
Фі ні ша ва ла ІX ка манд-

нае пер шын ство Бе ла ру сі па 

скла дан ні шах мат ных кам па зі-

цый. Яно пра хо дзі ла ў фар ма-

це па ядын ку па між збор ны мі 

двух рэ гі ё наў: «За хад» (го рад 

Мінск, Брэсц кая і Гро дзен ская 

воб лас ці) — «Ус ход» (ас тат нія 

ча ты ры воб лас ці). За «За хад» 

вы сту па лі Вік тар Вол чак (ка-

пі тан), Мі ка лай Бы каў, Іван 

Бон дар, Аляк сандр Ва рыц кі, 

Сяр гей Гу ры но віч і Чэс лаў Яку-

боў скі, а за «Ус ход» — Вік тар 

Зай цаў (ка пі тан і суд дзя — ар-

га ні за тар мат ча), Аляк сандр 

Бу лаў ка, Мі ка лай Бель чы каў, 

Мі ха іл Ко шаль, Вя ча слаў Кра-

сі чо нак, Мі ка лай На руць і Мі-

хаіл Храм цэ віч. Су дзі лі пер-

шын ство вя до мыя май стры з 

Ра сіі і Бал га рыі. У кож ным з 

ся мі раз дзе лаў пра гра мы ка-

ман ды вы стаў ля лі па тры кам-

па зі цыі, а ў за лік трап ля лі па 

дзве най леп шыя.

Ка ман да «Ус ход» пе ра маг-

ла ў раз дзе лах двух ха до вак, 

эцю даў, за дач на зва рот ны мат 

і ка зач ных за дач, «За хад» — 

у раз дзе ле шмат ха до вак, а ў 

трох ха доў ках і за да чах на ка-

а пе ра тыў ны мат за фік са ва ны 

ні чыі. Па кам па зі цы ях, што 

за ня лі пер шыя мес цы ў сва іх 

раз дзе лах, пе ра ва га так са ма 

на ба ку «Ус хо да» — 5:2. У вы-

ні ку «Ус ход» вый граў матч з 

агуль ным лі кам 61:48.

На ступ ная за да ча Мі ка лая 

Бель чы ка ва і Мі ка лая На ру ця 

пры зна на най леп шай ся род 

двух ха до вак (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крb6, Фа4, Лd1, Сh7, 

Кс4, Ке6, пп. а2, с5, f5 (9).

Чор ныя: Крd5, Са6, Сd4, 

Ке2, пп. с3, е5, f7 (7).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі (вул. Б. Хмяль-

ніц ка га, 10а, 220013, г. Мінск, 

«Звяз да») або на элект рон-

ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vadіm_ne67@maіl.ru

Ся род эцю даў пе ра мог твор 

Мі ха і ла Храм цэ ві ча.

Бе лыя: Крh4, Ле6, Ке1, пп. 

b6, d5 (5).

Чор ныя: Крс5, Сh2, Ке4, пп. 

b3, с2, h3 (6).

Ні чыя.

Ра шае 1. Лс6+! [1.К:с2? 

Kр:d5!] Kр:d5 2. Л:с2 bc 3.К:с2 

Кg5!! [3...Кf2? 4.Кe3+! Kр~ 

5.Кg4!=] 4. Kр:g5 Сf4+! 5. Kр:f4 

h2 6. b7 h1Ф 7. Кb4+! [7.b8Ф? 

Фh2+] Kрс4 8. Кс6! з ні чы ёй.

*  *  *
У Лон да не за вяр шыў ся 

матч за пер шын ство све ту ся-

род муж чын. Дзе ю чы чэм пі ён 

Маг нус Карл сен (Нар ве гія) і 

прэ тэн дэнт Фа бі я на Ка ру а-

на (ЗША) згу ля лі ўні чыю ўсе 

12 пар тый з «кла січ ным» кант-

ро лем ча су, пас ля ча го нар ве-

жац вый граў за пар тры пар тыі 

ў «хут кія» шах ма ты і за ха ваў 

свой ты тул. Ця пер М. Карл-

сен — ужо ча ты рох ра зо вы 

чэм пі ён све ту, па чы на ю чы з 

2013 го да.

Пры вя дзём дзве за ключ ныя 

пар тыі мат ча.

Ф. Ка ру а на — М. Карл сен. 

1. e4 c5 2. Кf3 Кc6 3. d4 cd 4. 

К:d4 Кf6 5. Кc3 e5 6. Кdb5 d6 7. 

Кd5 К:d5 8. ed Кe7 9. c4 Кg6 10. 

Фa4 Сd7 11. Фb4 Фb8 12. h4 h5 

13. Сe3 a6 14. Кc3 a5 15. Фb3 

a4 16. Фd1 Сe7 17. g3 Фc8 18. 

Сe2 Сg4 19. Лc1 С:e2 20. Ф:e2 

Фf5 21. c5 0-0 22. c6 bc 23. dc 

Лfc8 24. Фc4 Сd8 25. Кd5 e4 26. 

c7 С:c7 27. К:c7 Кe5 28. Кd5 

Крh7, 0:1.

М. Карл сен — Ф. Ка ру а на. 

1. e4 c5 2. Кf3 e6 3. c4 Кc6 4. d4 

cd 5. К:d4 Сc5 6. Кc2 Кf6 7. Кc3 

0-0 8. Сe3 b6 9. Сe2 Сb7 10. 0-0 

Фe7 11. Фd2 Лfd8 12. Лfd1 Кe5 

13. С:c5 bc 14. f4 Кg6 15. Фe3 

d6 16. Лd2 a6 17. Лad1 Фc7 18. 

b3 h6 19. g3 Лd7 20. Сf3 Лe8 21. 

Фf2 Кe7 22. h3 Лed8 23. Сg2 

Кc6 24. g4 Фa5 25. Кa4 Фc7 

26. e5 de 27. К:c5 Л:d2 28. Л:d2 

Л:d2 29. Ф:d2 Сa8 30. fe Ф:e5 

31. Кd7 Фb2 32. Фd6 К:d7 33. 

Ф:d7 Ф:c2 34. Фe8+ Крh7 35. 

Ф:a8 Фd1+ 36. Крh2 Фd6+ 37. 

Крh1 Кd4 38. Фe4+ f5 39. gf ef 

40. Фe3 Кe6 41. b4 Кg5 42. c5 

Фf6 43. c6 Кe6 44. a4 Кc7 45. 

Фf4 Кe6 46. Фd6 Фa1+ 47. Крh2 

Кd4 48. c7 Фc3 49. Фc5 Фe3 50. 

c8Ф f4 51. Фg4, 1:0.

*  *  *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла-

га вы пус ку: 1. Са6. Пер шы мі 

пра віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, 

Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук, 

Ва сіль Жу ко віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

14 снежня 2018 г.
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«Пра ві лы гей ме ра»

«Бе ла русь 3», 17 снеж ня

У кад ры — Мінск, Ня свіж і Баб руй ская крэ пасць. 

А так са ма трое сяб роў — Дзім ка, Юрась і Ген ка, якія 

больш за ўсё на све це лю бяць ба віць час у кам п'ю-

тар ных гуль нях і ма раць па ехаць на між на род ны чэм-

пі я нат па кі берс пор це. Ад нак гро шай на гэ та ня ма, 

і ма ра за ста ец ца не да сяж най. Усё змя ня ец ца, ка лі 

ў ру кі хлоп цаў вы пад ко ва трап ляе за шыф ра ва нае 

па слан не пра сха ва ны скарб Ра дзі ві лаў. У раз гад-

ку та ям ні цы ўклю ча ец ца іх няя ад на клас ні ца Да ша, і 

ра зам ім да вя дзец ца не толь кі аба ра няць каш тоў нас ці ад зла чын цаў, але і пра ве рыць на 

тры ва ласць сваё сяб роў ства і пе ра ка нац ца, што са праўд ны скарб — не заўж ды той, што 

ля жыць у зям лі...

«Тры вож ная кноп ка»

АНТ, з 21 снеж ня

Но вы пра ект, пры све ча ны зда рэн ням, кры мі наль ным на ві-

нам і над звы чай ным сі ту а цы ям, на АНТ анан са ва лі ўжо даў но, 

але пры гэ тым да стар ту не рас кры ва юць ні я кіх сак рэ таў: ні 

хто бу дзе вес ці пра ект (у кас тын гу ўдзель ні ча лі дзя сят кі на віч-

коў і про фі абод вух по лаў), ні як час та пра гра ма бу дзе вы хо дзіць у эфір. Зрэш ты, вя до ма, 

што тэ ле ві зій ні кі пла ну юць вы ка рыс тоў ваць не толь кі апе ра тыў ныя звод кі зда рэн няў, але 

і ўлас ныя рас сле да ван ні і сю жэ ты, зня тыя не па срэд на на мес цах па дзей. Акра мя та го, 

«Тры вож ную кноп ку» змес цяць у ма біль най пра гра ме тэ ле ка на ла, і кож ны ах вот ны змо-

жа паў дзель ні чаць у ства рэн ні пе ра да чы — да сы лаць аў ды я фай лы, ві дэа за пі сы, пі саць 

па ве дам лен ні.

«Да па ба чэн ня»

«Бе ла русь 2», 18 снеж ня

Рэ алі ці-шоу, якое амаль не-

заўваж на стар та ва ла на ка на ле ў 

кан цы ліс та па да, да па мо жа тым, 

чый ста тус у сац сет ках «у по шу ку», 

знай сці сваю дру гую па ла він ку — 

аль бо пад ка жа, як гэ та га ра біць дак-

лад на не трэ ба. Сут насць у тым, што за ўва гу ге роя кож най пра гра мы спа бор ні ча юць тры 

кан ды дат кі, якія пра хо дзяць тры вы пра ба ван ні (на прык лад, са браць бу кет, пры га та ваць 

ра ман тыч ную вя чэ ру, вы ка наць се рэ на ду) і атрым лі ва юць за іх ба лы. Пры гэ тым су стрэ ча 

твар у твар ад бы ва ец ца толь кі ў кан цы пра гра мы, у рэ ста ра не, дзе адзін шчас ліў чык за-

ста нец ца на спат кан не, а два дру гія па чу юць «да па ба чэн ня!».

ШАХ МАТ НЫ КЛУБ Вы пуск № 58

Гру ган лу нае 
над цяс ні най

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка-

на ла «Бе ла русь 3» 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 

tvrgomel.by або 3belarus.by 

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:

вэ́р хал (разм.) — стра шэн ны бес-

па ра дак, не раз бя ры ха;

цяс ні́на (ад но са знач.) — рач ная 

да лі на з кру ты мі схі ла мі;

грэ ́б лі вы — той, які ад чу вае 

агіду;

сква́п ны — праг ны да ба гац ця;

вей кі — ва лас кі на краю па век;

гру га́н — вя лі кая чор ная птуш ка;

як след — на леж ным чы нам, 

так, як на ле жыць неш та зра біць (бе-

ла рус кія сі но ні мы: як мае быць, па 

ўсіх пра ві лах; рус кі ад па вед нік: чин-

чинарём);

з дна мар ско га (да стаць) — зда-

быць пры лю бых умо вах, лю бым спо-

са бам і аба вяз ко ва (бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: на дне мо ра, на тым све це; 

рус кія: из-под земли).

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.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на І квар тал або I паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на І квар тал або І паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на І квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це яе да 8 сту дзе 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 10.01.2019 
го да бу дуць ра зы гра ны 7 па да рун-
ка вых сер ты фі ка таў уні вер ма га «Бе-
ла русь» на 100 руб лёў і су пер прыз — 
па да рун ка вы сер ты фі кат уні вер ма га 
«Бе ла русь» на 300 руб лёў. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз-
да» да 20.01.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі 
да 19.02.2019 г. пры па-
да чы кві тан цыі аб пад-

піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 
19 лю та га 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 «Уда-
лы шо пінг са «Звяз дой» чы тай це ў 
235-м ну ма ры га зе ты «Звяз да» ад 
06.12.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак: 
8 (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 07.12.2018 па 19.02.2019 г.

Па свед чан не аб 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

№ 3440 ад 04.12.2018 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.

ў. Вы ні кі бу-
е це «Звяз-

Уда лы шо пінг са «Звяз дой»

ДЗЯ ДУ ЛЯ Ў СЕ ЦІ ВЕ
Па гля дзець, як жы ве і пра цуе ў сва ёй рэ зі дэн цыі ў Бе ла веж скай 

пу шчы га лоў ны бе ла рус кі Дзед Ма роз, ця пер мож на на ват не вы-

хо дзя чы з до ма. Агенц тва тэ ле на він Бел тэ ле ра дыё кам па ніі сумес-

на з РУП «Бел тэ ле кам» уга ва ры лі ча раў ні ка вый сці ў се ці ва.

У ві дэа прэ зен та цыі пра ек та «Дзед Ма роз Onlіne», якая ад бы ла ся 

12 снеж ня ў эфі ры «Бе ла русь 1», ка зач ны пер са наж, між ін шым, пра-

дэ ман стра ваў, што ўпэў не на ва ло дае су час ны мі тэх на ло гі я мі, і вы ка-

наў жа дан не дзвюх дзяў чат: 

каб на ва год няя ноч вы да ла ся 

снеж най. Ці спраў дзіц ца тое са-

мае ў рэ аль нас ці, да ве да ем ся 

ўжо праз не каль кі тыд няў. А па-

пя рэд не мож на на сы чац ца на-

ва год нім на стро ем і ат мас фе-

рай: з 17 снеж ня да 14 сту дзе ня 

на сай це tvr.by і ў афі цый най 

ма біль най пра гра ме бу дзе 

вес ці ся ан лайн-транс ля цыя з 

вэб-ка мер, якія ўста на ві лі ка ля 

ма ёнт ка Дзе да Ма ро за і на па-

ля нах «Два нац ца ці ме ся цаў» і 

«Бе ла веж ка і сем гно маў».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та прэс-служ бы БТРК.


