
6.00, 12.25 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
6.20, 15.20 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.40, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.40, 3.20 «Ера лаш». (6+)
9.40, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка. Да рос лае жыц цё». (12+).
10.45 Фан тас ты ка «Якія спы ня-
юць час». (12+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 20.00 Се ры ял «Лон дан-
град». (16+).
14.10 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це». (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.45 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Ба я вік «Смо кінг». (12+).
0.00 Фан тас ты ка «Суд дзя Дрэд». 
(18+).
1.35 Се ры ял «Ме тад Лаў ро вай». 
(16+).
3.15 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Ба рыс Блі ноў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Іль фа 
і Пят ро ва.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10 «Ме ма ран дум Па рву са». 
Се ры ял.
9.05 «Не фер ці ці». Дак. фільм.
9.10 «Па ла цы ўза рваць і ады хо-
дзіць...»
9.40 «Га лоў ная ро ля».
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Цырк». Маст. фільм.
12.00 «Больш, чым ка хан не». 
Ры гор Аляк санд раў і Лю боў Ар-
ло ва.

12.45 «Біль ярд Яка ва Сі ная». 
Дак. фільм.
13.25 «Сі ра но дэ Бер жэ рак». 
Дак. фільм.
13.35 «Цу ды на двор'я на ша га 
Су све ту. Ін ша пла нет ная ме тэа-
ра ло гія». Дак. фільм.
14.30 «Ад люст ра ва ны час». Дак. 
се ры ял.
15.10 Да юбі лею Юрыя Баш ме-
та. Кан цэрт у Вя лі кай за ле Бер-
лін скай фі лар мо ніі.
16.05 «Фі дый». Дак. фільм.
16.15 «Пісь мы з пра він цыі». На-
ва зыб каў (Бран ская воб ласць).
16.45 «Цар ская ло жа».
17.25 «Спра ва №. Жан дар-рэ-
фар ма тар Ула дзі мір Джун коў-
скі». Дак. се ры ял.
18.00 «Дым Ай чы ны». Маст. 
фільм.
19.45 «Шу каль ні кі». «Знік лыя 
ма за і кі мас коў ска га мет ро».
20.30 Да 75-год дзя Аляк санд ра 
Па шу ці на. «Лі нія жыц ця».
21.25 «Па рад пла нет». Маст. 
фільм.
22.55 «На ву ко вы стэнд-ап».
23.55 «2 Вер нік 2».
0.40 «Мост Ва тэр лоо». Маст. 
фільм.
2.25 «Дур на ва тая...» «Крыў да». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
7.00 «Дэ фі цыт на Ма за е ва». Тэ-
ле спек такль 1979 год (12+).
7.50, 9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 
19.00, 20.45, 21.40, 23.00, 1.05, 
2.30, 3.40, 5.45 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
8.35 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
11.30 Маст. фільм «Зіг заг» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Адам жэ ніц-
ца з Евай» (12+).
14.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
17.40 Маст. фільм «Уда ча» (16+).

18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1969. 1-я 
част ка. 2011 год (16+).
19.30 Маст. фільм «Не сыш лі ся 
ха рак та ра мі» (16+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За кон аб СМІ». 
2006 год (16+).
1.40 Фільм-спек такль «Аб ра ба-
ван не ў поў нач». 1978 год (16+).
5.00 «Пес ня-87». 4-я част ка 
(12+).

3.30, 6.15, 11.30, 21.00, 1.50 Тэ-
ніс. Australіan Open.
8.30, 14.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і 
Матс».
9.00 Тэ ніс. Australіan Open. Жан-
чы ны. Па ры. Фі нал.
11.15 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і Матс»-
эк стра.
14.30, 17.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
15.45, 17.30, 22.00 Лыж нае двая-
бор ства. Ку бак све ту.
18.45 Скач кі на лы жах з трамп лі-
на. Чэм пі я нат све ту па па лё тах.
19.45, 2.30 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
23.00 Ве ла спорт (трэк). «Шэсць 
дзён Бер лі на».

1.15 Пры го ды «Ві кі». (16+).
2.55 Ка ме дыя «Пад мас кай жы-
га ла». (16+).
4.35 Ба я вік «Ва са бі». (16+).
6.20 Ка ме дыя «Вазь мі мя не 
штур мам». (16+).
8.25 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці на-
цы я наль най ры бал кі». (16+).
10.20 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці на-
цы я наль на га па ля ван ня». (16+).
12.15 Пры го ды «Сар дэч на за-
пра ша ем у джунг лі». (12+).
14.00 Ка ме дыя «Гі ган тык». 
(16+).
15.45 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).
17.40 Ка ме дыя «Су пер Брыс». 
(12+).

19.30 Пры го ды «Джунг лі». (6+).
21.05 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі мо-
мант». (16+).
22.55 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.30 «Док тар І...» (16+).
9.00, 1.35 «Ку зей. Гю ней». Се ры-
ял (16+).
10.40, 3.10 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.20 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
13.15, 17.00 «Ва раж біт ка» (12+).
14.15, 4.40 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.10 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.40 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.10 «Мой ге рой» (12+).
18.00 «Дзён нік эк стра сэн са» 
(12+).
19.00 «Ча ла век-не ві дзім ка».
20.05 «Усе ў за хап лен ні ад Мэ-
ры». Ка ме дыя (12+).
22.15 «Кан стан цін: ула дар цем-
ры». Тры лер (16+).
0.10 «Авія ка та стро фы. Пункт не-
зва ро ту» (16+).
5.30 «Вок лад ка» (16+).

8.10 Матч По інт (16+).
10.30 Но вая эра Z (16+).
12.40 Да лё ка-да лё ка (12+).
15.20 Троя (16).
18.25 За ха валь нік Ме ся ца (0+).
20.10 Больш, чым жыц цё (12+).
22.05 Ад да ны са доў нік (16+).
0.30 Вя сел ле най леп ша га сяб ра 
(12+).
2.30 Да ма ў аку ля рах і са стрэль-
бай у аў та ма бі лі (16+).
4.15 Пры ві тан не, Джу лі! (16+).

6.20 Ча ла век у фу та ра ле, ча ла-
век у па лі то і ча ла век у фра ку 
(12+).

8.10 Вы соц кі. Дзя куй, што жы-
вы (16+).
10.45 Да ма вік (16+).
12.50 Да ма з са бач кам (6+).
14.35 Вост раў шан ца ван ня.
16.20, 4.20 Пар фу мер ка. 5—6-я 
се рыі (12+).
18.30 Лей тэ нант (12+).
20.20 Лю бовь-мор ковь (12+).
22.30 30 спат кан няў (16+).
0.20 Пі ка вая да ма: чор ны аб-
рад (16+).
2.20 Ма мы (12+).

6.00, 7.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.55, 11.45, 17.15, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
8.40 Ша ша праз пек ла. (16+).
9.25, 16.25, 19.35, 0.20, 3.35 Рас-
сле да ван ні авія ка та строф. (16+).
10.15 Ме га за во ды. (12+).
11.00 Ша ша праз пек ла. (16+).
12.35 Пра рыў. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55, 22.45, 1.55, 5.10 Смя рот-
ны бой ды на заў раў. (6+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.25 Сві тан не 
ча ла вец тва. (12+).
18.50 Па ча так. (16+).
23.30 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
2.45 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00, 4.40 Ма-
хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
11.00 Ку бін скі хром. (12+).
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной. (16+).
18.00, 20.00, 1.00 За ла тая лі ха-
ман ка. (16+).
19.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (16+).
0.00 Кас міч ныя НЗ. (12+).
2.00 У па го ні за кла сі кай. (12+).
2.55 Сал да ты ня ўда чы. (16+).

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 1.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х» 
(16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.40, 19.20 Се-
ры ял «Ка пі тан ша» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.45 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.45, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Рай скае мес ца» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Клуб рэ дак та раў» 
(16+).
22.25 Ме лад ра ма «Адзін-адзі-
нют кі і на заў сё ды» (16+).
2.05 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.10 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 17.05 Се ры ял «Жан чы-
ны ў чор ным» (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
10.45 «Зра зу мець. Да ра ваць» 
(16+).
11.45, 21.05 «Арол і рэш ка. 
Юбі лей ны» (16+).
12.40 «Свет на вы ва рат» (16+).
13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх» (16+).
14.25 «На на жах» (16+).
15.25 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме» (16+).
16.15, 0.10 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.15 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.10 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 16-ы 
се зон» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.10 «Бе ла рус кая кух-
ня». Бан ды.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.15 «Стро га вы». Маст. 
фільм, за ключ ная се рыя 
(12+).
9.40 «Апош ні дзень». Анд рэй 
Рас тоц кі (12+).
10.15 «Сі ла ве ры».
10.40, 16.55 «Адзін шанц з ты-
ся чы». Маст. фільм (12+).
12.20 «Пяс няр. Сэр цам і ду ма-
мі». Дак. фільм (12+).
13.00 «Вя нок». Цыкл пе сень 
Ула дзі мі ра Му ля ві на на вер шы 
Мак сі ма Баг да но ві ча.
14.05 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Свят ла на 
Акруж ная.
14.35, 22.30 «Хро ні ка Мінск ага 
ге та». «На ро джа ныя двой чы» 
(12+).
15.30, 21.05 «Тры вож ная ня-
дзе ля». Маст. фільм (12+).
19.30 «Су час нае мас тац тва Бе-
ла ру сі». Алег Крош кін.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.20 «Час кі но». Ра бо ты сту-
дэн таў май стэр ні на род на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Яф рэ ма ва.

8.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Сло ван» (Бра ціс-
ла ва).
9.55 Аг ня вы ру беж.
10.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
11.20 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Дру гі этап.
12.55 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Спрынт. Муж чы ны.
14.25 Ле ген ды спор ту. Бе ла-
рус кія гіс то рыі.
14.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
15.25 Авер тайм.
15.55 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Спрынт. Жан чы ны.
17.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Матч за 5-е мес ца. (У пе ра-
пын ку — Спорт-мікс.)
19.10 Спорт-цэнтр.
19.20 Фак тар сі лы.

19.50, 22.30 Ганд бол. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. 1/2 фі на лу. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.30 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Ідэа льны ра монт» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 «Ня хай га во раць» 
(16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.35 Ка ме дыя «Ку хар ка» 
(12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Сак ра тар ка» 
(16+).
23.00 «Свая ка ля і на». Да юбі лею 
Ула дзі мі ра Вы соц ка га (16+).
1.00 Нач ныя на ві 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» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Да лё кія сва я кі» (16+).
8.50 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
10.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
11.30 «Пра пар шчык Шмат ко, 
або Ё-маё!» Се ры ял (16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял (16+).
13.50 «NEXT-2». Се ры ял (16+).
15.25 «Пра ца на вы ва рат» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
17.10 «Ад кры тая раз мо ва».
17.35 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
19.10 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Ка ме дыя «Па лі цэй скі з 
Бэ вер лі-Хілз» (12+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 Фан тас ты ка «Стал кер» 
(12+).
1.50 «Ха лод ныя гуль ні. Лю тая 
зі ма — 2018» (16+).

6.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня». Асаб лі вас ці на-
цы я наль на га па ля ван ня (12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
9.05, 13.15 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
17.10, 18.05 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Доў гая да ро-
га». 1—2 се рыі (16+).
23.00 Маст. фільм «Ка мен ная 
квет ка» (12+).
0.45 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
1.15 Маст. фільм «Ку рорт ны 
ту ман» (16+).
3.05 М/ф (6+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 Се ры ял «Склі фа соў-
скі». (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
20.40 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10, 23.10 «Пет ра сян-шоу». 
(16+).
0.10 Да 80-год дзя Ула дзі мі ра 
Вы соц ка га. (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ад ва кат». (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ін спек-
тар Ку пер». (16+).
21.15 Се ры ял «Апош ні ар ты-
кул жур на ліс та». (16+).
23.40 Се ры ял «Па труль». 
(16+).

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Ча ты ры тан кіс-
ты і са ба ка» (12+).
9.05 Дак. фільм «Па тры ярх Ці-
хан» (16+).
9.50 М/с «Зор ныя вой ны» (0+).
10.15 Дак. се ры ял «Фан тас ты-
прад ка заль ні кі». Ар тур Кларк 
(12+).
11.05 Дра ма «За ка ха ныя» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Пры го ды «Зям ля Сан-
ні ка ва» (0+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 Дзе цям пра зве ра нят 
(12+).
17.40 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
19.10 Се ры ял «Клю чы ад без-
да ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Толь кі для ва-
шых ва чэй» (16+).

Пят ні ца, 
26 студзеня
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19 студзеня 2018 г.10
Фі ні ша ваў між на род ны кон курс 

скла дан ня шах мат ных за дач да 80-
год дзя га зе ты «Ал тай ская прав да». 
У до сыць моц ным па скла дзе спа-
бор ніц тве па хваль ным вод гу кам ад-
зна ча на за да ча мін ча ні на Час ла ва 
Яку боў ска га.

Бе лыя: Крb8, Фb6, Сh3, Сh8, 
Кb3, Кf3, пп. b4, d3, g3 (9).

Чор ныя: Крd5, Фb2, Ле1, Лg4, 
Кg7, пп. а6, с3, е7, g6 (9).

Мат у 2 ха ды.

Не вя дуць да мэ ты пад ман ныя 
сля ды 1.Kbd4? ~ 2.Фс6, Фс5, Фd8х, 
але 1...Ф:b4! і 1.Kрb7? ~ 2.Фс6х, 
1...Ле6 2.Фс5х, 1...Лс4 2.Фd8х, але 
1...Л:b4! Ра шае 1.Kfd4! ~ 2.Фс5х, 1...
Kе6 2.Фс6х, 1...Kре5 2.Фе6х, 1...Л:d4 
2.Фс5х

А на ступ ная за да ча та го ж аў та-
ра (гл. дыя гра му) скла дзе на ім для 
на шых чы та чоў.

Бе лыя: Кра1, Фb3, Ла8, Се2, 
Кh3, пf2 (6).

Чор ныя: Крh4, Сс8, пп. f5, g4 (4).
Мат у 2 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

* * *
У мі ну лым вы пус ку мы зга да лі 

ўдзел бе ла рус кіх шах ма тыс таў у 
чэм пі я на це све ту па хут кіх шах ма-
тах у ста лі цы Са удаў скай Ара віі. 
Сён ня пра па ну ем дзве пе ра мож ныя 
пар тыі бе ла ру саў.

Юрый Ку зу баў — Сяр гей Жы гал-
ка. 1.Кf3 d5 2.g3 с6 3.Сg2 Сg4 4.b3 
е6 5.Сb2 Кf6 6.0-0 Се7 7.d3 а5 8.а3 
0-0 9.Кbd2 Кbd7 10.е4 Фb6 11.h3 Сh5 
12.Фе2 Лfd8 13.g4 Сg6 14.Кh4 Кf8 
15.Крh1 dе 16.К:g6 К:g6 17.К:е4 Кd5 
18.Сс1 Фс7 19.Фf3 Кdf4 20.Се3 Лf8 
21.Кg3 Сd6 22.С:f4 С:f4 23.Ке2 Сd6 
24.Фе3 Кf4 25.К:f4 С:f4 26.Фе4 Лfd8 
27.d4 Лd5 28.Лаd1 Лаd8 29.с3 Лg5 
30.Сf3 Лg6 31.Фе2 Фе7 32.Фе4 Сс7 
33.b4 Фh4 34.Крg2 f5 35.Фе3 fg 36.Се4 
Сf4 37.Фd3 gh+ 38.Крh1 Лg2 39.С:g2 
hg+ 40.Кр:g2 Фg4+ 41.Крh1 Лd5, 0:1.

Ёр дэн ван Хо рэст — Ула дзі слаў Ка-
ва лёў. 1.е4 е5 2.Кf3 Кс6 3.Кс3 Кf6 4.Сс4 
d5 5.еd К:d5 6.0-0 К:с3 7.bс Сd6 8.d4 0-0 
9.Ле1 h6 10.d5 Ке7 11.с4 Кg6 12.Сb2 
Фf6 13.Сd3 Сg4 14.С:g6 fg 15.Ле3 Сс5 
16.Лb3 Фf4 17.Фf1 е4 18.Кd4 Лае8 
19.Ле1 Фf6 20.с3 b6 21.Ле3 а5 22.Са1 
Сс8 23.Лb1 Са6 24.Лb2 g5 25.Лd2 g4 
26.Фе2 h5 27.h3 gh 28.Л:h3 h4 29.Сb2 
Сс8 30.Лh1 е3 31.fе Л:е3 32.Фd1 Сg4 
33.Фс1 Фе5, 0:1.

На чэм пі я на це све ту па блі цы, 
што так са ма ад быў ся ў Эр-Ры я дзе, 
Сяр гей Жы гал ка і Ула дзі слаў Ка ва-
лёў прый шлі да фі ні шу 35-м і 61-м 
са 138 удзель ні каў, Воль га Ба дэль-
ка — 72-й са 100.

* * *
На Ме ма ры я ле Л. За мен го фа ў 

Бе ла сто ку ў тур ні ры «А» (54 удзель-
ні кі) Аляк сей Аляк санд раў быў трэ ці, 
Ра ман Грыб за няў 12-е мес ца, Юрый 
Ці ха наў — 13-е. У тур ні ры «В» Аляк-
сей Чэ ра паў фі ні ша ваў трэ ці. У фі на-
ле Куб ка Ка зах ста на ў Аста не Кі рыл 
Сту пак — чац вёр ты з 10. Мі кі та Ма ё-
раў за ва я ваў «се раб ро» на тур ні ры ў 
Да нау (Аў стрыя; 76 удзель ні каў). На 
Ме ма ры я ле Да раш ке ві ча ў г. Со чы 
(118 гуль цоў) Аляк сей Тэр зі атры маў 
за ла ты ме даль, а Дзміт рый На віц-
кі — брон за вы. У Кра ка ве ў тур ні ры 
«А» Анд рэй Ка ва лёў — шос ты са 
109, у тур ні ры «В» Аляк сандр Ні-
кі цін — дзя вя ты з 86. У ка ляд ным 
бліц тур ні ры ў Бе ла ру сі пры за вую 
трой ку скла лі Анд рэй Ма люш, Анд-
рэй Аль хо вік і Пі ліп Обу хаў.

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

пус ку: 1.Лd6. Пер шы мі пра віль на 
ад ка за лі Сяр гей Хваль, Ігар Ана ніч, 

Ула дзі мір Ізо таў, Ва сіль Ка на пац кі.

Ва дзім ЖЫЛ КО.


