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Спорт-тайм: наш фармат

СЁННЯ

БЕЛАРУСКІЯ ВЕСЛЯРЫ НЕ СУШАЦЬ ВЁСЛЫ

Месяц

На гэтым тыдні ў традыцыйным аглядзе «Звязды»
расказваем самыя цікавыя спартыўныя навіны
ГЕРОІ ТЫДНЯ. Беларусы заваявалі восем медалёў на чэмпіянаце свету
па веславанні на байдарках і каноэ, які
праходзіў у Даніі. У актыве спартсменаў — чатыры залатыя, два сярэбраныя і два бронзавыя медалі.
Мікі та Бо ры каў стаў чэмпіёнам
свету ў заездзе байдарак-адзіночак
на 500 метраў, ён паказаў вынік 1 хв.
38,87 секунды. Вольга Клімава стала
першай у заездзе жаночых каноэ-адзіночак на 5000 метраў: на дыстанцыі
яна паказала час у 26 хв. 18,94 секунды. На дыстанцыі 500 метраў «золата» заваяваў і экіпаж каноэ-чацвёркі
ў складзе Алены Наздровай, Надзеі
Макарчанкі, Аляксандры Калаўр і
Вольгі Клімавай, вынік — 1 хв. 48,62
секунды. Першым да фінішу дыстанцыі 500 метраў прыплыў і экіпаж
байдаркі-чацвёркі: Марына Літвінчук,
Маргарыта Махнева, Надзея Папок і
Вольга Худэнка паказалі вынік 1 хв.
32,55 секунды.
Сярэбраныя медалі заваявалі байдарачніцы Вольга
Худэнка і Марына Літвінчук на
дыстанцыі 500 метраў у гонках двоек. На фінішы яны паказалі час 1 хв. 40,70 секунды.
«Серабро» і ў канаістак Алены
Наздровай і Надзеі Макарчанкі на дыстанцыі 500 метраў,
вынік — 1 хв. 57,12 секунды.
Алена Наздрова таксама стала бронзавым прызёрам фінальнага заезду на 500 метраў: да фінішу яна прыплыла
за 2 хв. 05,86 секунды. Алег
Юрэня заваяваў бронзавы медаль на дыстанцыі 1000 метраў: яго
час на фінішы — 3 хв. 30,47 секунды.
У агульным заліку беларуская каманда
заняла другую пазіцыю.
СУСТРЭЧА ТЫДНЯ. Беларускія
тэнісіс ты ўступілі сапернікам з Аргенціны ў 1-м крузе І сусветнай групы
Кубка Дэвіса. Вынік сустрэчы — 4:1.
У заключным паядынку аргенцінец

Федэрыа Корыа (61-ы нумар сусветнага рэйтынгу) абыграў Данііла Астапенкава — 6:3, 6:1. Дагэтуль у першым
адзіночным паядынку Данііл Астапенкаў, які яшчэ не мае сусветнага
рэйтынгу, сенсацыйна перамог лідара
аргенцінскай каманды, 15-ю ракетку
свету Дыега Шварцмана — 6:4, 6:3.
У другім матчы Гвіда Пелья (82-і нумар
рэйтынгу) абыграў беларуса Эрыка
Аруцюняна — 6:1, 6:2.
У парным матчы беларускія тэнісісты Данііл Астапенкаў і Эрык Аруцюнян
уступілі аргенцінскаму дуэту Арасіа
Себальос і Максіма Гансалес — 7:5,
2:6, 2:6. Затым Дыега Шварцман перамог Аляксандра Згіроўскага 6:1, 6:2.
КАМАНДА ТЫДНЯ. Нацыянальная
жаночая зборная па баскетболе 3х3 —
бронзавы прызёр Кубка Еўропы U-17.
У паядынку за «бронзу» беларускі
абыгралі ўкраінскіх саперніц з вынікам
15:10. На першым этапе спаборніцтваў дзяўча ты пе рамаглі ка манду

Ізраіля (16:9) і саступілі баскетбалісткам Нідэрландаў (11:14). У чвэрцьфінале беларускі ўзялі верх над расіянкамі з
вынікам 16:9, а ў паўфінальным матчы
саступілі іспанскай зборнай — 11:16.
РЭКОРД ТЫДНЯ. Плывец Ілья Шымановіч устанавіў новы рэкорд Беларусі. Дыстанцыю 200 метраў брасам
ён праплыў за 2 хв. 02,10 секунды.

Поўня ў 2.54.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца

Папярэдняе дасягненне было 2 хв.
02,77 секунды. Рэкорд быў устаноўлены ў Неапалі, дзе праходзіць Міжнародны этап лігі плавання. Гэта рэгулярны клубны турнір, дзе ўдзельнічаюць плыўцы з усяго свету.
ПОСПЕХ ТЫДНЯ. Футбалісткі жаночай зборнай Беларусі паспяхова
стартавалі ў адборачным турніры чэмпіянату свету 2023 года. У матчы першага тура кваліфікацыйнай групы С
беларускі з вынікам 4:1 разграмілі
дэбютантак адборачнага турніру сусветнага першынства — каманду Кіпра. Пераможцы дзевяці еўрапейскіх
адборачных груп атрымаюць прамыя
пропускі ў фінальную стадыю 9-га жаночага чэмпіянату свету.
МЕДАЛІ ТЫДНЯ. У Егіпце прайшоў
чэмпіянат свету па сучасным пяцібор'і
сярод юнакоў і дзяўчат. Сярод кадэтаў
«А» ў мужчынскай эстафеце Уладзіслаў Мелказёраў і Уладзіслаў Жартун
заваявалі сярэбраныя медалі. Міра Бурая стала чэмпіёнкай спаборніцтваў сярод юніёраў да 17 гадоў. Іван Прыткоў і Настасся
Малашонак — пераможцы ў
змешанай эстафеце сярод
юніёраў да 19 гадоў. На вышэйшую прыступку п'едэстала
падымалася і жаночая каманда ў эстафеце — Аляксандра
Ляшэнка і Лізавета Лаўрыновіч. У змешанай эстафеце
(U-17) Міра Бурая і Васіль Палазкоў заваявалі сярэбраныя
медалі. Настасся Малашэнка
ў асабістым заліку (U-19) заваявала «бронзу».
НЯЎДАЧА ТЫДНЯ. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі ўфімскаму
«Салавату Юлаеву» ў матчы чэмпіянату КХЛ з лікам 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Такім чынам, уфімская дружына атрымала сёмую перамогу ў сямі матчах на
старце чэмпіянату КХЛ.
Валерыя СЦЯЦКО.
Фота з адкрытых крыніц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.53
6.43
6.43
6.40
7.09
7.10

19.11
19.00
19.01
18.57
19.26
19.26

12.18
12.17
12.18
12.17
12.17
12.16

Iмянiны
Пр. НАРАДЖЭННЕ
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ
БАГАРОДЗІЦЫ. Марыі,
Георгія
К. Аляксандра, Іпаліта,
Мацея.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

21 ВЕРАСНЯ
Сусветны Дзень міру. У 1981 годзе на XXXVІ сесіі Генеральная Асамблея ААН прызнала, што падтрыманне міру
як на міжнародным, так і на нацыянальным узроўні з'яўляецца галоўнай мэтай Аб'яднаных Нацый у адпаведнасці са
Статутам ААН, і прыняла рашэнне аб мэтазгоднасці абвяшчэння спецыяльнага дня, прысвечанага святкаванню
і ўмацаванню ідэалаў міру сярод усіх нацый і народаў.
год — нарадзіўся (г. Магілёў)
Міхаіл Васільевіч Лусто, Герой Савецкага Саюза. У Вялікую Айчынную вайну з сакавіка 1943 года — на Стэпавым, Варонежскім, 1-м і 2-м Украінскіх
франтах. Удзельнік Курскай бітвы, баёў на Украіне, у
Малдове, Румыніі, Польшчы, Германіі. Лётчык, камандзір звяна, эскадрыллі знішчальнага авіяцыйнага палка.
Здзейсніў 251 баявы вылет, правёў 49 паветраных баёў,
збіў 20 самалётаў праціўніка.
год — у Мінску адбыўся 1-ы з'езд рабкараў
і селькараў Беларускай ССР.
год — наўгарод цы прызвалі на княжанне братоў-ва ра гаў Ру ры ка,
Сінеуса і Трувора.
год — нарадзіўся Барыс Сямёнавіч Якобі (1801—1874), рускі фізік і вынаходнік

1921

1924

862

1801

у галіне электратэхнікі, акадэмік Пецярбургскай АН.
Вынайшаў электрару хавік (1834) і апрабаваў яго для
прывада судна, якое здзейсніла плаванне па р. Нява.
Сканструяваў некалькі тыпаў тэлеграфных апаратаў,
у тым ліку першы літарадрукавальны тэлеграфны апарат. Адна з яго вядомых прац — даследаванне працэсаў гальванатэхнікі, пра якія ён упершыню далажыў на
пасяджэнні Акадэміі навук у 1838 годзе.
год — нарадзіўся Герберт Джордж Уэлс
(1866—1946), англійскі пісьменнік, класік навукова-фантастычнай літаратуры. Аўтар раманаў
«Машына часу», «Чалавек-невідзімка», «Вайна светаў»
і іншых твораў.
год — нарадзіўся Зіновій Яфімавіч Герт
(1916—1996), вядомы савецкі і расійскі
артыст тэатра і кіно, народны артыст СССР. У 1945—
1982 гадах працаваў у тэатры лялек імя С. Абразцова.
З 1987-га — у Маскоўскім тэатры імя М. Ярмолавай.
Здымаўся ў фільмах: «Залатое цяля», «Ключ без права
перадачы», «Жыццё і незвычайныя прыгоды салдата
Івана Чонкіна» і многіх іншых.

1866

Паводле законаў фізікі,
ідэальны парадак у кватэры немагчымы... Таму што
самім фактам навядзення
парадку ты наводзіш бардак...
Ёгай ужо для таго займацца трэба, каб у старасці
магчы стрыгчы пазногці на
нагах.
Доў гая ра бо та пе рад
ма ні то рам вы клі кае сухасць, раздражненне і па-

чырваненне вачэй. Таму
не забывайцеся рэгулярна
ўвільгатняць іх слязамі.
Апалінарый усё жыццё
еў сасіскі, але адмаўляўся
прышчапляцца таму, што не
ведаў склад вакцыны.
Толькі з гадамі разумееш, што многае ў жыцці
трэба было рабіць не так, а
многае наогул не рабіць.
Пры сні ла ся, што вы спаўся...

1916

ПЯТРУСЬ БРОЎКА,
НАРОДНЫ ПАЭТ БЕЛАРУСІ:

«Нічога ў свеце больш няма
Мацней людскога розуму».
cartoonbank.ru

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.

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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