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У наш пер шы ві зіт 

ды рэк тар на ва груд скай 

ДЮСШ № 1, на ба зе якой 

зна хо дзіц ца спар тыў на-

бія тлон ны комп лекс, Вік-

тар Літ він скі ка заў, што 

для ле та ба за ў Сяль цы 

вель мі доб рая, а вось у 

бяс снеж ныя зі мы комп-

лек су не ха пае снеж най 

па душ кі, та му кі раў ніц тва 

вя дзе пра ект ныя ра бо ты 

па да лей шым раз віц ці 

спар тыў най ба зы. Гэ тую 

іні цы я ты ву пад тры ма ла 

і Фе дэ ра цыя бія тло на і 

аса біс та га лоў ны трэ нер 

на цы я наль най ка ман ды 

Юрый Аль берс.

І вось ужо ў ліс та па-

дзе ў Сяль цы па ча лі ся 

ра бо ты па ўлад ка ван ні 

сіс тэ мы штуч на га сне-

га ўтва рэн ня. Пра ек-

ці роў шчы кі не толь кі 

ўлі чы лі ўсе асаб лі вас ці 

ланд шаф ту комп лек су, 

але і вы ву чы лі во пыт 

па асняж нен ні тра сы з 

да па мо гай сне га ге не-

ра та ра ў «Ка роб чыц кім 

Алім пе» (Гро дзен скі ра-

ён), цэнт ры алім пій скай 

пад рых тоў кі «Раў бі чы» і 

На ва по лац ку.

Асняж нен не бу дзе 

ажыц цяў ляц ца з да па-

мо гай сне га ге не ра та ра, 

а для яго ра бо ты па тра-

бу юц ца знач ныя аб' ёмы 

ва ды і элект рыч ныя 

ма гут нас ці (каб з ва-

ды атры маў ся снег, трэ-

ба пад ціс кам раз ве яць 

ва ду, зме ша ную з раз-

ра джа ным па вет рам). 

Та му ра бо ты па ўлад ка-

ван ні сіс тэ мы штуч на га 

сне га ўтва рэн ня вя дуц ца 

ад ра зу ў не каль кіх кі рун-

ках. На ва груд скае прад-

пры ем ства ме лі я ра цый-

ных сіс тэм пра во дзіць 

ачыст ку во зе ра, вя дуц ца 

ра бо ты па ўлад ка ван ні 

сіс тэм во да за бес пя чэн-

ня і элект ра за бес пя чэн ня 

па тра се. Пра цяг ва ец ца 

ўлад ка ван не во да пры ём-

ні каў і ка ло дзе жаў для за-

бо ра ва ды і па да чы ў так 

зва ную пе ра соў ную пом-

па вую стан цыю, а за тым 

ужо ў снеж ную пуш ку.

Фі нан са ван не ра бот, 

у тым лі ку за куп ка не аб-

ход на га аб ста ля ван ня, 

ажыц цяў ля ец ца за срод-

кі ра ён на га і аб лас но га 

бюд жэ ту. Уво гу ле над 

доб ра ўпа рад ка ван нем 

спар тыў на-бія тлон най ба-

зы «Ся лец» ця пер пра цуе 

ка ля 10 адзі нак тэх ні кі. 

Спе цы я ліс ты ад зна ча-

юць, што са мую вя лі кую 

скла да насць у пра цы вы-

клі ка юць ру хо мыя грун ты 

і пад вод ныя кры ні цы на 

гэ тай тэ ры то рыі.

Пла ну ец ца, што сне-

га ге не ра тар змо жа рас-

пы ляць ва ду ў ра ды у-

се ад 5 да 40 мет раў, 

гэ та зна чыць штуч ны 

снег да зво ліць па вя лі-

чыць або з ну ля ства-

рыць снеж нае по кры ва 

па трэб най шчыль нас ці 

і вы шы ні. А гэ та, у сваю 

чар гу, га ран туе на яў-

насць снеж най тра сы ў 
лю бое на двор'е, на ват 
пры плю са вых тэм пе ра-
ту рах. Для комп лек су, 
дзе зай ма ец ца вя лі кая 
коль касць мо ла дзі, гэ та 
вель мі важ на, бо па ста-

ян ны снег га ран туе рэ-

гу ляр ны бес пе ра пын ны 

трэ ні ро вач ны пра цэс і 

маг чы масць пра во дзіць 

у «Сяль цы» бія тлон ныя 

спа бор ніц твы не толь кі 

ў лет ні пе ры яд, а цэ лы 

год.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

І ЗІ МОЙ, І ЛЕ ТАМ
Бія тлон ны комп лекс пад На ва груд кам пра цяг вае ўдас ка наль вац ца

Экс прэс-на ві ныЭкс прэс-на ві ны

НА ПЯ СОЧ НЫЯ 
СТАР ТЫ

У тра ды цый ным спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра пер шы этап прэ стыж на га ра лі-рэй ду «Да кар-2019» і ін шыя 

ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Аляк санд ра Са сно віч па спя хо ва пра вя ла стар та вы 

матч на тур ні ры ў аў стра лій скім Сід неі. У гуль ні 1/16 фі на-

лу бе ла рус ка атры ма ла пе ра мо гу над ра сі ян кай Да р'яй Ка сат кі най — 

6:1, 6:4. У 1/8 фі на лу Аляк санд ра згу ляе з аў стра лій скай тэ ні сіст кай 

Пры сцы лай Хон.

Тым ча сам Ары на Са ба лен ка па цяр пе ла па ра жэн не на тур ні ры ў 

аў стра лій скім Сід неі. У па ядын ку пер ша га раў нда Ары на, якая зай-

мае 11-е мес ца ў су свет ным рэй тын гу, са сту пі ла вось май ра кет цы 

пла не ты чэш цы Пет ры Кві та вай у двух сэ тах — 1:6, 5:7.

Ілья Іваш ка пе ра мож на стар та ваў на тур ні ры ў аў стра лій скай Кан-

бе ры, у мат чы 1/16 фі на лу бе ла рус пе рай граў аў стра лій ца Джэй мса 

Фроў лі — 6:4, 1:6, 7:6. У ба раць бе за вы хад у чвэрць фі нал Ілья Іваш-

ка, які зай мае 94-е мес ца ў су свет ным рэй тын гу, бу дзе са пер ні чаць 

з чы лій цам То ма сам Ба ры я сам, які зна хо дзіц ца на 333-й па зі цыі 

рэй тын га АТР.

2. Гон шчык бе ла рус кай ка ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» Аляк сей 

Віш неў скі ўвай шоў у дзя сят ку най мац ней шых пер ша га 

эта пу прэ стыж на га ра лі-рэй ду «Да кар-2019». Стар та вы этап у 

ста лі цы Пе ру Лі ме скла даў ся з 330-кі ла мет ро ва га ўчаст ка да га рад-

ка Піс ка. Пра цяг ласць спец ад рэз ка, які ішоў у за лік гон кі, скла ла 

84 км. У за лі ку гру за ві коў пер шае мес ца за няў экі паж Ка мА За Эду-

ар да Ні ка ла е ва. Най леп шым з бе ла ру саў стаў Аляк сей Віш неў скі, які 

са сту піў пе ра мож цу 6 хв. 8 сек. і стаў дзя вя тым.

Ся рэб ра ны пры зёр мі ну ла га го да ў агуль ным за лі ку гру за ві коў 

бе ла рус Сяр гей Вя зо віч за вяр шыў вы ступ лен не 14-м з ад ста ван нем 

у 10 хв. 27 сек. Трэ ці экі паж «МАЗ-СПОР Таў та», Аляк санд ра Ва сі леў-

ска га, за няў 17-ю па зі цыю ў вы ні ко вым пра та ко ле.

Ма ра фон «Да кар-2019» пра хо дзіць па тэ ры то рыі Пе ру. Ра лі-рэйд 

зой ме 11 дзён і за вер шыц ца 17 сту дзе ня ў Лі ме. Гон шчы кам трэ ба 

бу дзе пра ехаць ка ля 5 тыс. км. Больш чым па ло ва марш ру ту пра ля гае 

праз пяс ча ныя тра сы з вя ліз ны мі дзю на мі і ін шы мі пе ра шко да мі.

3. Муж чын ская збор ная Бе ла ру сі па ва лей бо ле са сту пі ла на 

вы ез дзе ка ман дзе Іс па ніі з лі кам 0:3 і па цяр пе ла пер шае 

па ра жэн не ў ква лі фі ка цыі да чэм пі я на ту Еў ро пы 2019 го да. Ня гле-

дзя чы на па ра жэн не, за кошт боль шай коль кас ці пе ра мог (4-1) збор ная 

Бе ла ру сі за ха ва ла пер шае мес ца ў тур нір най таб лі цы: Бе ла русь — 

11 ач коў (5 мат чаў), Іс па нія — 11 (5), Нар ве гія — 8 (5), Гру зія — 0 (5).

За ключ ны тур ад бу дзец ца 9 сту дзе ня, на ша каманда ў Ос ла згу ляе 

з Нар ве гі яй, а іс пан цы ў Тбі лі сі су стрэ нуц ца з Гру зі яй.

4. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» па цяр пе лі па ра жэн не ад «За рэч-

ча-Адзін цо ва» ў гас ця вым мат чы з лі кам 1:3 у чэм пі я на це 

Ра сіі ў су пер лі зе. Бе ла рус кая і пад мас коў ная ка ман ды ўжо су стра-

ка лі ся ў гэ тым се зо не на па пя рэд няй ста дыі Куб ка Ра сіі, і па да печ ныя 

Вік та ра Ган ча ро ва так са ма двой чы па цяр пе лі па ра жэн не.

На ступ ны матч ра сій скай су пер лі гі ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» згу-

ля юць на сва ёй пля цоў цы ва «Уруч чы» 9 сту дзе ня з лі да рам чэм пі я-

на ту — ка лі нінг рад скім «Ла ка ма ты вам».

5. Бе ла рус кія ат ле ты 18 сту дзе ня пра вя дуць мат ча вую сус-

трэ чу па бок се, пры мер ка ва ную да 90-год дзя ай чын най 

шко лы бок са, су праць са пер ні каў з Фран цыі і Чэ хіі. Тур нір прой дзе 

ў цэнт раль ным атры у ме ганд лё ва га цэнт ра «Ста лі ца». Для бе ла рус кіх 

спарт сме наў гэ ты тур нір ста не ад ным з вы ра шаль ных эта паў пад-

рых тоў кі да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, а так са ма лі цэн зій на га чэм пі я на ту 

све ту па бок се, які прой дзе ў ве рас ні 2019 го да ў Ека ця рын бур гу.

Уся го за ўзна га ро ды тур ні ру па зма га юц ца 29 ат ле таў.

6. 
Ха ке іс ты мінск ага і рыж ска га «Ды на ма» пра вя дуць матч 

чэм пі я на ту КХЛ на ад кры тым па вет ры 15 лю та га. Гуль ня 

ад бу дзец ца ў Ры зе, бі ле ты па сту пяць у про даж 9 сту дзе ня. На га да ем, 

го дам ра ней мін ча не атры ма лі ў ста лі цы Лат віі пе ра мо гу з лі кам 3:2.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пас ля се рыі вы пра ба ван няў 

ка ман да «МАЗ-СПОР Таў та» 

пла нуе вы ка рыс таць яго для 

ўдзе лу ў між на род ных ра лі-

рэй дах, па ве да мі лі ў прэс-

служ бе аў та за во да. Спар-

тыў ны гру за вік МАЗ-6440RR 

узяў са мае леп шае ад трох 

аў та ма бі ляў. Ша сі да ста ла ся 

ад за гар та ва най ра лі-рэй да мі 

ба я вой ма шы ны МАЗ-5309RR, 

вя лі кая ка бі на — ад се рый на га 

«пра ца ві та га» МАЗ-5440, а ка-

пот — ад ця га ча МАЗ-6440PA. 

На він ка атры ма ла аб ноў ле ную 

плат фор му, якая для боль шай 

лёг кас ці аба бі тая сэнд віч-па-

нэ ля мі з шклап лас ты ку.

Гру за вік ад роз ні вае ка пот ная 

кам па ноў ка. Зру шэн не ка бі ны ў 

цэнт раль ную част ку да зво лі ла па-

леп шыць раз важ ван не аў та ма бі ля, 

раз гру зіць пя рэд ні мост і зні зіць на-

груз кі на экі паж. Тым са мым пі ло ту 

ста не пра сцей кі ра ваць аў та ма бі лем, 

а гон шчы кі бу дуць ад чу ваць мен шыя 

віб ра цыі, што да зво ліць бе раг чы сі лы 

на важ ных спец участ ках.

Знеш не гру за вік на гад вае ве лі-

зар ны джып і не паў та рае ні адзін 

ра лій ны аў та ма біль у све це. «Ні-

чо га та ко га яшчэ не ра бі лі. Мы па-

ста ра лі ся ства рыць адзін з са мых 

пры го жых спар тыў ных гру за ві коў у 

гіс то рыі. Ён не толь кі ма гут ны і ма-

неў ра ны, але і эфект на вы гля дае. 

Пад час буй ных ра лі-рэй даў ува га 

яму за бяс пе ча на, што, у сваю чар-

гу, дасць маг чы масць яшчэ лепш 

пра соў ваць брэнд МАЗ у све це», — 

лі чыць кі раў нік ка ман ды «МАЗ-

СПОР Таў та» Сяр гей ВЯ ЗО ВІЧ.

Ка пот нік атры маў ся не вы со кім і 

кам пакт ным для гру за ві ка. Яго даў-

жы ня — 7,05 м, шы ры ня — 2,55 м, 

вы шы ня — 3,4 м, а ко ла вая ба за — 

4,3 м. Ма са аў та ма бі ля з за па сны мі 

ко ла мі і экі па жам — 9,6 то ны. «Ка-

мі ён» асна шча ны 6-цы лінд ра вым 

ру ха ві ком Gyrtech G-13. Па ліў ны 

бак раз лі ча ны на 1000 літ раў. МАЗ-

6440RR ад па вя дае тэх ніч ным рэг-

ла мен там усіх між на род ных го нак.

«Аў та ма біль спра ек та ва ны 

кан струк та ра мі Мінск ага аў та ма-

біль на га за во да. По тым ра бот ні кі 

МА За да па ма га лі ўсё гэ та рэа лі-

за ваць. Мы лі чым, што па спя хо вае 

вы ступ лен не ка ман ды на ра лі-рэй-

дах — гэ та перш за ўсё пра соў ван-

не бе ла рус ка га вы твор цы», — рас-

тлу ма чыў ка мер цый ны ды рэк тар 
за во да Ге надзь СКІ ТАЎ.

Увес ну для но вай ма шы ны пач-

нец ца се рыя вы пра ба ван няў ва ўмо-

вах без да рож жа. Пас ля гэ та га яго 

вы пра бу юць на ра лі-рэй дах і, ка лі 

ён ся бе пра явіць, ад пра вяць на «Да-

кар-2020». Акра мя та го, на ка пот-

ным аў та ма бі лі пра ве раць роз ныя 

тэх ніч ныя ноу-хау. Пас ля яны мо гуць 

знай сці пры мя нен не на спар тыў ных 

і се рый ных гру за ві ках МАЗ.

«Ка пот нік у пер шую чар гу ство ра-

ны, каб пе ра ма гаць. Але мы так са ма 

бу дзем вы ка рыс тоў ваць яго для пра-

вер кі тэх ніч ных на ві нак у эк стрэ маль-

ных умо вах, — рас тлу ма чыў кі раў-

нік спар тыў най ка ман ды. — За раз 

ка ман да «МАЗ-СПОР Таў та» ўва хо-

дзіць у лік фа ва ры таў між на род ных 

ра лі-рэй даў. Са з'яў лен нем ка пот ні ка 

мы не толь кі змо жам па вы сіць на шы 

шан цы на пос пех, але і пра дэ ман-

стру ем кан струк тар скія маг чы мас ці 

Мінск ага аў та за во да».

Сяр гей КУР КАЧ.

Яшчэ ня даў на мы пі са лі, як 

спар тыў на-бія тлон ны комп лекс «Ся лец» 

змя ніў ся ў лет ні пе ры яд. Та ды на ба зе, дзе 

вы рас ла да стат ко ва шмат ты ту ла ва ных 

спарт сме наў, бы ло па шы ра на бія тлон нае 

стрэль бі шча, з'я ві ла ся 20 но вых ме ха ніч ных 

уста но вак, ство ра ны тры бу ны і па бу да ва ны 

су дзейс кія до мі кі. Пас ля гэ та га спар тыў ны 

аб' ект пра вёў І этап Куб ка Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі бія тло на па лет нім бія тло не 

і пра цяг нуў свае зме ны да леп ша га.

Чу лі?!Чу лі?!

У ВЫ ГЛЯ ДЗЕ ВЯ ЛІЗ НА ГА ДЖЫ ПА
Мін скі аў та ма біль ны за вод прад стаў ляе свой пер шы 
спар тыў ны ка пот ны гру за вік ма гут нас цю 960 «ко ней»
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