
Пад ве дзе ны вы ні кі 19 чэм-

пі я на ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па ша шач най кам па зі цыі — 

2018 го да (Шаш кі-100), які 

пра во дзіў ся ў пя ці раз дзе лах. 

14 аў та раў прад ста ві лі на чэм-

пі я нат 234 кам па зі цыі. Пе ра-

мож ца мі ста лі: Вік тар Шуль га 

(да мач ныя праб ле мы), Пётр 

Шклу даў (праб ле мы), Іван 

На ўроц кі (мі ні я цю ры), Ры гор 

Краў цоў (эцю ды), Аляк сандр 

Шур пін (за да чы). З ня прос-

тай ра бо тай год на спра ві ла ся 

ін тэр на цы я наль ная бры га да 

суд дзяў з Фран цыі, ЗША, Літ-

вы, Ра сіі, Укра і ны і Бе ла ру сі.

Па гля дзі це не каль кі кам па-

зі цый пе ра мож цаў.

№ 1 Іван На ўроц кі

Бе лыя прос тыя шаш кі: 18, 

19, 21, 29, 32, 38, 47 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 8, 

11, 16, 27, 36, 39, 44 (7).

41, 12, 3, 25, 49 х.

№ 2 Вік тар Шуль га

Бе лыя прос тыя шаш кі: 23, 

24, 27, 28, 30, 31, бе лыя дам-

кі:1 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 8, 

10, 15, 16, 25, 26, 34, 39, чор-

ныя дам кі: 37, 42, 43 (11).

23-18, 45 (34АBС), 3 (20D), 

25 (37Е), 30, 3 х А (37), 50 (21), 

3 (34), 26, 5 (20), 32 (24), 

38 (30), 43 (35), 49 (21), 16, 11, 

50 х B (21), 50 (34F), 3 (20), 48, 

3 х С (20), 50 (34), 25 (21), 48, 3 

х D (21), 3-20, 3, 5 (20), 32 (24), 

38 (30), 43 (35), 49 (21), 16, 11, 

50 х Е (21), 48, 3 х F (37), 3 (20), 

48, 5 (20), 32 (24), 38 (30), 

43 (35), 49 (21), 16, 11, 50 х.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

ў шаш кі-64 пра па ну юц ца кам-

па зі цыі, скла дзе ныя вя ду чым 

ад дзе ла.

№ 3

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

с5, е3, е5, g3, g7 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, 

а5, с3, с7, g5, h2 (6).

№ 4

Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

с5, е3, е5, g3 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

е7, g5, h2 (4).

№ 5

Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

с5, е5, f4, g3 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

с7, g7, h2, h6 (5).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Проз ві шчы чы та чоў, якія 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн ні: 

Вы пуск № 79 ад 04.01.2019.

№ 91 с7 (f6 А), а1 (b6 B), d4, 

h8,+. А (b6), а1, h8,+. B (b2), 

h8,+.

№ 92 b4, h2, b4 (b6 А), f4 (е5 

B), d6 (с5), а5, b6 (d6), а7 (е5), 

b8 (d4), f4 (с3), с1, +. А (е5), а5, 

+. B (а5), с5, +.

№ 93 f8 (d4 А А1), с5, с5 

(h4), f4, +. А (h4), f4 (h2 B), b8, 

+. B (d4), с5, с5, +. А1(h2), b8 

(f4), g3/h2, +.

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), У. Стат ке віч (п. Зя лё ны 

Бор Іва цэ віц ка га ра ё на), 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, 

А. Ліць ві наў (усе Мінск), В. Таў-

ка чоў (Клі ма віц кі ра ён), В. Бан-

да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц-

ка га, 10А, 220013, г. Мінск, 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

18 студзеня 2019 г.



Тры на го ды 
ўклю чыць тэ ле ві зар
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Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 80

ПА МЯЦЬ
На ступ ны ты дзень на тэ ле ка на ле АНТ 

прой дзе пад зна кам 75-год дзя поў на га вы-

зва лен ня Ле нін гра да ад фа шысц кай бла-

ка ды — і та му ў эфі ры шмат ці ка вых філь-

маў і пра ек таў, якія вар та не пра пус ціць. 

Так, з па ня дзел ка ў эфі ры — кі на эпа пея 

«Бла ка да», якую рэ жы сёр Мі ха іл Яр шоў 

зды маў амаль сем га доў, каб пад ра бяз-

на рас ка заць на шчад кам пра муж насць і 

стой касць аба рон цаў го ра да і яго мір ных 

жы ха роў у страш ныя 900 дзён бла ка ды... 

Гле да чы ўба чаць усе ча ты ры се рыі: «Луж-

скі ру беж», «Пул каў скі ме ры ды ян», «Ле-

нін град скі мет ра ном» і «Апе ра цыя «Іск ра». 

А 26 сту дзе ня тэ ле ка нал па ка жа да ку мен-

таль ныя філь мы — «Вя лі кая вай на. Бла-

ка да Ле нін гра да» і «Каб жы лі!» (пра мед-

ра бот ні каў — са ні та рак, мед сяс цёр, сан-

 інструк та раў, ура чоў, амаль 100 ты сяч якіх 

за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны) і 

ад ра зу не каль кі су час ных філь маў — асэн-

са ван няў па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны: 

бры тан ска-ра сій скі ча ты рох се рый ны фільм 

«Ле нін град» (2007), дэ тэк тыў ную дра му 

«Ла да га» (2014) пра «да ро гу жыц ця», якая 

звяз ва ла аса джа ны го рад з ты лам, і дра му 

«Тры дні да вяс ны» (2017), пры све ча ную 

пер шай бла кад най зі ме 1942-га. У апош-

няй стуж цы, да рэ чы, ёсць бе ла рус кі след: 

сцэ на рый філь ма за сна ва ны на не ка то рых 

фак тах з «Бла кад най кні гі» Але ся Ада мо-

ві ча і Да ні і ла Гра ні на.

СЕ ЗОН
На пя рэ дад ні Ва дох ры шча зды мач ная 

гру па АТН рэа лі за ва ла ары гі наль ны пра-

ект: ма ла дыя вя ду чыя вый шлі з цёп лай і 

ўтуль най сту дыі на бе раг ва да схо ві шча і 

аку ну лі ся ў па лон ку, пры гэ тым ра бі лі вы-

гляд, што на два ры зу сім не сту дзень, гра лі 

ў «снеж ны ва лей бол», «за га ра лі» на шэз-

лон гах і на ват гу ля лі ў шах ма ты ў па лон-

цы! Зрэш ты, як рас ка заў «Звяз дзе» аў тар 

ідэі, за гад чык ад дзе ла крэ а тыў на га пла на-

ван ня Агенц тва тэ ле на ві наў Рус лан 

Тур коў, увесь пра цэс ад бы ваў ся пад 

на гля дам і з да па мо гай пра фе сі я-

на лаў, та му не ка то рых удзель ні каў 

да вя ло ся на ват уга вор ваць вы лез ці 

на рэш це з па лон кі і іс ці ў аў то бус...

Здым кі пра хо дзі лі на Цнян скім 

ва да схо ві шчы, не да лё ка ад ва да-

лаз най ба зы МНС — спа чат ку цэ лы 

дзень вы ра за лі па лон ку па ме рам 

10 на 11 мет раў, у вы гля дзе ла га-

ты па АТН, а ўжо на заўт ра, зноў жа з 

да па мо гай вы ра та валь ні каў, па ста-

ві лі пе ра соў ную лаз ню і спе цы яль ны 

на дзі ма ны на мёт, каб га лоў ныя ге-

роі экс пе ры мен та не змерз лі. Ся род тых, 

хто ры зык нуў вый сці на лёд — вя ду чая 

«Па на ра мы» Па лі на Шу ба, ка рэс пан дэн ты 

АТН Да р'я Та ра са ва, Ян Па шке віч, Але-

ся Вы соц кая, Анд рэй Каз лоў. «Я ба яў ся, 

што на шы ма ла дыя вя ду чыя не вы тры ма-

юць шмат дуб ляў за пар бе гаць па сне зе і 

аку нац ца ў па лон ку, — дзе ліц ца ўра жан-

ня мі Рус лан Тур коў. — Але яны пры ем на 

ўра зі лі, асаб лі ва дзяў ча ты: ка лі апе ра тар 

ка ман да ваў зра біць тое ці гэ та, па во дзі лі 

ся бе так упэў не на і пра фе сій на, быц цам 

зна хо дзяц ца на цёп лым уз бя рэж жы, а не 

ў зі мо вым Мін ску. У мя не так са ма бы ла 

маг чы масць зняц ца ў ро лі ку, чым я ска-

рыс таў ся — сыг раў ро лю ры ба ка». Здым кі, 

да рэ чы, вя лі ся так са ма з дро на, каб па ка-

заць маш таб па лон кі і ўся го ва да схо ві шча. 

Вы ні ко вы імі джа вы ро лік, які рэ жы сёр Алег 

Да лга по лаў дня мі ўжо прад ста віў у «Па на-

ра ме», бу дзе дэ ман стра вац ца на «Бе ла-

русь 1» не толь кі на Ва дох ры шча, але і на 

пра ця гу ўсёй зі мы.

ЮБІ ЛЕЙ
Сён ня Аляк сандр Са ла ду ха ад зна чае 

роў на 60 га доў, больш за 30 з якіх ён спя-

вае, і цэ лы год як но сіць зван не за слу жа-

на га ар тыс та Бе ла ру сі. 

Як пад крэс лі вае сам спя вак, ней ка га ця-

жа ру ўзрос ту ён не ад чу вае, а та му пе ры я-

дыч на ўраж вае пуб лі ку роз ны мі аван ту ра мі: 

то на зайз драсць ма ла дзей шым кан ку рэн-

там удзель ні чае ў ад бо ры на «Еў ра ба чан-

не», то чы тае рэп, то зды ма ец ца ў воб ра зе 

ка ля ро ва га ма тыль ка ці анё ла ў ру жо вым 

кас цюм чы ку, а то ро біць шпа гат па між дву ма 

тан ка мі (і хоць апош няе — толь кі ў тэ ле ві зій-

ным ро лі ку, але гле да чы вы па дак за пом ні лі). 

А яшчэ ён мае двух да рос лых сы ноў, ма лень-

кую дач ку і тра іх уну каў, вы сту пае на лю бых 

пля цоў ках: ад ра ён на га До ма куль ту ры да 

«Мінск-Арэ ны» і Крам лёў ска га па-

ла ца. Хоць шмат лі кая пуб лі ка лю-

біць яго зу сім не за гэ та, а за хі ты 

пра ві на град, чу жую мі лую і ін шыя 

да ра гія сэр цу тэ мы.

Да рэ чы, з юбі ле ем ар тыс та 

сё ле та па він шу юць тэ ле ві зій ні-

кі: на ка на ле «Бе ла русь 3» зня-

лі тэ ма тыч ны вы пуск пра гра мы 

«Май стры і ку мі ры» і за пі са лі сту-

дый ны кан цэрт імя нін ні ка «Гэ та 

шчас це».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з ад кры тых кры ніц.

Больш як 50 ты сяч вір ту аль ных ту рыс таў па-

бы ва ла ў гас цях у бе ла рус ка га Дзе да Ма ро-

за. Пры нам сі пра гэ та свед чаць вы ні кі ан лайн-

транс ля цыі, якую зла дзі ла Агенц тва тэ ле на він 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі з рэ зі дэн цыі Дзе да Ма-

ро за ў Бе ла веж скай пу шчы з 17 снеж ня 2018-га 

да 14 сту дзе ня бя гу ча га го да.

У гэ ты пе ры яд што дня з 11 да 18 га дзін у 

ся дзі бе га лоў на га на ва год ня га ча раў ні ка пра ца-

ва лі тры вэб-ка ме ры, уста ля ва ныя ка ля ўва хо да 

ў ма ён так, на па ля нах Два нац ца ці ме ся цаў і Бе-

ла веж кі і ся мі гно маў. За тым, як шмат лі кія гос ці 

ся дзі бы зна ё мі лі ся з бе ла рус кім фальк ло рам і 

тра ды цы я мі свят ка ван ня Но ва га го да ў на шай 

кра і не, ан лайн са чы лі ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі з 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, Лат віі, Укра і ны, Поль шчы, 

Гер ма ніі, Гру зіі, Іс па ніі, Із ра і ля, Мал до вы і ЗША.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ДЫЯ ЛОГ 
МІЖ 

РАД КОЎ
Сён ня ў эфір «Бе ла русь 1» 

пас ля на ва год ніх ка ні кул вяр та-

ец ца пра ект «Клуб рэ дак та раў», 

у якім бу дуць збі рац ца не толь кі 

кі раў ні кі вя ду чых ай чын ных СМІ, 

але так са ма экс пер ты ў роз ных 

сфе рах, каб аб мер ка ваць са мыя 

ак ту аль ныя на ві ны, у тым лі ку 

кан флік ты і скан да лы, якія ад-

бы лі ся ў гра мад ска-па лі тыч ным 

жыц ці Бе ла ру сі і све ту. Вя ду чым 

і ма дэ ра та рам на дыс ку сій най 

ме ды яп ля цоў цы, якая іс нуе 

ўжо восем га доў, за ста нец ца 

Генадзь Да вы дзька.

Аб мяр коў ваць пуб лі ка цыі, 

якія вый шлі за ты дзень у бе-

ла рус кіх і за меж ных вы дан нях 

і вы клі ка лі най боль шую ці ка-

васць у гле да чоў, удзель ні кі 

пра гра мы бу дуць кож ную пят-

ні цу пас ля «Па на ра мы». У паў-

то ры пра гра ма бу дзе вы хо дзіць 

па ня дзе лях, пры чым не толь кі 

ў тэ ле ві зій ным эфі ры, а так са-

ма ў аў ды ё вер сіі — на Пер шым 

на цы я наль ным ка на ле Бе ла-

рус ка га ра дыё.

Наш фарматНаш фармат

У ГАС ЦЯХ У ГАС ЦЯХ 
У БЕ ЛА ВЕЖ ЖЫУ БЕ ЛА ВЕЖ ЖЫ


