
Mistrovství ČR juniorských týmů 
Během prodlouženého víkendu 26. – 29. 11. 2015 proběhl v Hluku u Uherského Hradiště již 16. ročník
juniorského mistrovství  České republiky.  Jedná se  o první  turnaj  každé sezóny pořádaný ryze  pro
bridžovou mládež a jako tradičně se zúčastnila i družstva ze zahraničí. Mezi jedenácti týmy nechyběli
hráči  ze Slovenska,  letošní  ročník  posílily  dva celky z Polska a dorazili  také angličtí  reprezentanti z
letního mistrovství Evropy kategorie Kids.

Základní  část  se  odehrála  systémem  každý  s každým,  přičemž  každé  družstvo  jednou  pauzovalo.
Harmonogram jednotlivých zápasů po deseti rozdáních byl nastaven tak, aby se favorizované týmy
střetli  až  v závěrečné  fázi  základní  části  a  zamezilo  se  tak  případnému  ,,kupčení“ s výkonnostně
slabšími družstvy. Čtyři účastníci s nejvyšším počtem získaných VP postoupili  do užšího semifinále,
jednalo se o týmy Polska 1, slovenský Diktát a očekávané adepty pro finálový souboj – Melčus (Patrik
Bouřa, Erik Klemš, František Králík, Jan Králík, Martin Melčák) a Fast Forward (Lucie Kohutová, Adam
Kubica, Lukáš Teichmann, Jakub Vojtík).

Semifinálové  boje  nepřinesly  žádné  neočekávané  zvraty.  Ze  základní  části  se  přenášel  celý  rozdíl
vzájemného  zápasu  týmů  hrajících  proti  sobě  v play-off.  Odehrálo  se  opět  deset  partií,  celkový
výsledek  tedy  činil  součet  bodů z dvaceti  partií.  Finále  proběhlo  stejným způsobem.  Bylo  ovšem
mnohem zajímavější a dramatičtější vzhledem k faktu, že přenos činil pouhé čtyři impy pro tým Fast
Forward, tedy téměř zanedbatelný. Nakonec však právě ten rozhodl. Skóre se přelévalo z jedné strany
na druhou,  ustálilo se za  stavu 33:31 pro  Melčus.  Ve výsledku tak dvoubodové vítězství  pro  Fast
Forward, což pro Jakuba Vojtíka a Lucii Kohutovou znamená dosažení hattricku – třetího vítězství na
tomto mistrovství  v řadě.  Finále o třetí  místo skončilo remízou, díky přenosu Diktátu však zvítězil
právě slovenský tým.



Havířovský  bridž  měl  tak  poloviční  zastoupení  jak  ve  vítězném  týmu  (Lukáš  Teichmann,  Lucie
Kohutová, tak mezi stříbrnými reprezetanty (Erik Klemš, Martin Melčák). Pro některé premiérového
mimohavířovského turnaje se zúčastnila mladší družstva. Krásný dvůr ve složení Adam Pyszko, Čeněk
Romanowski, Zdeněk Tomis, Vít Walach sice skončil až na 10. místě, ale může se pyšnit výhrami nad
oběma finalisty.

Habra, za kterou nastoupili Daniel Němčík, Veronika Pszczolková, Tomáš Zuzaňák a uherskohradišťští
Lenka Janíková a Aron Vilímek, skončila na posledním 11. místě, mladí bridžisté však odehráli velkou
porci rozdání a získali cenné zkušenosti.



Nesmíme opomenout také účast odchovance  Adama Janase, který hrál společně se členkami dívčí
reprezentace za Š. Š. Š. a obsadil 6. místo.

V sobotu večer se konal oddechový párový turnaj, v němž zvítězili  František Králík a Petr Pulkrab,
druhou příčku obsadili Patrik Bouřa a Jan Novotný, třetí skončili polští Maciej Kędzierski a Piotr Pęsiek.

Nejlepším havířovským hráčem v této soutěži byl  Erik Klemš  na  4. místě hrající s Honzou Králíkem.
Nejlepším ryze havířovským výsledkem a zároveň i překvapením a jistě potěšující zkušeností je pak 7.
místo Veroniky Pszczolkové a Lucie Kohutové.

S přibližujícím se závěrem stojí za to podělit se o pár subjektivních dojmů. Složení favorizovaných týmů
provázely mnohé komplikace. Melčus se musel v druhé polovině turnaje obejít bez důležité postavy
Martina Melčáka, vítěze individuálního hodnocení Butlera. Nahradil jej Patrik Bouřa, Honza Králík hrál
tedy improvizovaně nejdříve s bratrem Frantou Králíkem, následně pak s Erikem Klemšem. Tým Fast
Forward zažíval ještě krušnější chvíle. Role Adama Kubici v družstvu měla zahrnovat odehrání zápasů
ve čtvrtek večer a v pátek, ovšem vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu Lukáše Kolka se Forwardi
najednou ocitli  ve třech hráčích, další  stálý člen Michael Botur totiž nebyl  přítomen z  důvodu své
účasti  na  stužkovacím  večírku  v Havířově.  Díky  oběti  Adama  (který  se  tak  z onkologie  nenaučil
prakticky nic)  však mohl Fast  Forward dotáhnout své tažení  do vítězného konce, za což mu patří
obrovský dík.

http://www.klasifikace.g6.cz/newversion/DetailHrace.php?playerId=15513




Zpět  k objektivnímu  hodnocení.  Turnaj  se  jako  tradičně  povedl  především  zásluhou  organizátora
Michala  Králíka  a  také  díky  výborně  odvedené  práci  vedoucích  Petra  Pulkraba  a  Adama  Kubici.
Všechna  družstva  byla  oceněna,  rozdávaly  se  mimo  jiné  i  poukázky  na  startovné  do  soutěží
pořádaných Českým bridžovým svazem.

Toto mistrovství každoročně provází přátelská a pohodová atmosféra a především upevnění vztahů a
navázání  kontaktů  s jinými  hráči  z České  republiky  i  ze  zahraničí.  Budeme  doufat,  že  se  počet
zúčastněných družstev a zemí v následujících letech bude neustále zvyšovat.

Lucie Kohutová


