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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.09 20.11 14.02
Вi цебск — 5.56 20.03 14.07
Ма гi лёў — 5.59 20.01 14.02
Го мель — 5.59 19.55 13.56
Гродна — 6.25 20.25 14.00
Брэст    — 6.29 20.23 13.54

Iмянiны
Пр. Палікарпа, Рыгора, Ціта. 
К. Анастасіі, Базыля, Вацлава, 
Цэзара.

Месяц
Поўня ў 10.42. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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1452 год — на ра-
дзіў ся Ле а-

нар да да Він чы, італь ян-
скі мас так. Ства раль нік 
«Тай най вя чэ ры» і «Джа-
кон ды». Вір ту оз ны лір нік. 
Скульп тар, ін жы нер, ар хі-
тэк тар, пісь мен нік. Амаль 
усе свае пра цы Ле а нар да 
пі саў ле вай ру кой, та му 
што быў ам бі дэк страм 
— ча ла ве кам, у яко га ад-
ноль ка ва раз ві ты абод ва 
паў шар'і га лаў но га моз га. 
Мно гія свае дум кі Ле а нар-
да за шыф роў ваў, каб яго ідэі рас кры ва лі ся па сту-
по ва, па ме ры та го, як ча ла вец тва да іх «па спее». 
Вы на ход нік пі саў не ве ра год на дроб ны мі лі та ра мі, 
ды яшчэ і спра ва на ле ва. Да та го ж усе лі та ры пе-
ра ва роч ваў у люс тэр ка вым ад люст ра ван ні. Пры 
жыц ці да Він чы не на дру ка ваў ні вод на га рад ка з 
на пі са на га, хоць у за пі сах па ста ян на звяр таў ся да 
ўяў на га чы та ча. Ле а нар да да Він чы — за гад ка, 
яшчэ не раз га да ная да кан ца.

1912 год — пас ля су тык нен ня з ай-
сбер гам у Паў ноч най Ат лан ты цы 

за та ну ла най буй ней шае па са жыр скае суд на 
па чат ку XX ст. «Ты та нік», па бу да ва нае на бры-
тан скіх вер фях «Хар ланд энд Вулф». З 2200 
па са жы раў і чле наў ка ман ды ў ка та стро фе 
за гі ну лі больш за 1500 ча ла век. Аб лом кі гі-
ганц ка га суд на вы яві ла ў 1985 го дзе на дне 
Ат лан ты кі ка ля вост ра ва Нью фаў ндленд на 
глы бі ні амаль 4 ты сяч мет раў экс пе ды цыя пад 
кі раў ніц твам аме ры кан ска га да след чы ка Ро-
бер та Ба лар да.

1952 год — на ра дзіў ся (го рад Мінск) Ігар 
Іва на віч Ган ча ро нак, бе ла рус кі фі-

зік, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1997), 
пра фе сар (2001), спе цы я ліст і ву чо ны ў га лі не 
кі ра ван ня. Аў тар на ву ко вых прац па не лі ней най 
фі зі цы і кі ра ван ні ў са цы яль ных сіс тэ мах. Пра па-
на ваў но выя ме та ды кі ра ван ня свят лом, ме недж-
мен ту вы шэй шай шко лы.

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы ды ры жор, фальк-
ла рыст, гра мад скі і му зыч ны дзе яч:

«Леп шае са мо не прый дзе, трэ ба на ву чыц-
ца браць яго, зда бы ваць улас ны мі ру ка мі».

Яны здоль ны зра зу мець 
ся бе толь кі праз ад но сі ны да 
ін шых. Яны га то вы з лёг кас-
цю па вяр нуц ца на 180°, ка лі 
іх пункт гле джан ня хоць у 
чым-не будзь не за да валь няе 
на ва коль ных. Пры гэ тым яны 
лю бяць за ста вац ца не за леж-
ны мі, не кі да юц ца бяз дум на ў 

які-не будзь ка лек тыў, ма юць па чуц цё гу ма ру, 
не ба яц ца вы каз ваць свае дум кі. У аса біс тым 
жыц ці ста ра юц ца быць ад кры ты мі і цярп лі вы-
мі, з лю бі ма га ча ла ве ка ро бяць ку мі ра, лі чаць 
яго ўні каль най асо бай, са сва і мі дум ка мі і па-
чуц ця мі. Іх сім вал — упэў не насць, якая па пя-
рэдж вае ад эга із му, стрым лі вае за пал і да па-
ма гае вы зна чыць прын цы пы, ад якіх не след 
ад маў ляц ца ці ад сту паць.

У лю бой сфе ры, дзе з'яў-
ля юц ца гэ тыя лю дзі, яны 
зай ма юць най вы шэй шыя па-
зі цыі, та му што ва ло да юць 
здоль нас ця мі лі да раў. Кож-
ны з іх вы бі рае свой шлях да 
пос пе ху: або ма руд на, або 
ся мі міль ны мі кро ка мі праз 
усе цяж кас ці. Як пра ві ла, пер-

шыя — больш па спя хо выя, ка лі іх дзе ян ні пры 
гэ тым пас ля доў ныя. Ім не аб ход на адэ кват на 
ўспры маць рэа ліі жыц ця і ацэнь ваць свае маг-
чы мас ці, каб усё рап там не пай шло па не ча-
ка ным шля ху. Ім не аб ход на вы зна чыць — іс ці 
да пос пе ху ў адзі но це ці ў ка ман дзе. Але яны 
лі чаць за леп шае ад мо віц ца ад скла да ных 
ра шэн няў і вы бі ра юць шля хі на свой густ, імк-
нуц ца да не аб ме жа ва най сва бо ды.

АВЕН. На пер шы план мо-
гуць вый сці аса біс тыя спра вы 
і пы тан ні, звя за ныя з сям' ёй. 
Гэ та зой ме амаль увесь ваш 

час і дум кі, не вы клю ча ны скла да нас-
ці ў пры няц ці кан крэт ных ра шэн няў. У 
дзе ла вой сфе ры ўкла дан не срод каў у 
доў га тэр мі но выя пра ек ты і ар га ні за цый-
ныя ме ра пры ем ствы, якія ма юць за мэ ту 
аб наў лен не спра вы, пры ня се ста ноў чыя 
вы ні кі.

ЦЯ ЛЕЦ. Па маг чы мас ці па-
спра буй це звес ці аб' ём пра цы 
да ра зум на га мі ні му му і ад па-
чыць. На па чат ку тыд ня не аб-

ход на са браць во лю ў ку лак — важ ная 
спра ва за па тра буе рэд кай за ся ро джа-
нас ці і хут ка сці дзе ян няў. Да зво ліў шы 
са бе рас сла біц ца, ры зы ку е це ўпус ціць 
уні каль ны шанц. Пад час лік ві да цыі дроб-
ных не па ла дак і на вя дзен ня чыс ці ні ў 
до ме будзь це асця рож ны мі пры пра цы 
з ко лю чы мі, рэ жу чы мі прад ме та мі, якія 
мо гуць зва ліц ца з вя лі кай вы шы ні.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Спраў бу дзе да-
стат ко ва, але спы няц ца на да-
сяг ну тым не вар та. На пра цы 
маг чы мыя пе ра груз кі ра зам з 

за вы ша ны мі па тра ба ван ня мі на чаль-
ства і, як вы нік, зме ны ў пра фе сій най 
сфе ры. Пра сваю блі жэй шую бу ду чы ню 
да вя дзец ца па кла па ціц ца ўжо за раз. У 
аў то рак будзь це вель мі асця рож ны мі, 
бо вас мо гуць па спра ба ваць спа ку сіць 
і пад ма нуць.

РАК. Ма бі лі зуй це свае сі лы ў 
ка лек тыў най дзей нас ці і ці ка-
вых пра ек тах, і вас бу дзе ча-

каць пос пех. За раз лёг ка змо жа це стаць 
лі да рам і ар га ні за та рам. Да пу шча ныя 
па мыл кі ста рай це ся вы праў ляць свое-
ча со ва і не раз драж няй це ся па дро бя-
зях. Да па пя ро вых за трым как на пра цы 
да вя дзец ца па ста віц ца па-фі ла соф ску. 
Чым больш стры ма ны мі вы бу дзе це, тым 
ляг чэй ста не кан струк тыў на па ды хо дзіць 
да вы ра шэн ня ўсіх праб лем і за дач. Па-
спра буй це да пят ні цы пры ці шыць свае 
ам бі цыі, інакш не пры ем нас ці пад піль ну-
юць там, дзе вы іх зу сім не ча ка е це.

ЛЕЎ. Па жа да на дак лад на пра-
ду маць план дзе ян няў на ты-
дзень і не рас хо да ваць каш-
тоў ную энер гію мар на. Аў то рак 

ста не спры яль ным днём, у які да зва ля-
ец ца азна ё міць на чаль ства з ва шы мі 
ідэ я мі. А вось у се ра ду аб ста ноў ка на 
пра цы мо жа не ча ка на на па лі цца, та му 
ў гэ ты дзень па спра буй це не пла на ваць 
важ ных ме ра пры ем стваў. Не аб ход на 
дэ та лё ва пра ду маць да лей шыя ўза е ма-
ад но сі ны з парт нё ра мі, уліч ва ю чы, што 
не ўсе з іх га то выя цал кам па га дзіц ца з 
ва шы мі ра шэн ня мі.

ДЗЕ ВА. Мо жа це сме ла па шы-
раць сфе ру ўплы ву ў лю бой 
ці ка вай вам га лі не, але па збя-
гай це зай мац ца тым, да ча го 

ка тэ га рыч на не ля жыць ду ша. У чац вер 
і пят ні цу за ліш не хва ля вац ца з-за па-
дзей, якія ад бы ва юц ца, не вар та, усё 
па він на склас ці ся най леп шым чы нам. 
Су бо та абя цае быць вель мі ўда лым 
днём, мож на да зво ліць са бе за быц ца 
на ўсе праб ле мы, ада гнаць сум ныя дум кі 
і на стро іц ца на леп шае. У ня дзе лю ёсць 

ве ра год насць стаць удзель ні кам ці ка-
вых па дзей.

ША ЛІ. Ты дзень над звы чай уда-
лы для ўва саб лен ня ў жыц цё 
ідэй і пла наў, але без вы праў-
лен ня дроб ных не дак лад нас-

цяў іс ці на пе рад бу дзе не маг чы ма, та му 
спат рэ біц ца цяр пен не і аб' ек тыў насць 
ў да чы нен ні да ся бе. Спра віц ца з гэ тай 
за да чай бу дзе не так ужо і лёг ка, бо ду-
ша ста не ад чай на рвац ца на пе рад, не 
жа да ю чы ча каць, па куль ру кі да ро бяць 
не аб ход ныя дро бя зі. Маг чы ма, што да-
вя дзец ца да каз ваць на ва коль ным сваю 
не за мен насць, але дэ ман стра ваць га-
на рыс тасць пры гэ тым не вар та. У не ка-
то рых сі ту а цы ях на сту паль ная так ты ка 
мо жа спры яць пос пе ху, толь кі з ёй важ на 
не пе ра ста рац ца.

СКАР ПІ ЁН. Да вя дзец ца пры-
маць ад каз ныя ра шэн ні, але 
спа чат ку не аб ход на па ду маць, і 

толь кі по тым па чы наць дзей ні чаць. Толь кі 
так вы не да пус ці це па мы лак. З'я віц ца 
маг чы масць для мак сі маль на па спя хо вай 
рэа лі за цыі за ду ма на га. Ве ра год ная не ад-
на знач ная сі ту а цыя ва ўза е ма ад но сі нах 
з дзе ла вы мі парт нё ра мі; та му, ка лі вы 
яшчэ не да сяг ну лі пра фе сій на га май стэр-
ства, шу кай це ва ры ян ты па вы сіць свой 
уз ро вень у гэ тай сфе ры. У блі жэй шыя 
дні мож на па спра ба ваць змя ніць у жыц-
ці тое, што вас не за да валь няе, ад нак 
пад крэс ле на рэз кіх пе ра мен і ад кры тай 
кан фран та цыі вар та па збя гаць.

СТРА ЛЕЦ. Аў то рак і се ра да да-
па мо гуць на ла дзіць гар мо нію ў 
ад но сі нах з на чаль ствам. Які мі 

б пры ваб ны мі ні бы лі спа ку сы, у па чат ку 
тыд ня не па жа да на ад хі ляц ца ад вы зна ча-
ных мэ таў. Мо жа з'я віц ца жа дан не быць 
на пе ра дзе ўсіх, і для гэ та га вы бу дзе це 
мець усе шан цы, але ў не ка то рых сі ту а-
цы ях па жа да на пра яў ляць такт і цяр пен не. 
Ка ле гі па пра цы і сяб ры гэ та ацэ няць.

КА ЗЯ РОГ. Пер шая па ло ва тыд-
ня бу дзе больш уда лай, чым дру-
гая. Ка лі не бу дзе це ўпа даць у 
край нас ці, пе рад ва мі ад кры юц ца 

вя лі кія пра фе сій ныя і твор чыя перс пек ты-
вы, та му за раз не аб ход на ра за брац ца са 
сва і мі эмо цы я мі і на ву чыц ца іх кант ра ля-
ваць. Аба вяз ко ва пры вя дзі це да ку мен ты ў 
па ра дак і не за бы вай це, што ўсё та ем нае 
мо жа ка лі-не будзь стаць яў ным.

ВА ДА ЛЕЙ. Па спра буй це аку-
нуц ца ў пра цу, каб ра за брац ца 
з на за па ша ны мі спра ва мі. Не 

пра ва куй це сва і мі вы каз ван ня мі і дзе ян-
ня мі не за да во ле насць на ва коль ных, май-
це на ўва зе, што за свае ста рыя ўчын кі 
да вя дзец ца ад каз ваць. Ра бі це для ін шых 
ця пер толь кі тое, што зра бі лі б і для ся бе, 
пе ра больш ваць рэ ча іс насць і зай мац ца 
са ма пад ма нам не вар та.

РЫ БЫ. Не вар та аб мя жоў ваць 
ся бе ў зно сі нах, бо па доб нае 
баў лен не ча су пой дзе вы ключ-

на на ка рысць. У мно гіх прад стаў ні коў 
зна ка ў пра фе сій най дзей нас ці мо жа 
ад быц ца не ча ка ны пе ра ва рот з пры ем-
ны мі на ступ ства мі. У чац вер тых, хто 
зай ма ец ца дак лад ны мі на ву ка мі, ча кае 
пос пех. Не вы клю ча на, што ў кан цы тыд-
ня да вя дзец ца за няц ца ар га ні за цый ны мі 
спра ва мі.

Усходні га ра скоп на тыдзеньУсходні га ра скоп на тыдзень
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Па ху дзець да вяс ны не атры ма ла ся. 
Рас карм лю му жа, згу ляю на кант рас це.

На па сту ДАІ спы ня юць ма шы ну і агля-
да юць ба гаж нік. У ба гаж ні ку — на бор з 10 
ве лі зар ных на жоў.

Да іш нік:
— На вош та вам столь кі ха лод най 

зброі?
Кі роў ца:
— Я жанг лёр, пра цую ў цыр ку, жанг лі-

рую на жа мі.
Да іш нік:
— Не ве ру, па ка жы це.
Кі роў ца ста но віц ца на ўзбо чы не да ро гі 

і па чы нае жанг лі ра ваць на жа мі.
У ма шы не, якая пра яз джа ла мі ма, ва-

дзі цель ка жа жон цы:
— Дзя куй Бо гу, я піць кі нуў. Гля дзі, якія 

тэс ты вы ду ма лі!

Ля жу я ў сто зе се на і пэў ным мес цам 
ад чу ваю, што ві лы трэ ба за хоў ваць не-
як па-ін ша му...

Па тра-
бу юц ца 
цяс ляр, 
столяр

Во пыт 
ра бо ты 
ёсць? Ёсць, 

ад моў ны...
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Адзін з са мых яр кіх 
і ад мет ных пра ек таў 
сту дэнц ка га жыц ця — ХХІ ІІ 
між на род ны кон курс гра цыі 
і ак цёр ска га май стэр ства 
«Ка ра ле ва Вяс на» — сё ле та 
прай шоў як ні ко лі маш таб на. 
Упер шы ню ар га ні за та ры, 
Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
са юз мо ла дзі, зла дзі лі 
па пя рэд ні ква лі фі ка цый ны 
ад бор з больш чым 60 за явак 
ад прэ тэн дэн так на ка ро ну. 
У фі нал рэс пуб лі кан ска га 
ад бо ру прай шлі толь кі 
леп шыя з леп шых — 15 
дзяў чат з усіх аб лас цей 
Бе ла ру сі, якія ўжо атры ма лі 
ты ту лы ка ра леў пры га жос ці 
ў сва іх ВНУ і на рэ гі я наль ных 
эта пах кон кур су.

Ад мет насць гэ та га кон кур-
су ў тым, што для яго ўдзель ніц 
важ ная не толь кі вон ка вая пры-
га жосць, але так са ма ін тэ ле кту-
аль ныя і твор чыя здоль нас ці, 
гра цыя, ар тыс тызм, ка му ні ка-
бель насць і ўмен не ста са вац ца 
з аў ды то ры яй, ве дан не эты ке ту, 
па чуц цё гу ма ру, а так са ма ак-
тыў насць у гра мад скім жыц ці — 
удзел у раз на стай ных ма ла дзёж-
ных пра ек тах і пра гра мах. Та му 
«сту дэнт ка, ак ты віст ка і прос та 
пры га жу ня» — гэ та ме на ві та пра 
«Ка ра ле ву Вяс ну». Каб ад па вя-
даць вы со ка му зван ню, акра мя 
тра ды цый ных фо та се сій і пра-

цы са сты ліс та мі і ві за жыс та мі, 
пры мер кі раз на стай ных убо раў, 
пад рых тоў кі твор чых ну ма роў 
і рэ пе ты цыі дэ фі ле, дзяў ча там 
спат рэ бі ла ся пра явіць кем лі-
васць, шы ры ню кру га гля ду і 
ве дан не за меж ных моў. Бо для 
фі наль на га шоу, якое ад бы ло-
ся 10 кра са ві ка ў На цы я наль-
най біб лі я тэ цы, ар га ні за та ры 
пры ду ма лі не зу сім звы чай нае 
вы пра ба ван не — ін тэ ле кту аль-
ны... ха кей ны тур нір. Кож ная 
пры га жу ня му сі ла «ўва со біць» 
пе рад жу ры і гле да ча мі пэў ную 
кра і ну — удзель ні цу чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі. Для ўва хо джан ня 
ў воб раз ад ны дзяў ча ты пры мя-
ра лі на цы я наль ныя ўбо ры, дру гія 
тэр мі но ва ву чы лі мі ні-прад стаў-
лен не на мо ве па трэб най кра і-
ны — фін скай, італь ян скай... Не 
менш ві до вішч ным атры ма ла ся і 
твор чае спа бор ніц тва: аб са лют-
ная боль шасць удзель ніц дэ ман-
стра ва ла ўлас ную гра цыю і плас-
ты ку ў тан ца валь ных ну ма рах.

Най боль шае прад стаў ніц тва 
ў бе ла рус кім фі на ле «Ка ра ле вы 
Вяс ны» ме лі ста лі ца і Брэст чы на, 
але фар ту на ўсміх ну ла ся дру га-
курс ні цы з Ві цеб ска. Пе ра мо гу 
жу ры, у склад яко га ўвай шлі 
прад стаў ні кі БРСМ, ма дэль на га 
біз не су, па пу ляр ныя ар тыс ты, 
спарт сме ны, тэ ле вя ду чыя, пе ра-
мож цы кон кур саў мі ну лых га доў, 
пас ля доў гіх дэ ба таў ад да лі ўра-

джэн цы Ор шы Ган не Мя дзе лец. 
Дзяў чы на ву чыц ца на эка на-
міч ным фа куль тэ це Ві цеб ска га 
дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ін-
сты ту та, акра мя ву чо бы, за хап-
ля ец ца тан ца мі, з дзя цін ства вы-
сту пае на сцэ не і жы ве па прын-
цы пе «Усё, што ні ро біц ца — да 
леп ша га!». Да рэ чы, для Ган ны 
ця пе раш ні ты тул да лё ка не пер-
шы: яна ўжо ста на ві ла ся «Міс 
уні вер сі тэт 2013», «Міс Умеш ка» 
і «Міс тэ ле ба чан не» га рад ско га 
кон кур су «Міс Ві цебск-2013», а 
сё ле та пе ра маг ла ў Ві цеб скім рэ-
гі я наль ным кон кур се «Ка ра ле ва 
Вяс на-2014».

Ра зам з Ган най пра ва прад-
стаў ляць Бе ла русь у фі на ле між-
на род на га кон кур су «Ка ра ле-
ва Вяс на-2014», які ўпер шы ню 
прой дзе ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
атры ма лі яшчэ дзве пры га жу ні: 
пер шая ві цэ-міс Ма ры на Цун дэр, 
сту дэнт ка 3-га кур са юры дыч на га 
фа куль тэ та Брэсц ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та імя Пуш кі на, і 
дру гая ві цэ-міс На стас ся Кап цюг, 
трэ ця курс ні ца фа куль тэ та прад-
пры маль ніц тва і кі ра ван ня Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га аграр на га 
тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Кан ку-
рэн цыю бе ла рус кім пры га жу ням 
скла дуць сту дэнт кі з 10 кра ін, у 
тым лі ку з Ра сіі, Ар ме ніі, Кі тая.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

Наш фар матНаш фар мат  ��

У МІН СКУ КА РА НА ВА ЛІ ВЯС НУ
Бе ла рус кі этап між на род на га кон кур су 
пры га жос ці ся род сту дэн так вый гра ла 
дру га курс ні ца з Ві цеб ска

СЁН НЯ ДЗЕНЬ ТА КІ — 
ВІН ШУ ЮЦЬ РЫ БА КІ!

Пят нац цаць вёс наў з 60 наш па ва жа ны 
Мі ка лай Ры го ра віч ВАЙ ТУ ХО ВІЧ ад даў СВК 
«На ру та ві чы», якім кі руе і сён ня. Ня хай Ваш па ле-

так жыц ця бу дзе шчод рым на ўра джай 
і ў да лей шым.

З па ва гай, 
Юрый Мі хай ла віч БА ЖЭ НАЎ, 

ды рэк тар ААТ «До след ны 
рыб гас «Ся лец».

УНП 200022691

ВЕ ТЭ РА НУ-АГРАР НІ КУ — 60!
Ад шчы ра га сэр ца він шую 

стар шы ню праў лен ня 
СВК «На ру та ві чы» 

Мі ка лая Ры го ра ві ча 
ВАЙ ТУ ХО ВІ ЧА 

з юбі ле ем. 
Ня хай гэ тая ад каз ная пасада адкрые Вам но выя 

га ры зон ты ў жыц ці.
З па ва гай, Сяр гей Сяр ге е віч ГЛІН СКІ, 

ды рэк тар КУПП «Бя ро за райаг ра сэр віс».
УНП 200022689

На мі ну лым тыд ні ха ке іс ты 
збор най Бе ла ру сі пры ня лі ўдзел 
у тур ні ры Еў ра чэ лендж, які пра-
хо дзіў у нар веж скім Лі ле ха ме ры. 
Га лоў ны трэ нер збор най Глен Хэн-
лан вы клі каў у ка ман ду на ступ ных 
гуль цоў: А. Га рош ку, Я. На га чо ва, 
А. Фі лі чкі на, М. Ста сен ку, І. Усе-
нку, У. Дзя ні са ва, А. Ан то на ва, 
С. Ста ся. На па да ючыя: А. Сця па-
наў, Я. Ка выр шын, А. Уга раў, Д.  Мя-
леш ка, М. Осі паў, Я. Са ла мо наў, 
А. Яфі мен ка, С. Дрозд, П. Му сі ен ка, 
А. Елі се ен ка, А. Вол каў, Я.  Да до-
наў. На тур ні ры ў Нар ве гіі так са ма 
бы лі за дзей ні ча ны ва ра та ры Ке він 
Ла ланд і Ві таль Ко валь.

У пер шым мат чы па да печ ныя 
Гле на Хэн ла на са сту пі лі нар-
веж цам 1:2. Гуль ня атры ма ла ся 
роў най, зы ход мат ча вы ра шыў-
ся толь кі ў апош няй пя ці хві лін цы. 
Адзі ную шай бу ў скла дзе на шай 
збор най за кі нуў Анд рэй Сця па-
наў. Ва ро ты ў пер шай гуль ні з 
нар веж ца мі аба ра няў Ві таль Ко-
валь. Пас ля па ядын ку трэ нер бе-
ла ру саў ад зна чыў, што гуль цам 
па-ра ней ша му не аб ход на ўзмоц-
не на пра ца ваць над рэа лі за цы яй 
мо ман таў і гуль нёй у боль шас ці.

Дру гая су стрэ ча ад бы ла ся 
праз дзень, і зноў бе ла ру сы са-
сту пі лі нар веж цам ад ну шай бу 
— 2:3. На гэ ты раз на шу збор-
ную пад вя лі вы да лен ні ў кан цы 
па ядын ку. Нар веж цы, ска рыс-
таў шы ся коль кас най пе ра ва гай, 
вы ра шы лі зы ход гуль ні і на нес-
лі дру гое гас ця вое па ра жэн не 
збор най Бе ла ру сі. У ва ро тах 
гэ ты па яды нак пра вёў Ке він Ла-
ланд, шай бы на ра хун ку Яў ге на 
Да до но ва і Мі кі ты Осі па ва.

Пас ля за кан чэн ня мат ча га лоў-
ны трэ нер на цы я наль най збор-
най Глен ХЭН ЛАН пад вёў вы нік 
та ва рыс кіх гуль няў у Нар ве гіі: «Ка-
лі не браць у раз лік сне жань скі тур-
нір у Аро зе, дзе ў нас быў вель мі 
моц ны склад, сён няш ні матч, на-
пэў на, леп шы з усіх, што мы пра-
вя лі ў хо дзе тур ні раў гэ та га се зо на. 
Да ма гаў ся ад хлоп цаў, асаб лі ва з 
эк стра лі гі, боль шай сме лас ці ў ба-
раць бе. Яны не па він ны ціс нуц ца 
спі ной да сва іх ва рот, аба вя за ны 
на гня таць васт ры ню ў чу жых. І сён-
ня гэ та доў гі мі ад рэз ка мі ўда ва ла ся 
вель мі ня дрэн на. Што ж да вы ні каў 
абод вух мат чаў, то, пры вя зі мы сю-
ды най мац ней шы склад, я, вя до ма, 

быў бы за сму ча ны та кім вы ні кам. 
Але па коль кі пер ша па чат ко ва гэ-
та бы ла прак ты ка для рэ зер віс-
таў, за сму чэн не не та кое вя лі кае. 
Спа дзя ю ся, яны за сво і лі гэ ты ўрок 
пра віль на».

На ступ ныя мат чы на цы я наль-
ная ка ман да пра вя дзе са збор-
най Швей ца рыі. Пла ну ец ца, што 
да дру жы ны да лу чац ца Аляк сей 
Ка люж ны, бра ты Кас ці цы ны, 
Кан стан цін Каль цоў і Анд рэй 
Ме зін. Не вы клю ча ец ца маг чы-
масць та го, што ў ка ман дзе з'я-
віц ца Сяр гей Дзя ма гін (за раз ён 
пра хо дзіць рэ абі лі та цыю пас ля 
апе ра цыі на на са вой пе ра га род-
цы). У збор най Глен Хэн лан так-
са ма ча кае Анд рэя Ста ся і Аляк-
сандра Кі та ра ва, яны не змаг лі 
пры няць удзел у спа бор ніц твах 
з нар веж ца мі з-за траў маў.

У той час як асноў ная ка ман да 
пра во дзі ла па ядын кі ў Нар ве гіі, дру-
гая збор ная Бе ла ру сі, укамп лек-
 тава ная ў асноў ным гуль ца мі ха-
кей на га клу ба «Нё ман», згу ля ла 
дзве та ва рыс кія гуль ні са збор най 
Поль шчы. У абод вух па ядын ках 
бе ла ру сы па цяр пе лі па ра жэн не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бе ла ру сы ў Нар ве гіі. 
Як гэ та бы ло
Ха кей ная збор ная пра вя ла 
та ва рыс кія па ядын кі 
ў Лі ле ха ме ры

Да па чат ку ха кей най па дзеі го да — чэм пі я-
на ту све ту ў Мін ску — за ста лося ча ты ры тыд ні. 
Збор ныя роз ных кра ін пра вод зяць свае апош-
нія кант роль ныя спа рын гі ў рам ках пад рых тоў-
кі да су свет на га пер шын ства.


