
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20, 4.10 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
7.50, 4.35 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 4.50 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 2.30 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не». (16+).
10.20 Фэн тэ зі «Тыгр, які кра-
дзец ца, дра кон, які пры та іў ся». 
(16+).
12.45 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 3.20 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б». 
(16+).
21.10 Ба я вік «Ка ра тэ-хлап-
чук». (12+).
0.00 Жа хі «Пра клён-3». (16+).
1.40 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Аляк сей Ба та лаў.
7.05 «Пеш шу ...» Маск ва рач-
ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «Пётр Пер шы. За вя шчан-
не». Се ры ял. (16+).
9.00 «Ці ха Бра ге». Дак. 
фільм.
9.10 «Хто мы?» «Ле дзя ны па-
ход».
9.35, 19.45 Га лоў ная ро ля.
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 
20.15, 21.35, 23.35 Кі на паэ зія.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі-
но. «Ста ры на ез нік». Маст. 
фільм.

12.10 «Ба рыс Бру ноў. Яго Вя-
лі касць Кан фе рансье». Дак. 
фільм.
12.50 «Эніг ма. Кле менс 
Траў тман».
13.35 «Згуб ле ны свет Ста ра-
жыт ных Пам пей». Дак. фільм.
14.30 «За слу жа ны лай дак Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі. Ва ле рый 
Сі роў скі». Дак. се ры ял.
15.15 «Га ра віц іг рае Мо цар та». 
Дак. фільм.
16.10 «Пісь мы з пра він цыі». 
Аст ра хань.
16.35 «Цар ская ло жа».
17.20 Су свет ныя скар бы.
17.35 «Мой лас ка вы і пя шчот-
ны звер». Маст. фільм.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.20 «Лі нія жыц ця». Ма ры на 
Па лі цэй ма ка.
21.15 Кі но на ўсе ча сы. «Бун-
таў шчы кі без пры чы ны». Маст. 
фільм.
23.30 «2 Вер нік 2».
0.25 Асо бы по гляд. «Сет ка». 
Маст. фільм.
2.20 М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Па мя ці Яў ге на 
Кляч кі на. 2008 год (12+).
6.50 Тэ ле фільм «Дзень на два-
іх». (16+).
8.45, 9.40, 11.00, 13.00, 15.40, 
17.00, 21.40, 23.00, 1.05, 2.45, 
3.40, 5.00 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+).
12.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. В. Цой. 
«Дзе ці хві лін». 1-я част ка. 
2008 год (16+).
13.15 Маст. фільм «Ні хто не 
за ме ніць ця бе». (16+).
14.25 «Ра ніш няя пош та». 
«Маск ва». 1989 год (12+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
2-я част ка. 2010 год (16+).
19.05 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым». 1992 год (12+).

20.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
23.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Як пры ма лі кан-
сты ту цыю». 2006 год (16+).
1.30 Маст. фільм «Ве рыш, не 
ве рыш». (16+).
5.15 Фільм-спек такль «Тэ ат-
раль ныя гіс то рыі». 1976 год 
(12+).

3.00, 8.00, 10.30, 14.00, 18.45, 
2.30 Ве ла спорт. «Ву эль та Ка-
та ло ніі».
3.30, 6.00, 9.00, 21.00 Сну кер. 
The Players Champіonshіp.
5.00 Ве ла спорт. Мі лан — Сан-
Рэ ма.
11.50, 15.45 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
12.45, 15.00, 19.15 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
20.15 Ве ла спорт. Гран-пры 
E3.
1.35 Ра лі. ERC.
2.00 Фі гур нае ка тан не. Чэм пія -
нат све ту.

1.35 Ку пі, па зыч, укра дзі. 
(16+).
3.30 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.50 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
4.20 Між анё лам і чор там. 
(16+).
6.30 Ма ла ды май стар. (12+).
8.30 Дзе вяць яр даў. (18+).
10.20 Па спець за 30 хві лін. 
(16+).
11.55 Вун дэр кін ды. (16+).
14.00 Дроб ныя мах ля ры. 
(12+).
15.45 Ча ты ры па коі. (18+).
17.35 Мая вя лі кая іс пан ская 
сям'я. (16+).
19.30 Дрэн ны Сан та. (16+).
21.15 Мі гат лі выя аг ні. (16+).
23.20 Ін струк цыі не пры кла да-
юц ца. (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.55, 1.30 «Аскол кі». Се ры ял 
(16+).
10.20, 2.50 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
12.55, 16.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.55, 4.20 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «Мой ге рой» (12+).
18.05 «Дзён нік эк стра сэн са» 
(12+).
19.10, 5.10 «Ча ла век-не ві дзім-
ка».
20.15 «Ла пач ка». Ка ме дыя 
(12+).
22.05 «Кні га Ілая». Фан тас ты-
ка (16+).
0.05 «Ад рэ на лін» (16+).

6.10, 18.05 Пры шэль цы-3: 
узяц це Бас ты ліі (12+).
8.15 Апош ні са му рай (16+).
11.10 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса (16+).
14.10 Жон ка аст ра наў та 
(16+).
16.15 Вы ра та ван не (16+).
20.10 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў (12+).
22.15 Не ве ра год ны Халк 
(16+).
0.25 Пер са наж (12+).
2.30 Вы ра та ван не (16+).
4.15 Вя лі кі куш (16+).

6.20 Па лон ны (16+).
8.05 Дач ны ра манс (16+).
10.30 Гор ка!-2 (16+).
12.25 СВ. Спаль ны ва гон 
(16+).
14.15 Ча ты ры так сіс ты і са ба-
ка (6+).

16.20, 4.20 З Сі бі ры з лю боўю. 
1—2-я серыі (12+).
18.20 Пад сад ны.
20.20 Рус кая гуль ня (16+).
22.15 Маск ва, я люб лю ця бе! 
(16+).
0.25 Ма ёр (18+).
2.20 Кры жа но сец (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 11.45, 16.30, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.20 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.55 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт-2. (6+).
12.30 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
14.50 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт-2. (6+).
15.40, 19.35, 0.15, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Па на ра-
ма 360. Аб' ект су свет най спад-
чы ны. (12+).
18.50 Фі дэль Каст ра: стра ча-
ныя плён кі. (16+).
22.45 Зор ная раз мо ва. (16+).
23.25, 5.10 Ува рван не на Зям-
лю. (16+).
1.55 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Мя цеж ны га раж.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00, 0.00 Ты дзень хут ка сці — 
2018.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Зроб ле на з дру гас най сы-
ра ві ны.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

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, 1.50 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 
«Ус ход — За хад» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.40, 15.25, 17.05 Се ры ял «Клан 
юве лі раў. Тай ны» (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+).
22.30 Ме лад ра ма «Са на та для 
Ве ры». (12+).
2.10 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.35 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 17.35 Се ры ял «Ган на-дэ-
тэк тыў» (16+).
12.15 «Арол і рэш ка. Юбі лей ны» 
(16+).
13.15 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
14.15 «На на жах» (16+).
15.20 Се ры ял «Ка вар ныя па ка-
ёў кі» (16+).
16.15, 0.15 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
20.55 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Яеч ня і дра нік на ўсю па тэль-
ню.

8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.40 «Пе ла гія і бе лы 
буль дог». Маст. фільм. (12+).
9.15, 16.15 «Апош ні дзень». Ле-
а нід Фі ла таў (12+).
9.50 «Сі ла ве ры».
10.15, 16.55 «Хто ёсць хто?». 
Ка ме дыя (16+).
12.50 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2013». Бы ло ка хан не.
14.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра, за слу жа-
на га дзея ча мас тац тваў БССР 
Іса ка Лю ба на.
14.35, 22.25 «Ха тынь. Вай на без 
пра віл». Дак. фільм. (12+).
15.00, 21.05 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм. 
(12+).
19.30 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Ма рыя За-
ха рэ віч.
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Опе ра 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Кар мэн».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Час кі но». Ра бо ты сту-
дэн таў Бе ла рус кай дзяр жаў най 
ака дэ міі мас тац тваў.

7.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі.
9.15 Авер тайм.
9.45 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Дру гі паў фі нал. Пя ты матч. 
«Юнац тва-Мінск» — «Шах цёр» 
(Са лі горск).
11.45 Кік на дзе. Дум ка.
12.15, 22.55 Кань ка беж ны 
спорт. Чэм пі я нат све ту ся род 
сту дэн таў.
14.20 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Спрынт. Муж чы ны.
15.50 Спорт-мікс.
16.00 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
16.35 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Спрынт. Жан чы ны.
18.05, 20.50 Спорт-цэнтр.
18.15 Фак тар сі лы.
18.50 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Азер бай джан — Бе ла русь. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Пер шы паў фі нал. Шос ты 
матч. «Ды на ма» (Ма ла дзеч-
на) — «Нё ман» (Грод на).

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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Я ба ю ся, што мя не раз лю-
бяць. Анд рэй Мі ро наў» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 «Ня хай га во раць» 
(16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 Маст. фільм «Ка ман дзір 
шчас лі вай «Шчу кі» (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.
21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік. Спец вы пуск (12+).
21.15 «Го лас. Дзе ці». Но вы се-
зон (6+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі. Вяс но вая се рыя гуль няў 
(16+).
0.25 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.20 «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 «Пад кід ны». Се ры ял. За-
ключ ная се рыя (16+).
9.20 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
9.40 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
11.30 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
12.15 «Да лё кія сва я кі» (16+).
12.40 «Эніг ма». Се ры ял. За-
ключ ная се рыя (16+).
13.45 «Джо кер. Апе ра цыя 
«Кап кан». Се ры ял. За ключ ныя 
се рыі (16+).

15.20 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
17.10 «Да ра гая пе ра да ча» (16+).
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 Ка ме дыя «Пры шэль цы-2: 
ка лі до ры ча су». (12+).
22.10 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «NEXT». Се ры ял (16+).

6.00, 8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.25 На ві ны.
9.35, 10.05, 13.15 Се ры ял «Краі-
на 03». (16+).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
17.15, 19.10 Се ры ял «Па цук». 
(16+).
21.00 Маст. фільм «За за» 
(16+).
22.50 Маст. фільм «Каз ка пра 
стра ча ны час» (0+).
0.35 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
1.05 Маст. фільм «Ар лет» 
(16+).
3.05 Маст. фільм «Ва ра тар» 
(0+).
4.40 М/ф (6+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 Се ры ял «Па го ня за мі ну-
лым». (12+).
13.15 «Па кой сме ху». (16+).
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+).
20.40 «Пет ра сян-шоу». (16+).

22.40, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская». (16+).
0.20 Маст. фільм «Чу жы твар». 
(16+).

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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 23.30 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Спец кар ад дзе-
ла рас сле да ван няў». (16+).
16.35 Се ры ял «Бе ра га вая ахо-
ва». (16+).
19.40 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
20.10 Дра ма «Мёрт вае сэр ца». 
(16+).
0.00 «Та ям ні чая Ра сія». (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.20 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
9.10, 19.40 Се ры ял «Ве цер, які 
ма люе» (12+).
10.10 «Зда роўе».
11.00 Тры лер «На ад лег лас ці 
ўда ру» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Та ту ля» (12+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы нак» 
(0+).
17.15 Се ры ял «Гром у раі» 
(16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Не да ты каль ныя» 
(16+).

Пят ні ца, 
23 сакавіка
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Сён няш нюю за да чу (гл. дыя-
гра му) склаў шах мат ны кам па зі-
тар з Го ме ля Аляк сандр Са вя нок. 
Аляк сандр Ан то на віч на ра дзіў ся ў 
1938 го дзе, кан ды дат фі зі ка-ма тэ-
ма тыч ных на вук, удзель нік шмат лі-
кіх тур ні раў у гуль ні па пе ра піс цы. 
З 1960 го да склаў больш за 100 за-
дач, пе ра важ на мі ні я цюр.

Бе лыя: Крf8, Фа4, Лg4, Ке5 (4).
Чор ныя: Крh6, пп. е6, f6, g5, h5, 

h7 (6).
Мат у 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад рас рэ-

дак цыі (вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 
220013, г. Мінск, «Звяз да») або на 
элект рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе-
ла: vаdіm_nе67@mаіl.ru

* * *
Ула дзі слаў Ка ва лёў пас ля сё лет-

няй «брон зы» чэм пі я на ту Бе ла ру сі 
і пе ра мо гі на між на род ным тур ні ры 
ў Ор шы вый граў моц ны тур нір «Аэ-
ра флот» у Маск ве (92 удзель ні кі 
з 24 кра ін, у тым лі ку 62 грос май-
стры) — у бе ла рус ка га грос май стра 
пяць пе ра мог і чатыры ні чыі. Сяр гей 
Жы гал ка фі ні ша ваў на 27-м мес цы, 
Аляк сей Аляк санд раў — на 28-м. За 
пят нац ца ці га до вую гіс то рыю гэ тых 
тур ні раў бе ла рус вый граў спа бор ніц-
тва ўпер шы ню. Вось як наш су ай чын-
нік пе ра мог шах ма тыс та з В'ет на ма.

Ула дзі слаў Ка ва лёў — Тран Ту-
ан Мінь. 1.е4 с5 2.Кf3 d6 3.d4 сd 
4.Ф:d4 Кс6 5.Сb5 Сd7 6.Фd3 g6 7.с4 
Сg7 8.Кс3 Кf6 9. 0-0 0-0 10.С:с6 
С:с6 11.Кd4 Лс8 12.Лd1 а6 13.f3 
Кd7 14.Фе2 Кс5 15.Се3 Ка4 16. К:а4 
С:а4 17.b3 Сd7 18.Лас1 Фа5 19.а4 
Лс7 20.Фf2 Фb4 21.Лd3 Лсс8 22.Кс2 
Фа5 23.Сb6 Фg5 24.f4 Фf6 25.е5 Фf5 
26.Лсd1 Сс6 27.Ке3 Фh5 28.еd еd 
29.Сd4 С:d4 30.Л:d4 Лfе8 31.Л:d6 Лс7 
32.h3 Фс5 33.Кg4 Ф:f2+ 34.Кр:f2 Крg7 
35.Кf6 Лее7 36.g4 b5 37.g5, 1:0.

А на ступ ная пар тыя бы ла згу-
ля на ў сё лет нім пер шын стве Бе-
ла ру сі.

Ягор Фі лі пец — Ула дзі слаў Ка-
ва лёў. 1.с4 Кf6 2.Кс3 g6 3.d4 Сg7 
4.е4 d6 5.Кf3 0-0 6.Се2 Ка6 7.0-0 
е5 8.Се3 Кg4 9.Сg5 Фе8 10.h3 еd 
11.К:d4 Кf6 12.Сf3 Фе5 13.Се3 с6 
14.Кdе2 Фе7 15.Сf4 Лd8 16.Фd2 
Кс5 17.Кg3 Се6 18.b3 а5 19.Лаd1 
а4 20.b4 С:с4 21.bс dс 22.Фс2 С:f1 
23.Л:d8+ Л:d8 24.К:f1 Кd7 25.К:а4 
b5 26.Кс3 Ке5 27.Се2 с4 28.Се3 Кd3 
29.Кd2 Кb4 30.Фс1 Кd3 31.Фс2 Фе5 
32.Кd1 Фа1 33.С:d3 Л:d3 34.Кb1 b4 
35.Крh2 Фе5+ 36.g3 Ф:е4 37.Фа4 
Фd5 38.Фа8+ Фd8, 0:1.

* * *
У Грод не прай шлі юнац кія і дзя-

во чыя пер шын ствы кра і ны па хут-
кіх шах ма тах і блі цы. Чэм пі ё на мі 
ста лі: да васьмі га доў — Дзміт рый 
Ма ка рэ віч, Анд рэй Цы га наў, Ка-
ця ры на Зуб коў ская (двой чы); да 
10 га доў — Ар цём Бя ляў скі (двой-
чы) і Мі ле на Сі да рэ ня (двой чы); да 
18 га доў — Дзя ніс Ла за вік (двой чы) 
і Ве ра Пра ка пук (двой чы).

На Ме ма ры я ле Аляк санд ра На-
сен кі ў Чар ні га ве (102 удзель ні кі) 
Мак сім Іван ні каў — тры нац ца ты, 
Ва лян цін Ежаль — пят нац ца ты. Кі-
рыл Сту пак узяў «се раб ро» ў Луц ку 
(210 гуль цоў). У фран цуз скім Раш-
фо ры (76 удзель ні каў) Мі кі та Ма ё-
раў быў вось мы.

У Маск ве з удзе лам бе ла ру саў 
прай шлі два моц ныя тур ні ры па 
ра шэн ні шах мат ных кам па зі цый: 
12-ы Ку бак ча со пі са «Уральский 
проблемист» і пер шы Гран-пры 
Маск вы (Ме ма ры ял Аляк санд ра 
Па чын ка). З на шых ра шаль ні каў 
най леп шы вы нік па ка заў у дру гім 
тур ні ры Аляк сандр Бу лаў ка — шос-
тае мес ца з 54 удзель ні каў. Мі ка лай 
Сіг не віч — сям нац ца ты.

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

пус ку: 1.е4! Пер шы мі пра віль на ад ка-
за лі Ігар Ана ніч і Ула дзі мір Ізо таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.


