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Bridžové naděje UK získaly stříbro na mistrovství Evropy
Skvělými výsledky se může pyšnit letošní početná česká výprava na bridžovém evropském šampionátu.
Stříbrné medaile z něj vytěžili Lucie Kohutová z 1. lékařské fakulty UK a Erik Klemš z Právnické fakulty UK.
Párové mistrovství Evropy juniorů se uskutečnilo od 11. do 15. července v chorvatském městě Opatija.
Párového mistrovství Evropy se zúčastnilo 245 dvojic z 26 zemí. Soutěžilo se v kategoriích U13 (do 13 let), U21 (do
21 let), U26 (do 26 let), W U26 (dívky do 26 let), MIX U26 (smíšené páry – chlapec s dívkou – do 26 let) a President‘s
Cup (mezinárodní turnaj). V mixu měla ČR zastoupení ve dvou bridžových párech, z nichž hned tři hráči jsou studenty
Univerzity Karlovy. Ve finále se pak Lucii Kohutové a Eriku Klemšovi podařilo mezi dvaceti šesti páry dostat na stupně
vítězů. Stejný pár pak neuvěřitelným výkonem vybojoval 3. místo v kvalifikaci kategorie do 26 let, aby pak v posledním
kole celé soutěže našel jediného přemožitele, německé duo Florian Alter a Lauritz Streck.
Dvojnásobné umístění na stupních vítězů si žádný z českých zástupců dle svého vlastního vyjádření „nepředstavoval ani
v nejdivočejších snech“. Výsledek je o to působivější, že Lucie i Erik patřili díky věku 20, respektive 22 let k nejmladším
účastníkům této kategorie. Jsou tedy velkým příslibem do budoucna. Navíc není běžné, aby se mezi juniory prosadily
dívky.
Skvělou reprezentaci na mistrovství podpořilo i 3. místo páru Barbora Kupková a Barbora Štrbová v soutěži President‘s
Cup a 5. místo bridžistek z Havířova v kategorii do 13 let Nikol Vachtarčíkové a Veroniky Žalské.
Nejbližší významnou bridžovou akcí bude   Univerzitní mistrovství světa v čínském Xuzhou , které se uskuteční 25.–28.
října. S podporou Asociace univerzitního sportu vyjedou za Českou republiku tito reprezentanti UK: Erik Klemš, Michael
Botur, Lucie Kohutová, Lukáš Kolek, Martin Melčák a Jakub Vojtík. Vzhledem k úspěchům a medailím získaným na
dosavadních mistrovstvích jsou právem označováni za jedny z hlavních favoritů na vítězství.
Přejeme hodně zdaru univerzitním hráčům!
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