TOP MISTROVSTVÍ ČR & DOROSTENECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
V LEŠANECH
O víkendu 15.-16. února se uskutečnilo bridžové Mistrovství ČR s TOP
hodnocením, kterého se zúčastnilo 7 hráčů Havířova, z toho 5 dorostenců (Lukáš Kolek,
Michael Botur, Lucie Kohutová, Erik Klemš, Martin Melčák) a 2 trenéři (Dan Vachtarčík,
Soňa Hájková). Do soutěže se přihlásilo 36 párů, které (rozdělené do 4 sekcí - červená,
modrá, zelená, žlutá) odehrály 7 kol po 10 partiích.
Začátek turnaje se nejlépe vyvedl dorostencům Michael Botur - Lucie Kohutová,
kteří se po prvních dvou kolech drželi v první desítce. Nakonec však všechny páry
bojovaly o výsledek nad 50%, nejúspěšnějšími se nakonec stali Lukáš Kolek - Jakub
Vojtík, kteří také díky odvolání proti jednomu výsledku uhráli konečných 50,227%, což
jim stačilo na 16. místo. O zhruba 0,1% za nimi na 17. místě skončil pár Botur Kohutová, který uchránil svůj nadprůměrný výsledek posledním kolem. Dorostencům
Eriku Klemšovi a Martinu Melčákovi ještě chybí úplná sehranost v páru, umístili se na
26. místě se 47% a nejsmolněji dopadla tato soutěž pro trenéry, na které zbylo 31. místo
a 45%.
Po vyhlášení vítězů a předání cen následovalo občerstvení, a poté se dorostenci
zúčastnili Crazy turnaje pořádaného na počest oslavy narozenin předsedy Českého
bridžového svazu Milana Macury. Sehrálo se 15 bridžových partií s upravenými pravidly,
kterými se hráči museli během dražby a hry řídit (např. hra v opačném směru, zákaz
pasování, dražba pouze červených barev,...). Havířovákům se v této soutěži příliš
nedařilo, nejlépe dopadl 10. Martin Melčák.
Navečer jsme se přesunuli do Lešan, kde nás čekalo 3-denní soustředění
dorosteneckých reprezentantů. Společně s havířovskými dorostenci se zúčastnili také
bridžisti z Uherského Hradiště - Jakub Vojtík, Jan Mráz a Filip Řehořek. V neděli večer a
v pondělí se nám věnoval Vláďa Machát s dražební teorií a "celotáborovou hrou", v
rámci které jsme si zahráli skupinovou soutěž každý s každým, abychom sjednotili
systémové dohody a byli schopni hrát s kýmkoli z týmu. Výsledky se hodnotily podle
průměrů Pražské ligy, na které byla stejná rozdání odehrána.
V pondělí večer nás čekala pražská skupinová soutěž v Bridžovém klubu Praha,
ve které jsme zasedli proti sobě (Botur-Kohutová x Kolek-Vojtík, Klemš-Melčák x
Mráz-Řehořek) v zápase na 28 rozdání. Na prvním stole se odehrál velice vyrovnaný
zápas, s rozdílem pouhých 2 impů zvítezili Michal s Luckou. Na druhém stole už se to
bohužel nerozhodným zápasem nazývat nedá - skončil 92:8 pro Erika s Martinem.
V úterý jsme dohráli zbývající zápasy naší celotáborovky pod dohledem našeho
kapitána Michala Kopeckého, nejlépe si vedl Martin Melčák, a tím oficiálně skončila
naše tréninková akce.
V průběhu soustředění jsme si kromě hraní užili i spoustu zábavy, na kterou
někteří budou ještě dlouho vzpomínat. Dominovaly brambory, zázvor, zákaz letadel a
polní procházka (pouze pro zasvěcené). Velké poděkování patří Vláďovi a Michalovi za
čas, po který se nám věnovali a Zuzce Machátové, nejlepší kuchařce pro regiment
nenasytných žaludků.
Lucie Kohutová

