
Дач ка пар ты зан кі 
і чэм пі ё на

Ач кі на на ра дзі ла ся ў Ма гі лё ве 

1 лю та га 1938 го да, Ры тай дзяў-

чын ку на зваў баць ка Мі ка лай Іва-

на віч, ме на ві та Ры тай, а не Мар га-

ры тай. Як па да зрае чэм пі ён ка, на 

вы бар імя паў плы ва ла па пу ляр ная 

ў тыя га ды пес ня «Рыа-Ры та».

Баць ка яе прай шоў усю вай ну, 

а паз ней стаў вя до мым у кра і не 

спарт сме нам — чэм пі ё нам рэс-

пуб лі кі па бок се і лёг кай ат ле ты-

цы. А вось ма му Ры та Мі ка ла еў на 

прак тыч на не па мя тае, яна бы ла 

су вяз ной пар ты зан ска га атра да 

і за гі ну ла. Вы ха ван нем бу ду чай 

чэм пі ён кі ў Ма гі лё ве зай ма ла ся 

ба бу ля, та му што баць ка дру гі раз 

ажа ніў ся і жыў у Мін ску.

Ры та Ач кі на рас ла моц най дзяў-

чын кай і ха це ла пай сці па спар тыў-

ных сля дах баць кі. «Мне бы ло ўсё 

роў на чым зай мац ца, га лоў нае, каб 

спор там», — ус па мі нае Ры та Мі ка-

ла еў на. Дзяў чын ка па спра ба ва ла 

тра піць у сек цыю гім нас ты кі, але 

там ад мо ві лі, маў ляў, та кіх моц ных 

і зда ро вых у гэ тым ві дзе спор ту не 

бы вае. Та ды Ры та пай шла ў лыж-

ную сек цыю, дзе зай ма лі ся ад ны 

хлап чу кі. Звы чай на трэ нер не браў 

дзяў чат, та му што яны гуль та я ва-

тыя і не та кія здоль ныя, але Ач кі на 

лі та раль на за тры трэ ні роў кі да ка-

за ла ад ва рот нае. Та ды яе пер шы 

на стаў нік і на пра ро чыў Ры це быць 

чэм пі ён кай.

Дзяў чы на па сту пі ла ў Ін сты тут 

фіз куль ту ры і пе ра еха ла ў Мінск 

да баць кі, па ча ла вы сту паць за 

ка ман ду БССР і не ўза ба ве ста ла 

ад ной з най леп шых лыж ніц Са вец-

ка га Са ю за.

Яе пер шая Алім пі я да адбылася 

ў 1964-м, у Ін сбру ку ў пя ці кі ла мет-

ро вым спрын це яна за ня ла 10-е 

мес ца. Праз год вый гра ла чэм пі я-

нат СССР, да рэ чы, ме на ві та пе ра-

мо гі на пер шын стве Са ю за Ач кі на 

на зы вае са мы мі каш тоў ны мі, а ў 

1966-м ста ла чэм пі ён кай све ту ў 

лыж най эс та фе це ў Нар ве гіі і за-

ва я ва ла брон за вы ме даль на дыс-

тан цыі 5 км.

Ма роз і на смарк 
у Грэ ноб лі

На сваю дру гую Алім пі я ду Ры та 

Ач кі на еха ла ўжо больш да свед ча-

най спарт смен кай, па пя рэд нія вы ні-

кі да ва лі пад ста ву спа дзя вац ца не 

прос та на п'е дэс тал, а на пер шыя 

мес цы. Ад нак да стар ту Гуль няў зда-

ры ла ся не пры ем насць — дзяў чы на 

пра сту дзі ла ся і не змаг ла па ка заць 

усё, на што бы ла здоль ная ў той год. 

На пя ці кі ла мет ро вай дыс тан цыі яна 

за ня ла толь кі шостае мес ца, хоць 

са сту пі ла пе ра мож цы ўся го 6—7 се-

кун даў, што па тых ча сах бы ло 

вель мі ма ла. Жа но чая эс та фет ная 

ка ман да СССР у 1968 го дзе па да-

бра ла ся так са ма до сыць моц ная, у 

гон цы 3x5 км на пер шым эта пе бег ла 

Аляў ці на Кол чы на, на дру гім — Ры та 

Ач кі на, на трэ цім — Га лі на Ку ла ко ва. 

У гэ тым скла дзе лыж ні цы вый гра лі 

алім пій скую «брон зу», пра пус ціў шы 

на пе рад ка ман ды Нар ве гіі і Шве цыі. 

«Тую Алім пі я ду я ўспа мі наю з ней-

кім па чуц цём го ры чы, — рас каз вае 

Ры та Мі ка ла еў на. — Не вя лі кі ма роз, 

дзесь ці мі нус тры, на пэў на. Па мя-

таю са змаз кай лыж у мя не бы ло не 

вель мі. А га лоў нае — я пра сту дзі ла-

ся і не змаг ла ся бе тол кам пра явіць 

у ін ды ві ду аль ных гон ках. Ды і ў эс-

та фе це мы маг лі ўзяць уз на га ро ду 

больш каш тоў ную, чым брон за».

Пас ля Алім пі я ды — 
Маск ва

А яшчэ 1968-ы стаў асаб лі-

вым для Ры ты Мі ка ла еў ны не 

толь кі з-за Алім пі я ды, у гэ тым 

го дзе на спа бор ніц твах яна па-

зна ё мі ла ся з лыж ні кам, які паз-

ней стаў яе му жам і за браў ма гі-

ляў чан ку ў Маск ву. Хут ка ў сям'і 

спарт сме наў на ра дзі ла ся дзі ця, 

свяк роў узя ла на ся бе кло па ты 

па до глядзе за ма лым, а Ач кі на 

пра цяг ну ла вы сту паць.

Пас ля за кан чэн ня пра фе-

сій най кар' е ры спарт смен кі 

Ры та Мі ка ла еў на за ня ла ся пе-

да га гіч най пра цай. «Трэ не рам 

быць не ха це ла, на да ку чы ла 

ўсе су бо ты і ня дзе лі ад да ваць 

трэ ні роў кам, ні дзя цей, ні сям'і 

не ба чыць», — ус па мі нае яна. 

У сель гас ака дэ міі, у якой вы-

кла да ла фіз куль ту ру пер шы 

час, акра мя ўся го ін ша га Ач кі на 

ад каз ва ла за лыж ную пад рых-

тоў ку, пра во дзі ла спа бор ніц-

твы. По тым Ры та Мі ка ла еў на пра-

ца ва ла ў пе да га гіч ным ву чы лі шчы, 

а ўжо блі жэй да пен сіі пай шла па 

сля дах баць кі, які ўсё жыц цё пра-

пра ца ваў на стаў ні кам фіз куль ту ры 

ў шко ле. «Пра ца цяж кая, але ці ка-

вая. Дзя ку ю чы спор ту я спаз на ла 

ра дасць вя лі кіх пе ра мог, спаз на ла 

вя лі кую сла ву і сён ня шчас лі вая 

ба чыць во чы сва іх вуч няў, якія іск-

рац ца ра дас цю», — так чэм пі ён ка 

рас каз ва ла пра сваю ра бо ту.

Да гэ та га ча су Ры та Ач кі на 

з'яў ля ец ца адзі най прад стаў ні цай 

Бела ру сі, якая за ва я ва ла алім пій-

скую ўзна га ро ду ў лыж ных гон ках
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Яны рых та ва лі ся да Гуль няў 

сем га доў — бу да ва лі но выя 

да мы для алім пій скай вёс кі 

(да рэ чы ўсе ква тэ ры ў ёй ужо 

пра да дзе ныя, пас ля за вяр шэн-

ня Па ра а лім пі я ды ту ды за се-

ляц ца но выя жы ха ры), да ро гі 

і хут кас ную чы гун ку, якая звя-

за ла Се ул з Пхёнч ха нам.

І вось на дыш ла куль мі на-

цыя, на алім пій скім ста ды ё не 

ўчо ра за па ліў ся агонь, пра гры-

ме лі ўра чыс тас ці цы ры мо ніі 

ад крыц ця Алім пі я ды-2018 і ад-

быў ся па рад кра ін-удзель ніц.

ТЭХ НА ЛО ГІІ
Паўд нё вая Ка рэя здзіў-

ляе но вы мі тэх на ло гі я мі, гэ та 

да ты чыц ца ў пер шую чар гу 

цяг ні коў, якія ад Се у ла да 

Пхёнч ха на ру ха юц ца з хут-

ка сцю 300 км/ч. Па-дру гое, 

на Алім пі я дзе ўпер шы ню ў 

све це бу дзе вы ка ры ста ны 

са мы хут кі ін тэр нэт 5G. Па-

трэ цяе, знай сці марш рут па 

го ра дзе ту рыс там да па ма га-

юць ро ба ты.

ВА ЛАН ЦЁ РЫ
Больш за 17 ты сяч ча ла-

век да па ма га юць удзель ні-

кам XXІІІ зі мо вых Алім пій скіх 

гуль няў. Пе рад па чат кам тур-

ні ру ўсе ва лан цё ры прай шлі 

ба за выя кур сы, якія да зва ля-

юць ім вы кон ваць свае аба-

вяз кі най больш якас на. Кож-

ны з доб ра ах вот ных па моч-

ні каў апра ну ты ў ад мет ную 

чыр во на-шэ рую фор му для 

та го, каб быць пры кмет ным 

ва ўсіх мес цах пра вя дзен ня 

Алім пій скіх гуль няў, уклю ча-

ю чы транс парт ныя раз вяз кі.

Ся рэд ні ўзрост ва лан-

цё раў у Пхёнч ха не скла дае 

26,4 го да. Акра мя Рэс пуб лі кі 

Ка рэя, боль шасць з іх пры-

бы лі на Алім пі я ду з ЗША, Ка-

на ды і Ра сіі.

Ва лан цё ры ў хо дзе пад-

рых тоў кі і пра вя дзен ня 

Гуль няў вы кон ва юць мност-

ва за дач у роз ных га лі нах, 

уклю ча ю чы транс парт, рас-

ся лен не, уза е ма су вязь са 

срод ка мі ма са вай ін фар ма-

цыі, ажыц цяў ля юць моў ную 

пад трым ку. Больш за трэць 

з іх за ста нуц ца на Па ра а лім-

пій скія гуль ні, якія прой дуць 

з 9 па 18 са ка ві ка.

ВІ РУС
У СМІ з'я ві ла ся ін фар-

ма цыя, што ў піт ной ва дзе 

Пхёнч ха на вы яў ле ны ві рус. 

На пра ця гу ча ты рох дзён не-

каль кі су пра цоў ні каў ор га наў 

бяс пе кі, якія па він ны нес ці 

служ бу пад час Алім пій скіх 

гуль няў, ад чу лі не да ма ган-

не і па скар дзі лі ся ме ды кам 

на бо лі ў жы ва це. У цэ лым 

у 36 ча ла век быў вы яў ле ны 

на ра ві рус, які стаў пры чы най 

кі шэч най ін фек цыі. Уста ноў-

ле на, што ві рус утрым лі ваў ся 

ў піт ной ва дзе.

На ра ві рус — гэ та ўзбу-

джаль нік кі шэч най ін фек-

цыі, які пе рад аец ца хар чо-

вым, вод ным або кан такт-

на-бы та вым шля хам. Гэ ты 

ві рус над звы чай за раз ны, 

пры па падан ні ў ар га нізм 

ён мо жа вы клі каць агуль-

ную сла басць, па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры, га лаў ны боль, 

млос насць, дыя рэю. Пе ры-

яд з мо ман ту за ра жэн ня і да 

з'яў лен ня сімп то маў звы чай-

на скла дае 12—48 га дзін.

Ка мен ту ю чы гэ тую на ві ну, 

ды рэк та р Рэс пуб лі кан ска-

га на ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра спор ту і кі раў нік 

ме ды цын скай гру пы ў 

Пхёнч ха не Ге надзь ЗА ГА-

РОД НЫ ад зна чыў, што «не 

вар та аб васт раць страс ці, 

та му што сі ту а цыя не вы клі-

кае трывогі». Па вод ле па ве-

дам лен няў мед ка мі сіі МАК, 

па ста не на 8 лю та га, за хва-

рэў шы мі лі чац ца 60 сек' ю ры-

ці, якія жы лі не ў Алім пій скай 

вёс цы, а за 20 кі ла мет раў ад 

яе. Пры гэ тым у ме ды цын-

скую служ бу вёс кі ў Пхёнч ха-

не, з пры кме та мі на ра ві ру са, 

звяр ну лі ся ўся го тры ат ле ты. 

«Каб за сце раг чы ся ад маг-

чы ма га за хвор ван ня, трэ ба 

вы кон ваць эле мен тар ныя 

гі гі е ніч ныя правілы», — рэ-

зю ма ваў Ге надзь За га род-

ны. — Вы нік толь кі ў ру ках 

спарт сме наў».

СЁН НЯ 
СПА БОР НІЦ ТВЫ

Яны ў Пхёнч ха не па ча-

лі ся яшчэ да цы ры мо ніі ад-

крыц ця, пер шы мі ў ба раць бу 

ўсту пі лі прад стаў ні кі кёр лін-

га і скач коў з трамп лі на ўжо 

8 лю та га. На шы алім пій цы 

стартуюць сён ня.

Спа бор ніц твы па бія тло не 

ад кры юц ца жа но чай спрын-

тар скай гон кай, у якой вы-

сту пяць Да р'я До мра ча ва, 

На дзея Скар дзі на, Іры на 

Крыў ко і На дзея Пі са ра ва. 

Заўт ра, 11 лю та га, прой дзе 

муж чын скі спрынт. У ім Бе-

ла русь прад ста вяць Ула дзі-

мір Ча пе лін, Сяр гей Ба чар-

ні каў, Ра ман Ялёт наў і Ан тон 

Смоль скі.

На шы бія тла ніс ты за ся-

лі лі ся ў алім пій скую вёс-

ку пер шы мі з бе ла рус кіх 

спарт сме наў, і ўвесь гэ ты 

час пра во дзі лі пад рых тоў ку 

не па срэд на на мес цы па-

дзе й. «У Пхёнч ха не вель мі 

хо лад на. Пра ніз лі вы ве цер 

уплы вае на якасць страль-

бы: ён дзьме ўвесь час, та-

му мо ман та мі ку лі зду вае 

на па ра дак дзе ся ці сан ты-

мет раў, — ка мен туе стар-

шы трэ нер на цы я наль-

най ка ман ды па бія тло не 

Юрый АЛЬ БЕРС. — Тра-

са ж пад рых та ва на доб ра, 

снег жорст кі, пе ра мёрз-

лы. Ён тут упе ра меш ку са 

штуч ным. Роз ні ца ў ча се з 

Бе ла рус сю — 6 га дзін, з Еў-

ро пай — 8 га дзін. Гэ та на-

клад вае свае ад біт кі, але мы 

спе цы яль на пры еха лі сю ды 

ра ней з раз лі кам прай сці ча-

са вую аклі ма ты за цыю. Усе 

спарт сме ны ў пры ўзня тым 

на строі, та му што пры еха лі 

на Алім пій скія гуль ні».

Так са ма сён ня стар ту юць 

кань ка беж цы, Ма ры на Зу е-

ва бу дзе вы сту паць на дыс-

тан цыі 3000 мет раў. Трэ нер 

на цы я наль най збор най па гэ-

тым ві дзе спор ту Сяр гей Мі-

нін ад зна чыў, што трэ ні роў кі 

ў Пхёнч ха не ў яго па да печ-

ных прай шлі доб ра, са ста-

ды ё нам, на якім бу дзе пра-

хо дзіць тур нір, спарт сме ны 

зна ё мыя яшчэ з мі ну ла га го-

да (там пра хо дзіў чэм пі я нат 

све ту), ды і ўмо вы на двор'я 

ні як не па він ны паў плы ваць 

на вы ступ лен ні на шых кань-

ка беж цаў.

На лыж ную тра су сён ня 

вый дуць бе ла рус кія спарт-

смен кі — Юлія Ці ха на ва і 

Па лі на Се ра но са ва, яны вы-

сту пяць у скіятло не.

«Мы пры бы лі ў Ка рэю ў 

ба я вым на строі. На ша збор-

ная змо жа вы ста віць у тым 

лі ку дзве паў на вар тас ныя 

эс та фе ты — муж чын скую 

і жа но чую, — рас каз вае 

стар шы ня Бе ла рус кай фе-

дэ ра цыі лыж на га спор ту 

Андрэй КА ВА ЛЕН КА. — 

Ка за лі, быц цам тут страш-

ныя тра сы. Але, пра ехаў шы 

іх на лы жах, адзін з на шых 

трэ не раў, Вік тар Ка моц кі, 

за пэў ніў, што гэ та не зу сім 

так. У той жа ра сій скай Ма-

лі наў цы, у Ар хан гель скай 

воб лас ці, дзе рых та ва лі ся 

да Гуль няў яго па да печ ныя, 

кру гі на шмат больш скла-

да ныя. Ды і не толь кі там, 

так што рэ льеф тут, хут чэй, 

ра бо чы».

Яшчэ па ру дзён та му ў 

Пхёнч ха не ста я лі моц ныя 

ма ра зы, прэ зі дэнт Між на-

род най фе дэ ра цыі лыж-

на га спор ту Джанф ран ка 

КАС ПЕР на ват па ве да міў, 

што спа бор ніц твы па лыж ных 

гон ках мо гуць быць ад ме не-

ныя. «У FІS ёсць пра ві лы, 

згод на з які мі пры тэм пе ра-

ту ры мі нус 22 гра ду сы спа-

бор ніц твы па лыж ных гон ках 

мо гуць не ад быц ца, ка лі так 

вы ра шаць ды рэк тар гон кі і 

ле ка ры. Пры гэ тым важ на, 

якая бу дзе віль гот насць. Ка лі 

ніз кая, то спа бор ніц твы мо-

гуць пра хо дзіць і пры мі нус 

30 гра ду сах, у ад ва рот ным 

вы пад ку мі нус 22 — гра ніч ны 

па каз чык. Тут віль гот насць 

да во лі вы со кая».

Стар шы трэ нер збор най 

Бе ла ру сі па лыж ных гон-

ках Іван ЛІС ТА ПАД ад зна-

чыў, што пры та кім ма ро зе 

трэ ні ра вац ца спарт сме нам 

бы ло да во лі скла да на. «Трэ-

ні ра вац ца цяж ка, та му што 

хо лад на, і тра са вель мі 

жорст кая. Тым, у ка го ёсць 

праб ле мы з ды халь ны мі 

шля ха мі, вы сту паць бу дзе 

на шмат больш скла да на».

Ад зна чым, што сён ня на 

ля до вым ста ды ё не Кан ына 

вы сту піць і адзін з дэ бю тан-

таў Алім пій скіх гуль няў Мак-

сім Сяр ге еў, у шорт-трэ ку ён 

бу дзе спа бор ні чаць на дыс-

тан цыі 1500 мет раў.

Па жа да ем на шым спарт-

сме нам пос пе хаў!

ЯНА СКА РЫ ЛА ЛЫЖ НЮ
Ры та Ач кі на — пер шая бе ла рус ка, якая за ва я ва ла ме даль на зі мо вых Алім пі я дах

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Алім пій скі агонь за га рэў ся

Ле ген ды спор туЛе ген ды спор ту  

Упер шы ню на шы спарт сме ны 

пры ня лі ўдзел у «бе лых» Гуль нях 

у 1964 го дзе ў аў стрый скім 

Ін сбру ку. Та ды ў скла дзе збор най 

СССР вы сту па лі кань ка бе жац 

Эду ард Ма ту се віч і лыж ні ца 

Ры та АЧ КІ НА. За ва я ваць ме да лі 

ў Ін сбру ку бе ла ру сам не ўда ло ся, 

а вось праз ча ты рох год дзе 

ў Грэ ноб лі Ач кі на ста ла пер шай 

спарт смен кай на шай кра і ны, 

якой ска рыў ся п'е дэс тал зі мо вых 

Алім пі яд. У па чат ку гэтага ме ся ца 

яна ад зна чы ла свой 80-га до вы 

юбі лей.

Гуль ні-2018 
стар та ва лі

Ама та ры спор ту ча ка лі 

гэ тай па дзеі не каль кі 

га доў, спарт сме ны рых та ва лі ся ўвесь алім пій скі 

цыкл, а вось Пхёнч хан ча каў, ка лі ме на ві та яму 

ад да дуць пра ва пры маць Алім пій скія гуль ні 

больш за 10 га доў. У 2003-м ён прай граў вы ба ры 

ка над ска му Ван ку ве ру, у 2006-м — ра сій ска му 

Со чы, і толь кі з трэ ця га ра зу (у 2011-м), Паўд нё вай 

Ка рэі да ве ры лі пра вя дзен не са ма га маш таб на га 

спар тыў на га тур ні ру пла не ты.


