
Рэс пуб лі кан скі кон курс па 

ра шэн ні ша шач ных кам па зі цый 

пры све ча ны па мя ці шмат га до-

ва га вя ду ча га ша шач на га ад-

дзе ла га зе ты «Звяз да» між на-

род на га май стра па ша шач най 

кам па зі цыі Мі ка лая Мі ка ла е ві-

ча Гру шэў ска га. Пад вя дзен не 

вы ні каў.

Амаль усе ўдзель ні кі кон кур-

су спра ві лі ся з пра па на ва ны мі 

за дан ня мі.

Най больш поў ныя і раз гор-

ну тыя ад ка зы да слаў Сяр гей 

Бур ко (Ор ша) — 15 ач коў, ён 

і ста но віц ца пе ра мож цам кон-

кур су. На дру гім мес цы Ігар 

Ана ніч (Грод на) — 14,5 ач ка. 

Трэ ці вы нік па ка заў Вік тар 

Таў ка чоў (Клі ма віц кі ра ён) — 

12,5 ач ка. Тра ім пе ра мож цам 

ад праў ля юц ца пры зы. На на-

ступ ных мес цах С. Ра шэ цін — 

12 ач коў, А. Ма джа ра, Ф. Кар-

пей, Л. Жы хар — па 11 ач коў,

В. Ду да рэ віч, У. Пань ко, 

В. Ваўч коў — па 10 ач коў. 

У ас тат ніх удзель ні каў менш 

за 10 ач коў.

Кон курс на шым чы та чам 

спа да баў ся. Вось не ка то рыя 

вод гу кі: «Кон курс ныя за дан-

ні бы лі па да бра ныя доб ра. 

У гэ тай на род най гуль ні ёсць 

неш та за хап ляль нае, за ва-

рож валь нае, пры ця галь нае 

сва ёй унут ра най пры га жос цю. 

Хай ра дуе нас та кая вы дат-

ная гуль ня — шаш кі», — пі ша 

А. Ма джа ра з Рэ чы цы. «Лю боў 

да ша шак з'я ві ла ся даў но, ка лі 

раз гля даў ад дзе лы ша шак, якія 

вёў М. Гру шэў скі, і да гэ та га 

ча су атрым лі ваю за да валь нен-

не, пра вод зя чы воль ны час за 

шаш ка мі», — пі ша В. Ваўч коў 

з Ма ла дзеч на.

Ра шэн не кон курс ных за дан-

няў:

№ 1 1. c3-d4 d8-e7 2. d4xb6 

a5xc7 3. e1-d2 c7-b6 4. d2-c3 

b6-c5 5. h2-g3 c5-b4 6. c3xa5 

d6-c5 7. a5-b6

[ППР 7. e3-d4 g5xe3 

8. d4xb6 e3-d2 9. b6-a7 d2-e1 

10. a7-b8]

7...c5xa7 8. f4-e5 f6xf2 9. 

h4xd8 f2xh4 10. d8-c7 a7-b6 11. 

c7xa5 h4-g3 12. a5-b6 g3-h2 13. 

b6-g1 h6-g5 14. a3-b4 g5-f4 15. 

g1-a7 f4-g3 16. a7-g1 g3-f2 17. 

g1xa7 h2-g1 18. b4-c5 g1xb6 +

№ 2 1. b4-a5 e5xg3 2. a5xe5 

g5-f4 3. e3xg5 h4xd4 4. f2xh4 d4-

c3 5. e1-d2 c3xe1 6. g1-f2 e1xg3 

7. h4xf2+

№ 3 1. c3-b4 b8-a7 2. d4-

e5 f6:d4 3. e3:e7 f8:d6 4. h6:c5 

g5:g1 5. b4-a5 g1:b6 6. a5:c7 X

№ 4 1. b6-c7! c5:e3 ППР 2. 

f6-e7 (ППР 2. f6-g7! h4:h8 3. c7-

d8 e3:g5 4. d8:h4:e1:c3:a1! X) 

h4:b6 3. a7:c1 e3:g5 4. c1:g1 g5-

f4 5. g1-f2 Х

№ 5 1. e7-f8 a3xe7 2. f8xa3 

b8xf4 [2...d4xb2 3. a3xh2 

b8xf4 4. h2xh8] 3. c3xe5 f4xd6 

4. a3xh8+

№ 6 1. a7-b8 f4:h2 2. f2-

g3 h2:f4 3.d2-e3 (ЧПР 3.b4-

c5 +) 3...f4:d2 4. b4-c5 d6:b4 

5. b8:f4:c1:a3:f8:h6+

№ 7 1. b2-c3 d4:b2 2. a1:a5 

f2:d4 3. h4:f2 c5-b4 4. a5:c3 

d4:b2 5. d2-c3 b2:d4 6. f2-e3 

d4:f2 7. g1:e3X

№ 8 c3, c5, ППР e3, (ППР3.

f6-g7 +) e7, d8 (d6), g7 (g3), h4 

(h2), g3, f8 (g3), c5 (h2), g1+ 

ППР 1. de3 f:d2 2. dc5 d:f4 

3. c:g5 h:h6 4. fe7+

№ 9 1. c5-d6 Аe7:c5 

2.  a7:d4: f6:h4:e1 f4:d2 

3. e1:c3:h8 X

А 1...e5:c7 2. a7-b8 f4:d2 

3. b8:f4:h6:f8:b4:e1:h4! Х

№ 10 1. h6-g7!! c3:g3 2. h2:f4 

А b2-a1 3. g7-h8 b6-c5(a5) 4. f4-

e5 a1:f6 5. h8:a7 X

А2...b2-c1 3. g7-h6 c1:g5 

4. h6:a7 X

№ 11 d8 (e7 A), e1 (f2), g3, 

d8+ A (h6), c3, e5+

№ 12 f8 (b2 A), d2, h6, f8 (g3), 

c5 (h2), g1+ A (e7), d6 (b2), f6, 

a3, e7/f8 (g3), c5 (h2), g1+

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну ем кам па зі цыі, якія да-

слаў з Ар ме ніі Ншан Ала вер-

дзян.

№ 74

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 

d2, e3, b4, b6, f6, a7 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, g3, f4, h4, g5, c7, e7, d8, h8 

(9)

№ 75

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

d2, e3, e5, b6, g7 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, c3, b4, h4, g5, b8 (6)

Абедз ве па зі цыі апра ца ва ны 

між на род ным май страм Вік та-

рам Шуль гой (Мінск).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да, 220013, вул. Б. Хмяль-

ніц ка га, 10А, г. Мінск, e-maіl: 

іnfo@zvіazda.by, або vorush@

yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.
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Доб рая тра ды цыя ёсць у тэ ле ві зій ні-

каў кож ны се зон ра да ваць гле да чоў 

све жань кі мі пра гра ма мі. Тэ ле ка нал 

«РТР-Бе ла русь» — не вы клю чэн не. 

Пра чы нац ца і па чы наць дзень у доб-

рай кам па ніі за пра шае пра гра ма 

«Но вая ра ні ца».

— Но вы се зон на тэ ле ба чан ні ад зна чыў-

ся но вы мі пра ек та мі. І мы, акра мя прэм' ер, 

поў нас цю аб на ві лі фар мат ра ніш ніх пра грам. 

На РТР-Бе ла русь з'я ві ла ся «Но вая ра ні ца», 

і ця пер но вы дзень гле да чы тэ ле ка на ла бу-

дуць су стра каць у доб рай кам па ніі вя ду чых і 

ці ка вых гас цей, а так са ма з ка рыс най ін фар-

ма цы яй і па ра да мі, — рас ка за ла на мес нік 

ды рэк та ра ды рэк цыі спе цы яль ных пра ек таў 

«Ста ліч на га тэ ле ба чан ня» Іры на Пе ра дня.

Ся род вя ду чых — мно гім вя до мыя Ан тон 

Мар ты нен ка, Юрый Ца роў, Аляк сандр Мя-

жэн ны, Воль га Бур ла ко ва, Юлія Шпі леў ская і 

Са ша Каш та на ва, але іх эфір ныя ду э ты ця пер 

бу дуць но вы мі. Акра мя гэ та га, аў ды то рыю ча-

ка юць су стрэ чы з гас ця мі ў сту дыі і раз на стай-

ныя руб ры кі: «Ідэа льны ра монт» з па ра да мі 

ад ды зай не раў, «Лай фха кі для хат ніх гас па-

дынь» з ка рыс най ін фар ма цы яй для жан чын, 

«Аў та па ра ды» для кі роў цаў, а так са ма гіс то-

рыі з ка мен та ры я мі псі хо ла га, гід па до гля дзе 

знеш нас ці і мно гае ін шае. За меж ныя на ві ны, 

кур сы ва лют, цэ ны на па лі ва, га ра скоп і ін шую 

па трэб ную кож ны дзень ін фар ма цыю мож на 

ўба чыць у «бя гу чым рад ку».

5 ліс та па да ў Вя лі кай сту дыі До ма 

ра дыё на зва лі ім ёны пе ра мож цаў 

лі та ра тур на га конкурсу «Баць каў-

шчы на свет лая мая» — су мес на га 

пра ек та Пер ша га на цы я наль на га 

ка на ла Бе ла рус ка га ра дыё і ча со пі-

са «Ма ла досць», пры све ча на га Го ду 

ма лой ра дзі мы.

Кон курс пра во дзіў ся з каст рыч ні ка 2018-га 

да ве ра сня 2019 го да ўключ на ў дзвюх на-

мі на цы ях — «Паэ зія» і «Эсэ» — і ў трох 

уз рос та вых ка тэ го ры ях — да 16 га доў, ад 

16 да 35 і 35+. За гэ ты час твор чая гру па 

пра ек та атры ма ла 868 за явак ад 346 аў-

та раў, а ў фі нал па вы ні ках што ме сяч ных 

эта паў прай шлі 72 удзель ні кі. Па літ ра кон-

курс ных ра бот ака за ла ся вель мі раз на стай-

най: свае тво ры да сы ла лі школь ні кі, сту дэн-

ты, на стаў ні кі, хат нія гас па ды ні, юрыс ты, 

пра фе сій ныя лі та ра та ры ва ўзрос це ад 13 

да 82 га доў. Да рэ чы, ме на ві та са мы ста-

лы ўдзель нік, Мі ка лай Са лаў цоў з го ра да 

Ча ву сы, атры маў спе цы яль ны дып лом за 

асвят лен не тэ мы вай ны. Ка лі ка заць пра 

геа гра фію, то кон курс аб' яд наў не толь кі 

твор чых лю дзей у Бе ла ру сі, але і за меж ні-

каў: ра бо ты на за да дзе ную тэ му да сы ла лі 

з Ра сіі, Із ра і ля, Сер біі, ЗША.

— Пры ем на ўра зі ла лі та раль на ўсё з та-

го, што ад бы ло ся, бо ка лі мы толь кі ар га ні-

зоў ва лі кон курс, то не ве да лі, ці бу дзе ак-

тыў ны вод гук на на шу пра па но ву пі саць пра 

ма лую ра дзі му ў фор ме эсэ або вер шаў, — 

рас ка за ла га лоў ны рэ дак тар ча со пі са 

«Ма ла досць» Свят ла на ВО ЦІ НА ВА. — 

А ў вы ні ку атры ма ла ся, што вы ка зац ца за-

ха це ла ці не ўся кра і на — вя лі кія і ма лыя 

га ра ды, вёс кі: мы атры ма лі больш за 800 

тво раў, пры чым не ка то рыя аў та ры, на прык-

лад, да сы ла лі ад ра зу не каль кі вер шаў ці 

ра бі лі гэ та па не каль кі ра зоў. Най леп шыя 

ра бо ты агуч ва лі ся ў ра дыё эфі ры і дру ка ва-

лі ся на ста рон ках ча со пі са «Ма ла досць». 

Най леп шых з леп шых ацэнь ва ла і вы зна-

ча ла пра фе сій нае жу ры, якое ўзна чаль ваў 

па эт Мі ко ла Мят ліц кі. Пе ра мож ца мі кон кур-

су ста лі: у на мі на цыі «Паэ зія» — Ма ры на 

Ку ца вол (Ор ша), Але на Кі сель (Ма гі лёў) 

і Тац ця на Цвір ка (Клецк), якія атры ма лі 

дып ло мы І сту пе ні і па да рун кі ад Пер ша га 

на цы я наль на га ка на ла Бе ла рус ка га ра дыё. 

У на мі на цыі «Эсэ» най леп шы мі аў та ра мі і 

ўла даль ні ка мі дып ло маў І сту пе ні на зва ныя 

Ар се ній Кі сель (Мінск), Воль га Ка валь чук 

(Брэст) і На дзея Ко жар (Ра со ны). Акра мя 

та го, усе фі на ліс ты кон кур су «Баць каў-

шчы на свет лая мая» атры ма лі па мят ныя 

дып ло мы, а адзі нац цаць з іх — дып ло мы 

спе цы яль ных на мі на цый.

— У сва ім эсэ я апі са ла лю боў да ма лой 

ра дзі мы як ча ла век, які жы ве ў Бе ла ру сі 

не з на ра джэн ня. Да 10 га доў я жы ла ў Ка-

зах ста не, але, пры ехаў шы сю ды, бы ла пад 

пры ем ным ура жан нем ад бе ла ру саў, пры-

ро ды і, дзя ку ю чы ма ёй на стаў ні цы, па лю бі-

ла бе ла рус кую мо ву. Мне ха це ла ся па дзя-

ліц ца сва і мі дум ка мі пра ўсё гэ та, і кон курс 

даў та кую маг чы масць, — апа вя дае яго 

пе ра мож ца Воль га КА ВАЛЬ ЧУК. — Бо я 

ад чу ваю глы бо кую су вязь з Бе ла рус сю і па 

ўнут ра ных ад чу ван нях для мя не яна — адзі-

ная Ра дзі ма.

Але на ДРАП КО.

Узяў старт пад рых тоў чы этап 

на цы я наль на га кон кур су 

пры га жос ці «Міс Бе ла русь — 

2020», які ла дзяць тэ ле ка нал 

АНТ, Мі ніс тэр ства куль ту ры і 

На цы я наль ная шко ла пры га жос ці.

Пер шыя кас тын гі прэ тэн дэн так прай-

шлі на Ві цеб шчы не — у Лёз не і Бе шан-

ко ві чах, Гро дзен шчы на ўклю чы ла ся ў 

ад бор 6 ліс та па да (Ашмя ны), у Го мель-

скай воб лас ці кас тын гі па ча лі ся 8 ліс та-

па да (з Доб руш ска га ра ё на), у Брэсц-

кай пач нуц ца 10 ліс та па да (з Іва на ва), 

на Мін шчы не — 16 ліс та па да (Ба ры саў), 

Ма гі лёў шчы на да лу чыц ца да ад бо ру 

22 ліс та па да (Круг лян скі ра ён), а фі ні-

шуе рэ гі я наль ны ад бор 28 снеж ня ў Іўі. 

Уся го ў пад рых тоў чым эта пе ўдзель ні-

чае 126 рэ гі ё наў кра і ны. Пра пад ра бяз ны 

рас клад і мес цы пра вя дзен ня кас тын гаў 

мож на да ве дац ца на сай це АНТ, на афі-

цый ных сай тах абл вы кан ка маў і іх ста-

рон ках у са цы яль ных сет ках.

Да ўдзе лу ў кон кур се ар га ні за та ры за-

пра ша юць дзяў чат пры ваб най знеш нас-

ці, рос там не менш за 174 см, ва ўзрос-

це ад 18 да 24 га доў уключ на на да ту 

пра вя дзен ня фі на лу, якія ні ко лі не бы лі ў 

шлю бе і не ма юць дзя цей. Ся род ін шых 

умоў — ад сут насць та ту і ро вак і пір сін гу на 

це ле; а вось ак тыў ная жыц цё вая па зі цыя, 

ве дан не за меж ных моў і ці ка выя за хап-

лен ні бу дуць для па тэн цый ных удзель ніц 

пе ра ва га мі.

Сё ле та на цы я наль ны кон курс пры га-

жос ці «Міс Бе ла русь» прой дзе ўжо два нац-

ца ты раз. Ка лі ў ім, як у спар тыў ных спа-

бор ніц твах, пра вес ці «ме даль ны за лік», то 

ў лі да рах бу дзе Гро дзен шчы на — ме на ві та 

ту тэй шыя дзяў ча ты трой чы за ва ёў ва лі ты-

тул га лоў най пры га жу ні кра і ны. Па дзве 

ка ро ны — у прад стаў ніц Брэсц кай, Ма-

гі лёў скай, Ві цеб скай аб лас цей і Мін ска. 

Дзе ю чая «Міс Бе ла русь» Ма рыя Ва сі ле віч, 

якая пе ра маг ла ў кон кур се ў 2018-м, як-

раз мін чан ка. Хто ста не га лоў ным ува саб-

лен нем дзя во ча га ха раст ва гэ тым ра зам, 

да ве да ем ся ў маі на ступ на га го да, ка лі ў 

ста лі цы прой дзе фі нал кон кур су.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

На слы хуНа слы ху

ВАШ ВЫ ХАД, ПРЫ ГА ЖУ НІ! Ра ні ца на но вы ладРа ні ца на но вы лад

ПРЫ ЗНАЦ ЦА Ў ЛЮ БО ВІ... І ПЕ РА МАГ ЧЫ

Бліц-апы тан ка 
для вя ду чай «Но вай ра ні цы» 
Юліі Шпі леў скай:

З ча го па чы на ец ца ва ша ра ні ца? — 

Я не люб лю мі тус ні. Мне важ на, каб ра ні-

ца па чы на ла ся з лю бі мых і звык лых ры-

ту а лаў. Аба вяз ко ва за рад ка, а так са ма 

шклян ка ва ды з лі мо нам і мё дам. І яшчэ 

ні ку ды без сня дан ку, пры чым вар та ра біць 

гэ та не спя ша ю чы ся. А по тым ужо мож на 

бег чы па спра вах.

Но вы дзень для мя не — гэ та маг чы-

масць... — Бы ва юць, без умоў на, і гран-

ды ёз ныя пла ны, але перш за ўсё но вы 

дзень — яшчэ ад на мая маг чы масць аб-

няць сы на, удых нуць во сень (зі му, ле та) і 

зра зу мець штось ці важ нае.

Мой сак рэт, як уда ла вы гля даць у 

кад ры... — Сак рэт на тое і сак рэт! Важ на 

вы сы пац ца, не за хап ляц ца на ноч на по ямі 

і не ес ці абы-што, але гэ та, так бы мо віць, 

тэх ніч ны бок пы тан ня. Ад нак усё тое мо-

жа не спра ца ваць, ка лі ўнут ры ця бе ня ма 

шчас ця. Не важ на на ват, што ме на ві та 

ро біць ця бе шчас лі вай, га лоў нае — вы нік 

заў сё ды ві да воч ны.

Уя ві це, вы ста лі гос цем у «Но вай 

ра ні цы». Пра што хо чац ца га ва рыць з 

аў ды то ры яй? — Мы з гас ця мі звы чай на 

га во рым пра іх да сяг нен ні, але я не лі чу 

сва ім тое, што я «ча ла век з эк ра на»... Та-

му, на пэў на, ха це ла б вес ці раз мо ву пра 

вы пад ко вас ці і тыя шан цы, якія вы па да юць 

нам у жыц ці, пра лю дзей, якіх су стра ка-

ем. Люб лю па фі ла соф ства ваць на ват з 

ра ні цы.

Ка лі мя не па зна юць на ву лі цы, я... — 

Мя не вель мі рэд ка па зна юць, а ка лі та-

кое зда ра ец ца, то я шчы ра здзіў ля ю ся. 

Бо не вя ду ба гем ны лад жыц ця, люб лю 

спар тыў нае адзен не і шмат ха джу пеш шу 

аль бо спус ка ю ся ў мет ро і рас тва ра ю ся ў 

агуль ным па то ку, а не вы дзя ля ю ся з яго. 

Але, бы вае, па зна юць па го ла се, і атрым-

лі ва ец ца за баў на.

Але на ДРАП КО. 

Фо та прад стаў ле на 

ЗАТ «Ста ліч нае тэ ле ба чан не».


