
6.00 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це» (6+).

7.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны» 
(12+).

8.30 М/ф «Ску бі Ду» (6+)

9.00, 4.15 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+)

9.25, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі» 
(0+)

9.50, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).

10.10, 4.00 «Ера лаш» (6+).

10.35 Ба я вік «Ня ўлоў ныя: джэк-
пот» (16+).

12.25 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).

13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі» 
(12+).

14.00, 2.10 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).

17.50, 22.10 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).

19.00 Се ры ял «Ка ман да Б» 
(16+).

20.00 Фэн тэ зі «Апош ні па ляў ні-
чы на ведзь маў» (16+).

0.00 Ка ме дыя «Су пер Майк» 
(18+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві ны куль-
ту ры.

6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Ула дзі мір Пят роў.

7.05 «Пеш шу...» Маск ва но ва-
мас коў ская.

7.35 «Ай чы на і лё сы». Яр мо ла-
вы.

8.10 «След чы Ці ха наў». Се ры ял, 
за ключ ная се рыя.

9.00 «Гіс та рыч ныя па да рож жы 
Іва на Талс то га».

9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.

10.15 «Клоўн». Маст. фільм.

12.55 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Біт вы на га ро ха вым по лі».

13.25 «Тэ ле тэ атр. Кла сі ка». 
Аляк сандр Бя лін скі на ТБ.

14.15 «Аб са лют ны слых».

15.10 «Бла кіт ны экс прэс». Маст. 
фільм.

16.20 «Больш, чым ка хан не». 
Яні на Жэй ма і Ле он Жа но.

17.00 Су свет ныя скар бы.

17.15 Бер лін скі фі лар ма ніч ны ар-
кестр на фес ты ва лях Еў ро пы.

18.10 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.

18.35 «Эніг ма. Эве лін Гле ні».

19.20 «Ар ман Жан дзю Пле сі дэ 
Ры шэлье». Дак. фільм.

19.45, 1.50 «Шу каль ні кі». «Дра-
кон Бла кіт ных азёр».

20.30 Кі но на ўсе ча сы. «Мост 
Ва тэр лоа». Маст. фільм.

22.20 «Лі нія жыц ця». Дзміт рый 
Шпа ра.

23.40 Парт рэт па ка лен ня. «Зі мы 
не бу дзе». Маст. фільм. (18+).

1.05 Жак Лусье. Соль ны кан-
цэрт у Кёль не.

2.35 «Ста рая плас цін ка». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).

6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 11.40, 
12.55, 14.25, 15.40, 17.00, 17.45, 
19.05. 20.20, 21.40, 23.00, 23.40, 
0.55, 2.25, 3.40, 5.00, 5.45 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).

7.20, 13.20, 1.20 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы» (16+).

8.50, 14.50, 2.50 М/ф «Бю ро зна-
хо дак» (0+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).

10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).

11.20 Маст. фільм «Стра ка зі ныя 
кры лы» (12+).

12.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 
Хвас цен ка». 2006 год (16+).

17.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 
(12+).

18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год. 1989. 
2-я част ка. 2010 год (12+).

20.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).

22.00 «Кол ба ча су» (16+).

23.00 «Гэ ты фан тас тыч ны свет». 

1979 год (12+).

0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 

Па літ коў скім: «Фут бол у СССР». 

2006 год (12+).

5.20 «Час пік» з У. Лісць е вым. 

1995 год (12+).

4.00, 10.15, 0.00 Алім пій скія 

гуль ні. «За ла сла вы».

6.00, 12.15, 1.00 Алім пій скія 

гуль ні. «Жы выя ле ген ды».

6.30, 14.00, 16.00, 17.00, 20.15, 

22.45, 2.00 Фут бол. «Яго Вя лі-

касць фут бол».

8.45, 22.30 Фут бол. «ФІ ФА».

9.15, 13.15, 23.30 Фут бол. «Ка-

ра леў ская сцеж ка».

9.30 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».

10.00 Watts.

13.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 

«У па го ні за гіс то ры яй».

16.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

21.00 Алім пій скія гуль ні. «Лю дзі-

бай цы».

2.30 Ве ла спорт.

1.15 Мі лая Фрэн сіс. (16+).

2.50 Шоу «Ка ме ды ян ты». 

(16+).

3.20 Вя сель ны раз гром. (18+).

5.10 Пас ля вя сель ны раз гром. 

(18+).

6.50 SuperАлібі. (16+).

8.35 Два дні. (16+).

10.20 Пры го жыя дзяў ча ты. 

(16+).

12.30 Ні хві лі ны спа кою. (12+).

14.00 Бяс плат ныя ўзо ры. (16+).

15.30 Парк куль ту ры і ад па чын-

ку. (18+).

17.25 Здра дай не лі чыц ца. 

(16+).

19.30 За па лі гэ тым ле там. 

(16+).

21.15 Хла печ нік па-ір ланд ску. 

(16+).

23.05 Дач ка май го бо са. (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50 «Аскол кі». Се ры ял (16+).
10.20, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
13.00 «Міс тыч ныя гіс то рыі» 
(12+).
14.00 «Ад кры та з Ак са най Бай-
рак» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.30, 5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
16.05 «Мой ге рой» (12+).
18.40 «Боль». Дак. фільм (12+).
20.15 «Мы — Мі ле ры». Ка ме-
дыя (16+).
22.15 «Па тра шы це лі». Фан тас-
ты ка (16+).
0.20 «Боль». Дак. фільм (12+).
1.45 «90-я» (16+).
2.30 «Са вец кія ма фіі» (16+).
3.15 «Рэ аль ныя гіс то рыі» (16+).

6.10, 18.10 Мой хлоп чык (12+).
8.10 Дзя вят кі (16+).
10.10 Ка ра леў ства поў на га Ме-
ся ца (12+).
12.05 Пры шэль цы-3: узяц це 
Бас ты ліі (12+).
14.15 Па боч ны эфект (16+).
16.20 Вель мі не бяс печ ная штуч-
ка (16+).
20.10 Жон ка на гляд чы ка заа-
пар ка (16+).
22.35 Ды вер гент (12+).
1.15 Іл гун, іл гун (12+).
2.50 Кіт (16+).
4.25 Эван Усе ма гут ны (12+).

6.20 Асаб лі вас ці на цы я наль най 
ры бал кі (16+).
8.15 Мне не ба лю ча (16+).
10.20 Кра і на глу хіх (12+).
12.40 Ня бой ся, я з та бой! 
2-я част ка (12+).

14.20 Маль тый скі крыж (16+).

16.20, 4.20 Сак рэт не пры ступ-
най пры га жу ні. (16+).
18.20 Кі но пра Аляк се е ва (12+).
20.20 Служ бо вы ра ман. Наш 
час (16+).
22.10 Код апа ка ліп сі су (16+).
0.20 Пра любоff (16+).
2.25 Жаrа (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.45, 13.20 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 20.25, 2.50 Аў-
та-SOS. (12+).
9.15 Ле дзя ная да ро га. (12+).
10.05, 14.50 Не вя до мая пла не та 
зям ля. (12+).
11.45 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
14.00 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.25 Са мы 
ад шук ва ны ле а пард у све це. 
(12+).
18.45 Фі дэль Каст ра: стра ча ныя 
плён кі. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.45 Ге ній: Пі ка са. (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.05 2000-я: час, ка лі мы ўба чы лі 
ўсё. (16+).
5.15 Су пер збу да ван ні для Куб ка 
све ту. (12+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 16.00, 23.00 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе.
11.00, 19.00, 0.00, 3.50 Па ляў ні-
чыя на рэ лік віі.
12.00 Вы жыць ра зам.
13.00 Аме ры кан скі чо пер.
17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі 
ле генд.
18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя.
20.00, 5.30 За ла тая лі ха ман ка.
1.00 Тэх аскі ме тал.
2.00 Што маг ло пай сці не так?
2.55 На ву ко выя пры ко лы.

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+).
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ ву-
ша Кан дру се ві ча на Дзень свя-
тых апост алаў Пят ра і Паў ла.
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.40, 19.20 Се ры-
ял «Ідэа льны во раг» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.45 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.45, 15.25 Се ры ял «Цуд» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Се ры ял «Тат кі» (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Сфе ры на цы я наль ных 
ін та рэ саў». Дак. фільм.
22.20 Ме лад ра ма «Бы ло ў 
баць кі два сы ны» (12+).
2.10 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 17.40 «Знік лыя». Дра ма. 
За ключ ныя се рыі (16+)
12.15 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
13.25, 20.55 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
14.30 Дра ма «Раз жа ла ва ны». 
1-я і 2-я се рыі (16+).
16.15 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 16-ы 
се зон» (16+).
0.20 «ЛавЛавСаr» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Рыб-
ны квас.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.30 «Пётр Ле шчан ка. 
Усё, што бы ло...» Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя (16+).
9.25, 17.50 «Ка ра лі эпі зо ду». Зі-
но вій Герт (12+).
10.05 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.30 М/ф (0+).
10.50, 16.40 «Ка пі тан Нэ ма». 
Маст. фільм. 3-я се рыя (12+).
12.20 «Сі ла ве ры».
12.45 «Бе ла русь як пес ня». Ана-
толь Пад гай скі.
13.15 Кан цэрт Іс куі Аба лян «Геа-
мет рыя па чуц цяў».
14.35, 22.20 «Апе ра цыя «Баг ра-
ці ён». «Ма гі лёў ская на сту паль-
ная апе ра цыя» (12+).
14.55, 21.05 «Шчыт і меч». 
Маст. фільм, за ключ ная се-
рыя (12+).
16.10 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «Ка мер тон».
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Ход-
чан ская по лі ўка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 «Час кі но».
22.50 «Бла кіт ная без дань». 
Маст. фільм (16+).

7.05 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Па на ма — Ту ніс.
9.10 Фут бол. Дзён нік чэм пі я на-
ту све ту.
9.45 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
10.15 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2019. Муж чы ны. Чар на-
го рыя — Бе ла русь.
12.00 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.30, 23.25 Кік на дзэ. Мер ка-
ван не.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Іст барн. 
1/2 фі на лу.
17.00 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Анг лія — Бель гія.

19.00 Зме ша ныя адзі на бор-

ствы. UFC.

20.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Го-

мель» — «Ды на ма» (Брэст).

22.50 Фак тар сі лы.

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, 20.30 На шы на ві-

ны.

6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».

9.10 «Ідэа льны ра монт» (12+).

10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).

11.10 «Кант роль ная за куп ка» 

(12+).

11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).

13.10 «Га ра ды-ге роі. Мінск» 

(12+).

14.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).

15.00 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

16.20, 23.25 «Зон дэр ге та» (16+).

17.15, 18.20 «Люд мі ла Гур чан ка. 

Кар на валь нае жыц цё» (12+).

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-

нік (12+).

19.00 «По ле цу даў» (16+).

20.00 Час.

21.10 Се ры ял «Са до вае каль-

цо» (16+).

22.20 Се ры ял «Ад лі га» (16+).

0.40 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».

9.00 «Ма лая Ра дзі ма».

9.30 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).

10.40 «Аў та па на ра ма» (12+).

11.00 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-

тэ зы» (16+).

11.45 «Сле да кі» (16+).

12.15, 17.55, 21.50 Да ку мен-

таль ны спец пра ект (16+).

13.50 «Меч». Се ры ял (16+).

15.30 «Элік сір ма ла до сці» 
(16+).
16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
17.10 «Да лё кія сва я кі» (16+).
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя» 
(12+).
23.05 «Поў ня». Се ры ял (16+).

6.00 Се ры ял «Аса» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Джа май ка» (12+).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10, 19.20 Маст. фільм «Фо-
кус нік» (16+).
19.25 Маст. фільм «Фо кус-
нік-2» (16+).
21.20 Маст. фільм «Вяр та ец ца 
муж з ка ман дзі роў кі» (12+).
23.20 Маст. фільм «Та бар ідзе 
ў не ба» (12+).
1.15 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
1.45 Маст. фільм «Та та» (12+).
5.20 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
5.50 М/ф (0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 Се ры ял «Чу жыя род-
ныя». (12+).
13.30 «Па кой сме ху». (16+).
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+).
20.40 «Гу ма ры на». (16+).
23.10 1/4 фі на лу Між на род най 
лі гі КВЗ. Дру гая гуль ня. (16+).

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+).

7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра». (16+).

8.55 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).

9.40, 23.05 «НЗ.by».

10.25 Се ры ял «Да рож ны па-

труль». (16+).

12.10 «Суд пры сяж ных». (16+).

13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.00 Се ры ял «ППС». (16+).

15.00, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-

лы. Смерч». (16+).

23.40 «Брэйн рынг». (12+).

7.00, 15.50, 19.30, 20.50, 23.55 

«На двор'е».

7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 

Рэкс» (12+).

8.00 «Сад і ага род».

8.15 Се ры ял «Мас коў ская са-

га» (12+).

9.05, 19.35 Се ры ял «Ім пе ра-

тры ца Кі» (16+).

10.10 Дак. фільм «Тай на пе ра-

ва лу Дзят ла ва рас кры тая».

11.00, 18.05 Се ры ял «Сак ра-

тар» (16+).

12.25 Дра ма «Кромовъ».

14.15 Тры лер «Тай на пе ра ва лу 

Дзят ла ва» (16+).

15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка» (0+).

16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 

вост ра ве» (12+).

16.30 «Зда роўе».

17.15 Се ры ял «За трым ка ў 

раз віц ці» (16+).

20.40 «Ве чар ні ца» (0+).

20.55 Пры го ды «Ша ра вая ма-

лан ка» (12+).

Пят ні ца, 
29 чэрвеня

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5 СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

ШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБКЛУБ Вы пуск № 46

Пра па ну ем чы та чам за да чу 

(гл. дыя гра му) бе ла рус ка га аў та ра 

Ана то ля Сяд лец ка га. Ён на ра дзіў-

ся ў 1934 го дзе, ін жы нер-ге о лаг па 

пра фе сіі.

Бе лыя: Крd6, Лb3, Лd1, Сf1, Сh6, 

Ке7, Кh4, пп. f5, g2, g3 (10).

Чор ныя: Кре4, Кс2, Кh7, пп. е5, 

f4, g4 (6).

Мат у два ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі («Звяз да», вул. Хмяль-

ніц ка га, 10а, 220013, г. Мінск) або 

на элект рон ны ад рас вя ду ча га ад-

дзе ла: vаdіm_nе67@mаіl.ru

* *  *

У лат вій скім Даў гаў піл се ў тур ні-

ры «А» (28 удзель ні каў) Юрый Ці ха-

наў за няў пер шае мес ца, Ці ма фей 

Клач коў — дру гое; у тур ні ры «С» 

(23 удзель ні кі) Сяр гей Ба рыс чык 

фі ні ша ваў дру гі. Ула дзі слаў Ка ва-

 лёў па ка заў шос ты вы нік на 

ХІХ тур ні ры імя А. Кар па ва ў ра сій скім 

го ра дзе Пай коў скі, а Вя ча слаў 

За ру біц кі за няў та кое ж мес ца на 

Ме ма ры я ле І. Со ма ва ў г. Кі ры-

шы (Ра сія). Сяр гей Жы гал ка быў 

сё мы са 128 на тур ні ры ў Чы ка га,

Анд рэй Жы гал ка — трэ ці са 107 

у гер ман скім Бад-Гом бур гу. Сяр гей

Жы гал ка за няў чац вёр тае мес ца 

ў іс пан скай Паль ма-дэ-Маль ёр цы 

(138 удзель ні каў), а ў бліц тур ні ры 

тут быў пер шы.

У кі тай скім го ра дзе Цынь ху ан-

даа Кі рыл Сту пак і Ла ні та Сцяц ко 

за ня лі ад па вед на 4-е і 24-е мес цы 

з 79. Пры вя дзём па пе ра мож най 

пар тыі на шых су ай чын ні каў.

Жанг Цзі — Кі рыл Сту пак. 1.d4 

Кf6 2.с4 g6 3.Кс3 Сg7 4.е4 d6 5.h3 

0-0 6.Се3 с6 7.Кf3 а6 8.Сd3 b5 9.0-0 

Кbd7 10.Лс1 е5 11.d5 bс 12.С:с4 

с5 13.а3 Кb6 14.Се2 Кh5 15.Ле1 

а5 16.b4 аb 17.аb сb 18.Кb5 Ка4 

19.Фb3 Кс3 20.К:с3 bс 21.Л:с3 f5 

22.Лс6 Кf6 23.Кd2 Фе7 24.Фb4 f4 

25.Сb6 Ке8 26.Са5 Сd7 27.Лb6 Лf7 

28.Сb5 С:b5 29.Л:b5 h5 30.Лс1 f3 

31.g3 Сh6 32.Лb8 С:d2 33.Л:е8+ 

Ф:е8 34.Ф:d2 Лс8 35.Л:с8 Ф:с8 

36.Фh6 Ф:h3 37.Ф:g6+ Лg7, 0:1.

Ла ні та Сцяц ко — Цзян Юй чэн. 

1.е4 с6 2.d4 d5 3.Кd2 dе 4.К:е4 

Сf5 5.Кg3 Сg6 6.h4 h6 7.Кf3 Кd7 

8.h5 Сh7 9.Сd3 С:d3 10.Ф:d3 Кgf6 

11.Сd2 е6 12.0-0-0 Фс7 13.Крb1 

0-0-0 14.с4 с5 15.Сс3 сd 16.К:d4 а6 

17.Фе2 Сd6 18.Кb3 С:g3 19.fg Ф:g3 

20.Лdf1 Фс7 21.с5 Лdе8 22.с6 bс 

23.Лh4 с5 24.Ла4 Крd8 25.Са5 Кb6 

26.С:b6 Ф:b6 27.Л:а6 Фс7 28.Лс1 

Кd7 29.Кd4 Кb8 30.Кb5 Фg3 31.Ла3 

Фg5 32.Фd1+ Кd7 33.Ла8+ Кре7 

34.Фd6+, 1:0.

*  *  *

Чэм пі ё на мі Бе ла ру сі ся род юна-

 коў і дзяў чат ста лі — у блі цы: да 

12 га доў — Дзя ніс Ла за вік і Аляк санд-

 ра Ша бан, да 14 — Мак сім Ца рук і 

Ксе нія Зе лян цо ва, да 16 — Мі кі та 

Ра ма ноў скі і Воль га Ка ла соў ская; 

у хут кіх шах ма тах: да 12 га доў — 

Дзя ніс Ла за вік і Аляк санд ра Ша бан, 

да 14 — Іван Ру нец і Ксе нія Зе лян-

цо ва, да 16 — Мі кі та Ра ма ноў скі 

і Ган на Ста ра вой та ва. Гэ тыя пер-

шын ствы прай шлі ў Ор шы.

* *  *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.Фh8. Пер шы мі пра віль на 

ад ка за лі Аляк сандр Ся ме рыч, Ва-

сіль Жу ко віч, Вік тар Жук, Сяр гей 

Цяль пук, Ігар Ана ніч, Ула дзі мір 

Ізо таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.


