
Па вер ты ка лі: 1. Ста ра даў ні аб рад пры на шэн ня 
да роў ду хам прод каў, ба гам, свя тым. 2. Цеп ла аб мен-
ны апа рат па ра тур бін ных уста но вак. 3. Па пя ро вая 
вок лад ка па верх пе ра плё ту кні гі. 4. Бе ла рус кі спя вак 
(лі ры ка-дра ма тыч ны тэ нар). 5. Да ха вы ма тэ ры ял. 7. 
Слуп, да яко га пры ма цоў ва ец ца створ ка ва рот. 8. 
Упа ко вач ная ме ра сы ра ві ны. 10. Бе ла рус кі асвет нік, 
пісь мен нік эпо хі Ад ра джэн ня. 12. Та по ля дры жа чая. 
Драў ні на ідзе на вы раб за па лак. 14. Ду ха вы кла віш-
ны му зыч ны ін стру мент. 15. На яў насць у ар га ніз ме 
пры кмет, якія іс на ва лі ў яго да лё кіх прод каў. 19. 
Паў ноч ная па ляр ная воб ласць зям но га ша ра. 22. 
Дру кар скі пра галь ны ма тэ ры ял для па ве лі чэн ня пра-
меж каў па між рад ка мі тэкс ту. 24. Рус кі ві я лан чэ ліст, 
ды ры жор. Га на ро вы член Ка ра леў скай ака дэ міі му-
зы кі ў Лон да не (1961). 26. Адзі ны бог му суль ман скай 
рэ лі гіі. 27. Са мы вы со кі вул ка ніч ны ма сіў Ар мян ска га 
на гор'я. 28. Струн ны шчып ко вы му зыч ны ін стру мент, 
па доб ны да ман да лі ны. 30. Сум ка, тор ба. 33. «Док-
тар» сель ска гас па дар чай ні вы. 34. Гар мон маз га-
во га слоя над ны рач ні каў. Шмат вы дзя ля ец ца пры 
эма цы я наль ных на груз ках. 35. Ры ба лоў ная снасць 
у вы гля дзе ко ну са па доб най сет кі. 38. Між на род ны 
да га вор. 39. Пры ла да для апра цоў кі ску ры, ра гоў, 
кос ці і дрэ ва. 40. Рас каз пра не звы чай ную смеш ную 
па дзею, сі ту а цыю, ры су ха рак та ру ча ла ве ка. 42. 
Сі бір ская ра ка. 45. Хі міч ны эле мент, су сед ге лію 
і бе ры лію. 46. Па да так у Рус кай дзяр жа ве ХVІ — 
ХVІІІ ст. 48. Шах мат ная фі гу ра.

Па га ры зан та лі: 1. Тып ру ка піс на га эн цык ла пе-
дыч на га да вед ні ка бе ла рус ка га ся рэд ня веч ча. 6. Ён 
жа і асёл. 9. Пра цэс на быц ця сіс тэ ма ты за ва ных ве-
даў. 10. Бер вя но ці тоў сты брус, ума ца ва ныя вер ты-
каль на. 11. Ва ра тар, які ў свой час гу ляў за ка ман ду 
«Бе ла русь» г. Мін ска. У 1969-м вы кон ваў аба вяз кі 
га лоў на га трэ не ра «Ды на ма» (Мінск). 13. За се я нае 
по ле. 15. Ра ка на Лю бан шчы не, апе тая Я. Ку па лам. 
16. Верш Я. Ку па лы (1908). «Стаў з тру доў гар ба-
ты//Хоць яшчэ не стар//Пад бел па біў пя ты//За га-
рэў увесь твар». 17. Ар хі тэк тур на-кан струк тыў ны 
эле мент кры ва лі ней на га кон ту ру. 18. Экс-чэм пі ён 

све ту па шах ма тах. 20. Па кут ні ца. Яе ўша ноў ва-
юць у сту дзе ні кож на га го да. 21. Пры ста са ван не 
для рас паль ван ня і пад тры ман ня агню. 23. Го рад у 
Ін дыі на р. Джам на. 25. Па га ня ты ця лят. 29. Раз на-
від насць ата маў ад на го і та го ж хі міч на га эле мен та. 
31. Сло ва змен ная ка тэ го рыя імен ных час цін мо вы. 
32. Ма шы на для рас пра цоў кі грун ту (гор най па ро-
ды). 34. Па эт-ім пра ві за тар у на ро даў Ся рэд няй Азіі. 
36. Вай ско вае злу чэн не з не каль кіх ба таль ё наў або 
пал коў. 37. «Вя сель ны» пе ры яд у рыб. 39. «Зор ка» 
бе ла рус ка га ха кея, апош ні час гу ляў за ха кей ны 
клуб Яра слаў ля. За гі нуў у авія ка та стро фе. 41. Тое, 
што і гас ці нец. 43. Рас лі на ро ду віш ня. Гл. зды мак. 
44. Ра га вы вы ступ на на гах са мцоў не ка то рых пту-
шак. 45. Па мяш кан не, дзе за клю чы лі «са юз» ве нік 
з па рай. 47. Тоў стая шоў ка вая тка ні на з вор сам. 48. 
Драў ля ная або ме та ліч ная па су дзі на з руч кай для 
піц ця ва ды. 49. Птуш ка, якая ля та ла ўна чы, ін шым 
птуш кам смерць на сі ла. 50. Плыт для пе ра пра вы 
це раз ра ку. 51. Твор, са ты рыч на або ка міч на пад-
роб ле ны пад ін шы твор. 52. Вы со кая цы лінд рыч ная 
па су дзі на з на крыў кай для вад ка сцяў. 53. Ка па се на. 
54. Гэ ты та нец са ста рэў, га во рыць сёй-той ця пер.

Ула дзі мір ЕС МАН ТО ВІЧ.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.33 19.39 13.06
Вi цебск — 6.21 19.30 13.09
Ма гi лёў — 6.23 19.29 13.06
Го мель — 6.22 19.24 13.02
Гродна — 6.49 19.54 13.05
Брэст    — 6.51 19.53 13.02

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля, Арсенія, Георгія, 
Дзяніса, Паўла. 
К. Ірмы, Лукі, Мікалая.

Месяц
Поўня 9 верасня. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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1721 год — пад пі са ны Ні штац кі мір ны да-
га вор. Ён стаў вя лі кім да сяг нен нем 

рус кай дып ла ма тыі, бо вы ра шыў гіс та рыч ную 
за да чу, якая ста я ла пе рад Ра сі яй з ча соў Іва-
на ІІІ, — атры маць вы хад да Бал тый ска га мо ра. 
Ні штац кі мір за вяр шыў двац ца ці га до вую вай ну 
па між Ра сій скім цар ствам і Шве цы яй, вя до мую 
яшчэ як Вя лі кая Паў ноч ная вай на. Пас ля пе ра-
мо гі Ра сія пе ра тва ры ла ся ў вя лі кую дзяр жа ву з 
су час най пер ша клас най ар мі яй і ма гут ным фло-
там на Бал ты цы. Шве цыя пры зна ла да лу чэн не 
да Ра сіі паў ноч най Лат віі, усёй Эс то ніі, абод вух 
бе ра гоў Ня вы, паўд нё ва-за ход ня га Пры ла даж жа, 
част кі Ка рэ ліі і ін шых тэ ры то рый. Та кім чы нам быў 
за бяс пе ча ны вы хад да мо ра і ад ноў ле ны мар скі 
ган даль з Еў ро пай.

1929 год — на ра дзіў ся Яў ген Аляк санд-
ра віч Гле баў, бе ла рус кі кам па зі тар, 

пе да гог, на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1973) і СССР 
(1984). У 1956 го дзе скон чыў Бе ла рус кую кан-
сер ва то рыю, з 1971-га вы кла даў там жа. Аў тар 
ба ле таў «Ма ра», «Аль пій ская ба ла да», «Вы бран-
ні ца», шмат лі кіх опер, сім фо ній, ара то рый, ін стру-
мен таль ных п'ес і пе сень, му зы кі да дра ма тыч ных 

спек так ляў і кі на філь маў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1970). Па мёр у 2000 го дзе.

1941 год — у хо дзе Сма лен скай біт вы 
са вец кія вой скі раз бі лі гру поў ку фа-

шысц кіх вой скаў у ра ё не Ель ні. Нем цы ў па ні цы па-
кі да лі ба я выя па зі цыі, 
па ча ла ся пе ра гру поў-
ка войск. Сма лен ская 
біт ва зна мя наль ная 
тым, што ўпер шы ню ў 
хо дзе Дру гой су свет-
най вай ны гіт ле раў цы 
бы лі вы му ша ны пе-
рай сці да аба ро ны, а іх план ма лан ка вай вай ны 
даў сур' ёз ную рас ко лі ну. За муж насць і ге ра ізм у 
гэ тых ба ях ча ты ром са вец кім ды ві зі ям бы ло пры-
свое на зван не гвар дзей скіх.

Пётр МСЦІ СЛА ВЕЦ, рускі першадру кар:

«На ват ка лі толь кі адзін та лент бу дзе ка-
му-не будзь да ве ра ны, то на ле жыць не ле на-
вац ца, а ста ран на пра ца ваць, ба ю чы ся ка ры 
за яго ўтой ван не».
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Быць май страм сва ёй спра вы, але не пры цяг ваць да ся бе ўва гі — стыль 
іх жыц ця. Гэ тыя лю дзі свя та па ва жа юць і ша ну юць тра ды цыі і вы то кі, 
час цей за ўсё жы вуць шчас лі вым, за па во ле ным і спа кой ным жыц цём. 
Яны прак тыч ныя, ве да юць са бе ца ну, вы гля да юць пе рад усі мі вель мі 
зба лан са ва ны мі і па-доб ра му ста біль ны мі асо ба мі; яны час та бы ва юць 
кан сер ва тыў ны мі, але імк нуц ца мець по бач ары гі наль ных лю дзей, 
парт нё раў і су жэн цаў. Ім нель га да зва ляць са бе спы няц ца па шля ху да мэ ты, 
а імк нуц ца зна хо дзіць больш перс пек тыў ныя аб ся гі для рос ту і раз віц ця. 

Ка лі яны здо ле юць знай сці шчас це ў аса біс тым жыц ці, ім ляг чэй бу дзе адоль ваць 
бяз лад дзе ва кол ся бе.

Зда ва ла ся б, на вош та за бой цу най-
маць за бой цу, каб за біць за бой цу за бой-
цы, які за біў за бой цу за бой цы, але Дан-
цо ву бы ло не спы ніць...

У мі лі цыю звяр та ец ца за пла ка ная 
жан чы на:

— Знай дзі це май го му жа, я жыць 
без яго не ма гу, а ён знік.

— Ка лі гэ та зда ры ла ся?
— Ты дзень та му.
— Але ча му вы толь кі сён ня пра гэ та 

за яў ля е це?
— У яго сён ня зар пла та...

Жан чы на, якая доў га ду ма ла, што 
ўзяць — пель ме ні або эс кі мо, ад ма ро зі-
ла ру ку.
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ШОС ТЫ ТУР
Яго за дан ні пад рых та ва ны да кон кур-

су «Па го да ў до ме-10» вя ду чым руб ры кі. 
У іх па тра бу ец ца пе рай граць чор ных пры 
пер шым хо дзе бе лых:

№ 16. Бе лыя: a1, c5, d4, e3, e5, g1, 

h4 (7). Чор ныя: a5, b2, c3, c7, e7, f2, f6, 
g7, h8 (9).

№ 17. Бе лыя: a1, a5, c5, d4, e3, g1, h4 
(7). Чор ныя: c3, c7, e5, e7, f2, f6, g7, h8, 
дам ка b2 (9).

№ 18. Бе лыя: a1, a3, a7, c1, d2, e3, f2, 
h2, h6 (9). Чор ныя: a5, b4, c3, d6, e5, f8, 
g7, h4, дам ка c5 (9).

Ад ка зы на пра ця гу двух тыд няў на кі-
роў вай це на ад рас: 220013, г. Мінск, вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10а, га зе та «Звяз да», 
руб ры ка «Шаш кі».

На пе ра да вых па зі цы ях
У мі ну лым вы пус ку мы па ве да мі лі вы-

ні кі між на род на га кон кур су «Бе ла русь-
2013». На гад ва ем, што кам па зі цыі май-
стра з Жо дзі на Аляк санд ра Ля хоў ска га ў 
ка тэ го рыі А (раз дзел за дач-64) пры нес лі 
яму пер шы і трэ ці пры зы. І гэ та зу сім не 
вы пад ко ва. На прык лад, у ЧРБ-16 (2012) 

ён так са ма быў на пе ра да вых па зі цы ях: 
ус ту піў паль му пер шын ства толь кі чэм-
пі ё ну све ту Ана то лю Ша ба лі ну — між-
на род на му май стру з Мін ска. За дру гі 
па каз чык (28, 25 ач ка ў агуль ным за лі ку) 
А. Ля хоў ска му за слу жа на ўру ча ны ся рэб-
ра ны ме даль. Па зна ём це ся з яго леп шай 
за да чай у гэ тым чэм пі я на це — спа бор ніц-
тве вы со ка га рэй тын гу:

Бе лыя: 8, 9, 10, 14, 17, 18, 25, 30, дам-
кі 13, 21, 22, 36, 39 (13). Чор ныя: 32, 38, 
дам ка 2 (3). За мкнуць прос тую чор ных на 

па лях 20 і 45 (7,75 ач ка па змес це): 2127 
(23A) 3933, 3024, 24, 10 (27) 29#. A (3) 11, 
13, 27, 5, 49, 20, 33/6, 35, 40, 50#.

Пе ра мож цы ад зна ча ны
У спа бор ніц твах звяз доў скіх ра шаль-

ні каў пе ра маг лі: мін ча не В. Лог ві наў і В. 
Шуль га, А. Ка мін ская з Ві лей кі, А. Пяр-
халь скі (Глы бо кае) і А. Шур пін з Клі ма ві-
чаў (аў тар скі кон курс-17 П. Шклу да ва); 
А. Бе лы і П. Шклу даў (На ва по лацк), У. 
Валч коў (Ма ла дзеч на), У. Бан да рык (в. 
Лу га вая Сла ба да Мінск ага ра ё на) і мін-
ча нін А. Літ ві наў (аў тар скі-18 В. Шуль гі) 
і І. Ана ніч (Грод на), А. Бе лы, мін ча нін В. 
Ва ру шы ла, С. Ня ча еў (Ба ра на ві чы) і В. 
Тал ка чоў з в. Уз дзе ві чы Клі ма віц ка га ра-
ё на (№ 19 Д. Кам чыц ка га).

Пе ра мож цы па цвер дзі лі сваё вы со кае 
зван не пер ша клас ных ра шаль ні каў. Кож-
ны лаў рэ ат атры маў сюр прыз ад аў та ра 
ад па вед на га кон кур су.

Ра шэн ні
«Па го да ў до ме-10» (М. Гру шэў скі): 

№ 10. D6, h8, f8, g5!, a1x, № 11. De7, c7, 
h8, h6, c1 (ab2, d2) c3x і № 12. Fe7, e3, 
g3, g5, d8, d8:g5:c1:a3:c5:g1#.

«Па ча ло ся ўсё зу сім спан тан на, — дзе-
ліц ца вы то ка мі ідэі са ліст гур та «Чук і 
Гек» Па вел Сы ра еж кін. — Мы з сяб ра мі 
аб мяр коў ва лі: вось мно гія ар тыс ты за-
хап ля юц ца фут бо лам, шмат га доў іс нуе 
на ват «зор ны» фут боль ны клуб «Арт-
Старс». А ці ёсць у нас тыя, хто ці ка віц-
ца і сам гу ляе ў бас кет бол? Кі ну лі кліч у 
са цы яль ныя сет кі — на збі ра ла ся ка ля 

20 ча ла век, да стат ко ва, каб згу ляць у 
«два ра вы бас кет бол» і ўзга даць, як гэ та 
бы ло ў юнац тве. Але да во лі хут ка ідэя 
на бы ла больш глы бо кі сэнс: мы вы ра-
шы лі ўзняць на строй не толь кі са бе, але 
і са май вы ні ко вай бе ла рус кай ка ман дзе 
ў гуль ня вых ві дах спор ту, тым больш у 
іх на пе ра дзе ад каз ныя стар ты — чэм пі-
я нат све ту!».

На за клік ка лег па цэ ху ад гук ну лі ся, 
на прык лад, тэ ле вя ду чыя Алег Ціт коў, 
Дзміт рый Ках но, Ілья Ко на наў, Іван Ва-
бі шчэ віч, Ві таль Вод неў, Ар цём Ахпаш, 
спе ва кі Юрый Ва шчук (Тэа), Ар цём Мі-
ха лен ка, Дзі мітр Ка па чоў, Стэ фан Ка-
ко (вы ка наў ца хіп-хо пу, яко га ўдзель ні кі 
ка ман ды жар там на зы ва юць «наш цем-
на ску ры ле гі я нер»), ар тыс ты і шоў ме ны 
Па вел Шас та коў, Мі ка лай Дра чын скі, 
Ва сіль Ан ці паў, Мак сім Югаў, Дзміт-
рый Но вік… Зрэш ты, пас ля пуб лі ка цыі 
рэ парт ажу і здым каў з пер шай жа трэ-
ні роў кі ко ла ах вот ных тра піць у ме ды я-
з бор ную па вя лі чы ла ся прак тыч на ўдвая. 
Хоць трох га дзін ныя трэ ні роў кі на ват тым 
ар тыс там, хто сяб руе са спор там, да юц ца 
зу сім ня прос та. «У шко ле я ак тыў на гу ляў 
у бас кет бол, та му ду маў, што асаб лі вых 
цяж кас цяў не бу дзе — на вы кі ж за ста лі-
ся. Але на на ступ ную ра ні цу ад чу ваў ся-
бе, мяк ка ка жу чы, дзіў на», — з усмеш кай 
дзе ліц ца Юрый Ва шчук. «А я за тое пас ля 
на шых трэ ні ро вак, ба дай, упер шы ню ў 
жыц ці пра бег учо ра пяць кі ла мет раў!» — 

амаль па-дзі ця чы за хап ля ец ца тэ ле- і ра-
дыё вя ду чы Па вел Шас та коў.

Наз ву на ва спе ча ная збор ная са бе вы-
бра ла сім ва ліч ную — «Брац тва коль ца». 
«Але не шу кай це ана ло гій з Тол кі е нам! — 
па пя рэдж вае прад зю сар і тэ ле вя ду чы Алег 
Ціт коў. — Ад туль мы ўзя лі толь кі пры го жае 
сло ва злу чэн не, а воб ра зы зу сім ін шыя. 
Коль ца ў на шым вы пад ку — не толь кі бас-
кет боль нае, але і ко ла МКАД. Мы, у прын-
цы пе, не «се леб ры ці», а прос та хлоп цы 
са спаль ных ра ё наў Мін ска — Ма лі наў кі, 
Се раб ран кі, Уруч ча… Ну, і не каль кі прад-
стаў ні коў цэнт раль най част кі го ра да».

На трэ ні роў ках, пры зна юц ца, за бы ва-
юць, хто з Ша ба ноў, а хто з Паўд нё ва г а 
За ха ду, і хто ка му ся бар ці не пры яцель — 
столь кі за па лу і эмо цый дае са ма гуль-
ня. «Гэ тая ідэя аб' яд на ла асоб, якія, як ні 
дзіў на, змаг лі ўжыц ца ў ад ной ка ман дзе, 
хоць у пра фе сіі мно гія з нас — пра мыя 
кан ку рэн ты, — за ўва жае шоў мен Мак-
сім Югаў. — Мы яшчэ ні ра зу не па бі лі ся, 
уяў ля е це! За тое ўжо аб мяр коў ва ем пла-
ны на перс пек ты ву — як доб ра бы ло б 
не аб мя жоў вац ца ра за вай іні цы я ты вай, 
а пра цяг ваць вы клі каць на бой роз ныя 
ама тар скія ка ман ды, каб па пу ля ры за-
ваць гуль ню ў бас кет бол, каб на га даць, 
якое гэ та вы дат нае і зда ро вае баў лен не 
ча су». А на дзве ка ман ды для пер ша га 
мат ча ўдзель ні кі вы ра шы лі па дзя ліц ца па 
геа гра фіч ным прын цы пе — па дзя ліў шы 
кар ту го ра да на дзве част кі.

Ме дыя-ка ман да яшчэ зу сім ма ла-
дая — ёй уся го кры ху больш за 10 дзён. 
Але да пад рых тоў кі да бу ду чай гуль ні 
ўдзель ні кі па ды шлі вель мі ад каз на, пе ра-
гле дзеў шы рэ жым на гру зак, хар ча ван ня 
і сну. Тое, што пе ра ацэнь ваць улас ныя 
сі лы нель га і звы чай ныя за ня ткі фіт не сам 
іс тот най фо ры не да юць, ста ла зра зу ме-
ла ўжо на пер шых трэ ні ро вач ных гуль-
нях, ка лі не ка то рыя ўдзель ні кі атры ма лі 
траў мы. Трэ ні роў кі, да рэ чы, пра во дзіць 
Юрый Воўк, вя до мы як во пыт ны трэ нер, 
а так са ма ар га ні за тар чэм пі я на таў кра і-
ны па бас кет бо ле. Дый су дзіць гуль ню ў 
Па ла цы спор ту бу дуць так са ма пра фе сі-
я на лы: суд дзя вы шэй шай ка тэ го рыі чэм-
пі я на ту Бе ла ру сі і суд дзя між на род на га 
кла су (ФІ БА). Гу ляць бу дуць так са ма па 
ўсіх пра ві лах, 4 пе ры я ды па 10 хві лін, а 
па між чвэр ця мі абя ца юць здзі віць гле да-
чоў яшчэ і ад мыс ло вай шоу-пра гра май. 
Ка мен та та рам ме ды я мат ча пас ля доў гіх 
спрэ чак — бо амаль кож ны пра па ноў ваў 
сваю кан ды да ту ру — быў абра ны тэ ле-
вя ду чы Ві таль Вод неў. А на стаў ні ка мі 
ка ман даў «Ус хо ду» і «За ха ду» пад час 
мат ча ста нуць удзель ні цы на цы я наль-
най збор най Але на Леў чан ка, Ка ця ры на 
Сны ці на, Тац ця на Ліх та ро віч і На тал ля 
Мар чан ка.

Да рэ чы, на жар тоў ныя кпі ны, маў ляў, 
як муж чын скае эга змі ры ла ся з тым фак-
там, што ру ліць ка ман да мі бу дуць дзяў ча-
ты, «бра ты коль ца» на пе ра бой удак лад-
ня юць: не змі ры лі ся, а на тхні лі ся!

— Мы вель мі ра ды, што «ру ліць» бу-
дуць яны, а не мы, — за пэў ні вае Па вел 
Сы ра еж кін, — інакш па ча ла ся б та кая 
вак ха на лія!

— Муж чын скі ша ві нізм тут не да мес-
ца, бо гуль ня на огул ла дзіц ца ме на ві та 
дзе ля дзяў чат, дзе ля та го, каб ак цэн-
та ваць ува гу на жа но чай на цы я наль-
най збор най, — пад крэс лі вае Алег Ціт-
коў. — Па ву чыц ца ў іх бу дзе над звы чай 
ці ка ва — і, што ўтой ваць, ёсць сты мул 
пад цяг нуц ца ва ўсіх сэн сах гэ та га сло ва. 
Па коль кі ў збор най мно гія дзяў ча ты не 
за му жам, а ў нас ха пае ха лас тых хлоп-
цаў, гэ та яшчэ і ма ты вуе па ка заць ся бе 
з най леп ша га бо ку.

— А для мя не гэ та на огул ці ка вы 
во пыт, — пры зна ец ца ды джэй Мі ха іл 

Ру фус, — бо я апош ні год бяз вы лаз на 
пра вёў у Мек сі цы, кра і не, дзе ў жан чын, 
мяк ка ка жу чы, ня шмат шан цаў пра явіць 
ся бе ў якас ці кі раў ні коў.

— Вя до ма, хва ля ван не пры сут ні чае, — 
да дае Па вел Шас та коў, — бо мы ўсве-
дам ля ем, што дзяў ча ты бу дуць па гля даць 
на нас кры ху па блаж лі ва — што з вас 
узяць, па вы дур няй це ся ўжо… Без умоў-
на, та кіх про фі, на ват, не па ба ю ся гэ тых 
слоў, спар тыў ных ку мі раў, на гуль ню якіх 
ра ней гля дзеў толь кі па тэ ле ві за ры, хо-
чац ца не пад вес ці, хоць і ёсць су мнен ні, 
ці спра віш ся з усі мі за да ча мі і кам бі на цы-
я мі, якія яны нам пад ка жуць.

З ДРУ ГО ГА БО КУ 
— Пер шая трэ ні роў ка хлоп цаў бы ла 

прос та бе га ні най з мя чом у сты лі «бі — 
бя жы», — дзе ліц ца ўра жан ня мі ад пра цы 
з ме ды я пер со на мі трэ нер Юрый Воўк. — 
Бы лі не каль кі ча ла век, якія ра ней сур' ёз-
на зай ма лі ся бас кет бо лам і маг лі склас ці 
кас цяк ка ман ды. Але ас тат нія зна хо дзі-
лі ся на ўзроў ні два ро вай ка ман ды; да вя-
ло ся тлу ма чыць і пра ві лы, і тэх ні ку, і сут-
насць гуль ні, каб гле да чы, якія прый дуць 
на матч, не рас ча ра ва лі ся.

— «Зор ку» на пля цоў цы ні хто не 
ўклю чаў?

— На ват і бліз ка не бы ло. Усе ж да-
рос лыя лю дзі, па спя хо ва рэа лі зу юць ся бе 
кож ны ў сва ёй сфе ры і ве да юць, дзе ля 
ча го за ду ма лі гэ ты матч. Я ні ко га не імк-
нуў ся «па стро іць» — яны ве да юць мой 
бас кет боль ны аў та ры тэт і та му ва ўсім, 
што да ты чыц ца гуль ні, пры слу хоў ва лі ся 
да па рад.

— Як мяр ку е це, ці змо гуць та кія мат-
чы (ка лі пра ект усё ж атры мае пра цяг) 
па пу ля ры за ваць і пры цяг нуць ува гу да 
не за слу жа на пад за бы тай гуль ні?

— Ад на знач на пра ект вель мі ці ка вы 
на перс пек ты ву. Я вель мі спа дзя ю ся, што 
гэ ты прык лад бу дзе за раз лі вым, пад цяг-
нуц ца ін шыя ама та ры і ўдас ца са браць 
па доб ныя ка ман ды, ска жам, з тэ ат раль-
ных ак цё раў, тэ ле ві зій ні каў і г. д., каб пра-
во дзіць мат чы па між імі, каб па пу ля ры за-
ваць бас кет бол ся род тых лю дзей, якія 
ра ней не за хап ля лі ся гуль нёй. Але для 
гэ та га нель га за кі даць трэ ні роў кі, усім 
хлоп цам ёсць ку ды рас ці.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Арт-ідэя Арт-ідэя   ��

А вы ве да лі, што?..
� Бе ла рус кія бас кет ба ліст кі пер-

шы мі з усіх збор ных вы сту пі лі не ў 
шор тах і май ках, а ў су кен ках (на 
ЧС-2010), чым вы клі ка лі су цэль нае 
за хап лен не ў ба лель шчы каў.

� У 2008 го дзе ўпер шы ню ў гіс то-
рыі лет ніх гуль ня вых ві даў спор ту Бе-
ла русь бы ла прад стаў ле на на Алім пі я-
дзе ў ка манд ных ві дах. На ша збор ная 
за ня ла вы ні ко вае 6-е мес ца.

� Па вод ле не афі цый на га рэй тын гу 
заў зя та раў, бас кет боль ная жа но чая 
збор ная — са мая пры го жая ся род ін-
шых на цы я наль ных ка ман даў.

Па вер ты ка лі: 1. Ах вя рап ры на шэн не. 2. Кан-
дэ нса тар. 3. Су пер вок лад ка. 4. Ба бій. 5. Шы фер. 
7. Шу ла. 8. Кі па. 10. Ска ры на. 12. Асі на. 14. Ар ган. 
15. Ата візм. 19. Арк ты ка. 22 Шпо на. 24. Рас тра по-
віч. 26. Алах. 27. Ара рат. 28. До мра. 30. Кай стра. 
33. Аг ра ном. 34. Ад рэ на лін. 35. Не рат. 38. Трак тат. 
39. Скра бок. 40. Анек дот. 42. Ан га ра. 45. Лі тый. 46. 
Ясак. 48. Конь.

Па га ры зан та лі: 1. Аз бу коў нік. 6. Ішак. 9. Аду-
ка цыя. 10. Слуп. 11. Дзе ні сен ка. 13. Ні ва. 15. Арэ са. 
16. «Ара ты». 17. Ар ка. 18. Ананд. 20. Вар ва ра. 21. 
Ачаг. 23. Аг ра. 25. Ма кар. 29. Іза топ. 31. Склон. 32. 
Эк ска ва тар. 34. Акын. 36. Бры га да. 37. Не раст. 39. 
Са лей. 41. Тракт. 43. Ча рэш ня. 44. Шпо ра. 45. Лаз ня. 
47. Ак са міт. 48. Ко наў ка. 49. Са ва. 50. Па ром. 51. 
Па ро дыя. 52. Бі тон. 53. Ку ча. 54. Вальс.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Бі, бя жы, пе ра ма гай!
ВЯ ДО МЫЯ АР ТЫС ТЫ, ТЭ ЛЕ ВЯ ДУ ЧЫЯ ЗА СНА ВА ЛІ «БРАЦ ТВА КОЛЬ ЦА»,

КАБ ПАД ТРЫ МАЦЬ БЕ ЛА РУС КІХ БАС КЕТ БА ЛІС ТАК 

ШАШКІШАШКІ Пад рэ дак цы яй між на род на га ар біт ра 
Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

У ня дзе лю, 14 ве рас ня, у Мін ску 
стар туе між на род ны тур нір па бас-
кет бо ле па мя ці Ся мё на Ха ліп ска га. 
У гэ ты ж дзень, ад ра зу пас ля гуль-
ні на цы я наль ных бас кет боль ных 
збор ных Бе ла ру сі і Кі тая, у ста ліч-
ным Па ла цы спор ту ад бу дзец ца не-
звы чай ны матч «Ус ход су праць За-
ха ду». Най пер шая яго ад мет насць 
у тым, што ка ман ды сфар мі ра ва-
ны не з пра фе сій ных гуль цоў, а з 
вя до мых муж чын ай чын на га шоу-
біз не су — спе ва коў, му зы кан таў, 
тэ ле вя ду чых. А га лоў нае, ар га ні за-
ва ны гэ ты матч спе цы яль на ў пад-
трым ку бе ла рус кіх бас кет ба ліс так 
на чэм пі я на це све ту па бас кет бо ле, 
што прой дзе сё ле та на пры кан цы 
ве рас ня — у па чат ку каст рыч ні ка 
ў Тур цыі.


