
19 жніўня 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.54 20.31 14.37
Вi цебск — 5.40 20.24 14.44
Ма гi лёў — 5.45 20.21 14.36
Го мель — 5.45 20.13 14.28
Гродна — 6.10 20.45 14.35
Брэст    — 6.15 20.41 14.26

Iмянiны
Пр. ПРААБРАЖЭННЕ ГАСПОДНЯЕ.
К. Канстанцыі, Андрэя, Баляслава, 
Юльяна, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 17 жніўня. 
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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ЗАЎТРА  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. ДРЫЛА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА 
(першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
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сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 19.878.  Iндэкс 63850.  Зак. № 3432.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         18 жніўня 2014 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Маё доў га ча ка нае ле та:
1) Сён ня за над та хо лад на — бу ду 

ся дзець до ма.
2) Сён ня за над та го ра ча — бу ду ся-

дзець до ма.

— Ча го та кі сум ны?
— Ра зу ме еш, ка лі я іду на ры бал ку, 

мой су сед хо дзіць да ма ёй жон кі.
— А ты спра ба ваў не ха дзіць на ры-

бал ку?
— Спра ба ваў. Та ды ён ло віць маю ры бу.

Са мы вер ны бу дзіль нік — гэ та зва-
нок з пра цы са сло ва мі: «Ты дзе, д'я-
бал?!»

У ста ма то ла га:
— Док тар, але хі ба ге лій лік ві дуе 

боль?
— Не, але кры чаць вы бу дзе це смеш-

на!

Якім бы па спя хо вым і шчас лі вым ні бы ло іх жыц-
цё, не ма лыя цяж кас ці ўзні ка юць пе рад імі спе-
цы яль на для та го, каб чар го вы раз вы пра ба ваць 
цэль насць ха рак та ру. Як на ту ры эма цы я наль-
ныя, гэ тыя лю дзі пе ра жы ва юць ня шчас ці і змен-
лі васць лё су на больш глы бо кім уз роў ні, чым на-
ва коль ныя. Яны схіль ныя раз гля даць праб ле мы 
як маг чы масць да сяг нен ня пос пе ху на шля ху да 

мэ ты. Апы нуў шы ся ў цяж кай сі ту а цыі, не скар дзяц ца, імк нуц ца 
су стрэць вы клік лё су з го на рам. На ро джа ныя 18 жніў ня — гэ та 
рэа ліс ты, та му жа да юць ба чыць рэ чы та кі мі, якія яны ёсць на 
са мой спра ве, і пры гэ тым атрым лі ва юць мак сі мум вы га ды.

Учын кі гэ тых лю дзей вель мі цяж ка пра лі чыць 
за гадзя: яны не прад ка заль ныя. На ва коль ныя 
імк нуц ца ад нес ці іх да лі ку не на дзей ных, ад нак 
знеш няя эк заль та цыя — гэ та толь кі шыр ма, якая 
ха вае на ту ру, здоль ную ах вя ра ваць са бой. Мно-
гія з іх рэў нас на ста вяц ца да аса біс тай кар' е ры, 
па пя рэд не пра лі чыў шы ўсе ва ры ян ты шля хоў да 
пос пе ху. Гэ тыя лю дзі ўме юць вы ка рыс тоў ваць 

чу жыя сак рэ ты на сваю ка рысць, ве да юць, ка лі іх мож на рас-
крыць. Яны вель мі хут ка ўлоў лі ва юць зме ны, якія ад бы ва юц ца 
по бач. На ро джа ныя 19 жніў ня не схіль ныя вы стаў ляць свае па-
чуц ці на па каз, цу доў на ве да юць сабе цану.

19
жніўня

НА РО ДЖА НЫЯ

18
жніўня

НА РО ДЖА НЫЯ

1831 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сур ві ліш кі, 
ця пер Па стаў скі ра ён) Зыг мунт Бяр-

нар да віч Ча хо віч, адзін з кі раў ні коў паў стан ня 
1863-1864 гг. у Бе ла ру сі і Літ ве. У 1851 го дзе скон-
чыў Ві лен скі два ран скі ін сты тут, ву чыў ся ў Пе цяр-
бург скім уні вер сі тэ це. Дэ ма крат, пры хіль нік пар тыі 
«чыр во ных». У 1862-1863 гг. член Лі тоў ска га пра-
він цы яль на га ка мі тэ та, па плеч нік К. Ка лі ноў ска га 
па пад рых тоў цы і кі раў ніц тве паў стан нем. У лі пе ні 
1863-га арыш та ва ны і асу джа ны на 12 га доў ка-
тар гі, якую ад бы ваў у Нер чын скіх руд ні ках. Паз ней 
жыў у ма ёнт ку Бя се ды Ві лей ска га па ве та (ця пер 
Ла гой скі ра ён), дзе з ім па зна ё міў ся і ка рыс таў ся 
яго вя лі кай біб лі я тэ кай ма ла ды Я. Ку па ла. Па мёр 
у 1907 го дзе.

1954 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся Алег 
Ана толь е віч Іваш ке віч, бе ла рус кі ву-

чо ны ў га лі не фі зіч най хі міі і вы со ка ма ле ку ляр ных 
злу чэн няў, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (2009), док-
тар хі міч ных на вук (1998). Аў тар больш як 400 
на ву ко вых прац у га лі не фі зіч най хі міі пра цэ саў 
тэр міч на га рас па ду і га рэн ня кан дэ нса ва ных сіс-
тэм на асно ве па лі мер ных ма тэ ры я лаў, а так са ма 
пры клад ной кван та вай хі міі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (2012).

1960 год — ад быў ся па лёт у кос мас са бак 
Бел кі і Стрэл кі. Яны бы лі пер шы мі жы-

вы мі іс то та мі, якія шчас лі ва вяр ну лі ся з кос ма су. 

Фі зі ё ла гі здаў на 
вы ка рыс тоў ва лі 
са бак для роз-
ных во пы таў. 
Ве да лі, як яны 
ся бе паводзяць, 
ра зу ме лі асаб лі-
вас ці бу до вы іх 
ар га ніз ма. Пер-
шы старт кас-
міч на га ка раб ля з жы вё ла мі ака заў ся ня ўда лым. 
19 жніў ня 1960-га быў ажыц цёў ле ны за пуск дру-
го га ка раб ля на ар бі ту Зям лі. На гэ ты раз ён быў 
па спя хо вым. Па лёт Стрэл кі і Бел кі пра цяг ваў ся 
больш за 25 га дзін. За гэ ты час ка ра бель ажыц-
ця віў 17 поў ных аба ро таў ва кол Зям лі. Са вец кія 
на ву коў цы атры ма лі ўні каль ныя на ву ко выя звест кі 
пра ўплыў фак та раў кас міч на га па лё ту на фі зі я ла-
гіч ныя, ге не тыч ныя і цы та ла гіч ныя сіс тэ мы жы вых 
ар га ніз маў. Да па лё ту ў кос мас ча ла ве ка за ста-
ва ла ся менш за год.

Ста ні слаў МА НЮШ КА, кам па зі тар, ды ры жор, 
пе да гог:

«Сум лен ныя лю дзі на сум лен най да-
ро зе збі ра юц ца шу каць ка вал ак хле ба».

ЖЫЦЦЁНА ВУ КА І

Па га ры зан та лі: 1. Які яб-
лыч ны ... (19 жніў ня), та кі і сту-
дзень (прык.). 4. На ву ка — не 
... (прык.). 6. Труб ка ма тэ ры я лу, 
згор ну та га для за хоў ван ня. 8. 
Яра слаў ... . Кі еў скі князь, сын 
по лац кай кня гі ні Раг не ды, пры 
якім на Ру сі быў за кла дзе ны 
пер шы яб лы не вы сад, паз ней 
вя до мы як сад Кі е ва-Пя чэр скай 
лаў ры. 9. Чыр во на му яб лы ку 
чар вя то чы на не ... (прык.). 11. 
Тон кая кат ле та. 12. Яб лы не-
вая ... . Дроб нае на ся ко мае, 
яб лы не вы шкод нік. 13. Га ту нак 
поз ніх кіс лых яб лы каў; сок ... 
зні шчае мік ро бы, якія вы клі ка-
юць ды зен тэ рыю. 14. «Хоць бя-
лень ка цві це ла,\\Ды ... яб лыч кі 
ме ла». З бе ла рус кай на род най 
пес ні «Са до вая яб лынь ка». 17. 
... ніз ка — зі ма бліз ка (прык.). 
18. Гус тое яб лыч нае ва рэн не. 
21. Шы ро кі доў гі яр. 22. «Гру-
шы — ... ». Верш Я. Ко ла са. 
25. Ніз, зям ля. 28. «Спа саў ка 
— ... »; так у на ро дзе на зы-
ва юць двух тыд нё вы пост, які 
па чы на ец ца з Мя до ва га Спа са 
(14 жніў ня). 30. Поз на зі мо вы 
га ту нак яб лы каў, вы ве дзе ны 
бе ла рус кі мі се лек цы я не ра мі. 
31. «Дач ка к баць ку ў ... едзе\\
Ды вя зе гас цін чы кі:\\Тры са до-
вых яб лыч кі». З бе ла рус кай на-
род най пес ні «Што за шум па 
дуб ро ве». 32. Га ту нак вя лі кіх 
зі мо вых яб лы каў. 33. Ві но з яб-
лыч на га со ку. 34. Пла ды, якія 
апа лі ў час на валь ні цы.

Па вер ты ка лі: 2. Баць ка 
за ..., а дзе ці за пі рог (прык.). 
3. Зям ля пад ся дзі бай, ага ро-
дам. 5. «Або ан то ны на ліў ныя, 
-\\Для во ка ра дасць і ... !\\Праз-
рыс тыя, ні бы шкля ныя,\\Яны 
на яб лы нях ві сяць». З вер ша 
А. Аст рэй кі «Кал гас ны сад». 
6. «Між ліс цяў скрозь ко лер 
чыр во на-ру жо вы:\\Да спе лі сі-
нап, і шаф ран, і ...». З вер ша 
В. Гар дзея «На Яб лыч ны Спас 
уз дых ну я ў са мо це». 7. Бе лы 
... . Га ту нак ран ніх яб лы каў. 8. 
Ра бот нік мас тац тва. 10. Ма ла-
дыя рас лі ны, вы ра шча ныя ў 
асаб лі вых умо вах і пры зна ча-
ныя для пе ра сад кі ў ад кры ты 

грунт. 15. «Кве цень яб лынь бе-
лых -\\Снеж ная ... ». З вер ша 
— пес ні Д. Пят ро ві ча «Бе лая 
кве цень ка хан ня». 16. «Апа да-
юць яб лы кі:\\То іх атра сае ве-
цер,\\То здзьму хае ..., пра ля та-
ю чы мі ма». З вер ша М. Тан ка 
«Апа да юць яб лы кі».19. Яб лы кі 
ся род са да ві ны ўсё роў на як ... 
ся род гарод ні ны (прык.). 20. 
«Бурш ты на выя ... ў ра се, -\\Гэ-
та ты, мая Бе ла русь!» З вер ша 
П. Пан чан кі «Да ра гая мая Бе-
ла русь!» 23. Бу дзе ... на квет-

цы — бу дзе і яб лык на ста ле 
(прык.). 24. Тое, што і на сціл. 
26. Пла ды ля шчы ны; яны па-
спя ва юць звы чай на к трэ ця му 
Спа су (29 жніў ня). 27. Верх няя 

част ка дрэ ва. 29. Хі міч ны эле-
мент, «га лоў ны склад нік» па-
вет ра.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяр жынск.

«ДА СПЕ ЛІ СІ НАП, І ШАФ РАН, І РА НЕТ»

Па га ры зан та лі: 1. Спас. 4. Му ка. 6. Ру лон. 8. Муд ры. 9. Да кор. 
11. Шні цаль. 12. Тля. 13. Ан то наў ка. 14. Два. 17. Гу сі. 18. Джэм. 21. 
Лог. 22. Са пя жан кі. 25. Дол. 28. Ла саў ка. 30. Ан тэй. 31. Гос ці. 32. 
Апорт. 33. Сідр. 34. Апад.

Па вер ты ка лі: 2. Па рог. 3. Пляц. 5. Кра са. 6. Ра нет. 7. На ліў. 8. 
Мас так. 10. Ра са да. 15. Вяс на. 16. Ка жан. 19. Буль ба. 20. Яб лы кі. 
23. Пча ла. 24. На кат. 26. Арэ хі. 27. Кро на. 29. Азот.

Су свет ны дзень фа та гра фіі. Ад зна ча ец ца з 2010 го да. 75 га доў та му, 19 жніў ня 1939 
го да, урад Фран цыі, ку піў шы па тэнт фран цуз ска га хі мі ка і вы на ход ні ка Луі Жа ка Ман-
дэ Да ге ра аб ме та дзе атры ман ня ад біт ка (да ге ра ты па), зра біў ад крыц цё да ге ра ты паў 
зда быт кам су свет най гра мад скас ці.

У ста год дзе ін тэр нэ ту, план шэ таў і ін шых 
га джэ таў, аказ ва ец ца, ёсць ня ма ла дзя цей, 
якія не толь кі за хап ля юц ца паэ зі яй і про зай, 
але і вель мі доб ра пі шуць са мі. Хлоп чы кам 
і дзяў чат кам да па ма га юць раз віць та лент 
пра фе сі я на лы пя ра. На Ві цеб шчы не гэ тым 
зай ма юц ца чле ны Са ю за пісь мен ні каў Бе-
ла ру сі. Мас ці тыя твор цы з за да валь нен нем 
пра вод зяць для дзят вы ўро кі май стэр ства, 
ар га ні зу юць кон кур сы, рых ту юць да вы дан-
ня ўні каль ныя ча со пі сы.

— Та кія «шко лы» лі та ра тур на га май стэр-
ства дзей ні ча юць у Ві цеб ску, а так са ма ў По-
лац кім, Глы боц кім, Шар каў шчын скім ра ё нах... 
Юныя аў та ры ў лі ку ін ша га бя руць удзел у 

лі та ра тур ных кон кур сах, — рас каз-
вае ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Та ма ра 
КРАС НО ВА-ГУ СА ЧЭН КА, стар шы ня 
Ві цеб ска га аб лас но га ад дзя лен ня 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 

Ча со пі с «Родничок» вы да юць у ві-
цеб скай дзі ця чай біб лі я тэ цы імя Мар-
ша ка пад ку ра тар ствам Ма і ны Ба ба-
ры кі, дзі ця чай пісь мен ні цы, па эт кі, ад ной са 
ста рэй шых май строў сло ва ў кра і не.

На клад «Родничка» не вя лі кі: на ка ля ро-
вым прын та ры раз дру коў ва юц ца не каль кі 
асоб ні каў. А ўсё та му, як рас тлу ма чы лі ў 
біб лі я тэ цы, што ва ўста но вы куль ту ры, зра-
зу ме ла, гро шай заў сё ды ма ла.

Але юныя та лен ты спа дзя юц ца, што 
зной дуц ца доб рыя да рос лыя, якія змо гуць 
да па магчы. Кож ны ну мар — ад на знач на ўні-
каль ны. У пры ват нас ці, юбі лей ны — ілюст-
ра ва ны да во лі пра фе сій ны мі ма люн ка мі 
ад ной з юных аў та рак.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
�

Пер шая чвэрць для гас па да роў пар ке-
та ака за ла ся пра валь най: па да печ ныя 
Ду ша на Гвоз дзі ча са сту пі лі ма ке дон-
цам 14 ач коў. У дру гія двац цаць хві лін 
бе ла ру сы на ват ней кі час вя лі ў лі ку, 
ад нак не здо ле лі скон чыць па яды нак 
пе ра мо гай. Та му ві ной — час тыя стра-
ты, дрэн ная гуль ня на пад бо ры і про-
ма хі. Бал кан цы ж рас стрэль ва лі бе-
ла рус кае каль цо з трох ач ко вай зо ны, 
пры чым у цэль трап ля лі прак тыч на 
ўсе. Са мым вы ні ко вым у бе ла рус кай 
збор най стаў Ві таль Лю тыч: ён на браў 
17 ач коў, хоць і меў сур' ёз ныя праб ле-
мы са штраф ны мі кід ка мі.

— Мы ад да лі ся гэ тай гуль ні на сто пра-
цэн таў, па кі ну лі ўсе сі лы на пля цоў цы. У 
гэ тым мат чы ў нас бы лі праб ле мы з кан-
цэнт ра цы яй, а ў мя не, у пры ват нас ці, — са 
штраф ны мі. На пэў на, за над та спя шаў ся, 
хут ка пры маў ра шэн ні. Дзве пер шыя чвэр ці 
заў сё ды гу ля ем на роў ных, а ў кан цы трэ-
цяй губ ля ем кан цэнт ра цыю, ач кі ў хут кіх 

ад ры вах, прай гра ём пад бор, ідзём на пад-
стра хоў ку і атрым лі ва ем трох ач ко выя. Пе-
рад мат чам раз бі ра лі гуль ню ма ке дон цаў, 
ве да лі, што яны доб ра кі да юць з-за ду гі. 
Трэ нер пра сіў шчыль ней гу ляць у зо не, не 
пра пус каць пра хо даў. Так са ма ў іх вель мі 
моц ны Ры чард Хен рыкс — не аб ход на бы-
ло яго нейт ра лі за ваць. Мы бі лі ся да кан ца. 
Шан цы на вы хад з ква лі фі ка цыі ў нас яшчэ 
ёсць, так што едзем у Да нію. Аба вяз ко ва 
трэ ба абы граць гэ та га са пер ні ка, — ска заў 
Ві таль пас ля за кан чэн ня па ядын ку.

Га лоў ны трэ нер бе ла ру саў Ду шан Гвоз-
дзіч вы веў на пля цоў ку тых жа гуль цоў, што 
ўдзель ні ча лі ў па пя рэд ніх мат чах ква лі фі-
ка цыі. Пас ля мат ча на стаў нік не ўтой ваў 
свай го за сму чэн ня, але ад зна чыў, што яго 
бас кет ба ліс ты вы ка на лі ўсе ўка зан ні і па-
дзя ка ваў хлоп цам за гуль ню.

— Хлоп цы зра бі лі ўсё, што я ска заў. 
Яны ад да лі ўсе сі лы, і ў іх бы ло ве лі зар нае 
жа дан не вый граць. Прай гра лі та му, што ў 
ней кі мо мант бы ла дрэн ная кан цэнт ра цыя 
ў на па дзен ні. Да аба ро ны ў мя не на огул 

ня ма пы тан няў. Ка лі б за раз мож на бы ло 
вяр нуць час і неш та змя ніць у так ты цы або 
ўнес ці ка рэк ты вы ў склад — я ўсё па кі нуў 
бы па-ра ней ша му.

Та кім чы нам, пас ля трох ту раў у ак ты ве 
бе ла ру саў ад на пе ра мо га і два па ра жэн ні 
— гэ та 4 ач кі і трэ ці ра док у гру пе D. На пер-
шым мес цы — збор ная Ма ке до ніі (6 ач коў), 
на дру гім — ка ман да Бель гіі (5 ач коў).

— Я ска заў хлоп цам, што мы яшчэ не 
скон чы лі ква лі фі ка цыю, у нас яшчэ тры мат-
чы, і не вя до ма, які бу дзе вы нік. У се ра ду 
бу дзе вель мі важ ны матч з Да ні яй. У нас 
ёсць шан цы, і мы бу дзем гу ляць да кан ца, 
— да даў Гвоз дзіч.

На га да ем, у фі наль ную ста дыю ЧЕ-2015 
праз ква лі фі ка цыю вый дуць пе ра мож цы ся-
мі груп і шэсць леп шых ка манд, якія за ня лі 
дру гія рад кі. Мес цы ў фі на ле Еў ра бас ке та-
2015 ужо ма юць бас кет ба ліс ты Фран цыі, 
Літ вы, Іс па ніі, Хар ва тыі, Сла ве ніі, Укра і ны, 
Сер біі, Фін лян дыі, Грэ цыі, Тур цыі і Эс то ніі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

У тра ды цый ным спар тыў-
ным агля дзе «Звяз да» пад-
во дзіць ме даль ныя вы ні кі 
бе ла рус кіх лёг ка ат ле таў і 
вес ля роў, а так са ма рас па-
вя дае, чым скон чыў ся трэ-
ці ха кей ны тур нір па мя ці 
Рус ла на Са лея.

1. За тур да фі ні шу пер ша-
га эта пу на цы я наль на га пер-
шын ства па фут бо ле ка ман ды 
раз бі лі ся на шас цёр кі. У гру пу 
шчас ліў чы каў тра пі лі БА ТЭ, 
мін скае «Ды на ма», «Наф тан», 
«Шах цёр», «Го мель» і «Тар пе да-
Бе лАЗ». Ба ры саў ча не на хат-
няй арэ не раз гра мі лі ма гі лёў скі 
«Днепр» (3:0) і ўма ца ва лі ся на 
пер шым рад ку тур нір най таб лі-
цы. А вось фут ба ліс ты мінск ага 
«Ды на ма», га лоў ныя пра сле-
да ва це лі жоў та-сі ніх, не да лі-
чы лі ся ач коў у мат чы су праць 
«Тар пе да», згу ляў шы з жо дзін-
ца мі ў «су хую» ні чыю. Клю ча-
вым мо ман там па ядын ку ста-
ла вы да лен не Чы го зі Удо джы. 
Ад нак, за стаў шы ся ў мен шас ці, 
«бе ла-сі нія» пра цяг ва лі кант ра-
ля ваць ход су стрэ чы. Пас ля мат-
ча га лоў ны трэ нер «Ды на ма» 
Ула дзі мір ЖУ РА ВЕЛЬ за хоў-
ваў па зі тыў ны на строй: «На ват 
пас ля вы да лен ня гу ля лі толь кі 
на пе ра мо гу. Зра зу ме ла, што ў 
мен шас ці шмат мо ман таў быць 
не мо жа. Але па са ма ад да чы і 
жа дан ні зма гац ца да гуль цоў 

прэ тэн зій ня ма. Сён ня мы не 
ад да лі ні мяч, ні тэ ры то рыю, і ў 
гэ тым нам да па мог во пыт па пя-
рэд ня га па ядын ку з БА ТЭ».

Яшчэ адзін матч так са ма 
скон чыў ся без га ля вой ні чы ёй: 
пе ра мож цу не вы яві лі «Слуцк» і 
«Наф тан». Ся род ін шых вы ні каў 
ад зна чым не ча ка ную пе ра мо гу 
«Бел шы ны» над «Шах цё рам» — 
2:1. Вы ра шаль ны гол са штраф-
но га за біў Дзміт рый Хле ба со лаў. 
Акра мя гэ та га, пе ра ка наў чыя 
пе ра мо гі зда бы лі «Го мель» (1:0) 
і «Не ман» (2:1), якія пе рай гра лі, 
ад па вед на, «Мінск» і брэсц кае 
«Ды на ма».

2. «Ды на ма» ўпер шы ню 
атры ма ла пе ра мо гу на тур ні ры 
па мя ці Рус ла на Са лея. У фі на-
ле «зуб ры» ўпэў не на пе рай гра-
лі збор ную бе ла рус кіх клу баў — 
3:0. Дубль на ра хун ку Паў ла Раз-
ва доў ска га. Яшчэ ад ну шай бу за 
«бе ла-сі ніх» за кі нуў Нік Бэй лен. 
На дру гім мес цы фі ні ша ваў ХК 
«Со чы», які раз гра міў збор ную 
бе ла рус кіх клу баў і ХК «Не ман», 
але са сту піў бу ду чым пе ра мож-
цам яшчэ ў пер шым мат чы. Леп-
шы мі гуль ца мі тур ні ру бы лі пры-
зна ны ва ра тар «Ды на ма» Ларс 
Хаў ген, аба рон ца «Со чы» Мі кі та 
Шчы тоў і фор вард збор най клу-
баў Аляк сандр Ма ця ру хін. Прыз 
леп ша га ма ла до га гуль ца атры-
маў аба рон ца «зуб роў» Яў ген 
Лі са вец.

3.  Бе ла рус к ія 
спарт сме ны вый гра лі 
ме даль ны за лік хат ня-
га чэм пі я на ту све ту 
па вес ла ван ні на бай-
дар ках ка ноэ ся род 
сту дэн таў, які пра хо-
дзіў з 14 па 17 жніў ня ў 
За слаўі. Толь кі ў апош-
ні дзень спа бор ніц тваў 
бе ла ру сы ўзні ма лі ся 
на п'е дэс тал 14 ра зоў! 
Уся го ў ак ты ве на шай 
збор най 20 уз на га род 
— 13 за ла тых, 1 ся рэб-
ра ная і 6 брон за вых. 
Дру гое і трэ цяе мес ца 
ў ме даль най гон цы за-
ня лі збор ныя Поль шчы 
і Чэ хіі ад па вед на.

4. А вось на чэм пі-
я на це Еў ро пы па лёг-
кай ат ле ты цы, які пра-
хо дзіў з 12 па 17 жніў ня ў швей-
цар скім Цю ры ху, на шы спарт сме-
ны здо ле лі за ва я ваць толь кі дзве 
ўзна га ро ды. За тое вы шэй шай 
про бы! Упер шы ню чэм пі ё нам 
Еў ро пы стаў наш пра слаў ле ны 
дзе ся ці бо рац, ся рэб ра ны пры-
зёр пе кін скай Алім пі я ды Анд рэй 
Краў чан ка. Яшчэ ад но дэ бют нае 
«зо ла та» зда бы ла Ма ры на Ар за-
ма са ва, якая бы ла леп шай у бе гу 
на 800 м. У вы ні ку ў ме даль ным 
за лі ку збор ная Бе ла ру сі фі ні ша-
ва ла на дзя ся тым мес цы.

5. Збор ная Бе ла ру сі па 
пляж ным фут бо ле, пе рай граў-
шы ка ман ду Гер ма ніі 3:3 (9:8 па 
пе наль ці), за ня ла сё мае мес ца ў 
су пер фі на ле Еў ра лі гі. Ня гле дзя-
чы на тое, што на гру па вым эта-
пе на шы спарт сме ны прай гра лі 
ва ўсіх трох мат чах, гэ ты вы нік 
мож на лі чыць ста ноў чым. Бо бе-
ла рус кія «пляж ні кі» ўпер шы ню 
вы сту па лі ў фі наль ным раў ндзе 
ро зыг ры шу Еў ра лі гі.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Майстар-класМайстар-клас  ��

Пра СПОРТПра СПОРТ  ��

СКЛА ДА НЫ ШЛЯХ У ЕЎ РО ПУ
Муж чын ская збор ная па бас кет бо ле ў 3-м мат чы ква лі фі ка цыі
да чэм пі я на ту Еў ро пы прай гра ла збор най Ма ке до ніі

УПЕР ШЫ НЮ ЧЭМ ПІ ЁН КА!

Ма ры на АР ЗА МА СА ВА ця пер мо жа
га на рыц ца зван нем чэм пі ён кі Еў ро пы!

Яно зроб ле на па 
іні цы я ты ве СТАА «НТС» 
(пра ва ўла даль нік 
ганд лё ва га зна ка «Род ная 
сто ро на») і аса цы я цыі 
«Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 
фут бо ла».

Мі ні-фут боль нае по ле мае 
штуч нае па крыц цё і раз лі ча на 
на круг ла га до вае вы ка ры стан-
не. До ступ ту ды сва бод ны для 
ўсіх ах вот ных. Гэ та ўжо шос тая 
спар тыў ная пля цоў ка, па бу да ва-
ная на Гро дзен шчы не ў рам ках 
са цы яль на га пра ек та «Род ная 
сто ро на» — дзе цям». Ра ней та-
кія ж бы лі ад кры ты ў Аст раў цы, 
Смар го ні, Мас тах, Сло ні ме і аб-
лас ным цэнт ры. А ўво гу ле на 
пра ця гу 5 га доў у Бе ла ру сі мяр-
ку ец ца па бу да ваць 118 пля цо вак 
для гуль ні ў мі ні-фут бол. 25 з іх 
ужо ў экс плу а та цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПАДАРУНАК 
ДЗЕЦЯМ
У Лі дзе з'я ві ла ся 
су час нае
мі ні-фут боль нае 
по ле

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Хачу быць літаратарам!..
У Віцебску прайшла прэ зен та цыя 
не звы чай на га ча со пі са,
які ства ра юць дзе ці


