
6.20 Іс насць.
6.45 Ме лад ра ма «Май скі 
дождж». (12+).
8.20 Ку лі нар ная дып ла ма тыя. 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Зда роўе. (12+).
10.00 Да ча. (12+).
10.35 Вя лі кі сэл фі-тур. (12+).
11.10 50 рэ цэп таў пер ша га. 
(12+).
12.10 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
13.15, 15.45 Ме лад ра ма «Я 
ве даю твае сак рэ ты». (12+).
15.15 Кра і на.
17.30, 21.40 Ме лад ра ма «За-
ла тая клет ка». (16+).
21.00 Па на ра ма.
1.00 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Сяб ры анё лаў». 
(6+).
7.45 Фільм для дзя цей 
«Ка роль-жа бя ня». (12+).
8.45, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
8.50 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-5». (16+).
9.50, 19.20 «Та та па паў». (16+).
12.10 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу. (16+).
12.55 Ані ма цый ны фільм «Мон-
стры на ка ні ку лах». (12+).
14.55 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
15.30 «Вя сел ле ўсля пую». 
Рэа лі ці-шоу. (16+).
16.50 Ка ме дыя «Дзет ка». 
(16+).

18.35 Рэ пар цёр. (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі-
ці. (16+).
23.25 Фан тас ты ка «Тор». 
(12+).

7.40 «Сі ла ве ры».
8.05, 12.20, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.35, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Круп нік і га мол кі.
8.50 «Ня бес ныя лас таў кі». 
Мю зікл. (12+).
11.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Зам ка вае ко ла (6+).
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.55 «На ву ка ма нія» (6+).
12.40 «Фан та мас су праць Скот-
ланд-Яр да». Ка ме дыя (12+).
14.15 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст СССР Ге надзь 
Аў сян ні каў.
15.10 «Пес ні мі ну ла га ста год-
дзя». Кан цэрт па мя ці Ула дзі-
мі ра Му ля ві на.
16.05 «Ча ты ры тан кіс ты і са-
ба ка». Маст. фільм (12+).
18.05 «Апош ні дзень». Фа і на 
Ра неў ская (12+).
18.40 «Пер шы дзень мі ру». 
Дра ма (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вый сці за муж за ка пі-
та на». Ме лад ра ма (12+).
22.30 «Ак са міт ныя руч кі». 
Ка ме дыя (12+).

7.40 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
«Нё ман» (Бе ла русь) — «Ве на 
Кэ пі талз» (Аў стрыя).
9.30 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ві цязь» (Мас коў-
ская вобл.).
11.25, 16.25 Вес ла ван не на 
бай дар ках і ка ноэ. Чэм пі я нат 
све ту.
13.15 Ко зел пра фут бол.
13.35 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. 3-і тур. «Борн мут» — «Ман-
чэс тэр Сі ці».
18.25 Ха кей. Ку бак Рус ла на 
Са лея. Пер шы этап. «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на) — «Юнац-
тва» (Мінск). (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)

20.35 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту.
22.00 Спорт-цэнтр.
22.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Нью-
Хэй вэн. Фі нал.
0.05 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Муж чы ны. Ра сія — Сла-
ве нія.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
7.05 «Яў лам пія Ра ма на ва. 
След ства вя дзе ды ле тант». 
Се ры ял (16+).
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.20 «Зда роўе» (16+).
10.30 «Смак» (12+).
11.10 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.10 Да юбі лею Іры ны Скоб-
ца вай. «Мы ўжо ні ко лі не рас-
ста нем ся...» (12+).
13.20 «Уда ча ў пры да чу!» 
з «Еў ра оп там» (12+).
14.15 Маст. фільм «Пры-
ходзь це заўт ра...» (6+).
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту
16.20 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
17.20 Маст. фільм «Апя кун» 
(12+).
19.00 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
22.40 «КВЗ». Прэм' ер-лі га 
(16+).
0.10 Маст. фільм «Ся ро жа» 
(12+).

6.25 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял (16+).
7.15 «Тай ны Чап ман» (16+).
8.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
8.55 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
9.40 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
10.30 «Тэ ле док тар» (12+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.30 «На ша не пе ра мож ная 
зброя» (16+).
13.05 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.45, 1.00 Дра ма «Не каль-
кі дзён з жыц ця Аб ло ма ва», 
1-я се рыя. (12+).
15.00 Кан цэрт Мі ха і ла За до р-
на ва (16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 «За бой ства ад Ку цюр» 
(16+).
17.35 Маст. фільм «Дзяр-
жаў ная гра ні ца. Смя рот ны 
ўлоў». (12+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «За сак рэ ча ныя спі сы. 
Но выя пра роц твы: што ча кае 
Ра сію?» (16+).
21.50 «Жорст кі біз нес». Се-
ры ял (16+).

6.00, 8.20 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік» 
(12+).
10.45, 1.30 Маст. фільм «Зло-
дзеі ў за ко не» (16+).
12.30 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
13.05 Маст. фільм «Зі та 
і Гі та» (12+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Ін шае» 
(16+).
22.00 Се ры ял «Ідэа льны 
муж чы на» (12+).
3.00 Маст. фільм «Вас ча кае 
гра ма дзян ка Ні ка но ра ва» 
(12+).
4.20 М/ф (0+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).
7.40 Се ры ял «Хут кая да па-
мо га» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі» (12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).
13.00 «На ша спра ва» (16+).
13.15 «Па кой сме ху» (16+).
14.15 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт 
(16+).
16.30 Маст. фільм «Уда вец» 
(12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.45 «Су бот ні ве чар» (12+).

22.20 Маст. фільм «Шчас лі-
вае жыц цё Ксе ніі» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 «Ты су пер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
8.55 «Мус лім Ма га ма еў» 
(12+).
9.45 «НЗ.bу».
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
10.55 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
11.55 «Ква тэр нае пы тан не» (0+).
13.00 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
13.20 «Уда ча ў пры да чу!»
14.10 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Фі-
ліп Кір ко раў, част ка 2-я (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
19.55 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы» (16+).
23.55 «Ад ной чы...» (16+).
0.05 «Эк стра сэн сы су праць 
дэ тэк ты ваў» (16+).

9.00, 15.55, 19.10, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
9.40 «Сі не ма тог раф». Ка ме-
дыя «Ды хан не скан да лу» 
(16+).
11.20 Ме лад ра ма «Ка хан не і 
га лу бы» (16+).
13.05 Ка ме дыя «Мі мі но» 
(12+).
14.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Зам бе зія».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 Се ры ял «Экс перт» 
(16+).
17.25 Дра ма «Паш парт» (16+).
19.15 Ка ме дыя «Лёг кія па во-
дзі ны» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Ка ме дыя «Міс тар і мі-
сіс Сміт».
23.05 М/ф для да рос лых.

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.20, 3.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
9.40 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь». 
(0+)
10.00 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць!» (6+)
10.30 «Ера лаш». (6+)
11.20 Ані ма цый ны фільм «Хор-
тан». (0+).
13.00 Се ры ял «Пуш кін». (16+).
15.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс на 
Алім пій скіх гуль нях». (12+).
17.20 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс у Бры та ніі». (12+).
19.30 Пры го ды «За ха валь нік 
ча су». (12+).
22.00 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00 Ба я вік «Са ба таж». (18+).
1.50 «Ім пе рыя ілю зій: бра ты 
Саф ро на вы». (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 Да юбi лею Iры ны Скоб-
ца вай. «Атэ ла». Маст. фiльм.
12.20 «Гат чы на. Ад бы ло ся». 
Дак. фiльм.
13.05, 0.55 «Ка роль кен гу ру». 
Дак. фiльм.
13.50 «Зла ма ныя па раст кi, 
або Кi та ец i дзяў чы на». Маст. 
фiльм.
15.30 «Хто там...»
16.00 Вя лi кая опе ра — 2016.
17.50, 1.55 Па сля дах тай ны. 
«Не ве ра год ныя ар тэ фак ты».
18.35 «Лi нiя жыц ця». Кан стан-
цiн Ха бен скi.
19.35 «Шум ны дзень». Маст. 
фiльм.

21.10 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Са вец кая пес ня 70-х.
22.05 «Вя лi кi са ма зва нец». 
Маст. фiльм.
23.55 «Iн шы Кан чэ лi». Кан цэрт 
у Тбi лi сi. За пiс 2014 го да.
1.40 «Доў гi мост у па трэб ны 
бок». «Ве цер уз доўж бе ра га». 
М/ф для да рос лых.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 
Хвас цен ка». 2006 год (16+).
7.05, 9.40, 11.00, 13.05, 14.10, 
15.40, 17.00, 19.05, 20.40, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.10 Фільм-спек такль «Сва я-
кі». 1981 год (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1962-гі. 2010 год (16+).
13.30 Тэ ле спек такль «Цём ныя 
алеі». 1968 год (16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.40 Маст. фільм «Пе ра пы-
нак». (16+).
19.20 Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост». (16+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Бе зы мен-
ная зор ка». (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
1.00 Тэ ле спек такль «Спя шай-
це ся ра біць да бро». Мас коў-
скі тэ атр «Су час нік». 1982 год 
(12+).

4.00, 6.45, 9.30, 16.15, 21.00, 
1.00 Ве ла спорт. «Ву эль та».
5.30 Тэ ніс. Australіan Open. 
Жан чы ны. Фі нал.

8.15 Тэ ніс. Australіan Open. 
Муж чы ны. Фі нал.
11.00, 19.00 Уні вер сі я да. Лёг-
кая ат ле ты ка.
14.30 Ве ла спорт. «Тур дэ л'А-
ве нір».
16.00, 18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
20.00, 0.00 Кон ны спорт. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.
22.00, 2.30 Скач кі з трамп лі на. 
Лет ні Гран-пры.
23.00 Ра лі. ERC.
23.30 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту.

0.40 Ка ме дыя «Уце ка чы». 
(12+).
2.15 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь». (16+).
3.50 Ка ме дыя «Апе ра цыя «Ту-
шон ка». (16+).
5.45 Ка ме дыя «Вя чэ ра з пры-
дур кам». (12+).
7.10 Ка ме дыя «Ак са міт ныя 
руч кі». (16+).
9.00 Ка ме дыя «Усё пу цём!» 
(16+).
10.40 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё». (16+).
12.30 Ка ме дыя «Хут чэй за тру-
соў». (16+).
14.15 Ка ме дыя «К-9: ка ляд ныя 
пры го ды». (12+).
16.00 Ка ме дыя «Усё або ні чо-
га». (16+).
17.55 Ка ме дыя «Вул кан страс-
цей». (12+).
19.30 Ме лад ра ма «Ка хан не і 
ін шыя аб ста ві ны». (16+).
21.25 Ка ме дыя «Пяць ня вест». 
(16+).
23.20 Фан тас ты ка «Жа лез нае 
не ба». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Усё па фэн-шую» 
(12+).
11.00 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
11.50, 2.25 «За муж пас ля 
ўсіх». Cерыял (16+).

15.20 «Школь ны вальс». Маст. 
фільм (12+).
17.00 «Жан на, па жа ні» (16+).
18.00 «Вя сел ле і раз вод» (16+).
18.50, 5.30 «10 са мых» (16+).
19.25, 1.40 «Хэ лоў, Ра ша!» (16+).
20.20 «Да вай це па зна ё мім ся». 
Маст. фільм (12+).
22.15 «Каў боі су праць пры-
шэль цаў». Фан тас ты ка (12+).
0.20 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял (16+).

6.10 Ева: штуч ны ро зум 
(12+).
8.10 Ін шыя (16+).
10.25 Ды вер гент (12+).
13.10 Ін тэр в'ю з вам пі рам (16+).
15.30 Фрэнк (16+).
17.30 Ма ча ха (12+).
20.10 Ды вер гент-2: ін сур гент 
(12+).
22.25 Пры ві тан не, Джу лі! (16+).
0.15 Гуль ня ў імі та цыю (16+).
2.25 Па ляў ні чыя на тро ляў 
(16+).
4.05 Ма рыя-Ан ту а не та (16+).

6.20 Ад ной чы (16+).
8.20 Ле ген да №17 (12+).
10.55 Ча ла век з бу ду чы ні (16+).
12.25 Якая бя жыць па хва лях 
(6+).
14.25 Су вязь (16+).
16.10 Мой звод ны брат Фран-
кенш тэйн (12+).
18.25 Шчас лі вы вы па дак 
(16+).
20.20 Дом на або чы не (16+).
22.25 Хут чэй, чым тру сы 
(16+).
0.20 Пі раМ ММі да (16+).
2.30 Шык (12+).
4.20 Кры жа но сец (16+).

6.00, 11.50, 13.40 Гуль ні ро зу-
му. (12+).
6.50, 3.55, 5.10 Зра бі або па-
мры. (12+).

7.35, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.55, 16.20 Ін жы нер ныя ідэі. 
(12+).
10.20, 14.50 Са праўд ны су пер-
кар. (12+).
14.05 Ча ла век су праць 
YоuTubе. (12+).
15.35 Ме га за во ды. (12+).
17.05 Дру гая су свет ная вай на: 
асу шэн не акі я на. (12+).
17.55, 21.00, 0.50 Пра рыў. 
(12+).
18.40, 21.45 Не ве ра год ныя ма-
шы ны. (12+).
19.25 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
20.10, 1.35 Па ча так. (12+).
22.30, 2.25 Па ра нар маль нае. 
(16+).
23.20 Да след чык. (18+).
0.05 Дзіў ная Дру гая су свет ная. 
(16+).
3.10 Се кун ды да ка та стро фы. 
(16+).

8.00 Біт вы ро ба таў. (12+).
9.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
10.00 За гад кі пла не ты Зям ля. 
(16+).
11.00, 23.00 Го рад на вы ва рат. 
(12+).
12.00 Ска ва ныя: джунг лі Ка мі-
на Рэ аль. (12+).
13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су. (16+).
14.00, 22.00 Гуль ня на жыц цё. 
(12+).
15.00 Ін жы нер ныя пра лі кі: пра-
ца над па мыл ка мі. (12+).
16.00 Ба гаж ныя вой ны. (12+).
19.00, 0.00 Па ляў ні чыя на аў-
та ма бі лі. (12+).
20.00 Ву ліч ныя гон кі. (16+).
21.00 Смя рот ны ўлоў. (16+).
2.00 Пра ві лы па за да рож на га 
ру ху. (12+).
4.40 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са. (12+).
7.10 Ды ле тант су праць экс-
пер та. (12+).
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А вы ве да лі?А вы ве да лі?  

Як з'я ві ла ся 
гуль ня 
дартс

Дартс (ад англ. darts — 
«дро ці кі») — су куп насць 
гуль няў, у якіх гуль цы 
кі да юць дро ці кі даў жы нёй 
не больш за 30,5 см 
і ва гой не больш за 50 г 
у круг лую мі шэнь 45,1 см 
у дыя мет ры. 
Яна па дзе ле на на 20 сек цый, 
кож най з якіх пры свое ны 
лік ад 1 да 20.

Лі чыц ца, што дартс пры ду ма лі 
анг лій скія луч ні кі яшчэ ў эпо ху Ся-
рэд ня веч ча. Аб рэ за ўшы звы чай-
ныя стрэ лы, мож на бы ло прак ты-
ка вац ца ў трап нас ці, кі да ю чы дро-

ці кі ў бы чы ную шку ру, якая ві се ла 

на сця не, або, па ін шай вер сіі, у 

зрэз дрэ ва ці веч ка ад піў ной боч кі. 

Не трэ ба бы ло на ват вы хо дзіць на 

двор, у даждж лі вае і ха лод нае на-

двор'е мож на бы ло на ла дзіць не вя-

лі кі тур нір у па бе, пры чым пры няць 

удзел у спа бор ніц твах мог лю бы, 

не за леж на ад уз рос ту, фі зіч най 

сі лы. Па вод ле дру гой ле ген ды, 

дартс быў пры ду ма ны ад ным з 

ка ра лёў Анг ліі, жон ка яко га з-за 

хва ро бы не змаг ла пры няць удзел 

у па ля ван ні. Жа да ю чы су це шыць 

ка ра ле ву, ма нарх пра па на ваў ёй 

пра ба віць час, кі да ю чы ска ро ча-

ныя стрэ лы ў шку ру бы ка, што 

ві се ла на сця не.

Не дзіў на, што з ча сам дартс 

стаў па пу ляр най за ба вай у бры-

тан скіх піў ных, а для та го каб вы-

зна чыць пе ра мож цу, трэ ба бы-

ло ўста на віць адзі ныя пра ві лы. 

У 1896 го дзе ней кі цяс ляр з граф-

ства Ланк шыр Бра ян Гэм лін пра-

па на ваў па дзя ліць мі шэнь на 

20 сек та раў і на ліч ваць ач кі ў за леж-

нас ці ад па пад ан ня ў іх. Вось толь кі 

за па тэн та ваць сваю распрацоўку 

Гэм лін не да ду маў ся, та му вы на-

ход ні кам раз мет кі мі шэ ні час та на-

зы ва юць больш прад пры маль на га 

То ма са Уіль я ма Бак лі.

Ці ка ва, што ў са мым па чат ку 

двац ца та га ста год дзя па пу ляр ная 

гуль ня апы ну ла ся пад за ба ро най. 

У той час у Анг ліі іс на ваў за кон, 

згод на з якім усе аза ртныя гуль ні 

ў піў ных уста но вах стро га за ба ра-

ня лі ся. У лік за ба ро не ных за баў 

тра піў і дартс. Вы ра та ваў яго адзін 

з ула даль ні каў па ба ў го ра дзе Лідс 

Джым Гэр сайд. Ён вы ра шыў да ка-

заць мяс цо вым чы ноў ні кам, што 

дартс ні як нель га ад нес ці да азарт-

ных гуль няў, гэ та, хут чэй, адзін з 

ві даў спор ту. Пос пех у гэ тай гуль ні 

за ле жыць не ад шан ца ван ня, а ад 

май стэр ства гуль ца. У якас ці га-

лоў на га ар гу мен та Гэр сайд узяў з 

са бой мяс цо ва га ка ва ля Уіль я ма 

Эна кі на, са ма га леп ша га ў Лід се 

гуль ца ў дартс. Ка валь трой чы кі-

нуў дро ці кі ў сек тар з ну ма рам 20. 

Чы ноў ні кі па спра ба ва лі зра біць 

неш та па доб нае, але, на ту раль на, 

ні чо га ў іх не атры ма ла ся. Ім ні чо-

га не за ста ва ла ся, як пры знаць, 

што дартс за ба ра няць не ра зум-

на. Так, дзя ку ю чы на стой лі вас ці 

ўла даль ні ка піў ной, гуль ня бы ла 

вы ра та ва на.

Праў да, доў гі час да да ртса 

ста ві лі ся ме на ві та як да за ба вы, 

але ўжо ні як не лі чы лі яго ві дам 

спор ту. Толь кі ў 1927 го дзе ў Лон-

да не быў пра ве дзе ны пер шы тур-

нір, а На цы я наль ная аса цы я цыя 

да ртса Вя лі ка бры та ніі з'я ві ла ся 

толь кі ў 1954 го дзе. За баў ка на-

вед валь ні каў піў ных уста ноў на-
бы ла ста тус спар тыў ных спа бор-
ніц тваў. Да рэ чы, са мыя леп шыя, 
кла січ ныя мі шэ ні вы раб ля юц ца 
са спрэ са ва ных ва лок наў рас лі-
ны ага ва (сі за лю)




