
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.00, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Чы чы лэнд». 
(0+)
8.40, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 Се ры ял «Ма ла дзёж ка-5». 
(12+).
10.40 Ка ме дыя «Усё мо гуць ка-
ра лі». (12+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Дзён нік 
док та ра Зай ца вай». (16+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Зме ша ныя па-
чуц ці». (12+).
0.00 Ка ме дыя «Баб нік». (18+).
1.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 Пер ні ка вы до мік. «Уся 
спра ва ў гу зі ку».
7.05 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Сяр гей Ста ля роў.
7.35 «Па да рож жы на ту ра ліс-
та».
8.05 «Ра сія, лю боў мая!» «Мо-
ва ке таў».
8.35 «Аб ацтва Даў нтан». Маст. 
фільм.
9.30 Ко лер ча су. Мі ха іл Уру-
бель.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Доб ры хло пец». Маст. фільм.
11.45, 16.00 Су свет ныя скар-
бы.
12.00 Гіс то рыя мас тац тва. Сяр гей 
Каў та ра дзэ. «Анд рэа Па ла дыё 
і За ха Ха дзід: ад кла січ най ві лы 
да су час на га біз нес-цэнт ра».

12.55 «Эніг ма. Крыс та Люд-
віг».
13.35 «Гіс то рыя, якая ідзе 
ў глыб ча соў». Дак. фільм.
14.30 «Рас сак рэ ча ная гіс то-
рыя». Дак. се ры ял.
15.10, 1.15 Да юбі лею Дзміт рыя 
Хва рас тоў ска га. Рус кія пес ні 
і ра ман сы.
16.15 «Пісь мы з пра він цыі». 
Аляк санд раўск-Са ха лін скі.
16.45 «Цар ская ло жа».
17.30 Ге ніі і лі ха дзеі. Кан стан цін 
Ушын скі.
18.00 «Род ная кроў». Маст. 
фільм.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15 «Лі нія жыц ця». Зель фі ра 
Трэ гу ла ва.
21.05 Кі но на ўсе ча сы. «За біць 
пе ра смеш ні ка». Маст. фільм.
23.35 «2 Вер нік 2».
0.20 Да 60-год дзя Ула дзі мі-
ра Мір зо е ва. Яфім Шыф рын 
у філь ме-спек так лі «П'е са для 
муж чы ны».
2.05 «Шу каль ні кі». «Скар бы 
Зі Ла».
2.50 «Ве цер уз доўж бе ра га». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
7.00 Маст. фільм «Па да рож жа 
ў ма ла досць» (16+).
8.15, 9.40, 13.50, 15.40, 17.00, 
18.50, 19.55, 21.40, 23.00, 0.45, 
2.45, 3.40 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
11.00 Дак. фільм «Фран цыя, 
пес ня...» (16+).
12.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка». Гурт 
«Стран ные игры». 1-я част ка 
(16+).
13.00 Дак. фільм «Вы ба ры-96. 
Страс ці па ўла дзе» (18+).
14.30 Маст. фільм «Зіг заг» 
(16+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1983. 
1-я част ка. 2009 год (16+).

19.00 Фільм-спек такль «Аб ра-
ба ван не апоў на чы». 1978 год 
(12+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Доў га жы-
ха ры ТБ «Што? Дзе? Ка лі?» 
2007 год (12+).
1.00 Маст. фільм «Дэ жа вю» 
(18+).
5.05 Дак. фільм «Ста рыя май-
стры» (12+).

4.00, 20.00, 0.05 Фут бол. Юнац-
кі чэм пі я нат све ту (U-17).
5.15, 14.00, 21.00, 2.30 Сну кер. 
Englіsh Open.
9.30, 12.45 Ве ла спорт (трэк). 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
10.45 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
11.15 Аў та гон кі. Се рыя WTCC. 
All Access.
11.45 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.

0.35 Ка ме дыя «Уік-энд у Па ры-
жы». (16+).
2.15 Ка ме дыя «Над звы чай ныя 
фан та зіі Чар лі Сво на-Трэ ця га». 
(16+).
3.50 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
4.35 Ка ме дыя «Рас се я ны». 
(0+).
6.15 Ка ме дыя «Раз вод па-
фран цуз ску». (12+).
7.45 Ка ме дыя «Па ле та». 
(16+).
9.20 Ка ме дыя «Эн цык ла пе дыя 
раз во даў». (16+).
11.00 Ка ме дыя «Ад на клас ні-
цы». (16+).
12.30 Пры го ды «Джунг лі». 
(6+).
14.00 Ка ме дыя «Сён ня ў ме-
ню». (16+).
15.55 Ка ме дыя «Но вы ста ры 
дом». (12+).
17.40 Ка ме дыя «Ся мей ка 
Ады». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Бін га бон га». 
(16+).
21.25 Ка ме дыя «Вяр тан не вы-
со ка га блан дзі на». (12+).

23.00 Ме лад ра ма «Маё вя лі кае 
грэ час кае вя сел ле-2». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55 «Ка ра лёк — пту шач ка пеў-
чая». Се ры ял (16+).
10.30, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10 «Сля пая» (12+).
13.10 «Ва раж біт ка» (12+).
14.15, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.15 «Трэн дзі» (16+).
15.45 «Здзел ка» (16+).
16.15, 2.30 «Ры жыя» (16+).
17.10 «13 зна каў за дыя ка» 
(12+).
18.05, 1.40 «Біт ва рэ ста ра наў» 
(16+).
19.05, 0.50 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
20.05 «Ко пы ў спад ні цах». Ка-
ме дыя (16+).
22.10 «Са вец кія ма фіі» (16+).
22.55 «Па тра шы це лі». Тры лер 
(16+).

6.10, 18.10 Двай ное жыц цё 
Чар лі Сан-Клаў да (16+).
8.05 Вя лі кія во чы (16+).
10.10 Ева: штуч ны ро зум (12+).
12.05 Су жэн цы Мор ган ва ўцё-
ках (16+).
14.10 Марс ата куе! (12+).
16.15 Мо ладзь (16+).
20.10 Аляк сандр (16+).
23.30 Дас ка на лы свет (16+).
2.10 Ён, я і яго сяб ры (16+).
4.10 На зад у бу ду чы ню-2 (6+).

6.20 Тры во ла ты і Ша ма хан ская 
ца ры ца. (12+).
7.55 Пры ходзь на мя не па гля-
дзець. (6+).
10.05 Клу шы. (16+).
12.15 Вол га-Вол га. (0+).
14.20 Апош ні за бой. (16+).
16.20, 4.20 Пар тыя для чэм пі-
ён кі. 3—4-я се рыі. (12+).
18.20 Ада рван не. (16+).

20.20 Тры во ла ты на да лё кіх 
бе ра гах. (0+).
21.55 Зло дзей. (16+).
0.05 Ка ля фут бо ла. (16+).
2.10 Не адэ кват ныя лю дзі. 
(16+).

6.00 Зра бі або па мры. (12+).
6.25, 7.40, 22.55 Код не бяс пе-
кі. (12+).
6.50, 5.10 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
8.05, 10.25, 14.55 Ме га за во ды. 
(12+).
8.55 Ша ша праз пек ла. (12+).
9.40, 19.30, 0.05, 2.25 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (12+).
11.10 Ле дзя ная да ро га. (12+).
11.55 Аў та-SOS. (12+).
12.40 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
13.25, 20.15, 22.30, 5.35 На ву-
ко выя не да рэ чнас ці. (12+).
15.45 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
17.15 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
18.00, 21.00, 0.50, 3.35 «Ты та-
нік»: спра ва за кры тая. (12+).
23.15, 3.10 Тай ныя гіс то рыі. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Плат-
фор ма. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Ка лек цы я не ры аў то. 
(16+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Бра ты Ды зель. (16+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 
(12+).
0.00 Раз бу раль ні кі ле генд: кас-
тынг. (16+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (16+).
2.55 Мя цеж ны га раж. (16+).

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, 2.10 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+).
10.55, 12.10, 18.40, 19.20 Се-
ры ял «Ніт кі лё су». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.45, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Спя вач ка». (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+).
22.35 Ме лад ра ма «Бі лет на 
два іх». (12+).
2.30 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Помс та». 
(16+).
11.05 «Шыф ры на ша га це ла». 
(12+).
12.05 Се ры ял «Тут нех та 
ёсць: ад куп лен не». (16+).
14.15, 20.20 «ЛавЛавСаr». (16+).
15.15 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». (16+).
16.20, 0.15 «Пін_код». Ін тэр -
актыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
19.05 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
21.10 «Не рас кры тыя тай ны». 
(12+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 «Біт ва эк стра сэн саў. 16-ы 
се зон». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Гру ца. Ман нік.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Мар га ры та На за-
ра ва». Ме лад ра ма. (16+).

9.20, 15.10 «Ган на і Ка ман-
дор». Маст. фільм (12+).
10.40 «Спра ва жыц ця». Рас ці-
слаў Ян коў скі.
10.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас та ка, за слу жа на га 
ра бот ні ка куль ту ры БССР Іва на 
Фя ці са ва.
11.20, 17.55 «Ле ген ды кі но». 
Ва лян цін Гафт (12+).
12.20 «Вя лі кія мас та кі». Мі ке-
лан джэ ла (12+).
13.10 Соль ны кан цэрт Аляк-
санд ра Са ла ду хі.
14.45 «Сі ла ве ры».
16.35, 21.05 «Пад пол ле. Вай на 
знут ры вай ны». «Ма гі ла льва» 
(12+).
17.00, 21.30 «Ма ёр Вет раў». 
Ба я вік. (16+).
19.30 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». «Ра манс пра за ка-
ха на га». Якаў На ву мен ка.
20.10 «Ка мер тон». За слу жа ная 
ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ак са на Вол ка ва.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Пес ні пад гі та ру».
22.45 «Час кі но».
22.55 «Гар бун». Маст. фільм 
(12+).

7.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. «Црве на Звез да» 
(Сер бія) — «Ар се нал» (Анг лія).
9.40 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
10.10 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. БА ТЭ (Бе ла-
русь) — «Кёльн» (Гер ма нія).
12.05 Авер тайм.
12.35 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
3-і тур. «Ды на ма» (Кі еў, Укра і-
на) — «Янг Бойз» (Швей ца рыя).
14.30 Фак тар сі лы.
15.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ку бак 
Крам ля. 1/2 фі на лу. (У пе ра-
пын ку — Спорт-мікс.)
18.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Крум ка-
чы» (Мінск) — ФК «Га ра дзея». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.55 Спорт-цэнтр.
21.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
3-і тур. Агляд гуль ня во га дня.
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вест Хэм» — «Брай тан». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

23.55 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Між на род ны тур нір.

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.
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!» (12+).
10.10 Се ры ял «За мах» (16+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.05 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
13.10, 23.45 «Да вай па жэ нім-
ся!» (16+).
14.20 «Час па ка жа» (16+).
16.20 Маст. фільм «Ма ма вый-
шла за муж» (12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.05 «Го лас». Но вы се зон (12+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі? у Бе-
ла ру сі» (16+).
0.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.05 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, 18.35 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
9.35, 17.35 «Са мыя ша кі ру -
ючыя гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
12.25, 22.00 «Гля дзець усім!» 
(16+).
12.35 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
13.50 Фан тас ты ка «Вай на 
све таў» (12+).
15.50 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

17.10 «Ад кры тая раз мо ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ра кет ны бой» (16+).
23.05 «Афе ра на трыль ён. 
Са мая да ра гая ар мія све ту» 
(16+).
23.55 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял (16+).

6.00, 17.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
7.30 Доб рай ра ні цы, свет! 
(16+).
8.35 Маст. фільм «Ёл кі-пал-
кі» (16+).
10.20 «Лю бі мыя ак цё ры» 
(12+).
11.25, 3.35 Маст. фільм «Ін-
спек тар ДАІ» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Се ры ял «Хат няя ра бот-
ні ца» (16+).
14.25 «Ін шы свет» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
19.20 Се ры ял «Цём ныя ла бі-
рын ты мі ну ла га» (16+).
23.10 Маст. фільм «Прын цэ са 
на га ро шы не» (6+).
1.00 «Тры май ся, шо у біз!» 
(16+).
1.25 «Каш мар вя лі ка га го ра-
да» (16+).
1.55 Маст. фільм «О, шчас ліў-
чык!» (16+).
4.50 Маст. фільм «Пад кі дыш» 
(0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
12.00, 20.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства». (12+).
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+).
22.10, 23.10 «Гу ма ры на». 
(12+).
0.20 Маст. фільм «Дру гі бе-
раг». (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+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.45, 23.25 «НЗ.bу».
10.20, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча 
ў пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.25 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.35 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Не ўскі». 
(16+).
23.55 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 Дра ма «Док тар Жы ва-
га» (16+).
14.15 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
16.00 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 Се ры ял «Да ра гі док-
тар» (16+).
18.30 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
19.20 «Вяр тан не».
19.45 Се ры ял «Ка ро на» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Ні ко лі не вяр-
тай ся» (16+).
23.00 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
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ШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБКЛУБ

Вы пуск №28

Шах мат ны кам па зі тар і жур на ліст 
з Брэс та Вік тар Жук, які ўжо быў гос-
цем на ша га клу ба, ня даў на вы пус ціў 
чар го вую бра шу ру — «Брэсц кі май-
стар Ула дзі мір Сай гін». Аў тар так пі-
ша пра ге роя свай го да сле да ван ня:

«Імя Ула дзі мі ра Сай гі на (29 лі пе-
ня 1917 — 29 лю та га 1992) бы ло вя-
до ма не толь кі ў Брэс це і Бе ла ру сі, 
але і ў Са вец кім Са ю зе, а ця пер — у 
Ра сіі. Ула дзі мір Сяр ге е віч — пер шы 
май стар спор ту СССР па шах ма тах, 
вы ха ва ны ка зан скай шах мат най ар-
га ні за цы яй... Май страм спор ту стаў 
у 1943 го дзе, ка лі ў Ка за ні ад быў ся 
матч на гэ тае зван не па між не ад на-
ра зо вым чэм пі ё нам Маск вы Ва сі лём 
Па но вым і 25-га до вым кан ды да там у 
май стры Ула дзі мі рам Сай гі ным. Пая-
ды нак быў вель мі ўпар ты і за вяр шыў-
ся ўні чыю — 7:7.

У 1945 го дзе Сай гін пе ра ехаў з 
Ка за ні ў Брэст. З 1947 па 1954 га-
ды май стар да мі на ваў у чэм пі я на тах 
БССР, уся го ж за ва ёў ваў зван не чэм-
пі ё на рэс пуб лі кі сем ра зоў. Вы сту паў 
і ў паў фі на лах пер шын ства СССР: 
Свярд лоўск, 1947 год — 5—6 мес цы; 
Кі еў, 1950 г. — 4—5 мес цы».

Сай гін до сыць па спя хо ва вы сту-
паў і ў ін шых усе са юз ных і рэс пуб лі-
кан скіх тур ні рах, удзель ні чаў у між-
на род ных мат чах БССР — Поль шча 
і БССР — Венг рыя. У 1954 го дзе 
яму да ве ры лі «пра эк за ме на ваць» у 
мат чы та ле на ві та га 17-га до ва га кан-
ды да та ў май стры з Ры гі. Той матч 
Сай гін прай граў (6:8), але ж яго са-
пер ні кам быў сам Мі ха іл Таль, бу ду чы 
сла ву ты чэм пі ён све ту!

Ужо ў ста лым уз рос це Сай гін пе ра-
ехаў на да во лі пра цяг лы час з Брэс та ў 
Ра сію, дзе не каль кі ра зоў быў чэм пі ё-
нам Стаў ра поль ска га краю, але паз ней 
вяр нуў ся ў го рад над Бу гам. Тут і за вяр-
шыў свой зям ны шлях. У па мяць пра 
Сай гі на ў Брэс це з 1993 го да ла дзяц ца 
шах мат ныя тур ні ры-ме ма ры я лы.

Вось ад на з пар тый брэсц ка га 
май стра.

У. Сай гін — Бжус ка (матч БССР — 
Поль шча, 1958). 1.Kf3 Kf6 2.d4 d5 3.c4 
e6 4.cd ed 5.Фc2 c6 6.Cf4 Cb4+ 7.Kbd2 
Ke4 8.a3 К:d2 9.К:d2 Cd6 10.Cg3 Фf6 
11.e3 Cf5 12.Фb3 C:g3 13.hg Фe7 
14.Ce2 0-0 15.g4 Cg6 16.f4 f6 17.Kpf2 
Лd8 18.Лh3 c5 19.dc Ф:c5 20. Лah1 
Cc2 21.Лc1 C:b3 22.Л:с5 Са2 23.b3 
d4 24.ed Kc6 25.Лc2, 1:0.

А вось пар тыя з ме ма ры я лу Сай-
гі на 2004 го да.

Д. Бу ла наў — А. Ся год нік. 1.d4 f5 
2.Kc3 g6 3.g4 d6 4.gf C:f5 5.e4 Cd7 
6.h4 h6 7.Kf3 Cg7 8.e5 Kc6 9.Cf4 Cg4 
10.Ce2 de 11.K:e5 C:e2 12.K:e2 Фd5 
13.Лg1 K:e5 14.de Фe4 15.Фd3 Фb4+ 
16.c3 Ф:b2 17.Ф:g6+ Kpf8 18.e6! Ф:a1+ 
19.Cc1 C:c3+ 20.Kpf1, 1:0.

* * *
Для ра шэн ня пра па ну ем мі ні я цю ру 

Ле а ні да Ле бе дзе ва (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крс6, Фh1, Лh2, Сg4, Кd7, 
пf3 (6).

Чор ныя: Крf4 (1).
Мат у 2 ха ды.
Ле а нід Ле бе дзеў на ра дзіў ся 

ў 1967 го дзе, жы ве ў Баб руй ску. 
Апуб лі ка ваў больш за 160 за дач, 
пе ра важ на мі ні я цюр, звыш 40 за дач 
ад зна ча ны ў кон кур сах. Брон за вы 
пры зёр чэм пі я на ту Бе ла ру сі, фі на-
ліст ка манд на га чэм пі я на ту све ту ў 
скла дзе бе ла рус кай збор най.

Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 
рэ дак цыі («Звяз да», вул. Хмяль ніц-
ка га, 10а, 220013, г. Мінск) або на 
элект рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 
vadіm_ne67@maіl.ru

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.Ке5. Пер шы мі пра віль на ад-
ка за лі Сяр гей Пунь ко, Ігар Ана ніч, 
Ула дзі мір Ізо таў, Сяр гей Ру до віч.

Ва дзім ЖЫЛКО.


