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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой!»
Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на II квар тал або I паў-

год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це i 

да сы лай це да 13 кра са вi ка ў рэ дак цыю на ад рас: вул. Б. Хмяль-

нiц ка га, 10А, Мiнск, 220013.

Ся род пад пiс чы каў 17 кра са вi ка 2020 го да бу дуць ра-

зы гра ны 7 тэр ма саў з ла га ты пам «Звяз да» i су пер прыз — 

грыль-бар бе кю Sundays Allan. Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ны ў 

га зе це «Звяз да» да 27 кра са вi ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыi да 30 чэр ве ня 

2020 го да пры па да чы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на II квар-

тал або I паў год дзе 2020 го да i паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да-

ча пры зоў спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца. Умо-

вы рэ клам най гуль нi «Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой» чы тай це ў 

ну ма ры 49 га зе ты «Звяз да» ад 12.03.2020 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мiн пра вя дзен ня гуль нi — з 14.03.2020 г. да 30.06.2020 г.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3758 ад 06.03.2020 г., 
вы да дзе на Мi нiс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

ЗРА БIЦЬ 
СА СПОР ТУ 
ВI ДО ВI ШЧА

Пас ля та го як вы зна чы-

лi ся з мес цам пад Мiнск ам, 

пра ек та ваць i бу да ваць ста-

ды ён да ру чы лi ар хi тэк та ру, 

якi на той мо мант уз на чаль-

ваў iн сты тут «Белд зiп ра ган-

даль», Валь ме ну Ала да ву. 

Паз ней ён пры зна ец ца, што 

да та го мо ман ту на ват не 

ве даў, што та кое бiя тлон. 

Каб па зна ё мiц ца з гэ тым 

вi дам спор ту блi жэй, Ала-

даў ад пра вiў ся ў Мур манск 

на пер шын ство СССР. Ар-

га нi за цыя спа бор нiц тваў як 

гле да ча яго не ўра зi ла, та му 

што ба лель шчы кi не маг лi 

ба чыць нi спарт сме наў на 

стрэль бi шчы, нi як тыя фi-

нi шу юць. Та му, вяр нуў шы-

ся да до му, Валь мен Ала даў 

вы ра шыў, што ў нас усё бу-

дзе па-iн ша му. «Па сут нас цi, 

бе ла ру сы ста лi пер ша пра-

ход ца мi, пры ду маў шы вый-

грыш ную фор му для вi до-

вiшч най па да чы бiя тлон ных 

го нак. Пас ля гэ та га да нас 

у кра i ну па еха лi спе цы я лiс-

ты па во пыт, —  рас каз ваў 

ар хi тэк тар. —  Па доб ны да 

«Раў бiч» комп лекс з'я вiў ся 

ў Скан ды на вii толь кi праз 

15 га доў. За iм ру шы лi сле-

дам iн шыя ана ла гiч ныя па 

прын цы пе збу да ван нi. Але 

мы бы лi пер шы мi».

Пра ек та ван не спарт-

комп лек су па ча ло ся ў лю-

тым 1973-га, а ўжо праз год 

у Раў бi чах па бу да ва лi гас-

цi нi цу, су дзейс кi па вiль ён, 

стрэль бi шча, пад рых та ва лi 

тра сы, вы лу чы лi гля дац кую 

зо ну. Паз ней там з'я вi лi ся 

ме ды ка-ад наў лен чы кор-

пус, дру гая гас цi нi ца i вя лi кi 

трамп лiн, бы ла рэ кан струя-

ва на на ват царк ва, якая зна-

хо дзi ла ся по бач.

Пад рых тоў ка да пер ша га 

чэм пi я на ту све ту ў «Раў бi-

чах» не бы ла прос тая, та-

ды ар га нi за та ры так са ма 

ме лi праб ле мы са сне гам, 

але тур нiр пра вя лi. Да рэ чы, 

ме на вi та на гэ тым чэм пi я-

на це ўпер шы ню ў гiс то рыi 

бiя тло на бы ла пра ве дзе на 

па пу ляр ная ця пер гон ка —  

спрынт на 10 кi ла мет раў. 

Праў да, за ва я ваць у ёй пер-

шыя ме да лi са вец кiм спарт-

сме нам не ўда ло ся. Най леп-

шым з ча тыр ма штраф ны мi 

кру га мi стаў Мi ка лай Круг-

лоў, якi за няў 6-е мес ца.

Пас ля гэ та га ў спарт-

комп лек се пад Мiнск ам ад-

бы лi ся яшчэ тры чэм пi я на-

ты све ту па бiя тло не (1976, 

1982, 1990), Ад кры тыя чэм-

пi я на ты Еў ро пы па бiя тло не 

(1998, 2004, 2019, 2020), 

Ку бак све ту па лыж ных гон-

ках (1991), Ку бак Еў ро пы па 

гор ных лы жах (1995, 2006). 

У 2019-м у «Раў бi чах» пра-

вя лi яшчэ i чэм пi я нат све ту 

па лет нiм бiя тло не.

СНЕ ГУ МА ЛА, 
АЛЕ ПРА ЦА 
ЎСЁ ВЫ РА ТА ВА ЛА

Сё ле та бе ла рус кi спар-

тыў ны комп лекс пла на ваў 

пры няць толь кi этап Куб ка 

све ту па фрыс тай ле i Ку бак 

IBU па бiя тло не, але свае 

ка рэк ты вы ўнес ла ня бес ная 

кан цы ля рыя. Праз тое, што 

Эс то нiя, дзе па вi нен быў 

прай сцi чэм пi я нат Еў ро пы, 

не змаг ла пад рых та вац ца да 

тур нi ру з-за ад сут нас цi сне-

гу, ён быў пе ра не се ны ў Бе-

ла русь. Ад нак на шу кра i ну 

зi ма сё ле та так са ма не пес-

цi ла, та му i бе ла рус кiм ар га-

нi за та рам да вя ло ся вель мi 

па ста рац ца, каб чар го вы 

раз не пад вес цi i апраў даць 

свой ста тус па-са праўд на му 

спар тыў най дзяр жа вы. На 

пра ця гу двух тыд няў у «Раў-

бi чах» iш лi га ра чыя спар тыў-

ныя ба та лii, а па за кан чэн нi 

двух мiж на род ных тур нi раў 

ар га нi за та ры вы дых ну лi, 

атры ма лi доб рыя ацэн кi ад 

тэх нiч ных дэ ле га таў, боль-

шасць ста ноў чых вод гу каў 

ад спарт сме наў i зра бi лi вы-

сно ву, што са сва ёй ра бо тай 

усё ж та кi спра вi лi ся.

— З тэх нiч на га пунк ту 

гле джан ня сё ле та пра вя-

дзен не чэм пi я на ту Еў ро пы 

i Куб ка IBU да ло ся нам ня-

прос та, —  рас каз вае на-

мес нiк ды рэк та ра РЦАП па 

зi мо вых вi дах спор ту «Раў-

бi чы» Ле а нiд КАРАСЬ. —  

Але ў гэ тым ёсць i ста ноў чыя 

мо ман ты: мы зра зу ме лi, што 

i як ра бiць пры аб ме жа ва ных 

аб' ёмах сне гу. Ад пра ца ва лi 

свае дзе ян нi ў за леж нас цi 

ад сi ту а цыi —  на прык лад, 

на чэм пi я на це Еў ро пы быў 

за дзей нi ча ны спрын тар скi 

круг, на куб ку IBU гон кi там 

не пра во дзi лi ся, та му мы 

апе ра тыў на зды ма лi з яго 

снег i пе ра во зi лi на iн шыя 

праб лем ныя ўчаст кi.

Ле а нiд Iва на вiч ад зна-

чае, што са май скла да най 

част кай ар га нi за цыi гэ тых 

тур нi раў ста ла ге не ра цыя 

сне гу. Ка лi ў мi ну лы i па за-

мi ну лы се зоны спе цы я лiс ты 

па чы на лi пра ца ваць у гэ тым 

кi рун ку пры тэм пе ра ту ры ў 

2,5-3 гра ду сы ма ро зу, то ў 

гэ тым се зо не снег да вя ло-

ся ге не ра ваць пры плю са-

вых тэм пе ра ту рах —  1,3-

1,5 гра ду са.

— Тут нам вель мi да па-

маг ло тое, што ў «Раў бi чах» 

ця пер iдзе ачыст ка ва да-

схо вi шча, дзе ажыц цяў ля-

ец ца во да за бор на сiс тэ му 

аснеж ван ня. Не аб ход на бы-

ло пе ра мя шчаць гэ тыя во-

да за бо ры на рэч ку i пра ца-

ваць ад туль. Ка лi мы бя ром 

ва ду ў во зе ры з-пад лё ду, 

то яе тэм пе ра ту ра дзесь-

цi 3,8-4 гра ду сы, у рэ чцы 

ж з пра точ най ва дой тэм-

пе ра ту ра да хо дзi ла да 0,8 

гра ду са —  гэ та зна чыць, 

сi ту а цыя з ва да схо вi шчам 

бы ла нам на ру ку.

Ле а нiд Ка рась пры зна-

ец ца, што ў пе ры яд пад-

рых тоў кi да тур нi раў быў 

мо мант, ка лi трое су так 

да вя ло ся пра ца ваць без 

сну i ад па чын ку. Ён вы паў 

на пе ры яд пе ра мя шчэн ня 

сне гу з «Заечай па ля ны» 

i га рад ской тра сы на тра сы 

ў «Раў бi чы».

— Ка лi тэх нiч ная дэ ле-

га цыя ўба чы ла, што ў ня-

дзе лю ў нас го лы ста ды ён, 

а ў па ня дзе лак па вiн ны ўжо 

прай сцi кант роль ныя трэ нi-

роў кi, за су мня ва ла ся, што 

мы спра вiм ся, —  ця пер ужо 

з усмеш кай ус па мi нае Ле а-

нiд Ка рась. —  Але пад час 

тур нi раў i пас ля iх мы атры-

ма лi вель мi доб рыя вод гу кi, 

бо лю дзi, якiя пра цу юць у 

гэ тай сфе ры, вы дат на ра-

зу ме юць, з якi мi цяж кас ця мi 

мы су тык ну лi ся. У ка мен та-

ры ях спарт сме наў, вя до ма, 

пра скок ва лi на ра кан нi, маў-

ляў, тра са не iдэа льна роў-

ная, але та кая тра са за адзiн 

дзень не ро бiц ца, яе трэ ба 

шлi фа ваць пры ма роз ным 

на двор'i ты дзень, —  рас-

каз вае на мес нiк ды рэк та ра 

«Раў бiч».

ЛЕ ТАШ НI 
СНЕГ СТА НЕ 
РЭ АЛЬ НАС ЦЮ

Што да ты чыц ца тэх нiч-

ных маг чы мас цяў бе ла рус-

ка га спарт комп лек су, то 

бiя тлон ны ста ды ён, тра са i 

iнф ра струк ту ра да зва ля юць 

пра во дзiць у «Раў бi чах» 

тур нi ры са ма га вы со ка га 

ўзроў ню, ад нак ёсць мо ман-

ты, якiя на ша му комп лек су 

трэ ба да пра ца ваць. Пра гэ-

та яго кi раў нi кi ка жуць ужо 

ця пер, хоць толь кi скон чы лi 

вя лi кую ра бо ту.

На прык лад, прак тыч на 

ўсе па доб ныя комп лек сы, 

якiя пра вод зяць спа бор нiц-

твы су свет на га ўзроў ню, 

ма юць сне га схо вi шча. Яно 

дае маг чы масць за хоў ваць 

снег з ад на го се зо ну да на-

ступ на га. У Раў бi чах та кая 

маг чы масць хут ка так са ма 

ста не рэ аль нас цю.

— Мы ўжо за пра ша лi ка-

лег з Фiн лян дыi, шчыль на 

пра ца ва лi з iмi, каб пе ра-

няць во пыт за хоў ван ня сне-

гу i яго на рых тоў кi, —  рас-

каз вае Ле а нiд Ка рась. —  

У на ступ ным се зо не бу дзем 

спра ба ваць.

Сне га схо вi шча —  гэ та 

звы чай ная пля цоў ка, дзе 

скла ду ец ца снег, якi по тым 

за сы па ец ца пi ла вiн нем. 

У Ру поль дын гу або Но ве-

Мес та —  гэ та тэх нiч ныя збу-

да ван нi, па доб ныя на на шы 

сi лас ныя ямы, якiя за кры ва-

юц ца штуч ны мi ма тэ ры я ла-

мi, але бе ла ру сы больш схi-

ля юц ца да скан ды наў ска га 

ва ры ян та, дзе снег па кры-

ва ец ца пi ла вiн нем.

— На не ка то рых ста-

дыё нах у Фiн лян дыi i Цю-

ме нi пад тра са мi ста яць 

ха ла дзiль нi кi, але яны не 

вы ра ша юць праб ле му на-

рых тоў кi i за хоў ван ня сне гу, 

а толь кi да па ма га юць па чы-

наць се зон ра ней i за кан-

чваць яго паз ней, та му та кi 

ва ры янт для «Раў бiч» мы не 

раз гля да ем, —  рас каз вае 

спе цыя лiст.

На 2022 год у Бе ла ру сi 

за пла на ва на пра вя дзен не 

эта пу Куб ка све ту па бiятло-

не, пад рых тоў ка да гэ та га 

тур нi ру па чы на ец ца ўжо 

сё ле та. У маi з экс пер ты-

зы вый дзе пра ект сiс тэ мы 

аснеж ван ня.

— Мы па спра бу ем ады сцi 

ад раз во зу сне гу па тра сах —  

прос та ство рым пунк ты на 

са мой тра се, дзе па ста вiм 

сне га ге не ра та ры, —  тлу ма-

чыць Ле а нiд Ка рась.

Як ужо га ва ры ла ся, пра-

цяг ва ец ца ачыст ка ва да-

схо вi шча, гэ та зна чыць у 

спарт комп лек се зме нiц ца 

сiс тэ ма во да за бо ру, якая 

бу дзе пра ца ваць на аснеж-

ван не. Акра мя гэ та га, зме-

ны за кра нуць ста ды ён i iнф-

ра струк ту ру, на прык лад, на 

рэ кан струк цыю ўжо ста но-

вiц ца гас цi нi ца № 1.

— Так са ма мы ду ма ем, 

якiм чы нам па вя лi чыць умя-

шчаль насць тры бун. Трэ-

ба бу дзе збi раць ча со выя 

кан струк цыi, бу да ваць пе-

ра ход ныя мас ты на тра се 

для гле да чоў. На сё лет нiх 

тур нi рах ба лель шчы каў на 

дыс тан цыi бы ло ня шмат, 

але i то бы лi ах вот ныя гля-

дзець гон ку не са ста ды ё на, 

а на эта пе Куб ка све ту там 

бу дуць вель мi вя лi кiя гля-

дац кiя па то кi, —  рас каз вае 

Ле а нiд Iва на вiч.

А вось кан фi гу ра цыя 

тра сы мя няц ца не бу дзе, 

яна i так ня даў на прай шла 

рэ кан струк цыю.

На пры кан цы ска жам: 

раз мо вы аб тым, што пас-

ля сё лет нiх бiя тлон ных 

тур нi раў Бе ла ру сi мо гуць 

да ве рыць i пра вя дзен не 

чэм пi я на ту све ту, хо дзяць 

не здар ма. Бо ў нас ёсць 

усе рэ сур сы, каб зноў пры-

няць на столь кi маш таб ную 

па дзею.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Бе ла рус кая Швей ца рыя

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

За пра шае 
«Па ля ван не і ры ба лоў ства. 

Вяс на-2020»
Між на род ная спе цы я лі за ва ная вы стаў ка-

кір маш «Па ля ван не і ры ба лоў ства. Вяс-

на-2020» ад бу дзец ца з 19 да 22 са ка ві ка ў 

Фут боль ным ма не жы.

Бу дзе ар га ні за ва на рэ кла ма ван не ўсіх ві даў 

па слуг, пра па на ва ных ле са па ляў ні чы мі гас па дар-

ка мі Мін ляс га са. На вед валь ні кі змо гуць на быць 

не аб ход ны рыш ту нак для па ля ван ня і ры бал кі. 

Ад бу дзец ца кон курс ва біль шчы каў вы са ка род на га 

але ня, вы ста ва па ляў ні чых тра фе яў. Бу дзе ар га ні-

за ва ны про даж са джан цаў і роз ных да роў ле су.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Не пра пус ці!Не пра пус ці!

Гiс то рыя вя до ма га бе ла рус ка га аб' ек та, дзе на пра ця-

гу ўжо доў гiх га доў пра хо дзяць са мыя прэ стыж ныя 

спа бор нiц твы па зi мо вых вi дах спор ту, па ча ла ся ў 

1972 го дзе, ка лi Мiж на род ны са юз бiя тла нiс таў пры-

няў ра шэн не пра вес цi чэм пi я нат све ту па бiя тло не 

1974 го да на тэ ры то рыi СССР. Ад нак бiя тлон ных ста-

ды ё наў, пры дат ных для гэ тых мэт, у Са вец кiм Са ю зе 

не бы ло, та му пер шы сак ра тар ЦК КПБ Пётр Ма шэ раў 

i стар шы ня спорт ка мi тэ та БССР Вiк тар Лi вен цаў пра-

па на ва лi пра вес цi яго ў БССР.

Ачышчэнне возера цяпер выглядае так.
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