
З 24 мая да 2 чэр ве ня ў Мін ску 

ў РЦАП па шах ма тах і шаш ках 

прай шлі чэм пі я на ты Бе ла ру сі па 

шаш ках-64 ся род муж чын і жан-

чын.

Чэм пі ён кай кра і ны ся род 

жан чын ста ла між на род ны 

грос май стар Ве ра Хва шчын-

ская (Баб руйск) — 18 ач коў з 

22 маг чы мых. Та кі ж вы нік, але 

з тро хі гор шым ка э фі цы ен там, 

пры нёс ся рэб ра ны ме даль між-

на род на му май стру Яне Яку бо-

віч. Брон за вую ўзна га ро ду вый-

гра ла май стар спор ту Вік то рыя 

Ні ка ла е ва — 16 ач коў. У муж-

чын пе ра мож цам вый шаў дзе-

ю чы чэм пі ён све ту між на род ны 

грос май стар Ігар Мі халь чан-

ка (Ваў ка выск) — 18 ач коў з 

26 маг чы мых. Па 17 ач коў на-

бра лі між на род ны грос май стар 

Анд рэй Ва люк (Мінск) і яшчэ 

адзін прад стаў нік Ваў ка выс ка 

кан ды дат у май стры Ар цём Ці-

ха наў. Леп шы ка э фі цы ент ад даў 

срэб ра стар ша му па зван ні.

Па гля дзі це ці ка выя фраг мен-

ты гуль няў з гэ тых спа бор ніц-

тваў.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі, скла-

дзе ныя вя ду чым адзе ла.

№ 43 А. Ці ха наў — Я. Кан дра-

чэн ка.

Бе лыя прос тыя шаш кі: a5, 

c1, c3, e1, f2, f4, h6 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b8, 

c5, c7, d6, d8, f8, h4 (7).

Чор ныя вы ка рыс тоў ва лі так-

тыч ныя ню ан сы па зі цыі. 13... cb4! 

14.cd4 de5 15.dxf6 fe7 16.axc3 

exg1 17.hg7 hg3 і не ўза ба ве пе-

ра маг лі.

№ 44 Я. Яку бо віч — В. Хва-

шчын ская.

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

e1, f4, h4, h6 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: c5, 

d6, e7, f6, f8 (5).

Бе лыя для аба ро ны пад клю-

чы лі так ты ку 1.cd2 cb4 2.fe5 fd4 

3.hg7 fh6 4.hg5 hf4 5.de3=

Г. Анд рэ еў (Лат вія) да слаў 

свае ва ры я цыі на кам па зі цыі, 

ра ней апуб лі ка ва ныя ў на шым 

ад дзе ле.

№ 45

Бе лыя прос тыя шаш кі: 13, 

18, 22, 23, 29, 31, 33, 37, 40, 41, 

43 (11).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 4, 

7, 10, 11, 21, 26, 30, 34, 45 (10).

На ступ ная кам па зі цыя скла-

дзе на па пра ві лах бра зіль скіх 

ша шак.

№ 46. Бе лыя прос тыя шаш кі: 

c1, f2, e3, c5, b6, d6, f6, c7 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: c3, 

d4, a5, h6, a7, b8, d8 (7).

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.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 89 ад 24.05.2019.

№ 40. 1.b6-c7 d8:b6 2.f2-g3 

h4:f2 3.g1:e7 f8:d6 4.h6:a7 h2-g1 

5.d4-c5

№ 41. 1.b6-c7 d8:d4 2.f2-g3 

h4:f2 3.g1:e7 f8:d6 4.h6:g1+

№ 42. 1.3328 3950 2.1813 

1908 3.2823 5017 4.2721 1627 

5.3203 2631 6.0320 (ЧПР за-

ўва жыў Г. Анд рэ еў, Лат вія) 

6.03х25,3136 7.2033 3641 8.3306 

4147 9.0601+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (вёс ка Но вая Мыш 

Ба ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар-

пей (Мя дзел), У. Стат ке віч (па-

сё лак Зя лё ны бор Іва цэ віц ка га 

ра ё на), 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. Ліц ві наў (усе 

Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі 

ра ён), В. Бан да рык (Мін скі р-н), 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны).

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 спор ту.

7 чэрвеня 2019 г.
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІІІ квар-

тал або ІІ паў год дзе 2019 г., за паў няй це карт ку 

ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 16 лі пе ня 

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 17 лі пе ня 2019 го да бу дуць 

ра зы гра ны сем умы валь ні каў «Аква тэкс» і су пер-

прыз — ду ша вая ка бі на «Аква рэль». Вы ні кі бу дуць 

апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 25 лі пе ня.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 30 ве-

рас ня пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІІІ квар тал або ІІ паў-

год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 30 ве рас 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 «Све жыя на ві ны 

ад «Звяз ды»!» чы тай це ў ну ма ры 99 га зе ты «Звяз да» ад 30.05.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2019 да 30.09.2019.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3563 ад 28.05.2019 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.

«Све жыя на ві ны ад «Звяз ды»!»

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

«СПОРТ-ФАК ТАР» УЗ НА ГА РО ДЗІЎ 
НАЙ МАЦ НЕЙ ШЫХ

Дня мі фі ні ша ваў тэ ле ві зій ны пра ект «Спорт-фак тар», 

зла джа ны ка на лам АНТ пры пад трым цы Мі ніс тэр ства спор-

ту і ту рыз му Бе ла ру сі і пры мер ка ва ны да ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. Удзел у ім узя лі 24 ча ла ве кі, па дзе ле ныя на шэсць 

ка ман даў — біз нес ме ны, гра мад скія дзея чы, ар тыс ты, тэ-

ле вя ду чыя, спарт сме ны і тэ ле гле да чы, — якія на працягу 

двух ме ся цаў спа бор ні ча лі ў роз ных дыс цып лі нах бу ду ча га 

спар тыў на га фо ру му.

Удзель ні кі вы пра боў ва лі ся бе ў стэн да вай страль бе, эс-

та фе це 4х100 мет раў, вес ла ван ні на бай дар цы, ве ла трэ ку і 

пляж ным фут бо ле. Са мым траў ма не бяс печ ным ві дам пра-

гра мы ста ла ве ла гон ка, бо трэ ка выя ве ла сі пе ды ў пра мым 

сэн се — без тар ма зоў. Але і пас ля траў маў і па дзен няў ні хто 

не сы шоў з дыс тан цыі: біз нес-лэ дзі Воль га Рач ко пад трым-

лі ва ла сваю ка ман ду, на ват зна хо дзя чы ся ў гіп се!

Спа бор ніц твы іш лі па алім пій скай сіс тэ ме: ка ман да, 

якая прай гра ва ла на кож ным эта пе, вы бы ва ла з пра ек та. 

Най мац ней шай жа ся род усіх ста ла ка ман да гра мад скіх 

дзея чаў «Ма ра», у якую ўва хо дзі лі алім пій скі чэм пі ён у 

вес ла ван ні на ка ноэ, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы-

я наль на га схо ду Аляк сандр Баг да но віч, пер шы сак ра тар 

Мін скай аб лас ной ар га ні за цыі БРСМ Кі рыл Шык, афі цый-

ны прад стаў нік МУС пал коў нік мі лі цыі Воль га Ча ма да на ва, 

а так са ма «Дру гая ві цэ-міс Бе ла русь—2018» На стас ся 

Лаў ры но віч. Пе ра мож цам да стаў ся га лоў ны прыз: ку бак 

пра ек та «Спорт-фак тар», бі ле ты на цы ры мо нію ад крыц-

ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, гра шо выя сер ты фі ка ты, імян-

ныя бан каў скія карт кі ад парт нё раў кон кур су. Атры ма лі 

гра шо выя пры зы і спе цы яль ныя па да рун кі ся рэб ра ныя 

ме да ліс ты — ка ман да тэ ле гле да чоў «Шторм» і брон за-

выя — ка ман да «Біз нес-team».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Для па чат ку — кры ху 

ліч баў. У 1984 го дзе на 

Усе са юз ным кі на фес ты-

ва лі ў Кі е ве гэ ты фільм 

Са мсо на Са мсо на ва атры-

маў прыз як най леп шая 

кі на ка ме дыя, а акт ры са 

На тал ля Гун да ра ва па апы-

тан ні ча со пі са «Са вец кі эк-

ран» ста ла най леп шай акт-

ры сай. Толь кі за год фільм 

уба чы лі 23,2 міль ё на гле-

да чоў. А ў здым ках узя лі 

ўдзел 500 са праўд ных тка чых з 

Іва на ва — што праў да, по тым 

не ка то рыя ак ты віст кі з іх лі ку 

пі са лі ў га зе ты гнеў ныя ліс ты, 

маў ляў, ні чо га па доб на га на па-

дзеі кі на стуж кі ў іх ніх ін тэр на тах 

не ад бы ва ец ца, і на огул фільм 

пры ні жае і зне ва жае жан чын... 

Але час рас ста віў усё па на леж-

ных мес цах, і сён ня кар ці на тры-

ва ла ўвай шла ў за ла ты фонд 

са вец ка га кі но.

Па ча ла ся ж гіс то рыя «Адзі-

но кіх...» у 1980-м, ка лі сцэ на-

рыс ту Ар ка дзю Іні ну да сла лі на 

пош ту з роз ных кут коў кра і ны 

па доб ныя га зет ныя аб' явы —  

так і так, адзі но кая жан чы на 

жа дае па зна ё міц ца з пры стой-

ным муж чы нам. На той час гэ-

та гу ча ла па-дзі кун ску: як гэта, 

жан чы на са ма пра па ноў вае ся-

бе? Але сцэ на рыст уба чыў за 

ма лень кі мі аб вест ка мі вя лі кую 

праб ле му — адзі но ты, і ад пра-

віў ся ў ін тэр нат стан ка бу даў ні-

ча га за во да, дзе доў га гу та рыў 

з дзяў ча та мі, за на тоў ва ю чы 

кож ную дэ таль. Гэ тыя пад гле-

джа ныя жыц цё выя гіс то рыі і 

скла лі ся по тым у ад ну.

Ро ля цэнт раль на га пер са на-

жа — пе ра да вой тка чы хі і па 

су мя шчаль ніц тве свац ці Ве ры 

Го лу бе вай — ад ра зу пры дум-

ва ла ся пад На тал лю Гун да ра-

ву, хоць рэ жы сёр спра ба ваў і 

ін шыя ва ры ян ты. Але на зды-

мач най пля цоў цы ака за ла ся, 

што вы бар са мы той. Са ма-

ад да ная пра ца ві тасць і ра зам 

з тым мяк кая ін тэ лі гент насць 

Гун да ра вай за ча ра ва лі ўсіх.

Без спроб быў за цвер джа ны 

на ро лю ка мен дан та Вік та ра 

Пят ро ві ча — бы ло га ма ра ка, 

яко га кі ну ла жон ка, — і Аляк-

сандр Мі хай лаў. Яму на ват не 

спат рэ бі ла ся ўжы ва цца ў 

воб раз «мар ско га ваў ка», 

бо ак цёр ка лісь ці на са мрэч 

пра ца ваў па моч ні кам ма та-

рыс та і ха дзіў па Ахоц кім, 

Бе рын га вым і Япон скім мо-

рах. Да рэ чы, ён сам пры ду-

маў свай му ге рою су ро вы 

шрам на ўвесь твар.

Ад на го з жа ні хоў, «ус-

ход ня га муж чы ну з пыш-

ны мі ву са мі», ха це лі зра-

біць гру зі нам. Але сыг раў 

яго ар мя нін Фрун зік 

Мкртчан, ды так уда-

ла, што воб раз стаў 

ад ным з са мых яск-

ра вых у філь ме. Ка-

жуць, што як раз ак-

цёр пры ду маў сцэ ну, 

дзе яго ге рой пры но-

сіць да на ва год ня га 

ста ла ка вун (да рэ чы, 

узім ку яго знай шлі толь кі на 

ВДНГ, дый тое мас та кам па 

рэ кві зі це да вя ло ся ма ля ваць 

на зя лё най яга дзе чор ныя 

па лос кі).

Хо ча це на ноў зга даць ат мас-

фе ру дзя во ча га ін тэр на ту, уба-

чыць гіс то рыю прос та га шчас ця 

і па чуць сло вы ка хан ня на ар-

мян скай мове? Уклю чы це ка нал 

«Куль ту ра» 11 і 12 чэр ве ня — 

у гэ тыя дні як раз бу дзе іс ці 

«Адзі но кім да ец ца ін тэр нат».

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«...А НОЧ ЧУ — АМ ЛЕТ!»
35 га доў та му на эк ра ны вый шла лі рыч ная ка ме дыя «Адзі но кім да ец ца ін тэр нат»

 Ска за на!
«Я не ўмею ес ці тое, што ты ўме еш га та ваць!»

«Гэ та ін тэр нат ткац ка га кам бі на та аль бо пры тон у не апаль-

скім пор це?»

«Пісь мен нік быў, Стэн даль. Піў чыр во нае па-чор на му».

«Вось жэ ніш ся, та ды і ўзра ду еш ся!»

«Ду рань ты, боц ман, і жар ты ў ця бе дур ныя».

«Муж як муж. На ўзроў ні су свет ных стан дар таў».

«Агуль ная кух ня — гэ та ж рас сад нік усіх псі ха ла гіч ных кан-

флік таў!»

«Ра ні цай — яеч ня, днём — яеч ня, ве ча рам — яеч ня, а ноч-

чу — ам лет! Хут ка я бу ду ку дах тАць, як ку ра ня».

«Хло пец доб ры, а га рэл ка дрэн ная».


