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Учо ра поз на ве ча рам 

за вяр шы ла ся 

двух дзён ная мат ча вая 

су стрэ ча па лёг кай 

ат ле ты цы 

Еў ро па — ЗША. 

Пра яе кан чат ко выя 

вы ні кі мы па ве да мім 

заўт ра. А па куль — пра 

тое, чым быў ад мет ны 

пер шы дзень.

У па ня дзе лак прай шлі 

спа бор ніц твы ў 18 ві дах пра-

гра мы. Пас ля яго на пе ра дзе 

бы лі еў ра пей скія спарт сме-

ны, якія на бра лі 328 ач коў, 

у ак ты ве аме ры кан цаў 312 

за лі ко вых ба лаў.

Ся род на шых спарт сме-

наў пе ра мож цам спа бор ніцт-

ваў па скач ках у вы шы ню з 

най леп шым вы ні кам се зо-

на стаў Мак сім Не да се каў. 

Наш спарт смен пе ра адо леў 

план ку на вы шы ні 2 м 35 см. 

Бе ла рус спра ба ваў скок нуць 

яшчэ вы шэй, але 2 м 37 см 

узяць не змог.

— Матч Еў ро па — ЗША 

ар га ні за ва ны на са мым 

вы со кім уз роў ні. Да яго я 

па ды шоў у доб рым эма-

цыяналь ным ста не. Скок нуў 

2,33 і вы ра шыў: ча му б не 

па спра ба ваць 2,35. Атры-

ма ла ся, — ад зна чыў Не да-

се каў. — Та кія мат чы аб' яд-

ноў ва юць лю дзей з роз ных 

кра ін. Вы дат на ад чу ваць 

пад трым ку і пе ра жы ван ні 

ба лель шчы каў.

Бе ла рус ка Тац ця на Ха ла-

до віч за ня ла дру гое мес ца 

ў спа бор ніц твах па кі дан-

ні кап'я. Яе вы нік — 64 м 

41 см, пе ра мож цай ста ла 

аме ры кан ка Ка ра Уін гер, 

якая ў апош няй спро бе кі-

ну ла кап'ё на 64 м 63 см.

— Нам бы лі ство ра ны 

вы дат ныя ўмо вы для трэ-

ні ро вак, якія ад па вя да юць 

са мым вы со кім стан дар-

там, — ска за ла бе ла рус кая 

спарт смен ка. Так са ма яна 

ад зна чы ла ўзру шаль ную ат-

мас фе ру на ста ды ё не «Ды-

на ма». Пад тры маць бе ла-

рус ку пад час вы сту плення 

на гіс та рыч ны матч у Мінск 

пры еха лі род ныя, бліз кія і 

сяб ры. Тац ця на Ха ла до віч 

пад крэс лі ла, што ў яе атры-

ма ла ся не ўсё за ду ма нае і 

яна раз ліч вае вый сці на пік 

фор мы да чэм пі я на ту све ту 

ў го ра дзе До ха.

Ка жуць удзель ні кі.

Да рэл Хіл (ЗША):

— Я шчас лі вы пры ехаць 

у Бе ла русь і быць част кай 

пры го жа га спар тыў на га свя-

та. Удзяч ны, што Бе ла рус-

кая фе дэ ра цыя лёг кай ат-

ле ты кі змаг ла ар га ні за ваць 

та кую вя лі кую па дзею. Усё 

цу доў на: на ста ды ё не вы дат-

ная ат мас фе ра, заў зя та ры 

вель мі па важ лі ва ста вяц ца 

да спарт сме наў абедз вюх 

ка ман даў, і гэ та вы дат на. 

Ра ды, што, як і абя цаў, ад-

пра віў яд ро за ад зна ку 22 м, 

па ка заў шы свой най леп шы 

вы нік у гэ тым се зо не і па це-

шыў шы гле да чоў.

Па вел Фай дэк 

(Поль шча):

— Пра вя дзен не мат ча вай 

су стрэ чы Еў ро па — ЗША ў 

Мін ску — вы дат ная ідэя. Тут 

вель мі доб рая ат мас фе ра, 

на тры бу нах шмат ба лель-

шчы каў, якія не шка ду ю чы 

сіл пад трым лі ва юць спарт-

сме наў. Гэ та ад ны з са мых 

леп шых спа бор ніц тваў, у 

якіх я ўдзель ні чаў за сваю 

кар' е ру. Усе служ бы пра цу-

юць дакладна, заў сё ды га-

то выя прый сці на да па мо гу. 

Вель мі доб рая ідэя, якая на-

пэў на зной дзе пра цяг.

Ва дэ лайн Джо на тас 

(ЗША):

— Ста ды ён «Ды на ма» 

ўтрым лі вае ўсё не аб ход нае 

для доб ра га вы ступ лен ня 

спарт сме наў на лёг ка ат ле-

тыч ным мат чы Еў ро па — 

ЗША. Я ра да та му, як пра-

бег ла гэ тую гон ку, ду ма ла 

толь кі пра пе ра мо гу. Матч 

ар га ні за ва ны на са мым вы-

со кім уз роў ні. Ад чу ва ец ца, 

што пра ве дзе на вя лі кая ра-

бо та па пад рых тоў цы. Нель-

га не ад зна чыць зруч ны і 

пры го жы ста ды ён, на якім 

ёсць усё не аб ход нае для 

па спя хо ва га вы ступ лен ня 

спарт сме наў.

Учо ра спарт сме ны за вяр-

шы лі вы ступ лен не на лёг ка-

ат ле тыч ным мат чы Еў ро-

па — ЗША на стадыёне «Ды-

на ма». Вы ступ лен ні прай шлі 

яшчэ ў 19 ві дах пра гра мы.

Івана КУПАРВАСА.

Ці маг чы ма еў ра пей цу спа сціг нуць 

дзэн і за сво іць жы ва піс туш шу? У чым 

асаб лі вас ці япон скай чай най цы ры мо ніі 

і коль кі трэ ба ву чыц ца мас тац тву іке ба-

ны? Ад ка зы на гэ тыя і мност ва ін шых 

пы тан няў дасць сё мы па лі ку фес ты валь 

«Япон ская во сень у Бе ла ру сі». Рас па-

чы на ец ца ён ужо сён ня і па тра ды цыі 

прой дзе з ве рас ня да ліс та па да, прад-

стаў ля ю чы ў роз ных га ра дах на шай кра-

і ны эле мен ты тра ды цый най і су час най 

япон скай куль ту ры.

Пер шае сё ле та ме ра пры ем ства «Япон-

скай во се ні ў Мін ску» — се мі нар па куль-

ту ры дзэн — пра вя дзе ў ста ліч ным До ме 

друж бы Са ха ку Ма цу сі та, на ста я цель хра-

ма Цё ко дзі ў япон скай прэ фек ту ры Сі дзу-

о ка, які рас ка жа, як спа лу чаць фі ла со фію 

і прак ты ку дзэн, каб зра біць ці ка вей шай 

паў ся дзён насць. У да лей шай пра гра ме 

фес ты ва лю — Ты дзень су час на га япон-

ска га кі но, май стар-кла сы па ары га мі, 

пра сто ра вай аплі ка цыі, ка лі гра фіі і су міэ 

(жы ва піс туш шу), вы стаў ка і май стар-кла-

сы па іке ба не, му зыч ныя ве ча ры, спар-

тыў ныя тур ні ры па сло ча не (су час ны 

від япон скіх адзі на бор стваў, сва бод нае 

фех та ван не на бяс печ ных мя чах), ка ра тэ, 

япон скім ма джон гу, аду ка цый ныя лек цыі 

і се мі на ры. Ар га ні за тар фес ты ва лю — па-

соль ства Япо ніі ў Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Лёг кая ат ле ты ка

МАТЧ, ЯКІ АБ' ЯД НОЎ ВАЕ 
ЛЮ ДЗЕЙ З РОЗ НЫХ КРА ІН

Іна ва цыі

У на шай кра і не мо жа быць ука ра нё на 
стра ха ван не ад шко ды ў сфе ры кі бер бяс пе кі

Ге не раль ны ды рэк тар ЗАСТ «Кен таўр» Сяр гей 

ПРО ХАР ЧЫК лі чыць, што па слу га па стра ха ван ні ад 

шко ды ў сфе ры ін фар ма цый най бяс пе кі мо жа з'я віц ца 

ў блі жэй шыя 2-3 га ды. Экс перт стра ха во га рын ку ўпэў-

не ны, што па доб ны пра дукт за па тра ба ва ны ў Бе ла ру сі 

ўжо ця пер. «Пы тан не звы чай нае — не зра зу ме ла, з ча го 

па чы наць. Ня ма рэ аль най ста тыс ты кі па па доб ных вы-

пад ках. Ня яс на, як сфар мі ра ваць пра віль ны та рыф і што 

та кое стра ха вы вы па дак. Ні хто не ве дае, коль кі бы ло 

ха кер скіх на па даў. Хто на прак ты цы па та кіх ры зы ках 

пра вя дзе экс пер ты зу? Як вы зна чыць пра віль на па мер 

шко ды? Гэ тыя пы тан ні ві сяць у па вет ры, спе цы я лі за ва най 

струк ту ры ў нас ня ма».

Ад нак спе цы я ліс ты сфе ры стра ха вых па слуг ад зна ча-

юць, што па доб ныя стра ха выя пра дук ты ёсць за мя жой, 

і бе ла рус кія спе цы я ліс ты, ве ра год на, за па зы чаць за меж-

ны во пыт. На іх дум ку, у най блі жэй шы час ры нак пач не 

фар мі ра ваць умо вы ме та дам спроб і па мы лак. Хут чэй за 

ўсё, мы неш та за па зы чым у Ра сіі, там та кія ві ды стра ха-

ван ня ўжо ёсць. Па ве дам ляль ны па ра дак фар мі ра ван ня 

да га во раў стра ха ван ня спрос ціць вы вад на ры нак та ко га 

пра дук ту.

Ге не раль ны ды рэк тар Бе ла рус кай аса цы я цыі стра-

хоў шчы каў Іры на МЕРЗ ЛЯ КО ВА па дзя лі ла ся во пы там 

Аў стрый скай аса цы я цыі стра хоў шчы каў і Аса цы я цыі ін-

фар ма ты за цыі Аў стрыі. За меж ныя ка ле гі ця пер ідуць у 

гэ тым кі рун ку па шля ху вы пра цоў кі стан дар таў у га лі-

не аба ро ны ін фар ма цыі. Гэ та да зва ляе спрас ціць пра-

цэ ду ру стра ха ван ня, бо лю бое прад пры ем ства па він на 

ад па вя даць вы зна ча ным стан дар там у част цы бяс пе кі 

ІT-сіс тэм.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэх на ло гіі

Здаць до ла ры ця пер 
мож на круг ла су тач на

У Мін ску за пус ці лі 
сет ку ва лют ных аў та ма таў

Адзін з ка мер цый ных бан каў дня мі за пус ціў у 

сталіцы на шай кра і ны сет ку бан ка ма таў з функ цы яй 

аб ме ну ва лю ты. Пры ла ды да зва ля юць як на бы ваць, 

так і зда ваць за меж ную ва лю ту.

Ха рак тэр на, што тэр мі на лы мя ня юць ва лю ту па афі-

цый ным кур се бан ка. Для гэ та га трэ ба вы браць апе ра цыю 

і ва лю ту, пас ля ча го ўнес ці на яў ныя. На эк ра не ад люст ру-

ец ца су ма ў дзвюх ва лю тах і па мер без на яў най рэш ты ў 

бе ла рус кіх руб лях. Апош нюю мож на, на прык лад, пе ра вес-

ці на карт ку, па поў ніць ба ланс ма біль на га тэ ле фо на або 

пе ра вес ці на даб ра чын ны ра ху нак. Пас ля гэ та га пры ла да 

вы дае гро шы ў па трэб най ва лю це. Пры здзяйс нен ні апе ра-

цый банк про сіць уліч ваць мі ні маль ны на мі нал банк нот.

Шмат функ цыяналь ныя пры ла ды ёсць у цэнт ры Мін ска 

(ад дзя лен не на Ма шэ ра ва, 80), ка ля стан цый мет ро Ус ход 

і Ма лі наў ка. Іна ва цый ны бан ка мат так са ма ўста ноў ле ны 

ў На цы я наль ным аэ ра пор це, яшчэ адзін — у Коб ры не, у 

ліч ба вым офі се бан ка ў ГЦ «Па лес се».

«Но выя пры ла ды да зва ля юць здзяйс няць ва лют на-аб-

мен ныя апе ра цыі ў лю бы мо мант, ка лі ў гэ тым па ўста не 

не аб ход насць, без пры вяз кі да гра фі ку ра бо ты ад дзя-

лен няў бан ка, — ад зна чы ла вы ка наў чы ды рэк тар БПС-

Ашчад бан ка Але на Дзе мі дзен ка. — У бу ду чы ні мы пла-

ну ем уста ля ваць та кія тэр мі на лы ў аб лас ных і не ка то рых 

ра ён ных цэнт рах».

Сяр гей КУР КАЧ.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Будзь у кур се!

За ба ро на на на вед ван не 

ля соў дзей ні чае ў 21 ра ё не 

Бе ла ру сі. Та кая ін фар ма цыя 

раз ме шча на на сай це Мі ніс-

тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Аб ме жа ван ні па шы ра юц ца 

на боль шую част ку тэ ры то рыі 

Го мель скай воб лас ці (акра мя 

Ра га чоў ска га, Жло бін ска га і Ак-

цябр ска га ра ё наў) і на тры ра ё ны 

Ма гі лёў скай (Крас на поль скі, Кас-

цю ко віц кі і Хо цім скі). На сай це 

Мін ляс га са раз ме шча на ін тэр-

ак тыў ная кар та, па якой мож на 

ад соч ваць увя дзен не і зняц це 

аб ме жа ван няў у тым ці ін шым 

рэ гі ё не. Кар та апе ра тыў на аб-

наў ля ец ца.

На га да ем, ра шэн ні па ўвя дзен-

ні і зняц ці за ба ро ны на на вед ван-

не ля соў пры ма юц ца мяс цо вы мі 

ор га на мі ўла ды па ха дай ніц тве 

ле са гас па дар чых уста ноў або ра-

ён ных ад дзе лаў па над звы чай ных 

сі ту а цы ях. Ме ры аб ме жа валь на га 

ха рак та ру ўвод зяц ца ў вы пад ку 

ўста наў лен ня вы со ка га кла са па-

жар най не бяс пе кі. Га лоў ная мэ та 

ўвя дзен ня за ба ро ны на на вед ван-

не ля соў — за бес пя чэн не бяс пе-

кі гра ма дзян, за ха ва нас ці іх ма ё-

мас ці, а так са ма ляс но га фон ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За пра шаль нік

Ра ні цай у мі лі цыю Ста рых Да рог 

звяр ну ла ся мяс цо вая жы хар ка. 

Жан чы на жы ве з сям' ёй у шмат ква-

тэр ным до ме з не ахоў най ста ян кай, 

дзе на чуе іх бар до вая «ка пей ка».

За яў ні ца па ве да мі ла, што ноч чу яе 

дач ка ў акно ўба чы ла сі лу эт ча ла ве ка ў 

два ры. Ня про ша ны госць пра нік у «Жы-

гу лі», за вёў ма тор і па чаў ру хац ца. Баць-

ка ся мей ства не раз гу біў ся і вы бег на 

вы ра та ван не транс парт на га срод ку. Ён 

сха піў злыд ня за воп рат ку, але той ір ва-

нуў на пе рад, пра цяг нуў шы пен сі я не ра па 

зям лі не каль кі мет раў.

Ка лі зла мыс нік не спра віў ся з кі ра ван-

нем, ма шы на ўрэ за ла ся ў аў та ма біль, які 

ста яў на пе ра дзе, сам згон шчык па спеў 

збег чы. Паз ней «ВАЗ 21011» са сля да мі 

ДТЗ на бам пе ры вяр нуў ся ў сям'ю.

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

вы свет лі лі, што па доб ны кра дзеж спра-

ба ва лі здзейс ніць у су сед нім до ме на той 

жа ву лі цы: у тры га дзі ны но чы не вя до мы 

пра нік на тэ ры то рыю два ра і за лез у са лон 

«Фоль ксва ге на». Да вес ці зла чын ны на мер 

да кан ца зла мыс нік не змог. Аб рэ за ўшы 

пра вод ку, ён мар на спра ба ваў за вес ці аў та-

ма біль — ма шы на не кра ну ла ся з мес ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!

Мак сім НЕ ДА СЕ КАЎ.

Тац ця на ХА ЛА ДО ВІЧ.


