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ve 
láui.l.,í?i ii'iŤ,j.',i;i,1. Konečné pořadÍ: 1.-3. ME

šUMPERK - PÓ 6. kolo lx. loťnÍku
mezlnálodtrÍho turÍrale vede Au8ustiít
lzbroJ. BÍno) 4 b'' 2.-4. Flchtl ÍV!€:
!i!l Rasumsen ÍDán.l 3 d. Boer [Nl,'].
všichnl Do 3'5 b..5.-7. cvbulskI a Ba'
tol loba PLRl a P0|ocb ÍNHKG ostT3.
va)' ?šichnl p0 3.8.-s. Gáu8|Ítl {NDR)
a Kellik (NHRG ostťaýa}! obá po 2 {?l
10.-11. Blaha [ŠumpeÍk} a I,.rch ÍL.
oloúoucJ, oba po 1,5, 12, sobr (Šum.
perk] 1 Í1).

o :l._3' nisto v Ix..očnlk|r
m€'ln'i|odniho t'r.uaié Ý Š[rn.
Perku se dělí| Rasmusselr
IDán-)' si8ulski ÍPo1.) a de
Bo.r {Nlz.), všichn1 po 7.5b'' 4._5' Etcht! Ívsetl'|L t á
G""8TÍž-l,iídnT-- :6- . 

j; 6.

Aug stin ízbťoi' Bťnol 6.5, 7.
aatof lPol.I 5,5, 8. Poioch
{NHKG) 5' 9' Kar]ík INilIí6}
4.5' 10' Lerch {í,. C)lomouc) 4.
11.-1?' soh. a Bláha {oba l,P
SumDerkl, oba po 2 body. -{Pvl

ky| 1._3. Pope]ka (Přemys1o
vice ]' Kovář ÍRýmařovl aVóul ÍLitol"'e]] všichni 6 bc.
dti' 4. 5. Mucha lKylešovice]
a KM Sifoký [Přerov] oba 5,5
bodu, 6. 10. Sekon]na lpro
stě jov llá-ioUšek Rýmaiov],
sactí]koVá. K}'l ing. ch]ádek
ÍPřerovl. StaÍfa IPťemyslovi.
ce) všjchni 5 bodů -aj

mi silně obsazelého meziná-
Iodního mistŤovského turnaje_ g. ŤočnÍk ,,Poháru města
suB]perka.., ktelý se hŤál ve
dvou skupinách.

Rasmussen (Dánsko, MP de
Boe! (Holandsko), MF Sytul-
ski tPolskol Do 7.5 b..4.-5.
MM Eichtl MF GauPlitz ÍNDR]
p9_2, 6. MM AuSustin (Brnol
6,5, 7. KM Bator {Polskol 5,5,
8. MF Poloch (NHKG- 5, 9. MI'
Karlík INHKG) 4'5' 10. MM
Lerch IO]omoucl_ 4,_ 71.-72.
ólana a sonl IoDó 5umpefEj
2 body.

ruba I]' Kylešov1ce*ŠumpeIk s
L. (]1o!rouc {]*opava. Do Íá.
rodní lÍay postupuje pouze vi,
tóz krajského pieboru - krai"
ská souiě) davítjčlenných druŽ.
slev !c čiyieoh skÚpináclr po
d.seti !ýnrecb odstartuje 1.
R rrPrn v npdiii 1 . lr\loDadu
d Lln kIiiske|.o preboru póstu.
puj' vjtě7oýé jednoti!výcirsku.
p,n. {pv)

ao
!)z

VsETíN

v Iomto

bŤe a ziskem 7 bodů obsadil
4. mÍsto.

PřeboT ;achového oádílu TI
zbroiovka Vsetín se braie pra-
videlÍrě každým rokem od své-
ho založení. v minulém lÝdnu
byl zaháisn letošní, iiž 45.
ročník, kteŤý potlvá ažl do
konce Ťoku.

vých zápasů.
výsledky 1. kola: iíg. stra.

děi-zátopek 1:0, Mach;lec v.
sva8ela 0:1, Pečinka-Kocu.
rek 0i1, JuřÍček-in8. Palák
ťemiza.

Ioomě této skupiny bude za.
hájen ještě vedlejší B tulnai'
kde nastoupí ostatní hráči od.
dílu. .ař

náš zástupce velBi do.

Při pŤí]ežitosti 80. výl.očí
zaloŽení pfvního sportovního
k]ubu uskutečnila TJ ZbIojov
ka Vsetín, kte'fá v padesátich
]etech v plné šíři navázala na
dřívě].ší pokfokové sportovní
tladice, slavnostní schůzi. Zú.
častnÍ]i se ji v sobotu 26. říj
na piedstavite1é Ílstředních ]
kfajských a okresních oť8á'
nů ceskos]ovenské tělesEé vý-
chovy' pŤedstavite]é stranic-
kých, politických a spo1ečen.
ských orgánťl Vsetína, zástup-
ci Ciružebních tě]ovýchovných
jednot z NDR, všech tělový.
chovných jednot našeho nrěs.
ta a pŤedstavitelé našeho pod.
nlxu.

B0 !.ET iJ''"XV:fJil'
3a-nizace, nazýané na prÝní valné hŤomadě o rok pbzděii spor.
tovní klub vsetín' v Ťoce 1s05 byla také sehlána pŤÝní přá.
telská rrtkánÍ v kopané a ploto právě tento rok ie považován
za fok vzniku organizované Ýsetínské tělovýchovy.

Zlitouel lgST
sedmdesát ťlčastníků.. z t.o.

E-5-š!4*-2.8-h.L4ě.ů-l.-yL a ia.
cla cla1ších Šachistťl s výkon
nostnínri třídami, se sje]c v so.
botu 14. zářÍ na 7. Ťočník Me
moria]u l. skatšt<ehol- 1116Ň
uspořáda]a TI Tatran Litovel.
Soutěž se hfála v jedné skLl.
pjně' švýcarskýnl systémen]
na 7 kol, se zkláceným časo.
výl11 lill)iten] na paItii'

Naší TJ zastupovala na tom.
to turnaji yÉl4]9egi.}E9!1, kte'
Iá si mezi muŽi vedla úspěš.

-HM Ostln,

p0řadí če]a tabu]



Sportovní
1905

k|ub Vsetín TJ Zbroiovka Vsetín

Plrvní hlací místnost měli šachisté v letech 1946'47 v bu'
dově divadla z, později v jídelně b]oku 1.132 na Tlávníkách
a v hote]u ,,Březáček...

l'va ustavujicí schůzi dne 20.3. 1s4tj by]i zvo]eni do p)'vní

Teprve po osvobození čsR byl v roce 1946 ustaven v Ťám
ci klubu Z šachový odil, který se dne 15. 10. 1946 přih]ási]
do ÚJČŠ a začal vyví]et závodní činnost. od 1' 2. 1953 byl
tento oddíl vyčIeněn ze závodniho klubu a zařazen podle
celostátní směr.nice do TJ spartak Z Vsetín.

šachový oddíl Spaltak Z však neby] na Vsetíně oddíleD
prvním. Předcházely mu dva dříve za]oŽené a ot8anizova.

Mimo náš oddíl byl těsně po válce ustaven ještě šachový
celek zbrojovka ]asenice, který sdŤužoval některé zaměst.
nance a učně byd]ící v iasenÍcích na lnternátě. VedoucÍm
by1 E. Výchopeň a po klátké spolupláci byl tento ce]ek za.
č]eněn do TÍ sDaltak Z Vsetin.

čátku své existence měl náš oddí} bohatou činnost. na ktclé
se podile]o přes 70 šachistů! DokladeÍr toho bylo uspořádá
ní klubového tur.naje v pěti skupinách po 12 hláčích, který
byl dolrrán na počátku roku 1947 a svýnl lozsahem a počtenl
účastníků Zůstal dodnes tulnajen [epřekonanýn,]. V závodě
byly dá}e každoločně pořádány meziobjektové tuťnaje šesti-
č1enných dťuŽstev' které se těši]y velké oblÍbě a by1y do.
blou propagací šachové hŤy. Mimo to se uskutečliovaly bles.
koVé Iurni1jL liIČlenných druŽstev o lJIovn| ,'sLoolův lpU
zději Valašský] poháI.'. Z hráčů, kteří pÍlsobili v tomto ob.

Význanrnějšich úspěchťl překIačujÍcích Iánrec kraje náš
oddíl v tomto období Deměl. zťlčastňoval se pouze pravide].

poval sdmostdtné ani
čsl. šachistů [ÚJČŠ ]. ci šachové hŤY: V. o]iva _ předs€

c]obí, zaznamenáváme jména:

ných soutěŽí ].ednot1Ívců
pak kraje.

a dr.užsteV v okrese, méně často

a neposiupuje' o čtyři loky pozdějÍ šachisté

ny ulčitou stagnací a ani plvní dltlŽstvo zbrojovky se ne"
dostává dále než do oblastního přeboru - nejlepšími unlís
těními jsou dvě 3. místa v loce 1960 a 1968.

S1abši ]rÍianci výsledků dIužstev napl.aVují výs]edky jed-

dí]u by zabIalo piÍliš nlnoho ísta a tak

Zdrój (PLR) 1963 _ vše na mezinár.odních tufnal.ích' V tom'
to obttobí by] J. FÍcht] také pravidelným účastníkem po1o.

DDa neiúspěšněiši čIenaué addílu šachr! mistr spaítu l.Iichtl
a liandidút misiÍe st. JÚříčeK

Ihned po sjednocení tělovýchovy v r'oce 1950 dosahují na.
\i hfač] Vi.ndmného ú5pěchLl. PrVn: d|.UžclÝo Vitězí V pře'
boru kraje Gottwaldov a -hraie v

ZbŤo]oVky pokus .o

nolli\cp' V Ioce l950 př:c]'ázl do Zbroio!}y ]nisl-

ve z{raace len ne

. ě' nlst(l -_ sczawno ZdIÓj (PLR] 1957' 3. '
Dublin Ílis]ď] fgíT-7. _ Mariánské Lázně 1959, 5. - VaI
šava (PLR] 1961, 5. - BellÍn [NDR] 1962' 8' _ Polanica

iiná]ovych a frná]ových tuInajů o
dvakfát clobvl



vÚbof Šachol)éha oddilu: stoiící zle,a
l,i ipk ,4. \,rn.tLi ,4-.h.rn .otltcl
chalec' Dané

.lo hotetu ,,Bese.lní .lůn.., kťátce na "i-ni staaion na r,a]
pači' dále do.ubytoven T] MEz u sokolovny, do zasedací
místnosti oV CsTV na sváIově a nakonec od foku 1972 opět
na stadión v Tyt.šově ulici' kde ]'sou nlu přiděleny dvě nríst'
llosti, které však v současné době potřebá oddí]u jiŽ ne
vyhovujÍ.

V roce 1975 dostává šachový Žjvot oddílu Zbfojovky nový
impuls. Do hráčského ko]ektivu se stále více prosazují mla-
dí hIáči, kteří spoIu se stafší 8enerací a funkcionářským

_ MaÍtiš' sfietana,
zleÚa - MokÍÚ, Ma

udě]en titul mezinárodní nistr. PoněvadŽ ale v Dodmínkách
šalomT o \ €rdl-:l{d n;mě-iÍ;rpbno.! konkt||pn .i an. vhocl
lle podm.lrkV' orlaie| ]'oku Iqoo oo p.vol,goveho oodiIu 'l Ž
Tiinec.

Na pr.ůměIné výkoDnosti Lllužsiva Zbrol.ovky I1lěla velký
v]iv i nestá]á hlací mistnost a je ufčitě kuliozitou, na kolř
ka místech vyvíjeli naši hIáči svoji činnost. od loku 1950
hIáli postupně v hotelu ,,Pančava.., ,,Besedni důnl.., poté
opět v divadla z na Tfávníkách' v hotelu,,Biezáček.'a od
Ioku 1956 jinl byla přidělena klubovna Spartaku z na sta
dióně v TyIšoÝě ulici. A]e ani tato mÍstnost neznamená pro
naše šachisty definitivní umístění a oddíl se znovu stěhu.
je _ nejplve do klubovny kuže]ny na ohr.adě' poté znovu

oddj], př€devší pak jeho výboť, se klo ě spoftJvní čin
Eosti zabývá ťovi1ěŽ ofgallizátctskoLl' tIenél.sko''r, pIopagaČ
nÍ a po lj tick o.výchovnou plací. Celá čiDnost oddí]u od ieho
za]oŽení ie Dodchvcena v kfonice Veclené Ant. I|řÍčkeN..ia
kou se ůŽ€ Doch]ubit ]en á1oktefý oddi!. Dokladem vellni
[Ispěšné ce]kové čiilnosti odLlí]u jsou Zísiianá ocenění v sou

i.jastoupená cesta od Ioku 1"975 za i1ze i přec1sedů: 1975/77
o. slnrtaný, 1s78.85 ing' V. Stlar]ěje se ukazuje jako správ
ná. PÍůměr.ná výkonlost li].áčů se neustá1e zvyšuje, Význalrj'

tci] ',ťZoIny.'. obdIzi,na Ud esTV.

sv. Či]]Iost,'

na]. v Dělnž ]ze p]nit nolrnu KM a jehoŽ p.ostřednict'Jím js.u
naši hr.áči zváni na IecipIcční tulnaje. ]\]a základě jedné
z těchto lecipl'ocit dostal náš oddíi pozváni na nezinár.od.
ní bleskový turna j čtyřčlenných d!'užstev j]9-Llg!!g]!-.]JP!L.
Tohoto tuina je sď zúčastnilo 40 ciruŽstev žTIF' FD-FĚCššŤ''.

v současné době má oddí] 70 členů. z toho 42 aktiÝních.
kteří ]sou zařazeni do třech d.uŽstev dospěiých, jednoho
dorostenDfl a dvou ŽákoÝských.

od
dobí

tě]ovýchovy v r.oc€ tohoto ob-

kádlem rozvíjejí svou činnost nebývalým tenlpem. Zákonitě
se dostavují i výs]edky. Hned v loce 1975 postupuje pr'vní
dfuŽstvo konečně do kra

U]ika st.tItřl V

sout

''vzorDý'.
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Fřebor csR v šachu
(i!1 -

dek je nejiepším v její šacho.
vé dláze'

výborného výsledku dosáhla hřáčka naší TJ - věťka sa.
dílková na přeboru ČsR žen v šachu, ktelý uspořádala .íJ
vodní staÝby ŤáboŤ ve dÍech 72. aŽ 2E. říina. Mezi soupeř.
kaBi - 1 MM' 3I{M' 3 hr.áčkami I' vŤ a 7 hráčkami II. vT
- 5i vedla velmi úspěšně a ziskem 10,5 bodů za 9 výher,3
remízy a 1 prohru obsadilo cen'!é 1.-2' místo.

Konečné pořadí: 1' 2. ZáýcL1.
íá [Brno) álqdí]me _ obě
10.5 boclu. 3. KM Hájková]za
ječice] B'5 b.' 4. 6' KM Zo]ma-
nová [Blandýs n. L.), Drašna.
Iová [Náchod] a BaŽontová

PřestoŽe rlosálrla Ílejvětšíl,lo Z pi.dch.tze'ících výsléatů 1NapaiěC]]ď8 b., 7'.!' BaIbor'
počtu výheť' horší s B hodno' rnoŽrro jnrenovái: V foóe 1983 ková. IPlzeň], KM Staňková
čení ji siáio zisk titulu pře - 1. nisto v KP doÍosieDek i {Praha] a Burc]ová {Č' Budě-
bo|i]óe ČsR. Získaným ;oč Žen. 7. místo v Dřeboru čssR jovÍce] 6,5 b., 10. svandová
tenr bodťl se liEaáří]6.E6F: .lorostenek, v loce 1984 - 2. 1Bedřichov] 6 b., 11' Plocház.
TĚ..|Jr'fi.rrc]- no|ffRT-Eii Írjsio \rilUr|lá Vé' ÚV (DR, l. k0\á 'o]on out | 5'5 o'. í2. I]a
šp-Ě-h r:F.víJ6a;Fň ;ell.lo ta. |0íslo sulpjo\v Pl'R oUrosta. l9sová ÍHu..so]drccJ 25 U''
téntu á poótivélo přisirrp..r ke nek, a 7. ;iístc piebor ČSR 13.-14. MM Sichá [Plaha] a
hře. Žen. Pos]ední dosáŽenÝ vÝsle' Klupková |Ko]Ín] obě 2 body.

Zb"oj.Vsďín - TJ Ročnov ďfelL?a I- I\ULU
Na 64 polích

sev€Ťomo.avsLý přebor d€ví.
tičl€lDnýcb dnržstev s poqln.
aou účastí žeBy na de!6tó ša.
chovnlcl 3e bťaje v ostravě -

v neděli 3. listopadu zahá.
jili šachisté pIavidelné sou.
těže dťužstev Ťočuík 1985.86.
v pŤýním kole NP I hrálo A
dťužstvo zbr'oiovky doma s
celkem ŤJ RoŽDoÝ. Utkání by.
lo velmi ýyŤovnaĎé a zdálo
se, že hostó uhťají čes|ný vý"
sledsk. Naěi, ač b€z Eichtla'

stfhli v závěŤu trtkálrí na svou
stŤanu a l(onečný potněr 6,5
kn 2'5 ie lichotivý. Na vítěz.
stvÍ

v oP hŤáto roÝněž v dorná'

1. }oIo: zbro|. VselÍn-RoŽnov
E5zíŤan-ec..El.YEi::r'I-oŤ.ď
{'5:4'5' B. Havtřov-HM ost!8.,
va 4l5. čsA Kařvlná B_voKD
Poluba B 4:5' šYl€šovlce vgrs,
šuElp€l& 5,5:3,5 . L' olotrlouc
c-op6va 6:3' íPv|

v neděli 10. listopadu za'
háiilv další soutěže družs|ev
Rť Ii a oP II. Naše B druž-
stvo hŤálo v do ácirn p1o
středí s lýmem Ťl Nový Jičín.
zbloiováci podati dobŤý vý'
korr a zvítězili v poměŤu 5:4.
za Zbťojolku bodovali Ýý

niPiElť*++".:rr**:*t

PřebórčsŘ zen v šaóhú
z. účasti t4 bráč€k 

' 
eecb ó Moťavy 3s uskutečnil v TábDŤe

vo dttoťb l2' aŽ 26 l0. 1985 přehoť ČsR 
'.n 

v šacbu. valašský

koÝá popÍvé úolmu kandidá|a ništla.
Druhá záslopkynš ol.řesu - ltt. Ba]ošová z T' Hútbko.solan€c

- 3končil6 s 2'5 bodÍ aa 12. úlstě'
ÍA. 

'.l

. Kraiská soutě' v šachu
družsteÝ má čtyřl skuplny po 10
úča$lnlcich. Ž Ýýsledků ikupi
ny dť!žstsv našeho otresE: Tat.
řa Kopřtvnic.-_tJ v- L,ezilíči 7:z.
Tl s. Bystřička-Tl Gum. 'zubři
1'5:7'5 a T| zbloiovka vs€tín B
v. TÍ NoířTířG.T'í.-Ť7l6:-iř
fi]FŤáÍ[.y-:ŤEťřs|íerov e i n
druŽs|vo' Ps PřeloÝ a Tl MEz
Eřenš|át.

ciln proÁlředí lraše c druž6t'Jo
zbroioTáci,

Zbroj. Ysetín ts - TJ ilovf Jičín 7,4
Ťemizovali Doležat a Hladil.

v oP lI hrálo také D druž.
stYo Ímladí hláčil doBa s
druŽstvem

o přvgnstÝÍ a ti.
tul ptebo.rtine csR' Do6aŽPným počtem bodů sp|nila věra sadíI.



SouteŽ minipocítacu -}'1ikroelektÍotechnika dnes zasahuie prakticky do Ýšech
oblaslí lidské činnosti. stranou nezůstala ani šachová hŤa

a tak se ve světě vedle běžný!L!q!9:49}-B9.!$b!9LlEí!i
il'oi'.t ss'tiňónt šócho!ých minipočitačů' K poznání .'sity..

ied.oilivých lypů respektive ie|ich pro8ramů byla u nás v
létošÍíli] řoc€ vyhlášena soutěž, kteŤé se zúčaslnilo několik
desltek maiitelů těchto počítačů.

hryJutfrrur l)rqííNh...

at . r' a,é TgT'Y, :..:... " 1....(bro1. Y&et, ' *

SoutěŽÍ1o se ',bez rozdí]tl
valr.', tj., že v jcdné katego
rii spolu soupeřila ce1á řada
šachových kalku]aček fůZ-
ných typťl a ve]ikos|í s rozdÍl
nýňi piograLly a ]r.|lněéový.
rri kdiracitarri. Iako: SuPer
ConstellaLion. Qi, - spectluur,
Cha piorl Sensofy. Chess Cha
llenger, Mcpiristo ErclLlsive,
Colrimodole a dalšÍ' sorltěŽ
spočívala v ieš{jnÍ dviiceii za
C]al1ých l:jloh' .lů.9j!.'.BĚs.i!9jÍ

miz a to lozhodlo o neltěsněj-
šÍm vítězstvÍ zbrojovky v
měIu 5:4. své paŤtie

KRAJS(Ý PŘEB0R, z kolo:
Rožnov-opava 2:7. Šuglpelk v.
L. Olomouc C.t:5, VOKD Poru-
ba B_Ky]eŠovlce 2'5:6'5' HM
ostlava_csA Karv|ná B 4'5 ku
4.5. Litovel-B. HavíŤo9 2-5 ku
6.5. Zbroi. Vsettn-TaiDec B 5
ku { V če16 lsou Kv|ešovlce
E zbrol. v5etin. obě dtuŽstva
mdj! zatim po á body. ÍPv|

zo stovu 4:2 pro nóš iým zí.
sko]] 7e tří lepších postoveni
jen jednlr remlz o tok po 7
hodjnó ch hÍy skončiIo utkóní
dě|bou bodů porněrem 4'5:4'5'

-aJ-

V oP - | získoIo C druž.
$!q doÍno v utkóní s ÍJ-SEňE
iir prvni dvo body zo l4itil-
siVí V pomér! 5,5:2,5' Hróč 5e-
metino zbro]oVo kŮ m VIiéz5tvi
usnodn]|i' přijeIi bez dvou hró.
cu. Zo Zbrojovku

re g:9.

Zbroj. Vsetín B - Ll'lcH Přerov B 6/,,2,h
v KP - II se hfáio v nedě- měru 6,5:',5 bodu. k č;muŽli 8. prosince třetl kolo. 'Bec. jim neobsazenIm dvou šachov.

ko zbrojovky v něm hostilo nic přispéli i |losté. za niiš
B družstvo LMcIl PřeŤov. l{a' celek vyhŤáli: DoleŽal, Hradil.
ši hráči vyhláli vysoko v po' ing. Parák, ins. Paráková

Zbroj.V*eŤt'l, - ČSAt**r*nti l''. B *.Ť
v nedéti 15. prosince pokra. prohrálo 4:5' v Iomto ulká:ri

čová|y 50utěŽe šachistů v KP. naši hfáči nevyuŽiti svých
zbroioÚáci mě|i ..černý.. den m-oŽností k. .docileni lepšihc
a nezískali ani bod' v KP.| výsledku. vyhráli: Ficlltl' ing.
hoslilu A druŽstvo doma B straděj' zvardon, remizovali:
druŽstvo Baniku ČsA l(arviná. Hájek a Hrňová.
se klerým po 7,5 hodinách

10, Lltovel
11. ŠumperE
12. RoŽnov

Ikont.}, smetana (kont.), Ťe.
mizovali: sadílek, Machalec'
Kocurek. Po 3. kole má zbro.
iovka 4 body, skÓŤe 15,5 a je
v plÝní polovině tabulky.

2. HM Oslrava
3. B. Havířov

a. opa!á
9. Třlnoc B

10. RoŽnov
11. lllovel
12. Snmperk

420218,54
4112 78,5 )410313 2
4 013 72,5 1
400414,50
. {šp)

Zbroioulta-Třinec 5:4
v treděli 17. listopai|u po- V utkání nestáli zbrojovácl

kŤačoval l(P-I 9 šachu 
'ápaEy 

nejlépe, přesto si překvapivě
2. kola, ve ktgrém se zbro|ov. po chybách hostů zÍskal. aŽ
ka utkala opět doEa' tento. tříbodové vedení a k vítěz-
krát 3 nebezpeě!ým GelkeD ství chyběla jen remíza ze tří
Tz Ťřinéc B. I když hosté na. partií. Pak však Třinec dva.při;eli Y néisllněiší sestavě, krát vyhrál a o konečném vÝ-
by|i to doqácÍ' ktoří !a8tupo. sledku se rozhodovalo na pá.
9ali citelrěii oslabeni o Flchl. té šachovnic!. Po 7 hodinách
la' luiíčka a zvardoně. hry udržel in8. satánek re.

Radhoštěm, kd. se s.řetlo s
místÍím celkem Ť| MEz.

I)omácí neDatří k favolitům.

víZ Frenštář - Zb'"j.Vsetín B 5.4
tríil

' ale iejich houževnatý výkon
-. zápasy- 2. k.o.la .pokráčoval a chyÉy zbrojováků iozÉoaty
{P :. 'II : neděli 24. listopa. o ne|těsněišl, porážce v po.-
.lu. B dlužstvo zbrojovky jelo měŤu 4:5. z nášich bodoíalik u|káni do fIenštátu pod

V nedě|i 1. pI05ince pokro.
coVoIi šoch]sté v krojskérn i

ckresn ím p).eboru družsiev zó.
posy tietiho kolo. V KP - I

zojiždě|o noše A družstvo do
HoVířovo' kde se utkolo se sil-
ným dÍužstvem Boníku' I když
zbrojoVóci nostou piIi k L]tkóní
bez ženy no 9' šochovnicj o
prohróvoIl v zohójení 1]0' mě.
Ii nokonec Vítězství no dosoh'

. . ...-lla;l;.'i'...,.{ěŤ'..-; -ť.." . .;. ,..

vÝhrami: sadílek. inÉ' Parák
š a ine. Parákoýá. remizova|i

Doležal a ins. zižka. Po dŤu.
fiEň-Tole ieŤáF.i6i6k ve stre.
du tabulky se 2 body a skó.

sEvERoMoR^vsxÝ Pfr'EBoR. 4. ko lo.
Rožnov.suiBperk 6:3, voxD PoÍuba B
v. opava 5,5:3'5' HM ostÍava-Lok. olo.
mouc c 6j3, Lltovel-'zD Kyiešovlce 2]7j
zbrol' vsettn-csA Karvtná B 4:5 ll"l'ffi

Náš šac]lovÝ o.idíl rnĎ] na
ton1to k1.lní ZastouDer1í díkv
oesu !t, Ha ikovl' ktelÝ se
sVÝm -TANDY 1650.. ÍDrtfrl
k nejnienšÍn počítači]m ] sc
neztratil a obsadi] konečné 9'
místo mezí 20 DostuDu iícíl]]i.
V Plaze nrusely tyto počitače
své poi.adÍ obhájÍt sehráDÍm
C1vou paÍtii so svýni sousc.
dy v tabulce' Hájkův,,Tandy..
obstá1, kdyŽ s 11. v pořac]i
Chess Challengcr Ccmp3ni.r
II zvÍiězil a s 8' v pořadÍ Zx

SpectrLrn] remjzoval.

V oP'Í zajíŽdělo naše c dluŽ.
l!!9lip-EgĚlé!tsQfii. K utkání
nastoupili zblolováci bez 1
hláče a to .ozhodlo o cglko.
vé poráŽce našich v poměIu
.3.E-.tsc-.4.5*gýbraBi-boÁq'alir
smetana a zátoDek- reňizova:
l|: spíl]áček svá8PřÁ á 7!|.
bPk-

Lotošní přebol oddÍIu zbŤo-
iovky dospěl zhruba do polo.
viny soutěŽe. PořadÍ ovlivňuje
nestejný počet odehla!ých
zápasů. Po neúplném 7. koleje čelo tabulky nás1edující:
zvaŤdoň 6, in8. stÍaděj 5'5, Ju.
říček 4.5. Machalec 4, in8. Sa.
8ánek 3'5, Pečinka 3, Vesel.
ský 2'5 atd. .aJ.

3t. 8t v!l. M6l!ítt-l{o'' ltd!
6'5|2,5' Ffs'llát_zbról. v..tl! D 

':lL|vcH F!FóíT=Fí.'Í.Í-6-El:-l!-tT
Ý. LMoH P''!ov Á 3;5, Íqp!lr.'tt!. r.'}
BÝstřtčt! 7l2'

c: BIstiičká:\'aI. \'ípzii ii l,5:5 5. I'\ll:Hl'"ňrov A-KrIrlvn'.e 4.'4'i, rs PiPrUvl'erc' ZubřÍ 7.2. zbroI VsF'ln R-l[,{' tl
f i.ero!'' n B.l ] N"";-..iiFil=ňtři
Í oPh láš9no| ].

1. ]zD Kytešovice 131o 23'5 1

4' zbroJ. vs€tin 4 21,20 5ffi
6. Lok, Olonouc C 4 Z 1 1 7B,q 5
7. VOKD Poruba B 4 2 I I I7,5 5

zE ŠAoHovÝcH PoLi
ÍB^lsKÍ PŘEEoR: Tltnéc B-RoŽnov

6'5:2,5. B. t|3viřov-zbro'. vsetín 45:45cse raŤi]i.ď.E=řii6n;řŤ55:5]ŤŽřŤř
IešovIce_HM ogtřavá {.5:4'5' L. olonrouťC v, VOKD Poruba B 4.5:4.5, Opava v.
SumpBrk 5:4.
]. JzDKylošov|(e 3 21016'55
2. zbroi'vJ€tln 3 210 t6 5ffi
4. Opava
5. HIvlo$tlava

3?0115 4
312074 4

6'-7. B.llaÝířov 311115 3
6.*7. Třlnec B 311115 3
E. ČsAKafÝ|náB 311114 3
L VOKDPolubaB 3 11112 33 A 1 2 70,5 1

3 0 0 3 11,503003 7 0
(.p )

4ZZO20 6
4 2 7 1 20,5 5



íadáno pro Šachisly

ňídí nistr spoř|u
Yác|av Pac|

PoLí

se to podaŤilo

ceny na šachovÝch tur'na'
jicir bývají bud věcné nebo
peněžnÍ. Naprosto originál.
nÍ pÍÝni ceau, baculatého
pašika, mají snad na jedi
ném turnaji na svčtě' . io
v opavě.Kylešovicich. A pIá.
vě uplylulou sobotu s€ ve
správní budově místního
IzD, uskutečnil již jedenác
|ý ročnlk této stále popu
larnějŠí soutěže. Né].cn láka-
vá živá tlofej, a]e i ostat.
ních 34 odměn pro ty nej'
úspěšnějŠí, plilákalo do Ky'
leŠovic rekoldní počet 124
hIáčů, doslova ze všeci] líou.
tů Ťepubliky. sDaha oÍgani
záto.ů, aby tulnaj byl kva'
liini i v hráčskénr obsázonl
teRtokrát lovněŽ vyšla, a

Simu|tánka
na Ohradě

Svazarmovci Sklo flninn
vsetín usDořádali tradiční uŽ
5' Ťočník šachoqéhn turnaie.
Ye kteléú se střetlo 13 ša'
chistů ilvoukolovým systémem
kaŽdý s každým' se zkráce.
ným časovým liúite 20 mi.
Íut na partii. v tuťnaii' ode'
branéB v hotelu Klenov na
Bystiičce ve dneclr 6. a 7. pro'
since, zvítězil Tomáš Lipov'
ský před Heklem a Múdrým.
Na dalších místech. skončili
&ageťa. sedláček a Hambá-
lek.

JzD KYLEŠoV|CE - zBRo.
.JOVKA vSETiN 217

Po vónoční přestóvce byly
opět zohóieny šochové soutěže
dtužstev v KP ioP' Družstvo
Zbrojovky (4.) zojížděIo k utká'
nÍ 5 védoutím ce|kém tobu|ky
JZD Kylešovice. Utkóni by|o ož
do po|oviny vyrovnoné, potom
5e zbrojovúci ujo|i vedeni o do.

tonlv. zrsXal DutovDr po-
asníIBÍchroclrtající

první cenu. Na dalších tnís.]
tech skončjli: 2' btesia|ik
ÍŤŽ Třinec) 7,5 b., 3'-7. ,ta'

Doušek [Loko ostlava], ing.poloch {NHKGJ, t. Mallš (U.l
niverzita BŤno], Vykydat (to- 

]

ko Brno], a Novotný (NHKG] l

všichni 7 b., 8.-10. Výšeki
{cáslav], Mulalidis {Kyle. ]

šovi.e} ' 
Pacl íBanjk ČsA}

6,5 b. atd. 
]

Jiřl Fichtl, který již v ro.]
ce 19{3 dokáza| odolat ns
velikonočním tuťnajÍ v Fra.
ze samotnému mistlll světa
A. Aljecbinovi, pati'í rne'i
ty ŠachÍsty, u ktefých jako'
by 6e věk úplně zastsvil.
Dokonalý fyzický fond' udr''
Žovaný neustá1ým t.éniDkeIE
Íprozradj] a seb€' že pra.

sachovÝ kroužek ohrada
pořádá již něko]Ík let soutě
Že, ktelé se těšÍ ve]kému záj.
mu hIáčů a vyznavačů k.áIov
ské hly i z jiných síd]išť
Vseiína.

Jednou z takových akcí by]
po nedávném turnaji na Kle.
nově také vánoční tufnaj v
b]eskové hře, ktelý se usku
tečni1 v Deděli 22. plosince
V lestaur.aci na ohladě.

ZáVěÍ ce]é akce patř1I 1ra
diční simultánce' ke ktelé si

- :-. .r... -..--i ..:;-

hře

Ve stiedu 25. prosince usoo-
řódo| šochový oddí| Zbroiovkv
vónoční turnoj o přeborníká odl
dí|u v bleskové hře' No stortU
5outěže se sešlo 1B hróůů' Z
předn ích šochistů oddí|u chv.
bě|i -jen Fichtl' Juřiček o ini'
JOgOnek,

. V t!rnoji zVIteziI Kršo (Unie
órno) 2i5k.nl ]5 bodU' x]o dÍU-

-ai

.lZD Kgle*ovíee * ibrq.!" '.';řt"i
V. KÚ i.0

v. Tř|nec B 55:3'5' l!. t'|álo'tc. !'
zbrot' vsottn e7 Í l !;'ř'F.'!I6ň6ř?

ď: .t;...,:É:

rnáci ve snoze zvrótit stov mu.
se|i vice řiskovot. Skóre po.
slupně norůsto|o o tok se zro.
diIo nečekoně vysoké vítězství
zbrojovóků v poměru 7:2' V

to vitěŽstvím postoupi|o v to.
bulce ze čtvrtého no druhé mí.
5Ío'

V okresním přeboru prohró'
io C družstvo Zbro].cvky s ceI
kem Gumóren Zubii B v po.
měru 2,5 |5,5 bodu' -o j_

1'š:7.5, ŠuDpcrt-voKD Potlbr B .:5.
J, HM Ort!.v! 3 e 0 ?7.5 I
2. 8. l{rflfoý 9 | 7 u.s 7ffi
5. csA Krrvt!í B 3tr8:5'8. VoKD Pombs R 31L22.57
7. Lok. oloEouc c 2|2z2 ó
E, opave ZOSáJ a
9. Třlnéc r 13 3l l

10' lltoÝ61
11. lolnov
12. Šu&D.ťk

lrt18 !l0{$ e00tt8,6o
la!l

llťke-LMcH Píorov A 3:6' lMcH
9řeroý B-No9ý ltčÍn {:í

ll.futr5ouice lg85
kú s 

'. 
výkonnoslní třídou.i videlně pěsiuje 

'o8$ng), 
{r

Po celých 9 kol soutěže pla.] oMivuhodná duševni svě.

'rul lta všech šachovníciclr žest, to vše, jal.oby napl'
nelítostný boi! plotože t.ó. ] řlovalo ]]eslo: v zdfávém tě.
měř kaŽdý se chtěl zapsat le, zdlaýý duchl I když uŽ
do listiny vÍtězĎ a získat na [epatŤí k nsšim pŤedním le-
vánoce ,,vepÍové... Nakonoc pťezentantllB, s{ále si udr-

žu]e vysoký hel.ní standard,
o čemž svědčí např' čtv.ié
místo na letošnílu 1ReZiná'
rodĎínr turrlali Ý sumper'ku,
leÍI s púlbodovou ztrátou za
plvními tIemi' v KyIešovt.
oích doplatil na dobfou fot-
Bu vítĚze kromě jiných l
al]tol článku.

Flehu-Pacl. garo-Kanno"
Ý. obÍlna: 

''. 
e4 c6 2' .l4

d5 3. tc3 dXG4 {. IXG{ tf6
5. 

'x'tr+ 
tXt6 ÍNejostřej.

ší vafianta u volené oblaDv.
kteřá ale má tu nevýhodu,
že 

'e 
kř€hká jako porcelá.

tloÝý hlnék.] 8. t3 sÍ5 7.
sf4 lbdT 8. Sds st6 Jgez
tb8 u. Dtlz ldr 12. s83 Sxd3
1'. Dxds h5 14' h3 h1 1í'
shz sho {Čelný celkem ú.
spěšně překonal úskalí za-
háleÍ{; což ho přivedlo do

'akésl 
euforie, začal břát

rycltle r zdpomněl, že p8r']
.ie není žádná bleskovka. i

ale žo tlvá dvukrát dvacet I

minut.) 18. c4 D.5+ 17, tc3
lxc3? 1!. bXcS eE 13.0-o

s@ry.,ry'Ť{',Ťt 1.€:t:'
.s. Fřebor u bleskouÉ

,5' 3. _ 1. lanoušek ÍL.
}b a Nbvotný Íoba NHKGostlava)' Po]oc:l a Nbvotný Íoba NHKG

ostrava)' Ma]lš (Un Brno] a vykyd8l
{Ll Brno}t všlchnl po 7,8. - 11. Pacl
tČsÁ Karvtná], vyšek ÍČás]av), Muratl.
djs {IzD Kytešovlce) a Karlík {NHKG
ostraval. všichnl Do 6.5 bodu' startova.
lo 124 {l] hráčů hrálÓ sc švý.arskÝm
.M'řE;;Ť' (ČsA'Kárvjná] obsadil až 15.
mÍsto ziskem 6 bodů...

v8' 20' xhl D85 21. Ý81
0-0-0 22. vael Dd2 23. DÍ3t
15? [Rozhodujíct oslabenl.]
24. vez Dgí 25. ve5l íÚplně
palalyzuje černou pozici a
brozí vas s lozhodujícirn ú'
tokeE.) 25- .,.vd7 26, Vbl
Kd8 Íee.né postaveni zači
bá pťaŠřět ve šv€ch.) 27.
d5l cxds 28. cxd5 sg7 Íos.
tatní možnosťi neisou o nic
lepší.] 2s. dxď! sxe5 3o.
6Xd7 SXh2 31. XXh2 bS
32. Vdll Kc7 3il, Vd5 glg-
9E-!!--!ggěj!-lz4gt sniž si
Decbal ukázat, Jak bilý po.
sbíŤá střepy íolr9 po2;g.. 

]

Gurn . Zubř ( - Zbroj. Vs etťn B vz,77z
V nedě|.i ]2' Jedno pokročo.

voI KP Ii' zóposy 4' koIo'
Zbrojovócké B drrržstvo hró]o
ve lkr'r s družstvern GL rnÚrerr

Z|bři' Zbiojovóc no sVého soL|.
peře nesLoč |j o proh-óll V po.
LŤělL] 3,5l5,5 bccu' VýhIorni bo-
dovoliI lýocholec, HÍod I o Ko-
curek' lemizoVo] Žo rnboch. Po
4. koIe je zbrojoVko B ve stře"

c]u tobulky se z]skenl 4 bodů
o skóte 19'

V nedě|i 19' edno se Zbro.
jovko A utkd dorno s C druž.
stvenr Lokomot vy Olomouc.

zE ŠÁGH0VÝ{!H
KYLESOvTCE:

činko o schicho 9'5 b.' 9' Hro.
dil 9, 10 'Svogero 8 bodůotd.

-oj

ssvaron'oirv$KÝ PaB'o-._!.-tot-ď
B. HavÍŤov-RožBov 7:2. csA t(ÚÝt!á r

v. Ll|ovot 3;ó:í5;--p.vr- llM oritlv!

mrstech se L|místi i| 5' sodí|ko.
Vó 12'5 b', ó' ..B' Zódropo' Pe.



šských.športovců rokuDesítka vala
PředseilnictÝo ov čsTv vsetÍn na svém zasE.

dání 5. ledna 1986 hodnoliIo ne'úspěšněišÍ spo!.
tovce a kolektivy flkÍesu vse1ín 'a rok 1965. sou.
časně by|o vybodnoc€no také de6et n€iúspěšněi.
šich trenérů a cvičilelů' i€iichž svěřenci dosahlr.
ii dlouhodobě výbornýcb výs|adků. za dosažené
spoTtoYní výstedky v .océ 1985 uděli|o předsed.
nictvo ov esTv česlná uznání t někto!ým na.

stupujÍcím tnladýÍl závodníkům. M6'i B€iúspěšniji.
ších 10 iednotlivců okr€s[ byli předdostně zóřa.
zeDi přebor!Íci čssR a ČsR Ý i€duotllvýcb spoř.
tovních odÝětvicb a dálé pak spoltovci' ktsří
svýÍn urnístěním na přel'o.ech čssR, poplípadč
esR vzoríĚ ŤepÍezsntoÝali okres vsetín. spo ov.
ci isou řazeni v abecedním poiadí bB' [rčení
Úmistění.
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N}]JÚsPĚŠNĚlŠÍ t(oLEKTIvY:

Družstvo házené muŽů Tl zbťo.
iovka vsetln' t|enér otakal Bi.e.
zina' kaPltán PetI srámek. v .o.
ce 1985 se stalo vítězenr II. NL
'a zabez|ečilo si postup do 1' NL.

DruŽstvo kuŽelek nuŽ[ T'
zbroiovka vselín, tlenér Zdenět-
VÍ.chopeň' kap!tátr Pet' Ried l.
DruŽstvo vybojovalo postup do
CNL' kde se po podziÚní části
dě]i o 2-*4' mÍsto'

Družstýo m1adších dořostenek
spoťtovní 8ymnas|:ky TJ va]aš.
ské Meziřlči' ve s1ož.Óní Hana
Daronová, Radká Ko!'aříko\'á'
Da8ma. Pavelko!á. tr€nér MiLoš
Bort|. Na Přeborech esR vybolo

Hana Dařonová, nar. 29. bÍez'
na 1972' č]enka Tl valašské Me"
ziiÍčÍ' závodnice sportovní 8ym.
nastiky' tfené! Miloš 8oItel. \i
roce 1985 obssdila na pi-oboreLh
csR 2. mÍsto. ]e juniorskou re.
plezentanlkou aSsR.

Jana Fá.ová' nar. 18. bř€zna
1967. čIenkl T] RoŽnov pod Rad.
1rÓštěnr' závodnice ná irampoií'
ně irenér lindŤjch Kozubek. Na
mlstřÓvství ČssR obsadjla 3.
mlsto a stáIa se iuniorskou pře.
bo.nicí CssR.

Ivana JuŤáňová' nat' 27. ledr'a
1s64. členka T] ZbroJovka Vse.
tín' oddíl horoleZe.oký. JelÍ ho.
rolezecký výstup na vrcbo] Aste'
oIidy v lta]ských Dolomitech je
h.dnocen jako výstlp roku' coŽ
odoovídá 1. mÍs!u ná přeborech
ČssB. T|enér BohusIav Mřozek
T] Vítkovice.

Th8odoŤ Maťančák' nar. 1' řii
n3 1966' čien oddÍlu kLlŽelek TJ
Zbrojovk:] \'seiin. tlenér Zdcněk
VýČhopcň 2. mÍsto na přeborech
0sF jednot]jvců iunloIů, fil1a.
lista Ms juniorů. kde v ]cdnot'
IivcÍch obsadiI 20' misto a člen
druŽstva essR. kte.é na Ms jul1i.
orů obsadi1o 4. misto'

Danlel Pagáč. nar.21. dubna
1968. člen Tl RoŽnov pod Rad'
hoštěm' 2ávodník na trampolÍDě.
t.enéř lindřich (ozubek' lunior.
ský přébo|nik .ssR v jednoi.
I]vcích a mjstr ČssR v synchron.

Rndek Polách' nať' 8' řijna
1955. č]en oddilu kuže]ek T]
ZbrÓ jovka vsetín. i.."n'ár Zdéně]r
výchopo)i' Juniorský přebornÍk
CsB jednotli!ců a smíšený.h
dvojic. 17' na l\ís j'rnioŤů v sÓ'1'
iěŽi dvoji. a čién d||žslva t]ssR'
kt.Óré ná [4s juniorů obsadi]o 4.

zÉ,
ll'lNBc - vítězBú xxl. ročnlku vá. Pořadí: 1. DobŤovolský 10, .- 5, 10' chmtel (TŽ vnsR Třlnec)

:: 11. HavlÍček (Tz VŘsR TřIn€c) 3'
10. chmlel (TŽ vŘsR TÍtnec! {'5'

. HavlÍček (Tz vŘsR Třln€c) 3' 12.
)rnaslertlcz nl. tPLRI 1,5.
v kandldátskóm tuťite'l zvltězll Karcl

ll'lNBc - vítězBú xxl. ročnlku vá. Pořadí:1. DobŤovolský 10,2.-3. Kupka ii .ř.''ř;-;".'.i'.-"e".i-.i*,"
nočnÍho turnalo s llezlnlirodnÍ účastÍ ÍTz vRsR Tltnec] s szym.ŽaB (PtR] i;.*:l'";;; ;i ,;;;i i.{
s6 stal ostravský šachlsta, mezlnárodnÍ óta z, l.-s. lankov6c (TŽ vŘsR Třt- .;..k;;;já?"t-o- 

ii'ii.iir.ii,sB srar osr.dvstry
mlstr lrrg' LadlslaÝ, D9!.":P'"}l.." v'oK.! o""1 a Bakalarz '(PLR]. obá-6' 4=& rrit""". i Ýbi' i;.nť;. z 11 paltl1

i:;l'i]. ffi ".]I;!!l*1!."* -""l* fu-+n#ffi 
'.j..:'i!Íi{ 

*-.:i-:*';iii Ťšl"1Ťi ::l í;gr"t;:li'?"."."""'ff'".1];:il.'o"ili'1-Ín'',i 1g1ug3Ťttr#iltrl3ii'l.l'š.::l ii."lň'-g'í l"a". piár''ir t*i lune'
l6n dvě remlzy, 6 to .lomácÍm šsch|s. ÍcsA Kárvhá] ! Kornast€wlc4 ".. .ř;i] l"l""*T':".".' ". ll":-ff"U"*"j 

"y"J'"J"T
l9n dvě remlzy,.6 -to .l-oBácÍm š8chis. ičsA Karvl!á! r Kornnšiíwtc' !t. (PtR) ;.!-e.;iz;ut." iirvrero*-írrtin. ze sravo.
tom slavoJl Kupkov1 a IváBu Jálkovco. G c'aiii". 

.

1' llM ogtÍdvá 42031 t0
,^ ^ 2'-3' zbro|. vsétÍn 4 r l 33 g

éot.ol. $seŤÉ!t .- LoKo v!€"í;tsĚie '- * 12 \I'KULU +-::.: 16"Íř0" 4 r l ÍJ 9' 4. VOKD Poruba B { I I 30.5 9L 11ata '1$ RRAtstrÍ ?tEBoR' .. toto: RoŽno.v ". i: [1"^ Yj!ii""j"!50: voKD P5Íuba B 1:8. HM oslráv6-5lJ!0. 
' 

aŤc l'!ň'í'
37229 7

V :eděli 19. 1edno se střetlo
r domócím prostředí Zbroiovko
(3') V Utkóní ó. kcIo 5 L.komo.
r ",ou Olomouc C (7.). Zbrojo-
!:c], kleií brojí o čeIo tobuI
K.l, z!ítězj|i po 5 hocilóch hly
', pomeÍlr ó:3. Zo 

=Zb-rolo1k 
r/, 99.'lr/cJ] ťihrom : I cht|' ]U]|cek'

t(l(5lsňt r,(lDux'
voKD P5Íuba B 1:8. HM oslráv6-5uĎ. 7' 9Ťs opsva
pork 6.5|2'5. LtlovBl-opává o.5. !!sl,. 

3: lž 
"li'.*r*'.rzr-tnsair*;.,rit ''lT""'i."" ;' 10. Ť. LlloÝe|

312n 7
30325 6
a!s27j, S2!32s 5r!.tž 3

1| ŤI Ro'Boý t 0 5 16 2
12. LP šutnpoík 0 0 6 21 o

ll!f

Vid,4. D. Komórovó,5. Ču.
nok, ó. Rýznor' 7. Jonušovó' 8.
Mozóčovó, 9' Adomec, 1o.
Trochio' NejIepši byIi odměně.
ni diplomy.

V oP _ | se nošemu L
c|lLlžstvu neciořilo, kdyii prohrólo
s ce|kem MEZ Vseiíl Vysoko 1

ku 7. Ze lbíojoVókť| vyhlól jen

Rů žičko '

ČsA Ká|vlíá B 5'3:3'5.

€to pro Tohl$sb
Koždořočně jsorr vydóvóny klosiíikočni Elo.Iistiny šochistů s

novými osobnimi koeficienty, re kterými hróči vystupují no tur'
nojich' MeŽi zvéřejněnými šochisty pro tok 19E6 je toké 7 hřóčů

-. --t -nos| |J.lR l'10. Ů5J

Poprvé se no Iistinu dostoI
Zvo rdoň, noopok Ijst]nu opouští
Do|ežoI o Mocholec' kterým
klesl koeficient pod 1900 bo-
ci'.l. No mezinorod Ii |]5L ljě Fl.

2550 ícolkov6 40' př1čkai a
ý€hlstťyně klÍmová.Richtro.
Ý6 2220 {23.|. v Prvni desn.
cé 

'so! 
dál. .táčtri& 2515'

Mo}!ý |olomogcJ 2490' EjIiP
a 

'ansa 
24ó5. slohl 2465. Am.

blož 2460. Pťandstetter 2450,
Í,eIrtÝnský 

'4{5 
. Peká.€k 9

{oloňouc] 2270. 83. Gola (Ť]
NHKGI 2265, d9. t iiaek tVse-l

ůť!""ir*#;:-]31a1 šlrot y.ŤEre.rif-1-Eďi
:iťi -:if,i: ] ff''h.'tl'Tisik l Ka!Ulnó l' Ťi;Ilt-l vse|idl
{il$;ll ,il"r'HFlTFl

Rnman Pflčck' nar. 1. ]istopadu
I!68' čl€n TJ zb.ojol,ka vseiin'
ptovec, tréner Pável KoňařiE Na
letních přeborech csR obsadÍi
2. misto v závodě na 100 m znalr
a 3, místo v závodě na 200 met!ů

člÚn T' RoŽnov pod Radhoštěm,
)yŽař' tranó? Čestmír PokÓrnÝ.
Přeborn]k cssR ve s]'€zdu v ka.

věla vacu|Ínová' r1ar. 26. 7.
1961' členka TJ Rožnov poá Red.
hoŠtčm, tlenér ]indřict Kozllbek.
Mistryně ČsR a čssR lednotliv.
ki'ň a v synchronnich Škocích
na trampolÍně.

věřa sadílkogá' nal. 6.7. 1965,
členka TI Zbrojovka vsetin od.
díl šachLl' Na přeboIu 0sR Žen
obsadila ve]mi pěknó druhé mís-

I se nošemu C

Tunnai pro žáfiry
.'.'5Íj:! 

..';"|""1[x"".ffi 
!1Í'., #i"ff

Soboto
25. 1. 1986

leřclt 2390' 23. Beil Íoba olo.
moúc) 2330' 35. Babula z165.
37. l(ulka (Óba Třinec] 235í
39' Mi3ra Íolo'nouc} a Polocb
{NHl(Gl 2345, 4t. Jankovec
ÍŤiinec] 2325' 51. Michenka
{Karviná] a slrati] nt. lsum.pe.k] 2320' 5.4' zúrek {olo.laouc} 2315' 55. I(arlík {iJ
NHXGT .2310, 60, Zabystlzan

trorubal ,400, 24.

:i:!g' 99. K raj iřE-.1EEi-t!EE: 
]ýa| zz1j' Lo3' Marek {K.Ivi.]
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Zbroj . Vsetín B -Tátra Kopřívn ice vz.1Tt
V nedě|i 2ó' ledno pokročo.

Vo|o kroiskó soutěž 5. ko|em,
V němž hostilo noše B dnuž.
stvo vedoucí celek tobul'ky To.
trLr Kopřiunice' Morodko ovliv.
nijo sestovy obou drrržstev' kie.
ró no stou pilo 

'.neko.m 
p.letn í. _

5|" $,mv'.a- **;t'i. "'ď :'.':..ir- \/lt t(ct_C- "*-. i:. E
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; Ťffi ĚfiHrzjíát$
,zD Kylešov|ce-B. HsvÍtov 1:8Íl). Lok. J' v-qu. ťo.ruoa E 4 | 2 34 9
olomouc c-TřlDec B 4'5|4'5. oDava v. o. ,l'u Kylesoglce 3 l 3 30 7
zbroj. vselÍn |,5:{'5. sumDo.k:Lltovet 1. Yl6va 3 7 3 29'5 ?
3'5|5'5' VoXD Porubs B-Hú os{rava 3'5 ě. l'Ílnec B 2 2 3 32 6
ku 5'5. 

'ň: 
ilň;"Y."."". " i?itrtrE 2]l. RoŽnoý- ro6t6 2rz.sumperE 00724 0

191()

É"l,' E

V koncčnéln účtování nezťl'
sia] ani jeden Ličastník bez
porijŽky a o záVělečnéD po.
ia.li se ťozh.ldova1(] aŽ do po
s1e.lního ko]a.

zbÍojovko v osm j, Kopřivnice
dokonce pouze v sedmi hrd-
čích.

PočótečnÍ stov 2|1 pto zb|,o.
jovku všok no celkoVé Vítězstvi
nestoěi|. nošim šochistům se
V ÚÍkóni Vůbec nedořiIo' Ve

ibývoiicích po.ruich uhro |l ien
],5 bodu o pod'|eh|i v ,potněru
3,5:5,5 bodu. Zo Zbroiovku vv-
hÍó| pouze Mocholec i kontů.
močně in9. Porók o Zóiopek'
lelňizovo| Híodil' _oi_

přetahováni konečlrého vý
s]edku skonči1o t.e)IÍzou 4'5
ku 4.5 bodu' Ze zblojovákťl vy.
h|i]li své paťtiej luříček, Zá

d |apa il |lIl.1oVá' fen]iZovirli
Peči]rka' Veselský a jng. Sa'ganek.

lng. PETR ZUARD0N
přeborníkem

\r nliirulénl týClnLl byl Llkotl
čelr 45. pieboI oLlCiÍ]u ZbIo
jovky v šachLl. lr:erý pIobi
hiLl o(l pl]loViIr'\' října. Sou
těŽ so h|á]a V jei:lné skupině
o 1.] h|áčich. DeZi ktc]'ýl1li
by]i 2KM.8 hIáčů I. VT' 3

I]|áči II' vT a 1hIáč II]. VT.

Nedě1e 2- 2' patřila rltki]-
nÍn] 7' kola KP, ve kie|ónl Z
ni]stupo\'ala v opnvě ploti
!xistnínlu s]ezínu. {Jtk.]nÍ Za
c.rlo plo Zb|ojovku slibnč a
lašj h|áči šii do vcdení. Po
Ionl .lomácÍ. kteií nechtějí
spa.ln out c]o páslrla sestupLl.
olJ|á Lili výslIdck a vzájenlnó

s nástlrpem novélro foku byl výboŤem šachového svazu oV
ČsTv vsetín vypsáí další ročnik přeboru okresu iednollivců.
Prvni část představuií pololinálové tuŤnaje hťané v Rožnově.
val- Meziitíčí a ve Vsetíně, kde je pořadatclem TJ MEz.

7 ''I V l ů D| h|3 P''| '0 |-; z'|l',|< o l''.ii |t ' 'i| ''' \i |' .lo'
ců ze tj oddí1[i by]o vietÍrlské I!.1ši Tl zastupuje v oboLl sku-
pt]loiiná]e lozdě]eno na 2 sku. pinách celkem 6 šachisti]. 7
piny _ s postupen vitězů dcJ nichŽ by a]espoň dva lllělj p|j
Iiná]e, dIuzÍ v poiadí sehIajj stoupit'

.r illP' 5aeankťn g.5 h. Do]si
iřižll-!]JiE]Tiia-fi q s'
ing' Pafáir B,5. G' Ve.se]ský 7.
7. Kocurek 6' 8. ing' Zižka 5'5.
9.-11. Zátopek. Machalec a |0-
činka po 5, 12. Ga'letka 4' 13.
Hfadil 3,5 a 14. SvaSela 1,5
llocl Ll. -a j-

Po neťrp11!éul 6. kole jc na
če]e skupiny A ziskeDl 6 Lo.
dťl Machalec (Z] pře(i Vacu
]Íkem {Hoštálková ] 3.5. siln
kenr [Ústí] a VlachopLltosenr
IKafo]inka) oba 2,5. Naši hlá
či Hradil a zátopek mají 1,5
a 1bod. s]íupinu B vede Ei'
]ák IMEZ] se 4'5 body pi'ed

sk. c: LMCH Přelov A
v. val. M€z1ř'čÍ 5:4' Vsetln B
v. 1(opřivnice 3'5:5'5' Nový l1-
čÍn_ZubřI 5:4' FIénštát.Lt'íCH
?Íe|ov B 7:2, Ps I'řerov-Byst.
řička Ineh]áš€no ]. Vede I(op"
řivDico s 9 body'

in8' Zvar.doně11) 1Z] 4' Miku
šeln IUsti] a Papšíkem ILuŽ-
ná] ob.i 2,5 b. ZbrojoVáciKo
coLu.ek a Maftiš ZÍskali zatítI
po 1.5 boclu.

Tulnaj poklačLlje kaŽdé pon'
dě]í a čtvrtek v herně TJ MEZ
v sokolovně' vŽciy oci 16hod.
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.j 'uá o 1
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4 F-lLÁK F' ťlez Vsetíl /,1
4

1 1 v, p,

2 ZVARDÓŇ P. Zr'.cj Vse+'-ur 0 % 1 1 1 1 1 1

MEz VgetíÚ 1A 4.! l" 1 1 4 G',it

4 VACULII( L. sot'+loŠ+"a1y.oví ll. 0 0 0 ,.,L
1

th
4

/4/
{+ /L

P].\R]-rg .i zbrcJ Ý5eJ{,1 {l 0 0 lz Tr- c Yt 1 4 '*1, 14.cs
6 PAPéI-K M. s.< . 1a ž,rí rii a 0 0 1 1 0 c 1 4
7 Ml(Uď Ň li % 0 C t, c 1 0 f, 3"/L
r l'^. ,.\L rí)r=/ :b."j ýs.:+iur 0 0 Lr 0 .1/'/L 4 0 Tz Tt 2tt
c) \/1]-Eia E MÉz V3eh.v1 0 0 0 a l 4/

)/.L 0 2 7.-
1a ZAJIC.J. ".L U-sr-i 0 Ú c 0 0 0 1/

/z '/r- I 2 5,-
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v miíutém týdnu byla zakoněena prvni část přeboJu okfe. v s .t<upň-zviLež'I Fi|ák loso\.áno Iinále, ve kLe-ém
su v šachu polofinálovými skupinami' ve vselínských dvou {MEz] 8 bódů p!e.d pg-Zvar- iiartuie 10 i}ráčťl' z toho 4 z
skupinách, kteŤé. se hrály v hefnĚ Tl MEz vsatin. 7viÍě'i| ,l""ě; tzi z.s a.š66ř]frEŽT nill.ii'_- vo"nur"", ing.zvor'

offi-áii:-".jToi..uni.tat;ictráin,.ins'srrcaclír,u|ičcÁ.
dlaěkou IMEz| _ oba 6 bodů. DaIší náš hŤáč. zá|ooek. skon. 2bÍojováků: 5' MorIiš J 8. Poiad"t:|Pm j" ,ovněŽ T] N4EZ
čil desátÝ. Koculek. soričasně r:ýto roz- vsetín'

vlllK0L0

na r4ístě s 12
a skfre 44,5.

voP-IhŤálovdomácÍm
pIostředí c družstvo zbtojov.

o Í2Í
(šp

Při vylovnanéÍr středu la'
bulky potřeboYali zbroiováci
pťo klid v závělu Yyhrát. Na-
ši hráři hráli bez respektu a
pŤekvapiýě si pŤiPsali důleži.
té dva body za vítězství Y po.
měŤu 5,5 ku 3,5. vÝhrami bo.

s[' c: zbroi. vcetn g--tl'4c[í plorot'A
5'5:3'5' T.llťÍn _B!'strič_Fa-7'íj:E:-Fi;i..
3'j]il]ltopttvnice 2'i. LVcH Přerov B v.

sokol Bystíička- Zbr:'Vs etínL 2,T

Zbr.Vsetňr * LE} S.*,uuí,e**^
soEtěže šachl tů pokTačova.

ly v neděli 16. úíota zápasy
dŤužsteÝ. v NP _ l hostila z
vseÍÍn poslední celek tabulky
LP ŠlmpeÍk' Hosté přiieli bez
dvou hŤáčů a tak naši vedli
iiž v úvodu zio. zbýaaiící paP
tie byly ýyloÝnaEé, ale rraši
nakonec zÝítězili vysoko 7:z.

V neděli 9' února měl KP ]I
sachistů lra pÍo8ranu zápasy
6. kola. Zástupce našeho od'
dÍ]u - druŽstvo Zbfo]ovkv B
húlo venku s Tí sokol By.
Sirlcxa.

;;.;!''] i,"""Ti:;.,',j ii?-ili ; i#*,ii*9:'iů'li;l" r Íj::.]:
*u,.l..|d y1|.!g-qyq\ yýEgfl! du laou:k), sÉ 6 body a skóFc

ťy s a-užstvem rJ RoŽňov B.
Přestože hosté přijeti bez jed.
noho hráče, odvezli si dva

B. RavÍřov 13.b. í46'5)' 2. HM ostiava
13 Í{4]. 3' zbťol. vsetÍn 12 l44.5|.4body za vítězství v poměru 5

ku 3. Za zblojovku bodová]i

13 Í{4]. 3' zbťo|. vsetIn 12 l44'5\.4
ČsA KarvfiETTi7a]:E.vt'Kf'-PÚiuba
l9 (36)' 6. Ťřlnec B 8 |37,5],7. Lltovel
7 I34,5). 8. lzD Kvlešovtce ,7 í34]. 9.

({4,s), {.

5E. & ýal.
M€7iřlř.-Ll'4cH Pře'ov B 5:4. zubřÍ \'
Pr6Dštát 7.5:1.5. NopřivDlce_Nový ltčin
Í,ii'"4##ffie$;iy5;-g1
dé Kopřtýnice s ]1 body.

stvr:novoŘlvsxv PRFDoR, 8' kolo:
Rožnov-HM ostr3va 4'5:4,5 {l!]' Litovet
v' VoKD Poruba B 7:2. zbťoi. vsetÍn v.
sUmDerk 7:2. Třlnec-oDBva 5.5:3.5. B.
EiiiŤii]I3lomouc c 5,5:3,5, ČsA kar-
vIoa u-lzo rvrelource s.l. Pořaltí: Í.

7 l34,5)' 8. IzD Kyl€šovtce 7 Í34|. 9.
Opavd 7 (331, 10. L. Otomouc C 6133j,
11. RoŽnov 3 Í20.5), 

'2' 
sumpérk 0 Í26)bodů. (šp)

7br.Yretínb - Ll"lcH řerov ýz,vz
v neděli 23. úlroŤa pokračo.

val KP II šachistů sedmýo ko.
lem. zbroioÝácké B dťužstÝo
hŤálo Ý dómácíE plostřetlí se
třetím druŽstÝom tabulky
tMcI{ Pře!oÝ.

na 5. mísló s B body a skó.
re 35.

Žubří 1'5:7.5. Ps Přérov-\/aI. l''-.?iřiťi
{nehlášeno].lPořadl: 1. Kopřlv$lce i3 b''
2. LMCH PřeŤov A 10' 3' Ps přcťov 9 b



E{sKp ForLgba E - * :r. vv*řl.' i: -" . 'i
5EvEboMon^vsRÝ lŘEBon' s. koIo:

lzo KýlFčoÝlcc-R0Žnoý 45:4,S' l,otoDo.
tlv! oloEooc_csÁ Ban'tná B s:4,opa.
Ý&-.& Hát'ÍtoÝ {:5, suDp€rk-lřinec B

KP I šachistťl mě] v neděli
2. biezna na poiadu j;ž 9' ko-
10. Zbrcjováci [3.] v iělll za
jiŽdě1Í k těžkéňtt utkánÍ do
Poluby pIoti dťuŽsivu VoKD
B [5.]. začátek a středni část
utkání tonru nasvědčoval.

VoKD ved]a 1:0' 2|1, a naši
jen dotahovali. Za stavu 3:3
se hrály tři posler]ní paftie a
zbťojováci z nich silným zá
věrem .lokáza]i vytěŽjt 100
procent, lj. 3 body. A tak si
Zbrojovka odvezia z pťldy sou.

EJl tni ostlara-Lltovel 6:3. Poř.dl:
l' B. H6niř'Ť 15 b t5l5'' 2. HM oslr8va
15 l50l.3. zb.ol. vsetln Í4 Í505l. .tin.řái;ňntffii ri

td2', 6' voRD Poruba B {3l'. 7. ÍzD By.
lEšoÝlcé 8. (36'5}' 8. Í,ok. olo.tro('c c 8
{38)' 9. lll0vGl 7 l375l' Í0. oPó\a 7

{37). 11. RoŽnóo . lŽ5], Ll. Šumperk Í
t31l b.

sk. c! ýdl. Mezjilči-zubřj 4:5, Kopřiv.
nice-LN1CH PťeÍoý B 7|2' ByBlřička i'.
FÍénštá| 5.5|3,5. LMCH Přérov A-N. Ji.
čln 5:4' Ps Pierov-zbťoJ. Vsětín B Íne.
hlášeno!l' v6de Kopřivnlce 15,2. Lt'ÍcrI
Pť6|oý 12,3. Ps PŤeÍol' i1...10. LMCIí
Přerol'B

v neděli s. bře'tra měl I(P

-II v šachu ía pořadu utká.
ú předposledního kola. zblo.
iovácké B družslvo Ý něú hrá.
lo Ýenku s célkei! Ps PřeIo!.
I]omácí nastoupili bez hŤáče
lla 9. šachovnici, ale zato ma.
ii ve sYém středu KM. Naěi v

ie zbloiovka B na 5. lEístě s
8 body a skóre 39.

v neděli 15. března hostí
zbřoioYka A Ý piedp$ledním
kole KP-I dosud neporažený
celek HM Ostrava. -ai*

\X KCt 0

' 
b. za vítězsf.ví

X Kouc

4,5!d,5, votp Pqrqtsr !-2!!o1 qC!!!Lq

q,r;1, ,:,*uoi .r--"1 
*- +-'',*t 1. B' llaýÍřov

2, HM Ostr8va

4' csA KÁrvlná B
5, Třtnéc B

41757,5 17
73055 17

51450 Í1
3 43 46,9 10

Xrirjský piobol I 1 ěl na po.
ii|du v nedě1j 16. bř.jzla před-
Iusleclni 10. kolo. Zbrojovka
v nčnI hí)5iila closllLL nei:J()|a
Žené .hL|Žstvo HM ostl'ava'
Zblojováci uikánÍ' jchoŽ vý.
sle.lek P].onl]ouvijl .lo koncč
nélIo p()řadí, za1rá].jLi Cl() l)it]
a vc 4. h{Xlillě hry Vedli:]:1.
lI(jsié se l)ředstiIvil1 jak!r hou.
zťvniL1ý c(jIe|( s (Lo|r|ýIll ká

3. zb.ol' vs€tÍn 6 2 2 54.3 74

6.-7. voKD goťuba B 42 4 43'570
6._7. 

'ŽD 
Kyléšovicě 4 2 4 43,5 70

415{U. 9
32312 E
316{0 7
2 28 31,6 G

01s3{ 1"

Ve atnech
ilskutečíril Ý Telči mezináŤod.
ní šachox'ý luxilaj žen o,,stří.
brnou věž.. Úv sDR, kterého
se zúčasinily i dvě lrŤáčky na-
ší ŤJ. v soutěži staťtovaly 1

MS, 5 KM,3I. Vt a 3ll. VT
z MI'R, sssR' P''B a ČssR.

Ve]ni dobře si ved]a iaŠe
sadí]ková, kteIá obsadi1a vy.
nikající 2. mísťo. Da1šÍ hráč.
ka zbIojovky iíg' Pafáková

né poiadí: 1. Ms Ba8inska
lsSSRl 9.3. 2. KNi SdLlLlkova
ž,5' 3. 4. KM-E-fiEIiíeT-']:
EeikCJvá (obč Zaječice ] 6,5'
5. lio.zaková (PLR] 6, 6..7'
KM Zolmanová (BIa dýsj a
ing. Rychetská [LibeIec] 5'5'
8. KM Nasyová (MLR] 5' 9.
skutová |ska]rck.1| 4' 10' 11.

KM Bartoková tMLR ] i."]iE
Paláková obě 3.5' 12. Bzt]ylo.
Vd (FIenštaIJ 3 lrooy'

Zbr. Vsetín B - Y.t|eziříěí

-ztrro;ovaóté 

nr aružstvó za. měr.enr
koBčilo klajskou soutěŽ dŤuŽ.
stev utkáním posledního ko-
la v nedě]i 23.3.' kdy hosti]o
v domácím prostiedí dIuŽst.
vo TJ Valašské MeziŤíčí. V

127

ce na 6. místě s 8 bo.

P5 Přerov -Zbr.Ysetín B ,,1
'ápase 

poaati obětáYý výkon
a podlehli 5oupeři až po 7'5
hodinácb hfy neitěsEěiším po-
IBěI€ID {i5. výhŤami bodova.
li: in8. Žižka, Žamboch a
Fichtlová (kont.l, ŤemizoÝali
Hradil a l(ocurek. Po 8. kole

(lIun' kL|yŽ iLoL1í7a]i ii(]nli Vý'
]lIami výs1{'(1|)k ()1]|. iii'

Ni|ši nilkbnfrc }]|(]h ť.i 1i i.s
n(: 4:5. Výlrri|llIi b{)(]ovJ]i: iD:.j.

stIilLlěj a Vost)l:jky, f{]ÍliZovil
li: !j.htl, Jui'iijek, ing. Sngii'
ne]i a I{filovii' Zbťoj()vki| jr]

ni| :J. lnístt] s|r l.l l]o(ly ll skJ-
lri 5.1,5 nit tr)nrio lrllsie pr'ilv
t|.]porlobDě zůstane.

Slabý výkl]l1 poda]o 0 (||uŽ

stv(J. l)Ulrla rllIpělo PofilŽk!l v
ponlčru 1'5:0.5 l)ír{lLl' li(lyŽ vy
lllál potl71) llilŽiL:kil iL Ienli7o-
vill Zátopt]k. -a] .

sEvEnoMoRAvsrÝ PtEBoB' 10. !oto: l. opava
RoŽDov-Lllovel 6.5:2.5. zblol. VsetÍn Ý' Ó
FI]!| ostÍsvá {:5. třtnec-E]ÝóBĎ-F6Ťřtffi ir"ii"rž":s'iňiáť íi, ro. rttou"l
ČsÁ Káfvlná. B-opava 4:5, Jzlj Kylešo. tt. noznou
Ýlce-olomouc c 5l4. 12. sudDérk

Z ulkáni ]{P Ú šachu meii družstulJ z ,'".,,. " trf,,I,,:li:ti

r'te vc Pečiv'*a s i".].Strac'ěl

9. - 1t. 3. tc #"uer
P.i .Jýýe'ňó I 1- -t I 5 G \2 !) 1o

1 BAGiŇsLAiLE Lěv,"..\e- 1/t 1 4 /, 4 4 , 1 4 q'/L

2 gAp.L(o V'Ň \|ě \ ě zb.ý VŠe't.ý\ YL c f,L ýz 4
ty'" 4 4 4 'lt 7'/,t

HÉ\.-.j kovŇ ?eiíá -s"*| ]a.1.ě'ce 0 1
1/, c 7L v,- 4 '/t T. 1 1 b '/L Cl )o

4 Fl A.J (oVA- J,1Ll xEÍ ]o.re ..ce 0 0 ,,1,
1 c '1t

,/,-
1

I I 6 f,-

5 KC E7-A K EN A c ,/L c 1 ft f., IL f,. /1, 1 c'

:cLMAŇcVŇ Mšýc€ \e "* Ó ír^íL9s 4.L . (,1 Yt Tt 1/t a 0 h It ,/, 4 V, 3ft 2?,so
? RÝCHET3KÁ M trosigv.r i,ro LuLo Li'oc reČ Í. C C f1 1/t 'lt 1 Ytt 0 5',n"

NAGY aee+a l'11-L 0: /,1. c nlr- ft 4/t 1k,
1

t/1 0 I 5
I é(urovÁ Na"ra sJ6l gt3\iři. á lt c % v ,/" n/t C th. a I 4
ío BAPTCI' AAVTES i.4LlL 0 c Tt- C l" 0 ,IL Yt v,- 0 I 16,sc
4'l PAíZÁtoVŇ Máý'e ,"\q. lr,'1 "-\ ! s sh1 I C c c c n/,. C 0 4 1 4 a a/L 15,so

r'i B:DÝLoý\ \l'\cV"ía nE. *e"š+íi c 1/t 0 c 0 Vt c
19- tŤezna se sknnči]a na 11. } Ísiěi

3'5:5,5' kdyŽ ' vybiú]i

Lly a skÓre 42'5.



jrrJ,. c c{ 11 il
,,,1 ').-.. ..,

.)U}.(lL trl\ ,.-T 
Ň',1t šis g zr..J ťsí: íú1

I"1ACH \LÉC fu..:s t

BARrOšEK l"B". MEZ Vs.h;
STRAĎřJ \/Jo!t lu -t"' o-1 y'sc fr ,r

Z\1ARDqŇ ?e.ri. .,^ :t','cj. \/seh-r,r

F l LÉ\ \.-- Ř svr\ (c L i.r:e d ".
I'4li.ÚNDÁ\ \.br 

i{ i.i hl
EQY ?ov.q.1

l"1S Laro tr "rL 
a\'L AC.HO?LIL0', Ere

0hrmuí rebor l$s$-Jtuíle 1.4

l'r/i-= 5 1l.\]r= 27,. rozL' l./í+<t<- l Ítsdlť!
Výsledek finále vyzněl pří' rečné pořadí| 1' KM JuřÍček

IuřÍcek přeborníkeln 0lffestt Straděj a ing. Zvaldoň [oba

znivě DIo hláče naší TI' kte. 8,2. Machaiec 6 (oba z],3'
ií obsádili přednÍ místá. Ngi: aŽ 5. Bariošek IMEZ], KM in8.

v pondělí 14. d[bna byl v sokoloÝně Ť| MEz vsetín dohŤán
letošÍí okresní přebor iednotlivců v šachu. Do závěIeč!ého
tinále' kteléúu předcbárely kvalifikaee v polotiEálových 6ku.
pinách, postortPilo 10 neilePšíDh hráčů. I|tezi nimi byli 2 KM,
5 hŤáčů I. vŤ a 3 hráči II. vŤ. když až d'o přeclposledního ko.

la hrál o první příčku. závě'

Z] všichni 5,5, 6- Ručka IHu'
tisko] 5' 7' Fi1ák (MEZ] 3' 8.
Mikunda (Hutisko) 2,5, 9.-10.
serý (MEZ) a Vlachopulos
íKarolinka) oba 2 body. Ví.
těz lrlá plávo postupu do pŤe-
boru seveIo1Ťloravského kra.
le.

také druhý Machalec,

K pos1ednfunu utkánÍ ]e toš'
ního ročníku KP l ZajíŽděta
zbrojovka do Litovle. Dolnácí
Tatran' ktefý t]ojuje o udrŽe.
ni v souiěŽi' nastoupii k zá.
paslr bez hráče na g. šachov'
nici.

Přesto. že výsledek utkání
neměl v]iv l]a ]isté 3. Dísio
naŠich, neodehl'á]a zbIojovka
zápas bez zájmu. se tiemi ná
hradníky doká2ala nad hou
Ževnatým soupcřelŤ] zvitězit v
poměru 6:3. Na vilězstVí se

čsA l<arvlná B 4:5, VoKD Pofubs B-B.
Hrvlřoý d|5' H[l oslTava-Tř]nec B 5|4.

't 
jtoÝel-zb!ol. vsetÍn 3:6.

1. B. ltavÍřoÝ
2. llM ostlavó
3. Zblor. Vsett!

91 162,5 19

83 060,5 19

72 260,5 t6

odÍIeli

1. ČsA KaÍv!'6 B
5. lzD Kýl€šo!'ic3
6' Ťťlloc 9
7. L. Olomouc C
8. VOND Poruba B
9' opóvt

10. LlloÝet
1.l. RoŽÍrov
12' suírperk

61455 13

32 4 48,5 12

34 4 50,5 10
42 518 Í0
12 5 11,5 t0
4J 546 S

31 
' 

42,5 1
22 134,5 6
011038 1

Do lliifodnl ll8y postupuje B' Havlřov
tarr š*ončila rrtr r Iuistó zis zaúicJ.;;- i;:i"řJ';.;;tě;';;i;ilii
l'tIn' 1C bo|||| c sk:r. 00.5. sulapelk' RoŽnov' tltovet -a 6 Ee'vělšl

sevERoMoRÁvsKÍ PnEBoR' záýě.;Fné právděpÓdoboostÍ {podla Vývoj6 ťe vyš.sevERoMoRÁvsKÍ PnEBoB, záýěr;F!6 právděpÓdoboostÍ {podla Vývoj6 ťe
ll. ko|o: D' olomout c-Tl Rožaov 6:3, ších soLj|ěžÍchI opar.6 3 dokobce l'

vývoj6 lie qyš'
dokooce I voKD

(špIopavá-'rD KylešoÝtce 4:5. Šunpe'k ý: Poťrrba 8!

DDa z mladÚch h|áčů šachaDéha addíIu TT z vsetín ^ účast.
níka kraiského přebofu. Fato I. Ficek

]t!l ]a.iv:ll1 1 ě 'ú,t ]tJr-.-v1

Siqultnuuí ̂ pronqr u llstí
SIMULŤÁNIG vá 1r:řička. Léiitá tlactice ša' va] a 2kfat Dfohfal. tj. úsněŠ.

Dlouholetý účastBík okťes' :'h"^ :'ii.'í-.. Ý!a:! h'ráčů t.' niEI3.i]ITEEF.;c-E]řrt

.'"].."'-lizr."j".t'...;'"li.""slalénZ'j]nrlo.!.L.l]]l'/.!'']!..!g!:]-..]].:!].l]jg-.!.-j.gl'.:'''r"'.]..ui.'.a-'|ioh''|\tÍ^'l'l'''#:'jril]]:|'''''''"''.'."i.
Íiij.'stl]ik!' sj'u]tá]]liv bvlj ir'. {o|r' 7b.ojovlil] : ']1"".i'k".'l i;.'ti'i; ".l]'""i"p',."s InafÓlir!

ního přeboru v šachu - "". L':.".. ]l!_YT. '!4l 'iá il'k 9y ' 
d 9. vvlrr.ai ine' zajíc a simek,

lek Tj sokol Ústí, uskutečni] ore ufovne soupeÍú, l{teři hr.á- Iemizoval VávIa' celá akce
v pátetr 18. clubna simultánní li-zodpovědně a ko.ektně. byla- dobře připravena a byla
produkci na 15 šachovnicícl]. ̂ ::' 

u:.1!:!,:.|:|".":q hf:*] vhoclnou própagací klálovšké
i{e které si pořadatelé pozva' *!^. !!!l!Š=J!l4-P99--š4)Ě hry v této obci. -a].-|j nrá^é hAií TI r<M sl:ni<]á ' l2}l.a!-!J.t!i],-.l.E!ii! remiao- '. ''. ' ' 

- i 
.. 1'; :''.;':..''- i :'"]l.''''''' *knesní přebon v šach*r

illi'i]cťých .il.1ilů Ll|šcho o}irÉ!tr ]i!i.i.cli ]2 1'!.lr€., 1 Ťi,.i7'| a }
:'. 

';;. :. l 
". 

" ňl ::: '1'.:"., '. ',]. " i';;;],l ;';, #T;llií" il..Tl'í"''";j;:"'''l.;""''-1.'lÍil,'li;f ;."." i,'.."'J,JÍj. ' :':.'""l; ':"':1""':"'''.: '''.: ''.' 
"."^.:|--.'..:;:]-.:' i,;:}::;l'"j:}::'i"::l::.]:'':,.1::':":l"J:'':i:"'l:."'hrdců' ktfi.l

tltZ] 5 ! ]rrttJ. nl ]!i |aÚln I l



?oí.KP-t r98' /1986
1 Banít< Havířov t1 9 I 1 19 62,,
2 Hil Ostrava l1 s , 0 19 b0,t

Ie:-j" v5.:f "ir 'l 'l
!" ďI tŤ0,ž

lj Čsn Karviní B il 6 I + 1' ,7
5 JzD Kslešovice il , 2 + IL ItS,,

6 TŽTřínec B 11 7 4 4 10 70,r
T Loko Olomouc C 1t t* 2 , ro Irb

I VOKD Poruba b It 4 2 , 10 ET,,
9 Slezan Opava It 1 1 6 9 Ió
ro Tatran Litovel tt , I T 7 lrLr
11 TJ Roárov p.R. l1 2 2 7 6 7L.r
r2- LP Sumperk 11 0 1 lo I 76
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Vfsledkg v KP-l
198' - 66
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řl^ú-r I

.tuÉÍče l Si šú\si5\,'
gTi:llĚ.r Vlost'r',"'.i t ..n

PtČiŇ (A .]ose-

:\/AeDcŇ P.zŤr i"9
:ÁDR'qPA Qe..et
VfSEr-sc{ Eauri-r(eE
g,\GÁŇE( V'rcsrsl,"ri'
rtŇE c Česr v,nír
lY 

^.CF\ALEC Pa!Ýi

KoQouaEl( (eÝ.e \

A1'1BOcf{ Jc s<r

uBŇorÁ Ot
SAoLrrov,{ Všva

s

Sachový
potěr
3g-g!gg!!-!l.éIgŽ!9! uspo'

řádala TJ culBáťny zubřl o.
kŤesEÍ přebor žákovských
družstev v sobotu 12. dubna
1986' v 3outěži' započitávané
do 11. Ťočniku vc cssR žá.
kli, ataŤtovala také dÝě Yse.
tÍnská dŤužstÝa.

.zbroiovka vsetin i MěsIDPM
uhrála shodně 15'5 bodu a
obsadila $. a 11. místo. zÝíiě.
filo--?ii;šivo GuňeÍný zubří
28, před Ro'n.,ÝeÍu A 26'5 a
RožnoÝeE B 25 bodů. z celku

ši-5óaý-7GE6ri:- !a6Íš6'.vá 4'
Žižka 3, zeťál. a Mikulénka tto
1 boilu.

(.\r 
":1 ,\ - _\ '-i 1 r

-]':ni

-al-
.l l .. . oddi| šachu TI Zbroia,ka vselín si D letašnh11 rcce pižpo|l1iná Di1roi:i. '.. . sol.to založgnt. Na sILÍ 1ku la rantka Ž utkáni k]'?iskétlo pi'eb().|!'

řoŤo: JUL' FIcHi(



I Tatra Kopřivnice 9 I 1 o r7 78,t
2 ?5 ?řerov 9 ? 1 l l, 74,q
, LltcH ?řerov A 9 6 L I l4 4'
4 Gurn . Zr'bří 9 7 o 4 10 4'
5 TJ Val. }Iezjříěí 9 , 0 4 l0 ,9
6 é# G ť::

€s !l .:l

7 ÍJ Í|oví Jiěín 9 4 0 , I ,bI IIEZ Fren6t6l I L 0 ,I 4 77,J
9 LtlcH Přerov B 9 I o I L 2?
10 5okol Bgstřička 9 t 0 s L 21

Vfsledkg v KP-ll
1987 - 86
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1 LruLtr j/\ l* Kav s 1 Tt "/r-
,|

C 0 1 h 0 7"- 4 41,+
$xntt-er .j orc 

^r 
ío. 0 1 fL 0 o I Yz 0 C 5

]YAcHALÉc- P'i.Jť i 1 C lz 1 1 1 0 1 ?22
4 H(\DlL Ka.. < r ft 1 1

,/, f" to\o,j

5 KOCURÉ[ l(ol e l 0 0 ,/z
1 0 lz 0 n1L 0 )'1 c

G Znugocg JoseI 1 ua 0 t/. 0 I
t,1z

1 1 :)
.1 Pr\P.Ár Fřo.tlšt,l \^J) 1 1 1 a 1. iL 1 0 T, 6 %,2
I ZtŽK'A t"w \úq 1,1 0 0 o 1 0 4q
I PnRÁ(ovÁ Msv'ie '*9 ll. 1 1 1t 0 1 1

y1 ,7t r
10 3 i.lE-\ Al!A o1dř."rr ll '1 k 1

t1 3Ar-.oPĚf .ia,ros\a,, 1r 1r 1cC,
12 3EDLÁťEK BoMyrgial 0 0 0
13 FlcHTLoVÁ Yia9t3 ii 1i. 1 icc, -

0 ŠachistuadicnTr mist
soulěže družstev šachistů skončily v měsíci dubnu. lak

si Ý nich Ýedlla mužslva Íaší ŤJ?-I)Ťužstvo A hlálo v kŤaiském
přeboru IKP - I) a obsadilo 3. mísÍo z 12 dŤužstev' když
dosáhlo 7 výher,2 řeBízy a 2 prohry. Hláči usiloYali o po.
stup do Yyšší soutěže, ale uŽ po kolikáté skončili na 2. či iEsEI,JíX B6

T,J nD Jesei]ik uspořii.la].l vt]
]:i]ici]J 2' aŽ 10. k.JěLlra uŽ x1'
l..'čir1:: kandjdátskél]o tufnir.

da]o 14 hIáčů s následujÍcí ú'
spěšoostí: Ficlrt] 6 bodů z 9
?ápasů _ ij' 66,7 0/o, Juříček
6,5S - ;2,2 o/u, ing. Stradei
6 11 - 5J'5 uó, Pečinkc 4'5111_ 40's t}o' ing. zvaldoň 6/9

- 86,7 9b, ZaLdrapa 4,5,ll -56'3 %, Vese]ský 7/10 70
proc', in8- sa8ánek 6,5 10 -65 0/o' Hájek 2l3 _ 66,7 a/o.

Ir!acha}ec 2'5'13 - g3,g %. Žam

boch 1/1 - 100 Yo, Kocourek
1i 1 _ 100 %, Hrňová 4'5'8 -56,3 U/il a sadilko!'á 2,i 2 _
100 utu.

DruŽstÝo B hrálo KP ]I. kde
obsadilo 6. lnísto z 10 ce1ků,
kclyŽ dosáh]o 4 vítězstvÍ a 5
poÍáŽek' V dluŽstvu se vystŤí.
dalo 13 hfáčri: Doležal 4'9 -44,4 %. Sadilek 3 9 - 33.3 %,
Machalec 6,5i9 - 72,2 o/o,Hra-

dil 6S - 66,7 %. Kocouiek
2'59 - 27'8 0/o, Žanlboch 5
,9 - 55'6 9b. ing. Parák 6,/s_ 66,7%, ins. Paláková 5'5 7

- 78,6 g/o' in8. ziŽka 1,5'.6 '
25 %, SmetaÍa 1/1 _ 100 %'
zátopek 11 - 100 %' Ficht-
lová 11- 1t}0 (l'0 a secllÍ
ček 0i1 - 0l]b.

!lil 10 k.]!. siartovali takó dva
hfdii n.r!r Tl. lr'9. Stfrrl

!! 5.5 b.ld.L



0P- | 198r/86
1 Jiskra Krhová 11 r0 1 0 2l 61
2 Sokol tlutisko t1 I I z t? ,4
, Sokol Tagovď t1 6 , 2 t, 71,r
4 TJ R'oŽnov B 11 0 , 2 t 12,r
, nEz Ysetín tl , 2 4 12 lSri
6 Sokol Hošíálkovď It 7 2 4 t2 I*,,
7 Gum.Zubř( B t1 , I , rl lrl
s Sokol Ústí t1 4 , + ll +0
9 TJ Val. |4eziříě( B 1l 4 I 6 9 t*
10 ItS Karolinka l1 7 I 6 ,,
1 Zbroi" Vsetflsr C il q*"i 27,q

r2 TJ $eme*ín It o lo 20,,

1 Sokol Frane.lhota 9 6 2 1 r4 77,r
2 íe7 Ysetín ts 9 7 o 2 l4 76,ý
7 Sokol Val. Polanka I 6 t 2- l? )o,r
4 Iatran V. Karlovice 9 6 o , r2 ,o
, Sokol Zolěchov I , o 4 t0 27,,
b a"csť-*-ř" wS,:! .r # tp .Ý $ q-'á.; *

d" s -l

T toko }lorní Lidee 9 1 1 , 7 2'
I Sokol Lidečko 9 L o 7 4 21$
9 Sokol LuŽnď 9 1 2 6 4 17,r
t0 Start Liptál I I I ? 7 16,r

V oP startovalo druŽstvo c,
které skončllo na 11' místě z
12 druŽstev a v druŽstvu se
sttiaati. nrrzietá. Galetka,
Šva8efa, SÍretana, zátopek,
sedláček' Horník a Zubek'

DruŽstvoDobsadiIovo.
kr.esní souiěŽi 6' místo z 10
druŽstev. Za ,,déčko'. hIáii:
zubek, Horník' M1efes, KÍetík,
Cunek, Nevola a Repka.

-al-

Tl sokol vizovice uspořáda-
la 10. května vikendo!ý šacho.
Ýý tuŤnai za účasti B0 hráčů'
z toho 4 KM a 23 hTáčů I. vT.
T_ s ouiěžlTáňé--$ý c adÍím
systémeB na 9 kol tempem 15
minut Da parlii, staŤtoÝali ta.
ké d'a hfáči naší T|. Dobře

Bliimél Íst. Město} s B body
přs|t KM Hábou (Bťno} a l(un.
óem (BoŤšice} oba 7 bodů.

Tl;lbfojovka Vselin je od
soboiy 24. května pořada:e.
lem tladičního šachového t'.lť'
naje - x]. fočníku PřeboIu
vsetína' Mezi 10 účastníky j2
]' Ms' 4I{l,{ a 5 hIáčů I. VT.
H|aje so denně od 16 hodin.
clohlávky v 9 hoclin. Tufnaj
potfvá do nedě]e 1. čcÍvna.

Hornicltý
kahanec'86

více neŽ pěť desÍtek šachis.
tů staltova]o v mezináIodním
turnaji,,Hor'nický kahanec..'
pořádanén ve dDech 27. 6.
aŽ 5' 7. odd'íIem T] Baník KaI-

0ilouim'$6
si vedl

dobných soutěŽÍch teplve sbí.
Iá zkuŠenosti. ie jeho zisk
3'5 bodu a dělení 25..28- mí-
sta s1UšnÝm vÝsledkem. Sku.
prnu B vynlal M! urvora t1e-
plice] s 8 body před KM Gi
biecem (Karviná] 7 a KM KIa.
jinou {Ostraval 6,5 bodu.
celkovým vitězem se stal MM
Jovič {Ju8oslávie]. -a j_
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TURČAN lvl
Dýsio d'ó lg 19 50

liARt lSl(A i" sl'vŠF g,6'. Lzg)

Í0q<n li^.l
El.UPJ< Ko.,,L( l14s
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DÁViDÍt AŽ řn,a u ... 2-42.c

Acíďtr.K
ZlHníRl"]AxN i"o' .

Di.r slo {5qn 19so

5ÉDL{K ''l DLa sio <r(a 21oc

ŠAtA 1986
výbo}ného Ýýsl€dku dosá'

hl šachista íaší TJ stanislav
Juříček na turnaii, ktelý u.
sl'Dřádala ve dnech g. až u'
května Ť| sloÝatr Drrslo Šala.
soutěže se zúčaštnilo 36 h}á'
čů z ÓssR a Jugoslávie, řoz-
dělených do 3 skupin (2 kan.
didátské a 1pro I. a II. vT)'
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od 24. kÝětna do 1.
dilu TJ zbřojovka xI.

čerÝna pťoběhl v lrerně šachového od.
řočník kandidátského turnaje za účasti

Xonečné pořadí:1' Ms KuD.
ka {ŤřiDec ] 6,5,2..4. InE.zva|'
doň' KM zpěvák (Uh. BIod] a
KM ins. straděj - všichni 6'
5.6' HastÍk (Jeseník] a Klaus
[Třinec] oba 5, 7. KM Sadíl-
ková 3,5' 8.-9. Veselský a Sa.
laba (Kopřivnice] oba 3 a 10.
Petlaško {L' Mikuláš] 1 bod.

Kandidatský turnai *
1Ms,3 KM a 6 hŤáěů I. vT. TuŤnai se vydařil hlavně našjm
rua}ům a tavoŤité nakonec potÝŤdill předpokládaně umistění'

Poplvé se zblojovákům po.
dařilo využít domácí soutěže
k plnění nofmy KM, ktelá ten.
tokrát by]a 6 bo.1ťL.

lnit.

POI,IZE

a ing. Zvafdoň splnil llnlit ]ro.
pfvé. K udělení iřídv KM b .
?E-fiuset, ]]odIe nových st11ěŤ'
Dlc, tuto nornu ještě jednou

Kraisk'Ú přehor šachistii

seIicšií
o ťl:io1u

zhr,siili dobie.
!.l(h(,\',' .!lll|| n?l]?nule' že

k-]-:E_Ť!rftll;t*lor'llřTTG--řknn.*-itEiE.
ňň;iT*.ř.]ři$."ňnl'..ř b-

ve dnech 72. až 20. čelvence 1986 se ve vsetíně uskuteč
nil přc]roŤ severomoravského kraie v šachu. zúčaslnilo sE
ho ]: hťáčů devÍti okfe' . MactLaleť skonč i |'l 19' '|5

sotltěŽ pIoběhia v so!o1c\'
ně TJ NlEz Vsetílr 2a ii'.-e!1L
ředitele tllr.Daje Vitlia a roZ
hotičít'l! KoZioIka a Tka.Iiec{]'
H.álÚ s,] švýcarským sys1éIrrenl
na dévě1 kol. Vítězem a kfaj
skýtrl přebolnike se ste Kl'1
zúr'.k z o]onouce se 7'5 l]o
du !ied Klvl }-lřte, 7 a K]'l
r1l8. k!aiinolL 6,5 bodu Iirj':
llM Ost!aval.

Naši TI zastupovali v t!l.iril
li N'Íachalec a in3. Zval.do:'l

se

- j I ..i
ŠAcřIoVÝcII

Te'nrneie šaehĚsftů
PRiEVID:A 1St]T

'].] I]lll!í:í l)].iI]!'i!L']a rsl)oi.i
Lli|li] r]ť] (iIrí](]ll 9' ili ]7' lír'Jt
l il L!lli]rr!.j ol]:jirz{]!lÝ lilIitilj

ií jllchtl. l'tel.ý sti]jc pIol!a2Ll
je VysokoLl výk.]]ll}osL- V sol.l
Lěii zj3iial 6 lr0(Lu i| {]či]l sť
1llk o 1' ntÍsto'

I,;UnečlrÓ ]j o i.| (i1:

lr!atz.n í]]liivii] a
5. Mli Janlro-
MS SL:lL.i!rZ

[]!'1l,lt I I Knl l].rak. il' t.]vtiL
zirl r).4 l).. [j. ]lirfir!t iPrii,Ji(!
:..) 5 il'.7' }!\i ]].rlťčíjli (Il.l
VÍil]V) :] 5 ]' il !].'l]jj(.: il'rit]
viLlzll :l l).. Jl. lll. ll,-(ik.)
lfrieviLlr,il ;' lil,i r,ltkLlli;,
Íljlíl\.ill írbil :] 5 l,oii.l.

ysl'ŤiN. \ iii!ilIi!t.i!!ké u
i'lInajl 11j.i. po ]r, kol. IiIau.š
3 b., pied 1\LrlJko'r Iob.r Iii-
nec)' 2'5' {jťd!a paIt!9 p.t.
ru!ená l. 3._5. sÍťJ.iĚi' \ ť''.l
.k" Í oúl?Ei6j:i;'.=.i=7iE
ýdl( ||jIl' lir'rul lJ|ťl)nl lo z

l'sETÍN: xl. IctnÍk káadidátskÉ!o lilÍ.
n'l'9 v}lIrál s' huIkJ {,ll'neci .e 7l .

}.fu 6'j bdJl' l''j ']r'rÚt'rll' 7| dr!]U'.'
sIrd4ij lob3 )]brol. \.s.ll:rIt Zpě\.;L IUh.
Bloo) 6' Ha.tík {Jr !'lIk]' Xl-3us {T;'l.
nec]' 5! sadÍ]ková 3,5' ve;'elský {o'e
Z. Vsetln]' saIáb3 íi(opřiťnicc]' oba 3
irod). a Pétiarko tl'.pt.:,l\Li'i;] l bod.

nri dÚbic ziisltlpcc nirší 1.j ]i
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Z|eVa: Kocur (Hrabyně) a Chládek (Přerov)
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Na snímku V|evo P l\,4acha]ec (Zbr, Vsetin)

ÚÓastnici krajského přeboru jednot|ivců před Soko|ovnou TJ l\,4EZ Vsetín


