
5 кастрычніка 2018 г.



Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі ЛЮ ДЗІ 
СВАЙ ГО ЧА СУ

ШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБКЛУБ Вы пуск № 53

1316 1

Сён ня пра па ну ем для ра шэн ня 
за да чу гер ман скіх кам па зі та раў 
Мір ка Дэ ген кол бэ і Уда Дэ ге не ра 
(гл. дыя гра му), ад зна ча ную дру-
гім га на ро вым вод гу кам на бе ла-
рус кім кон кур се.

Бе лыя: Крh4, Фа5, Лd7, Лf8, 
Сg1, Кс8, Ке6, пп. b6, с6, с7, d2, 
d3, d5, g3, g5 (15).

Чор ныя: Кре5, Лb7, Лh6, Ка3, 
Кf2, пп. с5, d4, g6, h5 (9).

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: vadіm_ne67@maіl.ru

* * *

Сё лет ні су свет ны кан грэс шах-
мат ных кам па зі та раў пра во дзіў ся 
ў Ма ке до ніі. У рам ках яго ад быў ся 
чэм пі я нат све ту па ра шэн ні кам-
па зі цый, які вый гра ла ка ман да 
Поль шчы. Ся род удзель ні каў бы-
лі і бе ла рус кія ра шаль ні кі Аляк-
сандр Бу лаў ка і Мі ка лай Сіг не віч. 
У час кан грэ са А. Бу лаў ку бы ло 
пры свое на зван не між на род на га 
ар біт ра па шах мат най кам па зі цыі, 
а М. Сіг не віч абра ны ды рэк та рам 
11-га ка манд на га чэм пі я на ту све ту 
па скла дан ні, які хут ка стар туе.

* * *

Ка манд ны чэм пі я нат Бе ла ру сі 
па скла дан ні кам па зі цый упер шы-
ню ад быў ся ў 1980 го дзе. Па куль 
та кіх спа бор ніц тваў бы ло во сем. Па 
тры ра зы пе ра ма га лі Ма гі лёў ская і 
Гро дзен ская воб лас ці, па ад ным — 
Мінск і Мін ская воб ласць. Сё ле та 
дзя вя тае пер шын ство стар та ва-
ла ў ін шым фар ма це — як матч 
дзвюх збор ных: «За хад» (Брэсц кая 
і Ві цеб ская воб лас ці, го рад Мінск, 
ка пі тан Вік тар Вол чак) і «Ус ход» 
(Мін ская, Ві цеб ская, Го мель ская 
і Ма гі лёў ская воб лас ці, ка пі тан 
Вік тар Зай цаў). Су дзяць тур нір 
за меж ныя ар біт ры, а фі ні шуе ён 

на пры кан цы го да. На дум ку ар га-
ні за та раў, уз буй нен не ка ман даў 
дасць больш маг чы мас цяў для ка-
лек тыў най твор час ці, а са мо пер-
шын ство раз гля да ец ца як доб рая 
трэ ні роў ка пе рад бу ду чым чэм пі я-
на там све ту па скла дан ні. Мі ну лы 
раз бе ла рус кая ка ман да тра пі ла ў 
пя цёр ку най мац ней шых у све це, 
та му ця пер ха це ла ся б гэ ты вы со кі 
вы нік не толь кі па цвер дзіць, але па 
маг чы мас ці і па леп шыць.

* * *

Аляк сей Фё да раў (на ра дзіў ся 
ў 1972 го дзе) — адзін з са мых во-
пыт ных бе ла рус кіх грос май страў, 
удзель ні каў на цы я наль най збор-
най. Чэм пі ён Бе ла ру сі 1993, 1995, 
2005, 2008 і 2017 га доў. Не ад ной-
чы ўва хо дзіў у сот ню най мац ней-
шых па рэй тын гу шах ма тыс таў 
све ту. Удзель ні чаў у аса біс тых 
чэм пі я на тах і Куб ках све ту. Вы-
сту паў за бе ла рус кую збор ную на 
шах мат ных Алім пі я дах 1994, 1998, 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008 га доў, 
на пя ці ка манд ных чэм пі я на тах Еў-
ро пы. Па спя хо ва гу ляў на клуб ных 
пер шын ствах Еў ро пы за мін скую 
ка ман ду «Вяс нян ка-Гран». А вось 
ад на з пе ра мог бе ла ру са на ня даў-
нім тур ні ры ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Кі рыл Ка зё наў — Аляк сей Фё да-
раў. 1. d4 Кf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. 
e4 d6 5. h3 0-0 6. Сe3 Кbd7 7. Кf3 e5 
8. d5 Кc5 9. Кd2 a5 10. g4 c6 11. Сe2 
Сd7 12. h4 a4 13. a3 Фa5 14. Крf1 
cd 15. cd b5 16. h5 b4 17. Кc4 Фc7 
18. ab Кb3 19. Лa3 С:g4 20. Кb6 С:e2+ 
21. Ф:e2 Лab8 22. h6 Сh8 23. Фc4 
Ф:b6 24. Л:b3 Фb7 25. К:a4 К:e4 
26. Ф:e4 Фb5+ 27. Крg2 Ф:a4 28. Лa3 
Фb5 29. Лc1 f5 30. Фc4 f4 31. Сa7 Лb7 
32. f3 Ф:b4 33. Ф:b4 Л:b4 34. Лc2 e4 
35. fe С:b2 36. Лd3 g5 37. Крf3 Крf7 
38. Сf2 Сe5 39. Лc6 Лa4 40. Лb3 Крg6 
41. Сc5 Лf6 42. Сf2 Крh5, 0:1.

А.Фё да раў ра зам з ка ле га мі 
па збор най вы сту пае ў гэ тыя дні 
на су свет най шах мат най Алім пі я-
дзе ў Гру зіі. Пра вы ні кі фо ру му — 
у на ступ ным вы пус ку.

* * *

Ва ле рый Ка за коў скі фі ні ша ваў 
шос ты на тур ні ры ў Санкт-Пе цяр-
бур гу, а Мі кі та Ма ё раў быў ча тыр-
нац ца ты са 108 на Ме ма ры я ле 
Р. Не жмят дзі на ва ў Ка за ні.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-
пус ку: 1. Фh4. Пер шыя пра віль на 
ад ка за лі: Аляк сандр Ся ме рыч, Ула-
дзі мір Ізо таў, Ігар Ана ніч, Вік тар Жук, 
Сяр гей Цяль пук, Анд рэй Ма лыш ка.

Ва дзім ЖЫЛКО.

Наш фар матНаш фар мат

«Бе ла русь 5» аб вя шчае 
кас тынг ка мен та та раў

Спар тыў ны ка нал Бел тэ ле ра дыё кам па ніі ў но вым вя-
шчаль ным се зо не пра во дзіць чар го вы ад бор спар тыў ных 
ка мен та та раў.

Ні я кіх уз рос та вых і пра фе сій ных аб ме жа ван няў для кан-
ды да таў ня ма, а ся род аба вяз ко вых умоў — на яў насць вы-
шэй шай аду ка цыі, пісь мен нае маў лен не, доб рае ве дан не 
спар тыў най тэ ма ты кі (па жа да на ары ен та вац ца пе рад усім 
у тэ ні се, ха кеі і адзі на бор ствах). Каб атры маць за пра шэн-
не на воч ны кас тынг пе рад тэ ле ка ме ра мі, ах вот ным трэ ба 
па пя рэд не да слаць свае рэ зю мэ і проб ны ка мен та рый на 
элект рон ную паш то вую скрын ку belarus5@tvr.by.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Шу га лея 
ку рам 
на смех

Што ты дзень у эфі ры 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» 

тэ ле вік та ры на 

«Раз маў ля ем 

па-бе ла рус ку». 

Для та го каб стаць яе 

ўдзель ні ка мі, не аб ход на 

зай сці на сайт tvrgоmеl.bу 

або 3bеlаrus.bу і праз 

ба нер «Раз маў ля ем 

па-бе ла рус ку» за поў ніць 

за яў ку на ка ман ду з трох 

ча ла век. Ну, а пра ве рыць 

сваё ве дан не род най 

мо вы пас ля та го, як 

пра гра ма вый шла ў 

эфір, мож на з да па мо гай 

«Звяз ды». Ці ве да лі вы, 

што:

днуш ка — до шчач ка, на 
якой кры шаць пра дук ты;

куш нер — ра мес нік, які 
шые з фут ра;

вы ці нан ка — узор, вы ра за-
ны з па пе ры;

сяр мя га — верх няе адзен-
не з да мат ка на га сук на;

цу ру бал ка — пра даў га ва-
ты ка ва лак дрэ ва;

шу га лея — лод ка, вы дзеў-
ба ная з ка вал ка дрэ ва.

Га ра з плеч — ад чуць 
па лёг ку, па зба віц ца ад ней-
ка га кло па ту. Бе ла рус кія 
сінонімы: ад сэр ца ад ляг ло, 

ка мень з сэр ца зва ліў ся. Рус-
кія: го ра с плеч, от лег ло на 

ду ше.

Ку рам на смех — 1) зра-
біць неш та абы-як, не аку рат-
на; 2) вель мі ма ла (зра біць). 
Бе ла ру сы яшчэ ска жуць: абы 

з рук, з ка ма роў нос, на жа бін 

скок. Рус кія: без слез не взгля-

нешь, кап ля в мо ре.

Паў то ры вы пус каў тэ-

ле вік та ры ны — у ра ніш нім 

эфі ры «Бе ла русь 3» кож ную 

су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

«Жу каў»

«Бе ла русь 3», з 9 каст рыч ні ка

12-се рый ная бія гра фіч ная дра ма пра Мар ша ла Са вец ка га 
Са ю за Ге ор гія Жу ка ва, які пас ля за кан чэн ня Вя лі кай Ай чын-
най вай ны на быў ве лі зар ную па пу ляр насць у ар міі і ме на ві та 
та му тра піў у ня мі ласць да Ста лі на. Ужо ў 1957 го дзе вя лі ка-
га пал ка вод ца вы клю чы лі з пар тыі, зня лі з усіх па сад і праз 
год пры му со ва ад пра ві лі ў ад стаў ку... Дра мы раз горт ва ліся 
і на аса біс тым фрон це, але мар шал да апош ніх дзён жыц ця 

су стра каў уда ры лё су з ад кры тым за бра лам.

«Лі за ве та»

TV1000, 9 каст рыч ні ка

Анг лія, 1554-ы. За ця тая ка та ліч ка ка ра ле ва Ма рыя, ста-
рэй шая дач ка Ген ры ха VІІІ, па мі рае, і на трон узы хо дзіць 
юная прын цэ са Лі за ве та. Дзяў чы не да во дзіц ца імк лі ва 
ста лець, каб аба ра ніць кра і ну ад за ма хаў з бо ку Іс па ніі і 
Фран цыі і ам бі цый ных пла наў Па пы Рым ска га, раз блыт-
ваць па ву цін не інт рыг і пай сці на са мыя ад чай ныя ме ры, 
каб толь кі за ха ваць ма гут насць і адзін ства Анг ліі, зра біць 
яе моц най мар ской дзяр жа вай і аў та ры тэ там, з якім лі чы лі ся ва ўсім све це. Лі за ве та Цю дар 
ах вя ра ва ла са бой і сва і мі па чуц ця мі, але за ста ла ся ў гіс то рыі кра і ны як та ле на ві тая жан чы на 
і вя лі кая ка ра ле ва.

«Ван Хель сінг»

ТБ3, 12 каст рыч ні ка

Да гэ туль спрэч на, ці быў у Ван Хель сін га — пер са на жа 
Брэ ма Сто ке ра, док та ра-фі ло са фа, міс ты ка і па ляў ні ча га 
на вам пі раў — рэ аль ны пра воб раз. Але з удзе лам гэ та га 
пер са на жа ўжо зня лі больш як 15 філь маў. У тым лі ку і гэ та 
фэн тэ зі ад рэ жы сё ра Сты ве на Со мер са, які змя шаў Дра ку-
лу, Фран кенш тэй на і док та ра Джэ кі ла з міс та рам Хай дам. 
У ас тат нім — усё па ка но нах жан ру: Транс іль ва нія, кры ва-

смо кі, па ляў ні чы на ня чыс ці каў і до за ра ман ты кі.

«Кейт і Леа»

Кі на ка ме дыя, 12 і 13 каст рыч ні ка

Што атры ма ец ца, ка лі джэнтль мен ХІХ ста год дзя, гер цаг 
Леа Ол бан скі, рап там тра піць у су час ны Нью-Ёрк праз дзі ру 
ў ча се? Ды што за ўгод на. На прык лад, су стрэ ча з эман сі пі ра-
ва най біз нес-лэ дзі Кейт, якая да па ма гае зра біць зна ём ства 
з рэ аль нас цю не та кім ба лю чым, і па сту по ва пры вяз ва ец ца 
да свай го ар ха іч на га па да печ на га так моц на, што га то вая не 
толь кі да па маг чы яму вяр нуц ца на зад, але і са мой ад пра віц ца 
жыць у мі ну лы час...

«Чын гач гук — Вя лі кі Змей»

«Куль ту ра», 13 і 14 каст рыч ні ка

Лю бі мы «ін дзе ец» міль ё наў гле да чоў Гой ка Мі ціч, дра ма-
тыч ная гіс то рыя су праць ста ян ня дзвюх цы ві лі за цый — ка-
рэн на га на сель ніц тва Аме ры кі і пры шлых за ва ёў ні каў з Анг ліі 
ды Фран цыі, па ляў ні чы па мя нуш цы Зве ра бой і пры га жу ня 
Ва та ва — дач ка ва жа ка, абя ца ная вя лі ка му ін дзейс ка му во і ну 
Чын гач гу ку, якая вы пад ко ва трап ляе ў жор ны вай ны па між 

бе лы мі. Ка заць больш пра гэ ты фільм не трэ ба — трэ ба гля дзець.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
Ты хто та кі? 

Да вай, пры ві тан не!
6 каст рыч ні ка на «Бе ла русь 2» стар туе но вы ін тэр ак тыў-

ны за баў ляль ны пра ект «Хто я?». Яго ўдзель ні ка мі змо гуць 
стаць звы чай ныя мі на кі, ка лі су стрэ нуць на шля ху вя ду ча га 
Паў ла Кіс ла га і па го дзяц ца ўзяць удзел у аван ту ры: на ча-
піць шыль дач ку з не вя до мым над пі сам і «пе ра тва рыц ца» ў 
ка гось ці ін ша га, ад гіс та рыч най асо бы да на ша га су час ні ка, 
аль бо на огул стаць не аду шаў лё ным прад ме там. Сло вам, 
гэ та ста рая доб рая гуль ня «з па пер ка мі на лбе», толь кі ў 
не зна ё май кам па ніі і пе рад ка ме ра мі.

З да па мо гай су стрэч ных ге ро ям не аб ход на бу дзе за 
3 хві лі ны ўга даць, у ка го ці што іх пе ра ўва со бі лі кру ця лі-
тэ ле ві зій ні кі.
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