
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядоры, Івана, 
Купрыяна, Ніла, Фёдара.

К. Ганны-Марыі, Пелагеі, 
Рычарда, Станіслава, 
Феліцыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.39 21.40 17.01

Вi цебск — 4.20 21.37 17.17

Ма гi лёў — 4.29 21.30 17.01

Го мель — 4.35 21.17 16.42

Гродна — 4.56 21.53 16.57

Брэст — 5.06 21.44 16.38

Месяц
Поўня 5 чэрвеня.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Лю бi це жон ку — на-

дзей ную кры нi цу ве даў аб 

ва шых не да хо пах!

Ка лi ча ла век та ле на вi ты, 

то ён та ле на вi ты ва ўсiм... 

З iды ё та мi та кая ж сi ту а цыя.

Ста расць — гэ та ка лi 

на гi наеш ся для та го, каб 

за вя заць шнур кi на ча ра-

вi ках i за дум ва еш ся: што б 

яшчэ тут унi зе зра бiць...

Фра за «Ну, не бу дзем 

вам пе ра шка джаць» азна-

чае, што да па ма гаць нi хто 

не збi ра ец ца.

Фе мi нiзм — да пер ша га 

год на га муж чы ны.

Ка му нiзм — да пер ша га 

аса бiс та га ка пi та лу.

Атэ iзм — да пер шай 

тра ся нi ны ў па лё це.

Прад каз ваць на двор'е 

сi ноп ты кам моц на 

да па ма гае сло ва 

«мес ца мi».

Не ўпэў не ны — 

не аб ды май!

Ён вый шаў з ба-

ра, ба дзё ра па стук-

ва ю чы за пiн ка мi па 

ас фаль це...

Коль кi пра ся бе 

нi рас каз вай, усё 

роў на за спi най рас-

ка жуць цi ка вей.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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9 ЧЭР ВЕ НЯ

1920 год — на ра дзiў ся Мi ха iл 

Iль iч Цэй цiн, бе ла рус кi трэ-

нер (акра ба ты ка), май стар спор ту СССР, 

за слу жа ны трэ нер СССР, да цэнт, суд дзя 

мiж на род най ка тэ го рыi. Аў тар на ву ко вых 

прац, у тым лi ку шасці ма на-

гра фiй, ву чэб ных пра грам па 

акра ба ты цы. Удзель нi чаў у 

рас пра цоў цы ары гi наль най ме-

то ды кi па спар тыў на-пры клад-

ной гiм нас ты цы для гуль ня вых 

вi даў спор ту.

1950 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Пят ро вiч Ца роў, 

бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не ўнут ра ных хва-

роб, док тар ме ды цын скiх на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко-

вых прац па пуль ма на ло гii, рэў ма та ло гii, неф ра ло гii.

1955 год — на ра дзiў ся Вя ча слаў Вiк та ра вiч Вяр-

соц кi, бе ла рус кi мас так. Пра цуе ў жан ры 

пей за жа, пi ша на цюр мор ты, парт рэ ты.

1960 год — за сна ва ны Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

ар хiў-му зей лi та ра ту ры i мас тац тва. Гэ та 

ўнi каль ная на ву ко ва-да след чая ўста но ва, якая вы яў ляе, 

збi рае, за хоў вае i па пу ля ры зуе да ку мен ты па гiс то рыi 

бе ла рус кай куль ту ры.

1775 год — на ра дзiў ся Ге орг 

Фрыд рых Гро тэ фенд, ня-

мец кi ву чо ны-фi ло лаг, якi па клаў па ча так 

дэ шыф роў цы ста ра жыт на пер сiд ска га клi-

на пi су.

1875 год — на ра дзiў ся Ген ры Ха лет Дэйл, анг-

лiй скi фар ма ко лаг i фi зi ё лаг, лаў рэ ат Но-

бе леў скай прэ мii (1936). Упер шы ню вы лу чыў гiс та мiн i 

эр га так сiн.

1915 год — на ра дзiў-

ся Лес Пол (са-

праўд нае iмя Лес тэр Уiль ям 

По лсфус), аме ры кан скi гi та-

рыст-вiр ту оз, па эт-пе сен нiк, на-

ва тар у га лi не гу ка за пi су, адзiн 

з вы на ход нi каў элект ра гi та ры, 

якая зра бi ла маг чы мым су час нае гу чан не рок-н-ро лу.

1930 — на ра дзiў ся Бэн Аб ру за, аме ры кан скi 

па вет ра пла валь нiк. Пер шы раз са сва iм 

экi па жам пе ра сёк Цi хi акi ян у лiс та па дзе 1981-га на па-

вет ра ным ша ры Double Eagle V. Уста на вiў пры гэ тым 

су свет ны рэ корд да лё кас цi па лё ту — 8382,54 кi ла мет ра. 

Аб ру за быў са мым сла ву тым з па вет ра пла валь нi каў: яму 

на ле жа ла дзевяці рэ корд ных да сяг нен няў.

1945 год — за сна ва ны ме да лi «За ўзяц це Бер-

лi на», «За ўзяц це Бу да пеш та», «За ўзяц це 

Ве ны», «За ўзяц це Ке нiгс бер га», «За вы зва лен не Бел-

гра да», «За вы зва лен не Вар ша вы», «За вы зва лен не 

Пра гi».

У гэ ты ж дзень у Гер ма нii ўтво ра на са вец кая ва ен ная 

ад мi нiст ра цыя, за да чай якой бы ло ажыц цяў лен не ўла-

ды ў са вец кай зо не аку па цыi. 10 каст рыч нi ка 1949-га 

яна бы ла ска са ва на, а функ цыi кi ра ван ня, якiя на ле жа-

лi ёй, бы лi пе ра да дзе ны Гер ман скай Дэ ма кра тыч най 

Рэс пуб лi цы.

ЧЭ ХАЎ:

«Га рэл ка бе лая, але ад яе чыр ва нее нос 

i чар нее рэ пу та цыя».

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па дзеi 

вы хад ных.

1. У мiн скiм Па ла цы тэ нi са 

за вяр шыў ся вы ста вач ны 

тур нiр з удзе лам вя ду чых бе ла-

рус кiх тэ нi сiс таў. У вы ра шаль ным 

па ядын ку жа но чых спа бор нiц тваў 

BelGlobalGarant Cup Ве ра Лап ко, якая 

зай мае 119-е мес ца ў су свет ным рэй-

тын гу, ва ўпар тай ба раць бе пе рай-

гра ла Iры ну Шы ма но вiч, у якой 433-я 

па зi цыя ў рэй тын гу WTA, — 6:4, 6:4. 

Пе ра мож цам тур нi ру BelGlobalStart 

Cup стаў Ягор Ге ра сi маў (69-ы ну мар 

рэй тын гу АТР), якi вый граў у двух сэ-

тах у Аляк санд ра Згi роў ска га (1158-е 

мес ца) — 6:3, 6:2.

На па пя рэд нiм эта пе гэ та га тур нi ру 

ўпер шы ню па мiж са бой гу ля лi муж чы-

ны i жан чы ны. У паў фi на ле Аляк санд-

ра Са сно вiч (119-я па зi цыя) са сту пi ла 

Аляк санд ру Згi роў ска му — 3:6, 5:6. 

На тур нi ры гу ля ла i 11-я ра кет ка 

пла не ты Ары на Са ба лен ка, але 

пас ля пер ша га па ядын ку не змаг-

ла пра цяг нуць вы ступ лен не з-за 

траў мы.

Ад зна чым, што з 20 да 27 чэр-

ве ня ў Мiн ску прой дзе чэм пi я нат 

Бе ла ру сi, у якiм пла ну юць згу ляць 

амаль усе най мац ней шыя тэ нi сiс-

ты кра i ны.

2. Вы ка наў чы ка мi тэт 

Мiж на род на га са ю за 

бiя тла нiс таў ад мя нiў лет нi чэм пi я-

нат све ту ў Гер ма нii з-за пан дэ мii 

ка ра на вi ру са. Спа бор нiц твы па вiн-

ны бы лi ад быц ца з 19 да 23 жнiў ня ў 

Ру поль дын гу. Кан грэс ар га нi за цыi ў 

Пра зе так са ма пе ра не се ны з ве рас ня 

на лiс та пад. Та кiм чы нам, на ступ ны 

лет нi чэм пi я нат све ту па вi нен прай-

сцi ў чэш скiм Но ве-Места ў 

2021 го дзе.

3. Ста лi вя до мыя вы нi-

кi мат чаў 12-га ту ра 

чэм пi я на ту кра i ны па фут бо-

ле. БА ТЭ не змог утры маць 

пе ра мо гу ў гас ця вым мат чы 

з фут ба лiс та мi «Вi цеб ска», 

за вяр шыў шы су стрэ чу ўнi-

чыю, — 2:2. Аў тсай дар чэм пi-

я на ту баб руй ская «Бел шы на» 

на сва iм по лi буй на са сту пi ла 

мiнск аму «Ды на ма» — 0:4, а ў 

Са лi гор ску мяс цо вы «Шах цёр» згу ляў 

з «Энер ге ты кам-БДУ» — 1:0.

Вы нi кi ас тат нiх су стрэч 12-га ту ра: 

«Сма ля вi чы» — «Га ра дзея» — 4:1, 

«Слуцк» — «Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзi-

на) — 1:1, «Iс лач» — «Рух» — 1:1, «Сла-

вiя» (Ма зыр) — «Нё ман» (Грод на) — 1:3, 

«Ды на ма» (Брэст) — «Мiнск» — 6:1.

Тур нiр нае ста но вi шча за раз та-

кое: БА ТЭ — 26 ач коў (12 мат чаў), 

«Энер ге тык-БДУ» — 22 (11), «Тар пе-

да-Бе лАЗ» — 22 (12), «Шах цёр» — 

21 (11), «Ды на ма» (Брэст) — 19 (12), 

«Слуцк» — 18 (12), «Нё ман» — 17 (11), 

«Iс лач» — 16 (12), «Сла вiя» — 15 (12), 

«Рух» — 15 (12 ), «Вi цебск» — 15 (12), 

«Мiнск» — 13 (10), «Ды на ма» (Мiнск) — 

13 (11), «Га ра дзея» — 12 (12), «Сма ля-

вi чы» — 7 (11), «Бел шы на» — 3 (11).

Спiс най леп шых бам бар дзi раў уз на-

чаль ва юць Ге гам Ка дзi мян («Нё ман») 

i Джа сур бек Ях шы бо еў («Энер ге тык-

БДУ»), якiя за бi лi па сем мя чоў.

4. Пас ля дру го га ту ра XIII чэм-

пi я на ту Бе ла ру сi па пляж-

ным фут бо ле тур нiр ную таб лi цу 

ўзна ча лiў «Брэст». У ча ты рох мат чах 

брас таў ча не не стра цi лi нi ад на го ач-

ка, атры маў шы ча ты ры вiк то рыi. Яны 

абы гра лi дзе ю ча га чэм пi ё на кра i ны 

«Грод на абл спорт» — 7:5, брон за ва га 

пры зё ра «Шчу чын» — 3:1, ма зыр скi 

«М-Сi цi» — 5:4 i коб рын скае «Па лес-

се» — 5:2. Так са ма ча ты ры пе ра мо гi 

зда бы лi ў Грод не ўла даль нi кi «се раб-

ра» мi ну ла га пер шын ства спарт сме ны 

«Кi раўск-СДЮ ШАР». Нi вод на га ба ла 

не мае ка ман да «Па лес се», якая прай-

гра ла ўсе во сем па ядын каў двух стар-

та вых ту раў.

Ста но вi шча ка ман даў пас ля дру го-

га ту ра: «Брэст» — 21 ач ко, «Кi раўск-

СДЮ ШАР» — 20, «Шчу чын», «Грод-

на абл спорт» — па 12, «М-Сi цi» — 6, 

«Па лес се» — 0. Усе клу бы згу ля лi па 

во сем па ядын каў.

Мат чы трэ ця га ту ра 20-21 чэр ве ня 

так са ма прой дуць у Грод не, а 27-28 

чэр ве ня ка ман ды пра вя дуць су стрэ чы 

ў Ма зы ры.

5. Ар шан скi «Вi тэн» атры-

маў ва ля вую перамогу над 

го мель скiм ВРЗ з лi кам 3:2 у 

стар та вым па ядын ку фi наль-

най се рыi чэм пi я на ту Бе ла ру сi 

па мi нi-фут бо ле. На ступ ны матч 

за ла той се рыi (да трох пе ра мог) 

ад бу дзец ца 11 чэр ве ня ў Го ме лi, а 

14 чэр ве ня са пер нi кi зноў су стрэ-

нуц ца на пар ке це ар шан ска га 

спарт комп лек су «Алiм пi ец». Ка лi 

пас ля трох па ядын каў пе ра мож ца 

не бу дзе вы яў ле ны, то на ступ ныя 

гуль нi прой дуць 18 i 21 чэр ве ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

БА ТА ЛII НА АЙ ЧЫН НЫХ КОР ТАХ


