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Sokol Hutisko - ZbnVsetín
stver.ák. Po třech
zEiiDbika 6l'odů

a skóre 16.
V ninu]ém týdnu poklačo

val Přebor z|rroloÝky $0-91 nc
úDlnýLll 5. &olem. Na če]e jc
se 4 body 'trojice hŤáčťl in8'
ziŽka. inl. siladěj a ]Llřiček,
ten má (lohróvat jcdnu odlo.
Ženou pilr.tii. s volkýln od-
stupeln 2 ht}dů nás]ed[ljÍ Ve.
so]ský a Í]r.írdil.

Zbr.Vs€tín - Tatran Litovel 4,4 i! ŇL] !.7

zbroiovkavsetínB-MEz
vsetín 2'5:5'5. Ani ve 2. kole
oblastního přebolu se našÍm
šachistům nevedlo, navíc z
rrěkolika nadějných postave.
nÍ nic nevytěžili. VýhlamÍ bo.

alDacny
dovali ing. Žižka a Žamboch.
!emizoval Izakovjč.

nÍk' ],{l rlvou kolcch má Zbro.
joVkil 'l l)oíly a skóIe Li'5.

Pilcbttř zbťoi!}!ký 90.s1 n1á
7a s.:i)()Ll 1řcLllrrl l(ol. S p1llýln
i)očt(rlll:] ]]odil vede ] u říček
přc(] (lvUjic; il}g. st]:aděj, it'lg.
,z'ii'ka se 2 body a Vese]siíýnl'
í]irlnlkorl s 1,5 bodenr.

Itl I(ri *

dova]i: Hradi], il1g' Zižka, Rťl-
žička a Žamlrocb.

zblojovka vselin c _ Liptít
tiptál 3'5:1'5. \re viiěznélll tit-
Žcni pokračuji Lt'áči třctillo
C]r.L]Žstva v okIcsDi soutěŽi. V.
3. ko]e dosá]]li výhťami Rata-
je, Galetky r Svobo(ly a re
nrizoll Mlil(iélro íla]šího vÍtěZ-
stvi iL jsou se 6 |)ody na če1e

Sokol Přemgs|ovice - Zbr.Vsetín 3,5 L l'.. v L'-

sllkol Přemys|ovil|c - zbť.|-
itlÝkit vsetín 3:5. V ÍLvo(]nin,l
kí)l(] L]i! i7l] .'slře!i.., l]1'anéln
28. řÍjna, 1ně1i naši hráči p()

celou (iol)u ulkání lri.vahLl il
p0Llze nel)(rZo]'llostí v lílV{jl'tl
sc přip].ilvili 0 výs]edí]k 2:0-

ZlIojovka vseií - sPárlak
Ps PŤeÍov i;:2. V() 2' k()lc.li-
fi7c. hr'a]1ém 11. lisiopadu, Zis-
]ia1] zi)|ojováci oba body. !t

skóťe

MEz vselín _ zhlojovka
vsétín 4:4. Přl1ie]ské ut](ii]]i
tla 8 šachoVtlicích, hritné 1{]-

ĎjjDa Da zahlijcrri soLltěŽi d].Llž
sleV' S]íonÍ]ilo Po vyIovni]]1énl
]lnj] n.]r.o2ltodnij, ZhIoj(lVít]j
rlasloLrpjl i v korll,illovalrrl sc
staví] .(liliů A' i] i 0 vý.
s]cd ok ic 1)řestl) li$p.Á(jho|1l
]l|áči] r.J M!]Z' VýhIilllli |)o(]o
vn]| Zálopck a ]7ak.Jvil,:, l'..
njZoV.li JLlříčok. i!lH. sLl.n(lijj,
tIIod i] jlrg. ]'a].ík.

sokol t'odhIadní I'hota véťs
zbťoiovka B 3,5:4,5. Prvnj vy
hILt v ol)]ilsiDím přebolu za-
Zna|!1f]na]i 7bťojováci ve 3. ko
le s ÍruL ěž.r, V() vylovr]anémut.
kóDí sc l'iosaLti]i v Závěru a

výh|:|ňi ing. L'ar.ijka, RťlŽič.
liy, Zirr;lhocha a icnlizami in8-
Z!Žliy' l7llkovičo a Ilntajc (Lo

si]]l1i u0jLijsDějšího vitijzstvÍ'

oIlnráťny zubří . zl)ťoil|v'
ka vselí1l B 5.5:2,5. V |- lí(J]o
(]l)]iistní]ro přel)oťLt sc pl'ojc.
vi]a vě1ši ZkLršcnost do íitjí
llo ce]kLl. Naši bodovali pou
ze výhIotl jng. ZiŽky n l.rrIní.
7al|)i in8' ].al'ál(a, }lIiií|i]iI n
7ii lop ka.

TatŤa! velké KaŤlovice _
zbťoiovka vsetín c 1,5:3,5. v
úvodním kole okresní soutě-
Že zahfáIí zbrojováci spole'
h1ivě. Vítězství zaznamenali
Ga]etka, svoboda a Holý' re.
mízu Řepka.

Po:]. k(]1íj nrají nyní 2 bo(]ý
tl skÓfc 9,5.

sokol l.]Ílvý Htozenkov A
vers. z.Drojovka c 2:3. ll.alré vFr
2. kC)lc okIesní soLllěŽc sena
šil1r llráč[lrll doři]o- Ačkoliv
nastoupi]i v oslal]ené scstavě,
pociali bojov[ý výkon a zislía.
1i Lll]jhé vÍtězství. výhrami I]0-
{lovn]í: [ja1clka, Ho]ý a HoI

Zbr. Vsetín - 5p.P5 BÉrov 6.2 lt . l-'4. !'..

lL.

5.5
sokol Hlltisko . zbtoiovkí|

vselín 3:5. l'aké Vt] 1]. ko]e di
vize zalrláli z|)|ojovtici spol0
IlliVč ir zvítězi]i potřetÍ zn se'
boLr. o výslc(ikLt utkáni roz-
l!o(ll výborný výkon nášjcll
lII.ičů na pIVnich {:tyřech Šil

chovnicích, kde dc]síib]i vý

zbřojolka vsetin _ Tatr'an
Litovel 4:4. V zilv-;r0anr-1m ko
]l'lelÍ]šni .]ilst i ŠiIr]h()vÚ (livi
7() ztIati1i zb|ojÍ]vi]ci pfVnj bo(l
a zkonlplikovali si tak boj o
1)ostup do lnoÍavské 1igy' Vc
Vy||rVnallÓl1l illki]ní Z.] |l|áli (l.'
lJře opčt hl.iiči plvnÍ po]ovjny
s(-.stavy, a]e zisk Douhého 1)o
(lu Z poslc.1ních čtyř Šachov
nic měl na koi.čný Výslí)dek

kole niá Zbť.i
a skíl!'c 2|l.

zbroiovkaVsetínB-By.
střice p. sv. Hostýtrem 4:4. Út.
kilnÍ 4' kola oblastního přebo.
rLl se naširD hfáčům příl1šRc'
vy(|i]i.i]o. V Ítvodu pusti]i sC]u.
peřc Clo vedcní až na 1|3 it
pak jcn dotahova1i' Koncčtlii
r.emíza je spIavecl]iVým vý-
slcdkem bojovnéLlo střetDutÍ,
v němŽ ani jedna paltie Do
skonči]a !.emizou' Výhrani bo sx Lrl)rny.

ir Hra(1i1. Po 4.

io!k 7 bodii
v. slavičí! - zbloiovka s šókór Úsri n : Eňro1irvta

3,5:4,5. DůleŽité body v posled' c 0'5:4'5. Ještě ani bod neztla.
ním 5' kole loňské části ob' tili hráči ,,céčka. v okŤes[í
iastní soutěŽe získali zbro'o- soutěži a po 4. kole v tabulce
\aci na šachovíLicich vlár bezpečně vedou. Tal(é v po-
ských stf,ojíren. Po vyťovna. sledním utkání loňského Ťo-
ném výkonu celého druŽstve ku zahráli spolehlivě a sou-
zaslouženě zvÍtězili výhraEri p€Ťi povoiili jeí jedinou remí.
Úe. ziŽky, zátopka a lzako. zu. Výhram; bodovali: Galel.
vičc a relnizami HŤddlla'zaÚ. ka, svoboda, Repka a M]adý,
bocba a Rďaje a upevnili si lemlzoval Holý. Po 4. lrole má
postavenÍ uplostřed tabulky. c dlužstvo 8 lodů a skÓre
Po pět{ kolech má naše B 14.5. .sj
d.uŽstvo nynl 5 bodů a skóre
18.

V tufnai ŠacrlIist i1 Přebor
2bŤoiovky 90'91 nlá ll(]jvčtší
ianc() na v'těZstvi ]LlijčLr k 

'ktcl'ý vc(ic po ncÍlp]nónl 7.
ko]c s L]'5 boLlcnr př()d ill8.
stra(l.jjcl11 5,5.0 CLa]šÍ mjstil
1)ojt]jÍ in8. ZiŽka ,1.5 l1], Ví]
s{)lsky .l. Hťit(]il it ing' I'ariik
2'5 Í1]' Z.ltopljk 2, Mllcha]0c
a Rirtaj 1 (2).

TJ Sokol Brankv DilDravila
28' 12. 7990 iu 16. ročník tla.
dičuíbo bleskového trrnaie.
Neiplve bojovalo 44 fuáčů ve
4 skupinách Ó postup do flná.
le, kde nakonec zvítězil Lev
ITJ Val. MeziřÍčí} s g'5 bo-
dem pŤed svým oddílovým ko.
]egou Bosákem s 8 a Hájkem
ÍMEz Vsetín) se 7,5. Jedjný
zástuDce zbloiovkv Štverák
opsa cii1 zist<em 

- 

e.5 boarfŤ]ňi
s_LQ.

slr(lku 4i0!

Sokol Bor5íce - Zbr.Vsetín Z%zj!" t,.l.j^ú
sokď Bo}šióó - zbřologk8

vsetín 2,5:5,5. DalšÍ dva body
zÍskali zbroiováci v 5' kole
divize a isou v PIůběŽné ta.
bulce stále na 2. mísiě. Utká.
nl v BofšicÍcj! mětro Ýcelku
j0dn0zrračný pIůběh _ naši
ilráčÍ neustále zvyšovaii ve.
cení až na 4:0, škoda jen, Žev zá?ěŤu ztratili kon€entia.i
a doÝolili doraácÍql trhlói pii-
jatelný výsledek.

záYěr loňskébo roku pÍobí.
hal ve zlaEo!í Le|tůzBěilích
blgskoýých a Yíketrdovýob ttrT-
!aiů. Dvou z nich se zúěast.
lili |aké naši bráči.

TJ IuEz VsetÍn uspořáda16
15. 12. 1990 .Ij4á!gJÍ9!9!g.9:
!:9g!-!-!!9g\9gl!Ě9 za účas.
ii 20 šacbistů. Přebolníkem se
stal Hájek z pořáda].ícÍ Tl se
ziskem 17 bodů před BuIdí'

9 borjů skÓre -sj-

kem (Bystřička) 16,5.



}rcbor o}bílu l990.gl

'.!gp!ÍE la.d-qpeglln.s.JJIr|.

uu,"#l;"."-i$hJ*"i+#ffi

dva bodv více. pek 2,5, 10. Giletka 1,5 bodu.

Zbr.Vsetín - Jiskfia St.něsto 4%,1% V i. lrv|.Lr
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|:,\l-É i l,:A .).'av9.'':' aiii l1 0 1/"

rraoični rutna;, " n"o"o' |:i::u. VeseLsky. ktPrý v zá
: 50. íočnik Přeboru zblo. 

'..';:.'éT^'|:l".'Pol.9:]l. 
ll8

chalcovi se tentok!át vůbcc

Ze s4 pg|Í

se 11a \'ei]L]LlcÍ !je]ek iabulky'

Tl Veseii n. M. - Zbroiou-
ka vsetí[ 3:5. l.]žké utk.iúí
seilrilli zblojoviir i rlir iachov-
rll. i]h liÉiill. (]l]lku ii]l)Ll]l(y
v 7. kLJle (liVi7Í]' slioIlluti si
.e pro]rihil]Í) 

''il iejicll inicia'
ti!l. bylo v:ilk (lloLrhu vYrov_
ni]né a aŽ ilpfv(] v závěfll
sc p|.rje!,ila většÍ ZkuŠenost
niišich hIiiČii

zbťE.l)vka Ýsórín j.MEz
BfurBov 5:3. Pouze v 6 brá'
čích přjl.eii hosté v 6. kotÚ
oblastnÍlio přeboru k utkání s
naširn B družstvenl. zbrojoýá'
ci nabidiutou přÍležitost Vy
užjli a poměrrrě snadno uí5
ka]i.laiší dva body. VyhŤá11:
i||g' ziŽka a kontuB3čně lza^
}{ovič s Ho.níkem' Iem1zovali
lng. ť&Ia8] HrddIl' ]/'alnDoťn
a Zátopek.

]'t'í 51']:

ŤJ zlíÍB - zbrojoÝka vse.
tín B 3:5. V 7. kole oblastni
ho piebonr za].íždělo naše B
muŽstvo k utkáDí do Zlína. V
zápase, kdy Deskončila ani
jedna paItie r'emízoLl, zvítězi
li naši hIáči v poměru 5:3'
Za Zbrojovku bodovali výhra
mi| ing. P.1r.ák, :r1g. ziŽka,
tIl.r(|l], Žam]ro.h .t liůŽLčka '

zbřoioťka vsetií c '|l8kta
Krhová B 2:3. PrÝni po'i'ážku
uilpěll hráči ,,céčka. aŽ v 5.
kole okte5íí s.utěŽe' Těsný
výsie.lek sice vypadá na vy
rovlaný boj, ale protl hos:
tům podall tentokrát naŠi ša.
chisté lilatrrý výkon. lediltoupaltii vyhrál Galgtka, f eml.
zovaii Rataj a HolÍ. _sj-

'/.r.tins i D.ri.;i :. i"-r iri'e.";.
.ir ,r::f:s!r rr,.i :,r s:Lr:, ;]i r::r
Iict,]llu i'.rl' \'c sk!lj]ině A',1
Véd}L' :]e :] ]].cy .jNi.i..1í' l,'l.i
|.;': :B.o,]|íy)' Vocrr]í i . .:. j, 

'(obJ |]ciiL:ij<aVÍ)' Vc ! :'l.jilč
A'2 je ncl č.-l.: \j |], .:, j | 1 . ]:'.|11

iY) a Vr;Ž!l (Koi!lÍ|:;(.), ol]ir
s-- 2 bo.ly- .- si -

Vsetínské polo|inále přebo.
Ťu oloesu se b]íŽí ke svénu
závěru a o postupujícich loz
hodne defÍnitivně až pos]ední
ko]o. Ve skupině A. 1 vede
Juitíček se 7,5 bodem, před su.
rým IHošťá1ková] 5'5 a Fi]á.
keln {MEZ] 5. Ve skupině A. 2
je Da če]e V, IIr.aC]il ÍBranky]
se 6 body' před in8. ZiŽkou
5 a ins. Palákem (oba Zbr.o'
jovkal 4,5. -sl-

minulém týdnu' o Dlvenstrl :;'*.::.:|-_ llUdaiilo' splněnÍm normy :.

=:++=lr#+9++eJ9l 
vT naopJk potěŠll Ral.j..Ko.í+!i Kaůo 

'99l'l4!s!+j kt!. nečné ioi.adt: r.z. 1uilóeu a

l!. 
:i]"i |:.:"" . i. "'E il'''? "- 3 Í' itŤ 

"...1i,*!, 
í;.o;,.ii, l;'","J.prolj dó]Šímu pooěfně v}rov áir s, o. ing' Parúk 4'5, 7' R.l

T1:"3i p9I] hráčr]. o celé iáj :, a..s.-r,,'acnat ec a záLo.

Z}roíoYka vsetín _ Jiskla
s:aré 14ěstr B 4,5:3,5. Těsné.
ale Zas]oLiŽeDé !l]iězství do'
sá1]]i Zbrojo.'áci v 6' lio]e Lii.

TJ Nový l{rozenkov B _
zbŤoiovka vsetín c 3:2. DtLl'
hou poráŽku za sebou, opět
nejtěsně]ším fozdí]cln, utr.pě
lj hr'áči družstva c v 6. ko]e
oklesní soutěže v šilchu. Pl'o.
ii clonlácímu celku, ktelý as.
piruje na posttp, se jim mno
ho n0daři]o. V}'hÍáli piru7e j-"

diDou paťtii zŽis]uhoLl Rataje,
dvě ŤelníZy př\)ojili Hoiý a
Repka. Po 6. kole ma!í zbro.
iováci 8lrodii a skóŤe 18,5.

TJ Veselín.|'l. - 7-br.V*tín 1.7 ti I 1... -a

35 a je stále
ky.

popiedÍ tab l.
sl-

kon z minu]ého koia a zahŤá.
li dobře ]'en na předních ša
chovnicích. Výhrami boCiova1Í
ing. Par,á]r a Rťlžička, Iemizo
val Hradil.

Zbrojovkac-SokolHus'
leBky 0,5:4,5. Také v utkáni
7. kola oklesllí soutěŽe se
hfáčům viibec rredařilo' prťl
běh utkání ovšeEr l1a tak vy'
soliou plohtu úeukazoval. Je.
dinou r.eílízrr zazn{menal svo'

v soutěžích (]IuŽstev měli
z1rfolová.i 10. únor'a,,Čer'nou
nedětÍ''. zbloiovka vseiin B
veŤs. Ť| zlín A 2'6|5,5. v B.

liole ob1astnÍho přeboru ne'
zopaEovali hráči výbolny vy-

boda-

TJ valašské Meziříčí - zbŤo.
ioÝka vsetín B 4'5:3'5. V 9.
kole s vedoucím dlužstvem o.
b]astníšoutěže mě1i zb.ojova-
ci na dosah cel]tovou lemízu.
Výhrami boclovali 

'n8. 
Žiž'ka,

Zátopek a lzakovič' lemÍzova]
Zamboch.

-sl-

Zbr.Vsetín - Loko olorrrouc B ,,1 V1ll i.ÚLL]

;:::.jovir::'."s2ii1! -- Lo,:.'
j:..]|i" ! .jl].'-)irů :; ;:3. ii .li
]':jli 3' i.:o]ct . ť;u0 rLcslJ!]p]l.i
.3rr,fvo Cio rcuce jcrr r. 7
i]|.',]i' P.'.j:1tečjlí ]ír.']jé vU.]i]
lí ]'c |loši jl]..ii! posiJplě,17i
Ši ic, lLl 4]-]' !':,:Yé|Li s../j.i].
hc3]:é \,Z.I o])ii] d ll3l)i.;it]tl| ;
.:.;a|..l../.iI;' i']. \.ilč'.].!'í, i. |.ré
7]. . ne]l;] L:L |:'í l(I,lj:i : P.]sil..

zbroiovka vsetín c - sokol
Hošťálková B 3'5:1,5. V po'
sledním kole okresní soutěŽe
získali zbrojováci po vcelku
doblém výkonll oba body, kte
Ťé je posunuly do p|vní po]o'
viny tabulky. vyhrali oaletka

a Mlaclý. femizovalÍ Svoboda.
HOty a Kepxd.

So uI ěŽ.'



Jiskra otrokovice - Zbr.Ysetín 2,6 i\ ]-Ú-c

zbroiovka vsetíí B - sla-
ýo' Holešov 2,5:5'5. V předpo'
sledním ko1e ob]astní soutěže
se našim hláčům nedařilo a
utŤpěli již třetí porážku zase.
bou. Zbrojovka se tak ocitla
na hlanici pásma sestupu a
chce.li udlžet tuto soutěž' nlu.
sí v posledním utkánÍ lemizo'
vat. výhŤami bodovali: in8.
zIžka a zátopek, lemizoval
Hradil.

Zbr. Vsetín - Tatran Havíice 4,4
zbroiovka vsetíE -ŤatrartHaÝřise {:4. .{ni pIedposlednÍ

10. kolo divize nedalo odpc-
věd !1a otálku. kdo postou.
pi do llro.avskoslezské iit-Y'
Zblojovácí nrěli na dosah
těsné vÍtězstvi, a]e bosté po-
ivldl1i' že jsou silnýn cel.

-|islkŤá 
otlokovice _ zblo-

jovka vsetín A 2:G. sestupem
ohŤoŽený domácí celek nebyl
Zblojovce v 9' kole divize váž.
ným soupeřem.

ve vsetínském polofiná1e
přebotu okrgau skon.člla sku'
pina A' 1. Mlmo Ýítěze se
zbr'o jovákůú1 nedařllo: JulÍček
B'5, vaculÍk (Hoštálkovd) 7,
I{arek {BIanky], surý {Hoš.
ťáikováJ, Fllák {MEz) 8'5'
ŤrávnÍček 3, Doležal 2,5 {oba
MEZ), svobods 2, Ratai 1,5,
GaI€tka 1 iÝšichni ZbÍolov-o postup do molavskoslezské

ii8y se utká v pŤištim kole s
Tat|anem Havřice, kteŤý je v
če1e divize jen lepšínr skÓIe.

ka ).

Těžké a v závělu dlamatíc'
ké střetnutí oapověděto, že
větší šance zůstaly našim bŤá.
čům' kteří so udrŽell na če"
1e s jedn5bodovým náskokem'
Rozhodnutí padne 7.4' v K!o-
měIiŽi s mÍstní slávií. K po.
stupu ovšein bude muset zbŤo.
jovka vyhrát.

Po ukončení mistrovsltých
soutěží dluŽstev se Iozběh]y
piebolnické túťtraie iednotlivců okresu. V miádežnic
kých kategoriíc]r, hraných v
Zulrři, RoŽnově a ve Vsetíně,
obsadili lrráči Zbrojovky jen
tulnaje žákťl.

rinálé A: 1. Porl]ba {zubiÍ]
5,5, 2. Kopecký (Kaťolinka]
5, 3. Pave] MIadý (Z] 5' 7. Ga'
nišin 3,5 9. Petr Mladý 3, 11.
HyŽák 2 [vŠichDi z). HŤálo
15 účastníkl:l švýcalským sys'
témem na 7 kol' Finále B:
1. spálovský {va]. Mez'J 5,5,
4. Hoúk Íz] 3' HIá]o 7 účast.
níků každý s každým'

1b40

Fiuále přáboru oklesu mu.
žů plobíhá v helně zblojov.
ky a jeho obsazení Liovo]uje
p1Dit nolmu na zÍsk titltlu
KM. o překvapení není nouze,
každý z 70 staltujicích utl-
pěl ztláiy a rozhodující bu.
dou poslednÍ 2 kola, kdy se
favoŤité utkají mezi sebou.
Po neúplném 5. kole: Hole'
mář ÍHutisko] 4, int. Kťčmá!
ÍZubří) 3,5, lilák (MEz] 3'
Malek IBŤanky] 2,5, DoIežaI
lMEz] a 

'uříček 
2 Í2), Hta.

C]il tBranky) 2, ins' Paťák a
jrtg' ŽiŽka 1 {rJ, selý [MEZ]

31.1 + 14 ]..11 1841

dluŽstva by]i zkušení hIáčÍ

Slavia Kroměříž ..ZbnY*|ín 1Tz.47z

Také šachisté do Il. |i6y
slavia KroměříŽ - zblojÓv.

ka vsetíl 3,5:4,5. V posledním
kole divize ,,stŤed'. si zbrojo.
váci už nenechali ujít příleži.
tgst !JsE-!9.--g!rg.*slezské ]igv a -uhlá]i .potřeb'

lodů a skóre 54'5 za 9 ýítěz^
Írých a 2 ie izované zápasy. VeselskÝ 3.5 t10] a Machalec

5.5 ÍI0l - konrpenzoval spo-
iEElii6' uÝkonem náhťadnÍk
r]!qd!! 21 14I.

Po faEoušcích Ýsetínského
hokeie tedy iásaií i pŤízntvci
šachu. Popřeims zbŤoiovákům
více štěstí !ež v sezótrách
1978.79 a 1$81.82 a .lo třetice
všeho dobrého. -3i-
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?A.RÁÉ F.a^ňŘt.-
oJ \ s (Ťi!^

2s'3.+7š'?1

Yo"h. HoÝ ní

Překvapivým vítězen 1eťoš'
ního pŤeboŤu okŤesu mužů se
staI talentovaný doIostenec
H0lemář ze sokola Hutisko,
ktelému při dobré hře piálo
'.avÍc i tulna].ové štěstí. Zbrd.
].ovácká účast neby1a tento.
krát na patřičné úrovni.

in8. Palákovi se vůbec Deda
řilo a in8' zižka, po výbol-
ném výkonu za družstvo, ne.
čekaně Zcela pIopadl'

7, 3. ing. Krčmář [Z'jbří) 6.
4. Doležal (MEz} 5,5' 5' Fiták
MEz) 4'5' 6. Hradíl 4, 7' Ma-

rek Ioba Branky) 3,5, B. Se-
Iý [MEz] 3, 9. Ín8' Parák 2'5,
10. iÍ|g. zižka 1,5 bodu' -si

7'5' 2' Juříček

TJ Vese'|ín.l1or.

Jiskra Otrokovice

Výsledkg
v divizi t99O-91
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TÝDEN

i $.Uca![ lg$l ,

XllI. přebor lísetína u šauhu
zlepĚeEé ubylovací možnos. vénr vítězstvÍ, ale jeho soupe.

ti, pto!á'eD vhodných hra. ři schrammovi ze sRN se po-
cích plostor a doblá or8aEi. dařilo partii zlemÍzovat. z
zátoťská pťáce pořadatelů u. dalších zbrojováků !&a!ěiti!8.
Eoinuy šachistům zbroioÝky Z!er9L-.!q-.-17. !rls!ě q:!q'
v8€lln lspořádgt .E!'i!ě!šL a stladěi !]4-4.0.=4!$q-š9-q9LEé
Dolsllněll.qL.!!qnjýl!!l3i.!! Dořadí: 1.-2. KM sosna 2293
v-dBĚB}& IJŽ xvl. řoěník Pře. (slušovice) a M. zpéýák 22aíi
bor! vsoiíDa se uskulečÁil ve (Uberský Brod} _ oba 7 bo.
illech 29. E-7' 7. |ssí ý dů' L5'K!4-Iq!!č9E!!93{y!q
,,křiřfáloÝém sále.. obi. 80a v tÍu' M. ČzeŤwonski 2370 ÍGoÍ.
Jasenicích za. úřasti r-8..!!áčů. zow PRÍ,], KM MuŽÍk 2143 (o
s3LJ"-gB--9gsB--a- ČSFRJ 

'- a pava] všlchni gg-!g!u, 6'.15.
.to!9-_e-_$!g_!,- ?3 \gnqiq4t&. KM Modzelan 2230 [Gorzow
5lLI. ]lE 4td. KroÍrě zahlanič- PLR]' KM Kubíček 2325 {olo'
ňÍch účaštnÍků bylo startovní mouc], Galkin 2175 {Nov8oŤod
pole z celé repub}iky od KaI. sssR)' KM vávla 2ug (Jese'
lových varů aŽ Do svidnÍk a ník]. KM schramm 2245 ÍBe!.

neoylo rozlrollrluto ároJ lu|]d Dr'
4' kola vedl s plným počtem no), XM Gabliel 2150 {slušo'
bodů polský hr.áč Modzelan' vice], Hetey 2110 {Ber]ín sRN]'
pak byl v čele do 7. kola je. KM Becbyně 2104 {Pťaha],
ho krajan czelwonski s 6 bo. Macková 1925 (PIaha)' cha]i.
dy' Ale ani to nestačilo. Tepf. vopulos 1985 [JesenÍk]' KaŤ.
ve závérečná dvě kola rozho. hánek 2058 [Nový ]ičín]' Ve.
dla o konečném pořadí. Vý' čerka 1865 [ Iftalupy ]' Mielch
hlami v 8. kole se dosta}i do 2060 íBeI]ín sRNl' Leinel 2122
čela slušovický sosDa a zpě' {Plaha] a KM Lašto\'ička 2166
vák z Uheťského Broduapřes (Brno] všichni 5'5 bodu atd.
jejich nelozhodný vzájemný soutěž měla velmi dobrou
souboj v posl€dním kole jim spoltovÍí a společenskou úro.

systémem na 9 kol a
svýÍD přůběhem musel uspo- ra 2118 [slušovice] všichnt 6
ko'it kaŽdého šachového přÍz- bodů' 16'.29. Konečný 1s00
nivce. Až do posledního kola, izubří]. 5uj!.c'J'v.axqqě21és
doslova do poslední paltíe, {]/9.é!LLJ, KM schusteť 2086'
nebylo rozhodnuto o vítězi. Do NM Macháček 2189 {oba BI'

veň. za což patří dík nejen
zúčastněným bráčům, ale ta.
ké sponzoŤům: zblojovka Vse.
tín. PivovaŤ Vsetín' BalíŤny

Hráči měll k disp.zlcl úinl.
80lf, tenls, kuŽelky, miílfotbal
apod. To se odrazllo ve vyso&ých
výkonech v turnajl, Jak se čte.
nářl Íoohou saBl pÍesvědčit na
partiových ukázkách. Nut[o 

'eštězdůraznit zásilrhu sponzo!a cel6
akce - Zbrojovky vsetil - kde
tradlce podpoťy sportu zústlivá
uchována ! v těchto plo sport
těžlkýcb dobách.

o vŽ!ústélÍcí oblÍbenostl tu!na.

'o 
svědčí 98 zúčastrtěných h!áčú

t2 M' 23 KM} z ČsFR' Polska, sRN
a sssR. v Šl1n6 konkurencl zvl.
tězll sosne (slušovlce} před zpě.
9á*eú (Uherský Bťod), oba 7 bo'

lraje domů spokojenl'

dú' 3.-!. ruřÍóek [vsq!!Dl, cze..
woňskl lcorzów), Mužlk IopavaI

se

ŠAcHY
NA VALAšSKU
ve dnech 29. 6.-7. 7. 1991 se

uskutečnÍl v Křlšťátovéro sále
sou zbťotovta vsetÍn - Jaseaica
ltŽ 16. ročník turnaje 'vsetin1991". KaŽdý z předcházejÍcícb
ťočnlkú od ltásledujlciho se llš!l

tur.lín sRN]' XM Hejl 2160' Has'
tík 2110 [oba JesenÍk]' KMŠi.
ÍEek 2134 [Poruba]' KM Ko'
zák 2215 (Jeseník), XM Macu'

1.e4ú2.d4d53.e5c5{.
lf3 Db6 5. SdS Sd7 6.0-0 Sbs 7.
Sxbs DxbS 8. tc3 Dd7 9. Se3 c4
10. l85.h6 1l. Jh3 b5 72. ,Í4 

'e713. ths ba 11. lez t!.6 15.84 188
16. f{ g6 17. lh83 t5 18. 8xt5 exfs
19. cg VbB 20. b3 las 21. cxb4
Sxb4 22. e3 5.1 23. b4 Ib3 24. vsz
KÍ7 25- Ic3 b5 za. DÍ3 Ke6 27.
VAz VhO 28. Khl a5 29. Vfgl axb4
30. ax!4 Sxb4 31, lxfs gxfs 32.
VA6 Vx86 93. \txS6 Kf7 34. Dxhs
K!8 35. e6.

v !&ledqÍď pstlii bíý-prenve,rrl,
žp riotje zisk, aIe paDíŠtěstěna mu
přitom musela být až neuvěřilelně
na|doněna.

Sosua. Troiáčclq bÍa 2jezdců
Y ob.8!ě: 1. .4 c5 2. JB Jc6 3.
Sď Jfó 4. Js5 Sc5 (Autorcm
následujÍcíbo pÍotiútoku,
pďínajícího tahcm 4.... Sc5' byl
Čecb' páter Karel Traxler, l 86é
193ó' vynikající pÍaktický .
korespondenčnÍ bÍáč a úlohový

10.... d5t 11. cxd4Sg4 12.Db3

JE!! Go 12. ..' Jď! - viz dia.
gram . sc mohl bflý klidně vzdát'
protožo po 14. De3 přijde sb3! s
brozbou Dg4+. Takhlc muscl
kapitulov8t čemý' po dalším'
Iokolomnémprůběhu. ) llpbs+

6,5 bodu, 6.-15. ModzelaB {Gor-
zóta'l, Kubiče* (ololoouc)' calkin
INov8otodl' Vávla lJes€nik)'sch!8Eo íBerlíťt), Hell, HastÍl.
{oba lóseník], Štoe& (Poluba!
Kozák IJesenlk)' Macuťo (slušg.
vlce) 6 bodú atd.

(9. bxg3 Dxg3+ 10. Kfl G
0!) 9. ... Jd'll 10. c3?? (Io měIa

to stačilo k

[I. V po: Valašské Meziříčí a firma A-
po .elko rlonis. -a i-



Z fi4 poli
s ukončenín1 mistlovských

soutěŽí drLlžstev i jednotlivců
se Íozjeii zb|ojováci na něko-
1ik víken(1ovýcjr tuTndjii, kde
dosáhli dobrých umístění. TlrI
naje byly hŤány vesměs švý-
carským systéúem na zkláce-
ný časový l'mit a byly dobrou
příp.avorr íašich hráčů na
blížícÍ s6 16. ročník Přeboru
vsetína.

leseník 1991: 1. Vávla 5,5'
2'-4. Hejl {oba Jeseník]' svan

Rakovník l99|
Téměř tři desíiky šoc|ristů

Jně| no sto|tu ||| ročník tur
noi:' ktcrý pořódoIo Ve dnech
11. až 24' srPno 199'1 TJ Lo
komotiVo Rokovník' V kond]-
dótské skupině A o ]T-úiňs-t.
nících hroné šVÝcorským sys
tiňiň no 9 kol' stortovo|

zúbÍí 1991: 1. voikůvka ÍRož.
nov] lE.z:?. Špátnet Istu.
šovicel. ins. straděi 7' '.. 27.
Hradll a.ŤÍ,óái:Eifit 9. kvěF
na za účastl 62 hráčů na 9
kol. velmi doblý výkon podal
in8. stladěj' který měl nado.
sah celkové prvenství'

Předchozí turnai žak!]' hra'
ný za účasti 19 hráčů na 7
k01, skončíI výsledkem: 1.-2.
cabák' Kubíí 6, 3. Poruba

VG HavÍřola
N6uvěřltelné: šacbÍstúsl HavÍřo.

va 5o Dodařtlo ve dnech 27. 7.
až 6.8. 1991 uspořádat ltž 25'
ročnÍk velkó c€ny. TIID se tato
soutěŽ zařadlla k ne|sta$ÍB tur.
nalůE v ČsFŘ s nepřetrŽltou tra.
dlcÍ' zásluhu na toB má 11Ž dru.
há geneťace šacltlst& Lan8úera.
Machálka. Jaí!.leka, Kozlolka a

tron6ěn6 vý.lodky: 1. Kolně|ev
9.2. Gorelov (oba SSSR) 8,3.
LeÍcb (Třinec) 7' {. Mstlsk 7' 5.
sztEczak toba Polsko) 6,6 8e'
lechet (RumunBkol 5,5, T KreteB
(HavÍřov] 5, 8. RašIk (ostrava}
4.5. 9. Bureš 4' 10' Neděla 4. 11.
Náiepa (všlchnl HavIřovl 3, JLFlelll (vs€t'n) 3 body.

3. lJtuul, '$l
1?' 91

Poi. Jmá n o c d. cl í| 1 2 J 4 a 9 10 | 11r 18

1 HABA Z d*,\íkJ i|,''\. I I I
r)_ l u dičE.< Staorrla 

'"-
A d

3 KOHOUT josef t' 1 K : 5',/z
I V/U|..j 5cH J jlí L (, \) 5 ir'-

.:) GUTHAN Potr v 5 ,i r i,
G ČlŽlN5KÝ Jiři- JLJL)!: i.t

7 NOVÁK Hichq l I v, 4Ya 't'. I

B NEU flAN ?ctr 4!i
Y LlTi-i1ANŇ Jiří 1ai 41/z

1o Ui-iER Vladrt^^ir í +1/

11-15 (ozr-ov9(Ý. Piívn (<n |1lcHA-LEu ' rrršE(, Éougx
1(,-1'.) Ko?;cK{. řlLEJŇĚ( g3'/z

IL JiR(ovsK',- 1'lz-

Ivšichni Zubří] 5'

š3l'jlinka lgs1: 1' Holemář
(Hutiskol 6, .2j9j Valo IKaro-
linkaL luliELs,li . . . 19. Svo-
boda 3,25. Galetka 1,5 bodu.

-rl-

obo 19,5, o
Řó žíšk=ct a
čostník ů.

BghuŽel všalr v konkulencl za.
tranlčních1 3oupeř[ n€uspěll 3
obsadlli příčky druhé polovtny
tabulky. Da 2143. ing. straděi 2142'

ŠtveŤák 2029, Vesetský 2001,
Hradil 1914. íng- Žižka 1s03,
Machalec 1901 a ing' Parák
1841' z Přestupujících hráčů
pak ing- zvaldoň 2740. inq.
Krčmář 1990 a MaŤek 1900.

r.n.elp-.pp:sdi. 1' KM Hó- Účastí na-.séIii' šachov-Ých DŤužstvo B' stjlŤtující V o.
so (ÚĎp' Pronď s' -2..-Kl4 J!. tulna]ů \'c vsetíně' JesPníku' l}iastním pieború .-.třed'po'
riúei< o 3' <rv r oň;iřlFo- }t' viřrvi a .Ra\ovníL.' skoI.ii' ;ií 'úu."t. 

'o sokol1 Ť.lrant(]'
fuVnitrT 5'5' 4._6. Wi]n!Lh l| ]lr.ři 7'i'ojovt(v oŤvoí řást i ,/\fňinv''.I |'V mó]i hÝl cP''
{Rdkovník)' Gutmon, Čižin příplavv 

-n3- 
]etošní-mimořad. kem ..míchajícím kaŤty.. v bo-

ský (obo Sp. KIodno) 5, otd ně náŤnčnÝ ročník soutěŽÍ jj o postup do divizé. stabr
Vtr]'s.iUplIe B o 10 účoslní drl|'.sleť. M||žslÝo A c'artule ].za"p l-"vňích í]Vnu íltu:4!Fv

cicn' hloné-g \-VT' zvitél,| potřPlÍ Ve rr llze l1]oŤav\Rn. 1ř.Imř |'}.snějc i k v(kon1oc'
KoVóř (R.kovníkI Z !óš Go' slezs](á ]i3a] a ('el]iým pjá. tl c ihužstva. které v mjnrt
letko sě po bo1ovném v]!!! ním jP udŤženi v soutěŤi' Po. losti dopláce]o na nestálou se'
{7 "íň,i,.o 5 p 

' 
on;;.]-dFii |-ó ci]aIli i<oLl i.g zvaŤdoň'vŤ3. sid\'Ll' P.ku"í se z okrps||ísnÚ.

i' s'ffi"Lo' cpill i \c 1 ŤI Vs vidnar P"a. lěže '\nslollFi| dn okrPsniln
_ ha a ing' KIčnář' Dřestupuií DŤe]roru.

cí z GunráŤen zubří. otazník
naopak visí nad účastí Fich'
tta. kte!ý je však stá1e ještě
hráčem vysoké Výkoníostl, u
něhož bv b]/la škoda ukončit
al(tivní činnost.

Tělovýchovná jednota RDJe' Poloch (KaŤviná] 6,5, 3..5' KM Havířov. IlM 'ostInvi\ 
I]nive):. 1ltkii s celky: Sokol HoštáIko'

seník uspořádalá ve C]nech i7' Klňávek lPlahd|' chYtÍlek'KM 1.jo. -9.":'' B: VoKD 
'Porub-a' 

TT vá B. St' Liptá]. Sokol N.HŤo-

:".i:;i":,,:,""j0 .;:11"" 
-:;fl 

i:i:::l; L"o" 
'""'"i " I:"1 '''' 

,i{i'!r"i1.:ll';"; '"u",l"Junlluil.ou','"j ," ,o

:llZL,-;. *";l" l*::n:r} jffi* nn;'J";;"i..[ 
?i_"i1""u.",", ffi

zÚčastnilo 34 hráťů. V dobie -sj - no' 'oll n]'. 
]u.*^9 ]"T|.1::. .iE.nai;fiGmnŤ;aÍ-Etríj-o-íé*.

:l:"',"*".,""":!".Ť"'j:},,",".:: Rozlos'vánim moŤav'koslFz. ;'."": .Y'"u.'I;;:'"!ll1:ii:J :TTÍÍ*-ffiÍ

Jeseník'9l -"f"Hlilt];i' ;# * ť#.".:ff*;ijť'i:T* *.f{l}".lil;.$.#tíášI

ova nract naseno ocldllu sa' Rozlosovanlm moravsKosrez. ""...':'-,.;;' ]'.;':;:.^;.':.;.^1" vT. v|ila.l ie 10 Kčs. cetry p}o
chu. kteří 3qreq!!-9!-J9a ske tiqv G. řiina v Brně. * :^"^"::]::.'::-1?.:]'.::.:'^*: mi 

jrimá|nč. icdnu třetinu ú-
ných bodů:končj]; V po]ovi. h|astíihn 'lřeborÍ 13' Ťíilla.v 

^j' "''"'[,'-.;:; ';':]::]J.'";]; tlasInítť'' p}ih|ášky se při!i.
ně staftovnÍho pole. lng'ch]á. KŤcmbřiŽi a ol(rcsní soutěŽe ]]l . .] -'.''. .')'":''"-'.]:'- ]. ."ií ná mí.rĚ.KŤcm9Í!7l a oKřcsnl souIeze ;;..'; ;; '.'.' ';.:'':.;.' . ;' maií na místě.

17. }i!na Ýe VsetinĚ. hylyza. j'l''' " ''
héien'y tetošni soutěže 

- rl'ruž- lTU]ílr' y':7 \': n'í\r' clHvoi Hn'srev. il:il J';;';'^,."J,,X"';,.||;

ádek 2156. ing. zádra.

hráčů Íla 7 ko]'

nocentm, preo Kv
(si' chyňovo) -
Hóbou,18'5, GoIet.
body' Hrólo 23 ú.


