ZÁVĚR CZECH BRIDGE TOUR
VC HAVÍŘOVA
O víkendu 22.-23. března 2014 se uskutečnil 5. a poslední turnaj letošní Czech Bridge Tour
Velká cena Havířova - O Pohár primátora města Havířova.
Úlohu hrací místnosti plnily prostory restaurace U Jelena, které hostily kromě českých bridžistů i
účastníky ze Slovenska a Polska.
Sobotní párový turnaj byl ze seriálu Velkých cen nejobsazenější. Svou účastí jej podpořilo
neuvěřitelných 47 párů na různých výkonnostních úrovních - od zkušených hráčů přes mladé reprezentanty
až po začátečníky. Dvoukolová soutěž se nesmírně vydařila polským párům, vítězství si připsali
Strzemecki-Zawada, na 2. místě skončili Nowak-Pietraszek a teprve 3. příčku obsadili čeští bridžisté prezident Českého bridžového svazu Milan Macura s partnerem Otou Svobodou.
Z mladších hráčů nás o svých kvalitách opět přesvědčila dvojice z dorostenecké reprezentace Lukáš
Kolek a Jakub Vojtík, kteří s 54,21% obsadili 11. místo a získali cenu za nejlepší juniorský pár. O dvě místa
za nimi skončil absolvent Havířovské bridžové akademie Kamil Žylka hrající s Martinem Scháňkou a
úctyhodný výkon nad 50% předvedl také pár Erik Klemš - Renata Lapčíková (cena za nejlepší pár s ženou)
a Martin Melčák - Adam Janas (cena za nejlepší ryze havířovský pár).
Kromě Českého bridžového svazu přispělo na chod této akce v neposlední řadě město, které
zajistilo poháry, medaile, dárkové tašky a upomínkové předměty. Speciální ceny pro havířovské páry
všech kategorií věnovalo Hnutí pro Havířov. Souboj o nejlepší havířovský dorostenecký nereprezentační
pár vyhrála dvojice David Botur a Radka Dvořáková.
Při závěrečném vyhlašování a předávání cen se slova ujal i primátor města Havířova. Touto Velkou
cenou se uzavřela letošní Czech Bridge Tour, jejímž vítězem se stal Milan Macura, který polovinu své
výhry věnuje na podporu dorostenecké reprezentace při výjezdu na White House Junior do
Amsterdamu (děkujeme!). Byl uzavřen také dorostenecký GrandSlam, ten si i přes pouhé dvě odehrané
soutěže z pěti uhájil Patrik Bouřa hrající za Uherské Hradiště, když uhrál lepší výsledek než Michal Botur,
který před VC Havířova ztrácel na vedoucí pozici pouhé 3 body.
Sobotní večer bridžistům zpříjemnil díky sponzorství firmy PODA kouzelník, neuvěřitelnými
karetními triky si získal a výborně pobavil diváky. Nemalým dílem přispěl Lukáš Kolek, který měl tu čest
zastat roli hlavního asistenta.
V neděli odehrálo 15 družstev švýcarským systémem 7 kol týmového turnaje. Z vítězství se radoval
tým Pussywagon s Kamilem Žylkou, Michalem Kopeckým, Frantou Králíkem a Martinem Scháňkou.
Bronzová příčka patří bridžistům honosícím se názvem týmu Prvoligoví, jehož součástí byli i havířovští
trenéři Dan Vachtarčík a Soňa Hájková. Úctyhodný výkon předvedli i Michal Botur s Luckou Kohutovou,
společně s Vláďou Nulíčkem a Markétou Dudkovou obsadili pěkné 5. místo. V závěsu za nimi skončili
dlouho vedoucí Lukáš Kolek, Jakub Vojtík, Erik Klemš a Renata Lapčíková.
Organizace turnaje se opravdu velmi vydařila, hrálo se v příjemném prostředí bez jakýchkoli
problémů. Post vedoucího skvěle zastal slovenský dorostenec Adam Kubica; jemu, Danovi Vachtarčíkovi a
Soni Hájkové patří velké poděkování a je třeba poznamenat, že na další ročníky Velkých cen pořádaných v
Havířově se zajisté těší i mimohavířovští účastníci. Snad se vyvedou minimálně se stejně pozitivními ohlasy
jako letos.
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