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Чэм пі я нат кра і ны па шаш-

ках-100 ся род муж чын скон-

чыў ся сен са цыяй. Не ча ка на 

пе ра мог 17-га до вы май стар 

За хар Шы ба коў (Мар' і на Гор-

ка), на дру гім мес цы апы нуў-

ся між на род ны грос май стар 

Сяр гей На се віч (Мінск), трэ цім 

фі ні ша ваў між на род ны май-
стар Аляк сей Ку ні ца (Мінск). 
У жа но чым чэм пі я на це з ад-
ноль ка вым вы ні кам фі ні ша ва лі 
тры ўдзель ні цы. Па коль кас ці 
пе ра мог на пер шае мес ца вый-
шла між на род ны грос май стар 
Воль га Фе да ро віч, ся рэб ра ны 
ме даль у май стра Вік то рыі Ні-

ка ла е вай. Брон за ў між на род-

на га май стра Да р'і Фе да ро віч 

(усе — Мінск).

№ 96 Я. Жу коў скі — А. Ку-

ні ца

Бе лыя прос тыя шаш кі: 36, 

37, 38, 39, 31, 34, 35, 28, 29, 

30, 23 (11).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 26, 

25, 16, 17, 18, 19, 12, 14, 15, 2, 

3 (11).

Чор ныя пра вя лі кам бі на цыю, 

ад шу кай це яе са ма стой на.

Па гля дзі це дзве ці ка выя па-

зі цыі з пар тый, згу ля ных у ін-

тэр нэ це на сай це PlayOK.

№ 97

№ 97 grіgorіan77 — vіverna
Бе лыя прос тыя шаш кі: f4, 

e5, h6.
Бе лыя дам кі: h8 (4).
Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, f8.
Чор ныя дам кі: a1 (3).
У бе лых ці ка вы выйг рыш.
№ 98 vіverna — grіgorіan77
Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, 

e3, g3, f4, a5, e5 (6).
Чор ныя прос тыя шаш кі: c5, 

f6, c7, g7, b8 (5).
Спро ба чор ных ады граць 

шаш ку на тык ну ла ся на кам бі-
на цыю «мас ток».

Па ка жы це яе.
Яшчэ не каль кі кам па зі цый 

пра па ну ем вы ра шыць са ма-

стой на.

№ 98 Ана толь Ба ла нюк 

(г. Цеп ла дар Адэ скай воб лас ці, 

Укра і на)
Бе лыя прос тыя шаш кі: 50, 

38, 39, 40, 33, 34, 25, 16 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 35, 

27, 23, 15, 7, 10, 5 (7).

№ 99 А. Ба ла нюк

Бе лыя прос тыя шаш кі: 42, 

43, 38, 31, 27, 25, 16, 18 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 36, 

37, 21, 24, 15, 6, 8 (7).

№ 100 В. Ва ру шы ла

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, g3.

Бе лыя дам кі: c1 (3).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b4, 

h4, a5, d6, f6 (5).

№ 101 В. Ва ру шы ла

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

e3, g3, f4, h4, a7 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

h2, b4, a5, c5, h6, c7, e7 (8).

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.

Анонс: 3 каст рыч ні ка ў РЦАП 

па шах ма тах і шаш ках ад бу-

дзец ца тур нір па шаш ках-64, 

пры све ча ны 80-га до ва му юбі-

лею экс-чэм пі ё на све ту Ар ка-

дзя Мі ро на ві ча Плак хі на.

Па ча так у 12.00. Ар га ні за-

тар — Е. С. Ме ле нец (8-029-

916-93-60).

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 122 ад 11.09.20.

№ 91 1. d2-e3 c5:a3 2. e3:c5 

d6:b4 3. f4:f8 h2:f4 4. f2-e3 f4:d2 

5. e1:a1 b4-c3 6. f8-h6 a3-b2 7. 

h6-c1+

№ 92 1. f2-g3 h2:f4 [1...a7:e3 
2.c1:b8 h2:f4 3.b8:g3]

2. c1:c5 d8-e7 3. c5:h6 a7:e3 
4. h6:d2+

№ 93 1. 39-34 40:09 2. 19-
13 23:43 3. 13:04 35:24 4. 04:11 
06:17 5. 46:37+

№ 94 1. 37-31 40:49 2. 19-
14 49:30 3. 14:05 36:27 4. 05:20 
25:14 5. 35:24+

№ 95 1. 27-21 17:28 2. 33:22 
34:32 3. 44-40 35:44 4. 50:39 
24:35 5. 45-40 35:33 6. 22-17 
12:21 7. 16:09 04:13 8. 15:04+

З ліс тоў чы та чоў: наш чы-
тач Ула дзі мір Пань ко з г. Ка мя-
нец Брэсц кай воб лас ці ў сва ім 
ліс це ў рэ дак цыю ад зна чае 
кам па зі цыі, скла дзе ныя В. Ва-
ру шы лам. «Ары гі наль на, пры-
го жа і, як той ка заў, ні вод на га 
ліш ня га ру ху. Дзя куй».

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 
да сла лі В. Ду да рэ віч (Брэсц кая 
вобл., Ба ра на віц кі р-н, в. Но-
вая Мыш), А. Га ла ва наў, П. і В. 
Шуль гі, (усе — Мінск). С. Ра-
шэ цін (Ашмя ны), Ф. Кар пей, 
Л. Жы хар (абод ва — Мя дзель), 
У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 
(Грод на), В. Ваўч коў (Ма ла-
дзеч на), В. Таў ка чоў (Клі ма-
віч скі р-н).

Пі шы це на ад рас: га зе та 
«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-
га, 10А, 220013, Мінск. Е-maіl: 
іnfo@zvіazda.by або vorush@
yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2020 го да
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Во сень са «Звяз дой»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў-

год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це 
і да сы лай це да 14 каст рыч ні ка 2020 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.

Ся род пад піс чы каў 16 каст рыч ні ка 2020 го да бу дуць ра зы гра ны 
7 здраб няль ні каў-чо пе раў Galaxy GL і су пер прыз — суш ка для 
ага род ні ны і са да ві ны Redmand. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ныя ў 
га зе це «Звяз да» да 25 каст рыч ні ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі да 31 снеж ня 
2020 го да пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на 
ІV квар тал або ІІ паў год дзе 2020 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж-
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 «Во сень са «Звяз дой» чы тай це 
ў ну ма ры 165 га зе ты «Звяз да» ад 26 жніў ня.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.09.2020 да 31.12.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3840 ад 21.08.2020 го да 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.

У эфір тэ ле ка на ла АНТ 
на на ступ ным тыд ні 
вяр та юц ца з но вы мі 
се зо на мі ад ра зу два 
пра ек ты.

Спар тыў на-за баў ляль-

нае шоу «Лед ні ко вы пе-

ры яд» зноў збя рэ ка ля эк-

ра наў ама та раў фі гур на га 

ка тан ня. Пра ект вяр та ец ца 

ў эфір пас ля ча ты рох га-

до ва га пе ра пын ку. Сё лет-

ні дзя ся ты се зон стаў для 

«Лед ні ко ва га пе ры я ду» 

юбі лей ным. На га да ем, сут-

насць пра гра мы ў тым, што 
за про ша ная зор ка ста но віц ца ў па ру з ты-
ту ла ва ным пра фе сій ным фі гу рыс там і ра-
зам яны дэ ман стру юць сваё тан ца валь нае 
май стэр ства на лё дзе. Як і ра ней, ацэнь-
ваць вы ступ лен ні ўдзель ні каў бу дзе жу ры 
на ча ле з Тац ця най Та ра са вай. І тая па ра, 

што за ва юе най мен шую коль касць ба лаў, 

бу дзе кож ны раз па кі даць шоу. Ад нак, на 

пра ця гу пер шых ча ты рох вы пус каў но ва га 

се зо на гэ тае пра ві ла не бу дзе дзей ні чаць. 

Усе не за леж на ад вы ні каў пра цяг нуць зма-

гац ца да лей (так вы ра шы лі ства раль ні кі 

пра ек та, каб удзель ні кі ме лі маг чы масць 

на пра ца ваць спар тыў ную фор му).

Як ад зна чае прад зю сар пра ек та Ілья 

Авер бух, вяр тан не «Лед ні ко ва га пе ры я ду» 

за раз вель мі да рэ чы: «Праз 

пан дэ мію спарт сме ны ця пер 

вы му ша на пра пус ка юць эта пы 

Гран-пры і ад чу ва юць не да-

хоп фі гур на га ка тан ня. Пра ект 

так са ма да зва ляе фі гу рыс там, 

якія за вяр шы лі кар' е ру, пра цяг-

нуць ка тан не». Удзель ні ка мі 

шоу сё ле та ста нуць Улад Та па-

лаў, Рэ гі на Та да рэн ка, Ра ман 

Кас та ма раў, Мак сім Ма ры нін, 

На дзея Мі хал ко ва, Аляк сей Ці-

ха наў і мно гія ін шыя ар тыс ты і 

фі гу рыс ты.

Так са ма і ў ін тэ ле кту аль ным 

клу бе зна та коў стар ту юць асен-

нія гуль ні 45-га се зо на. Се рыю гуль няў 

«Што? Дзе? Ка лі?» ад крые са мая ма ла дая 

ка ман да клу ба. Су праць гле да чоў вы сту-

піць ка ман да Кі ры ла Яме лі на.

Не пра пус ці це стар ты лю бі мых пе ра дач 

3 і 4 каст рыч ні ка на тэ ле ка на ле АНТ.

Але на ДРАП КО.

СТАРТ ДЛЯ РА ЗУМ НЫХ І ТА ЛЕ НА ВІ ТЫХ

Свой 80-га до вы юбі лей 

4 каст рыч ні ка ад зна чыць 

сцэ на рыст, кі на рэ жы сёр, 

на род ны ар тыст Бе ла ру сі 

Ана толь АЛАЙ. Ка нал «Бе-

ла русь 3» па тра ды цыі па-

він шуе май стра да ку мен та-

ліс ты кі з днём на ра джэн ня, 

пад рых та ваўшы з гэ тай на-

го ды двух тыд нё вы кі на ма-

ра фон з па ка зам яго ра бот.

Пра та кіх, як Ана толь Алай, 

спра вяд лі ва ка жуць: пры свя ціў 

сваё жыц цё мас тац тву. Адзін з 

са мых вя до мых бе ла рус кіх да-

ку мен та ліс таў, лаў рэ ат шмат лі-

кіх пра фе сій ных на град і прэ мій 

прый шоў у кі не ма то граф з ма-

рай — знай сці баць ку, знік ла га 

пад час Вя лі кай Ай чын най. Ма-

ра Ана то ля Іва на ві ча здзейс ні-

ла ся, вы ні кам доў гіх по шу каў 
звес так стаў фільм «Чор ны 
крум кач», але на тэ му вай ны, 
якая ўжо не каль кі дзе ся ці год-

дзяў ста но віц ца лейт ма ты вам 

амаль што кож на га яго філь-

ма, май стар пра цяг вае сваю 

да след чую раз мо ву да гэ туль.

Па чы на ю чы з 28 ве рас-

ня ў эфі ры са цы я куль тур на га 

тэ ле ка на ла мож на бу дзе па-

зна ё міц ца з ра бо та мі Ана то ля 

Алая, ство ра ны мі на кі на сту дыі 

«Бе ла русь фільм» у роз ныя га-

ды. Ад крые кі на па каз стуж ка 

«Сал да ты Іта ліі» — да ку мен-

таль ны фільм пра ма ла вя до-

мую ста рон ку ва ен най гіс то-

рыі — лё сы італь ян скіх сал дат, 

якія ад мо ві лі ся су пра цоў ні чаць 

з гіт ле раў ца мі ў кар ных экс-

пе ды цы ях су праць мір на га 

на сель ніц тва на шай кра і ны ў 

1943—1944 га дах. Фільм бу дзе 

па ка за ны 28 і 29 ве рас ня.

Фільм «Бу ме ранг», у якім аў-

та ры вы свят ля юць імя ад на го з 

ня мец кіх афі цэ раў на вя до мым 

фо та здым ку па ка ран ня пад поль-

шчы каў у Мін ску 26 каст рыч ні ка 

1941 го да, уба чым на «Бе ла русь 3» 

так са ма ў аў то рак. А вось пра цяг 

пер шай част кі кі на да сле да ван-

ня тра гіч ных мін скіх па дзей і 

вы свят лен ня ім ёнаў кар ні каў у 

філь ме «Без тэр мі ну даў нас ці. 

Бу ме ранг-2» гле да чам прад-

ста вяць у эфі ры 30 ве рас ня і 

2 кас трычні ка.

У дзень на ра джэн ня кі не ма-

та гра фіс та, 4 каст рыч ні ка, бу дзе 

па ка за на ад на з яго апош ніх на 

да дзе ны мо мант ра бот — стуж-

ка «Док тар Шу ба», пры све ча ная 

лё су вы дат на га бе ла рус ка га хі-

рур га, бы ло га га лоў на га ўра ча 

1-й клі ніч най баль ні цы Мін ска, 

за слу жа на га ўра ча БССР Аляк-

сея Шу бы. Так са ма ў гэ ты дзень 

у пра ек це «На ві ны куль ту ры» 

вый дзе спе цы яль нае ін тэр в'ю 

з ша ноў ным юбі ля рам, дзе ён 

рас ка жа, чым цяпер жы ве і над 

які мі філь ма мі пра цуе.

На тыд ні з 5 каст рыч ні ка ў 

эфі ры «Бе ла русь 3» мож на бу-

дзе ўба чыць яшчэ тры да ку мен-

таль ныя стуж кі Ана то ля Алая. 

«Ста лін і Ге ля» рас ка жа пра лёс 

Эн гель сі ны Мар кі за вай-Да рбе е-

 вай, якая ў 6-га до вым уз рос-

це тра пі ла на су свет на вя до мы 

фо та зды мак з Іо сі фам Ста лі-

ным. Ра бо та май стра «Чор ны 

крум кач» пры све ча на по шу кам 

яго баць кі — Іва на Аляк се е ві ча 

Алая, ва ен на га ўра ча, які тра піў 

у па лон і пра паў без звес так пад 

Бе ла сто кам у пер шыя дні вай-

ны. За вер шыць кі на ма ра фон 

фільм-парт рэт «Тра фей сяр жан-

та Ба га мо ла ва», га лоў ны ге рой 

яко га — ве тэ ран Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, га на ро вы пра фе сар 

Бе ла рус кай дзяр жаў най сель-

гас ака дэ міі, за слу жа ны аг ра ном 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сей 

Мі хай ла віч Ба га мо лаў.

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» і рэ-

дакцыя газеты «Звяз да» він шу-

юць Ана то ля Алая з днём на ра-

джэн ня і за пра ша юць да пра гля ду 

рэт ра спек ты вы ра бот май стра.

Але на ДРАП КО.

Фо та з ар хі ва «Бе ла русь 3».

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«Бе ла русь 3» 
він шуе Ана то ля Алая з юбі ле ем!

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 123
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