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На пля цоў цы бу дзе пра ца ваць 

гуль ня вая зо на для ма лых і Дзі ця чая 

бас кет боль ная ака дэ мія для дзя цей 

ва ўзрос це ад трох да шас ці га доў. 

У рам ках ме ра пры ем ства ад бу дуц ца 

па ка заль ныя вы ступ лен ні май строў 

вар каў та, брэйк-да нса і ВМХ, груп 

пад трым кі.

Ро лі кі (11.00 — 15.00)
Ма са вы за бег прой дзе 

на пра спек це Пе ра мож цаў. 

Удзел у ім змо гуць пры-

няць і дзе ці, і да рос лыя. 

Трэ ба бу дзе пе ра адо лець 

дыс тан цыі ад 1 да 16 кру-

гоў. Ад зна чым, што за бег 

ад бу дзец ца па пра ві лах 

кань ка беж на га спор ту, дзе 

пер шы круг — раз мін ка вы 

або фес ты валь ны, на якім 

за ба ро не ны аб гон спарт-

сме на пад пер шым ну ма-

рам, ас тат нія кру гі спа бор-

ніц кія. У за бе гу пры муць 

удзел прад стаў ні кі Бе ла ру-

сі, Фран цыі, Ні дэр лан даў, 

Ра сіі і Укра і ны.

З 13.00 пач нец ца ра бо та 

гуль ня вых зон, па ка заль-

ныя вы ступ лен ні ро ле раў. 

Май стар-клас па ка тан-

ні на ро лі ках пра вя дуць 

удзель ні кі Алім пій скіх гуль-

няў 2018 го да — вя ду чыя 

прад стаў ні кі кань ка беж на-

га спор ту кра і ны Ма ры на 

Зу е ва, Ві таль Мі хай лаў, 

Іг нат Га ла ва цюк, Тац ця на 

Мі хай ла ва.

Вес ла ван не (11.00)
У цэнт ры Мін ска, на ра цэ 

Свіс ла чы, ка ля пра спек та 

Пе ра мож цаў, у су бо ту ад бу дзец-

ца прэ зен та цыя па рус на га спор ту 

і спа бор ніц твы па вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ «Зор ная рэ га та». 

Сла ву тыя бе ла рус кія спарт сме ны, 

чэм пі ё ны све ту і Еў ро пы бу дуць спа-

бор ні чаць у роз ных дыс цып лі нах на 

дыс тан цыі 200 метраў. Акра мя спа-

бор ніц тваў пра фе сій ных спарт сме-

наў прой дуць за ез ды на дра ган бо-

тах — 12-мяс цо вых кі тай скіх лод ках-

бай дар ках.

Ва лей бол (11.00)
На зя лё най зо не па між бу дын-

ка мі па праспекце Пе ра мож цаў, 2 і 

ас фаль та вай пля цоў цы прой дзе май-

стар-клас: вы ха ван цы СДЮ ШАР на-

ву чаць на вы кам гуль ні ў ва лей бол усіх 

ах вот ных гас цей і ўдзель ні каў свя та. 

На пля цоў цы так са ма прой дзе аў то-

граф- і фо та се сія з гуль ца мі жа но чай 

ва лей боль най ка ман ды «Мін чан ка».

Для гас цей бу дзе пра ца ваць яр-

кая тэ ма тыч ная фо та зо на, 

а за баў ляць на вед валь ні каў 

бу дзе клуб ны мас кот жы ра фа 

Жо ра.

Сі ла вы эк стрым 
(11.00 — 15.00)

На ад кры тай пля цоў цы ка ля 

Па ла ца спор ту ад бу дзец ца ўжо 

тра ды цый ны між на род ны тур-

нір па сі ла вым эк стры ме «Mіnsk 

Ореn Сuр» — 2018. Сё ле та за 

ку бак Мін ска па зма га юц ца най-

мац ней шыя стронг ме ны з шасці 

кра ін — Бе ла ру сі, Ра сіі, Украі ны, 

Гру зіі, Літ вы і Поль шчы. Спарт-

сме ны па ка жуць ся бе ў чаты-

рох асноў ных прак ты ка ван нях, 

са мым ві до вішч ным з якіх ста не 

трэк-пул лег ка вых аў та ма бі ляў 

у счэп цы (арм-авер арм) агуль-

най ва гой восем тон.

Стрыт-вар каўт (11.00)
На ас фаль та вай пля цоў цы 

ка ля Па ла ца спор ту ад бу дуц ца 

па ка заль ныя вы ступ лен ні сту-

дэн таў БДУФК, спарт сме наў — 

на ву чэн цаў спе цы я лі за ва ных 

ву чэб на-спар тыў ных уста ноў: 

ус ход нія ві ды адзі на бор стваў, 

акра ба ты ка, аэ ро бі ка, спар тыў-

ныя тан цы, чар лі дынг.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

У тэ му
Анас та сія МА РЫ НІ НА, ге не раль ны сак ра тар — 

вы ка наў чы ды рэк тар ГА «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 

бас кет бо ла»:

— Palova-арэ на заў сё ды пры мае са мыя то па выя спа-

бор ніц твы, яна ўжо вя до мая ва ўсім све це. У 2015 го дзе 

пры ма ла чэм пі я нат Еў ро пы, у на ступ ным го дзе там ад-

бу дуц ца Еў ра пей скія гуль ні. Нам пры ем на, што ў рам-

ках та ко га вы дат на га свя та гос ці ста лі цы, пры хіль ні кі 

спор ту змо гуць уба чыць ад ны з най леп шых ка ман даў 

Еў ро пы. Бас кет боль ная ба раць ба бу дзе ві до вішч ная, 

зай маль ная, кож ны матч доў жыц ца не больш за 25 хві-

лін, та му гэ та бу дзе вель мі ды на міч на. Гуль ня бу дзе іс ці 

па ра лель на ад ра зу на шас ці кор тах.

Сяр гей ЛЯ ПЕШ КА, стар шы ня фе дэ ра цыі сі ла во га 

эк стры му Мін ска і Мін скай воб лас ці:

— Мы пра во дзім тур нір ужо на пра ця гу шас ці га доў 

ме на ві та ў дзень го ра да. Збя руц ца ўсе чэм пі ё ны сва іх 

кра ін. Пра хо дзіць спа бор ніц твы бу дуць у ам фі тэ ат ры, 

дзе бу дуць пры сут ні чаць спе ва кі і дзве гру пы чар лі-

дын гу, якія бу дуць раз баў ляць вы ступ лен ні асіл каў. 

За пла на ва ны кон кур сы для гле да чоў, не скла да ныя, 

але ўсе бу дуць атрым лі ваць пры зы. Спа бор ніц твы ў нас 

бу дуць не стан дарт ныя з не звы чай ны мі сна ра да мі, так 

што бу дзе ці ка ва, бу дзем ра ды ўсіх ба чыць. З кож ным 

го дам ме ра пры ем ства пра хо дзіць усё больш на сы ча на, 

ду маю, вам спа да ба ец ца.

Аляк сандр НА ВА КО ВІЧ, на мес нік стар шы ні ГА 

«Бе ла рус кі са юз кань ка беж цаў»:

— На ша асноў ная за да ча — па пу ля ры за цыя кань ка-

беж на га спор ту, хут кас на га бе гу на кань ках. Ма ра фон 

на ро лі ка вых кань ках ужо так са ма стаў тра ды цый ным. 

Сё ле та ў ім возь муць удзел чэм пі ён све ту з Фран цыі 

і ўсе чле ны на шай на цы я наль най ка ман ды. Бу дуць 

ад кры ты пунк ты пра ка ту, ка лі ня ма сва іх ро лі ка вых 

кань коў, мож на бу дзе ўзяць іх там.

На ак тыў най хва ліНа ак тыў най хва лі

Шы ла ў мя ху не сха ва еш... Што 

ўжо ка заць пра боч ку ў па ке-

це? Спа чат ку яе, не ма лень-

кую, па пра сі лі «прад' явіць» 

су пра цоў ні кі ста ліч на га мет ро, 

по тым — кі роў ца марш рут кі.

І там, і там — не кож ны дзень 

та кое ўба чыш — вя до ма ж, за лю-

ба ва лі ся! І там, і там спы та лі: «Ду-

бо вая?» — «Ду бо вая!» — з фор сам 

ад ка заў гас па дар. «Дзе ўзяў?» — 

«Вый граў — як пад піс чык «Звяз-

ды»... Ну вель мі ці ка вая га зе та!»

Та кім чы нам, па куль да ехаў да-

моў, спа дар Ва ле рый Гаў рыш з 

Ча ву саў пра вёў, мож на ска заць, 

не каль кі рэ клам ных ак цый: рас каз-

ваў пра «Звяз ду» (што род ная, бо 

на род най мо ве, што най ста рэй шая 

ў кра і не, а для яго най ста рэй шая — 

зна чыць най муд рэй шая, якая мо жа і 

пад ка заць, і штось ці па ра іць...). Рас-

каз ваў пра га зе ты ў га зе це — «Чыр-

вон ку», «Ся мей ную...», «Мяс цо вае 

са ма кі ра ван не», пра свае лю бі мыя 

руб ры кі «Зва рот ная су вязь», «Хто 

ка го?», «...На род на про ва дзе!» ды 

свой удзел у іх, пра но вых сяб роў, 

якіх «пры дбаў» з да па мо гай «Звяз-

ды», пра су пра цоў ні каў, з які мі па-

шчас ці ла су стра кац ца... І, вя до ма 

ж, пра звяз доў скую ла та рэю, у якой 

вый грае ўжо трэ ці прыз.

— Спа чат ку і не ка лі даў но, — ус-

па мі наў спа дар Ва ле рый, — гэ та 

бы лі шпа ле ры, по тым — ма біль ны 

тэ ле фон (цу доў на слу жыць!), а ця-

пер вось на боч ку па шчас ці ла. Ёй 

усе лю бу юц ца, пы та юц ца, хто зра-

біў, што бу ду ста віць. Ду маў, кань як, 

але ж ён па тра буе вя лі кай вы трым-

кі... Яшчэ і ад мя не... Так што бу ду 

спа дзя вац ца на ба ра ві кі — збі раць, 

са ліць, ес ці...

І ўсю зі му доб рым сло вам ус па мі-

наць «Звяз ду» і бон да раў з Лю бан-

шчы ны. Пра іх, да рэ чы, трэ ба рас-

каз ваць бо лей, яшчэ і на ста рон ках 

га зе ты: хай лю дзі ве да юць тых, хто 

ўмее неш та ра біць! Хай для ін шых 

гэ та бу дзе пры кла дам...

Хай... Як і прык лад спа да ра Гаў-

ры ша, які вы піс вае «Звяз ду» не ад-

но дзе ся ці год дзе. І ад маў ляц ца ад 

га зе ты, вя до ма ж, не збі ра ец ца.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду» 

Для мя не най ста рэй шая — 
зна чыць най муд рэй шая...
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Больш як 20 на ву ко ва-вы твор чых 
ка лек ты ваў у на шай кра і не за дзей ні ча ны 

ў вы ка нан ні кас міч ных пра грам
За пуск пер ша га ай чын на га спа да рож ні ка даў штур шок 

раз віц цю шэ ра гу ад га лі на ван няў у пра мыс ло вас ці. За раз 

вя дуц ца ра бо ты па ства рэн ні но ва га Бе ла рус ка га кас міч-

на га апа ра та. Аб ста ля ван не, рас пра ца ва нае бе ла рус кі мі 

на ву коў ца мі, ужо не пер шы год па спя хо ва пра цуе на Між-

на род най кас міч най стан цыі (МКС).

— Усё ка лісь ці па чы на ла ся з пі ла ту е май кас ма на ўты кі. І ме-

на ві та кос мас стаў ла ка ма ты вам для ўсёй на ву ко ва-тэх ніч най 

сфе ры, ме на ві та тут з'яў ля лі ся пер ша па чат ко ва мно гія іна ва цыі, 

якія за тым ука ра ня лі ся ў ін шых га лі нах, — пад крэс лі вае ды рэк-

тар УП «Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы» НАН Бе ла ру сі, га лоў ны 

кан струк тар Бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы дыс тан цый на га 

зан дзі ра ван ня Зям лі Сяр гей ЗА ЛА ТЫ. — Мы за ха ва лі па тэн цы-

ял, які за стаў ся ў нас з ча соў СССР, і ад на ча со ва здо ле лі вый сці 

на но вы ўзро вень. Бе ла русь на 31-м між на род ным кан грэ се Аса-

цы я цыі ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў мае на мер пра дэ ман стра-

ваць су свет най су поль нас ці свае маг чы мас ці ў кас міч най сфе ры. 

У дзень па чат ку кан грэ са ад кры ец ца вы стаў ка, на якой бу дуць 

прэ зен та ва ныя асноў ныя да сле да ван ні ў га лі не дыс тан цый на га 

зан дзі ра ван ня Зям лі, бе ла рус кія рас пра цоў кі ў сфе ры тэх на ло гій, 

пра грам на га за бес пя чэн ня, спе цы яль ныя па крыц ці і ма тэ ры я лы 

для ахо вы кас міч ных апа ра таў ад уз дзе ян ня ме тэа ры таў і г. д.

— На вы стаў цы бу дуць прад стаў ле ны і вы ні кі рэа лі за цыі кас міч-

ных пра грам Са юз най дзяр жа вы. Бе ла рус кія ар га ні за цыі, якія зай-

ма юц ца да сле да ван ня мі ў кас міч най сфе ры, па ка жуць, ча го да сяг-

ну лі. Гэ та і «Пе ленг», і Ін сты тут пры клад ных фі зіч ных праб лем імя 

А. Н. Сеў чан кі БДУ, і Аб' яд на ны ін сты тут пры клад ной ін фар ма ты кі 

НАН, — да даў вы ка наў чы ды рэк тар са юз най пра гра мы «Ма ні-

то рынг-СД», за гад чык ад дзе ла су мес ных пра грам кас міч ных 

і ін фар ма цый ных тэх на ло гій Аб' яд на на га ін сты ту та праб лем 

ін фар ма ты кі НАН Бе ла ру сі Сяр гей КА РА НЯ КА.

Сён ня на МКС пра цу юць фо та спект ра льная і ві дэа-

спектральная сіс тэ мы, ство ра ныя су пра цоў ні ка мі НДІ пры клад-

ных фі зіч ных праб лем БДУ. Ві дэа спект ра льная сіс тэ ма бы ла 

са бра ная і пра тэс ці ра ва ная ў кос ма се бор тін жы не рам МКС 

лёт чы кам-кас ма на ўтам Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ан то нам Шкап-

ле ра вым. Ця пер яна пра цуе ў рам ках кас міч на га экс пе ры мен та 

«Ура ган». Сіс тэ ма пры зна ча на для дыс тан цый на га зан дзі ра ван-

ня Зям лі з кос ма су шля хам атры ман ня ка ля ро вых вы яў вы со кай 

якас ці, з да па мо гай сіс тэ мы мож на ад соч ваць уз дзе ян не наф та-

пра мыс ло ва га комп лек су на на ва коль нае ася род дзе, вы яў ляць 

тэх на ген ныя вы кі ды пра мыс ло вых прад пры ем стваў, фік са ваць 

ача гі ўзга ран ня ў ляс ных ма сі вах, пра во дзіць ма ні то рынг ста ну 

ат мас фе ры над га ра да мі.

Да рэ чы, пад час пра вя дзен ня Між на род на га кас міч на га кан грэ-

са ў Мін ску адзін дзень бу дзе пры све ча ны су стрэ чы кас ма на ўтаў 

з гра мад скас цю: яны на ве да юць бе ла рус кія шко лы, уні вер сі тэ ты, 

ін сты ту ты На цы я наль най ака дэ міі на вук, Мін скае су во раў скае 

ва ен нае ву чы лі шча. Ан то на Шкап ле ра ва ча ка юць у НДІ пры-

клад ных фі зіч ных праб лем БДУ, дзе, як мяр ку ец ца, ён па дзе ліц-

ца з ву чо ны мі сва і мі ўра жан ня мі і на зі ран ня мі ад экс плу а та цыі 

бе ла рус кай рас пра цоў кі. Свой удзел у кан грэ се ўжо па цвер дзі лі 

82 кас ма на ўты.

— У БДУ га на рац ца тым, што мы ўдзель ні ча лі ў пра ек тах па 

да сле да ван ні Ме ся ца, Мар са, Ве не ры, ка ме ты Га лея, у пра ек тах 

«Бу ран», «Энер гія» і ін шых, — пад крэс лі вае дэ кан фа куль тэ-

та ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій БДУ Сяр гей МА-

ЛЫЙ. — З па чат ку 70-х га доў і да ся рэ дзі ны 90-х ХХ ста год дзя 

наш фа куль тэт ак тыў на су пра цоў ні чаў з шэ ра гам аэ ра кас міч ных 

кар па ра цый Са вец ка га Са ю за па ства рэн ні спе цы яль ных ан тэн, 

якія ўста наў лі ва лі ся на кас міч ных апа ра тах і за бяс печ ва лі пе-

ра да чу ін фар ма цыі з па верх ні пла не ты на кас міч ную стан цыю, 

а ад туль — на Зям лю. Як вы ду ма е це, ці прос тая за да ча — ства-

рыць та кую ан тэ ну? Ска жу толь кі, што апа ра ту ра ў кос ма се па-

він на за хоў ваць сваю пра ца здоль насць ва ўмо вах ад мі нус 180 да 

плюс 270 гра ду саў: пе ра па ды тэм пе ра тур скла да юць больш за 

400 гра ду саў.

А да кан ца бя гу ча га го да ў БДУ спа дзя юц ца за пус ціць свой 

на на спа да рож нік. Сам пра цэс яго збор кі мае вя лі кі аду ка цый ны 

эфект: сту дэн ты вы ву ча юць тэх на ло гію ства рэн ня та кіх спа да рож-

ні каў, по бач пра цу юць вя ду чыя спе цы я ліс ты, ас пі ран ты, ма гіст-

ран ты, што да зва ляе пе ра да ваць во пыт ма лод ша му па ка лен ню. 

BSUSat-1 зой ме ар бі ту на вы шы ні кры ху больш за 500 кі ла мет раў 

над Зям лёй. Яго за пус цяць у якас ці спа да рож най на груз кі. Тэн дар 

на за пуск вый граў Кі тай.

Спе цы яль на для BSUSat-1 у БДУ бы ла рас пра ца ва на ўлас ная 

сіс тэ ма ары ен та цыі і ста бі лі за цыі. Спа да рож нік бу дзе вы ка рыс-

тоў вац ца ў ву чэб ных мэ тах. Звест кі з яго бу дуць па сту паць у ла-

ба ра то рыі для рэа лі за цыі роз ных на ву ко вых пра ек таў на ўзроў ні 

вы клад чы каў і сту дэн таў. У перс пек ты ве на на спа да рож нік ва ўза-

е ма дзе ян ні з ін шы мі апа ра та мі змо жа вы ра шаць та кія за да чы, як 

кант роль за змя нен нем маг ніт на га по ля Зям лі, за бяс печ ваць су вязь 

у цяж ка да ступ ных рэ гі ё нах, кант роль за пе ра соў ван ня мі су днаў там, 

дзе не маг чы ма за бяс пе чыць ра дар ны кант роль, і ін шыя.

Усе спа дзя юц ца, што ўдзел у кан грэ се вя лі кай коль кас ці кас-

ма на ўтаў і аст ра наў таў, прад стаў ні коў еў ра пей ска га кас міч на га 

агенц тва і NASA да зво ліць бе ла ру сам яшчэ больш ак тыў на ўклю-

чыц ца ў між на род ную кас міч ную дзей насць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


