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У што тыд нё вым 

спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Ві таль Мі хай лаў пе-

ра мог у мас-стар це 

на эта пе Куб ка све ту па

кань ка беж ным спор це 

ў япон скім Та ма ка маі. Шас-

нац цаць кру гоў на ад кры тым 

кат ку бе ла рус пе ра адо леў за 

8 хвілін 06,54 секундаў і атры-

маў 120 ач коў.

Ін шы прад стаў нік Бе ла ру-

сі Аляк сей Кір піч ні каў за няў 

у мас-стар це шос тае мес ца. 

У жа но чай гон цы з ма са ва га 

стар ту бе ла рус ка Ма ры на Зу-

е ва ста ла 21-й.

Ад зна чым, для Ві та ля Мі-

хай ла ва гэ та пер шае «зо ла-

та» Куб ка све ту. У агуль ным 

за лі ку тур ні ру з 186 ач ка мі ён 

зай мае дзя ся тую па зі цыю.

2. Бе ла рус кі кік бак-

сёр Чын гіз Ала заў 

чар го вы раз аба ра ніў зван-

не чэм пі ё на све ту, па вер сіі 

Nuіt Dеs Сhаmріоns (NDС). 

Па яды нак у ва га вой ка тэ го-

рыі 70 кг пра хо дзіў у Мар се-

лі, ад на га лос ным ра шэн нем 

суд дзяў спарт смен з Бе ла ру сі 

атры маў упэў не ную пе ра мо гу 

над бель гій скім ат ле там Ма-

ха ме дам Хэн да фам.

3. Брэсц кі ганд боль-

ны клуб імя Мяш ко-

ва пе ра рваў се рыю з шас ці 

па ра жэн няў за пар у Лі зе 

чэм пі ё наў. У да маш нім па я-

дын ку су праць ма ке дон ска га 

«Вар да ра» па да печ ныя Ма но-

ла Ка дэ на са звя лі су стрэ чу да 

вы ні ку — 31:31. За раз брас-

таў ча не ма юць у сва ім ак ты ве 

5 ач коў і зай ма юць 6-е мес ца 

ў тур нір най таб лі цы гру пы А.

На ступ ны па яды нак гру-

 па во га эта пу БГК пра вя дзе 

2 снеж ня ў гас цях у лі да ра гру-

пы «Бар се ло ны», якая на пя-

рэ дад ні пе ра маг ла ў Кель це 

«Ві вэ» — 42:36.

4. Ганд ба ліст кі збор-

най Бе ла ру сі пе ра-

мож на за вяр шы лі вы ступ-

лен не ў ква лі фі ка цый ным 

тур ні ры чэм пі я на ту све ту 

2019 го да. У мат чы 3-га ту ра 

ад бо рач най гру пы тры бе ла-

рус кі ўпэў не на пе рай гра лі ка-

ман ду Іта ліі з лі кам 35:26 і, за-

ня ўшы пер шае мес ца, вый шлі 

ў плэй-оф су свет на га пер шын-

ства. На га да ем, да гэ та га па-

да печ ныя То ма жа Ча тэ ра пе-

ра маг лі збор ныя Пар ту га ліі — 

31:23 і Грэ цыі 28:18.

Мат чы за пу цёў кі ў фі наль-

ную ста дыю су свет на га пер-

шын ства ад бу дуц ца ў чэр ве ні 

2019 го да. Вы ра шаль ны этап 

жа но ча га чэм пі я на ту пла не ты 

па ганд бо ле прой дзе ў кан цы 

2019 го да ў Япо ніі.

5. У трэ цім ту ры чэм пі я -

на ту Ра сіі па ва лей-

бо ле «Мін чан ка» абы гра ла 

«Ле нін град ку» ў да маш нім 

мат чы з лі кам 3:0. Та кім чы-

нам, у ак ты ве бе ла рус кай ка-

ман ды ча ты ры ач кі. На ступ ны 

матч у чэм пі я на це Ра сіі па 

ва лей бо ле ся род жа но чых ка-

ман даў «Мін чан ка» згу ляе на 

вы ез дзе 1 снеж ня су праць ека-

ця рын бург скай «Ура лач кі».

Сён ня на ша кра і на ак тыў на пра-

соў ва ец ца ў шах мат ным све це. 

Ня даў на ста ла вя до ма, што Су-

свет ная шах мат ная алім пі я да ў 

2022 го дзе прой дзе ў Мін ску, а 

мес ца ад на го з ві цэ-прэ зі дэн-

таў Між на род най фе дэ ра цыі 

гэ та га ві ду спор ту за ня ла бе ла-

рус ка Анас та сія СА РО КІ НА. Усе 

гэ тыя знач ныя па дзеі ад бы лі ся 

з пры хо дам Анас та сіі на па са ду 

стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі шах мат, кі ра ваць ёю Са ро-

кі на ста ла ўся го паў та ра го да 

та му. У вя лі кім ін тэр в'ю на шай 

га зе це пля мен ні ца вя до ма га 

шах ма тыс та Вік та ра Куп рэй-

чы ка рас ка за ла пра ўро кі ад 

зна ка мі та га дзядзь кі, пра тое, 

як яна да ма га ец ца сва іх мэт, і 

ўспом ні ла ня прос тае жыц цё на 

ін шым кан ты нен це.

***
— Анас та сія, вы зай ма е це ад-

ра зу не каль кі буй ных па сад. Рас-

ка жы це тро хі пра кож ную з іх.

— Пач ну з на шай фе дэ ра цыі. 

Я ўзна чаль ваю яе на пра ця гу паў та ра 

го да, у нас вы дат ная ка ман да і па пя-

чы цель скі са вет, та му за гэ ты не вя лі-

кі час ужо шмат зроб ле на. Пры ем на, 

што да на ша га ві ду спор ту, ня гле дзя-

чы на тое, што ён не алім пій скі, та кая 

ўва га з бо ку дзяр жаў ных струк тур і 

Мі ніс тэр ства спор ту і турызму. Да па-

ма га юць нам На цы я наль ны алім пій-

скі ка мі тэт і Прэ зі дэнц кі спар тыў ны 

клуб. Ра зам мы вый гра лі пра ва пры-

 няць Су свет ную шах мат ную алім пі я -

ду 2022 го да, жа но чы і муж чын скі 

Куб кі све ту ў 2020 і 2021 га дах ад-

па вед на. На пра ця гу трох га доў мы 

пра во дзім чэм пі я нат све ту па блі цы 

і хут кіх шах ма тах ся род ка дэ таў. 

Пра цы шмат, ка ман дзі ро вак так са-

ма. Адзі ны мі нус — вель мі ма ла ба чу 

сваё дзі ця, а так сваю пра цу вель мі 

люб лю і ад да юся ёй цал кам.

— За раз да да лі ся аба вяз кі 

ві цэ-прэ зі дэн та ФІ ДЭ...

— На прэ зі дэнц кім са ве це, які 

прай шоў у Лон да не ў па чат ку ліс та-

па да, бы лі раз мер ка ва ны аба вяз кі 

ўсіх ві цэ-прэ зі дэн таў, мне да ста ла-

ся тэ ма, з якой я да стат ко ва доб ра 

зна ё мая, — гэ та трэ нер ская ка мі-

сія, якая зай ма ец ца лі цэн за ван нем 

трэ не раў, ФІ ДЭ-ака дэ мій. Да рэ чы, 

та кая ака дэ мія ёсць і ў нас у Мін ску, 

на пра ця гу пяці га доў я з'яў ля ю ся яе 

ды рэк та рам. Шко ла шах мат ФІ ДЭ ў 

Бе ла ру сі ўжо на вель мі доб рым ра-

хун ку, і мне вель мі хо чац ца спа дзя-

вац ца, што ў да лей шым яна ста не 

най леп шай у све це.

— Якія бо ну сы ва ша па са да 

мо жа пры нес ці Бе ла ру сі?

— Па-пер шае, важ на, што ў кі-

ру ю чым скла дзе ФІ ДЭ пры ар га-

ні за цыі алім пі я ды ў Мін ску бу дзе 

прад стаў нік Бе ла ру сі. Па-дру гое, 

мы па ста ра ем ся ўдас ка на ліць сіс-

тэ му ака дэ мій ФІ ДЭ і пры цяг нуць 

трэ не раў у Бе ла русь. Тым больш 

што па куль з трэ не ра мі ў нас ёсць 

праб ле мы. На шчас це, у БДУФК 

ужо не каль кі га доў рых ту юць сту-

дэн таў па спе цы я лі за цыі шах мат, і я 

ба чу па ма ла дых шах ма тыс тах, якія 

за кан чва юць пра фе сій ную кар' е ру, 

што яны за ці каў ле ныя ў тым, каб 

пра цяг ваць сваю пра цу як трэ не-

ры ці суд дзі. Мы спа дзя ем ся, што 

да алім пі я ды па ды дзем з доб ры мі 

спарт сме на мі і трэ не ра мі. А суд дзяў 

што год прак ты ку ем на чэм пі я на це, 

які пра хо дзіць у нас ся род ка дэ таў. 

Гэ та вель мі доб ры во пыт.

— Ці змо жа це вы пра цяг нуць 

сваю су дзейс кую дзей насць?

— Так, яна бу дзе пра цяг вац ца, 

але ў мен шай сту пе ні. Сё ле та, на-

прык лад, я су дзі ла ўся го адзін матч 

на пер шын стве све ту ся род жан-

чын. Гра фік вель мі шчыль ны, а пры 

пад рых тоў цы да алім пі я ды пра цы 

бу дзе ўсё больш і больш. Хоць я, 

вя до ма, не ха це ла б раз віт вац ца з 

ра бо тай суд дзі, для мя не гэ та ці ка-

ва, я да во лі доў га іш ла да та го, каб 

стаць то па вым ар біт рам.

— Трэ нер скую дзей насць вы 

па кі ну лі?

— Так, та му што трэ нер ская 

пра ца па тра буе па ста ян ных 

стасункаў з дзець мі, гэ та не сум лен-

на ў ад но сі нах да іх, ка лі ты пра во-

дзіш не каль кі трэ ні ро вак, а по тым 

з'яз джа еш. У ма ім вы пад ку, ду маю, 

мо гуць быць толь кі ней кія май стар-

кла сы, але, ка лі шчы ра, на ват на іх 

па куль ча су ня ма.

— Якая з усіх ва шых па сад са-

мая важ ная і скла да ная?

— Вя до ма, для мя не га лоў нае — 

раз віц цё шах мат у ма ёй кра і не, 

зван не стар шы ні фе дэ ра цыі шах мат 

у Бе ла ру сі ня су з го на рам і ха чу, каб 

як ма га больш дзе так у на шай кра і-

не гу ля лі ў шах ма ты, каб яны раз ві-

ва лі ся, каб шах ма ты бы лі паў сюль. 

Мне зда ец ца, што су мес ны мі на ма-

ган ня мі гэ та атрым лі ва ец ца. Што да 

са ма га скла да на га, не ма гу ска заць, 

што ней кая па са да больш ці менш 

скла да ная, та му што я зай ма ю ся 

тым, што ўмею і ве даю з пя ці га доў. 

Усё маё жыц цё — гэ та шах ма ты, на-

ват ка лі ў ней кі пе ры яд я спра ба ва ла 

цал кам ады сці і зай мац ца ін шай пра-

фе сі яй — ні чо га з гэ та га не вый шла, 

шах ма ты вяр ну лі ме ня на зад. Ве ру, 

што раб лю неш та важ нае не толь-

кі для ся бе, але і для ўсёй кра і ны. 

Шах ма ты — гэ та ін тэ ле кту аль ная

бу ду чы ня на цыі, яны да па могуць вы-

рас ціць больш па спя хо вых лю дзей.

***
— Усім вя до ма, што ваш дзядзь-

ка — зна ка мі ты шах ма тыст Вік тар 

Куп рэй чык. Якую га лоў ную па ра-

ду ён даў вам у жыц ці?

— Ён па да ваў прык лад не толь кі 

мне, але і мно гім ін шым лю дзям у 

пла не сва ёй пры стой нас ці, сум лен-

нас ці, стаў лен ня да жыц ця. Але ён 

ні ко лі не пад трым лі ваў маё жа дан не 

быць пра фе сій най шах ма тыст кай, 

ад нак заў сё ды ста віў ся з па ва гай да 

май го вы ба ру. На жаль, у мі ну лым 

го дзе дзядзь ка пай шоў з жыц ця, 

ця пер бы, ду маю, ён вель мі па ра-

да ваў ся на ві не пра тое, што ў нас 

прой дзе алім пі я да.

— Пер шыя ва шы пос пе хі ён 

за стаў?

— Так, я ўжо не гу ля ла, а зай ма -

ла ся ка ля шах мат най дзей нас цю. 

У нас заў сё ды бы ло шмат агуль ных 

тэм, мы га ва ры лі «на ад ной мо ве», 

і я ду маю, ён ра да ваў ся ма ім пос-

пе хам.

— На коль кі скла да на су мя-

шчаць та кую ак тыў ную пра фе-

сій ную дзей насць з жыц цём жан-

чы ны, ма ці?

— Шах ма ты зай ма юць са мую вя-

лі кую ні шу ў ма ім жыц ці, я пе ра жы-

ваю, што дач ка рас це без на леж най 

ма ёй ува гі. Вя до ма, увесь воль ны 

час, на ват мі ні маль ны, я імк ну ся 

пра во дзіць з ёй. Не ма гу ска заць, 

што пра ца пе ра шка джае мне быць 

жан чы най. Так, я заў сё ды маю сваё 

мер ка ван не, імк ну ся яго ад стой ваць, 

але і заў сё ды ра да пры знаць сваю 

па мыл ку, ка лі я дзесь ці не маю ра-

цыі. І да рэ чы, у та кія мо ман ты доб-

ра быць жан чы най. Што да ты чыц ца 

звы чай ных сла бас цяў, да зва ляю іх 

са бе без умоў на, ня хай гэ та поз на і 

рэд ка. Па кра мах пра бег чы, у са лон 

сха дзіць, з дзяў ча та мі су стрэц ца, 

па смя яц ца і па пла каць люб лю, як 

лю бая звы чай ная жан чы на.

***
— У до сыць ма ла дым уз рос це 

вы вы ра шы лі з'е хаць у Аў стра лію...

— Усім рас каз ваю ка зач ную гіс-

то рыю, але гэ та праў да. Дзядзь ка 

Ві ця ад ной чы пры вёз мне з Аў стра -

ліі ма лень ка га плю ша ва га міш ку-

ка а лу, на пер шым для мя не чэм пі я на -

це све ту ў Дуй сбур гу медз ве дзя ня 

бы ло ма ім та ліс ма нам — ся дзе ла 

ка ля дош кі. Па да ро зе ў га тэль я яго 

стра ці ла, гэ та бы ла тра ге дыя, пла-

ка ла ўсю ноч. Та му дзесь ці з дзя-

цін ства ў мя не бы ла мэ та знай сці 

та ко га ж ка а лу ў Аў стра ліі.

На пра ця гу го да я вя ла пе ра піс ку 

з ад ной са школ у Аў стра ліі, по тым 

доў га афарм ля лі ві зу. На той мо мант 

я пра ца ва ла ў Мі ніс тэр стве спор ту 

і турызму, та му бы лі аба вя за цель-

ствы па за кан чэн ні кант рак та. Пе ра-

езд нель га на зваць спан тан ным.

— Мэ тай бы ла ме на ві та 

Аў стра лія?

— Так, толь кі гэ тая кра і на. Хоць 

на той мо мант мне пра па на ва лі да-

стат ко ва доб ры трэ нер скі кант ракт 

у Ка та ры. Там бы лі ўмо вы на шмат 

леп шыя і з фі нан са ва га пунк ту гле-

джан ня, і з пунк ту гле джан ня кар'-

ер на га рос ту. А ў Аў стра ліі ўсё бы ло 

вель мі не зра зу ме ла, не бы ло на ват 

га ран та ва на, коль кі га дзін я бу ду 

пра ца ваць. Але я на столь кі з дзя-

цін ства ха це ла знай сці міш ку... Там 

я яго ку пі ла, і доў гія га ды мы да ры лі 

па доб ныя цац кі вуч ням на шай Шко-

лы шах мат ФІ ДЭ ў Мін ску.

— Жыц цё на ін шым кан ты нен-

це ака за ла ся скла да ным?

— Ка лі та бе 23 га ды, увесь свет 

у тва іх ног. Для мя не не бы ло ні-

чо га скла да на га ў тым, каб на ват 

пра яз джаць у адзін бок 130 кі ла мет-

 раў дзеля аднаго ўрока. Здым ныя 

ква тэ ры, па коі... Ця пер не ве даю, 

ці ад ва жы ла ся б я на та кую аван ту-

ру. Гэ ты во пыт даў вя лі кі штур шок 

у ма ім жыц ці, я пе ра гле дзе ла, як 

трэ ба пра ца ваць трэ не ру, вы ву чы-

ла анг лій скую мо ву. Хоць, вя до ма, 

вель мі су ма ва ла лі та раль на пас ля 

та го, як прай шло пер шае за хап лен-

не ад но вай кра і ны. Усе гро шы, якія 

ўда ва ла ся за раб ляць, я ад клад ва ла 

на бі лет, каб па ля цець да до му, ні 

пра якое збі ран не і га вор кі іс ці не 

маг ло. Лё та ла час та ў Мінск да та-

го, па куль кан чат ко ва не вы ра шы ла 

вяр нуц ца да до му пас ля на ра джэн ня 

дач кі.

— Ка хан не на ней кі час за нес-

ла вас у Тай ланд...

— Гэ та дак лад на не мая кра і на, 

ту ды вель мі вы дат на прос та пры-

ехаць ад па чыць. У Тай лан дзе я жы-

ла ка ля го да, на той мо мант там 

зна хо дзіў ся та та ма ёй дач кі. З ім 

у нас атры ма ла ся та кая жыц цё вая 

гіс то рыя: не заў сё ды два лі да ры 

мо гуць ужыц ца ра зам. У Тай лан-

дзе быў пе ры яд, ка лі я цал кам ады-

шла ад шах мат, аку ну ла ся ў ці хае 

ся мей нае жыц цё і ад гэ та га ўся го 

па ча ла гі нуць, усё ж мне па трэб на 

жыц цё вая ак тыў насць. Для ка гось-

ці шчас це — быць жон кай і ма май, 

для мя не, зда ец ца, — тое, што ця пер 

я пры но шу ней кую ка рысць, і гэ та 

вы дат на. Хоць са мае га лоў нае, вя-

до ма, гэ та тое, што я ма ма. Мо жа 

быць, не ў тым аб' ёме, у якім ха це-

ла ся б, але я спа дзя ю ся, мне ўдас ца 

гэ та на гнаць, ка лі я ста ну ба бу ляй, 

на прык лад.

— Вяр тан не ў Бе ла русь бы ло 

звя за на з пра фе сій най або ся-

мей най сі ту а цы яй?

— Па-пер шае, я вель мі су ма ва-

ла, не здар ма ж га во рыц ца: дзе на-

ра дзіў ся, там і пры га дзіў ся. Толь кі 

ў Бе ла ру сі я ад чу ваю ся бе па-са-

праўд на му шчас лі вай. Я вяр та ла-

ся ў Мінск з ме сяч ным дзі цем на 

ру ках, ні пра якую пра цу та ды і не 

ду ма ла. Праз ней кі час з сяб роў кай 

па спра ба ва лі ад крыць ін тэр нэт-кра-

му, ні чо га з гэ та га не вый шла, я не 

ка мер сант. Жыц цё са мо па вяр ну ла-

ся та кім чы нам, што ў мя не з'я ві ла ся 

свая шко ла шах мат. Зна ё мы па пра-

сіў знай сці трэ не ра для яго трох га-

до ва га сы на, мы зра біць гэ та га не 

змаг лі, та му што дзя цей ра ней на бі-

ра лі з больш поз ня га ўзрос ту. Та ды 

ён пра па на ваў па зай мац ца з дзі цем 

мне, але на той мо мант я ўжо ады-

шла ад трэ нер скай пра цы. На гэ та 

ён ска заў: «Та ды да вай ад кры ем 

шко лу, што для гэ та га трэ ба?» 

Я ска за ла, што для па чат ку доб ра

бы ло б ад крыць сайт, і за бы ла ся 

пра гэ та. Праз ней кі час ён мне па-

тэ ле фа на ваў і па ве да міў, што сайт 

га то вы.

Спа чат ку мы зды ма лі ма лень кі 

клас у Па ла цы шах мат, з гэ та га ўсё 

па ча ло ся. А ця пер мы ўжо раз рас лі-

ся да та го, што ма ем цу доў нае па-

 мяш кан не ў САК «Алім пій скі», дзе 

ўсё пра сяк ну та ду хам спор ту.

— Як та ды зноў ад чу лі ся бе ў 

ро лі трэ не ра?

— Вель мі доб ра. Мне ха це ла ся 

злу чыць аў стра лій скі во пыт з бе ла-

рус кім, та му што гэ та зу сім роз ныя 

па ды хо ды вы кла дан ня. Мне зда ец-

ца, пос пех на шай шко лы быў звя-

за ны ме на ві та з гэ тым. Мы бы лі 

пер шай шко лай, якая па ча ла на ву-

чан не дзе так ме на ві та з трох га доў. 

Мы ўсе вель мі ра ду ем ся вы ні кам і 

спа дзя ём ся, што ў нас бу дуць вы-

ха ван цы, якія дой дуць да су свет ных

вяр шынь, але са мае га лоў нае — 

кан цэп цыя на шай шко лы за клю ча-

ец ца ў тым, каб як ма га больш дзя-

цей прос та па лю бі лі шах ма ты.

— За паў та ра го да вы зра бі-

лі шмат, а што ў най блі жэй шых 

пла нах?

— Ця пер са мае га лоў нае не 

прос та доб ра пра вес ці алім пі я ду, а 

вель мі доб ра, а лепей за ўсё пра-

вес ці яе лепш, чым усе ас тат нія 

ка лі-не будзь.

Анас та сія СА РО КІ НА:

«Зай ма ю ся тым, што ўмею»
Ча му яна гу ля ла за Аў стра лію, трэ ні ра ва ла мяс цо вых дзя цей, жы ла ў Тай лан дзе, 

а пры еха ла раз ві ваць спорт у Бе ла русь

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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