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На свя це, пры мер ка ва ным да за крыц ця 
фут боль на га се зо на-2015, са бра лі ся гуль-
цы, трэ не ры, ве тэ ра ны фут бо ла і іх ад-
да ныя пры хіль ні кі. Тут гу ча лі він ша ван ні, 
па ву чан ні і на ват вер шы ў вы ка нан ні Эду-
ар да Ма ла фе е ва.

Ура чыс тым пры ві тан нем ад крыў цы ры мо нію 
стар шы ня аса цы я цыі «Бе ла рус кая фе дэ ра-
цыя фут бо ла» Сяр гей РУ МАС.

— Ка жу чы фут боль най мо вай, наш матч сён-
ня прой дзе на но вай арэ не, мы ўпер шы ню са-
бра лі ся ва ўтуль най за ле па шы ра ны мі скла да мі 
на шых ка ман даў. Я ка жу за раз аб прад стаў ні ках 
заў зя та раў фут боль ных клу баў, якіх ха чу па ві-
таць асоб на. Сён ня мы пра во дзім гэ ты матч без 
пры сут нас ці мі лі цыі, — па жар та ваў стар шы ня, 
вы клі каў шы апла дыс мен ты за лы.

Так са ма ён ад зна чыў, што сё лет ні се зон, як 
заў сё ды, па да рыў раз на стай ную га му эмо цый. Ня-
гле дзя чы на тое, што ў гэ тым го дзе не змя ні ла ся 
трой ка лі да раў чэм пі я на ту, сюр пры заў ха па ла, у 
тым лі ку і ў тур ні ры пер шай лі гі. Сяргей Ру мас так-
са ма ад зна чыў і да сяг нен ні збор най, пад крэс ліў, 
што на цы я наль ная ка ман да вы да ла доб ры ад рэ зак 
на фі ні шы ква лі фі ка цыі, аб гу ляў шы лі да ра гру пы і 
сва іх най блі жэй шых пе ра след ні каў.

— Ра дасць пе ра мог і го рыч па ра жэн няў — не-
ад' ем ная ры са кож на га фут боль на га го да, але 
лю бы матч скан ча ец ца з кан крэт ным вы ні кам. 
Вось і сён ня па тра ды цыі мы за вяр ша ем фут-
боль ны се зон і вы зна ча ем най леп шых па вы ні ках 
2015 го да, — за вяр шыў ён.

Перш, чым пе рай сці да на мі на цый, кі раў ні кі фе-
дэ ра цыі ўру чы лі спе цы яль ныя пры зы ве тэ ра нам 
ай чын на га фут бо ла. Ся род іх у за ле пры сут ні ча лі 
та кія вя до мыя ў мі ну лым спарт сме ны, як Ле а нід Га-
рай, Мі ка лай Блаш ко, Эду ард Ці ха но віч, Вень я мін 
Ар за мас цаў, Мі ха іл Цэй цін, Яў ген Шун таў, Юрый 
Мо хаў і ін шыя «зор кі» гуль ні ну мар адзін.

Уз на га ро ды ж дзей ным фут ба ліс там бы лі ўру-
ча ны ў 15 на мі на цы ях, боль шасць ста ту э так за бра-
лі гуль цы ба ры саў ска га БА ТЭ.

Прыз за най леп шую ін тэр нэт-транс ля цыю 
фут боль ных мат чаў, за сна ва ны ў мі ну лым го дзе, 
па вы ні ках сё лет не га се зо на атры ма ла ка ман да 
фут боль на га клу ба «Слуцк». У на мі на цыі «Спра-
вяд лі вая гуль ня» най леп шым стаў фут боль ны 
клуб «Ві цебск». Прыз гля дац кіх сім па тый прад ка-
заль на да стаў ся ба ры саў ска му БА ТЭ. У на мі на цыі 
«За во лю да пе ра мо гі» пры зам бы ло ад зна ча на 
«Ды на ма-Брэст». Най леп шым фут ба ліс там Бе-
ла ру сі па мі ні-фут бо ле стаў ка пі тан на цы я наль-
най збор най Аляк сандр Чэр нік. У на мі на цыі «Най-
леп шы суд дзя» пры зам бы ла ад зна ча на бры га да 
ар біт ра Ві та ля Се ва сцья ні ка (яго па моч ні кі Алег 
Мас лян ка і Ві таль Ма лю цін).

Най леп шым ва ра та ром чэм пі я на ту Бе ла ру сі 
стаў гал кі пер ба ры саў ска га БА ТЭ Сяр гей ЧЭР НІК.

— Я вель мі ра ды і га на ру ся зна хо дзіц ца на та кой 
па дзеі, мне вель мі пры ем на, што ся род год ных сяб-

роў, ка лег вы бра лі ме на ві та мя не. У май го пос пе ху 
ёсць не каль кі склад ні каў, і адзін з іх — гэ та ве ра на-
ша га клуб на га кі раў ніц тва і на шых трэ не раў у мя не, 
дзя куй ім за гэ та. Фут боль ны се зон за вяр шыў ся, та-
му ха це ла ся б усім па жа даць доб ра ад па чыць і з 
но вы мі сі ла мі і ста ран нас цю штур ма ваць алім пы 
на ступ на га го да, — ад зна чыў Сяр гей.

Най леп шым аба рон цам чэм пі я на ту Бе-
ла ру сі стаў Не манья МІ ЛУ НА ВІЧ, гу лец ба-
ры саў ска га БА ТЭ.

— Дзя куй за на мі на цыю! Яна не толь кі мая, 
але і кож на га гуль ца БА ТЭ, трэ не ра, кож на га 
ча ла ве ка, які пра цуе з на мі, заў зя та ра. Ма гу ска-
заць, што гэ та са мы леп шы год у ма ёй кар' е ры, у 
Мін ску я ад чу ваю ся бе вель мі доб ра, як до ма.

Най леп шым паў аба рон цам стаў так са ма 
гу лец фут боль на га клу ба БА ТЭ Ігар СТА СЕ-
ВІЧ. Акра мя гэ та га, Ігар атры маў зван не са ма-
га леп ша га фут ба ліс та чэм пі я на ту кра і ны.

— Вя до ма ж, ха чу па дзя ка ваць за гэ тыя на-
мі на цыі, за тое, што вы бра лі мя не. Каб стаць 
леп шым, трэ ба гу ляць з най леп шы мі. Сяр гей 
Чэр нік, Не манья Мі лу на віч, якія ўжо атры ма лі 
свае ўзна га ро ды, гэ та му па цвяр джэн не.

Прыз най леп ша га на па да юча га па вы ні ках 
се зо на ўру чыў, без пе ра боль шан ня, вя лі кі фор-
вард, за слу жа ны май стар спор ту Са вец ка га 
Са ю за, за слу жа ны трэ нер БССР Эду ард МА-
ЛА ФЕ ЕЎ.

— Перш чым уру чыць гэ тую ўзна га ро ду пе ра-
мож цу — Мі ка лаю Яну шу, я аба вя за ны ска заць: 
са мым важ ным у фут бо ле з'яў ля ец ца вы нік, але не 
менш знач ным з'яў ля ец ца коль касць гле да чоў на 
фут боль ным мат чы. Без іх у фут бол гу ляць цяж ка, 
та му Мі ка лаю я зы чу за бі ваць га лы, а гле да чам — 
лю біць фут бол, — ад зна чыў Эду ард Ва сіль е віч.

Акра мя зван ня най леп ша га на па да юча га се зо-
на, Мі ка лай ЯНУШ дру гі год за пар атры маў уз-
на га ро ду як най леп шы бам бар дзір чэм пі я на ту, і 
да та го ж — са мы ка рыс ны гу лец. На яго ра хун ку 
23 ба лы (15 га лоў і 8 вы ні ко вых пе ра дач).

— Я вель мі за да во ле ны і шчас лі вы, што ўсё так 
атры ма ла ся. Гэ ты прыз мож на па дзя ліць на не-

каль кі час так, та му што са мной бы ла і ка ман да, і 
ўрачы клу ба, і трэ не ры, і ўсё кі раў ніц тва. Гэ та так-
са ма і іх прыз. А з на го ды зван ня ма гу ска заць, 
што са мым леп шым заў сё ды быць пры ем на, та му 
я вель мі га на ру ся ім, — ад зна чыў Мі ка лай.

Прыз імя Аляк санд ра Пра ка пен кі «За фут-
боль ны та лент і са ма ад да чу ў гуль ні за Бе ла-
русь» атры маў фут ба ліст іс пан скай «Ма ла гі» 
Ягор ФІ ЛІ ПЕН КА.

Уру чэн не ўзна га род пра цяг ну ла ся вы зна-
чэн нем най леп ша га трэ не ра Бе ла ру сі. Ім стаў 
Аляк сандр ЕР МА КО ВІЧ.

— Вель мі пры ем на зна хо дзіц ца на гэ тай сцэ-
не. Вя лі кі дзя куй за ўзна га ро ду, яе я ха цеў бы 
па дзя ліць са сва і мі па моч ні ка мі. Так са ма ад зна чу 
поў ны да вер і пад трым ку на ша га кі раў ніц тва. Ну 
і тут ужо не раз ад зна ча лі ба ры саў скіх гуль цоў: 
яны перамаглі прак тыч на ва ўсіх на мі на цы ях, ім 

асоб ная па дзя ка, хлоп цы пра вя лі вы дат ны се зон. 
Най леп ша га трэ не ра ро бяць са мыя леп шыя гуль-
цы, — пад крэс ліў Аляк сандр Ула дзі мі ра віч.

За вяр шы ла ся цы ры мо нія ўру чэн нем са май 
прэ стыж най уз на га ро ды — «Зор на га мя ча» най-
леп ша му гуль цу Бе ла ру сі, ім стаў Ігар Ста се віч.

Так са ма ў рам ках за крыц ця се зо на бы лі на зва-
ны сім ва ліч ныя збор ныя «А» і «Б». У ка ман ду «Б» 
увай шлі Аляк сандр Гу тар (мін скае «Ды на ма»), Мак-
сім Жаў нер чык (БА ТЭ), Па вел Ры бак («Шах цёр»), 
Дзя ніс Па ля коў (БА ТЭ), Аляк сандр Ша гой ка («Бел-
шы на»), Не над Ада ма віч (мін скае «Ды на ма»), Ар цём 
Стар га род скі («Шах цёр»), Ва ле рый Жу коў скі («Наф-
тан»), Сяр гей Ра жок («Бел шы на»), Мі ка лай Сіг не віч 
(БА ТЭ), Ра ман Ва сі люк (брэсц кае «Ды на ма»).

У ка ман ду «А» тра пі лі Сяр гей Чэр нік (БА ТЭ), 
Ума ру Бан гу ра (мін скае «Ды на ма»), Не манья Мі лу-
на віч (БА ТЭ), Сяр гей Па лі це віч (мінскае «Дынама»), 
Фі ліп Мла дзе на віч, Ігар Ста се віч, Не манья Ні ка ліч 
(усе — БА ТЭ), Мі кі та Кор зун (мін скае»Ды на ма»), Мі-
ха іл Гар дзяй чук (БА ТЭ), Мі ка лай Януш («Шах цёр»), 
Фа тос Бе чы рай (мін скае «Ды на ма»).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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МО ЛАДЗЬ 
ІДЗЕ НА ПЕ РАД

Ай чын ныя бія тла ніс ты па спя хо-
ва вы сту па юць на юні ёр скіх тур-
ні рах, ва лей боль ны «Бу даў нік» 
шос ты раз ста но віц ца ўла даль-
ні кам Куб ка Бе ла ру сі, а ха кей-
нае «Ды на ма» абы гры вае сва іх 
рыж скіх ад на клуб ні каў. Са мыя 
ак ту аль ныя спар тыў ныя па-
дзеі — у што тыд нё вым агля дзе 
«Звяз ды».

1. Дру гі этап бія тлон на га Куб ка 
све ту ў Аў стрыі за вяр шыў ся 

эс та фе та мі. На ша збор ная дзяў чат у 
скла дзе Над зеі Скардзіны, Іры ны Крыў-
ко, Ган ны Солы і Да р'і Юр ке віч за ня ла 
сё мае мес ца. Бе ла рус кі да за ключ най 
вось май страль бы прэ тэн да ва лі на ўзна-
га ро ды па вы ні ках гон кі. Іры на Крыў ко 
і Ган на Со ла пра бег лі свае дыс тан цыі, 
не са сту піў шы на лыж ні га лоў ным фа-
ва ры там — Гер ма ніі, Іта ліі, Чэ хіі. Ган на 
Со ла не за тра ці ла ні вод на га да дат ко-
ва га па тро на на стрэль бі шчы і ад пра ві-
ла на за ключ ны этап Да р'ю Юр ке віч на 
чац вёр тай па зі цыі. Але про мах і адзін 
да дат ко вы па трон не да зво лі лі на шым 
дзяў ча там апы нуц ца «ў пры зах». Пе ра-
мож цай у гон цы ста ла ка ман да Іта ліі.

У муж чын скай эс та фе це Бе ла русь 
прад ста ві лі Ула дзі мір Ча пе лін, Юрый 
Ля даў, Сяр гей Ба чар ні каў і Дзміт рый 
Дзю жаў. На ша ка ман да ста ла 13-й 
ся род 27. Пе ра мо гу ў муж чын атры-
ма лі ра сі я не.

На га да ем, трэ ці куб ка вы этап 
прой дзе з 17 па 20 снеж ня ў сла вен-
скай Па клю цы.

2. Тым ча сам у аў стрый скім 
Обер ці ла ху Да р'я Блаш ко 

вый гра ла спрын тар скую гон ку на 
эта пе юні ёр ска га Куб ка між на род-
на га са ю за бія тла ніс таў (ІBU). Яна 
пра бег ла дыс тан цыю за 14 хві лін 
45,20 се кун ды, не да пус ціў шы ні вод на-
га про ма ху на двух аг ня вых ру бя жах.

Так са ма ма ла ды бе ла рус Мак сім 
Ва ра бей стаў пе ра мож цам муж чын-
скай спрын тар скай гон кі на гэ тым 
тур ні ры.

3. Мін скі «Бу даў нік» шос ты 
раз вый граў Ку бак Бе ла ру-

сі па ва лей бо ле ся род муж чын скіх 
ка ман даў. Ро зыг рыш тра фея за вяр-
шыў ся ў брэсц кім спарт комп лек се 
«Алімп». У фі наль най су стрэ чы Куб ка 
сыш лі ся «Бу даў нік» і «За ход ні Буг»: 
гэ тыя ка ман ды ўжо дру гі год за пар су-
стра ка юц ца ў вы ра шаль ным па ядын-
ку тур ні ру. Як і ў 2014-м, мац ней шы мі 
ака за лі ся мін ча не — 3:1.

Трэ цяе мес ца ў тур ні ры за няў ба-
ры саў скі клуб «БА ТЭ-БДУ», які абы-
граў са лі гор скі «Шах цёр» — 3:1.

4. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» 
атры ма лі дру гую пе ра мо гу 

за пар у вы яз ной се рыі чэм пі я на ту 
КХЛ. Спа чат ку «зуб ры» бы лі мац ней-
шыя за ча ра па вец кую «Поў на чсталь» 
5:0, а паз ней пе ра маг лі сва іх ад на-
клуб ні каў з Ры гі — 5:3.

Пас ля 41-го пра ве дзе на га мат ча 
ў ак ты ве мінск ага «Ды на ма» 62 ач кі і 
8-е мес ца ў тур нір най таб лі цы За ход-
няй кан фе рэн цыі. Два най блі жэй шыя 
па ядын кі мін ча не так са ма пра вя дуць 
на вы ез дзе, 22 снеж ня яны згу ля юць 
у Бра ціс ла ве су праць «Сло ва на», а 
24-га су стрэ нуц ца ў За гра бе з «Мед-
вя шча кам». Пас ля ў чэм пі я на це КХЛ 
на сту піць пе ра пы нак, звя за ны з гуль-
ня мі на цы я наль ных збор ных.

5. Бас кет боль ны клуб «Цмо-
кі-Мінск» на вы ез дзе буй на 

прай граў мас коў ска му ЦСКА ў су-
стрэ чы Адзі най лі гі ВТБ — 48:92. 
Пер шая чвэрць па ядын ку за ста ла ся 
за «цмо ка мі», але «ар мей цы» здо ле лі 
пе ра ла міць ход су стрэ чы. Ад зна чым, 
што ў 20 мат чах се зо на маск ві чы са-
сту пі лі толь кі двой чы.

— Цяж ка неш та ка заць пра та кі 
матч, ЦСКА не па кі нуў нам шан цаў. 
Ма гу быць за да во ле ны толь кі пер шай 
чвэр цю, у якой мы зма га лі ся, па куль 
ха па ла сіл. Усё ж ця пер у нас з-за траў-
маў ад сут ні ча юць два важ ныя гуль цы, 
не ха пае ра та цыі. А ў су стрэ чы з та кім 
са пер ні кам не аб ход на мець 12 моц ных 
бас кет ба ліс таў, — ад зна чыў пас ля за-
кан чэн ня су стрэ чы га лоў ны трэ нер 
«Цмо каў» Ігар ГРЫ ШЧУК.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by
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САК РЭ ТЫ АД КРЫ ТЫ
Ім ёны най леп шых фут ба ліс таў кра і ны на зва лі на цы ры мо ніі «Зор ны мяч»

Двац цаць пяць га доў — 
ці вя лі кі гэ та ад рэ зак ча су 
для фес ты валь на га ру ху? 
Па сло вах пер шых і ста лых 
удзель ні каў між на род на га 
фес ты ва лю на род най му-
зы кі «Зві няць цым ба лы і 
гар мо нік», двац цаць пяць 
га доў — ні бы адзін дзень, 
за поў не ны твор чым по шу-
кам, вы ступ лен ня мі пе рад 
удзяч ны мі гле да ча мі. Што 
да ты чыц ца ма ла дых вы ка-
наў цаў, то чвэрць ста год дзя 
аб' яд на ла не ад но па ка лен не 
здоль ных му зы каў, спе ва коў, 
тан цо раў. Ед насць та лен таў 
па цвер дзі ла ўсе на род ную 
па пу ляр насць ад на го з най-
ста рэй шых і са мых ад мет ных 
фес ты ва ляў на род на га мас-
тац тва ў на шай кра і не.

Са мыя леп шыя ама тар скія 
ка лек ты вы і ін ды ві ду аль ных 
вы ка наў цаў мож на ўба чыць 
на фес ты валь най сцэ не ў Па-
ста вах. З'я ві ла ся та кая маг-
чы масць у жы ха роў і гас цей 

ста лі цы. Гэ ты мі дня мі Бе ла-
рус кі фонд куль ту ры су мес на 
з Бел дзярж фі лар мо ні яй пры 
пад трым цы Мі ніс тэр ства 
куль ту ры пра вя лі га ла-кан-
цэрт лаў рэ а таў па стаў ска га 
фэс ту з удзе лам на цы я наль-
на га ака дэ міч на га на род на га 
ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
імя І. Жы но ві ча.

Фі лар ма ніч ная сцэ на 
рэд ка ба чыць та кое ўні-
каль нае, яск ра вае су зор'е 
на род ных та лен таў. Тыя, хто 
вы сту піў на га ла-кан цэр це, 
з'яў ля юц ца свое асаб лі вы-
мі прад стаў ні ка мі больш 
як 500 ама тар скіх ка лек-
ты ваў — ме на ві та столь кі 
іх аб' яд наў фес ты валь за 

час свай го іс на ван ня. Ста-
лы ўдзель нік — за слу жа ны 
ама тар скі ка лек тыў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, ан самбль на-
род най му зы кі «Па азер'е» з 
Па стаў — рас па чаў кан цэрт-
ную пра гра му і за свед чыў: 
ба га тыя му зыч ныя тра ды-
цыі жы вуць і на тхня юць но-
выя па ка лен ні.

Асабліва ўра чыс тае гу-
чан не га ла-кан цэр ту на даў 
удзел у ім на род на га ар тыс та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, лаў рэ-

а та дзяр жаў най прэ міі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, пра фе са ра 
Мі ха і ла Ка зін ца. На пра ця гу 
мно гіх га доў ён з най вы шэй-
шай пра фе сі я наль нас цю да-
лу чаў ся да са мых ад каз ных 
фес ты валь ных спраў. Та му 
зра зу ме ла, што на сцэ не га-
ла-кан цэр та сла ву ты му зы-
кант і пе да гог атры маў са мы 
пер шы бу кет кве так.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра.

На здым ках:

� По бач са ста лы-
мі май стра мі ў за ле 
бы лі і тыя, хто толь кі 
па чы нае свой шлях у 
мас тац тва.

�  Фес ты валь ная 
сцэн ка ў вы ка нан ні са-
ліс та-гар ма ніс таў.

� Ды ры жы руе пра-
фе сар Мі ха іл Ка зі нец.

ЦЫМ БА ЛЫ 
ЗВІ НЯЦЬ, 
ЗА ПРА ШАЕ 
ГАР МО НІК

Фота Надзеі БУЖАН.
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