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Лёгкая атлетыка
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Здаць долары цяпер
можна кругласутачна

МАТЧ, ЯКІ АБ'ЯДНОЎВАЕ
ЛЮДЗЕЙ З РОЗНЫХ КРАІН

У па ня дзе лак прай шлі
спаборніцтвы ў 18 відах праграмы. Пасля яго наперадзе
былі еўрапейскія спартсмены, якія набралі 328 ачкоў,
у актыве амерыканцаў 312
заліковых балаў.
Сярод нашых спартсменаў пераможцам спаборніцтваў па скачках у вышыню з
найлепшым вынікам сезона стаў Максім Недасекаў.
Наш спартсмен пераадолеў
планку на вышыні 2 м 35 см.
Беларус спрабаваў скокнуць
яшчэ вышэй, але 2 м 37 см
узяць не змог.
— Матч Еўропа — ЗША
ар га ні за ва ны на са мым
высокім узроўні. Да яго я
па ды шоў у доб рым эма-

цыянальным стане. Скокнуў
2,33 і вырашыў: чаму б не
паспрабаваць 2,35. Атрымалася, — адзначыў Недасекаў. — Такія матчы аб'ядноўваюць людзей з розных
кра ін. Вы дат на ад чу ваць
падтрымку і перажыванні
балельшчыкаў.
Беларуска Таццяна Халадовіч заняла другое месца
ў спаборніцтвах па кіданні кап'я. Яе вынік — 64 м
41 см, пераможцай стала
амерыканка Кара Уінгер,
якая ў апошняй спробе кінула кап'ё на 64 м 63 см.
— Нам былі створаны
выдатныя ўмовы для трэніровак, якія адпавядаюць
са мым вы со кім стан дартам, — сказала беларуская
спартсменка. Таксама яна
адзначыла ўзрушальную атмасферу на стадыёне «Дынама». Падтрымаць беларуску падчас выступлення
на гістарычны матч у Мінск
прыехалі родныя, блізкія і
сябры. Таццяна Халадовіч
падкрэсліла, што ў яе атрымалася не ўсё задуманае і
яна разлічвае выйсці на пік

Фота БелТА.

Учора позна вечарам
завяршылася
двухдзённая матчавая
сустрэча па лёгкай
атлетыцы
Еўропа — ЗША.
Пра яе канчатковыя
вынікі мы паведамім
заўтра. А пакуль — пра
тое, чым быў адметны
першы дзень.
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Максім НЕДАСЕКАЎ.

Будзь у курсе!

За ба ро на на на вед ван не
лясоў дзейнічае ў 21 раёне
Беларусі. Такая інфармацыя
размешчана на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі.
Аб ме жа ван ні па шы ра юц ца
на большую частку тэрыторыі
Гомельскай вобласці (акрамя
Рагачоўскага, Жлобінскага і Акцябрскага раёнаў) і на тры раёны
Магілёўскай (Краснапольскі, Касцюковіцкі і Хоцімскі). На сайце
Мінлясгаса размешчана інтэрактыўная карта, па якой можна
адсочваць увядзенне і зняцце
абмежаванняў у тым ці іншым
рэгіёне. Карта аператыўна абнаўляецца.
Нагадаем, рашэнні па ўвядзенні і зняцці забароны на наведванне лясоў прымаюцца мясцовымі
органамі ўлады па хадайніцтве
лесагаспадарчых устаноў або раённых аддзелаў па надзвычайных
сітуацыях. Меры абмежавальнага
характару ўводзяцца ў выпадку
ўстанаўлення высокага класа пажарнай небяспекі. Галоўная мэта
ўвядзення забароны на наведванне лясоў — забеспячэнне бяспекі грамадзян, захаванасці іх маёмасці, а таксама ляснога фонду.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У Мінску запусцілі
сетку валютных аўтаматаў
Адзін з камерцыйных банкаў днямі запусціў у
сталіцы нашай краіны сетку банкаматаў з функцыяй
абмену валюты. Прылады дазваляюць як набываць,
так і здаваць замежную валюту.

Таццяна ХАЛАДОВІЧ.

формы да чэмпіянату свету
ў горадзе Доха.
Кажуць удзельнікі.
Дарэл Хіл (ЗША):
— Я шчаслівы прыехаць
у Беларусь і быць часткай
прыгожага спартыўнага свята. Удзячны, што Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі змагла арганізаваць
такую вялікую падзею. Усё
цудоўна: на стадыёне выдатная атмасфера, заўзятары
вельмі паважліва ставяцца
да спартсменаў абедзвюх
камандаў, і гэта выдатна.
Рады, што, як і абяцаў, адправіў ядро за адзнаку 22 м,
паказаўшы свой найлепшы
вынік у гэтым сезоне і пацешыўшы гледачоў.
Павел Файдэк
(Польшча):
— Правядзенне матчавай
сустрэчы Еўропа — ЗША ў
Мінску — выдатная ідэя. Тут
вельмі добрая атмасфера,
на трыбунах шмат балельшчыкаў, якія не шкадуючы
сіл падтрымліваюць спартсменаў. Гэта адны з самых
леп шых спа бор ніц тваў, у

якіх я ўдзельнічаў за сваю
кар'еру. Усе службы працуюць дакладна, заўсёды гатовыя прыйсці на дапамогу.
Вельмі добрая ідэя, якая напэўна знойдзе працяг.
Вадэлайн Джонатас
(ЗША):
— Ста ды ён «Ды на ма»
ўтрымлівае ўсё неабходнае
для добрага выступлення
спартсменаў на лёгкаатлетычным матчы Еўропа —
ЗША. Я рада таму, як прабегла гэтую гонку, думала
толькі пра перамогу. Матч
арганізаваны на самым высокім узроўні. Адчуваецца,
што праведзена вялікая работа па падрыхтоўцы. Нельга не адзначыць зручны і
прыгожы стадыён, на якім
ёсць усё неабходнае для
паспяховага выступлення
спартсменаў.
Учора спартсмены завяршылі выступленне на лёгкаатлетычным матчы Еўропа — ЗША на стадыёне «Дынама». Выступленні прайшлі
яшчэ ў 19 відах праграмы.
Івана КУПАРВАСА.

Запрашальнік

Ці магчыма еўрапейцу спасцігнуць
дзэн і засвоіць жывапіс тушшу? У чым
асаблівасці японскай чайнай цырымоніі
і колькі трэба вучыцца мастацтву ікебаны? Адказы на гэтыя і мноства іншых
пытанняў дасць сёмы па ліку фестываль
«Японская восень у Беларусі». Распачынаецца ён ужо сёння і па традыцыі
пройдзе з верасня да лістапада, прадстаўляючы ў розных гарадах нашай краіны элементы традыцыйнай і сучаснай
японскай культуры.
Першае сёлета мерапрыемства «Японскай восені ў Мінску» — семінар па культуры дзэн — правядзе ў сталічным Доме
дружбы Сахаку Мацусіта, настаяцель хра-

ма Цёкодзі ў японскай прэфектуры Сідзуока, які раскажа, як спалучаць філасофію
і практыку дзэн, каб зрабіць цікавейшай
паўсядзённасць. У далейшай праграме
фестывалю — Тыдзень сучаснага японскага кіно, майстар-класы па арыгамі,
прасторавай аплікацыі, каліграфіі і суміэ
(жывапіс тушшу), выстаўка і майстар-класы па ікебане, музычныя вечары, спартыўныя турніры па слочане (сучасны
від японскіх адзінаборстваў, свабоднае
фехтаванне на бяспечных мячах), каратэ,
японскім маджонгу, адукацыйныя лекцыі
і семінары. Арганізатар фестывалю — пасольства Японіі ў Беларусі.
Вікторыя ЗАХАРАВА.

Ну і ну!
Раніцай у міліцыю Старых Дарог
звяр нула ся мяс цо вая жы хар ка.
Жанчына жыве з сям'ёй у шматкватэрным доме з неахоўнай стаянкай,
дзе начуе іх бардовая «капейка».
Заяўніца паведаміла, што ноччу яе
дачка ў акно ўбачыла сілуэт чалавека ў
двары. Няпрошаны госць пранік у «Жыгулі», завёў матор і пачаў рухацца. Бацька сямейства не разгубіўся і выбег на
выратаванне транспартнага сродку. Ён
схапіў злыдня за вопратку, але той ірвануў наперад, працягнуўшы пенсіянера па
зямлі некалькі метраў.

Калі зламыснік не справіўся з кіраваннем, машына ўрэзалася ў аўтамабіль, які
стаяў наперадзе, сам згоншчык паспеў
збегчы. Пазней «ВАЗ 21011» са слядамі
ДТЗ на бамперы вярнуўся ў сям'ю.
Супрацоўнікі крымінальнага вышуку
высветлілі, што падобны крадзеж спрабавалі здзейсніць у суседнім доме на той
жа вуліцы: у тры гадзіны ночы невядомы
пранік на тэрыторыю двара і залез у салон
«Фольксвагена». Давесці злачынны намер
да канца зламыснік не змог. Абрэзаўшы
праводку, ён марна спрабаваў завесці аўтамабіль — машына не кранулася з месца.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Характэрна, што тэрміналы мяняюць валюту па афіцыйным курсе банка. Для гэтага трэба выбраць аперацыю
і валюту, пасля чаго ўнесці наяўныя. На экране адлюструецца сума ў дзвюх валютах і памер безнаяўнай рэшты ў
беларускіх рублях. Апошнюю можна, напрыклад, перавесці на картку, папоўніць баланс мабільнага тэлефона або
перавесці на дабрачынны рахунак. Пасля гэтага прылада
выдае грошы ў патрэбнай валюце. Пры здзяйсненні аперацый банк просіць улічваць мінімальны намінал банкнот.
Шматфункцыянальныя прылады ёсць у цэнтры Мінска
(аддзяленне на Машэрава, 80), каля станцый метро Усход
і Малінаўка. Інавацыйны банкамат таксама ўстаноўлены
ў Нацыянальным аэрапорце, яшчэ адзін — у Кобрыне, у
лічбавым офісе банка ў ГЦ «Палессе».
«Новыя прылады дазваляюць здзяйсняць валютна-абменныя аперацыі ў любы момант, калі ў гэтым паўстане
неабходнасць, без прывязкі да графіку работы аддзяленняў банка, — адзначыла выканаўчы дырэктар БПСАшчадбанка Алена Дземідзенка. — У будучыні мы плануем усталяваць такія тэрміналы ў абласных і некаторых
раённых цэнтрах».
Сяргей КУРКАЧ.

Інавацыі

У нашай краіне можа быць укаранёна
страхаванне ад шкоды ў сферы кібербяспекі
Генеральны ды рэк тар ЗАСТ «Кентаўр» Сяргей
ПРОХАРЧЫК лічыць, што паслуга па страхаванні ад
шкоды ў сферы інфармацыйнай бяспекі можа з'явіцца
ў бліжэйшыя 2-3 гады. Эксперт страхавога рынку ўпэўнены, што падобны прадукт запатрабаваны ў Беларусі
ўжо цяпер. «Пытанне звычайнае — незразумела, з чаго
пачынаць. Няма рэальнай статыстыкі па падобных выпадках. Няясна, як сфарміраваць правільны тарыф і што
такое страхавы выпадак. Ніхто не ведае, колькі было
хакерскіх нападаў. Хто на практыцы па такіх рызыках
правядзе экспертызу? Як вызначыць правільна памер
шкоды? Гэтыя пытанні вісяць у паветры, спецыялізаванай
структуры ў нас няма».

Аднак спецыялісты сферы страхавых паслуг адзначаюць, што падобныя страхавыя прадукты ёсць за мяжой,
і беларускія спецыялісты, верагодна, запазычаць замежны вопыт. На іх думку, у найбліжэйшы час рынак пачне
фарміраваць умовы метадам спроб і памылак. Хутчэй за
ўсё, мы нешта запазычым у Расіі, там такія віды страхавання ўжо ёсць. Паведамляльны парадак фарміравання
дагавораў страхавання спросціць вывад на рынак такога
прадукту.
Генеральны дырэктар Беларускай асацыяцыі страхоўшчыкаў Ірына МЕРЗЛЯКОВА падзялілася вопытам
Аўстрыйскай асацыяцыі страхоўшчыкаў і Асацыяцыі інфарматызацыі Аўстрыі. Замежныя калегі цяпер ідуць у
гэтым кірунку па шляху выпрацоўкі стандартаў у галіне абароны інфармацыі. Гэта дазваляе спрасціць працэдуру страхавання, бо любое прадпрыемства павінна
адпавядаць вызначаным стандартам у частцы бяспекі
ІT-сістэм.
Сяргей КУРКАЧ.

