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На ступ ную за да чу склаў наш чы тач 

Мiха iл Ко шаль з Мiн ска (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крg6, Фb4, Лh7, Сh2, Ка4, Кd6 

(6).

Чор ныя: Крd5, Са8, Кf1, Кf2, пп. b6, d2, 

d7, е5, е6 (9).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад рас рэ дак цыi 

(«Звяз да», вул. Хмяль нiц ка га, 10А, 220013, 

г. Мiнск) або на элект рон ны ад рас вя ду ча-

га ад дзе ла: vadim_ne67@mail.ru

* * *
Сё лет нi чэм пi я нат Еў ро пы ся род юна коў 

i дзяў чат па зра зу ме лых пры чы нах пра-

хо дзiў як ан лайн-тур нiр. У роз ных уз рос-

та вых ка тэ го ры ях за Бе ла русь вы сту па лi 

амаль два дзя сят кi юных шах ма тыс таў. 

Най леп шы вы нiк па ка за ла чэм пi ён ка краi-

ны ся род жан чын Аляк санд ра Та ра сен ка 

з Брэс та, якая за ва я ва ла за ла ты ме даль 

ся род дзяў чат да 14 га доў (7 пе ра мог, 

1 прой грыш i 1 нi чыя). Ся род юна коў да 

14 га доў «брон зу» атры маў Дзя нiс Ла за-

вiк. Доб рыя вы нi кi па ка за лi так са ма Ксе-

нiя Нор ман (4-е мес ца ся род дзяў чат да 

14 га доў), Ксе нiя Зе лян цо ва (5-е мес ца ся-

род дзяў чат да 16 га доў) i Ар цём Бя ляў скi 

(5-е мес ца ся род хлоп чы каў да 12 га доў).

Вось не каль кi пе ра мож ных пар тый но-

вай чэм пi ён кi Еў ро пы са зга да на га спа-

бор нiц тва.

Аляк санд ра Та ра сен ка — Элiф Кес кiн 

(Тур цыя). 1. e4 c5 2. c3 d5 3. ed Ф:d5 4. d4 

cd 5. cd Кf6 6. Кf3 g6 7. Кc3 Фa5 8. Сc4 Сg7 

9. Кe5 0-0 10. 0-0 a6 11. Сe3 b5 12. Фf3 Лa7 

13. Сb3 Лc7 14. Сf4 Сb7 15. Фh3 e6 16. Кd3 

Л:c3 17. bc Ф:c3 18. Сe5 Кc6 19. Лac1 

Фa5 20. Кc5 Сc8 21. С:f6 С:f6 22. Кe4 Сg7 

23. Л:c6 Сb7 24. Л:e6 fe 25. Ф:e6+ Крh8 

26. Кd6 С:d4 27. К:b7 Фd2 28. Кd6 С:f2+ 

29. Крh1 Крg7 30. Фe5+ Крh6 31. Кf7+ 

Л:f7 32. С:f7 Фd3 33. Фf4+ g5 34. Ф:f2 Фd6 

35. Фf6+ Ф:f6 36. Л:f6+ Крg7 37. Л:a6 Кр:f7 

38. Лb6, 1:0.

Аляк санд ра Та ра сен ка — Лу i за Ба шы-

лi на (Гер ма нiя). 1. e4 c5 2. Кf3 e6 3. c3 d5 

4. ed ed 5. d4 Кf6 6. Сe3 c4 7. b3 cb 8. аb 

Сd6 9. Сd3 Кc6 10. 0-0 0-0 11. Кbd2 h6 

12. h3 Сe6 13. c4 b6 14. Лc1 Кb4 15. Сb1 

Лc8 16. c5 Сb8 17. Лe1 Кd7 18. Кf1 bc 19. dc 

Фa5 20. Фd4 Кa6 21. Сd2 Фb5 22. b4 Фc6 

23. Фd3 Кf6 24. b5 К:c5 25. bc К:d3 26. С:d3 

Лfd8 27. Сa6, 1:0.

Агне са-Ста фа нiя Тэр-Аве цi ся на (Лат-

вiя) — Аляк санд ра Та ра сен ка. 1. e4 e6 

2. d4 d5 3. Кd2 Кc6 4. c3 de 5. К:e4 e5 6. d5 

Кce7 7. Сc4 f5 8. Кg5 Фd6 9. Фb3 a6 10. a4 

Кf6 11. Сd2 Кe:d5 12. 0-0-0 c6 13. К1f3 h6 

14. Кh3 Сe7 15. Лhe1 Кe4 16. Сe3 Сe6 

17. Ф:b7 0-0 18. Фb3 Лab8 19. Фa2 Лfd8 

20. Кd2 Кe:c3 21. bc К:c3 22. С:e6+ Крh8 

23. Фc4 Фa3+ 24. Крc2 Фb2х

* * *
Цi ка вы сё ле та атры маў ся чэм пi я нат 

Брэс та, дзе пер шае i дру гое мес цы па-

дзя лi лi май стры Ан тон Ся год нiк (ён пер шы 

па да дат ко вых па каз чы ках) i Дзмiт рый Бу-

ла наў. Вось ад на з пар тый чэм пi ё на.

Мi ха iл Яшчук — Ан тон Ся год нiк. 1. e4 

e5 2. Кf3 Кf6 3. d4 ed 4. e5 Кe4 5. Фe2 Кc5 

6. К:d4 Кc6 7. К:c6 dc 8. Сe3 Сe6 9. Кc3 

h5 10. Лd1 Фh4 11. Лd4 Сg4 12. Фd2 Кe6 

13. Лd7 Лd8 14. Л:d8+ Ф:d8 15. Ф:d8+ 

Кр:d8 16. Кe4 Сf5 17. Сd3 С:e4 18. С:e4 

Сc5 19. Крe2 Крe7 20. c3 Лd8 21. f4 f6 

22. Лf1 С:e3 23. Кр:e3 Кc5 24. Сc2 Лd5 

25. c4 Лd8 26. Сg6 h4 27. Лf3 Лd1 28. Лh3 

Лe1+ 29. Крf2 Лa1 30. Л:h4 Л:a2 31. Лh7 

fe 32. fe Л:b2+ 33. Крg3 Кe6 34. Лh8 Кf8 

35. Сf5 a5 36. Крf4 Л:g2 37. Лh3 a4 38. Лa3 

b5 39. Сe4 Кe6+ 40. Крf3 Л:h2 41. Крg3 Лb2 

42. С:c6 Лb3+ 43. Л:b3 ab 44. cb b2 45. Сe4 

Кc5 46. Сb1 Кa4 47. Крf3 Кc3 48. Сc2 b1Ф 

49. С:b1 К:b1, 0:1.

А пер шын ство Ба ра на вiч ся род да рос-

лых сё ле та вый граў 8-га до вы Ра дзівон 

Сi да рэ ня. Дру гое i трэ цяе мес цы, да рэ чы, 

за ня лi так са ма школь нi кi.

У ан лайн-тур нi ры на сай це chess.com 

(707 удзель нi каў) бе ла рус кi грос май стар 

Сяр гей Жы гал ка за няў 7-е мес ца, але 

по тым са сту пiў у пер шым мат чы ста дыi 

плэй-оф.

* * *
Ра шэн не за да чы з мi ну ла га вы пус ку: 

1. Лh6! Пер шыя пра вiль на ад ка за лi Ва сiль 

Жу ко вiч, Iгар Ана нiч, Вiк тар Жук, Сяр гей 

Цяль пук, Ула дзi мiр Iзо таў (апош нi ра шыў 

i па пя рэд нюю за да чу).

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

На сцэ не Вя лi ка га тэ ат ра Бе ла ру сi 

13 каст рыч нi ка ад бы ла ся прэм' е ра 

ба ле та Пят ра Чай коў ска га «Шчаў-

ку нок» у но вай аў тар скай рэ дак-

цыi ха рэо гра фа i па ста ноў шчы ка, 

на род на га ар тыс та СССР i Бе ла ру-

сi Ва лян цi на Елi зар' е ва. Тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 3» пер шы пра вёў за пiс 

аб ноў ле на га спек так ля i па ка жа яго 

ў эфi ры 1 лiс та па да.

Ва ўсе га ды ка зач ная гiс то рыя Шчаў кун-

ка, рас ка за ная на мо ве плас ты кi, пры цягва-

ла ўва гу як са мых юных, так i да рос лых 

ама та раў ба ле та. Упер шы ню прад стаў ле-

ны ў 1982-м, су свет на вя до мы спек такль у 

па ста ноў цы ды ры жо ра Аляк санд ра Анi сi-

ма ва, ха рэо гра фа Ва лян цi на Елi зар' е ва i 

сцэ ног ра фа Яў ге на Лы сi ка стаў ад ной з 

вi зi так Вя лi ка га тэ ат ра Бе ла ру сi.

У 88-м се зо не ма эст ра Ва лян цiн Елi-

зар' еў пра па нуе пуб лi цы сваё аў тар скае 

пе ра асэн са ван не «Шчаў кун ка», а ў якас цi 

ды ры жо ра-па ста ноў шчы ка но вай рэ дак цыi 

вы сту пiў Вя ча слаў Чар ну ха-Во лiч.

Зды мач ная гру па ме ды я хол дын га ра зам 

з пер шы мi гле да ча мi на ве да ла прэм'ер ны 

па каз «Шчаў кун ка», а ўсе ас тат нiя ўба чаць 

HD-тэ ле вер сiю спек так ля ў ня дзе лю, 1 лiс-

та па да, на са цы я куль тур ным тэ ле ка на ле.

Але на ДРАП КО.

Во сень, бяс спрэч на, пры-

го жая па ра, але, ка лi на-

двор'е змя няе плюс на мi-

нус, хо чац ца ўтуль нас цi, 

цяп ла, ба вiць час так, каб 

энер гiя i ду шэў ная раў на-

ва га збе ра га лi ся. Ва ры янт 

знай сцi час для пра гля ду 

доб ра га фiль ма цi пе ра да-

чы, па га дзi це ся, зноў ста-

но вiц ца ак ту аль ны. Та му 

пра па ну ем вам анонс, дзе 

ёсць i ка ме дыi, апра ба ва-

ныя ча сам, i пра гра мы, за 

пра гля дам якiх пры ем на 

ад па чыць, а мо жа, i па-

раз ва жаць.

У эфi ры «Бе ла русь 3» гле-

да чам рых ту юць па каз мно гiх 

цi ка вых фiль маў. У пры ват нас-

цi, можна ўба чыць ме лад ра му 

«Не тэр мi но вая вяс на» вы твор-

час цi «Бе ла русь фiль ма». Кi на-

стуж ка бы ла зня та ў 1989 го-

дзе па ма ты вах апа вя дан няў 

«Не тэр мi но вая вяс на», «Ру ся», 

«Князь у кня зях», «Му хi», «Жу-

раў лi», «Каў каз», апо вес цi «Су-

ха дол», а так са ма дзён нi каў i 

ар ты ку лаў но бе леў ска га лаў-

рэ а та Iва на Бу нi на (здым кi пры-

мер ка ва лi да 120-год дзя пiсь-

мен нi ка). Па вод ле сю жэ та, гiс-

то рыя па чы на ец ца з та го, што 

на стаў нiк Аляк сей Дзмiт ры е вiч 

праз не каль кi га доў пас ля рэ-

ва лю цыi вяр та ец ца ў за кi ну ты 

ма ён так. З iм у ге роя звя за ны 

ўспа мi ны пра пер шае i адзi нае 

ка хан не. Яго ня вес та ма ры ла 

стаць мас тач кай, i ма ла дыя 

лю дзi па яд на лi б свае лё сы, 

ка лi б не тра гiч ныя аб ста вi ны, 

вы клi ка ныя даў няй ся мей най 

та ям нi цай. Ад нак праз ча ты-

ры га ды Ру ся не ча ка на зноў 

з'яў ля ец ца ў жыц цi на стаў нi ка 

i про сiць яго пра ве цi з ёю не-

каль кi дзён у тых мяс цi нах, дзе 

iх спат ка ла шчас це... Што бы ло 

да лей, змо жам да ве дац ца пад-

час пра гля ду фiль ма ў чац вер, 

22 каст рыч нi ка. Да рэ чы, у ня-

дзе лю гэ тую кi на стуж ку па ка-

жуць так са ма ў эфi ры ка на ла 

«Куль ту ра».

А вось на «Бе ла русь 2» ча-

ка ец ца цi ка вiн ка для ама та раў 

рэ алi цi-шоу. Пра ект «Па нен ка-

ся лян ка» зноў з'я вiц ца на эк ра-

нах. Як вя до ма, да доб ра га хут-

ка пры вы ка еш, а вось цi маг-

чы ма змя нiць свой лад жыц ця 

на ня звык лы i су праць лег лы 

за тры днi, нам пра дэ ман стру-

юць ча роў ныя ўдзель нi цы пра-

гра мы. Дзяў чат ча кае шмат 

цi ка вых, не звы чай ных i на ват 

ша ка валь ных вы пра ба ван няў. 

Але мож на ска заць дак лад-

на — гле да чы не здолеюць 

ада рвац ца ад эк ра наў, на зi ра-

ю чы за поль ска-ўкра iн скiм се-

зо нам пра гра мы. Як прой дзе 

«аб мен» i з якi мi вы сно ва мi 

дзяў ча ты вер нуц ца пас ля ўсiх 

пе ра тур ба цый, змо жа це да ве-

дац ца па чы на ю чы з на ступ най 

пят нi цы.

Так са ма на «Бе ла русь 2» 

нас ча кае па каз фiль ма япон-

скай вы твор час цi «Ма га зiн ныя 

зло дзеi» ад рэ жы сё ра Хi ра ка-

дзу Ка ры э да. У цэнт ры апа вя-

дан ня сям'я, якая мае праб ле-

мы з фi нан са мi: яны жы вуць на 

пен сiю ба бу лi. Та му га лоў на му 

ге рою i яго пры ём на му сы ну 

час ад ча су да во дзiц ца крас цi 

ў кра мах. I вось ад ной чы Аса-

ма Сi бат, вяр та ю чы ся да до му, 

пад бi рае на ву лi цы дзяў чын ку. 

Яго жон ка, хоць i не за да во ле-

ная, але пры мае дзi ця. Усе жы-

вуць шчас лi ва, па куль ад ной чы 

па тэ ле вi за ры не ба чаць аб' яву 

пра знiк лую дзяў чын ку. Гэ тая 

на вi на кар ды наль на змя няе iх 

жыц цё... Як ад зна чаў сам рэ-

жы сёр фiль ма, на не ка то рыя 

сцэ ны яго на тхнi ла ўлас ная 

бiя гра фiя. I «Ма га зiн ныя зло-

дзеi» ста лi пя тай яго ра бо тай, 

па ка за най на Кан скiм кi на фес-

ты ва лi. Фiльм атры маў прэ мiю 

«Се зар» у на мi на цыi «Най леп-

шы фiльм на за меж най мо ве» 

ў Фран цыi ў мi ну лым го дзе, 

а так са ма быў ся род на мi нан-

таў мно гiх вя до мых i прэ стыж-

ных кi на фес ты ва ляў ва ўсiм 

све це.

Ба лет «Шчаў ку нок» 
на «Бе ла русь 3»

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

Грэй це ся ў доб рай кам па нii...

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 105
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У Рэс пуб лi кан скiм цэнт ры алiм пiй скай пад рых тоў кi па 

шах ма тах i шаш ках прай шоў чэм пi я нат Бе ла ру сi па шаш-

ках-100. У пер шай лi зе тур нi ру спарт сме ны спра ча лi ся за 

пу цёў кi ў вы шэй шую лi гу чэм пi я на ту кра i ны, якi за пла на-

ва ны на 2021 год. Уся го ў фi наль най гру пе спа бор нiц тваў 

вы сту пi лi 24 муж чы ны i 19 жан чын. Тур нiр пра хо дзiў у 

дзе вяць ту раў па швей цар скай сiс тэ ме. Згод на з ёй, тур нiр 

пра хо дзiць без вы бы ван ня, у кож ным ту ры па мiж са бой 

су стра ка юц ца са пер нi кi, якiя ма юць роў ную коль касць 

ба лаў. Та кiм чы нам вы клю ча юц ца пар тыi па мiж роз ны мi 

па сi ле апа не нта мi, што да зва ляе вы зна чыць пе ра мож цу 

пры не вя лi кай коль кас цi ту раў.

У вы нi ку спа бор нiц тваў ула даль нi ка мi пу цё вак у вы шэй шую 

лi гу чэм пi я на ту Бе ла ру сi 2021 го да ста лi май стры спор ту Iгар 

Цярэш ка, Алег Чэ па i Юрый Цi ма но вiч. Кам па нiю iм склаў кан-

ды дат у май стры спор ту Яў ген Жу коў скi. Ся род жан чын у вы шэй-

шую лi гу прай шлi кан ды да ты ў май стры спор ту Да р'я Нi кi фа ра ва, 

Яў ге нiя Швед, Лю боў Коб ры на. Уз на ча лi ла ка ман ду най леп шых 

ша шыс так май стар спор ту На стас ся Ба ры ша ва.

У су вя зi з цяж кай эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цы яй сё ле та бе ла рус-

кiя спарт сме ны ак тыў на ўдзель нi ча лi ў ан лайн-спа бор нiц твах па 

шаш ках. На юнац кiм чэм пi я на це Еў ро пы, якi прай шоў у но вым 

фар ма це ў ве рас нi, бе ла ру сы па ка за лi вы со кiя вы нi кi. Аляк санд ра 

Та ра сен ка пе ра маг ла ся род дзяў чат 14 га доў, а Дзя нiс Ла за вiк 

за няў трэ цяе мес ца ў гру пе юна коў 13 га доў.

Спа бор нiц твы па шаш ках пра цяг ва юц ца ў рэ аль ным i вiр ту-

аль ным фар ма тах.

Яў ген СА ЛА НО ВIЧ, май стар спор ту,

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

ШАШ КI Ў ТРЭН ДЗЕ
Бе ла рус кiя ша шыс ты не зда юц ца!
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