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6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00, 1.00 Се ры ял «Та-
рыф на мі ну лае».
10.00, 3.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
10.30, 20.00 Скетч ком «Сям'я 
3D».
12.00 Фэн тэ зі «Ко лер ча раў-
ніц тва». 2-я се рыя.
14.15, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
15.00 Се ры ял «90210: Но вае 
па ка лен не».
16.00 Ба я вік «Яма ка сі, або Но-
выя са му раі».
18.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ка ме дыя «Фан фан-
цюль пан».
0.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 Ка ні ку лы! «У по шу-
ках ка пі та на Гран та». Маст. 
фільм.
12.35 Іг рае Ар се ній Шуль гін.
13.40 «Ма ры на Ня ёла ва. Гэ та 
бы ло. Гэ та ёсць... Фа і на Ра-
неў ская».
14.35 «Брад вей. Гіс то рыя ў асо-
бах і тан цах». Дак. се ры ял.
15.05, 1.55 «Пінг ві ны скры тай 
ка ме рай». Дак. се ры ял.
16.00 Пра ект го да-2014. Вя лі-
кая опе ра.
17.45 Кі но+тэ атр. Дзміт рый 
На за раў у філь ме-спек так лі 
«Аба нент ча со ва не да ступ-
ны».
18.55 Стас На мін і гру па «Цве-
ты». Юбі лей ны кан цэрт.
20.15 «Ма ры на Ня ёла ва. Гэ та 
бы ло. Гэ та ёсць... Ні на Да ро-
шы на».
20.40 «Яны су стрэ лі ся ў да ро-
зе». Маст. фільм.
22.05 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
22.20 «Лі нія жыц ця». Ка ця ры-
на Гу се ва.
23.15 «Шлюб ка ра ля Гус та ва ІІІ». 
Маст. фільм. 2-я се рыя.

0.45 «Шу каль ні кі». «Хто ты, 
«Чор таў го рад»?»
1.30 «Шэ ры воўк энд Чыр во-
ная ша пач ка». М/ф для да-
рос лых.
2.50 «Фран сіс ка Гоя». Дак. 
фільм.

6.00, 0.00 Маст. фільм «Ка рот-
кія гіс то рыі».
6.45 «Бе не фіс Са ве лія Кра-
ма ра ва». Фільм-кан цэрт. 1974 
год.
7.30 Маст. фільм «На ва год нія 
пры го ды Ма шы і Ві ці».
8.40 «А тры нац ца тай га дзі не 
но чы». Фільм-кан цэрт. 1969 
год.
10.00, 16.00, 3.45 «На ро джа-
ныя ў СССР». Леп шае.
11.00, 4.45 «Ка ляд ныя су стрэ-
чы». 1993 год.
12.05 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1978 год.
12.50 «Бу дзіль нік». «На ва год-
нія пры го ды ка пі та на Врун ге-
ля». 1985 год.
13.25, 20.35, 1.10 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
13.50, 19.30 Маст. фільм «Са-
ла мя ны ка пя лю шык».
15.00, 20.55 «На ва год няе свя-
точ нае прад стаў лен не». 1987 
год.
17.00, 23.00 «Шы рэй круг». 
На ва год няя пра гра ма. 1987 
год.
18.00 «КВЗ-90». На ва год ні 
вы пуск.
18.50 «На ва год няя за баў ляль-
ная пра гра ма».
22.00 «Кол ба ча су». «Лю бі мая 
са вец кая пес ня пра зі му».
0.50 «Ба монд». 1992 год.
1.40 Маст. фільм «Пра Чыр во-
ную Ша пач ку». 2-я се рыя.
2.50 «Пес ня-86». 2-я част ка.

3.00, 20.25, 1.00 Ра лі. Ра лі- 
рэйд. Да кар.
10.30, 2.30 Ра лі. Ра лі-рэйд.
10.45 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту.
11.30 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Муж чы ны. Эс та фе та.
12.30 Скач кі на лы жах з трамп-

лі на. Ку бак све ту. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў.
13.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
14.45 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
16.00, 1.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Спрынт. Жан чы ны.
17.45 Тэ ніс. Тур нір ATP.
20.30 Дартс. Чэм пі я нат све ту.
0.30 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
2.45 Аў та- і мо та спорт.

6.00, 10.10, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Сва ты 3».
6.55 Ме лад ра ма «За мерз лая 
з Ма я мі».
8.30 Ка ме дыя «Міль ён на Рас-
тво».
10.55 Ка ме дыя «Гор ка».
12.35, 15.15, 17.05, 18.20, 
19.55, 21.40, 22.50, 0.40, 2.55 
Скетч ком «Па між на мі».
12.55 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
15.40 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе».
18.35 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
20.20 Ка ме дыя «Ка ляд ная пя-
цёр ка».
23.10 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 2».
1.15 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны, 
уда чы!».
4.00 Ме лад ра ма «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».

6.00 М/ф.
8.00, 14.15 «Док тар І.».
8.30, 19.00, 1.10 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.55, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.40, 18.05 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.25, 16.40 «Шчы рая раз мо ва».
13.20 Се ры ял «Аў ро ра».
14.45, 0.25 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.40, 22.15, 2.25 «Зор ныя гіс-
то рыі».
17.35, 3.55 «Прос тыя скла да-
нас ці».
20.30 Ка ме дыя «Фан фан-

цюль пан».
23.10 «Гіс то рыі вы ра та ван ня».
23.40 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.20 Ка ме дыя «Міль ён для 
чай ні каў».
8.15 Ка ме дыя «За муж на 2 
дні».
10.15 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».
12.00 Тры лер «Фі ло са фы: 
Урок вы жы ван ня».
14.00 Ка ме дыя «Лак для ва-
ла соў».
16.00 Ме лад ра ма «Ця пер са-
мы час».
18.00 Тры лер «Ілю зія пад ма ну».
20.00 Тры лер «Прэ стыж».
22.15 Ба я вік «Пры ла ды смер-
ці: Го рад кас цей».
0.30 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
2.05 Ка ме дыя «Ка хан не на 
кон чы ках паль цаў».
4.00 Тры лер «Су іні Тод, дэ ман-
цы руль нік з Фліт-стрыт».

6.20 Пры го ды «Кра і на доб рых 
дзе та чак».
8.10 Ка ме дыя «Кін дэр-Ві лей-
скі пры від».
10.10 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет: Раў на ва га».
12.00 Ка ме дыя «Сяб ры сяб роў».
13.40 Дра ма «Жа на ты ха лас-
цяк».
15.20 Ка ме дыя «Не рэ аль нае 
ка хан не».
16.50 Ме лад ра ма «Па ра лель-
ныя све ты».
18.30 Ба я вік «Спі раль».
20.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
21.50 Ка ме дыя «Дзед 005».
23.30 Пры го ды «Джунг лі».
1.00 Дра ма «Аг ні пры то на».
3.00 Ме лад ра ма «Пер цы».
4.50 Пры го ды «Грэ час кія ка-
ні ку лы».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.40 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.

7.30, 10.30 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
7.50, 12.40 Зра бі або па мры.
8.10 Звя ры ны па труль.
8.55 Ша ша праз пек ла.
9.40, 14.15, 19.30 Дыс тан цый-
нае вы жы ван не.
10.30, 14.55, 20.15 Зо ла та 
Юка на.
11.10 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.55, 18.45 Скар ба шу каль-
ні кі.
15.40 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
16.30 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.10 Гор шае на двор'е ўсіх 
ча соў?
18.00, 3.00 Апа ка ліп сіс. Пер-
шая су свет ная вай на.
21.00, 0.50, 3.45 90-я: дзе ся ці-
год дзе, якое нас аб' яд на ла.
22.30, 5.15 Афе рыс ты і ту рыс-
ты.
23.15 80-я: Най вя лік шыя фут-
боль ныя мо ман ты.
0.00, 2.20 Па ра нар маль нае.

8.00, 10.55, 15.55 Як гэ та зроб-
ле на?
8.25, 10.30, 15.30 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Як улад ка ва ны Су-
свет.
9.40, 13.50 Што ў вас у га ра-
жы?
12.10 У па го ні за вы га дай.
13.00, 7.05 Зо ла та джунг ляў.
14.40, 6.05 Трой.
16.20, 4.25 У па го ні за кла сі-
кай.
17.10, 19.15, 21.20 Ба гаж ныя 
вой ны.
22.10 Як па бу да ваць су пер-
кар.
23.00 Ска н у ю чы не ба.
23.50 Не вы тлу ма чаль нае: спе-
цы яль ныя ма тэ ры я лы.
0.40, 3.35 Ка ра лі аў кцы ё наў.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.
5.15 Ма хі на та ры.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Се ры ял «На шля ху да 
сэр ца».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 23.35 Се ры ял «Сва ты 
5».
17.25 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
17.55 На шы.
18.10 «Вя лі кі рэ пар таж».
19.20 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня.
19.55 «Зор нае жыц цё». «Та ты-
адзі ноч кі».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Цы ры мо нія ўру чэн ня 
прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае 
ад ра джэн не», спе цы яль ных 
прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь дзея чам куль ту ры і 
мас тац тва, спе цы яль ных прэ-
мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь «Бе ла рус кі спар тыў ны 
Алімп».
23.20 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 15.20 Се ры ял «Са шка».
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.45 Дэ тэк тыў «Пад ма ні мя-
не».
11.45 «Су стрэ ча з...» Іван Ва-
бі шчэ віч.
12.40 Се ры ял «Уні вер».
14.45 Вось гэ та дзі ва!
16.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Спрынт. Жан чы ны.
17.55 Се ры ял «Так сі».
19.00 Ба я вік «Фан тас тыч ная 
чац вёр ка».

20.55 Це ла ча ла ве ка.
21.25 КЕ НО.
21.35 «Біт ва эк стра сэн саў». 
За ключ ны вы пуск.
23.00 Рэ пар цёр.
23.50 Ка ме дыя «Муж чы на ў 
ма ёй га ла ве».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 23.25 «Га ла сы з мі ну ла-
га». Да 125-год дзя чэш ска га 
пісь мен ні ка Ка рэ ла Ча пе ка.
8.10 «Лес». Дра ма.
9.40, 17.05 «Пес ні на ва год ніх 
на чэй». Вы пуск трэ ці. 50-я га-
ды.
10.05 «Кар' е ра Дзі мы Го ры-
на». Ка ме дыя.
11.40 «Пер ша пра ход цы Да лё-
ка га Ус хо ду». «Іван Маск ві цін. 
Шлях да акі я на».
12.35 «Сі ла ве ры».
13.00 «Аў то граф». Тэ атр тан-
ца «Прэм' ер-Спо найд» Па ла ца 
куль ту ры ААТ «По лацк-Шкло-
ва лак но».
13.25 «Гу сар ская ба ла да». 
Ка ме дыя.
14.55 Прэм' е ра «Му зеі Бе ла-
ру сі». На цы я наль ны гіс то ры ка-
куль тур ны му зей-за па вед нік 
«Ня свіж».
15.55 «Ка нёк Гар бу нок». М/ф.
17.30 П.І. Чай коў скі. «Ле бя дзі-
нае во зе ра». Спек такль Санкт-
Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га тэ ат ра ба ле та 
імя Ле а ні да Якаб со на.
19.35 «Там, у нас». Прыт ча.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск чац вёр ты. 60-я 
га ды.
21.30 «Бітлз». Да па ма жы-
це!». Ка ме дыя.

23.00 «Ка мер тон». За слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Лі лія Ба ты ра ва.

7.00, 0.35 PRO спорт. На ві ны.
8.00, 13.30, 17.30, 21.35 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Брыс бен. Паў фі нал.
10.10 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Сло ван» (Бра ціс-
ла ва).
12.20 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
12.55 Фак тар сі лы.
15.30 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Эс та фе та. Муж-
чы ны.
17.05 Авер тайм.
19.35 Піт-стоп.
20.05 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Абер хоф. Спрынт. Жан чы ны.
23.40 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «200 га доў Ку бан ска му ка-
зац ка му хо ру».
10.00 «Са ве лій Кра ма раў. 
Джэнтль мен уда чы».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «Ба ла бон».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.05 «Сам-на сам з усі мі».
15.05 «Алё на Апі на «А ка хан не 
яно і ёсць...».
16.15 «Ні на Са зо на ва. І сум у 
яе ва чах».
17.00 «По ле цу даў».
18.20 «Ад га дай ме ло дыю».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад лі га».
23.15 Фан тас ты ка «Чу жы».
1.20 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 22.00 «Гля дзець усім!».
6.35 «Нам і не сні ла ся»: «Гран-
ды ёз ны муж чын скі пад ман».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».

7.45, 16.55 «Да лё кія сва я кі».
8.00 «Зор ны рынг. На ва год няя 
біт ва хі тоў «На зад у 90-я!».
9.00 «Доб ры дзень, док тар».
9.35 «Да ра гая пе ра да ча».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Фан тас ты ка «Па да рож-
жа да цэнт ра Зям лі».
15.35 «Та таль ны рас про даж».
18.35 «Та кі лёс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
23.00 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
0.15 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
1.00 Се ры ял «Пад кід ны».

6.00 М/ф.
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45 Маст. фільм «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва».
12.20 Маст. фільм «Су вязь».

13.50 Маст. фільм «Му мія: 
Прынц Егіп та».
16.15, 3.35 Се ры ял «Лэ дзі-дэ-
тэк тыў міс Фрай ні Фі шэр».
18.05, 1.40 Се ры ял «Ма лень-
кія тай ны вя лі кіх лю дзей».
19.15 Се ры ял «Ад люст ра ван-
не».
22.10 Маст. фільм «Зноў адзін 
на ўсіх».
2.35 Се ры ял «Чор ны па кой».

7.00 М/ф.
7.30 Маст. фільм «Ка мін ны 
госць».

9.10 Ка ме дыя «Па мыл кі ка-
хан ня».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 Свя точ ны кан цэрт.
12.55 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 22.35 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.15 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
14.40, 17.00 Се ры ял «Лас таў-
чы на гняз до».
20.35 «Анш лаг і Кам па нія».
22.45 Маст. фільм «Я бу ду ча-
каць ця бе заў сё ды».

6.25, 8.20 Се ры ял «Гон чыя».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
9.10 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
10.20 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
12.05, 13.20 Се ры ял «Псеў да-
нім «Ал ба нец».
15.50 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Маст. фільм «На ста я-
цель-2».
0.25 «Буль дог-шоу».

7.00, 13.15, 19.40, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 15.10 Мульт па рад.
7.30 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны 
пос пе ху».
9.10 «Тэ ле ма га зін».
9.30 Се ры ял «Ай цец Браўн».
10.30, 19.25 «Кі на блак нот».
11.00 Ка ме дыя «Па ся мей ных 
аб ста ві нах».
13.25 Се ры ял «Чар ця ня».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.05 Дак. фільм «Вы хо джу 
адзін я на да ро гу».
17.30 Се ры ял «Эў ры ка».
18.30 Се ры ял «Ведзь мы 
ўсход ня га ўзбя рэж жа».
19.45 Се ры ял «Спас пад бя-
ро за мі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Маст. фільм «Мек сі ка-
нец».
23.15 Се ры ял «Пры га рад».
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ШАШКІШАШКІ
Пад рэ дак цы яй 

між на род на га ар біт ра 
Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

ТРЭ НІ РО ВАЧ НЫЯ 
ПА ЗІ ЦЫІ

Вя ду чым руб ры кі яны пад рых-
та ва ны да ма ю ча га ад быц ца 
спа бор ніц тва звяз доў скіх ра-
шаль ні каў «Па го да ў до ме-11». 
Як заўж ды, у іх бе лыя па чы на-
юць і пе ра ма га юць:

1. Бе лыя: a7, b4, e3, g5 (4). Чор-
ныя: b2, d6, e5, g3, h6 (5).

2. Бе лыя: a5, a7, d4, e3, e5, g7 
(6). Чор ныя: b2, b4, b8, c3, f8, g5, 
h4 (7).

3. Бе лыя: a5, a7, d4, e3, e5, e7 
(6). Чор ныя: b2, b4, b8, c3, d8, g5, 
g7, h4 (8).

4. Бе лыя: a1, b6, c7, d4, g1 (5). 
Чор ныя: a3, a5, b2, c3, d2, h4 (6).

З КА ЛЕК ЦЫІ КАМ БІ НА ЦЫЙ
Ула даль нік брон за ва га ме да ля 

су свет на га чэм пі я на ту па скла дан ні 
ма лых праб лем-100 Вік тар Шуль га 
пра цяг вае бліц-65. Мін ча нін пра па-
нуе за дан не № 3 з ка лек цыі ўлас-
ных кам бі на цый на 64-кле тач най 
дош цы:

Бе лыя: a3, c1, d2, e7, f6, h6 (6). 
Чор ныя: a5, b4, c3, c5, c7, d8, f4 (7). 
Вый грыш.

���
Ад ка зы на пра ця гу двух тыд няў 

на кі роў вай це на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10-а, га зе та «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

ЧЭМ ПІ Я НАТ СВЕ ТУ
За вяр ша ец ца пад рых тоў ка да 

пра вя дзен ня шос та га пер шын ства 
све ту па ша шач най кам па зі цыі-100. 
Сён ня ж па ве дам ля ем вы ні кі па пя-
рэд ня га чэм пі я на ту «PWCP-V», які 
прай шоў у раз дзе ле «Вя лі кія праб ле-
мы і праб ле мы-гі ган ты». Чэм пі ё нам 
стаў В. Мор кус (Літ ва), ві цэ-чэм пі ё-
нам — С. Пе ра пёл кін (Ра сія), брон-
за вы ме даль за ва я ваў наш зям ляк 
У. Ма тус, які пе ра ехаў у Маск ву. У 
дзя сят ку най мац ней шых увай шлі і 
су ай чын ні кі П. Шклу даў (6-е мес ца), 
Р. Краў цоў (7-е), В. Шуль га (9-е) і А. 
Са пе гін (10-е). З іх пры за выя мес цы 
за ня лі: у ка тэ го рыі А — Р. Краў цоў 
(3-е) і Б. Іва ноў (9-е), ка тэ го рыі С — 
Р. Краў цоў (10-е) і ка тэ го рыі D — 
П. Шклу даў (2-е).

Раз бя ры це кан струк цыю 16 на 14 
Пят ра Шклу да ва (На ва по лацк):

Бе лыя: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 30, 31, 34, 35, 40, 41, 44, 47 (16). 
Чор ныя: 2, 8, 12, 13, 16, 18, 28, 29, 
32, 33, 38, 39, 43, 45 (14). 87 ач коў па 
змес це: 204, 24, 350, 29, 42, 7, 4, 49, 
25, 39 (45) 50#.

РА ШЭН НІ
Бліц-65/1 (В. Шуль га): d6, h8, a1, 

a7 (e1) f2 (c3) d2, h4, f2x.


