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V sobotu 11. října se v o
stravě uskutečnil0 losováDí
nlistl'ovských sorttěŽí clr.uŽstev
pro r'ok 1986-87. Zbrojovkil
A zahajuje krajský přebo| 2.
llstcpa.i].l a postllpně se střot-
tle s těnito celky: HM ostla
va, ]ZD Iiy1ešovicc. Lokon1o
tiva Klnov, Banik Kalviná B,
TŽ Třinec B' Dťl] Paskov.
NHKG Ostrava B, Tatfa Ko
přivnjce' Lokomot jvtt o]onl0Lrc
B a C' Slavia Havířov.

Zbrojovka B začÍná klirj.
skou soutěž skupiny c o tý
den později. tj. 9. listopac]u-
]ejín]i soupeři budou pílstup.
ně: TJ Villašské NÍezii.íčí,
LMCH Přerov' Jiskra K|hova'
Ps PřeŤov, Gumárny zubří,
si8ma H|anioe' T] RoŽnov. Tj
Nový IičÍn a Vllgónkit studón'

oddil Ps Přclov ve spolu
pŤáci s k. p. ch€mopeÍrol u.
spořádal Ýe dnech 20. a 21.
září tradiční turrraj, hŤaný
zkráceným časovým limilem
30 min. na paťtii. y!zl]E.šj!
a řadou dalších hIáčů byl Ía.
ké zástupce zbrojovky - J9:
selskÝ. Ten si v konkufenci

TE--EÉás tníků veÍll vcelku ilu
Tře a zisEem-6-I oa.Ejbsa di-'
10. místo. o vÍtězstÝí se roz-
dělili s 8.5 bodv domácí Bio.
lek a Šenkýř z ŘÍalup nad vl-
tavou pŤed olomouckým NM
Křížem se 7.5 bodu-

První říinový víkend ie iiž
tŤadičně spoien s ýelkorr akcÍ
brněnských šachoÝých oddílů
Lokomotivy - lngstaru a
zbIoiovky: Mezitrárodním vé'
letfžním turnaiem.

Letošní v pořadí 11. ťočtrík
Dět iedrrrr z neivětších účastí
v histoŤii. kdvž se na starlrr

v sÍlné konkuenci 2 mlsttů
sDoŤtu. lI xanqroalu mlsTra
á_řajj--aáiší6E- rrllč !a;ř6:
vali také čtyřÍ zblojováci, kte.
ří si ved}i znamenitě, zeimé-
na v sobotu KM ins. stladěi
ziskal ze 7 rrojŤ3.Eód[.á-Eiř
bojoval se do čelné skupiny.
v neděli se mu pŤestalo da-
řit, ale přesto celkovým zis.
kem 7 bodů obsadil solidni

o vítězství se nakonec toz-
dělili s 10 body MS MoŽný
[Bohemians Plaha) před KM
Hábou {Univelsita Brno] a
polským KM Xujewskim.

-al -

Minulý týden l'yl ve zŤamq-
ní zahájeÍ!í tťadiční soutěže
iedÍrollivců _ přéboťu oddí.
lu. Letošni turnai má rra stať.
tu 2 karrdidály mistra a g

hráčů I. vT' takžl] výsledný
koeficient 0,s2 dává rlejsil.
něji obsazený Ťočník v histo.
Iii otldiluj Loňské pfvenstÝí
obhajuie ing. zvardoň, k fa
voŤiiům paÍřÍ oba KM - in8.
straděi a JuŤÍček. Pozornosl
ie upřena na stveráka, kte.
rý přestorrpil z TJ vatašské
Meziříčí. v úvodním kole zví'
tězil ing. straděi nad Pečin.
kou, Ťemizou skončily paťtie
zátopek - ing. zvať.loň a
Xocourek _ Hladil' Další tře.

ab. mlsto. raKe oalsr nast ova
Ei7ří.].Zádrapa a ing. Zvar.
don _ zlskali 7 bcdů. ovšenr

Pro další fočník klajského
přeboru dochází v druŽstvu A

.Iiistů z PLR. NDR a cssR.
soutěž se hŤála šÝýcalským
systémem rra 11 kol, zkráee.
Eýd časoÝým limitem půl ho"
diny na celou partii.na zátopek - ing. zvaťdoň

\ Xocourek _ Hradil' Dalií l
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ti utkálli byla DdloŽena.
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Y . Gl!. sia' přeboiu čšn ž€í i' šachu po

5. ko|e' Němcová. zaloudková po 3,5'
tEIliugril Švarcová 3 í1l Procház.
kolá' sk.cei'kova rlo 3 átd'

. Po ii. Ió16 !řeboru č.R Žen v Ša.
chu: Žáloudková 8. Procházkovó 7,5'

.Bc!!st.-l. Němiov{i' Švarcová r'o
6.5 atd,

t Šicrry
př€bo! čsR žBn: 1. Žaloudková

lvo 
''Úk'ln 

laĚh'Ýých tu!n&.
i'!h 'r '|álo 

Ýltc p'ó3r'al6 hláč-
t. ll 

'b'!'oÝkl 
v'otl! vě.! sá.

díl&or6. vr ú!éch u.-25' 10. 130a
rr ltičastnllú t|!6bo'! csl 

'on 
Ý

látnlc. kde tí6'l l4 lráět.mt
l'ly 1 lí ' 6 Rl'' s I. vŤ . .
IL v',

lr . ! toily Éod Íu ŠadÍkí.

'o! 
. P.octátkoro! t o!olÚo!c!'

6b. 6.l bod!. 6ÝýE bodoÝým rll.
taE lDlbllr opal !otn! XI{ ton.

za účasti 1MM' 6 NM' 3
hŤáčů I. vT a 4 hřáčů II. vT
z Čech a Moravy uspořádala
T| vs Táboř ve dnech 11. až
25. řÍina přeboŤ ČsR ženýša-
chu. startovala v něm také
hťáčka naší TT věŤa sadílko.
va kÍeŤá s| vedla velmr ooD.
ia ziskem 8,l b.odq. 4.-!--.!Í.
heť. 5 řemiz a.2 p.r_o!!y.oj.qqj
dila. steině iako v loňském
Íoce. vÝborné 2. mís|o a sDl.
nila ooět noŤfiu KM žen.

Přebor ISR
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JZD Kgle bvice - Zbrq.Yset ín 5, 4

Zbroj. Vgetín - TJ Krnov Th,,|h
V neděli 30. listopad..1 po-

kIáčovaly soutěŽe šachistťl
da1šílni zápasy dfrrŽstev. v
kfi}jském přeboru hostilo na.
še A druŽstvo doma v ttkání
3. ko]a celek TJ Klnov. Naši
hráči poda]i tentokIái výbor.
ný výkon a za vítězství vpo.
nlěIu 7'5:1,5 bodu získa]i prv-

Krajská soutěŽ šachistů po-
k]'ačovala v neděli 7. plosin
ce cia]šíD ko]em. Zb|ojovácké
B družstvo v něll1 zajíždělo k
utkání do Xrhové s místní!1
dIuŽstvenr ]iskŤy. NašÍ hráči

.lolllácím podlehli v poměŤu
3,5 ku 5,5 bodu, kdyŽ své pal.
tie vyhr.áIi: ing. zižka a sme.
tana, r'ernizovirli: Hradjl, ing.

c dlužstvo se utka]o se sou.
sednílll vsetíĎským oddilem
TJ MEz' Zbtojovácl prohrá]i
vysoko v poměru 1,6:6,5 bcdu.
kdyŽ vyhrál jen Martiš a !e-
mizoval Svagera.

l. (c Lc

V nedě]i 23. listopadu pr.o'
hrá]o v krajské soutěži v do.
mácínl plostředí B druŽstvo v
utkání 2. koia s dfuŽstvem
LMCH Přerov těsně 4:5' za
Zbfojovku bodova1i výhramÍ
Machalec, ing. zižka, ing. Pa
Iák, remizovali Zátopek a HI'
ňová. _aj

Zbroj.Ysetín - Htl Ostrava 2,6
V neděli 2. ]istopadu byl za.

hájen noÝý r.očník šachových
soutěží dfuŽstev. V KP se střet.
lo v prvním kole A družstvo
ZbIo]ovky v domácíln prostře-
dí se silným ce]kem HM ost-
ťava. obě dIužstva nastoupila
k uikání bez 1 hráče' zbrojov-
ka Bavíc bez Fichtla, I'va a
sadílkové a tak plemiéIa Ioč.
níku 1986-87 nedopadla pro
naše hráče dobře. zblojováci
se snaŽili, ale když nedokáza.
]i ani na jedné šachoÝnici zví.
tězit, odešli vysoko polaŽeíi

sachové soutěže družstev
pokračoýaly i o tomto víkelr.
du. V sobotu 8. listopadu se
uskuÍečnilo I. kolo noÝě za-
ložené soutěže - Českoslo-
v€nský poháI, ve kteŤém se
utkalo dťužsÍvo zbŤoiovky s
družstvem TJ Rožnov. Naši
šachisté zvítězili a postoupili
do II. kola. Na celkovérB Yí
tězství Ý poměru 5:3 se po.
díteli výhrami in8. shaděj'
P€činka, veselský a Xocou.
rek. Ie$izovali ČtveŤák a zá.
toBek.

V nedě1i g' listopadu byla
z.lhá]ena také klajská soutěŽ,
ve které se v úvodním ko]e
střet]o B družstvo zbŤojovky
s celkem TJ Valašské MeziřÍ-
čí' Naši hláči svému soupeŤi
pod]ehli v po ěru 3:6, kdyŽ
vyhťál jen Macha]ec a r'en1i'
zovali HIadil' ing. Parák, Zam
boch a Zátopek. -aj_

celkovým skoré 216.

Pal.ák il z nlboch' -irt-

lt.K0Lc
zE sÁGnÍnÝ8il pot|

RRArsxÝ PltBoB De!'stBv - 2. toloi
NHK6 B-Loxo oloooÚc c |5|1s' sL
ltsvÍřov-ló&o olooouc B .:5. Bltúl
mon|á,o-T. xoDř|Ýnlct 5:a 

'zo 
l(ý|610.

vlc.-zbrol. vs6iíí 5:.' Loto.lliitm-P-ád(ójffi tíáB-T2TřttrGc
B 55:35. Pc 

'. 
tót. l'o! n. čé}o '. 

gto.
oroioniníu 2t3t6d . Dodú Bsltt cs^
(srvtná |t2'5', HEtnÍ 6oíl''c (l2l' Dúl
Prskog Í10.s|.l,o}. o|oňoúG l l10l.

lšlI

lil.l<ct-c

BaníkČSA Karviní B - ZbnY ret ín Q/z.. li/z
V nedě|i 15' prosince bylo

v krojském přeboru no pořodLl
4. ko|o, ve kteÍéÍL noši hróči
zojíždě|i k utkóní s vedoucím
ceIkem tobulky Boníkem ČSA
Korvjnó.B. Přesto, že zbrojovóci
neobsodiIi ženskou šochovnici
o prohróVoli tok 0:1' dokózoli
dobrým Výkonem remizovot !
poměru 4,5;4'5 o nebyli do|eko
oni od celkového vítězství. Své
po|'tie Jb!Élij--j.!g*.3s3l.o.Ď.

v neděli 11. ledna poklačo'
val kfaiský přeboř šachistii
5. kole&. ve které'r zbloio'
váci hláli v domácím pťostře.
di s c€lken Tz Třinec B. Ťťa.
dičně nepříienný soupeř to
ientokrát Dašim hŤáčůnr rr'
snadnil, protože k utkánÍ při'
iel bez dvou hráčů.

Přesto, Že zbÍoiováci v€dli
od zaháiení 2|0, na ťozhodu
iící pátý bod si museli počkat
oět hodin. Na kollečném ví'
tězstÝí v poměŤu 6,5:2,5 bodu
se podíleli

uarny
KRÁÍSKÝ ťŘ!EoR

Paskov_NtlKo o5tťava B 1,Í
ku 7,5, zbtoI. vs€tin-Ťřilec
B 6.5;?'5. Kopřlvnice-csA K3l.
Tii?-Í-z's.s's, L' olomouc B
v. I(ťnoÝ a:1, L. olotnouc c
Y. tzD (ylešovicc 5:4, sl. H'.
ÝÍřov-H!Í ost.aÝ' 5,5:3'|l.

1. L- olom. B 50031 10
2' Karvhá B 4 1.o 28'5 9
3- Sl. Havliov 4 0 1 25,5 I
4. HNí ostrava 3 o 2 25'5 6-8ffi
7'Třinec B zB3 2o,5 4

29320 4
9- L. Olom. C 11320 3

10. Kylešovjce 1o 416'5 z
11. Kopťivt1ice 10315 2

vánočni období je
především k sehrání

ve sieiný deD se uskuteč
nil rovněž bleskoÝý tuŤnai -s. Ťočnik MemoŤíálu Antoní
na MaŤečka. soutěž us|rořáda.
la ŤJ semelín za úč'asti j!L!!L
čů našeho okŤesu. v tuŤnaji
3!i!]Ě i!- ji!š_EiigK před Ru-
mánkem a HuTto[ [oba By
střička}' 4. ondŤuch (MEz]'
5. Tkadlec (semetín], 6. Šva-
sela ízbfoiovka|. 7. Filák
]MEa.Ťta:-- -ai-

a s aC Bv
Pohá! stsP v Přa7' - t. hoIo:

E'be]!jans B-sia9ol Pekárny 6:2'
ÚD Plv!]F !;abs-TJ Ná.hod 4:4, vs
-D'h€n::ns c 5:3' Lok, PrBha-Ná.
řed! cestá !ipa 3,5]4,9. zubŤt-ln8.

ra sI. HavÍřov l's' rrM ostraoá:t,. oto. V sobotu 17' lrosincé se
*++**+*r-!'*+ H::: Í i';.;'ť]r.:"J]ff;lT:-.": 

'il:: ř:lJ.T"l;.fu',i:.i;;l."^:#:Íopo' ÍiŤ|zovq] rIcnt|' ro 4' te se 21' p.osinc6l.6Ě.,]Ě-ŽBrop-í[-G-: loay 1. L' olomouc B { o o,z 
' 

j9uky hróli v Hovířolě,- k.l^e'lo.
ve druhé ooiovi"ě tobu|ky. 2. csA Karťtná B 3 

' o ii i stL,oovo|i pÍori- m|stni s|ovii.
-oj. 3. HM ostrava s o r zi i Po 

'.zodpovédném .výkonu ' 
do.

zE, sÁc||ovycÍ PoL| i. is.-""; ]"" ; li íi, i llli:n l '#'íj.'.Y'LjÍsĚvERoMoRAvsKÝ PlEBoB, .. tolo: 7. zbroi. v.etJtj r l 2 iĚ ó 
';.;d.; 

ši;";;ř, zJJi."pi iió.
ČsA Karv|ná B-zbro!' vsetÍn 4.':..5. ffi Soqóne|i o Hrodi|' reÁizovo]i
Tltnec B-Paskov 5:.. NHKG oslm\'! B 9' KopilvnJce 1 0 z |2'5 2 l-ic'.t| o Vese|ský. ZbÍoiovko tok

10' JzD Kyléšotilce 1 0 3 t2'5 2 n^<t^''n;l^ n^ ? L^l^' ^ ;.l11. L. otomouc c orsts r f!""YY']"
12' l'' Křnov o o : -á ó no svero oo|s|no soupé|e..

zb,oJ.Vsetín -rŽÍrinec B 6%..2% \Á Kc r-c

uŤčeÍto
blesko-

!ých tulnajů.

čtýeřice hřáčů, kteŤ]á v soutě'
ži dÓEinovala a obsadila če.

ní body v soutěŽi.

na 6. místě.
se ziskem 5 bodů 1?. KrDov 00410 0

stav Bmo 216,



}rrbnr dňílu u$$-0'1'

v šachu

Další poiadí: 4.-6. Štverák, ing. Žižka a Pečinka 5,5, 7.
až 8' KocouŤek a ing. Parák 4'É' s. Hra.lll 4, 10. Machalec 3,5
a 11. zátopek 0,5 bodrr. Plvnich šsst hráči sPlnilo normr I.
vT.

ve skupině B' kde zbývá s.hlát ieště několik utkání, i€
v čele Thanh Do Nsuyen s 6 body přec sme].nor a Švage.

-al-

Dů| Pas*ot' -Zaros.Ysďín Qx..47e
v neděli 25. ledna poklačo.

val klajský přebDr šachistů
5' kolerx. Hráči zbťoiovky za
jižděli k uikáni do Paskova.
\-aši na3tBpovali se čtyřmi
Eáhradniky, Paskov zase lre
obsadil ženskou šachovnici a

KIa].ský přetjor šachistú měl
v neděli B. Írnola na pořadu
zápasy 7. kola' DruŽstvo ZbIo-
jovky í5.) 1]Iá1o v domácíD]
pIostředí s B družstvemNHKG
Ostrava (7.l.

Úvod utkání byl slibný' za
neobsazeno.rr ženskou šachov.
nici zbrojovácÍ vedli 1:0 a v
Iozehlaných partiích si stáli

V necěli 15' Ílnola pok|a.
čoVa1a krajská soutěž šac1r1
stů záp3sy 6. ko1a. Zbrojováo.
ké B družs|vo s9 v domácím
pťostředÍ siřet10 s colkem
si8my Hranice. obě nuŽstva
jsou na konci tabulky a tak
se lozhcdovalo o tom' kdo zú.
stane na dně' Vzhleclem k to.
mu, že hosté pŤijeli bez dv0t1

. v. {. lol! úoaldho po!átu v šachu
se střat'ou: 0DPMIP Prahá_lok' lnE-
sttsÝ BÍno! ]!!g!9!!Lg!g!3=j.!lqiE!E
vsolin. Bou€x l€plicc*Lok. xotln, st''
GiI-i] r._lox' Praha, Bohemláns .B
v. vŠ vidmar. vyšohrad B-Nóřad' c.
LIpa.

tak boi o body byl oievienou
zá|eŽitosti pŤo oba celky. Utká
ní nakonec skončilo děl]'ou
bodů 4,5:4'5. z našich vyhťá.
li: Zádťapa, Hradil a HťňoÝá
{kont.), remizovali Fichtl, Ve
selský a ing. Parák'

sEvERoMoRAvsKÝ pÍ'snon, ý, toto.
í.brgJ. -!,se(Ín-NHKG ostráva E..:r€nÍ
I\opilvnice-P€skov 7:2' 0lomouc B \.
Ťiinec B 6:3' olomouc c_Karvlná B
2'5:6'5' s1. HaviÍov-KŤdov 6,5:2,5, Ht.,l
ostrava-JZD Kylešov1ce 7:2.

Také v polofinále přeboŤu
okresu i€ilnotlivců se nedi|ří
zástllpcům Zbrojovky tak. jirk
se čekaio' Ze 6 kol získal in8.
P:l'ák 3,5 a Zátopek z body,
KccouIek je zatím překvapi"
vě bez b.du. Vede s převa.
I,}ou DIastich Is1. }]aviřov] s

\ ,-;,:

]. ČsA Karviná B
2. t. olornouc B
3' s]' HavÍřov 760!38's12
4. HM ostráva 750237,5 1
5. NHI(G Ostrava B 731332 7ffi
8. Důl Paskov 7 2742s,5 5
9. L. Olomouc C 711S2S.S 3

10. Kopřilmjce 620424 4
1]'. JzD Kylešovice 71oě21 2
12. L. KÍnov 61Ó5r7,5 2

761040 13
760741 12

Přebor

5. Vese]ský 13,5,6. in8. PaIák
1:1,7.-8. Hcalciilil a Drastich
[11avířov ] 12'5' 9. RůŽička

b.ile

v okŤesnim přebDŤu hŤálo
c družstvD doma s B druž
slvem T' Rožn(lv. :1dfojováci,
ktei.i v předchoziDjl kolech
nezískali ani bod, odešli po
raŽeni i tenl.|krát, a to v
p8nrěru 2,5:5,5. -aj

Přehor u hleslrouce
3

Ve č|\ |'|",( ]5. .pora .o u L0,5, l0. i\a8' d t0 .t1' A.
skutečnil přebo'r šachového Juřiček 9' 12' seci]áček 8'5'
odo||u v hlesko\é n|é| Á||''i t'l' oIsa|r 'lr1El 7' L4. sLlah
se hrál jako I. Iočník rDemo (ME'Z] 5,5, 15. l{nap 5, 16.-
fiátu Jana Doného. Tulnaj se 17. selý IMEZ] a Zátopek4,5,
hráI Za účasti 20 hIáčů sy i8. Maltiš 4, 19'-20' Iravirí
stémem kaŽdý s kaŽdýn a Za ček LMEZ] a Than Do N8uy
tři a pi]l hodiny bylo odehl.á on oba :],5 boclu.
no 190 pariií.

2. Olomouc B
3. sl.llaviřov
4. H\,l ostťai'a

50135 10
5 0132 10
40230,5 I

5. Zbroi. vséti| 2 :2 29 6
6.TřjnecB .032-'5 hsEvEBoMoRAvsKÝ ltrEBoR' .9.-š.]9: 7. Ni'lKG osttava B 2 13 27 5I'HKG ostrova B-HM ostf8la 4:5' lZD 8' P6skÓv 21- 3 24'5 5K!'lešovice-sl. HavjřoÝ 2,5:6.5. Krnov i'. 9. olomotc c 1 7 4 ?,3 3Lok. oloÍlouc c 5:3, ČsA Kalvlná B v. 10. rzD Kvlošovlce 1 o 5 19 2t. olomouc B 5:1í!]' TÍtnec B-Kopřiv. 1r. koDilvniLc 1. u 4 !7 2

nice 7|2, &g!oÝ-zt|.oi. vsetín 4.5:4.5. 12. Kťno!' 1 0 4 15 2

4,5 bodu.
|efi 4|5' z našich gyhráli l.en

zvardoň a Hr.ňová

hťáčů, mě]i naši úlď'u usnacl.
něnu. Svůj náskok postupně
zvyšovali až na konečné vy.
soké vítěz3tví 7,5:1,5 b,' Za kte'
ré sii př]psali pr.vní dva body
do iabulky. své partie vyhlá-
li: Machaleo, sadíiková' Ilr.a.
dil, Žamboch a in8. Paráková,
lemizoval in3' Pa|ák. .aj.

ZbnYúín-NHKG Oshava B 4..5
dobře. Potom se dopustili řady
chyb a to lozhodlo o tom' Že
si oba body nakoEec odvezli
štastnější h0sté' ZbrcjoÝka
prohrála ne].těsnějším pomě-

v oklesním přeboru hťáIo
c druŽstvo venku se sokolen
Zašová. Zbrojováci svému
soupeři podlehlÍ těsně 3,5 ku

1. ČsAK6ivináB 510 33,5 11

5,5 botly.



DEsÍrrn UAtnŠs nÝcH s PoRToUc
o

U
PřBdsednlctvo ov čsTv ksŽdoÍočné vybodnocui€ ftBiúspěšnějšl slortovcg a kolektiYy okresu

vsgtí!t. sou.á3|i tohoto vyhodrre.e!Í i3 t 
'výřazněnl 

p!ácB lleniIú a cvlčltolú, i€itchž 5Ýě.
řBnci dosahují dloEhodobě výbc'rých výďedkú t výkonů íěkteÝch mladých, DastupEiÍcích zá.
godnÍků..Mozi tlojúsp.šaělšíc! 10 

'édíot|lÝců 
okr.tE |!on plodnortně vybtráiÍ a zaÍa2eíl přB.

bo'nÍci cssR a csR v lldtrotltvých 3poltovÍÍch odýětvÍcb, popřÍpsdě t|' kteřÍ sÝýnt výkony s
umístělím .Ea př.boťocb čssRt popřípad! čsR wornl reprázentóvatt íóš ok!e!. spo!.oÝcl isouřaz6nl v aĎeccílBít! poí'dl b€' lIčBÍÍ utrtÍ.|ěnl. za rok 1986 36 této locty dostalo BásladElÍcíÍl
le.lÍotllvcům a koloktlvům:

v Mnichově.
lllchal TÍhlik, nat, 22. 7.

1969, č1en Tl RoŽnov p.od Rad-
hoštěn, lyžař' t!6né' csstmÍ.
Pokorný. 3. místo na přeboru
čssR ve ŠleŽdu.

věra vgeullnová' naf. 25. 7.

1961, členka Tl Rožnov pod
R6dhoštěm' tIenér lindřlch Ko.
arbek. Mlstryně ČsR s ČssR
Ýe sltrcÍch na tlampolí!ě. Je
současné reptezéntantka ČssR.

Krtsřln! vlčkoÝá, šlenka T]
zbrojovks vsetÍň, tenlstka'
Rar.31' 1' 1974, tíeňér vladl.
3lav Žitinský. Přeborn1ce essR
nladšíc}t žač6t. v p!ůběhu ro.

třilo opět Zbrojovce - roz
h odu jící E1ll-qgl.2!qtgl'!]:
.{lo.p4. Pc 8. ko]e je naše
dŤuŽstÝo upIostied tabulky s
8 body a skóre 38.

iuéně se d3iilo dťlržstÝu c,
'íieIé hrá]o utkání okresnÍho
pieboru r.ovněž v dontácínl
prostředi. ce1ek sok01 Hu:is

ku 1986 přeš]6 do TsM v Pře.

Robsrt zilÁk' ná!. 24' 3.
1971, čien TJ MEz vsetín. ai.
]et, trené! tng' Josof Quis' pře.
bohík essR v běhu Da .100 m
mladších dofostenců.

NtlÚsPEšNĚlŠl KoLExTrvY
Dr!žst!o Ýol€ibalu žEn TJ

zbŤoiovká vsetíq trénéÍ Jo.
seť T0po]ánek' kapltánka A]e.
Ía ovč8říková. 1. mÍsto Ýpod.
zťmni částt lI. NL.

Dťužsrvo kuželek mužú Tl
zbťolovka v$etíí' tlenér zde.
něk výchopeň' k3pltán Petr
Rledl.2. místo v eNL s zisk
střlbrných meda1lÍ v přeboIu
ČsR.

Družstv. basketbalu muŽú
lJ varaš8kó !l9'iříčí' trené!
MlÍos]av Janák, kapitán in8.
Pavel václavek. ÚčestnÍk NL.

D!Ížstvo hálené iružů Ťl
Ro'íov pod RadhoštÚ!' tÍenéť

R0KU í986
Jaros]av HBllák, kap11án MiÍo.
slav íorut' Dloulro1etý účast.

'lík 
lI. NL.

Dnržs|vo horolezcú ŤÍ slo.
vsn vs6tÍn. v roce 1986 plo.
ved]o úspěšný výstup na vrchol
Hochlelleru v lahouských Al.
pách {3510 m].

H&ná I'aťoDová, naf. 29. 3.
1972' čleEka Ťl válašské Mo.
z1řícÍ' závodtrice sportovnl
8ymnastlky, trené! Miloš Bort].
v roca 1986 obssdila na Di€.
bDrach čsR 2' bÍsto.

P€t. Lallčká! nar' 18. 3'
1969, člen TÍ Rožnov Dod Rad.
hoštěm, lyžař, trenár ČestmÍ!
Pokorný' přebolDÍk čsR v6
s]alomu' sjszdu a tťolxDmbi"
nact.

Bádek Polách, naP. 8. ťíj.
na 1965' č]en oddÍIu kuželekT] Zbroiovka Vs€tín, tlenéť
zdeněk výchopeň. v řoce 1986
se umÍst1l na přébolu Junio.!ů cssR Da 2. r!stě.

Pell Pokorný' naP. 30. 3'
1s69' čten Tl RoŽnÓv pod Rad.
hoštěm, lyžař' tlenér Čestmír
pokorBý' na pieboťech ČsR
dbs6dÍ! ve slalolnu' obřÍm sla-
lořBu a trolkombinacl shodEě
2' mÍsto.

l'ěIa sadílko!á. nar. 6" 7.

véťd satLíIkouá

'l ll1 r-,.;::

l(o s9 ukázal být nad sí]y na.
šich šachistů, kteří podleh]j
aŽ nečekaně vysoko 1,5:6,5
bodu, kdyŽ zvítězil pouze Rů.
Žička a remizoval sÚetana'

body a skÓŤe 43.

l\.\a-a
t. esa Xarvlna S
2. Olomouc B
3' Hl''I ostIavá
4' sI. HavÍřov

7. Třinec B
8. Ko!řivnjce
9. Pastov

I0. Olomouc C
11. lzD Ky]ešovjcé
12. Krnov

-. slVERoMoRAvsxÝ PŘEBoR' 9. kolo:ÁoorltnIce-NHKG o(trava B 5.5:3.5. s1.P3iÍiov_TiinPc B 4,5:3,5 Íl parLiP k od.n.du|. HI' o5travá.ČsA Karviná 5:{. o.

*11*;tŤFilt*if*;í#ji.T3}".T
\. .dbu|.F neIlÍ lapoř.táno U1k5ní sl.

llavířov.Třinec a od]ožený zápas xrnov
v. Ko]]řivnice Že 4' ko]ál |ŠP|

71149 15
7 n2áD 14

na místě s

7 0?4a 14
6 0242,5 12

.5 Zl oi, \'-"1 ,1 4 2.t 41 r0
T" \-FI6--T.'rra\ á 

'ŤŤ-ao---T4 0437 8
3 0 5 33,5 6
21834 5

263O,5 4
7625 3

zbrojováckému B ilruŽstvu
se v ]etošním r.očníku neve-
de. V minu]ém týdnu podle.
h].J v utkání kfajské sottěŽo
rÉjnku celku TJ RoŽnov po.
mě|cm 2,5:6,5 bociu. Z našich
!!:{á1i za]L!Q9]:!-4-KocoureK
tqq|.qo!i!!.'.M-a'pLa1cc. B dILLŽ
stvo je v tabulce na přcdpo.
slellním ístě se ziskenr pou'
hých 2 bodů. -aj-

\' předpos1edním ko]c kraj
skÚ s{)LLtěŽc, ktcró se uskutcč.
Irj]o \' n{]dě]í 15. března, se
utiia]o zbfo]'ovácké B d|uŽ'
st\'o v domiicím pr.ostředí s
(iL.užstvem TJ Nový Jičín.

Ve dnech 28. únor'a a 1.
břszna uspořáda]a TJ sokol
LriŽná 11. ročník víkendové.
ho tulnaje' kterého se zúčast'
Rilo 14 hIáčů Ze 6 oddílťl. v
soutěŽi' hrané nii zklácený
časový limit. staltovali i til
zbŤoiováci.

sV.rPelu obsadr1 pekné 2.
.nfiřffiEí.6"T,. ;.šěaiá:
ček 10- V turnaji se nejvÍce

Na.{i hr'Zrči iřes snaŽivý vý
koD o.leš1i poťaŽcni v pomě.
r'u 3,5:5'5 bodu. Ze zb.ojovákli
zvitěZili: Machaleo. ins. ziž.
k a -i(ocoure\. remizovala

']]s. !r'lú! Q!-g. Zbr.ojovka B jr)

dai.i]o hlačům T] MEZ.
Konečné pořadí:1. F. EÍ]ák

IMEZ] 11,5, 2. Svager.a 10, 3.
Papšík (MEZ] 9' 4. Še'ý [MEZ]
8'5, 5._7' Liška {V. Polanka],
Kovář[ MEZ) a Martiš po 8.
8'-9. Čokavec (LuŽn'] a
GaI8ulák IH. Lideč] 7,5. 10.
sed1áček 6, 11' HyŽák (V. Po-
lankal 4, 12. Maltinka IH.
Lideč) 2, 13. slovák [1'uŽná)

v tai)Lrlc{r nt pi0dposleclDim
mÍsiě se 2 body a ani pří
padný lrodový zisk v pos]cd.
nim kr)l(j 5e studénkou nic
nezn]ěIlÍ n11 jejím scslupu (lo
()kr.{lsl]jho přel]o|Lt. -aj .

1' a 14. í. lilák 0 bodů.
Vsetínská poiofiná1ová sku'

pina přebolu okl.esu byla u.
končena. Z 10 soutěŽících si
nej]épe ved] se 7,5 body
Drastich IHaviiov] a Sinek
(Ústí]' před seIým tMEZ] 7.
Ze zbťojováků skončÍ] 4' in8.
PaŤák s 6 a pátý Zátopekss

.body.

zE ŠÁcl|oyÝGH Potl
lEvERoMoRAvsKÁ jqI'!ĚL8. k9]9'

sk. c: val3šské MgziřičÍ-studénka 5,5
k'] 3.5' -4p'rjl-llcc!!-.E:N9!ý-.lt!!L.9s
E[ -5.5. LMcH př€rov-RoŽno9 5'5:3,5|
Krhová_Hranice 7'5:1,5. Ps Přolov v<
ZubřÍ 5|4. v čg!6 jsou Ps Přerov 16, 2'a
L\'cH Přerov 

'3' 
3. Va'. M62lřÍčÍ 1t,

...9. ZbroJ. Vsettn B 2. t0. Hrertce 0

1965' členká TJ zbroloýkě vs".
tÍt!, oddíl šachu, na přeboru
csR žen obsadl]8 vélmi pěkné
z. mÍsto.

Zbr.Vsetín -Tatra Kopřivnice 7,4
- v dalších kolech soutěží
druŽstev hráli v neděli 22. ú'
nora šachisté zbrojovky se
sEídaÝýlli úspěchy.

íIajský přeb.I pokračova1
8 k.ie:n. v němŽ hostilo,'áč
ko" celek TatIy Kopřivnice.
DůieŽjté utkání nezačalo pIo
zb|.jováky n€jlépe, nastoupi.

li pouze v osmi bez žóny á
navíc b|zy po zahájení ztra
tiii ,da1ší partiÍ. Nepříznivý
stav 0:2 však dokázeli našj
h16či veIkou bojovností zvt.á.
ti t. Po5tupně zv|.ě2jli Vese].
slÝ, Juirčet iiE]-lTiiiEl-ř
Ilrcd il. V dr'.lmatickém závÚ.
l.u sice Kopř1vničtí vyřovnali
na 4:4, a]e poslední slovo pa-

5tg.0lomouc B -ZbnVsďín 4.1
V rreděli 8. března zaiíždě.

lo dťuŽstvo zbroiovky [6.] k
ttkání g. kola kra|ského pře.
boťa Da ,,horkou půdu'' dru.
hého rDužstva Íabulky Ťl sig-
úa oloraouc B. zbro'ováci na-
stBpoÝali k utkání s náhŤad.
níky, s cílem dosáhnout pro.
ti ÍaÝorizoYané sigmě co nej.
čestněiší výsledek.

Po zodpoÝědnén výkonu se
zlodi]o jedno z největších
překvapení sotltěŽe v podobě
vítězství našich v poměru 5



S|.Havířov - ZbnVsďín 7, 2
Šachisté ztro;óvky zakon.

čj]i ietošní ročBík KP v Eeclě.l 5. dLlbna utkáním 11. kolat Ha\'íiově, kde se střet]i s
nr stn! slávií' Zbrojováci na.
sioupili k ulkání se čtyřni
náhradniky a bez Ženy na g.
šecho.''nici.

Domácí. kteŤí bojují o prv'
!1Í příčku v tabulcc a potře

lu ŤJ zbŤo|ovka Y heftré na
zs na Lepáěi šschoYÝ lurDal
pro žákv 8. tř|d zs RvbElkJ.
záci hráu v iédné skDpltrě,

bovali vyhrrá| co nojvětšim
r.ozdílem, nastoLrpi]i kómo1et.
n|' HavíioVrr se lakonoď 1e
]ich Zán1ěŤ podairl, kLlyŽ n3d
našimi zvítěz1t 'Jysako 7:2.Ze

sEvERoMoRAvsKÝ PÍ'ÚBoR.'ávěfeťné
11. kolor L. Olomouc B-NHKO ostlava B
5'5:3'5. oloEouc c-KopřlvntcE 3.5|5,5,
s|. Havlřov-zbrct. vs€tÍÁ 7l2. HM osl.
iE!i]EET.Ea.šI-oí7ř-IŽÍ-KíIešo v |c e v.
Třt!€c B 6;3, t(r!oÝ-esÁ Kaťv|ná B 2|7.

' Do národnÍ li8y postupu'o tgz€rvo B.
csA R'rilEá Ívé vzá|emDéE duelu pofě.
2116 sl' H3vÍřov 5:4|| a szá'é|!ný zápas
rozhodl t o poladl !a 7. a 8. mÍslě
INHKG ostrága B-lř|nec. B 5l4}. Do
kIa'skýcb soutěŽÍ 3eslupul|: Rytgioviee
Ísk. A}. P.skov Ísk. Bl. lok. 0lom6Ecc. Ktloý íoba 3k. Dt.

3. oloóoúc B
4. HM Ostlava

.!.-!q!9L-.y!Éj!46.-z Ťř1n9c B
5._7. KopriÝnlce
8. NHKG ostťáva B
9. P6skov

10. Olomouc C
11. lzD Rylešovlce 10 1 3 6 3{.5 5

10 11831 3

1070353,5 14
1070352,5 14
x0 s 23{8,5 1a
1050545,5 10
105 0 5 45,5 10
1042446 10
x0 2!137,5 5
1021735,5 5

Zbr.Yseth - Sigma Olomouc C l/2,t72
lězi]o našc dlužstvo 

' 
p-mě

r'u 5,5:2,5 bodu. zc zbtoý)vá.
kň vyhI.ilij ing' 5tIaL]é]. lng'
/va rtlOI|. 5|V',Lák' ing' s.lgá
nl'k a V|'.i:l!l.ý kont.l' |] mL.
zoval ZáLlIilDa' P() t0. ko]c jť
Z]lroj{)vL(a v liibrrlce Da 5' mí
stč s{) 2is|i(]nl 12 l)oC]ťl a skó.
l'o 48'5. K poslednÍmLl !ttki]
lri poi()|1() Z|)|oj()vkil (lo ll.lvÍ
rova, - j-

X krt-o

zE sÁct|0vÝcH PoLí 1.-2' č8A Fslvlná B 10 7 2 1 53'5 16
v předpos]edním ko1e kfaj

slié)ro přÍrĎoIu šachistů. kte'
Ié se uskLrt(jčni]o V l}()děli 22.
březn , i1ostila v (|olrriicim
pIostř-"Í]í ZbIojovka ClIužstVo
Sigmy Olomouc C. Oba celky
nasto!lpily v nokomplotních
sestavtic1r - hosié se seLinll'
naši s osmi hláČi'

Po pětí i1otljnÍ:lch ht.y zví' 12. Klnov

sEvEnoMoRAvsKÝ PÉEBoR: 10. kol":
NHKo ostlava B-KťÍlov 5:{, čsA Kar.
vtn6 g-JzD Kyltšovlco {'5:4,5, TřlĎec B
vers. HM Ostlava 5:{ (l), Paskov-Sl.
H8Ýířov 3'5:5,5, zbroiovk6 vsetÍn vers.
o|onouc c 5'5:2'š.-íopÍhntc6-0lomouc
B 5|3 tl)' odloŽoný zápas 4. kola (Ť.
nov-KopfÍýnlce 3:6.

'' \/!'. Ť;\ ]; l.- il'|.:; !:$
.1 "./c n.l .-.r -1 il .,1 >i

: 
,t a:;-..,._ 

"

ii" i 'l-
-: .!

.-, | \l: l- JC{ÉV\el* o L I
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L c I
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K poste.jnimu zápasu kťíj.
skě s0utěže 9 Šachu zaiiŽdě|i
hláči llašeho B družstva v ne'
děli 2s. března do studénkv.
Pod Ie předpokIadu zbfoiová.
ci svéřBu soupeři podlehli v
poméru 3:G, když bodovali vý.
hfami in8. PaŤák a HŤadil,
rejR!zoÝali Žamboch a záto.
pek.

l\r -!il

zE ŠAcH0YÝct| PoLI
xRAlsrÁ so!TE'. posledDl9. kÓlo. !k. c:zubřÍ-Va|. M€ziřlčÍ 5,5:2,5' Hran]:co v.P.s Př610v 2,5:6.5. R.řžno9-l(Íbová 5:,I!Nový Jičin-LMcH PřeÍov 6:3. stud6nxs

v. zbÍci. v9etÍn B 6.]
Do t!.J6káho pťébo!! poEtlpB'l Ps Př..roÝ a do okfesnlbo přgboru séstupu|Í

Ublol Vsell! B a ltredc;-

1. Ps PŤérov- j o o 5s ]E5amotná poráŽka nenÍ tak
z.,l)1ážejici jako fakt, žc naše
oťuzstvo od]e]o k utkánÍ l11í
sto s clevÍti hr.áči pouze spě.
ti! ZbÍo]ovka B skončila na
piedpos]eClDím místě se dvě
ma DoOy a sestupltje Llo o
kfí]sniho přebofu. -al_

2. LMCH PřerÓv
3. zubří
4. Va]ašsk6 MezIříčí
5. Nový Jičín
6. Rožnov
7. Krhová
8. studénka

1. čsÁ K6!Ýtíá B
2. sl. HavÍloý
3. HM Ostr8v!
4, L. Olooouc B
5. (opřtvlico

9. lzD Kytgšovlco
10. Paskov
xl' L. Óloúouc 6
X2. Krnov

61245,5 13
60352,472
51341,5 lt
41441,5 I41d40 I405{1 I3243A 8

'ffi
Xi irLLL

zbIojoVaků
s t radě

KP 6. mí'

82Í 60.5 18
90260,5 18
80359.5 16
80359.0 1660551 t2

z3B 46,5 7
21639,5 5

11934 3

+ffi
8. Třlnec B 50648'5x0

sto,

6poléčně rhlapcl i tlěÝčatÉ,
systémen ksždý 9 kaŽdým a
s .elkovým čaÁovým llmltom
28 lrrlnut na partil. v 8outěžl
2Ýítěalla PaÝla luříčková. kté-
rá ťvhrála všochqv D6rtie'
Da|ši Dořadí: 2. Roltrln Babi.
ca, 3. Martln Čudék,4. Dona
KoEátoYá, 5. zdeoěk lltalý.
Tuťqai řídil aoudruh Hotník,
kte!ý lo|lepšíE pí€dal dillo.

šactrovy oaait l.i zbrojovka
připravuje ve dnech 30' květ-
na až 7. června uŽ xll. Ioč.
nik kandidátského turnaje

"Přobor měsla Vsetína". z po
zvanýclr hIáčů přislíblIÍ ú.
časl:. KNI zpěvák {Uh. Brod),
KM Zvolánek Iolomouc), KM
Laštovjčka (Bmo], KM Marek
(Karviná)' oÍ}dťušek {Jese.
nÍk )' a Maltinčik {sumpeIk].z domácích budou starlova
KM sad1lkoÝá, stverák, Zá'
drapa a Hra(lii. TrlrTral se u-
skutečni v hcrné zs na I.a.
pači.

$ll) $*nun {Ď Jcgtuib
P-u'ončení soutězi aruz ve:tqnoň terminu ie niar

ii"jr'1:ii!!ii:ii il 
i :l' iii!: :" 
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Poř KP-l 1986./OT
1. Čsn Karviní s í1 I 2 t rs @,,
2. 5l. Havířov It 9 o 2 r8 60,7
7. tlll Osfrava 1l I o , lo 79,,
4. Lok. Olornouc B lr 6 0 , 16 ,9
,. Tatra |fupřivnice 1t 6 o , rz 71
6. Zbro-i.Vsetf,El It {':

l q*í- 
':'

7. ríHKG ostrava B l1 4 2 , ro ItS,r
s. ÍtTřinec B It , o 6 to tů,,
9. JZD KsleSovice ll 2 , 6 7 ta,,
10. Dúl PaEkov t1 2 1 I 7 79,,
n. Lok. Olomouc C It 2 1 s , ,9
12. 5troi. Krnov t1 I 1 9 7 ,Ir
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Ze šachových po|í
j:: v[€z€m
. Břouškem 7 lvšichoi

Rožnov|. Dalši noř3di:4. stÍžek {Hutisko|.5' Maťtinák (}r' Bečval.
6. Amhros íRožnov|' 7, Konečný (zubři],8. Mikunda 1Huttsko).
9. FoukaI IRoŽno!| a 10. Bambušek {H. Bečva|.



Poř.

1. P5 Přerov 9 9 0 o t8 ,g
2- L}lcH Přerov 9 6 1 2 l, 1r5,,

,. Gurn. zvWť 9 b 0 , r2 72,,
1. TJ Va|. Íneziříěí I , 1 , tl ItI,r

,. TJ tíoví Jičín 9 4 I 4 9 4l,r
6. TJ Rožnov 9 4 1 + I n
7. Jiskra Krhoví 9 + 0 , 6 +1

6. Vaq. 5tuolénka I 7 2 4 I ,t
9. čbro.i. V*erlil {5 I o s ,3

€-.
*-t1

t0. SiqÍna Hranice 9 o o 9 o 1'

Vfsledlsg jeolnďlivců
v kr"j. soutěíi 19s6ls.'I
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Ďnlu' sn'eíuu l$fiT

vc dnech 29' 5, až 7' B. \-
spoiádaly spo1ečně TJ DolDí
Benešov a JZD Kylešovice 2.
Iočník kandidátskél,}o turna-
].e, ktefého se zúčastnilÍ 1MM,
1MF' 2 Ms a 3 hIáčů I. vT

z eeskos]ovenska a Ju8os]á-
vie. V soutěŽi si nejlép(] vedl
náš MM' íichll' .{!erli-Jlgšď
celou soutěží b'e.Z pr.q!tl. 'q
zvl!Ěz.il. lE'!!e]'"' -.9!q' .! 

jg\

t.'i: - ._ lr'-
Další poŤadÍ: 2. místo ME

Karlík Iosilava] 9' :]. Ms Jan-
kovec ITřinec] 8,5, 4. Ms Ra-
dojcvič iJugoslávie ) 7,5. 5'
Baran (Ostrava) 7, 6. tsedna
řík 5'5' 7''8. KocuŤ {oba Ky.

2rog
i.'. , ': !!:r *"

lešovice ] a MuŽík IKŤnov]
4,5, 9. Klein {Olomoucl 4, 10.
Miketa IBenešov] 3, 11' s(jm
ber {Kylešovice] 2 a 12' Ti
lill IBenešov] 1bod.

---n j-

)l D

L
.-.'1 , - -,, 1, , l: \:
..\].-'.\ .l.]]í'l í

!r-!!: r.., , r-, É
,:'l - ' - fr\,-:r ,\

--i r:,. ,^,,^tr t:'1 e
'r 

"-.'. o

20Er
Ats tq
tÁ, qi

vc dnech 30. května až 7' p|néni nofmy KM na 6 bodu
řeťvna uspořádal šachový od. z 3 uÍkání'

{|''.llšj. TI xll. ročn|k kan |'U'l ' '' ' 
j'j v'' \o U \ .

oloa(sKeno rurnaJe ..ť.el'or ''i |' Io.l | . ''''' 7e 'o''lloo.-al;s|a vseltna..' Poiadatelům ;.''; ''' '' t'. lF'k'\}|' \ lé
:e. P.oda||9 k so.utě.Ži zajislit ""; .' ' | (:'4 ,/ '-Vd|- ' '|'5 KM.a 5 hráč-ů I. vT' ieiiclÝ D|''r'| '' |'. '|nI h': ,/\ |dn.

|] í'dr!'nr' 0 |'u'I h 1|'' 'lo''', ' .' |1\4 ]il\'ot'.--.;,""' .1.],,ri ;' "1", i1t1-i5
!lLI-r'' ;].T ó 11:l-.-lT]ia- ;;;fr.i-'řp' i';.t ň..J K\r i. rrr .t ,r...,,.k .-.r,.,-.0.hr ,jai;=i-:-r L,r i. 'i;-,inou- 

..i, i. _.,- --plrltBěrný koelicient stanov:l kcl1l Ío]oin()u.l 6.5 a l(M Ma|

.t'- - _-_ 
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0 unln55hu hl0t'uh.[Úíu0u'0í Ů'-1o.5.s7 P#,

r'l - r . r, | ' šel celou soutěži ltez plohřy

U Uala$$Kv i.";',.""."n''"i"":"ofr 
,'i'".li:;'!Í É.r1 =G

a. , u. z Brna horšim s.B hodnoce.

Kl0lluK ''.Bu,,. p",uo'. ...4' KM s|ťo
ve dnéeh 8. až 16. května ký [PŤelov] a Vojkťlvka {RoŽ

uspoiáda|a T| RoŽnov D. Rad- nov] ob.. 6. 5' 7. slado!ik
hoštěm l. ročnik kandidátské. IZubřiJ. 1kad:ec lRUŽnUv] o
ho lulnaie ..o valašskÝ klo. KTupa Zt|břlj 4'5, 8. RNDr.
búk.., kíefého se zúčástnilo Biolliek IRoŽnov | 4' 9. sPp
10 hráčů mistťoÝských a I. lák (qlno] 1,5 a 10. Čechov. Ii]'Í 5

ský (PřeŤov] 1bod.

kdáno pro šachisly
Řidí mistr spoťtu
yáclav Pa8l

bo náIodní 
'|ze, 

ale zejlné
na šilokou člcnskou záklac1.
nou a &eutuchaiící aktivitou
jednotlivýclr oddílti, z !iclrŽ
jen máloktefý se nelllůže po.
chIubit uspořádáníú .1ějaké
zdařilé soutěŽe, kte!á nejen
pomňže zvýšit popularjtu
klálovské h!y, ale vede i k
.ťlstu hIáčské sÍly.

ysgli$BlZ_glJg:l nebof o
tom dnes půjde řeč, je jed.
nim z oklesů naše}to klaje,
který sice výkonnostně $e.
patří mezi nejsilnější, a1e

J \ ďur c c<te| íi v't- 'l o *) + 5 rj r q lc
1 .tuŘlťrr 9tar,rislav \EZ.i ,- za+EVttl !l (ťI R tlt ,1,, It 1 '/r- 1 1 'tt 1 G',/t
L Posi'i-éti- Íluréa",.

:aoi Bru,c L'14 c ffi 'lt o f: v' 1i_
1 I 11.

I 1
r' 1/
\D /"-

a árRoK>' t.,lo.jwrí,' P. ?ř""".'' L,Lt'
Kr"l

,1, Ž 1/,
1

11"
1 1,, ,/, I G l-,sc

+ Vc.jKůV(A Lib.r a) Qcž'tcu 195c 'lt 1/, ,/, t{ C T, 1 1 1 C ,t rq
ELADoVNň( "hři c".,.;,11,,,i zloo 0 "/"" C 1 o 0 IL '/t I 1 4ft 4Í, -

G T|.AĎLĚC t1iIo< f,j (ož,.cu ylcc
YL 0 'lr- c 1 v Tr 0 1 1

A 1/

KRTJPA -iarcsiat, Ouvt'r. - u,O;- 195o c C c "/z
,h_ "iL I 1 1 +,L 1+,-

6 BŘo!šet .liří RNDr' 0 n/"- ,1" 0 f" 0 9 ,iy
1 +

g écPiŇ.- .tou'
."1" Er"g 2cc5 ,h 0 Ir c C c 0 1/L C ltL

'ic ČEcuori:<.í flo."'r- rMCir ?r"e, cu lqEc 0 C C C c C c c 1
a

1

- šel celo

l0 VltAŠSKÝ K[0BÚI((
Tl RoŽnov p' R' bf]a fE d]rech

B-_Í6' 5. ]987 poiadateletn 1.
Io.niku kaníii.látskóho šachoYé-
llo lurr1aje ..o \'ir]ašský klobLlk.'
7a fu]nsti 10 ]tr.Čů mistIorskýc]r
a ]. výkonnos!)]ich tiid. Po de'
\'i{i íl'r(].h bojů. 7ilstd] rtlkoI)..
..kIoblili.. na \:!lašsk!

i- ol)a 6.5 bodu' l(:r1 ŠiIokým íFi.],
6: Iot'r a \loj]<il!'kou ]RoŽllov]. o

rc:t\ (o]ic Í€ l{
ba 6 bo.l]:1' \';ši.ilni sl)1]jli noI
nu hM' Z hrá.ú našeho ok..j.D
sko)]ťi]i: 5' s1irdo!I)jk {7ubřl]. 6'
Tk.dlec ÍRoŽnov ]' 7' JiruiJa
Í7ubii]. vŠ1cl]ni 4.5 !'. 8 RN]].'
lllodŠ!k íRoŽnovl.4 boily. Rol.
lrodov.rt Noziorcti z H! ! ii o!a.

(4. I.J

r,_u.*ET#-i**## nil v polovině ňirrLrtcnďnro.
si.e. oI8alizátoři d|. Bt.ou
šek a Krtlpa nlohou bÝt Li.
!ovní 5outěže p]ne spokolc
ni. LŽe si Jen piát, ábv sUtl'
1ěž "o Valašský k]obLik". kte-Iá tak dobře započála. tě.
]a v následujících letech svépoklačování' v turnaii sllo'qmrxffi
ka Brnoi se 6-5 hodrr r,,",13'.a. Širo-frfr-.ffi!'1i,ui'"
vojkťtvkou {Ti Rožnovl s{?6 body, atd. J tady slavili
pořadatelé úspčch, k(tvž do-
mácímu VojkůÝkovj se r'rlv

si černý beztI'estDě dovoli'
nemriže a bílý to svénl1sotl.
peři také náležitě piíedv.odo. ]
11. Sb2 Ve8 12. eXdS lXdE
13. b5 Xh8? 14. |c4 De7 !á'
Jf xe5! vXe5 ÍPo 15....1X€5
piijde 16. f4.) 16. tx e5 lx cs
17. t4 ,b4 18. De2! fbxdS19. DXdS! SeG 20. De3 a
čeŤný 3e czdal.

jovky se |ovněž každofočBě
pořádá kartdidátský turnaj
"pŤebor vsetína". Letos, po.
čátkeEt tohoto měsíce, pfo.
t}ěhl JiŽ dvanáctý .očník' je
hoŽ se zúčastnilo deset h|á'
čů, nrezi ními t jcdna Žen.r,
dolDácí sadílková. Zvítězil
Pavel zpěvák ze spal'taku
Uhe.ský Brod se 7 body,
před zvolánkellr { Í,oko olo.
nrouc), který získa] 6,5 bo'
du a před l{arkel}] (BallÍk
Karviná ) a

ffi'€**ffi
e4 eS 2. lfg lc$ g. sbs a6
4' sá4 lf6 5. De2 se7 ÍI'éDo5. . , . Scs.l 6. 0-0 b5 7.
Sb3 d6 8. a4 Sa4 S. ct B*0
18. h3 Sh5 11. d3 b{ 12.
lbd2 D{t7 13. a5| Jds í4. d4exd{ Í5. cxd{ le6 i6. De3
dS 17. le5 Dbs 18. 84 s86
19. Sa4l Dbt 20. Scs Da7
21. lX8s hXa6 22. eXít5
JXit4 23. DXet l.Z 24, le{l
ÍKdyŽ 24' vb1?, !ásle.luje
VaeSll 24. ,. ,IXal 25.
tXfS+ BXIE 26. Se3 DbB
27. DXt6 Dd8 28, DXdS
vaxdS 29. VXal Vb8 30.
sc5 vfe8 31. vel a-Eqr!Ý-'tq
ÝuilaL

lJ_a dobie ob-
sadílková, kteIá

dokázala vyhrát i se zná.
lrlýlir brněnským kandidŽitenl
mistra spoťtu 

'1tínl 
Laštovič-

kou. vedeni přiklade1n Zbr.o-
jovky' spojily své síty oíi
díly TJ Rožnov a Gunrálly
zubří a uspoitáda]}' v RoŽ
noýc plvní Ťočník kandi.lát.
ského tuInaie,.o vaIašský
klobúk", který se uskutcč

něž podařilo spInit noInlu
nistŤovské tilídv. o]rě soutčže s přehleden] rozho.]o.
val E' Idoziofek z tJavíi.ova-
HIu vitezfi pieCl"lJ ! l Ilí nzl
s]edujicí t]kázky.

1. e4 cS 2. dJ dS t. ldz a64. 83 s87 š' s82 e5 6. ÍÁf3
le7 7. O-n 0-0 B. Vcl td7
9. b{ Db6 {Lépé 9' ... ;5Js plotíbrou na ciámskétlr
křidie.] 10. 84! í5? ÍToble

INTERNATIONAL RATING LIS'T, I\IEN

m Ai.on, M. UND)
f Abarc! Aguú.e, M. (crll)

abayasckera, R. (ENG)
m Abdcl' NÍ. N. (E(]Y)

Abdu ah, a. H. (MRC)
Abel, L. (HUN)

c Abl.Ínovic' B. (JUo)
Abráňgon' H' (ÁRG)
Abravánc|, ch' (FRA)
Ab.eu, J.D. (DoM)
Abuído' c' (PHr)
acihovic, s. (JUG)

2375
2340
22S0

5 2290
2220

r | 2lt0
45 2445

2140
4 2745

2185
2205

ó 2]45

8 2215
6 2310

25 2190
2.185

2315
35 2415

2100
l:r0

ll ::60

Fisiel, M. (POL)
Filep, T. (HUN)

m Filsulh, R. A. (BRs.)
g Filip, M. (CSR)

Filipenko, A. V. (URS)
m Filipotic. B, (lUQ)

nr Krcbi, M. (TUN)
Klbisch, Tn. ([RC)

I Kadar, G. (BUN)

'súoushi iuťonuntor'' ú hl
Femandez, R. (CUB, ll ::60
r'e.nrndcz M. lr. (ARc) 2.255
FemanJcz, c' (cU!) lo 22ó'
F.crreiía, A. (PoR) , 22h5
Fercra. D. (CUR) 2L 2260
F€ríis' D' (Áus) 2]]5
F.tre, M. (FRc) tl ztOO
FEuerslein' A' (UsÁ) 2]60

í Fcust€l' B. (FRG) 2]35
m Ficbtl, J. (CSR) 2250

Juliu' E' (ARG) l| 2]60 f kiýklins' A' (UsA) 31 2:ó5
Jung, rl, (CAN) lt 2:lio t Kirl, !I. (SWZ) 5 2uto
JÚrck, J- (csR) ]] :.]'t5 I. Karlik' v' (csR) ]ó ?]]5
Juric, s' (JUo) .l ]:75 Karlsson, Á's' (rsD) :235
.J!ri..l, s. (cSIa) 2:55 Klrtson, It. (tSD) 6 ?t9O
Jurkn, M, (CSl{} 1l9o g Karls\or,, L. (SV!) 4t 2,180
Jurkié$icz' K. (l,ol-] 3 22Io nl K!Úr.r' il' (Utts) 2390
JuÍoszck' T. (PoL'| 18 ]28r KaÍno$ski, ir' (Pol') :]50
Jlt\arro, D. (R!Nl l:r0 ,n Krrolri J!, ,f (!lUN) ,14 tlll)

li!.p, Nr. (lsl,) I I ll(,n
l( K{rpe{ll'v, O. (LJRS) ::95

Kr.pili, '1. (POL) 2135
s K!.pov, 

^. 
(LrRs) lll zjlo5

nr KaĎu' L. ('IUN) :ll :.l]5
c- í9!p-.'!' L.I!8!L.--!J!|
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Sachisté
lvaoetem
Pestťá činnost našich a ně'

Íneckých dětí II. IuŤnust! PT
Radost Ý Léskovénr byla letos
obohacena o .!vě nové akce'
PIvní z nich byla přítomnost

vou úrovní vědeckD technic'
kého poktoku v Úblastí elek-
tťonlky. Pomocí kazet a ovlá.
dacího zařízení se mohly dě.
ti stát na televizní obŤazovce
piloty F1' atlety, tenisty, svá.
dět souboie s mořskými živo.
čichy, mimozemšťany, hrát ša.

Dr[hou udílostí byla sjlnu].
tánní produkcc \r šachu, ke
které vedeni táboIa pozvalo

iňlEýn zájo]em ncjen dětí, ale
i Clospě]ých -aj_



ŤiINEc - Po 3- koIe linálového Dře.
boru CssR Žeo vedou \.nšková.Hdl[ovd

obě 2'5. ! sad'ltová ívsetínl 2
(chrud im ] a Plocházková íolomoucl
óbě 2'5' 

,! 
sadíli;;; iv."iň;-,''.-i: ,,,'"Í"' í::lo,-u.ý,,*n.*ť : ;:,. l lt|l htroustui [ $$ R

}iěmcová í]TiIdl6iT-T.€_TÍI-=6;-zo|.
'Ú|| 

se .lJ'a Iíašková.Hájková [chILt.
']'prl 7isl'em c.5 b.' z 13 partIl. Dalši
noiodí: ?. sadIltová ívsetin]. 3. Nčm
cov6 (14ikulov]. 4. Procháuková |olo.
mouc]. vsechnv 8 Ío konečn6Dr Dofadl
IÚzhodIo l6Dší pomocné hodnoclnil. l'
cnmielo!á tTi:nec J. 6.lřiElř;6ir ln|.

velmi výŤozného úspěchu
dosóh|o hróčko noši TJ Vě.o
sodí|kovó no mistrovství čssR
žen v šochu. které proběhIo
v Třinci ve dnech 27.6. ož 12.
7. 1987. zúčostni|o sé ho 14
žen, z toho l MM. 1 MF. 1o
KM o 2 hróč ki-ITT]--

ve vY.ovnonó|n itortovním
poli, kdY oni iedno hÍóčko ne.
zůsto!o bez Přoh.y, získoIo sd.

.- Konečné lořodí Dřeboru
qgE& 1. MM Moškovó (zoie
čice) 9'5,'2. . 4' KM sodí|koYó-
KM Němcovó (Miku|ov) o Pro-
chózkovó (o lomouc ) g 5.6
KM chmieioVó (Trinec) o KM
NikIesovó (P|Žeň) 7'5, 7. . 8.
KM Hóikovó (Zoiečice) o KM
Zolmonovó (B-dlldýs 6'5, 9'
KM sVorcovó (Proho) 6, 10.
KM Žo|otrdkovó (Brno) 5'5 11.
KIVl Bud ínskd (Brotisiovo) 5,
12' ' 13. KM MichoIicsovó
(Voinice) o MF Modrovó
(PÍoho) 4'5'']4' LeinoroVó (Po
prod) 4 body. -oi -

Eanová ÍNorÝ vestee], chmielová (Třr.
Iec]l :Jodrová iBohemiansl a P. Hál.
ková íc}rudlm!, všBchny po 1.5 bodu.

/ v Fřeboru cššR 
'o[ 

9 Tt|nci !'e-
I dou po 5. kole Mašková lchfudimI
I a Pro.házková Íolomoucl se 4 bo'
dy.3. sadÍÍková lvs€tÍB] 3,51 4. aŽ
5. Němcová (MtkulovT a-efi-mlelová
(Tř!nec) 5s 3 bodý. íPl]

z€řlJ' obě 7.5' 7. P. Há|.ová {cttludlm).l]. ZoImanová (Nový vestec], obě 6,5
bodu. - Ze 

'aiimavě]-ších 
výstedkú 12'

a l3. ko)a: N1|lloli(sová (r'o|nlco) pJo,b!!:
Jd- s P. Hj].|to\'ou. za)oud'{ová íKs BI.
no1 s ChÍIrle]ovoL. L3ioěÍoťá ||o!radI
ss-j:g!!!}ovou.. zoifiáň6,íá-šŤÉňř61
vou, Blldinská {Bťatislaval s lrocháZ.
kU\.ou a J,r|jkIc<ová = MIliolicsovou. Maš-
ková.Háiková Dorazila Švalcovou IBaD'ka Ptdh" ]' Němcovó xíodrovou íBolre'
mians)' 5ťarrovó zo|manovou á ssdj]-
E9!é--4gš!9!9!4j [L zbFřÍ??
pd rtie skon.lly smirně. lŠI,

. TlIIYEcl Po 7. kole pirborÚ ess8 is.cnu i€ónot]lvkyň vpde Mssl.ová.Halko.!.. {cbrudlm) 6 b., 2. _ 3. chmtel;!.ě
|;r'!€.] E PIocházková (oIoÍnouc}, obe

i.]"?; fu ;;nji#tsi*.{š.ig-"' Xl 5"torá (Ks Brno]-7ijňanova tŇotv iles.l.c], ].íodrová lBohenl'ans] a Námco\dl'ílB]Ior] !špchnv 3,q bodu. z ťti\|ed.rE: vášková'Páiko1'á por.zila Píochá7.
3oťou. ZoIEánoÝá Lejl)árDÍou ÍPoDrad ts!.:.o!á íE. Dr!he) P' Híikot'ou.chrt;o'ml . s.Íiilko!á 'DodIehl. chE|lcIotFG .:n P.ÍÍle skončl]y snjÍrné' íšpt
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KonečÍé pořadí: 1. KM Pe-
kár (L. Hládok] 8' 2.*4' Kl!
fuŤíček tMEz vset]n), KM
t6Eá-TEta tis-iáiájn.-fr s nrr-
doievič (Jugoslávie] Z'L 5.
KM laček IMl. Boleslav] 6'5'
6. MaluŠák ÍBa|dějov] 6, -L
ajř'.r& pfolitÍlt (L. Hrádoh) a

Ve dnech 7.-15. sřpna u'
spořádala TJ Lokomotiva Lip'
tovský Mikuláš mezináfodní
kandidátský luťnai stit me$la ziskem

mÍsto.

a Tereštík (L. Mikuláš) 3'5'
12. Nahálka (L' IMikuláš] 1

bod. Plvní čtyři hráči splnilÍ
normu KM. -aj-

L. Mikuláš 1987, ktelélro

a padesátiprocelrlnÍÍl
5'5 l'odů obsadil B.



body.L|!d KM luiičken' us Ra.

'io]lrÝ'ijgh {]ugoslí!ie} n KM Go-
g3u {Blatislíva]. všich j 7.5 boj

n!!' a zálovcí tak sDlni!i lr!l]]:
tnr (M.

i-:.. " i ',: t:r

naší TI MM Ficht] 8._9. mÍ'
lto a;Ec'l' -S:Ňa[l- soTú-EŽi
zvÍtězil Fiřt IHM L]stIava] se
7 b' přcd Kl.čmář{rm (NHKG ]

a Kovilřem {}lM] _ obil tj,5
bodLr.

--,'j-'

v kandidátském tufnaji,,o
pohár NHKG.' hraném šv ýcal.
ským svstémem obsadii lrIá č

$.bnr}Úou l$Eí

Ve drtech 15._22. srpÍa u-
spořádala T1 Partizán BafC]ě
l.ov 8. ťočnjk kandicl.itského
tul-naje Da počcst 43. výIoči
SNP' kterého se zÍlčastnilo 22
hračť| z essR. PLR d luPosT;:

V soutčŽi hťané švýcafským ném bodové zisku Iilko ijiÝn-l
iTi-h.*f-----. 

---'
Konečné iořadÍ: 1'_4. ME

Maciejevski {PLR J' Kfi-Motúz
IBratisjava]' Koval IBaIdě-jovl a KM ins. sťIddei _ vši
c!!! ! bqdů' 5'_7. KM sulck

(B.atisiaval, Lorenz (PLR I a
KM Hennei IKeŽnlarok] 5,5'
8'_10' Ma]iňák (L. HŤádok ]'
GaŽi (PrešovJ a 1(ot (PLR] 5
bodů atd'


