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Між на род ныя фе-

дэ ра цыі ІDF і FMJD 

апуб лі ка ва лі су свет ныя 

ша шач ныя рэй тын гі 

па ста не на 1 сту дзе ня 

2020 го да.

У шаш ках-100 муж-

чын скі рэй тынг-ліст уз-

на ча ліў бе ла рус кі грос-

май стар Анд рэй Ва люк, 

на дру гім мес цы дзе ю чы 

чэм пі ён све ту і Еў ро пы 

Ігар Мі халь чан ка. У жа-

но чым рэй тын гу чэм пі-

ён ка Еў ро пы Ве ра 

Хва шчын ская зай-

мае трэ ці ра док, 

у дзя сят цы яшчэ 

два грос май стры 

з Бе ла ру сі — 

Дар'я Фе да ро віч 

сё мая, чэм пі ён ка 

све ту 2019 го да 

Яна Яку бо віч на 

вось мым мес цы. 

Ч а  т ы  р ох  р а  з о -

вы чэм пі ён све ту 

Ана толь Гант варг і 

між на род ны грос-

май стар Воль га 

Фе да ро віч — на шос-

тым рад ку муж чын ска-

га і жа но ча га рэй тын гаў 

ад па вед на.

Для са ма стой на га 

ра шэн ня пра па ну юц ца 

кам па зі цыі, скла дзе ныя 

ша шач ны мі кам па зі та-

ра мі з Укра і ны і Ар ме ніі. 

Пер шыя дзве кам па зі-

цыі склаў Ана толь Ба-

ла нюк (го рад Цэп ла дар 

Адэ скай воб лас ці).

№ 12

Бе лыя прос тыя 

шаш кі: а1, g1, f2, а3, b4, 

h4, а5 (7).

Чор ныя прос тыя 

шаш кі: g3, d4, d6, е7, 

b8, d8 (6).

№ 13

Бе лыя прос тыя 

шаш кі: а1, е1, d2, f2, а3, 

g3, d4, f4, g5 (9).

Чор ныя прос тыя 

шаш кі: h2, h4, d6, f6, с7, 
е7, b8, h8 (8).

Тры на ступ ныя да-

слаў Ншан Ала вер дзян 

з Ерэ ва на.

№ 14

Бе лыя прос тыя 

шаш кі: g1, b4, а5, g5, 

f6, h6 (6).

Чор ныя прос-

тыя шаш кі: b2, 

h2, d4, е5, d6, с7, 

f8 (7).

№ 15

Бе лыя прос-

т ы я  ш а ш  к і : 

b2, d4, f4, g5, 

g7 (5).

Чор ныя прос-

тыя шаш кі: h2, 

с3, е7 (3).

№ 16

Бе лыя прос-

т ы я  ш а ш  к і : 

с3, b4, с5, b6, дам кі: 

а7 (5).

Чор ныя прос тыя 

шаш кі: g3, g5, е7, g7, 

дам кі: f2 (5).

Ва ўсіх па зі цы ях бе-

лыя па чы на юць і вый-

гра юць.

Наш чы тач Ула дзі-

мір Бан да рык за пра-

шае ама та раў ша шак 

на тур нір па пе ра піс цы, 

да вед кі па тэ ле фо не 

+37517 501 50 34.

Пра вер це свае ра-

шэн ні:

Вы пуск № 105 ад 

17.01.20.

№ 7 1. е1-d2 с3:g3 

2. с1-d2 а3:е3 3. d4:b6 

d6:b4 4. b6-с7 b8:d6 5. 

а7-b8 d6-е5 6. b8:f4 b4-

с3 7. f4-с1 +

№ 8 1. е7-d8 е1-с3 

[1...g7-f6 2. d8:h4 е1-с3 

(2...b8-с7 3. b6:d8 е1-с3 

4. е3-d2 с3:е1 5. d8-а5) 

3. е3-d2 с3:е1 4. b6-f2 

е1:g3] 2. b6-а5 с3-а1 

[2...с3-b2 3. d8-с7 b8:d6 

4. е3-с5 d6:b4 5. а5:а1] 

3. d8-с7 b8:d6 4. е3-с5 

d6:b4 5. а5:h8+

№ 9 1. f2-g3 а7:с5 2. 

е1-f2 с3:е1 3. g5-f6 f4:d2 

4. f6:h8 h2:f4 5. h8:а5 

е1:b6 6. а5:d8 с5:е7 7. 

d8:а3+

№ 10 1. е7-d8 а3:с1 2. 

d8-g5 f4:h6 3. с7-d8 а5:с7 

4. d8:f4 с1:g5 5. h4:f6 h6-

g5 6. f6:h4+

№ 11 bс3(а1 А), g3, 

с3(d2 BС), еае3, h8+ А(b2), 

g3, с3(d2), еае3, а1+ B(е5), 

е3, h8+ С(d4), е3, b6/а7+

Пер шыя дак лад ныя 

ад ка зы да сла лі У. Пань-

ко (Ка мя нец), С. Ра шэ-

цін (Ашмя ны), В. Ду да-

рэ віч (вёс ка Но вая Мыш 

Ба ра на віц ка га ра ё на), 

Ф. Кар пей, Л. Жы хар 

(абод ва Мя дзел), І. Ана-

ніч (Грод на), А. Шур пін 

(Івя нец), В. Ваўч коў (Ма-

ла дзеч на), П. і В. Шуль гі 

(Мінск), В. Таў ка чоў (Клі-

ма віц кі ра ён).

Пі шы це на ад рас: 

га зе та «Звяз да», 

вул. Б. Хмяль ніц-

кага, 10А, Мінск, 

220013, е-mаіl: 

іnfо@zvіаzdа.bу 

або 

vоrush@уаndех.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Ай чын ную вер сію ад на го з са мых 
па пу ляр ных у све це та лент-шоу прад ста віць 
Бел тэ ле ра дыёкампанія. Па вод ле слоў 
кі раў ні ка ме ды я хол дын га Іва на Эй сман та, 
кант ракт з бры тан скі мі пра ва ўла даль ні ка мі 
быў пад пі са ны не каль кі тыд няў та му.

Больш за тое, ужо аб ве шча ны старт на цы я наль на га кас тын гу 

для бу ду чых удзель ні каў, які прой дзе ў ста лі цы і аб лас цях, — 

у са ка ві ку—кра са ві ку су стрэ чы з прэ тэн дэн та мі пла ну юц ца 

ў 10—12 га ра дах. Прай сці ад бор мож на бу дзе як воч на, так і 

вір ту аль на: ар га ні за та ры абя ца юць пры маць ві дэа за яў кі праз 

сайт tvr.bу.

Шан цы за па ліць сваю зор ку на му зыч ным не ба схі ле ўдзель ні кі 

атры ма юць у ча ты рох ка тэ го ры ях: дзяў ча ты ад 16 да 24 га доў, 

хлоп цы ад 16 да 24 га доў, вы ка наў цы ад 25 га доў і ста рэй шыя, 

ва каль ныя ка лек ты вы. А вось хто зой ме мес цы ў жу ры, па куль 

сак рэт.

Ці ка выя ліч бы: за шас нац цаць га доў іс на ван ня та лент-шоу з 

пос пе хам прай шло ў 56 кра і нах све ту, а яго су куп ная тэ ле аў ды-

то рыя пе ра ўзы шла 500 міль ё наў гле да чоў. Бе ла ру сы ўба чаць 

свой Х-Fасtоr у эфі ры ўжо гэ тай во сен ню.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
1 лю та га між на род ны спа да рож ні ка-

вы ка нал «Бе ла русь 24» ад зна чыць 

15-год дзе. За гэ ты час, як пад лі чы лі 

тэ ле ві зій ні кі, вя шчан не не спы ня ла ся 

ні на хві лі ну, а ад да ныя гле да чы з'яві-

лі ся ў больш чым 100 кра і нах све ту. 

На сён ня ў зо не ўпэў не на га прыё-

му сіг на лу — Ра сія і Укра і на, кра і ны 

СНД, Еў ро па, ЗША і Ка на да, а праз 

ін тэр нэт на ві ны з ра дзі мы атрым лі-

вае на ват бе ла рус кая экс пе ды цыя 

ў Ан тарк ты дзе.

За меж ныя гле да чы з най боль шай ах-

во тай гля дзяць пра ек ты пра края ві ды 

Бе ла ру сі і ўні каль ныя пом ні кі ар хі тэк ту-

ры, пра на шу гіс то рыю і на цы я наль ную 

кух ню. Так са ма ка рыс та юц ца пос пе хам 

пе ра да чы, ге роі якіх — вя до мыя па лі ты кі, 

біз нес ме ны, дзея чы спор ту і мас тац тва, 

за меж ныя гос ці, якіх з Бе ла рус сю звяз вае 

ці ка вая гіс то рыя.

«Мы па ста ян на раз ві ва ем ся, фар мат 

эфі ру ад наў ля ем што год, але ня змен ным 

за ста ец ца прын цып: ін фар ма цыя па він на 

быць ак ту аль ная і аб' ек тыў ная, праў дзі вая 

і свое ча со вая», — пад крэс лі вае кі раў нік 

ка на ла Аляк сандр Мар ты нен ка.

Чы таць бо лей
Ужо 27-я па лі ку Мін ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка-кір маш прой дзе ў ста-

лі цы на на ступ ным тыд ні, з 5 па 9 лю та-

га. З гэ тай на го ды са цы я куль тур ны ка нал 

«Бе ла русь 3» пад рых та ваў тэ ма тыч ную 

эфір ную ак цыю «Ты дзень кні гі»: пра ек ты, 

пры све ча ныя бе ла рус кім аў та рам, лі та-

ра тур на-му зыч ныя кан цэр ты, ві дэа ро лі кі 

з вер ша мі лю бі мых бе ла рус кіх паэ таў і, 

ка неш не, апе ра тыў ныя што дзён ныя спец-

вы пус кі «На він куль ту ры».

4 лю та га на пя рэ дад ні ад крыц ця кніж-

на га фо ру му ў эфір вый дзе ін тэр в'ю з мі-

ніст рам ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк санд рам 

Кар лю ке ві чам, які рас ка жа пра ці ка він кі і 

ад мет нас ці сё лет няй вы стаў кі.

На стро іц ца на лі та ра тур ны лад да па мо-

гуць і ін шыя пра ек ты. 5 лю та га гле да чы 

су стрэ нуц ца з па эт кай Ка ця ры най Мас сэ ў 

пра гра ме «На вы шы ні», 6 лю та га ўба чаць 

кан цэрт «Льец ца пес ня па-над Шча рай», які 

быў за пі са ны ле тась да Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства, 6 лю та га на тхняц ца кан цэрт-

най пра гра май «Зор ны ка ра год» з На цы-

я наль на га фес ты ва лю бе ла рус кай пес ні і 

паэ зіі «Ма ла дзеч на-2018», 8 лю та га ўспом-

няць пра лёс і твор часць Іва на Ме ле жа з 

пра ек там «За піс кі на па лях» і ад ра зу змо-

гуць асвя жыць у па мя ці кі на эпа пею «Лю дзі 

на ба ло це. Па лес кая хро ні ка» (1981) па вод-

ле ад най мен на га ра ма на кла сі ка.

У рыт мах дыс ка
Гэ тая му зыч ная на він ка 2020-га яшчэ не 

тра пі ла ў ра та цыю тэ ле ка на лаў, але яе ўжо 

мож на ўба чыць і па чуць на пра сто рах ін тэр нэ-

ту. Бе ла рус кі гурт ІОWА, які па шы рыў склад 

і вы пус ціў све жую пес ню «У тан цы», вы клаў 

у се ці ве кліп на яе з удзе лам клоў нска га 

ду э та «Жоў ты і чор ны» — httрs://уоutu.bе/

АHfаD2ІАZV4. А ў да да так за пус ціў флэш моб 

дзе ля «ўтан цы фі ка цыі» ўсёй кра і ны.

Пер шы мі ўдзель ні ка мі флэш мо бу 

#ЖиЧвтанце ўжо ста лі Фі ліп Кір ко раў, Мі-

ха іл Га лус цян, Аляк сандр Кір ко раў, Ягор 

Дру жы нін і ін шыя. Да лу чыц ца му зы кан ты 

пра па на ва лі і ўсім пры хіль ні кам — для гэ-

та га трэ ба, цы ту ем, «пад пес ню «У тан цы» 

пра кру ціц ца трой чы ва кол ся бе, устаць на 

ле вую на гу ў лю бой смеш най/не звы чай-

най по зе і тань чыць да лей», а га то вы ро лік 

вы ла жыць у Іnstаgrаm і пе ра даць эс та фе ту 

сяб рам. 1 са ка ві ка, у Між на род ны дзень 

тан ца, усе гэ тыя ві дэа бу дуць аб' яд на ныя ў 

ад ну вя лі кую ма за і ку, а аў та ры най леп шых 

ро лі каў атры ма юць па да рун кі ад гур та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прэс-служ бы БТРК, 

ар тыс таў і з ад кры тых кры ніц.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 106

У БЕ ЛА РУСЬ 
ПРЫЙ ШОЎ Х-FАСTОR

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі Ад Укра і ны 
да Ан тарк ты ды


