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Пры ма ай чын на га тэ ні са 
Вік то рыя Аза ран ка так са-
ма пра хо дзі ла праз штось ці 
па доб нае. У 2010 го дзе пас-
ля шэ ра гу дроб ных траўм і 
крыўд ных ран ніх прой гры-
шаў Ві ка на ват па дум ва ла 
за вяр шыць кар' е ру. Але ўсё 
ж та кі вы ра шы ла не пры маць 
па спеш ных ра шэн няў... У вы-
ні ку гэ та гіс то рыя скон чы ла ся 
дву ма ты ту ла мі на Australіan 
Open, дву ма алім пій скі мі ме-
да ля мі і зван нем най леп шай 
тэ ні сіст кі све ту. Яна на ўзлё-
це — і вось но вы вы клік.

У мі ну лым се зо не Аза ран-
ка пра вя ла толь кі 24 мат чы. 
Траў ма га лён кас туп нё ва га 
су ста ва, якую тэ-
ні сіст ка атры ма-
ла на Australіan 
Open, і ран нія 
спро бы вяр нуц ца 
на корт каш та-
ва лі вель мі до-
ра га. Ужо пас ля, 
ана лі зу ю чы гэ ты 
каш мар ны се зон, 
Ві ка пры зна ец ца: 
«Спа чат ку я не 
бы ла сум лен най з 
са бой, мне цяж ка 
бы ло пры знаць, 
што я су тык ну-
ла ся з сур' ёз най 
праб ле май, якую 
не так прос та вы-
ра шыць». Ад чуць 
ся бе больш-менш 
зда ро вай тэ ні сіст-
ка змаг ла толь кі ў 
са мым кан цы се-
зо на. Аза ран ка 
зноў вы хо дзіць 
на вя лі кую пля-
цоў ку, да ся гае чвэрць фі на-
лу US Open, дзе са сту пае 
пер шай сур' ёз най са пер ні-
цы, і пры мае ра шэн не да-
тэр мі но ва скон чыць се зон. 
Боль шасць рэй тын га вых ач-
коў згуб ле на, мес ца ў дзя-
сят цы су свет на га рэй тын гу 
быц цам бы ні ко лі не бы ло, 
упэў не насць у са бе па хіс-
ну ла ся... Трэ ба па чы наць 
усё з ну ля.

«Шчы ра ка жу чы, я ні ко-
лі не бы ла так ма ты ва ва на, 
як за раз», — рас па вя да ла 
тэ ні сіст ка пе рад стар там 
но ва га се зо на ў ін тэр в'ю су-
свет на вя до ма му вы дан ню 
New York Tіmes. Гэ та ад каз 
усім скеп ты кам, якія ўжо па-
спя ша лі ся спі саць бе ла рус-
кую спарт смен ку з ра хун каў. 
Так, тры ум фаль на га вяр тан-
ня не атры ма ла ся: на стар та-
вым тур ні ры ў аў стра лій скім 
Брыс бэ не Аза ран ка прай гра-
ла ў пер шым жа па ядын ку 

ма ла дой і не бяс печ най чэш-
цы. Але гэ та не бы ло па доб на 
да па ка заль на га луп ца ван ня 
экс-чэм пі ён кі — звы чай ны 
пра цоў ны матч з раз ра ду 
«Біт вы па ка лен няў». У рэш-
це рэшт, і Сі рэ на Уіль ямс, 
зда ро вая, у са мым роск ві це 
сіл, у мі ну лым се зо не са сту-
па ла на «Ра лан Га рос» та кой 
жа ма ла дой і перс пек тыў най 
тэ ні сіст цы з Іс па ніі!

Муд ры фран цуз скі трэ нер 
Вік то рыі Аза ран кі Сэм С'ю мік 
так ха рак та ры за ваў сваю па-
да печ ную: «Ка лі вы за хо ча це 
зра біць на вя чэ ру ла зан ню, 
яна за хо ча зра біць ла зан ню 
леп шую за ва шу». Ам бі цый-

насць і зда ро вы дух са пер ніц-
тва — ужо толь кі гэ тыя якас ці 
змо гуць вы цяг нуць бе ла рус-
кую тэ ні сіст ку з рэй тын га вай 
ямы, ку ды яна не ўза ба ве тра-
пі ла (цяпер Аза ран ка зай мае 
44-е мес ца ў су свет най кла-
сі фі ка цыі. — Аўт.). А ка лі да-
даць да гэ та га гуль ня вы во-
пыт і ня спын ную пра цу над 
са бой, мож на па спра ба ваць 
і го ры зру шыць.

Сё ле та ў Мель бур не, 
дзе Вік то рыя тры га ды та-
му ўпер шы ню ўзня ла над 
га ла вой за па вет ны Ку бак, 
на ша тэ ні сіст ка бу дзе лі-
чыц ца ан дэр до гам. Прэ тэн-
дэн так на ты тул, як ні ко лі, 
вель мі шмат — і ся род ста-
рой гвар дыі, і ся род дзёрз-
кай мо ла дзі. Пры ўдалым 
для беларускі раскладзе 
(вынік матча першага кру-
га вы ўжо ведаеце. – Аўт.) 
у другім раўндзе Вікторыю, 
хутчэ за ўсё, будзе чакаць 
яе сяброўка і адна з самых 
прынцыпіяльных саперніц – 
Каралін Вазняцкі. У адроз-
ненне ад нашай спартсменкі, 
датчанка зараз перажы-
вае новы пік у спартыўнай 
кар’еры і небяспечная як 
ніколі. У любым выпадку ўжо 
ў другім раўндзе Australian 
Open гледачы могуць атры-
маць суперматч з шыкоўнай 
афішай. А хто будзе мац-
нейшым, разважыць яго 
Вялікасць Тэніс! 

У тра ды цый ным спар-
тыў ным агля дзе «Звяз-
да» рас па вя дае пра 
пос пе хі Да р'і До мра ча-
вай на ня мец кіх эта пах 
Куб ка све ту, уз мац нен-
не фут боль на га «Ды на-
ма-Мінск» і да сяг нен не 
бе ла рус кай ка ман ды на 
ра лі «Да кар».

1. Да р'я До мра ча ва хут кі мі 
тэм па мі ска ра чае ад ста ван не 

ад Кай сы Ма ка рай нен у ба-
раць бе за Вя лі кі хрус таль ны 
гло бус. На эта пе Куб ка све-
ту ў ня мец кім Ру поль дзін-
гу трох ра зо вая алім пій ская 
чэм пі ён ка двой чы ўзні ма ла-
ся на под ыум. Спа чат ку па 
вы ні ках спрын тар скай гон кі: 
у ёй До мра ча ва фі ні ша ва ла 
дру гой. А пас ля на ша бія тла-
ніст ка раз мя ня ла «се раб ро» 
спрын ту на «зо ла та» мас-
стар ту. І ка лі ў ка рот кай гон цы 
на 7,5 км у Да р'і, як ка жуць, 
«не ка ці лі лы жы», то на сва-
ёй ка рон най дыс тан цыі на ша 
пры ма па ка за ла аб са лют на 
най леп шы ход.

Кай са Ма ка рай нен, да рэ чы, 
ужо дру гі этап за пар за ста ец ца 
без мес ца на п'е дэс та ле. Та кім 
чы нам, менш чым за два тыд ні 
стаач ко вая фо ра фін скай бія-
тла ніст кі ска ра ці ла ся амаль 
што ўдвая і ця пер скла дае 
ўся го толь кі 58 ач коў.

І яшчэ ад на пад ста ва па-
ра да вац ца за бе ла рус кі бія-
тлон — «се раб ро» у жа но чай 
эс та фе це. Гэ та ўжо трэ ці под ы-
ум для на шых дзяў чат у гэ-

тым се зо не. Ад зна чым, што ў 
Ру поль дзін гу за бе ла рус кую 
ка ман ду дэ бю та ва ла Іры-
на Крыў ко, якая, між ін шым, 
свой этап пра вя ла «на нуль», 
не ска рыс таў шы ні во днага да-
дат ко вага па тро на. Ці за ста-
нец ца дэ бю тант ка на па зі цыі 
чац вёр та га ну ма ра, да ве да ем-
ся ўжо ў ня дзе лю. Но вы этап 
Куб ка све ту стар туе ў пят ні цу, 
мес ца дзе ян ня — італь ян ская 
Ан тэр сель ва.

2. Ха кей нае «Ды на ма-
Мінск» у дра ма тыч ным мат-
чы са сту пі ла па доль ска му 
«Ві ця зю» — 2:5. На трэ ці пе-
ры яд «зуб ры» вы хо дзі лі пры 

мі ні маль ным ад ста ван ні 1:2. 
Але по тым у ва ро ты мін чан 
за ля це лі яшчэ дзве шай бы. 
Пас ля гэ та га Лю ба мір По ка-
віч па мя няў гал кі пе ра: Лар-
са Хаў ге на змя ніў Дзміт рый 
Міль ча коў.

За не каль кі хві лін да фі-
наль най сі рэ ны Джо на тан Чы-
чу афор міў дубль, па да рыў шы 
фа на там «бе ла-сі ніх» не вя ліч-
кую над зею на ста ноў чы вынік 
гуль ні. Але да гульваць матч 
ды на маў цы вы му ша ны бы лі 
без Міль ча ко ва. Як вы нік — у 
пус тыя ва ро ты «зуб роў» за ка-
ці ла ся пя тая шай ба.

«Мы дрэн на па ча лі, та му 
што хут ка пра пус ці лі дзве 
шай бы, — ска заў пас ля мат-
ча га лоў ны трэ нер «Ды на-
ма» Лю ба мір ПО КА ВІЧ. — У 
дру гім пе ры я дзе мы ста ра лі ся 
па раў наць лік і па він ны бы лі 
за кід ваць яшчэ ад ну шай бу. 
Але не атры ма ла ся. У трэ цім 
пе ры я дзе са пер нік гра мат на 
вы ка рыс таў на шы па мыл кі. У 
кан цы мы пра пус ці лі ў пус тыя 
ва ро ты: у гэ ты мо мант, вя до-
ма, ужо скла да на бы ло штось-
ці змя ніць».

На пе ра дзе ў ды на маў цаў 
пя ці мат ча вая вы яз ная се рыя. 
Ужо сён ня «зуб ры» згу ля юць 
су праць аў тсай да ра За ход няй 
кан фе рэн цыі — бра ціс лаў ска-
га «Сло ва на».

3. Бе ла рус кі фрыс тай-
ліст Мак сім Гус цік за ва я-
ваў брон зу чэм пі я на ту све ту, 
які пра хо дзіць у аў стрый скім 
Край шбер гу. Гэ та вы ступ лен-
не ста ла леп шым да сяг нен-
нем бе ла рус ка га спарт сме на 
на тур ні рах вы шэй шай ка тэ-
го рыі. У су пер фі на ле жа но-
ча га тур ні ру вы сту па ла і Ган-
на Гусь ко ва. Але ў апош нім 
скач ку спарт смен ка ўпа ла на 

пры зям лен ні і за ня ла вы ні ко-
вае шос тае мес ца. Зрэш ты, 
гэ та вы ступ лен не так са ма 
ста ла леп шым у кар' е ры ма-
ла дой фрыс тай ліст кі.

4. Бас кет боль ны клуб 
«Цмо кі-Мінск» па цяр пеў 
чар го вае па ра жэн не ў ро-
зыг ры шы Адзі най лі гі ВТБ. 
У гэ ты раз па да печ ныя Іга ра 
Гры шчу ка не спра ві лі ся з ад-
ным з лі да раў — пад мас коў-
ны мі «Хім ка мі» (77:98). Най-
леп шым у скла дзе мін скіх 
«цмо каў» быў Іван Ма раш, 
які на збі раў 21 ач ко.

5. Фут боль нае «Ды на ма-
Мінск» пад пі са ла фор вар да 
збор най Чар на го рыі Фа та са 
Бе чы рая. На клуб ным уз роў-
ні Бе чы рай пра вёў 207 мат-
чаў і за біў 69 мя чоў. Са мая 
вя до мая ка ман да, за якую 
вы сту паў но вы фор вард мін-
чан, — за граб скае «Ды на ма». 
З гэ тым клу бам чар на го рац 
двой чы вый гра ваў мяс цо вы 
чэм пі я нат і Ку бак Хар ва тыі. 
Мі ну лы се зон Бе чы рай пра вёў 
у скла дзе клу ба з кі тай скай 
Су пер лі гі «Чан чунь Ятай».

6. Бе ла рус кая ка ман да 
«МАЗ-СПОР Таў та» ўвай шла 
ў дзя сят ку най леп шых экі-
па жаў ра лі «Да кар-2015». На 
апош нім эта пе МАЗ Аляк санд-
ра Ва сі леў ска га па ка заў толь кі 
тры нац ца ты час. А вось МАЗ 
Сяр гея Вя зо ві ча фі ні ша ваў 
дзя ся тым. І ка лі б не тэх ніч ная 
па лом ка на ма ра фон скім эта-
пе, экі паж мог бы па зма гац ца 
за пер шую пя цёр ку. Тым не 
менш 10-е мес ца ў агуль ным 
за лі ку, які па ка за лі на шы гон-
шчы кі, — гэ та най леп шы вы нік 
ка ман ды за ўсю гіс то рыю яе 
вы ступ лен ня ў су свет на вя до-
мым аў та ма ра фо не.

Чэм пі я нат све ту па 
ганд бо ле ў Ка та ры 
для збор най Бе ла ру-

сі па чаў ся з трох па ра жэн няў: ад 
іс пан цаў (33:38), сла вен цаў (29:34) і 
бразільцаў (29:34). Вы нік пер шай су-
стрэ чы прад вы зна чы ла вы да лен не 
Сяр гея Ру тэн кі. За ства рэн не звы-
чай най, ня хай і жорст кай, гуль ня вой 
сі ту а цыі лі дар бе ла рус кай ка ман ды 
ад ра зу атры маў чыр во ную карт ку. 
Ці ка ва, што ўжо ў на ступ ным па-
ядын ку Ру тэн ка атры маў па доб ны 
ўдар у твар ад сла вен ска га ганд ба-
ліс та, але су дзейс кай рэ ак цыі на гэ-
ты эпі зод не бы ло.

Пас ля гуль ні са збор най Сла ве ніі ўсе 
бе ла рус кія гуль цы без вы клю чэн ня сыш-
лі ся на дум цы, што матч быў пра ва ле ны, 
асаб лі ва яго пер шая па ло ва. Па цвер дзіў 

гэ та і га лоў ны трэ нер на шай ка ман ды 
Юрый ШАЎ ЦОЎ: «Бяс спрэч на, у ата цы ў 
пер шым тай ме мы згу ля лі зу сім не так, як 
бы ло за пла на ва на. Да пус ці лі вель мі шмат 
тэх ніч ных па мы лак, што пры вя лі да га лоў 
у на шы ва ро ты. Гэ та га лоў ны не да хоп. У 
дру гой па ло ве су стрэ чы нам трэ ба бы ло 
ры зы ка ваць і да га няць са пер ні ка. Але мы 
не пра дэ ман стра ва лі той гуль ні, якая б да-
зво лі ла гэ та зра біць і якую трэ ба па каз ваць 
на тур ні ры та ко га ўзроў ню». Правалілі пер-
шы тайм нашы хлопцы і ў матчы супраць 
бразільцаў, што і прадвызначыла сыход 
гульні – «мінус 5». Менавіта такую розніцу 
цяпер трэба адыгрываць у катарцаў, каб 
разлічваць на пападанне ў плэй-оф.

На пе ра дзе яшчэ дзве гуль ні гру па во га 
эта пу, ся род іх і па яды нак су праць гас па-
да роў тур ні ру. Апош нія, да рэ чы, як і іс пан-
цы, па куль вы сту па юць вель мі ўпэў не на. 
Так што су стрэ ча з ка ман дай Ка та ра для 

на шых ганд ба ліс таў шмат у чым бу дзе 
вы зна чаль най. Зрэш ты, да яе яшчэ да лё-
ка, трэ ба на строй вац ца на Чы лі!

Най больш ці ка выя вы ні кі ў ін шых 
гру пах: Гру па B. Ма ке до нія — Іран 
33:31, Аў стрыя — Бос нія і Гер ца га ві на 
23:21. Груп па С. Фран цыя — Егі пет 
28:24, Шве цыя — Чэ хія 36:22. Гру па D. 
Ар ген ці на — Поль шча 23:24, 
Гер ма нія — Ра сія 27:26

ЦЯР НІС ТЫ ШЛЯХ 
ВЯР ТАН НЯ

Што ча кае Вік то рыю Аза ран ку 
ў новым сезоне

Ам бі цый насць 
і зда ро вы дух 
са пер ніц тва — ужо 
толь кі гэ тыя якас ці 
змо гуць вы цяг нуць 
бе ла рус кую тэ ні сіст ку 
з рэй тын га вай ямы, 
ку ды яна не ўза ба ве 
тра пі ла.

АД СТА ВАН НЕ ХУТ КА СКАРАЧАЕЦЦА...

Мар ці на Хін гіс, Ма рыя Ша ра па ва, Сі рэ на Уіль ямс... Гэ та 
да лё ка не ўвесь спіс вя лі кіх тэ ні сіс так, якія здо ле лі пас ля 
сур' ёз ных траўм вяр нуц ца на ко ліш ні вы со кі ўзро вень. 
На ват больш. Ша ра па ва, на прык лад, пас ля апе ра цыі 
на пля чы двой чы вый гра ла «Ра лан Га рос» і да сяг ну ла 
дру го га мес ца ў су свет ным рэй тын гу. А Уіль ямс-ма лод-
шая, чыя да лей шая кар' е ра ў 2010 го дзе ака за ла ся пад 
па гро зай праз лё гач ную эм ба лію, не толь кі пе ра маг ла 
хва ро бу, але і вяр ну ла ся яшчэ мац ней шай, чым ра ней: 
вый гра ла пяць «гранд слэ маў», два алім пій скія «зо ла ты» 
і ста ла са май уз рос та вай пер шай ра кет кай све ту. Пры-
кла ды гэ тых спарт сме нак на тхня юць, праў да?

Да р'я До мра ча ва амаль што да гна ла Кай су Ма ка рай нен 
у агуль ным за лі ку Куб ка све ту.
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Матэрыялы паласы падрыхтавала Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН» 
Номер лота

Марка транспортного средства, 
гос. номер

Год 
выпуска

Инв. №
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС
Размер задатка, 

бел. руб.
Фактическое состояние

Лот № 1 Автопогрузчик HC CPCD-35NRW13 2008 1641 64 232 800 6 423 280 удовлетворительное
Лот № 2 Автопогрузчик HC CPCD-30NRW9 2006 2771 39 137 600 3 913 760 удовлетворительное

Местонахождение объекта Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи
Условия продажи Без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Спецжелезобетон»
Организатор торгов РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 20-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты  В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с 

для перечисления задатка
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»

по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 02 февраля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325. Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 

подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; представителю юридического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-

тверждающего государственную регистрацию; представителю инди-
видуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат на орга-
низацию и проведение аукционных торгов Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 30 января 2015 г. до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)-

 23-92-59, 21-88-81. 

Шанцы застаюцца?Шанцы застаюцца?


