Red Sea Festival - Eilat 2018

Milan Macura přivedl letos do izraeleského
Eilatu na 24. Red Sea International Bridge
Festival početnou českou výpravu. To ocenili i pořadatelé, když na závěrečném ceremoniálu pověřili Milana udělováním některých
cen. Ubytování jsme měli v apartmánovém
komplexu s bazénem v těsné blízkosti hotelu, ve kterém se hrálo. Samozřejmě, kdo by
chtěl, mohl si vybrat dražší a luxusnější
alternativu ubytování. Díky turnajovým
slevám v hotelech Isrotel stál pobyt i let
celkem rozumnou cenu. V Eilatu je však
trochu dráž než jinde v Evropě.

Naštěstí však téměř na každý den připadal
večerní kokteil s bufetem a s přívítáním před
barem. Případně přes den středozemní nebo
sladká hodinka, které byly součástí pobytu.
A komu to nestačilo, mohl zajít na večeři se
spoustou mističek do místních restaurací.

Hrálo se většinou až věčer a někdy
i odpoledne. Přes den byl tedy čas na
koupání ve vyhřátém Rudém moři.
Milovníci potápění si přišli na své, protože
moře kousek dál za městem, kam se dalo
dojet městskou dopravou, bylo plné korálů
a ryb. Odvážlivci fotili perutýny, manty,
chobotnice. A ti největší z nich si dokonce
pohladili mantu nebo mořského ježka.
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Výsledky turnajů
Uvádím vítěze a výsledky českých hráčů.
Téměř každý člen výpravy si odnesl finanční
ceny. Turnaje se hrály v klimatizovaných
sálech, některé největší turnaje dokonce ve
třech velikých sálech dvou různých hotelů.
Po návratu na náš pokoj již běžely na televizi v pokoji aktuální výsledky turnaje.

Dvoukolové kvalifikace hlavního párového
turnaje se zúčastnilo 287 dvojic. Po dvou
kolech byly páry rozděleny do finále A, B
a C. Do finále A se dostaly dokonce tři české dvojice a další tři se umístily na čelních
pozicích finále B.

8.-9.11. dvoukolové mixy, 86 dvojic
1. Waksman (ISR) – Uszynski (POL)61.60%
2. Svobodová – Svoboda
61.41%
40. Fořtová – Fořt
51.29%
55. Batelová – Batela
47.91%
10.11. dvoukolový párák, 92 dvojic
1. Waserman (ISR) – Liran (ISR)
61.63%
7. Macurová – Macura
59.89%
9. Spálovský – Lauer
58.90%
20. Hnátová – Medlínová
56.21%
24. Kupková – Böhmová
54.23%
33. Batelová – Batela
52.68%
34. Fořtová – Fořt
52.65%
37. Svobodová – Svoboda
52.06%
39. Raboch – Schulzová
51.61%
11.11. National Simultaneous, 161 dvojic
1. Cohen (ISR) – Vaisseer (ISR)
70.60%
6. Spálovský – Lauer
65.35%
13. Macurová – Macura
61.46%
15. Hnátová – Moscovici (RUM)
60.73%
21. Raboch – Schulzová
60.08%
32. Fořtová – Fořt
58.30%
35. Medlín – Medlínová
57.81%
77. Svobodová – Svoboda
49.80%
92. Kupková – Böhmová
48.12%
12.-13.11. dvoukolový IMP, 200 dvojic
1. Greenbaum – Medushevski (BLR) +135
3. Hnátová – Medlín
+121
25. Kupková – Böhmová
+65
29. Fořtová – Fořt
+62
34. Macurová – Macura
+55
42. Spálovský – Lauer
+46
64. Svobodová – Svoboda
+27
145. Raboch – Schulzová
-44
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14.-16.11. finále A, 60 dvojic
1. Bareket (ISR) – Lengy (ISR)
18. Spálovský – Lauer
21. Raboch – Schulzová
46. Svobodová – Svoboda

68.55%
56.11%
55.92%
51.36%

14.-16.11. finále B, 90 dvojic
1. Rom (ISR) – Zoranovic (SRB)
2. Macurová – Macura
4. Fořtová – Fořt
12. Hnátová – Medlín

61.32%
60.02%
58.18%
55.38%

14.-16.11. finále C, 129 dvojic
1. Levinshtien – Markman (ISR)
3. Kupková – Böhmová

61.32%
55.99%

V turnaji šedesáti týmů hraném švýcarským
systémem dosáhla skvělého úspěchu Daniela
Hnátová, která byla členkou vítězného mezinárodního týmu.
17.11. týmy, 60 družstev
1. BALINT
116.79
Balint (ROM) – Ben David (ISR), Hnátová
(CZE) – Moscovici (ROM)
20. FORTOVA
86.42
Fořtová – Fořt, Svobodová – Svoboda
22. LAMY
86.29
Lauer – Spálovský, Kupková – Böhmová
44. MEDLINOVA
69.80
Medlínová – Medlín, Raboch – Schulzová

V turnaji se objevilo mnoho zajímavých
rozdání. Zde jsou alespoň dvě rozdání proti
zřejmě nejsilnějšímu domácímu týmů BAREKET. Napřed velký slem.
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Další rozdání bylo jen celoherní závazek, ale
přineslo nám příjemný zážitek.
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Východ ukázal 5list srdcový a 12-14 bodů.
A potom také 4list pikový a drobnou rezervu. Na Blackwooda odpověděl dvě esa a po
6♣, které ukazovalo chuť to velkého slemu
přišlo klíčové ukázání kontroly v kárech.
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Východ vynesl ♥J! Vždy při rozborech slýchám, že se na to nemůže nikdo chytit, ale
všichni se na to znovu a znovu chytí. Hlavní
hráč vzal esem a zahrál singl tref. Západ
přidal malou! ♣K vzal zdvih a hlavní hráč
snapl tref. Pak zahrál srdce do desítky. Tím
se rozdání zcela rozpadlo. Východ vzal
dámou a zahrál pik do esa partnera. Ten
podehrál káro a hlavní hráč už nemohl nic
dělat. Ve snaze splnit pak spadl dvakrát.

Sever vynesl podle teorie trumf. Hlavní hráč
vzal a zahrál ♦A a káro snap, trefem do ruky
a další káro snap. A ještě dalším trefem zpět
a opět káro snap. Protože se kára rozpadla
4-3 a trumfy 3-2, byl velký slem doma.
V rezervě zůstala ještě možnost srdcového
impasu v případě, že by se kára hůře dělila,
takže celková šance na velký slem byla
doporučených 70%. +11 IMP.
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Součástí pobytu byl i lístek na představení
WOW, které stálo za to vidět. Toto představení se obměňuje každý rok a účastní se jej
nejlepší světoví artisté.

Snídaně byla sice ve vedlejším hotelu ale za
to velmi opulentní. A trávili jsme u ní
velkou část dopoledne.

Ve volných dnech jsme podnikali výlety do
Jeruzaléma, k Mrtvému moři a na Masadu
nebo do pouštní rezervave Timna, kde byly
mimo jiné i pozůstatky měděných dolů
faraona Ramese III, z doby před 3 300 lety.
K pravidelných atrakcím také patřila také
hudební fontána, i když z častých výprav
k ní jen některé dosáhly cíle.

Daniela si dokonce vyzkoušela starověké
měchy na tavení měděné rudy.

Hotel byl příjemný i když voda v bazénu
byla o poznání studenější než bylo moře.

Na turnajích vládla přátelská atmosféra.
Kromě zahraničních účastníků z 20 zemí zde
byli místní experti, ale i kluboví hráči, kteří
si velice rádi povídali a prakticky všichni
měli velké znalosti o České republice
a vyptávali se na turnaje u nás.
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