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НАША НАЙЛЕПШАЯ АЛІМПІЯДА
Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Ана толь Сла неў скі рас каз вае пра апош ні дзень ХХІІ зі мо вых Гульняў

50-кі ла мет ро вым ма ра фо нам 
за вяр шы ла ся лыж ная пра гра ма 
Алім пі я ды ў Со чы. Увесь п'е дэс-
тал гон кі за ня лі ра сі я не.

Вы дат ную гон ку пра вя лі і бе ла-
рус кія лыж ні кі: 40-га до вы Сяр гей 
Да лі до віч прай шоў усе пра сей-
ван ні пе ла то на, па куль у лі дзі ру-
ю чай гру пе не за ста ло ся толь кі 8 
най мац ней шых: трое ра сі ян, трое 
шве даў, нар ве жац Су ндбю і бе ла-
рус. Для Сяр гея гэ тая Алім пі я да 
ста ла шос тай па лі ку: ён дэ бю та-
ваў 20 га доў та му на Гуль нях у Лі-
ле ха ме ры — пер шай бе ла рус кай 
«су ве рэн най» Алім пі я дзе.

На апош нім узды ме бе ла рус 
абы шоў усіх швед скіх лыж ні каў 
і за няў вы со кае пя тае мес ца, 
якое ста ла для яго най леп шым 
алім пій скім вы ступ лен нем у кар'-
е ры.

Да лі до ві чу час та не шан ца ва-
ла: не раз на апош ніх кі ла мет рах 
ін шыя лыж ні кі і трэ не ры быц цам 
не зна рок ла ма лі яму ін вен тар 
— лы жы, пал кі, што па збаў ля-
ла бе ла ру са шан цаў на вы со кія 
мес цы. І вось, на рэш це, пос пех. 
Сяр гея мож на сме ла ста віць у 
адзін рад з на шы мі ме да ліс та мі. 
У свае 40 та кі вы нік — вы дат-
нае за вяр шэн не доў гай кар' е ры. 
Шка да, вя до ма, што не ме даль, 
але ра сі я не ў ня дзе лю са праў ды 
бы лі са мы мі моц ны мі.

У маі ўра джэн цу Ор шы стук не 
41. У на шай алім пій скай збор най 

ста рэй за яго ні ко га ня ма. За пля-
чы ма — сот ні стар таў у куб ка вых 
спа бор ніц твах, дзя ся так чэм пі я-
на таў све ту. Зда ра лі ся і пе ра мо-
гі, хоць у Куб ку све ту за доў гую 
кар' е ру толь кі двой чы ўзды маў ся 
на п'е дэс тал. У 2001-м за ва я ваў 
сваё адзі нае «зо ла та». Пры чым 
та ды Да лі до віч вый граў пер шы ў 
гіс то рыі лыж на га спор ту ма ра фон 
з ма са ва га стар ту. Ся род сва іх у 
Да лі до ві ча ня ма кан ку рэн таў ўжо 
га доў 15. Ра зам з ім (а ка лі на 

тра се, то мож на ска заць «су праць 
яго») на лыж ню вы хо дзяць ма ла-
дыя хлоп цы, але да цяг нуц ца да 
ве тэ ра на ні хто не мо жа. Сяр гей — 
спе цы я ліст ста ер скіх дыс тан цый. 
Пра бег чы «пя ці дзя сят ку» для яго 
гэ та — раз плю нуць. Коль кі ў яго 
ма ра фо наў за пля чы ма? На пэў-
на, і сам не злі чыць. На Алім пій-
скіх гуль нях Да лі до ві чу ча сам ад-
кры та не шан ца ва ла. У 2006-м 
Сяр гей па ды хо дзіў да Ту ры на ў 
вы дат най фор ме. Ад нак злы жарт 
вы кі нуў яго ўлас ны ар га нізм. У 
лыж ні ка ёсць не тое што праб-
ле ма, але асаб лі васць: хра ніч на 
па вы ша ны ўзро вень ге маг ла бі ну. 
На вы са ка гор'і Прад жэ ла та гэ ты 

са мы ўзро вень уз ля цеў яшчэ вы-
шэй. Ме ды цын ская ка мі сія FІS 
ад хі лі ла спарт сме на ад удзе лу ў 
гон цы. Ён пры ехаў на зад у Мінск, 
каб пра цяг нуць трэ ні роў кі на мен-
шай вы шы ні. Ад нак у яго зноў 
узя лі ана лі зы: яго па каз чы кі ўсё 
яшчэ бы лі за над та вы со кія. Та-
му Сяр гею пры зна чы лі яшчэ ад ну 
пя ці дзён ную за ба ро ну на ўдзел. 
Для та го, каб зні зіць уз ро вень 
ге маг ла бі ну да да пу шчаль най 
ад зна кі, Да лі до віч на ват аб лі ваў-

ся ва дой. Яму да зво лі лі ўдзель ні-
чаць толь кі ў мас-стар це 50 км у 
апош ні дзень спа бор ніц тваў. Але 
аў стрый скі трэ нер, які рап тоў на 
вы ска чыў на тра су, спра ва ка ваў 
су тык нен не і па зба віў бе ла ру са 
на дзей на ме даль. Праў да, са мы 
леп шы лыж нік Бе ла ру сі да ка заў, 
што ён здоль ны на мно гае: у вы-
ні ку — 12-е мес ца.

Ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні, 
не атры ма ла ся ў Ту ры не стар-
та ваць і ў ка манд ным спрын це. 
У 2010-м ня ўда чы пра цяг ну лі ся. 
Пас ля Гуль няў Да лі до віч на ват 
за яў ляў, што ў Ван ку ве ры гэ тыя 
алім пій скія гон кі бу дуць для яго 
апош ні мі. Та ды спарт смен за та іў 
глы бо кую крыў ду. У пер шую чар-
гу, на ся бе і на лёс. У паў фі на ле 
ка манд на га спрын ту парт нёр Да-
лі до ві ча Ле а нід Кар ня ен ка ім чаў 
да фі ні шу пер шым, але пе ра блы-
таў па ва рот і прай граў усё што 
мож на. Крыў да бы ла на столь кі 
вя лі кай, што ве тэ ран на ват ха-
цеў ад мо віц ца ад удзе лу ў фі-
наль ным за бе гу. Тым не менш 
Сяр гей на старт вый шаў. І ішоў 
у ня звык лай кла січ най гон цы на 
ня дрэн най па зі цыі. Па пры ез дзе 
на піт-стоп, дзе ад бы ва ец ца зме-
на лыж, Да лі до віч на сва ім ды-
ван ку ін вен та ру не знай шоў: яго 
прос та за бы лі ся па клас ці! Прый-
шло ся да фі ні шу ехаць у стар та-
вым кам плек це. Праз ад ну дро-

бязь уся пра ца пай шла пра хам. 
Але Да лі до віч ні ко га ві на ва ціць 
не стаў і прос та па-фі ла соф ску 
пад су ма ваў: «Не мой гэ та, на пэў-
на, тур нір — Алім пі я да».

Ужо праз год на хал мен ко лен-
скім чэм пі я на це све ту бе ла рус 
ледзь не «за ехаў» на п'е дэс тал. 
Увесь ду ат лон Да лі до віч пра вёў у 
га ла ве пе ле то на і фі ні ша ваў чац-
вёр тым, прай граў шы пе ра мож цу, 
Пе тэ ру Нор ту гу 2,6 се кун ды, а 
брон за ва му пры зё ру, Ільі Чар на-

ву са ву — уся го 1,4. Сяр гей рых-
та ваў ся да гэ та га чэм пі я на ту як 
да апош ня га бою. І та му ня цяж-
ка зда га дац ца, што ён ад чу ваў, 
ка лі за па ру сот няў мет раў да 
фі ні шу са пер нік пад біў лы жу на-
ша га спарт сме на і пры му сіў яго 
за ка пац ца но сам у снег. Бы вай, 
ма ра аб ме да лі... На пэў на, ні чо га 
больш крыўд на га быць не мо жа 
— са сту піць се кун ду ў ба раць бе 
за п'е дэс тал чэм пі я на ту све ту на 
чац вёр тым дзя сят ку.

Лыж ныя гон кі ў нас ні ко лі 
не бы лі асаб лі вым пры яры тэ-
там. Бія тлон і фрыс тайл сва і мі 
ме даль ны мі да сяг нен ня мі па-
ста ян на ад но сі лі чыс тых лыж-
ні каў на дру га рад ныя ро лі. Тым 
не менш, Да лі до віч за ста ваў ся 
ў страі і ста на віў ся на лыж ню, 
ня гле дзя чы ні на што. Ра ней 
збор ная Бе ла ру сі на куб ка выя 
спа бор ніц твы ез дзі ла на аў то-
бу се. Сяр гей прос та пры знае гэ-
ты факт і не скар дзіц ца на жыц-
цё. Не ха па ла гро шай, не бы ло 
змаз кі — Да лі до віч мі рыў ся і з 
та кі мі ўмо ва мі. На пэў на, нех та 
ін шы ўжо са браў бы ма нат кі і 
рва нуў бы па леп шае жыц цё ў 
якую-не будзь су сед нюю кра і ну. 
«Ка мусь ці міль ё на ма ла, а ка-
мусь ці і дзе сяць руб лёў ха пае 
для шчас ця», — так па-фі ла соф-
ску лі чыць муд ры лыж нік.

Ка рот кае ін тэр в'ю пас ля гон кі:
— Сяр гей, што мо жа це ска-

заць пра сён няш нюю гон ку? 
Якія ўра жан ні?

— Я вы хо дзіў на лыж ню з на-
стро ем «не ад стаць і за ва я ваць 
які-не будзь ме даль». У гэ тым, 
ду маю, стра тэ гіч ны пра лік. А 
трэ ба бы ло толь кі на «зо ла та» 
на строй вац ца. Вы ры вац ца на-
пе рад — і ўсе спра вы. Фі зіч на 
я быў га то вы. Не ад ва жыў ся на 
боль шае, і ў вы ні ку ня ма ні я ка га 
ме да ля.

— А што за ста ло ся? Спус-
та шэн не, пры красць, жа дан не 
ўзяць рэ ванш?

— Ра зу мен не та го, што я ў 
свае 40 па-ра ней ша му ў элі це і 
ма гу бег чы вель мі хут ка. Яшчэ 
б псі ха ло гія пе ра мож цы не пе ра-
шко дзі ла, вя до ма. Каб на спа бор-
ніц твах вы хо дзіць з адзі най мэ тай 
— вый граць. Але та кая псі ха ло гія, 
на пэў на, вы хоў ва ец ца толь кі пе ра-
мо га мі, а пе ра мо га ў мя не толь кі 
ад на бы ла — на Куб ку све ту, ды і 
тая — у 2001 го дзе.

— Па ру га доў та му ў ка-
ман ду вяр нуў ся экс-бія тла-
ніст Мі ха іл Ся мё наў. З ім 
ця пер звяз ва юць усе на шы 
над зеі?

— Сям нац ца тае мес ца ў сён-
няш няй гон цы — вель мі вы со кі 
вы нік. Бу дзе на леж ным чы нам 
пра ца ваць, бу дуць і пе ра мо гі. 
Га лоў нае, каб ве рыў у свае сі-
лы. Мо жа, яму па шан цуе больш, 
чым мне...

...Апош нім з ві даў спа бор ніц-
тваў на ХХІІ зі мо вай Алім пі-
я дзе быў, вя до ма ж, ха кей. 
Фі нал. Ка на да — Шве цыя — 
3:0. «Кля но выя ліс ты» ста лі 
9-ра зо вы мі алім пій скі мі чэм-
пі ё на мі.
А най леп шых вы ні каў у Со чы 
да сяг ну лі гас па да ры: ра сій-
скія спарт сме ны за ва я ва лі 
13 за ла тых, 11 ся рэб ра ных 
і 9 брон за вых ме да лёў, уз-
на ча ліў шы агуль ны ме даль-
ны за лік Алім пі я ды. Дру гое 
мес ца за ня ла збор ная Нар-
ве гіі (11-5-10). Трэ цяй ста ла 
Ка на да (10-10-5). Збор ная Бе-
ла ру сі пра вя ла най леп шыя 
зі мо выя Алім пій скія гуль ні ў 
сва ёй гіс то рыі, вый граў шы 5 
за ла тых медалёў  і 1 брон-
за вы. Гэ та да зво лі ла на шай 
ка ман дзе раз мяс ціц ца на 8-м 
мес цы, апя рэ дзіў шы ў лі ку ін-
шых та кія моц ныя збор ныя, 
як Аў стрыі, Фран цыі, Кі тая і 
Шве цыі...

Ва сіль ЖА РАН КОЎ, 
ды рэк тар Го мель ска га 
ву чы лі шча алім пій ска-
га рэ зер ву:

— Без умоў на, не маг-
чы ма не га на рыц ца, што 
вы ха ван ка на ша га ву чы-
лі шча ста ла алім пій скай 
чэм пі ён кай. Гэ тая пе ра-
мо га — вы со кая план ка для ма лень кіх фрыс тай ліс таў, 
якія толь кі-толь кі ро бяць свае пер шыя кро кі ў вя лі кім 
спор це. Бо ме на ві та па доб ныя вы ступ лен ні ву чаць юных 
ат ле таў да вя раць свай му трэ не ру і ўста но ве, дзе яны 
зай ма юц ца. Ня гле дзя чы на тое, што лыж ная акра ба-
ты ка ў Бе ла ру сі до сыць па пу ляр ны від спор ту, дзя цей у 
фрыс тайл ад да юць не вель мі ах вот на, бо гэ та ўсё ж та кі 
эк стрэ маль ны від спор ту. Так што пе ра мо га Алы важ ная 
яшчэ і з пунк ту гле джан ня фар мі ра ван ня да ве ру баць коў 
да лыж най акра ба ты кі. Асоб на ха чу пад крэс ліць, што мы 
пе ра жы ва лі і за яшчэ ад на го прад стаў ні ка Го мель шчы ны 
ў Со чы — Мак сі ма Осі па ва. Гэ та так са ма наш вы ха ва нец, 
пра яко га мы заўж ды па мя та ем і за пос пе ха мі яко га з 
за да валь нен нем на зі ра ем.

Ка лісь ці фрыс тайл для Бе ла ру сі быў эк зо ты кай. Гэ ты 
від спор ту фак тыч на ўзрос на спар тыў най гім нас ты цы 
і скач ках у ва ду. А ў Го ме лі, як вя до ма, ад на з мац-
ней шых школ спар тыў най гім нас ты кі. Та му тут бы лі 
ство ра ны ўсе не аб ход ныя ўмо вы для раз віц ця лыж най 
акра ба ты кі. У кан цы 1990-х трэ нер На тал ля Шарс тнё ва 
пры вез ла з укра ін ска га Роў на ў Го мель гру пу дзя цей. 
Ся род іх і бы ла Ала Цу пер, та лент якой быў ві да воч ны 
ад ра зу. Але тут яшчэ спра ца ваў і та лент на стаў ні ка. 
Кож ны трэ нер ма рыць вы ха ваць алім пій ска га чэм пі ё на, 
але атрым лі ва ец ца не ва ўсіх. Не дзіў на, што ў та ко га 

мэ та на кі ра ва на га ча ла ве ка, як На тал ля Аляк се еў на, 
усё атры ма ла ся.

Да рэ чы, ёй мы і да ве рым рас па ра дзіц ца срод ка мі, якія 
па сту пяць на ра ху нак ву чы лі шча па пра гра ме «Алім пій скі 
вы бар». Вель мі пры ем на, што Ала па мя тае, дзе па чы на-
ла свой шлях у бе ла рус кім фрыс тай ле, і вы ра шы ла да па-
маг чы сва ёй аль ма-ма тар. Упэў не ны, што «алім пій ская 
да па мо га» Алы пой дзе на ка рысць на ша му ад дзя лен ню 
фрыс тай ла і пос пе хі бу ду чых алім пій цаў не пры му сяць 
ся бе доў га ча каць.

Аляк сандр ГАР ДЗЕЦ КІ, на мес нік на чаль ні ка ад дзе-
ла аду ка цыі, спор ту і ту рыз му Сен нен ска га ра ён на га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та:

— У на шым не вя ліч кім рай цэнт ры бія тлон з'яў ля ец ца 
са мым па пу ляр ным ві дам 
спор ту. Ледзь не кож ны 
школь нік зай маў ся ці зай-
ма ец ца ў бія тлон ным ад-
дзя лен ні спе цы я лі за ва най 
дзі ця ча-юнац кай шко лы 
алім пій ска га рэ зер ву. За на-
шых стра ля ю чых лыж ні каў у 
ра ё не «хва рэ лі» ўсе — і мо-
ладзь, і пен сі я не ры. Пас ля 
чар го вай пе ра мо гі До мра-
ча вай Фё дар Су ша, жы хар 
вёс кі Ба ра ві кі, пры свя ціў 
Да р'і рыф ма ва ныя рад-
кі! Між ін шым, яе ра шэн не 
пе ра лі чыць на ра ху нак на-
шай спар тыў най шко лы 100 
міль ё наў руб лёў ста ла для нас пры ем най не ча ка нас цю. 
І ўжо вы ра ша на, што гэ тыя срод кі пой дуць на на быц цё 

він то вак, лыж, змаз кі і ін ша га якас на га ін вен та ру для 
бія тла ніс таў. Да рэ чы, Да ша Сян но, род ны го рад трох-
ра зо ва га чэм пі ё на све ту 
па бія тло не Пят ра Іваш-
кі, яшчэ ні ко лі не на вед-
ва ла. Мы заўж ды з ра-
дас цю га то вы пры няць 
у ся бе До мра ча ву.

На тал ля ШАРС ТНЁ-
ВА, трэ нер Го мель ска га 
ву чы лі шча алім пій ска га 
рэ зер ву па фрыс тай ле 
(пер шы трэ нер Алы Цу-
пер у Бе ла ру сі):

— Той, хто ска ча ў фі-
на ле пер шым, па ві нен 
скан цэнт ра вац ца і па ста рац ца зра біць усё так, як ён 
умее. Ала вый шла на трамп лін пер шай, і ў яе ўсё атры-
ма ла ся. Маг чы ма, ме на ві та ўпэў не ны, скла да ны ска чок 
Цу пер з вы со кім ка э фі цы ен там цяж кас ці паў плы ваў на 
яе са пер ніц і пе ра шко дзіў ім за ся ро дзіц ца. Амаль усе 
спарт смен кі пас ля Алы па да лі. Гэ та ўжо псі ха ло гія. Пас-
ля пе ра мо гі да Алы і Мі ка лая Іва на ві ча Ка зе кі, га лоў на га 
трэ не ра збор най, да зва ніц ца бы ло не рэ аль на. Па він-
ша ва ла іх SMS-па ве дам лен ня мі, а пас ля па гу та ры ла з 
Алай у ін тэр нэ це.

Як бу дуць вы ка ры ста ны гро шы, якія Ала Цу пер пе-
ра лі чыць шко ле? У гэ тым пы тан ні я вель мі эка ном ная. 
Ка лі да ча ка ем ся се зон ных зні жак, ку пім ад па вед ны 
ін вен тар. Так са ма пла ную вы вез ці на шых спарт сме-
наў на трэ ні ро вач ныя збо ры па скач ках на лы жах на 
ва ду. Для падрыхтоўкі юніёраў нам пры хо дзіц ца вы-
ка рыс тоў ваць трамп лін за мя жой — у Чэ хіі.

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ, Тарас ШЧЫРЫ.

РЭХА ПЕРАМОГ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Спа чат ку ада бра лі 12 леп шых на ву чэн цаў БДУ — 
усе яны ўдзель ні кі і лаў рэ а ты кон кур су «Сту дэнт го да 
БДУ — 2013». За тым мо ладзь ад пра ві ла ся фа та гра-
фа вац ца на кі на сту дыю «Бе ла русь фільм», дзе ёсць 
вя лі кі вы бар ва ен най фор мы і зброі ча соў Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. Сту дэнт 5 кур са ме ха ні ка-ма тэ ма тыч-
на га фа куль тэ та Фі ліп Хай цін — «твар» лю та га, ка жа: 
«Ле тась я стаў лаў рэ а там кон кур су «Сту дэнт го да», а 
ўжо ў сту дзе ні мя не за пра сі лі паў дзель ні чаць у ства-
рэн ні ка лен да ра. Вя до ма, я не ад мо віў ся — гэ та го нар 
для кож на га сту дэн та. Мой ме сяц, лю ты, са мы ха лод-
ны, та му пе ра апра нуў ся ў зі мо вы ка жух, а ў ру кі ўзяў 
ку ля мёт». Рэ кві зі ты і ад мыс ло вы ан ту раж да лі маг чы-
масць ма ла дым лю дзям ад чуць ат мас фе ру ня прос тай 
эпо хі. Фо нам для пе ра апра ну тых у фор му сту дэн таў 
па слу жы лі фо та здым кі бу дын каў Мін ска і ву чэб ных 
кар пу соў БДУ да ва ен на га і ва ен на га ча су. Да рэ чы, 
бу ды нак рэк та ра та БДУ — адзі ны, які не быў раз бу ра-
ны пад час вай ны.

Але прос та па па зі ра ваць у сал дац кай фор ме ма ла: 
кож ны сту дэнт на ста рон ках ка лен да ра сціс ла вы ка заў 
сваё стаў лен не да Пе ра мо гі. «Праў да, што на шы пра-
дзе ды ад да лі жыц цё за тое, каб мы ні ко лі не су стрэ лі 

вай ну: з яе кры ва вых ба ёў яны пры нес лі но вае ра зу-
мен не жыц ця — лю боў да яго», — гэ та сло вы сту дэн та 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі Дзміт рыя Ні ка но ві ча.

Рэ тра ка лян дар быў на дру ка ва ны ў вы да вец кім цэнт-
ры БДУ на кла дам у ты ся чу асоб ні каў. Па сло вах Мі ха і ла 
Жу раў ко ва, ка лен да ры яшчэ не ад ной чы бу дуць да дру-
коў вац ца. Па куль па мят ны па да ру нак атрым лі ва юць 
ка ле гі, гос ці, сяб ры ўні вер сі тэ та і, без умоў на, — ве тэ-
ра ны Вя лі кай Ай чын най, бы лыя пе да го гі БДУ.

Ле а нід Це гін, ве тэ ран Уз бро е ных Сіл, ад пра ца ваў 
у ву чэб най ла ба ра то рыі БДУ 37 га доў. «Пас ля сва ёй 
трыц ца ці га до вай служ бы ва Уз бро е ных Сі лах ска жу 
ад кры та: ад даў вя лі кую част ку свай го жыц ця БДУ і 
ўдзяч ны за кло пат і доб рае стаў лен не, — ка жа ўдзель-
нік вай ны. — Па ка лен да ры ві даць, што ён зроб ле ны 
з ду шой. Гэ ты су ве нір свед чыць пра тое, што ў на шым 
уні вер сі тэ це вя лі кая ўва га на да ец ца вы ха ван ню па тры-
я тыз му ў мо ла дзі. Юна кі і дзяў ча ты не за бы ва юць пра 
мі ну лае — зна чыць, лю бяць сваю Ра дзі му».

Мі ха іл Жу раў коў за пэў ніў, што рэ тра ка лян дар — гэ-
та толь кі пер шы не фар маль ны па да ру нак уні вер сі тэ та 
да 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі. На пра ця гу го да ў 
БДУ пла ну ец ца пра вес ці больш за 70 раз на пла на вых 
ме ра пры ем стваў, пры мер ка ва ных да гэ тай да ты.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

АЎ ТО ПА ДА ВЕ РА НАС ЦІ:
 ВЫ ГА ДА ЦІ ПРАБ ЛЕ МЫ?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Апош нім ча сам гэ та ад бы ва-
ец ца вель мі час та. Лю дзі, якія 
пра да лі аў та ма біль па ге не раль-
най да ве ра нас ці, атрым лі ва юць 
ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы са 
штраф ны мі санк цы я мі, пас ля ча-
го скар дзяц ца ў пад раз дзя лен ні 
ДАІ, ор га ны пра ку ра ту ры, су ды. 
Маў ляў, ма гу да ка заць, што ў той 
час, ка лі бы ло здзейс не на гэ тае 
па ру шэн не, зна хо дзіў ся зу сім у ін-
шым мес цы — на ра бо це, у баль-
ні цы ці на ват за мя жой. А хто быў 
за ру лём — не ве даю, бо ма шы ну 
даў но пра даў па да ве ра нас ці. Ад-
нак та кія ар гу мен ты да па ма га юць 
рэд ка, хі ба што ка лі ўлас нік аў та-
ма бі ля сам пры во дзіць па ру шаль ні ка ў Дзяр жаў та інс пек цыю.

— Атрым лі ва ец ца, што но вы ўла даль нік аў та ма бі ля, які атры маў транс-
парт ны сро дак па да ве ра нас ці, на ват не ад каз вае за свае па ру шэн ні...

— З сур' ёз ны мі не пры ем нас ця мі пры та кіх здзел ках мо жа су тык нуц ца і 
па куп нік. Вось прык лад. Аляк сандр пра даў Ар цё му аў та ма біль мар кі «BMW 
520і». Быц цам і зруч на: пры афарм лен ні да ве ра нас ці не спат рэ біў ся тэх ніч ны 
агляд у ДАІ. Праб ле мы ўзнік лі по тым, ка лі Ар цём ха цеў зняць ма шы ну з улі ку. 
Ака за ла ся, што са праўд ны ідэн ты фі ка цый ны ну мар вы ра за ны, а пры ва ра ны 
ін шы, які зна чыц ца па да ку мен тах. За вя лі кры мі наль ную спра ву і Аляк санд-
ра пры зна лі ві на ва тым у пад роб цы і зні шчэн ні ну ма ра ку за ва ў мэ тах збы ту 
транс парт на га срод ку, аштра фа ва лі на 26 міль ё наў руб лёў. Ад нак гэ та не 
па лег чы ла ста но ві шча па куп ні ка гэ та га аў та ма бі ля, бо ён кан фіс ка ва ны ў 
да ход дзяр жа вы.

Без умоў на, у па цяр пе ла га ёсць пра ва да бі вац ца праз суд спаг нан ня з ня-
доб ра сум лен на га пра даў ца фак тыч най су мы, якую той атры маў пры па доб-
най здзел цы. Але да ка заць гэ та і вяр нуць гро шы ў та кіх вы пад ках зу сім не 
прос та. Пра да вец мо жа за явіць, што гро шай не браў, а ад даў сваю ма шы ну 
ў ча со вае ка ры стан не, па ка тац ца...

Та кім чы нам, і для пра даў ца, і для па куп ні ка та кія здзел кі мо гуць пры вес ці 
да не пры ем нас цяў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Ге не раль ная да ве ра насць на пра ва 

кі ра ван ня і ка ры стан ня аў та ма бі лем 
рэг ла мен ту ец ца ар ты ку лам 186 Гра-
ма дзян ска га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Да ве ра нас цю пры зна ец ца пісь-
мо вае ўпаў на ва жан не, якое вы да ец-
ца ад ной асо бай дру гой асо бе — для 
прад стаў ніц тва пе рад трэ ці мі асо ба мі 
(пра хо джан не тэх агля ду транс парт на-
га срод ку, стра ха ван не, рэ гіст ра цыя 
ў ор га нах Дзяр жаў та інс пек цыі). Ге-
не раль ная да ве ра насць вы да ец ца на 
тэр мін да трох га доў. Пры гэ тым яна 
не з'яў ля ец ца па цвяр джэн нем здзел кі 
куп лі-про да жу аў та ма бі ля.

ФОРМА І СЭНС
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З МЕСЦА — У КАР’ЕРУ
З 26 па 28 лю та га ў ста ліч ным Па ла цы мас тац тваў (вул. Каз ло ва, 3) прой-
дзе ХІІ спе цы я лі за ва ная вы ста ва «Аду ка цыя і кар' е ра».

На вед ван не вы ста вы — най леп шая маг чы масць для ма ла дых лю дзей вы зна-
чыц ца з пра фе сій ным вы ба рам, па коль кі ні во дзін да вед нік ці сайт у ін тэр нэ це 
не за ме ніць жы вых ста сун каў з прад стаў ні ка мі на ву чаль ных уста ноў. Да та го ж 
да во лі час та на стэн дах пра цу юць ма ла дыя спе цы я ліс ты, якія са мі не так даў но 
па кі ну лі сту дэнц кія аў ды то рыі, і гэ тая ака ліч насць зні мае ўсе бар' е ры ў зно сі нах. 
А ра бот ні кі пры ём ных ка мі сій, у сваю чар гу, рас ка жуць абі ту ры ен там пра ўсе 
ню ан сы па да чы да ку мен таў, за лі чэн ня і льгот

У вы ста ве возь муць удзел бе ла рус кія ВНУ, уні вер сі тэ ты з бліз ка га і да-
лё ка га за меж жа, уста но вы ся рэд няй спе цы яль най і пра фе сій на-тэх ніч най 
аду ка цыі, уста но вы да дат ко ва га вы ха ван ня і на ву чан ня, рэ дак цыі ін тэр-
нэт-пар та лаў, вы да вец твы — уся го 140 удзель ні каў. Упер шы ню вы ста ву 
на ве да юць прад стаў ні чыя дэ ле га цыі на ча ле з кі раў ні ка мі сіс тэм аду ка цыі 
з Маск вы і Кі е ва.

Маш таб ным бло кам бу дзе прад стаў ле на экс па зі цыя Мі ніс тэр ства аду ка цыі і 
на ву кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Прад стаў ні кі кан суль та цый ных агенц тваў па аду ка-
цый ных пра гра мах за мя жой па зна ё мяць з пра гра ма мі на ву чан ня ў еў ра пей скіх 
кра і нах. Да та го ж гос ці вы ста вы змо гуць па да браць са бе пра гра му аб ме ну сту-
дэн та мі ці, на прык лад, кур сы па вы ву чэн ні за меж ных моў. Тут жа мож на бу дзе 
да ве дац ца пра маг чы масць зда чы між на род ных іс пы таў ІELTS, TOEFL, DALF і 
TestDaF.

А вы пуск ні коў ВНУ і ма ла дых спе цы я ліс таў, якія за дум ва юц ца аб атры ман ні 
пас ля дып лом най аду ка цыі ці на быц ці да дат ко вых ква лі фі ка цый, пра кан суль ту-
юць ву чэб ны цэнтр ІВА, Ін сты тут біз не су і ме недж мен ту тэх на ло гій БДУ і Ін сты тут 
бес пе ра пын най аду ка цыі БДУ.

Ле тась за тры дні ра бо ты вы ста вы яе на ве да лі 10 ты сяч ча ла век. Не мен шая 
коль касць гас цей ча ка ец ца і сё ле та...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЯ ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ 
АБА РОН ЦАЎ

На су стрэ чу з прад стаў ні ка мі ва ен ных на ву чаль ных уста ноў і ва ен ных 
фа куль тэ таў кра і ны са бра лі ся на ву чэн цы ка дэц кіх кла саў і вуч ні ста рэй-
шых кла саў Брэс та. Ім пад ра бяз на рас ка за лі пра на ву чаль ныя ўста но вы, 
у якіх мож на атры маць вай ско вую пра фе сію. 

Так, пра Ва ен ную ака дэ мію гле да чы да ве да лі ся да во лі пад ра бяз на. У філь ме 
бы лі па ка за ны асаб лі вас ці кож на га з фа куль тэ таў. З эк ра на з па тэн цы яль ны мі 
абі ту ры ен та мі га ва ры лі кур сан ты, а так са ма на чаль нік ака дэ міі Сяр гей Боб ры каў, 
вы клад чы кі і кад ра выя вай скоў цы.

Па зна ё міў шы ся з тым, якія пра фе сіі мож на атры маць ў ака дэ міі, вуч ні па чу лі 
аб пра ві лах пры ёму, па тра ба ван ні ў пла не зда роўя і ма раль на-дзе ла вых якас цяў. 
Удзель ні кі ім прэ зы змаг лі па зна ё міц ца і з сён няш ні мі кур сан та мі ва ен ных на ву-
чаль ных уста ноў. Апош нія па ка за лі не вя лі кі кан цэрт са ма дзей нас ці, а так са ма 
пра дэ ман стра ва лі на вы кі фі зіч най і ба я вой пад рых тоў кі. З вя лі кай ці ка вас цю 
вуч ні вы пуск ных кла саў раз гля да лі вы ста ву зброі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

За пал ка ля бен за ба ка
У Пу ха віц кім ра ё не пад ле так атры маў апё кі, ка лі пад нёс за пал ку да 
бен за ба ка.

Згод на з па пя рэд няй вер сі яй, 13-га до вы пад ле так, жы хар па сёл ка Праў-
дзін скі, гу ляў са сва ім ад на клас ні кам у два ры. Пры яце лі вы ра шы лі пра ве рыць 
на яў насць бен зі ну ў кі ну тым аў та ма бі лі «ВАЗ». Дзе ля гэ та га яны не пры ду ма лі 
ні чо га леп ша га, як пад нес ці агонь да гар ла ві ны бен за ба ка. У вы ні ку ўспыш-
кі па роў па лі ва дзі ця атры ма ла тэр міч ны апёк по лы мем тва ру і ва ла ся но га 
по кры ва га ла вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пас ля, у 20.14 па мас коў скім ча се, па ча ла ся цы ры мо нія за-
крыц ця Алім пі я ды, якую, вы, вя до ма ж, ба чы лі.

І ўсё на гэ тым.
Чар го выя зі мо выя Гуль ні прой дуць праз ча ты ры га ды на 

дру гім краі све ту, у паўд нё ва к арэй скім Пхёнч ха не.
Як зме ніц ца вя лі кі спорт і сам свет за гэ ты час?

Фота БЕЛТА.

Фота БЕЛТА.


