
7 чэрвеня 2019 г.

ШАШКІ

(«Звязда»)

Выпуск № 90

З 24 мая да 2 чэрвеня ў Мінску
ў РЦАП па шахматах і шашках
прайшлі чэмпіянаты Беларусі па
шашках-64 сярод мужчын і жанчын.
Чэм пі ён кай кра і ны ся род
жан чын ста ла між на род ны
грос май стар Ве ра Хва шчынская (Бабруйск) — 18 ачкоў з
22 магчымых. Такі ж вынік, але
з трохі горшым каэфіцыентам,
прынёс сярэбраны медаль міжнароднаму майстру Яне Якубовіч. Бронзавую ўзнагароду выйграла майстар спорту Вік торыя
Нікалаева — 16 ачкоў. У мужчын пераможцам выйшаў дзеючы чэмпіён свету міжнародны
грос май стар Ігар Мі халь чанка (Ваў ка выск) — 18 ач коў з
26 магчымых. Па 17 ачкоў набралі міжнародны гросмайстар
Анд рэй Ва люк (Мінск) і яшчэ
адзін прад стаў нік Ваў ка выс ка
кандыдат у майстры Арцём Ціханаў. Лепшы каэфіцыент аддаў
срэбра старшаму па званні.
Паглядзіце цікавыя фрагменты гульняў з гэтых спаборніцтваў.
Для самастойнага рашэння
прапануюцца кампазіцыі, складзеныя вядучым адзела.
№ 43 А. Ціханаў — Я. Кандрачэнка.

Белыя простыя шашкі: a5,
c1, c3, e1, f2, f4, h6 (7).
Чорныя простыя шашкі: b8,
c5, c7, d6, d8, f8, h4 (7).
Чорныя выкарыстоўвалі тактычныя нюансы пазіцыі. 13... cb4!
14.cd4 de5 15.dxf6 fe7 16.axc3
exg1 17.hg7 hg3 і неўзабаве перамаглі.
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№ 44 Я. Якубовіч — В. Хвашчынская.
Белыя простыя шашкі: с1,
e1, f4, h4, h6 (5).
Чорныя простыя шашкі: c5,
d6, e7, f6, f8 (5).
Белыя для абароны падключылі тактыку 1.cd2 cb4 2.fe5 fd4
3.hg7 fh6 4.hg5 hf4 5.de3=
Г. Андрэеў (Латвія) даслаў
свае варыяцыі на кампазіцыі,
раней апублікаваныя ў нашым
аддзеле.
№ 45
Белыя простыя шашкі: 13,
18, 22, 23, 29, 31, 33, 37, 40, 41,
43 (11).
Чорныя простыя шашкі: 2, 4,
7, 10, 11, 21, 26, 30, 34, 45 (10).
Наступная кампазіцыя складзена па правілах бразільскіх
шашак.
№ 46. Белыя простыя шашкі:
c1, f2, e3, c5, b6, d6, f6, c7 (8).
Чорныя простыя шашкі: c3,
d4, a5, h6, a7, b8, d8 (7).
Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.
Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.
Праверце свае рашэнні: выпуск № 89 ад 24.05.2019.
№ 40. 1.b6-c7 d8:b6 2.f2-g3
h4:f2 3.g1:e7 f8:d6 4.h6:a7 h2-g1
5.d4-c5
№ 41. 1.b6-c7 d8:d4 2.f2-g3
h4:f2 3.g1:e7 f8:d6 4.h6:g1+
№ 42. 1.3328 3950 2.1813
1908 3.2823 5017 4.2721 1627
5.3203 2631 6.0320 (ЧПР заўва жыў Г. Анд рэ еў, Лат вія)
6.03х25,3136 7.2033 3641 8.3306
4147 9.0601+
Дакладныя адказы даслалі
В. Дударэвіч (вёска Новая Мыш
Баранавіцкага раёна), Ф. Карпей (Мядзел), У. Статкевіч (пасёлак Зялёны бор Івацэвіцкага
раёна), У. Панько (Камянец),
І. Ананіч (Гродна), А. Шурпін (Івянец), В. Ваўчкоў (Маладзечна),
П. і В. Шульгі, А. Ліцвінаў (усе
Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі
раён), В. Бандарык (Мінскі р-н),
С. Рашэцін (Ашмяны).
Пі шы це на ад рас: га зе та
«Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск, e-maіl:
іnfo@zvіazda.by, або vorush@
yandex.ru.
Віталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.

Тэлесеткі

Сядзі і глядзі

«СПОРТ-ФАКТАР» УЗНАГАРОДЗІЎ
НАЙМАЦНЕЙШЫХ
Днямі фінішаваў тэлевізійны праект «Спорт-фактар»,
зладжаны каналам АНТ пры падтрымцы Міністэрства спорту і турызму Беларусі і прымеркаваны да ІІ Еўрапейскіх
гульняў. Удзел у ім узялі 24 чалавекі, падзеленыя на шэсць
камандаў — бізнесмены, грамадскія дзеячы, артысты, тэлевядучыя, спартсмены і тэлегледачы, — якія на працягу
двух месяцаў спаборнічалі ў розных дысцыплінах будучага
спартыўнага форуму.
Удзельнікі выпрабоўвалі сябе ў стэндавай стральбе, эстафеце 4х100 метраў, веславанні на байдарцы, велатрэку і
пляжным футболе. Самым траўманебяспечным відам праграмы стала велагонка, бо трэкавыя веласіпеды ў прамым
сэнсе — без тармазоў. Але і пасля траўмаў і падзенняў ніхто
не сышоў з дыстанцыі: бізнес-лэдзі Вольга Рачко падтрымлівала сваю каманду, нават знаходзячыся ў гіпсе!
Спаборніцтвы ішлі па алімпійскай сіс тэме: каманда,
якая прайгравала на кожным этапе, выбывала з праекта.
Наймацнейшай жа сярод усіх стала каманда грамадскіх
дзеячаў «Мара», у якую ўваходзілі алімпійскі чэмпіён у
веславанні на каноэ, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Аляксандр Багдановіч, першы сакратар
Мінскай абласной арганізацыі БРСМ Кірыл Шык, афіцыйны прадстаўнік МУС палкоўнік міліцыі Вольга Чамаданава,
а таксама «Другая віцэ-міс Беларусь—2018» Настасся
Лаўрыновіч. Пераможцам дастаўся галоўны прыз: кубак
праекта «Спорт-фактар», білеты на цырымонію адкрыцця ІІ Еўрапейскіх гульняў, грашовыя сертыфікаты, імянныя банкаўскія карткі ад партнёраў конкурсу. Атрымалі
грашовыя прызы і спецыяльныя падарункі сярэбраныя
медалісты — каманда тэлегледачоў «Шторм» і бронзавыя — каманда «Бізнес-team».
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

«...А НОЧЧУ — АМЛЕТ!»

35 гадоў таму на экраны выйшла лірычная камедыя «Адзінокім даецца інтэрнат»
Для пачатку — крыху
лічбаў. У 1984 годзе на
Усесаюзным кінафес тывалі ў Кіеве гэты фільм
Самсона Самсонава атрымаў прыз як найлепшая
кінакамедыя, а актрыса
Наталля Гундарава па апытанні часопіса «Савецкі экран» стала найлепшай актрысай. Толькі за год фільм
убачылі 23,2 мільёна гледачоў. А ў здымках узялі
ўдзел 500 сапраўдных ткачых з
Іванава — што праўда, потым
некаторыя актывісткі з іх ліку
пісалі ў газеты гнеўныя лісты,
маўляў, нічога падобнага на падзеі кінастужкі ў іхніх інтэрнатах
не адбываецца, і наогул фільм
прыніжае і зневажае жанчын...
Але час расставіў усё па належных месцах, і сёння карціна трывала ўвайшла ў залаты фонд
савецкага кіно.
Пачалася ж гісторыя «Адзінокіх...» у 1980-м, калі сцэнарысту Аркадзю Ініну даслалі на
пошту з розных куткоў краіны
падобныя газетныя аб'явы —
так і так, адзінокая жанчына
жадае пазнаёміцца з прыстойным мужчынам. На той час гэта гучала па-дзікунску: як гэта,
жанчына сама прапаноўвае сябе? Але сцэнарыст убачыў за
маленькімі абвесткамі вялікую

праблему — адзіноты, і адправіўся ў інтэрнат станкабудаўнічага завода, дзе доўга гутарыў
з дзяўчатамі, занатоўваючы
кожную дэталь. Гэтыя падгледжаныя жыццёвыя гіс торыі і
склаліся потым у адну.
Роля цэнтральнага персанажа — перадавой ткачыхі і па
сумяшчальніцтве свацці Веры
Голубевай — адразу прыдумвалася пад Наталлю Гундараву, хоць рэжысёр спрабаваў і
іншыя варыянты. Але на здымачнай пляцоўцы аказалася,
што выбар самы той. Самаадданая працавітасць і разам
з тым мяккая інтэлігентнасць
Гундаравай зачаравалі ўсіх.
Без спроб быў зацверджаны
на ролю каменданта Вік тара
Пятровіча — былога марака,
якога кінула жонка, — і Аляксандр Міхайлаў. Яму нават не

спатрэбілася ўжывацца ў
вобраз «марскога ваўка»,
бо акцёр калісьці насамрэч
працаваў памочнікам матарыста і хадзіў па Ахоцкім,
Берынгавым і Японскім морах. Дарэчы, ён сам прыдумаў свайму герою суровы
шрам на ўвесь твар.
Аднаго з жаніхоў, «усходняга мужчыну з пышнымі вусамі», хацелі зрабіць грузінам. Але сыграў
яго армянін Фрунзік
Мкртчан, ды так удала, што вобраз стаў
адным з самых яскравых у фільме. Кажуць, што якраз акцёр прыдумаў сцэну,
дзе яго герой прыносіць да навагодняга
стала кавун (дарэчы,

узімку яго знайшлі толькі на
ВДНГ, дый тое мас такам па
рэквізіце давялося маляваць
на зя лё най яга дзе чор ныя
палоскі).
Хочаце наноў згадаць атмасферу дзявочага інтэрнату, убачыць гісторыю простага шчасця
і пачуць словы кахання на армянскай мове? Уключыце канал
«Культура» 11 і 12 чэрвеня —
у гэтыя дні якраз будзе ісці
«Адзінокім даецца інтэрнат».

 Сказана!
«Я не ўмею есці тое, што ты ўмееш гатаваць!»
«Гэта інтэрнат ткацкага камбіната альбо прытон у неапальскім порце?»
«Пісьменнік быў, Стэндаль. Піў чырвонае па-чорнаму».
«Вось жэнішся, тады і ўзрадуешся!»
«Дурань ты, боцман, і жарты ў цябе дурныя».
«Муж як муж. На ўзроўні сусветных стандартаў».
«Агульная кухня — гэта ж рассаднік усіх псіхалагічных канфліктаў!»
«Раніцай — яечня, днём — яечня, вечарам — яечня, а ноччу — амлет! Хутка я буду кудахтАць, як кураня».
«Хлопец добры, а гарэлка дрэнная».

«Свежыя навіны ад «Звязды»!»
Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на ІІІ квартал або ІІ паўгоддзе 2019 г., запаўняйце картку
ўдзельніка, выразайце і дасылайце да 16 ліпеня
2019 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
Сярод падпісчыкаў 17 ліпеня 2019 года будуць
разыграны сем умывальнікаў «Акватэкс» і суперпрыз — душавая кабіна «Акварэль». Вынікі будуць
апублікаваны ў газеце «Звязда» да 25 ліпеня.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 30 верасня пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на ІІІ квартал або ІІ паўгоддзе 2019 г. і пашпарта. Пасля 30 верасня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні «Свежыя навіны
ад «Звязды»!» чытайце ў нумары 99 газеты «Звязда» ад 30.05.2019 г.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»
на ІII квартал або II паўгоддзе 2019 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на IІI квартал або ІI паўгоддзе 2019 года
Хатні адрас і тэлефон
(абавязкова)

(індэкс)

Тэлефон для даведак (017) 263 66 73.
Тэрмін правядзення гульні — з 01.06.2019 да 30.09.2019.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3563 ад 28.05.2019 г.
выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.
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ышы!

Удачы ў розыгр
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