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— Ве ра, рых ту ю чы ся да ін тэр-

в'ю, я знай шла ва ша проз ві шча ў 

«Ві кі пе дыі»...

— Здо ра ва, я не ве да ла, што ёсць 

там. На огул, ні ко лі не ду ма ла, што 

трап лю ў «Ві кі пе дыю», і мэт та кіх у 

мя не не бы ло, я прос та зай ма ю ся 

тым, што мне па да ба ец ца. Да гэ та га 

ча су лі чу, што шаш кі для мя не больш 

хо бі, хоць зай ма ю ся імі на пра фе сій-

най асно ве.

— Якое зван не са мае вы со кае ў 

ва шым ві дзе спор ту?

— Між на род ны грос май стар. Гэ та 

зван не пры сво і лі мне аў та ма тыч на, 

ка лі я вый гра ла ця пе раш ні чэм пі я нат 

Еў ро пы. У фі на ле абы гра ла шмат-

ра зо вую чэм пі ён ку све ту і Еў ро пы 

Але ну Ска ві ці ну з Мал до вы. Ра ней 

мы су стра ка лі ся на ка манд ных чэм-

пі я на тах, але звы чай на ў нас бы ла 

ні чыя ці я прай гра ва ла, а тут упер-

шы ню атры ма ла пе ра мо гу. Пры ем-

на, але на са май спра ве мне прос та 

па шан ца ва ла.

— Што зна чыць для вас зван не 

між на род на га грос май стра і якія 

бо ну сы яно дае?

— Зноў жа мэ ты атры маць яго 

пе рад са бой не ста ві ла, мне прос та 

па да ба ец ца гу ляць і вый гра ваць, а 

грос май стар — гэ та пры ем нае да-

паў нен не. Аса біс та для мя не яно ні-

чо га не зна чыць, прос та пры ем на. 

За раз га лоў нае — гу ляць на гэ та-

га грос май стра, па каз ваць якасць 

гуль ні і ра біць так, каб твой уз ро вень 

са праў ды ад па вя даў грос май стар-

ска му. Што да ты чыц ца бо ну саў, на 

жаль, іх ня ма.

— Апроч іншага, вы ўла даль ні ца 

мност ва еў ра пей скіх ты ту лаў...

— На юнац кім уз роў ні ў мя не іх 

да стат ко ва, а вось на да рос лым жа-

но чым я ні ра зу не трап ля ла ў трой ку 

ў «кла сі цы», хоць бы ла на п'е дэс та ле 

ў блі цы і хут кіх шаш ках. Усё ж та кі, 

мне зда ец ца, кла січ ная пра гра ма 

заў сё ды лі чыц ца больш прэ стыж-

най. Ка лі ка заць пра роз ні цу па між 

ма ла дзёж ным і да рос лым уз роў ня мі, 

то яна, вя до ма, ка ла саль ная. Ся род 

да рос лых гу ляць на шмат скла да ней, 

хоць усе, хто вы сту пае на ма ла дзёж-

ных тур ні рах да 26 га доў, па спя хо ва 

ўдзельнічаюць і ў да рос лых спа бор-

ніц твах. У мно гіх ві дах спор ту ўзрос-

та вы пе ра ход не пра хо дзіць глад ка, 

гэ так са ма бы ло і ў мя не: пер шыя ча-

сы ў да рос лых жа но чых тур ні рах не 

атрым лі ва ла ся, і толь кі па ру га доў 

та му я па ча ла зай маць пры за выя 

мес цы.

— З яко га ўзрос ту вы ста лі вы-

сту паць ся род да рос лых?

— У га доў 15—16, гэ та нар маль-

ная прак ты ка. На чэм пі я на це Бе ла-

ру сі ся род жан чын удзель ні ча юць 

дзяў ча ты, якім 12—13 га доў. На огул, 

трэ ба ска заць, што ў шаш ках ня ма 

ўзрос та ва га аб ме жа ван ня.

— Што мож на ска заць аб су свет-

ных лі да рах і якое мес ца ся род іх 

зай мае на ша кра і на?

— Бе ла русь до сыць вя до мая ў 

шаш ках і, не су мнен на, з'яў ля ец ца 

ад ным з лі да раў у све це. У нас шмат 

чэм пі ё наў і ся род мо ла дзі, і ся род 

да рос лых. Ві даць, за ста лі ся доб рыя 

тра ды цыі з ча соў Са вец ка га Са ю за, 

доб рыя на стаў ні кі, моц ная шко ла.

Так са ма на лі дар скіх мес цах у све-

це сён ня спарт сме ны з Ра сіі, Укра і ны, 

Мал до вы. На огул, мно гія ця пер гу-

ля юць доб ра, на чэм пі я на це Еў ро пы 

бы ло прад стаў ле на 10 кра ін у жа но-

чым тур ні ры, на чэм пі я на це све ту іх 

больш — 14—15.

— Рас ка жы це, як звы чай на пра-

хо дзіць ваш трэ ні ро вач ны дзень?

— Ра шаю кам бі на цыі, паў та раю 

або ву чу дэ бю ты, ча сам гу ляю з трэ-

не рам, раз бі ра ем ней кія па зі цыі. Што 

да ты чыц ца коль кас ці трэ ні ро вак, то 

яна за ле жыць ад та го, ці рых ту ю ся я 

да яко га-не будзь тур ні ру.

— Якія якас ці, на ваш по гляд, 

раз ві ва юць шаш кі?

— Перш за ўсё, ву чаць раз ліч ваць 

на не каль кі ха доў на пе рад, ну і, як 

лю бы спорт, ву чаць пра віль на ста-

віц ца да па ра жэн няў.

— Апош нім на вы кам вы так са ма 

ўжо ава ло да лі?

— Больш па мя таю, вя до ма, па-

ра жэн ні, чым пе ра мо гі. Ра ней, ка лі 

бы ла ма лень кая, вель мі моц на пе-

ра жы ва ла з-за іх, на ват пла ка ла. 

За раз ста ра юся не за ся родж вац ца 

на па ра жэн ні і прос та іс ці да лей. 

Асаб лі ва ка лі гэ та ад бы ва ец ца пад-

час тур ні ру. Трэ ба са брац ца і гу ляць 

да лей, та му што па ра жэн не ча сам 

мо жа ні чо га не зна чыць, пас ля яго ў 

рэш це рэшт мож на вы біц ца ў лі да-

ры. Трэ ба па спра ба ваць ад пус ціць 

прой грыш і ду маць пра на ступ ную 

пар тыю. На огул, за раз я ста ра юся 

пра сцей ста віц ца і да па ра жэн няў, 

і да пе ра мог.

— Су праць муж чын гу ля е це?

— Не, не вы па да ла. Але ве даю, 

што не ка то рыя дзяў ча ты гу ля юць, 

гэ та доб ра па вы шае ўзро вень. У іх 

ад роз ні ва ец ца стыль гуль ні, яны па-

ін ша му вя дуць пар тыі, мне зда ец ца, 

муж чы ны больш пра фе сій на ста вяц-

ца да та го, што ад бы ва ец ца на дош-

цы, і да тур ні раў у цэ лым. А жан чы ны 

больш схіль ныя да эмо цый.

— Як лю дзі, да лё кія ад спор ту, 

рэ агу юць на тое, што вы зай ма е-

це ся шаш ка мі?

— Здзіў ля юц ца. Шаш кі? Гэ та ўво-

гу ле спорт? Асаб лі ва ка лі ка жаш, 

што ў нас ёсць спа бор ніц твы, тур-

ні ры. Лю дзі лі чаць, што гэ та прос та 

на столь ная гуль ня, рас ста ві лі шаш-

кі ўве ча ры, згу ля лі. Мно гія ста вяц ца 

да гэ та га не сур' ёз на. Ра ней бы ло не 

вель мі пры ем на, а ця пер ужо не звяр-

таю на гэ та ўва гі.

— Зда ец ца, што ўсе ша шыс-

ты і шах ма тыс ты доб ра ву чац ца 

ў шко ле...

— Не ве даю, як ас тат нія, але ў 

мя не заў сё ды бы лі праб ле мы з ма-

тэ ма ты кай. Цяг ну ла больш да та кіх 

прад ме таў, як гіс то рыя, гра ма да знаў-

ства. Не тое каб я ад ста ва ла, але вы-

дат ні цай дак лад на ў шко ле не бы ла. 

На пэў на, усё ж та кі гэ та па мыл ко вае 

мер ка ван не.

— Ка лі гля дзець за гуль нёй ша-

шыс таў збо ку, зда ец ца, вы вель мі 

спа кой ныя лю дзі...

— На пэў на, гэ та толь кі з бо ку. 

Я так са ма скан цэнт ра ва ная за пар-

ты яй, але ў жыц ці час та ма гу пра явіць 

эмо цыі. На тур ні рах мы аб ме жа ва ныя 

яшчэ і пэў ны мі пра ві ла мі. На прык лад, 

пад час пар тыі нель га ні з кім раз маў-

ляць, акра мя са пер ні ка. За гэ та мож на 

атры маць за ўва гу. Пад час хо ду свай-

го апа не нта мож на ўстаць, пра гу ляц-

ца, пе ра ку сіць, па піць ва ды, але не 

па ды хо дзіць бліз ка да ін шых гуль цоў, 

якія вя дуць свае пар тыі.

— На огул, як вы па ча лі зай мац-

ца гэ тым ві дам спор ту?

— У дру гім кла се ма ма вы ра шы ла 

ад вес ці мя не на які-не будзь гур ток, так 

атры ма ла ся, што ў шко ле ў нас бы лі 

шах ма ты і шаш кі, вось так я прый шла 

і за ста ла ся. Ад ра зу вель мі спа да ба ла-

ся. Праз год у мя не ўжо бы лі пер шыя 

спа бор ніц твы, ней кі ка манд ны тур нір, і 

я там прай гра ла вель мі шмат пар тый, 

моц на знер ва ва ла ся. Род ныя заў сё ды 

пад трым лі ва лі мя не, хва рэ юць за мя-

не і ця пер, пе ра жы ва юць. А на огул, 

пер ша па чат ко ва мя не дзя ду ля на ву-

чыў гу ляць, мы з ім пе ры я дыч на гу ля лі 

на ней кія ша ка лад кі, цу кер кі.

— У ін шыя на столь ныя гуль ні 

гу ля е це?

— Не, на огул не ўмею ні ў што 

больш гу ляць, на ват у шах ма ты не 

ўмею, уяў ля е це? (Смя ец ца.)

— Якія мэ ты пе рад са бой вы ста-

ві це ця пер?

— Па вы шаць свой уз ро вень і 

атрым лі ваць больш за да валь нен ня 

ад са мой гуль ні.

г. Баб руйск.

ВАЖ НЫЯ 
ПУНК ТЫ

Фонд «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

і ўста но ва «Ін фар ма цый на-ту рысц кі цэнтр «Мінск» 

пад пі са лі па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў сфе ры су-

мес най ар га ні за цыі ра бо ты га рад скіх ін фар ма цый-

ных пунк таў, па ве дам ляе афі цый ны сайт Гуль няў 

mіnsk2019.bу.

Каб ства рыць спры яль нае ін фар ма цый нае ася род дзе для 

гас цей Гуль няў, у пе ры яд пра вя дзен ня ме ра пры ем ства ў Мін-

ску бу дзе ар га ні за ва на ра бо та 20 га рад скіх ін фар ма цый ных 

пунк таў. Яны раз мес цяц ца на са мых важ ней шых транс парт ных 

аб' ек тах. Ся род іх На цы я наль ны аэ ра порт Мінск, аў та вак зал 

«Цэнт раль ны», чы гу нач ны вак зал стан цыі Мінск-Па са жыр скі. 

Акра мя та го, ін фар ма цый ныя пунк ты бу дуць раз мя шчац ца по-

бач з усі мі спар тыў ны мі аб' ек та мі фо ру му і ў клю ча вых пунк тах 

асноў ных ту рысц кіх марш ру таў ста лі цы.

Ка ля 300 ва лан цё раў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бу дуць за бяс-

печ ваць ра бо ту га рад скіх ін фар ма цый ных пунк таў і да ваць 

звест кі, у тым лі ку на за меж ных мо вах, аб пра гра ме муль-

ты спар тыў най па дзеі, марш ру тах гра мад ска га транс пар ту, 

ту рысц ка-рэ крэ а цый ным па тэн цы я ле Мін ска і Бе ла ру сі.

Ба кі да мо ві лі ся аб су пра цоў ніц тве ў сфе ры рас пра цоў кі і 

вы ра бу тэ ма тыч най дру ка ва най пра дук цыі, якая бу дзе рас-

паў сюдж вац ца ў га рад скіх ін фар ма цый ных пунк тах, а так са ма 

ў га лі не пра соў ван ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў на га лоў ных Між-

на род ных ту рысц кіх вы стаў ках.

На га да ем, ра бо та ін фар ма цый ных пунк таў бы ла пра тэс-

ці ра ва ная ў ве рас ні 2018 го да пад час пра вя дзен ня ў Мін ску 

Дзён на цы я наль най куль ту ры Гру зіі, Із ра і ля, Мал до вы і Азер-

бай джа на.

Экс прэс-на ві ныЭкс прэс-на ві ны  

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Про бы 
бу дуць пе ра пра вя раць

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт 
пра во дзіць паў тор ны ана ліз проб, 

узя тых на Гуль нях 2012 го да ў Лон да не
Пра гра ма, у якой вы ка рыс тоў ва юц ца най ноў шыя на ву ко-

выя ме та ды ана лі зу, на кі ра ва на на тэс ці ра ван не проб на 

ўсе рэ чы вы, за ба ро не ныя ў 2012 го дзе. Ка лі не спры яль ны 

вы нік ана лі заў бу дзе па цвер джа ны для лю бо га з паў-

тор на пра ана лі за ва ных узо раў з Лон да на-2012, спарт-

сме на пра ін фар му юць ад па вед ным чы нам, пас ля ча го 

ў да чы нен ні да яго мо жа па чац ца раз бор.

Па коль кі між на род нае агенц тва па тэс ці ра ван ні (ІTА) дзей-

ні чае ў ця пе раш ні час, МАК на кі роў вае ана лі зы ў ІTА, якое 

раз гля дае ўсе вы ні кі ана лі заў і па ве дам ляе спарт сме нам, чые 

про бы бы лі раз гле джа ны. У вы пад ку вы яў лен ня фак ту па ру-

шэн ня пра ві лаў спарт сме нам да ец ца вы бар: быць за слу ха ным 

спар тыў ным ар біт раж ным су дом ці дыс цып лі нар най ка мі сі яй 

МАК. Ан ты до пін га выя пра ві лы для Алім пій скіх гуль няў у Лон-

да не 2012 та кія, што яны ўжы ва юц ца і пас ля пра вя дзен ня 

паў тор ных ана лі заў, та му МАК так са ма на кі роў вае ана лі зы ў 

ІTА для паў тор на га ана лі зу.

Да пра вя дзен ня Алім пій скіх гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра 

2016 го да, а так са ма ў рам ках рас сле да ван ня сіс тэ ма тыч ных 

ма ні пу ля цый ан ты до пін га вай сіс тэ май у Ра сіі бы ло пра ве дзе на 

больш за 500 паў тор ных ана лі заў спарт сме наў, якія вы сту па-

лі на Алім пій скіх гуль нях у Лон да не 2012 го да, у вы ні ку чаго 

бы ло вы яў ле на 48 па ру шэн няў ан ты до пін га вых пра ві лаў. Паў-

тор ныя ана лі зы бы лі пра ве дзе ны для вы яў лен ня ана бо лі каў 

з да па мо гай но вай сіс тэ мы «доў га тэр мі но ва га вы пра ба ван ня 

ме та ба ліз му».

Пра гра ма паў тор ных ана лі заў узо раў з Алім пій скіх гуль няў 

2012 го да ў Лон да не бу дзе пра цяг ну тая ў 2019 го дзе да за кан-

чэн ня тэр мі ну даў нас ці да 2020 го да.

Гэ та част ка мер МАК па аба ро не доб ра сум лен ных спарт-

сме наў і сум лен нас ці спа бор ніц тваў. МАК за хоў вае ўзо ры 

з Алім пій скіх гуль няў у Афі нах 2004 го да і сіс тэ ма тыч на іх 

ана лі зуе.

Клі мат уплы вае на Алім пі я ду
Кі раў нік Алім пій ска га ка мі тэ та То мас Бах лі чыць, што 

коль касць кра ін, якія хо чуць прэ тэн да ваць на пра ва 

пра вя дзен ня зі мо вых Алім пій скіх гуль няў, па мян ша ец ца 

з-за зме ны клі ма ту. Пра гэ та ён рас ка заў пад час ін-

тэр ак тыў най се сіі на пя тым са мі це «Ра зум ныя га ра ды 

і спорт».

«Важ на ад зна чыць роз ні цу па між зі мо вай і лет няй Алім пі я-

дай. Зі мо выя Гуль ні — гэ та вы клік па мно гіх пры чы нах. Геа гра-

фія аб мя жоў вае коль касць кра ін, якія мо гуць прэ тэн да ваць на 

зі мо вую Алім пі я ду. Пла валь ны ба сейн мож на па бу да ваць дзе 

за ўгод на, але знай сці го ры для пра вя дзен ня спа бор ніц тваў па 

гор ных лы жах ужо скла да ней.

Акра мя та го, за раз мы ма ем спра ву са змя нен нем клі ма ту, 

у пры ват нас ці ў Еў ро пе, та му лік маг чы мых кан ды да таў па-

мян ша ец ца яшчэ больш.

У мно гіх рэ гі ё нах ад бы ва ец ца змя нен не клі ма ту, і лю дзі 

ка жуць, што сэн су ін вес та ваць у раз віц цё зі мо вых ві даў спор-

ту ня ма, па коль кі праз дзе сяць га доў укла дан ні мо гуць не 

аку піц ца з-за ад сут нас ці на ту раль на га сне гу і не аб ход нас ці 

вы ка рыс тоў ваць снег штуч ны», — ска заў Бах.

«ГУ ЛЯ ЛА 
З ДЗЯ ДУ ЛЕМ 
НА ША КА ЛАД КІ»

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

ЯК БЕ ЛА РУС КА 
СТА ЛА 

НАЙ ЛЕП ШАЙ 
НА КАН ТЫ НЕН ЦЕ 

Ў РУС КІХ 
ШАШ КАХ

Ве ра ХВА ШЧЫН СКАЯ па ча ла 

вы сту паць у да рос лых тур ні рах 

па шаш ках у 15-га до вым 

уз рос це. Пер шыя тур ні ры 

не пры но сі лі ёй вы со кіх 

вы ні каў, але дзяў чы на іш ла 

да сва іх мэт па этап на, крок 

за кро кам. Ле тась яна ста ла 

пры зё рам чэм пі я на ту Еў ро пы 

на ма ла дзёж ным пер шын стве, 

а сё ле та за ва я ва ла «зо ла та» 

ўжо на да рос лым уз роў ні, 

аў та ма тыч на атры маў шы 

зван не між на род на га 

грос май стра. Пра тое, як 

тра пі ла ў гэ ты від спор ту, 

су свет ных лі да раў і пра ві лы 

пра вя дзен ня спа бор ніц тваў 

Ве ра рас ка за ла ў ад ным са 

сва іх рэд кіх ін тэр в'ю.


