
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.00, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Ма ры нін і яго 
сяб ры». (0+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 Се ры ял «Ся мей ны біз-
нес». (12+).
10.40 Ка ме дыя «16 жа дан няў». 
(0+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 19.00 Се ры ял «Іва но-
вы—Іва но вы» (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Дзён нік 
док та ра Зай ца вай». (16+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Ча го хо чуць 
жан чы ны». (12+).
0.00 Ка ме дыя «Су пер Майк». 
(18+).
2.00 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 Пер ні ка вы до мік. «Та бар 
вяр та ец ца».
7.05 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ге ор гій Жжо наў.
7.35 «Па да рож жы на ту ра ліс-
та».
8.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.30 «Ра сія, лю боў мая!» «Уся-
го тры стру ны».
9.00 «Ін тэр нэт пал коў ні ка Кі то-
ва». Дак. фільм.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Акт ры са». Маст. фільм.
11.45 Су свет ныя скар бы.
12.00 Гіс то рыя мас тац тва. На-
тал ля Ся мё на ва. «Ка лыс ка 
рус ка га аван гар да: Га ген, Ма-
ціс і Пі ка со ў Маск ве».

12.55 «Эніг ма. Анд рыс Нэль-
санс».
13.35 «Ча роў нае пра ва суд-
дзе Олі ве ра Кром ве ля». Дак. 
фільм.
14.30 «Гіс то рыі ў фар фо ры». 
Дак. се ры ял.
15.10 Му зыч ныя фес ты ва лі Ра-
сіі. «Рус кая зі ма».
15.55 «Пісь мы з пра він цыі». 
Сур гут.
16.25 Ге ніі і лі ха дзеі. Ос кар 
Бар нак.
16.50 «Тац ця на Лі ёз на ва. Да-
жыць да свет лай па ла сы». Дак. 
фільм.
17.45 Вя лі кая опе ра — 2017. 
Кас тынг.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15 «Лі нія жыц ця». Алег Ба-
сі лаш ві лі.
21.15 Кі но на ўсе ча сы. «Ма-
лень кая жан чы на». Маст. 
фільм.
23.35 «2 Вер нік 2».
0.20 «У Цэнт раль ным пар ку». 
Маст. фільм.
1.50 «Шу каль ні кі». «Дой лід не-
па бу да ва на га хра ма».
2.40 «Ар хан гель скія на ве лы». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
7.00, 13.20, 19.20 Маст. фільм 
«12 крэс лаў». (12+).
8.05, 9.40, 12.55, 14.25, 15.40, 
17.00, 18.55, 20.35, 21.40, 
23.00, 0.55, 2.35, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.45 «На ро джа ныя ў СССР». 
30-год дзе пра гра мы «Му зыч ны 
ліфт». (12+).
12.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка». Гурт 
«Стран ные игры». 2-я част ка 
(16+).
16.00, 22.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.10 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1983. 
3-я част ка. 2009 год (16+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Гуль ня ў хі пі». 
2006 год (16+).
1.20 Тэ ле фільм «Вір». (16+).

4.00, 10.30, 13.15, 17.00, 19.15, 
0.50 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Плэй-оф.
4.30, 9.30, 14.30, 20.30 Ве ла-
спорт (трэк). «Шэсць дзён Лон-
да на».
6.00, 16.00 Watts.
7.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
7.30, 16.30, 2.30 Фут бол. 
«ФІ ФА».
8.00 Фут бол. Юнац кі чэм пі я нат 
све ту (U-17).

0.50 Ка ме дыя «Бін га Бон га». 
(16+).
3.05 Пры го ды «Скар бы В.К.» 
(12+).
5.05 Ка ме дыя «Су тэ нёр». (16+).
6.55 Дра ма «Шэсць жо нак Ген-
ры Ля фэя». (16+).
8.35 Ка ме дыя «За бой ны агень-
чык». (16+).
10.25 Ка ме дыя «Пят ні ца». 
(16+).
12.00 Ме лад ра ма «Ма лень кая 
чор ная кніж ка». (16+).
14.05 Ка ме дыя «Аша лам ляль-
ныя фан та зіі Чар лі Сво на Трэ-
ця га». (16+).
15.40 Ка ме дыя «За ка хаць і 
абяс шко дзіць». (12+).
17.55 Ка ме дыя «М + Ж». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Як снег на га-
ла ву». (16+).
21.15 Ме лад ра ма «Раз вод па-
італь ян ску». (12+).
23.15 Дра ма «Ня гле дзя чы ні на 
што». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55 «Ка ра лёк — пту шач ка 
пеў чая». Се ры ял (16+).
10.30, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).

12.10 «Сля пая» (12+).
13.10 «Ва раж біт ка» (12+).
14.15, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.15 «Трэн дзі» (16+).
15.45 «Здзел ка» (16+).
16.15, 2.30 «Ры жыя» (16+).
17.10 «13 зна каў За дыя ка» 
(12+).
18.10, 1.40 «Біт ва рэ ста ра наў» 
(16+).
19.10, 0.50 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
20.10 «Пры кінь ся ма ёй жон-
кай». Ка ме дыя (12+).
22.10 «Са вец кія ма фіі» (16+).
22.55 «Ус пом ніць усё». Фан-
тас ты ка (16+).

6.10, 17.40 Эрын Бро ка віч — 
пры го жая і ра шу чая (16+).
8.40 Два рэц кі (16+).
11.15 Усмеш ка Мо ны Лі зы 
(12+).
13.35 Агент пад пры крыц цём 
(12+).
15.30 Хо лад у лі пе ні (16+).
20.10 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў (12+).
22.15 Зом бі па іме ні Шон (16+).
0.15 Су пер Майк (18+).
2.25 Асу джа ныя за ру ча ныя 
(16+).
4.05 Га лод ныя гуль ні: сой ка-
пе ра смеш ні ца. Част ка І (12+).

6.20 Ня ўлоў ныя. Джэк пот. 
(16+).
8.00 Пер шы пас ля бо га. (16+).
10.00 За ка хаць і абяс шко дзіць. 
(12+).
12.15 Ган на на шыі. (12+).
14.05 Анё лы рэ ва лю цыі. 
(16+).
16.20, 4.20 За муж пас ля ўсіх. 
Се рыя 1—2. (12+).
18.20 Служ бо вы ра ман. Наш 
час. (16+).
20.20 Ста рыя кля чы. (12+).
22.55 Пі раМ ММі да. (16+).
1.05 Пе ра клад чык. (16+).
2.40 Ня ўлоў ныя. Апош ні ге рой. 
(16+).

6.00 Зра бі або па мры. (12+).
6.25 Код не бяс пе кі. (12+).
6.50 Па пу ляр ная на ву ка. 
(12+).
7.35, 13.25, 20.15, 22.30, 5.35 
На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
8.00, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 
(12+).
8.50, 11.10 Ле дзя ная да ро га. 
(12+).
9.35, 16.25, 19.30, 0.00, 2.20 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(12+).
11.55 Аў та-SOS. (12+).
12.40 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
15.40 Асу шыць акі ян. (12+).
17.10 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
18.00, 21.00, 0.45, 3.55 1917-ы: 
адзін год — дзве рэ ва лю цыі 
(16+).
18.45, 1.30, 4.45 80-я: дзе ся-
ці год дзе, якое ства ры ла нас. 
(16+).
21.45 80-я. Най вя лік шыя спарт-
сме ны (12+).
23.15, 3.10 Эва ку а цыя Зям лі. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Гор ная 
бры га да. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Апош нія жы ха ры Аляс-
кі. (16+).
14.00, 5.30 Аляс ка: сям'я з ле-
су. (16+).
18.00 Хут кія і гуч ныя. (12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Бра ты Ды зель. (16+).
0.00 Раз бу раль ні кі ле генд. 
(16+).
1.00, 7.10 Ву ліч ныя гон кі. (16+).
2.00 Са ма гон шчы кі. (18+).
2.55 Мя цеж ны га раж. (16+).

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 1.50 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 Зо на Х (16+).
9.10, 22.15 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ніт кі лё су» (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.45, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Спя вач ка» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.35 Ме лад ра ма «Ка ці на 
шчас це». 1—4-я се рыі (16+).
2.15 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца (12+).
9.00, 18.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Помс та» 
(16+).
10.45 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
11.45 Се ры ял «Тут нех та 
ёсць: вы куп лен не». За ключ-
ныя се рыі (16+).
13.50, 20.05 «Аме ры кан скі 
жа ніх» (16+).
15.20 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме» (16+).
16.20, 0.05 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
18.55 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
21.30 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 «Біт ва эк стра сэн саў. 16-ы 
се зон» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 13.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ва рэ ні кі з чар ні ца мі на ка-
зі ным ма ла цэ.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 14.05, 23.05 «Гэ ты 
дзень».
8.25, 18.35 «Мар га ры та На за-
ра ва». Ме лад ра ма, за ключ-
ная се рыя (16+).
9.20, 14.10 «Ку ды ён па дзе-
нец ца!» Маст. фільм (12+).
10.50 «Ка мер тон». За слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Вік тар Клім чук.
11.20, 17.55 «Ле ген ды кі но». 
Аляк сандр Збру еў (12+).
12.20 «Вя лі кія мас та кі». Ка міль 
Пі са ро (12+).
13.40 «Сі ла ве ры».
15.45 «Пар ты за ны». Кан стан-
цін За сло наў (12+).
16.10, 21.05 «Час кі но». «Ліс-
та пад».
16.15, 21.15 «Па са жыр ка». 
Маст. фільм (12+).
19.30 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ва ле рый Дай нэ ка.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Хат-
ні хлеб.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Пес ні пад гі та ру».
23.15 «Утай ма ван не сва воль-
на га». Маст. фільм (12+).

8.00 Авер тайм.
8.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. ХК «Го мель» — «Юнац тва-
Мінск».
10.30 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
11.00, 14.30 Тэ ніс. WTА. Вы ні-
ко вы тур нір. Сін га пур.
13.00 Ха кей. КХЛ. «Са ла ват 
Юла еў» (Уфа) — «Ме та лург» 
(Маг ні та горск).
16.30 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.
18.20 Ха кей. КХЛ. «Ёке рыт» 
(Хель сін кі) — «Ды на ма-Мінск». 
(У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
20.50 Спорт-цэнтр.
21.00 Ха кей для ўсіх.
21.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Шах цёр» 
(Са лі горск) — «Днепр» (Ма гі-
лёў).
23.30 Трэ ні ро вач ны дзень.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!» (12+).
10.10 Се ры ял «За мах» (16+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.05 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
13.10, 23.40 «Да вай па жэ нім-
ся!» (16+).
14.20 «Час па ка жа» (16+).
16.20 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
гі та рай» (12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.05 «Го лас». Но вы се зон 
(12+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі?» на 
Бе ла ру сі» (16+).
0.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.05 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, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 18.35 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
9.35, 17.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Вод бліс кі» Се ры ял 
(16+).
12.35 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
13.50 Маст. фільм «Доб рай 
ра ні цы!» (12+).
15.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
17.10 «Ад кры тая раз мо ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 «Уз бро е ны і не бяс печ ны: 
аса біс тая зброя бай цоў спец на-
за» (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Пад да хам на ву кі. Тай ныя 
пра ек ты спец служ баў» (16+).
23.55 «Ба ец. На ра джэн не 
ле ген ды». Се ры ял (16+).

6.35, 17.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2». (16+).
7.30 Доб рай ра ні цы, свет! (16+).
8.35 М/ф (0+).
9.20 Маст. фільм «Ах, ва дэ-
віль, ва дэ віль...» (0+).
10.40 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
11.10 Маст. фільм «Па ча так» 
(12+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Се ры ял «Хат няя пры-
служ ні ца» (16+).
14.25 «Ін шы свет». (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
19.20 Се ры ял «Са ма зван ка». 
(16+).
22.45, 5.15 Маст. фільм «Пры-
го ды Бу ра ці на» (6+).
1.20 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
1.50 «Каш мар вя лі ка га го ра-
да» (16+).
2.20 Маст. фільм «Сюр прыз» 
(12+).
3.55 Маст. фільм «Па ры на ка-
хан не» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
12.00, 20.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства». (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
22.10, 23.10 «Гу ма ры на». (16+).

0.20 Маст. фільм «Зор кі све-
цяць усім». (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.40, 23.30 «НЗ.by».
10.20, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.25 Се ры ял «Ляс нік». (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 «Ча кай мя не». (12+).
20.40, 0.00 Се ры ял «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць». 
(16+).
0.55 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 16.00 Для дзя цей «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 Дак. се ры ял «Дзе цям пра 
зве ра нят».
11.00 Дра ма «Бу мер» (18+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Ка ме дыя «Дзяў ча ты» 
(0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 Дак. фільм «Свя ты каст-
рыч ні ка» (0+).
17.30 Се ры ял «Да ра гі док-
тар» (16+).
18.55 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
19.50 Се ры ял «11.22.63» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Ган на і ка роль» 
(12+).
23.30 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
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Пят ні ца, 
27 кастрычніка

КінакамедыяКінакамедыя

Вы пуск №48

Ш А Ш К І
З 25 ве рас ня па 1 каст рыч ні ка ў 

Рэс пуб лі кан скім цэнт ры алім пій скай 
пад рых тоў кі па шах ма тах і шаш ках 
(г. Мінск, вул. Марк са, 10) пра хо дзі-
ла пер шая лі га чэм пі я на ту Бе ла ру сі 
па шаш ках-100 ся род муж чын і жан-
чын. Абод ва тур ні ры на сі лі ста тус 
ад бо рач ных спа бор ніц тваў да чэм-
пі я на ту кра і ны па шаш ках-100 (Най-
вы шэй шая лі га). Спа бор ніц тва ся род 
муж чын са бра ла 22 удзель ні кі, ся род 
якіх 8 май строў спор ту. Пе ра мож цам 
вый шаў май стар спор ту з Баб руй-
ска Мі ка лай Ка дзес ні каў — 10 ач коў 
з 14 маг чы мых. Яшчэ 6 ша шыс таў 
на бра лі па 9 ач коў, ка э фі цы ент іх 
рас ста віў у на ступ ным па рад ку: май-
стар Дзміт рый Не мец, кан ды дат у 
май стры Юрый Цы ма но віч (абод ва 
Мінск), май стры Ва ле рый Мар коў скі 
(Баб руйск), Ула дзі слаў Сплен дзер, 
Па лі на Пет ру сё ва (абод ва Мінск), 
Ва ле рый Ра за еў (Мар' і на Гор ка). У 
жа но чым тур ні ры так са ма па швей-
цар скай сіс тэ ме ў 7 ту раў пяць за-
па вет ных пу цё вак у най вы шэй шую 
лі гу ра зы гра лі 16 ша шыс так. Па вы-
шэн не ў кла се на бу ду чы год атры-
ма лі Яна Яку бо віч (Мінск, 11 ач коў з 
14 маг чы мых), Вік то рыя Бе лая (Ві-
цебск), Свят ла на Гар ба чэн ка (Мінск, 
у абедз вюх па 10 ач коў). Па 9 ач коў 
на бра лі мін чан кі Яна Ла зо вік і Вік то-
рыя Ні ка ла е ва.

Сён ня для са ма стой на га ра шэн-
ня пра па ну юц ца кам па зі цыі, скла-
дзе ныя вя ду чым ад дзе ла.

Пер шыя дзве ў шаш кі-64 і яшчэ 
ад на ў шаш кі-100.

№102
Бе лыя прос тыя шаш кі: а5, b6, 

с1, с5, d6, f4, g5, h4 (8).
Чор ныя прос тыя шаш кі: а7, b8, 

d2, d4, е3, е7, f8, g7, h6 (9).

№103
Белыя прос тыя шаш кі: а3, а7, 

b2, d2, f4, g5 (6).
Чор ныя прос тыя шаш кі: b6, с5, 

d6, f2, f8, g7 (6).

№104

Бе лыя прос тыя шаш кі: 25, 29, 

34, 35, 37, 41, 42, 43 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 9, 10, 

14, 15, 19, 26, 36 (7).

№102

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.

Анонс: З 27 ліс та па да па 3 снеж ня 

ў СДЮ ШАР-11 па шах ма тах і шаш-

ках (г. Мінск, вул. Ра каў ская, 24) 

ад бу дуц ца тур ні ры 1-й лі гі чэм пія-

на ту Бе ла ру сі па шаш ках-64 ся род 

муж чын і жан чын.

Пра вер це свае ра шэн ні: Вы пуск 

№47 ад 06.10.2017.

№99 h6, b4, b8, g3, с5+

№100 d8, b6, b8, hf4, с1(f4,f4), f2+

№101 dс7, h8, b2, е5, h4(d4), 

g5(с3), с1+.

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

І. Ана ніч (Грод на), А. Шур пін (Івя-

нец), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 

П. і В. Шуль гі (Мінск), А. Ліць ві-

наў, В. Таў ка чоў (Клі ма віц скі р-н), 

А. Шчаг лоў (Брэст).

Пі шы це на ад рас: 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 

га зе та «Звяз да».

Е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.


