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21 чэр ве ня па чаў ся но вы ан лайн-тур нiр 

пад эгi дай Су свет най фе дэ ра цыi ша шак 

(FMJD) — Ку бак на цый па шаш ках-100. 

У спа бор нiц твах ся род жан чын возь муць 

удзел 11 ка ман даў, якiя згу ля юць па кру-

га вой сiс тэ ме. Шэсць най леп шых збор ных 

тра пяць у плэй-оф. У муж чын згу ля юць 26 

збор ных па швей цар скай сiс тэ ме ў сем ту-

раў, 14 най леп шых ка ман даў бу дуць зма-

гац ца ў плэй-оф. На шы гуль цы па ча лi з 

пе ра мог: жан чы ны пе рай гра лi ка ман ду Нi-

дэр лан даў 6:2, муж чы ны бы лi мац ней шыя 

за эс тон цаў 7:1. У дру гiм ту ры муж чын ская 

збор ная Бе ла ру сi пе ра маг ла ка ман ду Се-

не га ла з лi кам 6:2.

Дзе ю чы чэм пi ён све ту i Еў ро пы Iгар Мi-

халь чан ка (Ваў ка выск) вый граў ан лайн-

тур нiр па рус кiх шаш ках па мя цi за слу-

жа на га трэ не ра Укра i ны, май стра спор ту 

СССР Ула дзi мi ра Вай се ра. Тур нiр ад быў ся 

на сай це https://www.playok.com/.

Па гля дзi це фраг мент з ан лайн-пар тыi.

№ 63 Dekimpe — Аникеев

Бе лыя прос тыя шаш кi: 46, 48, 49, 42, 

44, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 32, 35, 27, 29, 

25 (16)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 26, 21, 16, 18, 

11, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5 (16)

Бе лыя ме лi маг чы масць пра вес цi 

ўдар.

1. 37-31? 26:28 2. 29-23 21:34 3. 23:01 

Пра па ну ем на шым чы та чам аца нiць на-

ступ ствы гэ тай кам бi на цыi i вы зна чыць 

вы нiк.

Для са ма стой на га ра шэн ня пра па ну-

юц ца кам па зi цыi, скла дзе ныя вя ду чым 

ад дзе ла.

№ 64

№ 64

Бе лыя прос тыя шаш кi: a1, e1, f2, h2, 

c3, e3, a7 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кi: h4, c5, g5, b6, 

d6, b8, d8 (7)

№ 65

Бе лыя прос тыя шаш кi: b2, e3, g3, f4, 

e5, g5 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кi: h2, a3, a5, c5, 

b6, e7, g7 (7)

№ 66

Бе лыя прос тыя шаш кi: 42, 44, 38, 33, 

28, 29, 30, 23, 20 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 41, 39, 31, 21, 

19, 13, 14, 7, 10 (9)

№ 67

Бе лыя прос тыя шаш кi: 48, 43, 29, 30, 

23, 25 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кi: 37, 40, 31, 21, 

19, 14, 10 (7)

Ва ўсiх па зi цы ях бе лыя па чы на юць i 

вый гра юць. Проз вi шчы чы та чоў, якiя ра-

ней за ўсiх да шлюць пра вiль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лi ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн нi.

Вы пуск №116 ад 19.06.20.

№ 58 1. g7-f8 e5:g7 2. f8:h6 h4:f6 3. a7-

b8 c3:a1 4. f2-g3 h2:f4 5. h6:b6 a5:c7 6. 

b8:h8+

№ 59 1. c5-d6 e7:c5 2. d4:d8 f2:f6 3. 

d8:b4 a3:c5 4. c1:a3 c5-d4 5. g1-f2 d4-c3 

6. f2-e3+

№ 60 1, 10, 15, 50+

№ 61 33, 5, 14, 16+

№ 62 6, 1, 48, 50+

Пер шы мi дак лад ныя ад ка зы да сла лi А. Га-

ла ва наў, П. i В. Шуль гi (усе Мiнск). С. Ра шэ-

цiн (Ашмя ны), В. Ду да рэ вiч (в. Но вая Мыш 

Ба ра на вiц ка га ра ё на), Ф. Кар пей, Л. Жы хар 

(абод ва Мя дзел), У. Пань ко (Ка мя нец), I. Ана-

нiч (Грод на), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на).

Пi шы це на ад рас: га зе та «Звяз да», 

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, Мiнск, 220013. 

E-mail: info@zviazda.by або vorush@

yandex.ru

Вi таль ВА РУ ШЫ ЛА, май стар спор ту.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІII квар тал або II паў год дзе 2020 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІI квар тал або ІI паў год дзе 2020 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на III квар тал або 

II паў год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, 

вы ра зай це i да сы лай це да 16 лi пе ня 2020 го да ў рэ дак цыю 

на ад рас: вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, г. Мiнск, 220013.

Ся род пад пiс чы каў 17 лi пе ня 2020 го да бу дуць ра зы гра-
ны 7 та но мет раў A&D i су пер прыз — ма са жор руч ны Bradex. 
Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 
25 лi пе ня 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэдак цыi да 
30 ве рас ня 2020 го да пры па да чы квi танцыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на 
III квар тал або II паў год дзе 2020 го да i паш пар та. Пас ля 30 ве рас ня вы да ча 
пры зоў спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца. Умовы рэ клам най 
гуль нi «Ле та ў ра дасць са «Звяз дой» чы тай це ў ну ма ры 112 га зе ты «Звяз да» 
ад 11 чэр ве ня 2020 го да.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мiн пра вя дзен ня гуль нi — з 15.06.2020 да 30.09.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3800 ад 08.06.2020 го да, вы да дзе на Мi нiс тэр ствам 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

«Ле та ў ра дасць са «Звяз дой»

У на ступ ную ня дзе лю тэ ле-

ка нал АНТ за пус кае но вае 

ку лi нар нае шоу «На род ны 

ку хар». Вас ча ка юць за-

хап ляль ныя «смач ныя» 

па ядын кi i шмат цi ка вых 

рэ цэп таў на лю бы густ.

Як ад зна ча юць ства раль нi-

кi пра гра мы, пад час пра гля ду 

вы ад кры е це для ся бе но выя 

фар бы i ўлас ныя здоль нас-

цi ў ку лi нар ным мас тац тве. 

Да рэ чы, ах вот ныя пра дэ ман-

стра ваць свае ўмен нi па да лi 

больш за 100 за явак. У вы нi ку 

для «зма ган няў» у сту дыi ада-

бра лi 16 прэ тэн дэн таў, якiя ў 

рэ аль ным ча се пра дэ ман стру-

юць тэ ле аў ды то рыi сваё ўмен-

не га та ваць i iм пра вi за ваць на 

кух нi.

— Iдэя ку лi нар най пра гра-

мы, у якой бу дуць удзель нi чаць 

прос тыя лю дзi, а не сла ву тас цi, 

не як амаль ад на ча со ва з'я вi-

ла ся ў нас з Гер ма нам Цi то-

вым. По тым ра зам з Дзмiт ры-

ем Сi ма гам зла дзi лi маз га вы 

штурм — на ра дзiў ся «На род ны 

ку хар». Нам ха це ла ся зра бiць 

пра гра му не столь кi пра ежу, 

коль кi пра лю дзей, пра ад но-

сi ны, пра ку лi нар ныя тра ды-

цыi бе ла ру саў. Мы ста вi лi са-

бе мэ ту па ка заць, як прос та 

ра да ваць ад но ад на го кож ны 

дзень, ка лi га та ваць ра ман-

тыч ныя сня дан кi i вя чэ ры, 

а так са ма за цi ка вiць дзя цей 

ку лi нар ным пра цэ сам, — кажа 

кi раў нiк пра ек та Тац ця на 

РУДАКОЎСКАЯ. — Бо нi што 

так не ўзмац няе ся мей ныя ад-

но сi ны, як пры га та ван не ежы. 

I ня ма больш пра вiль най ежы, 

чым пры га та ва ная до ма.

Не каль кi ме ся цаў пры ма лi 

за яў кi ад па тэн цый ных удзель-

нi каў шоу. Каб паказаць свае 

здоль нас цi, трэ ба бы ло не 

прос та да слаць фо та пры га та-

ва ных страў, але яшчэ i рас ка-

заць пра ся бе, зняць вi дэа вi зi-

тоў ку — бо ка лi для ме дый ных 

лю дзей здым кi — звык лая рэч, 

то ў прос та га ча ла ве ка ка ме ра 

(а на пра ек це iх за дзей нi ча на 

12) мо жа вы клi каць як мi нi мум 

па чуц цё дыс кам фор ту. Ка лi 

для пер ша га эта пу вы бра лi 

30 за явак, то пер шых восем 

прэтэндэн таў за пра сi лi на 

здым кi. Па коль кi «На род на га 

ку ха ра» ства раль нi кi па зi цы я-

ну юць як ся мей на-ку лi нар нае 

шоу, то з кож ным кан кур сан-

там у якас цi су-шэ фа пры яз-

джаў нех та з сям'i — зга дзi-

це ся, га та ваць у ча ты ры ру кi 

ляг чэй i хут чэй, чым у дзве. 

На пры га та ван не страў кож ная 

з ка ман даў мае ўся го толь кi 

45 хвi лiн. Але пад час пра цэ су 

га та ван ня страў, ка лi з не чым 

не спраў ля еш ся, ёсць маг чы-

масць ска рыс тац ца кноп кай 

«Да па мо га экс пер та», i та ды 

мож на ча каць у пад мо гу са бе 

са праўд на га шэф-ку ха ра.

Экс пер ты ацэнь ва юць вы-

нiк ра бо ты па трох кры тэ ры ях: 

сер вi роў ка, тэх на ло гiя пры га-

та ван ня i смак. По тым пе ра-

мож цы ку лi нар ных па ядын каў 

су стрэ нуц ца ў паў фi на ле i фi на-

ле пра гра мы. Яшчэ ад на асаб-

лi васць «На род на га ку ха ра» 

ў тым, што ад зна кi тут бу дуць 

вы стаў ляць у гра мах (мак сi-

маль ная — 100 гра маў). Пад-

трым лi ваць ама та раў шчы ра-

ваць на кух нi бу дуць бе ла рус кiя 

ар тыс ты i на род ныя твор цы ў 

кам па нii вя ду ча га шоу Гер ма на 

Цi то ва. А ацэ няць удзель нi каў 

«На род на га ку ха ра» экс пер-

ты — шэф-ку хар Ан тон Ка ле-

нiк, фер мер Анд рэй Аб ра маў 

i ад на ме дый ная асо ба (гэ ты 

ча ла век бу дзе но вы ў кож ным 

вы пус ку).

Як ад зна ча юць ства раль нi кi 

но ва га шоу, гэ тай пра гра май 

iм хо чац ца аб' яд наць лю дзей 

з роз ных рэ гi ё наў, каб больш 

рас ка заць не толь кi пра ку лi-

нар ныя, але i пра куль тур ныя 

тра ды цыi ў роз ных кут ках на-

шай кра i ны. Бо ўсе ўдзель нi-

кi — гэ та тыя лю дзi, якiя ў сва iм 

на се ле ным пунк це i на сва iм 

ра бо чым мес цы дэ ман стру юць 

Бе ла русь, якая яна ёсць.

Та му ка лi лi чы це га та ван-

не ру цiн най спра вай, то рых-

туй це ся змя нiць сваю дум ку. 

I не пра пус цi це ку лi нар нае шоу 

«На род ны ку хар» у эфi ры АНТ 

12 лi пе ня. Яно бу дзе вы хо дзiць 

кож ную ня дзе лю.

Але на ДРАП КО.

Фо та да дзе на тэ ле ка на лам 

АНТ.

Хто га туе смач ней за ўсiх?
ЖЫЦЬ 

ПА-IН ША МУ
На «Бе ла русь 2» у лi пе нi ча ка ец ца прэм' е ра 
но ва га се зо на рэ алi цi-шоу «Па нен ка-ся лян ка». 
Яго ге ра i нi — гэ та дзяў ча ты з роз ным да стат кам 
(ад на за бяс пе ча ная, а другая — яе поў ная 
су праць лег ласць), i на пра ек це кож ная мае 
маг чы масць па спра ба ваць жыць па-iн ша му.

Па вод ле пра вi лаў пра гра мы, у кож ным вы пус ку дзве ге ра i нi 

пры мя ра юць на ся бе жыц цё ад на ад ной. Ба га тая па нен ка едзе 

на тры днi ў сям'ю «ся лян кi» i жы ве па яе пра вi лах, рас па рад-

ку дня i на гро шы, па кi ну тыя за га дзя (аль бо i без iх), а дру гая 

дзяў чы на, на ад ва рот, атрым лi вае шанц уба чыць, што зна чыць 

быць за мож най — мець iн шае ася род дзе, пра ца ваць у сваё 

за да валь нен не i не лi чыць кож ную ка пей ку. По тым у фi на ле 

ге ра i нi су стрэ нуц ца i па дзе ляц ца сва i мi ўра жан ня мi, на зi ран-

ня мi i вы сно ва мi.

Па за ду ме аў та раў шоу, та кiя пе ра ме ны ў жыц цi ге ра iнь 

да па мо гуць iм пе ра асэн са ваць тое, што яны ма юць ця пер, i 

зра зу мець, ку ды iм вар та ру хац ца ў перс пек ты ве. Са чы це ў 

тэ ле пра гра ме за да тай прэм' ер на га вы пус ку ў эфi ры «Бе ла-

русь 2».

Але на ДРАП КО.

УС ПА МI НА ЕМ 
КЛА СI КУ

На на ступ ным тыд нi, 7 лi пе ня, на ша кра i на 
бу дзе ад зна чаць 138-год дзе з дня на ра джэн ня 
Ян кi Ку па лы. З гэ тай на го ды тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» 
пад рых та ваў тэ ма тыч ны эфiр. Акра мя та го, гле да чоў 
са цы я куль тур на га тэ ле ка на ла ча кае прэм' е ра — 
кан цэрт ан самб ля «Пес ня ры»!

У дзень на ра джэн ня на род на га паэ та мы па чу ем у мiж пра-

грам ных бло ках на «Бе ла русь 3» яго вер шы ў вы ка нан нi вя до-

мых бе ла ру саў, а ў 14.45 вый дзе фiльм «Ян ка Ку па ла: адзi ная 

Паў лiн ка» з цык ла «За пiс кi на па лях». У 15.10 ка нал па ка жа 

кан цэрт На цы я наль на га ака дэ мiч на га кан цэрт на га ар кест ра 

Бе ла ру сi пад кi раў нiц твам пра фе са ра Мi ха i ла Фiн бер га «Ку па ла 

i Ко лас, вы нас га да ва лi».

А вось у су бо ту 11 лi пе ня ў 17.30 «Бе ла русь 3» пра па нуе гле-

да чам но вую кан цэрт ную пра гра му Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ан самб ля «Пес ня ры», якую Бел тэ ле ра дыё кам па нiя за пi са ла ў 

рам ках су мес най з Мi нiс тэр ствам куль ту ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

эфiр най ак цыi «Май стры куль ту ры — ве тэ ра нам». На га да ем, 

увесь юбi лей ны год Вя лi кай Пе ра мо гi са цы я куль тур ны тэ ле ка-

нал бу дзе пе ра но сiць на эк ра ны мiн скiя тэ ат раль ныя сцэ ны i 

кан цэрт ныя за лы.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 117
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