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НАПРЫКАНЦЫ
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 Спорт-тайм

СЁННЯ

ПЕРАМОЖЦЫ
ПАЦВЕРДЗІЛІ СТАТУС

Фота БЕЛТА.

Каманда Прэзідэнта стала пераможцай
ІХ рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод аматараў
хакея, юніёрская зборная выйшла ў элітны дывізіён,
а мінскія гандбалісты заваявалі
«серабро» Балтыйскай лігі. Пра самыя актуальныя
навіны спорту раскажам у штотыднёвым
аглядзе «Звязды».

1. Хакейная каманда Прэзідэнта Беларусі перамагла
ў спаборніцтвах сярод аматараў на прызы Прэзідэнцкага
спартыўнага клуба. У другім
матчы фінальнай серыі (да
дзвюх перамог) дружына кіраўніка дзяржавы перайграла каманду Гомельскай вобласці з лікам 9:6. Нагадаем, у
першым матчы, які праходзіў
у Лядовым палацы Жлобіна
9 красавіка, гомельскія хакеісты саступілі 3:7.
Па выніках турніру вызначаны найлепшыя хакеісты па
амплуа: галкіпер — Аляксей
Грыцэнка (Мінская вобласць),
абаронца — Аляксандр Зелян ко (ха кей ная ка ман да
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі), нападаючы — Павел Волчак
(Гомельская вобласць), найлепшым бамбардзірам стаў
Эдуард Валіулін (Гомельская

вобласць) — 18 балаў (9 галоў + 9 перадач).
Трэцяе месца ў ІХ рэспубліканскіх спаборніцтвах сярод
ама та раў за ня ла ка ман да
Мінскай вобласці, якая ў вырашальным паядынку была
мацнейшай за Брэсцкую вобласць — 6:4.
Нагадаем, раней хакейная
каманда кіраўніка дзяржавы
выйгравала гэтыя спаборніцтвы ў 2008, 2010-2012, 2014,
2015 гадах. Па разе перамагалі каманды Гомельскай
(2009) і Мінскай (2013) абласцей.

2. Юніёрская зборная
Беларусі (U-18) па хакеі перамагла ў заключным матчы
чэмпіянату свету ў групе А
дывізіёна 1 каманду Германіі
(5:3) і заняла першае месца
на турніры. Адзначым, што на
гэтым матчы ў Чыжоўцы быў

аншлаг, арганізатары налічылі 9 тысяч гледачоў. Ну а ў
наступным годзе нашы хакеісты згуляюць ужо ў элітным
дывізіёне. Галоўны трэнер
юніёрскай зборнай Юрый
ФАЙКОЎ пракаментаваў паспяховае выступленне сваіх
падапечных.
— Пры такой падтрымцы
мы не маглі паказаць дрэнны хакей. На нас глядзела ўся
краіна, у тым ліку па тэлевізары, і мы абавязаны былі
перамагчы. Мы ведалі, што
ўсе матчы будуць няпростымі
і таму рыхтавалі хлопцаў на
кожны паядынак, як на апошнюю гульню.
Нагадаем, апошні раз юніёрская зборная Беларусі па
хакеі да 18 гадоў у наймацнейшым дывізіёне выступала
ў 2010 годзе. Найбольш высокага выніку нацыянальная каманда да 18 гадоў дамагалася ў 2002-м, заняўшы тады на
сусветным форуме ў Славакіі
5-е месца.

3. Гандбалісты мінскага
СКА чацвёрты раз запар
выйшлі ў фінал Балтыйскай
лігі. У паўфінальным паядынку ў эстонскай Пыльве каманда Спартака Мірановіча разграміла гаспадароў — 36:28.
На наступны дзень у фінале
армейцы сустрэліся з фінскім
«Рыіхімякі», асноўны час матча завяршыўся з нічыйным лікам 29:29, а вось у авертайме мінчане не змаглі вырваць
перамогу — 32:36. Найбольш
выніковымі ў беларускай камандзе сталі Уладзіслаў Кулеш і Мікіта Вайлупаў, на іх
рахунку па 10 мячоў.
Нагадаем, армейцы выйгравалі Балтыйскую лігу ў
2013 і 2014 гадах.
4. На алімпійскім кваліфікацыйным турніры па барацьбе, які прайшоў у серб-

скім Зрэняніне, беларускія
спартсмены заваявалі дзве
ліцэнзіі ў Рыа-дэ-Жанэйра.
У жаночай вагавай катэгорыі
да 63 кг пуцёўку атрымала
Марыя Мамашук. У мужчын
такога ж поспеху дамогся
барэц вольнага стылю Амар
Магамедаў (86 кг).
У трох ві дах ба раць бы
(грэ ка-рым скай, воль най і
жаночай) запланаваны яшчэ
два адборачныя турніры, якія
пройдуць 22-24 красавіка ў
мангольскім Улан-Батары і
6-8 мая ў турэцкім Стамбуле.
Нагадаем, што ў верасні мінулага года беларуска Васіліса
Марзалюк стала бронзавай
прызёркай чэмпіянату свету
па барацьбе і заваявала першую алімпійскую ліцэнзію для
беларускіх барцоў.

5. Завяршыўся 3-ці тур
фут боль на га чэм пі я на ту
краіны ў вышэйшай лізе.
Дэбютанты турніру «Іслач» і
«Крумкачы» не выявілі пераможцу (0:0), але ўсталявалі
рэкорд па цікавасці гледачоў на мінулых выхадных.
Сустрэчу на стадыёне ў Маладзечне ўбачылі больш як
4 тыс. балельшчыкаў. БАТЭ
аформіў трэцюю запар перамогу, футбалісты з Барысава перайгралі «Мінск» — 3:2.
Мінскае «Дынама» згуляла
ўнічыю з салігорскім «Шахцёрам» — 0:0.
Вынікі астатніх сустрэч 3-га
тура: «Славія» (Мазыр) —
«Граніт» (Мікашэвічы) — 1:3,
«Нё ман» (Грод на) — «Віцебск» — 0:0, «Белшына»
(Баб руйск) — «Ды на ма»
(Брэст) — 4:2, «Тар пе даБелАЗ» (Жодзіна) — «Нафтан» (Наваполацк) — 2:1, «Гарадзея» — «Слуцк» — 2:0.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.59
5.46
5.49
5.50
6.14
6.18

Месяц

Захад Даўжыня
дня

20.19
20.12
20.09
20.02
20.34
20.30

14.20
14.26
14.20
14.12
14.20
14.12

Першая квадра 14.04—21.04.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Івана, Якава.
К. Эмы, Адольфа, Лявона.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

lobazhevich@zviazda.by



УСМІХНЕМСЯ
19 КРАСАВІКА

РЭКОРД
НА КАРЫСЦЬ
ЛЕСУ
Падведзены вынікі
добраахвотнай акцыі
«Тыдзень лесу — 2016».
Як і чакалася, сёлета яна
стала самай масавай.
За восем дзён, цягам якіх доўжылася мерапрыемства, удзел у
ім узяла амаль 81 тысяча чалавек,
паведамілі ў прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі. Агульнымі намаганнямі за гэты час па
ўсё краіне былі створаны лясныя
культуры на плошчы амаль 7 тысяч гектараў. Усяго пад эгідай акцыі, прысвечанай 30-годдзю з дня
аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пасаджана каля 3,3 мільёна саджанцаў дрэў. На плошчы 5,7 тысячы
гектараў удзельнікі акцыі правялі
работу па ачыстцы ляснога фонду
ад засмечанасці. Адрамантавана
больш за 300 месцаў адпачынку і
пабудаваны 63 новыя.
Сяргей РАСОЛЬКА



1881

год — 135 гадоў таму нарадзіўся (вёска Токары, цяпер
Камянецкі раён) Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі, беларускі гісторык, акадэмік НАН
Беларусі (1928), акадэмік Усеўкраінскай
акадэміі навук (1929), грамадскі і палітычны дзеяч. У 1911 годзе скончыў Юр'еўскі
(Тартускі) універсітэт. Аў тар больш як
40 навуковых прац. Займаўся даследаваннямі гісторыі Беларусі. З 1927 года —
прэзідэнт Інстытута беларускай культуры,
у 1929-1931 гг. — прэзідэнт Беларускай
акадэміі навук. У 1930 г. вызвалены ад
пасады, выключаны з партыі. У 1931 годзе скончыў жыццё самагубствам.
год — нарадзіўся Валянцін
Вік таравіч Волкаў, жывапісец, педагог, народны мастак Беларусі
(1955), прафесар (1957). У 1915 годзе
скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. У 1919—1929 гадах выкладаў у
Вяліжскай мастацкай школе і Віцебскім
мастацкім тэхнікуме, у 1953—1964 гг. —
у Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Працаваў у манументальным і
станковым жывапісе, кніжнай і станковай графіцы. Сярод твораў: «Кас тусь
Каліноўскі», «Барыкады», «Малатабоец»; пейзажы «Від Віцебска», «Дзвіна»,
шэраг партрэтаў і іншыя творы. Памёр
ў 1964 годзе.

1881

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
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.

1943

год — пастановай Саўнаркама
СССР было ўтворана Галоўнае ўпраўленне контрразведкі Народнага
камісарыята абароны
«Смерш». Рашэнне
аб стварэнні Галоўнага ўпраўлення контрразведкі «Смерш» вынікала з сітуацыі, якая
да таго часу склалася на савецка-германскім фронце. У гэты час Маскоўская бітва
сарвала план «маланкавай вайны». З рук
праціўніка пад Сталінградам была вырвана
стратэгічная ініцыятыва. На органы «Смерша» ў гэтай сітуацыі былі ўскладзены задачы па барацьбе са шпіёнскай, дыверсійнай, тэрарыстычнай дзейнасцю замежных
разведак, барацьбе са здрадай Радзіме
ў часцях Чырвонай Арміі, дэзерцірствам і
членашкодніцтвам на франтах. У ваеннай
контрразведцы служыла некалькі тысяч чалавек. За гады вайны смершаўцамі было
абясшкоджана больш за 30 тысяч шпіёнаў,
каля трох з паловай тысяч дыверсантаў і
больш як шэсць тысяч тэрарыстаў.

Зноў нехта за зіму ўшыў
мае летнія джынсы.
— Ты верыш у каханне з
першага погляду?
— У маім узросце зрок ужо
падводзіць... Мацаць трэба.
Ідучы насустрач хворым,
паліклініка №3 вырашыла
зрабіць свае паслугі бясплатна-платнымі. З гэтага
панядзелка ў маніпуляцыйным кабінеце клізмы ставяць бясплатна. А вось прыбіральня насупраць будзе
працаваць толькі за грошы.

Янка БРЫЛЬ,
народны пісьменнік Беларусі:
«Калі чытаеш разумную, таленавітую
рэч, дык разумееш, што жыццё мае разумны сэнс».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА, Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ
(першы намеснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснiк
галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК (намеснiк галоўнага рэдактара).
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання —
284 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Звычайная размова сужэнцаў пасля 20 гадоў сумеснага
жыцця:
— Што шукаеш? — пытаецца жонка, не адрываючыся
ад камп'ютара.
— Дык гэтую, як яе...
— Паглядзі там, — працягваючы глядзець у манітор.
— О, сапраўды!
Вашаму дзіцяці робяць
заўвагі? Навучыце яго фразе: «Мяне мама вучыць, што
не ўсякае ацэначнае меркаванне павінна служыць мадыфікатарам паводзін».

Малюнак Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.

 Акцыя
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