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І зноў цёпла

Прыёмная кампанія — 2019

Праўда, сіноптыкі чакаюць у выхадныя
дажджы і навальніцы, але плюс 23...

Міністэрства адукацыі зацвердзіла пералік міжнародных алімпіяд, пераможцы якіх будуць мець у бягучым
годзе права на залічэнне без уступных выпрабаванняў у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы на адпаведныя спецыяльнасці.
У яго ўвайшлі 13 міжнародных спаборніцтваў: 60-я Міжнародная матэматычная алімпіяда, 53-я Міжнародная
Мендзялееўская алімпіяда школьнікаў па хіміі, 51-я Міжнародная хімічная алімпіяда, 50-я Міжнародная фізічная
алімпіяда, 31-я Міжнародная алімпіяда па інфарматыцы,
30-я Міжнародная біялагічная алімпіяда, 16-я Міжнародная
геаграфічная алімпіяда, 8-я Еўрапейская матэматычная

ВЫНІКІ СЕЗОНА:
ЗВЫШ 17 ТЫСЯЧ ТОН
БЯРОЗАВІКУ
Лясгасы завяршылі нарыхтоўку бярозавага соку. У гэтым сезоне лесагаспадарчыя ўстановы атрымалі
17 213 тон карыснага напою. Гэта
амаль на 4 тысячы тон больш, чым у
2018 годзе, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.
Найбольш актыўна нарыхтоўка бярозавіку вялася ў Брэсцкай і Мінскай абласцях: тут было сабрана 5 960 і 4 786 тон
адпаведна. Варта адзначыць, што ўвесь
нарыхтаваны сок быў рэалізаваны. Усяго
на продажы напою лясгасы зарабілі каля
2,5 мільёна рублёў.
Рэалізацыя нарыхтаванага соку вялася як на ўнутраным, так і на знешнім рынках. Асноўнымі пакупнікамі традыцыйна
з'яўляліся перапрацоўчыя заводы. Разам
з тым больш за тры тысячы тон соку было прададзена насельніцтву і амаль тысяча тон пастаўлена на экспарт.
Адначасова лясгасы давалі беларусам
магчымасць і самастойнай нарыхтоўкі
бярозавага соку. Для гэтага былі адведзены спецыяльныя ўчасткі.

Будзь у курсе!

Факел ІІ Еўрапейскіх гульняў
заўтра прыбудзе ў Беларусь
Караван эстафеты агню ІІ Еўрапейскіх гульняў «Полымя свету» набліжаецца да межаў нашай краіны. Яно
ўжо пабывала на вяршыні Манблана,
у Аўстрыі, Славеніі, Венгрыі і іншых
краінах, а заўтра «Полымя свету»
ўбачыць Брэст.
Сустрэча агню і старт эстафеты ў Беларусі запланаваны на цырыманіяльнай
плошчы Брэсцкай крэпасці ў 18.00. Крыху
пазней у гэты ж дзень на плошчы Леніна
ў абласным цэнтры адбудзецца ўрачысты
канцэрт. Маршрут па тэрыторыі Брэсцкай
вобласці праляжа праз найбольш значныя
месцы. Па іх з 12 да 13 мая «Полымя свету» пранясуць больш за 60 факеланосцаў,
сярод іх Юлія Несцярэнка, Юрый Вашчук
(ТЭА), Георгій Калдун, Алена Варабей,
Алег Юрэня, Наталля Гелах і іншыя вядомыя ўраджэнцы Брэсцкага рэгіёна.
Нагадаем, эстафета «Полымя свету»
стартавала 3 мая ў Рыме і завершыцца
21 чэрвеня ўрачыстым запальваннем чашы
алімпійскага агню на цэнтральнай арэне
ІІ Еўрапейскіх гульняў — Нацыянальным
алімпійскім стадыёне «Дынама». Усяго
агонь гульняў пранясуць праз 55 населеных пунктаў на тэрыторыі 8 краін (Італія,
Славакія, Славенія, Венгрыя, Аўстрыя, Чэхія, Польшча і Беларусь), а працягласць
шляху складзе 7700 км. У эстафеце прымуць удзел 450 факеланосцаў, 100 валанцёраў і 10 захавальнікаў агню.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

УЛЕТКУ —
10 МАРШРУТАЎ ДА МОРА

Беларуская чыгунка ў новым турыстычным сезоне дае магчымасць для праезду пасажыраў
да курортаў Чорнага, Азоўскага
і Балтыйскага мораў.
Як паведамілі ў прэс-цэнтры магістралі, у дадатак да ўжо існуючых маршрутаў у напрамку Адлера,
Анапы, Мінеральных Вод, ад Адэсы
з 1 чэрвеня да 21 верасня аднаўляюць сваё штодзённае курсіраванне
цягнікі міжнародных ліній № 100/99
Мінск — Новааляксееўка з прычапной групай бесперасадачных вагонаў да Бярдзянска, № 94/93 Мінск —
Адэса з прычапной групай бесперасадачных вагонаў Мінск — Херсон.
Таксама з 10 чэрвеня да 7 верасня Беларуская чыгунка прапануе пасажырам маршрут да балгарскага
ўзбярэжжа Чорнага мора Мінск —
Варна праз Львоў, Івана-Франкоўск і
Бухарэст. Цягнік № 451/452 будзе адпраўляцца з Мінска 10, 15, 22, 27 чэрвеня, 4, 9, 16, 21, 28 ліпеня, 2, 9, 14,

Хакей

«ПОЛЫМЯ
СВЕТУ»

алімпіяда для дзяўчат, 13-я Міжнародная алімпіяда па навуках аб Зямлі, 15-я Міжнародная Жаўтыкаўская алімпіяда
па фізіцы, матэматыцы і інфарматыцы, 13-я Міжнародная
алімпіяда па астраноміі і астрафізіцы, 6-я Міжнародная геаграфічная алімпіяда школьнікаў краін Балтыйскага рэгіёна,
а таксама алімпіяда школьнікаў Саюзнай дзяржавы па рускай мове і рускай літаратуры «Расія і Беларусь: гістарычная
і духоўная супольнасць».
Уладальнікі дыпломаў першай, другой і трэцяй ступеняў гэтых алімпіяд маюць права на залічэнне ў ВНУ без
экзаменаў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці.
Надзея НІКАЛАЕВА.

21, 26 жніўня, 2, 7 верасня ў 17 гадзін
37 хвілін і прыбываць у Варну ў 10 гадзін 20 хвілін 12, 17, 24, 29 чэрвеня,
6, 11, 18, 23, 30 ліпеня, 4, 11, 16, 23,
28 жніўня, 4, 9 верасня адпаведна.
З Варны цягнік будзе адпраўляцца
12, 17, 24, 29 чэрвеня, 6, 11, 18, 23,
30 ліпеня, 4, 11, 16, 23, 28 жніўня, 4,
9 верасня ў 19 гадзін 5 хвілін і прыбываць у Мінск 14, 19, 26 чэрвеня, 1,
8, 13, 20, 25 ліпеня, 1, 6, 13, 18, 25,
30 жніўня, 6, 11 верасня ў 11 гадзін
4 хвіліны адпаведна.
Да Балтыйскага ўзбярэжжа праз
дзень са сталіцы Беларусі адпраўляюцца цягнікі № 87/88 Мінск — Рыга і
№ 31/32 Кіеў — Мінск — Вільнюс —
Рыга.
У саставе цягніка № 31/32 Кіеў —
Мінск — Вільнюс — Рыга курсіруе
прычапная група вагонаў Беларускай чыгункі Мінск — Рыга. Каб патрапіць на Балтыйскае ўзбярэжжа,
пасажырам неабходна зрабіць перасадку ў Рызе да Юрмалы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У ВНУ — праз міжнародную алімпіяду

На гэтым тыдні атмасферныя франты прынеслі
ў многія раёны краіны халоднае і дажджлівае надвор'е. Уплыў франтоў захаваецца і ў суботу. Але ў
далейшым надвор'е палепшыцца і дажджоў будзе
значна менш. Потым стане цяплей і тэмпературны
фон наблізіцца да кліматычнай нормы, паведамілі
спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і
маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
А сёння ўдзень чакаецца няўстойлівае надвор'е. На
большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць даж джы,
магчымы навальніцы. Увага! Месцамі па паўночным усходзе Беларусі пройдуць моцныя дажджы, месцамі — ліўні.
Максімальная тэмпература паветра складзе ад плюс 11
да плюс 17 градусаў, па паўднёвым захадзе паветра прагрэецца да 21 цяпла. У нядзелю ўмовы надвор'я будзе
вызначаць цёплая няўстойлівая паветраная маса. Месцамі
па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, у дзённыя
гадзіны ў асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Уначы
і раніцай месцамі чакаецца слабы туман. Тэмпература
паветра ўначы складзе ад плюс 3 да плюс 10 градусаў,
удзень — 16—23 цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў,
у панядзелак у асобных раёнах краіны пройдуць кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцай месцамі чакаецца слабы туман. Тэмпература паветра ўначы
складзе 6—13 градусаў вышэй нуля, удзень — ад плюс 16
да плюс 23 градусаў. Няўстойлівае надвор'е чакаецца і ў
аўторак. У гэты дзень у асобных раёнах краіны чакаюцца
кароткачасовыя дажджы, у дзённыя гадзіны магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ўначы складзе 6—14 цяпла, удзень — ад плюс 17 да плюс 23 градусаў.
Сяргей КУРКАЧ.

ВЯРТАННЕ Ў ЭЛІТУ

У 2020 годзе зборная Беларусі зноў згуляе сярод наймацнейшых
хакейных камандаў свету
Цяперашні чэмпіянат свету ў І дывізіёне для нашай зборнай склаўся неадназначна. З аднаго боку, каманда Андрэя
Сідарэнкі выканала задачу і вярнулася ў элітны дывізіён,
але з другога — невыразная гульня ў першым матчы супраць зборнай Літвы і паражэнне ад зборных Казахстана
і Паўднёвай Карэі не закрылі ўсіх пытанняў балельшчыкаў
і журналістаў.
Галоўны трэнер беларускай збор най Анд рэй СІ ДАРЭНКА па прылёце ў Мінск адзначыў, што задаволены сваёй
камандай, тым, што калектыў
выканаў задачу па выхадзе ў
эліту ў няпростых умовах і не
з наймацнейшым складам, аднак трэнер таксама застаўся
не задаволены асобнымі матчамі. «У апошняй гульні мы хацелі паставіць тлустую кропку,

але не атрымалася. Нас хапіла
толькі на адзін перыяд, таму
што эмоцый прос та не было,
а без іх гуляць немагчыма, —
рас каз вае Анд рэй Мі хай лавіч. — І летась, дарэчы, зборная
Паўднёвай Карэі гуляла ў эліце
разам з намі, не забывайце пра
гэта. Усе хакеіс ты адзначалі,
што пасля 2015 года не было
атмасферы ў камандзе. Кожны
цягнуў коўдру на сябе, не было

Статыстыка гульцоў зборнай Беларусі
на ЧС-2019
Джэф Плат і Арцём Дзямкоў, мяркуючы па статыстычных
даных, сталі лідарамі беларускай зборнай у Нур-Султане. Плат
у пяці матчах набраў 7 (3+4) ачкоў і заняў трэцяе месца ў спісе
бамбардзіраў чэмпіянату свету, Арцём Дзямкоў, у якога ў актыве 5 (3+2) выніковых балаў стаў сёмым сярод усіх гульцоў на
турніры. Джэф Плат — другі на чэмпіянаце па працэнце перамог
на ўкідванні — 68,29 %, лепшыя лічбы толькі ў літоўца Тадаса
Кумеляўскаса — 71,43 %. Яшчэ адзін беларус, які мае паказчык
больш за 50 %, — Арцём Волкаў (56,36 %). Нядрэнную гульню
паказалі і беларускія варатары, Дзмітрый Мільчакоў прыняў
удзел у чатырох матчах, працэнт адбітых кідкоў 90,7 — гэта
шосты паказчык на турніры. Другі нумар зборнай Аляксандр
Асіпкоў з 92,86 % на чацвёртым месцы. Адзначым, што каэфіцыент надзейнасці Мільчакова 2,02 — гэта трэці вынік на
сусветным форуме.

ўзаемаразумення ў трэнерскім
штабе, не маглі знайсці агульную мову. Некаторыя хакеісты
казалі, што на мінулым чэмпіянаце свету многія хацелі ўзяць
баулы і збегчы. І таму я на першай прэс-канферэнцыі казаў,
што хачу змяніць атмасферу
ў зборнай. І даў лозунг: «Калі мы адзіныя — немагчымае
магчыма». У нас была сям'я.
Так, дзесьці не хапала выканаўчага майстэрства, але мы
гулялі ад душы, сэрцам гулялі.
І ўпершыню я сустрэў, што было такое пачуццё патрыятызму,
калі гульцы выходзілі на матчы
і крычалі «За Беларусь!». Мяне
гэта вельмі кранула».
Асаблівую атмасферу ў каман дзе ад значыў і ва ра тар
Дзмітрый Мільчакоў. «Дамові-

ліся з камандай на старце, што
ўсе асабістыя амбіцыі мы прыбіраем на другі план і робім усё
для каманды. Былі праблемы
і па складзе, і ў знешняй абалонцы, якая нас атачала. Але
гэтая крытыка нас яшчэ і аб'яднала».
Такім чынам, да элітнага дывізіёна ў наступным годзе дададуцца зборныя Казахстана і Беларусі, чыё месца яны зоймуць
і ў якія групы трапяць, стане
вядома пасля сёлетняга чэмпіянату свету ў эліце, які стартаваў учора ў Славакіі. Дарэчы,
турнір усё ж такі не абышоўся
без беларусаў, на матчах будуць
працаваць мінчане — рэферы
Максім Сідарэнка і лайнсмен
Дзмітрый Галяк.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

