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З 14 да 16 жніў ня ў Дра-

гі чы не ад быў ся тра ды цый ны 

29-ы па лі ку тур нір па рус кіх 

шаш ках — «Ет вызь-2020». 

У спа бор ніц твах узя лі ўдзел 

60 ша шыс таў, у тым лі ку 

15 май строў спор ту. Пе ра мог 

у тур ні ры між на род ны май-

стар з Мін ска Аляк сей Ку ні-

ца — 13 ач коў з 18 маг чы мых. 

Сем удзель ні каў на бра лі па 

12 ач коў. Леп шы ка э фі цы ент 

вы веў на дру гое мес ца май-

стра з Грод на Эму Ма ка рэ віч. 

Брон за да ста ла ся кан ды да ту 

ў май стры з Дра гі чы на Мі ка-

лаю Пі цу ху.

№ 90

№ 90 А. Ба ку мец

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, 

c3, d4, e3, f2, f4, h2 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a5, b6, c7, f8, g5, h6, h8 (7)

У па зі цыі на дыя гра ме бе-

лыя, вы ка рыс тоў ва ю чы па-

гро зы, пры му ша юць су пер ні ка 

прай сці ў дам кі, за тым пе ра-

ма га юць.

1. h2-g3! c7-d6 (трэ ба ра-

та вац ца ад па гро зы 2. св4+) 

2. g3-h4!! f8-g7 (чор ныя вы му-

ша ны пры маць «па да ру нак», 

бо страч ва ец ца шаш ка) 3. h4:f6 

g7:b4 4. a3:a7 a5-b4 5. a7-b8 

b4-a3 6. b8:g3 a3-b2 [ 6...h6-g5 

7.e3-f4 g5:c5 8. g3-e5 x ] 7. e3-f4 

b2-a1 8. g3-h2 x

Яшчэ не каль кі кам па зі цый 

пра па ну ем вы ра шыць са ма-

стой на.

№ 91 Ана толь Ба ла нюк 

(Укра і на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

d2, f2, g3, b4, f4 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, h2, d4, c5, e5, d6, e7 (7)

№ 92 В. Ва ру шы ла

Бе лыя прос тыя шаш кі: f2, 

d4, b6 бе лыя дам кі: c1(4)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h2, f6, a7, g7, d8, чор ныя дам кі 

d6 (6)

№ 93 В. Круч коў (Укра і на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 46, 

38, 39, 28, 30, 24, 19, 14 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

41, 37, 40, 35, 27, 23, 6, 7 (8)

№ 94 В. Круч коў

Бе лыя прос тыя шаш кі: 44, 

37, 35, 27, 24, 19, 11 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

36, 40, 28, 25, 12, 9, 10 (7)

№ 95 Ігар Ця рэш ка (Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 48, 

50, 44, 45, 38, 39, 31, 32, 33, 27, 

30, 16, 15 (13)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

34, 35, 23, 24, 17, 19, 12, 13, 7, 

8, 10, 2, 4 (13)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць. 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 № 121 ад 28.08.2020.

№ 84 1. cd4? ed6 2. dg5 de5 

3. fd6 hd2 4. ce3 ab8+. Ні чыя 

бы ла маг чы ма пас ля 1. cd2 ac1 

2. fe5 ff2 3. cd4 ce3 4. dc1+

№ 85 1. 20-14 39:46 2. 14:05 

46:14 3. 05:18 12:23 4. 34-29 

23:34 5. 50-44 +

№ 86 1. 23-18 17:48 2. 18:07 

02:11 3. 13:02 24:13 4. 02:18 

35:24 5. 18-34 48:30 6. 25:34+

№ 87 1. a5-b6 c5:a7 2. e3:c5 

d6:d2 3. f4:h6 h2:f4 4. c1:g5 a3:c1 

5. f2-e3 c1:f4 [ 5...h4:f6 6. e3-f4 

c1:g5 7. h6:e3 f6-e5 8. e3-c5 e5-

f4 9. c5-f2 ] 6. g5:e3 h4-g3 7. e3-

f4 g3:e5 8. h6-e3+

№ 88 1. h6-g7 f8:h6 2. a5-

b6 c5:a7 3. e3:c5 d6:b4 4. f4:f8 

h2:f4 5. f8:g5 h6:f4 6. e1-d2 c3:g3 

7. h4:f2 a7-b6 8. a1-b2 b6-c5 

9. b2-c3+

№ 89 1. d2-e3 c5:a3 2. e3:c5 

d6:b4 3. f4:f8 h2:f4 4. f2-e3 f4:d2 

5. e1:a1 b4-c3 6. f8-h6 a3-b2 

7. h6-c1 + (аў тар кам па зі цыі — 

В. Ва ру шы ла).

З ліс тоў чы та чоў: «Дзя куй 

вя ду ча му за вы дат на па да бра-

ны ма тэ рылял. Ра шаць бы ло 

ці ка ва», — пі ша Фё дар Кар пей 

з Мя дзе ла.

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі В. Ду да рэ віч (Ба ра на-

віц кі р-н, в. Но вая Мыш), А. Га-

ла ва наў, П. і В. Шуль гі, (усе — 

Мінск). С. Ра шэ цін (Ашмя ны), 

Ф. Кар пей, Л. Жы хар (абод ва — 

Мя дзел), У. Пань ко (Ка ме нец), 

І. Ана ніч (Грод на), В. Ваўч коў 

(Ма ла дзеч на), В. Таў ка чоў (Клі-

ма віц кі р-н).

Пі шы це па ад ра се: 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.

Кад ры жыц ця і вя лі кае 
мас тац тва на «Бе ла русь 3»

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2020 го да
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Во сень са «Звяз дой»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў-

год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це 
і да сы лай це да 14 каст рыч ні ка 2020 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.

Ся род пад піс чы каў 16 каст рыч ні ка 2020 го да бу дуць ра зы гра ны 
7 здраб няль ні каў-чо пе раў Galaxy GL і су пер прыз — суш ка для 
ага род ні ны і са да ві ны Redmand. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ныя ў 
га зе це «Звяз да» да 25 каст рыч ні ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі да 31 снеж ня 
2020 го да пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на 
ІV квар тал або ІІ паў год дзе 2020 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж-
ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма-
юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Во сень са «Звяз дой» чы тай це 
ў ну ма ры 165 га зе ты «Звяз да» ад 26 жніў ня.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.09.2020 да 31.12.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3840 ад 21.08.2020 го да вы да дзе на Мі ніс тэр ствам 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 122

На тэ ле ка на ле АНТ з 12 ве рас ня 

гле да чоў ча кае прэм' е ра — пра-

гра ма «101 пы тан не да рос ла му». 

Гэ та ток-шоу, дзе да рос лы ге рой 

бу дзе ад каз ваць на пы тан ні дзя-

цей 9—17 га доў. А ма дэ ры руе іх

раз мо ву вя ду чы, чый го лас мы 

чу ем толь кі за кад рам.

Удзель ні ка мі пер шых вы пус каў ста-

нуць ар тыст ба ле та і вы клад чык Мі ка лай 

Цыс ка ры дзэ, спя вач ка Дзі я на Ар бе ні на, 

рэ пер Feduk, мас тац кі кі раў нік Тэ ат ра

са ты ры Аляк сандр Шыр вінт, ар тыст -

ка Па лі на Га га ры на і мно гія ін шыя. Так, 

у най блі жэй шай прэм' ер най пра гра ме 

ге ро ем бу дзе ўрач Дзя ніс Пра цэн ка, 

у яко га юныя ін тэр в'ю е ры рас пы та юць 

пра не бяс пе ку ві ру са, стаў лен не да ўра-

чэб ных па мы лак, а так са ма пра вы бар 

пра фе сіі і пра гу лы ў шко ле, ме ды цын скі 

гу мар і за леж насць жыц цё ва га пос пе ху 

ад ацэ нак у атэс та це.

Як ка жа тэ ле вя ду чы Сяр гей Шу бян-

коў (яго го лас мы чу ем у пра гра ме за 

кад рам), аў ды то рыю ча кае вяр тан не тэ ле -

шоу, якое ве да лі і лю бі лі доў гія га ды, 

у но вым фар ма це. «У но вым се зо не мы 

імк ну лі ся за ха ваць усё тое, за што аў ды-

то рыя па лю бі ла гэ тую пра гра му: дзі ця-

чую не па срэд насць, шчы расць і ад сут-

насць стра ху за даць ня зруч нае пы тан не 

ча ла ве ку. І кры ху «ажы ві лі» за кад ра ва га 

вя ду ча га, што мне вель мі пры ем на. Та му 

што ця пер я ма гу ў гу ма рыс тыч ным клю-

чы ка мен та ваць раз мо ву ге роя з дзець-

мі. Спа дзя ю ся, но вае жыц цё на ша га шоу 

бу дзе на сы ча ным і пра цяг лым!»

Што ж, хут ка ўба чым, на коль кі ўда ла 

прой дзе вяр тан не пра гра мы. Ча ка ем 

транс ля цыю пер ша га вы пус ка 12 ве рас-

ня на тэ ле ка на ле АНТ.

Спы тай це ў да рос лыхСпы тай це ў да рос лых

Во сень па тра ды цыі на тэ-

ле ба чан ні ра дуе прэм' е ра-

мі. І на са цы я куль тур ным 

тэ ле ка на ле Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі нас ча ка юць 

ці ка выя па дзеі. Тут 13 ве-

рас ня прад ста вяць но вы 

пра ект улас най вы твор-

час ці «Кад ры жыц ця», а 

ў кан цы ме ся ца гле да чы 

ўба чаць тэ ле вер сію ба ле та 

«Пер Гюнт». Акра мя гэ та-

га, вя до ма, не абы дзец ца 

без тэ ма тыч ных пра грам, 

па ка зу да ку мен таль на га і 

мас тац ка га кі но.

Што датычыцца но ва га пра-

ек та, то «Кад ры жыц ця» — гэ та 

цыкл ін тэр в'ю з вя до мы мі прад-

стаў ні ка мі твор чай ін тэ лі ген цыі 

на шай кра і ны. Пра ект пра па нуе 

гле да чам аб ноў ле ны фар мат 

зна ё май пра гра мы «Май стры 

і ку мі ры» — у ары гі наль най 

сту дый най «кі на за ле» з но вы-

мі дэ ка ра цы я мі. Праз ар хіў ныя 

ві дэа ма тэ ры я лы і, ба дай, са-

мыя каш тоў ныя фон ды жы вых 

ча ла ве чых ус па мі наў за про ша-

ных гас цей зды мач ная гру па 

«Бе ла русь 3» ра зам з вя ду чы-

мі пра ек та Сяр ге ем Каць е рам 

і Ма ры най Дра гі най па спра буе 

па на зі раць за лё са мі твор цаў 

у са цы я куль тур ным кан тэкс це 

гіс то рыі кра і ны і знай сці пунк ты 

ўза ем на га ўплы ву.

— Праз гіс то рыі на шых ге-

ро яў у сту дыі — лю дзей зна ка-

вых і ці ка вых — мы за піс ва ем 

свое асаб лі вую куль тур ную бія-

гра фію на шай кра і ны, — ка жа 

кі раў нік і су вя ду чы пра ек-

та «Кад ры жыц ця» Сяр гей 

КАЦЬ ЕР. — Рас по ве ды на шых 

май строў уні каль ныя. І мне, у 

сваю чар гу, заў сё ды ці ка ва, як 

мой аса біс ты лёс пе ра ся ка ец-

ца з лё са мі твор чых лю дзей.

У пер шым вы пус ку пра гра-

мы, які вый дзе на «Бе ла русь 3» 

у на ступ ную ня дзе лю ў 19.25, 

гле да чоў ча кае су стрэ ча з кі на -

рэ жы сё рам, сцэ на рыс там, 

паэ тэ сай Але най Ту ра вай (аў тар

ані ма цый ных і гуль ня вых філь-

маў, дзе і «На ва год нія пры го ды 

ў лі пе ні», «Кін дэр ві лей скі пры-

від» і ін шыя). Яна па дзе ліц ца 

ўспа мі на мі пра дзя цін ства і 

зна ка мі тых баць коў, пра пер-

шыя кро кі на На цы я наль най кі-

на сту дыі «Бе ла русь фільм», а 

так са ма рас ка жа ма ла вя до мыя 

фак ты пра свае рэ жы сёр скія 

ра бо ты. Ві зу аль ным су пра ва-

джэн нем раз мо вы ста не па каз 

ар хіў ных ві дэа ма тэ ры я лаў з 

фон ду Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

А доў га ча ка ную прэм' е ру 

спек так ля «Пер Гюнт», якім 

ад крыў свой 88-ы се зон 

На цы я наль ны ака дэ міч ны Вя лі кі 

тэ ат ра опе ры і ба ле та, пры-

хіль ні кі мас тац тва ўба чаць 

27 ве рас ня ў эфі ры «Бе ла русь 3». 

Нас ча кае ха рэа гра фіч ная па-

 ста ноў ка ў 2 дзе ях на му зы-

 ку Гры га і па ма ты вах дра мы 

Іб се на. Гіс то рыю, на поў не ную 

скан ды наў скі мі міс тыч ны мі ма-

ты ва мі і ра ман тыч ны мі по шу ка-

мі ідэа лу, на мо ве тан ца вы ка-

жуць май стры сцэ ны — на ча ле 

з ды ры жо рам-па ста ноў шчы кам 

спек так ля, на род ным ар тыс там 

Бе ла ру сі Аляк санд рам Ані сі ма-

вым, ба лет май ста рам-па ста-

ноў шчы кам Сяр ге ем Мі ке лем 

і мас та ком-па ста ноў шчы кам 

Лю боўю Сі дзель ні ка вай.

Зды мач ная гру па ка на ла 

«Бе ла русь 3» пра вя ла адзін 

з прэм' ер ных ве ча роў ба ле та 

«Пер Гюнт» ра зам з пер шы мі 

гле да ча мі ў Вя лі кім тэ ат ры, а ў 

кан цы ме ся ца прад ста віць сва-

ёй тэ ле аў ды то рыі кра наль ную 

гіс то рыю зда быц ця са праўд на-

га «я» і бес смя рот най шчы рас ці 

ка хан ня ў тэ ле вер сіі спек так ля. 

Са чы це за пра гра май эфі ру і 

зна ём це ся з най леп шы мі тво-

ра мі мас тац тва, а так са ма з 

ты мі, хто іх ства рае.

Але на ДРАП КО.

Фо та 

Бел тэ ле ра ды ё кам па ніі.


