
11-1978 [N-0701] Fidelity - Chess Challenger 10 (B)                                                            
Vlak na de verschijning van de Chess Challenger 10 (A), kwam er natuurlijk veel kritiek dat 
het apparaat niet kon rokeren! Een heel vervelende fout die je als producent niet zo snel kunt 
herstellen want er lagen inmiddels al vele tienduizenden exemplaren in de winkels. Fidelity 
gaf ook niet graag een dergelijke grove programmafout toe, en tijdens een volgende produc-
tierun werd deze blunder stilzwijgend ongedaan gemaakt.  
 
De Chess Challenger 10 (B) was geboren. Alleen al door wél te kunnen rokeren wint deze 
versie zeker 50 Elo-punten extra, ten opzichte van zijn voorganger. Ik heb voorlopig geen tijd 
om een match over 10 partijen tussen deze twee versies te spelen, maar ik doe alvast graag 
een voorspelling, dat de Chess Challenger 10 (B) met twee punten voorsprong gaat winnen! 
 

 

 
Trotz einer relativ schwachen Eröffnung beweist der Chess Challenger 10 im Mittelspiel auf-
grund des eingesetzten Mikroprozessors Z 80 A (Zilog) einen großen Einfallsreichtum, wobei 
er pro Gegenzug bis zu 3.024.000 Stellungen analysiert. Der Chess Challenger 10 greift 
bevorzugt mit vielen Steinen gleichzeitig an und entwickelt gute Ideen beim Ausschalten der 
gegnerischen Figuren, ohne den Schutz der eigenen zu vernachlässigen. Auch bietet er man-
che Überraschung, wie z.B. ein Dameopfer mit anschließendem Matt in zwei Zügen. Im End-
spiel reagiert der Chess Challenger 10 bei den niedrigen Spielstärken recht schwach, arbeitet 
jedoch bei Spielstärke 4, 5 und 10 zielstrebig auf das Matt hin. (Björn Schwarz - 1980.) 

 
De exacte verschijningsdatum van de Chess Challenger 10 (B) is moeilijk te achterhalen. Uit 
originele documenten van oud-verzamelaar, Gerhard Piel kon ik "februari 1979" terugvinden. 
Maar zelf heb ik een Chess Challenger 10 (B) met een originele aankoopbon van december 
1978. Voor mij voldoende bewijs dat de b-versie eind 1978 te koop was, zelfs in Nederland!  
 
Enige kenmerken van de Chess Challenger 10 (B) 
• De maximale rekendiepte is 6 halfzetten diep. 
• In het middenspel is de effectuele rekendiepte op toernooiniveau ca. 4 halfzetten diep. 
• Het openingsboek is totaal 69 halfzetten groot. 
• Kan matgeven met 1 dame (niet met 2 torens). 
• 10 vaste instelbare speelniveaus (niveaus zijn tijdens de partij te wisselen). 
• Een stelling controleren (positie verificatie) is mogelijk. 
• Een stelling opzetten (invoeren) is mogelijk. 
• Heeft een toevalsgenerator voor meer afwisselend spel.



 

 

 
Chess Challenger 10 (B) 

Computerized games that challenge YOU! 
(Fidelity Electronics Ltd. - 1978) 

 
 



 

 

 
Fidelity Chess Challenger 3 and his successor Chess Challenger 10  

(Fidelity Electronics Ltd. - 1978) 



 

 

 
Model: CCX - Fidelity Chess Challenger 10 - (1978) 
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Het garantiebewijs van mijn Chess Challenger 10 (B)  

met als verkoopdatum 30 december 1978. 

 
Programmierer / Programmer 
• Ronald C. Nelson 
• Bill Fink (Eröffnungsbuch) 
 
Baujahr / Release 
• Erste Einführung: Juli 1978  
 
Technische Daten / Technical specifications 
• Mikroprozessor: Z80A 
• Taktfrequenz: 4 MHz 
• Programmspeicher: 4 KB ROM 
• Arbeitsspeicher: 512 Byte RAM 
 
Eröffnungsbiliothek / Opening book 
• 69 Halbzügen 
 
Spielstärke / Playing strength 
• Spielstärke (DWZ/Elo): ca. 1200 
• Bewertung: Am besten geeignet für Anfänger und Gelegenheidsspieler 
 
Spiel / Game 
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/Fidelity/chess3cc.php?item=10&merk=Fid
elityCC [Sammlung Luuk Hofman.] 
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