
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20. 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.55 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
8.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 2.10 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не» (16+).
10.20 Ба я вік «Пе ра воз чык: 
спад чы на». (16+).
12.15, 3.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
12.50, 20.00 «Су пер ма мач ка» 
(16+).
14.00, 3.00 Се ры ял «Збег лыя 
сва я кі» (16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б» 
(16+).
21.10 Ка ме дыя «Дзень су рка». 
(16+).
23.20 Жа хі «Пра клён-2». (16+).
1.20 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Пі тэр Фальк.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Шэх-
тэ ля.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10 «Дзі кен сі я на». Се ры ял, за-
ключ ная се рыя.
9.30 Ко лер ча су. Ва сіль Кан дзін-
скі. «Жоў ты гук».
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Вы пад ко выя су стрэ чы». Маст. 
фільм.
11.40, 18.40 Су свет ныя скар-
бы.
12.00 «Ядзер нае ка хан не». Дак. 
фільм.
12.55 «Эніг ма. Ці на Куз ня цо-
ва».

13.40 «Міль ён ны год». Дак. 
фільм.
14.30 «Мед ная ба бу ля». Дак. 
фільм.
15.10, 1.20 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты. Га лі на Віш неў ская, Мсці слаў 
Рас тра по віч і Ба рыс Хрыс тоў.
16.15 «Пісь мы з пра він цыі». Ка-
ля зін (Цвяр ская воб ласць).
16.40 «Спра ва №. Ата ман Аляк-
сей Ка ле дзін: тра ге дыя ці ха га 
До на». Дак. се ры ял.
17.15 «Ку фар Ма рыі Ме ды чы». 
Маст. фільм.
19.00 «Ма на лог воль на га мас-
та ка».
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15 «Лі нія жыц ця». Леў Зя-
лё ны.
21.10 Кі но на ўсе ча сы. «На 
ўсход ад раю». Маст. фільм.
23.30 «2 Вер нік 2».
0.20 Асаб лі вы по гляд. «Хлоп чык 
з ве ла сі пе дам». Маст. фільм.
2.00 «Пан да Та а таа». Дак. 
фільм.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
7.05 Маст. фільм «Міг уда чы». 
(12+).
8.10 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дзе ці зна ка мі-
тас цяў». 1992 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.40, 11.00, 14.15, 15.40, 17.00, 
19.05, 20.45, 21.40, 23.00, 3.40 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
12.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка. Сяр гей Ку ро-
хін». 2006 год (16+).
13.10 Маст. фільм «Час для раз-
ва жан няў». (16+).
14.30 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1995 год (12+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1992. 1-я 
част ка. 2010 год (16+).
19.15 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
20.25 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).

22.00 «Кол ба ча су» (16+).
23.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(12+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Вяс но вы пры-
зыў». 2007 год (16+).
0.50 Маст. фільм «Тран зіт». 
(16+).
5.05 «Пес ня-80». 2-е ад дзя лен-
не (12+).

3.00, 1.30, 2.15 Фут бол. «ФІ ФА».
3.30, 9.30, 12.45, 16.00, 17.45, 
21.35, 0.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
5.00, 11.15, 19.30, 22.30, 1.30 
Скач кі з трамп лі на. Ку бак све ту.
6.30, 8.00, 20.35, 23.15, 2.45 Бія-
тлон. Ку бак све ту.
13.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
14.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Жа раб' ёў ка.
15.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы. Жа-
раб' ёў ка.
15.30 Аў та гон кі. Фор му ла E.

1.00 Ка ме дыя «Ма ма да ра гая!» 
(12+).
2.45 Ка ме дыя «Да па ма жы це 
стаць баць кам». (16+).
4.30 Ка ме дыя «Пе не ло па». 
(12+).
6.15 Ка ме дыя «Та ту лі без шкод-
ных звы чак». (16+).
8.10 Ка ме дыя «Хла печ нік па-ір-
ланд ску». (16+).
9.55 Ме лад ра ма «Спа кус нік-2». 
(16+).
12.15 Ка ме дыя «Ста рая доб рая 
ор гія». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Хо чаш ці не?» 
(16+).
15.40 Ка ме дыя «Стар скі і Хатч». 
(12+).
17.35 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў». (18+).
19.30 Ба я вік «Па спець за 30 хві-
лін». (16+).
21.05 Ка ме дыя «Мая вя лі кая іс-
пан ская сям'я». (16+).
23.00 Ме лад ра ма «Ку пі, па зыч, 
укра дзі». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40, 1.20 «Аскол кі». Се ры ял 
(16+).
10.20, 2.50 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
12.55, 16.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.55, 4.20 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «Мой ге рой» (12+).
18.05 «Дзён нік эк стра сэн са» 
(12+).
19.10, 5.10 «Ча ла век-не ві дзім-
ка».
20.15 «Ша лё нае вя сёл ле». Ка-
ме дыя (16+).
22.10 «За лож ні ца». Ба я вік (16+).
23.55 «Знай сці за блу кан ку» 
(16+).

6.10, 14.10 Яна яго аба жае 
(16+).
8.05 Зі мо вая спяч ка (12+).
11.45 Го нар і прад узя тасць 
(12+).
16.05 Поў ны мі грудзь мі (16+).
17.55 Пом ні (Меmеntо) (16+).
20.10 Ва ўцё ках (16+).
22.00 Сёст ры Маг да лі ны (16+).
0.15 Га ла гра ма для ка ра ля 
(18+).
2.05 На род су праць Ла ры Флін-
та (18+).
4.10 Пры га жу ня і па чва ра (12+).

6.20 Ду эль. Пуш кін — Лер ман-
таў (12+).
9.05 Я — на стаў нік. Хат няя вай-
на, або Змоў шчы кі (12+).
10.55 Гор ка! (16+).
12.55 Вя лі кае кас міч нае па да-
рож жа (12+).

14.20 Цяж ка быць ма ча.
16.20, 4.20 Паст ка на тры пер-
со ны. (12+).
18.20 Прак ты ка ван ні ў цу доў-
ным (16+).
20.20 Ад мі рал (16+).
22.45 Вур да ла кі (16+).
0.25 З пя ці да ся мі (18+).
2.20 За лож ні кі (18+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 13.20 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.30, 11.45, 16.25, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.15, 15.40, 19.35, 0.20, 2.45 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(16+).
10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.55, 14.50 Най буй ней шы ў 
све це ра монт. (12+).
12.30 Праз міль ён га доў. (12+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Па на ра-
ма 360. Аб' ект су свет най спад-
чы ны. (12+).
18.50, 22.45, 1.55 90-я: дзе ся-
ці год дзе, якое нас аб' яд на ла. 
(16+).
23.30 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).
5.10 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 19.30, 21.00, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Аме ры кан скі чо пер.
14.00, 7.10 Бе ар Грылс: вы жыць 
лю бой ца ной.
18.00, 20.00, 1.00 За ла тая лі ха-
ман ка.
0.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
2.00 Зроб ле на з дру гас най сы-
ра ві ны.
2.55 Эка но мім па лі ва.
3.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
5.30 У па го ні за кла сі кай.

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х». 
(16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ус ход — За хад». (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.40, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Клан юве лі раў» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Клуб рэ дак та раў» 
(16+).
22.30 Ура чыс ты сход і свя точ ны 
кан цэрт, пры све ча ныя 100-год-
дзю ўнут ра ных вой скаў МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
0.30 «Дзень спор ту».
0.45 «Па труль 113. За кад рам».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
9.05 «Свет на вы ва рат». (16+).
10.05, 17.30 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў» (16+).
12.10 «Арол і рэш ка. Юбі лей-
ны». (16+).
13.10 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
14.10 «На на жах». (16+).
15.20 Се ры ял «Ка вар ныя па-
ка ёў кі» (16+).
16.15, 0.20 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.25 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
19.35 «Свет на вы ва рат». (16+).
20.25 Фан тас ты ка «Макс Сціл» 
(12+).
22.05 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.10 «Біт ва эк стра сэн саў. 15-ы 
се зон». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Фар шы ра ва ныя яй кі.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Пе ла гія і бе лы 
буль дог». Маст. фільм. (12+).
9.15, 16.05 «Апош ні дзень». 
Глеб Стры жэ наў (12+).
9.50 «Сі ла ве ры».
10.15, 16.45 «Ма нія ве лі чы». 
Маст. фільм (12+).
12.55 «За ла ты шля гер — 2015». 
«Усё най леп шае для вас...»
14.10, 22.15 «Крам лёў скія лей-
тэ нан ты». «Пе ра пы не ны па лёт 
«Флі ге ра» (12+).
14.50, 21.05 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм. 
(12+).
19.25 «Ка мер тон». За слу жа-
ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр Ці мош кін.
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі «Рас кі-
да нае гняз до».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Час кі но». Ра бо ты сту-
дэн таў Бе ла рус кай дзяр жаў най 
ака дэ міі мас тац тваў.

7.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ін ды ян-
Уэлс. 1/4 фі на лу.
10.45 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хал мен ко лен. Спрынт. Муж-
чы ны.
12.05, 15.50 Фут бол. Лі га Еў-
ро пы УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч 
у ад каз.
14.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Жа раб' ёў ка 1/4 фі на лу.
14.25 Аг ня вы ру беж.
15.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Жа раб' ёў ка 1/4 фі на лу.
15.20 Авер тайм.
17.40 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хал мен ко лен. Спрынт. Жан-
чы ны.
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Дру гі паў фі нал. Дру гі матч.
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.

21.20 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя мат-
чы. Агляд.
22.20 Ха кей для ўсіх.
22.50 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Ідэа льны ра монт» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 «Ня хай га во раць» 
(16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20, 23.50 Ка ме дыя «Мы з 
джа за» (12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў прыдачу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Го лас. Дзе ці». Но вы се-
зон (6+).
22.55 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.25 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 17.10, 22.00 «Гля дзець 
усім!» (16+).
11.50 «Эніг ма». Се ры ял (16+).
13.50 «Джо кер». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
15.30 «Ме ха ніч ны апель сін» 
(16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».

17.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 Ка ме дыя «Ка лі до ры ча-
су». (12+).
23.05 «Пад кід ны». Се ры ял 
(16+).

6.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
6.55, 8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.50 На ві ны (бя гу чы ра док).
9.30, 10.05, 13.15 Се ры ял «Кра і-
 на 03». (16+).
14.00, 2.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Чыр во ны па ва рот» (12+).
17.15, 19.10 Се ры ял «Як раз-
вес ці міль я не ра». 1—3-я се-
рыі (16+).
19.00, 00.40 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
21.00 Маст. фільм «Ма ма» (16+).
00.40 Маст. фільм «Па куль б'е 
га дзін нік»(12+).
1.00 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
1.30 Маст. фільм «Аме ры кан-
ская дач ка» (12+).
3.25 «Лю бі мыя ак цё ры». Ар мэн 
Джы гар ха нян (12+).
3.55 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох» (12+).
5.45 М/ф (6+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 Се ры ял «Па го ня за мі ну-
лым». (12+).
13.15 «Па кой сме ху». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
20.40 «Гу ма ры на». (16+).

23.10 Се ры ял «Ка мен ская». 
(16+).
0.55 Маст. фільм «Ка валь май-
го шчас ця». (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40, 23.30 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ку рорт ная па-
лі цыя». (16+).
16.35 Се ры ял «Бе ра га вая ахо-
ва». (16+).
19.40 «НЗ. Рас сле да ван не». (16+).
20.10 Маст. фільм «Пла та па 
лі чыль ні ку». (16+).
0.05 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.00 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
10.00, 19.40 Се ры ял «Ве цер, 
які ма люе» (12+).
10.10 «Зда роўе».
11.00 Дра ма «Раз бу ра ны па-
лац» (12+).
12.50 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.20 Дра ма «Ві кінг» (16+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.15 Се ры ял «Гром у раі» (16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
20.05 Маст. фільм «Лар га Вінч. 
Змо ва ў Бір ме» (16+).

Пят ні ца, 
16 сакавіка
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АНТАНТ

17—18 лю та га 2018 го да ў ста-

ліч най СДЮ ШАР № 11 па шах-

ма тах і шаш ках прай шоў тур нір 

па мя ці вя до ма га бе ла рус ка га 

май стра Да ві да Якаў ле ві ча Бер-

 жа ца. У тур ні ры пры ня лі ўдзел 

34 ша шыс ты, част ка з якіх аса біс та

ве да лі Д. Бер жа ца і гу ля лі з ім у 

ад ных спа бор ніц твах. Пе ра мог у 

тур ні ры між на род ны май стар з 

Ра сіі Ар цём Агей кін (Ніж ні Ноў-

га рад) — 13 ач коў з 18 маг чы-

мых. Шэсць ша шыс таў на бра лі па 

12 ач коў, па дзя ліў шы мес цы з 

2-га па 7-е. Най леп шай у жа но-

чым за лі ку ста ла май стар Яна 

Яку бо віч (5-е мес ца ў агуль-

ным за лі ку). У за лі ку ве тэ ра наў 

1-е мес ца ў грос май стра Ар ка дзя 

Плак хі на (8-е мес ца ўво гу ле).

Для ра шэн ня пра па ну юц ца 

кам па зі цыі, скла дзе ныя вя ду чым 

ад дзе ла, якія пры свя ча юц ца па-

мя ці Д. Я. Бер жа ца.

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па чы-

на юць і вый гра юць.

№ 12

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

b6, c7, e1, g1, h2, h4 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, 

c3, d2, d4, d8, f4, f6, g7 (8).

№ 12

№ 13

Бе лыя прос тыя шаш кі: a7, 

b4, c3, c5, d4, g3, h2 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: a3, 

d6, d8, e7, g5, g7, чор ныя дам кі: 

b8 (7).

№ 14

Бе лыя прос тыя шаш кі: 21, 

24, 26, 32, 35, 38, 40 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 27, 39 (8).

Проз ві шчы чы та чоў, якія да-

шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу-

дуць апуб лі ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 57 ад 23.02.18.

№ 9 11.ed4 cxg1 12.ab4 axc3 

13.bxa5 de5 14.fxd6 hg5 15.hxf6 

gxc7 16.axd8 gc5 17.de3 +

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), В. Стат ке віч (п. Зя лё ны 

бор Іва цэ віц ка га ра ё на), В. Пань-

ко (Ка мя нец), І. Ана ніч (Грод на), 

А. Шур пін (Івя нец), В. Ваўч коў

(Ма ла дзеч на), П. і В. Шуль гі, 

А. Ліц ві наў (усе Мінск), В. Таў ка чоў

(Клі ма віц кі ра ён), В. Бан да рык 

(Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10А, 220013, г. Мінск,

e-maіl: іnfo@zvіazda.by, або 

vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту

Ш А Ш К І Ш А Ш К І 
(«ЗВЯЗ ДА»)(«ЗВЯЗ ДА»)
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