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І зноў цёп ла
Праў да, сі ноп ты кі ча ка юць у вы хад ныя 
даж джы і на валь ні цы, але плюс 23...

На гэ тым тыд ні ат мас фер ныя фран ты пры нес лі 

ў мно гія ра ё ны кра і ны ха лод нае і даждж лі вае на-

двор'е. Уплыў фран тоў за ха ва ец ца і ў су бо ту. Але ў 

да лей шым на двор'е па леп шыц ца і даж джоў бу дзе 

знач на менш. По тым ста не цяп лей і тэм пе ра тур ны 

фон на блі зіц ца да клі ма тыч най нор мы, па ве да мі лі 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

А сён ня ўдзень ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е. На 

боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць даж джы, 

маг чы мы на валь ні цы. Ува га! Мес ца мі па паў ноч ным ус хо-

дзе Бе ла ру сі прой дуць моц ныя даж джы, мес ца мі — ліў ні. 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад плюс 11 

да плюс 17 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе па вет ра пра-

грэ ец ца да 21 цяп ла. У ня дзе лю ўмо вы на двор'я бу дзе 

вы зна чаць цёп лая ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са. Мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у дзён ныя 

га дзі ны ў асоб ных ра ё нах пра гры мяць на валь ні цы. Уна чы 

і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 3 да плюс 10 гра ду саў, 

удзень — 16—23 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у па ня дзе лак у асоб ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот-

ка ча со выя на валь ніч ныя даж джы. Уна чы і ра ні цай мес-

ца мі ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 6—13 гра ду саў вы шэй ну ля, удзень — ад плюс 16 

да плюс 23 гра ду саў. Ня ўстой лі вае на двор'е ча ка ец ца і ў 

аў то рак. У гэ ты дзень у асоб ных ра ё нах кра і ны ча ка юц ца 

ка рот ка ча со выя даж джы, у дзён ныя га дзі ны маг чы мыя на-

валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 6—14 цяп-

ла, удзень — ад плюс 17 да плюс 23 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Га лоў ны трэ нер бе ла рус-

кай збор най Анд рэй СІ ДА-

РЭН КА па пры лё це ў Мінск ад-

зна чыў, што за да во ле ны сва ёй 

ка ман дай, тым, што ка лек тыў 

вы ка наў за да чу па вы ха дзе ў 

элі ту ў ня прос тых умо вах і не 

з най мац ней шым скла дам, ад-

нак трэ нер так са ма за стаў ся 

не за да во ле ны асоб ны мі мат-

ча мі. «У апош няй гуль ні мы ха-

це лі па ста віць тлус тую кроп ку, 

але не атры ма лася. Нас ха пі ла 

толь кі на адзін пе ры яд, та му 

што эмо цый прос та не бы ло, 

а без іх гу ляць не маг чы ма, — 

рас каз вае Анд рэй Мі хай ла-

віч. — І ле тась, да рэ чы, збор ная 

Паўд нё вай Ка рэі гу ля ла ў элі це 

ра зам з на мі, не за бы вай це пра 

гэ та. Усе ха ке іс ты ад зна ча лі, 

што пас ля 2015 го да не бы ло 

ат мас фе ры ў ка ман дзе. Кож ны 

цяг нуў коў дру на ся бе, не бы ло 

ўза е ма ра зу мен ня ў трэ нер скім 

шта бе, не маг лі знай сці агуль-

ную мо ву. Не ка то рыя ха ке іс ты 

ка за лі, што на мі ну лым чэм пі я-

на це све ту мно гія ха це лі ўзяць 

ба у лы і збег чы. І та му я на пер-

шай прэс-кан фе рэн цыі ка заў, 

што ха чу змя ніць ат мас фе ру 

ў збор най. І даў ло зунг: «Ка-

лі мы адзі ныя — не маг чы мае 

маг чы ма». У нас бы ла сям'я. 

Так, дзесь ці не ха па ла вы ка-

наў ча га май стэр ства, але мы 

гу ля лі ад ду шы, сэр цам гу ля лі. 

І ўпер шы ню я су стрэў, што бы-

ло та кое па чуц цё па трыя тыз му, 

ка лі гуль цы вы хо дзі лі на мат чы 

і кры ча лі «За Бе ла русь!». Мя не 

гэ та вель мі кра ну ла».

Асаб лі вую ат мас фе ру ў ка-

ман дзе ад зна чыў і ва ра тар 

Дзміт рый Міль ча коў. «Да мо ві-

лі ся з ка ман дай на стар це, што 

ўсе аса біс тыя ам бі цыі мы пры-

бі ра ем на дру гі план і ро бім усё 

для ка ман ды. Бы лі праб ле мы 

і па скла дзе, і ў знеш няй аба-

лон цы, якая нас ата ча ла. Але 

гэ тая кры ты ка нас яшчэ і аб'яд-

на ла».

Та кім чы нам, да эліт на га ды-

ві зі ё на ў на ступ ным го дзе да да-

дуц ца збор ныя Ка зах ста на і Бе-

ла ру сі, чыё мес ца яны зой муць 

і ў якія гру пы тра пяць, ста не 

вя до ма пас ля сё лет ня га чэм пі-

я на ту све ту ў элі це, які стар та-

ваў учо ра ў Сла ва кіі. Да рэ чы, 

тур нір усё ж та кі не абы шоў ся 

без бе ла ру саў, на мат чах бу дуць 

пра ца ваць мін ча не — рэ фе ры 

Мак сім Сі да рэн ка і лай нсмен 

Дзміт рый Га ляк.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ха кей

ВЯР ТАН НЕ Ў ЭЛІ ТУ
У 2020 го дзе збор ная Бе ла ру сі зноў згу ляе ся род най мац ней шых 

ха кей ных ка ман даў све ту

Ста тыс ты ка гуль цоў збор най Бе ла ру сі 
на ЧС-2019

Джэф Плат і Ар цём Дзям коў, мяр ку ю чы па ста тыс тыч ных 

да ных, ста лі лі да ра мі бе ла рус кай збор най у Нур-Сул та не. Плат 

у пя ці мат чах на браў 7 (3+4) ач коў і за няў трэ цяе мес ца ў спі се 

бам бар дзі раў чэм пі я на ту све ту, Ар цём Дзям коў, у яко га ў ак-

ты ве 5 (3+2) вы ні ко вых ба лаў стаў сё мым ся род усіх гуль цоў на 

тур ні ры. Джэф Плат — дру гі на чэм пі я на це па пра цэн це пе ра мог 

на ўкід ван ні — 68,29 %, леп шыя ліч бы толь кі ў лі тоў ца Та да са 

Ку ме ляў ска са — 71,43 %. Яшчэ адзін бе ла рус, які мае па каз чык 

больш за 50 %, — Ар цём Вол каў (56,36 %). Ня дрэн ную гуль ню 

па ка за лі і бе ла рус кія ва ра та ры, Дзміт рый Міль ча коў пры няў 

удзел у ча ты рох мат чах, пра цэнт ад бі тых кід коў 90,7 — гэ та 

шос ты па каз чык на тур ні ры. Дру гі ну мар збор най Аляк сандр 

Асіп коў з 92,86 % на чац вёр тым мес цы. Ад зна чым, што ка э-

фі цы ент на дзей нас ці Міль ча ко ва 2,02 — гэ та трэ ці вы нік на 

су свет ным фо ру ме.

«ПО ЛЫ МЯ 
СВЕ ТУ» 

Факел ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
заўт ра пры бу дзе ў Бе ла русь

Ка ра ван эс та фе ты агню ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў «По лы мя све ту» на блі-

жа ец ца да ме жаў на шай кра і ны. Яно 

ўжо па бы ва ла на вяр шы ні Манб ла на, 

у Аў стрыі, Сла ве ніі, Венг рыі і ін шых 

кра і нах, а заўт ра «По лы мя све ту» 

ўба чыць Брэст.

Су стрэ ча агню і старт эс та фе ты ў Бе-

ла ру сі за пла на ва ны на цы ры ма ні яль най 

пло шчы Брэсц кай крэ пас ці ў 18.00. Кры ху 

паз ней у гэ ты ж дзень на пло шчы Ле ні на 

ў аб лас ным цэнт ры ад бу дзец ца ўра чыс ты 

кан цэрт. Марш рут па тэ ры то рыі Брэсц кай 

воб лас ці пра ля жа праз най больш знач ныя 

мес цы. Па іх з 12 да 13 мая «По лы мя све-

ту» пра ня суць больш за 60 фа ке ла нос цаў, 

ся род іх Юлія Не сця рэн ка, Юрый Ва шчук 

(ТЭА), Ге ор гій Кал дун, Але на Ва ра бей, 

Алег Юрэ ня, На тал ля Ге лах і ін шыя вя до-

мыя ўра джэн цы Брэсц ка га рэ гі ё на.

На га да ем, эс та фе та «По лы мя све ту» 

стар та ва ла 3 мая ў Ры ме і за вер шыц ца 

21 чэр ве ня ўра чыс тым за паль ван нем ча шы 

алім пій ска га агню на цэнт раль най арэ не 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў — На цы я наль ным 

алім пій скім ста ды ё не «Ды на ма». Уся го 

агонь гуль няў пра ня суць праз 55 на се ле-

ных пунк таў на тэ ры то рыі 8 кра ін (Іта лія, 

Сла ва кія, Сла ве нія, Венг рыя, Аў стрыя, Чэ-

хія, Поль шча і Бе ла русь), а пра цяг ласць 

шля ху скла дзе 7700 км. У эс та фе це пры-

муць удзел 450 фа ке ла нос цаў, 100 ва лан-

цё раў і 10 за ха валь ні каў агню.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пры ём ная кам па нія — 2019

У ВНУ — праз між на род ную алім пі я ду

Ця пе раш ні чэм пі я нат све ту ў І ды ві зі ё не для на шай збор-

най склаў ся не ад на знач на. З ад на го бо ку, ка ман да Анд рэя 

Сі да рэн кі вы ка на ла за да чу і вяр ну ла ся ў эліт ны ды ві зі ён, 

але з дру го га — не вы раз ная гуль ня ў пер шым мат чы су-

праць збор най Літ вы і па ра жэн не ад збор ных Ка зах ста на 

і Паўд нё вай Ка рэі не за кры лі ўсіх пы тан няў ба лель шчы каў 

і жур на ліс таў.

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за цвер дзі ла пе ра лік між на род-

ных алім пі яд, пе ра мож цы якіх бу дуць мець у бя гу чым 

го дзе пра ва на за лі чэн не без ус туп ных вы пра ба ван-

няў у вы шэй шыя і ся рэд нія спе цы яль ныя на ву чаль-

ныя ўста но вы на ад па вед ныя спе цы яль нас ці.

У яго ўвай шлі 13 між на род ных спа бор ніц тваў: 60-я Між-

на род ная ма тэ ма тыч ная алім пі я да, 53-я Між на род ная 

Мен дзя ле еў ская алім пі я да школь ні каў па хі міі, 51-я Між-

на род ная хі міч ная алім пі я да, 50-я Між на род ная фі зіч ная 

алім пі я да, 31-я Між на род ная алім пі я да па ін фар ма ты цы, 

30-я Між на род ная бія ла гіч ная алім пі я да, 16-я Між на род ная 

геа гра фіч ная алім пі я да, 8-я Еў ра пей ская ма тэ ма тыч ная 

алім пі я да для дзяў чат, 13-я Між на род ная алім пі я да па на-

ву ках аб Зям лі, 15-я Між на род ная Жаў ты каў ская алім пі я да 

па фі зі цы, ма тэ ма ты цы і ін фар ма ты цы, 13-я Між на род ная 

алім пі я да па аст ра но міі і аст ра фі зі цы, 6-я Між на род ная геа-

гра фіч ная алім пі я да школь ні каў кра ін Бал тый ска га рэ гі ё на, 

а так са ма алім пі я да школь ні каў Са юз най дзяр жа вы па рус-

кай мо ве і рус кай лі та ра ту ры «Ра сія і Бе ла русь: гіс та рыч ная 

і ду хоў ная су поль насць».

Ула даль ні кі дып ло маў пер шай, дру гой і трэ цяй сту пе-

няў гэ тых алім пі яд ма юць пра ва на за лі чэн не ў ВНУ без 

эк за ме наў пры ўмо ве па ступ лен ня на ад па вед ныя спе-

цыяль нас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЫ НІ КІ СЕ ЗО НА: 
ЗВЫШ 17 ТЫ СЯЧ ТОН 

БЯ РО ЗА ВІ КУ
Ляс га сы за вяр шы лі на рых тоў ку бя-

ро за ва га со ку. У гэ тым се зо не ле-

са гас па дар чыя ўста но вы атры ма лі 

17 213 тон ка рыс на га на пою. Гэ та 

амаль на 4 ты ся чы тон больш, чым у 

2018 го дзе, па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Най больш ак тыў на на рых тоў ка бя ро-

за ві ку вя ла ся ў Брэсц кай і Мін скай аб лас-

цях: тут бы ло са бра на 5 960 і 4 786 тон 

ад па вед на. Вар та ад зна чыць, што ўвесь 

на рых та ва ны сок быў рэа лі за ва ны. Уся го 

на про да жы на пою ляс га сы за ра бі лі ка ля 

2,5 міль ё на руб лёў.

Рэа лі за цыя на рых та ва на га со ку вя ла-

ся як на ўнут ра ным, так і на знеш нім рын-

ках. Асноў ны мі па куп ні ка мі тра ды цый на 

з'яў ля лі ся пе ра пра цоў чыя за во ды. Ра зам 

з тым больш за тры ты ся чы тон со ку бы-

ло пра да дзе на на сель ніц тву і амаль ты-

ся ча тон па стаў ле на на экс парт.

Ад на ча со ва ляс га сы да ва лі бе ла ру сам 

маг чы масць і са ма стой най на рых тоў кі 

бя ро за ва га со ку. Для гэ та га бы лі ад ве-

дзе ны спе цы яль ныя ўчаст кі.

Бе ла рус кая чы гун ка ў но вым ту-

рыс тыч ным се зо не дае маг чы-

масць для пра ез ду па са жы раў 

да ку рор таў Чор на га, Азоў ска га 

і Бал тый ска га мо раў.

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма-

гіст ра лі, у да да так да ўжо іс ну ю-

чых марш ру таў у на прам ку Ад ле ра, 

Ана пы, Мі не раль ных Вод, ад Адэ сы 

з 1 чэр ве ня да 21 ве рас ня ад наў ля-

юць сваё што дзён нае кур сі ра ван не 

цяг ні кі між на род ных лі ній № 100/99 

Мінск — Но ва аляк се еў ка з пры чап-

ной гру пай бес пе ра са дач ных ва го-

наў да Бяр дзян ска, № 94/93 Мінск — 

Адэ са з пры чап ной гру пай бес пе ра-

са дач ных ва го наў Мінск — Хер сон.

Так са ма з 10 чэр ве ня да 7 ве рас-

ня Бе ла рус кая чы гун ка пра па нуе па-

са жы рам марш рут да бал гар ска га 

ўзбя рэж жа Чор на га мо ра Мінск — 

Вар на праз Львоў, Іва на-Фран коўск і 

Бу ха рэст. Цяг нік № 451/452 бу дзе ад-

праў ляц ца з Мін ска 10, 15, 22, 27 чэр-

ве ня, 4, 9, 16, 21, 28 лі пе ня, 2, 9, 14, 

21, 26 жніў ня, 2, 7 ве рас ня ў 17 га дзін 

37 хві лін і пры бы ваць у Вар ну ў 10 га-

дзін 20 хві лін 12, 17, 24, 29 чэр ве ня, 

6, 11, 18, 23, 30 лі пе ня, 4, 11, 16, 23, 

28 жніў ня, 4, 9 ве рас ня ад па вед на. 

З Вар ны цяг нік бу дзе ад праў ляц ца 

12, 17, 24, 29 чэр ве ня, 6, 11, 18, 23, 

30 лі пе ня, 4, 11, 16, 23, 28 жніў ня, 4, 

9 ве рас ня ў 19 га дзін 5 хві лін і пры-

бы ваць у Мінск 14, 19, 26 чэр ве ня, 1, 

8, 13, 20, 25 лі пе ня, 1, 6, 13, 18, 25, 

30 жніў ня, 6, 11 ве рас ня ў 11 га дзін 

4 хві лі ны ад па вед на.

Да Бал тый ска га ўзбя рэж жа праз 

дзень са ста лі цы Бе ла ру сі ад праў ля-

юц ца цяг ні кі № 87/88 Мінск — Ры га і 

№ 31/32 Кі еў — Мінск — Віль нюс — 

Ры га.

У са ста ве цяг ніка № 31/32 Кі еў — 

Мінск — Віль нюс — Ры га кур сі руе 

пры чап ная гру па ва го наў Бе ла рус-

кай чы гун кі Мінск — Ры га. Каб па-

тра піць на Бал тый скае ўзбя рэж жа, 

па са жы рам не аб ход на зра біць пе ра-

сад ку ў Ры зе да Юр ма лы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се! УЛЕТ КУ — 
10 МАРШ РУ ТАЎ ДА МО РА
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