
2. turnaj celostátní ligy 

Další výlet havířovských bridžistů na turnaj celostátní ligy se uskutečnil o víkendu 10. – 11. 1. Týmy 

Logik, Dorost Havířov a Koktejl Havířov odehrály 3 dvousegmentové zápasy a zajistily si tak menší či 

větší bodové zisky do průběžných tabulek základní části. 

V 1. lize překvapil Logik s nejstarším havířovským osazenstvem sedmiimpovým vítězstvím nad jedním 

z favoritů celé soutěže – pražským týmem P.S., který nedávno sehrál tréninkový zápas proti 

dorostencům v KDLJ. Ve druhém zápase by však ani modlitby nepomohly – Acol, nekompromisně drtící 

své soupeře, zvítězil 16,68 : 3,32 VP. Neděle nepřinesla žádný bridžový zázrak – pouze těsnou prohru 

o 2 impy proti relativně slabému týmu Triga. 

Dorost Havířov podobně jako Logik vstoupil do druhého turnaje (bez Michala Botura, věrného 

havířovskému volejbalu) velice úspěšně, když deklasoval Trigu 17,78 : 2,22. Mohl se tak potěšit (poprvé 

a pravděpodobně i naposledy) pohledem na průběžné 2. místo v tabulce. Naproti tomu po druhém 

zápase mlaďochům poněkud pohasl úsměv ve tvářích, když v jednom z klíčových matchů proti 

„slabším“ družstvům podlehli týmu Faja 7,40 : 12,60 VP. Druhý hrací den bylo třeba uhrát co nejlepší 

výsledek kvůli výhodné výchozí pozici do posledního turnaje ligy, které se bude konat v druhé polovině 

února. Dorostencům se podařilo téměř remizovat – prohráli, stejně jako Logik, o dva impy 9,56 : 10,44. 

Aktuálně se tak drží na 3. místě, těsně následováni Jasem a Fajou. 

Ve 2. lize bojuje havířovsko – pardubický tým Koktejl. Na začátek si připsal velmi slušný výsledek proti 

nevyzpytatelným Teplicím, které v loňské sezóně bojovaly v baráži o postup do 1. ligy. Zvítězil vysoko 

16,68 : 3,32 VP. Bohužel ve druhém zápase téměř stejným poměrem prohrál proti nejambicióznějšímu 

týmu 2. ligy – Trumfu. V posledním víkendovém zápasu se Koktejlu povedlo nahrát 8,33 VP a 

momentálně tak hájí 5. příčku. 
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