Juniorské párové mistrovství Evropy
Letní prázdniny se každoročně nesou v duchu mládežnických bridžových soutěží a
šampionátů, do kterých mají co promluvit i reprezentanti z České republiky. Rok 2016 přinesl
celou řadu akcí s českou stopou účasti, mezi nimi i 13. ročník juniorského mistrovství Evropy
párů, které se uskutečnilo v lotyšském městě Liepaja od 12. do 20. července.
Česká republika byla zastoupena hned v několika kategoriích. Úvodní soutěže mixů se
zúčastnil pouze havířovsko-pražský pár Lucie Kohutová – Martin Scháňka, který dále jako
jediný účinkoval ve skupině U26 – do 26 let. Za dorosteneckou kategorii nastoupily tři české
dvojice – havířovští Erik Klemš – Martin Melčák, uherskohradišťští Zuzana Otradovcová –
Tomáš Fridrich a kombinovaný pár z Prahy a Uherského Hradiště Petr Volhejn – Adam
Procházka.
Já s Martinem jsme se měli dopravit do Lotyšska již v úterý, jelikož večer měl
proběhnout zahajovací ceremoniál a od středečního rána začínala soutěž mixových párů.
Naše původní plány byly zhaceny dřívějším odjezdem autobusu do Berlína na letiště, odkud
jsme se měli přemístit do Rigy, kde jsme měli zajištěn organizátory odvoz na místo dění. Bylo
zapotřebí tedy improvizovat, nakonec se nám úspěšně podařilo zakoupit letenky z Prahy do
Rigy přes Helsinky, takže jsme se se zpožděním a drobnými obtížemi způsobenými odlišnými
parametry při odbavování zavazadel dopravili do Liepaji. Stále jsme však neměli vyhráno,
protože po příjezdu a při pokusu registrovat se na recepci našeho domnělého hotelu vyšlo
najevo, že ubytování máme rezervováno jinde, takže jsme si v 11 hodin večer místního času
udělali nedobrovolnou procházku centrem i okrajovými částmi Liepaji. Po celodenních
útrapách nás lokalita a celkové vzezření hotelu dostaly doslova do kolen, proto jsme ještě
nějakou dobu po půlnoci trávili komunikací s našimi českými spolureprezentanty a hledáním
jiné možnosti ubytování, nakonec s pozitivním výsledkem.
Ve středu ráno jsme se do hrací místnosti vydali s předstihem, vzhledem k tomu, že
jsme zahajovací ceremoniál nestihli, nechtěli jsme ponechat nic náhodě. Vyzvedli jsme si
veškeré tradiční bridžové propriety – tašku, tričko, balíček karet a spousty propagačních
brožur a letáků o lotyšské destinaci – a připravili se na začátek celého mistrovství. V kategorii
mix soutěžilo 52 párů, odehrálo se celkem 10 sessionů po 10 partiích během středy a čtvrtka.
Našemu páru se zpočátku nedařilo, špatné výsledky z úvodu turnaje jsme horko těžko
dotahovali, nakonec se nám podařilo překonat hranici 52% a skončili jsme na 20. místě. Mezi
TOP 3 zeměmi byly Skotsko, Finsko a Polsko.
Zajímavým středečním povyražením pro nás byla návštěva skupiny velvyslanců, v níž
nechyběl ani český velvyslanec Miroslav Kosek, který se doslechl o pořádaném mistrovství a
přišel nám popřát hodně štěstí a co nejvíce úspěchů při vystupování na evropském poli.
S končícím odpolednem dorazila do hrací místnosti zbývající část české reprezentace – tři
dorostenecké páry a nehrající dozor Vít Volhejn, který dva nejmladší páry dopravil na místo
autem.
Z mistrovství bych ráda uvedla dvě zajímavé partie, se kterými jsme se setkali u stolu,
první z nich je tato:
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Stala jsem se vydražitelem závazku 3NT z jihu, soupeř na západě vynesl káro do
partnerovy dámy, následovalo vrácené káro a 3. kolo kár, na které východ zahazuje pik. Nutně
potřebuji získat 4 trefové zdvihy, v srdcích není žádná naděje na zisk třetího zdvihu vzhledem
k nedostatku středních karet, zároveň se již v průběhu sehrávky nesmí hráč na západě dostat
na zdvih. Hraji vysokou srdci z ruky, kterou západ pokrývá králem, východ přiznává.
Z dosavadního průběhu vím, že západ začal s rozlohou 65 na červených barvách, vzhledem
k trefovému rozložení barvy nemohu splnit závazek, pokud se trefy dělí 5-0. Stahuji A trefové,
ze západu padá 9, s očekáváním hraji J trefového kolem stolu, západ zahazuje srdci. První
problém vyřešen, 4. kolem trefů zůstávám v ruce a stahuji poslední vysokou srdci. Na závěr
partie potřebuji ještě trochu toho štěstíčka, když hraji 8 pikovou kolem stolu (další možnost
hrát na singl K pikového u západu):
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Karty byly rozloženy příznivě, takže se východ dostal do nuceného výnosu od KJ10 a
závazek 3NT tak byl splněn. Při srdcovém výnosu by se závazek plnil hůře, protože by mi
nebylo známo rozložení červených barev a pravděpodobně bych zvolila jiný postup sehrávky.

Hlavní část mistrovství se odehrála od pátku do neděle, a to v kategoriích juniorů do
26 let, dorostenců do 21 let, žáků do 16 let a dívek/žen do 26 let. Ženy a žáci hráli specifickým
systémem vzhledem k nižšímu počtu zúčastněných párů, juniory a dorostence čekala
kvalifikace na 10 kol po 10 partiích. V této části soutěže uspěl pouze dorostenecký pár Erik
Klemš – Martin Melčák, který v základní části obsadil 13. místo a spolu s dalšími 25 dvojicemi
se tak mohl těšit na nedělní finále. Zbývající čeští zástupci se pak utkali v 64-členném
President’s Cupu. Erikovi s Martinem se vyvedlo první finálové kolo z pěti, po kterém
figurovali na 3. místě, další výsledky je ovšem seslaly až do druhé poloviny startovního pole a
nakonec se museli spokojit s 15. místem, které ovšem znamenalo nejvýraznější český úspěch
v Liepaji.

Po nevydařené kvalifikaci si náladu v President’s Cupu vylepšil ještě pár Lucie
Kohutová – Martin Scháňka, který skončil na 4. místě z 64 účastníků. Ostatní dorostenecké
páry načerpaly další zkušenosti a tento turnaj jim může být dobrým odrazovým můstkem
k nadcházejícím bridžovým úspěchům.
A nyní druhá slibovaná partie, tentokrát ze závěrečného President’s Cupu:
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Zde se nám podařilo vydražit nadějný závazek 6C z jihu po jednostranné dražbě:
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Nyní je třeba vynést z ruky malý tref k desítce na stole, západ musí naskočit jednou ze
svých figur a je v nuceném výnose od Kx do AJ hlavního hráče. Tuto velkolepou parádu jsem
sice nerealizovala (nutno podotknout, že X na 6C od západu by naznačila trefovou pozici a
tato koncovka by byla regulérně hratelná), ovšem za výsledek 6C-1 bylo i přesto asi 58%
z toho důvodu, že mnohé páry skončily ve zcela beznadějném závazku 3NT, který se neobejde
bez dvou pádů.

Mládežnické evropské mistrovství jsme absolvovali s podporou Českého bridžového
svazu, Fondu na podporu mládeže a Moravskoslezského kraje, kteří se podíleli na
spolufinancování celé akce, za což jim děkujeme.

U26:

Na závěr souhrn výsledků jednotlivých kategorií:
1. Švédsko
Simon Hult – Adam Stokka
2. Lotyšsko
Janis Ilzins – Nauris Pelsis
3. Dánsko
Signe Buus Thomsen – Peter Jepsen

U21:

1. Rusko
2. Polsko
3. Německo

Zigfrid Zvezdin – Ilia Postovalov
Konrad Majewski – Piotr Godlewski
Florian Alter – Lauritz Streck

Women:

1. Polsko
2. Nizozemsko
3. Nizozemsko

Zuzanna Moszczynska – Dominika Piesiewicz
Magdalena Ticha – Natalia Banas
Janneke Wackwitz – Merel Bruijnsteen

U16:

1. Polsko
2. Polsko
3. Polsko

Kacper Kopka – Michal Maszenda
Adam Pigulski – Maciej Racewicz
Krzysztof Cichy – Dominik Caus

Mix:

1. Skotsko
Jun Nakamaru-Pinder – Olivia Bailey
2. FinskoVesa Fagerlund – Maria Myllaeri
3. Polsko
Zuzanna Moszczynska – Rafal Marks

President’s Cup: 1. Anglie

Shivam Shah – Frederick Illingworth

Lucie Kohutová

