Mezinárodní mládežnické mistrovství ČR v bridži 2013
S příchodem nového školního roku nastává pro bridžovou mládež relativně
dlouhá přestávka od ryze juniorských akcí. Tím více se můžeme těšit na turnaj pořádaný
jako otevřené mistrovství ČR juniorských a dorosteneckých družstev v Hluku, jako
obvykle na přelomu listopadu a prosince (28.11.-1.12.). Letos se zúčastnilo 11 týmů, z
toho 4 zahraniční (slovenský, lotyšský, dva maďarské).
Složení týmů reprezentovaných havířovskými účastníky:
CZ SCHOOLS:
Holki:
S primadonem v čele:
Arcig:
*CZ JUNIORS:

Lukáš Kolek, Michal Botur, Lucie Kohutová
Adam Janas, Erik Klemš, Martin Melčák
David Botur, HaMy Luong, Adéla Swaczynová, Radka
Dvořáková
Dominik Šolc, Daniel Mikušťák, Anna Častoňová
absolvent HABRY Kamil Žylka

Po bezproblémové cestě dorazila naše havířovská výprava do Starého Města u
Uherského Hradiště, kde nás auty vyzvedli Michal Králík a Milan. Přijeli jsme na místo,
přidělili nám pokoje, a poté už jsme se pouze čekali na zbývající účastníky a připravovali
se na první večerní zápas. Už na začátku se vyskytly problémy ve složení našeho týmu
CZ SCHOOLS, protože náš týmový spoluhráč Kuba Vojtík z Uherského Hradiště uvízl v
koloně na dálnici při cestě z Prahy, naštěstí nám v prvním zápase vypomohl Adam
Janas.
Blíže čtenáře seznámím s hracím systémem: 11 družstev bylo rozděleno do dvou
skupin - A a B. V A skupině se sehrálo 6 vzájemných zápasů každý s každým. V B
skupině - pouze pětičlenné - získalo každé družstvo navíc 12 VP za pauzu. První 3 týmy
z každé skupiny postoupily do užšího výběru, kde sehrály zápasy proti zbývajícím
družstvům z druhé skupiny. Z nadstavbové elitní C skupiny dále první čtyři týmy čekalo
semifinále.
Celou základní část s přehledem vyhráli Holki, když vysoce porazili i
dorostenecké účastníky z letošního mistrovství Evropy (nebyli jsme ve formě). Bohužel
se ocitli v nevýhodné pozici při výběru semifinálového soupeře, protože byli nuceni si
zvolit české juniory nebo Slováky, proti kterým nezískali příliš výhodné přenosy.
Nakonec se v semifinále utkali Holki proti slovenskému týmu Talent Nezastavíš a CZ
SCHOOLS proti CZ JUNIORS. Projevila se i psychická zdatnost, takže havířovští
Slovákům podlehli, ovšem dorostenci se mohli radovat, jelikož o pouhý IMP překvapivě
porazili zkušenější juniory a po mnoha předchozích neúspěšných semifinálových
zápasech z nejrůznějších turnajů se konečně probojovali do finále.
Finálové zápasy už nepřinesly žádné napětí. Díky přenosům ze základní části
bylo ještě před začátkem téměř rozhodnuto, CZ SCHOOLS a CZ JUNIORS byli oproti
svým soupeřům ve značné výhodě. Navíc poslední kola se vyznačovala nijak
zajímavými rozdáními, takže jsme již poklidně a rozumně dohráli a čekalo nás
vyhodnocení celého turnaje.

Konečné pořadí:
1. CZ SCHOOLS*
2. Talent Nezastavíš (Slovensko)*
3. CZ JUNIORS
4. Holki
5. Víly
6. Hunbull 2 (Maďarsko)
7. Hunbull 1 (Maďarsko)
8. S primadonem v čele*
9. Latvia
10. Arcig*
11. Team*
* dorostenecká kategorie
Pro účastníky byly za podpory Českého bridžového svazu připraveny věcné
ceny v podobě medailí, hrnečků, pro plnoleté víno a nově i poukazy na snížení,
případně plnou úhradu, startovného do různých turnajů pořádaných ČBS. Havířovské
hráče navíc finančně podpořil Bridžový klub Havířov a SRPŠ při „horním“
gymnáziu.
Z havířovských hráčů si odvezli juniorské i dorostenecké zlato CZ SCHOOLS a
dorostenecký bronz S primadonem v čele.
V sobotu odpoledne se navíc konal dobrovolný párový turnaj, v němž se z Havířováků
nejlépe (na 3. místě) umístil pár Kolek - Botur M. Za zmínku stojí i krásné 4. místo
Davida Botura hrajícího s uherskohradišťskou bridžovou třeťačkou Zuzkou
Otradovcovou.
Velké poděkování patří organizátorovi celé soutěže Michalovi Králíkovi, dále
rozhodčímu Petrovi Pulkrabovi a také prezidentovi ČBS Milanovi Macurovi za podporu
všem účastníkům. Pro naše hráče to byla určitě znamenitá a neopakovatelná zkušenost.
Dorostenecká část reprezentace se mohla radovat z vítězství, kluci z týmu Holki se
projevili v základní části a ukázali, že budou opravdovým přínosem do budoucna i v
reprezentaci, Primadon a jeho holky vybojovali nádherné 8. místo a dorostenecký bronz
a zaslouží si pochvalu za to, že partie rozebírali a chodili pro rady i za lepšími bridžisty,
kluci z Arcigu nasbírali další poznatky a zkušenosti a snad budou mít chuť se dále
zlepšovat, stejně jako všichni ostatní.
Lucie Kohutová, 5.A

