
Аў тар на ступ най за да чы (гл. 

дыя гра му) — мін скі май стар 

Ула дзі мір Сы чоў.

Бе лыя: Крh6, Фс6, Лh5, пе6 

(4).

Чор ныя: Крf6, Сb2, Сс8, Ка6, 

Кс1, пп. b4, е7, f7, g4, h7 (10).

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

* * *

У Мін ску прай шоў дру гі Ме-

ма ры ял Вік та ра Куп рэй чы ка 

па хут кіх шах ма тах. У ім спа-

бор ні ча лі 92 удзель ні кі з 12 

кра ін, у тым лі ку 59 з Бе ла ру сі 

і 24 з Ра сіі. Ся род гуль цоў бы лі 

12 грос май страў, 9 між на род ных 

май строў, 6 май строў ФІ ДЭ. На-

браў шы 8 ба лаў з 10, пе ра мог 

бе ла рус кі грос май стар Сяр гей 

Жы гал ка. 2—4-е мес цы па дзя лі-

лі ра сій скія грос май стры Сяр гей 

Ці вя коў і Юрый Ба ла шоў, ма ла-

ды бе ла рус кі шах ма тыст Мак сім 

Ца рук — па 7,5. На 5—10-м мес-

цах з 7 ба ла мі — Дзя ніс Ла за вік, 

Ві таль Це це раў (Бе ла русь), Яў-

ген Свеш ні каў, Да від Па ра вян, 

Ула дзі мір Мі хай лоў скі (Ра сія), 

Ра фа эл Ва га нян (Ар ме нія). Ся-

род жан чын най леп шы вы нік ва 

ўкра ін скай грос май стар кі На тал-

лі Жу ка вай — 11-е мес ца.

Ад на ча со ва ў ста лі цы пра-

хо дзіў трэ ці чэм пі я нат све ту 

ФІ ДЭ па хут кіх шах ма тах (ра-

пі дзе) і блі цы ся род хлоп чы каў 

і дзяў чы нак да 8, 10 і 12 га доў. 

Юныя шах ма тыс ты прад стаў ля-

лі 35 шах мат ных фе дэ ра цый. 

У агуль ным за лі ку па-за кан ку-

рэн цы яй бы ла Ра сія — 17 ме да-

лёў (6 за ла тых, 4 ся рэб ра ныя і 

7 брон за вых). На ра хун ку бе-

ла ру саў — два за ла тыя ме да лі 

ў ра пі дзе: Ар цём Стры бук стаў 

чэм пі ё нам све ту ся род хлоп чы-

каў да 12 га доў, а Вар ва ра Мац-

ке віч — ся род дзяў чы нак да 8 

га доў. Вось як пе ра ма га лі юныя 

чэм пі ё ны.

Эл дэм Ху бух ша наў — Ар цём 

Стры бук. 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. 

Сc4 Сc5 4. 0-0 Кf6 5. d3 d6 6. a4 

0-0 7. c3 a5 8. Кa3 h6 9. Кc2 Кe7 

10. Лe1 Кg6 11. Кe3 c6 12. Сa2 

Сb6 13. c4 Кf4 14. g3 Кe6 15. 

Кf5 Кc5 16. Сb1 С:f5 17. ef Лe8 

18. Сe3 Кg4 19. Крg2 К:e3+ 20. 

Л:e3 Фf6 21. Кh4 d5 22. cd cd 23. 

Лa3 e4 24. de К:e4 25. Лf3 К:f2 

26. Фf1 Кg4 27. Фc1 Лe2+ 28. 

Крh3 h5 29. Кg2 Кf2+ 30. Л:f2 

Л:f2 31. Лb3 Лe8 32. Кf4 Фg5 33. 

Фd1 Сc7 34. К:d5 Сb8 35. Л:b7 

Л:h2+, 0:1.

Вар ва ра Мац ке віч — Кі ра 

Іза фа та ва. 1. e4 c5 2. Кf3 e6 3. 

d4 cd 4. К:d4 a6 5. c4 Фc7 6. Кc3 

Кf6 7. Сe3 Сb4 8. Сd3 Кc6 9. f3 

d5 10. cd ed 11. 0-0 de 12. К:e4 

К:e4 13. С:e4 0-0 14. Фc2 Сd6 15. 

К:c6 С:h2+ 16. Крh1 bc 17. Ф:c6 

Сe6 18. Ф:c7 С:c7 19. С:a8 Л:a8 

20. b3 Лe8 21. Сf2 Сf5 22. Лfe1 

Лd8 23. Лad1 Лb8 24. Лe7 Сa5 

25. Лa7 Сc2 26. Лdd7 Лc8 27. 

Л:a6 Сf5 28. Лd5 Лc1+ 29. Сg1 

Лc8 30. Лd:a5 Сe6 31. Лa8 Крf8 

32. Л:c8+ С:c8 33. Лa8 Крe7 34. 

Л:c8 f5 35. a4 g5 36. a5 h5 37. 

a6 Крd7 38. Лc1 g4 39. fg hg 40. 

a7 f4 41. a8Ф f3 42. Фd5+ Крe7 

43. Лe1+ Крf6 44. gf gf 45. Ф:f3+ 

Крg5 46. Сe3+ Крg6 47. Лg1+ 

Крh7 48. Фh5х

* * *

У ста лі цы Літ вы прай шоў 

што га до вы су свет ны кан грэс 

па шах мат най кам па зі цыі. 

У яго рам ках ад быў ся ад кры ты 

тур нір па ра шэн ні за дач і эцю-

даў — за ключ ны этап Куб ка 

све ту 2018—2019 га доў. Пе ра-

мог шмат ра зо вы чэм пі ён све ту 

з Поль шчы Пётр Мур дзя, але па 

су ме вы ні каў усіх эта паў Ку бак 

све ту вый граў 16-га до вы ра сій-

скі ра шаль нік Да ні ла Паў лаў.

Ад быў ся так са ма чэм пі я нат 

све ту па ра шэн ні кам па зі цый. 

Пры за вую трой ку скла лі Поль-

шча, Ра сія і Анг лія, а Бе ла русь 

фі ні ша ва ла на 14-м мес цы. За 

на шу ка ман ду вы сту па лі Аляк-

сандр Бу лаў ка (30-е мес ца з 91 

у аса біс тым за лі ку), Мі ка лай 

Сіг не віч і Аляк сандр Мі ха лап. 

У аса біс тым за лі ку чэм пі ё нам 

стаў Пётр Гор скі (Поль шча).

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.Фf6! Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ва сіль Жу ко віч, 

Ігар Ана ніч (ён ра шыў і па пя рэд-

нюю за да чу), Ула дзі мір Ізо таў, 

Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

6 верасня 2019 г.
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ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 76

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі
Ты дзень па мя ці за слу жа на га ар тыс та БССР Ільі Кур-

га на аб вя шчае Бе ла рус кае ра дыё. 9—15 ве рас ня 

ў што дзён най пра гра ме «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё» 

бу дуць гу чаць ра дыё спек так лі і тво ры кла сі каў ай-

чын най лі та ра ту ры ў вы ка нан ні ле ген дар на га дык-

та ра, пад ба дзё рае «Га во рыць Мінск!» яко га больш 

за со рак га доў пра чы на ла ся ўся кра і на.

Ілья Льво віч пай шоў з 

жыц ця 21 жніў ня гэ та га го-

да, але ў фон дах ра дыё за ха-

ва ла ся мност ва па ста но вак, 

пад рых та ва ных «бе ла рус кім 

Ле ві та нам». Част кай гэ тых 

скар баў Пер шы на цы я наль ны 

ка нал па дзе ліц ца са слу ха ча-

мі. Так, 9 ве рас ня пра гу чаць ін сцэ ні роў ка апа вя дан ня Ян кі 

Маў ра «Апош ні вы лет» і паэ ма Пят ра Глеб кі «Муж насць», 

10 ве рас ня — кам па зі цыя «Сцяг бры га ды» па вод ле Ар ка дзя 

Ку ля шо ва, 11 ве рас ня — фраг мент паэ мы Ада ма Міц ке ві ча 

«Пан Та дэ вуш», а 12 ве рас ня — уры вак з апо вес ці Кузь мы 

Чор на га «Скіп' ёў скі лес». Аў ды яс пек такль «Крыж мі ла сэр-

нас ці» па вод ле ра ма на Ва лян ці ны Коў тун, дзе сла ву ты дык-

тар чы тае сло вы ад аў та ра, вый дзе ў эфір 13 і 14 ве рас ня, 

а за вер шыць ты дзень па мя ці фраг мент апо вес ці Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча «Ча зе нія».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Па чуц ці, дэ тэк тыў 
і шо пінг на дэ серт

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» на на ступ ным 

тыд ні па ра дуе гле да чоў ад ра зу ча тыр ма 

за баў ляль ны мі рэ алі ці-пра ек та мі з бліз-

ка га за меж жа. Ужо 10 ве рас ня вый дзе 

рэ алі ці пра мо ду і пры га жосць «Ба гі ня шо-

пін гу. Бліс ку чае вяр тан не», у якім ча ты ром 

дзяў ча там трэ ба бу дзе за ча ты ры га дзі ны 

па тра ціць пэў ную су му на мод ны ўбор — 

ды так, каб атры маць мак сі маль ны бал 

ад са пер ніц і вя ду ча га, экс пер та па сты лі 

Ле а ні да Мар тын чы ка. Між ін шым, ва Украі-

не, дзе і зды ма ец ца пра ект, ён не тра ціць 

па пу ляр нас ці ўжо 7 га доў і 14 се зо наў!

Уве ча ры 11 ве рас ня на «Бе ла русь 

2» — прэм' е ра ра сій ска га эк стрэ маль на-

ра ман тыч на га рэ алі ці-шоу «Ка хан не на 

вы жы ван не». Ра ман ты ка тут у тым, што 

вы пра ба ван не пра хо дзяць за ка ха ныя па ры, 

якія ад праў ля юц ца ў Тай ланд, а эк стрым — 

у тым, што вод пуск ад бы ва ец ца зу сім не па 

сіс тэ ме «ўсё ўклю ча на», а як па ла са пе ра-

шкод і іс пы таў рэў нас цю, по бы там, джунг-

ля мі і на ват... дэ тэк та рам хлус ні. Удзель ні кі 

мо гуць атры маць буй ны гра шо вы прыз, але 

мо гуць і па сва рыц ца на заў сё ды.

Рэ алі ці-шоу «Шэр ла кі», якое вый дзе 

13 ве рас ня, ка жа са мо за ся бе: гэ та дэ-

тэк тыў ны квэст, дзе кож на му ўдзель ні ку 

да ста юц ца ро лі — ад зла чын цы да след-

чых. За да ча пер ша га — за блы таць сля ды, 

а дру гіх — раз блы таць спра ву і за 40 хві лін 

гуль ні вы явіць зла мыс ні ка.

На рэш це, 14 ве рас ня су стра кай це 

смач ную прэм' е ру «Ка роль дэ сер таў» — 

спа бор ніц тва во пыт ных кан ды та раў у пры-

га та ван ні ла сун каў, больш па доб ных да 

тво раў мас тац тва. Га лоў нае на час пра-

гля ду гэ та га рэ алі ці-шоу — ад сес ці як ма га 

да лей ад ха ла дзіль ні ка.

Па лёт з фан та зі яй
Так са ма ў ве рас ні ў эфі ры «Бе ла русь 2» 

з'я віц ца што тыд нё вы пра ект для ама та раў 

па да рож ні чаць па све це — трэ вел-шоу «Се-

ла па ля це ла». Тут не бу дзе цы тат з агляд-

най эк скур сій най пра гра мы, па рад па вы ба-

ры ста тус на га атэ ля і пе ра лі ку куль тур ных 

тра ды цый да лё кіх на ро даў, за тое бу дуць 

ня прос тыя за дач кі для ка рэс пан дэн та. За 

кож нае вы ка на нае за дан не з пя ці вы пра ба-

ван няў ге ра і ні пра гра мы бу дуць вы да ваць 

гро шы, за якія і трэ ба пра жыць у чар го вай 

кра і не, а ка лі за дан не не вы ка на на і гро шай 

ня ма — кру ці ся як са бе хо чаш...

Пры нам сі, вось што сцвяр джа юць у 

анон се ства раль ні кі пра гра мы: «У нас усё 

вы ра шае не во ля лё су, а фан та зія зды мач-

най гру пы і вы нос лі васць вя ду чай. Ні я кіх 

сум ных эк скур сій, толь кі са праўд ныя эмо-

цыі і рэ аль нае жыц цё!» На коль кі абя цан ні 

су па дуць з рэ ча іс нас цю, да ве да ем ся ўжо 

15 ве рас ня.

Твор часць
Ужо ў гэ ту су бо ту, 7 ве рас ня, са цы я-

куль тур ны ка нал «Бе ла русь 3» прад ста-

віць прэм' е ру цык ла пра грам «На род ны 

май стар» і, ад па вед на, рас ка жа пра ўла-

даль ні каў зван ня «На род ны май стар Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь». Ці ве да лі вы, коль кі 

твор чых зем ля коў з за ла ты мі ру ка мі ўва-

хо дзіць у ай чын ны Са юз май строў? Больш 

чым 700 ча ла век, якія ўва саб ля юць вя лі кі 

спектр раз на стай ных ра мёст ваў: ган чар-

ства, разь ба па дрэ ве, пля цен не з са лом кі 

і ла зы, вы ці нан ка, вы шыў ка, аб ра да вая 

ляль ка, ка валь скае мас тац тва, апра цоў-

ка ка ме ню.

Пра тое, якім шля хам той ці ін шы са-

ма быт ны май стар прый шоў да твор час ці, 

чым ён за хап ля ец ца сам і ўраж вае ін шых, 

як раз і апа вя дзе но вая пра гра ма.

Лёг ка ат ле тыч нае спа бор ніц-

тва Еў ро па — ЗША, якое лі-

та раль на праз не каль кі дзён 

прой дзе на на цы я наль ным 

алім пій скім ста ды ё не «Ды-

на ма» ў Мін ску, невы пад ко ва 

атры ма ла гуч ную наз ву «Матч 

ста год дзя». Удзел у пер шым 

спар тыў ным су праць ста ян ні 

кан ты нен таў са праў ды возь-

муць най леп шыя спарт сме ны 

з су свет ных збор ных, у тым 

лі ку — бе ла ру сы.

Па ка заць спар тыў нае шоу у поў-

ным аб' ёме абя ца юць тэ ле ка на лы 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. «На спа бор-

ніц твах бу дуць пра ца ваць пяць рэ-

жы сёр скіх груп: ча ты ры бе ла рус кія і 

ад на швед ская, — анан су юць у ме-

ды я хол дын гу. — Мы за дзей ні ча ем 

са мае вы со ка тэх на ла гіч нае аб ста-

ля ван не, у тым лі ку тры пе ра соў-

ныя тэ ле стан цыі, а спар тыў ны ка-

нал «Бе ла русь 5» не толь кі па ка жа 

«Матч ве ку» ў пра мым эфі ры, але 

і зла дзіць на ста ды ё не «Ды на ма» 

вы яз ную сту дыю, дзе бу дуць за-

піс вац ца ін тэр в'ю з лёг ка ат ле та мі, 

трэ не ра мі і экс пер та мі».

9 ве рас ня ў 17.40 на «Бе ла-

русь 5» вый дзе пе рад мат ча вае 

«Прэв'ю» з за про ша ны мі гас ця мі і 

шэ ра гам сюр пры заў, у 18.10 ка нал 

па ка жа ў пра мым эфі ры ўра чыс тую 

цы ры мо нію ад крыц ця мат ча вай су-

стрэ чы Еў ро па—ЗША, а з 19 га дзін 

пач нец ца пер шы дзень спа бор ніц-

тваў па між кан ты нен та мі. У гэ ты ж 

час лёг ка ат ле тыч ныя стар ты тра-

пяць у транс ля цыю і 10 ве рас ня. 

Усе на ві ны і ка ляс пар тыў ныя па дзеі 

апе ра тыў на рас ка жуць зем ля кам і 

за меж най аў ды то рыі жур на ліс ты 

Агенц тва тэ ле на він, Пер ша га на-

цы я наль на га ка на ла Бе ла рус ка га 

ра дыё і між на род на га ра дыё «Бе-

ла русь».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі Да гнаць 
і пе ра гнаць Аме ры ку!

ГО ЛАС НА ШАЙ ПА МЯ ЦІ

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IV квар тал або ІI паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або на ІІ паў год дзе 
2019 г., за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 16 кастрычніка 
2019 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 17 кастрычніка 2019 го да бу дуць ра зы гра ны 
сем фітнес-трэкераў і су пер прыз — ровар Mikado. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 27 кастрычніка.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31 снежня пры па-
да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або на ІІ паў-
год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 31 снежня вы да ча пры зоў спы ня-
ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні 
«Жывіце здорава са «Звяздой»!» чы тай це ў ну ма-

ры 168 га зе ты «Звяз да» ад 05.09.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 06.09.2019 да 31.12.2019.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3563 
ад 28.05.2019 г. вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Жывіце здорава са «Звяздой»!

ТРЫ НА ГО ДЫ ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР


