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ХІІ Ку бак «Аль бі на» па ра-

шэн ні за дач і эцю даў ад быў ся 

ў Мін ску — пя ты год у ста ту-

се эта па Куб ка све ту. Ся род 

28 удзель ні каў бы лі тры грос-

май стры, шэсць між на род ных 

май строў і тры май стры ФІ ДЭ. 

Ра сію прад стаў ля лі 15 ра шаль-

ні каў (у тым лі ку дзевяць юні ё-

раў), Бе ла русь — сем, Літ ву — 

чатыры, Укра і ну і Ма ро ка — па 

адным. Пер шае і дру гое мес ца 

за ня лі ад па вед на Аляк сей Па-

поў і Яў ген Вік та раў з Ра сіі, 

трэ цяе — Аб дэ ла зіз Ан куд (Ма-

ро ка). З бе ла ру саў най леп шы 

быў Аляк сандр Бу лаў ка — чац-

вёр тае мес ца. У асоб ных раз-

дзе лах пе ра маг лі: двух ха доў-

кі — Анд рэй Се лі ва наў (Ра сія), 

трох ха доў кі — Мар ты нас Лі мон-

тас (Літ ва), эцю ды — Свят ла на 

Ці шо ва і Ба рыс Чэр ва нен кіс (Ра-

сія), зва рот ныя ма ты — Аляк сей 

Па поў, шмат ха доў кі — Ана толь 

Му ка се еў (Ра сія) і Аляк сандр Бу-

лаў ка, ка а пе ра тыў ныя ма ты — 

Аб дэ ла зіз Ан куд. Най леп шы 

ся род сень ё раў — Ана толь Му-

ка се еў, ся род юні ё раў — Да ні ла 

Ма і се еў (Ра сія).Тры двух ха доў кі 

не аб ход на бы ло ра шыць мак сі-

мум за 20 хві лін:

№ 1 (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кра7, Фс7, Лh6, Лh8, 

Сd3, Кd7, Кf2, пh2 (8).

Чор ныя: Крg5, Сd1, Ке3, 

Кg1, пп. f5, f7, g4 (7).

Мат за 2 ха ды.

№ 2.

Бе лыя: Крb8, Фс7, Лg6, Сf2, 

Ке7, Кh3, пп. е2, f3 (8).

Чор ныя: Кре5, Фа1, Се6, 

Кd6, пп. а4, а7, b6, d3 (8).

Мат за 2 ха ды.

№ 3.

Бе лыя: Крс6, Лd3, Сb8, Се6, 

Ке8, Кh3, пп. с2, е3, е5, f2, g2, 

g6, h4 (13).

Чор ныя: Кре4, Лh5, Кb3, пп. 

а5, g3, g4, g7 (7).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на 

ад рас рэ дак цыі («Звяз да», 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 

г. Мінск, 220013) або на элект-

рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vadіm_ne67@maіl.ru

* * *

Вель мі моц ны тур нір па 

швей цар скай сіс тэ ме прай шоў 

на бры тан скім вост ра ве Мэн 

(154 удзель ні кі). Пе ра мог кі тай-

скі грос май стар Ван Хаа, які за-

ва я ваў пу цёў ку ў на ступ ны тур-

нір прэ тэн дэн таў. Дру гое мес ца 

з той жа коль кас цю ба лаў за няў 

ві цэ-чэм пі ён све ту Фа бі я на Ка-

ру а на, а чэм пі ён све ту Маг нус 

Карл сен па дзя ліў 3-8-е мес цы. 

Бе ла рус кі грос май стар Ула дзі-

слаў Ка ва лёў у та кой прэ стыж-

най кам па ніі за няў вы со кае 

16-е мес ца, пры чым мог вый-

граць у чэм пі ё на све ту, але на 

24-м хо дзе па мыл ко ва па мя няў 

свай го моц на га ка ня на сла ба-

га сла на:

Ула дзі слаў Ка ва лёў — Маг-

нус Карл сен. 1. e4 c5 2. Кf3 d6 

3. Сb5 Сd7 4. С:d7+ Ф:d7 5. c4 

e5 6. Кc3 Кc6 7. d3 Сe7 8. a3 

Сd8 9. 0-0 Кge7 10. b4 0-0 11. 

bc dc 12. Кd5 Кg6 13. Сe3 b6 

14. Кd2 f5 15. ef Ф:f5 16. Кe4 

Кf4 17. g3 Фg6 18. Крh1 К:d5 

19. cd Кe7 20. d6 Кf5 21. Фb3+ 

Крh8 22. Фd5 Сf6 23. Лae1 

Лad8 24. f4 К:e3? 25. Л:e3 ef 

26. Л:f4 h6 27. d7 Сe7 28. Лef3 

Л:f4 29. Л:f4 b5 30. К:c5 С:c5 

31. Ф:c5 Крh7 32. Фd5 Фg5 33. 

Фe4+ Фg6 34. Фd5 Фg5 35. Фd6 

Фg6 36. Фc7 Фg5 37. Фd6 Фg6 

38. Фc7 Фg5 39. Фc6 Фe7 40. 

Ф:b5 Л:d7 41. Фf5+ g6 42. Фf8 

Ф:f8 43. Л:f8 Крg7 44. Лa8 Крf6 

45. Крg2 Л:d3 46. Л:a7 Лd2+ 

47. Крg1, ні чыя.

* * *

Бе ла рус кія збор ныя вы сту-

пі лі на Су свет най шах мат най 

юнац кай алім пі я дзе (трэ цяе 

мес ца!) і на ка манд ным чэм пі я-

на це Еў ро пы. Пад ра бяз нас ці — 

у на ступ ным вы пус ку.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.е4! Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, Ва-

сіль Жу ко віч, Ула дзі мір Ізо таў, 

Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 81

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

ЖАН ЧЫ НА БЕЗ УЗ РОС ТУЖАН ЧЫ НА БЕЗ УЗ РОС ТУ
Ад на з най больш 

па пу ляр ных вя ду чых 

ай чын на га тэ ле ба чан ня 

Свят ла на БА РОЎ СКАЯ 

17 ліс та па да ад зна чае 

юбі лей. Яна не ўтой вае 

свой уз рост, бо 

і ў 50 вы гля дае мо ла да 

і стыль на.

Тэ ле гле да чам вы пуск ні ца 

тэ ат раль на-мас тац ка га ін сты-

ту та вя до мая па ро лях у кі но і 

тэ ат ры, у якас ці вя ду чай «Сла-

вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» і 

ін шых фес ты ва ляў і кон кур саў, 

як аў тар і вя ду чая пра ек та «Вы-

хад ёсць». Вось ужо 28 га доў у 

эфі ры яна ска рае сва іх пры-

хіль ні каў ап ты міз мам, аба яль-

нас цю, пры га жос цю і энер гі яй. 

Сён ня Свят ла на Ба роў ская 

з'яў ля ец ца па слом доб рай во-

лі ЮНЭЙДС у Бе ла ру сі і пра-

цяг вае зды мац ца ў філь мах 

і се ры я лах, бо дзя ку ю чы яе 

май стэр ству і ўмен ню ства раць 

яр кія раз на пла на выя воб ра зы, 

та лент бе ла рус кай ар тыст кі за-

па тра ба ва ны рэ жы сё ра мі і кі-

на прад зю са ра мі.

Ад нак га лоў ным тэ ле ві зій-

ным пра ек там у яе жыц ці вось 

ужо на пра ця гу 22 га доў за ста-

ец ца пра гра ма «Доб рай ра ні-

цы, Бе ла русь!» на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 1». Ма ла хто ве дае, 

але пад час дэ бют на га тэ ле эфі-

ру на Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

юная Ба роў ская пе ра блы та ла 

пе ра мож цу вік та ры ны і прыз 

тра піў не ў тыя ру кі, ад нак вя-

ду чая не раз гу бі ла ся і змаг ла 

аб ва ра жыць кі раў ніц тва тэ-

ле ка на ла і гле да чоў. І з та го 

ча су ёй не пе ра ста юць пі саць 

пры хіль ні кі твор час ці. Ад зна ча-

на дзей насць ад ной з са мых 

лю бі мых тэ ле вя ду чых на шай 

кра і ны і на вы со кім дзяр жаў-

ным уз роў ні.

Да юбі лею Свят ла ны Ба роў-

скай са цы я куль тур ны ка нал 

ме ды я хол дын га «Бе ла русь 3» 

пад рых та ваў тэ ма тыч ны па каз 

яе аў тар скай пра гра мы «Вы-

хад ёсць». Так са ма гле да чы 

ўба чаць мі ні-се ры ял з удзе-

лам імя нін ні цы — ра ман тыч-

ную ме лад ра му Іры ны Во лах 

і Ган ны Па рмас «Пя шчот ная 

зі ма» — у эфіры 17 ліс та па да 

ў 12.25.

Шчы ра він шу ем ка ле гу 

з юбі ле ем! Жа да ем шчас ця 

і на тхнен ня ў твор час ці!

Фар мат твор ча га спа бор ніц-

тва за хоў ва ец ца — юныя ар тыс-

ты ад 5 да 15 га доў, па дзе ле ныя 

на дзве ўзрос та выя ка тэ го рыі, 

дэ ман стру юць свае здоль нас ці ў 

ча ты рох на мі на цы ях: ін стру мен-

таль нае мас тац тва, ва кал, ха-

рэа гра фія і ары гі наль ны жанр, 

ад дэк ла ма цыі да акра ба ты кі і 

цыр ка вых ну ма роў. Сё ле та ся-

род прэ тэн дэн таў на га лоў ны 

прыз — грант ад спец фон ду 

Прэ зі дэн та па пад трым цы та ле-

на ві тай мо ла дзі — прад стаў ні кі 

Мін ска і ста ліч най воб лас ці (іх 

пе ра важ ная боль шасць), Ма гі лё-

ва, Баб руй ска, Ра га чо ва, Пет ры-

ка ва, Ор шы, Грод на, Лі ды, Дзят-

ла ва, Брэс та, Жа бін кі, не каль кіх 

вё сак і аг ра га рад коў.

Жу ры, якое ўзна чаль вае рэк-

тар Ака дэ міі му зы кі пра фе сар 

Ка ця ры на Ду ла ва, не вы стаў ляе 

ба лы ці «смай лі кі», як ле тась. 

«Суд дзі на зы ва юць ім ёны най-

леп шых у ча ты рох на мі на цы ях, 

а пя та га ўдзель ні ка паў фі на лу з 

да па мо гай спе цы яль ных пуль таў 

вы зна чаць удзель ні кі і фі на ліс ты 

мі ну лых се зо наў пра ек та, — рас-

ка за ла кі раў нік ды рэк цыі спец-

пра ек таў АНТ Але на ЛО БАЧ. — 

Мы за ха ва лі так са ма па кой, 

у якім баць кі і на стаў ні кі ў рэ жы ме 

рэ аль на га ча су змо гуць ба чыць 

вы ступ лен ні юных ар тыс таў».

Ця пер пра пе ра ме ны. «Та лент 

кра і ны — 4» пе ра ехаў на но вую 

пля цоў ку. Ад бо рач ныя кан цэр ты 

пра хо дзяць у ста ліч ным ДК МАЗ, 

та му сцэ на ў па раў на нні з ра ней-

шы мі се зо на мі ад нос на не вя лі-

кая, а за ла — больш утуль ная.

Змя ніў ся склад вя ду чых: у 

тан дэ ме з Яў ге нам Бул кам пра-

цуе опер ная спя вач ка, пры зёр ка 

між на род ных кон кур саў кла січ-

най му зы кі Мар га ры та Ляў-

чук — ле тась яна бы ла ў жу ры, 

а ця пер апы ну ла ся па дру гі бок 

ба ры кад. Вя ду чая На дзея Кле-

мян цё нак так са ма не па кі ну ла 

пра ект — яна ся дзіць у за ле з 

бы лы мі ўдзель ні ка мі кон кур су і 

за про ша ны мі экс пер та мі твор-

чай сфе ры, якія пад трым лі ва юць 

кан кур сан таў.

Ужо на пер шых ад бо рач ных 

кан цэр тах юныя ар тыс ты пра-

дэ ман стра ва лі та кі ар тыс тызм 

і тэх ніч ную дас ка на ласць, што 

на ват пра фе сій нае жу ры губ ля-

ла ся, як тут мож на ка гось ці ад се-

яць. «Удзель ні кі не пе ра ста юць 

нас пры ем на здзіў ляць і ўраж-

ваць, і я ўпэў не на, што ў кож на га 

з іх вя лі кая бу ду чы ня», — пад-

крэс лі вае стар шы ня жу ры.

Хо ча це да ве дац ца, як за тры 

хві лі ны прай сці шлях ад ка ра-

ле вы да ка ро вы, чым па доб ныя 

кан тэм па ра ры і кла січ ны ба лет, 

ча му гі та ра ўсё ж та кі ўдар ны ін-

стру мент і ка го Яў ген Кры жа ноў-

скі га то вы хоць заўт ра ўзяць у 

свой прад зю сар скі цэнтр? Ад каз 

у вы пус ках «Та лен та кра і ны — 

4» — кож ную су бо ту, па чы на ю чы 

з 16 ліс та па да.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК, 

фо та аў та ра.

Та лен ты па чы на юць і...
Ужо ў гэ ту су бо ту на АНТ вя лі кая прэм' е ра: чац вёр ты 

тэ ле се зон рэс пуб лі кан ска га твор ча га кон кур су 

«Та лент кра і ны», удзел у якім бя руць дзе ці з усіх кут коў 

Бе ла ру сі. Сё ле та на кас тын гу іх бы ло ка ля 700, 

але ў пра ект ужо тра ды цый на прай шлі толь кі 48 ну ма роў — 

са ліс таў і ка лек ты ваў да трох ча ла век, а пе ра мож ца мі 

ў снеж ні ста нуць уся го двое. «Звяз да» па бы ва ла на 

здым ках но ва га се зо на і да ве да ла ся, што змя ні ла ся 

ў пра ек це і чым удзель ні кі га то выя ўра зіць гле да чоў.

ВіншуемВіншуем


