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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

У па чат ку каст рыч ні ка ад-
бы лі ся чэм пі я на ты Бе ла ру сі 
(1-я лі га) па шаш ках-100 ся-
род муж чын і жан чын. Пра ва 
вы сту паць на ле та ў вы шэй-
шых лі гах за ва я ва лі па ча ты-
ры ча ла ве кі з кож на га тур ні ру. 
У муж чын па вы шэн не ў кла се 
атры ма лі май стры За хар Шы-
ба коў (Мар' і на Гор ка), Дзміт-
рый Не мец, Іван Труб ні каў 
(абод ва Мінск), Сяр гей Са-
доў скі (Грод на). У жан чын вы-
шэй шую лі гу па поў ні лі Да р'я 
Ні кі фа ра ва, Па лі на Каз ло ва, 
Ган на Вуз лік, Ма рыя Час на ко-
ва (усе Мінск).

Для са ма стой на га ра шэн ня 
пра па ну ем кам па зі цыі, скла-
дзе ныя вя ду чым ад дзе ла.

№ 70

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 
d2, g3, d4, h4, e5, d6, h6 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
b2, f2, c3, b4, f4, b6, f8 (7)

№ 71

Бе лыя прос тыя шаш кі: e3, 
f4, a5, e5, d6, h6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
b2, c3, b4, b6, c7, b8 (6)

№ 72

Бе лыя прос тыя шаш кі: c5, 
d6, c7, Бе лыя дам кі: a5 (4)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
b2, h4, g5, g7, b8, f8 (6)

№ 73

Бе лыя прос тыя шаш кі: 16, 
18, 27, 28, 32, 37, 42, 47 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 6, 
8, 10, 21, 29, 36, 39 (7)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-
чы на юць і вый гра юць.

Анонс: 26—27 каст рыч ні ка 
2019 го да ў ста ліч най СДЮ ШАР 
па шах ма тах і шаш ках (вул. Ра-
каў ская, 24) ад бу дзец ца тра-
ды цый ны тур нір па шаш ках-64 
па мя ці шмат ра зо ва га чэм пі ё на 
БССР Г. Хац ке ві ча. Па ча так у 
14.00. Га лоў ны суд дзя — Анд-
рэй Ста ні сла ва віч Ва люк (8-029 
5621190 — МТС).

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-
пуск № 98 ад 11.10.2019.

№ 65 1.33-29? 19-24! 2. 
28x26 24x22х

№ 67 1.c7-d8 h6xf4 2.f6-e7 
f8xb4 3.b2-a3 e3xc5 4.g1xg5 
h4xf6 5.d8xb6 a5xc7 6.a3xc5

№ 68 1.c7-b8 f2xh4 2.a5xc7 
d8xb6 3.d2-e3 f4xb4 4.b8xg3 

h4xf2 5.e1xg3 h2xf4 6.b2-c3 
b4xd2 7.c1xe7 f8xd6 8.h6xa7+

№ 69 1.g5-f6 e7xg5 2.f4xh6 
h2xb4 3.e1-f2 c5xe3 4.a3xe7 
f8xd6 5.h6xa3 e3-d2 6.f2-e3 
d2xf4 7.g1-f2

Пер шы мі дак лад ныя ад-
ка зы да сла лі А. Пяр халь скі 
(Глы бо кае), А. Ма джа ра (Рэ-
чы ца), С. Бур ко (Ор ша), С. Ра-
шэ цін (Ашмя ны), В. Ду да рэ віч 
(в. 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, 
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, 
e-maіl: іnfo@zvіazda.by, або 
vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА,  
май стар спорту.

«ЯС НАе TV»: 
хто на но вень ка га?

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 99

Ме сяц та му кам па нія «Бел тэ ле кам» 

аб вяс ці ла аб за пус ку ўлас на га тэ ле-

ка на ла «ЯС НАе TV», ство ра на га на 

асно ве «Мінск TV». Абя ца лі сле дам 

за но вай наз вай і гра фіч най «упа коў-

 кай» змя ніць і на паў нен не — ды праз

ме сяц вя шчан ня, пра ана лі за ваў шы 

рэй тын гі і вод гу кі, вы зна чы лі ся з 

асноў ны мі пе ра ме на мі і но вы мі кі-

рун ка мі, якія мо гуць за ці ка віць гле-

да чоў.

«Трэнд па вы ха дзе тэ ле ка му ні ка цый ных 
кам па ній і ін тэр нэт-гі ган таў на ры нак срод-
каў ма са вай ін фар ма цыі пра соч ва ец ца 
сён ня ў мно гіх кра і нах све ту, — за зна чае 
на мес нік ды рэк та ра РУП «Бел тэ ле кам»

па ка мер цый ных пы тан нях Сяр гей 

ТУ РОМ ША. — Бо гэ та не толь кі па тэн цый ны 
пункт рос ту фі нан са вых па каз чы каў, але 
і перс пек тыў ная пля цоў ка для пра соў ван-
ня но вых кі рун каў раз віц ця, пад тры ман ня 
кан ку рэн та здоль нас ці тра ды цый ных сэр-
ві саў і па слуг». Та му ёсць у ка на ла ам бі-
цый ная ідэя, якую твор чая ка ман да пла нуе 
рэа лі за ваць улас ны мі сі ла мі, — пра гра мы, 
што па зна ё мяць аў ды то рыю з су час ны мі 
ІТ-трэн да мі, стар та па мі, перс пек тыў ны мі 
тэх на ло гі я мі, да ступ на і ка рыс на прад ста-
вяць вы со кія тэх на ло гіі ў кан крэт ных пра-
дук тах, ім ёнах і асо бах.

Каб не вы на хо дзіць з ну ля ро вар, за ха-
ва юць тут і тра ды цый ны кан тэнт, у пры-
ват нас ці, спар тыў ныя транс ля цыі, якія 
ўжо да ка за лі сваю за па тра ба ва насць у 
заў зя та раў — транс ля цыі ўсіх мат чаў чэм-
пі я на ту Бе ла ру сі па фут бо ле, а так са ма 
су праць ста ян ні «Па ры матч-Эк стра лі гі» ў 
ве рас ні—каст рыч ні ку са бра лі ка ля эк ра-
наў знач ную аў ды то рыю. Хут ка ў сет цы 
вя шчан ня з'я вяц ца но выя спар тыў ныя 
тур ні ры — у пла нах 8-га дзін ная транс ля-
цыя тур ні ру па Соuntеr Strіkе, асвят лен не 
ін шых дыс цып лін кі берс пор ту, пад пі са на 
парт нёр скае па гад нен не з Бе ла рус кай фе-
дэ ра цы яй ха кея, ёсць за ду мы на конт па-
ка зу ганд бо ла і ва лей бо ла. А каб гля дзець 
спа бор ніц твы бы ло ці ка вей, на тэ ле ка на ле 
збі ра юц ца «вы рошч ваць» улас ных ка мен-
та та раў і за пра шаць у гос ці экс пер таў, у 
тым лі ку для ства рэн ня што тыд нё вай ана-
лі тыч най спар тыў най пра гра мы.

Яшчэ адзін «кіт», на якім тры ма юц ца 
рэй тын гі і ад яко га не збі ра ец ца ад маў-
ляц ца но вая ка ман да — ся мей ныя каш-
тоў нас ці і пра ек ты, здоль ныя са браць 
ка ля эк ра на ўсю сям'ю (га вор ка ідзе пе-
рад усім пра мас тац кае кі но і се ры я лы, 
мульт філь мы, маг чы ма, кан цэрт ныя пра-
гра мы). «Мы ўжо ба чым, што стаў ка на 
блок бас та ры спра ца ва ла, — га во рыць 
Сяр гей Ту ром ша, спа сы ла ю чы ся на ліч бы 
за пер шы ты дзень эфі ру «ЯС НА га TV», — 
са мым гле джа ным стаў фільм «Так сі», 
аў ды то рыя са ма га па пу ляр на га фут боль-
на га мат ча «Нё ман» — «Ды на ма» (Брэст) 
скла ла 80 % ад аў ды то рыі філь ма, са мы 
па пу ляр ны ха кей ны матч са браў пры клад-
на 70 % ад аў ды то рыі філь ма. Да лей шыя 
кі рун кі бу дзем на мац ваць, удас ка наль-
вац ца, бо ві да воч на, што ў роз най аў-
ды то рыі роз ныя пе ра ва гі — ста рэй ша му 
па ка лен ню па да ба ец ца доб рая са вец-
кая кла сі ка, хат нія гас па ды ні з боль шай 
ах во тай вы бе руць ме лад ра мы і се ры я-
лы, а пад лет кі на огул гля дзяць ці ка вае 
ім кі но ў план шэ тах і га джэ тах. Ка лісь ці 
рэ кор ды па пу ляр нас ці біў ма ла дзёж ны 
се ры ял «Элен і ра бя ты» — спа дзя ю ся, 
і су час най мо ла дзі мы так са ма да па мо-

жам знай сці на кноп цы «ЯС НАе TV» сва іх 
«Элен і ра бят».

24-га дзін нае вя шчан не ў фар ма це FULL 
HD і да сяж насць праз 26 ка бель ных апе-
ра та раў (пры чым коль касць да га во раў 
аб транс ля цыі «Бел тэ ле кам» спа дзя ец ца 
іс тот на па вя лі чыць). Ся род ін шых асаб лі-
вас цяў тэ ле ка на ла — ад сут насць служ бы 
на він і ўво гу ле ін фар ма цый на га вя шчан ня. 
Як за ўва жае га лоў ны рэ дак тар «ЯС НА га 

TV» Ма рыя АРАБ ЧЫК, кан ку ры ра ваць на 
гэ тым по лі з вя ду чы мі гуль ца мі, рэс пуб лі-
кан скі мі ка на ла мі, не мае сэн су: «За тое 
пе рад гран да мі ў нас ёсць пе ра ва га, мы 
толь кі па чы на ем, шу ка ем сваю ні шу, та му 
не аб ме жа ва ныя ні я кі мі рам ка мі і фар ма-
та мі. На ша ка ман да толь кі фар мі ру ец ца, і 
мы га то выя пры няць усе крэ а тыў ныя ідэі 
і пра па но вы, даць ім старт і раз ві ваць». 
Пра па на ваць су пра цоў ніц тва мо гуць і 
прад стаў ні кі ста лі цы, і рэ гі я наль ныя ка на-
лы, твор чыя су пол кі і асоб ныя жур на ліс ты 
і бло ге ры, якім бліз кая тэ ма ты ка ка на ла. 
На тое, каб за ва я ваць сім па тыі аў ды то рыі 
і па вы сіць ліч бы пра гля ду, кі раў ніц тва ад-
во дзіць год.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У пра гра ме «Кон ту ры» ад кры ва ец ца 

но вая руб ры ка «Тур па Бе ла ру сі» ад 

агля даль ні ка Іга ра Ту ра. Яна бу дзе 

зна ё міць гле да чоў з бе ла ру са мі, якія 

імк нуц ца да сяг нуць пос пе ху і га то-

выя ўкла даць свае сі лы ў тое, каб 

больш кам форт ным ста ла не толь кі 

іх улас нае жыц цё, але і тых, хто жы-

ве по бач.

Па фар ма це нас ча кае се рыя рэ пар-
т ажаў пра лю дзей, якіх вы лу чае ўмен не 
рас па ра джац ца сва і мі маг чы мас ця мі — 
не аба вяз ко ва фі нан са вы мі. Па бу да ва лі 
дзі ця чую пля цоў ку, да па маг лі пен сі я не ру 
ад ра ман та ваць дом аль бо ар га ні за ва лі 
фут боль ны тур нір — зна чыць, і вы мо жа-
це стаць ге ро ем но вай руб ры кі.

— Па вя лі чыць маш та бы доб рых спраў — 
на ша га лоў ная за да ча, да ча го бу дзе імк нуц-
ца ў вы ні ку ўся ка ман да. Але для па чат ку мы 
ха це лі б рас ка заць пра лю дзей, якія ро бяць 
неш та ў жыц ці не толь кі для ся бе і бес ка рыс-
лі ва. Па ка заць, што ча ла ве кам, які бу дзе 
га на рыц ца сам са бой і якім бу дуць га на-
рыц ца ўсе, мо жа стаць кож ны, га лоў нае — 
мець жа дан не! Маг чы ма, не дзе мы хо чам 
змя ніць стаў лен не да та кіх лю дзей, бо ча сам 
ім да во дзіц ца чуць неш та кштал ту: «Та бе, 
што, больш за ін шых трэ ба?» Ды і мяс цо выя 
ўла ды, спа дзя ю ся, звер нуць на та кіх ге ро-
яў ува гу, бо ча сам лю дзям для рэа лі за цыі 
доб рай спра вы па трэб на да па мо га ці хоць 
бы ад сут насць пе ра шкод. Мя не аса біс та ма-

ты вуе ў гэ тай ра бо це так са ма аб вост ра нае 
па чуц цё спра вяд лі вас ці. Бо, на маю дум ку, 
аб са лют на спра вяд лі ва да па ма гаць больш 
і пад трым лі ваць тых, хто ўкла дае свае сі лы 
на ка рысць гра мад ства, а не толь кі па тра буе 
не ча га для ся бе, — дзе ліц ца аў тар і вя ду чы 
руб ры кі, па лі тыч ны агля даль нік АНТ Ігар 
ТУР. — На эта пе про ма-кам па ніі ў па то ку 
зва рот най су вя зі мож на вы дзе ліць два кі рун-
кі. Пер шы — ві дэа па ве дам лен ні лю дзей, у 
якіх яны апа вя да юць пра ся бе аль бо пра зна-
ё мых, хто зра біў неш та для ін шых, бо мог. 
Гіс то рыі роз ныя — пра ад наў лен не пом ні каў, 
пра даб ра чын ны мо та па рад аль бо, на прык-
лад, гіс то рыя ад жан чы ны, якая да па маг ла 
знай сці ся бе ў жыц ці аб са лют на не зна ё ма му 
ча ла ве ку з ін ва лід нас цю. У дзень пры хо дзіць 
5-7 па ве дам лен няў. Дру гая част ка апо ве даў 

па сту пае ад ка лег-рэ пар цё раў. Жур на ліс ты 
час та пра та кіх лю дзей ве да юць, пі шуць, 
ад нак да «Ту ра па Бе ла ру сі» не бы ло та кой
пра сто ры, дзе мож на бы ло б рас ка заць пра 
іх. У мя не ў аса біс тых па ве дам лен нях ужо 
ка ля паў сот ні та кіх гіс то рый.

У эфі ры, па пла нах ка ман ды, руб ры ка 
з'я віц ца ў пер шую ня дзе лю ліс та па да, але 
кім бу дуць ге роі дэ бют ных рэ парт ажаў, па-
куль сак рэт. Вы хо дзіць «Тур па Бе ла ру сі» 
бу дзе раз на два тыд ні ў «Кон ту рах», ад нак 
ка лі коль касць гіс то рый бу дзе вя лі кая, то 
пе ры я дыч насць мо жа змя ніц ца. Та му спя-
шай це ся і да сы лай це свае ві дэа на элект-
рон ную пош ту пра ек та tur@ont.by аль бо ў 
са цы яль ных сет ках. Ні вод ная з іх не за ста-
нец ца без вы ву чэн ня і зва рот най су вя зі.

Але на ДРАП КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі «ТУР ПА БЕ ЛА РУ СІ» НА АНТ


