
Ідэя зра біць па доб нае вы дан не з'я ві ла ся 
яшчэ тры га ды та му. Увесь гэ ты час аў та ры 
збі ра лі ба га ты фак тыч ны і ілюст ра цый ны 
ма тэ ры ял, каб вы пус ціць «Эн цык ла пе дыю 
бе ла рус ка га ха кея» спе цы яль на да чэм пі я-
на ту све ту-2014. Вы дан не скла дзе на па ал-
фа віт ным прын цы пе і змя шчае ар ты ку лы 
пра вя до мых бе ла рус кіх ха ке іс таў, трэ не раў, 
клу бы, ля до выя арэ ны, са мыя важ ныя чэм пі-
я на ты і тур ні ры, ін шыя па мят ныя па дзеі.

На ста рон ках эн цык ла пе дыі мож на па ба чыць 
пад ра бяз ныя ста тыс тыч ныя вы клад кі, якія да па-
ма га юць ад на віць гіс то рыю бе ла рус ка га ха кея, 
па чы на ю чы з да ва ен на га пе ры я ду. Прад мо ву да 
вы дан ня на пі саў кі раў нік Фе дэ ра цыі ха кея Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Яў ген Вор сін, які, да рэ чы, са рваў 
апла дыс мен ты за лы, уз га даў шы, што ка лісь ці стаў 
аў та рам пер шай шай бы бе ла рус кай сту дэнц кай 
ка ман ды «Скіф» у чэм пі я на це СССР. Уво гу ле на 
ста рон ках эн цык ла пе дыі шмат ме на ві та та кіх ці-
ка вых фак таў.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі ўклю чы ла «Эн цык ла-
пе дыю бе ла рус ка га ха кея» ў спіс са цы яль на знач-
ных вы дан няў, што да зво лі ла 
пра ек ту атры маць дзяр жаў нае 
фі нан са ван не. Ад сюль і до сыць 
дэ ма кра тыч ны для па доб най 
ка тэ го рыі вы дан няў кошт— 
220 ты сяч руб лёў.

Да рэ чы, гэ та ўжо не пер шы 
су мес ны пра ект ха кей най фе-
дэ ра цыі і вы да вец тва. Два га ды 
та му яны вы пус ці лі дзве ўні каль-
ныя кні гі «Дзён нік ва ра та ра» і 
«Аз бу ка ха кея», над які мі пра ца-
ва лі леп шыя спе цы я ліс ты Шве-
цыі — ад ной з вя ду чых ха кей ных 
кра ін. Ужо ў Бе ла ру сі вы дан ні 
бы лі пе ра кла дзе ны на рус кую 
мо ву і апуб лі ка ва ны.

На він ку вы да вец тва ўжо мож-
на на быць у ста ліч ных кні гар нях. 
Акра мя гэ та га, зга да ныя вы дан-

ні прад стаў ле ны ў біб-
лі я тэ ках го ра да. Так, у 
На цы я наль най біб лі я-
тэ цы Бе ла ру сі за раз 
дзей ні чае вы ста ва, 
дзе мож на па зна ё-
міц ца з най больш ці-
ка вы мі вы дан ня мі пра 
ха кей. «Мы ва ло да ем 
вель мі ёміс тай ка лек-
цы яй да ку мен таў ха кей най тэ ма ты кі, — ад зна чы ла 
пер шы на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я-
тэ кі Але на Даў га по ла ва. — Гэ та больш за ты ся чу 
дру ка ва ных і 2-3 ты ся чы элект рон ных вы дан няў, 
ся род якіх да вед ні кі, ву чэб ныя ма тэ ры я лы, ме му-
ар ная лі та ра ту ра, пе ры я дыч ныя і рэ клам ныя вы-
дан ні. З за да валь нен нем пры ма ем у дар «Эн цык-
ла пе дыю бе ла рус ка га ха кея», якая, не су мнен на, 
ста не жам чу жы най на шай ка лек цыі». Ад зна чым, 
што экс па зі цыя бу дзе па шы рац ца і дзей ні чаць 
пад час су свет на га пер шын ства па ха кеі. Так што, 
ама та ры ха кея, — ка лі лас ка, у біб лі я тэ ку!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
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Бія тлон: Да р'я До мра ча ва, Анас та сія Ду ба-

рэ за ва, На дзея Скар дзі на, Люд мі ла Ка лін чык, 
На дзея Пі са ра ва, Сяр гей Но ві каў, Ула дзі мір 
Аля ніш ка, Яў ген Аб ра мен ка, Ула дзі мір Ча пе лін, 
Юрый Ля даў.

Фрыс тайл: Ала Цу пер, Ма рыя Шчар бі на, Ган-
на Гусь ко ва, Аляк сей Гры шын, Дзміт рый Да-
шчын скі, Ан тон Куш нір.

Лыж ныя гон кі: Ва лян ці на Ка мін ская, Ка-
ця ры на Ру да ко ва, Але на Сан ні ка ва, Сяр гей 
Да лі до віч, Аляк сей Іва ноў, Аляк сандр Ла зут-

кін, Мі ха іл Ся мё наў.
Гор ныя лы жы: Ма рыя Шка на ва, Юрый Да-

ні лач кін.
Хут кас ны бег на кань ках: Ка ця ры на Ма-

ро за ва, Ксе нія Са доў ская, Тац ця на Мі хай ла ва, 
Ві таль Мі хай лаў.

Шорт-трэк: Воль га Та ла е ва, Ве ра Ан то нен ка, 
Яў ген Ры жоў, Мак сім Сяр ге еў, Аляк садр Ан то-
нен ка.

Фі гур нае ка тан не: Ма рыя Па ля ко ва, Па вел 
Іг на цен ка, Мі кі та Бач коў.

«Са ша, зма гай ся 
да кан ца!»

— Пяць ты ту лаў, пе ра мо га 
на двух прэ стыж ных тур ні рах 
у кан цы се зо на, фан тас тыч ны 
ска чок у рэй тын гу... Дзя ку ю-
чы ча му ўсё гэ та ста ла маг чы-
мым?

— У па чат ку го да і ма рыць не 
маг ла пра та кія не ве ра год ныя вы-
ні кі. Ста ран на трэ ні ра ва ла ся, рых-
та ва ла ся да но ва га се зо на, у тым 
лі ку мен таль на. За ўва жы ла, што 
ўсе кам па не нты гуль ні пад цяг ну лі-

ся да доб ра га ся рэд ня га ўзроў ню. 
А ў пэў ны мо мант прос та вый шла 
на корт і зра зу ме ла, што ма гу па-
каз ваць вы дат ны тэ ніс і быць не 
гор шай за гуль цоў пер шай сот ні 
су свет най кла сі фі ка цыі. На пэў-
на, кан чат ко ва зра зу ме ла гэ та 
толь кі на тур ні ры ў Пу ацье, ка лі ў 
ква лі фі ка цыі пе ра маг ла ка над ку 
Дзю буа, якая не ка лі ўва хо дзі ла ў 
топ-100. Пас ля мат ча імк ну лася 
вяр нуць тое ад чу ван не, «ра за-
гнаць» ся бе... На гэ тай хва лі вый-
гра ла і тур нір у Пу ацье, і на ступ ны 
ў Нан це.

— Фі наль ны матч у Пу ацье 
ты маг ла вый граць у двух сэ тах, 
але за пе ра мо гу прый шло ся 
зма гац ца ў трэ цяй пар тыі. Мо-
жаш ус пом ніць, пра што ду ма-
ла ся ў тыя ім гнен ні?

— Ве да е це, ужо пас ля мат-
ча трэ нер ска заў мне, што, па 
ўсіх рас кла дах, я па він на бы ла 
прай граць у двух сэ тах. Ён вёў 
ста тыс ты ку мат ча, і, згод на з 
гэ ты мі да ны мі, я бы ла ў прой-
гры шы. Але на кор це я гэ та га не 
ве да ла, і дзя куй Бо гу. Ка за ла са-
бе: «Са ша, зма гай ся да кан ца. 
Ня хай са пер ні ца ця бе абы грае, 
але не зра бі так...не прай грай 
са ма». А по тым за ў ва жы ла, што 
са пер ні ца ста мі ла ся, і я па ча ла 
гу ляць яшчэ больш агрэ сіў на. І 
ўсё атры ма ла ся.

— На кор це ты заўж ды вя-
дзеш унут ра ны дыя лог з са мой 
са бой?

— Так. Пад трым лі ваю ся бе, на-
строй ваю на па зі тыў ны лад. Каб і 
дум ка не пра міль гну ла, што я ча-
гось ці не ўмею. Усё ма гу! Не горш 
за ін шых. У кры тыч ныя мо ман ты 
на пля цоў цы вель мі важ на пра гэ-
та па мя таць. Ве ра ў ся бе — моц-
ная шту ка.

На ад ным ды хан ні...
— Рас ка жы, ка лі лас ка, як 

ты ад свят ка ва ла пе ра мо гу ў Пу-
ацье — са мую знач ную ў сва ёй 
кар' е ры.

— У мо мант тры ум фу, зра зу ме-
ла, па бег ла да баць коў, трэ не ра. Па-
дзя ка ва ла фран цуз скім гле да чам, 
якія шчы ра пад трым лі ва лі мя не з 
пер шых дзён тур ні ру. Не ка то рыя за-
ці ка ві лі ся ма ёй гуль нёй яшчэ пад час 
ква лі фі ка цыі і пас ля пры хо дзі лі на 
на ступ ныя мат чы, каб «па хва рэць» 
за мя не. Бы ло вель мі пры ем на — 
гэ та фан тас тыч ныя эмо цыі. У той 
дзень ішоў дождж, і, на жаль, мы 
не змаг лі па гу ляць па го ра дзе, бо 
Пу ацье — вель мі пры го жае мес ца. 
Та му мы прос та па вя чэ ра лі ў рэ ста-
ра не, ад свят ка ва лі пе ра мо гу, а ўжо 
на заўт ра зноў па ча лі ся трэ ні роў кі.

— На ступ ны тур нір у Нан це 
ты прай шла на ад ным ды хан-
ні. І толь кі ў фі на ле зноў уз нік лі 
праб ле мы...

— Трэ ба бы ло пе ра строй вац ца, 
бо ў Нан це ака за лі ся вель мі хут-
кія кор ты, у па раў на нні з Пу ацье. 
Та му ад ра зу ж пас ля пры ез ду па-
ча ла трэ ні ра вац ца. На са мрэч, на 
той мо мант та кое па крыц цё бы ло 

ідэа льным ва ры ян там для мя не: 
па да ча, адзін-два ўда ры — і ач ко ў 
кі шэ ні. За цяж ных ро зыг ры шаў, якія 
маг лі стаць праб ле май для май го 
стом ле на га ар га ніз ма, там не бы ло. 
У фі наль ным мат чы са праў ды бы ло 
ня прос та. Прай гра ла пер шы сэт... і 
гэ та пры му сі ла мя не ўспом ніць, што 
на пра ця гу се зо на я не са сту па ла 
ні вод на га фі на лу. Зна чыць, і ў гэ ты 
раз не прай граю!

— Зі мой у ця бе так са ма бы ла 
пе ра мож ная се рыя з трох тур ні-
раў. Ад куль та кая цык ліч насць?

— Раў на мер на пра вес ці ўвесь 
се зон — вель мі скла да на, а ма быць, 
і не маг чы ма ўво гу ле. Мы грун тоў на 
рых ту ем ся да стар ту се зо на, та му 
ме на ві та ў па чат ку го да мно гія тэ ні-
сіс ты па каз ва юць свае най леп шыя 
вы ні кі. Ка лі ты яшчэ све жы і поў ны 
сіл... У кан цы се зо на ін шая за да ча 
— вяр нуць бы лыя кан ды цыі, «па-
чыс ціць» тэх ні ку, бо на за па ша ныя 
за год на пра цоў кі зні ка юць. Я з ка-
ман дай мэ та на кі ра ва на рых та ва ла-
ся да фран цуз скіх тур ні раў і ра да, 
што гэ та да ло плён.

Вы пра ба ван не 
спя ко тай

— Пас ля двух тыд нё ва га ма-
ра фо ну цяж ка бы ло пры му сіць 

ся бе згу ляць яшчэ і хат ні тур нір 
у Мін ску?

— Шчы ра ка жу чы, ка лі б спа-
бор ніц твы пра хо дзі лі не до ма, ма-
быць, і ад мо ві ла ся б. Але я вель мі 
люб лю вы сту паць пе рад гле да ча мі, 
а гу ляць для род ных і бліз кіх лю-
дзей, сяб роў удвая пры ем на. Ужо 
па пер шым мат чы я ад чу ла, што 
вель мі ста мі ла ся, це ла «не слу ха-
ла ся», але цяр пе ла. Ка за ла са бе: 
«Зма гай ся да апош ня га! Ка лі зу сім 
не змо жаш, та ды і «па ва ліш ся»». 
Са сту пі ла моц най дзяў чы не, якая 
ў вы ні ку вый гра ла тур нір, усё нар-
маль на (усмі ха ец ца).

— Тым не менш се зон за-
вяр шыў ся на ма жор най но це: 
з Іло най Крэ мень (бе ла рус кая 
тэ ні сіст ка, чац вёр тая ра кет ка 
кра і ны. — Аўт.) вы за ва я ва лі 
пар ны ты тул у Мін ску...

— Без умоў на, гэ та вы дат ная 
кан цоў ка вы дат на га се зо на. З Іло-
най мы гу ля ем па ру з юні ёр скіх 
ча соў. Да гэ туль па мя тую на шу 
пе ра мо гу на чэм пі я на це Еў ро пы. 
Мож на ска заць, што мы — во пыт ны 
тандэм. Ду маю, у нас яшчэ бу дзе 
маг чы масць аб' яд нац ца зноў, каб 
па зма гац ца за які-не будзь ты тул.

— Се зон скон ча ны. На пе ра-
дзе — ад па чы нак і пад рых тоў ка 
да на ступ на га го да. Якія пла ны 
на «між се зон ку»?

— Два тыд ні бу ду ад па чы ваць. 
Ля чу ў Ду бай, грэц ца на со ней ку, 
пла ваць у мо ры, на бі рац ца но вых 
сіл. У па чат ку снеж ня вяр та ю ся ў 
Мінск — і зноў у бой. Трэ ба рых-
та вац ца да ква лі фі ка цыі Australіan 
Open (Ад кры ты чэм пі я нат Аў стра-

ліі па тэ ні се стар туе 8-га сту дзе ня 
— Аўт.). Гэ та бу дзе мой дэ бют на 
тур ні рах Вя лі ка га шле ма. І вель мі 
хо чац ца тра піць у асноў ную сет ку 
«гранд слэ ма» з пер шай спро бы. А 
для раз мін кі, маг чы ма, згу ляю на 
тур ні ры ў Сід неі, ка лі хо піць рэй-
тын гу. У лю бым вы пад ку ў Аў стра-
лію ад праў лю ся за га дзя, каб без 
праб лем прай сці аклі ма ты за цыю. 
У сту дзе ні там бу дзе ня сцерп ная 
спя ко та: ле та ў са мым раз га ры! 
Вель мі скла да ныя ўмо вы, да якіх 
трэ ба пры звы ча іц ца. Ка лі вы сту па-
ла ў Мель бур не на юні ёр скім чэм пі-
я на це, з гэ тым бы лі праб ле мы.

Спар тыў ная злосць — 
на кор це, усмеш ка — 

у жыц ці
— Хто для ця бе аў та ры тэт у 

жа но чым тэ ні се?
— Сі рэ на Уіль ямс. На кор це 

яна ўмее ра біць аб са лют на ўсё. 
Гэ та не мо жа не за хап ляць.

— Але не ўсе ама та ры тэ ні-
са пры ма юць яе як асо бу, ча-
ла ве ка...

— Моц ныя лю дзі, мне зда ец ца, 
заўж ды не вель мі прос тыя. Іх аль-
бо лю бяць, аль бо не. На прык лад, 
на кор це я так са ма не анёл. За-
ра джа ная на ба раць бу, па-спар-
тыў на му злая. Хтось ці мо жа па ду-
маць, што я і ў жыц ці та кая. Але 
гэ та не так. На са мрэч, я ўсмеш лі-
вы і доб ра зыч лі вы ча ла век, які з 
усі мі жы ве ў мі ры і зго дзе. 

— Пра фе сій ным спарт сме-
нам шмат чым пры хо дзіц ца ах-
вя ра ваць. Ча го не ха пае та бе?

— Больш воль на га ча су, каб 
пра во дзіць яго з сям' ёй, сяб ра мі. 
Я ся мей ны ча ла век, так што, ка-
лі трэ ні ро вач ны пра цэс да зва ляе, 
ез джу ў гос ці да сва я коў. Аба вяз-
ко ва су стра ка ю ся з сяб ра мі, ка лі 
вяр та ю ся ў Мінск са спа бор ніц-
тваў. Мне гэ та вель мі па трэб на.

— Ве даю, што ты лю біш фа та-
гра фа вац ца. Па мя та еш сваю пер-
шую пра фе сій ную фо та се сію?

— Гэ та бы ло тры га ды та му ў 
Гер ма ніі. Гу ля ла на 25-ты сяч ні ку (ка-
тэ го рыя тур ні ру з пры за вым фон дам 
25 тыс. до ла раў. — Аўт.). Вы сту пі ла 
не вель мі доб ра, за тое фа то граф, 
які пра ца ваў на тур ні ры, пра па на-
ваў паў дзель ні чаць у фо та се сіі. Ча-
му не?! Мне спа да ба ла ся. Але гэ та 
не адзі нае маё за хап лен не. Я люб лю 
гля дзець ха кей, чы таць кні гі, ка тац-
ца на ве ла сі пе дзе, ха дзіць у кі но. Ін-
та рэ саў вель мі шмат. Ін шая спра ва, 
што, ка лі вяр та еш ся да до му з тур ні-
раў, шчы ра ка жу чы, хо чац ца прос та 
па ля жаць на ка на пе, ад па чыць.

— У маі, хут чэй за ўсё, ты 
бу дзеш гу ляць дзесь ці на еў ра-
пей скіх тур ні рах, але, ка лі атры-
ма ец ца, пры е дзеш на хат ні чэм-
пі я нат све ту па ха кеі?

— Аба вяз ко ва. Два га ды та му, 
ка лі трэ ні ра ва ла ся ў Францыі, я 
спы ня ла ся ў ад ной жан чы ны. Да-
гэ туль пад трым лі ваю з ёй су вязь. 
Дык вось, яе сын зай ма ец ца ха ке-
ем, і ў маі яны пла ну юць пры ехаць 
у Бе ла русь на чэм пі я нат све ту. 
Вель мі хо чац ца пры няць іх у гос-
ці, ад пла ціць да бром на да бро, так 
ска заць. Бу ду ра біць усё, каб гэ та 
атры ма ла ся (усмі ха ец ца).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

За апош ні год на ша кра і на пры ня ла 
два буй ней шыя спар тыў ныя фо ру-
мы — чэм пі я нат све ту па ве ла спор це 
на трэ ку і чэм пі я нат Еў ро пы па бок-
се. Абод ва тур ні ры пра дэ ман стра ва-
лі: Бе ла русь га то ва пры маць са мыя 
прэ стыж ныя спа бор ніц твы. Чар го вы 
«эк за мен» ча кае бе ла рус кую ста лі цу 
ўжо менш чым праз паў го да, ка лі ў 
Мінск з'е дуц ца ама та ры ха кея з уся-
го све ту. Рых та вац ца да чэм пі я на ту 
све ту кра і на па ча ла яшчэ ў 2009 го-
дзе, а ўжо сён ня вый шла на фі ніш ную 
пра мую — «Чы жоў ка-Арэ на» па бу да-
ва на, сет ка атэ ляў па шы ра на, су ве-
нір ная пра дук цыя вы раб ле на.

Кра і на без ме жаў. Ча со ва...
Гас цям пла не тар на га пер шын ства не ве-

ра год на па шан ца ва ла: больш за ме сяц, з 25 
кра са ві ка па 31 мая 2014 го да, тра піць на тэ-
ры то рыю Бе ла ру сі бу дзе вель мі прос та. Для 
гэ та га на мя жы да стат ко ва прад' явіць кві ток 
на ха кей ны матч ці яго элект рон ную ко пію. 
Ну мар квіт ка су па стаў ля ец ца з ба зай да ных 
бі лет на га апе ра та ра, і, ка лі ін фар ма цыя па-
цвяр джа ец ца, — з пры ез дам у Бе ла русь. Ні я-
кай ві зы! «Воль ны ўва ход» ча кае і афі цый ных 
асоб: за мест спе цы яль на га да зво лу на ўезд 
— акрэ ды та цыя Між на род най фе дэ ра цыі ха-
кея. А за меж ным жур на ліс там не спат рэ біц ца 
да дат ко вая ў та кіх вы пад ках акрэ ды та цыя 
МУС. Акра мя гэ та га, за меж ні кам не прый-
дзец ца на бы ваць і аба вяз ко вую мед стра хоў-
ку. Сло вам, ула ды пай шлі на мак сі маль ную 
коль касць ус ту пак, каб па лег чыць жыц цё гас-
цям тур ні ру і зра біць іх зна хо джан не ў на шай 
кра і не мак сі маль на кам форт ным.

Да рэ чы, для асвят лен ня чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі ў Мінск пры е дзе амаль паў ты ся чы 
прад стаў ні коў СМІ — рэ пар цё раў, фо та ка-
рэс пан дэн таў, ка мен та та раў. Мак сі маль нае 
прад стаў ніц тва, зра зу ме ла, бу дзе ў ай чын-
ных жур на ліс таў — 70 ча ла век. Ар га ні за та-
ры абя ца юць знай сці для прад стаў ні коў ме-
дыя са мыя зруч ныя мес цы на тры бу нах, каб 
агляд ля до вай пля цоў кі быў ідэа льным.

На арэ нах усё га то ва?
За ба та лі я мі леп шых ха кей ных збор ных 

све ту гле да чы бу дуць на зі раць з тры бун двух 
спарт комп лек саў — «Мінск-Арэ ны» і «Чы-
жоў ка-Арэ ны». Апош ні, між ін шым, да гэ туль 
цал кам не ўвя лі ў экс плу а та цыю — за раз 
пра цуе толь кі ма лая арэ на. Ас тат нюю част ку 
спарт комп лек су пла ну юць ад крыць 15 снеж-
ня. Пас ля гэ та га агуль ная ўмя шчаль насць 
дзвюх пля цо вак скла дзе амаль што 25 ты сяч 
гле да чоў! Між ін шым, ужо за раз на но вай 
арэ не пра цу юць пунк ты з па зна кай «аба вяз-
ко ва» для буй ных між на род ных ме ра пры ем-
стваў: ін фар ма цый ны цэнтр, су ве нір ныя лаў-
кі, кра мы спар тыў ных та ва раў і ат ры бу ты кі (у 
тым лі ку з сім во лі кай ха кей на га мун ды я лю), 
ка вяр ня, дзе на ват мож на па ла са вац ца стра-
ва мі на цы я наль най кух ні.

Пад час чэм пі я на ту све ту на «Мінск-Арэ-
не» згу ля юць 28 мат чаў гру па во га раў нда, 
два чвэрць фі на лы, абод ва паў фі на лы, матч 
за трэ цяе мес ца і фі нал. На «Чы жоў ка-Арэ-
не» пра вя дуць 28 мат чаў па пя рэд ня га эта пу 
і два чвэрць фі на лы. Па між спарт комп лек са-
мі, да рэ чы, бу дзе кур сі ра ваць спе цы яль ны 
аў то бус ны марш рут.

Элект рон ны бі лет — 
раў ня па пя ро ва му!

На бы ваць квіт кі на мат чы чэм пі я на ту трэ-
ба ўваж лі ва! На ін шыя пра па но вы, акра мя 
афі цый ных апе ра та раў (TіcketPro і «Цэнт-
р Ку рорт». — Аўт.), лепш не рэ ага ваць, бо 
ў ін тэр нэ це па ча лі вы яў ляц ца вы пад кі мах-
ляр ства. Як ка жуць, сем ра зоў па ду май це... 
Асаб лі ва ка лі ца на на «то па вы» матч зда ец-
ца па да зро на не вы со кай.

Кошт на асоб ныя квіт кі вар' і ру ец ца ад 6 да 
400 еў ра. Дзей ні чае і шы ро кая сіс тэ ма аба не-

мен таў. Так, мож на на быць па кет квіт коў на 
ўсе мат чы ад ной з арэн, на гуль ні толь кі бе-
ла рус кай збор най аль бо ін шых на цы я наль ных 
ка манд ці на мат чы, якія ад бу дуц ца на пэў ным 
эта пе спа бор ніц тваў. За аба не мен ты трэ ба 
бу дзе за пла ціць ад 300 да 2000 еў ра.

Рэа лі за цыя квіт коў па ча ла ся на пры кан цы 
ве рас ня, і на быць іх мож на ў лю бой кра і не 
све ту, на прык лад, праз ін тэр нэт. Для за меж-
ні каў най больш зруч на пра вес ці гэ тую апе-
ра цыю праз сіс тэ му E-Tіcket, якая да зва ляе 
раз дру ка ваць кві ток на звы чай ным прын та ры. 
На ўва хо дзе ў арэ ну та кі элект рон ны кві ток з 
уні каль ным штрых-ко дам бу дзе мець ста тус 
«афі цый на га да ку мен та». А вось тыя, хто на-
бы ваў сер ты фі кат на аба не мент, па пры быц ці 

ў Бе ла русь па він ны бу дуць аб мя няць яго на 
па кет па пя ро вых квіт коў. Зра біць гэ та мож на 
бу дзе ў га лаў ным офі се TіcketPro, а так са ма 
ў спе цы яль ных пунк тах аб ме ну, якія ар га ні зу-
юць пе рад ля до вы мі пля цоў ка мі.

Акра мя гэ та га, афі цый ны ту ра пе ра тар 
чэм пі я на ту «Цэнт рКу рорт» пад рых та ваў шэ-
раг ту рыс тыч ных па ке таў, якія ра зам з квіт-
ка мі на мат чы ўклю чаюць па слу гі па раз мя-
шчэн ні, хар ча ван ні, ар га ні за цыі ад па чын ку. 

Пра жы ван не 
з на цы я наль ным ка ла ры там

Гас цей пер шын ства і чле наў на цы я наль-
ных збор ных рых ту юц ца пры няць больш чым 
40 гас ці ніц. Але най боль шым по пы там ся род 
за меж ных заў зя та раў ка рыс та ец ца Фан-вёс ка, 
якая раз гор нец ца ў сту дэнц кім комп лек се ў 
мік ра ра ё не Пят роў шчы на. Гэ ты ва ры янт раз-
мя шчэн ня са праў ды зда ец ца вель мі пры ваб-
ным. Мет ро — по бач, на тэ ры то рыі — раз ві тая 
інф ра струк ту ра, транс фер да арэн — ар га ні зу-
юць, яшчэ і цэ ны пры ем ныя — 10-30 до ла раў у 
су ткі. Для па раў на ння, са мы тан ны гас ці ніч ны 
ну мар бу дзе каш та ваць дзесь ці 80 до ла раў, 
цэн нік на «люк са выя» апарт амен ты ўво гу ле 
мо жа да ся гаць ча ты рох знач ных ліч баў. А каб 
па збег нуць «на крут кі» цэн, прад стаў ні кі гас ці-
ніч на га біз не су, Мін гар вы кан кам і афі цый ны 

ту ра пе ра тар чэм пі я на ту «Цэнт рКу рорт» на ват 
пад пі са лі ме ма ран дум, згод на з якім рост цэн 
на гас ці ніч ныя па слу гі на пя рэ дад ні ха кей на га 
пер шын ства не па ві нен пе ра вы шаць 10%.

Ка лі вам трэ ба хіт ра-муд ра і ня до ра га, 
у са мы раз ус пом ніць пра хос тэ лы. Лож ка-
мес ца ў мін скіх мі ні-атэ лях эка ном-кла са 
абый дзец ца ад 9 да 41 еў ра за ноч, у за леж-
нас ці ад па ме раў і ўмя шчаль нас ці па ко яў. 
Да рэ чы, яшчэ два га ды та му ў бе ла рус кай 
ста лі цы пра ца ва лі толь кі два хос тэ лы, а за-
раз іх ужо дзе вяць. Ня дзіў на, ка лі праз паў-
го да гэ тая ліч ба вы рас це, пры нам сі, удвая.

Так са ма ар га ні за та ры спа бор ніц тваў пра-
па на ва лі гас па да рам аг ра ся дзіб Мін шчы ны 
пры няць за меж ных гас цей. Пра жы ван не 
з на цы я наль ным ка ла ры там плюс шы ро кі 
спектр ту рыс тыч ных па слуг... Па га дзі це ся, 
доб рая аль тэр на ты ва ста ліч ным гас ці ні цам.

Тэ ле фон ная кні га, афі ша 
і кар та «ў ад ным фла ко не»
Да чэм пі я на ту све ту па ха кеі рых ту ец ца 

ўвесь го рад. Так, хут ка ў Мін ску з'я вяц ца но выя 
пар коў кі. Асаб лі ва — ка ля буй ных спар тыў ных 
аб' ек таў. Акра мя гэ та га, пла ну юць за пус ціць 
больш за 10 но вых аў то бус ных марш ру таў, 
якія злу чаць ля до выя арэ ны, гас ці ні цы і буй ныя 
транс парт ныя вуз лы. Ста не больш і кро пак 
до сту пу Wі-Fі. У са мых па пу ляр ных мес цах 
го ра да з'я вяц ца так зва ныя Wі-Fі-лаў кі. Па-
шы рыц ца сет ка ту рыс тыч на-ін фар ма цый ных 
цэнт раў, якія для гас цей ста лі цы ад на ча со ва 
ста нуць тэ ле фон най кні гай, афі шай і кар тай. 
А не ка то рыя ўста но вы ўжо сён ня ар га ні зоў ва-
юць для сва іх су пра цоў ні каў кур сы анг лій ска га: 
«між на род ную мо ву» вы ву ча юць мі лі цы я не ры, 
так сіс ты, пра даў цы, афі цы ян ты.

Да рэ чы, у мін скіх ка вяр нях пра па ну юць 
пра вес ці атэс та цыю. Асаб лі ва бу дуць звяр-

таць ува гу на на яў насць у ме ню страў бе ла-
рус кай кух ні — та кіх па зі цый па він на быць 
не менш за во сем! Вы клю чэн не скла да юць 
хі ба толь кі су шы-ба ры і ін шыя спе цы я лі за-
ва ныя рэ ста ра ны.

Швед ская пе ра шко да для 
бе ла рус кіх су ве ні раў

Лю бое су свет нае пер шын ство — гэ та 
не толь кі спар тыў нае ме ра пры ем ства, але 
і свое асаб лі вая про ма-ак цыя кра і ны-гас-
па ды ні. Стра ка тыя афі шы, ары гі наль ныя 
біл бор ды, вы явы та ліс ма наў, рас сы па ныя 
па го ра дзе, — усё гэ та не ад' ем ная част ка 
кож на га спар тыў на га свя та. І хат ні чэм пі я нат 
па ха кеі — не вы клю чэн не.

Вы ўжо, на пэў на, не ад ной чы су стра ка лі 
ў Мін ску вет лі ва га зуб ра на кань ках? Зу сім 
хут ка Во лат (афі цый ны та ліс ман чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі-2014 — Аўт.) ажы ве: ар га ні за-
та ры абя ца юць, што ў ста лі цы з'я вяц ца рос-
та выя ляль кі. А ўжо сён ня бе ла рус кія кра мы 
ста лі за паў няц ца су ве нір най пра дук цы яй з 
сім во лі кай чэм пі я на ту — куб кі, сцяж кі, ша-
лі кі, маг ні ці кі і ін шая пры ем ная дро бязь. Але 
рэа лі за ваць ай чын ныя вы ра бы трэ ба па-
спець да 9 лю та га. Пас ля на па лі цах з'я віц-
ца... тое ж са мае, толь кі з бір кай швед скай 
кам па ніі, якая з'яў ля ец ца афі цый ным прад-
стаў ні ком Між на род най фе дэ ра цыі ха кея і 
мае вы ключ ныя пра вы на рас паў сю джан не 
су ве нір най пра дук цыі пад час пра вя дзен ня 
чэм пі я на ту. Праў да, не ка то рыя бе ла рус кія 
та ва ры пра да ваць усё ж та кі да зво ляць: пад 
за ба ро ну, на прык лад, не тра пяць паш то выя 
мар кі, кан цы ляр скія пры на леж нас ці, хар чо-
выя пра дук ты. Рэа лі за ваць ас тат няе мож на 
бу дзе ўжо толь кі пас ля пер шын ства.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Нашы на алімпіядзе ў Сочы

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ ГАС ЦІН НАС ЦІ
Фан-вёс ка, Wі-Fі-лаў кі, на цы я наль ная кух ня... Чым яшчэ Мінск збі ра ец ца су стра каць гас цей ха кей на га чэм пі я на ту?

«ВЕ РА Ў СЯ БЕ — МОЦ НАЯ ШТУ КА»Аляк санд ра Аляк санд ра 
СА СНО ВІЧСА СНО ВІЧ: : 

19 га доў — уз рост у су час ным тэ ні се зна ка вы. Той пе ры яд, 
ка лі ад бы ва ец ца кан чат ко вы пе ра ход ад юні ёр ска га ўзроў-
ню ў пра фе сі я на лы. І чым ра ней спарт смен пра рвец ца ў 
элі ту су свет на га тэ ні са, тым больш шан цаў у яго зра біць 
вы дат ную кар' е ру. Бе ла рус кая тэ ні сіст ка Аляк санд ра Са-
сно віч ушчыль ную па ды шла да гэ тай мя жы. Се зон дзяў чы-
на па чы на ла на 382 рад ку рэй тын гу, а скон чы ла — на 146-м. 
Сваё двац ца ці год дзе Аляк санд ра мо жа ад свят ка ваць ужо 
ў за па вет най сот ні. «Алім пій цу» трэ цяя ра кет ка кра і ны пад-
ра бяз на рас па вя ла пра леп шы се зон у кар' е ры, а так са ма 
па ве да мі ла пра не ве ра год ную пад трым ку фран цуз скіх гле-
да чоў, унут ра ныя дыя ло гі на кор це і лю боў да ха кея.

Леп шы су ве нір да чэм пі я-
на ту па ха кеі-2014 вы бі ра-
юць у Мін ску ў рам ках 2-й 
між на род най спе цы я лі за-
ва най вы ста вы «Свет шкла 
і ке ра мі кі».

Арг ка мі тэт, у склад яко га 
ўвай шлі прад стаў ні кі Бе ла рус ка-
га са ю за мас та коў, Бе ла рус ка га 
са ю за ды зай не раў, спе цы я ліс ты 
на цы я наль най Ака дэ міі мас тац-
тваў, вы клад чы кі БДТУ, ра бот-

ні кі Рэс пуб лі кан скай на ву ко ва-
тэх ніч най біб лі я тэ кі і Ды рэк цыі 
па пра вя дзен ні чэм пі я на ту све-
ту-2014, абя рэ леп шыя су ве ні ры 
ў агля дзе-кон кур се «Чэм пі я нат 
све ту-2014 у вы яў лен чым мас-
тац тве». Вя ду чыя прад пры ем-
ствы кра і ны прад ста ві лі сваё ба-
чан не са май леп шай су ве нір най 
пра дук цыі для гас цей і ўдзель ні-
каў знач най па дзеі ў кра і не.

Са мую вя лі кую лі ней ку узо раў 
прад ста віў шкло за вод «Нё ман». 

Шклян кі, гра фі ны, куб кі ўжо за-
раз мож на па ба чыць у шмат лі кіх 
кра мах кра і ны. Для VІP-гас цей 
— экс клю зіў ныя рэ чы з крыш та-
лю, зроб ле ныя ўруч ную. Узо ры 
са шкла, зроб ле ныя ў не звы чай-
най тэх ні цы, прад ста ві ла лі тоў скі 
май стар Ін дра Сту гай тэ-Кру ке ня: 
усе бур бал кі ўнут ры вы ра бу спе-
цы яль на ство ра ны ру ка мі май-
стра. Ка лі та кую кам па зі цыю 
пад свя ціць — унут ры шкла з'я-
віц ца не паў тор ны ўзор.

За вод па вы твор час ці ке ра-
міч ных вы ра баў ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Крас-
на сель скбуд ма тэ ры я лы» прад-
ста віў на суд жу ры сем вы ра баў 
з ке ра мі кі. Ся род са мых за па-
мі наль ных — сім вал чэм пі я на-
ту зубр-ха ке іст, яко га, да рэ чы, 
вы со ка аца ні лі і суд дзі пад час 
агля ду стэн даў.

Та лер кі і піў ныя куб кі, га дзін-
ні кі, дэ ка ра тыў ныя па но, ва зы і 
шай бы са шкла... Ужо хут ка чле-
ны жу ры вы бе руць, што змо жа 
на быць бе ла рус кі і за меж ны 
заў зя тар.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

ГІС ТО РЫЯ БЕ ЛА РУС КА ГА ХА КЕЯ — 
У АД НОЙ КНІ ЗЕ

Вы да вец тва «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» 
прэ зен та ва ла ма ну мен таль ную пра цу пра ай чын ны ха кей

СУ ВЕ НІР ДА ЧЭМ ПІ Я НА ТУ З НОТ КАЙ БЕ ЛА РУ СІ

«Зуб ра ня-ха ке іст», сім вал чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 го да, па спеў ужо 
стаць аб' ек там ці ка вас ці не толь кі мін чан, але і за меж ных гас цей ста лі цы. 

Жы хар Днеп ра пят роў ска (на здым ку) так са ма за ці ка віў ся гэ тай сім во лі кай, 
уста ля ва най ка ля ста ліч най Ра ту шы.

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА

Мак сім МІР НЫ, тэ ні сіст: «Шчы ра пры зна ю ся: вель мі 
ча каю чэм пі я нат све ту па ха кеі, ка лі да нас пры е дзе шмат 
гас цей і яны на свае во чы ўба чаць на шу пры го жую кра і ну. 
Да рэ чы, мой бы лы парт нёр па тэ ніс ным кор це ка на дзец 
Да ні эль Не стар — ха кей ны заў зя тар, і ў маі ён збі ра ец ца 
пры ехаць у Бе ла русь. Упэў не ны, ён бу дзе здзіў ле ны па пу-
ляр нас цю ха кея ў на шай кра і не, пры га жос цю Мін ска, яго 
су час нас цю і са ма быт нас цю. У нас ужо шмат зра бі лі для 

су стрэ чы за меж ных гас цей, і на пе ра дзе яшчэ да стат ко ва ча су, каб за вяр шыць 
пад рых тоў ку і пра вес ці гэ тае свя та на са мым вы со кім уз роў ні».

Ка лі ца на на «то па вы» матч 
зда ец ца вам па да зро на не вы со кай, 
лепш не рэ ага ваць на па доб ную 
пра па но ву ў ін тэр нэ це. Кві ток 
мо жа ака зац ца фаль шы вым!

Юных ха ке іс таў за ці ка ві ла но вая Юных ха ке іс таў за ці ка ві ла но вая 
эн цык ла пе дыяэн цык ла пе дыя

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»
Усе пе ра мо гі Аляк санд ры Са сно віч у 2013 го дзе:
Адзі ноч ны раз рад: $ 10 000 — Не та нія, $ 10 000 — Не та нія, 

$ 25 000 — Та лін, $ 100 000 — Пу ацье, $ 50 000 — Нант.
Пар ны раз рад: $ 10 000 — Не та нія (з Па лі най Лей кі най; Ра сія), 

$ 10 000 — Не та нія (з Па лі най Мо на вай, Ра сія), $ 25 000 — К'я са (з 
Дзі я най Мар цын ке віч, Лат вія), $ 25 000 — Мінск (з Іло най Крэ мень, 
Бе ла русь).

* $ — тур нір з ад па вед ным пры за вым фон дам

Прай гра ла пер шы сэт... 
і гэ та пры му сі ла мя не 
ўспом ніць, што на пра ця гу 
се зо на я не са сту па ла 
ні вод на га фі на лу. Зна чыць, 
і ў гэ ты раз не прай граю!


