
Сён няш няя за да ча (гл. дыя-

гра му) на ле жыць Аляк сею Мі-

ро на ву (1939—2001). Аляк сей 

Фё да ра віч жыў у Ма гі лё ве, 

пра ца ваў ін жы не рам. З ся рэ-

дзі ны 50-х га доў на дру ка ваў 

ка ля 150 за дач, з якіх па ло ва 

бы ла ад зна ча на ў кон кур сах

(у тым лі ку 25 за дач — пры за мі).

У чэм пі я на тах Бе ла ру сі па кам-

па зі цыі быў ся рэб ра ным і трой-

чы брон за вым пры зё рам.

Бе лыя: Крh1, Фd1, Ле8, 

Сd7, Сf4, пп. с3, d3, d4 (8).

Чор ныя: Крd5, Сh4, Кс5, 

пf5 (4).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул. 

Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск) або на элект рон-

ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vadіm_ne67@maіl.ru.

* * *

На буй ным тра ды цый ным 

тур ні ры «Аэ ра флот» у Маск ве 

(101 удзель нік) Аляк сей Аляк-

санд раў, Ула дзі слаў Ка ва лёў 

(мі ну ла год ні пе ра мож ца) і Кі рыл 

Сту пак фі ні ша ва лі ад па вед на 

на 38-м, 43-м і 65-м мес цах. 

Там жа ў тур ні ры «Б» Воль га 

Ба дэль ка — 27-я са 126. Вось 

ад на з пе ра мог бе ла ру саў.

Іван Шчыт ко (Мал до ва) — 

Аляк сей Аляк санд раў. 1.c4 

e6 2.g3 d5 3.Сg2 Кf6 4.Кf3 dc 

5.Фa4+ Кbd7 6.Ф:c4 c5 7.Фb3 

Лb8 8.a4 b6 9.d3 Сd6 10.Кa3 

a6 11.Кc4 Сc7 12.Сd2 0-0 

13.0-0 Сb7 14.Фa3 Сa8 15.b4 

b5 16.ab ab 17.Кa5 Сd6 18.bc 

С:c5 19.Фb2 e5 20.Кb3 Сd6 

21.Лa6 Сc7 22.Лc1 Ле8 23.Фa2 

h6 24.Кa5 Сb6 25.Кh4 e4 26.d4 

С:d4 27.Кf5 Сd5 28.Фb1 Сb6 

29.Сf4 Лa8 30.Л:a8 Ф:a8 31.Кb3 

e3 32.f3 Сc4 33.Кd6 С:e2 34.К:e8 

Ф:e8 35.Лe1 Сc4 36.Крh1 e2 

37.Сd2 Сf2 38.Лc1 Кe5 39.Кa5 

Кd3 40.Л:c4 bc 41.К:c4 e1Ф+ 

42.С:e1 Ф:e1+ 43.Ф:e1 К:e1 

44.Сf1 Сc5, 0:1.

У фран цуз скім Ка не 

(81 удзель нік) Мі кі та Ма ё раў 

за няў дру гое мес ца. Ва ле рый 

Ка за коў скі па ка заў та кі ж вы нік 

на тур ні ры ў Таш кен це.

У ста лі цы Бе ла ру сі прай-

шлі шах мат ныя «Алім пій скія 

дні мо ла дзі». Пры за вую трой-

ку скла лі збор ныя Ма гі лёў-

скай воб лас ці, го ра да Мін ска 

і Брэсц кай воб лас ці.

* * *
Мі ха іл Ні кі цен ка — адзін з 

най больш перс пек тыў ных ма-

ла дых шах ма тыс таў на шай 

кра і ны, між на род ны май стар. 

На ра дзіў ся ў Мін ску ў са ка ві ку 

2000 го да. У 2010 го дзе стаў 

ся рэб ра ным пры зё рам чэм пі я-

на ту Еў ро пы ся род юна коў да 

10 га доў, а ў 2015 го дзе за ва я -

ваў брон за выя ме да лі на чэм-

 пі я на тах Еў ро пы па хут кіх шах-

ма тах і блі цы ад па вед на ся род 

юна коў да 16 і 18 га доў. Па -

спя хо ва вы сту паў за бе ла рус-

кую збор ную на не каль кіх су-

свет ных шах мат ных алім пі я дах 

да 16 га доў, у 2016 го дзе ўзяў 

«се раб ро» на пер шай дош цы ў 

гэ тым спа бор ніц тве. Удзель нік 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі.

Сё ле та Мі ха іл за няў дру гое 

мес ца на між на род ным тур ні-

ры ў Льво ве. На яго ра хун ку — 

пе ра мо гі над грос май стра мі 

Юрыем Воў кам і Мі ха і лам Го-

лу бе вым, якія за ня лі адпа вед-

 на пер шае і трэ цяе мес цы. 

А вось яшчэ ад на з вый гра ных 

у Льво ве пар тый.

Мі ха іл Ні кі цен ка — Да ні ла 

Ма се саў. 1.e4 c5 2.Кf3 d6 3.d4 

cd 4.Ф:d4 a6 5.c4 Кc6 6.Фd2 Кf6 

7.Кc3 Сg4 8.Сe2 e6 9.0-0 Сe7 

10.b3 0-0 11.Сb2 Лc8 12.Лad1 

Фa5 13.Фe3 С:f3 14.gf Кe5 15.f4 

Кg6 16.f5 ef 17.Кd5 fe 18.К:e7+ 

К:e7 19.Кh1 Кg6 20.Лg1 Фc5 

21.Сd4 Фf5 22.Лg5 Фe6 23.Лdg1 

Кh8 24.h4 Лg8 25.h5 Кe7 26.h6 

Кf5 27.Л:f5 Ф:f5 28.Лg5 Фe6 

29.hg+ Л:g7 30.Л:g7 К:g7 

31.Фg5+ Кf8 32.С:f6 Лc5 33.Фg7+ 

Кe8 34.Сg4 Лf5 35.Фg8+ Кd7 

36.Ф:h7 Ф:f6 37.Ф:f5+, 1:0.

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

вы пус ку: 1.Фg8. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, 

Ула дзі мір Ізо таў, Сяр гей Цяль-

пук, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛКО.

22 сакавіка 2019 г.
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ШАХ МАТ НЫ 
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Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІI квар тал або I паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІ квар тал або І паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це да 9 кра са ві ка 2019 го да ў рэ-
дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 11.04.2019 г. 
бу дуць ра зы гра ны 7 дры лёў Bosch і 
су пер прыз — уні вер саль ны на бор ін-
стру мен таў Yato. Вы ні кі бу дуць апуб-
лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 21.04.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі па 
30.06.2019 г. пры па да чы 
кві тан цыі аб пад піс цы на 
«Звяз ду» на ІІ квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. 

Пас ля 30 чэр ве ня вы да-
ча пры зоў спы ня ец ца і 
прэ тэн зіі пад піс чы каў 
не пры ма юц ца. Умо-
вы рэ клам най гуль ні 
«Звяз да — руп лі вым 
гас па да рам» чы тай це ў ну ма ры 44 
га зе ты «Звяз да» ад 06.03.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак: (017) 
263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 
07.03.2019 г. па 30.06.2019 г.

Па свед чан не аб дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі № 3495 
ад 27.02.2019 г. вы да дзе-
на Мі ніс тэр ствам ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

«Звяз да» — руп лі вым гас па да рам»

23 са ка ві ка споў ніц ца 

год, як у эфі ры АНТ 

вы хо дзіць су бот ні вы-

пуск «На шых на він». 

У ад роз нен не ад ін фар-

ма цый ных вы пус каў у буд ні, 

тут ін фар ма цыя па да ец ца 

ў больш лёг кім фар ма це, 

а вя ду чая Воль га Су лі ма-

ва, у якой не ка то рыя яшчэ 

па зна юць ко ліш нюю «Міс 

Мінск» Воль гу Ку рыш ку, 

вы сту пае ў ро лі не толь кі чы таль ні цы

на він, але і жур на ліс та: зна хо дзіць 

ге ро яў і тэ мы для рэ парт ажаў, зды мае 

сю жэ ты.

— Ці бу дзе це вы не як ад зна чаць 

пер шую га да ві ну пра гра мы, збі раць у 

сту дыі гас цей і пры маць він ша ван ні? — 

па ці ка ві ла ся «Звяз да» ў кі раў ні ка пра-

ек та Анд рэя Мо ха ра.

— Па коль кі га вор ка ідзе ўсё ж пра на-

ві ны, то ні я ка га вя лі ка га свя точ на га шоу 

не пла ну ем, як звы чай на, па ста ра ем ся 

пра па на ваць гле да чам якас ны, раз на-

стай ны і на сы ча ны вы пуск, але, без умоў-

на, пра дзень на ра джэн ня пра гра мы зга-

да ем і пэў ныя «фіш кі» рых ту ем.

Што да маг чы мых змя нен няў і но-

вых руб рык, то ства раль ні кі «Су бот ня га 

вы пус ку» за пэў ні ва юць, што заўж ды 

зна хо дзяц ца ў твор чым по шу ку: «Мы не 

лі чым, што пер са наль на ў нас з на ступ-

на га тыд ня па чы на ец ца но вы се зон, бо 

мы част ка вя лі кай ка ман ды АНТ, та му 

змя ня ем ся і ўдас ка наль ва ем ся ра зам 

з усім ка на лам».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Гуль ня, удзель ні каў якой ва 

ўзрос це 18+ на бі ра юць па па пя-

рэд нім за пі се, скла да ец ца з пя-

ці раў ндаў. У кож ным з іх іг ра кі 

па він ны пра віль на ад ка заць на 

пы тан ні вя ду ча га — спа чат ку 

прос тыя, а по тым усё больш 

муд ра ге ліс тыя, да лё ка па-за 

школь най пра гра май. Пры гэ-

тым той, хто па мы ля ец ца аль бо 

па прос ту не ве дае ад ка зу, сы-

хо дзіць «на вы лет», і коль касць 

удзель ні каў ня ўхіль на ска ра ча-

ец ца: спа чат ку іх 32, по тым 16, 

8, 4, 2... І як апе тыт пры хо дзіць 

пад час яды, у гэ тым вы пад ку 

азарт на ра джа ец ца ў пра цэ се 

гуль ні, лю дзі ўсё больш уцяг ва-

юц ца ў ін тэ ле кту аль нае спа бор-

ніц тва, і пра явіць ся бе мо жа аб-

са лют на кож ны. На ўсіх эта пах 

ёсць свае спе цы яль ныя пры зы, 

і ка ман да ў лю бы мо мант мо-

жа за да во ліц ца імі і па кі нуць 

гуль ню — та ды шанц па ка заць 

сваю эру ды цыю атрым лі вае 

ка ман да, якая ра ней прай гра-

ла. Пе ра мож цу ж пра па ну юць 

узяць удзел у су пер гуль ні, і, 

ка лі ўдас ца ад ка заць хоць бы 

на ад но з трох за да дзе ных пы-

тан няў, га лоў ны прыз у яго ў 

кі шэ ні. Зрэш ты, маг чы мыя і ін-

шыя рас кла ды і сюр пры зы, а 

так са ма вяр тан не ў ба раць бу 

тых, хто вы быў з яе пер шы, — 

шанц вый граць ёсць прак тыч на 

ў кож на га, і гэ та ро біць пра ект 

ды на міч ным і за хап ляль ным. 

Асаб лі вае ж ха раст во і каш тоў-

насць но ва га шоу ў тым, што гэ-

та не за па зы ча ны з ін шых ка на-

лаў і кра ін па пу ляр ны фар мат, а 

ўлас ная, цал кам ары гі наль ная 

пры дум ка.

«Мне спа да баў ся атры ма ны 

вы нік, — па дзя ліў ся пас ля зды-

мак аў тар ідэі і рэ жы сёр гуль ні 

«На вы лет!» Яў ген Па пко віч. — 

Вый шла на сто пра цэн таў тое, 

што я і за дум ваў, ка лі рас пра-

цоў ваў пра ві лы пра ек та. Больш 

за тое, у пра цэ се ман та жу мы 

і са мі за ха пі лі ся, уцяг ну лі ся ў 

пра гра му, ні бы на ноў пе ра нес-

лі ся на пля цоў ку — спа дзя ю ся, 

што гле да чоў гуль ня так са ма 

пры цяг не».

Аляк санд ра Най дзё на ва, у 

яко га вя лі кі во пыт ра бо ты на 

ра дыё, але для тэ ле ба чан ня гэ-

та ча ла век но вы, аб ра лі на ро лю 

вя ду ча га праз кас тынг — ства-

раль ні каў пра ек та пад ку піў не 

толь кі ін тэ лект вя ду ча га, але 

і яго асаб лі вая ха рыз ма. «Ве-

да е це, ён умее пры мя ніць дзве 

гра ні: як вы клі каць сім па тыю з 

пер ша га по зір ку, так і ўклю чаць 

ад моў нае аба ян не, ха лод ную 

стры ма насць. Нам па да ло ся, 

гэ та ме на ві та тое, што па трэб-

на для пра гра мы, — рас ка заў 

«Звяз дзе» рэ жы сёр. — Да та-

го ж, Са ша ма лай чы на, ра ней 

ні ко лі не зды ма ю чы ся, ён вы-

 тры маў вя ліз ную на груз ку — 

у адзін дзень мы за піс ва лі ча ты ры 

пра гра мы, так што мож на толь кі 

ўхва ліць яго за гэ тую вы трым ку 

і са ма ад да насць у пра цы».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
З НО ВЫМ ГО ДАМ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі
АЗАРТ

ПРЫ ХО ДЗІЦЬ ПАД ЧАС ГУЛЬ НІ
Бел тэ ле ра дыё кам па нія рых туе да за пус ку но вы за баў ляль на-ін тэ ле кту аль ны 

пра ект — шоу «На вы лет!», га лоў ны прыз яко га скла дае 2000 бе ла рус кіх руб лёў. 

Пер шыя ча ты ры вы пус кі ін тэ ле кту аль най гуль ні ўжо за пі са ныя, а прэм' е ра пра ек та, 

цэнт раль най дзе ю чай асо бай яко га стаў ра дыё вя ду чы і пра грам ны ды рэк тар стан цыі 

«Unіstаr» Аляк сандр Най дзё наў, ад бу дзец ца на «Бе ла русь 1» на на ступ ным тыд ні —

31 са ка ві ка.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

НА ТЭ МУ 
ЧА ЛА ВЕЧ НАС ЦІ

2 кра са ві ка на сцэ не Рэс пуб лі кан ска га па-

ла ца куль ту ры праф са юзаў бу дзе прад-

стаў ле на прэм' е ра спек так ля «Во сем па-

чуц цяў, або На ра джэн не ча ла ве ка». 

Ад мет насць па ста ноў кі ў тым, што гэ ты пра-

ект між на род ны, зла джа ны су мес на бе ла рус кім 

ся мей ным ін клю зіў ным тэ ат рам «і» і га ланд скім 

тэ ат рам Kazou пры цэнт ры да сле да ван ня аў тыз-

му. Спек такль, у якім за ня ты ка ля 80 пра фе сій-

ных ак цё раў і ама та раў, бу дзе прад стаў ле ны ў 

фар ма це вась мі ўза е ма звя за ных на вел, кож ная 

з якіх пры све ча ная пэў на му па чуц цю. Пры ду-

маў гэ тыя кра наль ныя гіс то рыі адзін з вы ха ван-

цаў і ак цё раў тэ ат ра Кас тусь Жы буль. «Удзел 

у на шым спек так лі для дзя цей з аў тыз мам мае 

знач ны «тэ ра пеў тыч ны» эфект: гра ю чы па чуц ці 

на сцэ не, юныя ак цё ры ву чац ца лепш ра зу мець 

улас ныя эмо цыі — а гэ та ме на ві та тое, ча го дзе-

цям з асаб лі вас ця мі све та ўспры ман ня ча сам не 

стае, — ад зна чае сцэ на рыст і рэ жы сёр па ста-

ноў кі, мас тац кі кі раў нік ся мей на га ін клю зіў-

на га тэ ат ра «і» Іры на ПУШ КА РО ВА.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

оnt.bу.


