Velikonoce 2007 na Horním Bradle

Až 30 dvojic se setkalo na velikonočním
bridžovém týdnu v ŠARZ na Horním Bradle.

Turnajové boje

Dopoledne se hrály jackpotové párové turnaje
o stále navyšované finanční ceny, odpoledne
se odpočívalo nebo chodilo na procházky či
výlety a večer se hrály vážnější soutěže. Nechyběl hlavní dvoukolový párový turnaj a již
tradiční guláš, ani volenkový nebo losovaný
tandemový turnaj.
Rozdání
byla
generovaná počítačem a výpočetní tým pracoval
spolehlivě, takže
výsledky
byly
známé
během
několika minut po skončení turnaje.
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Výsledky odpoledních a večerních turnajů
Úvodní párový turnaj, 24 dvojic
1. Pokorná, Jansa
2. Petrovští
3. Gucklerová, Vilím
4. Čechovi
5. Kulišanovi

72.05 %
65.68 %
60.00 %
59.09 %
57.27 %

Hlavní dvoukolový párový turnaj, 30 dvojic
1. Čechovi
62.39 %
2. Pokorná, Jansa
61.47 %
3. Petrovští
58.75 %
4. Klas, Literák
56.78 %
5. Dohnálek, Fořt
55.40 %
Tandemový turnaj, 24 dvojic
1. Tobiášová, Przybylski
2. Poláčková, Fišerová
3. Procházková, Literák
4. Vyoralová, Kulišanová
5. Jandová, Dítětová

Guláš, 25 dvojic
1. Vajdová, Vozábal
2. Kulišanovi
3. Dítětová, Fořt
4. Klas, Literák
5. Březinová, Frabša
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69.55 %
59.09 %
56.36 %
55.45 %
55.00 %

67.31 %
59.13 %
58.65 %
58.49 %
57.85 %

Věkový limit závodníků nebyl nijak stanoven
Mixový turnaj dámská volenka, 28 dvojic
1. Pokorná, Čech
67.31 %
2. Vajdová, Vozábal
62.50 %
3. Kulišanovi
61.06 %
4. Březinová, Ronin
57.85 %
5. Petrovská, Fořt
57.53 %

A jako obvykle nechyběl ani dojemný příběh
se zvířátkem.
Nalezené
kotě, nazvané
„von Šarz“,
putovalo do
nového domova v Neratovicích.

Na obou odpoledních přednáškách byla již
tradičně vysoká účast a jejich obsah zašlu na
požádání mailem.

Nejen přípravu na turnaje, ale ani přípravu na
slavnostní večeři nešlo zanedbat.
Po večeři byly rozdány ceny.

Nyní již víme, kdo je nebezpečný soupeř
Místo přednášek jsme mohli podniknout výlety po romantickém okolí.

Vítězové hlavního párového turnaje dostali
kromě finančních cen a
diplomů i medaile.
Cenu za nejlepší kursistku získala Libuška
Gerychová a mimořádnou cenu Fair Play
Nataša Hadačová.
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A nyní jedno rozdání z ranního jackpotu.
♠4
♠A1095
♥KJ3
♥Q98
♦A87652
♦Q93
♣K106
♣843
Západ
1♦
2♦
pas

Sever
1♥
pas
pas

Východ
1♠
pas
3♦

Jih
pas
2♥
pas…

Nejlepší hráči v turnajích dostali ceny a
diplomy. Na vítěze
hlavního
párového
turnaje čekaly medaile a pro nejlepšího
hráče a hráčku týdne
byla připravena trička, aby účastníci
dalších ročníku věděli, koho se mají obá-

Sever vynesl pik. Hlavní hráč vzal esem a
zahrál káro do esa a káro k dámě. Sever hned
přidal do druhého zdvihu krále a kára se rozpadla 2-2. Další pik hlavní hráč přebil a zahrál ♥K. To Sever vzal esem a pokračoval
dalším pikem. Západ opět přebíjí a vidí, že
pokud je za ním ♣AJ nebo AQ, odevzdá ještě
tři trefové zdvihy a spadne. Vidí také, že
partii zahrál špatně hned v druhém zdvihu,
kdy měl okamžitě přebít pik.
♠♠10
♥J3
♥Q9
♦87
♦Q
♣K106
♣843
Kdyby již nyní pik na stole nebyl, odehrál by
dvě srdce a ze stolu pokračoval trefem do
desítky. Pak by jistě dostal ještě jeden zdvih
výnosem do trefů nebo doublechicane. Ale
ještě je čas, pokud bude mít Sever ♥10 a
zaspí. Hraje tedy z ruky malé srdce, a když
Sever pokládá malou, dává ze stolu ♥9. Ta
drží a nyní je vše napraveno. Pik snap, srdcovou dámou na stůl a tref do desítky. = a 110.

vat.
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Čech Jaroslav
2. Petrovský Mario
3. Fořt Tomáš
4. Kulišan Jiří
5. Literák Luboš
6. Klas Jan
7. Ronin Michal
8. Pick Petr
Hráčky:
1. Pokorná Jana
2. Petrovská Alena
3. Kulišanová Jarmila
4. Březinová Jana
5. Gucklerová Katka
6. Gerychová Libuše
6. Paříková Libuše
8. Roninová Renáta

A ještě test z guláše. Partner zahajuje a slibuje
alespoň 5 piků a 5 kár se silou od 0 bodů. Co
zadražíte s kartou:
♠AQJ7653 ♥♦- ♣AKQ765
Ano, 7♠. A co když dá soupeř kontra? Ano,
rekontra. A když pak vynese srdce? Pokládáte
karty na stůl ještě dříve než tichý hráč a nárokujete všechny zdvihy.
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Pro velký úspěch letošních
Velikonoc jsem již opět
zajistila kapacitu celého
hotelu na příští rok a těším
se s vámi za rok na Velikonoce v zařízení ŠARZ
na Horním Bradle nashledanou.

222
201
173
130
101
99
94
93
230
213
170
126
118
111
111
109

Kompletní výsledky všech soutěží jsou uvedené na internetu: http://www.bridgecz.cz
/eva/bradlo2007/bradlo0704v.htm.

A ještě rozdání z mixů.
♠8653
♥A1052
♦♣A10765
♠2
♠QJ97
♥KQJ843
♥♦AK84
♦1076
♣Q4
♣KJ9832
♠AK104
♥976
♦QJ9532
♣Západ
Sever
Východ
Jih
pas
pas
1♦
kontra
1♥
kontra
pas…

Západ trumfnul, ale pak se zamyslel. Pokud
by stáhl druhý trumf. Tak musí na závěr odevzdat dva kárové zdvihy nechat hlavního
hráče splnit závazek. Takže jako druhý trumf
zahrál od ♥Q8 osmičkou a donutil vzít hlavního hráče zdvih desítkou. Ten pak musel z
ruky vynést černou barvu a tak s partie jednou
spadl. Kdyby i on zahodil svou ♥10 do ♥K
nic by mu nemohlo zabránit ve splnění závazku.

Západ s radostí zapasoval pobídkové kontra
partnera, ale sehrávka již tak radostně neprobíhala. Celkem přirozený výnos ♠Q vzal
hlavní hráč na stole a hned pokračoval ♦2.
Západ, který netušil, kde je ♦10 raději položil
krále a hned o něj přišel. Následovalo ♣A a
tref snap. Hlavní hráč nyní zkusil odehrát
druhý pik před křížovými snapy ale Západ
přebil trumfem a hned trumfnul zpět. Zahrání
krále by však stálo zdvih, takže Západ trumfnul malou. Ani Sever nedovedl přesně lokalizovat srdce a tak vzal raději svůj pátý zdvih
esem a přebil další tref, který však Západ
přebil také.
♠86
♥105
♦♣107
♠♠J9
♥KQ8
♥♦A84
♦107
♣♣KJ
♠10
♥♦QJ953
♣5

