


ce]ken 46 húčů z 8 oď
dílťl l)ylo rozděleno do péti
kva]iiiilačnÍch skupin, z ni.hŽ
pIvnÍ tři pos1Llpova]i do ii.
ná]e e .1a]ší tii do B skupi'v neděli. ?r' j!ář! uÉpoiádal n ' \. . '] n'|.I zdstupc pu

ĚachoÝý oddil El-gs&!.j&
JE&ig. kterého se zúčastnili i
1ři zástupci naší T| - Dole
žal, Marek a JuřÍček.

VeIké spoťtouni úspěch! zis.
káDó h|áč našeho šachDDéha
ocldíIu stanislaL) Iuiíčpk, kte.
Ťí! l) nr.lDí1ňi .l^hó aĎitě,j1
D několika Iuťnaiícl|'

Fato l. Ficek

ne]silněji obSazen ze všech
dosud h|aných tu|najů o pře
borní\a oddílu.

Úvoclní ko1a naznačují, Že
boje bLrdou letos velmi vy-
Iovnané a ani favoIité nebu.dou mít snadnorr ú]ohu. Po
neúp]néln tretím kole je v
če]e Pečinka se 2'5 bodypied
samotným se 2 body, o tietí
místo se zatím děLí Juříčck
s 1'5 bollern a jednou pŤclll'
šenou partií a Veselský s 1,5
Dc}íi] m '

obsaZ€ní soutěže tentoi{ťá-
te pořadatele poněktld zkla
lnalo (nedostavi1i se pozvi1nÍ
hláči z NDR]' a]e mělo přes-
to kvalitnÍ Ílroveň'

Da 11 kol
lnem. oběma naŠim ht.áčťlln
se ce1koýě ditiilo.

luříček odvedl tladičně
soolehlivÝ vÝkUn' icko ied]ný

Iá'
MS
az

KM siloký (Přelov], Hol'eček
IHavíiov, a KM stlati] [sum.
perkl po 6,5 b., 10. KM Ca.-
bol ÍČadca] 6 b'. 13. Malek
5.5 bodů atd. .aj.

UelgtrŽní turnai šathistu

ších niŽších VT'

scutěže' hi.dné švýL.aIským
sys].óne]! na 11 ko]' se Zú'
časini]i i Llv3 zásiupci naší
T] l{ájek .l ing. stfaděj. V
tomto ná|oČném ''obřím.. tuť.
naji si vecl]i naši hfáči Ílspěš-
ně. kdyŽ Skoričili v p|Vní pě.
tinč celého Staiiovního po]e
a nechaii Za se]rou dalších

ETE
pořadÍ jiŽ 4' ročniku,,Poh.lItl
rněsta sLlmpefka.'.

aŽ 6- místo. PIo M3rka byl
tuInaj předevši]n sbírání!n
zkušeností. B0jovným výko
nem q.QlÍU"L-5l-b!4.u.éE94!j]
!a 13. místě a neivětšímúsDě.
chem bvlJ lemízú s mistlem
sportu DrvotoLl,

Konečné pořadí:1' KM V
na [st' Město] 8 bodů, 2.
Dlvota [Tep]ice] 7'5 b.' 3. až
q Gola lNHKGl, Djubek IBra-g Gola lNHKGl, Djubek IBra-
tislaval, Sobolewski (PLRI atislaval, Sobolewski (PLRI a
KM luřlček oo 7 b.. 7. až g.

Konečné poiadÍ:1- MS IVIa

liŠ tKPs]. 2. Ms Beil Ioit)
lnouc ] oba 10 bodů, :]' KM
Biáha {Uh. Hradiště]' 4' KM
Fii't (VOKD I oba 0,5, 5. MN4
Maje]'č {JtL8os]ávie ]' 6' MM
Lanč [Vs Pr.aha] obir 9 bo.]ťr.
7- MS t'ctrusi k IPLR],8. KM
Juiek {BIno]. 9' KM Věchet
ÍKPs], 10. Ms Biatný' IL.Jk'
Br'nír] všichni 8.5 bodu atd.

-ai-

sioupili ze svých kva]ifikač.
ních sliupin do finále' kcle
si vedli ve 1mi úspěšně'

EÝchl Dřecl Markem s 11 bo.
d v--l-6'itra b r-o io-íriET-TrřfiF
šffifiTň-TÝíjTezLřlči] 5
1.0'5 lroí1v. DoleŽa1 skončil
ziékem 7 bo ct ř-ň-5-€-.-frišíE-V'E-fIffiffiffiLev
rVa1' Meziříčí], 2. vojkrivka
{RoŽnov] oba 12,5 borlů, 3.
Zvardoii {Univel sit. Brno l
10'5 bodů.

V minrilém týdnl! |r.v] za ú
časti 12 piedních hráčů na.
šeho šachového oddi1u zahá
jen Clalší Iočnik turnaje o

..H*i*iiffi.-...-.W'"" ,n;i

vetsí šachový ÝÍltendový turxa
kéÍru záj]Bu a

staťtLljíciL:h.

v sacnlste naseno

$achiste zilfrií soltilf;řgtr
7ahj;€'lí llli5t!.0vskýÍrh $outěží šacltistíi se LlíŽí. v min{lérn

týdnli byl} v ostravč 1.ozlo.ovány kŤaiské pi.elror.y družsÍer'-

]iIiljskÝ plt]]Jo| ]I. liÍ(]y |)Vl
ziIl1iiií]]r jiŽ 2Ú. i'ijIla !.!!Jl]g

(lv l)u(lou r nu!qiu]l] !:ljicl"llt--C
dILlŽstviL: J]5l(l'i| ]iIh(]v:i B'
NiÉz 

.ÝsciÍlr. MŠ Kril'ijlríka'
S(lti]i' t1lJiT.i]iióVE Íl|rlii..ir;v
ZLlIJií il' ]]skIlI KIhovij A. l-í

lloŽnov p: Rildhošt(.jrn' Slllro]
],llŽllij' s()k()L Uslí, t)l] .l:r".'nl.
c0 ll síJlí.l| |ll'iIllky.

o
V pi.0])o].lL od(]í] tl Z|)roiov'

i(y Vs(]LÍll ],y]a niI poiadLI Ll.
Lk.ini 4. il 5. ko]i|' slJt|tijŽ jt]
zi tiln v('nl] vý1'()viltnii il l1i]

š})ic' tilbu1ky jc tlačcnicíj' L'o
ní)i|plDéln koLe jsoLl v č{)l():
]'(]čiDki|' Hiii(}k il ]|LiÍčok. 1(l{r.
iÍ |l1'Ijí sh()ílnč:],5 boClu. pIcd
[]ol.oŽill{)lll :] :] lr0(ly' jng' Sil
giiIlk()ul ;l Vcs0lIl(ýr11 s 2'5

a

Kťaj$i.ý pi]ehGr !' rřidy bude zaháien 2. listupadu.

ntkonec Dotov.rto
ýrn \yste-

\. L]k].i.s IL|l p ť||Ú|L|



oddlt

DRVOTA

'uŘíČrr<
3trroní

sTkATlL st.
LP u L44o

Burnperk

CERTEK(KT1), KOBR

l.t\RE K.NoV0TnÝ(rrl' necaro,c L$ AR.VEsrtí p rle u, H RAp 1

Buk]A3, MAulNÚV3KY.

nvšlví, pouEŽrt. Ženr
ílF t. I

VCHAřlKA. NIEDERLÉ
KA iLER
P,w uft

B-H

Gi st

66' 5r

62,s<

65,'

69.í

G9,'

h{9

b+ó

v suhleř}u Drobih5 .oh,ír mřsta v Poháť Šulrpeřka' Šachový
tulnaj muŽů, vede po 6. ko]e
Široký s ca|bol€ri !l,5 b., 3' DÍ'

šadru za účaíi 30 h.á.ů. Po {' lole
jsou v čc]c Š'.oký' .]a.bol' 

'jtrL.}'Kobť a D.lota se 3 i'.

po.Bu vyh:á! ze 30 úč33l.
{st' Město) Dřed J'volou

Golou tNH]{c oslťaval'

Zlela stoli . tgšo'{ 
'Do\eže\.Dr.rota'l(ovo|vr|.Nieonr.\"'cu.tol ,Be*.Jrairček,Parr\ů,Mo,ek'|\o\ešek' Kavrn\er,

Di',rbek. r.jŽh.\Jo]ŤišekIKobr. Heczko.Že.*'0rěar'!rana'ěiroki' upokleLul . čer|er< 
'Golo,!ohaurLo,Hrodi1,

S\a\\ sŤ' 
' Rl,nrgas ' S+v a+i \ vn1 . . ťecr\k\ }r,rvr^aie Kleu. a Vesel.] .



V Iir.irjskéilr př.]lroIu Il' tiÍ-
cly hostjl! niliij 1] (lIL|Žstvo v
dciIilcíIn p|(]sIie(|i c()l{)k'l.z
'1liin.rc C-

Niiš1-' (lf LlŽsIvo I]iIt]|ollpilo L|Ž

k l-Lvodtl sii(ltnLllí ](]it V os]]lj
h|.áčíc1r, o:rll l)cno r) poViI}]rUll
úči]si Žcny na ]()dnó šilchov
Djcl. zb|ojovilci poč.]|cčcint
sLiIv0ň 1l:1 nc|Jy li (lopIilIl{]i'li
iri í vy|]í]jovali se :](]LlpclÍ]nl

ka jcdno1livcťl.

MjrgltgLgq v
I lj. listopiLClu,
ko.' CllLl Žst V o
C.

hostí nilše 
'' 
iiČ

SMZ Olomouc

Da1eko Ílspěšněji zaháji1i
nový f(]čnik .]kfesniho pie

zvrcj.veriwý -TŽ'Trlurrec p +,s
nvrOvnilné sti'.íJiL]lÍ Avš;Ik
slibná posti|vení n něk()ljliil
šilclroVnicÍch neí]{ltiihli Llo ví
tě':ného konc. ir tnk uikáni
sl!c]nčilo n()jičsně jši poťáŽkoo
Zb|ojovky v pÚ]ně|Ll 4:5. Zli

lJrú t. TLr.tv l.'*i--l':s:g9CLťuzsLvd. xIef] do|ll.L ilost||]
ceteK 1] ]|sKfa Árnova B.
z6iojofi cr. svóEo ---šonpeŤe
pi.ehlii1i na všech šachovni'
oích a povo]ili sotpeři pouze
]cdnu r'etnÍzu' Na vítězství

K.ailký přebo. I. .ř. Ý šá.
cbu: Litovel-Vitkovice 4,5
ku 4,5, |esenik*Šternbcrk 5,í
k'] 3,5, D. Benešov-sl. HavÍ.
řo"ť 6:3, B. HavÍřov-NHKG B
4:5.'Ilge!!-9.!944..p.g-3é.
válcovny F-M-olomouc B 2,5
ku 6,5.

KTaiský pÍ€bo! 1. .íídy: I,lto.
vel-vílcoivny 3:0, vÍtkovlce v.
lescnÍk 6:3' sl. HavÍřov-B. Ha.
1'iťot, 3'5:5'5, NHKG B-V59tín
5 5:3 5- Dsrby Slgma olomouc
C*StBma B se htaje dnes ve'
čeÍ. (toi}

l. KOLO

ll. KoLo

NttKG i} sk reva,n : p''*";. Yse t íra 5,':.:' . 3' *
Nťťrspěšným vykročeninr zJ'

iii]jili v neděli 2. 11. šachisté
A dr.uŽstva Zbťojovky dalšÍ
fočník klajského přebolu I.
iřídy. V úlvoclním kole soutě'
ŽÉ] pc]cl}eh]i v ostr.Lvě celkll
l',lllKG Ostrava B po vyrovna
fiénr pIiiběhu stietnutÍ 3,5 ku
5'5 bodu vitlou zejména ne'
L|ijfaZnóho Zakončování dob
ic fozehraných paťtií. Zblojo
viikťllrr se v závěr.u vl]bec ne

(l'liilo, láko iI|uŽstvo Gn-o-
kťiite zklalnilli a uce1e é vý-
kony by1(r vidět jen u několi'

( 2/r.6Yo

v neděli s. 11. bylo v kIai.
ském přeboŤu II. třídy šachis-
tů na poŤadu druhé kolo, ve
kterém Íraše B družstvo hrá.
lo v Kopřivnici s B dŤuŽstvem
Tat'y. zbŤoiováci, kteří také
v lomto utkání nastoupili 

'ený osmi (bez Ženy na 9. ša-
chovnici), podali velmi boiov-

,,béčko.. dona s A dŤužslvenr
Tatťy Kopiivnic€. ve 2. kole
oklesního pleboru se hraie
16. 11. ,,vsetínské derby..
xlEz - zbŤojovka c.

'ai-

lbroj.Yset.út - 5}Ář Út'onto trcC'- 6}á, E }ó

Due utkání - čtyři body
ko]e hťaje A dlužstvo 7. pl'o'
since v olomouci s B d|llŽ-
stvem sMŽ.

Také okresní přebol pokla-
čoval dluhým ko]em' v něnlŽ
se utkala dŤuŽstva Mezu Vse.
tin a Z bf ďŤdíEŤ.T..''v-.:ifišĚ
nim clerby- se bojovalo n.l
všech šachovnicích a utkáni
skončilo nejtěsnějším

Kťajský přebor šachistů po.
klačoval Y neděli 16. 11. dřu.
hým kolem, ve kterém hosti
lo naše A dfužstvo c€lek sMŽ
olomouc c. Hosté zbroiová-
kům usnadnili úlohu favoÍi-
la tím, že k utkání přiieli n€.
kompletní _ bez dvou hIá.
čů základní sestavy.

Po počátečním vedení 2:0
zblojováci v,,pohodě.. zvýši'
li skóre aŽ na konečných 6,5

neoerl /. pl.osLnce nŤa]e U
dŤuŽstvo doma s družstvelll

ku 2,5 bodu,

MS Karolinky.



<>

llyrbor tst- J$olo 9.-.13.U. U$0

za účasti 40 předních hráčů Čech a MoŤavy se uskutečnil
ve Znoimě ve dnech 9. aŽ 23. listopadu xI. Ťočník přeboťu

Poněkud ve Štinu ptíprav na
šacbovou oiympiádu na l''la] tě
zůstal přebo! csR ve znoiěm.
Přo naš! "dťuhou aaÍnitúru..
však byl ne6m'rně důteŽltý'
ltaboÍ 15 nejlepších účastnÍků
postoupllo přÍmo do p01oftDá.
le čssR 19!l. v kcnečDém Po'
řadÍ to vyšlo l dvěma savero.
no.avákflm' zlskem 8'5 bodu z
13 partiÍ zvÍtězll vokáč z ÚDA
Přahl Přéd šestlc1 pronásledo.
vatelú, kteřÍ si zapsali do aná.
lů zlsk 8 bodů - p!řadI: |o.
lášcB {vŠ Praha ], RezDí(:Ěk
{DP]' PekéÍok Í Bohenr]ars]' ]u.
řek (Plzaň ]' srbek (Ka.viná)'
Mod. ( aÓhemlans]. Mezi hráči
so 7,5 bodu byt i !řinecký za.
Dyst.zan.

s].]vnostnir!' Žahonijenj .' jýťÓ!sl!i
csR nYi !ij|ÚmL! ] piÉús.]nd oNv !'e
ziojnr. souo.!n Ja Na!':l:ji tterý
Iria!njltt tozhodčj!]U i]iPdr] i]a!n.|.
Ei Flak.1rl' cel]y.''itčzúŮ pj:i]oal řr|
d.1(1 irisiror! lan xalka. N_l.zr iesi-
l!nj |Úst' hy1 ldliE t]illl.LdJ .:'
k.t,h..úc ]' .a.hn''É|ro k]U] U bl.3{ť]'
!. hIv Pdill. kteíý l]ěd!]. lioil11olll
..lou oÍra!iŽ3.i iriebÓtu a ý!děko!a!
za pozvén' do z'toima.

ztrcienšti Šac]rjsté iÉ se Žda.on]
Žhost]]I orBanjzilc. }jieboÍu' l{€SLo
nrs1.Óvs1!Í cs'l: ''saci]! 

jsou 81.jnnas'
likoLr i!]ÓzlÁu. se stalle jisrč lr]aý !n
\Odílken da]šiho r.21oié iachovÚ lry
2elm.na na šk.]ácjj 7IiÓieúskóho o'
kr€sÚ K AFl{ Á

}listroÝstli.sR m!'ú dĎsp6lÚ Ža.
liir do s!é Fo]Ó!iIy, Plný.h se'lm
ílnú jiŽ boitj' hrá.i u svý.h ša.bí.
cýcn sto!tú' Hrá vt'aduie zričion
.'\'7icto! i tsvcnickou náfiahtr' ''i!dvťÍčtterá !a.ti. s{: h.aie 5-g !ódjn'
lllaie se p.ostě oc častrélo ťólla d6
pozdni.! veieIních hodln.

k ai za|aie)i.Í. ř& nrllos nozoý-
nnsI věnui. !xČi]ové ú pié!'o.l! cÍR
Žlo,eDs\á 

'alnÓýá 
leicinos1' ze tlý

!ť n.bylo.cn]! Dřlnčir a 2iskat zitu-
i.rDrri r nirrruvskich rah.l? zdtrh

@----
Ťnto !e:lě]i se hrálD itž Šedňé rlÚ-

io Z tiÚ kÚr.e pře'Óru ztlÝvó p!Íi{h
r:e!t kol' vedouci lrozl.e sP linŽdin
]lie,n děni' !ed€ni si z!tiň udlž!ií
nisti| ó kindiltáli Ejstra se čt''řrnl
bU']]i: I)r!ola. z!řÝí\ Špaček' Petá-
re\' sobék, Po'áše\ N.itši! d!. t'e.
r'r\' vn'..]i. lítr|Irák ŽnaD.Úáóel{ a
].Žel(. s !riIilrá!nin' o'lsttpcí lod-
ňÓno' IrříD. rÓI.Ýlnl bÓ,jL' nisl..]!je
dá]!í stI!i.a ša.hisri!.

skončilo mistrovství NsR
r!ných čtí|áct d!í svddě!.40 ia.

{!lt|stú ÝéIké iroje o !it!i liíl!.r'!t\a
ČsB a posiún dD ce:ostátnih3 l!n.i.
stjh.áuo byló 5?! !a|tii kloiÓ ]''!'
hráIy bo;oýně n Íet(Í'!rlJllnrijr..l 3
uŤn1erlv tn:o hdžd9tÚ í!ó.e 

' 
{iiťá'

i{J pÓuťťili' Xlzí|a PárIie b}l1 b.!
llvé Jnrlvzováni a b1l] l n.k|.l E

!aríe.' kterc 
']lo''dioiin Pře.!Š+íi tr,

.' ' i l' . jl',.'\(. k. '.."i'' ''' \-. .''l' '' .' ] ''. tt:'1 ',. t'.l.\1''' '.ůrl;.'. 1.rr ''\'
l'11 ...l. 1.iť;i,^ ri.(..ilit.. a !c! | ....r.' r . p''..,' \. 

"l 
.,r.]..j'.i;-!.l.1|1;1r.i 

'[r.r,ii.L.k1ii 
..!,.irii|.,i-ii,

')l]l.'..-...il'1r1'1,1..''''i..i'T,..'^'11''(r,l''r:l,ll..'\-.

. ,l 'i,i,rr ,,1 ,,., 1-,i,.r...fli i,,1,,ll .,,f,,,r ..tr,, l:r r I .,1,., .,,

Mistroustuí csR u Šachu Č- 
$[wEBffiffi8me!í$E{vffi $effiE{tffi

V kvalitní soutěŽi odved]
Dáš zástupce p|iillěrný vý
kon. kdyŽ v zápasech s 1i8o'

Vokáč ÍVS Praha] Ziskem 8'5
bodu. Na dalších místech
skončili kandidáti mistfa Po
1áš."k IVŠ Praha]' Řezníček
DP Prahal, Modr (Bohc
mians]. sobek IKarviná ]' Ju.
i.ek ÍPlzeň] a 1etošní doros'
t."necký přeborník 0ssR P€
kárek (Bohemians] - všich
ni 8 bodri.

?ahá]e.i nlstrovstvi esÍ j.dni!tliv.
cú bYlD lllÍo Ž te:hnlckýcb dúlodů
posuio!t až na ponděu t0. llsloŤta.
d!' z]há:ěni 3 přiritáni Úča\|i|\ú b!'jb provFrle'Io ! ícnnici hoíihách Žepolěktd skrĎmněištch Eodm'nek..otý.ak neÚbralo nn driležitosli té|o
spÚrtÚvni ákc€. Fo záháieÍi položilá
d.ié8ace kyIioi ťudýcn karatió.ú i(
P.mát.itU věčné s|ávy v tllso!ý.b
sdÍIe.h' PřeÚč U ! hod' zai.i!|i roz.
hocči spu.lěnim šacho!ýjh hodin !íl.
ko! bilvt o neilyšši příč\u nistrov.
stv' .sR celkem .2 šáchový[h nist.
bude denně boiovat ! sá|e okřesíiho
stav.bnino Poinit! pl.ýc! 1,! dnú.
oiEaňizoč!í !ýbo! šachovóho oildilu
Ťl z'(ibo věři. žo šactoýi přiŽ'live!
; tfáči odliilů znoi.mŠ\ého otresu
wužiii tétÚ přiležitosti' abt plo svoj'
dalrí čiúror.. ziskal| nové poz at!Í

v prúběhu 
'listrovslví 

csB se ý pá.
lok t.'' l1' 1s80 !s*utečnÍ ve zn6jně
v hotelu D'!žba Ýýjé'dni !nsedáňi
IřédŠecíi.týa výboŤu ša.fiovéhÓ s!a"
z! .Uv csTv. lšÁFtG



,ý 2tro1. Vsetín - Tatra Kopřirrnice 4ó, 4/z
v neděii 23. 11. pokračova

iy také soutěŽe dluŽstev. V
krajském přeboru ]I. třídy
hrálo naše B družstvo v do.
mácÍm prostředí s celkem
TatŤy Kopřivnice' Úvod vyšei
zbroiovákům, kteřÍ vedti už
3:0 a měli blízkd k zisku o.
bou bodů. zkušený soupeř
však klad1 houŽevnatý odpor

v pořadí třetím a letos posledním kolem pokračoýal v ne.
děti 

.7. 
prosince kŤaiský a okřesní přebor I. Ířídy družstej

v šachu. oba naše celky si Y něm Yedly maximálně úspěšně.

ho začátku střetnutÍ lryLi ne.
ustále ve vedení, kteIé bez.
pečně ud!Žovali a v závělu
ůpravi]i výsledek na 5,5 ku
3'5 bodu, který mohl být i o

b lce 4 body a skóre 15,5 ku
11,5 bodu.

a závě. utkání byi dlamatic-
ký. Svědčí o tom i nejdelší
partie cefveňáka, trvajÍcí 8
hodin' ve ktelé se rozhodlo
o dělbě bodů s konečným vý-

Xr r. tf. * 3. kolo: SLerrr'
berk--Litovel 2,5:6,5, Vltlrovi_
.e-vá|co!ny 3:6' s|. l{aviřov
v' RD l.:se11ík 6|3, |íili{G B v'
Dotní Bc ešov 5:4. olomouc c
v. B HarLiir! 2,5:ti,i, Olomouc

jjjŠE!- lro' I

x"aPt<Y pt"uo" r: rr'-rY--
1. NH(G Ostr'ala b r)r u

2. Dolní BeueŠov 16 4l

3. Baník Haviťov 16 4

4. SiEma Olomouc B 16 4

Í-tíjiářiii:Ť.M_
i r"tl'ou Í'iLnu'r 14 3

8. vítkoviíje 13'5 3

Fť€nštát-val' N,leziříči B 3:6,
N. Jičin-Zašová 5:4, Zubří v.
studénka 5.5:3,5,

12.5 Z
11,5 2

90

il\.KoLo
TakécdruŽstvovokres.

ním přeboru zaznamenalo pl-
ný bodový zisk. V domácím
plostředí hostilo celek Sk]o
Karolinka, kteŤý usnad n il na.
s]ln nťacum ulonu ILm' zepr].
je1 pouze v šesti. Zbrol'ováci
této skutečnosti vyuŽi]i a zví.

\'J ý,)air Jl. 13' 1980 bal uspp.
iódán P.d z|iš!iÍ,u,libolu šach.L
Dého soa;u ov CsTV ue vsetí]1ě
at.1ilent fJ vse!in iiž tIadični 3,
Iotr ik ]ú.|l]1aIiáLu An|oiina lÝla.
rPi]/id , /]le5/.oi)é hie Šachu. Ta.
h.1. hadna|]1.ha t]1||!aie se zú
.:dýni!o 2a Picdníc]! lachisÍů ze
i lělaDichaDn,ch jednoÍ akťesu.
ví|''.!,stDl L1 p taÚlú pohdr si LJa'
bataDal s. Katel Hutia z 7'l Byst-
iÍ'td' |Ýa !ni'rku s' DřeDaiáka
Pi9(|!a)á i.od|Íel tuťrla)e o' s!eý-
ni putol)nÍ pLhd|,itězi.

5}í.":-: Ů

,.Áčko.. zajíždělo do oIo-
mouce k velmí těžkému utká.
ní proti vedoucímu druŽstvu
soutěŽe _ sigmě zTs B. Fa.
vo.izovaný domácí celek, ]oň.
sk-v. Ílčastník II. ligy, nastou
pil ve své nejsilněl.ší sestavě
i se třemi kandidáty mistra'
ale naši hIáči podaIi tento-
kfát mimořádně dob.ý výkon
a sebevědomého soupeře do.
konale překvapili. od samé'

V soutěŽích druŽstev KP a
oP byla o tomto víkendu pr.e-
s|ávka a tak se o body bojo.
valo jen v domáci soutěŽí.

hťát uŽ jen dvě kola a něko-
lik odIoŽených či přerušených
paltiÍ. ZávěI bude zajÍmavý,
nebot plná po]ovina h.áčů
můŽe promluvit do konečného
če]a tabulky. Největší šance
na vítězství mají Mafek a Do
Ža]. Po neúplném 9. kole je
stav následující: Há jdk 6'5,
DoleŽa] 6 (2], Pečinka 5,5 {1]'
Marek 5 Í3]' JuřÍček 4'5 {2]'
int. sagánek 4 (2]' ing' stra.
děj 4, sambtný 3 [2], Vese]'
ský 2,5 Í2)' Machalec 2,5' Mi.
šun 1 (2], ins. Parák 0'5 b.

zblojovákilnl
Ílřlné sesiavé

sledkem 4,5:4,5 bodu.

9. slávte HavíÍoÝ
10- RD Jesenik
11. ŠteÍntJerk

wj.'..*'.**tí:." } j -' Í j ;
".Ft #,t.

*Út"'-!;i"ť l _'*.li
!,3

á uýhra Šachistuillecel(an

1:. Olououc C I 0

zbroj . Vs ď(n, F, -VP Er fdek t{ígtc;k.,p,, +,5
v- neclěIi 14. próšincé po.

lrračovaI KP Il. třÍdy, ve kte-
|ém h|álo naše B d.LlŽstvo v
Clomácínr prostředí s B dIuŽ.
stvenr Vl] EIýdek Místek. Nil'
ši h!.áči nedťlr.aznou nfou'
Diedev.itll v koncovkáclr,
žt"utlll ''ěko1ik 

tl.1dějně v!,-
hlÍŽeiic.ích pi|||iÍ a tím i bo'
oy. Érohrali v pon]ě|u 4:5.

ím piebolu se
ned.třilo' V ne-

lt|a 64 polith

Memoriól A. Mqrečko
v sobotu 13. prosince uspořádala aktivní ŤJ semetíR uI.

ročnik memoŤiálu Antonína Mafečka v bleskové hře v šachu.
Trrlnaie, kteřý ie uťčen htáčům nižších tříd' se 

'účastnilo 
20

šachistů z 6 oddílů, mezi nimi i zástupci naší TJ Kařel, Bo-
humil a Ivaí sedláčkovi, Švagera a Jrrříček' který celý tuť^
naj řídil a půsot'il ve funkci rozhodčíh0

dů a skóIe 18:6

vítězem tulnaje se sta1
llurta - 15'5 bodu, před
KnapKem _ 1b LUod Ďystlrc
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Přebor Zblojovky v bleskovce
šochisté TJ zbrojoťko vsetín nezohó|eIi oni o vónocich o

YYužjIi přestóvkY v soutěžich družstev k sehÍóni trodičniho tur-
no|e o přebotniko oddiIu v b|eskové hře.

o slol

poiodí: 4' Žomboch 9,5

sIMUtTÁNKA
Svozonn SkIo Union V5..tín

uspoiódo I pro přizniVce šochu
ve dnech ]9, ož 28' prosince
1980 V sid]išii ohrodo l. ročník
Vónočniho tuInoje, kte|ého se
zúÉostnijo 10 hÍóčú' Ve dVou.
koloVém tL]rno]i zVítéz]] Hoňbó'
Iek s 13 body před Lipovským
s l2 body o Heklern s 11,5 b.
Z hróčů Zbrojovky, kteří no tur.
noji siolrovoIi' se umísiiI Sed-
]óček no 4' místé o svogeÍa

zočně zo1ištěno o by|o vhod'
nou propogocí šochové h]y.

no ó' fi|isiě'

stnici slmuItónky kiodli ve
1J-.Ellj&b- houževnotý odpo|,
o]e kon..čný výsIedek po dvorr.
hodinoVé hře byI pro rlošehc
hróče příznivý, když 

"!!-.pg41iv/hrol,2 remizovol o t-oiotrioT

Urcveň |etošní 5outěže byIo
,.r:i] rninu ým ročníkúm poně.
!(Ld slobší' jok kVolitně, tok
ipočetne, když z předních hÍó.
c,r, c\yběi] Juříček' Pečinko, ing'
Scgá l'ek, Morek' VeseIský' Hro'
d:i o soixoiný'

Fiesio se dne 2ó' pro5ince
]930 Uiko]o v šochoYé herné
1{ hÍó..l, kl3ří sVedIi spoIu zo'

bodu, 5' ing. sirodéj o ó' Mo.
cho|ec, obo 9 bodú,7' ing. Po'
rok,8. TkodIec, obo ó,5 bodu'
9' eerveňók ó b.' ]0' o|šók 4,5
bodu, 11'_12' Moriiš o Po|ók'
obo 3 body, l3'_l4' Hyžók o
Zó topek, obo 1bod'

noty. -- iLl -

TJ vď. Meztř(Čí-Zuroj. Vsetín"ť, Ž, 4
z.ilc]Ilá Žbťoj.vky se rlómťlŽe v ]etošni soutěŽl .o7e-

hrát a už po třetí odeŠ]a Do.
Iazena nejtěsnělsím ooměŤ;m
4i5 I lidyŽ výsieLlek Utkáni
|lohl být opačný. Za Zbr'ojov.lír. v.v.l'Jíu: Hal:actii. h{. Pa.

Těsmcl
prohra
K|álský piebol IJ. tridy Do.krJčoval v nedě|i 1B. iednc

zápi1sy pátého k.jla, ve kie.lcm na\e B clrtlŽstvo zaiíŽde.
]o k utkání !lo vilLJs. M'eziří.cl pl'oti ceikil !ŤIÍ5tnÍ T[. l]-
tkáIlí se vvznilč(rValo vólkorr
Dolo!'ností, o čÉrlnž svěClčÍ i
skrltečnos|, Že ani jeclna paI-
tÍe l1eskončitii ner.ozhocině-

skuplna Bj Eťenštlit-Kopřiv.
lllco B 5:4' val' M€zlřIči Á v-
vsetin g 5:{-Tali;iit-E-"i;
Kopťlvnlca A 4:5' N' llčÍn v'
Třjnec 6'5:2,á, zubřl_Val. ivíé.
zitÍčÍ B 4,5|4,5, studénka_za.
šová 6:3.

-oj -

\Ť El-g"crcLeh{ibť.f.K= 2hroj- s"*i::{": ; i "3',b
IV KOLO

ŠolEtěže šaelristrr
Kraiské a okŤesní sorrtěŽe šachistů byly po vánoční př€.

stáÝce oPět zaháieny. A dlužstÝo zbŤojovky v křalském pře.
boru I. tř-, po pŤohře v pŤvniÍi kole, podává dobré výkony
a dosáhlo tř€tího !ítězstÝi za seboo {když 2e 4. utká í hrá-
lo lřikŤát venk!l.

posle(lní vÍiězstvÍ vyLojo'
vílli 2b.ojováci v lrtkání 4.
kola 11. ledn ve Ffýdktl-
'Mlstku. ZápaS s c]ruŽljtVeIrl
Válcoven p1echu b}'l velmi vy'
Iovnaný i když plůběh utká-
ní' kdy naši hráči postupně
vedli aŽ 4:1' tolnu nenasvěLl-
čuje. Nakonec zvitězi]i zbrojo.

bollťl a skórc 21t5.

rat tvtLkuš ď-Sň6i;iffi6
pc'ti 1r oTecEl-ň.T-E.tlffi|v o :
body.

V neděli 25' ledna se v u.
tk.iní kfajské1ro přebolLl I. 1l.í.
dy střetne vedoucí celek -ZbIojovka, s dťuhým dŤuž.
stvem tabulky Baníken Haví.
řov. Zač.iiek uLkiinÍ j0 V h0d.v he1.liě šachového oddiiu Dil
sladiónu v TyIšově u1ici.

-a j-

xťaiskí pi?boť r. li.: Lltfi,ej V o]iiesním piet.lortr byTýna
v' sl. řtavÍiov 3.5:5,5' VÍkovl. pořadu lltkáni rovněŽ 4' ko.
:".Ť:'"'"]b:"! .?;2. Ri) 

' 
JcJdn'k la a c-jru]áslYl Zbrojovkv

Uen€. ho5tilo í]onlil reiek TI sokoIsov.UIomouc' c 4'íi l.'], B. IIa. !]n.i]'vitov-oromouc e s..i. r,ai..'u ?+tg zDrrlovacr na-

"i_v'.'.i'- Jřl 
.'.'*íiiiťr- s|oup:li k l||kiinÍ 5 náhradni'..- ky a Utrpě]j prvnl poráŽku v

sou |éŽi, kclvŽ !''ohl.á.I vvsoko
t:7. vvhral p o]']7|ĎTňF-_-VlTiEiiEie 

r. ru-išÍ'3Ei. pi'.
bor'u II. til. zajÍždí B dfLlŽstvtl
18' lerlna do vatašského Me'
2iříčí k utkóní s ln!stnÍljl
dfužstvefu lělovýchovné je(l.

v.ici v poměfu 8:3. zi| zbfo'



i fu\ilnl$$$-$l , tw6
i.rti

1.tT-=', li.\'i-= J l- -'1. - 1''l!! K

Fečlnka vítězem
ve čtYltek 15. ledna byla ukončena hlavní skBpina ,'Pie-

boťu Ť| zbroiovka.. 1s80 - 81 Ý šachu. která měla zatínt
EeikÝalitněiší obsazení zg všech dosavadEích ročníků. v
lurnaii startoÝali Ýšichni neitepší hŤáči oddílu - 1kandi-
4át mistťa. 8 hráčů. l.-vT.' 

' 
hfáči II. výkonoostii-ti-r?E

elyři měsíoe tNající sou. Konečné pořadí: 1. _ 3.
těž měla po celou dobu vel. l'ečinka, Marek a KM }uřÍčekIni vyrovnaúé čelo tabulki, _ všichni 8,5 bodu, 4. Há'
což polvrdil i závěr tulnaie, iek - B bodů, 5. Doležal -když nakonec I|ŤYní tři h!á. 7 bodů' 6. ing. sagánek -či získali shodně 8,5 bodu.5,5 bodu, 7. in8. stšaděj -o konečné|n Doiadr musclq 5 bodu' 8. samotBý _ 4'5 b.'
rozhodnoul až pQmoťné s.B 9. MacbateD - 4 b.. 10. vt)g. Machalec - 4 b., 10. ve-

selský - 2,5 b.' a1' - 72.
in8. PaTák a Mišun - oba. 1,5 bodu,

-0 Slntou uej 5ll-
V*l3tx; úspěe &a šachové kvaIifikacevKrnovó

í|.li l' d lji) . Plprýé us!Úiádii). s7ŤŠ 9 |i.1ÚÝě o okl.s. ar|lřlÉl r|!ot.
n9]!i \Ídli|i!]].i ke z!r!é ýě'j len.dělský.h nl'vld v šachn d hleri nimn'
il'ir. l]ýl.sn!| 0rg.njlniil á !:'stiIelská IJé.Ď iěitch před.jli!ilelli bylá šk!.
1e'i]!, .7o.ne' !l.5tiedi Piil!Úl]e, lechnická strán&a urnajé n! ýýši' prilbč}'

Přefigtlm prufi ící uýs!edlty
1oš|inr r.i]rik! c Z2i:n] !]i !e3l ll]].
..':ij1 !i.kÝnp€ii i!!oi l L !š1cniil
iaÍ..]1é sc s dť'J.|aLiu'c;]i ó l..!i'
io"jl !ou:.ž'e dokáZé]j vylovIdl' j{'-
sedhl poi'á!lle u aŘý h!]o do!!lnd'

* 15.1 . S1

J*revro

PEČtNKA.ros.É '1*(lo

|1ARE\< -)iří
, i? ,,c

..- .-,- : 'ft(
ř1 AJ L r\ L( '-Ťt1\lr

Dí, 't ŽAL Kor -,r 
1.j1,

i'1 ]. ]AGÁ|\] [ F' 1 lin.: - \.l.l..Ú!q

in l J.iil,\DĚ '] Vl...,ii''^i\ '.c3.
1,.i. (

-'\i \J i l.l 1 \r111 rl

VE.3ELSK í Ro'ntij.-i.-

l', I'.r\A\ l-r,r,rjii,,L.
1C( C

r \l_ 'l',1 Tr.t\1l ,_a rra

a

potvrdili, že patři k pŤeduím
hráčůlD oddílu.

Zlgvo - Doiežoi (5. ,r přdtrlr olri!l)
I - , t\ ,.

l l it*r.1.u ÍL(4\^LcL4

'o'' '' ' r''./i " 
. .lr.,n: . (J.rÉ,ú o \.rir'rfu: !ěz
.. .i-u.r,r. 

i ,i' fu U llD |. !. j{|' ..ě
.t pÓ!áZ l l'
s;rilj!| Ú lii.:ljl.i rťii. j.ilo Ý!tk-Ý[j olonlinn isp.cb.nr]

v :ulrzj] 
'rt 

.7]i lo\ : !".l..' Pořadi lBlnajě: i' č.Ílý 5.5' nůY.
2 '''' " Ild 'io:)\ '' \''' !]. li'-|i l' |n!' Pá-;k. IlláÝ'.ó.| |'"| 'i j: / | U:' l ' ' Š'4io ..' li";Ť:-..Ťe P"',":
1jj á poslÚuPi] do lili]t zi;1é.!.7. ]:i'an. t/oillY 3'5. i:lÍ]Bj, Ňe'orts) 3,l L ' rJ ]|'' .Í'17 Ún 'o|.ll' ;' 

"c'.t |1::|'\ ''L. ]Jlc. z'í' sos.it'
i{ i[. / tzl) l)É ll l'\ť'l ' ''o 3 Í n4'í.' 't ť G.'8nÍ r

FťJIrE. senbl naš'e& ž€nértělstýcb



Z.''oj.Ys*tl.;.. . Earďk rfov-i.\ir'" oť't'
V neděli 25. ]edEa pokla.

čovala dalším kolem nejvyš.
ší klajská soutěŽ šachistů.
ÚstředDim záDasem 5' kola

V.I(C,LC

Neček-ně vysokym vÍězs1víra
v pomě.u 7:2 si zblojováci
upevnili vedení v soutěŽi a

V okresním přebolu hlálc
naše c dluŽstvo v ZubiÍ 5
béčkem GumáŤen. NašÍ hráči
nebyli úspěšní jako ko]ego'J'1
z áčka a podlehli scupeř1 !

Krajský přebor r. tř.:
Sternberk-VP F. M. 3,5:5,5,
vsetín_B' Hav'řov 7]2. olo-
mouc B_D. Benešov 7,5:1'5'
Olomouc C-tesenik 5:4, Sl. Ha.
viřov-Vítkov:ce 7'5:1'5' NHKG
B-Litovel 5:4. (tor)
okÍesni přebor I' lřidy:

okťesnÍ p.ebor mě1 na poia.
du utkánÍ pátého ko]a' střetly se
v něm oddity: Hošťálková-Karo.
lioka 4,5:3,5, z 

'.rbj 
LB-l D!_qigl"3.q

c 5:3. Krbová A MEZ vseiÍn
63Íi Luzna_sranty 6:2' Ústi
v' ]asenjce 5'5:2'5' Rožío!*Kiho-
vá B 7:1.

Tabú|ka po 5. kol€:

?' HošiáIková
3 Krhová A

35 10
?7,5 L0
288

4' Gu]nárny ZubŤÍ B 22'5 7
5 Zbloi. vsetín c 22.5 6

19.5 4
184
16,5 4
164
163
10.5 0
8,5 0

Ze šachových poli
K.aiský piebor I. lřid':

:::':.L]sl !Š:.b :!zr]!.ú š!.
.:! s. ! necě:i uilie!a co ire..
::r :l Znrclo!i! \'ieiin. kde se
1'á]. .:]lňj důl€Žité uIi!án: !
::;: .] p:fens!!í' Domácí Zbroj.

'.s.i!n ! J].Ě!i hosti]a celek Ba-
:ix! Há!iioÝ. nad k!e|ým za-
:l.!Že:ě zýííězila ! comělu 7]2'
IÍn]i! ý-r'sc]i}.n !ilězst!Ím se
i.!ŽsIÝo zbrojÓ'Jk-l dostalo do
.e]e .lutěŽe. Za domácí bodova-
lj JuřÍček' P€čínka, sagánek. Ma.
rPk Do]eŽal. Machalec a HÍIio'
!á. Po pěti kol€ch má t€dy
l]rln'o!ka 8 bodů a skó.e 2815'

bvlo střetnutí dvou vedou-
mají nyllí 8 bodů a skórť
28'5:16'5. V utkánÍ za zijlo'

eren !€]!rJ - našeho A drti'
stva, ktelé hostilo v domá'
cim prostŤedÍ ši1chisty Baní-
ku Havířov.

Zápas měI podle očekávání
ve1mi vylovnaný průběb a
dlouho nebylo o výsledku
jasno. Rozhodnutí padlo aŽ
v páté hodině hly. Havířov.
štÍ nezvládli závěr střetnutÍ
především Psychicky' naopdk
našim se dařilo téměř vše a
maximální bodové zisky vy-
těžiIi i z holších postavenÍ.

poméru 3:5. Za zbŤojoÝku vv-
Íal '1rocnta. IenrizUv.rii 7;;.
0 rapa' sehnálek. G.lDko J
Ď!Le!qna. _1i L Usti

9. LuŽn á
10. Mt]Z vsetÚi

12' KIhovÁ B

Zbřojováci, kteří nastoupi|l k
zápasu se dvěma náhradníky,
nepodávajÍ v letošní soutěŽi
dobré výkony a také v tomto
utkání se jim nevedlo. s ne
příliš si]ným soupeŤem pIo'
hfáli v poměru 3,5 ku 5'5

Zo Zbroiovku whró| ien Se.
nnoI9k o íemIzovoIt |íocn1o s

-al -E|ýdek 6.3' (lo!) 9. Ústí
:l0. MEZ \Jsetin

18,5 4

152

TJ NovÚl JtÉín - zwoJ.Vsďtn,ý 8?z,%
12, Krhová B 10.5 0

{ ril

llysoká pruhra Šachistu
v klaiských šachových sou.

těžích družsteÝ si vodou zá.
stupci zbÍolovky se střída.
Ýými lispěchy. zatímco A-
družstvo ie v čele l(P I. tří
dy a usiluie o postup do II
lity, kolegům z B.dlužstva
se Y KP II. tŤídy ned8Ťí a
budou v závělu letošnÍ sou.
těže boiovat o záchtanu.

Sku.pIE. B: zubří-Kopřlvnlcg B 4,5
ku 4'5. !!-l]!l'g=ys!E--E-!éku o.5' Frenštát-vá)covnv E.M
B 4|5, val- MgzlřÍčÍ A-xopllv.
nlce Á 4:5. studěnka-TtlDscg'5:í'5' zašÓvá-va|. MezlřIčÍ
B 2:1.

Zbroj. Vsetín,ýtvtEz B'en5tát vz,77,z.

Sachisté vyšli
Také D druŽstvo Zbroiovkv.

nŤa]lcl v oKIesnim preboŤu
II. tŤídy' bylo neúspěšné a
v domácím pIostředí podle
hlo šachistůň Hutiská-s6Tá:
neč.ŤýsoT6.0E'- -'*'"..

v edoucr celeK KralsKeno
přeboIu I. třÍdy _ zbloj.ov.
ka - zi|jíždí v ÍIeděli 8' úno.
fa k utkání 6. kola do Bene.

nap]ázdno

K.ajský Pře|ror 2. !řÍdy _ ' sklptn' B: KopÍlvn1ce B
v€ls. N' ličÍn 2:7' Vsetín B-EIenŠtát 3.5:5.5. válcovnÝ B-val'JičÍn 2:7, ys9liLE=!št!šléLLLíL vvers' N' lIrÍn 2.7' v)e'í'1 B-F'enŠ|át 3.5|5.5. válcovnv B-Val'
M6ziřIčÍ l'5'7'5. Tii|'ec c_ZubťÍ 4:5. Vaj MezlÍÍčÍ_sludénka 4-5
Kopřivnice_zašová 5'5:3'5'

lb!.;Dt.ka si ute!nila své prv.
ni Disio \ tab'rlce. kterou vede
j rjť.]!l]odoťýň náskokenr |řed
s1inri DIonásledovateIj' vítězIé
b ]dr uh|áli' Pečínka. sa8ánelr,
]'íaIek a D.]eŽal' r.!rizo!i]li 1Ir.
i]l\á a JuiiČek. Přištím souPe-
ier] kIe|Í s1oji Zbro]o\'cť
ceslě do ]I. ]i8y. bu'i€ družst.
!o Rr j c(en ik.

Křajský přabo. r. tř.:
Litovel_olomortc C 7:2' víIko.
vica_NHI(G B 5:4, Št€rnbelk
v. sl. Havjřov 3:6' D. Benešov
v vsetín 4:5. B. HaYlřov-VP

Klajský přebor Il. třídy
nlě] v nedě]i 1. únoŤa na po.
řadu utkánÍ 6. kola, v němŽ
B dlužstvo Zbrojovky hostiio
tým Tj MEZ Frenštát p. R.

Krojský přebor l' třídy mě|
v nedě|i 8' únoro no pořodu
utkóní ó, koIo, v němž šochis.
ié nošeho prvního družstvo zo-
jíždě|i do Dolního Benešovo.
zbrojoVóci, kteří před zóposem
by|i v čé|e soutěže o nostu.
povoIi ke střetnutí v nevděčné
ÍoIi foVorito, se této ro|e zhos.
tiIi dobře.

zblojovácké ,,béčko.., které uurcél a svou roli také Do-
Ie nd predposl"dnim |n.stě, Ivrcli]' kdyŽ počálečni si"V
zajíŽdé.lo v neděli 15. 2. do 3:0 zvýšil postupDě aŽ na
Nového Jlčína k zápasu s konečrrých 8,5 ku 0,5 bodu.
dfuhým celkem tabulky bez ze zbloiováků ťemizoval Dou:
3 nemocnýcll hráčů základní ];.š;ň;i;í---
sestavy - pouze v šesti. Ii- --T-E6aěiI-22. 2. htaje zbr'o
čínský cclek byl v lItk6nÍ Vy. ]ovka A v domdcIm pros(ied]
sokým favo.ítem {vzhiedem ; druŽstvem RD ]esénÍk'k postavenÍ obou týnlů V td .nj

Méně se dořllo c družstvu,
které domo prohrólo v utkóní
okresního přeboí! s ce|kem T]
Jiskío KrhoVó v poměru 2:ó'

\ /l l, 
^r 

/_\
V l. F.VLL/

oKRtsNi PŘEBtiR . }ŘiDÝ.
v okresDínr pieboru byiy na

poiadu utkállÍ Šestého kola.
Nej!ČtŠÍn třekvapením tohoto
kola je viiězstvÍ ]ásenic v Ka.
t.lince \. poliěrU 1.5]3'5 bodu.
\:e zl."pše'1ých vÝkou.ch !okIa'
Čuje I,uŽ]lá' kte|á si !ítě7st\'ím
5:3 1' R|hovó s iam Ím béčkem
!řipsa1a v ]rořadÍ již třeti výlrILl
za sebÓu, ostatui \.),s]edky] MEZ
vsetÍLl_Rožllov 0:8. Hoš|á]ková
\'' Zubři R 4.5:3.5' B.an|y_Ustí
6:2' Zb|oiovka c_(ťhová A 2:6.
r".l-iiÍí-ii'Ť]T6'i6--*-

2' HoštáIková

4. Gurn. Zu)ří R

44 12
32 r2
3,1 10
267

'5. Zbloj' Vsetín c ?4L66 Br.nkÝ 24 6

' 
|užní 21 6

8. KaroLirka 23 4
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KŤajský přeboť I. tiídy Y

na pořadu utkání 7' kola, ve
hostilo Y domácím pťostředí

ZbIojováci. kieří bojujÍ o
postup do Il. ligy a jsou za'
tím v če]e soutěŽe' byli pted
zápasem v lo}i iavorita. Přes'
io. Že nenastoupjli v základ
ní sestaýě, nenecha]i nic ná.
hodě a ce]é střetnutí dŤže]i

postupně zvyšovali až na ko.
nečných 7,5 ku 1'5 bodu. za

jíždělo k těžkéE! u.káni do

šachÍ měl Y Eeděli 22. Ínoťa
kterém Á dlužstYo zbroioýký

celek RD Jeseník.

rpňi'nv'li' jn9 qao;npk Mtr

!+-9-!.1=5L:.{i.|:,

sachisLé C drliŽstva ěli v
okresním přeboIu těŽkou Íl'
1ohu' kdyŽ za]ÍŽdě1i do RoŽ-
nova k utkání s vedoncím cel
Lern' RoŽnov. kteťý v soutěŽi
ještě neprohrá1, zůstal nepo'
IaŽen také tentoklát a zvítě.
ztL nao naslnl ,,cecl{em v 0o
mefu b:2. ze z0rolovaKu vy
nŤa1t slc Dallre 1rocnta a oI'
-šaE.----:€j:

n! .lolttžgnl ostelních lon taoratlc*o! šanc|. ReáIÍý 
'e 

však
.s.lup ět'ř dluž6teÝ a tlB .é pols kándldátú řotš|řEi. |'i.

'lBáln. o da|ší 3 dťtlžltta. x Dře3llělšÍm pto8Dózám 9B vŤá.
tln6 po d9-Ťálém kolo'
(|at. Dtebo! I. tl. Do 7. }o|e: Kíaiský

+*1l**+ffi.Hi#6- ť,ťoBl".u lo. 
"i]l""1"j3l.;:3. NHKo ostrava B 34 10 berk 7:2, o]omouc c-VÍtko.

4. Baník HsvlřoÝ 3i},5 9 vlce 4:5' !tr9ljLles!Í!-!Á
5- vltkovice 32 9 .&-láL B. HavÍřov_D' Bene.
8. slama olomouc B 37 8 šov 4'5:4'5.
7. Tstlan L|toÝel 34 7
8. Dol. Benešov 3o,5 6
9. vÁlcovny F-M 29 6

10. RD Jeseník 26'5 4
11. slaraa o]oÍnouc e 23'5 3
12. Št6ťnbe.k 19'5 0

c a IssgDí* 'Íá

lrotl

ZÍr:oj.YseLín,ť -Gumárng 2|bf í 7Te,77z
v krajském přebolu 11. nicl. Naši hláči se snaŽili po KP ll'B po 8. kol€: n"'"1.'jo".li"...'."1i-,"ď"*ž""Ji*.u.ti,dy pokračovali šachiste V čátečnÍ ztlátu vyrovnat. a v ..

nedÉli.1. bŤezna zápasy osmé. niňit" 
-."ánv-ía_e^r:ri 

^; .1^a- l. Íliřlůl""i^ 13;; i: {:l:'."':."'.1l.J:Y '".f"ý*ÍIho kola. zblojovácké B oÍ[rž. pase vice cnyo nez soupel' ;. .;;jé;'k;- rs ro tin' k!éry mJ o bod méné,
stvo se .Ioma utkalo s druŽ- Utkání skončllo prohrou ;: íiil;.ó- 37 10 ale,o 6 bádů lePší skÓre. obě
stl'em GumáreE zubří. zbŤojovky 3,5:5.5 Doou' j4g. 5' GumáInv zubřt 35 10 družstva se spotu uikalÍ v po.

Ani k tomulo ulliání !bro. !B5e druŽstvo vv!fáI! vesel. 6. válcovn' F.M B 34.5 8 slednim ko e nd i|cin\kých sa.

'"í.'li 
" i'Tiiiř""iiii'-' ia- *"t##ht#l4.& l:íij;}l!ÍTl.'i.^ 3]5 ; ;:iT,:i?.JÍÍnť,;::.""tť

pletní. UŽ po nÚliolil:ilé mu. .: 9. val.Mez1iÍčiB 32 7 |!.Ž|.||.e \.ál.ntny v xP ||.
seii hfát se dvěula t]áhlad' v neděli 8. lrřeztl'r zajÍz'li 1o' zašová 31 4 Désátá zašová se utká s obě.

;íŤ'""x,ijJi"oťTJ':ii'# lilli'ť:"'1."u.,'H:';:-J'} i"*Bi$Hi"ar!_-.í3# Ť,,i'&."';'T:'::il."". 
": 

*;";
či rrraexil na deváté šaóhov' toÝle. .aj- 

í1:Íi"""-;".';',";'?:j:;1 ť'"i'*
nlce-9tudénka 3'5;5'5, JE!j!B-zubří 3'5:5.5' válcovny B

i.:=íí* L|tÚ"ď..* u . L.lo. l'-.:ii " 

Tur,n' L'Jl.r u :']"&4

v. N. ]ičÍn 4'5. vaI. Mez|řÍč'
A-Frenštát 3'5:5'5.

VI\I KOLO
.lomácí Dokazlli v oervoziÍm Havířov NHKG B 6,5:2,5' lito. l liÍdv v šachu drÚŽstev vede

f.rostleai ave 
'libně 

vyhttže. ;ffi,Yůl;:"i.r ',"" !;1 
'.l" 

ii i:.";":;x.:'":'
iícÍ partig. i."ir.-g lluuilou 3:o. vitko' tro.lli sleilÝ h".j".'Ý ,l.l. '.' ;

ský přebor šachistit oa oořá- nícb za sebou |e
dE zápasy 8. kola, ve kt-grém měru 3:6 až přl

seíik-B' Havílov 3:6' vÍtko' trodť! stej]]Ý bod.vý 7isk lná j

vice-olonrotrc R 3.5;5,5. ŠteŤn. d|uhé nužstvo v iabn]ce ' sia
berk_o]onrouc C 5'5:3'5' !ia H|vířÓv Ťl 7lrrr1.nvk. \I<.1ín

v leděll 8' března měl k|ai. .P.o 3érli. 6 Ýítězný'ch Etká. ;i;;-oionrotlc R 3.5j
lchistit oa pořá- nícb za sebou |e plohra v po. blrh_olonln|c C 5'5:3''r'- '.I H''\ ' ''' .] t,r l ']r. r ''r ''kola, ve kt-grém měru 3:6^až přÍliš }I.utá. zg tÍotl '| ' 1 .'n' zÝ'n'lk'\1'. 5i''a

prYnÍ dťužstYo zbroiovky za- zbroioÝáků vyhlá|t P€činka a
iíždělo k těžkémD ultrňi a" Mafek. lemizovali inq. slraděi

ci k DhájeDí pfl, í příčhy. kdvž
ne.ekaně pod]eh]a v l,itov]l 3:61|

LltoÝl€. Průběh záDasu bvlvv. a !q|gžql'. l přes druhou po.
tovnaný a naši biáěi ;g69ii rážku Y soutěži igou zbroio.
bez šancÍ na DřízolvÝ vÝ8ig. váci v čgls tabulky aé ziskom
dok. zbfo|ovákitm se.alď ne. 12 bodů a skóre 44.
vydařll záYěr 8tŤetnutí, kdy v -al_

PŘEBoR qKREsÚ
okresní soutěŽ šachjstů o

přeborníka okresu v jednot.
1ivcích, která byIa zabájena
ve dluhé po]ovině ledna, vstu.
puje tento týden do závěIeč-

finále postupuje z každé sku.
piny těchto prvnÍch šest hrá.
čů:

Jrl..Ji5.!J.rri!Ali.. jÁ!]JJJ!.....:.!r:
iiček. Morek' Hájek. Pečioka.
!:j]g! q[všíchni Zblojovka]
a J. Tkadlec ISemetín ].Z meziříčské skupiny -Břoušek (RoŽnov ), v. Hradil
IBŤanky), Lev a Saclílek ÍVa.
Iašské Meziříčí]' Frank (Rož.
nov) a stverák IValašské Me.
zlŤíči.

Einálová skupina se hraje
od 16. března na Vsetíně, v
heŤně Zbťojovky na stadiÓnu
V TyŤšově ulici. -Bj-

TaLL-a Strrdétúsa' - Zb.oj.Vsáítt"ť, 6,1
T,. rdjske sot|těŽe d ILl Žs teV

l\ šachu 
- 
se pomaLu b]izí

Ke svemu závelu. JjŽ 9'
ko]em pokračovaI krajský pie.
bor II. třídy v neděti 15. břez'
na ve ktelém záloha zbrojov'
ky za}tŽd'ěla do Studénky k u.
1kání s místní Tatrou.

Zápas v tabulce třetÍ Tatry

ď jeclenáctou zb.ojovkou do-
padl přesně pod1e ,'papÍÍo.
vých.. předpokladů - vÍtěz'
stvím Studénky 6:3. -z9--zE9:-iováků vvhŤál ien inP. Porák.
remizovali vese1skÝ. Zam'
boch. Zádrapa a smetanová.

V neděli 22. března hraje
doma ptvnÍ d.užstvo ZbŤojov.
ky s celkem VZKG oslrava.

z ýsreott ái"žst€' K? lL třidy
- skupiny B: TJ val' MeziiÍčí
v, T' I(o|řivuice A 4]5, Zašová
v' va]- MeziŤÍči B 2l7, Guň' ZÚb
řÍ-T' tio!řiYnlce B 4.5:4,5' Írcl



ZA DALS
Z iednání výroční kon|erence Tělovýchovné iednoty Zbroiovka VsetÍn

byl podnikoÝý ředitel in8. Jan Nepustil' před.
seda czv Ksč Václav Zelenka a předseda zv
RoH v. Pustějovský. Pořadatelé na konfeřen'
ci uvítali Íaké zástupce ČUV ČsTv ing. Raš.
ku, čtena Nv Čstv s. Nachra a taiemníka ov
ČsŤv l. Galternravera.

Í R0zvol TĚtovÝcnovY
výz4amnou události v žiÝotě ,'vzo.né Tělo.

výchovné iednoty.. zbťoiovka vseíín byla vý-
roěni konference, kte|á se uskutečnila v pon.
děli 9. března 1981 v restauraci hotelu vsa-
can. o Ýýznamu konf€Ťence a o významu spol.
lť vůi'ec' svě{!čí účast vedoucích představi.
telů našeho závocu na iednání. Mezi hosty

!cté se jiŽ Iozjelo ]e.lniíní
konIeIence předDesením zprá
vv o čjnnoÍ]ti z.1 l]ok 1930. ce
lý ]onský sportovní ťok by]
ve znamení dvoLl l,'ťcholných
sportovních p0dniků. Byly to
n]vmňilcl.ó hr! '' ;( \^.rt]

kiáda. obě tyto výl'imeČné
spoItovní akce piived1y ke
sportu a iělovýchově řadu zá.
jeÍ!ců, kleií dosud st.li stta'
ncl! aktivniho spoftovnÍho dě.
nÍ. Tak V scučasné dolrě má
T]3D!sis.!k-vÁelÍrr.v- jl.id.e&

hodovat snad ve všech dalšícb
d'le]ech' Malou šanci má Ještě
Je".enik - v Př1Padě výhry ve
Flýdku hosií Litovet, který rná
mÚznost rozhodDout o svém o-
sl'du jiŽ doma 5 D. Ben€šovem.
v pásmu scstupu jsou i víko.
vi.e' jejichŽ letošIlí výkony v
ničem DepřipondnaJí nedávDou
drulroli8ovou s]ávu. Proti B.
Havířov a Benešovu ouseiÍ u.
h|át alespoií dva body.

xP 1' třldy Po 9. kole
]. slávle Havíiov 51'5 1{
2. .Z Vserin 51 14-ÍtžŤitrTiiTi6i.-----iB5 1í
4. Sigma Olonrouc B 50 12
5. NHKG Ost.ava B
6. Tatran Litovel

41,5 t2
439

7. DolnÍ Beneš'Jv 40.5 9
8. vÍtkovic-. 37'5 9
9. válcovny F M 36,5 6

10. RD JesenÍk 3:{ 5
11. siama olo onc c 28,5 3
12. ŠteÍnbeÍk 2s,5 2

7u eoj- V.r**'í.;í -- ;Íttg Ů.*pa....;ťr;a' 
*r : ...

Výrozné vÍtězstÚí
v pořadÍ 9. kolem poklačoval Ý neděli 22. března kraiský

uiebór šachistů t. tiidy, v němž zbroiovka hostila v domá.
aim prostŤedí celek vŽKG osÍťava.

Po nepřÍjelnnó poláŽce v
piedchozím kole v Litovli
ztratili naši hIáči vedení v
Soulěži a byli LlostiŽeni nabo.
dy i skóre haviřovskou sláviÍ.
V nedělitÍm střetnutí, které
se uká7a]o být jedním z klí.
čcvých v boji o postup do ll.
Il!y' :i i't Iojo\'aci v'edIi itŽ
pIekv.|pLvě Vybltl'ně. UVod si
cc ukazovlli na vy|ovnaný vý.
s]eL]ek. s bliŽÍcím se koncem
záplsu však naši šachisté zís
iiávali neustá]e převahu a Da
konec ZvÍtězi]i v poměru 7:2.
Zi D še dfuŽs|vo boctovaiivý.
lrf.|lni: ing. stIaděj, Pečinka'
Háji]k' iVíilIek, Machillec a ]]| .

ňová' 1i]iDiZova]1: JLlříček a
l) U] {jŽiIl'

trU 9' koiech lnú ziJfojovka
14 bo.lr":, skóre 51:30 a k po-
stl|pLl do v'/šší sotltěže jízbý-

vá překonat ještě dva sollpe
ře - Doslední TJ stornberk
a Ža měsÍc na domácÍ půdě
jed!loh(l z Iilvoritů._ slávii
I larv ia 0v.

Takó LlfuŽstvu c v ok.csIlÍĎ
přebÚIu I. tiídy se (iař-ilo.
ilrálo venku sé SoiioIeln t]stí
il 

':i| 
celkovoLl feLrrÍfLr 4:4 si

piipsi,lo do tabulky 1 bo.l i
kdyŽ lrodový zisk nlchl být
vyšŠí. V ton1to tltkánÍ vyhItí'
l1: smetana a Zá!]ídpa' Iemi.
Zovnii: Gapko, Výchopeň' sed.
1áčijk a Svil8(r IJ '

KP l,: B. Haviřov-Li(ov€l 6:3,
Vsétií-Vitkovlce 7:2. olomoúc
E]šiEiEEiÍ-]JT5] o t o. o u"
c'sl. Havířov 1,5|7,5, NHKo
B-VP F..-Mistek 5:4, O. tse_
nešov_Jeseník 4'5:4,5'

tíor}

pujicích a pátém..čekateti'. a
osud druhé li8y se bude roz'

s růstem máiovosti se také
zvýšil počet spoťtovců star.
tuiících v or8anizovaných sou-
těžích. Tak napi. oproti loku
1975, kdy měla TJ Ý sou.
těžích kolektiÝních spoltů 93
.lružstev,

Y roce
tomto konslatování je ťadostné
to, Že v oddílech a odboŤech
se spťáýně otientoýali na
nltádež i kdyŽ pochopitelně
dveře v naší TJ isou otevřeny
všenr přízniÝcům spoťtu bez
ohledu na Ýěk. PŤesto však
Ít|ižeme konstalovat, že mlá.
dež do 18 let tvoří 52 0/0 člen.
ské zák|adny.

o všeČhny spoftovce' Pii
jejicir pŤvním seznánlenÍ se
spoItovištěm, tělocv1čnou, ba.
Zénem nebo zimníIlr stiLdió
nem, aŽ po přÍplavu na vý.
konnostní spo|t, ég..&É&
lektiv 247 tIené|ťl a cvičite1ťl.
Velkotl pclzofnost věnujenlc
také or'8anizováflí veřejně
přÍstllpných akcí a soutěŽÍ
pr() Školy' svazácké a odbo.
|()vé or8dniziLce, sÚutěŽe spof
tovnich heI l11iádeŽe a pri|'
cojící.h.

\v la\l a\l/\. N\'\-v

l v daliíň utkání králského
přeboIu v šachu dr'ržstev t' tři
d'v zÝíiě2ilÚ nužsÍi'o l! zbro!ov.
ka vsetin v doňlátiB prostředi
Dád TJ vítko!i.e 7:2. Dalši kan.
dií|át na pťvní piičtll _ eel€k
sla!ia H6ÝiioÝ. porazil oto.
nlouc 7.5:1,5 a posunul se lep-
šin skórc na první místo. o vl
lěŽi !otrtěŽe se s největší pŤaÝ.
.Iěpodobíos|i řbzhodn€ v pos]eil'
Dím utkáli' kdy se střelnotl oba
in'e!'!aní tjeIky vc vseiÍně'

'@
Tit=



Zoroj .VseWn,F,- 5okď ?ašovď 6/2..2y,
obdúJlí sltuace je 1 ve

skEpině B' kde v ŤozhodujÍclB
boji o posiup hraje Nový 

'i.čin s Koprivnici' bohuŽel však
doposud nevi' zda Eu stači Ie.
m.za' jellkoŽ chybÍ výsledek
ouhadu nedohrané paltje .lé.
vá{ého kola Ý utkánÍ Flenšlát
v. Kopitivnice' Podobně ani o.
pava neoá "své body.. listé,
nebol s€ čeká na výsledek od.
vo1ání NHKG proti Pozdnílru
nástuPu slgzanu v utkánÍ.lru.

ŤJ ste.r.iibei;K - Ebryqi=.Ysct.,'l' 2.Ť
PIný boeiovizisk
v neÍlěli 5. dub:ra ploběhlo přeÍtl}oslední kolo klaiského a

oklesního přeb5Iu !. třídy druŽstev Ý ša*hu.

pÍo]evila větší zkrršenost na
šich hr.áčů, kteři v Í}ohutném
fln'ši vyhláli [j partiÍ po so'
bě a clocílili da1šího vysoké.
ho vitězství v pomětu 7:2. za

YaL.Mezííitíť-Zbroi.\,
{" ;,. ,o nukon"" poá/"řilo uPosledÍrím _ 11. kolem, byl

v neděli 12. rlubna ukončen zÝí|ě?\|i ý poměrx 5,5:3,5 bo-
r."áištv- ol"to" šachistů lI' dir. V-ÝhÍaÍji- bgd ov.ali . vegel-
třÍdv. 

'Y něž hráči našeho B sjJ,'-!gJ!9+l!+4. 
-|.!&družstÝa zaiiždě|i do valaš. !l4€gt'-+q+.9!a!! |!!g. ťarar{.

;Ěň'ů.;řiď k a.itezitcmu Mišun a zádÍaDa.
utkárrÍ pxoti B dr!žstvu míst. zbroiovka skončila na 9.
nÍ T|. místě z 12 účastníků ziskem

zbŤoiováci. kteří se Do Do' 7 bodů a 6kórg 45.5. zda to
steanrct ipatnýctr Ýýsůdcich buds slačit oa udrŽenÍ Ý krai-
p"-ňv.tó""ri. " 

pái.u. 
"""tupo. 

ď(ém !řebořu' na to si budou
inusiti v uttani Ývhrát. Poňo. musel naši hráši počkal aŽ

i""'eň "yx"* ;šech hráčů poodle',sestupuiících z vyššícI

$rurn$ffi&Hfi||$tr[lt$ml|ffi
zi 3outči| drožstev čeká na sYůi 

'áÝěř ' 
lsD ktaFký p}eb{'rl. třídJ'' kd9.se Ý 4€dó|i utkaií ; tll[t ý'eú[ .o št. fu;v|řov'

vá|covny k !áchrat!ě nusejl bodovat Í olonouci s óéčkom.Xd'ž vJ'hfaiÍ' ses|o|tpl iedgn t dvoiice oo|ri Bc!€šoi ! vítkoÝi..€ - lem'z. stačÍ B€!esoÝ!.

Novýmt účastniký KP 1' tfl.dy 
'sou 

Nový Jičín a Zábřeh
a Jéden z dvoJicg opava a DPMc
ostrava (podle konečnébo roz.
hodButÍ výsledku utkání 2. ko.lá NHI(G-opava,.

Počet sestupu'IcÍch 2 KP 2'
třídy le závl5lý Ýe skupinácb
A l B n€ sestupech z Kg l, zxP lllc sestoupÍ 6Íl] druŽstev.
mezl almi l Lok. PŤsrov se 13
body z 11 utkánl, coŽ s!8nali-
zuJe nutnost úpIavy orgairlzac€
soutěži v kraii.

Po;iil kclech má zbrojcvka
16 bodŮ a skó|e 58:32 a v po.
slednínr kole 2tj.4. jí stačí k
postupu do 2. li8y pfavděpo.
dobně nerozhodný výsledek.
iJ1oha to však }]ude nadmíru
těŽká - sl.:via Havířov má
totiŽ V devítičIenné sestavě
celkcln čtyi'i kandicláty mist-
ra spoltt!

staV 2:0 postupně zvyšovali a
za Ýí.ězstvÍ v poměru 6 a Půl
ku 2 a půI si připsali dva bo.

Předposledním 10. kolBm
DokIačogals v neděli 29. břez.
na klaíská soutěž šachistů II.
třídy. Ilťáči zbloioÝáckého B
drEžsiva hoslili v domácÍm
Drostředí iednoho z kandidá-
iů .est.roň - celek sokola
zašoYá.

sachisié zašové uŽ rezigno.
vali a jsou se sestupem smÍ-
řeni a tak pŤijeli k utkání jen
v sedmi. zbrojovácÍ Dočáteční

dy do tabulky.
J!4

.D=$rJi-'Á3.jl vát!g!!y
Y. vár. ue:t4qí B {:5' KoPřil,rie€
E_stldéDka 5;4' val. Maztií
čl A*zuDři 2'5:6'5' Frc!š|át í.
Nový |ičin 2'5:6'5.

X.KOLO

hého kola!

v k.a]ském piebÚi.u I. tři.
dy zajíždě]o,'áčko.. Zbrojov-
ky k utkání ploii poslednímu
celku tabulky - Tl Stern-
terk. Zápas měl zajímavý
průběh a naši šdchisté se s
houŽel'n1tým so1.rpeiem Ciů.
k1adně irolr.pili, ltebot ještě
v poiov!ně Stietnuti pfohl.r
v.|ti 1:2. V dl]lší části se však

Vsetítt'ť,74.,,5y,

Také v ol:resnítŤl přebofu
by11 zblojováci úspěšní, kdyŽ
c dILLŽstvo zviiězilo V donlá.



zbro.jováci si v sezÓuě 1980
aŽ 1981 vedli 9elmt úspěšně
a před poslednÍm kolem byli
na čele KP lepším skóre před
Slavií Havířov. Našim hláčúm
v posledním utkánÍ ,,stačil" k
postupu nerozhodÍrý výstedek
s Iavolizovaným soupeřem'
kte!ý má ve svém středu 4
kandidáty mistra sportu.
zbroiováci dokázali bojovným
a soustředě!ýIB výkoneEr v
průběhu zápasu, ktelý trval
sedr! a půl hodiny, zvláti|
lepŤíznivý vývoj z 0:2 na ko.

nečných 5,5:3,5 bodu. své
paltie dovedli do vítěznélro
Eonce Juříček, Pečinka, in8.
sagánek, Háiek' Hrňová, Ie-
mizoval Macbalec.

Úspěch našich šachistů v
letošní sezóně jen podtrhuje
výkonnostní rúst sacbu v na.
šÍ IJ a dokazuje, že u. Ii8a
vyboiovaná ý sezÓné 7977 až
1978 Debyla náhodDá, ale Že
byla dílem cílevědomé pÍáce
šachového oddÍlu a zodpověd.
ného výkonu doDré palty,
která se mezi Šachisty naší
TJ vytvořila' Postup zblojová-
ků do druhé Dejvyšší soutěže
u nás je jistě velmi pěkným
dáIkem plo celou TJ - v |o-
ce' kdy šachový oddÍl slaví
40. výročí svého trvánÍ. Ú-
spěch ie o to cennějšÍ, Že byl
dosaŽen vlastnÍmi odchovanci
a hláči vyrostlýúi na vsetín'
sku, tedy bez ,,posil z vyšších
soutěŽí..

o postup se svým výkonem
v celé soutěŽÍ zaslouŽili tito
hláči A dlužstva zbloiovlry:

K zaslouŽenému úspěchu
blahopřeieme' vždyt do jI. li.
8y se nepostupuie kaŽdý Ťoi(.

-í] -.

tT{)!Ť vAí,AšsK(r

eol. lú]t.1 le i"bileir^. Jo.. se:c'urovt ! čiv'rro.siiill

ll. liga opět na Vsetíně

zbřojoÝáci sl vltězstvi v k.alskén přetoru zopakovali z Ťoku
1978 a přtpravilt svýtn pllznivcům tel neilepšÍ ttá*k k 40' vÝfočÍ
lIYání šáchového oddi|u, tteré Y tomto roce stavi. ' tÁ. t't

k pi:.;r'^""'' tclb:'' i(P-i , 1< se siolo p i.t.., ^. 
['l,^" S"^.lva\c á p..1{JtÁY':\o .tv li Ii;11 . }iu]li|o-r Tl lr

"iš i stvti L o..'' (P.-ll , c "" 
T) .rr.a'istlo rr*|tť, r 0ř. ! 

]to 
Ll,.:t (a'rv)ú* 

'<..* 

u pouuct'r'|,n',. o.rr<li L" ti. F'lr.tu'

..:i. iatl^.i !ť -/* přgv-."v*it o oLvet..,,,, rix uii.rt{ v přeb;v,ra S^1 .[raia' . 
jx \t"l,t ,' 1,r<y,.1.^ Čsr.: .^,

! 1 5ior{ .u p"r.'pi^J(.i. Fieb"í". č!sF- , Z ellt. 
'r.l.r^* 

po!t.^ i le'Wů o"(;d uur lo { *.r 1 $ - 1 . Vj- 
'

i.-1.,ll 1.114']l řeo*^- .rjtq;..^,l.'.,]ct,., ,|l pict,..; ltL '] 
.ic"ltrr:tilv' 

ie ar^c1ii.,t,'l'

] ii.ri! ll . e r1l' vT.. šr..'ev"isre aisr.o\i p.st.ttr.,^ř

K r]rrpicl"..i* orlo,lu'., i.olii] ttci 1:,Jr ror'eu,i Hv1

oí(')a\!\.Ťvó\iuw {.:or'.,'" ".i'ťn.r!,ul ''.. t,.(,t]r^; 3o r.'i útci".,i

itt i ir.ařsttv ' ?rn.l ci'..i.t-'n- r,:$.'

tih.|9 .. V t.Ý *''J o.t.i'lt čsi-u.lii. 
ri|, 

s l Šf.rp"{ i]

.Jiřrno Titra*]a .\' grt.^i'fť\! 3t'.1ou1;.. v *<{w, -

''ř''';"xn"';j"í?n""'Jů1"lť..":?'""ů l""'il'tí H*.Tiii:" "i:l'""'"!i'fi
celLy Ielošniho Iočniku - donácl zb|oiovkou . šta'ri..i"-ílitii.zbŤojovákúm'.r<teří byli před poslednín ''tta.r 

" t"r".. r.""li i.:c.i' á
t:::"'""..'."i"-!1| }. lg:.:pu. do. rr. Iigy 

""-"t."a"r. "y1rál"i.'.' "iě
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oP-l 1980-$'l
1 TJ R,ožnov 11 11 0 0 22 74,r
2 5okot lto5tíkorrní l'.1 s I 2 1T +9

1 Sokot BrankU 11 6 1 4 t, 49
4 Jtskro Krho\rí Á ,'l'l

6 0 , 12 ,2
Eb r.cj- l'gcirii C tili 7 2 I

'i jÝ"

lé +7
6 l,t'5 Karotitúra 11 7 1 , 11 47,r
7 Gurr.. 2rl&rf( B 11 4 , 4 1l 4+
I ý

SOKOL LU'LII'L 11 v 0 6 10 /t0

9 5okot í'str 11 , 7 , 9 40
10 fft,zVseLítr.. t1 4 1 6 9 TT
ll 0B Jasenice 11 2 1 I , 12
12 Jiskra Krhovď B l1 o I r0 I 20

1 TJ Roínov B s 7 I o t ,7
2 5okot buetfička" Á s 6 o 2 12 7l,r
, ŤJ Boínov C 6 , I 2 11 Dr5
I Gum-.ZtrbříC I 4 , 1 l1 ?*,r
, Íhrtůsko-Sotanec s 4 2 2 r0 2t
6 Vat.lÁezířígí C I 2 I , , lT,r
7 5oko|. Bustříčka B I 2 o 6 + Dr5
I Lesana' 9labťí I I o T 2 t,
ý fbitoj.YseLlp D s t Ú Ť

i.}L tol,y
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zbŤoiovka vsetín připIavil na
počest 40. výŤočí svého zalo'
ŽenÍ iiŽ 6. Ťočník ,,PřeboŤu
vsetína.., kterého se zúčastni
hráči mistŤovských a I. vý.
konnostních tříd. V soutěži,
kt€rá FŤohěhnJ od g. do 17'
května, irudou staltovat kan-
didáti migtra spoŤtu: NoÝotný
a svec (NHKG), Toneček {Ha.
vířov}, Ševčák (PŤerov], si'
koŤa (strmperk}' Mrrtina íPo
ruba] a lBříček (Vsetín). To.
to startovní pole doplní do.
mácí Marek, ing' stladěj a
Machalec, ostŤavský Gola a
Šimonik z Poruby.

-al-

Přebor oktesu v šachu
ve člv|l.k 30- 4' hyi uk6nčen

letnšni ročnik picbilr! okresu
v ;act'u icdno1ljvců' jehÚž zá.
věI se uskutsčuil v hellř 1'|
ZbroÍ'vka vsťtin. Do Íillálo!.
sl'upi'y se p.ob!iot41o 12 hrá.
čů z 5 oddi|ú na.cho o]iresn a
sDutěŽ skonĎila slein. iakŮ! pi€dtjhá,Eiiljfuh ti'el;|) l{!tÉcb.
!ýraznÝn |islě.hem 

'!rá':'i 
Tt

Zb.ojoýka vset'í' klc!ých sta.lu'
valo la ti||naii pě!' z nií:h si
nei!Ápe ve{ili ]uříčs!l. MáIek á
Hájak. k!eii prÚká2iIi n.i!ětii
l!0iÚvnost . hel!Í vyzŤólost'

PiebÚťniketn ok.e$u pIo rok
l90l se s lal lt- nt. Slanisla! I(.
říček zisken 9 bodfl' Přcd Mar'
kIm a lráike'n s 0.5 b'du {vši.
ťhni ztJ.oiovká ) Na daIšitt
'n)steÍ:h skUlčiIi: 4' Břotšek
ÍRožno!l 6.5 b'. 5' Peči!ka
lzbř$jo!ka] 6 6'-7' J,ev a s..
dilck Ív' !l'lziiičii ola 5.5. B'
aŽ 9. Hťadil {B'?nky] a Fřaúk
IRoŽnovl o')d 4.5' t0. stve.ók
l1'' Meziii.í 3' l]' MaťhaleÍ:
lZhroiflvka I 2.5 r2. Tkadlec

Říei

Přebor okresu ukoncen
Ťl zbrojovka, vsetin byla pověřena ov čsTv uspořádánim

závěrečrré části letošního ročníku turnaie o přeboIBÍka ok.
tesrt v Šachu iednotlivců. Zápa3ú v9 filtálové sk.Jpině, které
proi}ěhly od 16. března do 30. duhna. se zÍlčasÍnilo 12 hráčfi
z 5 oddílli.

$o.ulěa-.s!9$!!j!.-{9.i]ri.]-ť' .ji l 5,:] L], 8. _9' I]| dil { Bf an
kU V p' ''|]l h07|ch |ť'".||' v( ' h\ l '' F| ''Ii. Rolrtut , 4'5 ''
|'|/nJ]| tl.pě(1pnI b|diů ||:| |Ú' \lV.j|'i| Í\.''l ' \4''Zr||čÍl
]J Z pč|i(e Zb|.l-ýík-i-:l.' i L:'tlL' l]' NÍ''chi|.. 7\|.o
t!ljících na ttlťnirii, si nejié jL]vka] 2.5 b, 12' 'Ikadl0c ls0
pe v{)dli ]uříČek' M.lÍ..rk I Há' lÍIetí ] 2 bocly.
iek. o

sirohisté zbrojovky Vs0tíD'
kteiÍ irezaponrínají na p rácj
s nlládeŽí, usppřádali Eg.-LL
kv a dolosteoce tufnai o ..Pře.
|,.9!--!r!.:!:L-JE.!lrj|-J kte |ého
se ZÍlčastni]o 38 hráčů z ce'
lého okresu' v.T6iTffi hrané
švýcaťským systémem n.l 7.
kol se Zkráceným časovýn li'
mitem, zvítězil Lev (Valašské
Meziříčí] ziskem 6,5 b před
Hemzalem IValaš. Meziřiči] a
!'.aš jq-z.|i.4!gp9!L* - qba .L9
bodu. Z da1šich zbIojovákú
skončiii v plvní polovině Ga.
letka 6., Kovařik 10.. sedlá'
Ček 15' a svoboda 17.

l odilíl šachu.r' zn!Úio'ky
vsctiq připraýiI v poiad' ji' 6.
ročník Iřeboru vseiiní ! šaIhu
iednotlivců. klDťý zapadá do
ránce Dsláv 60' výroči zaloŽ'.jii
X!c. Tl|rnaj !e !skutečni ! le|.
ni] Tj zbIUiUvky vsetilt v 'ty.(Ú'
vč ulici _ |lÍaie sc deÚ!č do
]7. května. kdy b'dí} tuntái |)

kUnčen. stařtíie d!an'tt ]jr.i-
čů {6'.7 týoři liand'dáli mis
lrá }' Ileré doplní !setil'š1i lrá.i
in8' stťaděj, MaÍll'a]€e. !Í.trek a
k' m. st' luiiŮek'

a saí]i]ek (oba Valatš. Meziří.

{ scn'ctlI l 2 bIlÍ|]' {A. l.l
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Přebor Vsetína v Šachu
v Ťámci oslav 36. výťočí osÝobození Československa a )la

pDč€st 40. výŤočí zaloŽení šachového odttílu uspoiádala T'
zbřoiovka ve dnech g. aŽ 16' května šachový tutnai s Éčásti
hráčů mistŤovských a 1. výkonnostních tříd. Do soutěže po-
tvrdilo účast celkem 7 kandidátů mistTa spo.Íu' tři z nich
Ýšak těsně před zaháiením tuř'aie překvapivě start odřeklj
a tak měli pořadatelé nemalé starosti se zaiištěním náhrad'
níků, aby tur ai rněl alespoň minimální klasifikační hod.
nolu.

sestý ročník,,Přebolu Vse'
1ína.. rDěl nakonec vcelku dob.
Iou úroveň, no].ma na Zisk
KM (9 bodů] byla ovšem pří
liš vysoká. Co ztratil tuInaj
ploti loňsku na kva]itě, vyna
]lladil letos bojovným a zají.
lnavýrn prťlběhem' k němuŽ
přispě]a i pětice staItu]ících
Zbrojovákti'

Nejvíce se dařilo JuříčkoVj,ktelý bojoval o celkové pI
venství. V 5. kole však pro'
hfá] jedinou partii s pozděj-
ším vítěZem a tuto ztlátrr ne.
Llohnal ani mohutnýnl fini.
šem. Také in8. straděj si vedl
výbolně a po celou dobu tu|'
naje hŤáI o přední místa. Tiie-
tí přÍčka mu unik]a .aŽ v 2á-
věIu' kdy lemizova] 4 pi1r.tie.

1S

ostatnlm našim hťáčům sď
už tolik nevedlo. 'Malek poda]
průmě.ný výkon a Machalec
s DoleŽalem doplatili na ve1
ký počet hlubých chyb. Ví|ěz
ství si nakonec zce|a po zá'
sluze odnesl nestárnoucí Ši
moňt<' jóhóišótlani'str'I nr.y
i odpovědný přístup k pariiÍm
slavily pěkný úspěch.

Konečné pořadÍ: 1. Šimorík
{Poluba]_9bodů'2KM
Tuříček - 8-5. 3. KM Novot.
ný ÍNHKG) - 8' {j!c.-sl]!:
děi - 7. 5. Krčmář (D' Bene
šovl _ 5.5. 6. - 8' Marek-
KM' sjkola tfi'"pe.t.l " řřMutina (Porubal po 5, 9.-10.
Zurek IN. Jičín] a Machalec
po 4'5 tJ.' 11. - 12. DoleŽal
a Íng. ziŽka {Fr. Místek] _
2 hody.

f\\ l= J l.\f = 5
!:a ! L 

'.,^ ci e, . ,_ |-
.Lr9!grs.-E!sE-fE$IB- zvr

tězu s|monlB z voKD Poruba
a spln|l DolEu mIstlovská třÍ.
dy. Nás|edovalt luřÍček Ív3é.

L !I!L Novotnt {NHKG osrravel,
ll!!.{el-lYj9lÍ!.}--rld.

fl Zbroinlka Vspttn b!la porcdaeten !

.":;:,,;:',1^::":. ::' ,:,," ;:',;";;;;,1 -1"','i' 
^,i 

, ::i:"',',:,ť:"i:; 
,: I?Íť"":,";::"::;:,,š: ,i.iii:":,:k)l.,-,i,i,,,;;'.:w,,Í;:,ií
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W
ll' točniku ka.YiÍskýc! tandenů v

bt€skovéo š'.hu s€ zúčastnilÓ 4s
ílvoj'c' v. linále A zvitězili gpač€k'
_HaÝlič€t Í17 bodů], př€d sýkorou
- l(upkou Í]5.5) a zabYst|za.em -Mesja.iLenr Í15]' s]r!pi'u B ÝyhráiichĎ'el - in8' MarosŽczik. Turnaj u.
spořádala tJ Banik Čs. (arvirtá

ÍlI1

V neděli 24. května tspořá
dala .r] cSA Karviná tladični
bleskový ttL.ndi v šachu ..Kar-
v.!]Ehlia ndemí.'. kterehi-E
zúČaStni]a také dvo ]1ce naŠi
Tl lulrcek ua ie k. TETřř.?Ť6i]
těŽ měla velmi vysokou - Ílro
veň a zúčastnilo se.jí

rlo 3 po-
lofinálovýclr skupin po 15
dluŽstvcch a nejlepšÍ 4 po
stupovala do finále A.

celkovým vítězem se stala
dvojice Ms Špaček.KM Hav]í.
ček { Praha ] 17 bodů před
MM sikora.Ms Ktlpka (Tři'
nec] a dvojicí Ms Mesiarik
KM zabystÍzan (Třinec B)

15,5 bodtl- .N j!š€. j.]:']1zgE.g- si
Vedlo velmi dobře, kctyŽ v si]'
né konkufenci postoupi]o (lo
hlavní |inálovó skup1ny a ob.
:+4!.v-!9+gŠ-!!!gs-E . -'iio
zr\Rem Iz Docl . Z jeLlnufliv
rr'|- uh|á| lU řiL:Pk 17 bodů .L
HateK 12.) buclu.
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:]ii]] l'o 1iil'lr I<(|!...h lc sl(úJ]!né 

^Ýe.. :.!il.i.L (ol!|jo!.] Še '] bod'
přé.j F.:!Ó.l (Fi..ov] 2'5, .].=E-AI9š.L
l!iL:.k loJá L]setil.l vrlcvič Íc.qA
i:Ťffif1--!-!-kul'n 1 \cdl' B''
.ao {l1l:Ll.. n. Mor'] 2.5 Ď'. 2'_4'
siřokÝ íPi.jťÓv} s!ir:dol í1(arťiniI] a

Krrj\ky t)i.:l,tr ! ir ru rr,)rr,raorrl
ilr,'{..,l rl )', :.!1. l

.ror'r1. 6 5 tr iirt.l : ,ll,. rrL'.rovt ij,
á.l!]:]]iLlill]--]J:!lil!i-j.j-|]- \; j skliJ]
ně VPti! tll.nr] Lli:.]oL|. d r].l ]. lj
!4..1 s'fol!\;"1 ir , rr. .r \:.r r!.lrzrjrpnr
lrtLI., i l)" i r, \. rr r,, :.fi r ria ir,.,t.
!.jtnir\. !ikini ro.r, nl r;! k!ta Bd
ran llrrror^r/_rk tr az.!. -kur,;i lrr.i
Ii o |'lul (|a]Š].ťilú pi|.l'.n']r.r h|.íii
!{ 2 Inisra! r' ik !r.iirn hfdtr o Do
srltilÓl 

'i nrr o dt) l]oloi ílil. pi.j,oťu
cssR. lPl)

xťaiský Fir'boť ý šaeh' ý Rarvtné:
v A skupirr{-1 zvllězil PaJ!y:l:ák {olo.

7e

VýboÍBé obsazení a kvalit.
ní hriloÍ podmínky všalr' po
dobně jako loňského foku'
znehodnotil systém soutěŽe.
]lŤi] ve dvolr skupinách p0
deseti hláčích se ukázala o-
Dět málo vhodná, navÍc oba
;aše zástupce IozhodčÍ nalo-
sová]i do stejné skupiúy atÍm
je znatelně poškodili. l pÍes-
to si ol]a vedli vÝbofne a po
celou dobu soutěže bojCJvali
o (lvě posttlpová rista. V.l]:a-
mlliickém závěťu se n.|konec
loZLlě]iIi o 3. místo' kteIé Cli.
ky lepšímu sB hodnocení při.
padlo] Juříčkovi.

šedesátičtyř po|í

Po .' kole přebolu sm k.ai€ jed.
trotliv.ú v šachÚ ved. Pasty.i:ák {o!o.
!!ouc a Pals {Pie.o\'1, oba se 3,5 bo.
dy. tPl)

Poiadi pÚ 5' ko|é KP ša.
chistů ý liá|vúé sk' A: Pdr.
tyrčák I(.)1onlouc ] 4'5, Pál.
IPřeIov] 3:. luříček. Malek
ÍV!atinl 3 lk B: Barln ÍHfJ.
dec n' ill'] 4,., ]anouŠek {Po'
rubal, Mar, sz.zyk lTZl 3,5 lr.

l(.aiský př;bÓ. šachishi pok.a3ov:]i

' Ka.ýiné pátÝ kokm. i/e skupinč

^ 
vede Patyťčák se 4'5 lr. 

'Íad 
Patou

3.5. luřičlEm a M!|kéu se 1 bodv .
s sň;ři-iř3;-Ť;i;]i-El'5_.T:-?r t
lo t. kol. ktai6kého ple!o.! v ša-

lllu ' xal!:Íé v A strupině !ed. P.s.
|y!čák (olonouc] 5lrodů, Př.d Pálou
(Pierov I a !j!EsE_l_3_!ti jl!3&!tu
Í'9!.é-!iill!.8.L v B skupinr vpde Bar3n
lLtradRc] 5.2- la'oušek {voKD] 4' 3.
Marosz.zyk (Ťřinec) 3Í1]. { Pl|

tě budc! bÓ]oýat o bronzovou rnÚdat-li' l'.Ýl'Í |i] !ostUpU]l do pteboru
cssn F'].otllťci v \al]ll' iFlI

v k'risfufun lrcboÍu jodnotllvci] v 50..ňu v xalvlné nus€l ve ijnlle lolhÓd-
nout los' Utkánl Ba.ar {Hrad.c n' M-t
v. Pasty.čák lolonoucl oo d!ou reúl.
zách byl |os ŠÍostnějši prc Běrana. o3mlsto: Pále-sirolý toba Piefovl 2'o.ťÍvnl trl lostuPuli do s€mif]ndlecssR, {Ptt

za účasti dvaceti hráčů, z toho dvanáct kandidátů mislra,
uspoŤádala TJ Baník čsÁ Rarviná vě dnech 9. až 17. červen.
ce letošnÍ přebor severomolavského klaje iednotlivců v ša.
chu. v turnaii slaŤtovali také dva šachisté naší lělovýchov-
né jednoty - lqŤiqq\ a Y1Le' k.

KíJnečné pořadí:1' KM Pas.
11|čák Iolomouc] 6'5 bodťl,
2. Pala IPřerov] 6' -lLj-3.ÁM.
TtLilček J Mdrek 5'5 boCit1. 5.
KM Potomák {Poluba] 5 bo.
dů, 6. KM Kuběnka IHavířov]
4 body,7. - 8. KM Lys [Pas-
k{]v] a KM walowy IKa|vináj
3'5 bodťl' 9. Krčlniiř [D. Be.
nešov] 3 body' 10. Machýček
Ís|udénka] 2,5 boC1ů'

lŤ'

\\1 t=\, l.\l=.-,/-.
rc.'r. ile\ř.l ',.

mouul 7 b, traed Palou z pilciova 6.

á.an íHťa.|e. d. Mor ) 
'(Pře.ov) 6'5' o 1i.]lí nrislo
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2Ž PogPřštu fiz
lhned po skončení krajské.

ho přeboru od]íŽděI JuřÍček
do Kralup n. Vlt., kde se od
18' do 25. čelvence zúčastnil
na pozvání místní TJ Kaučuk,
spaŤtakiády středočeských ša-
chistů. Téměř devadesát hŤá.

Ťáké v tomto turnaji, hra.
ném švýcalským systémem na
11 kol, podal náš hIáč velmi
d0bÍý výkon a dlouho bo].o-
val o před[í umístění. Teplve
v závěrečných kolech poně.
kud ztratil něko1ika remíza-
mi, ale přesto skončil na vý.
bolném čtvltém místě. Zkla.
máním byl výkon zahlanič.
ních účastníků, kteří po ne.
vydaŤeném úvodu ÍezitnovaIi
a skončili aŽ ve drubé polo.
vině.

Konečné pořadí: 1. KM Ši.
můnek {P]zeň] 9 bodů' 2. KM
Felix IBIno] 8 bodů, 3. Fila
íRvchnovl 7 bodŮ. 4. až 6.
KM luríček. Veselý ÍBrnoI a
Bílek {Plzei1] 6,5 bodů' 7. aŽg. KM Šenold (Plaha], KM
Endl IM' TŤebová] a Most (K.
vary] 6 bodů' atd: Nejlepší
ze zahraničních účastBíků,
KM Tálos [MLR], skončil s 5
bocly na 13. místě. aj'

tú mistÍa.
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Překvápivá' 'lo o to Ýíc€ poÍčšujícÍ zpřává přišla Ú výsledku vel.

ké ceny HavířoÍá v šachu' kde $la.tDval Íaké hráč TJ zbrojovka

1. aŽ 2. KM smetana [Ha-
vÍřov] a KM Lys [Pasko\'] o.
ba 9'5 lrodu,3. MM ing. Lanč
(Pralru] 9, 4. Ms spaček
ITřÍnec] 8,5' 5.-6' Marek a
KM Subert {Prahal oba 8,
7.-8. KI\{ ins. Jablonický
ITrnava] a Ms Jankovec ITŤi
Irec] oba 7' 9. KM Kuběnka 6,
10' Ná]epa 5' 11. Petrov 4,5'
(r'šichni Havířov], 72,-13'
Bien IPLR] a KM Svec
INHKG] oba 3,5, 14. Ondru-
šek [Jeseník] 2 body' .l!]

Druhý kandidát mistra
vynikajícího úspěchu dosáhl na v€lké ceně HaÝířova ve

dnech 6. až 16. srpna šachista našeho oddílu |iři Maťek.

nořmu l}ro udě
lení titulu kandidát mistra sDoltu.

V průběhu velmi silně ob.
sazeného turnaje, kdy anl je
den z úč5stniků nezůstal bez
prohry, získal náŠ hŤáč 8 bo'
dů za 5 výhel, 6 Íemiz a 2
poláŽky' NejceÍnější byly 3
remÍzy s mezinárodním mist-
Iem ins. Lančem a mistry
spoftu iankovcem a spačkem'

Jiří Malek, kt€Iý přestoupi1
do TJ Zbrojovka ze Sokolu
Branky a pomoh] svým výko'
nem v sezóně 1980/81 A druŽ-
stvu vybojovat Ii. ligu, nazna-
čil svůj výkonnostní vzestup
také na Ietošním pleboŤú sm
kríje, kde ve své skupině
skončil na pěkném 4. místě.
svou dobŤou formu na Velké
ceně jen potvrdi} a zúročil v

vsetín - Iití Marek (Í. vT)l
Pořadatelům slavie Havílov se

podař1]o uspořádat ve dn€ch 6'
aŽ ]6.'8. velmi dobře obsazený
kandidátský iuťnai s účastÍ| 1.
me7ináIodnÍho Drisira. 2 mistIů
sportu' 6 kandidátů mist.a 5-
1. vT z cssR a PLR. celý iu.naj
s6 lyznačoval vo]kou boioviÓ5ií
a vy!ovnaností' o čem svědčí l
lákt, Že kaŽdý z úČastn'ků běIlen
13 kol nejméně zkrát prolrrá]'
v této silné konkurenci sj v€dl

Ýeiiá cena ttaviiova Ý šachu tnužť1
1' sme1ana {sl' Hav!řov} 9'5. 2. Lys
ÍPasko9J g.5. 3' r!l- m re'lč í||abá) g'
4' Šp!..k ITŽ) 8'5' 5.-.\l3.Ú.E..ll!.clil)j

.g- 6' subeÍ| (Eraha1 8 _ rba,iskál
!r!J-li!ÁiiÁre--.@'iÉ!Á. V B skupin.
zvltčzIt Fáíasik.ÍPlR) 9'5 pled l3'.týnr
Lan8n€refu (HaÝlřov] 3 bodi. zislrat
t6k t. výkonnostn' třidu' {PI]

N(rvÉ v.'.sE.'qěs6{('

zača]a v Tí sokoi 1]|anky, od.
kud přestoupi] do T] ZbIojovkd
vsetín, kde se podi]e] v minu]é
sezÓně a pt]5tupu zbrrjováků
do Il' 1i8y. své kvaij|y Prokáza]
již ý face 1977 '!. místem v kan.
didátském tuIna'i !Iebor mě!'
ta vsetÍna,4' míst('! na ]etoš.
nim piebofu sm kfaje a nejaer
sIvějšÍ !'ýsIedek na ve]ké ceně
je ie]tó největším Íspě.jil0ln.

V okŤésé vío1ín se v ninulÓs-
ti podařjlo Ziskat tjtiri ,,KNl.. jen
r'setÍn5kému'iřímu Fi.htlovj
(dnes je MM] a roŽnovskémÚ E'
milu Bernátko!'! a l''1!]oši Tkad)€-
covi .i!.s!.c:!l!!_l!3jjgg!
v našem okťe'-e jsoU stanislav
luřÍček a,,no!opeč€tlÝ..'Tjří t',Ja'

!€!' q!4' z9- jl jrr.
ÍÁ. Í.]

zisk titulu KM.


