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Запаты  
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медал! g скарОонцы 
Оелардсад!

Сусветная з1мняя ун1верс1яда у Казахстане ̂  
самым разгары. Першыя дн1 спаборнщтвау 
для беларускай каманды аказал!ся вельм! 
паспяховым!. У першы дзень спаборнщтвау 
студэнт БДУФК Арцём Башлакоу заваявау 
сярэбраны медаль у фрыстайле (лыжная 
акрабатыка). Арцём у ф1нале паказау вын!к 
90,94 бала, а апярэдз1ць яго у вын1ковым 
пратаколе змог тольк! к!таец Л1 Жанл1нь.

Яшчэ адной сярэбранай медал1сткай yi^ 
верс1яды стала беларуская гарналыжнь 
ца студэнтка БДУФК Марыя Шкана- 

ва. У суперкамб1нацьп (камб1наваны слалам) 
наша спартсменка паказала друг! в ы т к  (2 м1ну- 
ты 10,02 мшуты), састутушы тольк! рас1янцы 
HacTacci Сшанцьевай (2 мшуты 8,24 секунды). 
Бронзавы медаль заваявала славацкая спартсмен
ка Барбара Контарава (2 мшуты 10,35 секунды).

А першы залаты медаль ун1верс1яды на дыстан- 
цьп 3000 метрау заваявала наша канькабежка Ма- 
рьша Зуева (яе вьш1к — 4 мшуты 18,26 секунды), 
“серабро” атрымала японская спартсменка Нана 
Такахашы (+9,42), а “бронзу” — рас1янка Але
на Сахракова (+9,63). Таим чьшам, у скарбонцы 
беларускай зборнай зараз тры медал!, у медаль
ным зал1ку Беларусь займае шостае месца — пасля 
Pacii, Казахстана, К1тая, Польшчы i 1тал11.



Студэнтам-спартсменам давялося па^дзель- 
Н1чаць у лыжных гонках, як1я адбыл1ся у лыжна- 
б1ятлонным комплексе “Алатау”. 1нДыв1дуальная 
гонка клаачным стьюем для жанчын склада 5 А  
Настасся Майнгарт (БДУФК) заняла У ей 11 
ца, 1на Луконша (Беларуская дзяржауная ордэ- 
на Кастрычшцкай рэвалюцы! i ордэна Працо^на- 
га Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчая акадэм)я) 
стала 17-й, 21 месца заняла Марыя Рашчын- 
ская (БДУФК), а на 36-й паз1цы1 акаЗалася Ма- 
рына Бук1шч (БДУФК). У спаборн1цтвах сярод 
мужчын гонка склала 10 км. 17-м у ёй прыйшоу 
Аляксандр Саладкоу (Акадэмш иравання пры 
Прэз1а:энце Рэспубл1ш Беларусь), 42 месца заня^ 
Аляксандр Воранау (Магшёуск! дзяржауны ун1- 
верс1тэт 1мя А.А.Куляшова), 55-м стау В1ктар Як1- 
менка (БДУФК), а 66 месца заняу Алег Чычыка^ 
(БДУФК).

Беларуск1я спартсмены Удзельтчал! у гонцы 
праследавання (5 км — жанчыны, 10 км — муж- 
чыны). Лепшай з нашай каманды (а Удзельн1чал1 
62 спартсменю) аказалася Настасся Майнгарт, за- 
няушы f  гонцы 14 месца. 18-й стала 1на Лукош- 
на, 22 месца — у Марьи Рашчынскай, а Марына 
Бук1н1ч стала 37-й. У мужчынск1х спаборн1цтвах 
црымал! удзел 87 чалавек. Лепшым лыжн1кам ся
род беларусау ста г̂ Аляксандр Саладкой як1 прый
шоу 16-м, 41 месца заняу В1ктар Як1менка, а 50-м у 
гонцы праследавання стау Алег Чычыкау.

Нашы ю най i дзя^чаты яшчэ выступяць у б1ят- 
лоне, канькабежным спорце, а таксама ф1гурным 
катанн! (танцы на лёдзе). Жадаем спартсменам 
новых дасягненняу i перамог!

Людм!ла ГУРСКАЯ.
gurskaya@ng-press.by

mailto:gurskaya@ng-press.by

