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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Сваю но вую за да чу пра па-
нуе чы та чам Мі ха іл Ко шаль з 
Мін ска (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крb1, Фс1, Ла3, 
Сd4, Ke7 (5)

Чор ныя: Кре4, Лh4, Cg1, 
пg4 (4).

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, 220013, 
г. Мінск) або на элект рон ны ад-
рас вя ду ча га ад дзе ла: vadіm_
ne67@maіl.ru

*  *  *
Як мы ўжо па ве дам ля лі, за-

вяр шы лі ся сё лет нія чэм пія на ты 
Бе ла ру сі па шах ма тах. У муж-
чын зма га лі ся чатыры грос-
май стры, тры між на род ныя 

май стры і тры май стры ФІ ДЭ. 
Ад сут ні чаў адзін з най мац ней-
шых бе ла рус кіх шах ма тыс таў 
Ула дзі слаў Ка ва лёў. А пе ра мог 
грос май стар Аляк сей Аляк-
санд раў (чэм пі ё нам ён стаў 
шос ты раз, пры чым двой чы 
за пар у апош нія два га ды). На 
дру гім мес цы — грос май стар 
Кі рыл Сту пак, на трэ цім — між-
на род ны май стар Мі ха іл Ні кі-
цен ка. У тур ні ры зма га лі ся два 
зу сім яшчэ ма ла дыя шах ма тыс-
ты: 12-га до вы Ар цём Стры бук 
з дзевяці пар тый восем прай-
граў пры ад ной ні чы ёй, а вось 
13-га до вы Дзя ніс Ла за вік за няў 
шос тае мес ца, на браў шы 50 % 
маг чы мых ач коў.

Вось ад на з вы ра шаль ных 
пе ра мог чэм пі ё на.

Аляк сей Аляк санд раў — Мі-
ха іл Ні кі цен ка. 1. c4 e5 2. Кc3 Кf6 
3. Кf3 Кc6 4. e4 Сb4 5. d3 d6 6. a3 
Сa5 7. h3 h6 8. g3 Сe6 9. Сg2 Кh7 
10. b4 Сb6 11. Кa4 Кg5 12. К:b6 
К:f3+ 13. Ф:f3 ab 14. Сb2 Кd4 15. 
С:d4 ed 16. e5 Лa7 17. 0-0 de 18. 
Фh5 Фg5 19. Фe2 0-0 20. h4 Фf6 
21. f4 Фg6 22. Крh2 Сg4 23. Фd2 
Сf5 24. fe С:d3 25. Лf4 c5 26. Сd5 
Сf5 27. g4 С:g4 28. Фg2 Сh5 29. 
Фf2 Лaa8 30. Лg1 Фd3 31. e6 Фe2 
32. Ф:e2 С:e2 33. e7 d3 34. efФ+ 
Л:f8 35. Сf3 Лe8 36. С:e2 Л:e2+ 
37. Крg3 Лa2 38. Крf3 Л:a3 39. 
b5, 1:0.

У жан чын ба раць бу вя лі тры 
грос май стры, адзін між на род ны 
май стар і два май стры ФІ ДЭ. 
Чэм пі я нат сен са цый на вый гра-
ла 12-га до вая Аляк санд ра Та-
ра сен ка, ся мі клас ні ца з Брэс та 
(трэ нер Ула дзі слаў Ка та шук). 
Пе рад тым яна гэ так жа не ча-
ка на ста ла чэм пі ён кай кра і ны 
да 20 га доў, а ця пер атры ма-
ла за пар сем пе ра мог, ні чы ёй 
у вось мым ту ры за бяс пе чы ла 
са бе чэм пі ён скі ты тул і толь кі 
ў апош нім ту ры ад ну пар тыю 
прай гра ла. На дру гім мес цы — 
май стар ФІ ДЭ На тал ля Ку сян-
ко ва, на трэ цім — грос май стар 
Ген ры е та Лаг ві ла ва.

Пра па ну ем дзве пе ра мож-
ныя пар тыі но вай чэм пі ён кі.

Аляк санд ра Та ра сен ка — 
Яна Іль ю чык. 1. d4 Кf6 2. Кc3 
g6 3. e4 d6 4. Сg5 Сg7 5. e5 Кfd7 
6. f4 h6 7. Сh4 g5 8. Сf2 de 9. fe 
Кf8 10. Сc4 Сe6 11. d5 Сf5 12. 
Фf3 Сg6 13. e6 Фc8 14. 0-0-0 
Кh7 15. h4 h5 16. g4 Кf6 17. hg 
К:g4 18. Сg3 Кe5 19. Фe2 К:c4 
20. Ф:c4 Кa6 21. Кf3 c6 22. Сe5 
С:e5 23. К:e5 cd 24. ef+ С:f7 25. 
Фa4+ Крf8 26. Лhf1, 1:0.

Аляк санд ра Та ра сен ка — Ра-
хіль Эй дэль сон. 1. f4 d6 2. g3 g6 
3. Сg2 Сg7 4. d3 e5 5. Кc3 ef 6. 
С:f4 Кc6 7. Кf3 Кf6 8. 0-0 h6 9. e4 
Сg4 10. h3 Сe6 11. d4 d5 12. ed 
К:d5 13. К:d5 С:d5 14. Фe2+ Фe7 

15. Ф:e7+ Кр:e7 16. Лae1+ Крd8 
17. Кe5 С:g2 18. К:f7+ Крd7 19. 
Кр:g2 Лhe8 20. Кe5+ К:e5 21. 
С:e5 С:e5 22. Л:e5 Л:e5 23. de 
Лe8 24. Лf7+ Крd8 25. Лf6 Л:e5 
26. Крf3 Лb5 27. b3 Лb6 28. Л:b6 
ab 29. Крe4 Крe7 30. Крe5 Крf7 
31. a4 Крe7 32. b4 Крf7 33. c4 
Крe7 34. a5 ba 35. ba Крd7 36. 
Крf6 Крd6 37. Кр:g6 Крc5 38. 
Кр:h6 Кр:c4 39. g4 Крd5, 1:0.

*  *  *
Кі рыл Сту пак на тур ні ры ў 

Со чы (52 удзель ні кі) па дзя ліў 
1—2-е мес цы з укра ін скім грос-
май страм Ста ні сла вам Баг да-
но ві чам і пе ра мог яго ў да дат-
ко вым мат чы з дзвюх пар тый. 
Аляк сей Аляк санд раў па дзя ліў 
тут 3—5-е мес цы. Аляк сей Фё-
да раў па дзя ліў 5—6-е мес цы на 
Ме ма ры я ле Ча ба нен кі ў ста лі цы 
Мал до вы. У Грод не на Ме ма рыя-
ле Да бку са ў пры за вую трой ку 
ўвай шлі: у ра пі дзе — Ула дзі мір 
Ве ра мей чык, Анд рэй Ма люш і 
Анд рэй Аль хо вік, у блі цы — Анд-
рэй Ка ва лёў, Ула дзі мір Ве ра-
мей чык і Анд рэй Аль хо вік.

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

вы пус ку: 1. Фс5! Пер шы мі пра-
віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, Ула-
дзі мір Ізо таў, Ва сіль Жу ко віч, 
Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 72

Фес ты валь прой дзе ў апош нія вы хад ныя лі пе ня на Ма гі лёў-
шчы не, на бе ра зе Чы гі рын ска га ва да схо ві шча ў па сёл ку Гру дзі-
чы на Бы хаў ска га ра ё на. Удзель ні ка мі яго ста нуць вы ка наў цы 
з роз ных кра ін све ту: Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Чэ хіі, 
Літ вы, Эс то ніі, Іс па ніі, так са ма, па вод ле слоў арт-ды рэк та ра «Вя-
лі кай бард-ры бал кі» Воль гі За лес кай, ча ка юц ца му зы кан ты з 
ЗША.

«Вя лі кая бард-ры бал ка» ад бы ва ец ца што год, па чы на ю чы з 
2010-га, і па сту по ва вы рас ла з між рэ гі я наль на га твор ча-спар-
тыў на га фо ру му да між на род на га. Як пад лі чы лі ар га ні за та ры, за 
ўсе га ды пра вя дзен ня тут вы сту пі лі аў та ры-вы ка наў цы і ка лек-
ты вы з 14 кра ін све ту, а па слу ха ла і па гля дзе ла кан цэр ты звыш 
15 ты сяч гас цей.

У пра гра ме фэс ту 2019 го да — соль ныя кан цэр ты і твор чыя 
пра ек ты па пу ляр ных вы ка наў цаў аў тар скай пес ні, джа за вых і ін-
стру мен таль ных ан самб ляў, вы ступ лен не лаў рэ а таў і пе ра мож цаў 
роз ных га доў кон кур су «З пес няй па жыц ці», кон курс «Гі та ра па 
кру зе», а так са ма ўжо тра ды цый ныя спа бор ніц твы па спар тыў-
най рыб най лоў лі, ла знева-азда раў лен чая пра гра ма, ад кры ты 

тур нір па пляж ным ва лей бо ле, тан ца валь ны ма ра фон, кон курс 
«Ка ра ле ва бард-ры бал кі» з май страм бе ла рус ка га фіт нес-ру ху 
На тал ляй На ва жы ла вай, ку бак па бе гу і ін шыя ме ра пры ем ствы. 
Ся род на ві нак — му зыч ная пля цоў ка «Адэ скі дво рык», брэйн-рынг, 
ку лі нар ныя шоу, май стар-кла сы і кон кур сы пад кі раў ніц твам бар да, 
пісь мен ні ка, ін тэ ле кту а ла і тэ ле вя ду ча га Ба ры са Бур ды. У ад ным 
з ку лі нар ных спа бор ніц тваў, на прык лад, удзель ні кам трэ ба бу дзе 
«скан стру я ваць» бу тэрб род — з пра дук таў кам па ній-парт нё раў, 
а так са ма з улас ных, пры чым фан та зію і коль касць ін грэ ды ен таў 
ні хто не аб мя жоў вае, але трэ ба ўклас ці ся ў час: 20 хві лін.

Квіт кі на «Вя лі кую бард-ры бал ку» кош там у 20 руб лёў мож-
на бу дзе на быць не па срэд на на мес цы пра вя дзен ня фес ты ва-
лю. Акра мя та го, ах вот ныя мо гуць за га дзя аран да ваць мес ца 
ў па ла тач ным га рад ку, па ста віць сваю па лат ку на спе цы яль на 
ад ве дзе ных пля цоў ках аль бо раз мяс ціц ца ў на ва коль ных аг-
ра ся дзі бах. Пад ра бяз ней з пра гра май фэс ту, кар тай пра ез ду і 
ўмо ва мі рэ гіст ра цыі і раз мя шчэн ня мож на азна ё міц ца на сай це 
ме ра пры ем ства http://bard-rybalka.by.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ФЕС ТЫ ВАЛЬ
Ка лі ўба чыць «Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску» хо чац ца, а вы брац ца ў Ві цебск 
на на ступ ным тыд ні ні як не атрым лі ва ец-
ца, за сму чац ца не вар та. Знач ную част ку 
фес ты валь ных кан цэр таў па ка жуць тэ ле-
ка на лы Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

Так, цы ры мо нію ад крыц ця між на род на-
га фо ру му мас тац тваў 11 лі пе ня па ка жуць 
«Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 24», не ўпус ка-
ю чы ні вод на га ўдзель ні ка — ад ак са ка-
лаў эст ра ды Ва ле рыя Ля вонць е ва і гур та 
«Сяб ры» да су час ных тру ка чоў ін стру-
мен та ліс таў, хо ру Свя та-Елі са ве цін ска га 
жа но ча га ма нас ты ра, ар тыс таў ба ле та 
Люд мі лы Улан ца вай і Эве на Ка пі тэ на, за-
вад ных ба ра бан шчы каў са шко лы Rассооn 
Bаtuсаdа і спе цы яль ных гас цей з Іта ліі, 
ЗША, Шве цыі, Мал до вы, Укра і ны, Чэ хіі 
і Ка зах ста на. 

12 лі пе ня ў пра мой транс ля цыі бу дзе 
па ка за ны кан цэрт «Са юз ная дзяр жа ва 
за пра шае...», пры све ча ны 50-год дзю 
ле ген дар на га ан самб ля «Пес ня ры» і 
20-год дзю ўлас на Са юз най дзяр жа вы 
Бе ла ру сі і Ра сіі. 

10—12 лі пе ня «Бе ла русь 3» па ка-
жа дзі ця чы між на род ны кон курс «Ві-
цебск-2019», ад пер ша га вы ступ лен ня 
да ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў, а 13 
і 14 лі пе ня ў пра мым эфі ры вы сту пяць 
удзель ні кі кон кур су вы ка наў цаў эст-

рад най пес ні «Ві цебск-2019» са 
сла вян скі мі і су свет ны мі хі та мі — 
пер шыя пра гу чаць пад ар кестр 
пад кі раў ніц твам ма эст ра Мі ха і ла 
Фін бер га, дру гія — пад фа наг ра-
му «мі нус 1». На рэш це ўра чыс тую 
цы ры мо нію за крыц ця тэ ле гле да чы 
ўба чаць ад на ча со ва з пуб лі кай у 
Лет нім ам фі тэ ат ры 15 лі пе ня — 
так са ма на «Бе ла русь 1» і «Бе ла-
русь 24».

Акра мя та го, ужо з 8 лі пе ня на 
«Бе ла русь 1» бу дуць вы хо дзіць 
што дзён ныя «Ба зар ныя гіс то-
рыі» — квін тэ сэн цыя куль тур ных 
на він і ўра жан няў. А паз ней у эфір 
ка на лаў ме ды я хол дын га вый дуць 
кан цэр ты «За ла ты хіт», «Шан сон-
ТБ — усе зор кі», пра гра ма Іры ны 
Да ра фе е вай «Акры ляй» 
і Прэ зі дэнц ка га ар кест ра 

Бе ла ру сі «Увер цю ра да фес ты-
ва лю: ад кла сі кі да ро ка» і ін шыя, 
якія за пі ша Ге не раль ны прад зю-
сар скі цэнтр Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі.

ЮБІ ЛЕЙ
Да 70-год дзя вя до ма га са вец-

ка га і ра сій ска га кі на рэ жы сё ра 
Паў ла Лун гі на, якое зда рыц ца 
12 лі пе ня, тэ ле ка нал «Куль ту ра» 
па ра дуе гле да чоў пад бор кай 
філь маў май стра.

У гэ тым спі се, на ту раль на, не ўсе ча-
ты ры дзя сят кі кар цін, зня тых рэ жы сё рам, 
а толь кі ма лень кая част ка, ні бы та зрэз 
твор час ці Лун гі на роз ных га доў: «Так сі-

блюз» (1990), з якім май стар атры маў прыз 
Кан ска га фес ты ва лю за най леп шую рэ жы-
су ру, «Вя сел ле» (2000), «Вост раў» (2006), 
які пры нёс Лун гі ну не каль кі прэ стыж ных 
ра сій скіх кі на прэ мій, «Цар» (2009), «Ды-
ры жор» (2012), а так са ма да ку мен таль ная 
стуж ка «Ма на ло гі кі на рэ жы сё ра». У апош-
няй рэ жы сёр, сцэ на рыст, ак цёр і прад зю-
сар рас па вя дае не толь кі пра атры ма ныя 
ўзна га ро ды і га на ро выя зван ні, але пра 
твор чыя і жыц цё выя прын цы пы і па каз у 
кож най кар ці не «пра чы нан ня ду шы» ча-
ла ве ка...

СПРА ВЕ ЧАС
Як знай сці пад пра цоў ку на адзін 

дзень — ка лі вы рап тоў на тра пі лі пад ска-
ра чэн не, аль бо тэр мі но ва па трэб ныя гро-

шы, аль бо ча со ва не ма е це маг чы мас ці 
пра ца ваць па ста ян на? Ад каз на гэ та пы-
тан не шу ка юць і, што ха рак тэр на, зна хо-
дзяць ства раль ні кі пра гра мы «Па ля ван не 

на ра бо ту», якая вы хо дзіць на ка на ле 
«МІР».

Ма са жыст, фо та ма дэль і фа то граф, 
ра бот нік сфе ры гра мад ска га хар ча-
ван ня... Кож ны ты дзень па ня дзе лях 
вя ду чыя на ўлас ным во пы це пе ра кон-
ва юц ца, у чым плю сы і мі ну сы роз ных 
ві даў ра за вых пад пра цо вак, на якія 
пад вод ныя ка мя ні мож на на сту піць 
па ня ве дан ні, і на якую су му за роб ку 
мож на раз ліч ваць пры сва бод ным ра-
бо чым гра фі ку. «За раб ля ем лёг ка і з 
ра дас цю!» — за клі ка юць тэ ле ві зій ні кі. 
На коль кі гэ та атрым лі ва ец ца — гля дзі-
це са мі.

ТРЫ НА ГО ДЫ 
ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР

За пра шаль нікЗа пра шаль нік Пад гі та ру, ка ля вог ні шча 
і з бу тэрб ро да мі ад Ба ры са Бур ды

Дзя ся тае му зыч на-спар тыў нае свя та «Вя лі кая бард-ры бал ка» ча кае гас цей


