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Спорт-тайм

СЁННЯ

ВЯЛIКI ТЭНIС ВЯРТАЕЦЦА НА КОРТЫ
У што тыд нё вым спар тыў ным
аглядзе «Звязды» расказваем
пра найбольш актуальныя падзеi
выхадных.
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Ар га нi за та ры пер ша га
пасля перапынку жаночага тэнiснага турнiру ў iтальянскiм
Палерма абвясцiлi склад удзельнiц.

У спаборнiцтвах, якiя павiнны прайсцi з 3 да 9 жнiўня, выступiць першая
ракетка Беларусi Арына Сабаленка,
якая займае 11-е месца ў рэйтынгу
Жаночай тэнiснай асацыяцыi. Акрамя
яе, на адкрытыя корты Country Time
Club сiцылiйскай сталiцы маюць намер выйсцi экс-першая ракетка планеты, другi нумар сусветнага рэйтынгу,
румынка Сiмона Халеп, пераможца
мiнулага турнiру швейцарка Джыл
Тайхман (63-i нумар рэйтынга WTA),
фiналiстка Кiкi Бертэнс з Нiдэрландаў
(7-е месца), харватка Петра Марцiч
(15-е) i iншыя вядомыя спартсменкi.
Пасля фiнiшу турнiру ў Палерма адбудуцца яшчэ некалькi турнiраў пад эгiдай WTA, а затым наймацнейшыя тэнiсiсткi планеты збяруцца ў Нью-Ёрку,
дзе з 31 жнiўня да 13 верасня пройдзе
чарговы турнiр серыi «Вялiкага шлема» — адкрыты чэмпiянат ЗША.
Мужчыны да старту на US Open
выступяць на спаборнiцтвах у Вашынгтоне (14—21 жнiўня) i Нью-Ёрку
(22—28 жнiўня).
Завяршыўся 17-ы тур чэмпiянату краiны па футболе. «Вiцебск» i гродзенскi «Нёман»

2.

згулялi ўнiчыю — 0:0, а «Энергетык-БДУ» з буйным лiкам саступiў
брэсцкаму «Руху» — 1:8. Вынiкi астатнiх матчаў: «Дынама» (Мiнск) —
«Мiнск» — 1:0, «Бел шы на» (Бабруйск) — «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзiна) — 2:1, «Смалявiчы» — «Iслач»
(Мiнскi раён) — 3:1, БАТЭ (Барысаў) — «Славiя» (Мазыр) —
1:1, «Шахцёр» (Салiгорск) —
«Гарадзея» — 4:1. Матч «Дынама» (Брэст) — «Слуцк» перанесены на 12 жнiўня.
Тур нiр нае ста но вi шча:
«Шахцёр» — 33 ачкi (17 матчаў), БАТЭ — 31 (17), «Нёман» — 30 (16), «ЭнергетыкБДУ» — 29 (17), «ТарпедаБелАЗ» — 26 (17), «Дынама»
(Брэст) — 26 (16), «Дынама»
(Мiнск) — 26 (17), «Рух» — 25 (17), «Iслач» — 23 (17), «Вiцебск» — 23 (17),
«Славiя» — 22 (17), «Слуцк» — 18 (16),
«Гарадзея» — 16 (17), «Мiнск» —
15 (15), «Смалявiчы» — 14 (16), «Белшына» — 10 (17).
Спiс найлепшых бамбардзiраў узначальвае Джасурбек Яхшыбоеў («Шахцёр»), якi забiў 10 мячоў. Наступны тур
пройдзе з 17 да 19 лiпеня.
НХЛ дазволiла хакеiстам
выступаць на зiмовых Алiмпiйскiх гульнях 2022 i 2026 гадоў.
Нацыянальная хакейная лiга падпiсала
новы калектыўны дагавор
з прафсаюзам гульцоў гэтай арганiзацыi, у якiм адным з пунктаў значыцца
магчымасць удзелу сусветных зорак у зiмовых Алiмпiйскiх гульнях 2022 года ў
Пекiне i 2026-га ў Мiлане i
Карцiна-Д'Ампецца. Кiраўнiк Мiжнароднай федэрацыi хакея Рэнэ Фазель у
каментарыi СМI выказаў
задавальненне такiм рашэннем, але адзначыў,
якiя рэчы трэба будзе яшчэ
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год — адбылася бiтва на
рацэ Ведрашы каля горада
Дарагабу жа, у вынiку якой маскоўскiя
войскi разбiлi войскi гетмана Канстанцiна
Астрожскага i захапiлi яго ў палон.
год — створана Цэнтральнае бюро прафсаюзаў Беларускай ССР — першы кiруючы
орган беларускiх прафсаюзаў.
У той жа дзень нарадзiўся Алесь (Аляксандр Кiрылавiч) Астапенка, беларускi паэт, перакладчык. Удзельнiк
Вялiкай Айчыннай вайны. Быў цяжка паранены. Працаваў
на Беларускiм радыё, у рэдакцыях рэспублiканскiх газет
i часопiсаў. Паэтычныя творы прысвечаны ваеннаму подзвiгу савецкiх людзей (зборнiкi «Выпрабаванне», «Сэрца спявае», «Дзень маёй Радзiмы» i iншыя). Пераклаў на
беларускую мову асобныя творы Мiхаiла Iсакоўскага, Яна
Райнiса, Паўло Тычыны.
год — на ра дзi ла ся
На тал ля Яў ге наў на
Мiшкуцёнак, беларуская спартсменка
(фiгурнае катанне на каньках, спартыўныя танцы), заслужаны майстар
спорту СССР. Чэмпiёнка (1992), сярэбраны прызёр (1994) Алiмпiйскiх
гуль няў. Чэм пi ён ка (1991—1992),
бронзавы прызёр (1990) чэмпiянатаў
свету. Чэмпiёнка (1991, 1994), бронзавы прызёр (1989—1990) чэмпiянатаў Еўропы. Чэмпiёнка Гульняў добрай волi (1994).
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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.

год — заключаны Канстанцiнопальскi мiрны дагавор памiж
Расiяй i Турцыяй, якi замацаваў вынiкi Азоўскiх паходаў 1695—1696 гадоў.
год — нарадзiўся
Жан Батыст Дзюма, французскi хiмiк,
замежны член-карэспандэнт Пецярбургскай АН. Прапанаваў метад вызначэння шчыльнасцi пароў розных
рэчываў, азоту ў арганiчных злучэннях. Упершыню атрымаў нiтрылы, вызначыў агульны метад iх сiнтэзу.
год — нарадзiўся Уiльям Хана, амерыканскi
мультыплiкатар. Разам з Джозефам Барбарам у 1940-1950-х гадах працаваў на кiнастудыi «Метра-Голдуiн-Маер», для якой стварыў серыю мультфiльмаў
«Том i Джэры». У 1958 годзе яны адкрылi ўласную кампанiю тэлемультфiльмаў i выпусцiлi серыi «Сямейства
Флiнтстоўнаў», «Скубi-Ду» i iншыя. Гэты творчы саюз
атрымаў сем прэмiй «Оскар» i восем узнагарод «Эмi».
год — пастановай Прэзiдыума Вярхоўнага
Савета РСФСР была ўтворана Усерасiйская дзяржаўная тэлевiзiйная i радыёвяшчальная кампанiя.
ДЖЭК ЛОНДАН:
«Косць, кiнутая сабаку, не ёсць мiласэрнасць. Мiласэрнасць — гэта косць, падзеленая з сабакам, калi ты галодны не менш
за яго».
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Апошняя квадра
13 ліпеня.
Месяц у сузор’і Цяльца.

Сонца

зрабiць, каб найлепшыя гульцы выйшлi
на алiмпiйскi лёд. «Неабходна таксама
вырашыць нямала пытанняў з МАК i
аргкамiтэтам Гульняў у Пекiне, асаблiва ў плане трансферу, страхоўкi, тэхнiчных момантаў, шукаць варыянты
па размяшчэннi, колькасцi бiлетаў на
матчы турнiру. Збiраюся адправiцца ў
Канаду, як толькi будзе такая магчымасць, каб сустрэцца з кiраўнiцтвам
лiгi», — сказаў Рэнэ Фазель.
Адзначым, гульцы НХЛ удзельнiчалi ў алiмпiядах з 1998 да 2014 года.
Лiга адмовiлася прыпыняць сезон на
час зiмовых Гульняў 2018 года.
Зборная Беларусi па хакеi выступала на зiмовых Алiмпiйскiх гульнях
1998, 2002 i 2010 гадоў. Для ўдзелу
ў галоўных стартах чатырохгоддзя ў
Пекiне падапечным Мiхаiла Захарава
неабходна прайсцi квалiфiкацыю. Адборачны турнiр у групе D адбудзецца
ў Брацiславе ў жнiўнi 2021 года. Сапернiкамi падапечных Мiхаiла Захарава будуць каманды Славакii, Аўстрыi
i Польшчы.
У хакейным турнiры Гульняў у Пекiне ў 2022 годзе возьме ўдзел 12 камандаў: 8 зборных, якiя размяшчаюцца на
1—8 месцах у рэйтынгу IIHF, Кiтай як
краiна — гаспадыня спаборнiцтваў, а
таксама тры пераможцы фiнальных
квалiфiкацыйных турнiраў.
Дар'я ЛАБАЖЭВIЧ.
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Месяц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.56
4.38
4.36
4.51
5.13
5.22

21.34
21.31
21.24
21.12
21.48
21.40

16.38
16.53
16.48
16.21
16.35
16.18

Iмянiны
Пр. Ангеліны, Дзям'яна,
Кузьмы, Нікадзіма,
Пятра.
К. Ангеліны, Ізабелы,
Бонавентуры, Каміля,
Марцэля, Нікадзіма,
Якуба.

Фота Вікторыі МІРОНЧЫК
МІРОНЧЫК..

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— Слу хай це, Мак сiм
Ва сi ле вiч, шка тул ка са
слановай косцi, якую вы
прадалi мне на мiнулым
тыднi — падробка! Яна з
пластмасы!
— Гмм... Не ведаю... Можа, у слана быў устаўны
бiвень...
Увечары Дзянiс нервова
ходзiць перад сваiм домам,
раз-пораз пазiраючы на гадзiннiк.

— Хва лю ю ся за сваю
Наталлю, — тлумачыць ён
суседу.
— А што з ёй?
— З ёй мой аўтамабiль...
Суддзя:
— Васiльеў, вы заяўляеце, што Сiдараў два гады
таму абазваў вас бегемотам. Але чаму вы звярнулiся ў суд толькi цяпер?
— Я ўчора пабываў у
заапарку...
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

прыём рэкламы

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

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

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
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Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2237.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпiсаны ў 19.30
13 ліпеня 2020 года.

