
7 лi пе ня 2020 го да Прэ зi дэнц-

ка му спар тыў на му клу бу споў-

нi ла ся 15 га доў. Як па ве да мiў 

наш чы тач Ула дзi слаў Сплен-

дэр, Бе ла рус кая фе дэ ра цыя ша-

шак ар га нi за ва ла ан лайн-тур нiр, 

пры све ча ны гэ тай па дзеi. На ад-

рас удзель нi каў спа бор нiц тваў 

па сту пi лi пры вi тан нi стар шы нi 

цэнт раль на га са ве та Прэ зi-

дэнц ка га спар тыў на га клу ба Д. 

А. Лу ка шэн кi i мi нiст ра спор ту i 

ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь С. 

М. Ка валь чу ка. У тур нi ры ўзя лi 

ўдзел 20 бе ла рус кiх ша шыс таў, 

якiя ў роз ныя га ды з'яў ля лi ся 

сты пен ды я та мi клу ба. Пе ра мог 

мiж на род ны грос май стар Мi ха iл 

Се мя нюк — 12 ач коў з 14 маг чы-

мых. На дру гiм мес цы чэм пi ён 

све ту Iгар Мi халь чан ка — 11 ач-

коў, трэ цi фi нi ша ваў май стар Ар-

цём Цi ха наў — 10 ач коў. У жа-

но чым за лi ку най леп шай ста ла 

май стар Яна Ла зо вiк, за ёй раз-

мяс цi лi ся чэм пi ён ка све ту Яна 

Яку бо вiч i мiж на род ны грос май-

стар Воль га Фе да ро вiч.

На дыя гра ме № 68 па зi цыя 

Аляк санд ра Ба кум ца. У кож-

на га з ба коў уся го па ча ты ры 

шаш кi, ад нак бе лыя зна хо-

дзяць маг чы масць кам бi на цый-

на га ма неў ру. Знай дзi це шлях 

да пе ра мо гi са ма стой на.

№ 68

№ 68

Бе лыя прос тыя шаш кi: g1, 

c3, e3, g5 (4)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 

h4, a5, f6, e7 (4)

Яшчэ не каль кi кам па зi цый 

пра па ну ец ца для са ма стой на га 

ра шэн ня.

№ 69 В. Ва ру шы ла (Мiнск)

Бе лыя прос тыя шаш кi: 41, 

44, 32, 33, 28, 30, 23, 25 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 

39, 21, 19, 11, 12, 14, 9, 10 (8)

№ 70 Х. Спань ер (Нi дэр лан-

ды)

Бе лыя прос тыя шаш кi: 42, 

43, 37, 40, 31, 35, 20 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 

26, 29, 25, 18, 19, 7, 9 (7)

№ 71 В. Му ляр (Укра i на)

Бе лыя прос тыя шаш кi: a1, 

g1, b2, h2, a3, c5 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 

d2, e3, f4, b6, a7 (5)

№ 72 М. Бой ка (Укра i на)

Бе лыя прос тыя шаш кi: b2, 

h2, h4, f6, c7 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 

d2, e3, a5, c5, g7, h8 (6)

Ва ўсiх па зi цы ях бе лыя па-

чы на юць i вый гра юць. Проз-

вi шчы чы та чоў, якiя пер шы мi 

да шлюць пра вiль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лi ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн нi

Вы пуск № 117 ад 02.07.20.

№ 63 1. 37-31? 26:28 2. 29-

23 21:34 3. 23:01 28-32 4. 40:29 

32-38 5. 42:33 13-18 6. 01:23 14-

20 7. 25:14 10:50

№ 64 1. c3-b4 c5:a3 2. a7:e7 

d8:f6 3. a1-b2 a3:f4 4. f2-g3 h4:f2 

5. e1:g7 g5-f4 6. g7-f8 f4-e3 

7. f8-h6 e3-f2 8. h2-g3 f2:h4 9. 

h6-f4 b8-a7 10. f4-c7 +

№ 65 1. e5-d6 a3:c1 2. d6:b4 

a5:c3 3. e3-d4 c3:e5 4. f4:h6 

h2:f4 5. g5:e3 c1:f4 6. h6:a7+

№ 66 Бе лыя прос тыя шаш-

кi: 42, 44, 38, 33, 28, 29, 30, 23, 

25 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 

41, 39, 31, 21, 19, 13, 14, 7, 10 

(9)

1. 25-20 14:34 2. 23:05 34:43 

3. 05:46 39:50 4. 42-37 50:41 5. 

46:26+

№ 67 1. 48-42 37:39 2. 25-20 

14:34 3. 23:05 34:23 4. 05:35+

Пер шы мi дак лад ныя ад-

ка зы да сла лi А. Га ла ва наў, 

П. i В. Шуль гi (усе — Мiнск). 

С. Ра шэ цiн (Ашмя ны), В. Ду да-

рэ вiч (в. Но вая Мыш Ба ра на вiц-

ка га ра ё на), Ф. Кар пей, Л. Жы-

хар (абод ва — Мя дзел), У. Пань-

ко (Ка мя нец), I. Ана нiч (Грод на), 

В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на).

Пi шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль нiц ка-

га, 10А, Мiнск

E-mail: info@zviazda.by або 

vorush@yandex.ru

Вi таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

17 ліпеня 2020 г.
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Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 118

Ванд ра ваць, тра цiць (не 

свае) гро шы i на зi раць, як 

бу ду юц ца ўза е ма ад но сi-

ны ў чу жых сем' ях, — усё 

гэ та пра па нуе гле да чам 

тэ ле ка нал «Бе ла русь 2», 

дзе з на ступ на га тыд ня 

нас ча ка юць прэм' е ры 

но вых се зо наў ужо вя-

до мых i мно гi мi лю бi мых 

пра ек таў.

У аў то рак 21 лi пе ня пры-

хiль нi каў сты лю i шо пiн гу ча-

кае фэшн-шоу «Ба гi ня шо пiн гу. 

Яск ра вае вяр тан не». Пра гра ма 

аб' яд ноў вае ўсiх тых, хто пiль на 

со чыць за мо дай, сты лем i з за-

да валь нен нем ах вя руе на гэ ты 

за ня так воль ны час. Па вод ле 

ўмоў пра ек та, яго ўдзель нi цы 

ма юць ча ты ры га дзi ны i пэў-

ную су му гро шай, каб на быць 

у кра ме мод ны ўбор. Але спа-

чат ку чац вёр ка дзяў чат 

па ка жа, што ёсць у iх 

улас ным гар дэ ро бе. Ну 

а пас ля пра гул кi па ма-

га зi нах iм трэ ба аца нiць 

здоль насць сва iх са пер-

нiц пад бi раць адзен не 

згод на з за да дзе ным 

воб ра зам. У вы нi ку тая 

кан кур сант ка, якая на бя-

рэ больш за ўсiх ба лаў, 

атры мае i ма тэ ры яль-

нае ўзна га ро джан не за 

свае ста ран нi. Ка лi ўлi-

чыць, што гэ тыя дзяў ча-

ты раз бi ра юц ца ў мо дзе 

не горш за ды зай не раў i 

ары ен ту юц ца ва ўсiх на-

вiн ках, дык мож на зра зу мець: 

да ацэн кi яны па ды хо дзяць 

не менш скру пу лёз на. А яшчэ 

свае мер ка ван нi вы каз ва юць 

зор ныя ка мен та та ры. I толь кi 

не прад узя ты по гляд вя ду ча га 

пра гра мы Ле а нi да Мар тын чы-

ка да па мо жа раз гле дзець жа-

но чую пад ступ насць, вы явiць 

най леп шы воб раз i мод ныя 

тэн дэн цыi.

Зна ка мi тае трэ вел-шоу 

«Арол i рэш ка» ў пят нi цу 

24 лi пе ня рас пач не «Мар скi 

се зон». Пра ект, на га да ем, 

быў пры ду ма ны i ўва соб ле-

ны ў жыц цё ўкра iн скi мi тэ-

ле вi зi ён шчы ка мi. З мо ман ту 

яго дэ бю ту ў 2011 го дзе i па 

сён няш нi дзень за вя ду чы мi 

i iх пры го да мi па ўсiм све це 

на зi ра юць тэ ле гле да чы роз-

ных кра iн. Па ра лель на яны 

зна ё мяц ца з мяс цо вым ка ла-

ры там, сла ву тас ця мi i ары ен-

ту юц ца ў цэ нах на ад па чы нак. 

Гэ тым ра зам но выя вя ду чыя 

шоу Мi ка лай Сер га i Алi на 

Аст роў ская ад пра вяц ца на са-

мыя леп шыя ку рор ты, пля жы 

i ў ня зве да ныя ку точ кi, ку ды 

яшчэ не даб ра лi ся бiз нес ме ны 

i сет ка выя га тэ лi. Гле да чы 

ўба чаць не ве ра год ныя мяс-

цi ны, дзе ва ла да раць мо ры i 

акi я ны. А маг чы мас цi кож на-

га з вя ду чых у ро лi ту рыс та 

вы зна чыць тра ды цый на ма-

нет ка: ка му вы па дае «арол», 

той бу дзе жыць нi ў чым са бе 

не ад маў ля ю чы, а iн ша му да-

вя дзец ца ары ен та вац ца на 

бюд жэт у 100 до ла раў. Хоць 

вар та ад зна чыць, што ў не ка-

то рых кра i нах i з аб ме жа ва-

ны мi срод ка мi ту рыст здоль ны 

ад чуць ся бе ба га тым, а жыць 

ад на му ў шы коў ным аса бня ку 

мо жа быць, на ад ва рот, сум на. 

Але не за леж на ад гро шай для 

кож на га зной дуц ца цi ка выя 

ва ры ян ты, як пра вес цi вы хад-

ныя так, каб по тым бы ло што 

ўспом нiць.

Яшчэ ад но рэ алi цi-шоу 

ча кае су стрэ чы з тэ ле аў ды-

то ры яй «Аб мен жон ка мi-2». 

Пра ект укра iн скай вы твор-

час цi з'яў ля ец ца адап та цы яй 

бры тан ска га Wife Swap, i ў 

дру гiм се зо не яго ства-

раль нi кi пра па на ва лi 

яшчэ больш зна ём стваў 

з роз ны мi сем' я мi, на зi-

ран няў за яр кi мi ўдзель-

нi ка мi i цi ка вы мi сi ту а-

цы я мi. Пра ект ця пер 

стаў па-са праўд на му 

мiж на род ным: мя няц ца 

жон ка мi бу дуць сем'i з 

Укра i ны, Iта лii, Сер бii, 

Iс па нii, Грэ цыi i мно гiх 

iн шых кра iн све ту. Ся-

род ге ра iнь су стрэ нуц ца 

са мыя роз ныя жан чы-

ны: ма мы-ма дэ лi, хат нiя 

гас па ды нi, ура чы, вы-

клад чы кi, бiз нес-лэ дзi i 

бес пра цоў ныя. Ку ды яны тра-

пяць i якiя вы сно вы зро бяць 

для ся бе пра жыц цё ўдзель нi-

кi жыц цё ва га экс пе ры мен ту? 

Гля дзi це рэ алi цi-шоу «Абмен 

жон ка мi-2» па су бо тах на 

«Бе ла русь 2».

Але на ДРАП КО.

Стар та ваў пры ём за явак на ўдзел 

у на цы я наль ным ад бо рач ным ту-

ры дзi ця ча га кон кур су пес нi «Еў-

ра ба чан не-2020». Сё ле та ў па ла-

жэн нi аб па рад ку яго ар га нi за цыi 

i пра вя дзен ня з'я вi лi ся iс тот ныя 

зме ны, якiя вар та ўлiч ваць па-

тэн цый ным кан кур сан там.

Так, у су вя зi з са нi тар на-эпi дэ мi я-

ла гiч най сi ту а цы яй у све це, рэ ка мен-

да цы я мi ЕВС i асаб лi вас ця мi пра вя-

дзен ня дзi ця ча га кон кур су пес нi «Еў-

ра ба чан не-2020» у Поль шчы зла дзiць 

яго пла ну юць у тэ ле вi зiй най сту дыi. 

Кан чат ко вае ра шэн не на конт удзе лу 

Бе ла ру сi ў iм i фар ма ту вы ба ру прад-

стаў нi ка ад клад ва ец ца на мак сi маль-

на маг чы мы тэр мiн, але бу дзе агу-

ча на не паз ней чым 7 ве рас ня. Тым 

не менш рас па чаў ся пры ём за явак 

на ад бор. Iх не аб ход на ад пра вiць у 

элект рон ным вы гля дзе да 15 жнiў ня 

(з су пра ва джаль ны мi да ку мен та мi i 

вi дэа за пi сам жы во га вы ка нан ня кон-

курс най кам па зi цыi). Фо кус-гру па да 

24 жнiў ня пад вя дзе вы нi кi i вы зна чыц-

ца з 15 кан кур сан та мi, якiя па ка жуць 

ся бе ў фi на ле ад бо ру.

Фi нал на цы я наль на га ад бо ру мо-

жа быць пра ве дзе ны як у фар ма це 

пра слу хоў ван ня без тэ ле вi зiй най i 

iн тэр нэт-транс ля цыi (не паз ней за 

15 ве рас ня), так i ў фар ма це га ла-

кан цэр та (да 16 каст рыч нi ка). Ка лi 

гэ та бу дзе пра слу хоў ван не, то пра-

фе сiй нае жу ры боль шас цю га ла соў 

вы зна чыць пе ра мож цу — афi цый на-

га прад стаў нi ка кра i ны на кон кур се. 

Ка лi ж ад бор пра вя дуць у фар ма це 

га ла-кан цэр та, то да 1 каст рыч нi ка 

Бел тэ ле ра дыё кам па нiя апуб лi куе 

пра вi лы вы ба ру пе ра мож цы.

Пры ўзнiк нен нi форс-ма жор ных 

аб ста вiн i спрэч ных пы тан няў ад-

нос на ар га нi за цыi мiж на род на га 

кон кур су ў Поль шчы ра шэн не аб 

удзе ле цi фар ма це ўдзе лу ў iм прад-

стаў нi ка Бе ла ру сi бу дзе пры мац ца 

Бел тэ ле ра дыё кам па нi яй су мес на з 

ЕВС. З па ла жэн нем пра вя дзен ня 

на цад бо ру Дзi ця ча га кон кур су пес нi 

«Еў ра ба чан не-2020» мож на азнаё -

мiц ца на сай це ме ды я хол дын га ў 

раз дзе ле «Спец пра ек ты».

Але на ДРАП КО.

ГА ВО РЫЦЬ I ПА КАЗ ВАЕ 
ВI ЦЕБСК

З 16 да 19 лi пе ня пра хо дзiць ХХIХ Мiж на-

род ны фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скi 

ба зар у Вi цеб ску». Бел тэ ле ра дыё кам па нiя 

тра ды цый на пра вя дзе днi куль тур на га фо ру-

му ра зам з кан кур сан та мi, ар тыс та мi i гас ця-

мi, каб па ка заць усю па лiт ру фес ты валь ных 

па дзей.

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 1» бу дзе асвят ляць фо рум 

у вы пус ках на вiн i сю жэ тах вы нi ко вых пра грам «Па-

на ра ма» i «Га лоў ны эфiр», экс клю зiў ныя iн тэр в'ю 

бу дуць вы хо дзiць у «Доб рай ра нi цы, Бе ла русь!».

Вы ступ лен нi ўдзель нi каў ХХIХ Мiж на род на га кон-

кур са вы ка наў цаў эст рад най пес нi «Вi цебск-2020» 

гле да чы ўба чаць 19 лi пе ня ў пра гра ме «Сла вян скi 

хiт». Ве ча рам нас так са ма ча кае ўра чыс тае за крыц-

цё «Сла вян ска га ба за ру ў Вi цеб ску — 2020», дзе 

бу дуць аб' яд на ны дру гая част ка да рос ла га кон кур су 

(«Су свет ны хiт»), вы ступ лен нi пры зна ных май строў 

эст ра ды i цы ры мо нiя ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў 

i дып ла ман таў фо ру му мас тац тваў.

Пра гра му ХVIII Мiж на род на га дзi ця ча га му зыч-

на га кон кур су «Вi цебск-2020» у пра мым эфi ры 

гле да чы ўба чаць на «Бе ла русь 3».

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

КОШТ АД ПА ЧЫН КУ, 
ЭМО ЦЫЙ I ВЕ ДАЎ
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Тэ ле сет кiТэ ле сет кi КА ГО ЧА КАЕ «ДЗI ЦЯ ЧАЕ ЕЎ РА БА ЧАН НЕ — 2020»?


