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Юбі лей грос май стра.

29 ве рас ня свой 80-га до вы 

юбі лей ад зна чыў вя до мы грос-

май стар па шаш ках-64 Ар кадзь 

Мі ро на віч Плак хін. За сваё доў-

гае твор чае ша шач нае жыц цё 

грос май стар зда быў шмат пе-

ра мог. Ён 16-ра зо вы чэм пі ён 

Бе ла ру сі (15 ра зоў у шаш кі-64 і 

адзін раз у шаш кі-100), двух ра-

зо вы чэм пі ён ВЦСПС, ча ты рох-

ра зо вы чэм пі ён СССР, чэм пі ён 

све ту 1994—1995 га доў, ула-

даль нік ся рэб ра най і брон за вай 

уз на га род су свет на га фо ру му, 

грос май стар СССР з 1974 го-

да, між на род ны грос май стар з 

1995 го да. За слу жа ны май стар 

спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 

2005 го да, май стар ФМЖД па 

шаш ках-100. Грос май стар па-

ра ней ша му поў ны сіл і з пос пе-

хам удзель ні чае ў тур ні рах роз-

на га ўзроў ню. 3 каст рыч ні ка ў 

РЦАП па шах ма тах і шаш ках 

ад быў ся 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. Пе-

ра мог яго ад на го дак Вя ча слаў 

Ан то на віч Па лян скі, дру гім стаў 

Аляк сандр Бар таш, трэ цім — 

Рас ці слаў Лы сюк.

№ 102 А. Плак хін — М. Скаў-

рон скі.

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

d2, f2, h2, a3, c3, e3, g3, f4, h4 

(10)

Чор ныя прос тыя шаш кі: c5, 

e5, b6, d6, h6, a7, c7, e7, g7, 

h8 (10)

1.c3-d4 e5:c3 2.d2:b4 b6-a5

[ 2...g7-f6 3.f4-e5 d6:d2 

4.b4:b8 і бе лыя не ўза ба ве пе-

ра маг лі. На 2... b6-a5 бы ла пад-

рых та ва ная пры го жая кам бі на-

цыя. Па ка жы це яе.

На ступ ныя кам па зі цыі пры-

свя ча юц ца юбі ля ру

№ 103

№ 103 М. Ляш ке віч (Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: d4, 

f4, c5, g5, b6, f6, c7 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

d2, f2, a3, e3, a7, d8 (7)

№ 104 В. Ва ру шы ла 

(Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

e1, f2, e3, d4, f4, e5, b6 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: h2, 

a5, d6, a7, c7, e7, g7, d8 (8)

№ 105 В. Ва ру шы ла (Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

d2, f2, e3, f4, h6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: h2, 

b4, a5, d6, f6, d8 (6)

№ 106 В. Ва ру шы ла

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

d2, e3, d4, f4, h6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b4, 

a5, b6, d6, f6, d8 (6)

№ 107 І. Ця рэш ка (Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 26, 

28, 31, 32, 38, 39, 47 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 12, 

13, 17, 21, 22, 24, 29 (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 № 123 ад 

25.09.2020.

№ 96 1...17-22 2.28:08 02:13 

3.23:12 03-08 4.12:03 13-18 

5.03:20 15:44+

№ 97 1.e5-f6 b2-c1 2.f6-g7 

c1:g5 3.h6:f4 f8:h6 4.f4-e5+

№ 98 1.e5-d6 c5:e7 2.a5-

b6 c7:a5 3.a3-b4 a5:c3 4.e3-d4 

c3:e5 5.f4:h6+

№ 99 1.38-32 27:29 2.16-

11 35:33 3.11:02 29:40 4.25-20 

15:24 5.02:19 10-14 6.19:10 

05:14 7.50-44+

№ 100 1.18-13 37:39 2.13:02 

21:43 3.02:35 36:27 4.16-11 

06:17 5.25-20 15:24 6.35:49+

№ 101 1.b2-c3 h4:f2

[1...b4:d2 2.c1:c5 h4:f2 

3.c5:g1+]

2.c1-a3 b4:d2 3.a3:c3 a5-b4 

4.c3:a5

№ 102 1.e3-d4 c5:g5 2.h4:b6 

h2:f4 3.a7-b8 a5:c7 4.b8:g5 h6:f4 

5.e1-f2+

З ліс тоў чы та чоў. Наш чы тач 

з Ма ла дзеч на Ула дзі мір Ваўч-

коў пі ша, што шаш ка мі за ха піў-

ся ў 70-я гады, раз бі ра ю чы пуб-

лі ка цыі шмат га до ва га вя ду ча га 

ад дзе ла ша шак на шай га зе ты 

Мі ка лая Гру шэў ска га. За тым 

шмат гу ляў у роз ныя ві ды ша-

шак і пад даў кі, да сяг нуў зван ня 

кан ды да та ў май стры па шаш-

ках. Ня гле дзя чы на праб ле мы 

са зро кам і са лід ны ўзрост пра-

цяг вае з за да валь нен нем ра-

шаць ша шач ныя за дан ні.

Пер шы мі дак лад ныя ад-

ка зы да сла лі В. Ду да рэ віч 

(Брэсц кая воб ласць, Ба ра-

на віц кі ра ён, 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 дзел), У. Пань ко (Ка мя нец), 

І. Ана ніч (Грод на), В. Ваўч коў 

(Ма ла дзеч на), 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, 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.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 124

Каст рыч нік на тэ ле ка на ле «Бе ла-

русь 2» рас па чаў ся з прэм' ер як пра-

ект ных, так і пра фе сій ных.

Так, ін тэр ак тыў ны пра ект «Пін_код», які 

рас це і змя ня ец ца ра зам са сва ёй аў ды то-

ры яй, ця пер мае но вую вя ду чую. Ёю ста-

ла Хе ле на Ме ра аі, вя до мая як спя вач ка, 

удзель ні ца дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2017» 

і су вя ду чая дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2018». 

Дзяў чы на сё ле та скон чы ла шко лу і, вы ра-

шыў шы звя заць сваё пра фе сій нае жыц цё 

з тэ ле ба чан нем, па сту пі ла на фа куль тэт 

жур на ліс ты кі БДУ. А пас ля па спя хо вай 

ста жы роў кі на «Бе ла русь 2» ста ла част кай 

твор чай ка ман ды «пін ко даў цаў». Да рэ чы, 

ся род ка рэс пан дэн таў шоу так са ма па паў-

нен не з лі ку сту дэн таў жур фа ка — юныя 

жур на ліс ты абя ца юць здзі віць аў ды то рыю 

яр кі мі ма тэ ры я ла мі. Та му ця пер мож на 

на зі раць за но вы мі «кад ра мі» ў пра ек це 

«Пін_код» з аў то рка да пят ні цы ў 15.45.

Што да ты чыц ца прэм' ер, стар та ва лі но-

выя се зо ны ін тэ ле кту аль на-за баў ляль на га 

пра ек та «Ве жа», псі ха ла гіч на га рэ алі ці-

шоу «Трэ ці ліш ні». Так, у дру гім се зо не 

ня дзель най шоў-вік та ры ны «Ве жа» нас 

ча кае спа бор ніц тва 168 эру ды таў, якія ў 

скла дзе 56 ка ман даў (па тры ча ла ве кі ў 

кож най) за га лоў ны прыз пра гра мы — ка-

манд ную ванд роў ку да ад ной з вя до мых 

ве жаў Еў ро пы, а коль касць пры за вых па-

ез дак аб мя жоў ва ла ся толь кі коль кас цю 

пе ра мож цаў су пер гуль ні.

Вар та ад зна чыць, што пра ві лы за ста лі ся 

ня змен ныя: у ро лі вя ду ча га Ва сіль Чэхаў, 

а на ад каз на пы тан не ўся го не каль кі се-

кун даў роз ду му, па зі тыў ны на строй усім 

га ран та ва ны не за леж на ад вы ні каў. І ў ад-

роз нен не ад ме дый на га скла ду гуль цоў у 

пер шым се зо не, ця пер маг лі ўдзель ні чаць 

усе ах вот ныя. Але, на дум ку ства раль ні-

каў пра ек та, ад гэ та га «Ве жа» толь кі вый-

гра ла, бо бы лі і эмо цыі, і на пал жарс цяў, 

і сам на строй на зды мач най пля цоў цы быў 

шчы ры і на ту раль ны. Як жа да е це ў гэ тым 

пе ра ка нац ца, то не пра пус ці це чар го вы 

вы пуск 11 каст рыч ні ка ў 17.10.

А вось, ка лі хо чац ца па на зі раць за тым, 

як зна хо дзіць вый сце з ся мей ных кан флік-

таў, то ў рэ алі ці-шоу «Трэ ці ліш ні» гру па 

пра фе сі я на лаў на ча ле з псі хо ла гам Мі-

ха і лам Іва ноў скім да па мо жа з по шу кам 

ра шэн ня ўся го за тры дні. Удзель ні кі пра-

ек та — звы чай ныя лю дзі, якія су ты ка юц ца 

з праб ле май «трэ ця га ліш ня га» ў сва ім 

жыц ці. Но вы се зон шоу бу дзе вы хо дзіць на 

«Бе ла русь 2» па аў то рках у 21.15.

Але на ДРАП КО.

За вяр шыў ся пер шы этап пры ёму і 

раз гля ду ма тэ ры я лаў, да сла ных для 

ўдзе лу ў ін тэр ак тыў ным ра дыё кон-

кур се чы таль ні каў «Быў. Ёсць. Бу ду». 

Твор чае спа бор ніц тва пра во дзіць ка-

нал «Куль ту ра» з на го ды 90-год дзя 

з дня на ра джэн ня кла сі ка ай чын най 

лі та ра ту ры Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-

ча і 95-год дзя Бе ла рус ка га ра дыё. 

У дру гім эта пе дэ ман стра ваць сваё 

ад чу ван не і ра зу мен не тво раў бе ла-

рус ка га май стра сло ва змо жа звыш 

50 чы таль ні каў.

— Ды рэк цыя ка на ла атры ма ла дзя сят кі 

за явак з роз ных на се ле ных пунк таў кра і-

ны, — рас ка заў ды рэк тар ка на ла «Куль-

ту ра» Ула дзі мір ТРА ПЯ НОК. — Удзель ні-

ка мі кон кур су па жа да лі стаць прад стаў ні кі 

твор чых ка лек ты ваў, аб' яд нан няў па ін та-

рэ сах, пра фе сій ныя ар тыс ты, жур на ліс ты, 

а так са ма шмат лі кія ама та ры. Ад бо рач ны 

этап па ка заў, што паэ зію Ула дзі мі ра Ся мё-

на ві ча ве да юць і ша ну юць бе ла ру сы роз-

ных уз рос таў. Наш кон курс да зво ліў кож-

на му ўдзель ні ку па-свой му ад чуць змест 

вер ша ва ных рад коў кла сі ка, пе ра даць іх 

эма цы я наль ны па сыл.

Згод на з умо ва мі, што пра пі са ны ў Па-

ла жэн ні, у ІІ этап кон кур су прай шло больш 

за паў сот ні чы таль ні каў, і ця пер па ча ла ся 

ацэн ка вы ка нан няў пра фе сій ным жу ры. 

У хут кім ча се на сай це www.radіokultura.by 

і ў су пол ках ка на ла ў са цы яль ных сет ках 

стар туе ін тэр нэт-га ла са ван не за ўдзель ні-

каў спа бор ніц тва.

Ім ёны ўла даль ні каў пры за вых мес цаў 

па дзвюх ка тэ го ры ях і ча ты рох уз рос-

та вых гру пах згод на з ра шэн нем жу ры, 

а так са ма трох пе ра мож цаў па вы ні ках 

ін тэр нэт-га ла са ван ня ста нуць вя до мыя ў 

па чат ку ліс та па да. Най леп шыя чы таль ні-

кі атры ма юць па да рун кі ад ра дыё ка на ла 

і бу дуць за про ша ны на за піс свя точ най 

пе ра да чы да юбі лею Ула дзі мі ра Ка рат ке-

ві ча, якая пра гу чыць у эфі ры «Куль ту ры» 

26 ліс та па да, аку рат у дзень на ра джэн ня 

пісь мен ні ка.

Але на ДРАП КО.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі Но выя прэм' е ры і ім ёны 
ў эфі ры

КА РАТ КЕ ВІЧ 
У АРЫГІНАЛЬНЫМ ПРА ЧЫ ТАН НІ


