Velká cena Havířova

Druhý ročník Velké ceny Havířova, která byla loni premiérově zařazena do seriálu Czech
Bridge Tour mezi pět nejvýznamnějších párových turnajů České republiky. I když se letos
zúčastnilo „pouze“ 36 párů, stále patří k turnajům s největší účastí. A to zdaleka ne jen českou!
Velké zastoupení měli polské a slovenské páry, svou přítomností nás poctila dokonce i
bridžistka pocházející z Norska.
Díky příjemné atmosféře a dobré organizaci byl zajištěn bezproblémový průběh
soutěže. Svůj podíl má na tom samozřejmě i rozhodčí Adam Kubica. Za mikrofonem se neztratil
ani bývalý profesor našeho gymnázia, učitel bridže a momentálně náměstek města Havířova
pro sociální rozvoj Daniel Vachtarčík. Město významně podpořilo tuto soutěž, velké množství
cen umožnilo odměnit kromě vítězů i hráče, kteří ještě nedosahují tak vysoké výkonnostní
úrovně.
Celkové vítězství v párovém turnaji, který se odehrál v sobotu 18. dubna, si připsal
polský pár Swoboda – Ujma, na druhém místě skončili Dudek-Lukaszuk. Velkým úspěchem je
3. místo havířovské hráčky Markéty Dudkové a jejího pražského partnera Ondřeje Bahníka.
Markéta se prosadila i v nedělním turnaji družstev, ve kterém se svými spoluhráči Ondrou
Bahníkem, Evou Bahníkovou a Pavlou Svobodovou zvítězila. Stříbro náleží dalším havířovským
hráčům Soni Hájkové a Danovi Vachtarčíkovi společně s Lucií Kupkovou a Jirkou Emmerem.
Vylepšili tak loňský bronz a příští rok se od nich nečeká nic menšího, než zlato. Letošní 3. místo
obsadil se svým týmem absolvent HABRy Kamil Žylka.
Nejlepším ryze havířovským párem se stali Adam Janas a Pavel Sikora na 8. místě.
Pěkného výsledku dosáhli i 10. Lucka Kohutová s předsedou Českého bridžového svazu
Milanem Macurou, 11. HaMy Luong s juniorským reprezentantem Frantou Králíkem, 12. Petr
Pszczolka s ostravským partnerem Ručkou a 14. Soňa s Danem. Hranici 50% procent už pokořili
pouze Lukáš Teichmann se svou norskou partnerkou Helene Gulbrandsen a Lukáš Kolek
s kapitánem dorostenecké reprezentace Michalem Kopeckým.
Speciální ceny se dočkali Adam s Pavlem za nejlepší juniorský pár, Erik Klemš
s Martinem Melčákem za nejlepší dorostenecký pár, Petr Pszczolka za nejlepšího bridžistu nižší
výkonnostní třídy a Vítek Walach se Zdeňkem Tomisem za nejlepší dorostenecký
nereprezentační pár.
Snad se následující ročníky Velké ceny vydaří alespoň tak, jako doposud.
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