Veľká cena Havířova
Skvele zorganizovaný turnaj
Agilný havířovský BK usporiadal v dňoch 22. - 23. 3. 2014 turnaj, ktorým sa v ČR uzavrel
seriál Veľkých cien (sezóna 2013/14). Hovorí sa koniec dobrý, všetko dobré a vďaka
výbornej organizácii sa to v tomto prípade aj v plnej miere naplnilo.
Prihlásilo sa prekvapujúco veľa párov, takže poriadatelia sa mohli tešiť, že sa im podarilo
zabezpečiť účasť, ktorá bola medzi VC v tejto sezóne rekordnou. Spestrili ju i zahraničné
páry, ale čo potešilo najviac, to bolo vysoké percento mladých nádejných hráčov. Koniec
koncov Havířov je už dlhodobo baštou mládežníckeho bridžu v ČR, absolventi ich Habry
priniesli zo zahraničia hodne trofejí a všetko nasvedčuje tomu, že tento skvelý trend bude
pokračovať i naďalej.
Z pohľadu Slovenska je škoda, že sa nemohli pre kolíziu termínu s našou 1. ligou
zúčastniť aj naši mladí reprezentanti, ktorí by sa iste radi stretli so svojimi rovesníkmi, ako
i ďalší záujemci zo Slovenska. Je tu zmluva medzi obomi organizáciami, iste sa dalo pre
to pružne niečo urobiť? Ale to by museli byť pružní i v SBZ. Zo Slovenska sa tak
zúčastnili iba dva žilinské páry a trnavskí žiaci, pre ktorých to bola nová a mimoriadne
náročná skúsenosť, ktorá môže byť prínosom pre ich ďalší bridžový rast.
Celkovo súťažilo 47 dvojíc; z výsledkovej listiny je vidieť, že dominovali Poliaci, čoho
dôkazom je i skutočnosť, že z domácich hráčov sa medzi prvých šesť najúspešnejších
párov podarilo prebojovať iba Macurovi so Svobodom. Predseda ČBS Macura sa tým stal
aj najúspešnejším hráčom celého seriálu Veľkých cien ČR. Blahoželáme!
V sprievodnom turnaji družstiev poľská prevaha už nebola až tak markantná. Presadil sa
juniorský tím so svojim trénerom Kopeckým (Králik F. Scháňka, Zylka). Slušne sa
umiestnila i ŽBK Žilina (7. miesto), za ktorú som si rád zahral.
Po úspešnom pôsobení na viacerých významných turnajoch v ČR bolo riadenie VC
Havířova zverené Adamovi Kubicovi. Aj v ňom osvedčil svoje kvality; v ČR si už zvykli na
jeho organizačné schopnosti, spôsob riešenia aj tých najzložitejších situácií a v nie
poslednom rade vynikajúci výsledkový servis. Nezaskočil ho ani nepríjemný výpad
elektrického prúdu spojený s problémom záchrany dát z bridgematov. Viacerí prítomní
funkcionári sa pochvalne vyjadrili o jeho štyle, akým tento turnaj riadil.
Všeobecne sa dá konštatovať, že VC Havířova bola veľmi vydareným podujatím.
Obrovskú zásluhu na tom má Dan Vachtarčík, ktorý bol jeho dušou a ktorému výdatne
pomáhali kolegovia z realizačného tímu, predovšetkým Soňa a Jaroslav Hájkovci.
Príjemným osviežením pre účastníkov bol i program renomovaného kúzelníka a
mentalistu Jakuba Vosáhla, ktorý pobavil kartovou ekvilibristikou a navyše i veľmi
zábavnou bruchomluveckou show.
A keď k tomu prirátame i príjemné prostredie rázovitého hotela U Jelena, v ktorom bolo
všetko potrebné zabezpečené, počnúc stravovaním a ubytovaním až po turnajovú sálu,
neostáva iné ako konštatovať, že nikomu nič nechýbalo, azda okrem bodov, ktoré si želali
uhrať.
Čo ešte dodať na záver. Treba poďakovať za výborný turnaj, ktorý bol nielen skvele
zorganizovaný, ale i na mimoriadne vysokej spoločenskej úrovni. Iste nik z nás, čo sme tu
boli, si nenechá újsť aj jeho budúci ročník.
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