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Больш за дзесяць камандаў,
пяць дзён і адзін кубак

Медыяпрастора

Дакладна
і аб'ектыўна

Калядны турнір, або чэмпіянат свету сярод аматараў, як яго даўно прывыклі называць прыхільнікі хакея, у самым разгары

Для былых гульцоў — магчымасць успомніць ранейшыя часы і яшчэ раз атрымаць асалоду ад выдатных
момантаў гульні, а для балель шчы каў — шы коў ны
шанц стаць часткай вялікага
шоу, бо ў Мінск прыехалі вядомыя гульцы. Напрыклад,
у варотах зборнай Славакіі
можна заўважыць сярэбранага прызёра чэмпіянату свету

2000 года Марціна Ліпоўскі,
у складзе зборнай Фінляндыі
тры гульцы, якія паспелі пагуляць у НХЛ, у чэхаў — прызёр

Замежныя ўдзельнікі падзяліліся сваімі
першымі ўражаннямі.
Капітан зборнай Славакіі Ёзэф ШТУМПЕЛ:
— Прыемна, што мяне запрасілі ў ветэранскую каманду Славакіі. Тут у Мінску гуляў за
«Дынама», таму магу многае сваім партнёрам
расказаць і паказаць. Мы рады першай перамозе над Швейцарыяй, а ў дзень адпачынку
паглядзелі горад. Сёння важны матч у групе з
Расіяй. На гэтым турніры мы ў кожным матчы
будзем гуляць на перамогу. Пасля завяршэння
прафесійнай кар'еры даўно хацеў прыехаць
у Мінск. Цікава паглядзець і на «ЧыжоўкаАрэну», у дынамаўскім клубе мы выступалі на
«Мінск-Арэне», а тут іншы комплекс, цікава.
Ка пі тан збор най ААЭ Джу ма АЛЬДАХЕРЫ:
— Для нас выступаць у Мінску вельмі
важна, рады перамозе ў стартавым матчы.
З кожным годам мы вучымся ў сталіцы Беларусі. Наша каманда бачыць на гэтым турніры

Алімпіяды-1992 Радэк Тоўпал, у латышоў — уладальнік
Кубка Стэнлі і мноства іншых
узнагарод Сандзіс Озалінш.

сур'ёзных гульцоў, якія ў мінулым дамагаліся
гучных перамог, глядзім арганізацыю спаборніцтваў, як усё ўладкавана. Гэта вельмі важна
і для развіцця хакея ў ААЭ. Удзячныя Прэзідэнту Беларусі і арганізатарам турніру, якія
кожны год запрашаюць нашу зборную на Калядны турнір. Падняць узровень майстэрства
нам дапамагаюць і беларускія спецыялісты,
якія працуюць з нашымі камандамі ў ААЭ. У
ранейшыя гады ў Мінску мы змаглі пазнаёміцца з многімі прафесіяналамі, якія працуюць
цяпер у ААЭ. Гэта вядомыя ў Беларусі гульцы Арцём Сянькевіч, Сяргей Задзялёнаў. Мы
выбудавалі дакладную сістэму падрыхтоўкі
маладых хакеістаў. Мяне радуе, што дзеці ў
нашай краіне актыўна ідуць у хакей.
Гулец зборнай Расіі Іван НАВАСЕЛЬЦАЎ:
— На такі навагодні турнір заўсёды прыемна прыехаць, сустрэць сяброў, з якімі раней
гуляў, і пагутарыць. Вельмі прыгожа, вельмі добра ўсё. Навокал чысценька, прыемна
пахадзіць, пагуляць. Таму ўражанні самыя
добрыя.

Сумка
з «сюрпрызам»

Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, 3 студзеня
днём у пункце пропуску «Весялоўка» пры афармленні на
выезд з Беларусі аўтамабіля
ВАЗ расійскай рэгістрацыі
гомельскія пагранічнікі выявілі парушальніцу мяжы. Іх
увагу падчас агляду транспартнага сродку прыцягнула
вялікая гаспадарчая сумка,
якая неяк падазрона варушылася. У ёй і была выяўленая 22-гадовая грамадзянка
Туркменістана, якая з дапамогай свайго земляка такім
спосабам разлічвала перасячы мяжу.
Выхадцы з Цэнтральнай
Азіі затрыманы і змешчаны
на час разгляду ў ІЧУ УУС
Гомельскага аблвыканкама.
Распачаты адміністрацыйны
працэс паводле арт. 23.29
і 23.55 КаАП Беларусі за
замах на незаконнае перасячэнне мяжы і парушэнне
правілаў знаходжання. Маладому чалавеку таксама
пагражае прыцягненне да
адміністрацыйнай адказнасці за саўдзельніцтва ў незаконным перасячэнні мяжы.
Сяргей КУЛАКОЎ.

На пя рэ дад ні пры гожа га свя та На ра джэн ня
Хрыстовага ў Магілёве ўшанавалі журналістаў рэспубліканскіх і абласных СМІ. У цёплай
сардэчнай абстаноўцы прагучалі віншаванні ад
старшыні Магілёўскага аблвыканкама Уладзіміра Даманеўскага, адбыўся невялічкі канцэрт
і цырымонія ўзнагароджвання.

Уладзімір ДАМАНЕЎСКІ ўручае пісьмо падзякі
спецыяльнаму карэспандэнту газеты «Звязда» (г. Магілёў)
Нэлі ЗІГУЛІ.

— СМІ фарміруюць сёння інфармацыйную прастору. Таму трэба быць вялікім прафесіяналам, каб
рабіць гэта дакладна і аб'ектыўна, — падкрэсліў Уладзімір Даманеўскі.
Губернатар таксама адзначыў, што для ўлады супрацоўніцтва з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі з'яўляецца неад'емнай часткай работы. Ён пажадаў журналістам і надалей заставацца неабыякавымі
і сумленнымі, а таксама павіншаваў з надыходзячым
святам. Сярод тых, каго адзначыў кіраўнік вобласці,
і спецыяльны карэспандэнт газеты «Звязда» па Магілёўскай вобласці Нэлі Зігуля. У падзячным лісце гаворыцца, што фарміраваць імідж Магілёўскай вобласці і
ствараць у грамадстве аб'ектыўнае меркаванне пра яе
на старонках адной з галоўных і аўтарытэтных крыніц
інфармацыі рэспублікі газеты «Звязда» — гэта вельмі
вялікая адказнасць.
Ул. інф.

ПРЫЁМЫ
СУПРАЦЬ ХОЛАДУ

Ну і ну!

Пра вез ці сваю су айчынніцу праз мяжу ў
ба гаж ні ку аў та ма бі ля
спрабаваў грамадзянін
Туркменістана.

І ўсе яны ветла ўсміхаюцца
трыбунам «Чыжоўка-Арэны»,
раздаюць аўтографы, фатаграфуюцца.
Адзначаецца цяперашні
турнір і шэрагам новаўвядзен няў, у пер шую чар гу
павялічылася колькасць камандаў, што кажа аб добрай
рэпутацыі Каляднага турніру
ў свеце. Сёлета ў сталіцу Беларусі прыехала ўжо дванаццаць хакейных дружын. Адна
з новых — зборная ІІНF (Міжнароднай федэрацыі хакея).
Пакуль яна ўкамплектавана ў
асноўным прадстаўнікамі федэрацый хакея Аўстрыі, Венгрыі, Украіны, але ў далейшым плануецца, што да яе
будзе далучацца ўсё больш
прадстаўнікоў і іншых краін.
Дарэчы, менавіта ў складзе
каманды ІІНF у Калядным
турніры ўпершыню прымае
ўдзел жанчына — Сюзанна Колбенхаер, член савета Міжнароднай федэрацыі
хакея і кіраўнік камітэта па
жаночым хакеі гэтай арганізацыі. Менавіта яна ў стартавай сустрэчы для беларускай
каманды тройчы паразіла вароты гаспадароў і была прызнана найлепшым гульцом у
складзе сваёй каманды.
Як заўсёды акрамя спартыўнай праграмы для гледачоў Каляднага турніру арганізавана яшчэ і забаўляльная.
А ўдзельнікі, хакеісты-аматары, не толькі атрымаюць асалоду ад спартыўных баталій,
але і традыцыйна пазнаёмяцца з Беларуссю, яе гісторыяй
і культурай.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Фота БелТА.

Удзельнікі ўжо паспелі правесці па некалькі
гульняў і нядрэнна пазнаёміцца з сапернікамі
не толькі на лёдзе, але
і па-за яго межамі. Бо ў
першую чаргу Калядны
тур нір не спар тыў нае
спа бор ніц тва, а свя та
для аматараў спорту.
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Гэтыя Каляды ў Беларусі будуць марознымі. Прагназуецца, што раніцай 7 студзеня ртутны слупок рызыкуе «памацаць»
дваццаціградусную адзнаку. Марознае
надвор'е захаваецца і ў наступныя дні. Як
жа засцерагчыся ад халадоў? Афіцыйны
прадстаўнік Мінскага абласнога ўпраўлення МНС Анастасія Швайбовіч дала некалькі
карысных парад.

БЕЗ «ЗАТЫЧКІ» Ў КАТЛЕ
— Пры выкарыстанні катлоў падчас тэмператур могуць замерзнуць трубаправоды сістэмы
ацяплення, асабліва калі яны знаходзяцца на
гарышчы і вельмі дрэнна ўцеплены. Трубу закаркоўвае лёд, вада не цыркулюе, ціск у катле
расце — у выніку гэта заканчваецца выбухам.
У памяшканне разава паступае велізарны аб'ём
пары, які павышае ціск на сцены і перакрыцці.
Як вынік — канструкцыі будынка складваюцца,
як картачны домік.
Як жа засцерагчыся ад гэтага? Трэба пераканацца, што запорныя сістэмы на падаючым
і зваротным трубаправодах да катла адкрыты,
як і ўсе запорныя прылады. Кандэнсат з ніжняй
кішэні коміна для катлоў, якія працуюць з натуральнай цягай, трэба зліць. А галоўкі комінаў не
павінны замярзаць.

ПЕРАПАЛ ПРЫВОДЗІЦЬ
ДА ПАЖАРУ
— Гэта адна з распаўсюджаных прычын пажараў у халодную пару года. У моцныя маразы
лепш займацца прапальваннем два разы за суткі. Гарачы попел з печаў трэба высыпаць у яму,
якая выкапана як мага далей ад будынкаў. Папярэдне яго неабходна затушыць вадой, пяском

або снегам. Усе трэшчыны, шчыліны на коміне
і на корпусе печы — гэта патэнцыйныя шляхі
распаўсюджвання полымя. А перад топачнай
адтулінай павінны быць прыбіты металічны ліст
памерам мінімум 50 на 70 сантыметраў.

ПАЗБЕГНУЦЬ АБМАРАЖЭННЯ
Канешне, халады лепш пераседзець дома —
балазе афіцыйныя выхадныя гэтаму спрыяюць.
Але што рабіць, калі ўсё ж трэба выйсці на вуліцу? Ратавальнікі раюць не піць і не курыць на
марозе. Алкаголь стварае ілюзію камфорту, але
пры гэтым з-за яго насамрэч цела губляе вельмі
шмат цяпла. Тытунь жа змяншае перыферыйную
цыркуляцыю крыві ў арганізме. З-за гэтага рукі
і ногі становяцца больш уразлівыя да холаду.
Найлепшая вопратка ў такое надвор'е — у стылі
капусты. Гэта значыць, вопратка павінна быць
дастаткова вольнай і змяшчаць паміж сваімі
слаямі праслойкі паветра. У ветранае надвор'е
без крайняй патрэбы лепш наогул не выходзіць
з хаты — магчымасць зарабіць абмаражэнне
ўзрастае шматкроць.
— Што да абутку, то ў зоне рызыкі — тыя,
хто носіць цеснаватыя боты і ў каго пацеюць ногі, — кажа Анастасія Швайбовіч. — Таму лепш за

ўсё пакласці туды цёплыя вусцілкі, а звычайныя
шкарпэткі часова замяніць на шарсцяныя. Без
шапкі, шаліка і пальчатак на вуліцы рабіць няма
чаго. Адкрытыя ўчасткі цела змажце крэмам.
Металічныя прадметы, у тым ліку ўпрыгажэнні, пакіньце дома. Метал на марозе настывае
хутчэй за чалавечае цела і з-за гэтага можа
прыліпнуць да скуры, што будзе суправаджацца
болем і халадовай траўмай. Пярсцёнкі на пальцах перашкаджаюць нармальнай цыркуляцыі
крыві.
Але што рабіць, калі стала зразумела, што
нейкі ўчастак цела аказаўся абмарожаны? Самае першае, што трэба зрабіць, — гэта зайсці
ў якое-небудзь цёплае месца. Гэта можа быць
пад'езд, крама ці проста гарадскі аўтобус. Калі
пад прыцэл марозу трапіла нага, то здымаць
абутак з канечнасці нельга: надзець яго назад
вы ўжо не здолееце. І як мага хутчэй выклічце
«хуткую».

КАЛІ ЗАМЕРЗЛА ПАЛІВА
Мінулым лютым краіну абляцела навіна пра
тое, што ў Глыбоцкім раёне на трасе ледзь не
замерзла сям'я немцаў, якія прыехалі гасцяваць.
У баку замерзла дызельнае паліва. За бортам
было мінус 23. У машыне — муж, жонка і трохгадовае дзіця. На шчасце, гісторыя скончылася
добра: аўтамабіль адбуксіравалі да падраздзялення МНС, а людзей абагрэлі.
— Калі ў вас заглухла машына далёка ад
населенага пункта або ў незнаёмай для вас мясцовасці, лепш заставацца ўнутры і выклікаць
дапамогу па тэлефоне, — раіць Анастасія Швайбовіч. — І паралельна з гэтым чакаць, пакуль па
дарозе пройдзе іншы аўтамабіль. Асаблівую ўвагу мы звяртаем на тое, што ні ў якім разе нельга
разаграваць бакі з палівам адкрытым агнём, бо
гэта можа прывесці да трагедыі.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

