
6.00 «Тур ба мік сер».***

6.30, 4.35 «Ера лаш».0

7.30, 3.25 М/ф «Фік сі кі».0

7.50, 3.45 М/ф «Смя ша ры-

кі».0

8.20, 4.15 М/ф «Ма шы ны стра-

шыл кі».0

8.30, 15.10 Се ры ял «Атэль 

Эле он».***

9.30 Ба я вік «Сал дат Джэйн».***

12.00, 2.10 «Ла ві мо мант».***

12.30, 5.10 Се ры ял «Я ля-

чу».***

13.30 «Прос та кух ня».*

14.00 Се ры ял «Дах све ту».***

16.20 Се ры ял «Вась мі дзя ся-

тыя-5».***

16.50 Се ры ял «За кры тая шко-

ла-3».***

18.00 «Уз ва жа ныя лю дзі».*

20.00 «Ураль скія пель ме-

ні».***

21.20 Жа хі «Го нар і прад узя-

тасць і зом бі».***

23.30 Жа хі «Мёрт выя доч-

кі».***

1.40 «Дур ні і да ро гі».***

2.40 «Не мо жа быць!»***

6.30 «Еў рань юс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-

ны куль ту ры.

10.15 «Ду ша Пе цяр бур га». 

Дак. фільм.

11.15 «Ка лом ба». Се ры ял.

12.55 «Ана толь Ма ры ян гоф. 

Ка лі па тух лі ма я кі». Дак. 

фільм.

13.35 «Пісь мы з пра він цыі». 

Там боў.

14.05 «Як ві дэа гуль ні ўплы-

ва юць на на ша жыц цё?» Дак. 

фільм.

15.10 «Мі ма вок наў ідуць цяг-

ні кі». Маст. фільм.

16.55 «Чын гіс хан». Дак. 

фільм.

17.05 Бі лет у Вя лі кі.

17.45 «Эніг ма». Але на Баш-

кі ра ва.

18.30 Зор кі фар тэ пі ян на га 
мас тац тва. Мі ка лай Лу ган скі.

19.45, 1.55 «Шу каль ні кі». «За-
гад ка знік лай зям лі».

20.30 Да 75-год дзя ак цё-
ра. «Аляк сандр Ка ля гін... et 
cetera...» Дак. фільм.

21.10 «Пра хін дзі я да, або Бег 
на мес цы». Маст. фільм.

22.35 «Лі нія жыц ця». Дзміт рый 
Берт ман.

23.45 Маст са вет.

23.50 «Культ кі но». «Цім бук-
ту». Маст. фільм.***

1.40 «Ся род чор ных хва ляў». 
«Па-за гуль нёй». М/ф для да-
рос лых.

2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Пес ні на ша-
га ста год дзя». 2005 год.*

7.10 Маст. фільм «Печ кі-ла-
вач кі».***

8.45, 9.40, 11.00, 13.10, 15.40, 
17.00, 17.40, 20.45, 21.40, 
23.45, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія.*

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».*

10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».*

11.20 Пра гра ма «Рок-н-рол 
ТБ». Кан цэрт Кан стан ці на Ні-
коль ска га. 1992 год.*

12.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка. Вік тар Цой». 
«Дзе ці хві лін». 2-я част ка: «Ра-
да вац ца трэ ба!» 2008 год.***

13.25 Маст. фільм «Школь ны 
вальс».***

17.15 «Го лас на ро да». Ма-
на ло гі ў «буд цы га лос нас ці». 
1991 год.*

18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1966. 
3-я част ка. 2009 год.***

18.50 Фільм-спек такль «Вар-
шаў ская ме ло дыя». Па п'е се 
Л. Зо ры на.***

22.00 «Кол ба ча су».***

23.00 «Кі на па на ра ма» з Э. Ра-
за на вым: «Май стры са вец ка га 

кі но». 2-я част ка. 1982 год.*

23.45.*

0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Ма ра па-са вец-
ку». 2007 год.*

0.50 Маст. фільм «Ма лень кая 
Ве ра».****

5.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым «Ле га-
лі за цыя пуб ліч ных да моў». 
1992 год.****

4.00, 7.00, 10.45, 18.30, 1.30 
Фут бол. Чэм пі я нат све ту ся-
род ма ла дзёж ных ка манд 
(U-20).

5.30, 9.45, 13.30, 14.15, 22.00, 
0.35, 2.30 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія».

8.15, 21.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

8.45 Фут бол. «ФІ ФА».

9.15 Watts.

9.30, 23.00 Тэ ніс. «Рых туй ся да 
Ра лан Га рос».

13.00 Тэ ніс. Ра лан Га рос. 
Лё са ван не.

14.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра-эк стра».

23.15 Тэ ніс. Тур нір ATP.

0.55 Ме лад ра ма «Мі лая Фрэн-
сіс».***

2.30 Ка ме дыя «Ме ся цо вая 
афё ра».****

4.05, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».***

5.10, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі».***

5.30 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-
шыя ака ліч нас ці».***

7.20 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га».***

8.55 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га-2».*

10.50 Ка ме дыя «На ва год ні ад-
рыў».***

12.25 Пры го ды «Сан та на про-
даж».***

16.00 Ка ме дыя «Ёсць ідэя» 
(1-я се рыя).***

16.50 Ка ме дыя «Ёсць ідэя» 
(2-я се рыя).***

17.55 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае».***

19.25 Ка ме дыя «Блеф».***
21.15 Ка ме дыя «Рым скія спат-
кан ні».***
22.55 Ка ме дыя «Ма нія ве лі-
чы».

6.00 М/ф.
7.55 «Ёсць адзін сак рэт».
8.20 «Док тар І...»
8.50 «Ву зел лё су». Се ры ял.
10.25, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
12.05 «Сля пая».
13.05 «Ва раж біт ка».
14.10 «Па ра лель ны свет».
15.10 «Трэн дзі».
15.40 «Здзел ка».
16.10 «Ры жыя».
17.05, 5.10 «Лю дзі пят ні цы».
18.00, 1.40 «Біт ва са ло наў».
19.00, 0.50 «Аме ры кан скі жа-
ніх».
20.00 «Сэр ца ед кі». Ка ме-
дыя.***
22.15 «Апа ка ліп сіс».
23.10 «Жан чы на ў чор ным». 
Маст. фільм.***
2.30 «Вя лі кія па чуц ці».

6.10 Вер сія.***
8.40 Кра ну ты пра фе сар-2: 
сям'я Клам паў.***
10.55 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба: я ця бе ха чу.***
13.25 Ілю зі я ніст.***
15.50 У ча кан ні веч нас ці.***
17.55 Апан та насць.***

20.10 Там, дзе сэр ца.***
22.30 Це ла а хоў нік.****

0.30 Да ра гі Джон.***
2.35 Ка ра лі на ў Кра і не Каш-
ма раў.*

4.20 На стаў нік на за ме ну.***

6.20 Вы пра ба ван не.***
8.20 Поў нае пе ра тва рэн не.***

10.10 Іро нія лё су. Пра цяг.*

12.20 Юнац тва Пят ра.*

13.35 Юнац тва Пят ра.*

14.55 Не рэ аль нае ка хан не.*

16.35 У сты лі jаzz.***

18.20 Сін дром Пят руш кі.***

20.20 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не.***

22.05 Джэнтль ме ны, уда чы!*

0.05 Аг ні пры то на.***

2.15 Пяць ня вест.***

4.30 Ёл кі куд ла тыя.

6.00, 13.25 Гуль ні ро зу му.*

6.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.*

8.00, 14.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.*

8.45, 11.05, 15.40 Ша ша праз 
пек ла.*

9.30 Аў та-SOS.*

10.15 Па ра нар маль нае.***

11.50, 16.25, 19.30, 23.25, 
2.40 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*

12.35, 18.45, 21.50, 1.50 Па-
ча так.*

20.15, 5.10 На ву ка бу ду чы ні.*

21.00, 0.55, 4.20 Сма га.*

22.40 Па ра нар маль нае.***

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 
лю бой ца ной.***

9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?***

9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?***

10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі.***

10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.***

11.00 Да рож ныя каў боі.

17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.***

18.00, 1.00 Зор нае вы жы ван-
не.***

19.00, 2.00 Пра ве ра на на са-
бе.

20.00 Кос мас на вы ва рат.

2.55 За гад кі пла не ты Зям-
ля.***

4.40 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, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.

9.10 Се ры ял «След».***

10.00, 12.00, 15.00 90 се кунд.

11.00 Дзі ця чы док тар.

11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Гас па ды ня».***

13.05 Дзень у вя лі кім го ра-

дзе.

14.00, 15.25 Дэ тэк тыў «Ма ёр 
і Ма гія».***

15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.

16.30 На шы.

16.50 Рэ алі ці-шоу «Вы ра туй це 

на шу сям'ю».***

21.00 Па на ра ма.

21.45 Ме лад ра ма «Ды ле-
тант». 1 — 4-я се рыі.***

1.20 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.

9.00, 23.55 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 18.00 Се ры ял «Ка хан не 
і ін шыя не да рэ чнас ці...»***

11.10, 17.30 «Ба гі ня шо пін гу». 

Фэшн-шоу.

11.40, 17.00 Се ры ял «Кух-
ня».***

12.15, 20.00 «Та та па паў». Ся-

мей нае рэ алі ці-шоу.

14.05 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-

алі ці-шоу.

15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 

ма ла дзёж ны пра ект.

16.05 Тры лер «Тут нех та 
ёсць. Вы куп лен не».***

21.35, 22.05 «Біт ва эк стра сэн-

саў. 15 се зон».

22.00 Спорт ла то 5 з 36, 

КЕ НО.

0.00 Тры лер «Анё лы і Дэ ма-
ны».***

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ха-
ла дзец з ры бы.

8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 15.10, 20.30 «Гэ ты 
дзень».

8.25, 18.10 «Квар тэт Гвар не-
ры». Дра ма.*
10.05, 13.15 «Звяз да». Дра-
ма.*
11.35 «Сі ла ве ры».

12.20 М/ф.0

12.50 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст БССР Ілья Кур ган.

14.45 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Стань ка ва.

15.15 «Чыс та анг лій скія за-
бой ствы». Дэ тэк тыў. «Хмар-
ная во сень». 2-я се рыя.***
16.10, 21.05 «Дру гі фронт. 
Лепш поз на, чым ні ко лі». Дак. 
фільм.*

16.50, 21.40 «Ма ла дая гвар-
дыя». Дра ма. 2-я се рыя.*
19.50 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя М. Гор ка га «Бег».

20.40 «Ка лы хан ка».

23.00 «1790 год». Дэ тэк-
тыў.***

8.00 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Вя лі ка бры та нія — Бе-
ла русь (1).

9.40, 23.30 Ха кей. Чэм пі я нат 
све ту.

11.35 Бас кет бол. Ку бак Ха-
ліп ска га. Бе ла русь (2) — Ар-
ген ці на.

13.20 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.

16.10 Му ай-тай. Чэм пі я нат 
све ту. Мінск.

18.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Крум ка-
чы» (Мінск) — «Іс лач» (Мін скі 
ра ён). (У пе ра пын ку — Спорт-

цэнтр.)

20.55 Спорт-цэнтр.

21.05 Піт-стоп.

21.35 Змя ша ныя адзі на бор-

ствы. UFС 211.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з 

суб цiт ра мi), 8.30, 9.00 (з суб-

цiт ра мi), 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (з суб цiт ра мi), 20.30 На-

шы на вi ны.

6.05, 8.05 «На ша ра нi ца».

9.05 «Жыць здо ра ва!»

10.15 «Смак».

11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 

суб цiт ра мi), 21.00 На вi ны 

спор ту.

11.10 «Мод ны пры га вор».

12.10 «Сам-на сам з усi мi».

13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».

14.15 «Час па ка жа».

16.20 Ка ме дыя «Не мо жа 

быць!»*

18.20 «Кант роль ная за куп ка».

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 

Дзён нiк.

19.00 «По ле цу даў».

20.00 Час.

21.05 «Пе ра мож ца».

22.45 «Што? Дзе? Ка лi?» у Бе-

ла ру сi. Лет няя се рыя гуль няў.

23.55 Дра ма «Джо».****

1.55 Нач ныя на вi 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».

7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».

8.30, 23.05 «Тай ны Чап ман».

9.30, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».

10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-

чыя гі по тэ зы».

11.40, 0.00 «Ка ман да Чэ». 

Се ры ял.

13.50 «Дзіў ная спра ва».

15.35 «Ва дзіць па-рус ку».

16.05 «Аў та па на ра ма».

16.50 «Скар дзіц ца да зва -

ля ец ца».

17.10 «Ад кры тая раз мо ва».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 «Рус кі ха рак тар».

22.00 «Гля дзець усім!»

1.40 «За сак рэ ча ныя спі сы. 
Фа таль ныя ліч бы».

6.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0

7.00 Доб рай ра ні цы, свет!***

8.35 Маст. фільм «Дзе ці Дон-
Кі хо та».*
10.00 «Яшчэ тан ней».*

10.30 «Лю бі мыя ак цё ры», Ана-
толь Па па наў.*

11.00, 13.15 Се ры ял «А зол кі 
тут ці хія».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).

15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***

16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».***

17.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20 Се ры ял «Ха лод ны раз-
лік», 1—4-я се рыі.*
23.00 Маст. фільм «Па пя луш-
ка».0
0.35 «Тры май ся, шо у біз!»***

1.05 «Я — ва лан цёр».*

1.35 Маст. фільм «Вер саль-
скі ра ман».***
3.30 М/ф.0

7.00 «Ра нi ца Ра сii».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кi.

11.40 «Прос тыя пы тан нi» з 
Яго рам Хрус та лё вым.

12.00 «60 хвi лiн». Ток-шоу.

13.20 «Па кой сме ху».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На вi-
ны — Бе ла русь.

14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.

15.40 «Пра мы эфiр».

17.20 Се ры ял «Склi фа соў скi».
19.15, 20.40 Маст. фiльм 
«Кры мi наль ная спра ва».*

22.00, 23.10 «Пет ра сян-шоу».

0.05 Маст. фiльм «Ад ной чы 

пе ра сту пiў шы ры су».*

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сён ня.

6.05 «Біт ва шэ фаў».*

7.10, 8.05 Се ры ял «Час Вол-

ка ва».***

8.05 Се ры ял «Час Вол-

 ка ва».***

9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 

след».***

9.45, 23.15 «НЗ.by».

10.20 Се ры ял «Ляс нік».***

12.00 Суд пры сяж ных.

13.25, 16.30 Агляд. Над звы-

чай нае зда рэн не.

14.05 Се ры ял «Да рож ны па-

труль».***

17.05 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-

тых ліх та роў».***

19.40, 23.35 Се ры ял «Знік-

лы без вес так. Дру гое 

ды хан не».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».

8.30 Се ры ял «Ча ты ры тан-

кіс ты і са ба ка».

9.30, 17.55 Се ры ял «Гранд-

га тэль».

10.45 «Сяб ры Дзя ду лі Мар-

ка».

11.00 Ка ме дыя «Вя лі кі куш».

12.40, 19.20 Се ры ял «Ім пе-

рыя».

14.15 Се ры ял «Пры го ды ма-

ла до га Ін дыя ны Джонс».

15.55, 19.15, 20.55, 23.55 «На-

двор'е».

16.00 «Мульт па рад»: «Бра ты 

Грым».

16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак».

17.00 Се ры ял «Я ка хаю».

20.50 «Ве чар ні ца».

21.00 Фан тас ты ка «Дзень не-

за леж нас ці».

23.30 Се ры ял «Фут ба ліс ты».
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Вы пуск №18

Сё ле та споў ні ла ся б 85 га доў Мі ка-
лаю Плот ні ка ву (1932—1999). Мі ка лай 
Сяр ге е віч быў ін жы не рам-ле са во дам 
па аду ка цыі, амаль два дзе ся ці год дзі 
жыц ця ад даў ар міі. З 1962 го да жыў 
і пра ца ваў у Брэс це. Склаў больш за 
сто за дач і эцю даў, част ка з якіх ад-
зна ча на ў кон кур сах. Шэ раг кам па-
зі цый былі апуб лі ка ва ны ўжо пас ля 
смер ці аў та ра яго ка ле га мі.

Не каль кі ра зоў ах вя ру юц ца бе-
лыя фі гу ры ў за да чы М. Плот ні ка-
ва, што бы ла ўзна га ро джа на па-
хваль ным вод гу кам на Ме ма ры я ле
Л. Ку бе ля ў 1989 го дзе.

Бе лыя: Крb7, Фg2, Лd6, Лf2, Сb8, 
Сс8, Кd1, Кh7, пп. с2, с4, h4 (11).

Чор ныя: Кре4, Фf4, Кf3, пп. d2, 
d4, е5, е7, f5, g4 (9).

Мат у 3 ха ды.
Ра шае 1.Фg3! ~ 2.Ле2+ Фе3 

3.Кf2х, 1...Ф:g3 2.Кg5+ К:g5 (Крf4) 
3.С:f5 (Л:d4)х, 1...Фе3 2.Ф:е5+ К:е5 
(Кр:е5) 3.С:f5 (Ле6)х

На ступ ная за да ча та го ж аў та ра 
ад но сіц ца да мі ні я цюр — гэ та зна-
чыць, у ёй не больш за сем фі гур 
(гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кра6, Фа3, Сg7, Сh7 (4).
Чор ныя: Крd5, Лd1, па5 (3).
Мат у 3 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

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

* * *
Пры за выя трой кі чэм пі я на таў 

Бе ла ру сі да 20 га доў скла лі: ся род 
юна коў — Мі ха іл Ні кі цен ка, Ста ні-
слаў Ка ва леў скі і Ягор Фі лі пец, ся-
род дзяў чат — Раг не да Фя до сен ка, 
Воль га Ба дэль ка і Воль га Ма ла ці-
ла ва. Пры вя дзём па пе ра мож най 
пар тыі чэм пі ё наў.

Мак сім Іван ні каў — Мі ха іл Ні кі-
цен ка. 1.с4 g6 2.d4 Кf6 3.Кс3 Сg7 
4.е4 d6 5.f3 0-0 6.Се3 Кс6 7.Кgе2 а6 
8.Фd2 Лb8 9.Лb1 е5 10.d5 Ка5 11.Кс1 
с5 12.b4 сb 13.Ка4 К:с4 14.С:с4 b5 
15.Л:b4 Сd7 16.Сd3 а5 17.Лb1 bа 
18.Л:b8 Ф:b8 19.Ф:а5 Кh5 20.Фа7 
Ф:а7 21.С:а7 Кf4 22.g3 Лс8 23.Kрd2 
Кg2 24.Ке2 Сh6+ 25.f4 еf 26.gf Кхf4 
27.Се3 К:d3 28.С:h6 Кf2 29.Лb1 К:е4+ 
30.Kре3 Кf6 31.Kрd4 Сg4 32.Кс3 Сf5 
33.Лb5 Кg4 34.Сd2 К:h2 35.К:а4 Кf3+ 
36.Kре3 К:d2 37.Kр:d2 Лс2+ 38.Kре3 
Л:а2 39.Кс3 Ла6 40.Kрd4, 0:1.

Раг не да Фя до сен ка — Мар га ры-
та Храп ко. 1.е4 с5 2.Кf3 Кс6 3.Сb5 
g6 4.С:с6 dс 5.d3 Сg7 6.h3 Кf6 7.Кс3 
0-0 8.Се3 b6 9.Фd2 Ле8 10.0-0-0 е5 
11.Ке2 Са6 12.Фс3 Фс7 13.Кd2 Кd7 
14.Фа3 Фс8 15.h4 Кf8 16.h5 Ке6 17.hg 
fg 18.Фb3 Kрh8 19.Лh3 Кf8 20.Лdh1 
Фе6 21.Фа3 Сс8 22.Кf3 Сf6 23.Кh4 
Фе7 24.Л3h2 Kрg8 25.Фс3 Сg4 26.f3 
Се6 27.Фd2 Лаd8 28.f4 С:а2 29.f5 
Сf7 30.g4 С:h4 31.Л:h4 Фd7 32.Сh6 
с4 33.С:f8 сd 34.Л:h7 Kр:f8 35.Фh6+ 
Kре7 36.Л:f7+ Kр:f7 37.Ф:g6+ Kрf8 
38.Лh8+ Kре7 39.Лh7+, 1:0.

У чэм пі я на тах Бе ла ру сі ся род хлоп-
чы каў пры зё ра мі ста лі: да 8 га доў — 
Ягор Гу са раў, Анд рэй Руд неў і Міт ра-
фан Па та по віч, да 10 га доў — Ар цём 
Стры бук, Мі хей На ву мен ка і Іван Сі -
ню ко віч; ся род дзяў чы нак: да 8 га доў — 
Ка ця Зуб коў ская, Мі ле на Сі да рэ ня і 
Аня Ці ха на ва, да 10 га доў — Лі за Анд-
ру хо віч, Ра да Ляс ко віч і Іра Но гач.

На жа но чым чэм пі я на це Еў ро пы ў 
Ры зе Воль га Ба дэль ка бы ла 44-й са
144 удзель ніц, На стас ся Зя зюль кі на — 
57-й, Ла ні та Сцяц ко — 101-й. Сяр -
гей Жы гал ка ў моц ным тур ні ры імя 
Ана то ля Кар па ва, што 18-ты год за-
пар ла дзіў ся ў ра сій скім го ра дзе Пай-
коў скі, за няў вось мае мес ца з дзе ся ці. 
Кі рыл Сту пак за ва я ваў «се раб ро» ў 
Таш кен це (95 удзель ні каў). У рэс пуб-
лі кан скім ка манд ным тур ні ры «Бе лая 
лад дзя» пры зё ра мі ста лі школь ні кі са 
Свет ла гор ска, Баб руй ска і Брэс та.

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

пус ку: 1.Лb7, бліз ня — 1.Ф:а7.
Ва дзім ЖЫЛКО.


