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КАГО ЧАКАЕ «ДЗIЦЯЧАЕ ЕЎРАБАЧАННЕ — 2020»?

ГАВОРЫЦЬ I ПАКАЗВАЕ
ВIЦЕБСК
З 16 да 19 лiпеня праходзiць ХХIХ Мiжнародны фестываль мастацтваў «Славянскi
базар у Вiцебску». Белтэлерадыёкампанiя
традыцыйна правядзе днi культурнага форуму разам з канкурсантамi, артыстамi i гасцямi, каб паказаць усю палiтру фестывальных
падзей.
Тэлеканал «Беларусь 1» будзе асвятляць форум
у выпусках навiн i сюжэтах вынiковых праграм «Панарама» i «Галоўны эфiр», эксклюзiўныя iнтэрв'ю
будуць выходзiць у «Добрай ранiцы, Беларусь!».
Выступленнi ўдзельнiкаў ХХIХ Мiжнароднага конкурса выканаўцаў эстраднай песнi «Вiцебск-2020»
гледачы ўбачаць 19 лiпеня ў праграме «Славянскi
хiт». Вечарам нас таксама чакае ўрачыстае закрыццё «Славянскага базару ў Вiцебску — 2020», дзе
будуць аб'яднаны другая частка дарослага конкурсу
(«Сусветны хiт»), выступленнi прызнаных майстроў
эстрады i цырымонiя ўзнагароджання пераможцаў
i дыпламантаў форуму мастацтваў.
Праграму ХVIII Мiжнароднага дзiцячага музычнага конкурсу «Вiцебск-2020» у прамым эфiры
гледачы ўбачаць на «Беларусь 3».

ШАШКІ

(«Звязда»)

Выпуск № 118

7 лiпеня 2020 года Прэзiдэнцкаму спартыўнаму клубу споўнiлася 15 гадоў. Як паведамiў
наш чытач Уладзiслаў Сплендэр, Беларуская федэрацыя шашак арганiзавала анлайн-турнiр,
прысвечаны гэтай падзеi. На адрас удзельнiкаў спаборнiцтваў
паступiлi прывiтаннi старшынi
цэнтральнага савета Прэзiдэнцкага спартыўнага клуба Д.
А. Лукашэнкi i мiнiстра спорту i
турызму Рэспублiкi Беларусь С.
М. Кавальчука. У турнiры ўзялi
ўдзел 20 беларускiх шашыстаў,
якiя ў розныя гады з'яўлялiся
стыпендыятамi клуба. Перамог
мiжнародны гросмайстар Мiхаiл
Семянюк — 12 ачкоў з 14 магчымых. На другiм месцы чэмпiён
свету Iгар Мiхальчанка — 11 ачкоў, трэцi фiнiшаваў майстар Арцём Цiханаў — 10 ачкоў. У жаночым залiку найлепшай стала
майстар Яна Лазовiк, за ёй размясцiлiся чэмпiёнка свету Яна
Якубовiч i мiжнародны гросмайстар Вольга Федаровiч.
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Стартаваў прыём заявак на ўдзел
у нацыянальным адборачным туры дзiцячага конкурсу песнi «Еўрабачанне-2020». Сёлета ў палажэннi аб парадку яго арганiзацыi
i правядзення з'явiлiся iстотныя
змены, якiя варта ўлiчваць патэнцыйным канкурсантам.
Так, у сувязi з санiтарна-эпiдэмiялагiчнай сiтуацыяй у свеце, рэкамендацыямi ЕВС i асаблiвасцямi правядзення дзiцячага конкурсу песнi «Еўрабачанне-2020» у Польшчы зладзiць
яго плануюць у тэлевiзiйнай студыi.
Канчатковае рашэнне наконт удзелу
Беларусi ў iм i фармату выбару прадстаўнiка адкладваецца на максiмальна магчымы тэрмiн, але будзе агучана не пазней чым 7 верасня. Тым
не менш распачаўся прыём заявак
на адбор. Iх неабходна адправiць у
электронным выглядзе да 15 жнiўня
(з суправаджальнымi дакументамi i
вiдэазапiсам жывога выканання конкурснай кампазiцыi). Фокус-група да
24 жнiўня падвядзе вынiкi i вызначыцца з 15 канкурсантамi, якiя пакажуць
сябе ў фiнале адбору.

На дыяграме № 68 пазiцыя
Аляксандра Бакумца. У кожнага з бакоў усяго па чатыры
шашкi, ад нак белыя зна ходзяць магчымасць камбiнацыйнага манеўру. Знайдзiце шлях
да перамогi самастойна.
№ 68

№ 68
Белыя простыя шашкi: g1,
c3, e3, g5 (4)
Чорныя простыя шашкi:
h4, a5, f6, e7 (4)
Яшчэ некалькi кампазiцый
прапануецца для самастойнага
рашэння.
№ 69 В. Варушыла (Мiнск)
Белыя простыя шашкi: 41,
44, 32, 33, 28, 30, 23, 25 (8)

Фiнал нацыянальнага адбору можа быць праведзены як у фармаце
пра слу хоў ван ня без тэле вi зiй най i
iн тэр нэт-транс ля цыi (не паз ней за
15 верасня), так i ў фармаце галаканцэрта (да 16 кастрычнiка). Калi
гэта будзе праслу хоўванне, то прафесiйнае журы большасцю галасоў
вызначыць пераможцу — афiцыйнага прадстаўнiка краiны на конкурсе.
Калi ж адбор правядуць у фармаце
гала-канцэрта, то да 1 кастрычнiка
Бел тэле ра дыё кам па нiя апуб лi куе
правiлы выбару пераможцы.
Пры ўзнiк нен нi форс-ма жор ных
аб ста вiн i спрэч ных пы тан няў аднос на ар га нi за цыi мiж на род на га
кон кур су ў Поль шчы ра шэн не аб
удзеле цi фармаце ўдзелу ў iм прадстаўнiка Беларусi будзе пры мацца
Белтэлерадыёкампанiяй сумесна з
ЕВС. З па ла жэн нем пра вя дзен ня
нацадбору Дзiцячага конкурсу песнi
«Еўрабачанне-2020» мож на азнаёмiц ца на сай це ме ды я хол дын га ў
раздзеле «Спецпраек ты».
Алена ДРАПКО.

Чорныя простыя шашкi:
39, 21, 19, 11, 12, 14, 9, 10 (8)
№ 70 Х. Спаньер (Нiдэрланды)
Белыя простыя шашкi: 42,
43, 37, 40, 31, 35, 20 (7)
Чорныя простыя шашкi:
26, 29, 25, 18, 19, 7, 9 (7)
№ 71 В. Муляр (Украiна)
Белыя простыя шашкi: a1,
g1, b2, h2, a3, c5 (6)
Чорныя простыя шашкi:
d2, e3, f4, b6, a7 (5)
№ 72 М. Бойка (Украiна)
Белыя простыя шашкi: b2,
h2, h4, f6, c7 (5)
Чорныя простыя шашкi:
d2, e3, a5, c5, g7, h8 (6)
Ва ўсiх пазiцыях белыя пачынаюць i выйграюць. Прозвiшчы чытачоў, якiя першымi
дашлюць правiльныя адказы,
будуць апублiкаваныя.
Праверце свае рашэннi
Выпуск № 117 ад 02.07.20.
№ 63 1. 37-31? 26:28 2. 2923 21:34 3. 23:01 28-32 4. 40:29
32-38 5. 42:33 13-18 6. 01:23 1420 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 Белыя простыя шашкi: 42, 44, 38, 33, 28, 29, 30, 23,
25 (9)
Чорныя простыя шашкi:
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+
Першымi дакладныя адказы даслалi А. Галаванаў,
П. i В. Шульгi (усе — Мiнск).
С. Рашэцiн (Ашмяны), В. Дударэвiч (в. Новая Мыш Баранавiцкага раёна), Ф. Карпей, Л. Жыхар (абодва — Мядзел), У. Панько (Камянец), I. Ананiч (Гродна),
В. Ваўчкоў (Маладзечна).
Пiшыце на адрас: газета
«Звязда», вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А, Мiнск
E-mail: info@zviazda.by або
vorush@yandex.ru
Вiталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.
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Сядзi i глядзi

КОШТ АДПАЧЫНКУ,
ЭМОЦЫЙ I ВЕДАЎ
Вандраваць, трацiць (не
свае) грошы i назiраць, як
будуюцца ўзаемаадносiны ў чужых сем'ях, — усё
гэта прапануе гледачам
тэлеканал «Беларусь 2»,
дзе з наступнага тыдня
нас чакаюць прэм'еры
новых сезонаў ужо вядомых i многiмi любiмых
праектаў.
У аў торак 21 лiпеня прыхiльнiкаў стылю i шопiнгу чакае фэшн-шоу «Багiня шопiнгу.
Яскравае вяртанне». Праграма
аб'ядноўвае ўсiх тых, хто пiльна
сочыць за модай, стылем i з задавальненнем ахвяруе на гэты
занятак вольны час. Паводле
ўмоў праекта, яго ўдзельнiцы
маюць чатыры гадзiны i пэўную суму грошай, каб набыць
у краме модны ўбор. Але спачатку чацвёрка дзяўчат
пакажа, што ёсць у iх
уласным гардэробе. Ну
а пасля прагулкi па магазiнах iм трэба ацанiць
здольнасць сваiх сапернiц падбiраць адзенне
згод на з за да дзе ным
вобразам. У вынiку тая
канкурсантка, якая набярэ больш за ўсiх балаў,
атрымае i матэрыяльнае ўзнагароджанне за
свае стараннi. Калi ўлiчыць, што гэтыя дзяўчаты разбiраюцца ў модзе
не горш за дызайнераў i
арыентуюцца ва ўсiх навiнках, дык можна зразумець:
да ацэнкi яны падыходзяць
не менш скрупулёзна. А яшчэ
свае меркаваннi выказваюць
зорныя каментатары. I толькi
непрадузяты погляд вядучага
праграмы Леанiда Мартынчыка дапаможа разгледзець жа-

ночую падступнасць, выявiць
найлепшы вобраз i модныя
тэндэнцыi.
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 лены ў жыц цё ўкра iн скi мi тэлевiзiёншчыкамi. З моманту
яго дэбюту ў 2011 годзе i па
сён няшнi дзень за вядучымi
i iх прыгодамi па ўсiм свеце
на зi ра юць тэле гле дачы розных кра iн. Па ра лель на яны
знаёмяцца з мясцовым каларытам, славу тасцямi i арыентуюцца ў цэнах на адпачынак.
Гэтым разам новыя вядучыя
шоу Мi ка лай Сер га i Алi на
Астроўская адправяцца на самыя лепшыя курорты, пляжы
i ў нязведаныя ку точкi, куды
яшчэ не дабралiся бiзнесмены

не адмаўляючы, а iншаму давя дзец ца ары ен та вац ца на
бюджэт у 100 долараў. Хоць
варта адзначыць, што ў некаторых краiнах i з абмежаванымi сродкамi турыст здольны

i сет ка выя га тэлi. Гле дачы
ўбачаць не ве ра год ныя мясцiны, дзе валадараць моры i
акiяны. А магчымасцi кожнага з вядучых у ролi турыс та
вы значыць тра ды цый на манетка: каму выпадае «арол»,
той будзе жыць нi ў чым сабе

адчуць сябе багатым, а жыць
аднаму ў шыкоўным асабняку
можа быць, наадварот, сумна.
Але незалежна ад грошай для
кож на га зной дуц ца цi ка выя
варыянты, як правесцi выхадныя так, каб потым было што
ўспомнiць.

Яшчэ ад но рэ алi цi-шоу
ча кае су стрэ чы з тэле аўдыто ры яй «Аб мен жон ка мi-2».
Пра ект укра iн скай вы творчасцi з'яўляецца адаптацыяй
бры тан ска га Wife Swap, i ў
другiм сезоне яго ствараль нi кi пра па на ва лi
яшчэ больш знаёмстваў
з рознымi сем'ямi, назiранняў за яркiмi ўдзельнiкамi i цiкавымi сiтуацы я мi. Пра ект ця пер
стаў па-са праўд на му
мiжнародным: мяняцца
жонкамi будуць сем'i з
Укра i ны, Iта лii, Сер бii,
Iс па нii, Грэ цыi i мно гiх
iншых краiн свету. Сярод гераiнь сустрэнуцца
са мыя роз ныя жан чыны: мамы-мадэлi, хатнiя
гас па ды нi, урачы, выкладчыкi, бiзнес-лэдзi i
беспрацоўныя. Куды яны трапяць i якiя высновы зробяць
для сябе пра жыццё ўдзельнiкi жыццёвага эксперыменту?
Глядзiце рэалiцi-шоу «Абмен
жон ка мi-2» па су бо тах на
«Беларусь 2».
Алена ДРАПКО.
orelireshka.tv
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