

дзя цей зай мац ца лёг кай ат ле ты кай. 

Ка лі вы зна чаў ся фар мат, які бу дзе 

ці ка вы тэ ле ба чан ню, важ на бы ло, 

каб спа бор ніц твы ста лі ка манд ны-

мі і кам пакт ны мі — пра цяг лас цю не 

больш за дзве га дзі ны».

У вы ні ку бы лі ада бра ны ві ды, якія 

на ця пе раш ні мо мант най больш па пу-

ляр ныя ў лёг кай ат ле ты цы, але гэ та 

не зна чыць, што ін шыя ў да лей шым не 

бу дуць прад стаў ле ны ў рам ках фар ма-

ту DNА. Па сло вах Ва дзі ма Ніг ма та ва, 

за раз ёсць адзін від у DNА, які вы клі-

кае вя лі кую коль касць пы тан няў, — 

трэкатлон. Асноў ная ідэя — па ка заць у 

ім га лоў ныя эле мен ты лёг кай ат ле ты кі: 

бег, скач кі і кі дан ні. Трэ кат лон уяў ляе 

са бой гон ку з пе ра шко да мі (на два 

кру гі па 400 метраў). У гэ тым ві дзе 

ў кож най ка ман дзе на старт вы хо-

дзяць адзін муж чы на і ад на жан чы на. 

У якас ці пе ра шкод вы ка рыс тоў ва ец ца 

не стан дарт ны спа бор ніц кі ін вен тар — 

па ра шу ты, аб ця жар ван ні, мед бо лы 

(на бі тыя 9-кі ла гра мо выя мячы).

«Для Бе ла ру сі гэ та, са праў ды, шанц 

па ка заць, што мы мо жам не толь кі пра-

во дзіць неш та звык лае, але і но вае. 

За раз вя дзец ца су мес ная ра бо та з 

Бе ла рус кай фе дэ ра цы яй лёг кай ат ле-

ты кі і Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най 

аса цы я цы яй, і мы ўпэў не на ру ха ем ся 

на пе рад», — ад зна чы ла ме не джар 

спа бор ніц тваў па лёг кай ат ле ты-

цы фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў 2019 го да» Гюль на ра 

МАМЕ ДА ВА.

Кан чат ко вы пе ра лік ка ман даў, якія 

ада бра лі ся для ўдзе лу ў ІІ Еў ра пей скіх 

гуль нях, бу дзе сфар мі ра ва ны пас ля 

за вяр шэн ня пра цэ ду ры акрэ ды та цыі. 

Па куль ада бра ны 30 збор ных з най леп-

шым рэй тын гам па вы ні ках ка манд ных 

чэм пі я на таў Еў ро пы па лёг кай ат ле-

ты цы 2017 го да ў су пер лі зе, пер шай 

і дру гой лі гах. Склад кож най ка ман-

ды — 23 лёг ка ат ле ты (уся го 690 спарт-

сме наў). Яны бу дуць вы сту паць у 10 ві-

дах пра гра мы ў та кой пас ля доў нас ці: 

трэ кат лон, скач кі ў даў жы ню (жан чы-

ны), 100 м (муж чы ны), кі дан не кап'я 

(жан чы ны), 100 м (жан чы ны), зме ша-

ная эс та фе та 4х400 м, 110 м з бар' е ра-

мі (муж чы ны), скач кі ў вы шы ню (муж-

чы ны), 100 м з бар' е ра мі (жан чы ны), 

зме ша ная эс та фе та ў вы гля дзе гон кі 

пра сле да ван ня. Бу дуць ра зы гры вац ца 

10 кам плек таў уз на га род. Пе ра мож-

ца ка манд на га тур ні ру вы зна чыц ца ў 

за ключ ным ві дзе (эс та фе це пра сле-

да ван ня).

Спа бор ніц твы прой дуць у фар ма це 

мат чаў і пач нуц ца з ква лі фі ка цыі, дзе 

ўсе збор ныя бу дуць раз мер ка ва ны 

па пя ці гру пах, у кож най з якіх — па 

шэсць зме ша ных ка ман даў. У на ступ-

ных раў ндах так са ма бу дуць зма гац ца 

па шэсць ка ман даў, якія прай шлі ад-

бор. Пра цяг ласць мат чаў — 120 хві-

лін. У фі на ле бу дуць зма гац ца шэсць 

най леп шых ка мандаў.

Ад зна чым так са ма, што лёг ка ат ле-

там прад ста віц ца шанц вы ка наць ква-

лі фі ка цый ныя нар ма ты вы для ўдзе лу 

ў лет ніх Алім пій скіх гуль нях 2020 го да 

ў То кіа.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На слы хуНа слы ху

Па чаў ся 
про даж бі ле таў 

на дзі ця чае 
«Еў ра ба чан не-2018»

Тра піць на яр кае, гуч нае і су час нае шоу, якое прой-

дзе з удзе лам юных ар тыс таў з 20 кра ін на пля цоў-

цы спар тыў на-за баў ляль на га комп лек су «Мінск-

Арэ на», мож на па вель мі дэ ма кра тыч най ца не — 

бі ле ты каш ту юць ад 6 да 12 руб лёў. 

На быць іх мож на як на фі наль ны кан цэрт 25 ліс та па да, 

так і на ге не раль ную рэ пе ты цыю 24 ліс та па да, — як за пэў-

ні ва юць ар га ні за та ры, гэ та цал кам люст ра ныя ме ра пры-

ем ствы, толь кі на пя рэ дад ні вы ступ лен ні ўсіх кан кур сан таў 

ацэнь вае між на род нае пра фе сій нае жу ры, а ў са мім фі-

на ле га ла су юць тэ ле гле да чы, і пе ра мож ца вы зна ча ец ца 

ў пра мым эфі ры па су ме атры ма ных ба лаў.

Як рас ка за лі «Звяз дзе» ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, уся го 

ў про даж па сту пі ла 22 ты ся чы бі ле таў. Вя лі кая коль касць 

мес цаў ужо за рэ зер ва ва ная за рэ гі ё на мі дзе ля та го, каб 

як ма га боль шая коль касць ма лень кіх бе ла ру саў да лу чы-

ла ся да вя лі ка га му зыч на га свя та. Ад кож най воб лас ці на 

дзі ця чае «Еў ра ба чан не-2018» пры едуць ар га ні за ва ныя 

гру пы гле да чоў — у тым лі ку адо ра ныя дзе ці — удзель ні-

кі і пе ра мож цы алім пі яд і твор чых кон кур саў, вы ха ван цы 

дзі ця чых да моў, дзе ці з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў.

На быць жа бі ле ты (кош там ад 6 да 9 руб лёў на ге не-

раль ную рэ пе ты цыю і ад 9 да 12 руб лёў на фі нал кон кур су) 

мож на ан лайн праз сайт Бел тэ ле ра дыё кам па ніі www.tvr.by, 

сай ты bycard.by, afіsha.tut.by, afіsha.relax.by, з да па мо гай 

ма біль ных пра грам пад Androіd і іOS, а так са ма ў больш 

як 100 ка сах па ўсёй кра і не.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На кры лоНа кры ло

НО ВАЯ ПТУШ КА — 
СТРЫ НАТ КА-РЭ МЕЗ

У на шай кра і не ад зна ча ны но вы від пту шак. Як па-

ве да мі лі рэ дак цыі ў гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо-

ва пту шак Баць каў шчы ны» стры нат ка-рэ мез мо жа 

стаць 333-й у спі се на шай ар ні та фаў ны. Птуш ку 

зла ві лі і за каль ца ва лі на Ві цеб шчы не ар ні то ла гі 

Дзя ніс Кі цель і Юрый Ян ке віч.

Як рас ка заў Дзя ніс Кі цель, пры ад ло ве пту шак на за піс 

го ла су ў сет кі тра пі ла ся стры нат ка-рэ мез. Птуш ку зла ві лі 

2 каст рыч ні ка ў Верх ня дзвін скім ра ё не Ві цеб шчы ны, у пой-

ме рэч кі Своль ны. Ар ні то ла гі вы ра шы лі пра ве рыць па тэн-

цы ял но ва га мес ца на но выя ві ды — і, як ба чым, уда ла.

«Маг чы ма, стры нат ка-рэ мез бы ла ў Бе ла ру сі і ра ней, — 

лі чыць Дзя ніс. — Яна ў 1990-х гнез да ва ла ся вель мі бліз ка 

да на шай мя жы. На пэў на, ар ні то ла гі та го ча су пра пус ці лі 

яе. Як мы пра пус ці лі за лёт сі бір скай за ві руш кі ле тась: гэ-

тая птуш ка бы ла ў Еў ро пе ўсю ды, але не ў нас».

Гэ та ўжо трэ ці но вы від, за рэ гіст ра ва ны су пра цоў ні ка мі 

стан цыі каль ца ван ня пту шак «Са сно вы бор» для кра і ны. 

Ра ней на са май поў на чы Ра сон ска га ра ё на, дзе раз мя-

шча ец ца стан цыя, бы лі ад лоў ле ны і за каль ца ва ны пер шая 

пя чу раў ка-за рніч ка (у 2014 го дзе) і стры нат ка-крош ка 

(у 2017). На ра хун ку Дзя ні са Кі це ля ўжо пяць но вых ві даў 

пту шак: акра мя ўжо зга да ных трох ві даў — гор ная пліс ка 

і чай ка но сая крыч ка.

Ця пер ён спа дзя ец ца пры ва біць на за піс го ла су і зла-

віць ка раль ко вую пя чу раў ку, якой па куль ня ма ў спі се 

пту шак Бе ла ру сі.

Стры нат ка-рэ мез з'яў ля ец ца та ёж ным ві дам, які рас-

паў сю джа ны шы ро кай па ла сой ад Паў ноч най Еў ро пы 

це раз поў нач Ус ход няй Еў ро пы, Сі бір да Кам чат кі і Але-

уц кіх аст ра воў. З кан ца ХІХ ста год дзя ад зна ча на па шы-

рэн не рас паў сю джан ня ві ду на за хад — у Эс то нію, Лат вію, 

Шве цыю і Нар ве гію. Пад час се зон ных міг ра цый за ля тае 

ў мно гія кра і ны Еў ро пы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Збо рач ная вы твор часць 

раз гор нец ца на сва бод ных 

пло шчах ак цы я нер на га та-

ва рыст ва «Брэст маш». 

Для гэ та га ўжо вы дзе ле ны 

і пад рых та ва ны не аб ход ны 

ўчас так. Бу даў ні кі па пра ца-

ва лі над да хам і фа са дам, 

а ў са мім цэ ху ўста на ві лі тэх-

ніч ныя пе ра га род кі. Акра мя 

збо рач най пля цоў кі, ар га ні-

за ва на ста ян ка для га то вых 

аў та ма бі ляў, пра ду гле джа-

ны і склад для кам плек ту-

ю чых.

Мін скі аў та за вод рэа лі-

зуе та кі сме лы пра ект за 

кошт улас ных ін вес ты цый. 

«Раз гля да лі ся роз ныя ва-

ры ян ты фі нан са ван ня, у 

тым лі ку пры цяг нен не па-

зы ко вых срод каў. Але бы ло 

вы ра ша на ра біць усё сва і мі 

сі ла мі і рэ сур са мі, што па-

він на ста ноў ча ад біц ца на 

ін вес ты цый най пры ваб нас-

ці пра ек та», — ад зна чы лі на 

за вод зе.

Пер шым пой дзе ў се-

рый ную вы твор часць па са-

жыр скі мік ра аў то бус МАЗ 

281, пра та тып яко га ўжо 

прай шоў усе не аб ход ныя 

вы пра ба ван ні. Даў жы ня на-

він кі скла дае 6 мет раў, шы-

ры ня — 2,1 мет ра, вы шы-

ня — 2,8 мет ра, а ко ла вая 

ба за — 3,57 мет ра. На за-

вод зе пра ду гле дзе лі не каль-

кі ва ры ян таў са ло на — ад 

гру за во га да па са жыр ска га, 

у якім 16 ся дзен няў без улі ку 

мес ца кі роў цы. Аў та ма біль 

мае пяць дзвя рэй, уклю ча ю-

чы ад ны ссоў ныя, а ўнут ры 

пра ду гле джа ны кан ды цыя-

нер, кру із-кант роль, сіс тэ-

ма на ві га цыі і маг ні то ла. 

Мік ра аў то бус аб ста ля ва ны 

ан ты бла ка валь най сіс тэ-

май і элект рон най сіс тэ май 

раз мер ка ван ня тар маз ных 

на ма ган няў. Па са жыр скія 

дзве ры — ссоў ныя. Пер шыя 

аў та ма бі лі атры ма юць тур-

ба ды зель ныя ма то ры JАС 

кла са Еў ра-5 ма гут нас цю 

150 кон скіх сіл і ме ха ніч ную 

ка роб ку пе ра дач.

Акра мя та го, рас пра ца-

ва ны гру за вы фур гон МАЗ-

365022 з су цэль на ме та ліч-

ным ку за вам і ін тэ гра ва най у 

яго ра май. Па ме ры ма шы ны 

та кія ж, як і ў мік ра аў то бу са. 

Мак сі маль ная ма са да ся гае 

4050 кі ла гра маў.

У бу ду чы ні бу дзе пра во-

дзіц ца ра бо та па ла ка лі за-

цыі вы твор час ці. У гэ тым 

пра цэ се бу дуць удзель ні-

чаць хол дын гі «Бел аў та-

МАЗ» і «Аў та кам па не нты», 

кан цэрн «Бел наф та хім» і 

ін шыя. Пры вы пус ку аў та-

ма бі ляў пры яры тэт бу дуць 

ад да ваць толь кі якас ным бе-

ла рус кім кам па не нтам.

«Вы твор часць мік ра аў-

то бу саў ста не для Мінск ага 

аў та ма біль на га за во да но-

вым кі рун кам, які да зво ліць 

ды вер сі фі ка ваць струк ту ру 

про да жаў і ў перс пек ты ве 

па шы рыць рын кі збы ту, — 

ад зна чы лі на прад пры ем-

стве. — У бу ду чы ні ў мік-

ра аў то бу сах зной дуць пры-

мя нен не роз ныя бе ла рус кія 

кам плек ту ю чыя. Па сут нас-

ці, мы пач нём вы пус каць 

ары гі наль ны мік ра аў то бус 

МАЗ, які бу дзе вы лу чац-

ца якас ны мі кам па не нта мі, 

да ступ най ца ной і га ран та-

ва ным сэр віс ным аб слу гоў-

ван нем».

Сяр гей КУР КАЧ.

Фо
 та

 Ю
ры

я Я
Н К

Е В
І Ч
А.

На він каНа він ка

ЛЁГ КАЯ АТ ЛЕ ТЫ КА 
ПА-НО ВА МУ

Як «ка ра ле ва спор ту» бу дзе прад стаў ле на на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску
Як вя до ма, пас ля І Еў ра пей скіх гуль няў ста ві ла ся пы тан не 

аб да лей шай пры сут нас ці лёг ка ат ле тыч ных спа бор ніц тваў у пра гра ме 

буй но га еў ра пей ска га тур ні ру. На днях бе ла рус кі бок аб мер ка ваў 

пы тан не аб фар ма це спа бор ніц тваў з кі раў ніц твам Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў і Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цы яй. 

Адзін з са мых важ ных мо ман таў — улі чыць пы тан ні на вед валь нас ці 

ста ды ё на і ўклю чыць тыя дыс цып лі ны, дзе бу дуць прад стаў ле ны 

бе ла рус кія зор кі спор ту.

МІК РА АЎ ТО БУ СЫ 
З АЙ ЧЫН НАЙ ПРА ПІС КАЙ

Яшчэ на шы рас пра цоў шчы кі пад рых та ва лі не вя лі кі фур гон 
з су цэль на ме та ліч ным ку за вам

Мін скі аў та ма біль ны за вод у ліс та па дзе за пус ціць 

у Брэс це пер шую се рый ную вы твор часць 

мік ра аў то бу саў і фур го наў. Ма шы ны бу дзе 

вы лу чаць да ступ ны кошт, а ары ен та ва ны 

яны бу дуць на ўнут ра ны ры нак, рас ка за лі 

ў прэс-служ бе гэ та га прад пры ем ства.


