
PŘinuČKA Předkltidaiice tuto knížku československé šachové
veřeinosti' lsme si vědomi, že nepřichtizime s novou
myšlenkou, nýbrž že isme ien pokračovateli d'íIa, lež
v r. l9I7 zahtiiil zesnulý ntÍš Vticlav Kautský.

Že isme se uiali této prdce, md dvoli důvod:
iednqk zdiem, s nimž přiiaty byly Kautského kalen-
thdře, q všeobecné požadovdni, aby nové compen'ilium
různých pruktických pomůcek bylo co nele]řive'-vy-
ddno, lednak pieta k zesnulému našemu přiteli' ienž
posledni večer svého života věnovat prdci prdvě
o této příručce. Úzhý ntiš vztah k zesnulému uklddal
ndm, iah isme se domnívali, povinnost, vypracovati
to, co učiniti chtěl, ale iiž nemohl, on sdm. _

Vědouce, že naše knižka nebude prosta vad a ne-
dostathů' rddi přiimeme iakýkoliv pokyn nebo upo-
zorněni pro eventuelni přišti rozšiřené vyddni.

V Praze. v tei:dnu 1926.

Dr. Karel Skalička. Dr. Vladimir MraziÍe.
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šachistů.
(Usnesení valné hromadv ÚrČŠ v Bratislavě dne

16. srpna 1925.)

obecná ustanoveni.
S 1. Spolek zove se "Ústřední jednota ěesko-

slovenských šachistůu. Sídlem jeho je Praha, iednací
řeč československá. Správní období zaěíná 1. srpna
a trvá dva roky.

Účel a prostředky.
S z. Úěelem spolku je pěstovati a rozšiřovati hru

v šachy. sprostředkov ati vzáiemný styk mezi přá'_

teli šachu v'Československé republice i v cizině a or-
ganisovati šachoyý Život'

S a. Úeetu tohoto domáhá se Jednota:
a') zak|ádánim šachových sdruŽení;
b) slučováním šachových sdruŽení v župy a vzá'

iemnými styky Žup a sdruŽení šachových;- c) pořádáním sjezdů, turnajů a zápast! šacho_
vých'' sbutěŽí úlohových, přednášek a pod., jakož
i podporováním takových podniků;

d) vydáváním publikaci o šachu;
e) užitím všech prostředků zákonných' iimiŽ by

úěelu spolku mohlo býti prospěno.

Financování spolku.
$ a. Jmont Jednoty opatřuje se pravidelnými

prísp]evkv 
-eleriskýnri, příspévky dobrovol_nými (dary'

óotázv) a výtěŽkem podniků spolkových.
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Členství.
S 5. plenove Jednoty jsou: a) přímí, b) nepřímí.

. $ 6, Členové přímí jšou eJstní a 
"áiiiáááiióT t,jšó:by fvsické).

. $ 7. Čestnym členem se stane, kd,o za zásluhyo hr'u v šachy vůbec a uÚstřední lednotu českoslo-
venských šachistůn výborem by| iavržen a valnou
hromadou dvoutřetinovou většinou zvo|en. Volba ko-ná se bez Íozpravy.

$ s. Zaklád,ajicim členem se stane, kdo Jednotě
přispěje jednou pro vŽdy 500 Kě buď najednou nebcv pě1i ročních splátkách po l00 Kč.

$ 9. Nepřímí členové jsou oni, iež župa nebo klub
v 

-ob.vo{g' kde župa neni zÍizena, k ÚJČŠ přihlásí,
roční příspěvek valnou hromadou stanovený za ně
zaplatí, a které výbor ÚJČŠ za člcny přijme.

5 l0. Clenství čestné přestává úmrtím neb v5-
stoupením, členství členů zakládajících úmrtím, vy-
stoupením neb vyloučením. Při vystoupeni jest zbylé
splátky doplatiti' při úmrtí neb vyloučeni ÚJČŠ z6v-
lýc-h splátek nevymáhá.

Clenství nepřímé přestává vystoupením, vylouče-
ním, úmrtím.

Za vystouplého můŽe býti prohlášen, za néhož
sdružení, iimž byl'' přihlášen, nezaplati příspěvek ve
stanovené lhůtě ($ 12.).

Povinnosti členů.
S 11. Povinností členů jest stanovy a Íády za-

chovávati, usnesení valné hromady a výboru, iakoži rozhodnutí smírčího' soudu se podrobiti a příspěvky
za každý jednotlivý rcrk správního období do 31. bÍez-
t^a každ.ého roku župě nebo klubu zapÍayiti.

$ 12. Šachová sdružení,. župa nebo klub, iež
členstvo své za členy ÚJČ$ - přihlásí, zavazuji' se
seznam členů pokladniku ÚlČŠ zaslati a příspěvky
za ěleny staré za rok kalendářní neidéle do 31. lir,ětna
tt za novó přisiouplé neidéle měsíc po přijetí do sdru-
ženi zapravovati. SdruŽení neisou povinna své člerry.
kteÍi iiž jinak získali členství ÚJČŠ přihlašovati za
tlepřímé členy Jednoty.
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Práva členů.
S- ta. Kazaý ělen má právo: sjezdů, turnajů,

soutěží a podniků Jednoty dle platnýóh řádů a pro-
gramů se účastniti; o valných hromadách náírhv
činiti, rokovati' voliti a volenu býti; výboru přán],
návrtry,' d,otazy a stížnosti podávati a' za pritom-
nosti' člena výboru do spolkových listin nah|izeti;publikace spolkem vydané event' za sníŽenou cenu
odebírati. -Z- usnesení výboru Jednoty k valné hró-
madě ÚJČŠ se odvolati.

Správa spolku.
S u. zawaaem Ústřední jednoty českosloven_

ských šachistů ie zíízeni župÁi' Póčet a rozloha
žup určí ústřední valná hromada. Až na záležitosti.
v1,hražené valné hromadě nebo výboru ÚJČŠ jsou
Župy plně sanlosprávné a mají trestní pravomoc' or-ganisace Žup upravuje se zvláštními stanovami, jež
jsou^pro všechny župv jednotné.

' $ 15. Správu záležitosti všem členům ÚJČŠ spo-
lcčných, jakož i záležitosti mezinárodni vede vainá
hromada a výbor. K obstarání jednotlivých částí čin-
nosti spolkové může ustanoviti valná hromada neb
výbo'r zvláštní odbory neb komise, jako turnajové,
sjezdové, zábavni a pod. odbory a komise řídí se
zvláštními, výborem schválenými řády.

Valná hromada.
S io. Řaona valná hromad a, s níž má býti spo-

jen i šachový sjezd a turnaj ÚJČŠ, koná se jednolr
za dva roky v letních měsících. Mimořádnou valnou
hromadu svolati může vÝbor, kdykoliv toho uzná
potřebu, a svolati musí, Žádá-li o to třetina členstva.
Dobu a místo valné hromady jest nejméně měsíc,
program její nejméně sedm dní napřed v listě 'za
orgán Jednoty přijatém, oznámiti.

S 17. Program valné hromady záleži:
. 1. z véci, o nichž dle stanov pravidelně se usnáší.
K nim jest pcčítati i určení místa příštího sjezdu,
valné hromady a sjezdového turnaje ÚJČŠ.

2. z návrhů předsednictva.



8

3. z návrhťt, jeŽ ěleny nejméně 25 hlasů repre_
sentujícími aspoň 14 dní před valnou hromadou byly
výboru na adre'su jednatele písemně podány.

o věcech, které na programu nebyly, moŽno po
vyěerpání. jeho jednati, navrhnou_li to ělenové, za-
stupující nejméně rdvacátý ldíl všech členů ÚJČŠ
a svolili k tomu valná hromada dvěmi třetinami pří_
tomných hlasů.

S ls. Přístup a právo rokovati' hlasovati, voliti
a volenu býti mají všichni členové. Členové čestní
a zakládajíci maii každý jeden hlas a právo hlasovati
a voliti buď osobně neb zástupcem, písemnou plnou
mocí k tomu opatřeným. Zástupcem může býti jen
ělen ÚJČŠ a platně mťtže zastupovati jakýkoliv po-
čet čIenů. KaždÝ z přítomných udá na presenční li-
stině' zhotovené před početím jednání' počet a pů-
vod hlasů, jeŽ zastupuje, a pÍedloŽ1 plné moci.

S tg. za členy nepřímé odevzdá hlasy vŽdy na-
jednou za jednotlivé sdruŽení delegát, sdruŽením dle
stanov platně k tomu zplnomocněný. Delegátu přísluší
tolik hlasů' kolik ělenů platně přihlásilo sdruŽení' de_
legátem zastupované. Delegátem takovým může býtl
kterýkoliv člen.ÚJČŠ. Jen v tom případě' že sdru-
Ženi delegáta nejmenovalo, nebo tento je nepřítomen,
ělenové nepřímí z tohoto sdruŽení mají právo hla_
sovati a voliti osobně. Nemohou se však dáti jedno_
tlivě zastupovati'

$ 20. ř1lasuje se zásadně ústně, jak o osobách,
tak o věcech. Volba akklamací jest přípustna' ne-
ÓdporujeJi nikdo z přítomných. Valná hromada usná-
ší se nadpoloviění většinou hlasů. Prázdné lístky se
při stanovení většiny za hlasy nepočítají. Jen k vol-
bě ělenů ěestných, zamitnut1 odvolání proti Yylouěení
ělena výborem' sesazení ělena výboru, připuštěni
k projednávání návrhů na programu nejsoucích, a
změně stanov'nutna většina dvoutřetinová. Při rov_
nosti hlasů se hlasování opakuje. Při opětné rovnosti
hlasů návrh padá. Při volbách plati za zvolena' kdo
obdrŽel nadpoloviční většinu hlasů. NeobdrŽí-li ji
nikdo' volba se opakuje. NemáJi ani po té nikdo
většiny, koná se uŽší volba mezi oněmi dvěma, kteří
v opakované volbě obdrŽeli nejvíce hlasů, a zvolen
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je ten, kdo obdrŽel více hlasů; při rovnosti rozhodne
los. o jednacím řádu, pokud by nebyl zvláštní jed_
nací řád vypracován a valnou hromadou schválen,
rozhoduje předseda. Rozhodnutí jeho je v daném pří-
padé závazno, není-li námitek. o námitce, podané
aspoň jednou dvacetinou přítomných hlasrl, se po
stručném odůvodnění jednoho z odporujících ihned
hlasuje. BylaJi námítka přijata prostou většinou pří-
tomných hlastt' zaháií se o otázce jednacího řádu
jednání a rozhodne o ní prostou většinou.

$ zt. Valné hromadě je vyhraŽen,r:
a) Voliti na dobu dvou roků starostu, funkcio-

náře a ostatní členy výboru, 6 náhradníkťt a 2 do-
zorce účtů (s 24 a 25),

b) posuzovati ěinnost výboru' zprávy jeho a
dozorců o finančním stavu ÚJČŠ,

c) zkoušeti a schvalovati rozpočet.
d) stanoviti roční příspěvek ělenů nepřímých,
e) rozhodovati o odvolání členů z usnesení vý_

boru vůbec a z vylouěení zvláště a do rozhodnutí
župnich valných hromad' 'podaných rrejpozději 14
dnů před valnou hromadou na adresu jednotele ÚJČŠ,

f) usnášeti se o změně stanov'ÚJČŠ i žup, toz-
hodovati v případech pochybných o jejich smyslu,

g) usnášeti se o změnách turnajového a hra-
cího řádu'

h) voliti čestné členy,
i) usnášeti se o zÍizen1 Žup, iakož o vymezení

obvodu jich působnosti,
j) usnášeti se o místě příštího sjezdu, valné hro-

mady a sjezdového turnaie ÚJČŠ'
k) usnášeti se o zrušení ÚJČŠ.
S zz. yalne hromada jest schopna usnášeti se,

ieJi zastoupena aspoň iedna desetina všech členů
ÚJČŠ. Nesejde-li se tento počet, koná se za hÓdinu
valná hromada schopná usnášetí se za jakéhokoliv
počtu přítomných.

S 23. Nemohou nebo nechtějíJi starosta i oba
místostarostové předsedati valné neb mimořádné val-
né hromadě, zvolí si tato prostou většinou zatím-
ního předsedu, ienž řídí schůzi.

i
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- Výbor.
S za' výuor sestává:
a) ze starostl', voleného z plena valné hromady,
b) ze 7 Íunkcionářů: 1. a 2. místostarosty' jed-

natele, pokladníka, pořadatele, zapisovatele a-archi-
váře'

c) ze I clenu vyDoru.
$ 25' Starosta, II. místostarosta, jednatel, poklad-

ník a zapisovatel bydlí ve Velké Ptaze; ostatní ěle-
rrové výboru buďtež zvo|eni tak, aby kaŽdá župa měla
ve výboru svého zástupce. Je-li župním výborem na-
vrŽeno ústřední valné hromadě terno kandidátů' jest
valná hrornada tímto ternem vázána,

S zo. Výbor se ustaví a počne ěinnost nejdéle
14 dní po valné hromadé, na niž byl zvolen. K po_
radám schází se výbor nejméně jednou za dva mé-
síce na pozváni starosty. zádá-li toho třetina vý-
boru, je starosta povinen svolati mimořádnou schůzi
výboru do 8 dnů. Pozyáni ke schůzi výborové s ozna-
čením progralnu jest poštou odeslati nejméně 5 dní
před schůzí. Který člen výboru, ve Velké Praze by-
dlící' nedostaví se bez platné omluvy do tří schůzí
za sebou, považuie se za vystoup|ého z výboru. Čle-
nové výboru mirno Velkou Prahu bydlící nejsou po-
vinni ke schůzím se dostavovati. Cestovné se ne-
nahražuje.

s 27. K platnému usnášení výboru jest třeba,
aby bylo přítomno neiméně 5 členů výboru; o vě-
cech, jeŽ na programu schůze nebyly, |ze jednati'
přítomno-li aspoň 7 členů výboru. Přítomní usnášejí
se prostou většinou hlasů. Při rovnosti rozhoduje
předseda, jenŽ jinak nehlasuje. Hlasování děje se vý-
hradně ústně.

S zs. výbor řídí vnitřní a vnější věci ÚJČŠ,
pokud nejsou vyhraženy valné hromadě. Zejména iest
oprávněn:

a) přijímati členy, je za vystouplé prohlašovati
a vylučovati,

b) spravovati jmění Jednoty, k účelům ÚJČŠ
půjěkv uzavirati, peníze přijímati a vydávati'

c) sestavovati na zák|adě stanov pÍo urěité
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druhy činnosti ÚJČŠ zvIáštni řádv. Jednací Íád
valné.hromady potřebuje jejího schválení,

d) svolávati valnou hrómadu, sestavovati její
program a předkládati jí návrhy'

e) pořádati zápass,, přednášky, zábavy a vý-
lety a prováděje usnesení valné hromady pořádati
sjezdy Jednoty a sjezdové turnaje,

f) rozhodovati o náytzich, Žádostech a stižno-
stech členů, ve věcech, týkajících se ěinnosti ÚJČŠ,
podaných písemně aspoň 8 dní před schůzí,

g) prováděti usnesení valné hromady a ťoz-
sudky smírčího soudu,

h) voliti ze členstva zvláštni komise a přika.
zovati jim obstarávání určitých úkolů v mezich
stanov.'

S zs. v posledním ětvrtletí správního období vy-
pracuje výbor dle návrhu pokladníkova rozpoěet

!,-,,pro období příští a předloŽí jej valné hrorriadě ke
schválení. Schválený rozpočet je závazným vodítkem
výboru v příŠtím období. okoln'osti rozpočtem ne-
předvídané (na př. úbytek příjmů) jest výborem sa-
mostatně uváŽiti a dle nich správu ÚJČŠ zaříditi.
Úchylky od rozpočtu mohou býti příští valnou hro-
madou dodatečně schválenv.

s 30' StaÍosta svolává výbor ke schůzím, před-
sedá jim, :akož i valné hromadě, a zastupuje ÚrČŠ
ve vnějších věcech vůči třetím osobám a úřadůrn.
Kdykoliv starosta nemttže svůj úkol zastávali, za-
stupuje jej I. neb II. místostarosta, neníJi pak ani
těmtg možno, jednatel.

s 3l. Jednatel obstarává korespondenci, provádí
usnesení výboru, podepisuje se starostou listiny práv-
né závazné a vede evidenci členstva ďe seznamu
pokladníkova.

S ez. Pokladník vede seznam členů (dle žup pro
kaŽdé sdruŽení odděleně), přijímá a vydává za ÚLČŠ
peníze, jmenovitě ělenské příspěvky. Změny stavu
členstva oznamuie neprodleně jednateli. Vede účtr'
o jmění ÚrČŠ a předkládá je výboru a dozorcům
účetním.

$ 33. Zapisovatel vede zápis schttzí výborových
a valných, zastupuje a podporuie iednatele.
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s 34. Archivář spravuje věcné jmění ÚJČŠ a
archiv.

S as. Pořadatel připravuje a řídí šachové podniky.
Š 36. ostatní členové výboru jsou funkcionářům

radou i činem nápomocni a dle potřeby je zastu-
pují. oba dozorci účtů jsou spolu s pokladníkem zod-
povědni za sptávné vedení příjmů a vydání ÚJČŠ.

s 37. NáhÍadníky povolává starosta do výboru,
jestliŽe některý člen buď z výbora vystoupí neb se
trvale nemůže prac1 výboru účastniti. Pořadí ná-
hradníků určuje poěet hlasů' jimiž byli zvoleni, při
rovnosti los. Náhradníci účastní se schůzí a jednání
výboru a hlasují za nepÍitomné členy.

S 38. Dozorci úěetní bdí nad finaněním hospo-
dářstvím výboru, přehlíŽejí účty a pokladnu a podá-
vají o tom valné lrromadě návrhy.

S a9. Listiny, iimiž se ÚlČŠ právně zavazuie,
musí býti podepsány starostou a jednatelem' při li-
stinách, týkajících se finančních zá|ežitostí, l-éž po-
kladníkem. Při 1istinách jiného druhu stačí podpis
starostův neb jednatelův"

Smirči soud.
s 40. vzejdouJi z poměru spolkového mezi éle-

nv ÚrČŠ spory, rozhoduje smírčí soud, z iehož ná-
lezu neni odvolání. Smírčí soud sestaví se tak, Že
kaŽdá strana zvolí si ze ěIeni dva důvěrníky' tito
pak zvoli si vrchního. Smírěí soud rozhoduje nad-
poloviění většinou, vrchní rozhoděí nehlasuje' při
rovnosti hlasů dirimuje. Prostředníkem mezi oběma
stranami spornými jest starosta ÚJČŠ nebo jeho
zástupce, k němuŽ ná|eží stranám se obrátiti; on ur_
čuje' kdykoli toho třeba, stranám lhůtu k imenování
důvěrníků' důvěrníkům k volbě vrchního; ustanovuje
sám důvěrníky straně liknavé a vrchního důvěrní_
kům, nemohouJi se shodnouii; předkládá náIez smír_
čího soudu výboru, aby mu ziedna| průchod.

Zrušeni spolku.
s 41. ÚJČŠ se zruší' hlasovaloJi na valné hro-

madě pro zrušení tři čtvrtiny členů ÚJČŠ. TáŽ
valná hromada rozhodne též o jmění spolkovém.

13

BylaJi ÚJČŠ drive rozpuštěna, než o jmění spolko_
vém učinila opatření, připadne jmění tomu ěeskému
sdruŽení šachovému, iež oznaéí poslední starosta,
s tou však výminkou, by bylo vydáno opět prvnímu
ústřednímu spolku československých šachistů, jenŽ
by se později utvořil.

Spotkové vyhtášky.
s 42. ÚJČŠ uveřejňuje své vyhlášky buď v Časo-

pise Československých Šachistů, iakožto oiicielním
svém orgánu, nebo v šachových rubrikách časopisů
Československá Republika a 28. Říjen.

Směrnice stanov 
- 
pro -župy sdruŽené

V UJCS.
obecná ustanoveni.

$ t. Spolek zove se župa "Ústředníjednoty českoslov. šachistůu. Sídlem jeho je. . . . .'
jednací řeč československá. Správní období začíná
1. srpna a trvá jeden rok.

Účel a prostředky.
S 2. Účelem župy je pěstovati a rozšiřovati hru

v šachy a zprostředkovati vzájemný styk mezi pÍá-
teli šáchu v obvodu Župy.

s a. Úeetu toho domáhá se Župa:
a) zakládáním šachových sdruŽení;
b) pořádáním sjezdů, turnajů a zápasů šacho-

vých, soutěŽí úlohov"ých' přednášek a pod., jakož
i podporováním takových podniků;

c) vydáváním publikací o šachu.

Financování spolku.
$ a. lmcni Župní opatřuje se pravidelnými pří-

spěvky čÍenskými, příspěvky dobrovolnými (dar1''
odkazy) a výléžkem podniků župnich.

Členstvi.
$ 5. Členové Župy isou: a) přímí, b) nepřínrí.
S 6. Členové přímí jsou ěestní a zak|ádai1ci

(osoby Íysické).

t
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S 7. Čestným členem se stane, kdo za zásluhy
o hru v šachy vůbec, o Ústřední jednotu česko-
slovenských šachistů anebo Župu výborem byl na_
vtžen a .valnou hromadou dvoutřetinoyou většinou
zvolen. Volba koná se bez rozpravy,

S s. zatlaaajícím členem se stane' kdo župě při-
spěje jednou pro vždy 300 Kč buď najednou nebo
v pěti ročních splátkách po 60 Kě.

S 9' Členv nepřímými stanou se členové šacho-
vých sdružení (spolků, klubů v obvodu Župy), které
členstvo své hromadné za ě|eny přihlásí, roční pří-
spěvek Župní valnou hromadou stanovený ža né za-
platí, a které výbor žlpni za členy přijme.

$ 10. Členství čestné přestává úmrtím nebo vy_
stoupením, členství zak|ádaiíci úmrtím' vystoupením
nebo vyloučením. Při vystoupení jest zbylé splátky
doplatiti. Při úmrtí neb vylouěení se zbylé splátky
nevymáhají. Členství nepřímé přestává vystoupením,
vyloučením, úmrtím.

Za vystouplého můŽe býti prohlášen člen ne-
pÍimý' za něhož sdruženi, iimž byl přihlášen' ne-
zaplati příspěvek ve stanovené lhůtě (s l2).

Povlnnostl členů.
S 11. Povinností členů jest stanovy a Íády za-

chovávati, usnesení valné hromady i výboru, iakož
i rozhodnutí smírčího soudu se podrobiti, příspěvky
za tok kalendářní předem, nejdéle pak do 31. bÍezna
zapravili.

S 12. Šachová sdružetú, která ělenstvo své za
členy Župy přihlásí, zavazui1 se: 1. Seznam ělenů
s údajem adres Župnímu pokladníku zaslati a je
ve lhůtách nejméně čtvrtletních doplňovati.

2. Příspěvky za é|eny staré za rok kalendářní
nejdéle do 31. března a za nově přistouplé nejdéle
měsíc po přijetí do sdružení 'župnímu pokladníku
zapravovati.

Sdružení nejsou povinna své ěleny, kteří již jinak
získali členstv1 župy, přihlašovati za nepřímé členy
župy.

voliffi volenu býti; výboru pÉd, návrhy' dolazy
a stíŽt*osti podávati a za'pÍítggnosti ělena výboru
do spolkovýih listin nah1iž,eÍi;*k... spolkem vy-
dané event. za sniženou cenu ffi{prati; z usnesení
Župniho výboru k župni valné hrďňadě st* odvolati.

Práva členů.
S ta. Kazoý ělen má právo: sjezdů, turnajů,

a podniků župnich dle platných řádů a pro-
ěinně se účastniti;

lných hromadách návrhy činiti; rokovati.

ra
volenu býti;

*' Správa spolku.
$ 14. Správu župy Íidí valná hromada a vý-

bor' K obstarání jednotlivých ěástí činnosti spolkové
můŽe ustanoviti valná hromada neb výbor zv|áštni
odbory neb komise, jako turnajové, sjezdové, po_
hárové, zábavn1 a pod. odbory a komise řídí se
zvláštními, výborem schválenými řády.

Valná hromada.
$ ts. Řaona valná hromada, s niž má býti spo-

jen i župni sjezd a turnaj, koná se kaŽdoročně v let-
ních měsících. Mimořádnou valnou hromadu svolati
můŽe výbor, kdykoliv toho lzná potřebu, a svolati
musí'. ŽádáJi o to třetina členstva. Dobu a místo val-
né hromady jest nejméně měsíc, program její nej-
méně sedm dní napřed v listě, za orgán Župy přija-
tém' oznámitL

S 16. Program valné hromady záleži:,
l. z véci, o nichž dle stanov pravidelně se usná-

ší. K nim jest počítati i určení místa příštího sjezdu,
župni valné hromady a sjezdového turnaje,

2. z návrhi předsednictva,
3. z návrhú, jeŽ členy, nejméně 25 hlasů repre_

sentujícími, aspoň 14 dní před valnou hromadou byly
výboru na adresu jednatele písemně Dodány.

o věcech, které na programu nebyly, moŽno po
vyčerpání ieho jednati, navrhnouJi to členové, za-
stupující nejméně desátý díl všech ělenů župy a
svolíJi k tomu valná hromada dvěma třetinami při-
tomných hlasů.

l5
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$ tz. ,Pristup a právo rokovati, hlasovati. volitia volenu býti mají všichni členové Župy. Členové
čestní a zaklád'aiici maii každý jeden hlas a právo
hlasovati a voliti buď osobně nebo zásfupceň.,pí-
semnou plnou mocí opatřeným' Zástupcem mrt& býti.jen člen župy a platně můŽe zastupovati jatýLoliř
počet členů. KaždÝ z pÍ1tomných udá na pňteněnŤ'
listině, zhotovené před početím jednání, počeť a pů-'
vod ^hlasů, 

jeŽ zastbuje, a pÍedloží plné moci.
Š 18. Za členy nepřímé odevzdá hlasy vždy na-

jednou za]'iednotlivé sdruŽení delegát' sdružením dle
stanov plaťně k tomu zplnomocněný. Delegátu pří-
sluší tolik hlasů, kolik ělenů platně přihlási]o sdru-
ženi, delegátem zastupované. Delegátem takovým
může býtí kterýkoliv ěIen župy. Jen v tom případě,
že sďruženi delegáta nejmenovalo neb tento je ne_
přítomen' ělenové nepřímí z tohoto sdruŽení mají
právo hlasovati a voliti osobně. Nemohou se však
dáti jednotlivě zastupovati.

s 19. rílasuje se zásadně ústně' jak o osobách'
tak o věcech. Volba akklamací jest přípustna, ne-
odporujeJi nikdo z přítomných.

Valná hromada usnáší se nadpoloviění většinou
hlasů' Prázdné lístky se při stanovení většiny za
hlasy nepočítají. Jen k volbě členů ěestných, zamít-
nutí odvolání proti vylouěeirí člena výborem' sesa-
zeni člena výboru, připuštění k projednání návrhů na
programu nejsoucích a zmérlé stanov nutna většina
dvoutřetinová. Při rovnosti hlasů se hlasování opa-
kuje. Při opětné rovnosti hlasů návrh padá. Při vol-
bách platí za zvolona, kdo' obdržel nadpoloviění vět-
šinu hlasů. NeobdrŽí-li jí nikdo' volba se opakuje.
Nemá-li ani po té nikdd většiny' koná se uŽší volba
mezi oněmi dvěma, kteří v opakované volbě obdrŽeli
nejvíce hlasů, a zvolen jd ten, kdo obdržel více hla-
sů; při rovnosti rozhodne los. o jednacím řádu' po-
kud by nebyl zvláštní řád jednací vypracován a val-
nou hromadou schválen, rozhoduje předseda' Rozhod-
nutí jeho je v daném případě závazno, neníli ná-
mitek. o námitce, podané aspoň jednou desetinou pří-
tomných hlasů. se po stručném odůvodnění jednoho
z odporujících ihned hlasuje. BylaJi námitka přiiata

,T7
prosto! většinou přítomných hlyý, zahájí se o otáz_
ce 

' 
jednacího řádu jednání a ďírbanď ó ni proštc,uvětši4ou. .*=
S.zo. valne hromadě jest 

-'vyhraŽeno:

. a) voliti na dobu jednoho roku starostu, funkcio-
6E. náře-a.ostatní Ělenv výuo.u' a nániáá:niu a 2 do-' zoÍce uctu (s z3r'

b) stanoviti sídlo Župy,
- c) posuzovati činnosf 'Župniho výboru, zprávyjeho a dozorců o Íinančním stávu župy] 

- -'

d) zkoušeti a schvalovati rozpoÉót.
, e) qtanoviti ž,99ni roční přísběveÉ členů nepří-

mých vedle příspěvku, odváděnéhb ústředi.
f) rozhodovati o odvolání členů z ušriesení vý_

boru vůbec '3 z vyloučení zvláště; odvolání jest pó-
dati písemně Župnímu jednateli nejbozději u dni přea
valnou hromadou,

g) usnášeti se o změně župnich stanov, jeŽ maii
býti.předloŽeny k rozhodnutí valné hromadě-ústředi,

h) usnášeti se o zrušení Župy,
i) voliti čestné členy,j) usnášeti se o místě příštího sjezdu, valné hro-

mady a sjezdových turnajů.
5 21. VaIná hromada jest schopna usnášeti se,

. je-li zastoupena aspoň jedná pětina vtecn elénů Župv.
NesejdeJi se tento počet, koná se za hodinu vaiňá
hromada, schopná usnášeti se za jakéhokoliv počtu
přítomných.

$ 22. NemohouJi neb nechtějí-li starosta neb
místostarosta předsedati valné neb mimořádné valné
hromadě, zvolí si tato prostou většinou zatímnílto
předsedu, který řídí schůzi.

t
!l

Výbor.
$ za. výtor sestává:
a) ze starosty, voleného z plena valné hromady,
b) z 5 Íunkcionářů: místostarosty, jednatele,

pokladníka, pořadatele a zapisovatele,
c) ze 2 členů výboru.
$ z+ výtor se ustaví a počne činnost nejdéle

14 dní po valné hromadé, na niž byl zvolen. K po-
radám schází se výbor nejméně iednou za mésíc

,,

r" <.-'.
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na pozváni starost]ú'É Žádá-\i toho třetina 'čJenů. vý.
boru, je starosta poÝinen svolati mimořádnou výbo-
rovou schůzi do 8 dnů. Pozváni ke schůzi výborové
s oznaěením programu jest poštou odeslati nejméně
5 dní před schůzí. Který čIen výboru. v sídle Župy
bydlící'. nedostaví se' bez platné omluvy do tří schůzí
za sebou, povaŽuje se za vystouplého z výboru. Čle-
nové výboru, bydlící mimo sídlo Župy, nejsou povinni
ke scr.r-ůzím se dostavoyati. Cestovné se nanahražuje.

s 25. K platnému usnesení. výbofu jest třeba;
aby byli přítomni nejméně 4 členové výboru; o vě-
cech, jeŽ.na programu schůze nebyly' lze.jednati,
je-li přítomno aspoň 5 členů výboru. Přítomní se
usnášejí prostou většinou, při rovnosti rozhoduje
předseda' jenŽ jinak nehlasuje. Ve výboru hlasuje
se jpn ústně.

$ zo. výtor řídí vnitřní a vnější věci Župy, pokud
trejsou vyhraŽeny valné hromadě. Zejména jest
oprávněn:

a) přijímati členy, je za vystouplé prohlašovati
a vylučovati,

'b) spravovati jmění župní, k účelům Župy půjčky
uzavírati, peníze pÍijimati a vydávati,
- c) sestavovati na zák|adé stanov pro určité

druhy ěinnosti župy zvláštni řády. Jednaci Íád valné
hromady potřebuje jejího schválení,' d) svolávati valnou hromadu, sestavovati jeií
program a předkládati jí návrhy'
. e) pořádati zápasy, přednášky, ziftavy- a vý-

l€ty.''- a'prováděje usnesení valné hromady, -pořá:
dati Župní sjezdy a sjezdové turnaje,

f) rozhodovati o návrzich, žádostech a stižtlo=
stech členů, podaných písernně aspoň 8 dní před
schůzí;

s) prováděti usnesení valné hromady a rozsudky
soudu smírčího,

h) voliti ze členstva zv|áštnl komise a pÍikaqo-
vati jim obstarávání určitých úkolů v mezich stanov,

i) předkládati valné hromadě ÚJČŠ terno kan-
didátů 

-jako 
zástupců Župy pro volbu výboru ÚJČŠ

- ndjp-ozději 14 dnů před válnou hromadou ÚJČŠ
na adresu jednatele.

' ttg

' $ 2z, V posledním čtvitlétí ŠpráÝního,.období'vy-
pracuje výbor dle návrhu pokladníkova 'rgzpoéet tto
období příští a předloŽí jej valné hromadě ké schvá_
lení. Schválený rozBočet .ie závazným vodítkem výJ
boru v příštím období. okolnosti rozpoětem'nepřed-
vídané (na .př. úbytek přijmů) jest výborem samc-
statně uváŽiti a dle nich správu Župy zaÍiditi'
Úchylky od rozpočtu mohou býti příští valnou hro_
madou dodatečně schváleny.

$ 28' Starosta svolává výbor ke schůzíni, před-
sedá jim, iakož i valné hromadě a zastupuje Župu
ve vnějších věcech vůěi třetím osobám a 'úřadům.
Kdykoli starosta nemůže svůj úkol zastávati, za'
stupuje jej místostarosta, neníJi pak ani tomuto
moŽno, jednatel.

s 29. Jednatel obstarává korespondenci, provádí
usnesení.výboru, podepisuje se starostou listiny práv-'
né závazné a vede evidenci ělenstva dle seznamu
pokladníkova

$ ao' Pokladník vede seznam členů (pro každé
sdruŽení odděleně), zmény stavú členstva oznamuje
neprodleně jednateli, přijímá a vydává za župu pe-
níze, ýede účty o jmění Župy a předkládá je výboru
a dozorcům úěetním. Do konce května odvádí pří-
slušné příspěvky pokladníkovi ústředí. Případné do.
plňky seznamů členských, iakož i doplatky příspěvktl
zaslati jest nejdéle do konce prosince, v letech, kdy
koná se sjezd ústředí, aspoň 4 týdny před sjezdern.

S at. Pořadatel spravuje věcné jmění Župy, pÍi-
pravuje a řídí šachové podniky, jako turnaje, zá-
pasy atd.

S 32. Zapisovatel vede zápisy schůzí výborových
a valných, zastupuje a podporuje jednatele.

S 33. ostatní ělenové výboru jsou funkcionářům
radou i činem nápomocní a dle potřeby je zastupují.
oba dozorci účtů jsou spolu s pokladníkem odpovědni
za správné vedení příjmi a vydán1 župy.

s 34. Náhradníky' povolává starosta do. výboru,
jestliže 'některý člen bud. z rlýboru vystoupí nebQ
se trvale nemi,ÍiŽe. úěastniti pÍací výboru. -Pořadí ná-
hradníků urěuje počet hlasu, jimiž tyli zVoltjni, při
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rovnosti los. Náhradníci účastní se schúzí a Jednání
výbo^ru a hlasují za nepřítomné ěleny.

Š 35. Dozorci účetní bdí nad Íinančním hospodář_
stvím výboru, ptehližei1 účty a pokladnu a podávají
o toln valné hromadě návrhy.

S 36. Listiny, jimiž se župa právně zavazuie,
musí býti podepsány starostou a jednatelem, při listi_
nách' týkajících se finaněntch zá|ežitostí' téŽ poklad-
níkem. Při listinách jiného druhu staěí podpis sta-
rostův nebo jednatelův.

Smírěí soud.
S 37. VzejdouJi z poměru spolkového mezi členy

Župy spory, rozhoduje smírčí soud, z iehož náleza
není odvolání. Smírčí soud sestaví se tak, Že každá
strana zvo|i si ze členů, dva důvěrníky, tito pak
zvoli si vrchního. Smírčí soud rozhoduje nadpolo-
viční většinou, vrchní rozhodčí nehlasuje, při rov-
nosti hlasů dirimuje. Prostředníkem mezi oběme
stranami spornými jest starosta župy nebo jeho zá-
stupce, k ném:už ná|eži stranám se obrátiti; on
určuje, kdykbliv toho třeba, stranám lhůtu k jmeno-
vání důvěrníků' důvěrníkům k volbě vrchního; usta_
novuje sám důvěrníky straně liknavé a vrchního dů-
věrníkům, nemohou_li se shodnouti; předkládá nález
smírčího soudu výboru, aby mu ziedna| průchod.

Zrušeni spolku.
$ aa. Župa se zruší, hlasovalyJi na župn1 valné

hromadě pro zrušení % ělenŮ župv. Župni jmění
zrušené Župy připadne Ústřední jednotě českosloven-
ských šachistÍl. Totéž se stane, budeJi župa toz-
puštěna.

Spolkové vyhlášky.
$3l. Župa uveřejňuje své vyhlášky v ..... ... ..

Vzorné stanovy spolkové.
$ 1. obecná ustanovení.

Spolek má název .. a sídlí v..... .

Jednací řeč je česká. Správní rok zaé1ná 1. ledna a
končí 31. prosince. .

2t

S z. Úeet.
Účelem spolku jest pěstovati a rozšiřovati hru

v šachy'

s 3. Prostředky.
Účelu toho domáhá se spolek členskými schů-

zemi, poíádáním přednášek, kursů, turnajů a pod-
niků šachových všeho druhu i mezinárodních matchů,
zakttpovánim a půjčováním knih a časopisů odbor-
ných, podporou a spolupůsobením při podnicích ša-
chových a přistoupením k šachoqým svazům.

$ e. Jměni spolku.
Prostředky k vyplnění těchto úkolů opatřují se:

1. příspěvky a odkazy členů a přátel spolku; 2. do'
brovolnými dary; 3. sbírkami úředně povolenými;
4. výtéžkem podniků spolkových.

$ 5. Členství.
Členové spolku jsou:
a) ěestní,
b) zakládající,
c) činní.
Čestným členem se stává, kdo byl lím pro své

zásluhy o spolek neb šach vůbec valnou hromadou
k návrhu výboru zvo|en. Volba koná se bez debaty.

Zakládai1cim členem se stane, kdo ,k účelům
spolkovým jednou pro vŽdy složí . . . Kě buď najed-
nou nebo v 5 ročních lhůtách' nebo kdo spolek da-
rem v téŽe ceně obmyslí.

Členem činným se stane, kdo byl výborem přijat.

$ 6. Práva členů.
Členové mají právo zúěastniti Se valných a

členských schůzí, při nich nebo výboru podávati ná-
vrhy, břání a stíŽnosti, hlasovati a volenu býti. Mo_
hou za přítomnosti příslušného iunkcionáře nahliželi
do úředních knih spolkových, pouŽívati inventáře a
knihovny a zúčastňovati se turnajů i jiných spol_
kem pořádaných podniků, řídíce se vŽdy platnýnti
řády.

!
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$ z. Povinnosti'členů.
Povinností členů je zachovávati spolkové stanovy

a řády' podrobiti se rozhodnutím valných schůzí'
výboru neb rozhodčího soudu a předem platiti člen-
ské příspěvky'

S 8; Členstvi přestává.
Členem býti'přestávái
l. kdo výboru vystoupení řádně ohlásil,
2. kdo výborem byl vylouěen.

S 9. Správa spolku.' 
Správu spolku řídí valná schůze a výbor. K ob-

starávání různé činnosti mttže valná schůze neb vý-
bor ustanoviti zvláštni komise, jako turnaiové''před-
náškové, zábavni a pod.; kÓmise ty řídí se výborent
vypracovanými řády. Vyhlášky jest vyvěsiti v klu-
bovně.

$ to. valná schůze.
Valná schůze svolána budiž vždv na poěátku

správního roku, nejdéle do konce února. Mimořád-
nou valnou schůzi můŽe uíbor svoiati, kdykoli toho
potřebu uzná a do 30 dní musí svolati, kdyŽ o to
požádá třetina členů. Dobu a místo' valné schůze
jest 14 dní' předem veřejně oznámiti, program pak
ve spolkové místnosti nejméně týden předem vyvě-
siti. Valná schůze je schopna usnášeti se za kaž-
dého počtu členů. Jmenuje k návrhu výboru čestrré
členy, kontroluie zprávy výboru a revisorů, volí na
rok členy výboru, 2 náhradn1ky a 2 revisory účtů,
usnáší se o veškerých návrzích výboru i jednotlivých
členů, zkouší a schvaluie 'rozpoěet, stanoví roční
příspěvek, rozhoduje o odvolání é|enů .z usnesení
výboru a usnáší se o změně stanov. Usnesení dějí
sé nadpolovičuí větširtou přítomných ]ělenů; pouze
k volbě čestných členů a ke změně stanov je pq:
třebí většiny dvoutřetinové. Valné schůzi předsedá
starosta' neb 'místostarosta, neÍsQu-li však přítomni
nebo nemohouJi z jakékoliv příčiny íunkci zastati'
zvolí si valná schůze prostou většinou zatimn1ho
předsedu' ienŽ Íidí schůzi.

h
S tt. vottv.

Volby konají se lístky. Volba aklamací je pří-
Éusťna, neprotestuje-li nikdo z pÍitomnýeh ělenů.

s 12. Yýbor.
Výbor skládá se ze starosty, místostarosty a

šesti ělenů rrýboru, t. j. jednatele,'pokladníka, knihov-
níka, správce domu, zapisovatele a pořadatele. Ustaví
se nejdéle do 8 dnů po valné schůzi a schází se nej-
rnéně jednou měsíěně. Schůzi svolává a předsedá jí
starosta neb jeho náměstek. K platnému usnášení se
je třeba přítomnosti předsedovy' a nejméně 3 ělenů
výboru. Při hlasování rozhoduje absolutní většina pří-
tomných a při rovnosti hlasů hlas předsedův. Sta-
rosta neb jeho náměstek zastupuje spolek lúěi úřa-
dům a veřejnosti, podpisuje s jednatélem spolkové
listiny. Listiny týkající se zá|ežitost1 peněžních špolu-
podpisuje i pokladník.

Výbor řídí spolek, spravuje jeho jmění, přijímá
a vylučuje ěleny' usnáší se o návrzích {ret stíŽno-
stech členů, v mezíclr stanov sestavuje]zvláštní řády,
p6Íede turnaje, matche, přednášky' zábavy atd.' vo]í
že ěbnstva žvtastni komise, svolává valné schů2e a
sestavuje jich program, provádí usnesení valné schů-
ze a smírěího soudu a rozhoduje ve všech věcech, jeŽ
nejsou vyhraŽeny valné schůzi.

Revisoři jsou povinni nejméně jednou do roka
zkoumati finanční - stav spolku.

s 13. Smírěí soud.
Spory Ž'poměru spolkového mezi členy spolku

vzniklě uiovnává srhírčí soutl, skládající se ze 3 čle-
nů. Spónié štrany zvolí si-po jednoin zástupci, vý-
bor jmenuje předšéaájicitro a'rbzhodují o' sporu vět:
šinou hlasil. Nález šmírěíhó soudu orovádí uibor a
ierl z něho odvolání. Strana, jeŽ se'mu nepodvolí,
;iň'" býii ýyloueena že spolkir.-

$ .14. Rozctod spolf,u. , :'

o rozchodu spolku a jeho jmění rozhoduje valná
schůze třemi ěwitinami- za přítomnosti , dvou 'dřo'tjn
řš.řr'-eĚ'ii_ipóitu. Ňán'.tr terr rnusí neiméně la dní

I
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před v.alIrou schůzí kaŽdému členu zvlášÍ. býti ozná-men. NerozhodneJi valná schůze, píiúoíe imeni
'Ústřední jednotě českosl. šacilňt'i-''nl,i,_r<ávlv tcnebylo, největšímu té doby sactróviriňí'spňÍtí eó-
skému.

Zakládání spolků.
Při zakládání šachovního klubu (spolku) postupujese takto:
a) v zemich historických:
Zaklad,atelé oznámí okresní správě politické, Žena den hodinu dó rnístriošii . . . . .v . .. . . svolávají schůzi, jejímŽ programem jest

porada o založeni šachovního litutu v .".... oitlá-
mení_jest- zaslati nejpozděii 48 hodin před schůzí.

Na této poradě schválí se znění st'anov í pověří
se-dva členové, aby stanovy předložili úřadůň.'Před:
loŽenÍ stanov děje se zemské správě politické, přímo,
asi v této formě:

Zemské správě politické v . . . . .

.. . Podepsaní předkládají stanovy (jméno
klubu, . a žádaií, aby by|y vzaty na vědomí.
- Podpisy dvou žad,atelů s přešnou adresou. K Žá_
dosti, již !{lo opatřiti kolkem za s xe. piiDojí sepět exemplářů stanov' kolkovaných 1 Kč. '
- Nedojde-Ii do 4 neděl ode dne' kdy Žádost došla
k- zemské .sp_rávě politické, vyÍížen1" riÁitíve,- iě-
třeba dále čekati a možno iiž svolati ustavujtcí vat-nou hromadu. Svolání valné hromady (čas, místo,program) jest oznámiti okr. spr. politióké. 

_Ňa 
vahé

hromadě zvolí se dle stanov výbor, jehoŽ ustavení(i 
_s adresami všech členů výtorřr) só ót''t'Ň ďt.. .p'.

politic]<é (v Praze policejnímu ředitelství). 
- -

Klub můŽe pak :iž zahájiti řádnou činnost.
. _Doporučuje se oznámiti přísl. poštovnímu úřadu(v Praze hlavní pošta), komu ma týti posflána kor_
respondence, adresovaná na klub.
' Při změně stanov postupuje se obdobně. V žá-
dosti, kterou. musí podepsati ósóby dle stanov k tomu
oprávněné (obyčejně předseda -a jednatel)' nutno
uvésti, na které valné hromadě byla zméná stanov
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usnesena. If'op'oručuje se připojiti výtab z protokolu,
z néhož by bylo patrno, že va\ná hrómada bj'la řádnd
svolána' způsobilá se usnášeti a Že se dle siinov nazměně usnesla.

.Žádost a přílohy kolkují se jako pÍi zakládání
spolku.

b) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi:
' ' Zakladatelé oznám1 okresnímu úřadu (sluŽnov-

skému), že na den hodin . . . . . dá mist-
nosti . . v .' . svolávají schůzi, na které mábýti založen spolek (jménó klubu). NJ schůžischválí se znění stanov a zvolí dle stanov výbor'Tři exempláře přijatých stanov předloží se oí<res-
nímu (s|uŽnovskému) úřadu _ spolek pak můŽe ihned
zaháiiti činnost.

{glkv :ato v. zemích historických.
' (Poznámka: Ústř. jednota českóslóvenských ša-

chistů vydala vzorné stanovy, vhodné pro záklád,áni
klubů. 100 kusů 20 Kč, 50 kusú 12 Ké, 25 kusů 7 Kč.
9bjednávk_5l vyřizuje Dr. Vladimír Mrazík, Praha-
Vršovice, Ruská 44, jenž zašle na požádán1 siozentu.)

Turnajový řád Ustřední jednoty
československých šach istů.

Vypsání turnaiů.

- . $ _t. Turnaje řádných sjezdů Ústřední jednoty
če.skoslovenských šachistů vypisuje nejpozdéji dvá
měsÍce před zaháiením sjezdový výboi mísia, jeŽ
poslední valnou hromadou bylo určeno. ve shodě
s výborem ÚJČŠ v odborném tisku (v úředním or-
Bánu, pokud jei ÚJČŠ bude míti).' Jiné turnaje
(mlmořádné sjezdy, místní turnaje a pod.) vypisuje
výbor UJCS sám, event. jím ustanovená komise.

Rozdělení turnaiů.
$ z. pri řádných sjezdech ÚJČŠ vypisují se

zpraviďa turnaje: a) mistrovský, b) hlavni, c) ve-
ďejší' d) skupinové. VyŽadují_li toho mimořádné
okolnosti, můŽe býti tento program zménén, ale vždy
musí býti při řádném sjezdu nejméně turnai mistrov_

I
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ský (nebo aspoň smíšený), hlavní a buď vedlejší nebo
skupinový.

Turnaj smíšený jest onen, v némž aspoň polo_
vina, mistrovský pak' v némž aspoň tři ětvrtiny
účastníků jsou mistry ÚJČŠ.

Pro zvláštní turnaje mezinárodní, jež bv ÚJČŠ
pořádala mimo turnaje sjezdové, vypracuje výbor
ÚJČŠ zvláštní řád od případu k Břípadu.

S 3. Tur.naje mohotl býti vypsány buď .jako ná-
rodní nebo iako mezinárodní. Státní příslušníci česko-
slovenští mohou se úěastniti turnajů jen jsou-li ěleny
ÚJČŠ.

S 4. Turnajů mohou se účastniti:
a) v mistrovském nebo smíšeném turnaji:

1. mistři Ú"lČŠ ($ zo.), 2. mistři jiných národů,
3. vynikající hráči, přijatí sjezdovým výborem (na př.
první vítězové župnilch tunajů o přebornictví);'

b) v turnaji hlavním všichni silní hráči' kteří ne-
isou oprávněni hráti v turnaji mistrovském (na př.
vitézové župnich turnaÍů o přebornictví a přebor-
níci klubovní);

c) v turrraji vecilejším a skupinovém ostatní hráči'
S s. o přijetí všech rozhoduje sjezdový výbor,

jest v,Šak povinen přeďoŽiti listinu úěastníků vý-
boru ÚJČŠ k schválení. Sjezdový výbor můŽe se
svolením Výboru ÚJČŠ, resp. výbor ÚJČŠ sám' při-
hlášku odmítnouti. Zeii,ména m:ůže býti také odmítnuta
přihláška mistrů' kteří delší -dobu se yýztamných
podniků neúčastnili nebo neměli v irich úspěchu'

' Povinnostt účastníků.

$ o. razoý účastník jest povinen složiti vklad
a záruku; výši určí sjezdový výbor ve vypsání tur-
najů. obojí jest složiti před. počátkem turnaje ve
lhůtě, stanovené sjezdovým výborem, a sjezdový
výbÓr. nesmí, bez splnění této podmínky hráče k tur-
náii pripustiti, Záruka, pÍi- vystoupení neb vyIoučení
z turnaie prÓpadá v9 nrospěch ' sjezdovéhb fondu;
jinak se vrátí. :' ' ]
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Následky ýystoupenl z turnaie.
S 7. Vystoupí-li r]častník z turnaie po vylosování,

avšak před započ,étim'hry, nutno piovésti nové vy-
[osování. Vystoupí-li účastník, nesehrav poloviny
partií, anulují se. jím sehrané partie (při event. ho-
norování partií se však soupeřům honorují). Vystou-
pí_li kdo' sehrav polovinu partií,. připíší se mu zbý-
vaiici za prohrané. Přerušené partie čítají se do
počtu. hraných. tlráě vystoupivší nemá nároku na
cenu, ani na event. honoráře. Za vystouplého pokládá
se téŽ účastnÍk' který se nedostaví celkem ke třem
partiím téhož turnaje.

Uspořádáni turnajů.
$ 8. Mistrovský a hlavni turnaj hrají se zpra-

vidla kolo'Vé, t. i. kaŽdý účastník utká se se všemi
ostatníriri. Počet účastníků jest stanoviti tak, aby
rnistrovský a hlavní turnaje netrvaly déle neŽ 14 dnů'
vedlejší déle neŽ 10 dnů' skupinový nejvýše 3 dny.
Přihlásí-li se k hlavnímu turnaji větší počet účast-
níků, moŽno uspořádati. dva i více rovnocenných
turnajů hlavních. PřihlásíJi se k turnaji vedlejšímu
větší počet účastníků, hrají ve skupinách, jichŽ vítě-
zové utkají se v kolovém turnaji. BliŽší ustanovení
ponechává se sjezdovému výboru.

S 9. Zpravidla hraje kaŽdý účastník jen jednu
partii s hráči svého oddělení. Při malém počtu
účastníků hraie se turnaj dvou- neb vícekolový.
tlraje sé dle losovacích tabulek Schurig-Bergerových.

s 10. Kolik partií třeba denně hráti, vě které
dny a hodiny, iakož i kdy jest partie dohráti, usta-
noví sjezdový výbor. V mistrovském turnaji hraje se
vždy jen jedna partie denně.

Doba na přemýšlení a kontrola.

s 11. V ustanoveiiou hodinu ke hře spustí pořa-
datel. všechny kontrolní hodiriy. Í1ráé, ienž se nedo-
stavil v prvních 2 hodinách ke své partii,:prohrává
ji. Nedostaví;li se oba hráěi během dvou hodin, při.
píše se oběma partie ' za prohranou._ 

s 12. ,V turnaji mistrovském hraje] se 30 tahů
za prvni dvě hodiny, 15 za každou další' v turnaji
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hlavním 36 a 18 tahů, v turnaji vedlejším a skupino_
vém 40 a 20 tahú.

S 13. Překročení času prohrává partii.

Přerušení partií.
$ ta. po uplynutí doby, urěené ke hře (avšak

ne před kontrolou) zapeéetí hráě, který je na tahu,
tah do obálky a tuto odevzdá s podpisem svým a
soupeřovým pořadateli. TéŽ spotřebovaný čas jest
na obálce poznamenati. Kdo při pečetění napíše ne-
možný neb nejasný tah, prohrává partii.

$ ts. v místnostech turnajových iest zakázáno
analysovati přerušené a právě hrané partie.

Zápis partlí.
$ to. Kazaý účastník turnaje jest povinen partii

psáti a čitelný rrrkopis odevzdati hned po skončení
partie pořadateli. Při opakovaném opomenutí vy-
loučí se htáé z turnaje.

Pravidla hry.
S 17. řIraje se dle hracího řádu ÚJČŠ.

Yšeobecná ustanovení.
$ ts. výtrra se počítá jako 1, remisa iako %,,

prohra jako 0.

$ ts. výse souětu docílených bodů rozhoduje
o pořadtr vítězů. Poěet a výši cen stanovi sjezdový
výbor a rozhoduje o honorování partií. Účastníci,
docílivší v témže turnaji stejného počtu bodů' dělí
Se o ceny. Jen o 1. cenu v mistrovském a hlavním
turnaji nutno hráti zápas o čtyřech partiích. Byl-Ii
i tento zápas nerozhodný, ceny se dělí. JsouJi zvláštní
ceny, rozhoduie o nich komise, zvolená k tomu siezdo-
vým výborem.

S zo. Vedle ceny ziskávaii titul mistra ÚrČŠ:
a) prvý v|téz hlavního turnaje. DosáhneJi

v hlavním turnaji více účastníků nejvyššího poětu
bodů, nutno sehráti v době stanovené sjezdovým
výborem, event. výborem ÚlČŠ, o titul mistra a
1. cenu (s 19.) zápas o čtyřech partiích, případně
trŽší turnaj. Zůstaneli i tento zápas nebo turnaj ne-
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rozhodný, neudělí se titul mistra žádnému z nich.
Kdo nenastoupí k zápasu, vzdává se moŽnosti nabýti
titulu mistra;

b) kdo v mistrovském nebo smíšeném turnaji do-
byl více neŽ poloviny moŽných bodů a dosáhnul při
tom protí vitézům tohoto turnaje (t. j. těm, kteří
docílili yíce neŽ poloviny možných bodů) aspoň 407a
proti nim dosaŽitelných bodů.

$ 21. Soukromé úmluvy účastníků, jeŽ by měly
vliv na výsledek partií turnaje, jsou nepřípustny a
mohou míti za následek vyloučení z lurnaje.

$ 2z. Všechny partie jsou majetkem ÚrČŠ.
S za. K závaznému a koneěnému rozhodnutí

sporů, vzniklých tťtzným vykládáním turnajového a
hracího řádu, nutno pÍeď zapoěetím turnajů zvoliti
rozhodčí soud, jenŽ se skládá:

l. ze ttí mistrů, ieŽ vo|í úěastníci mistrovského
turnaje,

2. jednoho zástupce' voleného úěastníky hlav-
ních turnajů,

3. pořadatele, jmenovaného sjezdovým výborem.
Týká-li se spor' rozhodčím soudem projedná-

vaný, některého jeho ělena, nesmí se tento jednání
účastniti. Spory menšího významu rozhoduje vrchní
pořadatel, z iehoŽ rozhodnutí však se možno odvo-
lati k rozhoděímu soudu.

S z+. xaz0ý účastník turnaje jest povinen říditi
se turnajovým a hracím řádem. Neznalost nikoho
neomlouvá.

Hrací řád Ústř. jednoty ěeskoslovenských
šachistů.

$ 1. Všeobecně platí o hře zásady, otištěné
r í v úředním vydání ÚJČŠ K. Zmat|1ka: uStručný ka-

techismus hry v šachyu.
$ 2. Šachovnici jest tak postaviti, aby oba hráči

měli po pravé ruce bílé pole v dolním rohu. Zjistí-li
se, Že šachovnice stojí nesprávně nebo Že počáteční
postavení Íigur bylo nesprávné, nutno zaěíti hru
znova. ShledáJi se, Že počet a postavení kamenů se
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noshoduje' se skutečným prúběhem partíe, hraje se
znovu z po.stav€ní, kde se chyba stala. Nelze-li zji-
stiti' ve kterém postavení se chyba stala,.nutno se_
hráti novqu partii. (S 5.)

s 3. Bílý vždy. zaóíná. V prvém, tahu smí se
táhnouti jen iedním kamenem.

S 4. Dotkne_li se' hráě na tahu jsoucí některého
kamene, jest povinen jím táhnouti, po případě býl-li
to kámen soupeřův, jej bráti. Jen dáJi híáě neŽ se
dotkl kamene anebo souěasně s dotknutírn na jevo,
že kámen opravuje (j' .adoube), není povinen jím táh-
nouti. Nelze-]i dotknutýrn kamenem táhnouti nebo jej
bráti, možno učiniti jakýkoli tah. Pokud' hráč kámen
drži, m:ůže iím táhnouÍi kamkoliv'

$ s' uacta-t hráě tah, příčící se pravidlům, ne-
platí tento tah a nutno jednati dle S 4. ZjistíJi se
omyl teprve v dalš hře, musí se partie od chybného
tahu hráti znova. Dožadovati se nápravy omylu dle
tohoto ustanovení nebo nesprávnostÍ dle s 2, možno
jen do 24 hodin po skončení partie, nejdéle však do
rozdílení cen.

$ 6. Šach hlásiti není nutno. Pouhé- hlášení šachu
nezavazuie hráče, aby šach dal. Daný Šach nutno
krýti. Tahy proti tomuto pravidlu uěiněné. neplatí'

S z. pri rochádě nutno učiniti dříve tah králem.
Rocháda není přípustna, je-li král v šachu nebo
musil-li by překročiti pole, ohrožené nepřátelským
kamenem. o véži to .neplatí.

S 8. PostoupíJi pěšec z původního''postavení
o dvě pole vpřed a dostaneJi se při tom na sousední
pole nepřátelského pěšce, má nepřátelský pěšec prá-
vo joj vzíti 'a sám se postaviti na pole; na něnrž 'by
vzatý pěšec stál' kdyby byl postoupil jen o jedno
pole. Tohoto práva moŽno pouŽiti jen při be?pÍo-
štředně následujícím tahu. Bráti rn''o.tr'o4.1'n ' iest
nutno, není.li jiného tahu.

S 9' DospějeJi pěšec na poslední řadu, musí
býti ihned proměněn v, jakoukoliv Íiguru své barvy,
vyjma krále.

S tu Kao zmat| lepíátelského krále, vyhrává.
Yzdá-li hráč partii' prohrává.

$ tr. v jakémkoli postavení rná hráé'práva'Ží*

dati soupeře, ábv íej do 50 tahů- žmatíl. Ňezmatilijej soupeř do té doby, může prohlásiti partíi za re-
mis. od kaŽd'ého braní nebo tahu pěšcem počítá se
znovu. Tomuto pravidlu nepodléhají partie, k jichŽ
vyhráni jest třeba více než 50 tahů, nesmí však či-
niti více neŽ 100 tahů.

s 1z; Přlhodí_li se v partii nejméné tÍikráte táž
postava, pÍi niŽ je vŽdy týž hráé ía tahu, můŽe
každý z obou hráčů nebo i pořadatel partii prohlásiti
za remis. MůŽe však tak uěiniti pouze v okamžiku,
kdy postava se opakuje.

s 13. Pat je remis. oba hráči mohou též v kte-
rékoli postavé vzájemnou dohodou se souhlasem po_
řadatele prohlásiti partii za remis.

Řau meziklubovní soutěŽe o Memoriál
dra J. Dobruského a pře-b-ornictvl PraŽské

Župy UJCS.
1. Memoriál dra Dobruského jest majetkem

Pražské Župv ÚJČŠ' která každoročně vypisuje o něj
soutěŽ muŽstev.

2. Souléž řídí pohárový výbor, sloŽený ze.3 zá-
stupců Župy a ze zástupců všech přihlášených muž-
stev, vŽdy po iednom za každé.

3. Účast jest povinná pro veškerá sdruŽení (spol_
ky, odbory, krouŽky) v PraŽské Župé. o případné
neúčasti rozhodne župní výbor a uloži pokutu ob-
nosem záruky. za iedno muŽstvo příslušné třídy.
- 4. řIraje se pravidelně ve 3 třídách a kaŽdé sdru=
ženi smi postaviti nejvýše 3 muŽstva, v kaŽdé však
třídě jen jedno. MáJi sdružení ve vyšší tíídé :iž
svoje muŽsťvo a z niŽší třídy by mělo'posÍoupiti
do téže třídy další jeho muŽstvo, postupuje místo
něho muŽstvo jiného sdruŽení nejlépe umístěné. MuŽ_
stvo dosud nezaÍadéné musi zaéiti v nejniŽší "třídě
soutěŽe. Klub, který jeden rolr nehraje" s€stupuie do
niŽší třídy.

5. Jména hráčů mužstva, poille síly seřaděnýeh,
jest oznámiti písemně aspóň čtrnáct dní před 'po_

3t
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čátkem soutěŽe výboru župy, ktetý je sděIí pohá_
rovému výboru. Zárovei s přihláškou nutno sloŽiti
za každé muŽstvo zátuku ve výši, stanovené výbo_
rem Župy. Listina členů muŽstva jest co do pořadí
nezměnitelná a obsahovati smí nejméně 10' nejvýše
20 hráétt mateřských. Mezi soutéži nelze připustiti
jakýchkoliv zmén. Každý hráé mlůže v jedné soutěŽi
hráti pouze za iedno sdruŽení resp. muŽstvo.

6. Přihlášená muŽstva rozdé|i Župni výbor podle
síly do tří, případně i ňéně tříd tak' aby v kaŽdé
třídě nebylo vice než deset muŽstev a to vždy jen
jedno téhoŽ sdruŽení. Každé mužstvo utká se se vše-
mi muŽstvy své třídy.

7. Jednotlivé zápasy hrají se muŽstvy o 8 hrá-
čích s každé strany a to v pořadí uvedeném v li-
stině, odevzdané před zaéátkem soutěŽe Župnímu vý-
boru. Dostaví-li se na některé straně méně než
8 hráčů,' připíší se soupeřům nehrané partie za vy-
hrané. Dostaví-li se obě muŽstva s neúplným počtem
hráčů, připíše se kaŽdému muŽstvu tolik partií za
prohru, kolik hráčů mu schází do předepsaného
počtu _ t. j. 8 _ a za vÝhrl tolik, oě počet jeho
hráčů převyšuje počet soupeřova muŽstva.

8. Zápas začíná nejdéle čtvrt hodiny po urěené
době. Nedostaví-li se do čtvrt hodiny na žádné
z obou stran ani pět hráčů' připíše se oběma stra_
nám zápas za pÍohraný.

9. Nesehraje-li se některý zápas v termínu po_

hárorrým výborem stanoveném vinou jedné -strany,
při'píšě se zápas jějímu soupeíi za vyhraný. Stane-li
še to však vinou obou stran. připíše se zápas oběma
za prohraný.-10. Pořad zápasi stanoví se podle Schurigo_
vých tabulek. Tímzároveň stanoví se i místo zápasu
a barva kamenů. Mužstvo na prvním místě jmeno-
vané volí si.místo zápasu a má v prvé dvojici hráčů
kameny bílé, při ostatních se barva střídá. NemáJi
některě sdruZení vyhovujících místností, můŽe soupeř
Žádati, aby bvlo ňráno jinde. Neshodnou_li se, určí
místnost pohárový výbor. Iniciativa jednati o termin
zápasu přísluší sdruŽení, iež má volbu místnosti.
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1l. Termín urěí se, v mezich pohárových výbo-rem stanov_ených, dohodou stran. ÚmluvJr o termí-
nech zápasů buďteŽ písemné a jest je veás oznáňitipohárovému výboru. NeshodnouJi se muŽstva o ter_
mínu, stanoví jej pohárový výbor. Zápas možnopodle dohody sehráti i před urěenou lhůiou.
' - ]?. Před zahájením soutěŽe určí sdruŽení pro
kaŽdé své muŽstvo pořadatele a jeho náhrádníka. Ti
ujednávají termíny zápasi. PÍi zápasu musí býti je-
den pořadatel neb náhradník kaŽdého muŽstvá pří-
tomen.

13. Při kaŽdém zápase, krátce před zaéátkem
hry, vymění pořadatelé obou zápasících sdruŽení se_
stavení muŽstev. Nutno stavěti výhradně'hráče při
zaěátku zápasu přítomné.

14. řIraje se podle hracího řádu ÚJČŠ, pokud
moŽno podle hodin. Za prvé dvě hodiny ješt nutno
sehráti 40 tahů, za každ'ou další 20. Překróčení času
prohrává partii.

15. Po čtyřhodinné hře přeruší se nedohrané
partie a dohrají se nejdéle do týdne podle okamŽité
úmluvy hráčů, které musí býti přítomen pořadatel.
Dohrává se v téŽe místnosti, kde zápas byl hrán.

16. Pořadatel každého sdružení jest povinen nej_
déle do 7 dnů oznámiti pohárovému výboru podrob_
ný výsledek zápasu a odevzdati zápisy jednotlivých
partií.

17. Zápas vyhrává strana, která dosáhta většího
počtu výher. Při stejném počtu výher jest zápas ne_
rozhodný.
- 18. Vyhraný zápas čítá se 1 bod, nerozhodný

'l', prohranÝ 0.
19. SdruŽení, které docílí v I. třídě nejvyššího

Počtu bodů, vyhrává župní přebornictví a putovní
cenu, až do sehrání příští soutěŽe, nejdéle však na
dobu jednoho roku. SdruŽení drŽící putovní cenu'
tuéí za ilei1 ztrátu nebo poškození.

Z0.Prvi dva vítězové II. a III. třídy postupují do
vyšší třídy, poslední dva z l. a II. třídy sestupují do
niŽší třítly.

21. Dosáhrtou-li po sehrání všech zápasů dvě
trruŽstva stejného počtu bodů, jest rozhodujícím pro

J

l*._"



34

jejich umístění celkové score. TotéŽ platí o se_
stupu do nižší, po případě téŽ o přestupu do vyšší
třídy. Jedná-li se o v1tézná muŽstva I. třídy' sehrají
tato užší zápas. Skončíli ten nerozhodně, obdrži
titul přeborníka a putovní cenu muŽstvo, které v sou-
těŽi docílilo lepšího score. JeJi i toto stejné, tozho'
duje los.

22. Kdvby některé sdružení (muŽstvo) mezi sou_
těŽí vystoupilo, neb přestalo býti členem htpy, ztrácí
záruku. Vystoupíli dÍíve neŽ sehráIo polovinu partií,
škrtne se ze seznamlt účastníků, vystouplli později'
připíší se mu nehrané pattie za prohrané. Přerušené
partie poěítají se do počtu hraných partií. Mužstvo,
které pó tři utkání bez dostatečné omluvy se ku hře
nedostaví, jest povaŽováno za vystouplé ze soutéže.

23. Pri jakékoliv neshodě jest třeba o vzniku a
průběhu sporu sepsati protokol, oběma stranami po_

depsati a 
-předloŽiti jej pohárovému výboru, který

o věci rozhodne. Z jeho rozhodnul1 moŽno se odvo-
lati do 5 dnů k župn1ma výboru.

Řaa permanentních korespondenčních- turnaiů
"Časopisu českoďov. šachistů."

Vydavatelstvo,Časopisu československých ša-
chistůu vypisuje permanentní turnale korespondenční
za téchto podmínek:

l. Turnajů mohou se súčastniti pouze předplati-
telé,Časopisu československých šachistů".

z.flraie se ve skupinách po 8 úěastnících; kaŽdý
hraje s uizaým přímou korespondencí současně dvě
pariie, jednu bílými, druhou černými kup9'1y.' j.'Ěořádají ie škupiny pro hráěe silněl!! 's vkla_
dem-žď xó' pio hráče_slabíí s vkladem 10 Kč. První
vítěz turnajé slabších htáé:ů- m.ůže se příště súčast-
niiil.n ve ikupine silnějších, v n1Ž naopak nemohou
se súčastniti hráěi slabší nebo neznámí.

l. Ériooteni do skupin stane se dle pořadí přihlá-
šek a dle rozhodnutí pořadatelů.

r

5. Přihláškv jest zaslati na adresu Miloslav
ŠouŠa v Libomyšli, p. Lochovice, který obratem dodá
sloŽní list, iimŽ dlužno poukázati příslušný vklad.

6. Turnajový fond, utvořený hlavně z vkladů a
z příspěvků vydavatelstva uČasopisu českosloven-
ských šachistůn, rozdělí se (nejsouJÍ stanoveny pevné
ceny) ve dva díly přibliŽně stejné, z nichŽ jeden
bude rozdělen všem úěastníkům, druhý pak jen ví-
lézim, t. j. těm' kdoŽ docílili vice než poloviny moŽ-
ných bodů, dle počtu docílených bodů. ř1onoráře
menŠí 5 Kč se nevyplácejí a připadají Íondu dalších
turnajů.

7. Turnaj začne, jakmile se přihlásí 8 účastníků'
a smí trvati nejdéle rok; partie do roka nedohrané
rozhodují pořadatelé.

8. Čas na rozmyšlenou je: a) 100 dní na 20 tahů,
do Slovenska I?0 dni, b) maximálné 24 dni na jedno-
tlivý tah. NedojdeJi odpověď soupeřova do 14 dnů'
je třeba ihned podatí urgenci; neodpovíJi soupeř na
urgenci do 14 dnů' ztrác| partii. Počítá se vŽdy otl
poěátku, takŽe ušetřený éas' za prvých 20 tahů při-
cházi k dobru v dalším stadiu partie. Čas na tozmy-
šlenou počítá se ode dne odevzdání lístku poště' t. j.
ode data poštovního razítka; kdyby toto bylo neěi-
telné, ode data pisatelem psaného. Cas, po který do-
pis nebo lístek jest na cestě, zapoěítává se vŽdy p ř í-
i e m c i. Překroěení času na rozmyšlenou má vždy
v zápétí ztráÍu partie a nesmí býti soupeřem promi-
nuto. Jakmile hráě překročí čas, musí soupeř o tom
ihned podati zprávu pořadateli.

9' VystoupíJi účastník během hry z turnaje anebo
jeJi snad vylouěen, připíší se nedohrané partie sou-
peÍttm za vyhrané. Kdo z některého turnaje vy-
stoupí, bude k příštím připuštěn jen po sloŽeni záruky
ve výši vkladu'

l0. Každá' odpověď má obsahovati: 1. datum
poštovního 'razítka soupeřova, 2. datum odevzdání
iístku poště, 3. počet mezi obéma daty uplynulých
dnů (t. j. čas na odpověď spotřebovaný), 4' posledtlí
tah soupeřův a 5. nový tah.

7.l7'-i8.l7.:1l dní. 9. . . . Jc6_a5 10. 0-0.
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' 11' Všechny tahy musí býti číslovány. NemoŽné
tahy..' jsou ' neplatny, opravou prošlý eai po8ita ..
lta účet tolro, kdo zavinil průtah'

12. Je-li odpověď soupeřova vynucena anebopravděpodobná, možno k úspoře času a porta navrh-
nouti dva i více tahů, jeŽ ovšem sorrpeř není nucen
hráti.
... 13. Každý účastník jest povinen po uplynutí kaŽ-
dého půlroku podati pořada{eli zpráiu o 

_sávu 
páitli

a zas]ati vy]rrané partie jakoŽ i partie remisované,v nichž vedl bílé kameny, pokud moŽno s poznám-
kami. NezašleJi někdo parti'i ani po vybídnutí pořa-
datelem do stanovené lhůty' připíše se mu v tabulce
za prohranou.

14. V naléhavých případech (nemoc a pod.) můŽe
pořadatel povoliti dovolenou (avšak jen jednou za
dobu trvání turnaje), která nesmí trvati d'éle než 4
týdny. Přerušení hry smí se však státi .teprve po
schválení pořadatelem, naěeŽ hráč, musí všechny své
soupeře o tom vyrozuměti.

15. Všechny partie jsou majetkem redakce oČaso-
pisu československých šachistůu a bez jejího svoleni
nesmějí býti jinde uveřejněny.

16. Spory mezi úěastníky turnaje vzniklé roz-
hoduje pořadatel pro kaŽdou skupinu lmenovaný;z rozhodnuti jeho není odvolání.

17. Přestoupení pravidel řádu může býti po-
trestáno vyloučením z twnaie, prohlášením partie za
neplatnou, prohranou nebo nerozhodnou,

Rád pro klubovní turnaje.
Sestaviti jednotný vzor turnajového řádu pro

všechny kluby není možno, iežto rúznost poměrů
v klubech velikých měst a v klubech (krouŽcích) na
venkově má znaěný vliv na jeho úpravu.

Následující zásady a vzor turnajového řádu před-
pokládají pravidelné schůzky, aspoň jednou v týdnu
v urěitou hodinu, hru podle kontrolníctr hodin a zna-
lost šachové notace.

tllavní turnaje pořádají se v zimě od října do
bÍezna a to případně v něko|ika odděleních neb tří-
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dách. Pro iarní a letní dobu doporučuií se turnajehandicapové, analytické a p.
_ l. Vypsání turnaje stanlŽ se vŽdy aspoň 2-3 tý-dny před zahájenim'hry.

_ 2. Vklady určí se dle -místních poměrů; dopo-ručuje se žádati též složení ureite zájóiiř'tterá'sepo řádném sehrání turrraje vrátí.
3. Počet cen stanoví se tak, aby asporl třetinaúčastníků obdržela ceny. Nevítězů," íyňláči se pÍa-

yileJnc. přiměřený obnbs za l<azat aošížóný 6oá,clmz udÍŽi se zájem i těchto účastníků až do skon-čení turnaje.

' 4. -Klub vyhražuie si právo z vyhraných cen ahonorářů sraziti 'přiměřený obnos oi priióeítv- p'ópříští správní rok.
. S.'Yitěz obdrží titul přeborníka klubu na přísluš-

ný rok.
. .6. Trlrnaj jest jednokolový, t. j. kaŽdý účastník se-hraje s každým z ostatních iednu pariii; printási-ti
s.e 'v$al1 pouze 8 neb méně účastníliů, nítnb sehrátidvě kola.
. 7. Týdně'sehraje se jedno utkání v ustanovený
den spolkových schůzek. Utkání nutno hráti'po řad_cdle losovacích tabulek turnajových.
._ . 8.- ÍIráči mají právo smluviti si k sehrání partiejiný den i čas, partie musí však býti sehrána ža
všech-okolností nejdéle do konce následujícího tý-
dne. Všechna ujednání o termínu'hry musí býti v tur_
najové knize stvrzena podpisy obou hráčů. Není_li
ž.ádného rrÍednání, pak hraie se partie v ustanovený
den a čas.

9. Nedosahne-li kdo od svého soupeře při smlou-
vání termínu hry svolení k odkladu partie, pak nutno
hráti v ustanovenou dobu; očekává še však, že l.táči
vzájem:ně pokud moŽno si vyhoví, předpokládá se
ovšem, žé každÝ, kdo Žádá za odklad partie, uvědomi
o.- tom soupeře zavčas a nikoliv až bezprostředně
před partií.

l0. Nedostaví-li se hráč v ustanovený neb sm|u-
vený čas ke hře, má spoluhráč právo spustiti kon-
trolní hodiny, nedostaví-li se hráě pak bthem doby
určené pro kontrolu éasu, ztrácí partii; nedostaví_li
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se oba hráči, napíše se oběma parlie za prohru. Ne_
spustí-li některý hráč kontrolní hodiny svého nepří-
,tomného soupeře, vzdává se práva partii kontumo:
vati a musí se pak s ním smluviti o jiném ter-
mínu hry.

11. Před dnem posledního utkání musí býti všech-
ny partie pÍedcházejícich utkání dohrány. Není-li to
moŽno v ustanoveném čase, má pořadatel právo po-
slední utkání odložiti, avšak nejvýše o týděn.

12. Vklad turnajový se nevrací; také, kdo z tur_
naje vystoupi, ztráci vklad a téŽ záruku. Vystoupili
někdo dříve, neŽ sehráI polovinu partií, vyškrtne seze seznamu účastníků turnaje, vystoupí-li pozděii,
připíší se mu nehrané partie za prohrané. Přerušené
partie počítají se do počtu hraných.

13. Za vystouplého pokládá se úěastník, který se
nedostaví celkem ke třem partiím téhoŽ turnaje.

t4. Yýhra platí jako 1, remisa iako %, prohra
jako 0.

15. Při stejném počtu bodů ceny se dělí; jen
o první cenu a titul přeborníka nutno htáti zápas na
čtyři partie.

16. Rušlli některý z obou hráěů nebo divák
partii jakýmkoliv způsobem, má každý hráě právo a
povinnost žádati ihned o nápravu; neuposlechne_li
rušitel výzvy' budiŽ požádán pořadatel nebo člen
výboru o konstatování ěinu, nač,ež paftie se přeruší a
věc předloŽí rozhodčímu soudu. Na pozdělší rekla-
mace nel,ze bráti zÍetele.

17. Analysovati v klubovní místnosti partii právě
hranou nebo přerušenou není dovoleno; podobně jest
ovšem zakázána i konsultace hráěe s diváky.

18. Čas na rozmyšlenou. Za prvé dvě hodiny
nutno udělati 36 tahů, za každ,ou další hodinu 18 tahů.
Překročení času má za následek prohru partie.

19. Partii nutno přerušiti, žedá-lí o to některý
z obou hráčů; smí se tak státi nejprve při 37. tahu
dále při 55., 73., 91. atd. tahu b í l é h o. ChceJi ně_
kdo přerušiti partii, musí to svému soupeři oznámiti
iiŽ před 36., 54., 72., 90. atd. tahem. Při přerušení
napíše b í l ý svůj poslední tah na svůi blanket' aniŽ
lej provede na šachovnici. Blanket pak s blanketem
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svého soupeře vloží do obálky' na níž napíše se den
a doba dohrání partie, uběhlý čas na kontrolních
hodinách a postavení kamenů' načež se obálka zalepí,
opatří podpisy obou hráčů a odevzdá pořadateli aneb
v ieho nepřítomnosti vloží se do příslušné schrá1ky.

20. Každý hráč je povinen partii psáti. Čitelný
rukopis odevzdají oba soupeři pořadateli nebo vloŽí
jej do příslušné schránky.

21. Prohlásí_li některý hráč výslovné, Že partil
dále nepíše, pokládá se toto prohlášení za yzdán1
partie.

22. Partie jsou majetkem klubu a nesmí býti bez
svolení výboru uveřejněny.

23. Každý účastník turnaje lest povinen hráti
všechny partie podle svých nejlepších sil; jakékoliv
úmluvy, mající vliv na výsledek partie a tím i turnaie,
trestají se ztrátou partie, po případě i vylouěením
obou zúčastnénÝch z turnaje.

24. Ílraje se podle hracího řádu Ústřední iednoty
československých šachistů.

25' Spory vzniklé při turnaji rozhoduje, po vy-
slechnutí stran a pořadatele případně i svědků' tří-
členný rozhodčí soud, zvolený na poěátku turnaie
všemi účastníky. Z tohoto rozhodnutí není odvolání.

26. Turnai řídí pořadatel, kterého jmenuje výbgr
klubu.

27. o pÍipalech tuto neuYedených rozhodvie Íoz-
hodčí soud.

28, KaŽdý účastník turnaje jest povinen znáti tur'
najový a hrací řád a jimi se říditi; neznalost jeho
nikoho neomlouvá.

Druhy zv!áštních turnajů.
Švýcarský způsob turnaie.

Prvé utkání jest pravidelné. V druhém utkání
sestaví se losováním dvojice hráčů s přibliŽně stej-
ným počtem bodů' coŽ se děje i v utkáních následu-
jících. Nutno ovšem dbáti, aby nepřišli někteřÍ hráči
znoYu proti sobě. tlraje se jen několik utkání' pra-
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videlně polovina neb třetina moŽných. Barvy se sta-
novJ zvlált o-ro kaŽdé utkání a to tak, aby še pokud
možno střídaly. Počet ťrčastníků musí'býti sudý.

Brněnský způsob turnaie.
- |ro prvé utkání sestaví se losováním obyčejná

tabulka, v druhém utkání a násl. hrají spolu- vždy
ti 'dva s přibliŽně stejným počtem bodů, kteří podló
tabulky přišli by v pravidelném turnaji neidříve 

_proti

sobě. řIráči, kteÍi iiž jednou spolu hráli, podruhé
utkati se nesmí. S tím nutno zeiména při 

_ 
dalších

utkáních počítati, a učiní proto pořadatel ne!lépe,
zaěne-Li kombinovati hráče od obou konců. Barva
kamenů jest již stanovena tabulkou. řIraje se jen
několik utkání. Počet účastníků musí býti sudý.

olympijský způsob turnaie.
tlraje se ve dvou oddílech. Nejprve vylosuje se

sudý poěet účastníků do sudého (nejlépe) počtu sku-
pin a hraje se v nich pravidelný turnaj. Prví vitézové
skupin utkají se pak ve vítězné skupině o přední
místa, ostatní hrají turnaj o stejném počtu utkání,jako ve vitězné skupině, podle vzoru švýcarského.

V předběŽných skupinách, při stejném počtu bodů,
určuje pořadi vítézÍt výsledek partie mezi nimi' neboje-li nerozhodný, lepší výsledek proti silnějším (po-
čtem bodů) hráčům skupiny a teprve kdyŽ i podle
této zásady Íení možno stanoviti vitéze, rozhoduje
los. Ve skupině nev1tézÍt přičítají se účastníkům vý-
sledky skupin předběŽných.

Ilandleapové turnaie.
l. Úěastníci rozdél1 se podle síly do tří tříd. Hraje

se pravidelný společný turnaj, v némž dává prvá
třída druhé a druhá třetí třídě výhodou pěšce na
t 7 t. i. hráči druhé resp. třetí třídy mají v partiích
s prvou resp. druhou třídou vŽdy bílé a kromě toho
jsou jich soupeři nuceni hráti bez pěšce t 7' ÍIráěi
prvé třídy v partiích s hráči třetí třídy maií vŽdy
bílé' ale dávají výhodou iezdce na b 1.

Il. Skaličkův způsob handicapového turnaje jest
ten; že účastníci se seřadí podle síly do tří aŽ šesti
tříd (podle počtu hráčů) ' Prvá třída jest povinna
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hráěům druhé třídy, na jiclr požádáni' vrátiti během
partie jeden, kterýkoliv tah zpét, třetí třídě dva,
čtvrté tři' páté čtyři a šesté pět tahů. Podobně od-
stupňuie se povinnost vrátiti tahy mezi ostatními tří-
dami. (Na př. druhá čtvrté třídě dva tahy.) Zpétvzeti
tahu může se státi nejpozději po bezprostředně ná-
sledujícím tahu protivníkově. Každé zpétvzeti tahu
nutno ovšem zaznamenati, poznámklt tuto oba hráči
podepíší. Zpětvzatý tah nečítá se do počtu tahů,, ieŽ
nutno učiniti do kontroly času; uběhlý však čas na
hodinách se nevrací! Turnajový řád nutno ovšem
příslušně podle těchto zásad doplniti. Tímto způso-
bem získají partie na korektnosti.

III. Vylučovací turnaj společný pro hráče všech
tříd. Prvé utkání se losuje, v druhém a dalším hrají
spolu vŽdy hráči mající stejný nebo přibliŽně steiný
počet bodů, pÍi č,emž nutno dbáti, aby nehráli spolujiŽ hravší a aby barvy se (pokud možno) střídaly.
Teprve kdvž iiž vedoucí hrál se všemi ostatními, můŽe
býti vylosován po druhé s někým, kdo má největší
po něm počet bodů.

odpadají: mistři po 2%, L tÍída po 3, II. tř. po
3I4 a lII. lÍ. po 4 prohrách. Dvě remisy se č.itaii za
prohru. Zbude-li v některém utkání lichý počet účast-
níků, má poslední ,(podle počtu bodů) volno a postu_
puie beze hry do příštího utkání. Bude-li i v příštích
utkáních lichý počet hráčů, nutno dáti volno vŽdy
jinému s přibliŽně nejmenším počtem bodů. Třetina
úěastníků obdrŽi ceny, jeŽ se stanoví po skončení při-
hlášek. Na kaŽdou partii je určena doba l týdne.V sobotu odpoledne se utkání určí a do příštího
pátku večer musí býti partie dohrána. Doporuěule se
Stanoviti některý povinnÝ hrací den, pro případ, Že
hráči se neshodnou na termínu. Tabulku upravíme tak,
Že napíšeme do prvého kolmého sloupce jména účast-
níků s pořadovými čísly a oznaéen1m třídy, do pří.
štího sloupce číslo hráče, s nímŽ maií hráti, dále
celkový počet bodů docílených, pak ztracených, dále
opět číslo hráče pro příští utkání, celkový počet
bodů docílených a ztracených atd. (Kautského sy-
stem.)
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Tombolový turnai.
Sudý počet účastníků rozlosuje se k prvnímu

utkání. flraje se podle hodin, pravidelně 20-40 tahtt
za půI hodiny. V druhém kole utkaií se vítězové
s vítězi a poraŽeti s poraŽenými. Remisovavší, po-
kud je jich více, rozlosují se k utkání mezi sebou.
JeJi počet poÍažeÍÝch a vitézÍs, lichý, přidělí se ti,
co remisovali, z polovice k poraŽeným, z polovice
k vítězům a spoleěně s nimi Se pro druhé utkání
rozlosují.

Vklad odstupňuje se případně podle tříd. Ceny
obdrži ti, kteří docílí aspoň 1 bodu v těchto dvou
utkáních. Při věcných cenách ponechává se vítě_
zům (postupně podle poětu bodů) moŽnost vybrati
si cenu.

Bleskový turnai.
Nejosvědčenější způsob iest tahání na povel. Po-

řadatel velivždv po 5 heb.10ti vteřinách: Bílý - teď,
resp. ěerný _ teď. Slovo bílý neb černý jest upo_
zornéním, Že po jedné vteřině nutno na povel "teď"tahnouti. Doporučuje se dbáti toho, aby pÍed zaéátkem
každého dalšího utkání byly všechny partie přede:
šlého sehrány. V klubu uPhilidor" v PaÍiži mají pro
tento způsob turnaje důmyslně sestavené hodiny se
zvonky, které zazvoni vždy po 4-l0ti vteřinách
poprve slabě (upozornění), vteřinu na to silně (povel).

lládání tahů partie. }
Pořadatel zvolí nějakou krátkou partii (asi 20-30

tahů), úěastníci pak hádají tahy bílého i černého.
Postupně hádá vždy iiný hráč jako prvý. Kdo uhodne
tah, obdrži čárku. Podle nejYyššího poětu čárek sta-
noví se vitězové.-

Losovací tabulky turnajové
jsou pomůckou, stanovící, v kterém utkání kdo s kým
hraje' určující barvu kamenů, a umoŽňující, aby
v kaŽdém utkání mohli všichni úěastníci turnaje hráti.
Před početím turnaje losují účastnípi o ěísla' jednotlivé
pak dvojice ěísel v losovacích tabulkách znaéL, kdo
s kým v kterém utkání hraje. řIráě ve dvojici na
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prvém místě uvedený má kameny bílé. Při l i c h é m
poětu účastníků hraje se podle tabulky pro nejblíŽe
vyšší s u d ý počet hráčů' hráč pak' mající hráti s nej-
vyšším číslem (tedy s hráčem neexistujícím) má
volno.

otiskujeme losovací tabulky všeobecně uživ aného
systému Schurig-Bergerova, mdximálně pro 20 htáétt,
a dále podáváme návod, iak |ze tabulky ty z h|avy
sestaviti (pro libovolný počet hráčů).

Éro a a 4htáée:
1. utkání: l-4, 2-3
2. " 4-3, l-2
3. > 2-4, 3--1

Pro5a6hráčťt:
1' utkání: 1-6,2-5' 3_4
2. " 6-4, 5-3, l-2
3. " 2-6, 3-1, 4-5
4. > 6-5, t-4, 2-3
5. , 3-6, 4-2, 5-t

Pro 7 a 8 hráěů:

1. utkání: 1-8,2_7, 3-6, +-5
2.
J.

4.
5.

6.

7.

1. utkání:
?*
3.>

" 8-5>6-4, 7"-3, 7-2_,
> 2--3, 3-1, 4-7, 5-6

4.
5.

6.

7.

8.

9.

>

))

))

)
)

8-6,7-5, l-4, 2-3
u 3-8, 4-ž, 5-1, '6-7

,, 8-in t-.6:2--513-{
,, 4-1, 5-3, 6-2,7-1
Pro9a10hráčů:
t-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6

10-6, 7-5, 8--4, 9-3, 1-2
2-t0, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7
t0-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3
3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8

10-8, 9-7, t-6, 2-s, 3-4
4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9
10-0, L-A, 2-7, 3-4, 4-5
5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-l
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1. utl
2.
3.

'4.))5.>
6.>
7, ))

8. ))

9.>
10. >

11. ))

12. ))

13. ))

14, )>

15. ))
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Pro 11 a t2 hráč,ťlz

1. utkání: l-1z, ?-lt, 3_to, 4-g, 5-8' 6-72. ,, 72-7, 8-6, 9-5, tO*4, '11-3, l-z3.. > 2-12, 3_1, 4_11, 5_10, 6_9, 7_-8
1. , t2--3, 9-7, 10-6, ll-5, t-.q, Z-3q. > 3-12,4___2, 5_1, 6_1),7_10,8_9
9' " l2-9, 10-8, l1-7, l-6,' 2-s,' 3-47. " 4-12,5-3, 6-2, 7-1, 8-11,9-10q. > t2-10, 7t-9, 1-__8, 2_7 , 3_6,' 4_59. r.,, 5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-l; 10-1110. *D 12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, S-G11. 6-12, 7-5, 8_4, 9_3, t0-2, 1l-l

Pro 13 a 14 hráčtt:
1. utk.: 1-14, 2-13, 3-tZ, 4-11, S-10, 6-9. T-82. ) \ 14-8, 9-7, 10-6, 1l-5, tZ-4, tl-l, 1-z3. " 2-14, 3-1, 4-13, 5.12, 6-tl, 7-10, 8-94. " 14-9, l0-8, tl-7, 12-6, 13-5, l-4,' Z-3
5._ ' 3.14, 4-2, 5-1, 6-13, V-12, 8-11, 9-10

-5{ " 14-10,11-9, l2-8, 13-7, t:6. 2-5. 3-4
"7. " 4-14, 5-3, 6-2, 7-1, 8-13, 9-t2, l0-ll8. > 14-11, 12-10, l3-9, 1-8, 2:7, 3-6, 4-59. ' 5-14, 6-4,, 7-3, 8-2, 9\1, 10-13, 11-12
10. > 14-12, l}-lt, l-10, 2:9, 34, 4-7, 5-6
11. " 6-14 7-5, ?-4, 9-3, t\-z, 11-1, t2-13
12. ) 14-13, l-12, 2-lI, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7
13. " 7-14, 8-6, 9-5, t0-4, 11-3, l2-2. 13-1

Pro 15
l-16, 2-15, 314,

t6-9, 10-8, rl-7,
2,t6, 3-1, 4-t5,

16-10, 11-9, t2-8,
3-16, 4-2, 5-1,

l6-tt, t2-10, t3;9,
4-16, 5-3, 6.2,

16-12, 13-tt, t4-10,
5.16, 6-4, 7-3,

16-13, L4-12, l5-ll,
6-16, 7-5, 8-4,

16-14, t5-13, t-12,
7-16, 8_ó' 9-5,

16-15, 1-14, 2-13,
&16,9-7, 10.6,

a 16 hráčů:
4.I3, 5-.12,

12-6, 13-5,
5-14, 6-13,

l3-7, 14-6,
6-15, 7-14,

14-8, l5-7,
7-1, 8-15,

15-9, 1-9,
8-2, 9-1,
1-10, 2-9,
9-3, l0-2,
2-n, 3-10,

t0-4, 11-3,
3-12, 4-ll,

l1-5, l2-+

6-ll, 7-10,
t4-4, 15-3,'
7-12,8-11.
l5-5, 1-4,
8-13, 9-12,
t-6, 2-5,.
9-14, 10-13,
2-7, 3-6,

10-15,11-14,
3.8, +7,
l1-r, t2-15,
4-9, 5-8,

t2-2, 13-1,
5-10, 6-9,
l3-3, l4-2,

8-0
t-2
9-10.
2-3

10-1 1

3-4
11-12
4-5

t2-13
5-6

t3-14
6-7

14-15
7-8

15-l

r
1. utkání

))a

Pro lT a
1-18, 2-17,
6-13, 7-12,

18-10, l1-9,
ls-i, 16-4.
2-18, 3-t,
7-14, 8-13,
18-11, t2-10,
16-6, 17-5,
3-19, 4-2,
8-15, 9-14,
18-12, l3-11,
t7-7, 1-6,
4-18, 5-3,
9-16, 10-15,
l8-13' I4-Í2,
1-8, z--:7,
5-18, 6-4,

10-17, 1t-16,
18-14, l5-13,
2-9, 3-9,
6-18, 7-5,
1I-1, 12-17 ,

18-15, t!-r4,
3-10, 4-9,
7-lg, g-6,
t2-2, 13-1,
18-16, t7-L5,
4-ll, 5-10,
8-18, gJ,
t3-3, I4-2,
18--17, 1-16,
5-12, . 6-11,
9-18, l(}--8,
t4-4, 15-3,
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18 hráčů:

3-16, 4-15, 5-14,
8-11, 9-10
12-8, t3-7, t4-6,
17-3, t-2
4-17, 5-16, 6-15,
9-12, I0-11
l3-9, l4--8, l5-7,
l-4, 2-3
5-1, 6-17, 7-16,

10-13, tt-12
14-10, 15-9, 16-8,
2-5, 3-4
6-2, 7-1, 8-17,
tt-t4, t2-13
15-11, 16-10, l7-9,
3-6,. 4-5
7-3, g--2, g-1,

t2-15, 13-14
16-12, l7-tt, 1-10,
4-7, 5-6
8-4, g-3,
t3-16, 14-15
t7-13, l-tz,
5'8, 6-7
9-5, l0-4,
l4-t7, 15-16
t-14, 2LL3,
6-% 7-8
10-6, 11-5,
15-1, 16'17
2-15, 3-I4,
7-10, 8-9
lI--:7, L2-6,
t6-2, 17-l

l0-2,

2-11,

11-3,

3-12,

t2-4,

4-13,

13-5,

6.

7.

9.

ll.

13.
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' ť. utkáni: 1-20''' 
/' , 6-15,

2t' / , 20_11.
" / t6-6,g " i:Í:,
,ni .Ž 1?:tr?

-d " f?rii',

19 a 20 hráčit:
2-t9, 3-18,
7-14, 8-13,
L2-10, t3-9,
r7-s, 18-4,
3-1, 4-19,
8-15, 9-14,
13-11, t4-10,
18-6, 19-5,
4-2, 5-1,
9-16, 10-15,
t4-t2, 15-11,
t9-7, 1-6,
5-3, 6-2,
Í0-I7, 11-16'
15-13, 16-t2,
1-8, 2-7,
6-4, 7-3,

1 1-18, t2-17,
16-14, 17-13,
2-9, 3-8,
7-5, 8-4,
12-19, 13--:18,
17-15, 18-14,
3-10, 4-9,
8-6, 9-5,
l3_l, Í4-l9,
18-16, 19-15,
4-11, 5-10,
9-7, 10-6,
t+-2, l5-1,
t9-17, 1-16,
5-12, 6-11,
10-8, tl-7,
l5-3, 16-2,
1-18, 2-17,
6-t3, 7-12,
n-9, t2-8,
16-4, 17-3,

20-13,
l8-8,
4-20,
g-18,

8,/ > 20-14,

>

4-17,
9-12,
1+9, '
19-3,
5-18,

Í0-13'
t5-9,
1-4,
6-19,

t1-14,
16-1r,
2-5,
7-1,

Í2-l5,
t7-tI,
3-6,
8-2,

t3-16,
t8-12,
4-7,
9-3,
t4-r7,
t9-13,
5-8,
t0-4,
15-18,
r-14,
6-9,

11*5,
t6-19,
2-15,
7-10,

12-6,
t7-1,
3-1.6,
8-11,

LL-T,
t8-2,

5 .16,
10-11
t5-7,
Í-2
6-17,

rt-12
16-8,
2-3
7-18,

t2-13
t7-9,
3-4
8-19,
l3-Í4
18-10,
4-5
9-r,

t4-15
tg-lt,
5-6,

t0-2,
15-16
t-lz,
ť7
1t-3,
t6-17
2-13,
7-8

r2-4,
17-18
3-r4,
8-9

13-5,
18-19
+-L5,
9-10
|M,
19-1
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Návod,
iak z paméti sestavovati losovací tabulky systému
Schurigova (false Bergerova).

Základ,em budiž li chý počet účastníků.
Píšeme za sebou serie číslic od l až do číslice

rovnající se počtu účastníků, vždy od leva na pravo
na řádky, z nlchž na.každý napíšeme tolik číslic, kolik
partií se hraje v jednom utkáríí (: počet účastníků
dělen dvěma s opravou na nelblíŽe vyšší celé číslo).
Mezi jednotlivými číslicemi ponecháváme mezery.
Serie píšeme tak dlouho, až nám na iednom řádku
vyjde jako poslední číslo poslední číslice serie.

Tím jsme Yypsali prvn! ryiq_|a. (hráěq s bílou
barvóí_kamenů) všech turnajcjíých dvojic. Příklad:
poěet účastníkií 9. Serie l-9, na každém řádku pět
ěíslic (9 :2:4Il:5) píšeme tak dlouho, až nám na
pátém místě jednoho řádku (je to Ťádek devátý nej-
vyšší číslo serie) vyjde číslice 9.

--+

Tuto tabulku doplníme nyní druhými místy (htáči
s černou_barvou kamenů) podobným způsobem, tím
Že počnouCé od z'adÍÍ*G,dola) píšeme k ěíslicím iiž
napsaným jako druhá ěísla opět tytéž serie (1-9) od
prava do leva. Kde se nám setkají stejné číslice, ne-
cháme místo nevyplněné a pokračujeme dále, jakoby
onoho místa vůbec nebylo. PoněvadŽ se tak stane
u každé prvé číslice každého řádku, píšeme vlastně
své serie na řádky' zkrácené o prvý sloupec.

\)ffi 20-ts,
1-10,

f=i;
, t2/ " 20-16,\"/ r' ?-Lt.ý ,Z-3?;'

v ., 19-9,

\y ,3-?3;

20-19,
5-14,

10-20,
t5-5,

12345
67891
23456
78912
3 4 5 6 7
89123
45678
91234
56789

ii

I É '_-
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l, 2,9 3, 8 4,7 5, 66, 7, 5 8, 4 9,3 1,2
2, 3, I 4,9 5, 8 6,7
7, 8,6 9,5 1,4 2,3
3, 4,2 5, I 6,9 7, g
8, 9,7 1,6 2,5 3,4
4, 5,3 6,2 7, I 8,.9
9, 1, 8 2,7 3,6 4, 5
5, 6,4 7,e 8,2 9, 1 {e-

Tím je 1osovací tabulka hotova. Číslice nedo-
plněné druhým místem (v prvém sloupci) mají
volno. MámeJi sestaviti tabulku pro s u d ý počet
kráčů, pokračujeme stejně, jakobycltom ji sestavo_
vali pro neibliže nižši lichý poěet hráčů, tabrrlku
pak doplníme tim, že k volným číslicím prvého
sloupce připíšeme druhá místa, t. j. čís|ici rovnající
se počtu účastníků a na sudých řádcích barvy prvého
páru přehodíme (na př. tabulka pro 9 platí též pro
l0 účastníků' volné číslice l,6, 2,7,3,8, 4,9,5' doplní-
me 10, tedy 1-10, 2-10, 3-t0 atd. (liché řádkv),
avšak 10-6, 10-7, 10-8 atd. (sudé řádkv).

UvědomímeJi si podstatu toboto systému, totiŽ že
číslice bílých postupují v aritmetické řadě vzestupné'
číslice černých pak v řadě sestupné, mižeme z h|avy
napsati samostatně kterékoli utkání. Potřebujeme

k tomu znáti jen základni ěíslici prvého páru, v dal-
ších párech pak píšeme bílé číslicemi vzestupně vyš-
šími' černé sestupně niŽšími.

Zák|adni číslice vypoěte se zcela jednoduše: při
utkání lichém dělí se číslo utkání dvěma (výsledek
s opťavou na neibliže vyšší ěíslo celé, na př. 5. utkání'
5 ;2:2% = 3), při utkání sudém seěte se číslo utkání
s počtem účastníEř-á součcrse aě]i_ dvěm-a*_(š-e_Ýýmt:
opÍaýoÍx_Ía-i'ř. G. ufkáiiíŤ_iúTnáií ó -I1 -úóáštriiéicll 

:

6 * 11: 17 ;2:8'l =9.
Tedy: 5. utkání (účastníků 11):

zákl. číslo
3 4-2 5-1 6-tt 7-10 8-e

obyčejné číslice řada od 3 vzestupná, tučné od 3 se-
stupná.

49

6. utkání:
zák]. číslo

9 10-8
Zák| č,islo 3 nebo 9 má volno. JeJí sudý počet

účastníků (12) připíše se k 3 jako ěerný 12, kdežto
k 9 (sudé utkání!) připíše se 12 jako bílý.

Podáváme ieště návod' jak moŽno z paměti určiti'
v kterém utkání dva hráči spolu hra!í a iakou mají
barvu kamenů.

Utkání určule se takto: sečtou se čísla, udáva-jící vylosované pořadí obou účastníků; je-li tento
součet menší rrež číslo udáva:lící počet účastníků
nebo jeJi mu roven, odeěte se jedna, ie-li větší' ode-
čte se číslo rovné počtu účastníků. Výsledek udává
žádané utkání. Je_li jedním z obou účastníků hráě
vylosovanÝ jako poslední, nutno číslo jeho od-
půrce násobiti dvěma a pak odečísti buď jednu nebo
počet účastníků. Systém tento platí pouze pro s u d ý
poěet účastníků' je-li tedy účastníků lichý počet'
nutno pro výpočet vzíti předpoklad, že účastníků je
nejblíže vyšší počet sudý.

Barva kamenů určí se Í'oynéŽ součtem ěísel' udá-
vaiících vylosované pořadí úěastníků. Je-li souče{
lichý, má hráč s niŽším číslem pořadí kameny bílé'
při sudém souětu naopak. Pravidlo toto neplatí však,
je_li jedním z odpůrců poslední hráč turnaie o su-
d é m poětu účastníků. Tento hráč má s prvou polovicí
úěastníků kameny černé, s druhou polovicí kameny
bílé.

Losovací tabulky systemu Moravcova.
V 1. čísle Časopisu čsl. šachistů, roč. XIX', podává

J. Moravec toto schema tabulek:

t
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3

7
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5
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4
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Číslice l_7 jsou psány v přirozeném pořadí ve
vysokých vlnovkách dolů a vzhůru opětovně tolikrát,
aŽ v místech ohebu vystřídají se všechny číslice
l-7.

Schema podává tabulku pro 7 hráčů. Podle ní
hrají v I. utkání protějšky přes první svislou čáru,
ě' 4. má volno; v druhém utkání podobně má volno
ě. l. a hrají spolu čísla protější u druhé svislé dělící
přímky atd. Schema lze doplniti ještě č. 8. a volní
vis-á_vis hráči hrají pak s ním po řadě podle utkání.
SvěřímeJi předním a horním barvy bílé, zadnim a
dolním černé, ie nástup hráčů i podle barvy stano-
ven a netřeba utkání rozepisovati.

Pořadí číslic můŽe býti podle systérnu Morav_
cova libovolné, ovšem musí býti stále zachováváno.
Na př. lze psáti nejdříve sudé, pak liché, tedy 2, 4,
6' l' 3' 5,7, a doplníme-li ještě hráčem ě. 8, ozna-
čeným c (complementární), máme tabulku novou.

c4 lc
4

6

I

2

7

5

I

3

5

Ó

4

2

c3c c7
Toto schema má proti schematu prvému výhodu,

že č,ís|a hráčů v ohebech (volných) jsou zároveň
ěísly utkání.

Systému Schurigova (Bergrova) lze systémem
Moravcovým docíliti tim, Že zvolí se pořadí 5, 6, 7,
l, 2, 3, 4 to jest nejdříve větší' potom malé číslice'
barva bílá pak se svěří zadním a dolním.

A. Pokorný z Brna modifikoval systém Morav-
cův v toto praktické schema, iež podává tabulku
Schurigovu:

I

2

3

4

I

7

ó

5

,
3

4

5

2

I

7

6

3

4

5

ó

J

2

I

7

4

3

2

I
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-. l{4.. sejdou se dvě stejné číslíce, má tato číslicepři liclrém poětu účastnm volno,- óri"iuo?ň poetunahradí se číslem vylosovaným l'"to 
_póšr.ái'r,;-i;

:,lg=*í řadě na druhém ňiJě; ; ,ióii'i íu"ac"řu p.ue*
mlste.

Tietzův systém rozdítení cen.
. I. tlonorují se jen ony partie, které byly vyhránynaí..nrůměr,-t. j. ony body, jichŽ rieaiiňičíi"urnaie oo-sáh.li nad 50% iimi dosazitólných l"o,{._Ěóářiocitene

l1d'pr-Y1rlŤ..se- s-.'clou' s'oučtďm pak še ácti tuina:ovytonď Výsledné číslo pak znač1 vÝši odměny za-bodooclleny nad pruměr.

. . Příklad: V mistrovském turnaji ÚlČŠ v Par-dubicích t923 ěinit pÍi 12 úč'ist"ióí.{ ;"iřkaždýmúčastníkem.-hraných partiích prtmei- s% loáa. Ňaotento průměr vyhráli: Walter'z%, PokornÝ i Yanet<'I% a Šerý 1 bod. Souče.t z. tuiiá:óií iono Zsso xe,glmpna za 7 bod' docílený nao"prřrmei -liso 
z=|

9!9.Kč, Ceny: Walter 650 X 2,/,:'l62i Kč,-Fokorný
929\]: 1300 Kč, Vaněk 650 x l%: s7š'Ke' 

_ 

*,ií650 Kč. ostatní by vyšli na prázdno.

^ 
II. řIonorují se jako sub I. jen partie vyhrané nacl

P1ůmpr' pÍih|iži se však tez t cóltovému_vysreoliu
yít(tt, t. i. těch, kteří docílili vice nez piíměru-. Bodý,jichŽ jednotlivec docílil nad průměr, náióoi-ie celtó-vým výsledkem téhož jedno[livce, šoučiný-só-sečtou,
součtem dělí se turnajový Íond, vÝslednď eisto znaeívÝši odměny za každý bod oíohó eisla, józ le sou_
činem bodů nad průměr a celkového vlištéotu.
. .Příklad: Týž turnaj jako sub I. Wa|ter 2,!l'
Lodů nad průměr X s (celkový výsleoek) :7b uoan,Pokorný 2,x7Il: 15 bodů, 

- vanct tl,xi : ioy4bodů, Šerý t x 6% :6%, i'odi._ Á_ov 
_n.úvto 

tr.lupočítati se' zlomky, doporučuje se ješiě nasóujti o"e-
ma,^tedy Walter 40, Pokorný 30, Vaněk zt, Š,eti Ia
bodů. Součet 104 bodů. Fond 4550 :I}4:-ls.zš za
kaŽdý bod. Ceny: Walter 43.75 X 40 _ 1750 Kč. Po-
korný 1.3'75 X 30: l3l2.5o Kč, Vaněk 918.75 Kč;'Š;rý
568.75 Kč.
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Postupem tímto se rozpieti mezi jednotlivými ce-
nami zvýší.

III. ChceJi pořadatelstvo honorovati též nevitéze,
lze postupovati tímto způsobem:

Celkový turnajový Íond rozdělí se na dvě části:
iond pro vitéze a fond všeobecný. Z tondu pro vítěze
honorují se jen vítězové, t. j. partie vyhrané nad prů-
měr, a to dle systému I. nebo II., z Íondu všeobecného
pak všichni účastrríci (i vítězové) dle poměru docíle-
ných bodů. Fond pro vitéze ěini buď 2/a celého iur-
najového Íondu, nebo lze jei stanoviti dle této Íor-
mulky: V (fond pro vítěze): C (celkový turnajový
Íond):P (počet bodů docílených nad průměr): M
(maiimalně'_ dosažitelný poěet bodťr nad průměr).
Maximálně dosaŽitelný počet M. pro turnai o libo-
volném počtu účastníků vypoěte se lehce takto: zÍidi
se tabulka, v niž A. vyhraje všechny partie, B. pro_
hraie proti A, C proti A a B, D proti A, B a C atd.
a sečtou se body docílené jednotlivci nad průměr.

P ř í k l a d: Týž turnaj jako sub I. a II' M: 18'
V:4550 (C):z (P) : 18 (M). v - 1770 Kč. Činí tedy
Íond pro víléze 1770 Kč, všeobecný fond pak 2780 KÓ.

Z Íondu pro vitéze připadne na 1 bod nad průměr
dle l. systému 252'85 Kč, dle I1. syst. 34'03 Kč' resp.
(násobitr-ti jsme dvěma, abychom se vyhnuli zlom-
kům) 17'01 Kč. Z fondu všeobecného připadne na kaž'
dý docílený bod 4Z't2 Ké'

obdrŽel by tedy z Íondu pro vítěze: dle I.: Walter
632't2 Kč,, Pořorný 505'70 Kě, Yanék 379'27 Kč, Serý
252'85 Ké, dle II. syst. Walter 680'40 Kě' Pokorný
510'30 Kč, Yanék 357'2t Kč, Šerý 22t'L3 Kě' Z ůonďu

všeobecného: Walter 336'96 (celkem I. 969'08 Kě'
II. 1017'36 Kč), Pokorný 315'90 (celkem I. 82l'ó0 Kě'
lI. 826'20 Kč), Vaněk 294'84 (celkem I. ó74'11 Kč'
lI. 652'05 Kč), Šerý 273'78 (celkem I. 526'63 Ké,
II. 494'gt Kč), Berger, Prokeš a Šífalda po 23l'66 Ké,
Schulz 210'60 Kč, Mikulka, dr. Procházka a dr. Vít_
kovský po 189'54 Kč, dr. Tereba 84'24 Ké.

53

Šachová notace.
Šachovou notací zove se zvláštní označení jed-

not|ivých polí šachovnice, aby bylo moŽno Yyjádřiti
slovem neb písmem tahy v partii učiněné. Sachová
notace je dvojí: algebraická, iiž uživaii všichni
národové kromě Angliěanů, Francouzů, Španělů a
Portugalců, kteří podrŽeli notaci popisnou.

Základ,em notace algebraické ie rozdělení
šachovnice ve sloupce s označenim písmenami
a-h (od strarry levé ku pravé) a v řady s označe-
ním číslicemi 1-8 (s dola nahoru). Průsečík sloupce
s řadou jest pole, iež obdrží označ,eni sloŽené z pís-
mene sloupcového a z číslice řadové. Tak na př.
sloupec e a řada 5 protíná se v poli e5. Sloupce i řady
poěítají se stále se strany bílého.

Kameny označují se vždy zaéáteč,nim písmenem
jich jména: K: král, D : dáma, Y - véŽ, S: střelec,
J= jezdec; P_pěšec se v partii písmenem ÍLeozna-
čuje. Psaní tahů vysvětlí několik příkladů: Dd1-d4
znamená, že d'áma s pole dl táhla na d4; Sfl X c4
znamená, Že střelec s pole 11 táhl na c4, pŤi ěemž bra|
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nepřátelský kámen na tomto poli stojící; e2-e4 zna-
mená' že pěšec e2 postoupil na pole e4. Malá rocháda
označuje se 0-0, velká 0-0-0.

Zkrácená algebraická notace vypouští oznaéení
pole původního stanoviště kamene a udává pouze
pole, na též kámen táhne. Na př.: e4 znač,i e2-e4i e3-e4 (při přehrávání jest ovšem ihned zÍeimo,
jaký tah jest míněn), Je5: jezdec táhne na e5, ab6 =pešec a bere na bX6. Vd7::véž b:ete na d7. Někdy
ovšem, aby Se předešlo omylům, jest třeba
oznaěiti přece písmenem neb číslicí původní pole ka-
mene: Vael -věŽ stojící na sloupci a táhne na el;
J3f5: jezdec stojící na 3 řadě (g3 neb e3) táhne
na f5.

Y kaŽdé řeči jest ovšem jiné označ,eni kamenů.
Bulharsky: Král : Car, Dáma : Carica,

VěŽ : Kula, Střelec : oficer, Jezdec = Koň, Pěšec :
Pješka.

Dánsky: K(rál) : K(onge), D(áma) = D(ron-
nins), v(ěŽ) : T(aarn), S(třelec) = L(Óber), J(ez-
dec) - S(pringer), P(ěšec) : B(onde).

Esperantskv: I(rál) : R(eÉo), D(áma) =
D(amo), y(éž) : T(uro), S(třelec) = K(uriero), J(ez-
dec) = Ó(evato), P(ěšec) : P(eono).

Estonsky: K(rál) : K(uningas), D(ama) -
L(ipp : korouhevník), v'(éž) - V(anker : viz),
S(třelec) : o(damees _ kopinník), J(ezdec) - R(at-
samees).

Finskv: K(rál) : K(uningas)' o(ama) : D :
Kuningatar, v(ěŽ) : T(orni), S(třelec) - L'(oppu),
J(ezdec) - R'(atsu). Uživá se též notace švédské.

řIolandsky: K(rál) - K(oning), D(áma) :
D(ame), Y(éž) : T(orn), S(třelec) : L(ooper) neb
R(aadsheer), J(ezdec) : P(aard), Pěšec : p.

Chorvatsky: K(rál) : K(ralj), D(áma) : D(a-
ma),Y(ez): T'(órň), S(třelec) _ L(ovac), J(ezdec):
S(kakač), P(ěšec) - P(ješak).

Azbuky se v Jugoslavii pro zkratky kamenů ne_
užívá.

ítalsky: K(rál) : R(e), D(áma) - o(onna),
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Y(éŽ) : T(orre), S(třelec) - A(lfiere), J(ezdec) :
C(avallo), P(ěšec) : P(edone).

Lotyšsky: K(rál) = K(aralis), D(áma) 
= 

D(a-
ma)' v(ež) : Ť(orriis), S(třelec) : L(aidnis), J(ez-
dec) = S(irgs)' P(ěšec) : B(andineeks).'M ař';rši.y: t<(.at) : K(irály), D(4ma._ V(e-
zeň.-ÝGil : Ě(astva), S(třeiec) _: F(utár), J(ez-
dec)': i'I(uszár), P(ěšec) _ G(yalog).'Něm';;kíi ťt'atl': K(ónic);D(áma) _ D(a-
..)._ Ý(8z) 

-: "t(urm), S(třelec) - L(áuÍer), J(ez-
deó) = S(pringer), P(ěšec) - B(auer).'Noňtiý' r(ía)': K(onge), D(áma) _'D(ron-
ninni. ý(ěz)"__Ťiáárn), S(trelec) - L(oper)' J(ez_
decJ : S(orinser). P(ěšec) - B(onde).'P o ň't'íi x(i'atl 

'= 
K(rol), D(áma). : D(a.ma) 

=rrr"t'náni'ťrĚz]';' w(ňža),"s(ťřelec) .: G(oniec),
.I(ezdec) = S(kakač). P(ěšec) : P(Íešak)."'*řu'.nlřd'íi-vi-'kt.it) : R(eiele), D(áma) =
D(";;j."v(ů;)'^i' rt,iinítl, S(tieĚc). : N(ebunul),
J(ézdec) = C(alul), P(ěšec) : P(!o-nql)._'--pu'.tv: 

k(rat) _ rň': K([o]r[o]l), Q(áma):
r : ř(;ň[ Ý(ei) = JI : L(adja), S(třelec) : C =
S(lon), J(ežáec) : K : K(oň)."''"šií'šťýl"viz chorvatsky. Azbuky se pro zkrat_
ky kamenů neuživá.

Švédskv: K(rál): K(ung), D(áma) =.D(rott_
ninnř'v"(Ězj": ťróiíl' s(tietň) =' .L(opar), J(ez-
dec)": S(pringar), P(ěšec) : B(onde).

Při notaci popisn é oznaěui1 se-.vodorovné
raoí iéz"ersircerni j_s' ale ka Žd'ý h r á ě počítá ie
; J".;; . i;_;; 

'' 
lakže na př' prvá řada bílého jest

óňó,i 
-ráo-"* Eó*et'o atd. Sloupce jsou označeny

ffi_čk"daiic"r, ieŽ sto!í v počátečním. postavení na

akř;iilň'i'iii. Šjóup.c e jěst' tedy sloupec králův'
d ;ilňóíďainv, i-ii_oupec králova jezdce' a sloupec
dámské véŽe atd.

Způsob psaní tahů jes.t obdobný zminéné iiž zkrá'

".ní-nóiáči.-Ne!prve 
náňi' " ká4ren' pak_ se uvede

řžli"ei,řilió"bčí u' 8i'r J ruov (po ěíta!íc..při bílých ka-
říffi;í';í bíiďň,-pÝí eernyótr 

'ód 
černeto)' na kterou

se má kámen postaviti.
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označení kamenů jest toto:
An g li c kv: K(rál) :K(ing), D(áma) : Q(ueen),

Y(ez) _ R(ook), S(třelec) : B(ishop), J(ezdec) :
Kt : Knight, P(ěšec) : P(awn), 0-0 : Castles K R,
0-0-0 = Castles Q R. Braní znaěi se buď X, neb
slůvkem takes. Místo číslice základní řady (|) uživá
se zkratky sq; na př. VÍl-e1 = R-Ksq, Sd7-c8 :
B-Bsq.

Francouzsky: K(rál) - R(oi), D(áma) :
D(ame), Y(ez) : T(our), S(třelec) _ F(ou), J(ez-
dec) = C(avalier), P(ěšec) : P(ion), 0*0 : Roq T R'
o-*-0-0 : Roq T D. Braní značí se buď X, neb též
pr(end).

Španělsky: K(rál) - R(ev), D(ámn) = D(a-
ma)' Y(éž) : T(orre), S(třelec) : A(lfil), J(ezdec) :
C(aballo), P(ěšec) : P(eon), 0-0 = Enroq T R,
0-0-0:EnroqTD.

Nezvyklý poněkud způsob psaní rr této notace vy-
světlí nejlépe následující příkladr,:

Česká notace:
L e2-e4 e7-e5
2. Js,|-Í3 Jb8-c6
3. Sf1-c4 Sf8-c5
4. c2-c3 Js8-f6
5. d2-d4 e5xd4
6. c3Xd4 Sc5-b4*
7. Jbt-c3 Jf6Xe4
8. 0-0 Sb4Xc3

Francouzská notace:
1. P4R P4R
2. C3FR C3FD
3. F4FD F4FD
4. P3FD C3FR
5. P4D PXP
6. PXP FsCD+
7. C3FD CXPR
8. O-O Fpr.C
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menávají se od leva osmou řadou počínajíc a sice tak,
že se oznaéují bílé Íigury velkou písmenou, černé
malou, číslicemi pak počet volných polí mezi nimi
a kolem nich v jedné řadě.

Anslická notace:
P-K4 P-K4
Kt-KB3 Kt-QB3
B-B4 B-B4
P-B3 Kt-B3
P-Q4 PXP
PXP B-Kts+
Kt-B3 KKTXP
O-O BXKt
Španělská notace:

P4R P4R
C3AR C3AD
A4AD A4AD
P3AD C3AR
P4D PXP
PXP A5CD+
C3AD CXPRo-o Axc

zaznamenala by se v české notaci takto: 8; 3S4;
1K1p4; 2pJk3; 2si1s2; 3p4; 5J2; D7. Táž úloha v angli-
cké notaci: 8; 3B4; 1K1p4; ZpKtk3; Zbktlb?; 3p4;
5Kt2; Q7.

Zaznamenáv ání ko respondenčn ích parti í.

Zvlášté výhodný způsob vynalezl p. Ferdinand
Kučera z Pardubic.

Z pÍikladl jest zřejmo, že možno po kaŽdém
tahu výěísti okamŽité postavu partie, aniŽ by bylo
třeba ji přehráti.

Při rochádě nlttno zaznamenati změnu posicp ve
sloupci krále i véže, píi bran1 vyznaěí' se vzetí
kříŽÍ<em v příslušném sloupci. Béře-1i se Íigura, do_
poručuje se poznamenati, která bylra vzata, na př.
DXSfl, nikoliv ien DXS, neb D'Xfl.

V iubrice pro poznámky zaznamenává se, kdy
tah došol a kdy byl zodpověděn.

V Anglii a Americe uŽívá se k zápisu postavení
partie neb úloh Forsythova Systému. Kameny zazna'

etvÍtažka Dra Dobruského

,:_#: ---
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Telegrafování tahů.
Nejjednoduším způsobem lze telegraficky ozna-

movati tahy podle následujícího označ'en1 šachovnice,
sestaveného L. Uedemanem v Chicagu.

Tučný tisk znaě1 éerná poIe.

JeJi linka telegrafní vyhraŽena na určitou dobu
a není třeba ohlíŽeti se na počet písmen ve slově,
opakuje se pravidelně protivníkův tah a k němu se
připojí vlastní protitah. Při rochádě znamená se
pouze tah králem.

Zaěálek španělské hry Vypadá takto:
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I postavení moŽno telegrafovati při čemŽ prvá
slabika značí původní postavení fisury (byf i promě_
nou pěšce vzniklé), neb pěšce, druhá pak nyněiší.
Na př.:

Bílý: Ke1' Dd2' Sc3' Sf3' Pe 3' e4' f5.
Černý: Kh8, Vg7, Vg8, JeS, Jf6, Ph7.
Gaga fafe dadi hahi gegi gego heto saza zave

mava vasa nati zezi,
nebo: Bílý: KsZ, DeZ, Dh8' Pc4' d3' e5' g4.
Černý: Ke7, DÍ4, Dal, PcS, g5'
Gake fage Íaza dedo feÍi geso keko sase raba

raho pepo vevo.
DluŽno připomenouti, že v šiÍrovaných telegra_

mech není dovoleno tvořiti slova s více než Sti písme-
nami.

České šachové časopisy.
Šach-mat. Český orgán šachový. Vydavatel a re_

daktor Vilém Freytag. Nákladem vlastním. Auto-
litografie Josefa Středy v Praze. Vydáno 8 čísel
1884-1885. Před tím vydána ještě 4 čísla menšího
formátu (nepravidelná).

České Listy' Šichové, ročník I.-IV. (1896-1899).
Vydavatel Jan Kotrč. Praha.

Šactrové Listy. ročník I.-III. (1900-1902). Vydava-
tel J. V. Štefanydes. Praha.

Časopis Československých Šachistů (před převratem- 
časopis Českých Šáchistů), ročnik I.-XIX. (1905

az tdzs). Roqnit I.-III. Vydavatel -Šachovní klub
Dobruský v'Praze. ostatní ročníky: vydavatel
Vydavatelské druŽstvo (doěasní redaktoři a ad_
ministrátor). Praha.

Šachový Svět. ročník I. (1925). Vydavatel JUc. M'
Soukup. Pardubice.

Česká literatura šachová.
Karel Bohuš Kober. Příruční kniha šachovní. Nákla-

dem J. L. Kobra v Praze. Praha 1875.
Přlbystav Valdovský (Ant. tlolman). Návod ke hře

šachové. Jičín l875.
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Knížky o hře šachové. K tisku upravil Ferdinand
M e n č í k. Nákladem Matice České. Praha 1879.

České úlohy šachové. Sbírka 32o vybraných úloh ša-
chových českých skladaJelů. Vydal Český spolek
šachovní v Praze. Úvodem opatřil Josef Pospíšil.
Praha 1887.

Děiiny hry šachové v Čechách od dob neistaršich aŽ
po náš věk. Studie kulturně lristorická. Napsal
Čeněk zib rt. Vydáno péčí České associace
šachové. Nákladem vlastním. Praha 1888.

Dr. Max Wellner. Několik myšlenek k theorii o hře
v šachy. Upomínka na turnaj trvaiící od měsíce
listopadu 1893 do listopadu 1894. Nákladem vlast-
ním. DomaŽlice 1895.

Dr. Max Wellner: a2-a4. K oslavě prvních českých
novin šachových dne 5' bÍezna l89ó vyšlých. Ná-
kladem vlastním. DomaŽlice 189ó,

Dr. Max Wellner. Prvni všeobecný český korrespon-
denčni turnai šachovÝ. Návrh. Nákladem vlast-
nim. Domažlice 1896.

Dr. Max \ťellner. Krátký přehled pětatřtceti normál-
ních otevření šachových. Nákladem vlastním. Do-
mažlice 1897.

o. Duras. Šachy. Nakladatelství Šimáčkovo. Praha
1902.

Návod ku hře šachové. Podává František Mou_
ěka. K tisku doplnil Dr. Ed. Mazel. Nákladem
Aloise Wiesnera. Praha 1903.

Dr. Jan Dobruský, Šachové.úlohy.'Uspořádal J o s ei
Pospíšil. Nákladem Šachovního klubu Dobru-
ský. Praha 1907.

České Melodie. Eine Sammlung von 202 Schachaufga-
ben von Josef Pospíšil. tlerausgegeben von
A. C. White und W. tl. Thompson. Mit einer Ein-
leitung von B. G. Laws und J. W. Allen. A. Stein's
Verlagsbuchhandlung, Potsdam 1908.

Partie mezinárodnich turnaiů šachových v Praze 1908'
Vydal V. Kautský. Nákladem vlastním. Praha
1909.

Záplsn1k českého šachisty. Dělnická knihtiskárna
v Praze. Nákladem vlastním. Praha 1909.

Jan Kotrč, Karel Traxler, Šachové itlohv z let 1884
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aŽ I9l0. S úvodem. Nákladem vlastním. Vídeň
1910.

IIra v šachy. Návod ku hře praktické pro zaéáteč,-
níky. Napsal Jan Kotrč. Nákladem vlastním.
Vídeň 1911.

Schaghprobleme weiss: Dame und ein Láufer. Eirre
Aufgabensammlung von Dr. Emil Palkoska
und Alain C. White unter Mitwirkung von
řI. Stárker. Verlag Veit & Comp. Lipsko 1911.

Šachová příručka pro zaěáteč,níky a pokročilé. Napsal
Frant. Velíšek. Nakladatelství Vaněk a Vo-
tava. Smíchov t9I2.

Rlce Gambtt. Srrplement to the FiÍth Edition, by
O. D u r a s. Published by fl. Cassel and H. Hel ns.
New York 1914.

Bohumir Distt. Šachové hry. Ve sbírce Rozmarné
črty. Nákladem krouŽku Svéráz. Praha t9I4.

Josel Pospíšil. Šachové úlohy l908-t916. (České Me-
lodie II.) Vydal Dr. Zd,enék Mach. Nákladem
vlasiním. Praha t917.

Šach _ mat! Základy lrry šachové pro zaéáteěni|<y.
Upravil Tomáš Sika. V5ld2| Alois RůŽička.
Karlín 1917.

Sbornik parttí. Vydali V. Kautský a L. Prokeš.
Díl I. České partie. Nákladem vlastním. Praha
t917.

Kalendář českých šachistů 1917. Vydal V. K a u t s ký.
Nákladem vlastním. Praha 1917.

Kalendář českých šachistů l9l8. Vydal V. Kauts ký.
Nákladem vlastním. Praha 1918.

Kaledář českých šachtstů 1919. Vydal V. Kautský.
Nákladem vlastním. Praha 1919.

Lehrbuch des Schachsplels. Im Auftrage des Arbeiter-
Schachklubs in Wien verfasst von Johann
K o t r č. Nakladatel Arbeiter_Schachklub ve Vídni.
Vídeň 1920.

VII. siezd Ústředni iednoty československých šachistů
l92l v Brně. Sbírka partií vydána nákladem Ústř.
jednoty českosl. šachistů. Sestavil za pomoci
úěastníků turnajů sjezdový výbor. Brno l92l.
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Královská hra v šachy. Nákladem knihkupectví Loren-
cova. IV. vydání. Tíebíě 192t.

Methodika šachu. I. Zák|adní Prvky. Napsal K a r e lopočenský. Nákladem Československých
podniků tiskařských a vydavatelských. Praha
1923.

BÓhmische Schachmlniaturen. Hundert aussewáhlte
Aufgaben bÓhmischer ProblemkompÓnisten. Zu-
samengestellt von Fr. Dedrle. Vereinigung
wissenschaitlicher Verleger Walter de Gruyter
et Comp. Berlín a Lipsko 1922.

Die Schachpartie. Anleitung ZuÍ selbstándigen, Íolge-
riehten Partieiiihrung von Johann Kotrč.
Verlag von tleinrich Faludi, Wien XIII. Vídeň
1922-1923.

Bohemian Garnets. A collection of 500 Chess Pro-
blems by M. Íl a v e l. Edited by G. }lume with
collaboration of Dr. J. Schumer, Alain C. White,
J. Fridlizius and otto Wiirzburg. Úvod napsal Fr.
Dedrle. - Strand, office oÍ ,The Chess Amateuro
1923.

Rudoll Kopecký. Šachy. Příručka pro začátečníkyi pokročilé. Nákladem E. K. RosendorÍa. Praha
1923.

Sbírka partii YIII. sjezdu Ústřední iednoty čsl. šachl_
stů v Pardubicich od 5. do 18. srpna 1923. Po_
známkamí opatřil Amos Pokorný. Nákladem
vlastním. Brno 1924.

Šachy. Rukovět praktické hry. Napsal K a r e l
Zmatlík' přehlíŽel oldřich Duras. Nákladem F.
Šimáčka' Praha 1909' - Druhé znaěné rozšířené
vydání 1915. - Třetí přepracované vydáni 1924.

Stručný katechismus hry v šachy. Pro první potřebu
z.ačáteěniktl napsal prof. K. Zm atlík. Nákladem
Ustřední jednoty československých šachistů. Pra_
ha l9?4.

Studle. Sestavil František Dedrle. Vydal Ša-
chovní klub Dobruský v Ptaze z Vydavatelského
Íondu Václava Kautského. Praha 1925.
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Šachové rubriky v českos}ovensku.
a) České a slovenské:

28. Řiien - Praha. Redisuje F. J. Prokop, Vršovice,
Štítného 637. Šachová rubrika denně!

Besedy Lidu - Praha. Red. Dr. Zdeněl< Mach, Král.
Virrohrady, třída maršála Foche 93.

Bratrství - Praha.
České Slovo - Praha. Red. Oldřich Duras, Praha

VII.' Dělnická l91.
Československá Republika - Praha. Red' Jan Ku-

Želka, Praha I1I., Karmelitská ul.' Státní tiskárna.
Český Dennik - Plzeri. Red. F. V. Kučera, Plzeň'

Radnice.
Český Směr - Plzeít.
Český Svět - Praha. Red. Lad. Prokeš, Smíchov''

Štefanikova 25.

Český Východ - Pardubice. Red. M. Soukup, Pardu-
bice' Villová 469.

Dorost - Praha. Red. JoseÍ Řitrosek, Ilorní Liboc
č. 6.

Illasy Poiizerské - Turnov.
Illustrator - řIabry. Red. M. Choděra' Kr. Vino'

hrady, Mánesova 75.

Kurýr - Brno. Red. Amos Pokoiný, Brno-Královo
Pole, Wilsonova 14.

Lidové Ňoviny - Brno. Red. Dr. Zdenék Mach (viz
Besedy Lidu).

Moravské Noviny - Brno. Red. Rudolf Procházka,
Brno-Královo Pole, Purkyňova 75.

Moravsko-Slezský Denník Moravská ostrava.
Red. Jar. Genttner, Smíchov, Jungmannova 8.

Národní Listy - Praha. Red. Jos. Dobiáš' Kr. Vino-
hrady, řlavlíčkova 99.

Národní osvobozeni -'Fraha. Red. Mil. tlavel,, Kr.
Vinohrady, Moravská 27.

Národní Politika - Praha, Red. Dr. Emil Palkoska'
Praha III.' Plasská 14.

Národný Dennik _ Bratislava. Red. J. Gavlík.' '-'."'í
Novd Piaha _ Praha. Red. Dr. E. Palkoska (viú*Nár.

Politika).

;
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Pisecké Listy - Písek. Red. o. Votruba, Nusle, Sva-
toplukova 4.

Prácheňský Krai - Písek. Red. Josef Balík' Písek.
Právo Lidu - Praha. Red. Dr. J. Semerád, Praha

IIl., ěp. 42.
Rudé Právo - Praha. Red. Fr. Tesák, Žižkov, ÍIav-

líčkova 35.
Salon - Praha. Red. R. Kopecký, Kr. Vinohrady'

tlavlíčkova 80.
Slovenský Denník - Bratislava. Red. Dr. A. Kere-

keš.
Slovenský Národ - Bratislava. Red. ' Ins. K. Weber'

Bratislava, Leinburgova 13 a M. tlavel (viz Nár'
osvobození).

Slovenský Východ - Košice.
šice, Živnobanka.

Sokolské Besedy - Praha.
Knín.

Studentský Časopis - Praha.
Český Svět).

Světozor - Praha. Red. Dr.
sedy Lidu).

Šťasné Noviny - Pardubice.
Bažant, Pardubice.

Tribuna - Praha. Red. Vilém
oldřichova 383.

Red. Juraj Šíma, Ko-

Red. J. Louma, Nový

Red. Lad. Prokeš (viz

Zdeněk Mach (viz Be-

Red. M. Soukup a J.
Veverka, Praha-Nusle,

Věstník čsl. stráže bezpečnostl - Praha. Red. Jan
odvárka, Žižkov, Lupáčova 12.

Zemé - Praha. Red. Lad. Knotek, Karlín, Palac-
kého 2.

Zlatá Praha
Besedy

Bohemia -kv 7.

- Praha. Red. Dr. Zdenék Mach (viz
Lidu).

b) Německé:
Praha. Red. f1. Pollak, Praha II.' Smeč_

Briixer Anzeiger - Most.
Deutscher Bote - Broumov. Red. A. Stonner, Brou-

mov.
Deutsches Yolksblatt - Chomutov.
Gablonzer Tagblatt - Jablonec n./N. Red. E. Schal-

loPP.
Grenzbote - Bratislava.
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Karlsbader Tasblatt - Karlovy Vary.
Morgenzeitung - Mor. ostrava. Red. Richard Réti.
Nordbóhmisches Tagblatt - Děčín. Red. Ing. M.

DÓrÍIer, Ústí n./L., Chemická továrna E. tlener.
Ostrauer Zeitung - Mor. Ostrava. Dr. Walter Mi-

chalitschke, Mor. Ostrava.
Pllsener Tasblatt - P|zeřt. Red. Schachsektion des

D. L. u. U. V. Plzeň.
Prager Á,bendblatt - Praha. Red. W. Neumann,

Praha III.' Karmelitská ul.
Prager Presse - Praha. Red. Dr. Zd'enék Mach, (viz

Besedy Lidu).
Prager Tasblatt - Praha. Red. W. Neumann (viz

Pr. Abendblatt).
Pressburger Zeltung - Bratislava.
Rumburger Zeltuns - Rumburk.
Saatzer Lnzeiget - Žatec.
Sudetten Rundschau - Opava.
Tagesbote - Brno. Red. Dr. J. Schiitz.
Teplttz-Schónauer Anzeiger - Teplice-Šanov. Red.

J. Schorr, Teplice, Wolframova ul. 2.
c) maďarské:

Prágai Magyar llirlap - Praha. Red. Dr. Zoltán
Vécseyl-Praha II; Štěpánská 16/IV.

Fédération lnternationale des Echecs.
(Mezinárodní šachová f ederace

F. I. D. E.)

Založena byla dne 20. července 1924 v Paííži
u příležitosti prvního mezinárodního amateursxetro
turna!e, pořádaného při VIII. olympiádě.

Podle protokolu o zaloŽení jest Mezinárodní ša_
chová iederace sdruŽením národních šachových svazti
a jest jejím cílem: rozvoj šachového umění jakoŽto
hry všeobecné, propagace myšlenky sjednocení svazů
a podporování všech mezinárodnich šachových akcí.

Do prvého předsednictva byli zvoleni:
předsedou Dr. A. R u e b, předseda fIolandského

šachbvého svazu (Nederlandsóhe Schaakbond), 39
Daendelsstraat, ÍIaag,
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místopředsedou L. P. R e e s, tajemník Britské ša-
cho'vé..federace (British Chess Federation), St. Aubyns
Redhill, Surrey,
- pokladníkem M. Nicolet, pokladník Švýcar-

ského šachového svazu (Société Suisse d' Ecňecs),
Mont-Riant 2, Neuchátel.

Protokol o založeni podepsali: za Anslii F. H.
Rawlins, za Argentinu R. Grau, za Belgii L. Weltjens,za Ceskoslovensko Dr. K. Skalička, za Finsko A.
TschepurnoÍÍ, za Francii P. Vincent, za řIolandsko
Dr. A. Rueb, za ltalii F. Marusi, za Jusoslavii J. M.
ovadia, za Katl'adu S. F. Smith, za Maďarsko J' Abo-
!yi, za Polsko T. Toubin, za Rumunsko J. Gudju, za
Španělsko de Penalvez, za Švýcarsko lvt. NicoĚt.

Dru-hý kongres F. I. D. E. konal se ve dnech 22.
až 26. č'ervence 1925 v Curychu.

Dosavadní předsednictvo (Comité central) zl'ole_
no bylo znoyu na tři roky.

Členy F. I' D. E. jsou tyto svazy (v pořadí iak
přistoupily):
1. Nederlandsche Schaakbond, řlolandsko.
2. F.ederazione Scacchlstlca ltaliana, Italie.
3. Ústřední Íednota československýóh šachistů, Če-

skoslovensko.
4. Fédératlon Frangaise des Echecs, Francie'
5. Soctété Suisse d'Echecs, Švýcarsko.
6. Fédératton Belge des Echecs, Belgie.
7. Brittsh Chess Federatlon, Anglie.
8. Magyar Sakkszóvetség, Maďarsko.
9. Federación Argentiná de Aiedrez, Argentina.

10. Federatia Romana de Sah, Rumunsko.
11. Correspondence Chess League ol America, Kanada

a Spojené státy severoamerické.
12. Finnlands SchackiÓrbund, Finsko.
13. Jugoslavenskl šahovski savez, Jugoslavie.

Podal přihlášku:
14. Deutscher Schachbund, Německo.

Šachová olympiada:
1924PaÍiŽ (l8 národů,54 hráčů). Skupina ví-

t éz ů:, I. Mattison 5%; il. Apscheneek 5, IIl' Qolle 4%',
N.-VI. Dr. Euwe, Tschepurnoff, Dr. Vaida 4, VII.

'wŠp+-'i; ii!*šši* '&* i j! řs
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Pa1au 3.%', VIII. Golmayo 3, IX. řIavasi 2'l. 3 o uté ž
m u Ž s t e v: I. Československo (f1romádka, Dr. Ska-
liěka, Schulz, Vaněk) 31, II. Maďarsko 30, III. Švý-
carsko 29, IY. Argentina 2Ť,!Á'.

Přehled českých turnajů.
(Před založením ÚJČŠ.)

Počátek českého šachového hnutí spadá do let
šedesátých devatenáctého století a soustřeďuje se nej-
vice v Praze.

Po dlouhou dobu jsou to jedině čeští úloháři' kteří
pronikají na poli mezinárodnim a dobývaií vavÍinu za
vavřínem. Ruch v praktické hře projevuje se v něko-
lika národních sjezdech, pořádaných v Praze Českou
asslociací šachovou, v jiných městech místními šacho-
vými nadšenci.

Nejvýznamnější sjezdy:
1872 Praha (18.-20. května). řIlavní (5): I. F. L'

Fischer 5%, il. A. Kvíčala 4ll, Makovský a Pac|t 3ló,
Dobruský 3. Vedlejší: I. A. Makovský, II. A. Jíra.

1886 Praha (ta.-ts. června). Skupinový (40).
Pořadí vitéztt v pěti skupinách: I. sk. Porges, J. Kví-
čala, Moučka, Dr. Maze|. II. sk. Traxler, Kellner, Cim-
burek, Waitzmann, III. sk. Kotrě, Dobruský, Dvořák'
J. Pospíšil. IV. sk. Paclt, J. Kvíčala, A. Kvíčala, K.
Pospíšil. V. sk. Fiala, GÓbl, Beneš, Poledna.

1887 Plzeň (14.-15. srpna). tllavní: I.-II. Kotrč
a Moučka. Vedlejší: Černovský, Wurscher, Kreibich
a J. Kesl. Turnaj na slepo (a): I. K. Traxler.

I89l Praha (11.-15. srpna). tIlavní (6): I. J. Kví_
ča|a 4. II.-III. K' Traxler a J. Kotrč 3%,lv. J. Paclt
3. Vedieiši A (8): I. K. Musil, II. L. Cimburek. Vedlejší
B: I. Warschner. Skupinové: Jodas, Toman, Kesl.

1892 Plzeřt (14.-15. srpna). Hlavní (6): I- Jos.
Kvíčaia 4%, il.'Traxler 3;%', |I. Musil 3. Vedle!ší:
I. J. Kesl, II. K. Kesl.

1896 Ml. Boleslav (5 června). I. P. Qumpe 4%,
Il. J. Íllinéný 4%.__' "is1ií_óiámólrc 09.-zt. srpna). Skupinový (16).
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Y1tězi: Dr' J. Kvíčala, Pelíšek, Vetešník, Dittrich a
Vašica.

1900 Vesetí_Mezimostí (29. července). Skupínový
(16). vítéz|- Polák, Tillmann, Jahn, Kiihnel.

1900 osyky (18.-24. srpna) (9). I. B. Přikryl
7%', il, P. K. Traxler 6, III. Brach 5.

1901 Pardubtce (10'-12. srpna). Skupinový (20).
Yitézi: Engler, Brach, Valenta, tIostáň, Cumpe.

1901 Veselí-Mezlmosti (18. srpna). Sk-upinový (20).
Yitézi Valc, Koloušek, Ktihnel, Bušek' Sauman.

1902 Yeselí-Mezlmostí '(3. srpna). ÍIlavní (7),

I. P. i(. Trailer 6, II. o. Duras 4!l', III. J. Švejda
3tl. SkupinovÝ (32).

1902 Blansko (15.-19' srpna)' tIlavní (7). I. o.
Duras 5, II. Rodkovský 5, III. Partai 4'l. Vedlejší
(6). I. Kellner.

1904, Plzeřt. ÍIlavní (4). I. o. Dwas 4%', l|. Y.
Císař 4. Skupinové (28). Yitézil Vetešník, Engler, A'
Kvíčala, Taussig, Havlíček, Kolb, tlorníček.

Rozvoi českého šachu, zakládání nových klubů
a vzrust počtu členů pomáhá i přímo nutí české ša-
chisty, aby se seskupili v národní ' šachový svaz'
póínéisi.t'_'akladů, néŽ zaniklá iiŽ Česká associace
Šachová.

Ústřední jednota českoslov. šachistů.
založena bvla dne 8. záíí 1905 v Praze pod názvem
nÚstřední iednota českých šachistůu, který změněn
v nynější na mimořádné valné hromadě dne 25. ledna
1919.

Výbor: Předseda: min. rada B. PeníŽka; I. mp'
řed' Fř. Dedrle; II. mp. Dr. tt. Procházka;'iedn. Fr.
Štrobl, Bubeneč, Bubenečská 25; pokl. pí. Vl. Trey-
balová; členové výboru: Dr. Vl. Mrazik, Dr. J. Pechar,
Á. potórný, Jul. Procházka, J. Rašovský, In-g. K. We-
bór, n. Záiadil; náhr' B. FoŠenbauer, R. Hlinka, F'
noíat u J. Kaván; revis. F. KochlÓffel a B- Stěpánek'

Jednota pořádala dosud 9 siezdů řádných a l mi_

mořádný.
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I. Praba 1905. Hlavní turna j (7). I. o. Duraso
5]l, II. L. Taussig 3%, IU.-IV.K. Treybal a A. Dušek
3. Vedlejší (10). I. Šerý 7, II. Baroch 6, III.-IV.
Kautský a řIostáň 5%, v.-yL tlacar a Dobiáš 5.
Skup inový (24\.

II. Brno t907. Turnaj o mistrovství (10).
I. Fr. Treybal* 7' II.-IV. Brach, Prokeš a K. Treybal
6, V. Tausig 5%. Íl l a v n í (10). I. Stokláska 8, II.
KroÍta 7'Íl', III. Šerý 6%, IY. Bart1k 5%, V.-u.
BrÓckl a Mlodzik 4%. v edlejší (8). l. Maze|,
II'-III. Karras a Slezák. Skupinový (6).

III. Praha 1909. Mistrovský (9). I' o. Duras
7%,, il. K. Treybal* 6, III. Prokeš" 5, IV. Fr. Treybal
4%, v. Engler 4. tI lavní (12). I. Hromádka* 9'
II. Šerý 9, III. KroÍta 8, IV. Vítkovský 7, V. řIakl 6,
VI. Mikulka 5%. v edle jší (12). I._IV. řIavlíček'
tlusák, Musil a Schmitt. Skupinový (12).

IY. Plzeň 1911. Mistrovský (8)' I. o. Duras
6, II. řIromádka 5%, III. Prokeš 5, Iv.-V. Ander-
litzka* a Dobiáš* 4. ÍI|avní (l2). l. Pokorný* E'l',
II. Milka 7%, UI. Schubert 7, IV. Bílek 6' v.-VI.
RůŽička a Trčala 5%,.Skupinový (10).

Mimořádný siezd v Mladé Boleslavl l9l2. S k u-
pinové turnaie (36). Y1tézi:, Dobiáš, Milka, Kaut-
ský, řlašek a Karras, Richter' Pokorný.

V. Ml. Bolestav 1913. M i s t r o v s ký (to). t. nro-
mádka 6%, I. Fr. Treybal 6, III.-V. Prokeš, Rétix
a Tenner* 5%, vI. Dobiáš 5' tI l a v n í mezinár' (t5).
I. opočenský* llll, II. Gargulák 10' III.-N. Jacob-
son a Mitovský (Skalička\ 9%, v. Hajn 9, VI. Milka
8%, vIil.-yIII. Koloušek a Stokláska 8. Vedle jší
(24). I. Krtička' II. tIašek, III. K. Vaněk, IV. tlanuš,
V._vI. Arnold a Tereba, VII. rÍýbl' VIII. Piskač'
IX. Dlask. Skupinový (28).

VI. Praha 1919. Mistrovský (6). I. pr. Schu-
bert* 6Il,II. opočenský 6, III. tlašek* 5%,N. Prokeš
5.tIl a vni (l2).I.-II. Mitovský (Skalička)* aSchulz{'
9%', lJI. Krtička 7%, ly.-v. Tereba a Yanék 6%,
VI.-VII. tlajn a Sova5Il. Vedleiší (16). I. Skála,

*) Dobyl mistrovství ÚJČŠ.
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II.-III. Berger a Červený, IV. Šifalda, V.-VI. Chra_
mosta a Pokorný. Skupinový (I2).

VII. Brno 1921. Mistrovský (1z). I.-III. říro-
mádka' Prokeš a Dr. K. Treybal 8, IV. Šerý (Jareš)o
6%,, v.-yII Haidan, Schulz 

-a 
Vaněk* s%.- tll av i i

^ 
(l2).I. Kilián (Kvíčala)o 8, II. Svaěina 7,%,lil.-'Iy.

Gargulák a Kopřiva 7, Y. Zabodroczky 6,%,, VI. Perna
5. tI l a v n í B (l2). I. Bush (M. Walter)* l0%, il. Ši-
Íalda 9' III' olexa 8, IV. Szakmary 7, V.-VI. Berger
a Thelen 5Íl,yL Friedl 5. Vedleiší A (1z). I. Ko-
márek, IJ. Rašovský, III. Beránek. Vedle jší B (11).
I.-II. Brázda a odehnal, III. Mohelský. Skupino-
vý (a).

YIII. Pardublce 1923. Mistrovský (12). I. M.
Walter 8, II. Pokorný 7%' Iil. K. Vaněk 7, IV' Šerý
6%', v.-yil. Berger*, Prokeš a Šifaldao 5%. ÍIlav-
n í A (l2). I.-II. olexa* a Průcha* 8, III.-IV. Karlín-
ský a Thelen 6%, Y.-YI. Mizera a Mohapl 6, vII.
Kopřiva 5%. Íllavní B (16). I. Krtička* 12, |I. J.
Walter n%' UI'-IV. Brázda a Zaiiěek 9'%, v.-yL
Jandera a Jeřábek 9, VII. I1ranička 8%, vilL-Ix.
Semerád a Šabršula 8. Vedlejší A (s). I. Fišer,
II. Hofman. Vedlejší B (9). I. Dušek' II. Ctibor.
Skupinový (7). Studentský (10).

IX. Bratislava 1925. Mistrovský (11). I. R.
Réti 9 (přeborník ČSR 1925-1927), II. ing. Eng| 6%,
III.-V. Pokorný, Schulz a Teller 5%, YI.-YIJ. Ílaida
a M. Walter 5, Hlavní 

^ 
(|2). I. Grgurič* 8,

II. Šfastný 7%, Iil. PraŽský 7, IV.-v. Rašovský a
Thelen 6l%', YL-Y|L tlofman a May 6. tI l a v n í B
(12). I. L. Burian* B%, Il. J. Walter 7%, IIl. Sova
6%', |Y.-Y. Kašpar a ing. Rajnoha 6, VI.-VII. Míchal
a Poisl 5%'. |1l av n í C ,(|2). I. Ramharter* 8, II.-III.
Louma a Steiner 8, IV. ins. Weber 6%, v. Gargulák
5%, w.-yilI. Kopřiva, Mayerhófer a Štěpánek 5.
Vedlejší A (l2). I' Reimoser, II.-III. Treiný a
Žák' y e d I e j š í B (11). l. Bažant, II. Benda. S k u p i-
nový (ó). Studentský (6).

Na valné schůzi ÚJČŠ dne 15. srpna 1919 v Praze
položen základ k utvoření menších organických celků'
ieŽ by se samostatně spravovaly, přece však ÚJČŠ
podléhaly a byly administrativním prostředníkem
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mezi ústředím a spolky. Usneseno zÍiditi v Čechách
5 žlp, na Moravě a Slovensku po jedné. Později na_
staly v tomto rozdělení změny a počet žup vzrost|
na 9.

Brněnská Župa ÚJČŠ.
Založeta 28. prosince 1921. Předs. Rudpli Pro-

cházka, Brno_Královo Pole, Purkyňova 75; jedn. F.
Janoš, Brno-Královo Pole' Poděbradova tř. 67; po-
kladník F. Vaněk. Sídlo Župy: Brno.

Turnaje o přebornictvi župy;
I. Třebič 1922 (8).I. Engel ď'%', L Carsulák 5rl,

IIt. řIaida 5, IV. PokornÝ 4%'. H l a v n í: I.-IL Brázda
a Přeček.

II. Znojmo tg2á (4)- I. Berger 4, II. Svačina 4.
tI l a v n í: I. Šárka, II. tIoiman.

III. Brno 1924 (10). I. Engel 8, II. tíaida 7,
III. Teller 6. Hlavní: Šťastný, Veselý a Gerold.

Na valné hromadě Župy dne 17. srpna 1924 za-
ložena by|a klubovní soutěŽ Župní - Memoriál
Trčalův.

I. t924l25 (6). I. Spolek českých šachistů Brno 5,
II. Šachový klub Aljechin 4.

Jihoěeská Župa ÚJČŠ.
Za|ožena dne 4. prosince 192l. Předs. Bohuslav

Zavadi|, mp. J. Smazal, jedn. Emil Plesnivý, Šach.
odbor YMCA, České Budějovice; pokl. řluso Vodiěka'
ředitel spořitelny, České Buděiovice' pořad. F. Vít'
matrikář F. Petrásek' redaktor J. Balík, zapis. A.
Krásný. Sídlo župy: České Budějovice.

Turnaj o přebornictvi župy'.
I. České Buděiovtce 1925 (5). I. Válek 4, u. Štěrba

3:4. Íl l a v n í: I. Prcha| 5Il.
SoutěŽe klubů:
1923 G\. I. Spolek českých šachistů v Písku.
Táborský spolek šachistů Fiala na valné schůzi,

dne 22. inora 1923, založil putovní cenu - F i a l ů v
m e m o r iál - pro zápasy klubů Jihoěeské Župy
ÚJeŠ.

l. 1924 (2\. I. Spolek českých šachistů v Písku.
lI' 1925 (3). I. Spolek ěeských šachistů v Písku.
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olomoucká Župa ÚJČŠ.
Založena 18. února 1923. Předs. Dr. J. Drlík,

olomouc, Radnice, mp. Jos' Rašovský, Šumperk,
jedn. Dr. V. Mohapl, adv., Šternberk, pokl. V. Sloup_
ský' olomouc. Sídlem župy se olomouc.

Turnaje o přebornictví župy;
I. olomouc 1922 (l0). I. Rašovský 7%,, il.-Iy.

Mayerhófer, Mikulka a Dr. Mohap| 5%. tI lavní:
I'-II. Dominec a Ženč,ák.

II. Uherské líradiště 1924 (5).I. Mikulka 4, II. v.
Í[anák 2%, III. Dr. Mohapl 2. ÍI|avní: I. Mlčoch,
II. Stojan.

Pražská Župa ÚJČŠ.
Založena 27. ěervna 1921' Předs. Dr. Jar. Pechar,

Nusle, Nezamyslova l10; mp. Jan odvárka; jedn.
Arnošt Poisl, Vršovice, Grégrova 24; pokl. A' Dlabal,
Bubeneě 458. Sídlo župy Praha.

Turnaie o přebornictví Prahy:
I. 192I (l2). I. K. tlromádka 8, II. Fr. Treybal 8,

III. Dr. K. Treybal 7' Iv. K. opočenský 6%'' v. M'
Choděra 6' VI'-VIII. tlašek, Prokeš a Schulz 5%'.
(Turnai pořádán Šach. odb. S. K. Meteor, Kr. Vino_
hrady.) řI l a v n í A (18). I. Krtiěka l4%, Il' Karlínský
13, III. Tima 12%,lv. Průcha l1%, y. řIain 11, VI. Kou_
novský l0%,, yI]. Jandera 10. tI l a v n í B (t+). l. nx_
ner l0rl, II. ř1orák 10, III. tlronský 9, IV.-V. Bielaw-
ski a flrdlička 8.

II. 1925 (l0). I. J. řIašek 6%, I. řIromádka 6,
III. Šerý 5%, |v.-y. Dobiáš a Thelen 5. 11 lavní:
I. Poisl' II._V. Friedmann' Kuliš, ReiÍíř a Runza.

SoutěŽ klubů:
Usnesením výborové schůze ze dne 18. bÍezna

1909 založil Šachovní klub Dobruský v Praze k uctění
památky Dra Jana Dobruského soutěŽ pro pražské
a předměstské kluby o putovní cenu -MemorialDra Dobruskétro. (Viz vyobrazeni v Časopise
čes. šachistů ročník III. 1908i09 str 136' vII. 1913
str. 27, neb XVI. 1922 str. 90.)

Pohár předán roku 1911 ÚJČŠ' která usnesením
výborové schůze ze dne 30. záii !921 odevzdala iei
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PraŽské Župě ÚJČŠ pro soutěž o je!í klubovní přebor_
nictví.

I. 1909/10 (5). I. Šachovní klub Dobruský A 4.

II. Í9l3 (7). I. Šachovní klub Dobruský A 6, II' Ša-
chový klub Smíchov 5.

íIl. ]f]'3lu, (8). I. Šachovní klub Dobruský A 5%,

II. Šachovní klub Dobruský B 4%.

IV. 1919 (9). I. I. Československý klub šachistů
v r,luiticr' Á s, ir.-ttI. Šachovní klub Dobruský A a

Šachovní klub Prokeš 6.

v. l919l20 (5). Nedohráno.
yl. lg2ll22 (7). I. Šachovní klub Dobruský 6'

II.-úi: r č.'toštó".nský klub šachistů v Nuslích a
Dělnický klub šachistů Praha 4.

yl]r. tg22l23 (q). I. Šachovní klub Dobruský 8'

II. I. Československý klub šachistů v Nuslích 6'
yill. lg23l24 (8). I. Šactrovní klub Dobruský 6'

II. Šachovní klub Aliechin 6.

IX. lg24l25 (8). I. Šactrovní klub Dobruský 7'

n. ocii'ictl;-klub' šachistů Praha ď'%.

Severoěeská župa ÚJČŠ.
' Založena 22. éervence 1923. Předs' Dr' Karel
M"Ň;;;.-;auótat' Ml. Boleslav; mp. Dr' Staněk'
ii;-úil'l;h". 

-a pótt. K. Dlask, Ml.' Boleslav, hlavní
sklad'tabáku. Sídlo Župy: Ml. Boleslav'

Turnaje o přebornictví žttpy:.

I. Nvmburk tg22 (5). I. Seidl 3%, ll' Thelen 3'

n.ťoiri,í'žv). rrÍávni: I. Petrnoušek, Il' Urbánek'
II. Mladá Boleslav lg2á rc).I.Bílek 4%,II' Petr_

noušek 4, III. Dlask 3. tllavní: I. Zimmermann'
II.-III. Jindra a Jiroušek.

III. Poděbradv 1.9za (7)' I' Čerediev 4}Á' |I' Ílesek
4. tllavní: I. Kuliš.

IV. Kolín tg25 (4).I. R. Réti 3, II'-III' opočenský
u wuti€i-tlL 

-Ťuinď 
o přěbornictvÍ župy.: L''Dr' Vít_

to"'.ří"o'_ii: Ťňói;ň 5%, lil. Staněk 4%. Í1l a v n í:
I. Kolář, II. Roháček.
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SoutěŽ klubů o přebornictví župy:
I. t923l24 (7). I. Šachový klub Stará Boleslav 5,

II. Ukrajinský klub šachistů v Poděbradech 5.
II.l924l25 (7). I. Šachový odbor A. F. K. Kolín 5,

II. Klub šachistů v Nymburce 5.

Severozápadni župa ÚrČŠ.
Založena dne I. listopadu !925. Předs. J. Kozelka'

pošt. ředit. Ústí n. Lab.; mp. M. Ciprián' proÍesor,
Teplice-Šanov, jedn. Václ. Kraus, Střekov u Ústi n. t .,
pokl. K. Český, Krásné Březno. Sídlo Župy: Ústí n. L.

Slovenská župa ÚJČŠ.
Založena 29. ěervna 1924. Předs. Dr. Vavro Šro_

bár, Bratislava; mp. Dr. A. Štefánek; jednatel ing.
Karel Weber, Bratislava, Leinburgova 13' pokl. řed.
J. tlrbáěek. Sídlem Župy jest Bratislava.

Tu'rnaj o přebornictvi župy:
I. Trenčanské Teplice t924 (12).I. M.Waiter lO%,

II. Engel 9, III. Pokora 8Il, IV. Zabodroczký 8.
H l a v n í: I. Weinber ser 8ll, II. Ing. Allerhand 8.

Východoěeská župa ÚJČŠ.
Založena 15. bÍezna 1925. Předs. pošt. insp.

Jindřich Soukup; jedn. Jiří Bažant, Pardubice, Slad-
kovského 422. Sidlem Župy jsou Pardubice.

Západoěeská župa ÚJČŠ.
Založ.ena 15. července 1922. PÍeds. A. Kamberský;

mpředs. Fr. Šilpoch; jedn. JoseÍ Kondr, Plzeň, ÍIrněíř_
ská 2; pokl. Dr. JoseI Klein' Plzeň' Třída čes. lec,. 20.
Sídlem župy ie Plzeťl.

SoutěŽ klubů:
I' 1924 (8). I. Dělnický klub šachistů v Plzni 6/z.
II. I92s (9). I. Spolek českých šachistů Slavie

v Plzni 7IÁ.

Deutscher Schachverband in der Čechoslovakei.
Za|ožen 28. bÍezna l92I iako svaz německých

šachových klubů v republice. Předs. Viktor Tietz,
Karlovy Vary. Siezdy:
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___ I. Teplice t922 (16). I. Dr. Thanhofer, II. Gilg,
III. Ins. Gróger, IV. Dr. Scholze.

II. Ústí nad Labem t923. A (10). I. Gi]'g, 7'%, L
Baumsartl 6%; B (16). I. Lamprecht, II-TII. Funk
a Schiketanz.

. Ill.Chabařovlce 1924. I. Gils 8, II. Dr. Zimmer
l'/2.

IV. Broumov 1925 (8). I.-II. Gilg a Lokvenc 5,
lII. Bauer 4Íl.

Cizozemské šachové svazy.
Anglie'

Dne 18. ledna 1841 za|ožena první šachová jednota
1'he Yorkshire Chess Association, která
pořádala sjezdy: I. Leeds, v lednu 184l' u. Wakefield,
v listopadu 1841, III. Halifax 1842, Iy. Huddersfield
1843, V. Nottinsham 1844.

V roce 1852 přejmenována při sjezdu v fIullu na
The Northern and Midland Counties
Chess Association, v roce pak 1857 na ětvrtém
sjezdu v Mánchestru utvořena z niBritish Ch e s s
Association, jeŽ však pozděii přestala vyvíjeti
činnost a poíádáni menších národních turnajů pře-
vzala nové se utvořivší Co unti es Che s s As s o-
c i a t i o n. Ke konci devatenáctého století seskupily se
anglické kluby v několik jednot, které pak staly se
členy mohutného britského svazu.

Brittsh Chess Federation,
založená dne 7. května t904, sdruŽuje tyto jednoty:

1. Northern Counties Chess Union,
2. Midland Counties Chess Union,
3. Southern Counties Chess Union,
4.London Chess League,
5. Scotish Chess Association,
6. South Wales Federation,
7. Calcutta Chess Society,
8.British Correspondence Chess

Association.
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. _ V -některých 
jednotách utvořily se menší svazy,jako: Lancashire, Yorkshire, Devonshire, Middlesei,

Kent, Essex, Surrey, Sussex a tlerts Cóunty Chesš
Associations.

Irské kluby sdruŽily se v lrlsh Chess Assogiation.

British Chess Federation,
předs. Rev. A. G. Gordon Ross; jedn. Leonard P.
Ree_s, ,St. Aubyns, Redhill, Surrey; pokl. H. E. Dobell,
21 (obertsonstr., tlastings, pořádala tyto turnaje:

I. Ilastings t904 (12). I. Napier 9, II. Atkins 9.
II. Southport 1905 (12). I. Atkins 8%, I.-m.

Sherrard a Ward 7.
IIL Shrewsbury 1906 412). I. Atkins 8%', II. Mi-

chell Ttl.
IV. Londýn 1907 (l2).I. Atkins 7%', ]l-v. Black-

burne, Michell, Sergeant a Wain.vtright 6rl.
V. Tunbridge Wells 1908 (12). I. Atkins B,

II. Ward 6%.
VI. Scarborough 1909 (12). I. Atkins 8,1, II. Bla-

ke 8%.
VII. Oxlord t9t0 (12).I. Atkins 8%,11.-il1. Black-

burne a Yates 7:%'.
VIII. Glasgow 1911 (12). I. Alkins 8rl, II. Yates

8%..
IX. Rtchmond l9l2 (12). l. Griffith 8, II.-III. H.

G. Cole a Yates 7%.
X. Cheltenham 1913 (12). I. Yates 9, II. Ma-

hood 7%.
XI. Chester 1914 (12). I. Yates 9tl, Blackburne

'e%.
XII. Ilastinss 1919 (Victory Consress), (12). l. J.

R. Capablanca l0%, II. Kostiě 9|%, Iil.-Iy. Thomas
a Yates 7.

XIII. EdinbouÍch 1920 (12). I' Scott 9, II. Thomas 8.
XIV. Malvern t92l (12).I. Yates 9, II. Thomas 8.
XV. Londýn 1922 (16). I. J. R. Capablanca 13,

II. A. Aljechin 1I%, ill. Dr. M. Vidmar 11, IV. A. Ru-
binstein l0%', y. Bogoljubov 9' VI.-VII. Réti a Dr.
Tartakover 8%. fllavní: (l2). l. Michell 8, II.-III.
Blake a Seitz 7'%, IV. Berndtson 7.

i'*.-
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XVI. Portsmouth-southsea 1923 OZ\. l. Thomas
9, II. Yates 8%. fllavní: I. Aliechin to/2, |I. DÍ.
Vajda 8.

XVII. Southport 1924 (I2).1.
8. ř1 lavní: I. A. Rubinstein 11.

Atkins 8%, II. Yates

XVIII. Stratlord-on-Avon 1925 (12).
II. Yates 8%. Hl a v n í: I.-II. Drewitt
rovskli 9Íl.

Argentlna.

I. Atkins 9rl,
a Znosko-Bo-

Federación Argentlna de Aiedrez za|oŽena dne
28. záÍí 1923. Předs. Ing' Enrique A. Puiadas, gen.
sekr. Juan M. Monty Luro, Buenos Aires, Viamonte
927, iedn. R. Grau, Esmeralda 135, Buenos-Aires.

Národní turnaje:
1921 Buenos Aires. I. Reca 18''1, II. Villegas 18'

III.-N. Lynch a Grau 17.
1922 ltlontevldeo. I. Grau 14, II.-IV. Illa, Coria

a Yillec,as I2%.
1925 Montevideo. I. Palau 10, II.-III. Grau a

Reca 9.

Baltické státy.
Balttcký syaz, založen dne 14. dubna 1898, sesku_

poval v Rusku šachové kluby v okolí Risy. Po svě_
tové válce zanikl'.

Sjezdové turnaje:
I. Rtsa 1899 (12). I. R. Behting 7'%.

II. Dorpat 1901 (8). I.-lV. Behtins, Rosenkranz'
Dr. Sohn a Stamm 5.

III. Reval 1904 (10). I.-II. Gregorv a Ostros- '
sky 6%.

IV. Rica 1907 (6). l. Rosenkranz 4.
V. Ltbava lglt (16). I. A. Kubbel 12' .

VI. Mitava l9t3 (l5). |. Ílattmann l1Y.

Belgie.
Fédération Belge des Echecs za|ožena 19. pro_

since 
-ts20- 

Předs.- J. Tackels; jedn. L. Weltiens'
Twoolingstraat 90, Antverpv; pokl. Ed. Lancel, 79 rue
Gillon, Brusel.
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Sjezdové turnaje:
I. Brusel 1921 (T). I. Boruchovits.
II. Antverpy 1922 (5). I. Colle.
III. Gent 1923 (8). L Koltanowski.
IV. Brusel 1924 (6). I. Colle.

Dánsko.
Dansk Skakunlon seskupuje šachové kluby dán-

ské podle étyÍ žup, jeŽ obsahují tyto okrsky:
I. Kodaň, Kodaň-venkov, Frederiksborg, řIolbák,

Soró, Praestó, Maribo a Bornholm;
II. odense, Svendborg, SÓnderborg a tladerslev;
III. Ribe' RingkÓbins, Vejle a Aarhus;
IV. Vibors, Randers, Aalborg, fIjÓrring a Thisted.
Předs. J. Giersing, Kodaň, K. NÓrragade 16.
Sjezdů pořádáno dosud 15.
XY. Randers 1924. I. Kier 7.

Finsko.
Flnnlands Schackiórbund, jedn. Dr. Yrjó Vihe-

roksa, Vuorikata 3, tlelsinki, vznikl teprve po válce
a pořádal roku 1925 svůj třetí turnaj. Nejlepšími hráči
finskými jsou: Á,natol Tschepurnoff a E. Malmberg.
Pietarinkatu l0, říelsinki.

Turnaj o přebornictví:
1922 llelsinkt (12).1. A. Tschepurnoff 9%.

Francie.
Fédération Frangalse des Echecs založena dne 19.

bÍezna l92l. Sídlo: 85, Faubourg St. Denis, Paris
(Stratégie); předs. Fernand Gavarry, ministre pléni-
potentiare 14, rue Alfred-de-Vigny, Paris VIII. Jedn.
P. Vincent, 38, rue des Moines, Paris XVIL

Sjezdové turnaje:
l. Pařiž 1923 (4).I. G. Renaud 4.
II. Štrasburk 1924 (13). I. Crépeaux 8'l'
III. Niza 1925 (9). l. Crépeaux 6'l.

Ilolandsko.
Nederlandsche Schaakbond seskupuie v deseti

okrscích '(Noord tlolland, Zuid tlolland, Utrecht, Gro-
ningen, ZwolIe, Deventer, Twente, Noord Brabant,

-Y-. :

:
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Zeeland' a Limburs) 82 klubů s 2560 členy.
Předs. Dr. A. Rueb, flaag, Daendelss-tr. 39;-.Íedn.

J. řIartogensis, (egentesselaan 39, Ťlaag a _I;^$ H.
J. Wildenboer' Waldorpsltí_ 280' řIaag. -Turnaj o misttoÝství svazu:.-'- '

1924 Amsterodam (10). I. Euwe 7, II. Davidson
6, IIL DT. Olland 5.

, Italie.
Na popud Accademie degli Scacchi di Roma za-

Ložena byla v roce 1898 Unione Scacchistlca ltaliana.
Čestným presidentem zvolen byl'"ltrál italský Viktor
Emanuel III., tehdy ještě dědičný princ neapolský.
Předsedou svazu stal se baron G. Sonnino a poklad-
níkem proÍ. A. Guglielmetti. Unione sdruŽovala pouze
jednotlivé hráče, nikoliv kluby a pořádala n*{ ně
sjezdy ve větších městech. Úředním orsrírrgr!';ff&Tp
byl nejprve španělský časopis "Ruy Lopea.et'i$nilÍi'':
vIastní časopis oRivista Scacchistica.Iťalianďě'.-DušL
šachového Života it alského, obratnýrq'' b.!ea4j!4Í.gÍe,ÍÍ}'
a redaktorem byl proÍ. A. Guglielmetťt'*tW| ffisFr ú_

nyní veškeré spolulr.áce vzdal. Unione. přestalď vy'
,rijeti činnó't Éonďéň roku 1913, ačkotrv ,sq.'dosud'. '
úředně nerozešla' Dr. G. Bonanno di Viareffii.po-_.
kusil se v roce 1913 a l9t4 utvořiti svaz ÍnEeÍ'šatho'
vými spolky a připravil již příslušné stanovy, neŽ
ieho námaha zůstala marnou pro tehdejší lhostejnost
ostatnísh šachistů.

Národní turnaje:
Řim tszs, I. P. Seni; Llvorno 1878, I. L. Sprega;

Miláň_ 1881, I. C. Salvioli; Benátky 1883' I. ť- Zan-
nóni; Řim 1886, I. F. Zannoni; Turin 1892, I. Dr. V.
Torre;'Řím 1900, I. A. Reggio; Benátky !9p1; l. 4'
Reesio: Florencle t905. l. A. Reggio: Milán 1906'
I. -G-' Martinolich; Řím' l91I, l. M. Gladig; Janov
I9l?, L U. Schenardi; Yiaressio 1912, I. A. Batori;
Bologna 1913, I. A. Reggio; Mtlán 1916' I.-A.{eggi'o;
rrritaň tstp, I. RosselliJ Viareggio 1920, I.'-Rosselli;
Janov 1920, I. Rosselli; Milan 1922, I. Rosselli.

Dne 2ó. záÍi t920 za|ožen byl ústřední svaz ša-
ctrových spolků - Fe d'etazlone Scacchisti_
ca ltaliana. Předs. Ing. Luisi Miliani. ':
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Sjezdové turnaje:
I. Viareggio l92t L Marotti.
Il.Terst_íszl 0z\. I. Johner 9%, I. Qanal 8%',

III. Jates 7%,/,*v. Dr. Tarrasch 7. Í1lavní: Dr.
Daveglia a Zd,. Formánek.

III. Folisno 1924 I. Rosselli.
IV. Bologna 1925 I. Monticelli.

Jugoslavie.
Ju goslaven ski šahov s ki s avez. Předs.

Dr' Milan Vidmar, mpředs. Nikola Konjoviě' jedn.
Kosta RoŽič, Zagreb, Ilica 36 (te|eton 222).

S j e z d o v é t u r n a j e:
I. Celie 1921 (13). I. Dr. A. Erdev 9'/2.
II. Novi Sad 1923 (16). I' Čiriě l1.
III. Subotice t925 (18). I. Dr. Gyórgv 12' II.-itI.

Ing.. Feuer a Dr. Singer 11%.

Maďarsko.
Již pÍ ed |za|ožením maďarského šachového svazu

pořádány byly ná'rodní turna je:
I. Ráb 1906 (9}. l. Balla Í0%.
II. Stoličný Bětehrad 1907 (15) I..Forgács 11, iI.

až III. Abonyi a Székely 10.
Teprve dne 15. ledna 1911 ustavil se Magvar

Sakkszóvetség, který pořádal tyto tuiltaje:
I. Pešť 1911 (lď). I._II. Balla a Barász 6%.
II. Temešvár t912 (15). I. G. Breyer l9ý2, |LDÍ.

Asztalos 9rl.
lII. Debrecín 1913 (6). I. Dr. Asztaltls 7, II.-I]I.

Réti a Sterk 6. \_ 
V únoru roku 1913 byl svaz rozpuštěn a za|oŽen

znovu pod stelným názvem dne 6. listopadu 192l.
Předs. Dr. Koinet Exner; mp. J' Abonyi, Karoly
kórut 3/II., Budapešt VII.; jedn. Dr. Jiří Négyesy'
Budapešt VII., Sándortér 4lII.

Siezdové turnaje.
I' Ráb 1924 (15). I. Dr. Nagy 10, II. Przepiórka

g%, lil:' Ďr. Aszťalos 9, lv.-v. Dr. Vajda a_Vukovič'sil', Ýl-iil. i. Steinér a M. Walter 8' Hlavní:
I. Merényi. 
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JI. Debrecín l'925 (14). I. Kmoch 10' Il.-IIl. P.
Johner a Dr. S. Tartakover 8%, Iy.-y. GrÍinfeld
a Vukovič 7%. Hlavní: I. Réthy a MÍiller.

Německo.
Podle anglického vzoru za\ožen byl v roce 186l

Rheinischer - zvaný od roku t862 - Westdeutscher
Schachbund.

Sjezdové turnaje: I. 1861, II. l862, III' l863, Iv.
1864 vesměs v Dússeldorfu' V' 1865 Elberfeld' VI.
1867 Kolín n. R., VII. 1868 Cáchy (4) 1. Dr. Lange,
2. Anderssen. VIII. 1869 Barmen (6). 1. Anderssen,
2. Minckwitz; IX. 1871 KreÍeld (6) 1. L. Paulsen,
2. Anderssen; X. 1876 DiisseldorÍ, XI. 1877 Kolín n. R.,
XII. 1878 Frankfurt n. Moh. (10). l. L. Paulsen 8,
2. A. Schwarz 7%', 3. Anderssen 6, XIII. 1880 Brun-
švik (l1). l. L. Paulsen 8, 2. Yr. Qiemann 7%, 3. A.
Schwarz 7.

Roku 1868 za|ožen Norddeutscher Schachbund.
Sjezdy: I. 1868 flamburg, II. 1869 fiamburs (6)
1. Anderssen, 2. L. Paulsen, III. 1872 Altona (5)
l. Anderssen, 2. C. R. Neumann.

Dne 19. listopadu t87l zíízen Mitteldeutscher
Schachbund, který pořádal dva sjezdy: I. 1871 Lipsko
(6) l. Anderssen, 2. Dr. Mieses, II. 1876 Lipsko (6)
1. Anderssen.

Za|oženim německého svazu šachového přestaly
tyto svazy vyvíjeti činnost.

Deutscher Schachbund, e. V. ustaven
dne 15. ěervence l879. Počet členstva kol 15.000.
Předseda: W. Robinow, řIamburg 37, Abteistr. 23,
jedn. A. řIild' ohrdruf, Strengestr. 1.

Ve svazu jsou následující zemské iednoty:
1. Bayerlscher Schachbund, 2. Zweckverband Kólner
Schachvereine, 3. Mecklenburgischer Schachbund, 4.
Mlttelrheinischer Schachbund, 5. Nlederelbischer
Schachbund, 6. Niedersáchsischer Schachverband, 7.
Oberrhelnlscher Schachbund, 8. Ostdeutscher Schach-
verband, 9. Pommerscher Schachbund, 10. Rheinisch-
Westlálischer Schachverband' 11. Saaler Schachbund'
12' Saarlándlscher Schachverband, 13. Sáchsischer
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Schachbund, 14. Schleslscher Schachverba{d, l5'
Šchwábischór Schachbund, 16. Thiiringer Schach-
bund, t7. Westlálischer Schachbund.-_ ítirno sváz stojí Brandeburgischer Schachverband
(Berlín) a Deutscher Arbeiter Schachbund:

Siezdy svazu:
i. Lipstó |87g (l2).I. B. Englisch 9%,.il.-L. Pau'|-

..n 
-s,lij. 

Á. Šchwarz 7, IV. M. Bier 6Il'. tllavní:
I. Lehmann.-'-ii. 

Bertin 1881 (17). I. J. H. Bl.ackburne 14, II'
J. t1. Zuckertort 11, III- a IV. M. J. Čigorin a S. Wi-
nawer laÍl. tl l a v n í: I. v. Bardeleben.

III. Norimberk 1883 (19). I. S' Winawer 14, II'
J. ř1. Blackburne l3l,III. J. Mason L2, Iy. J: Berger
ll%,, y. C. v. Bardeleben 11. tI l a v n í: I. Tarrasch'-- iV. Hamburk 1885 (18). I' J. Gunsberg 12' II'-VI'
;. n. ntactlurne, B. Englisch, J. Mason, Dr' S' Tar-
rásch a M. Weiss l1%. Í1lavní: I. tlarmonist'_ --Ý. 

nrantiurt n. Moh. 1887 (21). I. G' H' Macken-
zie is,_Il:-]ii. l._-ri._ niaótnurn" a M' Weiss 13%,

iÝ-. Ó.'v. Bardeleben 13, V.-VI. J' Berger a Dr' S'
Ť;ň;.ii íž:Ýn. B. Englisch ll%. Í1lavní: I' J'
H. Bauer._ - 

vI. Ýratislav 1889 (l8). I. Dr. S. Tarrasch 13,

II. a IÍi. A. Éurn a J. Mieses lo%,lV--yll C' v' Bar_
oót.l.n, J. Gunsberg, L. Paulsen a J. ÍI. Rauer 10'

Hlavní: I. E. Lasker.
VII. DráŽďany 1892 (17). I. Dr' S. 'Ta-rr_asch 12,

II.*IIi. J. Makořetz a M. Porges 1oI/z, lY'-Y' c'
Mu'.o u A. Walbrodt 10. tIlavní: I. Lipke'

VIII. Ktel 1893 '(národní; 9). I.-II' C' v' Bardele_
ben a A. Walbrodt ó, III. Lipke 5. t1 lavní: I. Siich_
tinc._ x. Lipsko 1894 (18). I. Dr. S. Tarrasch Í3'l,
II. Liplie rá, III. R. Teichm pnn 72,IV.. Y. J. řI. Black_
6;.;ó 

' 
A.'Walbiodt |1%'. Í1l a v n í: I. van Lennep'

X. Elsenach 1896 (jen hlavní a vedle!ší turnaje)'
I. W. Cohn a R. H. Barnes.

XI. Kolín nad Rýneq 1393 (16)' I' A' Burn tlll''
il.-iv: w:__čóňň ]ií.-Ótsó'i' a Ř. charousek l0'l,
Ý: W. Sieiniiz g%, vl._yil. K. Schlechter a J' W'

!
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9-howalter 9, VIII. J. Berger 8, Ix. D. Janovski 7Íl.řllavní: I. Lówenthal a Pavelka.
_-XII. Mnictov 1900 (16). I.-II. řI. N. Pillsbury

a_K. Schlechtet 12, III. G. Maróczy 12, IY. A. Burir
l0%, y. c. Marco 10, vI. W. Cohn 8. Hlavní:
I. Swiderski a Loerbroks.
-_ _)(III. ÍIannover 1902 (18). I. D. Janowski l3%,
ll. H. N, Pillsbury 12, Ilil.. H. E. Atkins 1t%, Iy. I'.
Mies,es _11, V.-VL W. E. Napier a H. Woli i0, VII.
M. J. Čigorin 9, VIII. Dr. A. olland 8/,. tI li v n í:
I. John a Fleischmann (Forgács)'

X.IV. Koburk 1904 (národní 13). I.-III. C. v. Bar-
delehfn, K. Schlechter a R. Sviderski 7%, IV.-V.
Dr. o. S. Bernstein a G. Marco 7. ÍIlavirí: I. A.
Neumann, Fahrni a Przepiórka.

XV. Norlmberk I90ó (17). I. Fr. J. Marshal| l2'%,
II. o. Duras 11' III.-IV. L. Forgács a K. Schlechter
10%, v. M. J. Čigorin l0, VI.-VII. řI. Salve a řI.
Wott 9%, VIII. E. Cohn 8. H l a v n í: I. S. Tartakover.

XVI. D:iisseldorl 1908 (16). I. Fr. J. Marshall It'I1,
II. G. Salve 10, III. R. Spielmann 9%, Iy. W. John
9' V. J. Mieses 8,%, vI. H' Síichting 8. řIlavní:
I. F. Kóhnlein a K. Moll.

XVII. Ilamburk l9l0 (17). I. K. Schlechter tt%,
II. o. Duras 11' III. A. Němcoviě 10%, N. R. Spiel-
mann 10, V.-VI. Fr. J. Marshall a R. Teichmann
9:/,, yil.-Vlll. A. Aljechin a F. J. Dus-Chotimirskij
8%l H lavní: I' Rotlevi, Barász a Johner.

XVIII. Vratislav l9t2 (18). I.-ll. O. Duras a A.
Rubinstein 12, Iil. R. Teichmann ll,l, ry.-V. K.
Schlechter a Dr. S. Tarrasch 11, VI. Fr. J. Marshall
9%', yil. R. Spielmann 9. tllavní: I. Gregory a
Kriiger.

XIX. Mannhetm 1914 (18). Po vypuknutí světové
války přerušen za stavu I. A. Aliechin 9%, II. Dr.
I!1. Vidmar 8%, Iil. R. Spielmann 8, IV.-V. G. Breyer
a Fr. J. Marshall 7' VI.-VII. R. Réti a D. Janowski
6%. Í1l a v n í A přerušen za stavu I. tlalegua 8,
II.-III. Rabinovič a Tenner 7%, Iv. Ahues 6%, t1 l a v-
ní B: I. J. Brach a Rudněv.

XX. Berlín 1920. (]en hlavní a vedlejší turnaje.)
I. F. Sámisch' K. PahI' o, Zander a K. Ahues.

85

XXI. ÍIamburk lg2l (národní t2). L r.. Post 8%',

II. F. Sámisch 7%, ||l. Schlage 7' Í|lavní: I. o.
Wegemund a Preusse.

xxII. oyentausen 1922 (národní 12). I. E. Post
7%, I. Carls 7, III.-V. Antze, Schlase a Wasner
6%. HIavní: I. Emmrich a Moritz.

xxIiI- Frankiurt nad Moh. 1923 (národní 10). I.

Griinield 7%, lfr-.lil. Post a Wagner 5%. Í|l avní:
l. M. Bliimich.

xxrÝ. Ýratislav tg25 02).I. Bogollubov 9%, |l'
\ěmcovič 7%, Illr'_|y. Rubinstein a Wagner 7. v
až Y\' Beckeí, GriinÍeld a Réti 6. tl l a v n í: I. tlolz_
hausen a Machate.

Nizozemská Indie.
Nederlandsch-Indlsche Schaakbond seskupuie 27

klubů. Předs. J. Gouwentak, Riouwstraat 108, Ban-
<loeng, jedn. P. Schún, Rantia Ekek, pokl' J. Idema
Kartiniweg 19, Bandoeng.

Norsko.
Norsk Schaklórbund za|ožen v červenci 1914'

Předs. Ferdinand Edmann, oslo; jedn. o, Trygve
Dalseg.

Síezdových turnajů pořádáno dosud deset'
X. Osto 1925 (16). I. Brekke 7.

Polsko.
Šachový svaz nebyl dosud utvořen.' Pravděpo-

oobnc 
-budóu 

všechny polské šachové k]uby rozdě-
i.ní do dóseti okrskí á sice: Varšava, LodŽ, Lvov'
iii_dt""' rtóin? st ezsto, Po zn aňsko,- Br o mb er-s, Eialo__
;td;"Ýi'il; 

_I-utÍn. 
Éřebornictví LodŽe drŽí tr{und,

Varšavy Kohn a Krakova Dr. A' Ameisen'

Rakousko'
lsterreichischer SchachYerband

za|ož{n' rz_piósiňc" 1920. Předs. J.tlanačiko; iedn'
Ďi.třut" t<""o*i- Víd.ň VI., Gumpendorler Str' 96'

-Ť

I

t

{

I

* JiŽ odstoupili.
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Sjezdové turnaje:
I. Videň l92l. A. I.-II. Dr. Krejěík a Kmoch,

B. I. Becker, C. L-II. Miiller a Dr. Gruber.
II. Videň 1922. L tI. Miiller 6' II. A. Wolf 5' III.

Lokvenc 4/r.
III. Yídeň 1923 02). I. Dr. Tartakover 9, II. Réti

8%,|il. Spielmann 7%,Iy.-y. GrÍinfeld a L. Steiner 7.' 
Iv. videň 1924 0Ď.I. Diinmann 9,ll.Lokvenc 8]l.

Rumunsko.
Federatia Romana de sah; iedn' chri-

stian Leu' Str' Burcei 4, Bukurešt.
Národní turnaje:
1906 Bukurešť (6). I' S. ÍIerland 8' II. Gudju 6.
192t Bukurešť (17). I. A. Gudju 14.

Šachový u,rro, .ur1}'1llu"'u" byl, aniŽ bylo
třeba ústředí, dlouhý čas vyspělými kluby v Petro-
hradě, Moskvě, Kyjevě a Lodži. Teprve dne 10. dubna
l9t4 založen Yšeruský šachový svaz, který trval
i za bolševiki až do roku 1924, kdv bvl nucen se
přetvořiti v sekci neivyšší rady tělesné výchovy a
tim zanikl.

Ačkoliv tedy nebylo před světovou válkou žád'
ného ústředí šachového v Rusku, přece pořádány
byly tyto, velmi silně obsazené, všeruské tur_
naje:_ -_'I.'Moskva 

1899 0). L Čigorin 10, II. E. ŠifÍers
7%. lll. Levickii 7.'li. moirv" tsot (18). I. Čigorin 16%, II. Šiffers
14. III. Janowski l3%.' 

III. Kyiev 1903 (19). I.'Čigorin 15, II. Bernstein
14' III. Jurieviě l3/z.- ' Ň. Éeirohrad 1906 (17). I. G. Salve 13, II'-III'
A. Rubinstein a Blumenfeld Í2, lv- Znosko_Borovskii
7t%.

Y. LodŽ 1907 (13). I' A' Rubinstein 9, .II. Alapin
8%, lll.-lv. Salve a Znosko-Borovskii 7%.

VI. Petrohrad 1909 (17). I. Allechin 13, II' Rotlevv
12, III. Gregory 1t'%,
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VII. Petrohrad 19rl (22). I. M. Levickij 1ó' II.
|-lamberg 14%, |il. Jizbiřskii l3%.

VIII. Petrohrad 1914 (1s). I.-II. Aljechin a Něm-
covič 13Il, III. Flambers 13.

Yserossiiskii šacbmatnyi sojuz.
(Všeruský šachový svaz,)

1922 Petrohtad (12). I. LówenÍisch 9, II. Rabino-
viČ, 8'l'.

1923 Petrohrad (13). I. Romanovskij 10' II' Ló-
wenfisch 9.

1924 lltoskva (18). I. Bogoliubov 15, II.
novskii t2%.

Vsesoluznala šachmatnaia sekclia vysšeho
lysičeskoi kultury.

Roma-

sověta

(Všesvazová sekce nejvyšší rady tělesné výchovy')
1925 Leningr"6 (16). I. Bogoljubov 14, II' Lówen_

fisch 13.

Severní Amerika.
Kanada a Spolené státy severoamerické tvoři

svými šachovými lednotami Corf espon-9ence
ó'ň;'- í'ague'of America, jedn' Albert T'
Leise, Avenue A, Nový York City.

Skandinavie.
Šachové kluby Dánska, Norska a Švédska po-

rádaiý společně ké konci 19tého století šachové tur_
naje. Při posledním turnaji:' -'-is99 xóá"n ttt), I. J. MÓller 8%, ll' tl' Krause 8'

"atoiěÁ' 
lvt one'20.'srpna 1899 svaz - Nor.diska

ilíilřibitundei -, který sQruŽuje šachové
š"řir.i-Ďán'í.i-Élň.t u' Norska a Švédska'. Předs'

^í;;ili' 
Á"áéišó". GÓteborg VII'; jedn' .A' Ahlberg'

óďt.;il';;_L._-Óóttiin, Djuršholm, o_...l'elrmann a J.
čř.^i"i.'r"baň,-š. Luno a Artur Lifeldt, oslo'

Turnaje:
I. ailbdň t90t (l1). I. J. MÓller, II' J_' Fridlizius'
ii._ř'řřňiiiĎóa'(íil. I. J. Giersing, lI'_Iv' MÓl_

ler, S!óberg a Táckholm'
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III. Stockholm I90S
Langborg.

(6). L A. H. Pettersson, Il.

. IV. Kodaň 1907 (5)-. I. Leonhardt 5%,ll.-']flI. Ma-
Í-9cry ? Schlechter 4%. Hl a v n í (1l). l. V. Sjóberg,II. F. Englund.

- _-V. Gótebors 1909 (4.) I. Viomat 7, lI. Leonhardt5' III. Duras 4. Íllavní (8): l. r. niiáiiziui; ii. G.
Nyholm.

^ VI. Stockholm tgIZ '(tt). I. A. Aljechin g%, lI. E.
9o.h! 7'III. G.'Marco 6'/,,1y. Dr. ollana š,z,'ý.Ř.
Spielmann 5. ř1 l a v n í: I.- A. Larsson'' It. É-'t-iung'-green.

' .. 
Vrl. Kodaň_1916 (8)' I. Johner 5, ll'-IV. Krause,

LÓwenborg a Marchand 4%.
V!Lr. Kristianla t917 (6). I. Nyholm 7,Tl, II.BeÍndts-

son 6'1.
IX. _9iite-!org t9t9 (tZ). t.-tl. A. Otsen a R. Spiet-

mann'7Yz, III.-VI. tlaralds, tlaakanson, LÓwenborg
a Sjóberg 6. Hl avní: I' A. Nilsson.
' --X. Kodaň t924 (ll)' I. Němcovič 9|/z, II. P. Johner
8, III. Nilsson 6%.

Spoiené státy severoamerické.
' United States Chess Association založena pů-

vodně dne 24. dubna 1899, obnovena dne 9. července
1921. Předs. Walter Penn Shipley, Philadelphia,
iedn- Philip B. Driver, Ridlev Park, Philadelphia.

Severoamerické šachové sjezdy poslední doby:
-_ -_V_-llI._Atlantlc Cltv t92t (IZ). I. 

-Janowski 
8%,

II. Whitaker 8, III. JaÍfe 7.
I|. !ak_e. ÍIopatcong 1923 (l4). I.-II. Kupchik a

Marshall 10%, ill. Janowski 10.

Španělsko.
Federacion Aiedrecista Espanola zaloŽ. dne 15.

Í!ina_1922. Předs. general Don José Esponera; mp.
Dr. Est. Puig y Puig, Barcelona, Diagnoi 4lg.

Švédsko.
Sveriges Schacklórbund za|ožen 2. záÍi 1917.

SdruŽuje Stockholms Schackfórbund s l5, GÓteborgs
Sch. se 14, Málardalens Sch. s 9, Smaalands Sch. s 10,
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Yístgotu-oat-Bohus Sc.h. s ^8, Dalarnes Sch. s 10,Skaanes Sch.'s 7, Blekinse ScÍr. s s, Ýáimráíás sót'.S 5' ostergÓtlands Sch. s 3 kluby, kromě 64 přímo
připojený_ch spolků. Počet členstvá'pres +boó. preos.
Ludvík Collijn, Stockholm; *p. É.iti-órišón. cot"-
!o.g; jedn' E. Jacobson, Stockholm, rtuň'Ňóila xý.-kogata 31.

Sjezdových turnajů pořádáno devět:
IX. Trollhátúan t925. I. o. Kinnmari 5%.

Švýcarsko.
. Schwelzerischer Schachvereln (Société Suisse

d'Echecs) založen dne 2. června. 1889.'Éňdš. pňi.-Á'
W. Miiller; mp. Dr. Ch. de Roche; poki. prot. M.
Nicolet, _Neuchátel, Mont-Riant z; ieai. Prof-. Dr. C.
Bugu", Curych a K. de Wattevilie, 4 bis Chemin de
Miremont, Ženéva.

Svaz pořádal do roku 1914 dvacetětyři sjezdové
turnaje. Po válce:

IIY. St. Ilavel 1920. I. Dr. Voellmy.
XXVI. Naumburg 1922. I. Dr. Voellňy.
XXVII. Bern t92J. I. H. Johner.
XXVIII. Interlaken 1924. L Zimmermann.
XXIX. Curych tgzs. I. p. Johner.

Přehled mistrovských turnajů.
(Většina svazových .":lljlu]i., uvedena v přehledu

'-- t!.st_!-on1tÝ4 (16 účastníků). I. A. Anderssen, II. G.Wyvill, III. E. Williams, IV. H. Staunton.
1857 Manchester (8). I' L. LÓwenthal, II. Boden.
18!7 NovÝ York (16). I. P. Morphy, II. L' Paul-

sen, III. Th. Lichtenhein, IV. Dr. B. J.-Raphael.
tq98 Birmingham (t6). I. L. Lówentňai' II. Falk-

beer, III. Owen.
l8ó0 Cambridse (8). I. J. Kolisch, II. Ch' Stanley.
186l Bristol (8). I. L. Paulsen, II. Boden.
1862 londýn (14). I. A. Anderssen 12, II. L. Paul-

sen ll, III. J. Owen 10. IV. A. Macdonell 9.
t865 Dublín (5). I. w. Steinitz, II' A. Macdonell.

i
l

i
I

i
I

'j
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t86ó Londýn (5). I. c. de Věre.
1867 PaÍiŽ (13). I. J. Kolisch 20, II. S. Winawer

19, III. W. Steinitz 18, IV. G. R. Neumann 17.
1867 Dundee (10). I. G. R. Neumann 7%, il. W '

Steinitz 7, III.-IV. A. Macdonell a Yěre 6%.
1870 Baden-Baden (9). I. A. Anderssen 11, II. W.

Steinitz lO%,ilI.-IV. J, H. Blackburne a G, R. Neu-
mann 10.

187l C|eveland (9). I. G. tl. Mackenzie 14,lI. Í1.
Hosmer 13, III. J. H. Elder l2%, lV. M. Judd l1Z.

t872 Londýn (8). l. W. Steinitz 7%, l|. J. Í1.
Blackburne 5, III. J. H. Zuckertort 5.

1873 vídóň o2). |. W. Steinitz 22%, II. J. il.
Blackburne 2l%, ilI. A. Anderssen 19, IV. S. Rosen-
thal 17.

l8;il4 Chlcago (13). I. G. H' Mackenzie lo/', il. Í1.
tlosmer 10, III. Judd 9.

l8t6 Philadelphta (9). I. J. Mason l0'l,ll. M. Judd
9%. III. tI. E. Bird 8%.

1877 Lipsko (12). I. L. Paulsen 9, II. Anderssen
s%.17i.'r. Ě'7uitó.iort e%,IV. S. Winawer 7/z'

1878 Paříž (l2). I. J. tI. Zuckertort 16%, ll' 3'
Wináwér 16%, iil' J' tI. Blackbwne l4%, IV' G. H.
Mackenzie 13. V. H. E. Bird 13.''^-'išií'ř'"i;"r''j"á-(sj. i Čisórin 8%, \. Alapin 6%,
lll. Schiffers 5%."' išóď'Ň;'í Ýorn (10). I. G. tI. Mackenzie l3Il,
II. J. Grundy l3%', |L Ch. MÓhle 13._' -isíó 

štřrský 
'Ilradec (l?)' |. A. Schwarz 7, II'

Minkwitz 6%', ru. Weiss 5.
ragďwteibaden (16). I.-III. J. tI. Blackbur4e' B'

nnslišóh u Á_ Sch*a'ťtt,lv. E. Schalopp 10%'.

1882 Vídeň (18). I.-II. W. Steinitz a S' Winawer
24.llí.-j' M;ió' n'lv'-v. G. H. Mackenzie a J' lI'
Zuckertort 22%, yl. J. H. Blackburne Zl'h.
----i-8-8;-l.o"dVn (ta). I. J. H. Zuckertort--22, II' W'
Steinřřrí,'iil.__l._rÍ. Ětáctlu'ne |6%, |v' M' Či_
gorin 16.-""iaáš'Ilerelord (11). I. J. tI. Blackbur_n-e 8_' II'-III'
H. E. Ěira_á_É. šótráttbpp 7'%, N. G. tI. Mac_kenzie 7'
'_ "isft'i""dýři]Ó. i. l. H. Blackburne p%, I|' A'
Bu.n šŽ; iíiliv'-l' Gunsberg a S' Taubenhaus 8'

9l

1886 Nottingham (10). I. A. Burn 8, II. E. Schal-
lopp 7, IIL-IV. J. Gunsberg a J. H. Zuckertort 6.

1888 Bradiord (17). I. J. Gunsberc l3%, II. G. H.
Mackenzie 12, III.-ly. C. v. Bardeleben a J. Mason
11. V. A. Burn 1011.

t889 Nový York (20). I.-II. M. Čigorin a M.
Weiss 29, III. J. Gunsberc, 28%, IV. J. H. Blackburne
27, V. A. Burn 26, VI. S. Lipschntz 25'%.

1889 Amsterodam (9). L A. Burn 7, II. Dr. E. Las-
ker 6, IIL J. Mason 5'1.

1890 Manchester (20). L Dr. S. Tarrasch l5rl,
II. J. H. Blackburne l2%', W.-IV. H. E. Bird a G. t1.
Mackenzie 12, V.-VL J. Gunsberg a J. Masot 1l'1.

ts9o Štyrský [Iradec (7). I. J. Makowetz 5, II. J.
H. Bauer 4%, Iil. Dr. E. Lasker 4.

1891 Londýn (9). I. or. E. Lasker 6%, il. Black-
burne 6.

1892 tondýn (l2). I. Dr. E. Lasker 9, II. Mason
7%, I]J. Loman 7, IV.-V. Bird a Locock 611.

1892 Bellast (10). I.-ll. J. H. Blackburne a J.
Mason 5'1,.

1893 Nový York (14). I. Dr. E. Lasker 13, II. Albin
8%, Ill.-Y. Delmar, Lee a Showalter 8.

l893l94 Nový York (to). l. tI. N. Pillsbury 7,
II. tlodses 6, III. Showalter 5'1, IV. Albin 5.

t894 Nový York (11). I. W. Steinitz s%,II. Albin
6%, |il'-Iy. řIymes a Showalter 6.

1895 Hastings Qz). f n. N. Pillsbury 16%, ll. M.
Čisorin 16, III. Dr. E. Lasker l5%, Iy. Dr. S. Tarrasch
14. V. W. Steinitz 13, VI. E. Schiffers 12, VII.-VIII.
Bardeleben a Teichmann t1'1.

1895/96 Petrohrad (+). I. Or. E. Lasker ll%,ll.W.
Steinitz 9%, Ilť'. tI. N. Pillsbury 8, IV. M. Čigorin 7.

1896 Nortmberk' (19). I. Dr. E. Lasker 13%' Il. G.
Maróczy l2%, xl.-Iy. H. N. Pillsbury a Dr. S.
Tarrasch 12, y. D. Janowski 1l%, yl. W. Steinitz 11,

VII.-vllI. K. Schlechter ď A. Walbrodt 10''4.
1896 Budapešť (13). I. M. J. Čigorin 8%, |I' R.

Charousek 8%, Iil. H. N. Pillsbury 7/,, Iv.-V. D.
Janowski a K. Schlechter 7.

1897 Berlin (20). I. R. Charousek 14%, ll. A. Wal-
brodt 14, III. J. n. Blackburne 13, IV. D. Janowski
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l?'/,^. \,.A. Burn 12, Vl.-VlII. S. Alapin, G. Marco a
K. Schlechter ll%.

1898 Vídeň (ts). t. or. S. Tarrasch ?7%. il. tL. N.
Pillsbury zT%, Ill. D. Janowski zs%, lv. W. Steinitz
2_3%, V. K. Schlechter Zt%, Vl.-yII. A. Burn a M.
Cigorin 20' VIII.-IX' P. Lipke a c. Maróczv l9%.
* _t899 Londýn (15). I. Dr. E. Lasker 23%, it.-tv.
D. Janowski, G. Maróczy a řI. N. Pillsbury iq, v. x.
Schlechter 18, VI. J. tI. Blackburne 16%, Ýll. ln. ei-gorin 16, VIII. J. W. Showalter t3%.

1899 .Amsterodam (16). I. Atkins 15, II. Dr.
Olland I l.

- 1900 Pařiž (l7). I. Dr. E. Lasker I4%, il. Ít. N.
Pillsbury 1z%, I.II.-ltý. G. Maróczy a F. J. Marshall
lz, v. A. Burn ll, Vl. M. Čigorin 10%, VII.-VIII. G.
Marco a J. Mieses 10.

1901 Monte Carlo (14). I. D. Janowski I0%, ll.K,
Schlechter 9%,Iil.-lv' M. Čigorin a Th. v. Scheve 9,
V. S. Alapin 8%', yL J. Mieses 7.

t902 Monte Carlo (20). I. G. Maróczv l4/+, |I. tI.
N. Pillsbury 14%, UI. D. Janowski 14, IV. R. Teich-
mann 13ÍÁ, V.-uI. K. Schlechter, Dr' Tarrasch a tI.
Wolf 12.

1903 Monte Carlo (14). I. Dr. S. Tarrasch 20,
II. G. Maróczy 19, |il. H. N. Pillsburv 18,%, |Y. K.
Schlechter 17, V. R. Teichmann 16%, yL G. Marco
ts%, VI-I. H. Wolf 14.

1903 Vídeň. Gambitový turna j (10). I. M. J.
Čigorin 13, II. Fr. J. Marshall ll%, lIll. G' Marco 11,
IV. H. N. Pillsbury 10.

1904 Monte Carlo (6). I. G. Maróczy Ť%'' II. K.
Schlechter 7, III. Fr. J. Marshall 6%.

1904 Monte Carlo. Riceův turnaj. (11). r._II. F.
J. Marshall a R. Swiderski 6, III. J. Mieses 5%, Iy. G.
Marco 5.

1904 Cambridge Springs (16). I. Fr. J. Marshall
13, II.-III. D. Janowski a Dr. E. Lasker 11, IV. G.
Marco 9, V. J. W. Showalter 8%, ýL-vil. M. J.
Čigorin a K. Schlechter 7/z.

1905 ostende (14). I. G. Maróczy l9%,l|.-IlI. D.
Janowski a Dr. S. Tarrasch 18, IV. K. Schlechter 15%,
V.-VL O. Marco a R. Teichmann 14.
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,, -190,5_S!heveningen^(14. I-. F. J. IýÍarsha\l 1l'%,r. rJ. Leussen 9, III. R. Spielmann g%, lV._y. O'.uuras a R. Swiderski 8, Vl. R. Loman i,%-
. l90S Earmen. Turna jA'(16). t._fi.b. Janow-

i5i ?'G. Maróczy 10%,lU." n. l. rvlaišrrárr ío' rv.-v.
lll: u. s.uernstein a K. S_chlechter 9, VI. J. Berger 8,
Y|I.;I. s. Čigo'in, W. John' p. s.'lóóňňíot a n.!.\olÍ /. l urna j B (J8).]. L. Forgács 13, II. Q.Swiderski 12, lll.-l'V. w. cotrn, n. r_aňřni."Á. Neu-mann a P.. J. perlis l0%, VII._VIII. H. Caro a
B.ggio 9%. ÍIlavní A (16). t.-lr. ci. Ďu'us a a.
Rubinstein t2, III.-IV. Lówy a víanii ířz.

--1906_Stockholm (l2). I.-II. Dr. o. Š. Bernsteina_K._lchlechter 9, III. J. Mieses T%, lV. G; Marco 7,V.-VI. J. Móller a fl. Siichting 6. ' 
-

'l90ó ostende. (Vylučovací.) (36). I. K. Schlechter
#' |l.. U:_ [^aťÓczy 20, ilI. A. Rubinstein 19. IV.-vl.Dr. 0 -.S. Bernstein, A. Burn a R. Teichmann lg,VII.-Fř. J. MarshaÍl loz,-'ým. 

_Ď.'jňo*.xi 
ro,IX. Dr. J. Perlis 14.

^., |296,ostende (Riceův gambit) (8). I. o. Duras
?%,. \. Marco 8,l', III'-N. Blackbúrne á' Leon-
narat l.

1907^Videň (14). I. J. Mieses 10, II. o. Duras 9,III.-V..G Maróczy, Dr. S. Tartakov'e' a o.. tvt. vio-
mar 8'/2, VL K. Schlechter ?!1.
_ 1907 ostende. A. Turnaj velmistrů. ,(6). I. Dr. S.Tairasch lz%, il. K. Schleóhter rz, iir.-iv. D. Ja-
nowski a Fr. J. Marshail 11,%,V. A. Burn 8. VI. M. i.Čigorin 4%. 13. Turnaj mlitrri. tzÓ).l.-Tr. 'oi. o. s.
Bernstein a A. Rubinstein l9i%, III._IV. J. Mieses aA Ně-mcovič 19, V. L. Forgács l8%:,vI. R_Tóiirrmann
18' vu: o' Duras l7%,yilI. tI. Salíe 17, IX. G. Mar_
co 76Íl.

--- ^190J 
Berlín (12). I. Q. Teichmann 9, II. E. Post 7'%,

III. R. Spielmann 7, IV.-V. P. S. LeonÉ ardt a D. Prze!piórka 6%, Vl. E. Cohn 6.
1907 Karlovy Yary Qt).1. A. Rubinstein 15, II. G.Maróczy 14%, l1-I.. P. S. Leonhardt 13%. IV'-V. A.

Němcoviě a K. Schlechter l2ll, VI. Dr. M. Vidmar
12' VII.-VIII. o. Duras a R. Teichmann l1%. lX' Í1.
Salve tl, X. H. Wolf l0%.
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1908 Vídeň (2o). I.-III. o Duras, G. Mariczy 'a
K. siňĚcňiJi ]+, tv. A. Rubinstein 13, V.-B. Teich-
i"iň-tž'_Vt. Ř. Spi.l.ann tI'%, VII.-VIII. Dr' J'
Perlis a Dr. S. Tartakover 11.- ---is0e 

Pt"ha (20). I.-ll. O. Duras a K' Schlechter
rc%i-řřl. D;-M. úilňui_ie, Ň. A. (ubi9steirt I2'/',
Ý.'Ř. Ťěiú'ňánn lz, vI. G' MarÓczy I|%'^YII'-IX'
Ě: Š. L;ó'hárdt, Fr. J. Marshall a H' Salve 11'

iit"víiláo). i.'t<. Treybal, II.-III. Abonyi a Cha-
lupetzky, lV. L. Taussig.^_"'i9'óó'i,'"iňh.áo-tr9J. I'-ll. Dr. E. Lasker a A.

nuuiti.t"in I,i'l,,1it-lv. o. Duras a R. spielmann 11'

v--Ď.. ó. S. É.rn.tein lo'l, Vl' R' Teichmann 10'

Ýir. Ď'.l. p"íli' gl', vIIl.-X. E. Cohn, tl' Salve a

K. Schlechter 9.__ -řóii-Řórinn. Rýnem (16). I' Lov_ckij |0%'ll_y'
p.. Ésse.,'Freymaín, Hromádk'a a Rotlevy,10' ---_' rsii šá" R"'o'(l1). I' tI' Fahr4 7'%' ||' M'
r-ou.tii^zlrii' LlFó.gi.. 6%, |y'-y' B' Kostič a D'
Przepiórka 6.

l9l1 San Sebestian (15). I' J' R' Capablatca 9'/"
u.-iír._e. Řubirrstein_a Di. M. Vidmar 9,.lV' Fr' J'
ivru.._t'ári_'sl', Ý.-Ýtt. A. Němcovič, K' Schlechter a

Dr. S. Tarrasch 7Y'."" ióri-(|11qvy varv Q6)' I' R' T-eichmann 18'

lI.-iÍ. n.-Ř'binštein i'K. Schlechter _l7, IV' G' Rg!-
řř'i'6, v:Ýi. F._].-i\il'.h"ii-' Á' Němcovič 15%'

Vů: Ď;. M' vid'nu' ís, Ýqt.-4t'_A' Aliechin'.o'
Duras, P. S. Leonhardt a Dr' S' 'l'artaxoveÍ LÓ)/2'

XII. R' SPielmann 13.'"' Íii'il;iiie (gambitow) (12)' I' R' Soielmann 15'

il. d:5'ř;;"rr'27nji:ii:'E]_cóhi' ; Ř' Reti ttl''
V. M. Lovckii 11.

1912 San Sebastian (11)' I' A' Rub_instein í2%;

rr.-iír.-a. Ňc*óuie'i_ R. Épielman-n J2, lV' Dr' S'
iiiáš"i\i,ň;'Ý. Ď;. J. p''Íii l0, VI' Fr' J' Marshall
g%, YL O. Duras 8%.' -' ii píst"ov (l8). i. A. Rubinstein.la' !' R'_Sniel-

^""í 
ili,' 11í.-Ě.. l.' Mu" hal| l0%, IY:_- VI: -9' Dur as'

i<.'šit'r.j"t'ti'T i n. Ťěi.t'.ann 10, VII'-VIII' Z' v'
riáú á c. Breyer 9/""-"isia-ŇŇř" Ýoit-'trnl' I' J' R' Capablanca 11'

I-
l-
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Il. Fr. J. Marshall to.%,lll. Ch. Jaffe gl,,Iy. D. Ja-
nowski 9.

1913 llavana (8). I. Fr. J. Marshall td%',11. J. R.
Capablanca 10, IIL D. Janowski 9.

t913 Pešť (12). I. R. Spielmann 8%,il. Dr. S.. Tar-
takover 8, III. L. Forgács 7'%1, Iy.-y. Z. v. Balla a
G. Marco 6.

l9l3 Scheventnsen (14). l. A. Aljechin Il%, II. D.
Janowski ll, III. Dr. A. G. Olland 9, IV. D. J. Jates
8%,, Y. Edv. Lasker 8.

l9l3 Yideň (8). I. R. Spielmann l1, 1l. Dr. S' Tar-
takover 10%, lll. R. Reti 9%, IV. K. Schlechter 8.

l9l3 Nový York (l2). I. J. R. Capablanca 1l,
II. O.. Duras 8'1, lilI. Rlack 8, IV.-V. Chajes a Kup-
chik 7.

1913 Vtlna (10). I. Rubinstein 12, II. Dr. O. Bern-
stein lt'jl, III. Levickij lt. Hlavní (20). I. tlro-
mádka 15' lI. Bogoljubov l4%.

1914 Petrohrad (11). I. Dr. E. Lasker l3%,11. I.
R. Capablanca 13, IIL A. Aljechin 10, ry. Dr. S.'l'arrasch 8%,V. Fr. J. Marshall 8.

I9l4 Baden (gambitový) (l0). I. R. Spielmann
l2%', U. Dr. S. Tartakower ll%, ill. K. Sóhlechter
11, IV. C. Breyer l\r/,.

l9t4 Baden-Baden (I. turnaj ruských zajatcťi Q).
I. Flamberg 9, II. Bogoljubov 8.

l9l5 Videň (VI' Trebitschův) (8). I. K. Schlechter
lI%, ll. Dr. Kaufmann ll.

1915 Trlberg (II. ruských zaiatcti (6). I. Bogo-
liubov 7%, II. Rabinovič 6.

t915 Triberg (III. zajatců) (6). I. Bogoljubov 4Il',
II. Rabinovič 4.

l9l5 Nový York (8). I. J. R. Capablanca 13,
II. Marshall 12.

1915 Nový York (1ó). I. Edv. Lasker 12, IL-ilL
Black a Chajes lI%' N' SchrÓder 11.

l9t5 Videň (VII. Trebitschův) (6). I. K. Schlechter
l0' II. Réti 8.

l9l5 Trtberg (IV. zaiatců) (6). I. Bogoljubov 7%,
II. Selezněv 7.

1915 Triberg (V. zajatců) (6). I. Bogoljubov 8,
II.-III. Rabinovič a Selezněv 6.
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1916 Videň (VIII" Trebitschův) (3). I. Schlechter
6%, I]. Dr' Vidmar 6, III. Dr. KauÍmann 5'l.

. 19ló Nový York (Riceův) (14). I. J. R. Capa'
blanca 14, II. Janowski 11, III. Chajes I0%, IV.-y.
Kostiě a Kupchik l0.

1916 Tribers (VI' zajatců) (3). I. Bosoliubov 7,
]I. Rabinovič 6'/,, ilI. Se|ezněv 4%.

1916 Triberg (VII. zajatců) to). I. Rabinovič 8,
Il._'lll. Bosoljubov a Seleznév 5%.

t9l6 Varšava (7). I. Rubinstein 9, II. Lovckij 9.

' 1917 Vídeň (Trebitschův) (a). I. Dr. Vidmar 8,
II. Dr. Tartakover 7, III. Schlechter 5'l,IV. Dr. Aszta-
los 3rl. I

1918 Berlin (4). I. Dr. Vidmqp 4'1, L Schlechter
3%, lll. Mieses 3, IV. Rubinstein- l.

1918 Košice (l2). |. Réti l0, II. Dr. Vidmar 8, III.
a IV. Breyer a Schlechter 7'%, V. Dr. Asztalos 615.

1918 Berlín (a). I. Dr. E. Lasker 4%, Il. Rubinstein
4, III. Schlecbter 2, IV. Dr. Tarrasch l/2.' 

1918 Nový Yoik (7). I. J. R. Capablanca I0%,
II. Kostič 9' III. Marshall 7.

1919 Berlín (4). I. Bogoljubov 5,
III.-IV. Réti a Spielmann 2.

1919 Stockholm (6). I. Bogoliubov
mann !0Íl. III. Réti 8%.

t920 Gótebors. A (1a). I. Réti 9%, II. !'ubinsteirr
9, III. Bogoljubov 8, IV.-VII. Kostiě, Mieses, Dr.
Tarrasch a Dr. Tartakover 7'l; B (16) I. P. Johner
11, II.-llI. Euwe a Nilson 10, IY. Marchand 9/2.

t92l Berlín (l0). I. Breyer 6%, ||.-ilI. Bogoliubov
a Dr. Tartakover 5,%l, Iv. Réti 5.

l92r Yídeň o2). I. Sámisch 8, II' Euwe 7''%' |l|.
Breyer 7.

192t Pešť 02). l. AljechÍn 8%, I|. Grůnfeld 8' III:
a IV. Kostič a Dr. Tartakover 7%,' V. Balla 6.

192t Ílaas (1o). I. Aljechin 8, II. Dr. Tartakover 7,

III. Rubinstein 6%.t' t92l Triberg (5). I. Aljechit 7, II. Bogoljubov 5.

' lg}t Tribers (4). I. Rubinstein 8, II.-III. Bogol-
iubov a Spielmann 6, IV. Selezněv 4.

t922 Pištany (19). I. E. D. Bogoljubov 15, II.-III.
Aljechin a Spielmann I4/r, |y. Griinfeld 1l, v, Réti

[I. Selezněv 3'

lz%', ll. spiet-

i

i
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10If' vI.- \!!I. Sámisch' a Ylolt 9%, VIII. Dr. Tar-
la-koyer 9. řl l a v n í (9): t' 

'steiíái'z,'ii.' 
wutt.. o,ItI. Brach S.

1922 \astlng (ó). I.' Aljechi\ ?%, ]I. Rubinstein 7,
.-192^2 Teplice (l4). l*-il..Reti u'Spreňánn s, ttt.a IV. 9riinfeld a Dr. rartattovói sŽl'Ý]"Ř"uinstein8, VI. Kostič 6%.

f922 yide,4 (ts). I. Rubinst ein lIrl,II. Dr. Tartako-
Ier l0' III. Woit 9'/z, !Y, .YI. Áti.it'i'i,-iiiuróciv aDr. Tarrasch 9, Vrl. Uriinfeld 8.

1922 Weston sunsl Jltsle (10). L J. fI. Blake 7,II. MarÓczy 6/z.

nu,''1'rJítfi;,ilinss 
(to). I. A. RubinsteiÍ 6%,II._.ilI.

. . 1923 -Karlovy vary (18). J._III. Aljechin, Bogol_
i}.bo u- 

- l' Mar ó czy t t%, tý ._y . ci iii,ióiá-í"Ř'etí 1'ov'
Y|.-_V|I, Němcovič a Dr. trevnat tó' vrrt ?ěié"tó,l"',IX. Teichmann 9.
_ |223 Kodaň (6). I. Němcovič 8, II.-III. Sámisch aDr. Tartakover 6.'

1923 ljvernoo! (10). I. Mieses 8,II. Maróc,zy 7Il.
1923 Moravská Ostrava tta). t. p;'. Lášt'ěi ijz',II.-Reti e,t, ilr. criinreid sZ;'lV. $le;ffi; ti,- v.a VI. Euwe a Dr. TartakÓvet 7.

^ I?zq Marsate (8). l. Criinfetd s%, il._V. AljechinBogoljubov, Michell a MuÍfang 4r;.' "'
1923. Scheveningen (Turnui domácích hráčů (l0)proti-cizím_ (10)J. I._II. P._,Iohner u Špi"lmiň š7r,III.-V. Colle, Maróczy a Réti 8. 

- -- -'_--'
'-- \923.Videň (12). I.. Dr.- Tart_akover 9, lI. Réti 8%,III. Spielmagn I.%, ty.-y. GriinielO 

-a-L.-'sieiner 
Z.

!??1i2! tI.astinss-(1o). _I Euwe 7%, II. MarÓczv 7.
t924 Perlín (4). I. P. Johner e, tl.'Rub]ňště{i a,z'.

.-- 1924N|eran (l4) I.9ri-inÍeld lo%,L Špielmann ó%,IlI. Rubinstein s, IV.-v. przepioiyá-'i-_šetezněí
7'/2, VI. Takacs 7.

^ |??4 Noyý')rqt! (l1).I. Dr. E. Lasker 16, II. J. R.
9,ap_qbl3nga l4'h,Lil. A. Atjechin 12, IV. F. J. Marshallll' V. R. Réti l0%.
.. 1924^\testpn super Mare (10). I. Dr. Euwe Z,%,
II. Sir G. A. Thomas Z.

l924l2s llastings (16). I. skupina: I. Maróczy
7

'*-:
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6%, |l. Yates 5%; II. skupina:-I.-III..Przepiórka,
Á.'Steine' a Dr. Tartakover 5. fllavní: I.opočen-
ský.

lg25 Paříž (5). I. Aljechin 6%, ll- Dr. Tartakover
q%,-1t1-.-lÝ. oióeenský a Znosko-Borovský 4' V'
Colle 1.--"isžis Bern (4) I. Aljechin 4, II. Auerbach 3%'

1925 Wtesbaden (4). I. Dr. Euwe 4%, ||. Spiď'
mann 3.-'- 

igzis Bromley (32). Skupina vitéztl I' _Mattisort
zrr,'ll. or.-Š[atiěta |'%, II.-|v ' Apscheneek a tlro_
mádka 1.--- -ilzi naoen-Baden (21). !. Aliechin 16' II' Rubly
steii' íó/í'llř. 

_ 

s-ci.isót' t3%, Iv . I]og-ol jubov- 13' V'
á'Íi. líái't'áit á o'. Tartakover l2%, vll' Rabino"
vié 12.-- lsís Marlánské LázŇ 66)' I'-II' Němcoviě a

nutiííěn']T líř_tv. MársňaLl a Torre 10,-V'_VI'
iiéti';"il. Tá'iátorre' óíl',ýll. Spielmann 8/2' ylll''
Griinfeld 8."'"'i'9;š froskva Ql). l. E' D' Bogoljlb9l1 -1-5Í/1l!'
o'. É. ř"i[ěi r+' ň.'l. Ř. Capablanca B%,lY' F' I'
"rlíá*iítt"iď'l,;_Ý-Ýt. Dr. Tártakover a Torre 12'

úi-Ťiit._Řéii a Ro*anovskij 11%:

t925l26 ÍIastings (1o). I._II' Allechin- a. Dr' Vid_

^^r'$'-'/"||,-i11)1\i.-firicň.ti 
i or. Seii" 5' H l a v n í: I'

Teller.

Mezinárodní zápasy ěeskoslovenských
muŽstev'

30. a 3l. lg12 v Ptaze telegraÍický zápas: Ša-
choňi raut 

-Ňliu.tý v Ptaze_Berliner Schachge-
sellschaÍt 4:4.

23. a 24. bÍezna 1913 v Berlině:' Šachovní klub
oorr-ňr<? 

-'i-' pr""ď-serliner SchachgesellschaÍt
15%:16/r.

31. května a 1. června !9l4 v^P.raze: Šachovní
r.rm"Ďoiiiňšii? i p, ážé:serliner Schach gesellschalt

15%:10/2.'"''1'.-';' 2. dubna 1923 v Berlíně: Šachovní klub
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Dobruský v Praze a Spolek českých šachistů v Brně
-Berliner Schachgesells chatt 2t :,t9.

25. srpna 1923 v Praze: Šachovní klub Dobruskýv Praze- Discendo Discimus řIaag 6:3.
26. srpna 1923 v Praze; PraŽská zupa ÚJČŠ_

Discendo Discimus Í'Iaas 5%:3%.
' 13. října 1923 v Brně: Spolek českých šachistťr

v Brně-Schachklub Schlechter, Vídeň 6:5.
11. listopadu 1923 ve Vídni: Spolek českých ša-

chistů v Brně-Schachklub Schlechter, Vídeřr 4:ó.
9. bÍezna 1924 v Bratislavě: Šachový klub Bra_

tislava-Schaclrklub Schlechter' Yideň 7%:8/z.
13. dubna 1924 ve Vídni: Šachový klub Brati-

slava-Schachklub Schlechter 4;12.
6. července 1924 v Trenčanské Teplici: Sloven_

sko-Rakousko 6;9.

etyízápas měst:
- 31. května 1925 ve Vídni: Praha-Budapešt

2%:t%'.
1' června 1925 ve Vídni: Praha-Vídeň 1%:2%,.
2. června 1925 ve Vídni: Praha-Berlín 2%:1%.

Seznam mistrů,Ústřední iednoty česko_
slovenských šachistů'

Duras oldřlch, Praha VII., Dělnická 191. (Turnaj 1905.)
Treybal František, Smíchov, Zborovská 68. (1907.)
Dr. Treybal Karel, Nové Strašecí, okresní soud.

(leoe.)
Prokeš Ladislav, Smíchov, Štefanikova 25. (1909.)
llromádka Karel, Dejvice, Klecandova 518. (1909.)
Anderlitzka F., Plzeň ,(191l) zemřel.
Dobtáš Josel, Král. Vinohrady, tIavlíčkova 99 (l91l).
Pokorný Amos, Brno-Královo Pole, Wilsonova 14

(1el 1).
Réti Richard, Vídeň VI, tIirschengasse 2. (1913.)
Tenner Oskar, Brooklyn, 351 Snediker Av., c/o.

Freda Thaler. (1913.)
oročenský Karel, Potštýn n. o. (19t3.)
Dr. Schubert František, Praha I., 89l. (1919.)

rl

i
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' tlašek Josel, Vršovice' 516. (1919')
Dr. Skallčka (Mitovský) Karet, Praha lv.,253. (lg1g.)
Schulz^Jan,,Levice, Ref. real. gymnasium. (tStS.)
Serý Stanislav (Jareš Yojtěch), Král. Vinohracry,

Brandlova 20. (1921.)
řI_aida August, Brno, (ůŽová 4. (192l.)
Vaněk Karel, Brno, tlrnčířská ul. 21. 0g2l)
Kilián (Kvíčala) Antonin, Smíchov, Štefanikova 65.. (1e21.)
lValter (Bush) Max, Bratislava, Tělocvičná 20. (lg2l)
Berger Vladimír' Brno, Augustinská 11. (lg23.)'
Ing. Sllalda Václav, Třinec u Těšína, Slezsko. (1923.)
Ing. .olexa Vllém, Česká Třebol'á,-Dílny st. drati.

(teza.)
!-růgha Karel, Kr. Vinohrady, Šumavská 19. (1923.)
\rtička Ferdinand, Kladno l47l. (1923.)
Grgurlč Václav, Dejvice, Tř. StarodruŽiníků 50s'

(1e25.)
Burian Ludvik, Brno, Bezručova 16. (1925.)
Ramharter Josel, Bratislava, Michalská 27. (1925.)

čechoslováci _ mistři cizích šachových
svazu.

(Pokud nejsou mistry ÚJČŠ.)
Pavelka otakar, Praha VII., Škroupova 23, (Deutscher

Schachbund _ Kolín n. Rýnem 1898).
Kotrč Jan, Vídeň VII., Kandlgasse 40, (50% v KoIi-

schově mistrovském turnaji Wiener Schachklubu
18ee-1900).

Brach Jullus, Brno, ZemskÝ dům I., (Deutscher
Schachbund-Mannheim l9t4).

Formánek Zdeněk, Kolín, Mlýn, (Federazione Scacchi-
stica Italiana - Terst 1923),

Seznam československých šachových
sdruŽení.

(Číslo v závorce znač| rok založeni. Údaj dne zna_
mená den pravidelnÝch schůzek, kde není uvedena

denní doba, rozumi se večer.)
Počet klubů a sdruŽení: ll9; krouŽků a odborů:

64; 4 kluby se zakládají. Počet členů asi 5000. .

Adamov. Šachový kr^o u.?ek (l-g25). Rest. Skalnimlýnl pond. ; 1 5 
- 

čl ónů. lvr_i ň'''r''í#á"!).l"!r. eou-mov.) ' ,

Baňská Šfiavnice. Š a ch oYý 9po lo k (1924). ÍIost.katol. spolku. út. a č., zďeÉ'nň.'rb..E',Íii rutrui,okr. súdca.)
Penešov. Šachový kr oužek Tgn)-Blansko.. Klub e eitli_cň š;;iliÍřii 0922). 15

.čl. (nl. Tenera, toíainit "B'j "' g ! u \lŽ
Dfatlslava. Sachový-klub 

- Schachklub _Sakk ó r (lg2l)'-p*el't4 
"ř il;;Jji Palace,

ll.'u pat., 80 čl. (rnc. x.'w.u.','Ě' táiinu.gouu
18.)

Brno-.. Klub' !achistů Velk-ého Brna (t924).Vranovská ul. Kaviirna 
' 

__nůčt'tí' 

'it], 
ao el.(I'ubom-ír Fiala, B. neonarití_a'o.i'-' -"'

Kr-o|Žek šachi.stů Brno-Ív. (tszl). Rest.y^$vbářů, Cyrillská, ls el.-tÝ. n.Jriai'-É. Veveří10.)
KrouŽek šachistů na č. technice(1922). l0 č1.
P,oštov_ní spol.ek šachistů (1924). obil-
1í t^rh' Akademická kavárna, os er.'Tn1uá. sáál,B. Sirotčí 2t.)
Spole\. č-eských šachistů (1904). Masa-rykova tř. Kavárna Fellakova, Jtí. i^.óo., roo er.(trr. Dedrle, B. SokoÉŘá io-.)-' 

-'^'

9u.."-hový klub Al jechin (1923). KavárnaBe.llakova, ned. a č., z6 el (n. ňíL-r'. Ňa žvó:naíce l2.\
Š.a.chový kro užek-YMcA (1922). MituIas-

_- .ku ul. YMCÁ; 27 čl. (Šť. Šváb, É.__(ózi_iói:-"
Ďrez!\c9'.' sachový ,od,bor SK. Březnice
^ -(1924).-t7 čl. (Jos. Palička st.)
Bučovlce. Šachový kl ub (lg25).20 čl. (Fr. fla_

las, B.) 
-v vri \r

Cerhovice. Šac.hový k r ouž ek. (nr.. Mottl, C.)
L;ukmantl. Sachový odbor DTJ. (Čeněk Hejkal,_ c. r38.)
Cerv.ený (ostelec. Spolek ěeských šachistů

(1906). Grand hotel Mrzílek, ětvtt., 20 čl. (Jos.
říavlíček, Č. K. namesti tao.)

ti'
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Česká Třebová. Šachový klub Duras (1912).
- Na náměstí uu Naňkůo' stř., 25 čl.
Cesk_é Buděiovlce. Klub šachistů Č. B. (1919).

Rest. u Pavlíků, út. a sob, denně v kavárn8 Coi-
s-o, 100 čl. (Boh. Zavadil, ul. dra Zátkv 6.)KrouŽek šachistů na Bídě u-Č. B.
Š_+g_hový- odbor SK. e. nřo. (rsžs). Rest.
>U Hromádky<, denně, 103 čl.Sachový odbor SK. Slovan (0g2il'20 ěI.Sachový odbor YMOA (1925). Spolková

' místnost YMCA, denně, 39 čl.
Ceský Brod. Klub šachistů. Rest. p. Semeckého,

Ítt. a pát.
Český Krumtov. Šachový kroužek (1925).30 čl.
Dašlce. Šachový klub (1925). Radnicě, 

'nt.' 
iq ěi.(J. Roček, materialista.)

Doubravka. Dělnický klub šachistů. Děln.
spolk. dům' (Jan Zaiíc, D. č. 3.)

Doudlevce. Klub šachistů. tlost' na (adbuze,
t5 čI. (Václav Baxa, D. ě' 208.)

Držkov..Ša.chový klub (1923). uU Kotrbůu, sob,
25- čl. (MUDr. Lad. Číla.)

Dubí. Šachový klub,20 čÍ. (V. Sochor' D.)
Duchcov. Klub českých šachistů (1924). Rest.

Amerikán, 32 čl. (Josef Nác, D. xII. 691.)
Frýdek. Krouž9k šachistů. Kavárna Radhoší,

sob. (Ins. K. Šimůnek, F., Sadova 462')
Frýďand. Spolek českých šachistů.
Frýšlát. Šachový klub (1925). (Václav Kučera,

F. Petrovická ul.)
ÍIandlová. Šachový krúžok. (J. Margala, tl.,

Župa Nitra,)
Illlnsko. Šachový odbor SK. t1 linsko. řlotel

u Mašlů.
řIluboká. Šachový odbor Sokola. říost. p.

Kladrubského.
Ilodolany. Kroužek šachistů abstinentů.

12 čl. .'(V. Polášek, kand. uě. řI. u olomouce.)
řIodonín. Šachový klub (1924).14 čl. (Jindřich

Rubáš' fI.)
}lolešov. Spolek českých šachistů. 15 čl. (J.

Mlodzik, ř1.)

103

tlorní Růžodol. Spolek českých šachistů
(1924). (Frant. Kapeš, H' R. t7t.)

řIořice. Klub šachistťl (1923). tIotel Beránek,
s'tř. a pát. več., ned. odp., 20 čl. (or. Miloš Gruss,

- H.)
Ilořovice. Kroužek šachistů. tlotel u Radntce.(Jaroslav Karmazín, fI')
Ilronov. Kroužek šachistn 09p). Út. a pát.,

20 čl. (-Jaroslav Fuchs, řI. Jiráskova ul.)
IIumpolec. Šachový odbor SK. tI. flotei Jirmá_

sek, stř. a sob.
[Iusovice. Šachový krouŽek Svatoboj (1925).

24 ěl.
Chlumec n. Cidl. Šach. klub se zakládá. (Ph. Mr.

Stan. Motejl.)
Chomutov..-KrouŽek šachistů. Český domov.
Chotěboř. Šachový odbor SK. Ch. (7922).
Chrást u ohrudlml. Klub šachistů (1925). flotel

u Synků, stř. a ned. (Jan Falckráb, ch.)
Chrudim. Klub šachistn G9z4). Rest. u Musea,

út.' 50 č.l. (s' tlolub, obch. Martiniho 1.)
Jevišovice. Šachový kr ouŽek (1925), (Frant.

Němec, učitel, J.)
Jihlava. Klub českých šachistů (1920). Ka-

várna Corso, út., čtvrt. a sob., 30 čl. (Jan Sva-
čina, gymn. prof. J.)

Karlov. Šachový odbor DTJ. Kantina na Kaťlo-
vě, 16 čl. (Jan Freml, Plzeň_Karlov, Strojní ul.
2ň

Kežmark. K l u b se zakládá. (Vl. Kovář' malíř, K.,
Trimostová 50.)

Kladno Šachový kl ub (l9l2). Kavárna Slavie (K.
Nič, správce jatek, Kladno).

Klatovy. Klub šachistů. Kavárna Slavie. (Ph. Mr.
Jan Picek, K.)

Kolín. Šachový odbor AFK. KoIín (1920). Ka_
várna u Amerikána, denně, 43 čl. (MUDr. Čeněk
Staněk, K.)

Kopřivnlce. Kr o u ž e k š a c h i s tů.
Koryčany. Šachový kl ub (1922),24 čl. (Jan Mu-

šálek' kap. v. v. K.)
Košlce. Československý šachový klub
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{1919). Kavárna Slavie'. út. a pát., 20 čl. (Št. kpt.Karel Sládek, K. Rašínov i i.' vtl.ň|'ž' středníbtok.)
Králové._Ilrartec. Klub šachistů (1918). HotelAdalŤrtinum' pond. a stř.. so El. (n.'Šóáíák, í.cň'
-- __ťev' řed. s_t. drah odd. VIII./S.)
Královo Po!e. Šachov_ý kLub'Ď'uras (1923). Ka-várna Brvcbtova 'Na' 9tovanectr..-}s_ei"(riiip

.Janoš. učltel 5. P. Poděbradori ai.f- -'
Kralu'Dy n. Ylt' Sachový klub' flotel Čechura.

Karel řIalada' K.)
Krásné Březno. Klub českých šachistů (1925).

Český dům.
Kročeh|avy. Kl u b šach istů'
Kroměříž. Spolgk českých šachistů. 15 čl.

.I. Dittrich. K.)
Š_1 c'hový odbor spolku pokr. stud.
>M i l i č<. Pond', stř. a sób. odp.

Křimlce. Klub šachistů. Host. u Jílků, 15 čl. (Pa-
vel Kepl. K.)

Kyiol Šachový klub (1922\. 3t čl. (Jos. Svo-
zíIek, s_oudní officiál, K.)

Kyšperk,' $-""-hqvý 
'odbor AFK. Kyšperk(l922).--flotel Kryštofek, pond. 10 čl. (Fránt.'Saxl,

obch. K.)
Lazy. Krou.žek šachistů. 18 čl. (Fr. flamrlík,

stavit. L.)
Ledeč n. S. K l u b se zakládá. (Jaroslav Švancla,

obch. L.)
Letky-Llbšlce. K r o u Ž e k š a c h i s t ů.
Levice. K l u b se zakládá. (Prof. J. Schulz, L., Reál.gymnasium. )
L|pn-l!. Dřln!c.ký klub šachistů. 30 čl. (r.

Konvičný' L.)
Líšeň.-Š achov_ý k ro uŽe k při tělocvičné jednotě

iOrel" (1924). Orlovna.
Litovel. Spolek ěeských šachistů. Rest. zá-
- ložna.29 ěl. (J. Všetička, odb. uě. L,)
Lom._ Šachový klub "V. Kautšký" (1922').

Rest. Fr. BroŽe,. stř. več., ned. dop., 
-43 čl. (j.

Kraěmar, L. 3l3.)
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Loun{. Sp_olek šachistů. Kavárna Slavie,52 čl.
- (Prof. Rud. Ladmann, L.)
Lysá 

'!. 
Lab. Klub šactrisi ÍI (lg20). řIost. u Králů,

---.s_ob. več., ned. odp., '(Ant. Chrdle' L:) 
_ -

Mělník.-Sachový klub. řIotel Vvkvsát. (Ph. ň/Ir.V. Vávra, M.)
Milevsko. Šachový odbor. Beseda.Mladá Boleslav. Šachový klub Charousek(1909). tIotel Věnec, str.-sď čt._(o'] i<.*tvt.i.'n..,

adv. M. B.)
Mnlchovo llradiště. Klub šachistů (l92a). Rad-niční rest', čtvrt, a ned. (Jan Ptáčník, 

'rieilni,
M. H.)

Moravská ostrava. Klub českých šachistů.
Masarykovo. nám. Kavárna Union, pát. Ďr. Rud.Vrtal, M. O.)

Most. Klub českých šachistů (1923). řlorni-
cký _dům' čtvrt, 56 čI. (Jos. Šefl, krajský tajem_

-__ ník \ J. S.' Most, okruŽní 480')
Nách.od. KrouŽek šachistů Hotél Beránek, sob.(Jarosl. Krouský, prof' obch. šk. Nj
Netolice. Kro u ž ek šachis tů (1922).
Nitra. Československý s'ióíový klub

(1g19). Kaviarna hotelu jelen, stř. á sór', oz et
(J1r. E. Vaš_ica, min. úč. radóa, N. paianbf ar)

Nové Strašeci. Šachový klub.-(Dr. Karel Treý-
bal, okr. soudce, N. S.)

Nový'Bydžov. Klub šachistů. |J Zlalého anděla,
pát-

Nymburk. Klub šachistů (1906). Rest. u Dou_
--__děrů,__ned' odp., 33 ěl. (A. Petrnoušek, N. 139.)
Nýřany. Klub šachistů. Rest. u tlrabáků. 15 čí.

(Stan. Franěk, N' 377.)
olomouc. Český spolek šachovní. Národní

dům, pond' več. (Dr. V. Mohapl, o. Třída Svor-
nosti.)
KrouŽek šachistů. Nová ulice.
Šachový krouŽek Jednoty čsl. rot-
m i s t r ů. Wilsonovo nám', rest. obč. Besedy, út.

opava. Klub šachistů.
Pardubice. Šachový klub Valenta (1919). Ito-
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tel Veselka, denně, čtvrtek več. u Zlaté štiky.,
73 čl. (JUc. JiÍi Éažant, P. Sladkovského 422.)
Šachóvý odbor AFK. Pardubice (I92l).
Rest. Perňštýn' pát., 20 čl. (Jar. Řepka, bank.
úř. P.)

Pelhřlmov. Šachový krouŽek. (JUDr. B. Wert-
heimer, P.)

Pezlnok. Šachový'k1ub (1sz5). Host. u Demoviča,
30 čl. (L. Lehovec, P.)

Pcherv.-š"it'o"ý ool'or SK. Pchery (1924)'

K. Záruba, P')
piseÍ. spolet českých šachistů (1906). vi-

nárná Pečaričova a'rest. )u Bílé růŽen, denně'
47 ěl; (Josef Balík, P.)
Spolek jihočeských šachistů Jiří
Chocholouš (1925). t|oÍel Zlaté kolo, sob. a
ned, 187 čl. (vl. Dvořák, P.)

Pkeň. bělnický klub šachistů. Spolk. dům
uNebeu. 52 ěl. (Ant. Kamberský, P. Vrchlického
4.)
Spolek ěeských šachistů 9lavie. řIo-
tei Continental, denně, 80 čl' (J' Kavan, Plzeň'
Karlov.)
Šachový klub Čechie. Třída legií rest'
Prior, út. a čtvrt., 44 čl. (Jarosl. }Iauit' P. Koper-
nikova 22lll.)
íáchový i lub Plzeň. Palackého !ám, hotel
uNa staré poště<. (Bohuslav řIalík, P. Palackého
17.)

Šachový odbor SK. Slavia. Čelatovského
ul., rest. u Zimmermannů. (K. Melichar, P' Cukro_
varská 8.)

Poděbrady. Klub šachis rn 0923).tlote| Zá|oŽna,
stř. á čtvrt., 30 ěl. (vít Paroulek, úř. okr. spr.
pol., P.)
Ukrajinský šachový klub (1923). Ukra_
iinita ylvtc.t, :út' a sob., 40 čl. (Arsen Čerňav-
skyj, P. Sodova ul. vila Anděla).

Pollčka. Šachový klub Štefanydes. 25 ě1.

(B. Pekař, proi. P.)
Praha. Al!echin, šach. klub Akad. domu
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(1922). stÍakova akademie, denně' 85 čl. (Fr.
Strobl, Bubeneč, Bubenečská 25.)
I. československý klub šachistů Nu_
s l e. SokolskÝ dům, čtvrtek a neděle dop., 49 čl.
(Dr. J. Pechar, Nusle, Nezamyslova ll0.)Ceský spolek šachovní. I' Národní tř.
Kavárna Union, denně, 15 čl. (o. Duras, VII.,
Dělnická 19l.)
Dělnický klub šachistů v Pr aze (1902).
I. Provaznická, rest. p. Procházky, stř. več.,
ned. dop., 50 čl. (Fr. Tesák, ŽiŽkov, t1avlíčkova
35.)
Dělnický klub šachistů v Žižkově
(1909). Žižkov, Chlumova ul., rest. u Brabců,
čtvrt. več., ned. dop., 30 čl. (otto Liling, Pr. II.
Smečky 8.)
Klub šachistů Vršovice (1909). Vrš., tlál-
kova tř., rest. u Vajmarů, stř., 18 čl. (A. Pojsl,
Vrš., Gregrova 24)
Poštovní klub šachistů ve VelkéPraze (1923). II. hlavní pošta, denně, 65 čl.
(ot. Stoček' Vinohr., Divišova l3.)
Sachová sekce Sport. k. zaméstnan-
ců elektr. podn. hl. města Prahy. (Če_
něk Kuchyňka, VII. 896.)
Šachovní klub Dobruský (1902). I. Ná_
rodní tř., kavárna Slavie, denně, 135 čl. (Dr. Ska-
lička' IV. 253.)
I. Šachovní klub stráŽe bezpečnosti
(1919). II. Karlovo nám., rest. u Sedlerů, stř., pát.,
l30 čl. (J. odvárka, Zižkov, Lupáčova 12.)
Sachový klub Duras. VII. Veletržní tř.,
Lidový dům, út. pát.' ned. dop., 39 ěl. (B. Štor-
kán' Bubeneč. M. N' o. 37 odd.)
Šachový klub Lasker. (Jan Žďárek,
Karlín, Palackého 33l.)
Šachový klub čs|. železnič,ářů Mar-
s h a l l (1925). ŽiŽkov, Palackého ul., rest. u Ku-
bů, ut', pát., ned. dop., 50 čl. (Jul. Prokeš, Smí-
chov, Zbraslavská 14.)
Šachový klub Praha VII. (1923). VII., Děl_

l.-
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$.l,." ul.,'-rest. u Pečenků, út., pát., 30 čl. (Fr.
tlrdina, VII.-642.)
$a.9ho.yý klub_Pr.aha VIII. (tsos). vttt.,Královská tř., rest. Merkui, par,_iieo.'ááí., 45 ěl.
!V. Ktuu", VIII., Králóíšt á'sió.j' 'lYYr vvPt

9'aq.!ový klub Prokeš' (1g18). Smíchorr,tlavlíčkova, 
. 
Pivovar, .-pond', štr., 

-loĎ., 
d' er.__řr]Mestek, Smíchov, Vyšéhraoská.)'Sachový klub- S-píchoí; Národní dům,

denně, 40 čl. (Dr. J. Kvíčala, smictróř, zuorov_
ská.)
Š ach o-vý k l u b Vy's o čan y- (lg23). Král. tÍ.,
1-es!, u Lípy, čtvrt., ned., 15 čl.-(K. Roiivt;'-Ýiš:;
Královská 321.)Šachový k'l ub Žižkov '(1924). Ž.. poae-
bradova 25, stř., sob., ned. oop.,' jí el. tFi. Řvóň-tsÍík, Ž., Táboritská' 10.)Saclt'ový odbor vzdél. odb. obch.
1o o l k u i$ e r'\ u r. V., Mikulášská tř., út., čtvrt.
)-1c-'ho-vý odbor A. a F. K. U nionŽižkov
\1207-). ?., flusova tř.,-rest. u Skleniěků, stř., ned.,
?p ýl. (J. Melounek, Ž. Libušina 62) '

Volné sdruŽení šachist :ů-zďměstnan-
ců Velké Prahy. (Lad. řIilmar, Vinotrr., Mitó-
šovská 3')

Prešov. Šachoyý klub. (Fr' Čermák, št. kpt. hor.prap. č. 12' P.)
Pro-stěiov.'Šachový odbor S. K. P. (J. Vrla, P.)Přelouč..Sachový odbor A. F. K. Přelbuó

(1925).-U Krejbichů, pát., 38 čl. (Ěóhumii Fiaia,
obch., P.)

Přerov. -DĚlq!cký ttub šachistů. Dělnický
dům' 50 čl_. (J. Slouka, P.)
Přibram. Šacho-vý k roužek tlor ymir (1924).

(Dr. Zdeněk Černý, P.)Sachový odbor při Ukrajinskémsportovním klubu. (Stefan Kurziv, stud.
mont. ing., P. lI.-235.)

Rakovnik..Šachový odbor S. K. R. (v. Podol_
ka, R.)

Roudnlce. Klub českých šachistů. U Wagnerů.
(J. RůŽička, R.)
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Rožmitál. KrouŽek šachistů (lg22). BÍeznická
pivnice, stř-., 17 čl. (A. Antoš, R.)

RuŽomberok. Šachový spol'ok' (Lékárník Ho-
Iánder, R.)

Rychnov n. Kn. Ša chový kl ub (1923)' řIotel tlavel,
ned., 17 ěI' (Dr. J. Dvořák, prof., R.)

Ričany. {lub Šachistů (1925). (Jos' tIanuš, adv.
úř.' Ř.)

Skuteč._ Šachový klub Dobruský (1925). (Sta_
nislav Jetmar.)

Slaný. Kr-ouŽek šachistů. tlost. p. Švejka, út.
Slavkov. $achový kr ouzek (lsz:s).
Smidary. Šachový klub (Ig23).'Hošt. u Zaiíčkťl,

páÍ., t6 č1. (Arne Dvck, S.)
Soběslav. Spolek šachistů(1922). tlotel u České

Lipy' 29 čl. (Fr. Ctibor, uěitel, S.)
Stará Boleslav. Klub šachistů. (Jos. Rytíř, rada

z. s. p., Brandýs n. L.)
Strakonice. Šachový odbor S. K. s. (1922).

- (Restauratér Kratochvil na nádraži.)
Šlapanice. Šachový kr oužek (lg25i'.20 čl. (Jar.

Slavík, zem. úě. úř.' Š.)
Škvrňany. Šachový-odbor D. T. J.: Dělnický

spolk. dům. (C. Vostradovský, Š., Klosterman-
nova 304.)

Šumperk. Kl'ub českých šachistů. Národní
dům, pond., čtvrt. (Jos. Rašovský, berní řed., Š.)

Tábor. Táborský spolek šachistů Fiala
(1922). Kavárna ,Novýu, pond., čtvrt., 55 čl. (Jar.
Ferra, T.)

Teplice-Šanov. Klub českých šachistn 0925).V alejích ě. 50. Národní dům. (Prof. Miloš Cy-
prian, T. Š., Školní nám. l3/IIl.)

Terezin. Šachový kIub (1925). 17 čl. (A. Králo-
vec, obch., T.)

Těšittce. KrouŽek šachistů. 30 čl. (Svozil,
správce pivov. T. u olomouce.)

Tovačov. Klub šachistů. 15 čl. (J. Klinger, T.)
Trenčianské Teplice. Č e s k o s 1 o v e n s ký š a c h o-

vý kl u'b (1924). Kavárna Republika, čtvtt., 22
čl. (Vítězslav Zitka, olicial, T. T., Villa Maria.)

Trončín. Klub československých šaehi-
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stov (1922). Kavárna Tatra, stř., 65 čl. (Alois
Skopal, pošt. místoředitel, T.)

Trnava. Šachový klub - Schachklub _
S a k k t) t (1924). Masarykova ul. č. 8.' denně, 80
čl. (Václav Procházka, proi., T.' Kapitulská 28.)

Turč. Sv. Martin. Klub šachistov (1925).65 čl.
(Alois Růžička, inspektor čsl. st. drah, T. S. M')

Turnov. Šachový klub i(1923). řIotel Central,
Ílt., pát. (Rud. Morávek, T.)

Turovice, KrouŽek šachistů. t0 čl. (Ing. J.
flranička, Dřevohostice.)

Třebič. Šachový odbor Sport. společ. T.
(tgzt). Kavarna Mottlova, sob. (V. Doválel, T.,
radnice).

Uherské llradiště. Šachový spolek. Masary-
kovo nám. Čápova kavárna, 51y11. r(dr. C. Sauer,
U. H.)

Ústi n./L. Klub českých šachistů Duras
(1sze). Národní dům, stř., 25 č1. (Josef řIálek'
Ú., Mengsova ul. 12.)

Ústí n./orl. K l u b se zakládá. (Josef Trkal, tovární
výpravčí, Ú.)

UŽhorod. Šachový klub 6924).' stř., sob., ned.,
40 čl. (ProÍ. Jar. Polák, škol. insp. U.)

Valašské Meziříčí. Klub šachistů. uU Pustůu,
stř., ned. odp. (B' Blum, V. M., Masarykova 23).

Yelké Ilamry. Ktub šachistů. (1925). Fr. Řez-
níček, V. rj. ě. 439).

Velké Meztříči. Šachový odbor SKVM. (1921).

tlost. u Šlapalů, pond. (Karel Rosendorf, v. M.)
Volyň. K roužek šachístů (192l).
Vrútky. K l u b š a c h i s t o Y (1924).Kaviarna Wachs-

berger, pát., ned. dop., 35 čl. (Eugen Streng, V.
Komenského 372).

Vysoké Mýto. Šachový klub. řIotel. Kolášek'
2l čl' (F. tlorák, v. soudní rada' V. M.).

Zábřeh. Šachový klub Morphy. řlanácká piv_
nice, út. (ProÍ. K' Zmat|1k, Z.)

Zbraslav. Klub šachistn Q924). (Frant. Poma-
haé, Z)

Zlonlce. Ktouž ek šachistů.

lll

Zásada. Šachový kroužek (1918)' tíost' Jos'
"_"_ňirrrá'-.1i. tvil Yedral, Z)
z"omá.'š'u . r;ď"; í ÍTu É (192l)' Kav'árna' Korso:
"''"'iloid];ii.',2i El. (i'i.-nbiňáín' odb' uč', Z')
z'ol""ř.'-(l;ň'íáir'iši'i i <ioz'el' út'' čtvrt' (Ant'

ÍLaněl. Z., nám. Slobody e' 4l') '
zIo"i'itl]''s1'.'ř;';ř';il o-i škz' ogzq)' (Karel
-'--jělňet-, Ž. Žižkova 34).

Žili";''š;b n'oíí'-tiuí' 0935)' tlotel .Rémi' stř'''''"'íiz"ď-tlvrira'i xreňita, Ž' Bankovní úřad min'

fin.)

Seznam neidůležitějších šachových
sdružení v Evropě'

(Pro potřebu turistů')

Anglle.
Bromley. Chess Club, the Literary Institute' Wid-

more road.
CamtitOge. Chess Club, Blue Boar' Trinitv str'

ň"']iia'. rr. Chess Club, Carlisle Parade'7' denně'

Lonaýř. city of London Chess Club' Ward_
r-obe Court 2, denně'
iffi;ůltň"íš'Club, w" 62' Brook Str''
Groivenor square, denně'
šíčr'ova itreolita: GambitC3Jé' 6 Budse

Row, Cannonstr.: iliitóis ŘJst" as floundsditch'
EC.

o*ro'á. Chess Club, St' Michael's Schoolroom' New

Inn, Hallstr.
Belgte.

Antverpy. Cercle des Echecs,.Caté uDe Witle'-"ilóůi'"' 4 Ar'enu" de France,-denně' _
n.uňř. č'"'l ďr J a ó ' ďó t' 

" 
c s, Taverne Elisabeth'

- 1 Avenue Marnix, denně'

Sotle. Sofnicko ť:':ťil:''"" d'rttiŽestvo'
Důstojnické kasino.
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ll. !:]liĚilij}
':. ] :'Dáasto.

Ko{ň,- Iníus-tríÍo*erringens Skakktubb,
Industrifor. Lokď:

"".- Frmsbi. -

Lyon Cercle Lyonnais des Echecs, Grande
lavern€.Rameau, 

-3l'rue de la Martiniěre, denně.Nica.5ociété des Joueurs d'Echecs' café de
á*-ť1.I!9..{ávenue qe'r_ Yió19;i; a.94 "ě. :_,*Ť,Ha;icaetiyéu. P'a íáj í Ř ďřTíi,qaié o"

l+ &ptSndu.Cei"cle Philtdor. CaÍé
!"1:i

de la Terrasse, 30

ii,i
Pl&'e
iqu

Bo rg 40, denně.

Bgnátky. Cir.colo scacch. Vencziarro, Caffé''-.dpll'An6b. ' ' . .-. "--,
Bologla. .C i r c o I o s c a c c hi s t i c o' B o Í o g'n ti s e,'

Via St. SteÍano, CaÍfě iiella Nuova lYlercanzla.,@reúďe. o,íf c o l o's c:ac chi.s;t!co3 F:l'r*-.r'e n__

_ ting' Via della Vigna Vecchia l9}denně.-^ i
Jánoy;: Cir'col o' scac.ch. L ui'gi :€e-n ťurlrÍ,'

Via Canneto il Lunso:37l8;:.denirě.:"-_ --i .

]lleran. S ch.ac h k l u"b':-ř!gtcl Andreas tlofer. '

f;lllán.1 $qqigt á s:oqcch. Jllilp4e,se, Yia Vis_
conii Í0, den_ně. ' .;..r:;.i : '':
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