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Пад ве дзе ны вы ні кі 20-га 

чэм пі я на ту Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па ша шач най кам па зі цыі 

(шаш кі-64), які пра во дзіў ся ў 

пя ці раз дзе лах. Трой кі пры зё-

раў па раз дзе лах вы гля да юць 

на ступ ным чы нам: Пётр Шклу-

даў (На ва по лацк), Вік тар Шуль-

га, Ле а нід Ры ба коў (абод ва

Мінск) — раз дзел «Эцю ды». 

П. Шклу даў, Дзміт рый Кам чыц кі 

(Ма гі лёў), Аляк сандр Пе ра воз-

 ні каў (Ра га чоў) — мі ні я цю ры. 

У раз дзе ле «Праб ле мы» пе ра мог

Мі ка лай Ляш ке віч (Мінск), на 

дру гім мес цы П. Шклу даў, на 

трэ цім Д. Кам чыц кі. У да мач-

ных праб ле мах пер шын ства-

ваў М. Ляш ке віч, дру гі А. Пе-

ра воз ні каў, трэ ці П. Шклу даў. 

У раз дзе ле «Бра зіль ская вер-

сія» за ла ты ме даль у Дзміт рыя 

Кам чыц ка га, «се раб ро» ў Ві та-

 ля Ва ру шы лы (Мінск). «Брон за»

ў М. Ляш ке ві ча.

Пра па ну ем на шым чы та чам 

па зна ё міц ца з кам па зі цы я мі 

пе ра мож цаў.

№ 7

№ 7 В. Ва ру шы ла

Кам па зі цыя скла дзе на 

ў бра зіль скіх шаш ках.

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

е1, b2, f2, d4, с5, а7 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а3, с3, g5, d6, с7, е7, b8 (7).

№ 8 Л. Ры ба коў

Бе лыя прос тыя шаш кі: е7, 

бе лыя дам кі: е3, b6 (3).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

g7, b8, чор ныя дам кі: е1 (3).

№ 9 М. Ляш ке віч

Бе лыя прос тыя шаш кі: е1, 

d2, f2, е3, g5, b6, d6, с7, е7 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, h2, с3, b4, f4, е5, h6, а7, 

g7 (9).

№ 10 А. Пе ра воз ні каў

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

h4, b6, с7, е7 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а3, е3, b4, f4, а5 (5).

№ 11 П. Шклу даў

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

d2, бе лыя дам кі: b8, е1, g1, (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h2, b4, f4, b6, f6, g7, чор ныя 

дам кі: с5, е5 (8).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Анонс: з 24 сту дзе ня да 

2 лю та га ў РЦАП па шах ма тах

і шаш ках (Мінск, ву лі ца 

К. Марк са, 10) ад бу дуц ца чэм пі я -

на ты Бе ла ру сі па шаш ках-64 

ся род муж чын і жан чын. Ча-

 ка ец ца ўдзел пяці між на род-

ных грос май страў у муж чын 

і трох у жан чын. 25 сту дзе ня 

ўпер шы ню прой дзе чэм пі я нат 

Бе ла ру сі па шаш ках-64 па ма-

лан ка вай гуль ні.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 104 ад 03.01.20.

№ 1 1. 43-39? 24-29 2. 33:24 

23-29 3. 24:33 26-31 4. 37:26 

19-23 5. 28:08 17:48 6. 26:17 

03:25 ]+

№ 3 1. f4-е5 d4хh4 2. а7-b8 

f2хd4 3. b8-d6 с5хе7 4. h2-g3 

h4хf2 5. g1хс1+

№ 4 1. с5-b6 а5хс7 2. d2-

е3 f4хb4 3. с1-b2 а3хс1 4. 

g3-f4 е5хg3 5. h2хf4 с1хg5 6. 

h4хh8+

№ 5 1. h4-g5 f6хf2 2. 

d4хh8 f2хd4 3. с3хс7 а1хg7 4. 

h8хd8 b8хе5 5. d8-с7 е5хb8 6. 

g1-h2+

№ 6 1. f2-е3 f4хd2 2. g1-f2 

с5хg1 3. b2-с3 d2хb4 4. а3хе7 

f8хd6 5. h6ха7 g1-f2 6. а7хg1+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі С. Бур ко (Ор ша), 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, Л. Жы-

хар (абод ва Мя дзел), 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 

(Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма віц-

кі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, Мінск, 220013, е-mаіl: 

іnfо@zvіаzdа.bу або vоrush@

уаndех.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 105

Дня мі тэ ле ка нал АНТ за пус ціў но-

вы се зон пра гра мы «На ша ра ні-

ца». Акра мя змя нен ня гра фіч най 

упа коў кі з'я ві лі ся так са ма но выя 

руб ры кі і све жы кан тэнт для аў-

ды то рыі: «Сня да нак ха лас ця ка», 

гім нас ты ка для тых, ка му за 60, 

і но вы вя ду чы з на ро ду!

Так, да кам па ніі асноў на га скла ду 

ра ніш ніх вя ду чых да лу чыў ся Дзміт-

рый Це ра хаў. Ён з'яў ля ец ца на эк ра-

не ў па ры з Тац ця най Ру да коў скай, 

а Аляк сандр Ся рэб ра ні каў ця пер жа-

дае гле да чам доб рай ра ні цы ў па ры з 

Ве рай Па ля ко вай. Вар та ад зна чыць, 

што Дзміт рый тра піў у ка ман ду АНТ 

пас ля кас тын гу, які тут ла дзі лі ле тась 

у не каль кі эта паў на пры кан цы го да. 

Зма гац ца за мес ца пад са фі та мі ма ла до-

му ча ла ве ку да вя ло ся з 300 кан ды да та мі. 

Але ме на ві та на яго асобе спы ні ла ўва гу 

фо кус-гру па на фі наль ным эта пе ад бо ру. 

Аба яль ны вя ду чы ўжо мае ў сва ім ар се-

на ле во пыт гуль ні ў КВЗ, вя дзен не ра ніш-

няй пра гра мы на Гро дзен скім ТБ і ва ло дае 

дзвю ма за меж ны мі мо ва мі.

Што да но вых руб рык, то тут вы бі рай 

на лю бы густ. Для тых, хто хо ча раз на-

ста іць сваё хар ча ван не, раз на ты дзень 
бу дзе вы хо дзіць «Сня да нак ха лас ця ка» 
з Гер ма нам Ці то вым. Хлоп цам у вя лі кіх і 

ма лых га ра дах і вёс ках пра па ну юць рэ цэп-

ты су час ных і ка рыс ных страў, лай фха кі 

па куп лі і пры га та ван ні пра дук таў. А тая 

част ка аў ды то рыі, якая ў любым узрос-

це кла по ціц ца пра сваё зда роўе і лю біць 

спорт, кож ную ра ні цу ра зам з алім пій скай 

чэм пі ён кай Алай Цу пер і тэ ле вя ду чым Сяр-

ге ем Со ба лем змо жа атры маць за рад ба-

дзё рас ці і па зі ты ву і на ву чыц ца ад чу ваць 

сваё це ла. Для іх з'я ві ла ся руб ры ка «За-

рад ка для тых, ка му за...». Ка лі ж вас хва-

лю юць пы тан ні больш грун тоў ныя — не-

ру хо мас ці аль бо дзей насць праф са юзаў, 

юры дыч ныя тон ка сці, то ад ка зы змо жа це 

па шу каць у но вых руб ры ках «Праф-

са юз ад каз вае», «Юр кан суль та цыя», 

«Не ру хо масць», у якіх раз на ты дзень 

спе цы я ліс ты бу дуць да ваць кам пе тэнт-

ныя ад ка зы, па ра ды і да па ма гаць вы ра-

шыць скла да ныя сі ту а цыі... У руб ры цы 

«Ошибок.нет» дзе ці-вя ду чыя бу дуць 

вы праў ляць ак цэн та ла гіч ныя па мыл-

кі і ву чыць пра віль на ста віць на ціс кі 

(пры чым сло ва ў пра віль ным ва ры ян це 

па да ец ца і па-рус ку, і па-бе ла рус ку). 

А тэ ле сі ноп тык Дзміт рый Ра баў зро біць 

усё, каб кож ны дзень вы бы лі пад рых-

та ва ны да лю бых пе ра мен на двор'я і 

не змерз лі. З'я ві ла ся но вая руб ры ка 

і для пры хіль ні каў ры бал кі. У фар ма-

це ві дэа бло га гле да чы змо гуць раз на 

ты дзень па бы ваць «На ры бал цы з Кан-

стан ці нам Сце пан цом». Ка рэс пан дэнт 

рас ка жа пра са мыя ці ка выя ры ба лоў ныя 

хіт рас ці і па дзе ліц ца сак рэ та мі, як ба віць 

час у ад ры ве ад цы ві лі за цыі.

— Не ка то рыя ві дэа з ванд ро вак гле-
да чы ўба чаць пер шы мі. Але зла віць ры-
бу — гэ та не са ма мэ та. Тут больш ухіл на 
тое, што Бе ла русь мож на ўгледзець зу сім 
у ін шых ра кур сах — з ва ды яна вы гля дае 

інакш, а ў не ка то рыя мес цы ні чым акра мя 

лод кі на огул не да бя рэш ся, — рас каз вае 

Кан стан цін.

Але на ДРАП КО.

Фо та Вік то рыі ЦЕ ЛЯ ШУК 
і з аса біс та га ар хі ва вя ду ча га.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Па чы на ем ра ні цу па-но ва муПа чы на ем ра ні цу па-но ва му
«ПЕС НЯ ГО ДА — 2019» 

ХУТ КА 
НА ЎСІХ ЭК РА НАХ

Гран ды ёз нае му зыч нае шоу «Пес ня го да 

Бе ла ру сі — 2019» ужо ў гэ тую су бо ту збя рэ 

па пу ляр ных ар тыс таў і іх пры хіль ні каў 

у Па ла цы спор ту. А тэ ле вер сію му зыч най 

прэ міі ў дзвюх част ках мы змо жам уба чыць 

на тэ ле ка на ле АНТ 25 сту дзе ня.

Удзел у вя лі кім кан цэр це возь муць больш за 

тры дзя сят кі бе ла рус кіх ар тыс таў, ся род якіх Uzаrі, 

Іс куі Аба лян, Ган на Шар ку но ва, Аляк сандр Са-

ла ду ха, Ана толь Яр мо лен ка, Ан жа лі ка Пуш но ва, 

Са ша Нэ ма, гур ты NаvіBаnd, Lаs Vеgаs, АURА 

і мно гія ін шыя. А хэд лай не рам шоу ста не Ці ма 

Бе ла рус кіх.

На га да ем, спіс удзель ні каў га ла-кан цэр та быў 

сфар мі ра ва ны тэ ле ка на лам АНТ з улі кам га ла са-

ван ня ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў, афі цый ных звес так 

ра дыё стан цый па ра та цыі пе сень, а так са ма ўнёс ку 

са міх аў та раў і вы ка наў цаў у раз віц цё бе ла рус кай 

на цы я наль най му зыч най куль ту ры.

Сён ня апош ні дзень пры ёму 

за явак на на цы я наль ны ад бор 

між на род на га кон кур су пес ні 

«Еў ра ба чан не-2020». 

На га да ем, ён пра хо дзіць у тры эта-

пы: раз гляд да сла ных за явак і жы вое 

пра слу хоў ван не ўдзель ні каў (вы ні кі 

яго бу дуць аб ве шча ны 27 сту дзе ня), 

фі нал ад бо рач на га ту ра ў фар ма-

це га ла-кан цэр та і вы бар пе ра мож-

цы гле да ча мі і жу ры (да 6 са ка ві ка) 

і ўлас на пад рых тоў ка афі цый на га 

прад стаў ні ка Бе ла ру сі да вы ступ лен-

ня ў Ра тэр да ме.

Па-ра ней ша му ўзяць удзел у бе-

ла рус кім ад бо ры мо гуць не толь кі 

на шы су ай чын ні кі, але і за меж ні кі і 

асо бы без гра ма дзян ства, якія жы-

вуць у на шай кра і не, пры ўмо ве, што 

вы ка наў цам споў ні ла ся як мі ні мум 

16 га доў, а кон курс ная пес ня не гу-

ча ла і не бы ла ка мер цый на рэа лі за-

ва ная да 1 ве рас ня мі ну ла га го да. 

За яў кі да сы ла юц ца праз афі цый ны

сайт Бел тэ ле ра дыё кам па ніі www.tvr.by. 

Як рас ка за лі «Звяз дзе» ў ме ды я -

хол дын гу, ся род прэ тэн дэн таў ёсць

і на віч кі, і вя до мыя ар тыс ты, а так-

са ма вы ка наў цы і ка лек ты вы, якія 

штур му юць на цы я наль ны ад бор ужо 

не пер шы раз.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

1. Для вас ры бал ка — гэ та спорт 

ці ад па чы нак з асаб лі вай ат ма-

с фе рай? — Ры бал ка з'яў ля ец ца ма ім хо бі, 

але яна больш да да так да ванд ро вак, у 

якіх я атрым лі ваю ўра жан ні ад ста сун каў 

з пры ро дай.

2. Мо жа це пры га даць са мую не звы-

чай ную з та кіх ванд ро вак? — У 

мі ну лым се зо не быў вы па дак, ка лі я ез дзіў 

адзін у па лес кія ба ло ты і за ча ты ры дні 

ўво гу ле ні вод най ры бы не ба чыў. Тым не 

менш увесь час бы ло ці ка ва і без яе. На-

прык лад, у тым мес цы, дзе раз біў ла гер, 

пад дуб на ве да лі ся дзі кі па жа лу ды, і да вя-

ло ся з імі «да маў ляц ца», каб мож на бы ло 

там за стац ца на не ка то ры час. Ты на зі ра-

еш за пры ро дай, і ця бе неш та ўраж вае, а 

по тым дзе ліш ся гэ ты мі эмо цы я мі.

3. Ці ёсць у ры ба коў стап ра цэнт ныя 

пры кме ты? — У ры ба коў ёсць, а ў 

мя не ня ма, бо я ў іх не ве ру.

4. Ка лі б зла ві лі за ла тую рыб-

ку, якія б жа дан ні за га да лі? — 

Хо піць ад на го ад бра тоў Стру гац кіх: шчас-

це ўсім за дар ма, і хай ні хто не сы дзе па-

крыў джа ным.

5. Што па трэб на, каб «зла віць» 

уда лы сю жэт для тэ ле рэ пар-

т ажу? — У лю бым вы пад ку для гэ та га 

па трэ бен на бор пры ёмаў, і ў кож на га ён 

свой. Як ка жуць, у ра мес ні ка іх пяць, а 

ў ге нія пяць ты сяч, а кім ты з'яў ля еш-

ся — пы тан не асоб нае. Ад нак у лю бым 

вы пад ку ты рэа лі зоў ва еш свае за да чы 

ў дыя па зо не тых пры ёмаў, якія ма еш у 

сва ім ар се на ле.

Бліц-ін тэр в'ю з Кан стан ці нам Сце пан цом:

УС КО ЧЫЦЬ 
У АПОШ НІ ВА ГОН


