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1)9!!s4-e!E@s_sry-sqq
Rořadatelé pro na1ý poěet hráěů sIoučili <lvě skupiny a to:]í/5S ó.26 a

ě.32 9o skupina'ai 
'kde 

by1o po třeob hráčíoh.V těchto kategoriíob*bylo poton o akrrpínu
a tín se snížl1 oelkový poěet brr{čů na:

?.'_!?a=g tobo 1.913 nrržů a 511 žen.

KoNEďNÁ zP?Ávl. ě,.2

2)ouL{'vA A oPnAvÁ

BgE9:lbgšggBi.crs'tul
l&' v kat.W6 ódl .ieen brísné

oo
které
za zpráÝy ě.1.s€aYy

u4os(98 sk. = 392 hr.) ďR 63(40 lIP + 23 16.).
tJF:9Á6rSagáěik'Skleníř,Hohoř€k(fid ) !7 /32zSwta,Yor}íčok,Giretá (Nč) 3316-4 !Ba}"lář'Bílck zd'

Ezr,Hejč 
'Jelínak 

li"l. 
'Idieťloba' 

Rab€Dge íJEr,Slováěak,Valenta ]L,Tauš (}rd )65/:.28' Ja'rroštít,.
Ka1a P. 

' 
l&.stqý 

'Skácelík 
R. 

' 
snažít'Ylk R.'a [ď:Chol.íns\ý'Kodýn'}la{ý1Plaěck,Studonova\ý

!29/I% zBezpaleo 
'Došok' 

DrYo ta' Hevrlagt 
' 
IlŤťlý,Frie ťlricb, Lupins\ý, lbrgantbat, vaiÁ eek, vojá-

ček a ffd r Ferš1,Příboda,Ve jmla.
B l2 )Skáce1ík Fr.a dríJ.e ;Cibor'Mb6k'Fišera,Hájek T. ,Ea,rdtrbe j ,Ilatď,Eo1as,Jaaíěek P.,Koě.

vare x.'Iatějka z. 
'ska'lá.k' 

záJcoste1s\ý, Z!.atoblévok a fid rBauer n].. 
'Kmch'l&rtenek, 

lbčl,
0beš1o'Suohonsl,V'a.uěk,Votava lL' Žía.

lo0s(12o sk.= 4?r h!.) Cn ?5(5r rm + z+ rm).
llF:l.)Z{Cecava 5/a:KoIář Yl.1Špďok P. 9/16 zZajíc 1?,/32:Ciaibu].k, studec\ý I.,Širěek, Špaček

Zb.33/64zBrázda'Juroška'Poskor'Schrarr,Sircnovsbý'Vojtek'va1a(Nd) 65/12azB].ašro,Fla.ntler.
ka'Itrčka'Chlapok1Kratoohvíl B. 9 lbrkl , Fořízek, Stucblý a Nď:rÍavlíček,Ioudi1, PavlíěBk nad.
L29,/24ozBatawk1Bí1.ek B. 

'Březík'dech,Jirousek,Ju:cgvirt'Kaš1xírok'K1ůj 'Kratochvíl 
J.rlbrtí-

nec 
' 
ltíček'{itrians\ý 

'Pospíšil' 
hooházka !{r 1&íkos;rik \r1., M.zok,Sionkala, Sucbáaek,Ťou}a1

Wagnor a trC rl,iptát' }&sa'oš' ovota'vojbvič 
'Vrtal'.lF:3 )Polrík'Kgpl(NC ) a dá.1e rBeěvríř'Běhal'Erlebarh,Farkaš, ffif Yl.,{ílak'lonský2 }[išojkg'mf-

16!'líoÝotqý v].. 
'Pavolka'FBo!' 

Sebrrí.nek' Sedtríěek Z.1Studco\ý L.'Síníěck'IJbJ.aniě 
'Valenta 

P.
(PÁR) 

'vodral'votare 
Zd. a fldlBříza,Eadouě.

Spr*á.vnó l}fi' l6rseníflnausté 11.
3 ) {E-!E93!L.J!9]-:-grÉfl gLs*E-{E'&g-E!4qq

l6os( ?2 9k1= 263 hr.) ďR 63( 31 vF + 32 ts.).
:3}BlÍ Fafek 5/8l Sgkanira 17,/32lch1ádek'Jeroněk 33164;Eoní}'Eyls\ý 

'Just'Kučera 
J.'Xat$ka

J. 
'Pavlíěok 

hr.1Regaer;Scbneíder, Svrček,Šveató.k 65{2azAnbrož,Bohóě,Brzokoupíl,cal.an<ta,
561oas\ý,Ha'ralík,Koze1,Kuchď' Rakovio\ý,Re mĚ'sÝědík'ŠtaIzer,Vich P.'brý(ilč) 129/144 z]5'Áv.9r
Batuěek,KožeIub'Šiško.

ltr:Ántl'Basák'B1á.ba'Bohuaěk'cinbuř€k'DosPíšil I. 9l{éla2 Eanek' Ee iJ'ek,Hík1' Hojgr,llrach, Jalko.
vič,Kadleo vl. 

'Koz61'KvaPil,l&rta,Fištora,P[echríě, 
Prochrízka K.nl., hoea,Baček,Slepiěka,

Snejkal'TaIáš€k'valíček'v€ěeř'Yilínek'Zítko a Nd:FroIík'Hynek'Panonka.
1655:(75 sk. = 29o br.) ď&43.(_19_vF-L3]-@.
V!':5,/8:Souhnibek 9,/16:Erněiiík I7 /32zŤajč 33./64: Reicbl, Souěek,Staňa 55Á2B:Dogpíši1 J.r

Hoffnan'Hunm1'Jáč 
' 
SkríIa' Siler, Šrclík,Yotípka 129,/150 rKesaner,lÍichátek Á.,Schlappl, Što.

víěek'Vejžva1da.
tF:3)Krupník a dá}e:Bruckd11er,Cvejn,der4ý,Danaj,DivíĚek,itrraóka,Hríjek B.,Chovaočík,Jiro-

vec 
'Kopeček,I(rejza9Knrpa,Linhárek,Lukáš, 

aleček' t{ěrka' oš úidaJ, loud, $chlík, furchlý, Šerák,
Scbóno

}Éi7os (64 ek. = 25l hr. ) dR 23( 11 l/F + 12 l&. ).
m-5lg-Pi-8cEer-Tr/3usssttr-T'ffifarcEa$ovrí.t Jar.1ňíha rL'Tlk Á. 65Á28;Gerdži}ov,Rohlík,

Sejpka,Šaršoua' lhltiny(Nd ) .
l&'rBa1uoha'Brauasr,Eolila,firuboš,Koměqý,KJrrc1r ll"línekrvěís1o;l|Ičko 1Zelaaio\ý a řd:Bauor J.

B t. , Ri.alL.
E'EÍJZ-!E!:-!4Z ht") ď3l8(g-Wl-]9-!EJ.
v!.t3 )Bl{ soid1 9Á6: ndJcos!ík J. I,| /3?.orlc! J.,ltiku1a;Praía1 33/64:!}totka' P{ca1 65h1zJažak"
ilF:í-msrguTFovrík Jogo,l{ovobílstý,IÍovotqý J.,orlík'Picb,Eauacher,Staaěek,Vincour,Bén(t{ď).
!aos(14 sk. = 54 hl.) dR u(4 w' + 7 la).
F@;za;e""rrtá-r77za :neníěet,Glroue t.
|F.1 xí6vo1€ oo a dÁle :3uěok'Cípra'GflrtJ.€r'Pi].&íčok'svoboda Yo, Zínao
|E5S(? ak. = 25 hr.) čn s(o vr-+ s m).
IF



-2-
1fl4os(28 sk.= 1oB h!.) dn 13(6 vF + 7 if').

í576Ffoýď 7,.-ErL6;I.ec-íFíďsí5ÍEv6 77/32zFo jtíková 33/56zlarínové,hrĚovó.
lF.rBašŤr{řová'Bra.nd€jsoÝá'E8r.lub€jová'EaÝtíčková'KJ.imšoÝé'ran8r.oy6'5chob€ro!á.
wSos(4l_sk.= 161 hr. ) d3_]1lrg_18_j_1_lf.l.
fuF;ýďTffiÝď.Tre|I'8biTo6T7:z súffi'Duíková,Hodková 33/64zJ6rovó',KJ.išová,ltatouškovrí,

Íová'Yrza1ová.
lfi. : 3 ) llaza]-ová a dri].o:Gráfová'Korgerovó;Křížovri 1Pooísková'Slatínská'Tenglová.
w6os{r9 sk.= ?6 br.) {n g(a w + 7 m).
ff J-í^6;Eřt6sóvďE:,tb,fr ffi vil
}F r 2 ) So].ďová a dále r Borecká,1 Go1dové'Eo1á'Eořínková' $rcblá, Saulcová.
il65s(L9 sk.= ?3 br.) dn 0(: vr + 3 to).
mE]sx-numwa-ýt6'ň]6Í6řÁ-T7/íáFišková(Nd ).
W : 3 )Rosenbereová a dáj.e: řipkgová,Vaňková.
trS!1]? jEq4, E.) cr--{qJFl-2-!E).
m!3)sv€cová a dále lTimová
E/5s(7 gk.= z0 u'..) qL3rc_u'_a2_tE).
lf. : 3 )Kg.Iovár Potůčková.
i!99EÍ!_g&:-{-!.'
It':3)Krcjěová.
TB5S(1 sk.= 5 hr. )

Jednotlivoi: csl.dR Vf

d:_!.q_lr.:_ry).
č:pG.:r.-t-p-lgj.
Rozděteaí bráčů na líF a E.:

W% durv w
IA2% 164

6n )1
rfužt
Žaly

55r43
4?'oo

44rgl
58,0O

?60 ]-.44 55,38 1L6 M,62
49 N 40.82 29 59,18

CelkcE 348 185 23tlq_ 163 46184 309 164 21rO7-]45 46,93

fýs]'edky cn s neó1eny c rv a pouze clrv uyry téněř sbodné a byly dost
Šla!É.Jetoproto,žely o hodně 1epší než žen.Na aěkte{ioh dřívějĚích šaqlíonátecb jsm oe v kat.YF blížili až k

l ) é!rŘng.:*g!ďš!il{lg$g{."-gEs!Í!g.g${9.:p-g.g:-$.P-gEgg,íLp
lÍ4oD( 53 sk.+ 42o br.) dn ol(4? w + te }F).
F;sE;vorrragr - naěet(rÓ rz7:e.aatarar - snažík,Ezr . Eríjek Ť.1Vajásck - Vojríěeklskle-

nář . Votava M.(}Id) 
'Došek 

. cvečko(sYK) 33/64 zBírek z. . Janoštík,Cibor - Earduboj,Drvo-
ta. J61ímk yl. 

'tlaÝřla.at 
. lbtějka Z.,!ťiedoba . Skáco].ík R.,Š{mnovs{ý . Il|lk n. 

'Ka1a 
P..

Kepl(ild)' a Ed rGireth - KodýnlKnoch . stutlanovgw 65áo6:B1ďko - lbs trrý lKoč vara u. - Lu-
piashý l sagá,ě ik . S1ováóok,Ská,co].ík Fr.. Va]'onta lt. 

' 
lbrg€Btha'l . lé,zricb(sYK) a dálo Nd:Ba.

uer J.nl.- Suchonsl' l,brtepok . oboš].o 
'Porš} 

. Bailouš'Tauš . Yaněk'ňehořek - tňlter(sUI).
ffi:ostat!ích 18 hŤáěů.
l6oD(55 sk.= a34 b!.) ďn z+(lr w + 23-m.).r{50D(55 sk.= +34 h!.) 8_?412L1tr_l_A_F).

k Tb.,9ft6 tKotář Et..lbr}o, t&oaroš (Nď) . PaY].í-
&k na'(rd' 1iZáinrčta - šchra.u,loříž€k . stuib\ý'vrua1(Nc) .IgagÉr(cBn) 33./64:Běba1 -
Bnokoupil'Beránok - KožeJ.uh'BíJ.ek R.. Elandorka'Brdz da - studocw T. 

'Jankovič 
- Fgch'

Klůj . Pavo].ka' ld'ěek . Folt r'lóller . koch.ízka X.; t{ovot4ý Vl.- :lledrat 
' 
Stalzer - Zajíc 

'llovota( ild ) - vojkovič (Nč) 65^10: Galartský - ilišejka'HojgŤ . l&"rtir€c,I.onss - Toul.a,
Jungvirt-Ioudil.(Nd)ailď:r&1ý.Vó.1a,[av1íček-Grzan(CRO),Ltptá'k-Bystríčan(Sl/K).
lÍiuo abocedu 65Á1ot0h1apek . Pogkor.

}F:ostatníob 23 bréěů.
t6oD(35 gk.= z78 h!.) čR 57(2' vÍ. + 32 }F.).
VF r 578:pafek . Bgnoě lEorá& . Kuchař 9Á6:Jaroněk . Begner,Kozel . VicbrSvědít - Švesták

}7/32:Dospíši1' Í - Dospíšil J. 
'cb1ád6k 

- iakovichý rJus t - Kadlec YJ.1Balušok - Korbel(SllK)
33,/64:ca1anda - l[atějka J. 

'Eařalík 
. Eyls\ý;Schneider . Svrček'Pavlíčok hr. - Liobs(@n)

6SfTo zAJtl - Varga(gilN ).
trfi, :ostatníoh 19 bráěů.

"lóžD(34 
gk.= 268 hrl) dR 37(18lB5D(34 gk.= 268 hr.) cR 37(18 VF + 19 rF).

tr;EBlTffiTsE=Totípka fr6]šonolffie-E= Eorvát ( SvK ) T| /'32:fuícb! . st<É}a'l6.ko . lleubauor
(sul) 33l64.cv6jD .-oěéádar1Eoffna.a. Šdovíěet,iu*áš - Šiler,Souěet . Šuoíít,lajě . Yejž.
valda, Obovaaěík - Go1haute!( I,$x )'Krrrpaík . Jo ].6D( svK ) .

XF:ostatL{oh 1'9 hldčů.



čn z0(rz llr + 14 tt").
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ItToD(3o sk.= 238 hr.) CR 26(12 VF + 14 tfi").
ŤFJ-'EFrňEo1-:-Eó1oda(střJ_g7Í6:ocraEirov . Sajpka,Ja.noba - Smlík,Říha u. - .lnk Á.,Včío.

10 - ostnrzske(svK) 33l5s' noh].ík . &ídy(Svr),Šaršoua - IlJ.breoht(@R) 
':Bén(NČ) 

- Riedl($ď).
lrF.lostatt!íoh 14 hŤóěů.
Fí5D(].6 sk.= 126 hŤ.) dn ].5(9 W t 6 }F].
lIF lzJsE]ržeE . Effi.a r,/aišoiar . storzealurs(ffin) 9/ro rurotea - lfu'ch( stJT),Bá}osník J. - Iía.

Eii-oET@ErýrzacrĚf J. - starček,Nenrgu't . Rícal.
llF r ostatních 6 brÉčů.
lE}oD(7 gk.= 52 bl.) čn ro(r VF + 5 ]tr)o
ffi 

'/&Bucht-a=-eípřa'erzb;-:Jmo-Frď6r9E4:Buček.roÝo1oo.l8.:3)G0rt1er - Chroust a dá1e ostatuí 3 bróči.
!€2n(f-eEr_:_39_!rrl dn :(o vr + 3 m).

16 sk.= 124 hŤ. 8 ríF).
Z. - Iapíttová 9Á6:Fojtíková - Hevlíěkové l7 / 32..ěíž-

llF:ogtatních 8 brr{"čok.
wSoD(2o sk.= 156 br.) dR 16(!1 !T' + 5 lfi').
ffi5re !ffiví . T6I!€iova 9/r'6.mTouEko'a-:T|-z-a"1ová I,| /32ztsbíkové . SlatírrskÁ'Bartošová H. -

Groppe r( ÁIIť ) 33l4orHodková . Járová'Klišová .lrbzalová.
uF l oatatn{cb 5 bráěek.
T6OD(9 sk.= 72 l,"el dR 8(6 VF + 2 lE).
lFT7Í6;EoIiioía.:-so1ďováleroEo-á . uaršítová 17,/18rBorgcká . Hořfuková.
llEr2)Eol.é - $ro}r1áo
1iÍ65D( 8 sk.= 60 br.)

l|F:ostatní 3 hníčEy.
'W'70D( 6 sk.= 42 b!.)
x'':išvá6v-á.v'igrová.
f/5!(3sk.= 20 hr. )
tfi':2)Ka.lová - Potůčková.

Cnt(zw+3uF).
nicutcr( cmnjlšístov.i. . rrupkoÝic ( @R) .

dn z(o vp + z w).

dn z(o vr' + z m),

Rozdětouí bní.čů na YF a l|F:

ctýřhry cgl.cR VT % }E, %

t,árži a žony 337 195 5J,ga-L42 42,14
vo ě tyřňřc-E byl oelkoqý ťýs1Ód6k o nňco l'epší než v je<lrctlív-

oích.Je to o to přel*apivější1protože jou zíekali néqě m ťlail'í i r''i{stěrrí v uF"

5)osT^fi{Í ďmwovÉ ďxv uRAJÍcÍ zA JnIÉ sTÁrY

".gl9 t 5}.""áčÉ jj,j'*É'.$ }-lg* gE&-e.t.gsi9g:*".
!x!eE-:g9s!-wg9gElI9JE.9.9g-:eÉg!4l9.:-€'

VI.:2)SX ř/oS Lacko 5/azWoD Eoloda - PiscbeI(CZE) 9/r6ú&os Ho1.oda,Borenicar(SUl) . EOn.
zlt(sur) I7/32..Wos Cvačko'}60S Elko ls5s Kubilda'ly4os Brtošové'fi5oS Gy11i.i yové a dá.
19 96 t|nigf,sd' 33lt&oS Eodor,Ku1Ěít,Školík 16oS:callus,Iríul Ť. 

'Karolěík' 
Sect]ríček J.

16o5 lFalr'Il{ai tL 
'KoÍíě 

E5S: }fi.hríJy'ÉiĚi'lgbý .J. 'Eofiát1Jančo'Luž1ca1Yrols\ý 
l65D:Ge1.

}rausen( ttfi ) . Chovaačík(Crc) tf,loS:Kysel' Szabó lt75s ! lÍídy.}.tirc pořaťIí:lÍ40S:Benková.
l|!.:2 )fr4oD;Benková . Brtošová 3)rÍloS:Jurěo i€os lKasanic$ H. }65D Vronsbý . va.lařtk(ild).

6)Kol'illTÁÍ
a ) !9Ě9!.Ě9g Íg!.EÉěů.

Komčný byl 349rz totro bylo Ý
Xiko hrál jenon ětyřbru.@

jednotliveíctt

že více jaJc 12 hŤáóů odřek].o v posládníctr třtcb d!€ch přod
a'l raoilb]'ásill l ByJ.i proto losovéní'ale nepřijeli.IÝqj! s€ to
skutgčně hrá]"o hníěů ecn

na Do!'l€

1060ÝáJl0 348;\|lado
ovšon přeblédnout 

'někteří se dokoa-
ótĚhních'ce

kdó
ylo b
1íto.

ltp:5/8!Ht''n''Elová, .

kt€qÍoh ci bylo va1ice
DOC a !r9JY cbudáo1 byli jejich partroři ve tÉhre



B1ze pBát o všeoh.Znínín se
ka

Iodcích aašlch reilaitistů

ště hrríč

hráěů na

jo raprosto
obsadili H,Ená oís ta

jas-
9n6né,íe

u

Je ano. : 9/1!': Sa6tíě ik, skJ.enář 
' 
ňsrrořet 1rrd ; 

' 
za;íc,I{rnčlřík, Ríkosník J'1

I,arinouí,Ševčítová,r,atT6vE@_tďove n. 
' 
ursikoYá'tÉrcbofií Í7./3z 

' 
Šnota'vorlíček,Gire th

(Nc ) 'ci!ibu]'k'studochý 
r.

ďtyř
r. , Šimčok, Špaěek Zb.,Cb1ádek'JarotrěkffiE... 

dtyrLvlsAsixór'íř 1Il. - l&rk1,irrgríroĚ(Ňť)-- Pavlíěek na.(t{d)'Jaro!ěk
- Bcgler,Koze]. - vichl5iEriíĚ-=-Tířca trí}, Senobrábek . Borvót ( SVK),Gerdžikov . Sejpka'Jareba

o

Eel'ze přebl. édnout výborroé ýsIadky našiob ě].enrl 91ovo!íLýah

. $no1ík, Říha il. - v].k A.,Včío1o - ostruzska( S\lK ) 
'I,botka 

. r&cb(SUI) 
' 
eíkosDík J. . Eoilrich

(@R)'Fojtíková - Eavlíčková' uatoušková - .lÍrza1.oni'Buěék - [sYo1o o.
zv1áštní uzaárí si zas],ouží fi.cvole o. za jediné vítězství v ltr Y kat.

rtsoS a brdčky,Švecová, y po dvou mdailích.

enně.i šín nín sEYéle :Ježek.
lliku].a a Pušová . e

da1ších nistrovstvích pokoušet o ropanít ď'ělctor1in stačilo si !a torto skÝě].é!E 9}!m joEon
zďrr{t a už je dkdy D.rrvidín€.Pokud někdo z nužů příjel poprvé a hraje u rrág !.[i J.}igu
a ntra].el oi,že nusí být favoritao' ta} bud€ asi zk].anán. Ša.upionáty E a !s nají však vyso-

Ježkovl;Ivaně fi.tšové a veroňice ŠevĚírěvé' přeďÉny SU Za zá,s}uby o ď$(v.
Je dobojováao ! ilěkdo ná ra,dos t, j inéurr ša.qíoaít uevyšel a bude ge' na

kou. úrovgň á prosadít se je velico těžké.Chce to ttTělívogt;troai"nls a stá.lo la tyto nis-
trovatví jezdit;aby se re ztrati]. kontakt. telně.že naěl.

i by ge progadili hD6d. a,].€ tl bobužel
26 s1ovák'l l(ut1B6 c1 .ťopove tr€

Jaroslava l(unze,který naprosto <loklasoYa]' og1ou kat'l65 a získ9,]- .lvě zM!

tože Výeledkové kaiby odha1í vĚeobno !

Y této zpnivě je zprecováno přeo 1..0ao jmn našich úěastníklr 9.lE.
Éeden sen rebl někoho oL tně t. -ia,ko Bo fti to

den a€ Dloto on]"ouván t

Lunír

V žerách,kde počty proti nužůn jsou asi ětýrtircvó'je ša,rce moben
Ýyšší'zvláště Y6 staršícb kategoriích.V*at.tra5 ao dávaj lmdailepra.ktickyzaú
táo vztt ta}ové irníěky? Jo to Ěkooa,ve1E_Ekod6T-Snad Én@
Eiíšc€_Ejčov-6 spóTffiráčku. Ž,ony, trónujte, jezděte a b].avně vydržte t I na vrís udaile ěeka-
;.í l.c:-. 

? ) zÁvĚB

illiooěeoí této Zprávy ě.2 nusel jsern proěís t a zpracovat J..1o4
gtníngk Yýo1odkovýcb baih.Počet hodin při zpraoování nopočítrín'ale byIo to opravdu bo.lně.
Za oilněnrr zas€ vím'jak brríJ.l všioh:ri naši hráči a hráčty e by].o to nagínavé sle dování 
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