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Studenti VŠE v Praze uspěli na třetím
Univerzitním mistrovství světa v bridži
Ve dnech 21. - 26. října 2006 se v čínském městě Tianjin konalo třetí Univerzitní
Mistrovství Světa v bridži. Turnaj organizovala ve spolupráci se Světovou bridžovou
federací (WBF) a Mezinárodní univerzitní sportovní federací (FISU) čínská univerzita
Tianjin Normal University. Českou republiku reprezentovalo družstvo Vysoké školy
ekonomické v Praze ve složení Pavla Hoderová, Michal Kopecký, Milan Macura
(všichni studenti VŠE v Praze) a Jana Janková z Univerzity Karlovy.
Praha 6. listopadu 2006
Turnaj byl slavnostně otevřen 21. října úvodním ceremoniálem s proslovy představitelů výše
zmíněných organizací, po kterých následovala taneční, dramatická, gymnastická a hudební
vystoupení. V odpoledních hodinách sehrálo 27 družstev z 22 zemí Evropy, Asie, Ameriky a
Afriky své první zápasy. Hrálo se systémem každý s každým, čili všechny týmy odehrály za 5
soutěžních dní 26 zápasů s celkovým počtem 208 rozdání.
Bridž patří k duševním sportům, a je tedy náročný na myšlení a soustředění. V týmovém
bridži se střetávají dva páry jednoho družstva proti dvěma párům jiného družstva. Tyto
dvojice párů sehrají identická rozdání a výsledky dosažené u obou stolů se porovnají.
Rozdíly těchto výsledků se přepočítají na Vítězné Body, které se ze všech zápasů sčítají a
družstvo, které jich nasbírá nejvíce, se stává vítězem.
Zástupci VŠE v Praze se v prvních dnech vyrovnávali s časovým posunem a únavou.
Podařilo se jim porazit „B“ týmy Francie, Číny, Taipei a také doposud třetího Norska. Po 11
zápasech našim patřilo 13. místo s průměrem 14,09 VB na zápas (15 VB je remíza). Ve
třetím soutěžním dnu český tým vyhrál šest zápasů v řadě, i proti silným týmům Polsku B,
Holandsku a Kanadě. Dostal se tak do první desítky, ale bohužel vysoká prohra v posledním
zápase proti Číně A je odsunula před odpočinkovým dnem zpátky na 13. místo, ovšem již
s průměrem 15,28 VB.
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Po 23 zápasech patřilo českému týmu 12. místo s průměrem 15,3 VB a v posledních třech
zápasech ho čekala družstva Belgie A, zatím druhého Švédska a slabší Botswany. Výhrami
17:13, 17:13 a 25:2 se družstvo VŠE v Praze dostalo na konečné 11. místo s průměrem 15,8
VB. Vítězem se stalo družstvo pořádající univerzity Čína A s průměrem 19,53 VB, druhé
místo vybojovaly Spojené Státy Americké s průměrem 18,92 a třetí místo obsadilo před
týmem Švédska družstvo Polsko B s průměrem 18,15 VB.
Český tým by se turnaje nemohl zúčastnit bez sponzorů. Jsou jimi World Bridge Federation,
Vysoká škola ekonomická v Praze, pan Štěpán Harwot, pan prof. Petr Hebák a cestovní
kancelář Nev-Dama a.s.
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