
З 26 сту дзе ня да 1 лю та га ў 

Рэс пуб лі кан скім цэнт ры алім пій-

скай пад рых тоў кі па шах ма тах і 

шаш ках ад бы ла ся пер шая лі га 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі па шаш ках-

64 ся род муж чын і жан чын, якая 

з'яў ля ла ся ад бо рач най да чэм-

пі я на ту кра і ны. У муж чын скім 

тур ні ры 36 ша шыс таў, ся род 

якіх два грос май стры і дзе сяць 

май строў спор ту па швей цар-

скай сіс тэ ме ў 9 ту раў ра зы гра-

лі шэсць пу цё вак у вы шэй шую 

лі гу чэм пі я на ту кра і ны. Ня гле-

дзя чы на па ра жэн не ў дру гім 

ту ры ад чэм пі ён кі Еў ро пы Ве ры 

Хва шчын скай, упэў не ную пе-

ра мо гу ў тур ні ры атры маў між-

на род ны грос май стар Яў ген 

Кан дра чэн ка (Го мель) — 14 ач-

коў з 18 маг чы мых, па 12 ач коў 

на бра лі май стры спор ту Аляк-

сандр Мар кін (Грод на), Ві таль 

Но ві каў (Ві цебск), кан ды дат у 

май стры Ма рат Леў (Сло нім), 

грос май стар Ве ра Хва шчын-

ская (Баб руйск) і май стар Алег 

Чэ па (Мінск) — яны і ста лі ўла-

даль ні ка мі ас тат ніх пя ці пу цё вак 

у вы шэй шую лі гу. У жа но чым 

тур ні ры 16 удзель ніц ра зы гра-

лі пяць пу цё вак на па вы шэн-

не ў кла се. У вы шэй шую лі гу 

па тра пі лі май стар спор ту Эма 

Ма ка рэ віч (Грод на) — 10 ач коў 

з 14 маг чы мых, Яў ге нія Швед 

(1-ы раз рад) — 10 ач коў. Кан-

ды да ты ў май стры Вік то рыя 

Ні ка ла е ва — 9 ач коў, Да р'я 

Ні кі фа ра ва — 9 ач коў і Лю боў 

Коб ры на (2-і раз рад) — 9 ач коў 

(усе Мінск).

Па гля дзі це ці ка выя пры кла-

ды гуль ні.

№ 10 Р. Лы сюк — Т. Ку тас

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

с3, е1, е5, f4, g3, h2 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, 

b8, с5, с7, е7, f8, h6 (7)

Абод ва пра ціў ні кі не за ўва-

жы лі пры го жа га вы гры шу. Па-

спра буй це ад шу каць шлях да 

пе ра мо гі за бе лых са ма стой-

на.

№ 11 А. Пра ві дзен цаў — 

М. Чэр нік

Бе лыя прос тыя шаш кі: а5, 

d2, е5, h2 (4)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b6, 

с7, g5, h6 (4)

1.еd6 се5 2.ас7 еf4 3. dс3? 

Бе лыя ўпус ка юць пе ра мо гу, 

трэ ба бы ло гу ляць 3.сd8 fе3 

4.df4 gе3 5.dа5+ зво дзя чы да 

вя до ма га эцю да.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

ў шаш кі-100 пра па ну юц ца кам-

па зі цыі, скла дзе ныя вя до мы мі 

ша шач ны мі кам па зі та ра мі.

№ 12 Г. Анд рэ еў (Лат вія)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 23, 

25, 28, 31, 34, 37, 40, 41 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 10, 

13, 14, 20, 21, 26, 35, 39, 43 (9)

№ 13 І. Івац ка (Укра і на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 21, 

23, 26, 27, 28, 33, 34, 48 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 7, 9, 

10, 12, 16, 17, 18, 35 (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.

Анонс: 24 лю та га ў 13.00 

ў Мін ску на вул. Жу коў ска га, 9 

(біб лі я тэ ка) ад бу дзец ца спа-

бор ніц тва па рус кіх шаш ках 

ся род ве тэ ра наў. Да вед кі па 

тэл. 8 (029) 9169360, Ме ля нец 

Але на Сця па наў на.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 81 ад 01.02.2019.

№ 6 1...gf4!, і бе лыя вы му-

ша ныя ад даць шаш ку, бо на 

2.gh2 вар тая кам бі на цыя 2...fg5 

3.h4d4 fе3 4.df4 dе5+

№ 7 1.с3-d4 е5:с3 2.с7:е5 

f6:d4 3.b6-с7 d8:b6

[ 3...b8:d6 4.е1-f2 с3:е1 

5.а5:с7 d8:b6 6.g3-h4 е1:g3 

7.h2:f8 ]

4.а5:с7 b8:d6 5.е1-f2 с3:е1 

6.g3-h4 е1:g3 7.h2:е3 b4-с3 

8.е3-с1 h8-g7 9.h4-g5+

№ 8 1.16-11 26:48 2.24-19 

13:35 3.33-28 22:44 4.11:02 

48:30 5.49:40 35:44 6.02:20 

25:14 7.50-44+

№ 9 1.34-30 25:34 2.32-27 

36:29 3.15:07 34-39 4.07-34 

39:30 5.35:24+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), В. Ду-

да рэ віч (вёс ка Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), У. Стат ке віч (па сё-

лак Зя ле ны Бор Іва цэ віц ка га 

ра ё на), 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 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, 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

15 лютага 2019 г.
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Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 82

У за лё ты ха дзіць 
не бяр вен не 
гру зіць...

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:

вы́ шту ка ваць — змай стра-

ваць што-не будзь, ра зум на кам-

бі ну ю чы, эка ном на рас хо ду ю чы 

ма тэ ры ял; вы га даць, вы кра іць;

дзя цю́к — юнак, хло пец; не-

жа на ты ма ла ды ча ла век;

за вэ ́дз гаць — за пэц каць, 

за бру дзіць;

мас ні ́ ца — дош ка пад ло гі; 

дош ка або бер вя но ў якім-не-

будзь драў ля ным на сці ле;

мі га це ́ць — па каз вац ца на 

ка рот кі час і зні каць з по ля зро-

ку; свя ціць, блі шчаць ня роў ным 

бляс кам;

па доў́ жны — які пра хо дзіць у 

кі рун ку даў жы ні або раз ме шча-

ны па даў жы ні ча го-не будзь;

рыш та ван́ не — ча со вае збу-

да ван не з до шак або ме та ліч-

ных тру бак, якое ўста наў лі ва-

ец ца ўздоўж сцен бу дын ка для 

пра вя дзен ня бу даў ні чых або 

ра монт ных ра бот;

як за вя заць — поў на, вель мі 

мно га; коль кі мож на, уво лю (бе-

ла рус кія сі но ні мы: як стаць, па 

(са мую) за вяз ку, у ра зор ву, аж 

це раз ву шы; рус кія ад па вед ні кі: 

до от ва ла, по гор ло);

у за лё ты ха дзіць — імк нуц-

ца вы клі каць пры хіль насць жан-

чы ны (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 

ха ляў кі сма ліць, уля гаць, за лё-

ты ра біць; рус кія: заводить шу-

ры-му ры, подбивать клинья).

ШОУ
Як шка да, што столь кі доб рых ро ляў у кі но сыг-

ра на да нас! Маг чы ма, пе ра жы ва ючы на сталь гію 

па са вец кім кі но, так па ду ма лі ства раль ні кі но-

ва га за баў ляль на га му зыч на-гу ма рыс тыч на га 

тэ ле пра ек та Пер ша га ка на ла «Га лоў ная ро ля». 

І пра па на ва лі гле да чам і 12 не пра фе сій ным ак-

цё рам — вя до мым пер со нам са све ту му зы кі, 

спор ту, тэ ле ба чан ня, якія ўсё жыц цё ма ры лі зняц-

ца ў кі но — здзейс ніць су мес нае па да рож жа па 

сю жэ тах і дэ ка ра цы ях лю бі мых кі на сту жак — ус-

пом ніць у дэ та лях, як зды маў ся той ці ін шы фільм, 

што пры дум ля лі «ад ся бе» ак цё ры на зды мач най 

пля цоў цы, якія пес ні там гу ча лі...

Кож ны вы пуск пра гра мы пры све ча ны пэў на му 

жан ру. Вя ду чыя Іры на Му рам ца ва і Па вел Пры-

луч ны пра па ну юць удзель ні кам (у іх лі ку, да рэ чы, 

на ша зям ляч ка На тал ля Па доль ская) з да па мо-

гай во пыт ных рэ жы сё раў сыг раць на ноў ге ро яў 

тых ці ін шых дэ тэк ты ваў, ме лад рам, ка ме дый, 

мю зік лаў — пе ра гле дзеў шы рэт ра-кад ры аль бо 

пра чы таў шы сцэ на рый «з ну ля». У перс пек ты ве 

му сіць вы зна чыц ца пе ра мож ца пра ек та, чые та-

лен ты жу ры і гле да чы ацэ няць най вы шэй. Пе ра-

мож цу абя ца юць га лоў ную ро лю ў ад ным з но вых 

пра ек таў Пер ша га ка на ла, а па куль са чыць за 

пе ры пе ты я мі шоу пе ра ўва саб лен няў «Га лоў ная 

ро ля» мож на што ты дзень па ня дзе лях на АНТ.

БІЯ ТЛОН
З 18 да 24 лю та га Рэс пуб лі кан скі цэнтр алім-

пій скай пад рых тоў кі па зі мо вых ві дах спор ту ў 

Раў бі чах пры ме су свет на вя до мых спарт сме-

наў — удзель ні каў чэм пі я на ту Еў ро пы па бія тло не 

і тра ды цый най «Гон кі ле ген даў». Па ка заць абедз-

ве па дзеі ў поў ным аб' ёме абя ца юць гле да чам 

тэ ле ка на лы «Бе ла русь 5» і «Бе ла русь 5 Ін тэр-

нэт». Як не без го на ру ад зна ча юць у Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі, на тра се бу дуць пра ца ваць амаль 

100 тэ ле ві зій ні каў і не толь кі тры су пер су час ныя 

пе ра соў ныя тэ ле стан цыі «Яні на», «Еф ра сін ня» і 

«Раг не да» з ін тэ ле кту аль най сіс тэ май кі ра ван ня і 

20 то на мі пер ша клас на га аб ста ля ван ня ў кож най, 

але так са ма ка ля 30 да дат ко вых ві дэа ка мер.

«Ба лель шчы кі ве да юць, што бія тлон ці ка вей 

за ўсё гля дзець па тэ ле ві за ры, але ў той жа час 

гэ та адзін з са мых скла да ных для па ка зу ві даў 

спор ту. У све це ўся го сем рэ жы сё раў, якія спе-

цы я лі зу юц ца на па ка зе бія тло на, і мы прос та аба-

вя за ныя ву чыц ца ў за меж ных ка лег, бо сё ле та 

Бе ла русь рых ту ец ца пры няць чэм пі я нат све ту па 

лет нім бія тло не, а ў 2021 го дзе — этап Куб ка све-

ту, які мы так са ма аба вяз ко ва па ка жам», — га во-

рыць ды рэк тар «Бе ла русь 5» Па вел Бу лац кі.

Та кім чы нам, 18 лю та га «Бе ла русь 5» па ка-

жа ўра чыс тае ад крыц цё чэм пі я на ту, а так са ма 

дзве гон кі — мас-старт і змя ша ную эс та фе ту з 

удзе лам Да р'і До мра ча вай і Над зеі Скар дзі на, 

20 лю та га — ін ды ві ду аль ныя гон кі муж чын і 

жан чын, 21 лю та га — су пер мікст і зме ша ную 

эс та фе ту, 23 лю та га — два спрын тар скія за-

бе гі, 24 лю та га — муж чын скую і жа но чую гон кі 

пе ра сле ду. А за паў га дзі ны да кож на га стар ту 

гле да чам пра па ну юць за хап ляль нае «Прэв'ю», 

а так са ма све жыя на ві ны і экс клю зіў ныя ін тэр-

в'ю зна ка мі тых спартс ме наў.

РО ЗУМ
У пра гра ме «Су свет ныя гуль ні ро зу му» ад ны 

з са мых вя до мых эру ды таў на пост са вец кай 

пра сто ры — Ана толь Ва сер ман і Раў шан Ас-

ке раў — спа бор ні ча юць з пра фе сі я на ла мі ў 

роз ных сфе рах, ад стой ва ю чы пе ра ва гу шы ро ка 

раз ві та га ін тэ ле кту над про філь най спе цы я лі-

за цы яй. Гэ та вік та ры на з'яў ля ец ца пэў най рэ-

ін кар на цы яй пра гра мы «Гуль ні ро зу му», якая 

вы хо дзі ла ў тэ ле ві зій ным эфі ры амаль 15 га доў 

та му, на ват га лоў ныя ге роі — тыя ж са мыя. 

Зрэш ты, па гля дзець і па слу хаць ра зум ных лю-

дзей ні ко лі не бу дзе ліш нім.

Кож ная гуль ня, тэ му якой за дае госць — на-

прык лад, мас так, рэ жы сёр, спарт смен — скла-

да ец ца з трох раў ндаў, ад больш прос тых да 

скла да ных пы тан няў, якія мо гуць мець не адзін 

ад каз. Той з удзель ні каў, які дае больш пра-

віль ных ад ка заў і ад па вед на за раб ляе больш 

гуль ня вых гро шай, пра хо дзіць у фі нал — і ўжо 

там у адзі ноч ку ад каз вае на са мае скла да нае 

ме га-пы тан не, у той час як спе цы яль ны аў та мат 

кож ныя 10 се кун даў «па глы нае» част ку маг чы-

ма га вый гры шу. Сло вам, пра ве ра нае ча сам 

спа лу чэн не ін тэ ле кту і аза рту. Ці ка ва? Гля дзі-

це «Су свет ныя гуль ні ро зу му» што пят ні цу на 

тэ ле ка на ле «МІР».

Да 30-год дзя вы ва ду са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на тэ ле-

ка нал АНТ пад рых та ваў ад мыс ло вы да ку мен таль ны фільм 

«Су ро вая па мяць Аф га на». Ідэя рэа лі за ваць та кі пра ект 

уз нік ла яшчэ ле там мі ну ла га го да, а здым кі па ча лі ся ў 

ліс та па дзе і доў жы лі ся не каль кі ме ся цаў.

Як рас каз вае аў тар філь ма Тэн гіз Дум ба дзэ, у гэ тых ві дэа ўспа-

мі нах пе ра пля лі ся лё сы роз ных удзель ні каў ва ен ных дзе ян няў на 

аф ган скай зям лі: «Адзін з та кіх лю дзей — Вік тар Шэй ман, які на 

пра ця гу двух га доў пад Кан да га рам ка ман да ваў 38-й асоб най гвар-

дзей скай па вет ра на-дэ сант най бры га дай... Мы па бы ва лі ў Аф га ні-

ста не і су стрэ лі ся з ві да воч ца мі па дзей, якія ад бы ва лі ся 30 га доў 

та му. Ка мусь ці мо жа па да вац ца не ве ра год ным, але жы ха ры гэ тай 

кра і ны сён ня з на сталь гі яй згад ва юць 80-я і пры сут насць са вец кіх 

вой скаў, бо, ня гле дзя чы на ўсе скла да нас ці, на той час бу да ва лі ся 

шко лы, за во ды, да ро гі, у лю дзей бы ла ра бо та...»

Пра тое, як жы ве Аф га ні стан праз 30 га доў і якім пом няць яго 

бы лыя са вец кія ва ен на слу жа чыя і там тэй шае мір нае на сель ніц-

тва, фільм рас ка жа ўжо сён ня ўве ча ры, а так са ма ў на ступ ную 

су бо ту — 16 лю та га, у 16.20.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та па да дзе на тэ ле ка на лам.

Тры на го ды ўклю чыць тэ ле ві зарДЗЕ ЛЯ ПА МЯ ЦІ


