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НАПРЫКАНЦЫ

20 кастрычніка 2020 г.

КАПРЫЗЫ
СПАРТЫЎНАЙ ФАРТУНЫ

СЁННЯ

Спорт-тайм

У традыцыйным штотыднёвым аглядзе «Звязды»
расказваем пра спартыўныя поспехi i няўдачы мiнулага тыдня.

1.

Беларускiя гiмнасткi
выступiлi на матчавай сустрэчы ў Маскве. Старт
праходзiў падчас Кубка Расii.
Найлепшы вынiк сярод беларусак паказала Настасся Салас, яна заваявала «бронзу»
ў шматбор'i. Пасля выступлення з абручом i мячом яна
займала чацвёртае месца,
на трэцiм была беларуска Алiна Гарнасько. Практыкаванне з булавамi i
стужкай памяняла беларускiх грацый
месцамi. Бронзавы вынiк Настассi —
98,45 бала, Алiны — 97,9. Першае i
другое месцы ў гэтым вiдзе праграмы
падзялiлi памiж сабой расiянкi сёстры
Дзiна i Арына Аверыны.
Наступны старт беларускiх гiмнастак — мiжнародны турнiр на прызы
алiмпiйскай чэмпiёнкi Марыны Лобач.
Плануецца, што на гэтыя спаборнiцтвы ў Мiнск прыедуць гiмнасткi з Расii,
Украiны, Польшчы i Iзраiля.
Беларуская зборная па футболе перамагла зборную Казахстана ў дамашнiм матчы Лiгi нацый
УЕФА. На полi стадыёна «Дынама»
беларусы забiлi па голе ў кожным тайме. Першы гол забiў Яўген Яблонскi,
а другi — Раман Юзэпчук. Вынiк матча — 2:0.
У першым крузе турнiру беларусы
абыгралi казахстанцаў у Алматы з вынiкам 2:1. У другiм матчы чацвёртага
круга ў 4-й групе лiгi С футбалiсты
Лiтвы ў Вiльнюсе сыгралi ўнiчыю з
албанцамi — 0:0. Турнiрнае становiшча пасля чатырох тураў: Беларусь —
7 ачкоў (рознiца мячоў — 6—5), Лiтва — 5 (3—4), Албанiя — 5 (2—1),
Казахстан — 4 (3—4). У наступным
туры беларусы прымуць у Мiнску сапернiкаў з Лiтвы 15 лiстапада.
«Дынама-Мiнск» саступiла
яраслаўскаму «Лакаматыву» ў матчы сёмага гульнявога тыдня

2.

3.

Месяц

Сонца

Беларусi, Грузii, Кiтая, Расii,
Узбекiстана i Францыi. Для
бе ла рус кiх баксё раў гэ та
апошнi старт перад чэмпiянатам Еўропы, якi пройдзе ў
лiстападзе ў Чарнагорыi.
Iлья Шымановiч i Настасся Шкурдай заваявалi ўзнагароды i паставiлi
рэкорды падчас выступлення на спаборнiцтвах першага этапу Мiжнароднай лiгi па
плаваннi ISL. Турнiр праходзiў
у Будапешце, спартсмены выступалi на кароткай вадзе —
25-метровы басейн. Iлья Шымановiч
на дыстанцыi 100 метраў брасам паказаў найлепшы вынiк — 56,13 секунды.
На дыстанцыi 50 метраў брасам ён перамог з вынiкам 25,64 секунды. Так ён
пабiў нацыянальны рэкорд 25,77 секунды, якi сам i ўстанавiў у 2018 годзе.
На дыстанцыi 200 метраў брасам ён
заняў трэцяе месца з вынiкам 2 хвiлiны 4,31 секунды.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.47
7.40
7.38
7.31
8.02
8.00

18.00
17.47
17.51
17.50
18.16
18.19

10.13
10.07
10.13
10.19
10.14
10.19

Маладзік
16 кастрычніка.
Месяц у сузор’і
Стральца.

Iмянiны
Пр. Пелагеі, Мікалая,
Сяргея, Юльяна.
К. Ірэны, Віталя, Яна.

5.

чэмпiянату Кантынентальнай хакейнай лiгi. Сустрэча на «Мiнск-Арэне»
скончылася з вынiкам 1:0. Упершыню
ў гiсторыi «зубры» выйшлi на лёд без
легiянераў. Такi склад каманды стаў i
самым маладым за ўсе сезоны ў лiзе.
Сярэднi ўзрост хакеiстаў, якiя выступалi ў тым матчы — 22 гады i 237 дзён.
Найлепшым гульцом сустрэчы аматары клуба вызначылi варатара Мiкiту
Талапiлу.
Хакеiсты «Дынама-Мiнск» уступiлi
i маскоўскаму «Спартаку» ў наступным матчы на «Мiнск-Арэне». Вынiк
сустрэчы 0:3. Мiнскае «Дынама» займае чацвёртае месца ў Заходняй канферэнцыi, а «Спартак» падымаецца
на восьмае.
Наступны апанент «зуброў» — маскоўскае «Дынама», з якiм яны сустрэнуцца 21 кастрычнiка ў Маскве.
Беларускiя баксёры заваявалi шэсць залатых медалёў на
мiжнародным турнiры памяцi Уладзiмiра Бацвiннiка. Перамогу святкавалi
Iрына Вiнаградава (54 кiлаграмы) з
Гомеля, Марына Мулярчык (57 кiлаграмаў) з Гродна i мiнчанка Карына
Анцiпiна (75 кiлаграмаў). Сярод мужчын пераможцамi сталi баксёры з Бабруйска Уладзiслаў Смалоўскi (49 кiлаграмаў), Аляксандр Доўнар (64 кiлаграмы) i мiнчанiн Кiрыл Леванкоў
(56 кiлаграмаў).
На турнiры, якi праходзiў на «Чыжоўка-Арэне», выступiлi 98 спартсменаў 2003—2005 гадоў нараджэння з

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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год — нарадзiўся Аляксандр Лаўрэнавiч Бурбiс,
удзельнiк беларускага нацыянальна-вызваленчага ру ху, тэатральны дзеяч. З 1921-га
намеснiк наркама замежных спраў БССР, адзiн з арганiзатараў Таварыства Чырвонага Крыжа
БССР. Аў тар «Кароткага нарысу па
эканамiчнай геаграфii Беларусi», артыкула «Кароткi агляд беларускага нацыянальна-рэвалюцыйнага руху». Адзiн з
заснавальнiкаў беларускага прафесiйнага тэатра, акцёр
i рэжысёр. Удзельнiчаў у рабоце Першай беларускай
трупы Iгната Буйнiцкага, Беларускага музычна-драматычнага гуртка ў Вiльнi.
год — нарадзiўся Мiхаiл Рыгоравiч Шуманскi, спявак, заслужаны артыст БССР.
У гэты ж дзень нарадзiўся Сямён Львовiч Дорскi, беларускi перакладчык, кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт.
Выдаў каля 150 мастацкiх перакладаў з англiйскай, нямецкай, французскай i iспанскай моў на беларускую.
год — Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Аб заснаваннi афiцыйных геральдычных сiмвалаў Гомельскай вобласцi i яе адмiнiстра-

1920
2005

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Настасся Шкурдай на 100 метрах
батэрфляем пабiла ўласны нацыянальны рэкорд — 56,09 секунды. Яна
пераадолела дыстанцыю за 56,07 секунды. На дыстанцыi 50 метраў батэрфляем яна прыплыла да фiнiшу
чацвёртай за 25,34 секунды.
Валерыя СЦЯЦКО.
Фота з адкрытых крынiц.

цыйна-тэрытарыяльных адзiнак» былi заснаваныя герб
i сцяг Гомельскай вобласцi.
год — пры няў пер шых
гледачоў Маскоўскi цырк
на Цвятным бульвары — адзiн з найстарэйшых цыркаў Расii. Са снежня 1996-га
«Маскоўскi цырк Нiкулiна на Цвятным
бульвары».
год — нарадзiлася Яўгенiя Мiкалаеўна
Козырава, расiйская актрыса тэатра i кiно, народная артыстка РСФСР, прафесар. Здымалася ў
фiльмах «Звычайны чалавек», «Веснавыя навальнiцы»,
«Пасол Савецкага Саюза» i iншых.
год — нарадзiўся Ерамей
Iудавiч Парноў, расiйскi
пiсьменнiк, публiцыст, кiнадраматург.
Аўтар трылогii пра iнспектара Люсiна,
у якую ўвайшлi раманы «Куфар Марыi
Медычы», «Трэцяе вока Шывы», «Александрыйская гема» i iншыя.

1880

1920

УСМІХНЕМСЯ
— Апішыце сябе ў двух
словах.
— Я ж магу і ў двух літарах — АХ!!!

— Скажыце, а што такое
«пражытковы мінімум»?
— Гэта калі чалавек яшчэ
дыхае і часам есць...

— Мама, я выходжу замуж!
— Куды, Ганначка?
— Я ж сказала — замуж!..
— А я яшчэ раз пытаюся,
куды ты выходзіш замуж?
Зноў у нашу кватэру?

— Я чуў ты цяпер жанаты?
— Ну... правільней сказаць — мужчына з абмежаванымі магчымасцямі...

— Ты ў парадку?
— Так, у выпадковым...

Як кажуць старыя людзі:
— На трох рэчах стаіць
свет: на грашах, на грашах
і яшчэ раз на грашах.

1935

ВАСIЛЬ КЛЮЧЭЎСКI:

«Ёсць людзi, якiя ўмеюць гаварыць, але
не ўмеюць нiчога сказаць. Гэта ветраныя
млыны, якiя вечна махаюць крыламi, але
нiколi не лятаюць».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by
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Нумар падпiсаны ў 19.30
19 кастрычніка 2020 года.

