
У Го ме лі ад бы ло ся ма ла-

дзёж нае пер шын ство Бе ла ру сі 

па шаш ках-100.

Пе ра мож ца мі ста лі — Ін га 

Ба раш ка (Д11, Го мель), Сяр-

гей Аста паў (Ю11, Го мель), 

На стас ся Са ка ло ва (Д14, 

Баб руйск), Ге ор гій Вы дзер ка 

(Ю14, Грод на), Ма рыя Час на-

ко ва (Д17, Мінск), Сця пан Да ра-

шэн ка (Ю17, Жо дзі на), Па лі на 

Пет ру сё ва (Д20, Мінск), Мі ха іл 

Се мя нюк (Ю20, Мінск), Ве ра 

Хва шчын ская (Д27, Баб руйск), 

Аляк сей Ку ні ца (Ю27, Мінск).

У чэм пі я на це Бе ла ру сі па 

рус кіх шаш ках ся род муж чын-

ін ва лі даў па зро ку пе ра мог май-

стар спор ту Ула дзі мір Бе ля еў-

скі — 12 ач коў з 14 маг чы мых, 

на дру гім мес цы май стар Дзміт-

рый Фа дзе еў. Трэ цім фі ні ша ваў 

кан ды дат у май стры Мі ка лай 

Зо таў (у абод вух па 9 ач коў). 

У жан чын у трой цы пры зё раў 

Зі на і да Дзе мі дзен ка, Ма рыя Ля-

сун (па 9 ач коў з 12 маг чы мых), 

Іры на Ча рад ні чэн ка — 7 ач коў.

Па гля дзі це ці ка вы фраг мент 

гуль ні.

№ 29 В. Бе ля еў скі — В. Чыж.

Бе лыя прос тыя шаш кі: а3, 

с1, с3, d2, d4, е3, f4, g1, g3, h2 

(10).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, а7, b6, b8, с5, е7, f6, f8, h6, 

h8 (10).

Чор ныя маг лі пра вес ці кам-

бі на цыю «лес ві ца». Па ка жы це 

ўдар і аца ні це на ступ ствы.

№ 29

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі, скла-

дзе ныя на шы мі чы та ча мі.

№ 30 Ва сіль Мар цін ке віч 

(Глы бо кае).

Бе лыя прос тыя шаш кі: а3, 

а5, b6, с5, е1, g1, g3, h2 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а7, с7, d8, е3, е5, g7, h4 (7).

№ 31 Юрый Му ра даў (Ба-

ры саў).

Бе лыя прос тыя шаш кі: а5, 

b4, с1, с7, е1, h4, h6 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b8, d4, d8, е7, f4, f6, g5, h2 (8).

№ 32 Ю. Му ра даў.

Бе лыя прос тыя шаш кі: 12, 

15, 17, 19, 24, 25, 26, 27 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 6, 

9, 16, 21, 28, 37, 39, 40 (8).

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 № 85 ад 29.03.19.

№ 25 с3.g5(с3А)f4(f6)

h4.h:е:h6(с3)с1+

А(f6)f4(g3VР-01)h6.с1+

VР-01(с3)h4.h:е:h6(с3)с1+

№ 26 е5, d8, g3, f4, h8.+

№ 27 g5, е7 (е3) b8,е1+

№ 28 g5, е7 (е3) а3!, d2+

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), В. Ду да-

рэ віч (в. Но вая Мыш Ба ра на-

віц ка га р-на), Ф. Кар пей (Мя-

дзел), У. Стат ке віч (п. Зя лё ны 

Бор, Іва цэ віц кі р-н), У. 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. Ліць ві наў (усе Мінск), В. Таў-

ка чоў (Клі ма віц кі р-н), В. Бан-

да рык (Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц-

ка га, 10А, 220013, г. Мінск; 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

12 красавіка 2019 г.
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Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 86

′

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Ся род тых, хто вы пра буе 

сам і пра дэ ман струе гле да-

чам спар тыў ныя здоль нас ці, 

сі лу, вы нос лі васць і ка манд ны 

дух, — вя ду чая спар тыў ных 

на він АНТ Лю боў Ле а но віч і 

між на род ны агля даль нік Тэн-

гіз Дум ба дзэ, па пу ляр ны ро-

кер Іван Ва бі шчэ віч, спя вач-

ка і па сол доб рай во лі 

ААН Іс куі Аба лян, ды-

рэк тар шко лы з-пад 

Стоўб цаў Ста ні слаў 

Вой ніч, дру гая ві цэ-

міс Бе ла русь — 2018» 

На стас ся Лаў рын чук, 

дэ пу тат Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду, алім пій скі 

чэм пі ён у вес ла ван ні 

на ка ноэ Аляк сандр 

Баг да но віч, шмат-

дзет ная ма ці, юрыс кон сульт 

На тал ля Сі не віч, ва лан цёр 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў На стас-

ся Зен чан ка, на мес нік ды рэк-

та ра Мінск ага га дзін ні ка ва га 

за во да Дзя ніс Ра буш кін, суд-

ме дэкс перт-бі ё лаг Дзярж-

ка мі тэ та су до вых экс пер тыз 

Воль га Кі ся лё ва і ін шыя.

Пе рад кож ным эта пам 

удзель ні кі бу дуць пра хо дзіць 

май стар-кла сы і ін тэн сіў ныя 

трэ ні роў кі пад кі раў ніц твам 

вя ду чых бе ла рус кіх спарт-

сме наў, і ад па вед на на кож-

ным эта пе бу дуць вы зна ча-

ныя пе ра мож цы, якія атры-

ма юць бі ле ты на ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні. Але кан чат ко вую 

пе ра мо гу ў пра ек це за ва юе 

толь кі ад на ка ман да, і ме-

на ві та ёй у якас ці га лоў най 

уз на га ро ды ар га ні за та ры 

ўру чаць гра шо вы прыз і па-

да рун кі ад парт нё раў.

У эфі ры «Спорт-фак тар» 

возь ме старт з 5 мая.

ГА ТОЎ НАСЦЬ 
НУ МАР АДЗІН

19 кра са ві ка на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 5» вый дзе но вая 

пра гра ма «На ша Алім пі я да».

Яе вя ду чы Ге надзь Вай то віч зла дзіць 

«тэст-драйв» га лоў ных спар тыў ных аб'-

ек таў, якія пры муць кан ты нен таль ны 

фо рум, на ве дае трэ ні роў кі і да ве да ец-

ца экс клю зіў ную ін фар ма цыю ў трэ-

не раў бе ла рус кіх збор ных, а так са ма 

пра па нуе на шым спарт сме нам прай сці 

не звы чай ныя вы пра ба ван ні.

Так, ужо ў пер шым вы пус ку пра гра-

мы вя ду чы пра ве рыць на зруч насць для 

спарт сме наў і ба лель шчы каў страл ко-

вы комп лекс імя мар ша ла С. Ці ма шэн-

кі, стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

лёг кай ат ле ты кі па дзе ліц ца з гле да ча мі 

пра гно за мі і ча кан ня мі ад спа бор ніцт-

ваў па ды на міч най но вай лёг кай ат ле-

ты цы — DNA, якія прой дуць у Мін ску 

ўпер шы ню, а кан ды дат кі ў збор ную 

Бе ла ру сі па бас кет бо ле 3х3 бу дуць 

спа бор ні чаць у мет кас ці, за кід ва ю чы 

ў ко шык... буль бу з мак сі маль най ад-

лег лас ці.

Акра мя та го, рас ка за лі «Звяз дзе» ў 

ме ды я хол дын гу, «На ша Алім пі я да» па-

ка жа ві дэа ві зі тоў кі лі да раў бе ла рус кай 

на цы я наль най ка ман ды, а гле да чам пра-

па нуе пра ве рыць спар тыў ныя ве ды.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі МЫ — КА МАН ДА!
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Ад ят роў кі 
джга ла 

аж да вес ні чак
Свой, ад мет ны чы тач у 

га зе ты «Звяз да». Ён жа, 

хо чац ца ве рыць, гля дач 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 

3» і ў пры ват нас ці пра-

гра мы «Раз маў ля ем па-

бе ла рус ку». Гэ тая тэ ле-

вік та ры на ўжо ка то ры 

год у эфі ры і маг ла б 

вы хо дзіць да лей — у 

звыч ным фар ма це. Ад-

нак ства раль ні кі вы ра-

шы лі ўдас ка на ліць яго 

(над чым і пра цу юць)...

А па куль усе, хто ці ка віц-

ца мо вай, ша нуе яе і, маг-

чы ма, пла нуе ўдзел у вік-

та ры не, мо гуць пра ве рыць 

сваё ве дан не з да па мо гай 

«Звяз ды». Та кім чы нам, ці 

ве да лі вы, што:

азыз лы — 1) хва ра ві та 

тоў сты, апух лы, 2) азяб лы, 

на сты лы;

апе ка вац ца — (над кім-

чым) кла па ціц ца пра ка го-, 

што-не будзь, на кі роў ваць 

дзе ян ні, ахоў ваць чые-не-

будзь ін та рэ сы;

вес ні цы — ва ро ты ў 

двор або з два ра ў ага род, 

у по ле;

вес ніч кі — вуз кія дзвер-

цы ў пло це;

джгаць — 1) ку саць, 

ра ніць джа лам (пра на ся-

ко мых); ку саць (пра змей); 

2) хут ка іс ці, бег чы, ім чац ца;

пры лі та ваць — пры па-

яць;

рас коў заць — 1) яз дой 

або ка тан нем зра біць сліз-

кім; 2) раз мяць, рас цер ці, 

рас кі даць, раз ма заць (на-

га мі, це лам);

спля жыць — вы ні-

шчыць, вы се чы, раз бу рыць, 

зруй на ваць, са пса ваць што-

не будзь;

цы ба ты — 1) вы со кі і 

тон кі; 2) доў гі і тон кі;

ят роў ка — жон ка ад на го 

бра та ў ад но сі нах да жон кі 

дру го га бра та.

Ле та 1945-га. Ма ла ды ка ман-

дзір раз вед ро ты Ша ра паў трап-

ляе пас ля фрон ту па раз мер ка-

ван ні ў Мас коў скі кры мі наль ны 

вы шук, у ад дзел па ба раць бе з 

бан ды тыз мам. Як раз у гэ ты час 

у го ра дзе лю туе ня ўлоў ная бан-

да «Чор ная кош ка», па кі да ю чы 

за са бой след з ня бож чы каў і 

не рас кры тых спраў... 40 га доў 

та му ад бы ла ся прэм' е ра шмат-

се рый на га філь ма «Мес ца су-

стрэ чы змя ніць нель га», а праз 

30 га доў, у кра са ві ку 2009-га, у 

Кі е ве ка ля бу дын ка МУС ад кры-

лі пом нік Жаг ло ву і Ша ра па ву. 

У 2016-м пом нік ге ро ям філь ма 

паставілі так са ма ка ля бу дын ка 

ГУ УС Маск вы на Пят роў цы, 38.

Дэ тэк тыў па вод ле ра ма на 

бра тоў Вай не раў «Эра Мі ла-

сэр нас ці» стаў ад ной з най леп-

шых ра бот не толь кі рэ жы сё ра 

Ста ні сла ва Га ва ру хі на, але і ўсіх 

за ня тых ак цё раў. Пе ра гле дзець 

фільм мож на на на ступ ным тыд-

ні ў эфі ры «Бе ла русь 3», а да 

та го — пры га даць тое-сёе з гіс-

то рыі ства рэн ня кар ці ны.

На ро лю ка пі та на Жаг ло ва 

прэ тэн да ва лі Юрый Кузь мян коў, 

Ле а нід Яноў скі, Яў ген Сцяж ко, але 

вы бра лі Вы соц ка га — прак тыч-

на без проб. Ха дзі лі чут кі, 

што рэ жы сёр спе цы яль на 

за пра шаў на мас тац кую 

ра ду за ве да ма не пры дат-

ных для воб ра за ак цё раў, 

каб пад рых та ваць гле бу 

для пры няц ця Вы соц ка га. 

І гэ та быў стрэл у яб лы чак: 

Вы соц кі не толь кі бліс ку-

ча сыг раў не ад на знач на-

га ка пі та на мі лі цыі, але і 

пры вёў у кар ці ну мно гіх 

ін шых ак цё раў: Аляк санд-

ра Бя ляў ска га — Фок са, 

Вік та ра Паў ла ва — Леў чан ку, 

Іва на Борт ні ка — «Пра ма каш-

ку». Гэ та ён пры ду маў кар та вы 

ка ла рыт дроб на му зла дзюж ку 

«Кірпічу» — Са даль ска му, фа-

та гра фію Ва ры як пад каз ку для 

Ша ра па ва, ён зняў сцэ ну до пы ту 

Фок са, сцэ ны з Груз дзе вым і на-

ват пэў ны час пад мя няў Га ва ру-

хі на ў якас ці рэ жы сё ра, ка лі той 

вы му ша ны быў па ехаць на фес-

ты валь з па пя рэд нім сва ім 

філь мам... А вось спя ваць 

Вы соц ка му ў гэ тай кар ці не 

не да лі. Але ме на ві та яго 

за ро лю Жаг ло ва ад зна-

чы лі дзвю ма ўзна га ро да мі: 

пры зам жу ры Усе са юз на га 

кі на фес ты ва лю ў 1981-м 

і Дзярж прэ мі яй СССР 

у 1987-м (па смя рот на).

Доў га шу ка лі і ак цё ра, 

які ўва со біць пал ка га ідэа-

ліс та Ша ра па ва, — пе ра-

бра лі амаль паў та ра дзя сят ка 

кан ды да тур, у тым лі ку вель мі 

вя до мых — Аляк сандра Аб ду-

лава, Ста ні слава Са даль скага, 

Сяр гея Ні ка нен кі, — але тэ ле ві-

зій нае кі раў ніц тва на стой ва ла: 

толь кі Ула дзі мір Кон кін. І хоць са-

мі сцэ на рыс ты не ата я сам лі ва лі 

ма ла до га ін тэ лі гент на га ак цё ра з 

раз вед чы кам, які 42 ра зы ха дзіў 

праз лі нію фрон ту, за цвер дзі лі 

ме на ві та яго — вель мі ўжо быў 

па доб ны да «кам са моль ца, парт-

рэт яко га ў га зе тах дру ку юць».

На су пе рак да моў ле нас ці 

па між Дзярж тэ ле ра дыё СССР 

і Адэ скай кі на сту ды яй фільм 

атры маў ся не ся мі-, а пя ці се-

рый ным — дзе се рыі ска ра ці лі 

ў пра цэ се цэн зу ра ван ня і пе ра-

ман та жу. Усе вы ра за ныя кад ры, 

ка ля дзвюх га дзін, рэ жы сёр ад-

даў на Адэ скую кі на сту дыю, дзе 

яны і згу бі лі ся.

А ВЫ ВЕ ДА ЛІ, ШТО?..
У сцэ не ў біль ярд най ша ры 

ў лу зу за Вы соц ка га і Ку раў лё-

ва за га няў май стар — адзін з 

най леп шых біль яр дыс таў Адэ сы 

Ула дзі мір Іва ноў, па коль кі або-

два ак цё ры зу сім не ўме лі «ка-

таць ша ры».

Пад час зды мак у Адэ се Вы-

соц кі пра цяг ваў іг раць у тэ ат ры 

ў Маск ве — яго вез лі на мі лі-

цэй скай «Вол зе» з аэ ра пор та, а 

гры мёр па да ро зе пе ра ўтва ра ла 

Жаг ло ва ў Гам ле та.

Пад час зды мак па го ні за 

Фок сам ледзь не за гі ну-

лі кас ка дзё ры: ма шы на 

пе ра ку лі ла ся і ўпа ла не 

прос та ў ра ку Яў зу, а 

па гру зі ла ся ў мет ро вы 

глей...

Фі наль ную сцэ ну, дзе 

Ва ра за ста ец ца жы вой і 

бя рэ з дзет до ма пад кі ды-

ша, да зды ма лі ў апош-

ні мо мант, каб «пе ра пі-

саць» тра гіч ны фі нал.

«А ЦЯ ПЕР — ГАР БА ТЫ!»

Ска за на!
«Гэ та толь кі ты ра зум ны, а я так, па гу ляць вый шаў».

«Зло дзей па ві нен ся дзець у тур ме!»

«У кож най, на ват са май та ем най спра ве заўж ды зной дзец-
ца ча ла ве чак, які штось ці чуў, штось ці ба чыў, штось ці ве дае, 
пом ніць або зда гад ва ец ца».

«Без аб ра зія! Кан сер ва то рыю скон чыць не да дуць».

«Я па пят ні цах не па даю».

«Па час туй це да му за пал кай, гра ма дзя нін на чаль нік».

«Так што ня ма ў вас ме та даў су праць Кос ці Са пры кі на!»

«Твой ну мар шас нац ца ты!»

Шэсць ка ман даў па ча ты ры ўдзель ні кі ў кож най — 

жур на ліс ты, біз нес ме ны, ар тыс ты, прад стаў ні кі Ды-

рэк цыі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, гра мад скія дзея чы, 

тэ ле гле да чы — тра пі лі ў пра ект АНТ «Спорт-фак-

тар», здым кі яко га па ча лі ся дня мі. У спіс тэ ле ві зій-

ных спа бор ніц тваў увай шлі не каль кі дыс цып лін, якія 

мы гэ тым ле там уба чым у пра гра ме між на род на га 

спар тыў на га фо ру му: бег (эс та фе та 4х100 мет раў), 

стэн да вая страль ба, вес ла ван не, ве ла гон ка.
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