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FinansiÊci przy stoliku

Od trenera

Kàcik optymistycznego pesymisty

Janusz Maliszewski

Zimny wychów (instruktorów)
w ciep∏ej atmosferze
W dniach 13–14 kwietnia w Muszakach k.Nidzicy odby∏a si´,
po raz pierwszy w historii polskiego bryd˝a, niezwykle wa˝na
impreza – kursokonferencja trenersko-instruktorska. Planowana
i odk∏adana wielokrotnie, zorganizowana w przeciàgu kilku tygodni dzi´ki determinacji Wydzia∏u M∏odzie˝y i Komisji Trenersko-Instruktorskiej PZBS, powinna zapoczàtkowaç proces tworzenia mocnego, zintegrowanego Êrodowiska szkoleniowców
bryd˝owych. JeÊli bryd˝ aspiruje do grona sportów olimpijskich;
jeÊli chce na masowà skal´ wejÊç do szkó∏ – bez du˝ej iloÊci dobrze wykszta∏conych, wyposa˝onych w wymagane uprawnienia
szkoleniowców si´ nie ob´dzie. ˚eby Êciàgnàç do bryd˝a nowych, m∏odych graczy potrzebni sà zainteresowani pracà trenerzy i instruktorzy; niezb´dne sà podr´czniki i materia∏y metodyczne; konieczna jest dynamiczna polityka medialna. Cieszyç
mo˝e, ˝e aktualny Zarzàd PZBS docenia te dziedziny i sukcesywnie zaczyna je realizowaç. A nawet, jak w przypadku kursokonferencji, wchodzi w obszary zupe∏nie zaniedbane przez poprzednie Zarzàdy.
Wed∏ug mojej prywatnej, szacunkowej oceny, uprawnienia
szkoleniowca zdoby∏o dotàd w Polsce oko∏o 500 osób. Co si´
dzieje z tymi ludêmi? Nie wiadomo. Spora cz´Êç gra nadal
w bryd˝a, traktujàc legitymacj´ instruktora jako mi∏à pamiàtk´;
inni próbowali coÊ robiç, ale im nie wysz∏o. Nic zresztà dziwnego, bo próby utrzymania si´ z nauki bryd˝a lub choçby stworzenia sobie sta∏ego êród∏a dodatkowego dochodu, by∏y –
w warunkach transformacji gospodarczej, ustrojowej i administracyjnej – skazane na niepowodzenie. Gdyby chocia˝ mieli za
sobà poparcie Zwiàzku, który wskaza∏by sposoby przedzierania

Jan Pawlikaniec

K I E D Y ...
Przez tysiàclecia wiek za wiekiem
wojujà ludzie, zabijajà
najcz´Êciej w imi´ jakiejÊ wiary
coraz pi´kniejsze has∏a niosàc i sztandary
coraz màdrzejsze g∏oszàc idea∏y
coraz brutalniej niszczàc Êwiat i siebie
I tylko naiwna rodzi si´ refleksja
kiedy i jak si´ ta zabawa skoƒczy...
A mo˝e wtedy gdy laur olimpijski
– ta nagroda t∏umu –
zamiast pierÊ tego, co ma wi´kszy biceps
zwieƒczy skroƒ m´drca
co wi´cej ma rozumu...?

si´ przez gàszcz coraz to nowszych przepisów, czy tworzy∏by
struktury u∏atwiajàce docieranie do w∏adz sportowych, oÊwiatowych i samorzàdowych. A tak… czysto fasadowa Rada Trenerów, która istnia∏a przez kilka lat, nie za∏atwi∏a bodaj nic i cichutko zesz∏a w pomroki niepami´ci. Na szcz´Êcie, w jej
miejsce powsta∏a Komisja Trenersko-Instruktorska (chwilowo
w strukturach Wydzia∏u M∏odzie˝y), w której sk∏ad wchodzà:
Henryk Bieniasz z OÊwi´cimia, W∏adys∏aw Izdebski z Warszawy, Bogus∏aw Dyk ze S∏upska i Andrzej Sasin z Warszawy.
Trzej z nich to czynni zawodowo nauczyciele! Komisja, nie
zbierajàc si´ ani razu, niemal wy∏àcznie za pomocà Internetu,
w kilka tygodni przygotowa∏a kursokonferencj´, sprawnie jà
przeprowadzi∏a i zapoczàtkowa∏a kilka wa˝nych prac.
Kto by∏ na kursokonferencji?
Przedstawiciele a˝ (tylko?) 11 nowych wojewódzkich zwiàzków bryd˝owych. Niektórzy pokonali i po 500 km, ˝eby si´
tam dostaç. WÊród kursantów znaleêli si´ te˝ prezesi z dwóch
województw, które tradycyjnie od lat majà silne i liczne grupy m∏odzie˝y bryd˝owej: Leszek Nowak z Ma∏opolski i Jan
Rogowski z Olsztyna. O powa˝nym traktowaniu tematu
przez PZBS Êwiadczy te˝ wizyta (w Muszakach!, w sobot´ po
po∏udniu!) Prezesa i Wiceprezesa Zarzàdu: Rados∏awa Kie∏basiƒskiego i Witolda Wàsaka. ˚eby przedstawiç szkoleniowcom zamierzenia Zwiàzku, musieli powa˝nie naruszyç mir
domowy!
Co by∏o na kursokonferencji?
Organizatorzy Êwiadomie postanowili przeprowadziç zaj´cia
cz´Êciowo w formie wyk∏adów, a cz´Êciowo „burzy mózgów”.
Ârodowisko szkoleniowców dopiero powstaje i najwa˝niejszym
wydaje si´ okreÊlenie potrzeb i oczekiwaƒ. Z drugiej strony, doÊwiadczenia w nauczaniu poczàtkowym, jakie posiadajà chocia˝by grupa Êlàska czy krakowska, mog∏yby staç si´ zalà˝kiem ogólnokrajowej metodyki nauczania. Równie˝ podr´cznik „Szko∏a
bryd˝a” W∏adys∏awa Izdebskiego pozwala na wprowadzenie do
nauki bryd˝a Êwiatowych standardów licytacyjnych. Wyk∏ady
rozszerzajàce t´ tematyk´, jak te˝ zdefiniowanie form nauczania
czy roli i zadaƒ trenera sà – obok spraw organizacyjnych i finansowych – najwa˝niejsze i najpilniejsze. Zresztà, jednym z wa˝niejszych ustaleƒ okaza∏o si´, ˝e powstanie strona internetowa
(na linku do strony PZBS), która b´dzie swoistym forum dyskusyjnym Êrodowiska.
Jak by∏o?
Zimno! Akurat na ten weekend zima postanowi∏a powróciç,
zawia∏ wiatr od jeziora i chlusn´∏o deszczem.
I pracowicie! Nikt nie mia∏ czasu, a potem ju˝ i si∏y, ˝eby zagraç choçby kilka rozdaƒ. Jednak na nast´pnej kursokonferencji
(tak zosta∏o postanowione) b´dà rozegrane Mistrzostwa Polski
♦
Trenerów i Instruktorów. Oby jeszcze w tym roku!
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Od prezesa

Drogi Czytelniku,
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Na poczàtku kwietnia odby∏y si´ I Mistrzostwa Polski Rynku Fibez jakiejkolwiek próby skontaktowania si´ i przeprowadzenia
nansowego i Spó∏ek Publicznych w bryd˝u sportowym (relacja
rozmów, pozostawiam bez komentarza. O finale tej sprawy
w tym numerze). Impreza organizowana oficjalnie pod patronaoczywiÊcie napisz´.
tem i o Puchar Przewodniczàcego KPWiG zosta∏a sprawnie przeW dniach 13/14 kwietnia odby∏a si´ w Muszakach (ko∏o Nidzicy)
prowadzona przez PZBS. Choç by∏a to typowa impreza Êrodowikursokonferencja trenerów i instruktorów. Dzi´ki entuzjazmowi
skowa, to jako Zwiàzek odnieÊliÊmy z niej wiele korzyÊci. Przede
i pasji niezbyt licznej grupy dzia∏aczy (g∏ównie nauczycieli – instrukwszystkim medialnych i marketingowych. Wielu uczestników gratorów) odbywajà si´ ju˝ wielu miejscach w Polsce regularne zaj´∏o w turnieju po raz pierwszy i byli oczarowani bryd˝em sportocia bryd˝owe. Za pokonanie wielu barier i spo∏eczne zaanga˝owawym. PowinniÊmy wi´c pozyskaç nowych cz∏onków. Do grona
nie sk∏adam tym kolegom serdecznie podzi´kowanie. Niestety,
sta∏ych sponsorów bryd˝a, tj. firm Prokom Software i CA-IB, do∏àca∏e szkolenie odbywa si´ doÊç chaotycznie. Nie mamy ˝adnych
czy∏y dwie nowe, pot´˝ne firmy finansowe: Grupa PZU oraz Euopracowaƒ/badaƒ, w jakim wieku nale˝y rozpoczàç nauk´ i jak
ropejski Fundusz Leasingowy. Sponsorzy ufundowali zwyci´zcom
ona ma przebiegaç. Najbardziej obiecujàco wyglàda pomys∏ kol.
wysokiej klasy notebooki. Ale to nie koniec. Firma odzie˝owa FER
Bieniasza z OÊwi´cimia. Nauka rozpoczyna si´ od I klasy gimnaz Buka (ko∏o Poznania) uszyje kostiumy dla reprezentacji kobiet na
zjum, gdzie bryd˝ jest przedmiotem obowiàzkowym, z ocenà na
zbli˝ajàce si´ mistrzostwa Europy we W∏oszech. Wszystko nas cieÊwiadectwie. Co wi´cej, aby dostaç si´ do takiej klasy, trzeba nie
szy, a najbardziej to, ˝e impreza spodoba∏a si´ i ju˝ wiadomo, ˝e
tylko chcieç, ale równie˝ przejÊç seri´ testów kwalifikacyjnych, na
b´dzie rozegrana równie˝ w przysz∏ym roku.
podstawie których zostajà podj´te ostateczne decyzje o przyj´ciu.
W kwietniu rozpocz´liÊmy wa˝ny dla nas projekt stworzenia
Dzi´ki temu wszyscy uczniowie sà Êwiadomi tego, na co si´ decyi uruchomienia Centralnej Bazy Danych (CBD). Wszystkie
dujà i wiedzà, ˝e bryd˝a b´dà si´ uczyç przez co najmniej 3 lata.
WZBS-y otrzyma∏y dyskietk´, gdzie obok liczby dru˝yn, majà zoOkaza∏o si´, ˝e taka wst´pna weryfikacja jest bardzo dobrym postaç podane podstawowe dane wszystkich cz∏onków z danego temys∏em. Klasa bryd˝owa jest najlepszà w szkole, Êrednia ocen 4,4,
renu. JeÊli ca∏y proces pójdzie sprawnie, to ju˝ w okresie wakacji
z czego zadowoleni sà nauczyciele i rodzice. JeÊli ktoÊ myÊli o poka˝dy b´dzie móg∏ sprawdziç, czy jest cz∏onkiem PZBS. Baza zodobnej inicjatywie, to warto skontaktowaç si´ z kolegà Bieniaszem,
stanie uaktualniona na jesieni, gdy rozpocznie si´ sezon
by uzyskaç potrzebne informacje, jak to wszystko za∏atwiç, i otrzy2002/2003. Jest to szalenie wa˝ne, gdy˝ pod koniec grudnia b´maç program autorski do prowadzenia zaj´ç. Pozostaje mieç nadziemy wszystkim naszym cz∏onkom wysy∏aç numer Âwiata Bryd˝a
dziej´, ˝e po ukoƒczeniu gimnazjum uczniowie nie stracà kontakstyczeƒ/2003. Musimy wiedzieç, komu i gdzie. Docelowo, ka˝dy
tu z bryd˝em i albo sami b´dà rozwijaç swoje umiej´tnoÊci
b´dzie móg∏ wejÊç na naszà stron´ i zobaczyç, ile ma punktów klabryd˝owe, albo te˝ zostanie stworzona klasa bryd˝owa w liceum.
syfikacyjnych (pkl). Natomiast w ZG b´dziemy mieli okazj´ do porównaƒ statystycznych, np. ile juniorów/kobiet jest w danym
Rados∏aw Kie∏basiƒski
WZBS-ie, jakie nastàpi∏y zmiany, gdzie nastàpi∏ wzrost itd., itd. Na(-) Prezes PZBS
reszcie b´dziemy mieç narz´dzie, które
pozwoli nam Êledziç, co dzieje si´, i pomóc w rozwoju naszego Zwiàzku.
Niestety, zbyt optymistycznie napisa∏em, i˝ kluczowe sprawy roku 1999
zosta∏y zamkni´te. Ju˝ po zamkni´ciu
poprzedniego numeru wp∏yn´∏a do
Zwiàzku decyzja Sàdu Okr´gowego
w E∏ku, nakazujàca nam wyp∏at´ sporych odsetek firmie, która robi∏a nam
sto∏y na ME Par w 1999 r. Sprawa jest
tym bardziej dziwna, ˝e po obj´ciu
stanowiska Prezesa zapewniano mnie,
i˝ akurat ta firma (w której pracowa∏
nasz dzia∏acz z Suwa∏k) otrzyma∏a ca∏oÊç nale˝noÊci, co w roku 2000 by∏o
wielkim wyjàtkiem, i na pewno nie b´dzie wnosiç o ˝adne odsetki. A ju˝
Sala, w której rozgrywano pierwsze mistrzostwa Polski finansistów, p´ka∏a w szwach.
sam fakt przekazania sprawy do sàdu,
Âwiat Bryd˝a
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Bo trzeba by∏o dokoƒczyç robra
Wywiad z panià Katarzynà Ja˝drzyk –
– cz∏onkiem zarzàdu CA-IB Securities S.A., dyrektorem finansowym CA-IB w Polsce
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– Jak zostaje si´ wiceprezesem zagranicznego banku
inwestycyjnego?
– To przede wszystkim ci´˝ka praca. Poza tym niezb´dne jest
równie˝ dobre wykszta∏cenie oraz takie cechy charakteru, jak wytrwa∏oÊç, odpowiedzialnoÊç czy te˝ zdolnoÊç do podejmowania
decyzji. Wa˝ne jest ciàg∏e stawianie przed sobà nowych celów
i pokonywanie coraz trudniejszych wyzwaƒ. Do tego wszystkiego konieczna jest umiej´tnoÊç pracy w zespole oraz umiej´tnoÊç
oceny i doboru wspó∏pracowników. Ponadto w pe∏ni podpisuj´
si´ pod s∏owami francuskiego dramaturga M. Acharda, który powiedzia∏: „Ludzie wierzà, ˝e aby osiàgnàç sukces, trzeba wstawaç
rano. Otó˝ nie – trzeba wstawaç w dobrym humorze".
– Kiedy rozpocz´∏a si´ Pani przygoda z bryd˝em?
– Nauczy∏am si´ graç w pierwszej czy drugiej klasie Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Boles∏awa Prusa w Siedlcach. Moi rodzice
grali nami´tnie. Bryd˝ by∏ jednà z wa˝niejszych form sp´dzania
wolnego czasu. Rodzice szybko nauczyli swoje córki, ˝eby mog∏y
graç z nimi. Tata gra bardzo cz´sto do dzisiaj. Nie stosuje ˝adnych
sztucznych odzywek, natomiast jest doskona∏ym rozgrywajàcym.
– W znanym siedleckim liceum na pewno nie by∏o problemów ze skompletowaniem czwórki?
– W szkole du˝o czasu poÊwi´caliÊmy na gr´ w bryd˝a, którym
interesowa∏a si´ wi´kszoÊç moich kole˝anek i kolegów. By∏a to taka
grajàca klasa. Na kultywowanie naszej pasji przeznaczaliÊmy przerwy
i czasem te˝ lekcje. Z bryd˝em zwiàzanych jest du˝o Êmiesznych
wspomnieƒ, ale nie do wszystkich przyzna∏abym si´ obecnie.
– Niewiele jednak brakowa∏o, ˝eby z bryd˝em zwiàzane by∏o bardzo przykre wspomnienie.
– Bryd˝owa pasja mog∏a zawa˝yç na ca∏ym moim póêniejszym
˝yciu. Zdawa∏am na handel zagraniczny w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki. Mieszka∏am w akademiku, w tzw. „Sabinkach". Szybciutko z grona kandydatów dobra∏a si´ bryd˝owa grupa. GraliÊmy
ca∏ymi nocami. Niewiele brakowa∏o, ˝ebym z powodu bryd˝a nie
dosta∏a si´ na studia. Spóêni∏am si´ pó∏ godziny, podobnie jak pozostali grajàcy, na egzamin z j´zyka angielskiego, bo trzeba by∏o dokoƒczyç robra. Wszystko na szcz´Êcie skoƒczy∏o si´ pomyÊlnie.
– Jak dzisiaj patrzy Pani na ten m∏odzieƒczy post´pek?
– DziÊ na pewno tak nie ryzykowa∏abym. Jestem teraz bardziej
wywa˝ona. Tamta historia sprzed lat wzi´∏a si´ z m∏odzieƒczej fantazji, która przewa˝y∏a nad odpowiedzialnoÊcià. Mo˝na by∏o ca∏e
˝ycie przekreÊliç grà w bryd˝a. Póêniej ju˝ nie pope∏ni∏am drugi raz
podobnego b∏´du. Intensywnà gr´ w bryd˝a kontynuowa∏am na I
i II roku studiów. W tym czasie uczelniane turnieje by∏y rozgrywane w tzw. „jajku”, gdzie mieÊci∏a si´ kantyna dla wyk∏adowców.
Zdoby∏am wicemistrzostwo uczelni w parach. MieliÊmy z partnerem jechaç do Szczecina na mistrzostwa Polski studentów. Zrezygnowa∏am z gry, poniewa˝ w tym czasie by∏a sesja egzaminacyjna.
– Czy bryd˝ by∏ popularny w czasach, gdy Pani studiowa∏a?
– Na turnieje zg∏asza∏o si´ po kilkadziesiàt par. Jednak w tym gronie kobiety by∏y rzadkoÊcià. Ja w turnieju uczestniczy∏am w parze
Âwiat Bryd˝a
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mikstowej. Natomiast bryd˝a rekreacyjnego zawsze uprawia∏am
w parze ˝eƒskiej. Do dziÊ gra mi si´ doskonale z jednà z ówczesnych
partnerek. Niestety, nie spotykamy si´ ju˝ tak cz´sto, jak kiedyÊ.
Ostatnio gra∏am, reprezentujàc mojà firm´ CA-IB, w 1.
Mistrzostwach Polski Rynku
Finansowego i Spó∏ek Gie∏dowych o Puchar Prezesa
Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d. Gram te˝
w rodzinie z siostrà, jej m´˝em, mamà i tatà. Zazwyczaj spotkania rodzinne wià˝à si´ z rozegraniem kilku
robrów. Mój mà˝ jest rzadko moim partnerem bryd˝owym. On jest indywidualistà. Zaskakujàcymi odzywkami w czasie licytacji bardzo cz´sto
potrafi wprowadziç w b∏àd nie tyle rywali, co partnera.
– Mog∏a Pani zobaczyç w akcji s∏ynnego Mahmooda Zi´…
– By∏am z rodzinà na wakacjach w Biarritz. Nie wiedzia∏am, ˝e
rozgrywane tam sà tak znane turnieje, które troch´ zmieni∏y nasze wakacje, poniewa˝ mà˝ ca∏e popo∏udnia sp´dza∏ na turniejach,
oglàdajàc najlepszych. Zresztà musz´ przyznaç, ˝e te˝ tam z przyjemnoÊcià zaglàda∏am. Tego lata Biarritz zaszczyci∏ swojà obecnoÊcià Mahmood Zia. Stolik, przy którym gra∏ Pakistaƒczyk, by∏ zawsze otoczony wianuszkiem paƒ, wpatrujàcych si´ w niego jak
niemal w ikon´. Trudno si´ zresztà dziwiç takiemu zainteresowaniu. Poza tym, ˝e Mahmood Zia jest graczem Êwiatowej ekstraklasy, jest przystojnym i eleganckim m´˝czyznà, wzbudzajàcym zainteresowanie kobiet.
– Co jeszcze zapami´ta∏a Pani z turnieju w Biarritz?
– Ogromne zró˝nicowanie poziomu grajàcych par. Ze wzgl´du na formu∏´ open, w turnieju oprócz zawodowców uczestniczyli równie˝ amatorzy. Mia∏am wra˝enie, ˝e cz´Êç ludzi tam si´
doskonale bawi, a cz´Êç traktuje gr´ jako walk´ na Êmierç i ˝ycie.
Z m´˝em zdecydowanie preferujemy bryd˝a jako rozrywk´
i sposób na sp´dzanie wolnego czasu. To jest zabawa. Nie musz´ wygraç koniecznie. Czerpi´ radoÊç z prawid∏owej licytacji, zakontraktowania i ugrania trudnego kontraktu.
– Dlaczego warto graç w bryd˝a?
– To jest dobra szko∏a abstrakcyjnego myÊlenia i dobra rozrywka umys∏owa, która ka˝demu jest potrzebna. Bryd˝ uczy
przewidywania, rozpoznawania przeciwników przy ograniczonej liczbie informacji i uczy, co jest bardzo wa˝ne, partnerstwa.
Rozmawia∏ Eugeniusz Andrejuk
Katarzyna Ja˝drzyk – absolwentka SGPiS (SGH), ukoƒczy∏a równie˝ studia
podyplomowe z zakresu bankowoÊci i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie
oraz wiele kursów organizowanych przez renomowane uczelnie i organizacje finansowe. Z bankiem inwestycyjnym CA-IB zwiàzana jest od 1998 roku, obecnie na stanowisku cz∏onka zarzàdu CA-IB Securities S.A., dyrektora finansowego CA-IB w Polsce.

Relacje
Rados∏aw Kie∏basiƒski

FinansiÊci przy bryd˝owym stoliku
W dniach 5–6 kwietnia odby∏y si´
w hotelu „Sofitel-Victoria” w Warszawie
I Mistrzostwa Rynku Finansowego i Spó∏ek
Publicznych w bryd˝u sportowym. Patronat nad Mistrzostwami objà∏ Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d (KPWiG), pan Jacek Socha.
Sponsorami Turnieju zosta∏y 4 znane na
polskim rynku instytucje finansowe: CA-IB, Prokom Software, Grupa PZU
oraz Europejski Fundusz Leasingowy
(EFL). Patronat medialny obj´∏a gazeta
gie∏dowa Parkiet. Mistrzostwa okaza∏y si´
wielkim sukcesem organizatorów. W turnieju par (maksy) udzia∏ wzi´∏o a˝ 106 duetów, a w turnieju teamów wystartowa∏o
31 zespo∏ów. Zawodnicy reprezentowali
kilkadziesiàt firm z ca∏ej Polski.
Mistrzostwa zosta∏y bardzo dobrze
zorganizowane. Ka˝dy uczestnik otrzyma∏
drobne upominki. Prezentami ufundowanymi przez sponsorów by∏y tak˝e 4 numery miesi´cznika Âwiat Bryd˝a oraz oficjalny
plakat Mistrzostw. Ekipa s´dziowska pod
wodzà S∏awomira Lata∏y przygotowa∏a
bidding-boxy, powielane rozdania, wszelkie mo˝liwe wydruki (rozdania, „historie
choroby”) i sprawnie pomaga∏a amatorom
przystosowaç si´ do warunków turniejowych. Krótko mówiàc – klasa europejska.
Poziom uczestników by∏ bardzo zró˝nicowany. Obok zawodników wyst´pujàcych na co dzieƒ w rozgrywkach ligowych
i turniejach ogólnopolskich byli te˝ prawdziwi amatorzy. Niektórzy po raz pierwszy
w ˝yciu grali w turnieju. Niemniej jednak atmosfera by∏a wspania∏a, pe∏na ˝yczliwoÊci
i dobrej zabawy. I oto w∏aÊnie chodzi∏o.
Turniej teamów wygra∏a dru˝yna reprezentujàca Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK, w sk∏adzie: Jakub Kowal – Piotr
Waluszewski oraz Rafa∏ Synowiec – Marek Szumiƒski. Zwyci´ska dru˝yna otrzyma∏a pi´kny Puchar Przechodni Przewodniczàcego KPWiG (a zawodnicy jego
repliki).Turniej par wygrali Marek Wichtowski i Miros∏aw Ma∏ecki ze spó∏ki FER
(ko∏o Poznania). Oni równie˝ otrzymali
pamiàtkowe puchary. Ponadto zwyci´zcy w obu konkurencjach otrzymali wysokiej klasy notebooki ufundowane przez

Ceremonia zakoƒczenia: medaliÊci, przedstawiciele sponsorów i organizatorzy.

sponsorów. Wszyscy zawodnicy, którzy
zaj´li 3 pierwsze miejsca w obu konkurencjach, otrzymali pamiàtkowe medale
oraz nagrody od firm sponsorujàcych.
Sporo problemów sprawi∏o uczestnikom rozdanie nr 2 z I sesji.
Turniej par; NS po, rozd. E.

♠K
♥AW96
♦ A532
♣ D 10 7 2

♠ A W 10 9 7 4
♥ K 10 8 5 3
♦D
♣8
♠ D8653
N
W E ♥D742
♦8
S
♣K93
♠2
♥—
♦ K W 10 9 7 6 4
♣AW654

Po pasie E stanà∏em przed wyborem
otwarcia. Miltonów niewiele, ale wartoÊç
ofensywna karty S jest bardzo du˝a. Prawid∏owym otwarciem jest wi´c 1♦, ale ja
otworzy∏em 2BA, majàc nadziej´, ˝e swe
powa˝ne, jak na to otwarcie, nadwy˝ki
wylicytuj´ póêniej. Nie zdà˝y∏em – partner spasowa∏. Rozdanie jest wyraênie
misfitowe i trzeba by∏o si´ zatrzymaç jak
najni˝ej. Dzi´ki przychylnoÊci obroƒców
wzià∏em a˝ 10 lew. Zapis 180 da∏ nam
86% maksa. Takich kontraktów by∏o
sporo, a 2 pary wygra∏y nawet 3BA (po
optymalnych wistach nie wygramy nawet
2BA). Wi´kszoÊç par NS làdowa∏a zbyt
wysoko, co widaç po wynikach dla WE:
od 100 do 1400(!).
Pora zaprezentowaç rozdanie, w którym mo˝na by∏o wykazaç si´ rozgrywkà:
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Turniej par; WE po, rozd. E.

♠ D9
♥8
♦ AW74
♣AKD982
♠ K 10 7 6 5
♠ W3
N
♥AD964
W E ♥ W 10 7 5
♦ 10
♦ 8653
S
♣ 43
♣W75
♠ A842
♥K32
♦ KD92
♣ 10 6
E pasuje. Ci z pozycji S, co otwierajà 1♦
z czwórki, mieli znakomity start do szlemika
w tym kolorze. Jednak zdecydowana wi´kszoÊç polskich bryd˝ystów otwiera z kartà S
– 1♣. Po tym otwarciu – W skaka∏ na 2♦
(dwukolorówka 5-5 Wilkosza). ZaÊ z pozycji N
tylko Ci z u∏aƒskà fantazjà pytali o asy i g∏osili szlemika treflowego. W wistuje w trefla.
Popartyjne wejÊcie 2♦ i bezpieczny wist
atutowy stwarzajà przes∏anki, by umiejscowiç
asa kier i króla pik u W. JeÊli tak, to ka˝dy bryd˝ysta – który uwa˝nie studiuje Âwiat Bryd˝a
– wie, ˝e trzeba zagraç na przymus wpustkowy. Po przeciàgni´ciu trefli i kar, w trzykartowej koƒcówce, wpuszczamy W singlowym
asem kier, by maszerowa∏ spod króla pik.
Rozk∏ad r´ki W b´dzie rozliczony co do karty, wi´c gdyby W chytrze wysinglowa∏ króla,
odkryjemy ten podst´p bez problemu i zamiast graç kiera, pociàgniemy asa pik. Wygrany szlemik dawa∏ a˝ 92,2% maksa.
Po zakoƒczeniu ceremonii wr´czania
nagród pan Przewodniczàcy Jacek Socha
zaprosi∏ wszystkich na przysz∏oroczne II Mistrzostwa, co zosta∏o przyj´te gromkimi
brawami. A wi´c, do zobaczenia za rok! ♦
Âwiat Bryd˝a
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Ostenda pe∏na smutku

8

Ponad 400 par i blisko 100 teamów zjecha∏o do belgijskiego kurortu Ostenda, aby
wziàç udzia∏ w siódmych – i ostatnich ju˝
w tej formule – Mikstowych Mistrzostwach
Europy. Jak zwykle, byliÊmy na tej imprezie
licznie reprezentowani, w Ostendzie zagra∏o ponad 25 duetów i 9 zespo∏ów z naszego kraju lub z udzia∏em zawodników/zawodniczek polskich. Niestety, Polacy
wypadli jeszcze gorzej ni˝ przed dwoma laty w Bellarii, a jedynym jaÊniejszym promykiem, przeÊwitujàcym przez chmury
ostendzkiego smutku, by∏ awans polsko-norweskiego kwartetu MALI do pierwszej
czwórki turnieju teamów.
Turniej par, w którym wystartowa∏o ich
405 z 30 krajów, sk∏ada∏ si´ z trzech sesji eliminacyjnych i trzech fina∏owych. Do decydujàcej rozgrywki dopuszczono 130 duetów, w tym 9 polskich. Wyszli z niej
zwyci´sko Holendrzy Hedwig van Glabbeek – Willem jan Maas (57,94%
z czterech sesji – ∏àczny procentowy wynik
eliminacji liczony by∏ jako pierwsza sesja).
Na drugim miejscu – ju˝ ze sporà stratà –
uplasowali si´ Anglicy Kath Nelson – Steve Eginton (56,57%), a na trzecim –
Francuzi Myriam Varenne – Franck
Multon (55,94%). Z naszych reprezentantów najwy˝ej, ale dopiero na 24. miejscu, sklasyfikowano Ew´ Harasimowicz
z Marcinem LeÊniewskim (53,28%). Pozostali polscy finaliÊci zaj´li nast´pujàce lokaty:
27. Joanna Zalewska – Stanis∏aw Go∏´biowski
53,11%
29. Ewa Miszewska – Jacek Romaƒski
53,06%
63. Danuta Hocheker – Miros∏aw Cichocki
51,15%
64. Ma∏gorzata Jeleniewska – Rafa∏ Jagniewski
51,13%
65. Ma∏gorzata Pasternak – Konrad Araszkiewicz
51,11%
79. Ewa Kater – Piotr Jurek
50,61%
99. Monika Brekiesz – Dariusz Koproƒ
49,32%
122. Anna Sarniak – Tomasz Winciorek
47,12%
W
mistrzostwach
teamowych
(z udzia∏em 92 dru˝yn) rozegrano najÂwiat Bryd˝a

pierw 12 10-rozdaniowych meczów na
dochodzenie, po czym pierwsze cztery
zespo∏y rywalizowa∏y systemem pucharowym (mecze 32-rozdaniowe) o medale, a pozosta∏e walczy∏y jeszcze przez
cztery rundy o ustalenie kolejnoÊci na
pozosta∏ych miejscach. Niestety, mimo i˝
w reprezentujàcych nasz kraj zespo∏ach
gra∏o wielu renomowanych zawodników
i zawodniczek, ˝aden z nich ani przez
chwil´ nie nawiàza∏ walki z najlepszymi.
Nasz honor uratowa∏ polsko-norweski
team MALI, który ukoƒczy∏ eliminacje na
2. pozycji. Niestety, w pó∏finale MALI
przegra∏ z w∏oskà LAVAZZÑ 55:66 impów (15:56, 35:10). W drugim meczu tej
fazy turnieju francuski team STOPPA
pokona∏ POPOWÑ (w której to dru˝ynie
grali reprezentanci trzech krajów: Bu∏garii, Turcji i Izraela) 58:50 (37:23, 21:27).
W finale LAVAZZA roznios∏a STOPP¢
98:17 (51:9, 47:8), a POPOWA wyraênie pokona∏a MALI 74:33 (52:4, 22:29).
A oto ostateczna klasyfikacja turnieju
teamów oraz miejsca zespo∏ów polskich:
1. LAVAZZA (W∏ochy)
Maria Teresa Lavazza – Giorgio
Duboin
Monica Cuzzi – Alfrefo Versace
Maria Erhart – Guido Ferraro
2. STOPPA (Francja)
Danielle Avon – Jean-Louis Stoppa
Marianne Serf – Fran˜ois Stretz
3. POPOWA (Bu∏garia/Turcja/Izrael)
Dessy Popowa – Rossen Gunew
Ahu Zobu – Ofer Haramati
4. MALI (Polska/Norwegia)
Anna Sarniak – Tomasz Winciorek
Siv Thöresen – Artur Malinowski
12. MISZEWSKA
16. DAMIANI (Francja/Polska)
25. HOCHEKER
29. BONORI (W∏ochy/Polska)
30. KOSTUR (Szwajcaria/Polska)
61. CHODOROWSKA
84. BREKIESZ
85. BUDZIK
Z powy˝szych zestawieƒ niedwuznacznie wynika, i˝ kryzys polskiego bryd˝a mikstowego w dobrym zdrowiu
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przetrwa∏ prze∏om wieków.
Na przyk∏adzie dwóch rozdaƒ z fina∏u
zobaczmy, jak grajà nowi mistrzowie Europy par mikstowych.
Rozd. 9; WE po partii, rozdawa∏ N.

♠ W3
♥ A K 10 4
♦ AW3
♣ A652

W

♠ K 10 6
♥D6
♦ KD9754
♣94
♠ AD5
N
W E ♥5
♦ 10 8 6
S
♣ K W 10 8 7 3
♠ 98742
♥W98732
♦2
♣D

N

E

Maas

S

Van Glabbeek

—
pas
pas
2 ♣1 (!)
ktr.
2♦
3♣
3 ♥2 (!!)
3 BA
pas…
1 minimum 4-4 w kolorach starszych;
2 szeÊç kierów, nadwy˝ka uk∏adowa (!)
Prawdziwie m´ski bryd˝ w wykonaniu pani van Glabbeek. Po tak aktywnej
licytacji partnerki pan Maas zaatakowa∏
w jej najd∏u˝szy kolor – ♥D i rozgrywajàcy wzià∏ tylko jedenaÊcie lew. Prawie
wszyscy pozostali dostawali naturalny
wist karowy (domniemuj´, i˝ na innych
sto∏ach panie S na ogó∏ nie licytowa∏y),
po którym ∏atwo brali dwanaÊcie lew. A
ró˝nica pomi´dzy notami za 690 (WE)
a 660 (WE) by∏a ogromna.
Rozd. 16; WE po partii, rozdawa∏ W.

♠ D6432
♥W32
♦ 832
♣ W 10

W

♠ AK95
♥AK9
♦ AD964
♣A
N
W
S

♠ 10
♥ 10 4
♦ K W 10 7
♣KD9854

♠ W87
♥D8765
♦5
♣7632
N

Maas

—
pas
pas

E

2 ♥1
3 ♠3
6 ♥5

E

S

Van Glabbeek

pas
pas
pas…

2 ♠2
5 ♥4

Relacje
otwarcie wieloznaczne: s∏abe dwa na
pikach albo pewne warianty ràk silnych
i bardzo silnych; 2 do s∏abego wariantu r´ki partnera; 3 bardzo silna trójkolorówka
z krótkoÊcià treflowà; 4 naturalne, szlemikowy inwit atutowy; 5 przyj´cie inwitu –
najwyraêniej systemowa trójkolorówka
nie musia∏a byç regularna
Znów g∏ównà si∏à nap´dowà zwyci´skiego duetu by∏a pani Hedwig, która bez
˝adnych zahamowaƒ doprowadzi∏a do
ostrego szlemika. Pad∏ jednak wist ♠10, po
którym kontrakt zrobi∏ si´ wyk∏adany. Pan
Willem wstawi∏ ze sto∏u ♠W i wzià∏ na niego pierwszà lew´. Nast´pnie rozgrywajàcy
Êciàgnà∏ ♥A K oraz ♣A, przebi∏ w dziadku
karo, przebi∏ w r´ce trefla, przebi∏ w dziadku karo, Êciàgnà∏ ♥D i wykona∏ pewny impas
pikowy. Niewiele par NS zdo∏a∏o w rozdaniu tym powtórzyç osiàgni´cie Holendrów.
Popatrzmy teraz, jak dzielnie walczy∏
w Ostendzie team MALI. Oto dwa rozdania z meczu tego zespo∏u przeciwko
bardzo silnej dru˝ynie francuskiej.
1

Rozd. 2; NS po partii, rozdawa∏ E.

♠ 10 8 6 5 3
♥K952
♦—
♣ K 10 5 2

♠ KDW9
♥ D W 10 7 3
♦ W75
♣9

N
W

E
S

♠ A74
♥84
♦ K98
♣ADW76

♠2
♥A6
♦ A D 10 6 4 3 2
♣843
PO

W

N

E

S

A. Lévy

Malinowski

A.-F. Lévy

Thöresen

—
—
1♣
1♦
1♥
1♠
2♣
2♦
pas…
Mimo wyraênej przewagi si∏y po stronie przeciwników, przy grze utrzyma∏a
si´ para norweska. Kontrakt 2♦ zosta∏
przegrany bez jednej, za 100.
PZ
W

N

E

S

Winciorek

Mouiel

Sarniak

Willard

—
ktr.2

—
pas

1 BA1 (!)
3 BA

3♦
pas…

systemowo 15–17 PC; 2 kontra negatywna
Ania Sarniak udowodni∏a, ˝e tak˝e jej
poj´cie m´skiego bryd˝a nie jest obce.
Jak najbardziej s∏usznie zakwalifikowa∏a
1

ona swojà kart´ jako silne bez atu, po
którym to kroku dojÊcie do koƒcówki
sta∏o si´ automatyczne. Po wiÊcie ♦A
Ania ∏atwo zrobi∏a swoje i MALI wygra∏
w rozdaniu siedem impów.
Rozd. 4; obie po partii, rozdawa∏ W.

♠ 10
♥A76
♦ K 10 9 5 2
♣ W965

♠ 74
♥KD52
♦ AD63
♣ 10 3 2

♠ A3
♥ W 10 9 8 4 3
♦ 84
S
♣874
♠ KDW98652
♥—
♦ W7
♣AKD
N

W

E

PO
W

N

E

S

A. Lévy

Malinowski

A.-F. Lévy

Thöresen

pas
pas
pas
2 ♦2
pas
2 BA
pas
6♠
1 acol; 2 przejÊciowe
PZ

pas
pas
pas
pas…

2♣1 (!?)
2♠
4♠

W

N

E

S

Winciorek

Mouiel

Sarniak

Willard

pas
pas
pas

pas
pas
pas (?)

2 ♦1 (!)
2♥
pas

ktr.
4 ♠ (??)

W pokoju zamkni´tym Francuzi „z trudem” docz∏apali si´ do koƒcówki, podczas
gdy w otwartym – po nieco naciàganym, to
fakt, acolowskim otwarciu Siv Thöresen –
Artur Malinowski bezproblemowo doprowadzi∏ do szlemika. Alain Lévy wyszed∏ asekurancko w pika, ale rozgrywajàca bez trudu ustawi∏a go w wyjaÊniajàcym przymusie
kierowo-karowym i wzi´∏a dwanaÊcie lew.
A MALI wygra∏ bezcenne trzynaÊcie impów.
Na zakoƒczenie interesujàce, acz niskostrefowe, rozdanie z fina∏owego meczu LAVAZZA
– STOPPA. Wystàpi∏ w nim stary motyw: ˝adnego z bryd˝owych prawide∏ nie nale˝y stosowaç automatycznie (czyli bezmyÊlnie).

Na obu sto∏ach zawodnicy W (Duboin i Stretz) rozgrywali skromnà cz´Êciówk´ 3♣, przeciwko której gracze N (Stoppa i Versace) zawistowali blotkà atu.
W∏och do∏o˝y∏ ze sto∏u blotk´, a rutynowana pani Avon (S) odruchowo wstawi∏a
na trzeciej r´ce dam´ (?). Duboin poprawi∏ jà w r´ce ♣K, po czym bezpiecznie
przebi∏ w dziadku trzy kiery (po Êciàgni´ciu
asa w tym kolorze), a w r´ce dwa kara (po
zgraniu ♦A). Dzi´ki temu Giorgio mia∏ ju˝
osiem lew, a musia∏ jeszcze dostaç wziàtk´ pikowà. Swoja gra, 110 dla LAVAZZY.
W drugim pokoju Stretz po∏o˝y∏
w pierwszej lewie z dziadka ♣9, ale Monica Cuzzi (S) i tak nie pobi∏a jej damà (!).
Dalej Francuz rozgrywa∏ podobnie jak
W∏och w pokoju otwartym, ale Cuzzi
nadbi∏a trzecià rund´ kierów ♣D i dopuÊci∏a ♠A swojego partnera, Alfreda Versacego. A ten Êciàgnà∏ ♣A, zgra∏ ♥K W
i wyszed∏ w karo, zmuszajàc rozgrywajàcego do dokonania przebitki ostatnim
atutem. Ponadto Stretz dosta∏ jeszcze tylko jednà wziàtk´ pikowà, ostatnia lewa
rozdania pad∏a bowiem ∏upem pozosta∏ej
w r´ce Versacego ♣8. Bez dwóch, plus
200 i w sumie siedem, w pe∏ni zas∏u˝onych, bo pi´knie wywalczonych, impów
dla póêniejszych mistrzów Europy.
♦
CIECHANOWSKI OKR¢GOWY
ZWIÑZEK BRYD˚A SPORTOWEGO

I WÓJT GMINY OPINOGÓRA

Rozd. 6; WE po partii, rozdawa∏ E.

♠ K53
♥ A 10 9 7 2
♦7
♣ K 10 6 4

♠ A8
♥KW864
♦ 532
♣A83
♠ D 10 2
N
W E ♥D
♦ AW864
S
♣W972
♠ W9764
♥53
♦ K D 10 9
♣D5
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Wojciech Siwiec

VANDERBILT znów w r´kach Polaków
Tym razem szcz´Êliwe dla naszych
bryd˝ystów okaza∏o si´ amerykaƒskie
miasto Houston w Teksasie, w którym
w dniach 7–17 marca 2002 roku rozgrywano 45. Wiosenne Mistrzostwa Ameryki
Pó∏nocnej. Jak zwykle, gwoêdziem ich
programu by∏ turniej teamów o PUCHAR
VANDERBILTA. Przypominam, ˝e przed
rokiem w Kansas City, w finale tej jednej
z najsilniej obsadzonych i najbardziej presti˝owych amerykaƒskich imprez, spotka∏y si´ dwa zespo∏y, w których g∏ówne
role odgrywali zawodnicy polscy:
GROMOW – z Cezarym Balickim i Adamem ˚mudziƒskim, oraz ROSENKRANZ – z Piotrem Gawrysiem i Jackiem Pszczo∏à. Zwyci´˝y∏ wówczas
polsko-rosyjski team GROMOW.

Po powrocie do kraju Piotr GawryÊ ch´tnie dzieli∏
si´ wra˝eniami z Houston…

10

Ci sami gracze polscy stan´li na starcie
w Houston: Balicki i ˚mudziƒski w zespole
COLEMAN (oprócz Polaków grali w nim
Jack Coleman z Bobem Crossleyem oraz –
podobnie jak przed rokiem – Andriej Gromow z Aleksandrem Pietruninem), a GawryÊ i Pszczo∏a w teamie MILNER (oprócz
naszych zawodników: Reese Milner –
Marc Jacobus oraz – tak jak w Kansas –
Sam Lev – John Mohan). W tegorocznym
VANDERBILCIE gra∏o 79 dru˝yn. Turniej
rozgrywany by∏ systemem pucharowym,
trwa∏ ∏àcznie siedem dni, a poszczególne
mecze sk∏ada∏y si´ z 64 rozdaƒ. OczywiÊcie, obowiàzywa∏a pucharowa drabinka:
COLEMAN – jako rozstawiony z numerem 1. – znalaz∏ si´ na jej szczycie,
a MILNER – nr 9. – nieco ni˝ej. Pierwsze
rundy nie sprawi∏y polskim zespo∏om ˝adÂwiat Bryd˝a

nych problemów. A tymczasem ju˝ drugi
mecz tegorocznego VANDERBILTA okaza∏
si´ ostatnim dla mistrzów Êwiata z Pary˝a –
team pani MELTZER znalaz∏ bowiem
wówczas pogromców w postaci kanadyjskiego zespo∏u MITTELMANA.
Póêniejsi zwyci´zcy – team MILNERA –
po drodze do fina∏u pokonali wielu renomowanych przeciwników, m. in. wielonarodowà dru˝yn´ pani Rity SHUGART –
z Andrewem Robsonem, Tonym Forresterem oraz Norwegiem Boyem Brögelandem 132:109 impów (1/16 fina∏u), samego
COLEMANA 160:99 (w bratobójczym
çwierçfinale) oraz team Granta BAZE’A (z
Michaelem Whitmanem i Gareyem Haydenem oraz innymi gwiazdami norweskiego
bryd˝a Terje Aˆ i Glennem Groetheimem)
155:103 (w pó∏finale; w ostatniej kwarcie
polsko-amerykaƒski zespó∏ rozniós∏ przeciwników 70:7!). I tak dosz∏o do wielkiego
fina∏u, w którym naprzeciwko MILNERA
stan´∏a nie wymagajàca rekomendacji dru˝yna Nicka NICKELLA (grajàcego w parze
z Dickiem Freemanem, pozosta∏e pary to
Bob Hamman – Paul Soloway oraz Jeff
Meckstroth – Eric Rodwell). Faworytem by∏
NICKELL, mecz potoczy∏ si´ jednak w zupe∏nie innym kierunku. Od pierwszych rozdaƒ polsko-amerykaƒski zespó∏ uzyska∏ wyraênà przewag´, nie utraci∏ jej ani na
moment i bezpiecznie dowióz∏ zwyci´stwo
do mety. Ostateczny rezultat fina∏u
MILNER – NICKELL 199:115 (55:22;
23:29; 78:32; 43:32). Naszym reprezentantom i ich amerykaƒskim partnerom sk∏adamy serdeczne gratulacje!
Zobaczmy teraz, jak toczy∏ si´ fina∏
PUCHARU VANDERBILTA 2002 w Houston.
Rozd. 1; obie przed partià, rozdawa∏ N.
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15–17 PC; 2 transfer na kara; 3 pytanie
o asy; 4 dwie wartoÊci bez damy atu
Wist: ♣3; 12 lew, 920 dla WE.
Rozdanie nr 1 – to kolejny przyczynek do powracajàcej wcià˝ dyskusji na
temat: SzybkoÊç czy precyzja? Chodzi,
oczywiÊcie, o sposób, w jaki korzystniej
jest licytowaç szlemiki (a tak˝e koƒcówki) – naukowo i precyzyjnie czy te˝,
w oparciu o pewne bazowe informacje,
metodà bardziej lub mniej zbli˝onà do
tzw. zagolenia. Rzecz jasna, odpowiedzi
zawsze s∏usznej po prostu nie ma,
a ka˝dy problem powinien byç rozpatrywany indywidualnie. Tutaj Freeman
najwyraêniej nie obawia∏ si´ braku stopera kierowego, nie poszed∏ bowiem
na naukowà wymian´ cue-bidów (po
3♦ – 3♠ albo 4♣), tylko zastosowa∏
konwencj´ mniej dla przeciwników informacyjnà, czyli pytanie o asy. Przez to
gracze NS nie dostali okazji, aby pokazaç sobie najgroêniejszy wist – pikowy
(co najprawdopodobniej sta∏oby si´,
gdyby W dosta∏ szans´ zg∏oszenia cue-bidu 3♠ bàdê 4♠ – patrz przebieg wydarzeƒ na drugim stole). Przeciwko 6♦
Milner wyszed∏ zatem w skontrowane
przez Jacobusa na poczàtku licytacji trefle i Nickell nie mia∏ ˝adnych problemów z realizacjà kontraktu (zagra∏ szybko w atu).
PZ
1

W

N

E

S

GawryÊ

Hamman

Pszczo∏a

Soloway

—
3 ♣1
4 ♣2
4 ♠4
rktr.5
5 ♠7

pas
ktr.
pas
ktr.
pas
pas

1 BA
3 ♦ (?)
4 ♥3
pas
4 BA6
6♦

pas
pas
pas
pas
pas
pas…

transfer na kara: s∏aby albo bardzo silny (ze Êrednià r´kà licytuje si´ inwitujàce
1

Relacje
3♦); 2 krótkoÊç treflowa; 3, 4 cue-bidy; 5 zatrzymanie pierwszej klasy w pikach; 6 Blackwood; 7 dwie wartoÊci plus dama atu
Wist: ♠2; 12 lew, 920 dla WE; rozdanie remisowe.
Ju˝ w pierwszym rozdaniu fina∏u Polacy zostali postawieni przed niezwykle
z∏o˝onym problemem. Gdyby Jacek
Pszczo∏a zorientowa∏ si´, i˝ ju˝ od samego poczàtku nale˝y myÊleç o ustawieniu ostatecznego kontraktu z w∏aÊciwej r´ki W (rozgrywajàcego 6♦, a tak˝e
6BA, z r´ki W nie mo˝na nawet postraszyç ani zdenerwowaç), nie Êpieszy∏by
z zajmowaniem kar, tylko pozwoli∏by
uczyniç to partnerowi. Pszczo∏a zapowiedzia∏ jednak 3♦, w koƒcu przecie˝
Hamman skontrowa∏ trefle, a nie piki,
i to Jacek sta∏ si´ rozgrywajàcym szlemika. Soloway zawistowa∏ w pika (druga
kontra partnera, jako ˝e zg∏oszona
w strefie szlemikowej, a nie koƒcówkowej, by∏a du˝o wa˝niejsza od pierwszej), dajàc Jackowi szans´ na wielkie
entrée. Pszczo∏a w mig dostrzeg∏ jedynà
szans´ realizacji kontraktu w przypadku,
gdy ♠K znajduje si´ u Hammana; dawa∏a jà obecnoÊç w r´ce któregokolwiek
z obroƒców co najmniej czterech kierów oraz wszystkich pozosta∏ych kar
(trzeciego asa). Tylko wówczas bowiem
mo˝liwe by∏o, aby przed atutowaniem
pozbyç si´ ze sto∏u dwóch pików (na
♣K oraz na czwartego kiera). Nadzieja
na cudowny uk∏ad by∏a jednak tak nik∏a,
˝e musia∏o towarzyszyç jej pytanie, czy
mimo wszystko nie nale˝y zrezygnowaç
z niej zupe∏nie na rzecz impasu pikowego. Przecie˝ zdarza si´, ˝e cue-bidy sà
kontrowane psychologicznie, np. z piàtà
dziesiàtkà.
Po rozwa˝eniu wszystkich za i przeciw, a przede wszystkim konkluzji, ˝e tak
solidny gracz jak Bob Hamman kontruje
tylko na powa˝nie, Jacek postawi∏ na
szans´ pierwszà, która gwarantowa∏a
mu równie˝ – w przypadku sukcesu –
przejÊcie do historii. Zabi∏ zatem pierwszà lew´ ♠A i zagra∏ cztery razy w kiery,
wyrzucajàc ze sto∏u ♠W, a potem Êciàgnà∏ ♣A K, pozbywajàc si´ jeszcze ♠D!!!
I wszystko „le˝a∏o jak wymalowane”,
wi´c szlemik zosta∏ wygrany. Brawo! Poza aspektem czysto teoretycznym, nie
sposób uwolniç si´ te˝ od refleksji, i˝
trzeba mieç doprawdy niezwykle du˝o

szcz´Êcia, aby takie rozdanie i zwyci´ski
uk∏ad jedynej szansy trafiç akurat w tak
wa˝nym, presti˝owym i Êledzonym
przez dziesiàtki ekspertów meczu. W
ciàgu trzech tygodni, jakie min´∏y od zakoƒczenia turnieju, znalaz∏em ju˝ ten
rozk∏ad i opis poczynaƒ Jacka na ∏amach
kilku publikacji bryd˝owych, prasowych
i internetowych. Nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci fakt, ˝e nasz reprezentant rzeczywiÊcie przeszed∏ wraz z tym rozdaniem do historii.
Tak˝e przy stole w Houston – to
pierwsze rozdanie meczu, mimo ˝e
ostatecznie remisowe, wywar∏o olbrzymi wp∏yw na morale przeciwników, którzy do koƒca pierwszej kwarty nie byli
w stanie po nim si´ otrzàsnàç (zw∏aszcza
Hamman). By∏o to niezwykle silne uderzenie psychologiczne, skutki którego
trwa∏y jeszcze d∏ugo po schowaniu kart
do pude∏ka.
Rozd. 2; NS po partii, rozdawa∏ E.
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szans´ na obk∏ad i – zgodnie z nià – zagra∏ blotk´ karo spod asa (!). I to pozwoli∏o na szybkie ob∏o˝enie kontraktu, Milner wzià∏ bowiem lew´ ♦K, powtórzy∏
karo do asa w r´ce partnera, a nast´pne
karo przebi∏.
Bob Hamman natomiast – po dojÊciu ♠A – zawistowa∏ bardzo pasywnie
w kiera (blotkà), wypuszczajàc kontrakt.
Byç mo˝e ba∏ si´ trzeciego pustego ♦W
(i dubla trefl) w r´ce rozgrywajàcego,
kiedy to zagranie w karo sprawi∏oby, i˝
obroƒcy straciliby swojà trzecià wziàtk´
w tym kolorze. Ale przecie˝ wówczas
E mia∏by zbyt ma∏o atrakcyjny uk∏ad r´ki (np. 5-3-3-2), aby zapowiedzieç
z nim koƒcówk´ bezpoÊrednio po 2♠
partnera (E by∏ po pasie, nie móg∏ wi´c
dysponowaç du˝à si∏à). Najwyraêniej
zatem Bob prze˝ywa∏ jeszcze poprzednie rozdanie.
Niezale˝nie od wszystkiego, gracze
S powinni byli do∏o˝yç w pierwszej lewie pikowej ósemk´ – lawintala karowego (kiery by∏y ju˝ z lawintalowania
wy∏àczone), ♠3 powinna byç z kolei
wskazaniem wistu treflowego – przecie˝ S móg∏ braç w tym kolorze przebitk´. Wtedy nawet Hamman mia∏by szans´ wróciç do rzeczywistoÊci i znaleêç
zwyci´skà obron´.
Rozd. 3; WE po partii, rozdawa∏ W.
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blokujàce
Wist: ♥10; 9 lew, 50 dla NS.
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Wist: ♥10; 10 lew, 420 dla WE; 10
impów dla MILNERA.
Obaj rozgrywajàcy zabili ♥K asem
i zagrali ♠W wko∏o. Obaj gracze S do∏o˝yli ♠3(?), a ich partnerzy pobili lew´ ♠A.
Mimo braku karowego lawintala ze strony partnera (jakim by∏oby do∏o˝enie ♠8)
Jacobus wytropi∏ teraz bardzo eleganckà
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wywiad bezatutowy
Wist: ♣A; 9 lew, 200 dla NS.
WejÊcie Jacobusa z czwórki i uzgodnienie pików przez Milnera sprawi∏y Nickellowi z Freemanem niemo˝liwe do
1
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Relacje
przezwyci´˝enia k∏opoty, skutkiem których nie uda∏o im si´ zakoƒczyç licytacji
w normalnej tu najni˝szej z koƒcówek.
Ju˝ E zamiast 3♠ móg∏ po prostu zg∏osiç
3BA (rozumiem go jednak, ˝e próbowa∏
ustawiç ten kontrakt z lepszej r´ki partnera), tak˝e W mia∏ prawo – wed∏ug amerykaƒskich standardów – z ♠D x zapowiedzieç ten kontrakt (zw∏aszcza ˝e
alternatywnie zdecydowa∏ si´ na szalenie
ma∏o atrakcyjne 4♣). Koniec koƒców,
WE wylàdowali w absolutnie bezszansownych 5♦ i przegrali je bez dwóch
(obroƒcy wzi´li ♣A, treflowà przebitk´
oraz lewy na ♥K i pikowà).
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2 ♥1 (!?)
pas

s∏abe dwa
Wist: ♥K; 10 lew, 630 dla WE; 14 impów dla MILNERA.
A GawryÊ z Pszczo∏à stan´li w prawid∏owym, acz ostrym kontrakcie firmowym. Analiza wszystkich mo˝liwych poczynaƒ obrony i rozgrywajàcego jest tu
wielce z∏o˝ona, wspar∏em si´ wi´c
w niej nieomylnym (chocia˝, co niezwykle istotne – rozgrywajàcym i wistujàcym absolutnie w widne karty, co ma
zarówno swoje zalety, jak i niedoskona∏oÊci) programem Deep Finesse. Otó˝
DF, a na niego nie ma mocnych, twierdzi, ˝e nie istnieje pierwszy wist bezwzgl´dnie 3BA k∏adàcy. Hamman zaatakowa∏ naturalnie ♥K, w kolor partnera.
Po spe∏nieniu nast´pujàcych wymogów:
zabiciu ♥K asem, oddaniu graczowi S
lewy karowej, a potem niewstawieniu
przez rozgrywajàcego na zagranà przez
obroƒc´ z prawej blotk´ pik damy oraz
przepuszczeniu do∏o˝onej przez N ♠10
– kontrakt zosta∏by „∏atwo” wygrany.
Gracz E wzià∏by bowiem dwa kiery,
cztery kara, pika oraz dwa trefle, a
obroƒcy dostaliby lew´ karowà, dwa piki – gdyby S po dojÊciu do r´ki otworzy∏
ten kolor, i ♣A. Tyle DF – GawryÊ jednak – w dosyç naturalny sposób – przepuÊci∏ pierwszà lew´. Hamman stanà∏
wówczas przed szansà – gdyby zmieni∏
atak na karowy (!!), obroƒcy wzi´liby
jeszcze lew´ w tym kolorze oraz dwa
piki (gdy˝ S po dojÊciu ♦D otworzy∏by
1
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—
ktr.
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ten kolor) i ♣A, co wraz z pobranym ju˝
♥K wystarczy∏oby im do ob∏o˝enia kontraktu. Bob zachowa∏by te˝ spore szanse na sukces (ale bez jego gwarancji),
gdyby w drugiej lewie po prostu kontynuowa∏ kierem.

w´ na singlowego ju˝ w tym momencie
♠W oraz wyrabiajàc sobie wziàtk´ na
♠9 w dziadku. Co gorsza (dla obroƒców), po dojÊciu ♠W S nie by∏by w stanie odebraç lewy treflowej – ♣A zosta∏
ju˝ bowiem odci´ty. M. in. dlatego napisa∏em o treflowym wyjÊciu Hammana
w drugiej lewie, ˝e by∏o ono najgorszym
z mo˝liwych.
Rozd. 16; WE po partii, rozdawa∏ W.

…Tak˝e Jacek Pszczo∏a nie kry∏ swojej radoÊci.

Po utrzymaniu si´ ♥K Hamman zagra∏ jednak najgorzej, jak to tylko by∏o
mo˝liwe – wyszed∏ bowiem ♣W (??), co
– teoretycznie rzecz bioràc, odebra∏o
obroƒcom wszelkie szanse. GawryÊ
utrzyma∏ si´ bowiem ♣D w dziadku
i wyszed∏ stamtàd w karo, a do∏o˝onà
przez Solowaya dam´ przepuÊci∏. Tak˝e
Paul podda∏ si´ jednak zupe∏nie, kontynuujàc teraz ♥W (???, a powinien by∏ zagraç w blotk´ pik). Piotrek zabi∏ w r´ce
♥A i wyszed∏ ♣10, na którà Hamman
wskoczy∏ asem. Pe∏en rezygnacji Bob zagra∏ nast´pnie w karo, wi´c GawryÊ Êciàgnà∏ swoje lewy w kolorach czerwonych, co ustawi∏o lewego obroƒc´
w prostym pikowo-treflowym przymusie. W ten sposób 3 BA zosta∏o wygrane
z nadróbkà.
Jak wspomnia∏em ju˝, jeszcze wi´kszym winowajcà od Hammana by∏ Soloway, który po wzi´ciu lewy ♦D powinien
by∏ zawistowaç blotkà pik (!). Gdyby
GawryÊ wstawi∏ wówczas z r´ki dam´,
zosta∏by ob∏o˝ony, po dojÊciu przez N
♣A (tylko w treflach rozgrywajàcy móg∏by wyrobiç sobie dziewiàtà lew´) obroƒcy zdj´liby bowiem jeszcze dwie lewy pikowe.
I w tym wypadku do sukcesu rozgrywajàcego doprowadzi∏oby jednak do∏o˝enie z r´ki nie damy, tylko ♠5, a nast´pnie przepuszczenie pod∏o˝onej
przez N ♠10. Lewy obroƒca musia∏by
wówczas kontynuowaç ♠K (aby wyrobiç
stronie NS drugà lew´ pikowà oraz wytràciç ze sto∏u ♠A – bezpieczne dojÊcie
rozgrywajàcego do wziàtki na ♣K), którego rozgrywajàcy pobi∏by na stole ♠A
i wyszed∏by stamtàd ♠6 – oddajàc S lenr 5 (142) maj 2002
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Wist: ♣D; 9 lew, 140 dla NS.
Âmia∏y blok Milnera mocno utrudni∏
zadanie przeciwnikom, a ÊciÊle mówiàc,
odebra∏ im ch´ç do walki. Trzy piki zosta∏y natomiast ∏atwo wygrane.
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1♠
pas
pas…

2♣
3 ♠1

2♠
pas

wywiad bezatutowy
Wist: ♦K; 11 lew, 660 dla WE, 14 impów dla MILNERA.
Soloway móg∏ podnieÊç piki tylko do
szczebla dwóch (jego 3♠ by∏yby bowiem licytacjà z bilansu), wi´c GawryÊ
zdo∏a∏ odsprzedaç si´ i nasi zawodnicy
znaleêli si´ w znakomitej koƒcówce bezatutowej. K∏ad∏ jà jedynie pierwszy wist
kierowy (nawet po neutralnym wiÊcie
w trefla – W bowiem Êciàgnà∏by szeÊç
lew w tym kolorze i N nie obroni∏by si´
przed presjà), skàd jednak Hamman
móg∏ o tym wiedzieç? Bob wyszed∏
w ♦K, a potem – po oddaniu mu lewy
na ♦D – zagra∏ w piki, wi´c GawryÊ zrobi∏ dwie nadróbki.
Dokoƒczenie za miesiàc.
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Legendy polskiego bryd˝a
Janusz Maliszewski

MÊciwy jak Niedêwiec(ki)
Ponad çwierç wieku temu wybra∏em
si´ z partnerem na pierwszy du˝y turniej
bryd˝owy. Po zwyci´stwach w kilku
osiedlowych turniejach i wygraniu paru
fiksów na zbyt powa˝ne, jak na nasze
mo˝liwoÊci stawki, czuliÊmy, ˝e wszystko, co znajdowa∏o si´ w zasi´gu wzroku,
by∏o „do zjedzenia”. I taka w∏aÊnie bezbronna zwierzyna podesz∏a do naszego
stolika na samym poczàtku turnieju.
Dwóch starszych panów (wiadomo, najlepszy ∏up!), kulturalnych, spokojnych,
wywa˝onych. W drugim rozdaniu wys∏ucha∏em skomplikowanej licytacji zwieƒczonej szlemikiem treflowym. Popatrzy∏em na posiadane asa i króla pik,
popatrzy∏em na asa kier i stwierdzi∏em
w duchu: „mi´sko dojrza∏o do konsumpcji”. UÊmiechnà∏em si´ z przekàsem
i przywali∏em taaakà kontr´. Owszem,
pierwszà lew´ uda∏o si´ wziàç... Kiedy
przygn´biony wpisywa∏em wynik, pan
podzi´kowa∏ za gr´, wsta∏ i uda∏ si´
w kierunku bufetu. Natomiast jego partner, znacznie bardziej ˝ywio∏owy, odchodzàc od stolika, spyta∏ z wyraênie zauwa˝alnà ironià: „panie, wiesz pan
chocia˝, kogo ˝eÊ pan skontrowa∏?”.
Henryk Niedêwiecki (1899–1979) by∏
legendà polskiego bryd˝a. Organizowa∏,
jeszcze w latach 30-tych, pierwsze
w Polsce turnieje bryd˝owe. Zak∏ada∏,
w latach 50-tych, Polski Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego i miesi´cznik Bryd˝. By∏
wspó∏twórcà Wspólnego J´zyka i animatorem postaci Pani Zuli. Jako pierwszy
w kraju zdoby∏ najwy˝szy tytu∏ bryd˝owy
– arcymistrza mi´dzynarodowego; jako
pierwszy te˝ bodaj dostrzeg∏ potrzeb´
uczenia m∏odzie˝y gry w bryd˝a. Wieloletni redaktor i autor publikacji bryd˝owych, cz∏onek najwy˝szych krajowych
i warszawskich w∏adz bryd˝owych, laureat nagród paƒstwowych, doskona∏y zawodnik i cz∏owiek wielkiej kultury. Oraz
kreator zagrania, które obieg∏o Êwiat.
Przybli˝my to wydarzenie…
W sk∏adzie bryd˝owej dru˝yny
ORBISU, wyje˝d˝ajàcej na pierwszy w historii polskiego bryd˝a turniej mi´dzyna-

rodowy, znajdowa∏ si´ jowialny, starszy
pan. A by∏ to styczeƒ 1957 roku i ca∏ej
dziewi´cioosobowej ekipie (szeÊciu zawodników, dwóch dzia∏aczy i redaktor
Expressu Wieczornego) wyprawa do Kitzbuhel via Wiedeƒ jawi∏a si´ jak wyprawa
do ziemi obiecanej. Z jednej strony radoÊç pomieszana z ciekawoÊcià („nareszcie zobaczymy na w∏asne oczy”), z drugiej
zaÊ obawa przed kompromitacjà („ale˝ oni
muszà Êwietnie graç”). Co prawda, Henryk Niedêwiecki przygod´ z bryd˝em rozpoczà∏ jeszcze w latach dwudziestych, ale
do pierwszego meczu – z drugà reprezentacjà Austrii – podchodzi∏ na mi´kkich
nogach. I cud, znowu wiktoria wiedeƒska
– Austriacy zostali wprost zdeklasowani!
Natychmiast z Wiednia do Kitzbuhel pomkn´∏y szybkie samochody z protoko∏ami
rozdaƒ, a polscy gracze poczuli si´ wilkami w owczarni.
Opami´tanie przysz∏o szybko, w Kitzbuhel. Pierwsze reprezentacje Francji, Austrii i Niemiec to by∏y podówczas dru˝yny
z europejskiej czo∏ówki. A Polacy musieli
zap∏aciç za brak obycia mi´dzynarodowego, za nieznajomoÊç nowinek teoretycznych i za to, ˝e zaledwie rok wczeÊniej
bryd˝ sportowy – w kolorowych skarpetkach i w rytm synkopowanej muzyki – wyszed∏ w Polsce z podziemia. Przeciwnicy,
jak to jest we zwyczaju przeciw niedoÊwiadczonym graczom, pozwalali sobie nawet na bluffy. Najbardziej spektakularny,
w wykonaniu Austriaków, ugodzi∏ par´
Niedêwiecki – Wieczorkiewicz.
Jeden z najlepszych graczy europejskich, Schneider, otworzy∏ licytacj´
1 KARO z kartà:
♠ 9 7 ♥ D 4 3 ♦ W 4 ♣ A K D W 8 3…!
i to ju˝ uniemo˝liwi∏o Polakom zagranie
szlema, a choçby i szlemika karowego!
Wyhamowali w koƒcówce. Niedêwiecki
zapisa∏ wynik, podzi´kowa∏ przeciwnikom za gr´, prze∏knà∏ uÊmieszki kibiców… i zapami´ta∏.
Siedem miesi´cy póêniej reprezentacja
pojecha∏a na pierwsze dla Polaków, choç
ju˝ osiemnaste, mistrzostwa Europy.
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W sk∏adzie znalaz∏a si´,
wywalczywszy
sobie miejsce
w d∏ugich eliminacjach, czo∏owa para
najlepszej polskiej dru˝yny, ORBISU
Warszawa: Niedêwiecki–Wieczorkiewicz.
Nie wiod∏o si´ Polakom w tych mistrzostwach. Jedyna ekipa z krajów socjalistycznych, choç ˝ywio∏owo wspierana przez
polskich, jugos∏owiaƒskich i czeskich dziennikarzy, przegrywa∏a mecz za meczem. W
koƒcu przysz∏o zagraç i przeciwko Austriakom, pewnie kroczàcym po tytu∏ wicemistrza Europy.
Do pierwszej po∏owy meczu w pokoju
zamkni´tym znowu siadajà przeciw sobie
Schneider z Reithofferem i Niedêwiecki
z Wieczorkiewiczem. Obie pary grajà doskonale i nie wyglàda, by któraÊ z nich zdoby∏a zdecydowanà przewag´. A Niedêwiecki czeka, czeka, czeka… W koƒcu,
w przedostatnim rozdaniu po∏ówki, otwiera 1 PIK. Oddajmy g∏os jego partnerowi:
„…Reithoffer kontruje. Ja mam w karcie:
♠ 6 ♥ D 7 5 3 ♦ D 10 5 ♣ D W 9 7 2
Decyduj´ si´ czekaç na dalszy rozwój
wypadków i pasuj´. Schneider myÊli bardzo, bardzo d∏ugo – wreszcie pasuje. Z
kolei „poci si´” Niedêwiecki… czekam
rekontry (SOS) jak zbawienia. Niestety,
s∏ysz´ – pas. Pierwsze wyjÊcie: król pik.
Wyk∏adam karty i s∏ysz´ od partnera sakramentalne „thank you”. Wydawa∏o mi
si´, ˝e g∏os Niedêwieckiego zabrzmia∏
doÊç pogodnie… Po wzi´ciu pierwszych
oÊmiu lew Schneider pokaza∏ karty. Mia∏
trzy ostatnie piki i dwie forty karowe.
– Pierwszy przypadek na mistrzostwach,
˝e rozgrywajàcy nie wzià∏ ani jednej lewy –
zaÊmia∏ si´ Reithoffer, zapisujàc 1300
punktów. Ale Schneider si´ nie Êmia∏. W kilka minut póêniej dowiedzieliÊmy si´, ˝e nasza para wylicytowa∏a w tym rozdaniu wielkiego szlema w piki i zapisa∏a 2210 pkt…”.
Da∏o to polskiej dru˝ynie 7 punktów
meczowych, a rozdanie obieg∏o ca∏à
Êwiatowà pras´ bryd˝owà. Rachunki zosta∏y wyrównane!
♦
Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Wojciech Siwiec

Kadra Narodowa 2002
Popatrzmy, jak grajà cz∏onkowie Kadry Narodowej 2002.

Rozd. 2/XVIII; NS po partii, rozdawa∏ E.

Rozd. 24/XV; obie przed partià, rozd. W.

♠ 10 6 4
♥K7
♦ AD9643
♣53
♠ K85
♠ 973
N
♥AW43
W E ♥D9862
♦—
♦5
S
♣ A D W 10 9 8
♣K742
♠ ADW2
♥ 10 5
♦ K W 10 8 7 2
♣6

Ârednia rozdania: 210 dla WE.
Zwyci´zcy Kadry Narodowej 2002 – Apolinary
Kowalski i Piotr Tuszyƒski – w otoczeniu uczestników
i s´dziów rozgrywek.

14

Rozgrywki o wy∏onienie reprezentacji Polski na tegoroczne Dru˝ynowe
Mistrzostwa Europy w Salsomaggiore
Terme (druga po∏owa czerwca) wesz∏y
w decydujàcà faz´. W dniach 8–10
marca w starachowickim hotelu Senator rozegrano jedyne kryterium Kadry
Narodowej, z udzia∏em 34 duetów. Jego wyniki zamieÊciliÊmy w poprzednim
numerze Âwiata Bryd˝a. Przypomn´
tylko, ˝e siedem wy∏onionych wówczas par wraz z trzema duetami reprezentacji naszego kraju z roku ubieg∏ego
tworzy teraz Szerokà Reprezentacj´
Polski 2002. W kwietniu rozegra ona
dwa trzydniowe kryteria: w pierwszym
z nich nasze pary graç b´dà tylko we
w∏asnym gronie, w drugim zaÊ spotkajà si´ z dziesi´cioma najlepszymi duetami holenderskimi.
Organizatorom i s´dziom Kadry Narodowej nale˝à si´ podzi´kowania oraz
ogromne wyrazy uznania za punktualny
i sprawny przebieg rozgrywek oraz pe∏en taktu i kultury nadzór nad stale zabieganymi i cz´sto zestresowanymi zawodnikami. Te ostatnie s∏owa kieruj´ przede
wszystkim pod adresem s´dzi Isi Tomczewskiej, która ze swych licznych i nie∏atwych zadaƒ wywiàzywa∏a si´ doprawdy wzorowo.
Âwiat Bryd˝a

W

N

D. Kowalski Tuszyƒski

E

S

Bizoƒ

A. Kowalski

1♣
1♦
1♥
1♠
4♦
pas
4♥
5♦
pas
pas
5♥
pas
pas
pas
Wist: ♣6 (?); 11 lew, 450 dla WE.
Na wielu sto∏ach – po podobnej licytacji – ostatecznym kontraktem stawa∏o
si´ 5♥ z r´ki E, i jego los zale˝a∏ od poczynaƒ graczy S. Niestety, Apolinary
Kowalski nie stanà∏ na wysokoÊci zadania i automatycznie po∏o˝y∏ przed sobà
singlowà ♣6 (rozgrywajàcy, Piotr Bizoƒ, zagra∏ oczywiÊcie kiery z góry). A
przecie˝ wiadomo by∏o, ˝e przeciwnicy
majà dwa bardzo dobrze zafitowane
kolory: kiery oraz w∏aÊnie trefle.
Pozytywnymi bohaterami rozdania byli
natomiast Wojciech Olaƒski i jeden
z graczy pary Mariusz Bartkowski –
Adam Wyszyƒski (nie wiem, niestety,
który z nich znalaz∏ si´ na wiÊcie), którzy jako jedyni 5♥ ob∏o˝yli (ci drudzy
nawet z kontrà). Olaƒski zawistowa∏
♠D (!), wi´c potem – po dojÊciu ♥K –
obroƒcy zdj´li dwie lewy pikowe. Nie
znam, niestety, szczegó∏ów wydarzeƒ,
jakie mia∏y miejsce przy stole, gdzie grali to rozdanie Bartkowski – Wyszyƒski.

WYDARZENIA, WYNIKI, LINKI
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♠ D4
♥AKD862
♦ AKW7
♣4

♠ W62
♥ 10 9 7 3
♦ 9863
♣D9
N
W

E
S

♠ A 10 7 5
♥W
♦ D 10 5 2
♣ K 10 7 2

♠ K983
♥54
♦4
♣AW8653

Ârednia rozdania: 200 dla WE.
W

N

A. Kowalski Gierulski

—
1 ♣1
2 ♥2
4 ♣3
4 BA5
6♥

—
pas
pas
pas
pas
pas…

E

S

Tuszyƒski Skrzypczak

pas
1♠
3 BA
4 ♠4
5 ♦6

pas
2♣
pas
pas
pas

Polski Trefl; 2 silny trefl na kierach;
cue-bidy; 5 Blackwood; 6 jedna wartoÊç
Wist: ♣D; 12 lew, 980 dla WE.
Prawid∏owym kontraktem jest tu 6♦
(WE) i takiego w∏aÊnie szlemika wylicytowano na szeÊciu sto∏ach (na osiem). Niestety, ze wzgl´du na podzia∏ atutów 4-1 oraz
êle po∏o˝onego ♣A 6♦ przegrywano (z
jednym wyjàtkiem! – nie wiem jednak, w jaki sposób do tego incydentu dosz∏o). Do
sukcesu – bez wistów pikowego i treflowego (chyba ˝e uda∏oby si´ ustawiç kontrakt
z r´ki E) – prowadzi∏a daleka od naturalnoÊci i oczywistoÊci rozgrywka na treflowo-pikowy przymus wpustkowy przeciwko r´ce
S. Trzeba by∏o po prostu zgraç wszystkie
kara i kiery i w trzykartowej koƒcówce
wpuÊciç obroƒc´ S na wist spod ♠K!
Apolinary Kowalski – Piotr Tuszyƒski jako
jedyni wylàdowali w teoretycznie gorszym
szlemiku kierowym. Pierwszy wist pikowy
po∏o˝y∏by i ten kontrakt bezwzgl´dnie, Gierulski wyszed∏ jednak w licytowane przez
partnera trefle – damà. Apek wstawi∏ ze sto∏u ♣K, a Skrzypczak pobi∏ go ♣A i odwróci∏
w blotk´ karo. Kowalski utrzyma∏ si´
w dziadku ♦10, Êciàgnà∏ ♥W, przebi∏ w r´ce
trefla, a nast´pnie odegra∏ wszystkie kiery,
poza jednym, i kara, koƒczàc na stole (♦D).
Dosz∏o do koƒcówki:
1

3, 4

Relacje
♠
♥ nieistotne
♦
♣
♠ D4
♠A
N
♥8
W E ♥—
♦W
♦D
S
♣—
♣ 10 7
♠ K9
♥—
♦—
♣W8
w której gracz S musia∏ dokonaç jeszcze
jedynej obrzutki (do ♦D). A ˝adna nie
by∏a bezbolesna, prawy obroƒca znalaz∏
si´ bowiem w przymusie atutowym
i musia∏ wysinglowaç ♠K (co umo˝liwia∏o rozgrywajàcemu wzi´cie dwunastej
lewy na ♠D) albo ♣W (co pozwala∏o na
wyrobienie przebitkà forty treflowej
w dziadku).
Rozd. 9/XX; WE po partii, rozdawa∏ S.

♠ 10 8 2
♥73
♦ DW7652
♣ 53

♠W
♥ A W 10
♦ A K 10 8 4
♣A642

♠3
♥KD98642
♦9
S
♣KW98
♠ AKD97654
♥5
♦3
♣ D 10 7
N

W

E

Ârednia rozdania: 1070 dla NS.
W

N

Szymanowski Wójcicki

E

S

Romaƒski

Polety∏o

—
—
—
4 ♦1
pas
7 ♠ (!)
pas…
1 8,5-9 lew na pe∏nych pikach
Wist: ♥D (!); 12 lew, 50 dla WE.
W

N

E

S

Janowski

Tuszyƒski

Czul

A. Kowalski

—
pas
pas

—
4 BA2
7♠

—
pas
pas…

4 ♦1
5 ♠3

W tym kolejnym niezwykle dramatycznym rozdaniu cztery pary NS dolicytowa∏y si´ do wielkiego szlema w piki (trzy inne
zadowoli∏y si´ szlemikiem, a jedna bezpiecznà koƒcówkà pikowà), przyk∏adowe
sekwencje wy˝ej. Marek Wójcicki dosta∏
od Jacka Romaƒskiego wist ♥D. Zabi∏
w r´ce asem, i chcàc sprawdziç mo˝liwoÊç
wyrobienia forty karowej, Êciàgnà∏ asa,
a potem króla w tym kolorze. Niestety,
drugà z tych lew Romaƒski przebi∏ swoim
singlowym pikiem i kontraktu nie da∏o si´
ju˝ uratowaç. Zwyci´skie by∏o zagranie
♥W na ekspas – przecie˝ E nie wyszed∏
przeciwko wielkiemu szlemowi z pustej
damy (mimo i˝ stara∏ si´ to zasugerowaç,
systemowym wistem z mariasza pary WE
by∏ bowiem król), a potem wyatutowanie
i wykorzystanie wyrobionej w ten sposób
dodatkowej wziàtki kierowej.
Apolinary Kowalski dosta∏ wist karowy. Tak˝e on pomyÊla∏ o wyrobieniu
w tym kolorze forty, poniewa˝ jednak
dysponowa∏ jednym dojÊciem do r´ki N
wi´cej (ni˝ Wójcicki, któremu to dojÊcie
wist kierowy wytràci∏), nie musia∏ (aby jak
najszybciej poznaç rozk∏ad) od razu Êciàgaç obu honorów karowych. Apek zabi∏
wi´c pierwszà lew´ ♦A i wyszed∏ ze sto∏u blotkà tego koloru, z zamiarem przebicia jej w r´ku. Gracz E przebi∏ jednak to
karo jako pierwszy, wi´c Kowalski nadbi∏
w r´ce, Êciàgnà∏ wiele razy atu, wszed∏ do
dziadka ♣A, zgra∏ ♦K, przebi∏ w r´ce
blotk´ karowà i Êciàgnà∏ do koƒca piki. W
trzykartowej koƒcówce (w r´ce S znajdowa∏y si´ wówczas ostatni pik, kier oraz
♣D, a na stole ♥A W oraz ♦10) przeciwnicy znaleêli si´ w podwójnym przymusie: W – kierowo-karowym, a E – kierowo-treflowym. W istocie by∏ to przymus

pojedynczy, gdy˝ E mia∏ oba honory kierowe, ale wielki szlem zosta∏by wygrany
tak˝e wtedy, gdyby ♥K i ♥D znajdowa∏y
si´ w r´kach ró˝nych obroƒców.
W podobny sposób wygra∏ 7♠ Darek
Kowalski. A tak˝e S∏awomir Olech, zadanie tego ostatniego – po wiÊcie ♥K – by∏o jednak nieco ∏atwiejsze.
Rozd. 26/XXI; obie po partii, rozd. E.

♠ AK9865
♥K8
♦ 10 5
♣ KW2

♠ 10 7 2
♥D7542
♦ W9
♣ 10 9 4
N
W

E
S

♠ W4
♥A93
♦ A82
♣AD875

♠ D3
♥ W 10 6
♦ KD7643
♣63

Ârednia rozdania: 1280 dla WE.
W

N

E

Szymanowski S. Zakrzewski Romaƒski

S

Jassem

—
—
1 BA1
pas
2 ♥2
pas
2♠
pas
3 ♣3
pas
4 ♣4
pas
4 ♥5
pas
6 ♣6 (!) pas
7 ♣ (!)
pas…
1 15–17 PC; 2 transfer na kiery; 3 quasi-naturalne, forsing do koƒcówki; 4 ∏adna r´ka, bardzo dobry fit treflowy; 5 cue-bid;
6 przyj´cie inwitu szlemikowego, na pewno
pi´ç trefli (3♣ mog∏y przecie˝ paÊç z trójki)
Marek Szymanowski – Jacek Romaƒski
jako jedyni na sali doszli tu do znakomitego
szlema treflowego. I to po pi´knej, prawie
zupe∏nie naturalnej licytacji. Po 6♣ Jacka jego
kart´ mia∏em jak na d∏oni – powiedzia∏ Marek. Pi´ç trefli z asem i damà, dwa boczne asy
oraz dubleton pik. Tylko taka r´ka upowa˝nia∏a bowiem mojego partnera do skoku na 6♣
w sytuacji, gdy ja – swoim cue-bidem 4♥ –
mog∏em tylko poszukiwaç lepszej koƒcówki.

podobnie jak wy˝ej, ale piki mogà
byç z jednà przegrywajàcà; 2 Blackwood;
3 dwie wartoÊci + ♠D
Wist: ♦D; 13 lew, 1510 dla NS.
1

W

N

Gierulski

Bizoƒ

—
pas
pas

—
4 ♥2
7♠

E

S

Skrzypczak D. Kowalski

—
pas
pas…

4 ♦1
5 ♠3

silny blok na pikach; 2 przejÊciowe,
wezwanie do cue-bidu; 3 nadwy˝ka,
przede wszystkim pikowa
Wist: ♠2; 13 lew, 1510 dla NS.
1

Bryd˝yÊci „Goliata” Cz´stochowa – przy ogromnym zainteresowaniu kibiców – walczà z „Promostem” Rzeszów.
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Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Iwonna ¸adyƒska-Piasecka

Dawnych
wspomnieƒ czar…

W Starachowicach gra∏a te˝ Kadra Narodowa kobiet i seniorów. Na zdj´ciu od lewej: Krzysztof Antas,
Andrzej Miszewski, Józef Pochroƒ, Janusz Radecki.

Pozosta∏e pary WE gra∏y 6♠ (2 razy),
6♣ (3) i niczym niezagro˝one 4♠ (2).
Rozd. 14/XXIII; obie przed partià, rozd. E.

♠ AK9852
♥D85
♦ W9
♣W2
♠W
♠ D 10 7 4
N
♥ 10 9 2
W E ♥3
♦ D865
♦ K 10 7 3
S
♣ KD843
♣ A 10 7 6
♠ 63
♥AKW764
♦ A42
♣95
Ârednia rozdania: 340 dla NS.

16

W

N

Puczyƒski

Tuszyƒski

—
pas
pas

—
1♠
4♥

E

S

Chmurski A. Kowalski

pas
pas
pas…

1♥
2♥

Wist: ♠W; 10 lew, 420 dla NS.
Tak – lub bardzo podobnie – licytowano
na prawie wszystkich sto∏ach, tylko raz para
NS stan´∏a w 3BA i wpad∏a bez jednej.
Wszyscy pozostali rozgrywajàcy (siedmiu)
koƒcówk´ kierowà zrealizowali, najcz´Êciej
by∏o to jednak efektem niezbyt doskona∏ej
obrony, a nie optymalnej rozgrywki. Na
przyk∏ad Apolinary Kowalski (S) zabi∏ standardowy wist ♠W asem na stole, cofnà∏ si´ do
r´ki ♥K i wyszed∏ stamtàd w pika. Mariusz
Puczyƒski, rzecz jasna, nie przebi∏ tej lewy
(zrzuci∏ trefla), wi´c Kowalski wzià∏ jà ♠A
w dziadku. Teraz jednak rozgrywajàcy b∏´dnie wyszed∏ ze sto∏u ♦9 (?) i – przygotowujàc
karowà przebitk´ – puÊci∏ jà wko∏o. Mariusz
doszed∏ ♦D i teraz móg∏ ju˝ ob∏o˝yç kontrakt,
zagrywajàc królem, a potem blotkà treflowà.
Bartosz Chmurski pobi∏by drugà z tych lew
asem i wyszed∏by w pika. Kowalski musia∏by
przebiç ♥W w r´ce, po czym zgra∏by ♦A,
blotk´ karo przebi∏by w dziadku, Êciàgnà∏by
Âwiat Bryd˝a

♥D i… nie dysponowa∏by bezpiecznym zejÊciem do r´ki. Musia∏by zagraç w pika, wi´c
♥10 w r´ce W znalaz∏aby si´ na promocji.
Rozgrywk´ prawid∏owà zademonstrowa∏ tylko Marek Szymanowski. Trzy pierwsze lewy Marek rozwiàza∏ tak samo, jak Apolinary, w czwartej jednak wyszed∏ ze sto∏u
blotkà pik i przebi∏ jà w r´ce ma∏ym kierem (!). Gdyby gracz W nadbi∏ t´ lew´,
obroƒcy mogliby jeszcze tylko zdjàç dwa trefle – a potem Marek dosta∏by si´ na stó∏ ♥D,
przebi∏by w r´ce pika, wróci∏by do dziadka
♥8 i na dwie forty pikowe pozby∏by si´ z r´ki dwóch blotek karowych. A gdyby w pika
zagra∏ – po odebraniu trefli – obroƒca E,
Szymanowski przebi∏by w r´ce ♥A i damà
kier dosta∏by si´ do fort pikowych na stole.
I tylko taka rozgrywka prowadzi∏a
w tym rozdaniu do sukcesu. A ju˝ jej
drobna nawet modyfikacja, polegajàca
np. na nieprzebijaniu trzeciej rundy pików, tylko wyrzuceniu wówczas z r´ki
trefla – zwyci´stwa nie gwarantowa∏a.
Obroƒca E – po wzi´ciu tej lewy – móg∏by bowiem dopuÊciç treflem swojego
partnera, a ten po∏àczy∏by atuty. I nie by∏oby wtedy mo˝liwe ani wyrobienie fort
pikowych, ani przebicie na stole kara (bo
po oddaniu przez rozgrywajàcego lewy
karowej – wzià∏by jà damà karo gracz W
i raz jeszcze wyszed∏by w kiera).
♦

Przy tablicy z wynikami.
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Kiedy moja przyjació∏ka z Krakowa
dowiedzia∏a si´, ˝e powa˝nie zaj´∏am
si´ bryd˝em, zapiszcza∏a z radoÊci
i oznajmi∏a, ˝e przy najbli˝szej okazji
musi mnie przedstawiç dziadkowi swego ca∏kiem nowego m´˝a. Nie bardzo
rozumia∏am, co mój bryd˝ ma do jej
„nowego” dziadka, rzecz si´ jednak wyjaÊni∏a kilka dni temu, kiedy to goÊci∏am
na jej imieninach. Dziadek, uroczy,
mocno starszy pan, okaza∏ si´ cz∏owiekiem z tzw. karcianà przesz∏oÊcià. W
bryd˝a grywa∏ ju˝ d∏ugo przed wojnà (tà
z Niemcami) i zasypa∏ mnie mnóstwem
przezabawnych historyjek i opowieÊci
z okolic stolików bryd˝owych przedwojennej Polski.
Jak˝e dziwny by∏ to Êwiat… Eleganccy
panowie (panie raczej rzadko), nad którymi unosi∏a si´ woƒ dobrych perfum
i dym z cygar, toczyli intelektualnà walk´.
Maniery obowiàzujàce przy bryd˝u by∏y
wprost z poradnika dla d˝entelmena. Popijano dobrà kaw´, czasem lampk´ koniaku lub wina, ale gdyby komuÊ zdarzy∏o si´ nadu˝yç trunków, zosta∏by
wyproszony od stolika. Podnoszenie g∏osu by∏o w bardzo z∏ym tonie i raczej niedopuszczalne.
W pewnym momencie mój rozmówca zada∏ mi pytanie: „A dziÊ, jak
dziÊ jest na takich turniejach?”. Na
chwil´ zaniemówi∏am, przez g∏ow´
przetoczy∏ mi si´ obraz rozwrzeszczanych facetów (niektórzy u˝ywajà wysublimowanych perfum made in Polmos)
w ogromnej sali ustrojonej dawno
przebrzmia∏à dekoracjà, obraz toalety
która nie podda∏a si´ transformacji
ustrojowej i nadal tkwi w PRL-u, pomyÊla∏am o manierach panujàcych przy
stole i odpowiedzia∏am:
– Jedno si´ z pewnoÊcià nie zmieni∏o,
nadal bardzo ma∏o kobiet gra w bryd˝a…

Pokój otwarty
Jerzy Russyan

Tr¯s bien
Polska to kraj w wi´kszoÊci nizinny. Niby sà góry, i to nawet doÊç wysokie, by∏y
nawet w Zakopanem zawody bryd˝owe,
ale ostatnio góralscy organizatorzy tych imprez zdaje si´ spasowali. Tak wi´c pozosta∏y u nas imprezy bryd˝owe rozgrywane na
nizinach, gdzie ciÊnienie atmosferyczne
wi´ksze, a w powietrzu dodatkowo coÊ tajemniczego wisi. Nic wi´c dziwnego, ˝e
w tych warunkach, gdyby nawet uda∏o si´
jakimÊ cudem ograç znanego zawodnika
(rozwa˝anie czysto teoretyczne, w praktyce niemo˝liwe, ka˝da z gwiazd gra,
w swojej ocenie, bezb∏´dnie), to nie przysporzy to splendoru, co najwy˝ej mo˝na
us∏yszeç, ˝e zagraç inaczej, ni˝ uczyni∏a to
gwiazda, po prostu nie mo˝na. Nasze
wspania∏e lub sprytne zagranie oka˝e si´
funta k∏aków niewarte. Prosz´ si´ tym absolutnie nie przejmowaç, tak po prostu
musi byç, takie, niestety, warunki atmosferyczne. Zresztà zjawisko jest szersze, nie
dotyczy tylko Polski, w innych krajach nie
jest nic lepiej. Spróbujcie coÊ sprytnie zagraç w Pary˝u, Nicei, Mediolanie czy gdziekolwiek, byle na nizinie, a nic si´ nie zmieni. Najwy˝szym dla nas wyró˝nieniem
mo˝e byç ewentualne samousprawiedliwienie knota gwiazdy. Niby te˝ coÊ, ale
jednak pewien niedosyt pozostaje. Tak
wi´c, je˝eli ju˝ mamy wykonaç jakieÊ udane, a nietypowe zagranie przeciwko mistrzom, proponuj´ wykonaç to w górach,
najlepiej wysokich górach. Tam powietrze
rzadkie, prawdziwe gwiazdy na firmamencie jakby w pobli˝u, czy dziwne wi´c, ˝e
i wielcy zawodnicy nabierajà jakby cech
ludzkich, raczej nie. OczywiÊcie, nigdy bym
w to nie uwierzy∏, gdybym przypadkowo
tego nie doÊwiadczy∏ trzy, mo˝e cztery lata
temu w CRANS-SUR-SIERRE. Turniej
trzysesyjny, jakoÊ tak pod koniec drugiej sesji przychodzi do stolika para francuska. Po
wymianie bonjourów siadajà do gry. Po
mojej lewej stronie siada wielokrotny reprezentant Francji, jego zdobyte tytu∏y
w imprezach najwy˝szej rangi trudno zliczyç – Alain LÉVY. Po prawej zawodnik,
który mo˝e mniej w bryd˝u wygra∏, ale te˝
mocno utytu∏owany – José DAMIANI.

Rozdanie proste, jako S otwieram jedno
bez atu i jest to kontrakt ostateczny. LÉVY
atakuje bez ˝adnego zastanowienia dwójkà
trefl. Popatrzmy na rozk∏ad:
♠ W92
♥97
♦ KD752
♣ W 10 6
♠ A65
♠ KD74
N
♥ D 10 8
W E ♥6543
♦ A 10 6
♦ W94
S
♣ D872
♣95
♠ 10 8 3
♥AKW2
♦ 83
♣AK43
Pierwszy wist czwartà najlepszà. Je˝eli
tak lubiàcy myÊleç zawodnik, jak LÉVY,
a przy tym tak starannie grajàcy technicznie, robi coÊ bez zastanowienia, to mo˝na
wst´pnie za∏o˝yç, ˝e ma uk∏ad 4-3-3-3
z czwórkà trefli, a je˝eli ma jeszcze jakàÊ
czwórk´, to wist w ten kolor by∏ wykluczony, np. A D 10 x. Ze sto∏u walet, od
Prezydenta dziewiàtka, czyli na razie
wszystko si´ zgadza. Mam lew´, jestem
w stole, zróbmy wst´pnà analiz´ rozdania. Wyglàda, ˝e mam trzy treflowe, jednà
karowà i dwie lub trzy kierowe, w zale˝noÊci od tego, czy impas kier wychodzi,
czy nie. Na lewy pikowe raczej liczyç nie
mo˝na, a ju˝ na pewno przy tej opozycji
nie wypada. Wszystko proste, prawda? Z
impasem kier nie ma po˝aru. Przyglàdam
si´ bli˝ej kierom i widz´, ˝e w r´ce koƒczà si´ one dwójkà. Oj, coÊ mi tu wyglàda
na kolejnà z∏oÊliwoÊç komputera rozdajàcego karty. Tu nale˝y dodaç, ˝e z dotychczasowych doÊwiadczeƒ wynika∏o jasno,
˝e komputer albo by∏ na kacu, albo pachnia∏o mu wirusem, albo Ênili mu si´ hakerzy. Mo˝e jeszcze coÊ mi nieznanego,
w ka˝dym razie mÊci∏ si´ na nas niemi∏osiernie, dajàc rozk∏ady iÊcie nieludzkie. Niby te piekielne rozk∏ady wychodzi∏y naszej
parze raczej na zdrowie, ale przecie˝ nie
zawsze. Oj, cosik mi si´ widzi, ˝e ten impasik nie idzie. Mo˝e zagraç kiera do∏em
na trzecià dam´ u dowolnego obroƒcy?
Nie wypada, turniej mi´dzynarodowy
w Szwajcarii, a zagranie jak u cioci na imieninach albo jakby si´ w karty zajrza∏o. Minr 5 (142) maj 2002

mo wszystko coÊ graç trzeba, bo czas p∏ynie, a my ciàgle w pierwszej lewie. Metodà selekcji naturalnej wychodzi, ˝e na razie musz´ ze sto∏u graç w PIKA. No bo
tak, w trefle nie mog´, bo to ich pomys∏,
w karo ze sto∏u mo˝e zagraç tylko desperat, a sytuacja nie jest przecie˝ beznadziejna, kiery od∏o˝one na potem, pozosta∏y
tylko piki. ˚e to ich kolor, nie szkodzi,
przecie˝ je˝eli LÉVY ma rzeczywiÊcie
4333, du˝o mi nie zrobià. Jakiego pika
graç ze sto∏u, nie b´d´ rozrzutny, zaczynam od najmniejszego. A wi´c dwójka pik
ze sto∏u, od DAMIANIEGO siódemka,
z r´ki szybko i sprawnie ósemka i... coÊ si´
zaci´∏o. LÉVY myÊli i myÊli, co robiç. Poniewa˝ nie mam co robiç, próbuj´ rozwiàzaç, jaki ma problem. Je˝eli myÊli, czy
zabiç, to ma w pikach raczej asa, i wyglàda, ˝e problem nie jest, czy zabiç, tylko co
dalej. Pewnie z jego karty wynika, ˝e powinien zabiç i odwróciç w piki, no tak, ale
przecie˝ powinien szukaç uk∏adów, kiedy
moje zagranie ma sens. Czekam z nadziejà, ˝e taki uk∏ad jednak znajdzie.
Poci∏ si´ i poci∏ niczym ta Tuwimowska
lokomotywa, w koƒcu najbardziej nieoczekiwanie na Êwiecie do∏o˝y∏ piàtk´ pik. Widz´, ˝e jest dobrze, frajerska lewa pikowa
jak ˝ywa, kontrakt zabezpieczony, jak mawia∏ nieod˝a∏owany Êp. Zbyszek SZURIG,
bawmy si´ dalej. Ruszam trójkà karo z r´ki.
Normalnie tak si´ tego koloru nie gra, bo
u∏atwia to obronie iloÊciówki, normalnie
technicznie rusza si´ ósemkà, no ale skoro
oni ze mnà tak po ludzku, ba, po chrzeÊcijaƒsku w te piki, to ja mam im teraz utrudniaç w karach? Nigdy w ˝yciu, to˝ to by by∏o grubiaƒstwo. LÉVY dok∏ada szóstk´, ze
sto∏u król, od DAMIANIEGO czwórka.
Kàtem oka obserwuj´, ˝e LÉVY starannie
obserwuje, co doda∏ Prezydent Âwiatowego
Bryd˝a. IloÊciówki wszystkie mam jasne, wi´c
szybko chowam lew´, LÉVY równie˝, a tu
nagle DAMIANI ma problem i prosi o pokazanie ca∏ej lewy jeszcze raz. DAMIANI jest
bardzo dobrym prezydentem, dobrym graczem, ale nie jest graczem zawodowym.
WczeÊniejszy brak problemu, gdy król
w stole bra∏ lew´, i zbyt póêne zainteresoÂwiat Bryd˝a
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wanie iloÊciówkà karowà potwierdza moje
przypuszczenie z zachowania LÉVY’EGO
przy lewie karowej, ˝e asa karo na sto procent ma LÉVY. Je˝eli tak, to co mi szkodzi
znowu zagraç pika? ˚eby to wyglàda∏o, ˝e
chc´, ˝eby im si´ zbi∏y figury pik, zarzàdzam
ze sto∏u waleta pik. DAMIANI chwil´ myÊli,
ale z jego pozycji LÉVY ma tylko dwa piki,
wi´c k∏adzie czwórk´, bo przecie˝, je˝eli partner myÊla∏ nad zabiciem pierwszej lewy
pików, to mia∏ czym zabiç, a przecie˝ nie
myÊla∏by, czy zabiç dziesiàtkà. Z r´ki trójka
pik, a od LÉVY’EGO as, i ósemka kier. Ze
sto∏u staranna dziewiàtka, a Prezydent nie
ma czym zabiç na trzeciej r´ce. A to taka z∏oÊliwa komputerowa Êwinia. Da∏a po lewej
stronie w kierach dam´ z dziesiàtkà i ósemkà. Szybko ju˝ zgrywam „swoje” dziewi´ç
lew i otwieram protokó∏. Tam przewaga
wpadek, niektórzy nawet bez dwóch, wszyscy grali taki sam kontrakt, nieliczni zrobili swoje, bioràc siedem lew. Nikt nic nie mówi, wszyscy w∏o˝yli karty do pude∏ka.
Koniec. Kropka. A nie, turniej by∏ w górach,
zakoƒczenie by∏o inne, bo gdyby to si´
w tym miejscu koƒczy∏o, nie by∏oby warto
pisaç, bo o czym?. Nast´pnego dnia niespodzianka. Wchodz´ na trzecià sesj´ z partnerem, oczywiÊcie jak zwykle zadyskutowani
na Êmierç, Êwiata bo˝ego nie widzàc. PrzejÊç
musieliÊmy ko∏o barku, gdzie, czego nie zauwa˝yliÊmy, siedzia∏ z kimÊ pan Prezydent
DAMIANI. GdybyÊmy go mieli prawo zauwa˝yç, to uk∏onilibyÊmy si´ oczywiÊcie, jak
na bia∏ych ludzi przysta∏o, a pewnie i BON
JOUR by si´ powiedzia∏o. Ale co mo˝e widzieç dyskutujàcy bryd˝ysta? Wiadomo.
Wi´c przeszliÊmy jak ludzie nieco gorzej wychowani. Nie przeszkodzi∏o to jednak panu
Prezydentowi dogoniç nas, po∏o˝yç mi z ty∏u r´ki na moim ramieniu, a po odwróceniu
si´, gdy po prostu nieco zbarania∏em,
uÊmiechnàç si´ bardzo przyjaênie i wypowiedzieç tajemnicze francuskie s∏owa TRÈS
BIEN. Odszed∏ poÊpiesznie, a ja na razie musia∏em dojÊç do siebie. Nim jeszcze ca∏kiem
nie och∏onà∏em, patrz´, a przede mnà stoi
LÉVY, zachwycony jak diabli, i te˝ mówi
swoje TRÈS BIEN, i dodaje TRÈS BIEN
JOUE. Wydawa∏o mi si´, ˝e ˝adne punkty
im si´ w tym rozdaniu nie nale˝a∏y, rzeczywiÊcie, nic te˝ za nie nie dostali. To skàd ta
radoÊç w ich oczach, skàd to szcz´Êcie? Wyt∏umaczenie tego widz´ proste: to góry, to
to powietrze. A mo˝e, po prostu, oni potra♦
fià przegrywaç?
Âwiat Bryd˝a

Problemy
Jak b´dziesz
si´ broni∏?

Pierwszy wist

Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ E.
dziadek

♠ W5
♥K54
♦ KW7
♣K8642
N
W

E
S

Ty

Ty

♠ A973
♥A2
♦ A96
♣ D W 10 5

W

N

Ty

—
ktr.3
pas
pas

—
pas
3♥

1 BA1
2♠
pas

S

2 ♥2
pas
pas

Mecz; obie strony po partii, rozdawa∏ S.
Ty
dziadek

Ty

E
S

N

—
1 BA1
3 ♦3
3 BA5
4♦
4 BA8
6♦

—
pas
pas
pas
pas
pas
pas…

♠W
♥A2
♦ A W 10 9 8 4 3
♣A64

E

—
2 BA2
3 ♠4
4 ♣6
4 ♥7
5 ♦9

S

pas
pas
pas
pas
pas
pas

Ty

N

E

♠AW3 ♥K642 ♦8642 ♣97
b.
♠86 ♥K642 ♦8642 ♣KW4
W co zawistujesz?
3.
N

—
1♠
pas
2♦
pas…
1 naturalne
Twoja W r´ka:
a.

E

pas
pas

b.
♠6 ♥KW93 ♦854 ♣KW975
W co zawistujesz?
Rozwiàzania problemów na str. 31
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S

2 ♣1
3 BA

♠85 ♥D954 ♦A62 ♣A754

WYDARZENIA

LINKI

S

—
1♠
pas
2 ♣1
pas
2♠
pas
2 BA2
pas
3 BA
pas…
1 naturalne; 2 naturalne, nieforsujàce
Twoja W r´ka:
a.

Ty

15–17 PC; 2 transfer na kara; 3 s∏abe
przyj´cie transferu; 4 singleton w pikach;
5 propozycja kontraktu; 6 nadwy˝ka, cue-bid; 7 cue-bid; 8 Blackwood; 9 (zero lub)
trzy wartoÊci na uzgodnionych karach
Gracz N zawistowa∏ (odmiennie) ♥K.
Zaplanuj rozgrywk´.
Rozwiàzania problemów na str. 23
1

S

1♥
2 BA

W co zawistujesz?
2.

Jak rozegrasz?

W

E

—
pas
pas…

♠KD6 ♥D75 ♦8642 ♣D65

15–17 PC; 2 naturalne; 3 kontra negatywna; przyrzeka cztery piki
Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): ♠2. Ze sto∏u do∏o˝ono blotk´.
Jak b´dziesz si´ broni∏?

N

N

—
—
pas
2♦
pas
4♥
Twoja W r´ka:

1

♠ K D 10
♥ 10 8 7 5
♦ KD
♣ KD73

Mecz; obie strony przed partià.
W ka˝dym z problemów zajmujesz
pozycj´ W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wistu.
1.

n o w y

a d r e s

Relacje
W∏odzimierz Andrejew

Wiosna idzie, panowie
Mo˝e nie wszyscy pami´tajà, ale tegoroczny OTP „Wiosenny” w ¸odzi to
jeden z najstarszych turniejów ogólnopolskich, pierwszy odby∏ si´ w 1959 r.,
a zwyci´˝yli w nim Jan J´drzejowski
i Aleksander Ro˝ecki. W latach nast´pnych wÊród zwyci´zców byli m.in.: Stanis∏aw Bitner – Krzysztof Lisiecki, Marek
Kud∏a – Ireneusz Nowak, Andrzej Berezecki – Piotr GawryÊ, Barbara Mi´dzychocka – Tomasz Przybora, Cezary Balicki – Gerard Godlewski…
Turniej „Wiosenny” w tym roku po∏àczono po raz drugi z memoria∏em im.
Ryszarda Kapelaƒskiego – zmar∏ego
przed kilku laty dzia∏acza bryd˝owego,
in˝yniera telekomunikacji.
TP SA by∏a g∏ównym sponsorem festiwalu.
¸ódê nie jest miastem przyjaznym bryd˝ystom, stàd ma∏o nagród rzeczowych,
a turniej odbywa∏ si´ w sali bokserskiej
policyjnego klubu sportowego. Mo˝e to
spowodowa∏o, ˝e organizatorzy przygotowali swoiste t.k.o. uczestnikom, zawiadamiajàc w po∏owie memoria∏u, ˝e punktacja dotyczy wy∏àcznie turniejów na impy
i maksy, a by∏ jeszcze grany indywiduel
i teamy!, i to wy∏àcznie dotyczy par
w tych samych zestawieniach.
Nie b´d´ wi´c wymienia∏ tych kilku
par, które w tej konkurencji wystàpi∏y,
ogranicz´ si´ do stwierdzenia, ˝e moralnym zwyci´zcà memoria∏u zosta∏ Edzio
Miko∏ajczyk, jakà by nie ustanowiç punktacj´ wszystkich 4-ch turniejów.
Mo˝e na poczàtek przytocz´ rozdanie, jak po ataku w singletona, dajàcym
upragnionà przebitk´, wypuszczona zosta∏a koƒcówka:
WE po partii, rozd. N.

♠W
♥K4
♦ W9874
♣ W 10 9 8 3

♠ K95
♥ W 10 8 7 6 5
♦ AK
♣75
♠ AD62
N
♥
2
W E
♦ D652
S
♣KD62
♠ 10 8 7 4 3
♥AD93
♦ 10 3
♣A4

Najlepsze juniorki A. Michalak – A. Woêniak. Nagrody wr´czajà: sponsor – R. Rumiƒski, prezes WZBS – W.
Choinkowski, przew. Komisji ds. m∏odzie˝y – R. Owsiak.

N otworzy∏ 2♦ multi i w efekcie tego
b∏´dnego otwarcia (r´ka N w pe∏ni upowa˝nia do otwarcia 1♥) koƒcówka kierowa
grana by∏a z r´ki S. W zaatakowa∏ w ♠W.
Król ze sto∏u zosta∏ zabity asem i E kontynuowa∏ atak pikowy damà i pikiem do
przebitki. W ten sposób obroƒcy zgarn´li
trzy pierwsze lewy, ale reszt´ wzià∏ ju˝
rozgrywajàcy – grajàc asa atu i dobre piki.
By∏a to jedyna wygrana koƒcówka. I tak z∏e
otwarcie e-N-a przynios∏o mu dobry wynik (maksa). Na innych sto∏ach, po otwarciu 1♥, na koƒcówki kierowe obroƒcy E
mieli bezproblemowy wist ♣K. Bez jednej
lub bez dwóch, gdy po impasie kierowym
W s∏a∏ pika do przebitki.
W poni˝szym rozdaniu znowu z∏a licytacja przynios∏a dobry wynik.
WE po partii, rozd. N.

♠ A 10 8
♥AKDW43
♦ A42
♣4

♠ W92
♥ 10 9 8 7
♦ D 10 8 7
♣ 10 2

Obie po partii, rozd. N.

♠—
♥K876
♦ KDW985
♣ 982

♠ AD87
♥A53
♦ A64
♣ D 10 3

♠ W2
♥ D W 10 9 4
♦ 732
S
♣AW5
♠ K 10 9 6 5 4 3
♥2
♦ 10
♣K764
N

W

N

♠ 64
N
W E ♥2
♦ KW6
S
♣AW98653
♠ KD753
♥65
♦ 953
♣KD7

W

Trudno zrozumieç poczynania E. Los
jak wicher… Ale z wygraniem kontraktu
nie by∏o problemu.
Mam, oczywiÊcie, kolejne rozdania,
ukazujàce, jak z∏à licytacjà osiàga si´ dobre wyniki, ale nie b´d´ ich prezentowaç
ze wzgl´dów, chocia˝by, dydaktycznych.
Chocia˝…, no jak tu nie wierzyç, ˝e z∏a
gra daje dobre wyniki. Popatrzcie, moi
drodzy, na poni˝sze rozdanie:

E

1♥
2♣
3♥
3 ♠1
4♦
4♥
4♠
4 BA2
5 ♣3
5 BA4
7♥
pas
1 w rozumieniu E wywiad bezatutowy, a wg W cue-bid; 2 Blackwood; 3 4
wartoÊci z pi´ciu; 4 atutowa
nr 5 (142) maj 2002

1 BA
3♠

E

S

2♥
?

Zajmowa∏em pozycj´ S. Poniewa˝
w tej sekwencji stosujemy Gerbera, wi´c
spyta∏em odzywkà 4♣ o asy i golnà∏em
szlemika w piki.
Mój partner rozgrywk´ sprowadzi∏
z grubsza do impasu waleta trefl (50 % szans
na sukces) i gr´ przegra∏. A przecie˝, po wyeliminowaniu kolorów czerwonych, móg∏
zagraç blotk´ trefl do damy i E, po wzi´ciu
asem, musia∏by wistowaç spod waleta trefl
lub w kiera pod podwójny renons. Tak, jest
to rozgrywka na mniejszà szans´, ale patrzàc
na koƒcowe wyniki turnieju, moglibyÊmy
wzrok kierowaç znacznie wy˝ej.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Bryd˝ w zwierzyƒcu
Victor MOLLO

Przypadki chodzà po morsach
– Na mi∏oÊç boskà, powinniÊcie daç
nam choç cieƒ szansy – lamentowa∏
Szkaradny Wieprz – jakby nie by∏o, u nas
gra Tukan.
– My za to mamy Morsa – odparowa∏
Papa Grek.
– A my Dolores! – skar˝y∏ si´ Wieprz.
– A my – Malwin´ – odpar∏ Papa.
– W porzàdku, na razie jesteÊmy kwita – nie dawa∏ za wygranà Wieprz – ale
my mamy jeszcze Królika, a nie b´dziesz
chyba twierdzi∏, ˝e ktokolwiek z waszej
dru˝yny gra gorzej.
– Nie, nie, to zaiste niemo˝liwe – przyzna∏ Papa – ale jego piekielny fart wynagrodzi wam z nawiàzkà wszystkie jego aberracje, podczas gdy biednego Karapeta
bezustannie przeÊladuje pech. Na papierze powinniÊcie wygraç. OczywiÊcie, jeÊli
uwzgl´dniç osobisty wk∏ad niektórych…
– Dobra, dobra – ucià∏ Wieprz – grajmy o dych´ za ka˝de sto punktów ró˝nicy.
– W porzàdku, czego si´ nie robi dla
starych przyjació∏ – zgodzi∏ si´ Papa.
Pojedynek mia∏ si´ toczyç w pierwszej
rundzie Pucharu Hadesu. Losowanie po∏àczy∏o Przyjació∏ Bachusa pod wodzà
Wieprza i Pterodaktyle Papy.
Poczàtek nie zapowiada∏ wielkich
emocji. Pterodaktyle prowadzi∏y ju˝ o jakieÊ 1000 punktów, gdy pojawi∏o si´ nast´pujàce rozdanie.
Rozd. W, NS po partii.

♠ 76
♥9876
♦ 543
♣9543

♠ A82
♥AK543
♦2
♣ A 10 8 2
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♠ W 10 9
W E ♥2
♦ A W 10 9 8 7 6
S
♣76
♠ KD543
♥ D W 10
♦ KD
♣KDW
N

W

N

E

S

Tymoteusz

Malwina

Dolores

Walter

1♥
pas
2♦
ktr.
rktr.
pas
3♦
3♠
ktr.
pas
pas
pas
Mors Walter, emerytowany ksi´gowy
od dwudziestego trzeciego roku ˝ycia,
Âwiat Bryd˝a

potrafi∏ liczyç do dziewi´tnastu nie gorzej
ni˝ inni i nie pozwala∏, by robiono go
w konia. Z poczàtku kusi∏o go karne skontrowanie 3♦, ale trudno by∏o przypuszczaç, by Mulica Malwina przyj´∏a kontr´.
Czujàc si´ nieco za s∏aby na zalicytowanie
koƒcówki, Walter zadowoli∏ si´ ostro˝nym 3♠. Tukan zakoƒczy∏ licytacj´ kontrà.
Po wzi´ciu pierwszej lewy na ♦A Go∏àbka Dolores odwróci∏a blotkà kier do
króla, a na ♥A wyrzuci∏a trefla. Kolejne
lewy to as i przebitka trefl, przebitka karo
i kolejna przebitka trefl.
Na trzecie karo zagrane przez Dolores
Mors wskoczy∏ w desperacji ♠K, ale Tukan
nadbi∏ asem i wyszed∏ w kiera, którego
Dolores przebi∏a ostatnim atutem. Obrona zdoby∏a do tej pory dziewi´ç lew – ♦A,
♥AK, ♣A, trzy przebitki Dolores i dwie
Tymoteusza, w tym ♠A – a dziesiàtà zapewni∏o zagranie w karo na promocj´ ♠8.
– Uwa˝am, ˝e moja odzywka nie by∏a pozbawiona podstaw – oÊwiadczy∏
z godnoÊcià Walter – Mia∏em 19 PC i…
– I dlatego kosztowa∏a tylko 1700 –
wtràci∏a Malwina – Miejmy nadziej´, ˝e
nast´pnym razem nie przyjdzie ci 20
oczek, bo wtedy jeszcze dro˝ej za to zap∏acimy.
W drugim pokoju, gdzie Szkaradny
Wieprz i Markotny Królik starli si´ z Papà
Grekiem i Ormianinem Karapetem, licytacja przybra∏a zgo∏a inny obrót.
W

N

E

S

Wieprz

Karapet

Królik

Papa

1♥
3♣
3♠

pas
pas
pas

2♦
3♦
???

pas
pas

Królik gorzko po˝a∏owa∏ odzywki 2♦,
ale – z racji swojej powa˝nie nadszarpni´tej reputacji jako rozgrywajàcego –
mia∏ stanowczy zakaz zajmowania bez
atu. Potraktowany odzywkà 3♠ najch´tniej by spasowa∏, wiedzia∏ jednak, ˝e sta∏by si´ wtedy g∏ównà ofiarà pomeczowej
sekcji zw∏ok. Czy powinien upieraç si´
przy karach? JeÊli Wieprz ma w nich renons, i tak nic by z tego nie wysz∏o, jeÊli
natomiast 3♠ by∏o jakiegoÊ rodzaju cue-bidem i Wieprz tak czy inaczej zamierza∏
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graç w kara, wszystko powinno si´ dobrze skoƒczyç. Z czo∏em pokrytym kropelkami potu, nadrabiajàc minà, Królik
zapiszcza∏ dr˝àcym g∏osem: „4♠”.
Papa skontrowa∏ z wdzi´kiem. Po wyjÊciu Karapeta w kara rozgrywka mia∏a taki
sam przebieg, jak obrona na drugim stole.
– Dobra licytacja, Króliku – pochwali∏
Wieprz, inkasujàc dziesiàtà lew´ na ♠8 –
Nie ka˝dy by dostrzeg∏, ˝e najbezpieczniejszà koƒcówkà na naszej linii jest kontrakt na atutach 3-3.
– Dlaczego nie wyszed∏eÊ w atu? –
zawo∏a∏ Papa.
– A dlaczego skontrowa∏eÊ, skoro nie
chcia∏eÊ wistu karowego? – odparowa∏
Karapet.
Obrót w wysokoÊci 2290 punktów
da∏ Przyjacio∏om Bachusa 1140-punktowe prowadzenie na pó∏metku. Krok za
krokiem Pterodaktyle odrabia∏y jednak
straty i przed ostatnim rozdaniem wysun´∏y si´ nawet nieznacznie na prowadzenie.
Obie po partii, rozd. S.

♠ D 10 2
♥AK876
♦ W 10 3
♣ A9

♠—
♥5432
♦ 987542
♣752
♠ 876543
N
W E ♥9
♦—
S
♣ K 10 8 6 4 3
♠ AKW9
♥ D W 10
♦ AKD6
♣DW

W

N

E

S

Papa

Dolores

Karapet

Tymoteusz

—
—
—
2♣
pas
2♦
pas
2 BA
pas
3♦
pas
5♦
pas…
Ormianin wyszed∏ ♠5 – „ksià˝kowy
wist pod silny stó∏”, jak t∏umaczy∏ si´ póêniej. Dolores sprawnie usun´∏a dwa trefle na asa i króla pik, po czym przebi∏a kolejnego pika, Êciàgn´∏a atu i wyrzuci∏a
ostatniego trefla na ♠W. Po oddaniu
dwóch kierów mog∏a ju˝ pokazaç karty.
– Doskona∏a odzywka – stwierdzi∏
Tukan.

Technika
– Po inteligentnym wiÊcie – w∏àczy∏
si´ Papa – na ten kontrakt le˝y si´ bez
trzech. Bierzemy asa i króla kier, asa
i króla trefl oraz lew´ atutowà, wypromowanà dzi´ki zagraniu w trefla po raz
trzeci. Twoja doskona∏a odzywka warta
jest 800.
– Jak to 800? – zaprotestowa∏a Dolores – przecie˝ nie skontrowa∏eÊ.
– OczywiÊcie, ˝e nie – odrzek∏ Papa –
chyba nie sàdzisz, ˝e mog∏em oczekiwaç
inteligentnego wistu.
W drugim pokoju rozdanie przebiega∏o wed∏ug zupe∏nie innego scenariusza.
NS mieli ju˝ 70 na robra i Mors, pomimo posiadania a˝ 23 PC, nie widzia∏ potrzeby przekraczania wysokoÊci 1♠.
W

N

E

S

Wieprz

Malwina

Królik

Walter

—
—
—
1♠
ktr.
pas
pas
pas
Wieprz zawistowa∏ kolejno ♥K, ♥A
i ma∏ym kierem do przebitki. Królik odwróci∏ w trefle do asa partnera, przebi∏
karo, odegra∏ ♣K i powtórzy∏ ten kolor.
Mors przebi∏ dziewiàtkà, ale Wieprz nadbi∏ i pos∏a∏ do przebitki kolejne karo,
a Królik zrewan˝owa∏ si´ treflem, promujàc lew´ na ♠D.
– Jak na moje oko, bez pi´ciu – zagai∏ Wieprz z przyjacielskim uÊmiechem.
– Ja…
– Nic nie mów, wszystko rozumiem
– przerwa∏a Malwina.
– Brawo, Króliku – zwróci∏ si´ do partnera rozpromieniony Wieprz – Musz´
wyznaç, ˝e w poprzednim rozdaniu, kiedy wistujàc, za∏o˝y∏eÊ posiadanie przez
rozgrywajàcego czternastego kiera, uzna∏em to za b∏àd. Teraz widz´ ju˝, czym
podyktowana by∏a Twoja nietuzinkowa
obrona, dostrzegam, jak w przeb∏ysku
geniuszu Êwiadomie doprowadzi∏eÊ do
zapisu pod kreskà, który sprowokowa∏
Waltera do b∏´du. Wybacz mi.
♦

Bryd˝owe
fundamenty

Co zalicytujesz?
NASZ SYSTEM – STANDARD
Mecz; obie przed, rozd. W.

Licytacja

W

1♦

Mecz; obie strony po partii.
W

N

—
—
ktr.
pas
2♣
pas
Twoja (E) r´ka:

E

S

—
1♠
?

1♦
pas

♠ W 10 9 ♥ K 6 ♦ 9 8 5 4 ♣ 10 7 5 4
1. Czy Twoje 1♠ by∏o dobrà licytacjà?
2. Jakà zapowiedê wybierasz teraz?

Wist
Mecz; NS po partii, rozd. S.

♠ 10 8 6
♥ A D 10 8 6 2
♦7
♣763

Ty

♠ 72
♥KW94
♦ A 10 3 2
♣ 10 9 8

N
W

E
S

W

—
pas
pas…

N

E

—
2♠

—
pas

S

Rozgrywka

S

2. ♠ D 10 9
♥ A 10 7
♦ 10 8 7 4
♣ A 10 5

3. ♠ 8 7 4
♥74
♦ A4
♣ A D 10 8 5 4

4. ♠ 8 4
♥ A W 10 8
♦ 93
♣AW986

5. ♠ K 5
♥A6
♦ A9653
♣AD98

6. ♠ 4
♥KW4
♦ K 10 8 7 4
♣AD43

7. ♠ A D W 9 8 2
♥ A 10 7
♦ K46
♣6

8. ♠ A 10 7
♥AW5
♦ K76
♣KW87
Odpowiedzi
znajdziesz
na str. 36

9. ♠ A K W 9 8
♥AW
♦ D2
♣KD54

Problemy
Lech Ohrysko

Trudne problemy
Mecz; NS po, rozd. E.

♠ D 10 4
♥ 10 4 3 2
♦ AD
♣7654

Mecz; obie przed, rozd. W.
♠ AKW76
♥8
♦ KDW53
♣ 76
W

E

?

1. ♠ D 10 8
♥7
♦ K 10 9 7
♣A9765

1♠
4♠

Partner wychodzi ♦K. Jakà kart´
dok∏adasz?

N

pas

♠ D 10 5
♥ 10 6 4
♦ 10 4 2
♣A854

N
W

E
S

N

E

N
W

E
S

S

1♠
2♥
2♠
4♥
4♠
pas…
N zawistowa∏ ♥K i kontynuuje ♥D.
Jak rozgrywasz?
Rozwiàzania problemów na str. 29

IV GRAND PRIX WIELUNIA
Wieluƒ, 18 maja 2002 r.
Dwusesyjny turniej par.
Poczàtek zawodów godz. 10.00
Miejsce gry: Hala Sportowa
na rogu ulic Nadodrzaƒskiej
i Cz´stochowskiej.
ZAPRASZAMY!
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♠A
♥AKD98
♦ 9643
♣ 10 8 3
W

N

E

S

—
—
1 ♣1
1♥
1♠
2♥
pas
2♠
3♦
4♥
pas…
1 naturalne
W atakuje ♣D. E przejmuje królem
i gra asa, waleta i dziewiàtk´ trefl. W mia∏
singlowà dam´ trefl i zrzuci∏ dwa piki,
a gdy przebi∏eÊ trefla asem atu, pozby∏ si´
kara. Do zagranego w piàtej lewie króla
kier obaj przeciwnicy do∏o˝yli blotki. Jak
b´dziesz kontynuowa∏?
Rozwiàzanie problemu na str. 31
Âwiat Bryd˝a
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OpowieÊci czytelników
Kazimierz Banek

ArtyÊci i rzemieÊlnicy
Od lat intryguje mnie pewien problem.
Chodzi mianowicie o to, gdzie le˝y kres
ludzkich mo˝liwoÊci, na przyk∏ad w bryd˝u.
A mo˝liwoÊci te – jak wiemy – sà indywidualne i bardzo zró˝nicowane, czyli inne dla
ka˝dego delikwenta. Powiedzmy, ˝e jest
turniej na maksy i przydarza si´ rozdanie:
Turniej par na maksy; obie przed, rozd. N.

♠ A 10 9 6 3
♥92
♦ 754
♣AW4
N
W

E
S

♠ DW8
♥DW6
♦ A K D 10 2
♣D7
W

N

—
pas

—
3 BA

E

1♥
pas…

Turniej par na maksy; obie przed, rozd. N.

S

1 BA

Rozgrywasz wi´c firmówk´ (dlaczego
nie 4♠?), a wist dostajesz ♥7. Ze sto∏u
(dla zmy∏y) dajesz 9, a E króla. JeÊli kara
nie dzielà si´ wrednie, to 8 lew jest pewnych i pozostaje tylko kwestia, czy E mo˝e nie mieç któregoÊ króla (pik lub trefl),
a jeÊli tak – to którego. JeÊli to trafisz,
kontrakt masz wygrany. Tymczasem E
robi rzecz zaskakujàcà: nie Êciàga ♥A i nie
odchodzi kierem, ˝eby mieç je wyrobione, lecz zagrywa ♦6. Masz go ju˝ zatem
na widelcu, bo to jest tak samo, jakby powiedzia∏ ci otwarcie, ˝e nie ma ♠K (a
wi´c musi mieç ♣K). Spokojnie impasujesz wi´c piki, zgrywasz je do spodu, po
czym grasz karami doprowadzajàc do typowej koƒcówki:
Turniej par na maksy; obie przed, rozd. N.

♠—
♥—
♦—
♣AW4

niewa˝ne

N
W

E
S

♠—
♥D
♦2
♣D
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♠—
♥A
♦—
♣Kx

Teraz grasz ♦2 i E mo˝e schowaç karty do pude∏ka. Zupe∏nie banalny przymus
ustawia si´ sam i bierzesz 12 lew. Tylko
dlatego ˝e E nie Êciàgnà∏ w drugiej lewie
♥A. Zysk z rozdania jest bardzo prawdopodobny, aczkolwiek bez twojej zas∏ugi.
Poza tym wiesz ju˝, ˝e trafi∏eÊ na frajera,
bo gdyby by∏ choç troch´ sprytny, to powinien w drugiej lewie zdjàç jeszcze ♥A
i odejÊç du˝ym kierem – niby dajàc partnerowi sygna∏, ˝e ma ♠K. Wówczas
pewnie da∏byÊ si´ nabraç i wykona∏ impas
treflowy (oczywiÊcie, nieskutecznie).
To by∏o proste jak parasol. Ale wyobraê sobie inne rozdanie:
♠ A 10 5
♥93
♦ AKW83
♣ D 10 8
N
W

E
S

♠ D98762
♥A74
♦ 72
♣K3
Po banalnej licytacji (wrogowie milczà)
dochodzisz do 4♠ i dostajesz wist ♣2.
Oddaç trzeba trefla, kiera i co najmniej jednego pika. A gra si´ na maksy. Przez chwil´ patrzysz na to wszystko i masz niez∏y
m´tlik w g∏owie. No bo zapewne lubisz
schematy – jak jest przymus (oboj´tnie jaki, bo takie techniki masz opanowane), to
ustawiasz przymus, jak widaç wpustk´, to
robisz wpustk´, a jak jest mo˝liwa eliminacja, to na nià grasz. Mo˝esz te˝ wykonaç
na przyk∏ad manewr Mortona Forka albo
przegrywajàca na przegrywajàcà. Albo cokolwiek innego. Arsena∏ masz przecie˝ bogaty. Ale w tym wypadku? Co robiç: przebiç kiera w stole?, impasowaç ♦D?, graç
kara z góry i wyrobiç je przebitkà w r´ce,
a potem tak rozegraç piki, ˝eby ♠A by∏ dojÊciem do fort karowych? A mo˝e odejÊç
treflem do damy? No i przede wszystkim,
jak sà roz∏o˝one piki (2-2?, 3-1? i gdzie le˝à
figury?). Czyli – inaczej mówiàc – stajesz
przed problemem natury ogólnej: chodzi
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o to, co ty po prostu umiesz w tego bryd˝a. Co tu wymyÊlisz i jakie szanse wybierzesz. Bo tu ju˝ ˝adnego konkretnego
schematu rozgrywkowego nie widaç. Jest
to wi´c sprawdzian tego, co ty wartasz
sam, a nie – czego si´ nauczy∏eÊ. Mo˝esz sobie tylko podywagowaç, co by tu
zrobi∏ Balicki albo jakiÊ Helgemo. Ale odwlekaç decyzji nie mo˝esz, bo jest turniej,
i wreszcie musisz coÊ zagraç.
OczywiÊcie, jest to problem stary jak
Êwiat, nie tylko w bryd˝u, bo stajà przed
nim tak˝e szachiÊci, pisarze, malarze
i w ogóle wszyscy twórcy. Ot, po prostu
jest jakiÊ problem i chcia∏oby si´ rozwiàzaç
go jak najlepiej. Tylko ˝e nie wiadomo,
jak. A jeÊli tego nie wiesz, to tak, jakbyÊ
w∏aÊnie stanà∏ przed jakàÊ niewidzialnà
Êcianà. Ta Êciana to kres twoich mo˝liwoÊci. Dalej ju˝ nie pójdziesz. A przecie˝
wiesz, ˝e sà tacy, co jednak pójdà, co t´
Êcian´ przekroczà. To sà w∏aÊnie artyÊci
(geniusze?) – niestety, nieliczni. A inni? To
rzemieÊlnicy. Którzy mi´dzy sobà ró˝nià
si´ g∏ównie tym, ˝e sà bardziej lub mniej
cwani i bardziej lub mniej wyszkoleni. Nauczyli si´ pewnych odruchów bryd˝owych – jak bokser zadawania ciosów i stosowania uników – czyli typowych
zachowaƒ z dziedziny licytacji, wistu i rozgrywki, a nawet z obszaru psychologii
a wi´c ró˝nych podst´pów i pu∏apek (bluffów). Ale tylko si´ nauczyli, bo sami tego nie wymyÊlili. A kto wymyÊli∏? JakiÊ tam
Ch. Goren, jakiÊ P. Forquet, a tak˝e G.
Belladonna, J. Besse, T. Reese, B. Wolff,
G. Chagas, P. Chemla i jeszcze kilkunastu
innych. I to jest w∏aÊnie ów problem,
o którym wspomnia∏em na wst´pie: jak
daleko jest ta moja Êciana?
Powróçmy jednak do ostatniego rozdania: zdawa∏em sobie spraw´, ˝e solidny rzemieÊlnik zagra zapewne ♥A i kiera
(aby zrobiç przebitk´ w stole), a potem
b´dzie coÊ kombinowa∏ z pikami, farciarz
zagra pika i po∏o˝y 10, a potem (najpewniej po odwrocie kierowym i utrzymaniu
si´ A) zaimpasuje (skutecznie – bo jest
farciarz) ♦D, Êciàgnie ♠A (podzielà si´ po
dwa) i na kara wyrzuci dwa kiery, bioràc

Technika
11 lew. Ale jak zagra artysta? Czy w tego
rodzaju rozdaniu istnieje jakaÊ regu∏a,
którà zna tylko on i wed∏ug której by zagra∏, a to b´dzie pi´kne?
Poniewa˝ nic nie wymyÊli∏em (czyli
moja Êciana nie jest daleko), a farciarzem
nie jestem (u mnie ♦D b´dzie czwarta za
impasem, a ♠W singlowy za asem), zagra∏em prostodusznie, jak rzemieÊlnik. Na
♣2 po∏o˝y∏em na stole 10 (mo˝e W poszed∏ spod waleta?), nadbità waletem
i moim królem. Potem ♥A i kier. Utrzyma∏ si´ W, zdjà∏ ♣A i odszed∏… kierem.
To musia∏o byç podejrzane: wyglàda∏o
na to, ˝e nie chce graç w pika, bo coÊ
w nich ma (!) i dlatego skraca mi atuty
w stole. Kiera przebi∏em pikiem, zgra∏em
♣D (wyrzucajàc karo), potem ♦A i karo
przebite w r´ce atutem. No i po prostu
zagra∏em ♠D, na którà W po∏o˝y∏ króla
(mia∏ KWx), a ja asa. Odda∏em wi´c jeszcze na ♠W i wzià∏em 10 lew, czyli mniej
ni˝ farciarz (♦D by∏a wprawdzie trzecia
za impasem, ale jemu zapewne nie zdejmà ♣A).
I w dalszym ciàgu nie wiem, jak by tu
zagra∏ Slavenburg albo Garozzo, czyli artysta.
A poza tym, to pisz´ o tym wszystkim
tylko dlatego, ˝eby zasygnalizowaç, i˝
w bryd˝a gra si´ nie tylko w Warszawie,
Londynie, Nowym Jorku, Wenecji, Deauville czy Juan-lés-Pins, ale tak˝e w Tarnowie, Bochni a nawet Dàbrowie Tarnowskiej i Lipnicy Murowanej (!). Bo to
jest taka sama sytuacja, jak z wojnami
i wielkimi bitwami: kiedy w latach 1618-1648 oczy ca∏ego Êwiata (czyli Europy)
skierowane by∏y na krwawà wojn´ trzydziestoletnià, dla ludów mieszkajàcych
w dolnym biegu kanadyjskiej Rzeki Êw.
Wawrzyƒca równie wa˝na by∏a wojna
Irokezów (czyli Ligi Pi´ciu Narodów)
z Huronami (choç bra∏o w niej udzia∏ nie
wi´cej jak 1500 wojowników, czyli wszyscy), a dla wyspiarzy bezkresnej Oceanii
– bitwa morska flotylli z Wysp Towarzystwa (26 czó∏en) z flotyllà z Wysp Tuamotu (22 czó∏na), stoczona ko∏o atolu
♦
Pukapuka.

WYDARZENIA, WYNIKI, LINKI

Problemy – rozwiàzania
Rozwiàzania problemów ze str. 18

Jak rozegrasz?
Przeciwnik odda∏ jedyny wist, po
którym Twój kontrakt jest zagro˝ony.
Twoja podstawowa szansa na sukces to
podzia∏ trefli 3-3. A gdy trefle sà roz∏o˝one mniej korzystnie, pozostaje nik∏a
nadzieja, i˝ obroƒca N posiada zatrzymania we wszystkich trzech kolorach
bocznych.
Oto przyk∏adowy rozk∏ad:
Mecz; obie strony po partii, rozdawa∏ S.

♠ K D 10
♥ 10 8 7 5
♦ KD
♣ KD73

♠ A92
♥KDW6
♦ 65
♣W982

♠W
♥A2
♦ A W 10 9 8 4 3
S
♣A64
♠ 876543
♥943
♦ 72
♣ 10 5
N

W

E

Zabij ♥K asem i zgraj atuty, doprowadzajàc do nast´pujàcej koƒcówki:

Jak b´dziesz
si´ broni∏?
Partner zawistowa∏ czwartà najlepszà –
na pewno spod figury. Je˝eli W ma ♠D
i ♣A (a to jest jego maksymalna karta), ten
ostatni honor le˝y korzystnie dla rozgrywajàcego i kontraktu nie ob∏o˝ycie (weêmiecie bowiem tylko po jednej lewie w ka˝dym z kolorów). W razie potrzeby
przeciwnik bez wàtpienia rozegra trafnie
kara (wie bowiem, ˝e to Ty masz w tym
kolorze asa) – nawet wi´c wówczas, gdy
pikowy honor Twojego partnera to król,
rozgrywajàcy ma do wzi´cia dziewi´ç lew:
pikowà (na dam´ w r´ce), pi´ç kierowych
– ma w tym kolorze na pewno szeÊciokart,
karowà oraz dwie treflowe. Musicie wi´c
wyprzedziç go, bioràc jak najszybciej pi´ç
wziàtek – dwie pikowe, kierowà i dwie karowe. Aby osiàgnàç ten cel, powinieneÊ
zabiç pierwszà lew´ ♠A i wyjÊç szóstkà karo (swoim najni˝szym karem, aby
przekazaç partnerowi Twoje zainteresowanie tym kolorem. Oto ca∏e rozdanie:
Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ E.

Mecz; obie strony po partii, rozdawa∏ S.

♠—
♥ 10 8
♦—
♣ KD73

♠A
♥D
♦—
♣W982
N
W

E
S

♠ 87
♥94
♦—
♣ 10 5

♠W
♥2
♦4
♣A64

Na ostatnie karo – ♦4 z dziadka – wyrzuç z r´ki ♥8 i N b´dzie
musia∏ si´ poddaç. Je˝eli rozstanie si´
z ♠A lub treflem, ∏atwo zrobisz swoje.
A gdy lewy obroƒca pozb´dzie si´
♥D, przejdziesz do r´ki ♣K i odegrasz
dobrà ♥10 – przeciwnik znajdzie si´
wówczas kolejnym przymusie, w efekcie którego wygrasz szlemika z nadróbkà.
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♠ K 10 6 2
♥87
♦ D 10 5 2
♣ 973

♠ W5
♥K54
♦ KW7
♣K8642
N
W

E
S

♠ A973
♥A2
♦ A96
♣ D W 10 5

♠ D84
♥ D W 10 9 6 3
♦ 843
♣A

Po dojÊciu ♥A zagrasz w pika – W
dostanie si´ do r´ki ♠K i podegra pozosta∏y w dziadku honor karowy. W ten
sposób ob∏o˝ycie kierowà cz´Êciówk´
przeciwników bez jednej.
Ksi´garnia Âwiata Bryd˝a poleca:

Marshall Miles

ç
NowoÊ

Licytacja dwustronna
XXI wieku
Âwiat Bryd˝a
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Po 1BA – naturalnie. Mylàce zagrania
NASZ SYSTEM – ZIELONY
Licytacja po otwarciu 1BA – c.d.
W poprzednim numerze ÂB zaproponowa∏em wersj´ naturalnych odpowiedzi
2♦/♥/♠ po otwarciu 1BA, gdy˝ transfery –
jako odzywki sztuczne – mogà, zw∏aszcza
na etapie nauczania poczàtkowego, prowadziç do nieporozumieƒ. Okazuje si´,
˝e przy tym naturalnym rozwiàzaniu pozosta∏a na zawsze znakomita para angielskich profesjonalistów Andrew Robson –
Tony Forrester (patrz Pojedynek licytacyjny
– ÂB 4/02), którzy w swej bryd˝owej karierze odnieÊli ogromnà liczb´ sukcesów.
Przypomnijmy: Jedynà sztucznà odpowiedzià po otwarciu 1BA jest 2♣ –
konwencja Staymana.
W

E

1BA (15–17 PC)
?
Przy sile do 7 PC powinniÊmy si´ skoncentrowaç na wyborze cz´Êciówki. I tak z r´kà
zrównowa˝onà – pasujemy, zaÊ z r´ka opartà
o longera – zg∏aszamy go na poziomie dwóch
(2♦/♥/♠). Niestety, nie mamy jak zg∏osiç longera treflowego – 2♣ to konwencja Staymana.
Przy sile 8–9 PC powinniÊmy koƒcówk´ zainwitowaç. Bez starszej czwórki licytujemy – 2BA. Ze starszà czwórkà
lub starszym kolorem pi´ciokartowym
g∏osimy – 2♣ (Stayman).
Przy sile 10+ PC przesàdzamy gr´
koƒczàcà, licytujàc:
3BA – uk∏ad zrównowa˝ony bez starszej
czwórki,
2♣ – ze starszà czwórkà,
3♣/♦/♥/♠ – minimum pi´ciokartowy
longer w kolorze zg∏oszonym,
4♥/♠ – 6+ kart w kolorze zg∏oszonym,
bez aspiracji szlemikowych,
4♣ – Gerber, pytanie o asy,
4BA – inwit do szlemika, r´ka zrównowa˝ona bez starszej czwórki.
Przejdêmy do przyk∏adów (zawsze
otwiera W).
Przyk∏ad 1.
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♠ A965
♥D84
♦ KW3
♣ AD5

Âwiat Bryd˝a

N
W

E
S

♠ K 10 8 4
♥A
♦ D 10 6 4
♣ 10 6 5 3

Licytujemy:
1 BA
2 ♣ (Stayman)
2♠
4♠
pas
2♣ – pytanie o starsze czwórki;
2♠ – pokazuje 4 piki i brak czterech kierów;
4♠ – E ma 11 PU (9 PC + 2 PK za singletona
kier) +15 PC otwierajàcego = 26 PU.
Na koƒcówk´ w kolorze starszym potrzeba 27 PU, ale trzy dziesiàtki E mogà
poprawiç ten bilans. Jak widaç z diagramu,
przy podziale atu 3-2 (68%) nie powinniÊmy mieç k∏opotów z wygraniem koƒcówki. A przy podziale pików 4-1 tak˝e jà
wygramy, jeÊli król trefl jest w impasie.
Przyk∏ad 2.

♠ D9
♥KD42
♦ KW32
♣ A43

N
W

E
S

♠ KW843
♥A9
♦ 10 9 6
♣ 10 9 8

Licytujemy:
1 BA
2 ♣ (Stayman)
2♥
2♠
pas
2♥ – 4 kiery, nie wyklucza czterech pików;
2♠ – 5 pików, 8-9 PD (tu mamy 8PC +
1 PD za piàtego pika);
pas – brak nadwy˝ek. Nie nale˝y znosiç
na 2BA, gdy˝ cz´Êciówk´ na siedmiu
atutach roz∏o˝onych 5-2 zwykle jest
∏atwiej wygraç ni˝ 2 BA.
Przyk∏ad 3.

♠ K D 10 2
♥ D 10 2
♦ AW92
♣ A 10

N
W

Licytujemy:
1 BA
2♠
3♥
pas

E
S

♠ W4
♥AW765
♦ D 10 6
♣986
2 ♣ (Stayman)
2 BA
4♥

2♠ – 4 piki, wyklucza 4 kiery;
2BA – E mo˝e powiedzieç 3♥, ale ma r´k´ zrównowa˝onà, a kiery niezbyt silne, wi´c decyduje si´ nie ujawniaç pi´ciokartu, by uniknàç ewentualnej gry
na siedmiu atutach na poziomie trzech;
3♥ –W spasowa∏by na 2BA z minimum si∏y, ale z nadwy˝kà licytuje dalej. Po dronr 5 (142) maj 2002

NASZ SYSTEM – ZIELONY
OTWARCIA:
Strefa dogranej – sztuczne otwarcie
2♣ (tzw. Acol).
Strefa z pogranicza dogranej – naturalne otwarcia kolorowe: 2♦, 2♥,
2♠ – oko∏o 8,5 lewy z longerem 5+,
nie forsujà. Wariant z treflami zawarty
jest w otwarciu 1♣. Naturalne otwarcie 2BA – 21–22 PC.
Pozosta∏y przedzia∏ si∏y – otwieramy
1 w kolor lub 1BA.
R´ce bezatutowe:
12–14 PC – 1♣
15–17 PC – 1 BA
18–20 PC – 1♣, póêniej skok na 2BA
21–22 PC – 2BA.
Otwarcie 1♦ – z czwórki.
Otwarcia 1♥/♠ – z piàtki.
WYKAZ KONWENCJI:
Po otwarciach 1BA i 2BA – Stayman
i transfery.
Po kontrze wywo∏awczej na otwarcie
1 w kolor – negat Herberta.
Po otwarciu 1♣ – negat 1♦ (0–6 PC).
Po otwarciu 2♣ – negat 2♦ (brak 3 kontroli).
Czwarty kolor – okazjonalnie.
W strefie szlemowej: Blackwood, cue-bidy (okazjonalnie).
Kontra negatywna – do 2♠ w∏àcznie.
ZASADY FORSINGU
Skok nowym kolorem – forsuje do
dogranej (np. 1♦-2♥, 1♦-1♠-3♣).
Skok odpowiadajàcego na 2BA (np.
1♣ – 2BA) – forsuje do dogranej, wyklucza starszà czwórk´ mo˝liwà do
zg∏oszenia na poziomie jednego.
Uzgodnienia koloru (tak˝e skokiem, np.
1♥-3♥ itd.) – z bilansu.
LICYTACJA W OBRONIE
WejÊcie kolorem – longer 5+, wyjàtkowo z silnej czwórki, 8–16 PC.
1BA – 15–17 (18) PC, naturalne ze stoperem w kolorze przeciwnika.
Inne ustalenia – wprowadzimy w trakcie omawiania systemu.
Wist i zrzutki – naturalne.

Teoria
dze próbuje uzgodniç ewentualny pi´ciokart partnera zg∏aszajàc fit kierowy;
4♥ – uzgodnienie kierów. Z czterema
kierami E wybra∏by 3BA.
Na bazie tego przyk∏adu wnioskujemy,
˝e niekiedy b´dziemy graç 2BA, majàc
osiem kierów roz∏o˝onych 3-5. To jakby
wada tego rozwiàzania, ale z kolei z kartami:
Przyk∏ad 4.

♠ K5
♥ 10 8 2
♦ AK52
♣ AW43

N
W

E
S

♠ W92
♥AW765
♦ D86
♣86

Zagramy tylko 2♥, po licytacji:
1 BA
2♣
2♦
2♥
pas
ZaÊ pos∏ugujàc si´ transferami (patrz
ksià˝ka Szko∏a Bryd˝a – podstawowa), gralibyÊmy a˝ 3♥, które przy niesprzyjajàcych uk∏adach mo˝na ju˝ przegraç.
Przyk∏ad 5.

♠ K D 10
♥ W 10 9
♦ AD932
♣ K 10

N
W

E
S

♠ AW974
♥AD65
♦6
♣654

Licytujemy:
1 BA
2♣
2♦
3♠
4♠
pas
2♣ – Staymana licytujemy równie˝
z uk∏adem 5-4 w kolorach starszych, tak˝e z si∏à zapewniajàcà dogranà. GdybyÊmy z r´kà E zg∏osili, w pierwszym okrà˝eniu licytacji, forsujàce do koƒcówki 3♠,
to nie uzgodnilibyÊmy kierów roz∏o˝onych 4-4;
2♦ – brak starszej czwórki;
3♠ – kolor zalicytowany ze skokiem
wskazuje na si∏´ wystarczajàcà do koƒcówki. Z mniejszà si∏à E zalicytowa∏by 2♠.
Przyk∏ad 6.

♠ K D 10 2
♥K954
♦ AW9
♣ K 10

N
W

E
S

♠ A987
♥A6
♦ 876
♣DW74

Licytujemy:
1 BA
2♣
2♥
3 BA
4♠
pas
2♥ – 4 kiery, nie wyklucza 4-rech pików;
3BA – E ma bilans na koƒcówk´ (na
3BA potrzeba 25 PC);
4♠ – partner skorzysta∏ z konwencji
Staymana, wi´c ma starszà czwórk´.
(Ciàg dalszy za miesiàc. W.I.)

Mylàce zagrania
rozgrywajàcego (dok.)
♠ A K 10 9 8 5 3
♥ W 10 2
♦—
♣ A62
W

—
2♠
6♠

N
W

N

—
pas
pas…

E
S

♠ DW74
♥KD
♦ KD63
♣ 10 9 5
E

1♣
3♠

S

pas
pas

Kontrakt: 6♠ (W). Pierwszy wist: ♣D.
Licytacja praktyczna – nieco z przyrzutu, ale i takie nierzadko si´ zdarzajà. Szlemik wyglàda niemal beznadziejnie, chyba
˝e uda Ci si´ wziàç dwie lewy karowe
i wyrzuciç na nie z r´ki dwa przegrywajàce
trefle. Je˝eli S posiada asa karo bez waleta,
masz pewne szanse. Oto ca∏e rozdanie:
♠2
♥A763
♦ W975
♣DW84
♠ A K 10 9 8 5 3
♠ DW74
N
♥ W 10 2
W E ♥KD
♦—
♦ KD63
S
♣ A62
♣ 10 9 5
♠6
♥9854
♦ A 10 8 4 2
♣K73
Zabij pierwszà lew´ ♣A, wejdê na stó∏
pikiem i zagraj stamtàd ma∏e karo! Je˝eli S
wskoczy ♦A, przebijesz go i zdob´dziesz
upragnione dwie wziàtki na ♦K D. Zauwa˝, ˝e zagranie ze sto∏u figurà karowà
nie ma ˝adnego sensu – S pobije jà asem,
a Ty przebijesz w r´ce, wyrobisz wi´c sobie tylko jednà dodatkowà lewà.
A zagrywajàc z dziadka blotkà karo, postawisz prawego obroƒc´ przed realnym
problemem. Przecie˝, gdybyÊ posiada∏ singlowego ♦W, a jednego trefla mniej – rozgrywa∏byÊ w taki sam sposób. Dobry gracz
mo˝e wprawdzie wydedukowaç, ˝e w karach masz raczej renons ani˝eli singla (jako ˝e
szlemika zarzuci∏eÊ, a nie wylicytowa∏eÊ),
i przepuÊciç karo, dajesz mu jednak szans´
na pope∏nienie b∏´du. I jest to zarazem Twoja jedyna nadzieja na wygranie szlemika.
♠ AK84
♠ 10 7 6 2
N
♥962
W E ♥A4
♦ AD7
♦ K W 10 5
S
♣ A95
♣863
Kontrakt: 4♠ (W). Pierwszy wist: ♣D.
Przepuszczasz pierwszà lew´, ale gracz
N kontynuuje ♣W, bijesz wi´c asem. Nast´pnie Êciàgasz asa oraz króla atu – obaj
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obroƒcy dodajà do koloru. Wiesz ju˝, ˝e
w ˝aden sposób nie unikniesz oddania pika oraz kiera, Twojà jedynà szansà na zrealizowanie koƒcówki jest zatem wyrzucenie przegrywajàcego trefla z r´ki na
czwartà rund´ kar. Je˝eli przeciwnik – posiadacz ostatniego atutu obroƒców ma te˝
co najmniej trzy kara, Twój kontrakt jest
niezagro˝ony. PrzypuÊçmy jednak, ˝e ca∏e
rozdanie wyglàda nast´pujàco:

♠ AK84
♥962
♦ AD7
♣ A95

♠ 53
♥ K 10 8 3
♦ 9842
♣ D W 10
N
W

E
S

♠ DW9
♥DW75
♦ 63
♣K742

♠ 10 7 6 2
♥A4
♦ K W 10 5
♣863

Teoretycznie rzecz bioràc, jesteÊ bez
szans – obroƒca S mo˝e bowiem przebiç
trzecie karo i Êciàgnàç lew´ treflowà. Musisz
zatem rozegraç kolor karowy tak, aby sk∏oniç przeciwnika do nieprzebijania trzeciej
rundy kar. Gdy uda Ci si´ go do tego „namówiç”, b´dziesz ju˝ w domu – zagrasz
bowiem czwarte karo i wyrzucisz z r´ki trefla. Teraz ju˝ S b´dzie móg∏ sobie przebiç.
Czy masz pomys∏ na to, jak zmyliç
obroƒcà z prawej? Âciàgnij ♦A, zagraj
blotk´ do ♦K na stole, a potem wyjdê
stamtàd ♦W (!). W ten sposób ukryjesz
przed przeciwnikiem ♦D, mo˝e on wi´c
za∏o˝yç, ˝e karta ta znajduje si´ w r´ce
jego partnera, i nie przebiç waleta. A
wówczas weêmiesz t´ lew´ ♦D, wrócisz
do dziadka ♥A i na ♦10 pozb´dziesz si´
z r´ki przegrywajàcej blotki treflowej.
♠ 10 9 3
♠ W74
N
♥DW6
W E ♥ 10 5
♦ ADW2
♦ K 10 7 3
S
♣ AD7
♣KW98
Kontrakt: 3BA (W). Pierwszy wist: ♣2.
PrzelicytowaliÊcie troch´ kart´, skutkiem czego znalaz∏eÊ si´ w kontrakcie
wyglàdajàcym na niemo˝liwy do wygrania. Masz tylko osiem lew z góry, a dziewiàtà mo˝esz wyrobiç jedynie w kierach.
Ale nie trzymacie pików, zasadnie obawiasz si´ wi´c, ˝e po Twoim zagraniu
w kiery – bezpoÊrednim albo poprzedzonym Êciàgni´ciem dobrych kar i trefli
– obroƒcy na pewno zawistujà w piki
i odbiorà swoje lewy w tym kolorze.
Âwiat Bryd˝a
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Najlepiej by∏oby zach´ciç przeciwników, aby to oni sami zagrali w kiery i wyrobili Ci brakujàcà wziàtk´. Aby tego dokonaç, musisz zniech´ciç ich do wyjÊcia w piki,
samemu zagrywajàc w ten kolor (!!). Pobij
wi´c pierwszà lew´ ♣W na stole i wyjdê
stamtàd ♠4 – do ♠10 w r´ce (!!). Powiedzmy, ˝e ca∏e rozdanie prezentuje si´ tak:
♠ AD8
♥A42
♦ 954
♣ 10 6 3 2
♠ 10 9 3
♠ W74
N
♥DW6
W E ♥ 10 5
♦ ADW2
♦ K 10 7 3
S
♣ AD7
♣KW98
♠ K652
♥K9873
♦ 86
♣54
Gracz N weêmie lew´ ♠D i na pewno nawet nie przejdzie mu przez myÊl,
aby kontynuowaç ten kolor. Najprawdopodobniej – widzàc takiego dziadka – lewy obroƒca zmieni atak na kierowy. A
Ty, gdy tylko dostaniesz wziàtk´ kierowà,
zadeklarujesz wygranie kontraktu.
Opisany wy˝ej podst´p udaje si´ zadziwiajàco cz´sto. Rzadko kiedy piki obroƒców sà bowiem roz∏o˝one w taki sposób,
˝e sà oni w stanie bez problemu rozszyfrowaç mylàce zagranie tego typu. JeÊli ju˝ tak
si´ stanie, mo˝esz wpaÊç o lew´ wi´cej,
ale spróbowaç naprawd´ warto…
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♠ AD96
♠ K 10 5 4
N
♥A5
W E ♥KD92
♦ AD82
♦ K5
S
♣ W74
♣863
Kontrakt: 4♠ (W). Pierwszy wist: ♣A.
Obroƒca N Êciàga w pierwszych trzech
lewach ♣A K D, po czym wychodzi ♦10,
jego partner ca∏y czas dok∏ada do koloru.
Kontrakt jest bezpieczny, jeÊli piki dzielà si´
3-2, je˝eli jednak któryÊ z obroƒców dzier˝y ♠W x x x, musisz trafiç rozgrywk´ koloru atutowego. Gdy czterech pików spodziewasz si´ raczej u N, powinieneÊ
w pierwszej kolejnoÊci Êciàgnàç asa oraz
dam´ w tym kolorze. A kiedy sàdzisz, ˝e
to S posiada d∏ugoÊç pikowà, nale˝y rozpoczàç od odegrania asa (damy) i króla.
Nie mo˝esz sobie pozwoliç na rozpoznawcze Êciàgni´cie kart w kolorach
bocznych, grozi to bowiem przebitkà, nic
nie stoi jednak na przeszkodzie, aby
spróbowaç zbadaç sytuacj´ w inny sposób. Zabij czwartà lew´ ♦K w dziadku
i zagraj blotk´ atu do asa w r´ce. PoÂwiat Bryd˝a

wiedzmy, ˝e gracz S do∏o˝y ♠7, a jego
partner – ♠2. Który z honorów pikowych pociàgniesz w nast´pnej kolejnoÊci?
Gdy grasz przeciwko graczom standardu co najwy˝ej Êredniego, wolno Ci
zastosowaç nast´pujàcà dedukcj´: Je˝eli
piki sà roz∏o˝one 4-1, to albo S do∏o˝y∏
♠7 z konfiguracji ♠W 8 7 3, albo jego
partner doda∏ ♠2 z uk∏adu ♠W 8 3 2. PowinieneÊ za∏o˝yç, ˝e S nie do∏o˝y∏by siódemki (s∏abi i przeci´tni gracze prawie
zawsze dok∏adajà swoje karty od do∏u),
zatem nie ma on czterech pików, w nast´pnej lewie nale˝y wi´c Êciàgnàç ♠D.
Oto pe∏ny rozk∏ad kart:
♠ W832
♥764
♦ 10 9 3
♣AKD
♠ AD96
♠ K 10 5 4
N
♥A5
W E ♥KD92
♦ AD82
♦ K5
S
♣ W74
♣863
♠7
♥ W 10 8 3
♦ W764
♣ 10 9 5 2
JeÊli jednak Twoi przeciwnicy sà graczami wysokiej klasy, wspomnianej dedukcji stosowaç nie nale˝y. Bryd˝owi eksperci potrafià bowiem dok∏adaç karty
w sposób mylàcy, zmieniajà te˝ pod tym
wzgl´dem swojà taktyk´ – tak, ˝e nawet
bardzo czujny i sprytny rozgrywajàcy nie
jest w stanie jej rozszyfrowaç i skazany jest
– w wi´kszym bàdê mniejszym stopniu –
na zgadywanie. Np. w rozdaniu z ostatniego diagramu gracz N mo˝e dodaç ♠8
(swojà najwy˝szà blotk´). Rozgrywajàcy
b´dzie si´ wprawdzie spodziewa∏, ˝e któryÊ z obroƒców nie do∏o˝y∏ karty „uczciwie” (w pierwszej lewie pikowej W ujrzy
bowiem dwie najstarsze karty tego koloru), nie b´dzie jednak móg∏ w ˝aden sposób wskazaç konkretnego „winowajcy”.
♠ 432
♠ K D 10
N
♥AD9
W E ♥KW2
♦ AD6
♦ K 10 8
S
♣ KW97
♣ A D 10 3
Kontrakt: 6BA (W). Pierwszy wist: ♣4.
Dysponujesz dziesi´cioma lewami z góry, aby wi´c wygraç szlemika, musisz zdobyç
dwie wziàtki pikowe. Zagrasz piki dwukrotnie z r´ki, zrobisz zatem bezproblemowo
swoje, gdy gracz N ma w tym kolorze asa
oraz waleta, wpadniesz zaÊ na pewno, gdy
oba honory pikowe sà u S. A kiedy ♠A i ♠W
znajdujà si´ w ró˝nych r´kach, b´dziesz munr 5 (142) maj 2002

sia∏ trafiç, jak zagraç. Rozpoczniesz standardowo: byç mo˝e najpierw Êciàgniesz kilka
lew, ale w koƒcu wyjdziesz z r´ki blotkà pik
i weêmiesz lew´ królem w dziadku, wrócisz
do r´ki i zagrasz kolejnego pika. A obroƒca
N ponownie do∏o˝y blotk´. I nadejdzie
chwila prawdy. Oto przyk∏adowy rozk∏ad:
♠ ?65
♥ 10 5 3
♦ W754
♣842
♠ 432
♠ K D 10
N
♥AD9
W E ♥KW2
♦ AD6
♦ K 10 8
S
♣ KW97
♣ A D 10 3
♠ ?987
♥8764
♦ 932
♣65
Praktyka uczy, ˝e nie jest to jednak czysta
zgadywanka. Aby dosz∏o do opisanej wy˝ej sytuacji, któryÊ z obroƒców musia∏ ju˝ bowiem
przepuÊciç/nie wskoczyç asem pik, czyli wykonaç manewr wymagajàcy pewnej wiedzy
i umiej´tnoÊci. Je˝eli jeden z przeciwników jest
graczem du˝o lepszym od drugiego, za∏ó˝ ˝e
to w∏aÊnie on (ten lepszy) ma ♠A – i w odpowiedni sposób rozegraj kluczowà lew´.
Na zakoƒczenie naszych rozwa˝aƒ na
temat mylàcych zagraƒ rozgrywajàcego
rozwià˝ jeszcze jeden problem.
Ty

dziadek

♠ W4
♥ADW83
♦ K 10 9
♣ A65
Ty

♠ AD83
♥ K 10 9 5
♦ D7
♣742

N
W

E
S

N

E

S

—
—
—
1♣
1♥
pas
2 ♣1
pas
2 ♦2
pas
2♥
pas
4♥
pas…
1 Drury; 2 dwuznaczne: wejÊcie podlimitowe albo wyraêna nadwy˝ka
Kontrakt: 4♥ (W). Pierwszy wist:
♣W, jeÊli przepuÊcisz t´ lew´, N b´dzie
kontynuowa∏ treflem.
Mecz; obie przed, rozd. S.

♠ W4
♥ADW83
♦ K 10 9
♣ A65

♠ 752
♥76
♦ 86432
♣ W 10 9
N
W

E
S

♠ AD83
♥ K 10 9 5
♦ D7
♣742

♠ K 10 9 6
♥42
♦ AW5
♣KD83
Oddasz na pewno dwa trefle i karo,
musisz wi´c coÊ zrobiç ze swojà przegry-

OpowieÊci prawdziwe, choç nieco ubarwione
Pojedynek licytacyjny
Ryszard Kie∏czewski

R´ce W
R´ce E – str. 49, omówienie oraz
tabela wyników – str. 32
Wszystkie rozdania pochodzà
z turnieju na maksy.
1. Obie strony przed partià, rozdawa∏
N; N otwiera 1♦.
♠ K 10 9 4 2 ♥ D 6 5 3 ♦ D 9 ♣ 8 2
2. Strona NS po partii, rozdawa∏ E.
♠ K 5 4 3 ♥ A 9 5 2 ♦ 10 7 4 3 2 ♣ —
3. Strona WE po partii, rozdawa∏ S.
♠ K 5 3 ♥ W 10 9 7 2 ♦ — ♣ A W 9 5 2
4. Obie strony po partii, rozdawa∏ W.
♠ K D 9 5 3 2 ♥ A W 6 ♦ 10 4 ♣ 8 7
5. Strona NS po partii, rozdawa∏ N.
♠2 ♥AW876 ♦A5 ♣AKW84
6. Strona WE po partii, rozdawa∏ E.
♠ 2 ♥ W 5 ♦ D W 8 6 ♣ D W 10 8 5 3
7. Obie strony po partii, rozdawa∏ S.
♠ A K W ♥ K W 10 ♦ A W 5 ♣ K D W 10
8. Obie strony przed partià, rozdawa∏ W.
♠ D ♥ 8 5 3 ♦ K W 10 9 6 ♣ A 7 4 2
9. Strona WE po partii, rozdawa∏ N;
N otwiera 1BA (12-14), a S – jeÊli jest to
mo˝liwe – licytuje naturalne 2♦.
♠ W 6 4 2 ♥ D 7 3 ♦ 10 ♣ D 10 9 8 7
10. Obie strony przed partià, rozdawa∏ E.
♠ W 9 5 3 ♥ A D 7 4 ♦ A 7 6 ♣ A 10
wajàcà w pikach. Z licytacji wynika, i˝ ♠K
znajduje si´ w r´ce S. JeÊli tylko nie jest on
singlowy, Twojà jedynà szansà jest sprawienie na przeciwniku z prawej wra˝enia,
˝e to Ty w∏aÊnie masz w r´ce singletona
pik. Zabij zatem drugiego trefla asem, zgraj
♠A i wyjdê z dziadka ma∏ym pikiem. Byç
mo˝e gracz S nie zauwa˝y do∏o˝onej
przez swojego partnera w pierwszej rundzie pików dwójki i drugiego pika przepuÊci. Wskoczenie ♠K by∏oby bowiem zagraniem wypuszczajàcym, gdyby Twoja r´ka
wyglàda∏a na przyk∏ad tak:
♠ 4 ♥ A D W 8 7 3 ♦ 10 9 2 ♣ A 6 3

♦

Nie powinieneÊ by∏ kontrowaç…
WÊród bryd˝ystów jest wielu niezwyk∏ych w swych zachowaniach ludzi. Cz´sto spotyka si´ roztargnionych, którzy
w banalnych sytuacjach ˝yciowych dostarczajà swoim zachowaniem wiele rozrywki tym roztargnionym mniej.
Jednym z bardziej roztargnionych
spoÊród polskich bryd˝ystów by∏ nie˝yjàcy ju˝ Zbigniew Furdzik. Zdarza∏o mu si´
np. zajechaç na stacj´ benzynowà swoim
automobilem, nieustannie pomalowanym w barwach Africa Corps ze wzgl´du
na cz´ste st∏uczki, i pozostawiç tam auto,
bo w mi´dzyczasie w poszukiwaniu papierosów uda∏ si´ do najbli˝szego kiosku,
a potem prosto do domu. Zdarzy∏o si´
przy tym, ˝e na drugi dzieƒ z∏o˝y∏ meldunek do milicji o kradzie˝y auta. W czasie
jazdy jako kierowca potrafi∏ si´ tak mocno anga˝owaç w dyskusje bryd˝owe, ˝e
do gestykulacji u˝ywa∏ obu ràk, co przysparza∏o jadàcym z nim pasa˝erom niema∏ych emocji.
KtóregoÊ listopada Zbyszek udawa∏
si´ na jeden z du˝ych turniejów we W∏oszech – ju˝ nie pami´tam, do Mediolanu
czy Wenecji. Zaryzykowali jazd´ z nim
dwaj inni bryd˝yÊci z tego˝ samego miasta – W∏odzimierz I. i Marek B.
Po kilkunastu godzinach jazdy i dyskusji – bryd˝owej, oczywiÊcie – panowie
postanowili urzàdziç sobie postój w jednym z przydro˝nych moteli, ju˝ na terenie Austrii. Zamówili sobie kaw´, umyli
si´ co nieco i popijajàc zamówiony napój,
wzi´li na tapet´ jakieÊ rozdanie, w którym przeciwnicy zamieszali si´ do licytacji i dobiegli do kontraktu 2♠, skontrowanego przez Marka B., który w tym
rozdaniu wyst´powa∏ w parze ze Zbyszkiem. W∏odek mia∏ byç rozjemcà, bo jak
si´ Paƒstwo bez trudu domyÊlajà, kontrakt musia∏ pójÊç. OczywiÊcie – jak to
w takich przypadkach zawsze bywa –
trudno by∏o ustaliç winnego. Marek B. –
bardziej ust´pliwy od swojego partnera,
wyskoczy∏ na chwil´ do toalety. Trudno
powiedzieç, czy jego pobyt tam˝e by∏ za
d∏ugi, czy te˝ nagle pozostali dwaj zacz´li si´ Êpieszyç, faktem jest, ˝e jak Marek
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wyszed∏ z toalety, zdà˝y∏ ju˝ tylko zauwa˝yç, jak z parkingu wyje˝d˝a pomalowany w znane kolory pojazd i znika w ciemnoÊciach na autostradzie. Cz∏owiek
zosta∏ tak jak sta∏ – w marynarce i bez dokumentów, a tak˝e wi´kszoÊciowych zasobów gotówkowych, zostawionych nieopatrznie w samochodzie. W rozpaczy
wybieg∏ na skraj drogi i zaczà∏ rozpaczliwie wymachiwaç r´kami, co mo˝na tylko
poczytaç za ma∏y akt wielkiej wiary.
I wyobraêcie sobie, szanowni Paƒstwo, ˝e w powiedzeniu, i˝ wiara czyni
cuda, jest jakaÊ prawda. Oto w jednym
z mknàcych po autostradzie samochodów podà˝ali na ten sam turniej inni polscy bryd˝yÊci z Lublina, którzy dostrzegli
wymachujàcego r´kami Marka B. Miejsce
w samochodzie si´ znalaz∏o i od tej chwili najwa˝niejszym problemem Marka by∏o, jak przekroczyç kolejnà granic´.
OpatrznoÊç jednak czuwa∏a w tym skàdinàd pechowym dla Marka B. dniu. Par´
kilometrów przed granicà austriacko-w∏oskà przeje˝d˝ajàcy dostrzegli znane
barwy Africa Corps przy kolejnym przydro˝nym zajeêdzie.
Kiedy nowi goÊcie weszli do baru,
kontynuujàcy rozmow´ o znanym ju˝
rozdaniu Zbyszek odwróci∏ si´ i na widok
wchodzàcego Marka B. powiedzia∏:
– Wiesz Marek, doszliÊmy do wniosku, ˝e jednak nie powinieneÊ by∏ kontrowaç tych dwóch pików.
Reszta podró˝y ju˝ nie godna jest ja♦
kiejkolwiek wzmianki.
Ksi´garnia Âwiata Bryd˝a poleca:

W∏adys∏aw Izdebski

SZKO¸A BRYD˚A
PODSTAWOWA

a∏a
doskon
icjuszy
w
o
n
a
dl
Nauka bryd˝a od podstaw
rabat do 25%
Âwiat Bryd˝a
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Bryd˝ w gminie
Olgierd Rodziewicz

Bryd˝owa stolica Wielkopolski – Szamotu∏y
Oto mamy na mapie Polski wielkie
miasta, w Wielkopolsce mamy Poznaƒ.
Ale jeÊli by wziàç pod uwag´ bryd˝a, to
Êmiem powiedzieç, ˝e do miana bryd˝owej stolicy naszego regionu zaczynajà
pretendowaç Szamotu∏y!
A to zas∏uga Jasia Grygiera, który zorganizowa∏ ju˝ mistrzostwa Polski m∏odzików, prowadzi prac´ z grupà m∏odzie˝y
szkolnej, która zacz´∏a graç ju˝ w bryd˝owej lidze, a do tego raz w miesiàcu
w niedziel´ mo˝na zagraç turniej z cyklu
Grand Prix Szamotu∏ – barometr, z szybka obs∏ugà, no i tymi wynikami, które
mo˝emy Êledziç na bie˝àco.
W Poznaniu na cotygodniowym turnieju par nie mamy takiego komfortu.
Ach, ta m∏odzie˝! W Szamotu∏ach
uczymy si´ licytacji naturalnej! Wiele par
mia∏o k∏opoty z takà oto r´kà:
♠ K D 10 9 7 5 3 ♥ A W 8 6 2 ♦ A ♣ —
wielu, ale nie m∏oda para Marcin Dorny –
Maciej Naro˝ny. Jeden z powy˝szà kartà
otworzy∏ silne 2♠, drugi zalicytowa∏ pozytywne 3♥, teraz pragmatyczne 6♥ i moja
partnerka nie uwierzy∏a, ˝e przeciwnicy
wiedzà, co robià, skontrowa∏a, oby∏o si´
bez rekontry, ale i tak top dla m∏odych.
Warto dodaç, ˝e ta sama para dwie
rundy przedtem wpad∏a z kontrà bez czterech, za osiemset. ˚adnych wyzwisk, dyskusji! Niestety, starsze bryd˝owe pokolenie
daje przyk∏ady wprost przeciwne. Wyzwiska, namys∏y, rzucanie kartami… Panowie,
nast´pnym razem podam nazwiska!
Bywajà tak˝e rozdania techniczne:
Turniej par; obie przed, rozd. N.
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♠ A W 10 6 3
♥4
♦ AK54
♣KDW
♠ K872
♠5
N
♥W65
W E ♥ A D 10 9 8 3 2
♦ 62
♦ D 10 8 3
S
♣ A432
♣8
♠ D94
♥K7
♦ W97
♣ 10 9 7 6 5
Z pozycji N rozgrywamy 4♠, po
standardowym wiÊcie w ósemk´ trefl,
Âwiat Bryd˝a

W dn. 26.01–03.02.2002 r. odby∏ si´ w Szamotu∏ach, w czasie zimowych ferii, Centralny Obóz Bryd˝owy
PZBS m∏odzie˝y szkolnej (70 dzieci). Atrakcji nie brakowa∏o: p∏ywalnia, koszykówka, siatkówka, wycieczki piesze
i autokarowe i oczywiÊcie bryd˝.
Na zdj´ciu zdobywcy 3. miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski M∏odzie˝y Szkolnej, Pawe∏ OÊciak i Tomek
Gawraczyƒski z Warszawy, w otoczeniu oficjalnych goÊci na zamkni´ciu zimowiska.

W podaje przebitk´, a E, z braku lepszej kontynuacji, gra asa kier i kiera. Co
wyrzucasz z r´ki? Ewa, moja pranerka,
wyrzuci∏a waleta trefl i zagra∏a ♠9 na
impas. W pe∏ni ukaza∏ si´ rozk∏ad czarnych kolorów, na odblokowane 10 i 9
trefl wylecia∏y dwa kara i dokoƒczenie
impasowania damà pik dokoƒczy∏o
dzie∏a. ¸adne i proste, prawda? Czy na
pewno? Na naszym turnieju widnia∏o
wiele wpadek!
A czy po serii ca∏kiem prostych b∏´dów dostrzeg∏byÊ, Czytelniku, taki pi´kny
przymusik:
Turniej par; obie po, rozd. N.

♠ KW5
♥AD2
♦ A85
♣AD73

N

S

♠ D432
♥ K 10 8 6
♦ K 10 2
♣W9

Rozgrywasz z pozycji S kontrakt 3BA,
wist ♥5. Puszczasz do r´ki, od E ♥3.
Grasz nast´pnie do waleta pik, który bierze lew´, odgrywasz dwa kiery (E wyrzuca karo) i dalej grasz króla pik. W bierze lew´ i gra ♦D? Oto pozycja, jak
grasz?
Turniej par; obie po, rozd. N.

♠5
♥—
♦ A85
♣AD73

N
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S

♠ D4
♥K
♦ K 10 2
♣W9

Moja partnerka wzi´∏a królem karo,
zagra∏a waleta trefl do króla i asa, nast´pnie pika, ale tu, niestety, W nie do∏o˝y∏.
Nic to, pomyÊla∏a. Odegra∏a króla kier
(ze sto∏u ♣3) i zagra∏a ostatniego pika!!!
Oto ca∏oÊç rozdania:
Turniej par; obie po, rozd. N.

♠ A7
♥W975
♦ DW6
♣ K 10 8 2

♠ KW5
♥AD2
♦ A85
♣AD73
N
W

E
S

♠ D432
♥ K 10 8 6
♦ K 10 2
♣W9

♠ 10 9 8 6
♥43
♦ 9743
♣654

Do trzeciego pika W jeszcze móg∏
do∏o˝yç trefla, ale na zgranà ♠4, którà
bra∏ (!!!) jego partner, musia∏ rozstaç
si´ albo z karem, pozwalajàc dziesiàtce
w r´ce wziàç lew´, albo z ósemkà
trefl, a wtedy wzi´∏aby ♣7 ze sto∏u. A
motto z tego takie: graj bracie do koƒca, a czasami spotka Ci´ zas∏u˝ona nagroda!
Zapraszamy do Szamotu∏, co miesiàc
turniej, a tu˝ obok pi´kna p∏ywalnia, ˝eby
po turnieju ostudziç rozpalone g∏owy.
Bomba, na mnie dzia∏a!
♦

Technika

Bryd˝owe fundamenty
Rozwiàzanie problemów ze str. 21
Licytacja
jednà lew´.

♠ K8
♥AW87
♦W
♣ AKW863

♠ D652
♥ 10 9 4 2
♦ K76
♣92
N
W

E
S

♠ W 10 9
♥K6
♦ 10 8 5 4
♣ 10 7 5 4

♠ A743
♥D53
♦ AD932
♣D

W

N

E

S

—
ktr.
2♣

—
pas
pas

—
1♠
?

1♦
pas

Tak, 1♠ jest poprawnà licytacjà. Wywo∏awcza kontra zapewnia fity w kolorach starszych (3-4 karty). Wi´c dosyç
cz´sto spotkamy u partnera 4 piki, na
pewno zdecydowanie cz´Êciej ni˝ cztery
trefle, zw∏aszcza ˝e dopuszczamy kontr´
wywo∏awczà z dubletonem trefl, ale nie
z dubletonem starszym. Statystycznie,
mamy wi´c wi´kszà szans´, i˝ 1♠ b´dzie
lepszà decyzjà ni˝ 2♣.
2♣ partnera ujawni∏o objaÊniajàcy
charakter kontry, tj. 5+trefli i 16+PC, lecz
nie forsuje dalszej licytacji. Przy czym nie
ka˝de 16 PC upowa˝nia do kontry objaÊniajàcej, na pewno nie w uk∏adzie
5-3-3-2. A wi´c, jeÊli kontrujàcy ma tylko
16 PC, to z interesujàcym uk∏adem r´ki.
Czy E ma pasowaç, czy te˝ podtrzymaç dalszà licytacj´?
By nale˝ycie odpowiedzieç na to pytanie, musimy wiedzieç, jakich statystycznych wartoÊci spodziewa si´ u nas
partner. Mówi o tym tzw. bilans statystyczny. Otó˝ w pierwszym okrà˝eniu
licytacji partner zak∏ada, i˝ zastanie
u nas dwie statystyczne lewy. Tak wi´c
kontrujàc, partner za∏o˝y∏ u nas dwie
lewy (my, licytujàc 1♠, wiemy, ˝e oczekiwania jego zawiedliÊmy). Ka˝de nast´pne okrà˝enie licytacji oczekiwania
te obni˝a. Tak wi´c 2♣ zalicytowane
jest ju˝ tylko do jednej statystycznej lewy w r´ku E. Do dalszej licytacji upowa˝niaç nas mo˝e nadwy˝ka w sile karty. Czy jà mamy? Partner liczy u nas na

My mamy: 4 PC, cztery
atuty (za dziewiàty atut – 1 pkt) i dubletona (1 pkt). Razem – 6 pkt. Przy czym
mo˝emy si´ spodziewaç, i˝ nasze figury
w kolorach starszych tworzà baz´
(patrz ÂB – 9/01), sà grajàce. Tak wi´c
mamy nadwy˝k´ jednej lewy i licytacj´
zdecydowanie powinniÊmy podtrzymaç, g∏oszàc 3♣. S∏usznoÊç naszej decyzji potwierdza diagram rozdania –
wychodzi nam 5♣.
Wskazówka:
W sytuacjach decyzyjnych (granicznych) gracz posiadajàcy silnà r´k´ powinien byç pesymistà (licytowaç do ty∏u –
nieco zani˝aç bilans), gracz z r´ka s∏abà –
licytowaç do przodu (nieco naciàgaç bilans), podtrzymywaç licytacj´.

Wist
♠ 10 8 6
♥ A D 10 8 6 2
♦7
♣763
♠ A4
♥75
♦ KD854
♣ D542

Ty

♠ 72
N
W E ♥KW94
♦ A 10 3 2
S
♣ 10 9 8
♠ KDW953
♥3
♦ W96
♣AKW
W pe∏ni kontrolujesz kolor kierowy,
wi´c przez ten kolor rozgrywajàcy gry
nie wygra. Nie ma wi´c powodu, by
spieszyç si´ z otwieraniem trefli. Ty
o tym wiesz, ale partner, gdy pozwolisz
mu wziàç lew´, nie znajàc rozk∏adu figur
kierowych, mo˝e w drugiej lewie przystàpiç do szturmu na kolor treflowy. By∏oby to dobrà strategià np. przy takiej r´ce rozgrywajàcego:
♠ K D W 9 5 ♥ K W ♦ W 6 ♣ A W 10 8
Przejmij wi´c króla karo asem i zagraj
w pika, pokazujàc partnerowi w∏aÊciwà lini´ obrony.
Po dwukrotnym z∏àczeniu atutów
rozgrywajàcy zapewne spróbuje impasu treflowego. Teraz na wysokoÊci
zadania musi stanàç Twój partner i koniecznie zagraç w kiera. Gdyby zanienr 5 (142) maj 2002

cha∏ tego zagrania, odchodzàc „bezpiecznie” w trefla, S móg∏by wykorzystaç danà mu szans´. Zagra∏by ♦W,
pod∏o˝onà dam´ zabi∏ atutem, wróci∏
do r´ki treflem i grajàc do koƒca piki
ustawi∏ Ci´ w przymusie karowo-kierowym.

Rozgrywka

♠ AKW76
♥8
♦ KDW53
♣ 76

♠ 9832
♥KDW53
♦ A8
♣D3
♠ D 10 5
N
♥
10 6 4
W E
♦ 10 4 2
S
♣A854
♠4
♥A972
♦ 976
♣ K W 10 9 2

Skok e-S-a na 4♥ wskazuje na czterokartowy fit oraz silnie sugeruje krótkoÊç w kolorze bocznym. Gdyby S
mia∏ singletona karo, to prawdopodobnie przejà∏by króla kier asem, by
zagraç w karo. A ju˝ na pewno tak by
postàpi∏, gdyby mia∏ singla karo i 2-3
piki. Przy czterech pikach móg∏by wybraç gr´ na skrót atutowy. Wtedy jednak tak˝e przejà∏by króla kier asem, by
w∏asnor´cznie zapewniç kontynuowanie kierów do skrótu. Poniewa˝ S nie
przejà∏ króla kier, wi´c mo˝emy mieç
niemal pewnoÊç, i˝ jego krótkoÊç jest
w pikach. Z kolei N, widzàc w swym
r´ku 4 piki, próbuje uzyskaç przewag´
atutowà.
PrzepuÊç wi´c drugiego kiera, wyrzucajàc z r´ki przegrywajàcego trefla. Zabij
trzeciego kiera, zagraj tylko raz pika (do
damy w stole) i wytràç asa karo przed
atutowaniem. Piki dziadka uchronià Ci´
przed kolejnym skrótem i zapewnià komunikacj´ z r´kà, potrzebnà do odebrania atutów.
♦

WYDARZENIA, WYNIKI, LINKI
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Relacje

Prokom Software Grand Prix Polski 2002
Kraków
Kolejny turniej z cyklu Prokom Software
Grand Prix Polski 2002 odby∏ si´ w dniu 24
marca w Krakowie. Wystartowa∏y w nim a˝
152 pary, co jest dotychczasowym rekordem
tegorocznej edycji imprezy. WÊród uczestników znalaz∏o si´ wielu utytu∏owanych graczy.
Krakowskà rywalizacj´ zdecydowanie wygrali Marek Witek z Adamem ˚mudziƒskim (65,33% z dwóch sesji). Na drugim
miejscu uplasowali si´ Sylwester M∏ynarczuk z Arturem Rutkowskim (60,61%),
a na trzecim Cezary Góra z Jaros∏awem
Figlusem (59,71%).
WÊród wielu interesujàcych rozdaƒ
znalaz∏o si´ poni˝sze:
Strona WE po partii, rozdawa∏ W.

♠ 65
♥AD3
♦ 8654
♣ K 10 6 5

♠ DW874
♥W62
♦ A3
♣ A73

W

N
W

E
S

♠ AK93
♥7
♦ KD72
♣D982

♠ 10 2
♥ K 10 9 8 5 4
♦ W 10 9
♣W4
N

E

S

1♠
pas
3♥
pas
4 ♣2
pas
4 ♦3
pas
?
1 splinter; 3, 4 cue-bidy
JeÊli licytacja rozpoczyna∏a si´ podobnie
jak wy˝ej, graczom WE trudno by∏o zatrzymaç si´ przed szlemikiem i blisko 20%
1
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par wylàdowa∏o w 6♠. Nie by∏ to kontrakt
najwy˝szej klasy, niemniej jednak najcz´Êciej pada∏ wist atutowy i szlemika mo˝na
by∏o wygraç (albo wziàç dwanaÊcie lew,
grajàc koƒcówk´, co w turnieju na maksy
te˝ jest przecie˝ wielce istotne). Wystarcza∏o oddaç lew´ kierowà, a potem przebiç na stole dwa kiery i Êciàgnàç pozosta∏e
piki (przedtem dobrze by∏o odegraç te˝
♣A). W koƒcówce gracz N znajdowa∏ si´
w prostym, karowo-treflowym przymusie
i dwunastà lew´ rozgrywajàcego bra∏a ♣D
w r´ce albo ♦7 w dziadku.
W protoko∏ach dominowa∏y zapisy 680
dla WE, znalaz∏o si´ tam te˝ blisko pi´tnaÊcie 1430-tek. Ale by∏o te˝ kilkanaÊcie rezultatów 650 dla WE oraz kilka setek dla strony przeciwnej. Wynika z tego, ˝e niektórzy
gracze nie potrafili ustawiç opisanego przymusu albo… dostawali ze strony przeciwników N okrutny wist w karo. Potem – po
dojÊciu kierem – obroƒcy zagrywali w karo
raz jeszcze, ostatecznie niszczàc przeciwnikowi koniecznà do wyegzekwowania zwyci´skiego przymusu lini´ komunikacyjnà.
Prokom Software Grand Prix Polski 2002
by∏o pierwszà imprezà zorganizowanà
przez nowo wybrany zarzàd Ma∏opolskiego Zwiàzku Bryd˝a Sportowego z prezesem Leszkiem Nowakiem na czele.

szard Prokop stworzyli wr´cz cieplarniane
warunki gry dla polskiej czo∏ówki. Tradycyjnie w po∏owie marca organizowany
jest Mityng hotelu „Senator”. Dwusesyjny
turniej par jest zarazem turniejem eliminacyjnym GP. O ile Ryszard Prokop jest jedynie kibicem, to Stanis∏aw Pajàk jest
czynnym zawodnikiem. W poni˝szym
rozdaniu Pajàk udowodni∏, ˝e nieobce mu
sà zaawansowane techniki rozgrywkowe.
Obie po, rozdawa∏ W.

♠ W62
♥ D W 10 4 3
♦ AW982
♣—

Starachowice
Ju˝ drugi rok funkcjonuje Centralny
OÊrodek Bryd˝owy w hotelu „Senator”.
Gospodarze obiektu Stanis∏aw Pajàk i Ry-

Przed turniejem dwaj znamienici krakowianie, Jan Blajda i Andrzej Wilkosz, otrzymali medale 45-lecia PZBS.
Od lewej: Jan Blajda - wieloletni prezes OZBS w Krakowie, Witold Wàsak - wiceprezes PZBS, Andrzej Wilkosz,
Leszek Nowak - prezes Ma∏opolskiego ZBS.
Âwiat Bryd˝a

Zwyci´zcy ze Starachowic: Sylwester M∏ynarczuk
(z lewej) i Artur Rutkowski (z prawej). W Êrodku gospodarz
– wspó∏w∏aÊciciel hotelu „Senator” – Stanis∏aw Pajàk.
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W

♠ AK54
♥A6
♦ 643
♣8765
N
W

E
S

♠ D 10 9 7
♥K8
♦ D75
♣AKD3
N

♠ 83
♥9752
♦ K 10
♣ W 10 9 4 2

E

S

S. Kuty∏a P. Kucharski P. Tuszyƒski S. Pajàk

2♦
pas
2♥
2 BA
pas
3♣
pas
3♠
pas
4♠
pas…
Po wiÊcie damà kier – na pierwszy rzut
oka wyglàda, ˝e trzeba oddaç trzy kara i trefla. Pajàk rozwiàza∏ ten problem bezb∏´dnie.
Kiera zabi∏ w r´ku, odatutowa∏ trzykrotnie
i zagra∏ asa trefl. Rozk∏ad ca∏ego rozdania
ukaza∏ si´ jak d∏oni. Pajàk doszed∏ do sto∏u
kierem i zagra∏ karo. Tuszyƒski wskoczy∏
królem i kontynuowa∏ treflem, ale rozgrywajàcy by∏ ju˝ w domu. Zabi∏ i zagra∏ kolejne karo. Bez znaczenia kto si´ utrzyma.
Wpustka by∏a nieuchronna. Swoje da∏o
86,1%.
♦
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Problemy – rozwiàzania
Trudne problemy

Pierwszy wist

Rozwiàzanie problemu ze str. 21

Rozwiàzania problemów ze str. 18
Mecz; obie strony przed partià.
W ka˝dym z problemów zajmujesz
pozycj´ W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wistu.
1.

Mecz; NS po, rozd. E.

♠ W98765
♥5
♦ K 10 8 5 2
♣D

♠ D 10 4
♥ 10 4 3 2
♦ AD
♣7654
N
W

E
S

♠ K32
♥W76
♦ W7
♣AKW92

♠A
♥AKD98
♦ 9643
♣ 10 8 3

OczywiÊcie, impas karo musi wychodziç, zatem ♠K jest na pewno u E. Jaki
jest rozk∏ad kolorów u przeciwników?
W ma dok∏adnie 6 pików – gdyby
mia∏ mniej, partner uzgodni∏by mu kolor,
gdyby mia∏ siedmiokart – nie zg∏asza∏by
kar na wysokoÊci trzech. Ile W ma kar?
Na pewno pi´ç – jest ca∏kiem niemo˝liwe, by W licytowa∏ tak z uk∏adem 6-2-4-1, a ponadto wtedy na pewno nie wyrzuci∏y kara do czwartego trefla. Zatem
W nie ma wi´cej kierów i musisz zaimpasowaç waleta u E. Przejdê impasem
karowym na stó∏ i zagraj kiera do dziewiàtki w r´ce. W tej lewie W mo˝e pozbyç si´ pika, ale gdy Êciàgniesz dam´ kier
– znajdzie si´ w przymusie (pod warunkiem, ˝e ma waleta pik).
Mecz; NS po, rozd. E.

♠ W98
♥—
♦ K 10 8
♣—

♠ D 10 4
♥ 10 4
♦A
♣—
N
W

E
S

♠A
♥D8
♦ 964
♣—

Ty

N

—
—
pas
2♦
pas
4♥
Twoja W r´ka:

E

—
pas
pas…

S

1♥
2 BA

♠KD6 ♥D75 ♦8642 ♣D65
Zawistuj ♠D. Rozgrywajàcy b´dzie
najprawdopodobniej w stanie wyrzuciç
swoje przegrywajàce na kara, obroƒcy powinni zatem jak najszybciej zdjàç nale˝ne im
lewy w kolorach czarnych. Logicznym uzupe∏nieniem przedstawionej przed miesiàcem konwencji wistowej jest ustalenie, ˝e
wist damà – podobnie jak pierwsze wyjÊcie
asem – prosi partnera o do∏o˝enie marki-demarki. Poniewa˝ teraz chodzi Ci przede
wszystkim o to, czy w drugiej lewie b´dzie
mo˝na kontynuowaç piki (a nie o iloÊciowy
rozk∏ad tego koloru) – wychodzisz damà.
2.
Ty

N

E

S

—
1♠
pas
2 ♣1
pas
2♠
pas
2 BA2
pas
3 BA
pas…
1 naturalne; 2 naturalne, nieforsujàce
Twoja W r´ka:
a.
♠AW3 ♥K642 ♦8642 ♣97

♠ K32
♥W
♦W
♣2

– JeÊli W zrzuci pika, zagrasz asa w tym
kolorze, wejdziesz na stó∏ asem karo i grajàc dam´ pik, wyrobisz dziesiàtk´.
– JeÊli W pozb´dzie si´ blotki karo,
odegrasz asy w odwrotnej kolejnoÊci
i przebijesz karo.
♦

Zawistuj ♥2, czyli aktywnie. Wprawdzie przeciwnicy sà dok∏adnie zlimitowani,
a ich kontrakt wyglàda na beznadwy˝kowy, co na ogó∏ sugeruje obron´ pasywnà,
Twoje honory sà jednak bardzo êle umiejscowione. As z waletem w pikach le˝à pod
pikami dziadka, tak˝e hipotetyczne treflowe honory partnera znajdujà si´ przed
longerem rozgrywajàcego. Musicie zatem
szybko wyrobiç i odebraç swoje lewy. Takà szans´ daje tylko wist kierowy – gdy
partner ma w tym kolorze np. ♥A D x,
♥A W 10, ♥D W x czy ♥D 10 9.
nr 5 (142) maj 2002

b.
♠86 ♥K642 ♦8642 ♣KW4
Zawistuj ♦6, czyli zagraj pasywnie.
Tym razem, przy zlimitowanych przeciwnikach, Twoje karty le˝à bardzo korzystnie
dla waszej strony. Masz dwa stopery za treflami rozgrywajàcego, a Twoja konfiguracja
pików daje du˝à nadziej´, ˝e partner zacina
ten kolor. Nie wychylaj si´ zatem z wistem
kierowym, tylko zagraj bezpiecznie w karo.
3.
Ty

N

—
1♠
pas
2♦
pas…
1 naturalne
Twoja W r´ka:
a.

E

pas
pas

S

2 ♣1
3 BA

♠85 ♥D954 ♦A62 ♣A754
Zawistuj ♥4, czyli aktywnie. Masz
wprawdzie dwa m∏odsze asy, którymi na
pewno dojdziesz do r´ki, trudno jednak powiedzieç, aby by∏y to powa˝ne zaci´cia
w kolorach przeciwników (brakuje przy nich
wysokich blotek, zw∏aszcza w treflach). Mo˝e wydaç Ci si´ to dziwne, ale dwa dobrze
po∏o˝one króle (za longerami przeciwników)
znacznie bardziej sugerujà obron´ pasywnà,
ani˝eli dwa asy. Obie konfiguracje odegrajà
bowiem podobnà rol´ defensywnà, w drugim przypadku pozostaje jednak mniej punktów/honorów dla Twojego partnera (bilans).
b.
♠6 ♥KW93 ♦854 ♣KW975
Zawistuj ♦5 – pasywnie. Normalnie
– po sekwencji przedstawionej w tym
problemie nale˝y atakowaç (wistowaç aktywnie), powy˝sza r´ka stanowi jednak
bardzo wyraêny i w pe∏ni zrozumia∏y wyjàtek od tej regu∏y. Rozk∏ady sà tu bowiem
wyjàtkowo niekorzystne dla rozgrywajàcego – nale˝y wi´c pozostawiç go sam na
sam z jego problemami, których na pewno nie b´dzie w stanie rozwiàzaç. Dynamiczny wist kierowy nale˝y bezwzgl´dnie
odrzuciç i wyjÊç pasywnie w kara.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Pojedynek licytacyjny
W dzisiejszym POJEDYNKU czeka na
Paƒstwa nieco egzotyki, zaprezentujemy
w nim bowiem czo∏owà par´ kobiecà
z dalekich Chin – Gu Ling – Zhang Ya
Lan. W ciàgu ostatnich kilkunastu lat zawodniczki te by∏y jednym z najlepszych
duetów swojego kraju i w ogromnym
stopniu przyczyni∏y si´ do awansu chiƒskiego bryd˝a kobiecego na wy˝yny
Êwiatowe. Podobnie jak zdecydowana
wi´kszoÊç graczy z Dalekiego Wschodu,
panie Gu i Zhang licytujà systemem
opartym na Precision Club, charakterystycznymi cechami którego sà: silne
otwarcie 1♣, przygotowawcze otwarcie
1♦, limitowane otwarcia 1♥/♠ – z co najmniej pi´cioma kartami w kolorze,
otwarcie 1BA w sile 13–15 PC oraz naturalne otwarcie 2♣ (ju˝ wiele lat temu
w∏àczone tak˝e do naszego Wspólnego
J´zyka). Z radoÊcià przypominamy system stworzony przez pana C.C. Wei,
Amerykanina pochodzenia chiƒskiego,
niegdyÊ bardzo popularny tak˝e w Polsce. Dzisiaj gra nim ju˝ jednak niewiele
par. Jak zwykle, przed dalszà lekturà zapraszamy Paƒstwa do samodzielnego
przelicytowania pojedynkowych rozk∏adów – r´ce W znajdujà si´ na str. 27,
a r´ce E na str. 49.

Omówienie oraz tabela wyników
Wszystkie rozdania pochodzà
z turnieju na maksy.
1. Obie strony przed partià, rozdawa∏
N; N otwiera 1♦.
♠ K 10 9 4 2
♥D653
♦ D9
♣ 82

N
W

E
S

Gu

-— (1 ♦)
1♠
3♥
pas
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♠ AD83
♥W87
♦ A K W 10
♣97

Zhang

ktr.
2♠
3♠

Zhang nie mog∏a wejÊç 1BA, gdy˝ przyrzeka∏oby to si∏´ 16–18 PC, zg∏osi∏a wi´c
wywo∏awczà kontr´. W nast´pnym
okrà˝eniu zawodniczka E podnios∏a kolor
odpowiedzi partnerki (1♠ do 2♠), ale na
Âwiat Bryd˝a

jej inwit do koƒcówki (3♥) zareagowa∏a
negatywnie. Zhang mia∏a wprawdzie 15
PC, ale by∏y one zbite w dwóch kolorach,
zw∏aszcza karowym, nie dysponowa∏a te˝
odpowiednià pomocà w kolorze wskazanym przez Gu (kierach). Dzi´ki temu
Chinkom uda∏o zatrzymaç si´ na jeszcze
rozsàdnym poziomie.
PUNKTACJA:
2♠ – 20; 3♠ – 18; 2♥, 4♠ – 12; 1BA,
3♥ – 5; 2BA – 3; 3BA – 2
2. Strona NS po partii, rozdawa∏ E.
♠ K543
♥A952
♦ 10 7 4 3 2
♣—

N
W

E
S

Gu

♠ ADW
♥K53
♦ AK
♣86532

Zhang

1♣
1 BA
2♦

—
1♦
2♣
pas

Znaczenie poszczególnych zapowiedzi: 1♣ – 16+ PC w sk∏adzie dowolnym;
1♦ – zazwyczaj negat: 0-7 PC w sk∏adzie
dowolnym; 1BA – 16-18 PC w sk∏adzie
zrównowa˝onym; 2♣ – Stayman; 2♦ –
brak starszych czwórek. Po uzyskaniu tej
ostatniej informacji Gu zdecydowa∏a si´
spasowaç na zapowiedê jà przekazujàcà.
Nie by∏ to superpomys∏, niemniej jednak
i wyrozumowane dojÊcie do optymalnych 4♠ (nawet po wiÊcie w atu weêmie
si´ trzy honory pikowe w r´ce E, trzy
przebitki treflowe u W oraz ♥A K i ♦A K)
jawi si´ jako zadanie niezwykle trudne.
PUNKTACJA:
4♠ – 20; 3♠ – 18; 3♥ – 15; 2BA – 13;
2♦ – 11; 3♦ – 9; 3BA, 4♥ – 7; 4♦ – 5
3. Strona WE po partii, rozdawa∏ S.
♠ K53
♥ W 10 9 7 2
♦—
♣ AW952

N
W

E
S

♠ AD7
♥AD53
♦ D4
♣ D 10 6 3

Gu

Zhang

pas
2♦
3♣
6♥

1 BA
2♠
4♥
pas

Zhang zani˝y∏a nieco wartoÊç swojej r´ki (cztery damy, na ogó∏ niskie blotki) i zanr 5 (142) maj 2002

kwalifikowa∏a jà do otwarcia 1BA (13–15
PC). Gu odpowiedzia∏a transferem na kiery
2♦, który jej partnerka z entuzjazmem
przyj´∏a. Dwa piki Zhang mówi∏y o maksimum otwarcia, dobrym czterokartowym ficie kierowym oraz wartoÊciach pikowych.
W tym momencie Gu, z r´kà zawierajàcà
jedynie dziewi´ç miltonów, dojrza∏a szans´
na uk∏adowego szlemika – ju˝ osiem-dziewi´ç treflowo-kierowych punktów w r´ce
partnerki czyni∏o gr´ premiowà kontraktem
wielce szansownym. Na razie Gu zalicytowa∏a inwitujàce koƒcówk´ 3♣, kiedy jednak Zhang inwit ten przyj´∏a, skaczàc na
4♥, zawodniczka W by∏a ju˝ pewna, ˝e
szlemik kierowy to b´dzie w tym rozdaniu
to. I mia∏a racj´, do wygrania 6♥ wystarczy
bowiem, aby uda∏ si´ jeden z dwóch impasów – karowy albo treflowy.
PUNKTACJA:
6♥ – 20; 6♣ – 15; 4♥ – 9; 5♥ – 7;
5♣ – 2
4. Obie strony po partii, rozdawa∏ W.
♠ KD9532
♥AW6
♦ 10 4
♣ 87

N
W

E
S

Gu

♠4
♥KD742
♦ AKD62
♣ D 10

Zhang

2♠
3♥
4♥
pas
Znaczenie poszczególnych zapowiedzi: 2♠ – s∏abe dwa, ale w za∏o˝eniach
popartyjnych otwarcie solidne (albo bardzo dobry kolor pikowy, albo ∏adne 10-11
PC); 3♥ – naturalny forsing; 4♥ – fit kierowy, brak cue-bidów w treflach i karach; pas – wszystko jasne!
PUNKTACJA:
4♥ – 20; 3♥ – 12; 2♠, 3♦ – 8; 4♦ –
4; 3♠, 3BA – 3
5. Strona NS po partii, rozdawa∏ N.
♠2
♥AW876
♦ A5
♣ AKW84

N
W

E
S

♠ DW865
♥42
♦ D 10
♣ 10 7 6 5

Gu

Zhang

—
1♣
1♥
2♣
pas

pas
1♦
1♠
2♠

Technika
Znaczenie poszczególnych zapowiedzi:
1♣ – 16+ PC; 1♦ – 0-7 PC; 1♥ – odzywka
sztuczna, licytowana z wieloma typami ràk,
partner musi po niej zapowiedzieç 1♠; 1♠ –
automatyczne; 2♣ – naturalne, przyrzekajà uk∏ad co najmniej 5-4 w kierach i treflach
(bez wskazania koloru d∏u˝szego); 2♠ –
w Êwietle powy˝szych informacji decyzja
niezbyt zrozumia∏a. Przecie˝ fit treflowy zosta∏ ju˝ zlokalizowany, a szansa, aby partnerka znalaz∏a jeszcze fit pikowy, by∏a przecie˝ minimalna.
PUNKTACJA:
3♣ – 20; 2♥ – 16; 4♣ – 12; 3♥ – 10;
2♠, 2BA, 5♣ – 5; 4♥ – 3; 3BA – 2
6. Strona WE po partii, rozdawa∏ E.
♠2
♥W5
♦ DW86
♣ D W 10 8 5 3

N
W

E
S

Gu

♠ KDW53
♥A952
♦ K9
♣A7

Zhang

1♣
1♠
2♥
pas

—
1♦
2♣
2 BA

Poczàtek jak poprzednio, dalsza licytacja naturalna (po sekwencji 1♣ – 1♦
wszystkie inne zapowiedzi otwierajàcego, poza 1♥, sà naturalne; tu 1♠ przyrzek∏
kolor co najmniej pi´ciokartowy). W
trzecim okrà˝eniu Gu chcia∏a za wszelkà
cen´ pokazaç, ˝e ma gór´ negatu, stàd
jej zapowiedê 2BA, a nie 3♣. Wybór
ten okaza∏ si´ jednak szalenie nietrafny.
PUNKTACJA:
3♣ – 20; 1♠ – 14; 4♣ – 12; 2♠ – 10;
1BA – 8; 2♥, 2BA, 5♣ – 3; 3BA – 1
7. Obie strony po partii, rozdawa∏ S.
♠ AKW
♥ K W 10
♦ AW5
♣ K D W 10

N
W

E
S

Gu

1♣
1♥
2 BA
3 BA

♠ D 10 6 5 4
♥4
♦ 10 8 3
♣A762

Zhang

1♦
1♠
3♥
pas

Po sztucznym 1♥ i automatycznym 1♠
– Gu, skaczàc na 2BA, wskaza∏a r´k´
w sk∏adzie zrównowa˝onym i sile 23-24
PC. A w nast´pnym okrà˝eniu, mimo ˝e
posiada∏a znakomity fit pikowy, uchyli∏a
si´ od przyj´cia transferu (3♥) partnerki.
I tym razem trafi∏a bezb∏´dnie – chocia˝
E mia∏a r´k´ z singletonem, optymalnym
kontraktem w turnieju na maksy by∏a

koƒcówka bezatutowa.
PUNKTACJA:
4BA – 20; 6♣ (W) – 16; 6♣ (E) – 14;
4♠, 5BA – 12; 5♠ – 10; 5♣ – 5; 6♠, 6BA
–1
8. Obie strony przed partià, rozdawa∏ W.
♠D
♥853
♦ K W 10 9 6
♣ A742

N
W

E
S

Gu

♠ A86
♥AKD942
♦ AD
♣93

Zhang

1♣
2 BA
3♥
4♠
5♦
7♥

pas
2♦
3♣
4♥
5♣
6♦
pas

Znaczenie poszczególnych odzywek:
2♦ – odpowiedê pozytywna: 8+ PC,
5+♦; 2BA – sztuczne wskazanie co najmniej pi´ciokartowego longera kierowego; 3♣, 3♥, 4♥ – zapowiedzi naturalne;
4♠, 5♣, 5♦, 6♦ – cue-bidy; 7♥ – konkluzja. Bez informacji o pe∏nych karach
Zhang nie mia∏a ˝adnych podstaw do zapowiedzenia jeszcze lepszego szlema
w bez atu.
PUNKTACJA:
7BA – 20; 7♥ – 18; 7♦ – 16; 6BA –
12; 6♥ – 10; 6♦ – 8; 5BA – 5; 5♥ – 3
9. Strona WE po partii, rozdawa∏ N;
N otwiera 1BA (12-14 PC), a S – jeÊli jest
to mo˝liwe – licytuje naturalne 2♦.
♠ W642
♥D73
♦ 10
♣ D 10 9 8 7

N
W

E
S

Gu

— (1 BA)
pas
2♠
4♠

♠ AK9
♥AK
♦ A94
♣A6432

Zhang

ktr. (2 ♦)
ktr.
3♠
pas

Chinkom nie uda∏o si´ wyjÊç zupe∏nie
obronnà r´kà z tej trudnej próby. Obie
kontry Zhang by∏y si∏owe, druga jeszcze
mocniejsza od pierwszej. Gu uchyli∏a jà
na zasadzie, ˝e na linii WE musi byç do
wygrania jakiÊ bardzo dobry kontrakt.
Mia∏a racj´ – kontrakt taki istnia∏ (6♣!),
Azjatkom nie uda∏o si´ jednak do niego
nawet zbli˝yç. Gdyby Gu nie postawi∏a
tak mocno na kolor starszy (zg∏aszajàc
2♠, które jej partnerka podnios∏a inwitujàco do 3♠), tylko zg∏osi∏a zarówno d∏u˝sze, jak i solidniejsze od pików trefle –
Chinki bez wàtpienia osiàgn´∏yby co najnr 5 (142) maj 2002

mniej koƒcówk´ w ten drugi kolor.
PUNKTACJA:
6♣ – 20; 5♣ – 16; 2♦ (S) z kontrà,
4♠ – 10; 4♣ – 8; 2♦ (S) z pasami, 2BA –
3; 3BA, 7♣ – 1
10. Obie strony po partii, rozdawa∏ E.
♠ W953
♥AD74
♦ A76
♣ A 10

N
W

E
S

Gu

—
3♠
5♠
pas

♠ AKD82
♥9852
♦ K95
♣5

Zhang

1♠
4♦
6♠

Staromodne forsujàce podniesienie
koloru otwarcia (1♠ – 3♠!?) nie wysz∏o
Chinkom na zdrowie, nie by∏y bowiem
po nim w stanie precyzyjnie zbilansowaç
swoich ràk. Po niespecjalnie zobowiàzujàcym zg∏oszeniu jednego, neutralnego
(poni˝ej dogranej) cue-bidu 4♦ Zhang
automatycznie ju˝ stan´∏a przed koniecznoÊcià udzielenia odpowiedzi na inwit
atutowy (5♠) partnerki. A odpowiedê na
to zaproszenie mog∏a byç tylko jedna.
PUNKTACJA:
4♥ – 20; 5♥ – 16; 4♠ – 14; 6♥ – 10;
5♠ – 5; 6♠ – 1
Ostateczny rezultat POJEDYNKU:
Gu Ling – Zhang Ya Lan
126 pkt. (63,0%)
Ty ze swoim partnerem
?

Kurs Instruktorów Bryd˝a
Sportowego 2002/2003
Za∏o˝enia czasowe i lokalizacyjne
1. Kurs przygotowawczy zostanie przeprowadzony w okresie 1 do 7 lipca
w Osieczanach ko∏o MyÊlenic.
2. Kurs podstawowy sk∏adaç si´ b´dzie
z dwu sesji (letniej i zimowej), lokalizacja:
12 sierpnia do 22 sierpnia 2002, KoÊcierzyna, i 1 lutego do 9 lutego 2003, Kruszyna.
Szczegó∏owe informacje
Wszelkich informacji udziela kierownik kursu Krzysztof Korosadowicz pod
telefonami:
(0-18) 4436603 i 0600 202954.
Âwiat Bryd˝a
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Porozmawiajmy o licytacji
W∏adys∏aw Izdebski

Koƒcówka czy coÊ wi´cej?

34

Mamy ju˝ omówione sekwencje inwitujàce. Teraz spróbujmy sprecyzowaç
sposoby przesàdzania koƒcówki. Przy
czym nadal b´dziemy preferowaç rozwiàzania przejrzyste w intencji – chodzi
o to, by partner jak najszybciej otrzyma∏
jednoznacznà informacj´, w której strefie
si´ poruszamy: inwitu, koƒcówki czy
szlemikowej.
Forsing do koƒcówki:
1. Z r´kà bezatutowà po otwarciu 1 w m∏odszy
- licytujemy czwórk´ starszà, a póêniej
3BA;
- z aspiracjami szlemikowymi, starszà
czwórk´, póêniej magistra lub czwarty
kolor;
- 2BA bez starszej czwórki. Przypominam: bezpoÊredni skok na 2BA forsuje do dogranej – obiecuje si∏´ 13–15
PC lub 18+ PC (patrz ÂB 3/02);
- z si∏à 16–17 PC bez starszej czwórki skaczemy na 3BA;
2. Z r´kà bezatutowà po otwarciu 1 w starszy
- licytujemy swój najbli˝szy kolor
4+-kartowy, a póêniej g∏osimy
3BA, ewentualnie czwarty kolor,
zwykle gdy brak w nim zatrzymania;
- z aspiracjami szlemikowymi skaczemy na
2BA, 16+PC (z fitem w kolorze otwarcia, r´ka mo˝e byç nieco s∏absza);
3. Z fitem po otwarciu 1♦ licytujemy:
- kolor boczny, póêniej forsujàco uzgadniamy kolor otwarcia, np. przechodzàc przez magistra lub czwarty kolor;
- 2BA, sk∏ad zrównowa˝ony, r´ka zorientowana do gry BA, 13–15 lub 18+PC,
obiecuje minimum 3 kara, gdy˝ nie
mamy starszej czwórki i pi´ciu trefli;
- 3BA, 15–16 PC, r´ka zorientowana do
gry BA;
- skok na 5♦, silnie uk∏adowa r´ka z fitem
5+, ok. 15 PU.
4. Z fitem w starszym kolorze
otwarcia licytujemy:
- bezpoÊredni skok na koƒcówk´, z r´kà
uk∏adowà, fitem 4+ – 13–15 PU;
- kolor boczny, a nast´pnie skok na koƒÂwiat Bryd˝a

cówk´, wtedy bilans g∏ównie oparty
jest o punkty honorowe – 13–15 PU,
a wskazany kolor boczny jest w pe∏ni
naturalny, dobrej jakoÊci – otwierajàcy
ma wtedy u∏atwione bilansowanie;
- 3BA, r´ka zrównowa˝ona z dobrym fitem, w sile przeci´tnego otwarcia, tj.
ok. 13 PC (patrz ÂB 3/03);
- 2BA, r´ka zrównowa˝ona, jeÊli bez fitu
– wtedy16+PC, z fitem w kolorze
otwarcia si∏a mo˝e byç nieco mniejsza.
5. Forsujàce zniesienie, np.:
1♣ – 2♥/♠/3♣
nie tylko forsuje do dogranej, ale niesie
lekkie aspiracje szlemikowe. Jest to zwykle
r´ka jednokolorowa na dobrym kolorze
6+, choç przy ficie w kolorze otwarcia wystarczy, ˝e kolor, którym skaczemy, jest
przyzwoity.
Sekwencja:
1♣ – 2♦
oczywiÊcie, ten skok to tak˝e forsujàce
zniesienie, ale, niestety, nie jest on jednoznaczny co do intencji szlemikowych,
nie obiecuje ˝adnej nadwy˝ki ponad forsing do koƒcówki. Ten wyjàtek to konsekwencja braku naturalnej odpowiedzi 1♦
po otwarciu 1♣.
Z powy˝szego wynika, ˝e aspiracje
szlemikowe przekazuje skok kolorem
(tzw. forsujàce zniesienie) lub bezpoÊredni skok odpowiadajàcego na 2BA. ZaÊ
z r´kà dajàcà bilans tylko na koƒcówk´ licytujemy zwykle boczny kolor, a póêniej
koƒcówk´. To takie bardzo ogólne wzory post´powania. Wiemy przecie˝, ˝e
niekiedy droga do koƒcówki czy te˝
przekazania aspiracji szlemikowych mo˝e
byç bardziej skomplikowana.
Kilka przyk∏adów (otwiera W):
♠ K87
♥65
♦ KW986
♣ AW3

N
W

E
S

W

♠ A 10 9
♥AW7
♦ A 10 7
♣K982
E

1♦
3 BA
pas
3BA – 16–17PC. R´ka jest silnie zlimitowana co do si∏y, obiecuje zatrzymanie
w ka˝dym kolorze.
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♠ K87
♥6
♦ KD986
♣ ADW3

N
W

E
S

W

♠ A 10 9
♥AW7
♦ A 10 7
♣K982
E

1♦
3 BA
4♣
4♥
4 BA
5♦
7♣
pas
4♣ – naturalne. 4♥ – cue bid uzgadniajàcy trefle. Bez czterech trefli E uzgodni∏by kara, licytujàc 4♦. 4BA – Blackwood.
5♦ – 1 lub 4 wartoÊci (asy + król atu).
♠ D W 10
♥ D 10
♦ DW92
♣ A976

N
W

E
S

♠ A98
♥AW8
♦ A8543
♣K5

W

E

1♦
3 BA
4 BA

2 BA
4♦
pas

2BA – 13–15 lub 18+pkt (mini-maksi). E
ma 16 PC, ale r´k´ wzmacnia pi´ciokartowy fit (za 9-ty atut dodajemy 1 pkt) oraz
dubleton w treflach (1 PK) – bilans robimy
w kontekÊcie ewentualnej gry kolorowej
– szlemika w karo. 4♦ – aspiracje szlemikowe. 4BA – negatywne, wycofanie si´
na „uzgodniony kolor” – W chcia∏ graç
w BA i wraca na bez atu. Z minimalnà
kartà, ale namawiajàcà do gry kolorowej,
W zalicytowa∏by 5♦ (zamiast 4BA).
♠ K D 10 7 2
♥7
♦ AD86
♣ KW6

N
W

E
S

W

♠ AW3
♥ K 10
♦ 10 7 2
♣ A D 10 7 2
E

2♣
4♠
5♥
pas

1♠
2♦
4 BA
6♠

4♠ – pokaza∏o nie tylko fit, ale tak˝e w pe∏ni naturalne trefle. Z r´kà bezatutowà z fitem
E zalicytowa∏by w pierwszym okrà˝eniu licytacji 3BA (patrz ÂB 3/02) lub z wi´kszà si∏à – 2BA.
W ruszy∏ natychmiast do szlemika, gdy˝ jego figury treflowe nabra∏y szczególnej wartoÊci.
♠ K D 10 7 2
♥7
♦ ADW6
♣ K 10 9

N
W

E
S

♠ A963
♥ 10 9 8
♦ K 10
♣AW72

Teoria
W

E

1♠
4♦
6♠

3 BA
5♣
pas

3BA – bezatutowa r´ka z dobrym fitem pikowym, 13–15 PU. 4♦ – na Zachodzie preferuje si´ w pe∏ni naturalnà licytacj´, a wi´c 4♦ nie wyklucza zatrzymania
w treflach, lecz inwituje szlemika przez
pokazanie bocznego koloru wymagajàcego uzupe∏nienia. Przy braku uzupe∏nienia w karach E powinien powróciç na
kolor uzgodniony – 4♠. Jest to analogia
do sytuacji:
1♠
3♦

Remisowe rozdanie
Podczas tegorocznych rozgrywek
o PUCHAR VANDERBILTA, w których
wspania∏y sukces odnieÊli Polacy Piotr
GawryÊ – Jacek Pszczo∏a (patrz str. 10),
w meczu pó∏fina∏owym grane by∏o takie
rozdanie:
Mecz; obie przed, rozd. E.

♠ 862
♥6532
♦ A842
♣W4

2♠

w której otwierajàcy inwituje koƒcówk´
przez pokazanie bocznego koloru wymagajàcego uzupe∏nienia.
Metoda ma t´ dodatkowà zalet´, ˝e
pozwala jeszcze zagraç szlemika w kolor
boczny roz∏o˝ony 4-4, np.:
♠ AKW72
♠ D963
N
♥A6
W E ♥W9
♦ K W 10 6
♦ AD92
S
♣ 10 4
♣A97
Szlemik pikowy jest bez szans. Nale˝y
w tym rozdaniu graç 6♦. Licytujemy:
W

W∏adys∏aw Izdebski

E

1♠
3 BA
4♦
6♦
pas
4♦ – aspiracje szlemikowe. 6♦ –
przyjmuj´ twoje zaproszenie do szlemika. Mo˝e lepiej b´dzie graç w kara?
Nie nale˝y si´ obawiaç o zatrzymanie
w kierach, przecie˝ partner, inwitujàc
szlemika, musi mieç stosownà ku temu
kart´. My zaÊ mamy dla niego pi´kne
wartoÊci (wszystkie nasze figury stanowià
baz´ – patrz ÂB 9/01) i pe∏ny, znakomity
fit karowy, wi´c szlemik powinien byç
bardzo dobry. I taki jest!
Problemy licytacji szlemikowej, zw∏aszcza tej zaawansowanej, sà jeszcze daleko
przed nami. Ale kieruj´ Twojà uwag´ na
bilansowy (intencyjny) charakter licytacji
szlemikowej (cue-bidowej). Nale˝y ukierunkowaç partnera na wartoÊci, które sà
dla nas wa˝ne, dajàc obraz swej karty,
a on popatrzy nale˝ycie w swojà r´k´
i podejmie stosownà decyzj´:
- wycofa si´ na kolor uzgodniony (negat);
- zg∏osi szlemika (pozytyw);
- zg∏osi cue-bid (wàtpliwoÊç).
♦

P. GawryÊ

J. Pszczo∏a

♠A
♥A987
♦ D W 10
♣ A K 10 9 8

N
W

E
S

♠ D 10 7 5
♥DW4
♦ 95
♣7653

♠ KW943
♥ K 10
♦ K763
♣D2

Licytowano:
W

—

2♣
2 ♥1
4 BA

E

1♠

2♦
2 BA
pas

czwarty kolor
Szlemik jest w tym rozdaniu kontraktem dobrym, gdy˝ 5 lew treflowych
(54% szans) daje pewnych 12 lew.
Szlemik o szansach realizacji 50% jest
poprawnym, wi´c takie szlemiki, jak powy˝szy, graç by si´ chcia∏o.
Pomy∏ka pi´cioprocentowa jest oczywiÊcie w licytacji dopuszczalna, wi´c
mo˝na by nad tym rozdaniem przejÊç do
porzàdku, zw∏aszcza ˝e na drugim stole,
po identycznej licytacji, grany by∏ taki sam
kontrakt.
Jednak Jacek Pszczo∏a wyg∏osi∏ komentarz, ˝e po 4BA jego pas by∏ odzywkà oczywistà. To tak, jakby nieco
zrzuci∏ win´ na partnera. Ja osobiÊcie,
jeÊli ju˝ mia∏bym kogoÊ winiç za niedogranie tego szlemika, swój wzrok skierowa∏bym zdecydowanie w stron´ Jacka Pszczo∏y.
Przypomnijmy:
Inwit szlemikowy ma du˝à si∏owoÊç
(silnie namawia do dalszej licytacji), ju˝
niewielkie nadwy˝ki upowa˝niajà do dalszej licytacji. Gdyby r´ka E wyglàda∏a tak:
1
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♠A
♥A987
♦ D W 10
♣ A K 10 9 8

N
W

E
S

♠ KW943
♥KD5
♦ K763
♣2

szlemik by∏by beznadziejny.
Ró˝nica mi´dzy singletonem a drugà
figurà w longerze partnera jest ogromna. OczywiÊcie, by figur´ w kolorze
partnera doceniç, musimy byç przekonani, ˝e partner longera posiada, a nie
np. 3-4 zachudzone trefle. Nie znam
szczegó∏owych ustaleƒ naszej pary (jeÊli
dobrze pami´tam, Piotr GawryÊ nie jest
zwolennikiem konwencji forsujàce 2BA),
ale jeÊli 2♥ (czwarty kolor) unaturalni∏y
trefle, to Jacek powinien by∏ dam´ trefl
potraktowaç jako znaczàcà nadwy˝k´
i przyjàç warunkowo inwit partnera,
zg∏aszajàc figur´ w kolorze partnera odzywkà 5♣. Odzywka ta nie przesàdza
szlemika. JeÊli nie b´dzie to wartoÊç kluczowa, partner mo˝e jeszcze wyhamowaç w 5BA.
Zauwa˝my, ˝e gdybyÊmy waleta pik
przenieÊli do trefli szlemik by∏by kontraktem stuprocentowym (!), mimo tej samej
liczby miltonów w r´ce E.
Gdyby zaÊ r´ce wyglàda∏y tak:
♠ A2
♠ KW943
N
♥A98
W E ♥ K 10 (K D 10)
♦ DW2
♦ K763
S
♣ AKW76
♣ D 2 (2)
znakomitym kontraktem by∏by szlemik
treflowy, a odzywka 5♣ (po 4BA) do tego kontraktu by doprowadzi∏a.
Rozk∏ad podany w nawiasach jeszcze
raz uzmys∏awia nam, jak singleton w longerze partnera os∏abia bilans bezatutowy.
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika jeszcze jeden wa˝ny wniosek: informacja
o longerze (potencjalnym êródle lew
blotkowych) jest niezwykle wa˝na. Dlatego w∏aÊciwym jest wydzielenie silnych
ràk bezatutowych przez skok na 2BA
(1♣/♦/♥/♠ – 2BA) – tak by∏o w klasycznych systemach naturalnych. Takie przejrzyste rozwiàzanie obowiàzuje w Naszym Systemie Standard, omawianym
w cyklu Porozmawiajmy o licytacji (patrz
str. 34).
♦
Âwiat Bryd˝a

35

Technika
S∏awek Lata∏a i Jurek Komorowski
ZAPRASZAJÑ NA

Co zalicytujesz?
Rozwiàzanie quizu ze str. 21
NASZ SYSTEM – STANDARD
Mecz; obie przed, rozd. W.
1. ♠ D 10 8
♥7
♦ K 10 9 7
♣A9765

2. ♠ D 10 9
♥ A 10 7
♦ 10 8 7 4
♣ A 10 5
3. ♠ 8 7 4
♥74
♦ A4
♣ A D 10 8 5 4
4. ♠ 8 4
♥ A W 10 8
♦ 93
♣AW986

5. ♠ K 5
♥A6
♦ A9653
♣AD98
6. ♠ 4
♥KW4
♦ K 10 8 7 4
♣AD43
7. ♠ A D W 9 8 2
♥ A 10 7
♦ K46
♣6
8. ♠ A 10 7
♥AW5
♦ K76
♣KW87
9. ♠ A K W 9 8
♥AW
♦ D2
♣KD54
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W

1♦

N

E

pas

?

S

3♦. Z bilansu, 11-12 PU. Tu mamy: 9 PC +2 PK (za singletona) =
11 PU. Nie ma potrzeby zg∏aszania takich trefli. Trefle mamy jakby z za∏o˝enia, gdy˝ odzywka 3♦ wyklucza kolor starszy, namawia do gry kolorowej, a tym samym obiecuje minimum 8 kart
w kolorach m∏odszych. Przypominam, ˝e w NS-S wszystkie
skoki uzgadniajàce kolor na poziomie trzech sà z bilansu.
2♣. Przypominam, ˝e ewentualne 2BA jest w NS-S forsujàce do
koƒcówki (tzw. mini-maksi). Ewentualne 3♦ z bilansu êle poinformuje o charakterze r´ki, zach´ci do gry kolorowej, a my
chcemy graç w bez atu. Naszym zamiarem jest zg∏osiç bilansowe 2BA w nast´pnym okrà˝eniu licytacji.
2♣. Obiecuje 11 PD. My mamy: 10 PC + 2 PD (za piàtego i szóstego trefla) = 12 punktów (strefa inwitu). Naszym zamiarem
jest powtórzenie trefli w nast´pnym okrà˝eniu licytacji, nie
forsujàc dalszej licytacji.
2♣. W NS-S nie ma preferencji kolorów starszych – ju˝ przy sile
inwitu (11-12 punktów) i r´ce zorientowanej do gry kolorowej
w pierwszej kolejnoÊci g∏osimy pi´ciokartowy kolor m∏odszy.
Licytacja jest sforsowana na jedno okrà˝enie. JeÊli partner zg∏osi rebid 2♦, my powiemy 2♥. Po 2♠ – zg∏osimy 2BA, a po 2♥
(nie musi byç rewersem) uzgodnimy nieforsujàco kiery – 3♥.
2BA. Naturalne, silne (mini-maksi), do gry kolorowej mamy: 17
PC + 1 (za 3 asy) + 1 (za dziewiàty atut) + 2 (za dwa duble)
= 21 PU. Wyklucza starszà czwórk´, wi´c gwarantuje minimum 3 kara. Mamy r´k´ z aspiracjami nawet szlemowymi, ale
o tym powiemy w nast´pnym okrà˝eniu, uzgadniajàc kara.
3♠. Splinter – krótkoÊç pik, 5+ kar, bilans co najmniej na koƒcówk´. Partner ma si´ ustosunkowaç do krótkoÊci. Majàc
wartoÊci pikowe – zg∏osi 3BA, a my spasujemy. JeÊli partner
ma niewiele w pikach, najlepiej tylko blotki – zagramy 5♦,
a mo˝e nawet szlemika.
2♠. Forsing do dogranej, na dobrym kolorze, zwykle 6+,
z lekkimi aspiracjami szlemikowymi. Wprawdzie mamy tylko
14 miltonów, ale singleton trefl oraz pi´kny kolor pikowy stanowià wartoÊci, które stwarzajà szanse szlemikowe.
3BA. Naturalne, 16-17 PC, bez starszej czwórki. Z przedzia∏em
si∏y 13–15 lub 18+ PC licytujemy 2BA (mini-maksi).

1♠. Pod warunkiem, ˝e umiemy stosowaç gad˝et 2♣ (odwrotny
magister – stosujemy po rebidzie 1BA). Licytujàc powoli, dowiemy si´ znacznie wi´cej o r´ce partnera. Przy minimalnej,
zrównowa˝onej r´ce otwierajàcego nie mamy wystarczajàcej si∏y na szlemika. Ale jeÊli uzgodnimy trefle lub piki, nasze
szanse na szlemika gwa∏townie wzrosnà. Graczom poczàtkujàcym zalecam jednak odpowiedê 2♠, teoretycznie mniej
poprawnà, ale przejrzystà w intencjach.
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WCZASY
BRYD˚OWE
W 2002 ROKU
NAD JEZIOREM SUDOMIE

Terminy:
30.05.2002 – 09.06.2002
koszt pobytu jednej osoby z pe∏nym
wy˝ywieniem – 69,00 z∏ dziennie
21.09.2002 – 29.09.2002
koszt pobytu jednej osoby z pe∏nym
wy˝ywieniem – 69,00 z∏ dziennie
17.08.2002 – 31.08.2002
koszt pobytu jednej osoby z pe∏nym
wy˝ywieniem – 69,00 z∏ dziennie
W terminie sierpniowym organizujemy rodzinne wczasy bryd˝owe, jak równie˝ kurs gry w tenisa ziemnego dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Wy˝ej
wymienione ceny obejmujà bezp∏atne
korzystanie z infrastruktury OÊrodka.
Oferujemy smacznà kuchni´ domowà
jak równie˝ wy˝ywienie jarskie i dietetyczne oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania.
Nie musisz przyje˝d˝aç z partnerem,
partnerkà, znajdziesz ich bez problemu
na miejscu. Nie musisz posiadaç karty
w´dkarskiej, mo˝esz jà kupiç na miejscu.
Wi´cej szczegó∏ów na temat OÊrodka
znajdziesz na stronie internetowej
www.itnet.pl/sudomie.
Zg∏oszenia przyjmuje:
Jurek Komorowski – 058 686 44 54;
058 686 26 01; 0602 499 438
lub pocztà elektronicznà:
sudomie@itnet.pl
Zaliczk´ w wysokoÊci 150,00 z∏ od
osoby prosimy przelaç na konto:
Jerzy Komorowski OW SSP SUDOMIE
Bank Spó∏dzielczy w KoÊcierzynie
83280007-55068-27013-11
lub PKO BP O/KoÊcierzyna
10201879-9263-270-11
Z uwagi na ograniczonà liczb´ miejsc
prosimy o wczeÊniejszà rezerwacj´.

Pokój otwarty
Rados∏aw Kie∏basiƒski

Z kartami przez Êwiat
W trakcie ubieg∏orocznego turnieju
Spingold w Toronto, w jednym z rozdaƒ,
Geir Helgemo podniós∏ nast´pujàcà kart´:
♠ 10 6 5 4

♥KW ♦AKD973 ♣W

Przeciwnik po prawej otworzy∏ 2♠
(s∏abe), które normalnie powinno wskazywaç na kolor 6-kartowy. Geir wszed∏
3♦, pod lewej 3♠, skontrowane przez
partnera. Helgemo zalicytowa∏ 5♦, co
sta∏o si´ kontraktem ostatecznym.
A oto ca∏e rozdanie:

♠ K9
♥ 10 9 5
♦ W 10 4
♣ A K 10 6 3

♠A
♥A86432
♦ 85
♣D972
♠ DW8732
N
W E ♥D7
♦ 62
S
♣854
♠ 10 6 5 4
♥KW
♦ AKD973
♣W

W zawistowa∏ ♣A. E do∏o˝y∏ niskà
blotk´ (zniech´cajàca albo nieparzysta),
wi´c w drugiej lewie W po∏o˝y∏ na stole
♠9 – do asa.
Nim zaczniesz czytaç dalej, zastanów
si´ nad rozgrywkà.
Geir rozczyta∏ prawid∏owo zakryte
r´ce – E ma 6 pików, W pi´ç trefli z AK.
Przy podziale kar 3-2 rozgrywajàcy mia∏
z góry 9 lew, dziesiàtà daje przebicie pika w stole. Nie mo˝na liczyç na przebicie
drugiego pik, gdy˝ W, majàcy tylko dubletona pika prawie na pewno ma waleta
lub dziesiàtk´ karo i b´dzie móg∏ przebiç
trzeciego pika. Ale poniewa˝ rozgrywajàcy móg∏ pozwoliç sobie jeszcze na oddanie jednej lewy, Helgemo dostrzeg∏ szans´ przymusu podwójnego, dajàcego
jedenastà lew´. JeÊli raz przebije pika
w stole, to zatrzymanie pikowe b´dzie
mia∏ ju˝ tylko E. JeÊli zaÊ zagra i przebije
trefla, to zatrzymanie treflowe b´dzie
mia∏ tylko W. Wtedy zaÊ obaj przeciwnicy b´dà mogli posiadaç tylko po 2 kiery
i ostatnià lew´ weêmie blotka kier.
Tak wi´c po zabiciu ♠A, Geir zagra∏
♣7 i wyrzuci∏ pika. Lew´ wzià∏ W i od-

wróci∏ w karo. Rozgrywajàcy przebi∏
w r´ce, przebi∏ w stole pika i pociàgnà∏
kara. W lewie dziesiàtej dosz∏o do koƒcówki:
♠—
♥A86
♦—
♣D

♠—
♥ 10 9 5
♦—
♣K

N
W

E
S

♠ 10
♥KW
♦9
♣—

♠ DW
♥D7
♦—
♣—

♠—
♥ADW
♦—
♣5

Aby utrzymaç ♣K, W musia∏ wyrzuciç
kiera, wi´c ze sto∏u Geir wyrzuci∏ ♣D.
Teraz rozgrywajàcy móg∏ zagraç ♥K A,
wiedzàc, ˝e ósemka w stole jest jedenastà lewà.
Jednà z nadziei duƒskiego bryd˝a jest
28-letni Sebastian Kristensen. Chocia˝
zaczà∏ graç w bryd˝a dopiero 3 lata temu, ju˝ nale˝y do grona czo∏owych zawodników, co potwierdziç mo˝e poni˝sze rozdanie:
♠ A D 10 8
♥954
♦ KD543
♣ 10

♠ K43
♥ADW
♦ W76
♣A542

W

N
W

E
S

♠ W97
♥72
♦ A 10 9 8 2
♣763

E

Nielsen

1 BA1
pas

pas
4♥

♠D W 9 7
♥D 4
♦K 7 3 2
♣A K D

S

2 ♥2

15–17 PC; kiery i m∏odszy
W zawistowa∏ ♠3. Kristensen zabi∏
damà i zagra∏ ze sto∏u ♣10, przejmujàc
w r´ce damà. W zabi∏ asem i ponowi∏ pika do asa. Rozgrywajàcy zagra∏ ze sto∏u
♦K. E pod∏o˝y∏ asa, którego S przebi∏.
W tym momencie rozgrywajàcy wiedzia∏, ˝e wszystkie pozosta∏e punkty sà
u W. Wyglàda∏o wi´c, ˝e rozgrywajàcy
1

♠—
♥72
♦ 10 9
♣—

N
W

E
S

♠—
♥ K 10
♦—
♣KW

Dobry trefl zosta∏ przebity ♥9, pozbawiajàc W ostatniej bocznej karty. Teraz
rozgrywajàcy móg∏ zagraç dowolnà kart´
ze sto∏u, wyrzucajàc z r´ki trefla. Biedny
W musi przebiç i graç spod ♥A D.
Warto podkreÊliç, ˝e rozgrywajàcy
nie wzià∏ ˝adnej lewy treflowej. W sumie
wzià∏ 7 kierów, 2 piki i karo.
Jeszcze ciekawszà rozgrywk´ zaprezentowa∏ podczas rozgrywek kadry norweskiej Boye Brögeland.

Kristensen

pas
pas…

♠ 10
♥9
♦ 54
♣—

Obie po, rozd. N.

♠ 652
♥ K 10 8 6 3
♦—
♣KDW98
N

b´dzie musia∏ oddaç 3 lewy atutowe, ale
S nie rezygnowa∏.
Przebi∏ trefla w stole, odegra∏ karo,
wyrzucajà z r´ki pika, przebi∏ pika, przebi∏ kolejnego trefla w stole i karo w r´ce.
Powsta∏a koƒcówka:

2
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W

♠ K63
♥ 10 6 5
♦ D 10 6
♣ W 10 5 4
N
W

E
S

♠ 10 8 5
♥AW83
♦ A4
♣9862
N

♠ A42
♥K972
♦ W985
♣73

E

Brögeland Marstrander Saelensminde

S

Harr

—
pas
pas
pas
1 BA
pas
2♣
pas
2♦
pas
2 BA
pas
3 BA
pas…
N zawistowa∏ ♣5, co powinno oznaczaç parzystà liczb´ trefli. Jak byÊ rozegra∏, widzàc wszystkie 4 r´ce?
Po wzi´ciu lewy W zagra∏ wko∏o ♠W
(gdyby N po∏o˝y∏ króla, rozgrywajàcy nie
Âwiat Bryd˝a
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Kàcik s´dziowski
Problemy

S∏awomir Lata∏a

Alertowanie (1)

38

– Panie s´dzio – jak˝e cz´sto na przeci´tnym turnieju s∏yszymy ten okrzyk.
Przyczyny wezwaƒ sà ró˝ne. DoÊwiadczenie uczy, ˝e zazwyczaj sà b∏ahe.
S´dzia neutralizuje chwilowe frustracje,
obni˝a nadmierny poziom adrenaliny
i gra toczy si´ dalej. Jednak od czasu do
czasu spotyka si´ z nietypowà sytuacjà.
– Panie s´dzio, gdybym wiedzia∏, ˝e
otwarcie 2 karo przeciwnika oznacza 15–18
PC i jest naturalne, to w ˝yciu bym nie licytowa∏ z takà kartà, jakà mam, a tak wszed∏em systemowo po oczekiwanym Wilkoszu i postawi∏em ba∏wanka (znaczy 800).
– Panie s´dzio – ripostuje przeciwnik
– jak mo˝na domagaç si´ alertowania
najbardziej naturalnego otwarcia. Przecie˝ ju˝ dziadek Culbertson…
Drogi Czytelniku, jesteÊ s´dzià, co robisz w takiej sytuacji?
Popatrzmy, co mówi Prawo.
Alertowanie – ostrzeganie strony przeciwnej, ˝e zapowiedê partnera zawiera takà informacj´, która bez odpowiednich
wyjaÊnieƒ mo˝e nie byç zrozumiana przez
któregokolwiek z przeciwników.
Czy w tej definicji jest coÊ o naturalnoÊci? Skàd˝e. Definicja alertowania bardziej wskazuje na nietypowoÊç otwarcia.
Rozwià˝my poni˝szy test. Co, jako zawodnik, wola∏byÊ, ˝eby przeciwnik alertowa∏?
1. odpowiedê 1 karo po otwarciu 1 trefl:
a) naturalne,
b) sztuczne, 0–6PC sk∏ad dowolny;
2. odpowiedê 2 trefl po otwarciu 1 BA:
a) naturalne,
b) sztuczne, pytanie o starsze czwórki (Stayman);
3. odpowiedê 2 karo/kier po otwarciu 1 BA:
a) naturalne,
b) sztuczne, transfer na kiery/piki;
4. otwarcie 2 kier/pik:
a) naturalne 15–18 PC,
b) naturalne 7–11 PC.
PrzemyÊl swoje odpowiedzi. Za miesiàc pomówimy sobie o szczegó∏owych
zasadach alertowania, które zosta∏y ustalone na bazie w∏aÊnie takich testów. A
wszystko po to, by ˝ycie przeci´tnego
bryd˝ysty uczyniç nieco ∏atwiejszym. ♦
Âwiat Bryd˝a

W odkryte karty
Dzisiaj masz do wygrania trzy wielkie
szlemy. Czy potrafisz tego dokonaç?
1. Szlem treflowy
♠—
♥A32
♦ D W 10 9 8 7
♣ D W 10 9
♠ K D W 10
♥ D W 10 9 8
♦—
♣ 5432

♠ 982
♥K7654
♦ 65432
S
♣—
♠ A76543
♥—
♦ AK
♣AK876
N

W

E

♠ D9
♥4
♦—
♣—

Kontrakt: 7♣ (S).
Pierwszy wist: ♠K.
2. Szlem karowy

♠ K654
♥K654
♦ 765
♣ 98

♠ A32
♥A32
♦ 432
♣AK76
N
W

E
S

♠ W 10 9 8
♥ W 10 9 8
♦—
♣ D W 10 5 4

♠ D7
♥D7
♦ A K D W 10 9 8
♣32

Kontrakt: 7♦ (S).
Pierwszy wist: ♣9.
3. Szlem pikowy

♠2
♥ W 10 9 8 7
♦ 987
♣ W 10 9 8

♠ A65
♥AD6
♦ A D W 10
♣AKD

♠ 43
♥K543
♦ K654
S
♣765
♠ K D W 10 9 8 7
♥2
♦ 32
♣432
N

W

E

Kontrakt: 7♠ (S).
Pierwszy wist: ♥W.
Rozwiàzania problemów na str. 39
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mia∏by ju˝ k∏opotów z wzi´ciem 9 lew.
W trzeciej lewie rozgrywajàcy zagra∏ karo do waleta i asa. S odwróci∏ w trefla
(trudno go za to winiç) do asa. Co dalej?
Boye odegra∏ trzeciego trefla, ♦K i zagra∏ trzecie karo. N po wzi´ciu damà
znalaz∏ si´ w trudnej sytuacji.
Nie mo˝e zagraç w pika, gdy˝ od
razu da∏by dziewiàtà lew´. Zrobi∏
wi´c to, co móg∏ najlepszego. Odegra∏ lew´ treflowà i zagra∏ ♥10 do damy. Teraz po zagraniu przez W ♦7
obaj przeciwnicy znaleêli si´ w przymusie. Obaj musieli wyrzuciç kiera,
gdy˝ wyrzucenie pika choçby przez
jednego obroƒc´ daje rozgrywajàcemu dziewiàtà lew´. Do ♦7 Boye równie˝ wyrzuci∏ kiera i wszystkim pozosta∏y po 3 karty:
♠ K6
♥6
♦—
♣—
N
W

E
S

♠ 10 8
♥A
♦—
♣—

♠ A4
♥K
♦—
♣—

Boye wiedzia∏ ju˝, jakie karty pozosta∏y, wi´c zagra∏ ♥4, wpuszczajàc S. Nie
mia∏ równie˝ problemu, gdy S odszed∏
♠8. Spokojnie do∏o˝y∏ dziewiàtk´ i wygra∏ kontrakt.
Jak widaç z rozdania, próba wyrobienia przez rozgrywajàcego trzeciej lewy pikowej oznacza∏aby wyrobienie
obronie piàtej lewy (pik, kier, 2 kara
i trefl). Dlatego te˝ rozgrywajàcy musi
wyrabiaç dodatkowà lew´ w karach
i doprowadziç do koƒcówki, gdzie nast´puje przymus i wpustka. W ten sposób Boye wygra∏ swój kontrakt mimo
dobrej obrony.
OczywiÊcie, w widne karty mo˝na
ob∏o˝yç ten kontrakt. Czy widzisz, jak?
Pierwszy wist ♥5 do dwójki i trójki od
S lub wist ♥10 puszczonà wko∏o. Równie˝ wist w karo do asa i odwrót ♥3 nie
daje szans rozgrywajàcemu.
Kontrakt mo˝na równie˝ po∏o˝yç nawet po pierwszym wiÊcie treflowym, o ile
S odwróci ♥3, gdy weêmie lew´ na ♦A.
Nie jest to jednak polecane zagranie –
trójkà spod czwartego asa z waletem. ♦

Technika
Problemy

˚elazne zasady

W odkryte karty
Rozwiàzania problemów ze str. 38
1. Szlem treflowy

♠ K D W 10
♥ D W 10 9 8
♦—
♣ 5432

♠—
♥A32
♦ D W 10 9 8 7
♣ D W 10 9
♠ 982
N
W E ♥K7654
♦ 65432
S
♣—
♠ A76543
♥—
♦ AK
♣AK876

Kontrakt: 7♣ (S).
Pierwszy wist: ♠K.
Wyglàda to na ∏atwe trzynaÊcie lew,
sà jednak – ze wzgl´du na zablokowanie
kar – k∏opoty z komunikacjà. Oto lekarstwo: w pierwszej lewie zrzuç ze sto∏u
karo i zabij jà w r´ce ♠A. Nast´pnie zagraj blotk´ trefl do dziadka, przebij kiera
♣K, zagraj blotk´ trefl do dziadka, przebij
kiera ♣A, po czym wyjdê z r´ki ostatnim
treflem. Âciàgnij do koƒca atuty, zrzucajàc
z r´ki ♦K, a potem zgraj ♥A, pozbywajàc
si´ naƒ z r´ki ♦K. I stó∏ b´dzie ju˝ dobry.
2. Szlem karowy

♠ K654
♥K654
♦ 765
♣ 98

♠ A32
♥A32
♦ 432
♣AK76
N
W

E
S

♠ W 10 9 8
♥ W 10 9 8
♦—
♣ D W 10 5 4

♠ D7
♥D7
♦ A K D W 10 9 8
♣32

Kontrakt: 7♦ (S).
Pierwszy wist: ♣9.
Tylko jedenaÊcie lew z góry, ale od
czego przymus kaskadowy z uprzednim
przerzuceniem dwóch zatrzymaƒ. Zabij
pierwszà lew´ ♣K, przejdê do r´ki karem i wyjdê ♠D – ♠K od W, ♠A ze sto∏u i transfer zatrzymania pikowego z r´ki
W do E masz ju˝ za sobà. Wróç do r´ki
karem i wyjdê ♥D. Podobny manewr –
♥K od W, ♥A z dziadka i przerzuci∏eÊ
drugie zatrzymanie. Teraz Êciàgnij do
koƒca kara i obroƒca E znajdzie si´ w ka-

skadowym przymusie. Je˝eli pozb´dzie
si´, powiedzmy, stopera pikowego, odegrasz dobrà ♠7, przymuszajàc go ponownie.
3. Szlem pikowy

♠2
♥ W 10 9 8 7
♦ 987
♣ W 10 9 8

♠ A65
♥AD6
♦ A D W 10
♣AKD

♠ 43
♥K543
♦ K654
S
♣765
♠ K D W 10 9 8 7
♥2
♦ 32
♣432
N

W

E

Kontrakt: 7♠ (S).
Pierwszy wist: ♥W.
DwanaÊcie lew z góry to odpowiednia chwila, aby i w tym rozdaniu pomyÊleç o przymusie. Tym razem z pomocà
przyjdzie Ci podwójny przymus atutowy.
Pobij pierwszà lew´ ♥A i Êciàgnij wszystkie – poza jednym – piki, a potem zgraj
trzy trefle. Dziadek zachowa ♥D6 i ♦A,
a Ty pika oraz ♦3 2. Je˝eli E wysingluje
♥K, wyrobisz przebitkà ♥D, jeÊli zaÊ W
wysingluje ♥10, zagrasz ♥D na ekspas
i wyrobisz sobie ♥6. Ka˝dy z obroƒców
musi zatem zatrzymaç po dwa kiery, ale
wówczas Êciàgniesz ♦A i b´dziesz mia∏
dobrà ♦3 w r´ce!
♦

Roman Krzemieƒ

Rozgrywka pojedynczego koloru
Jak rozgrywasz kolor:
D 10 9 8 7
A x,
aby wziàç w nim 4 lewy?
Wi´kszoÊç graczy gra asa i blotk´
i stawia, na przyk∏ad, dam´. Zagranie to
przegrywa przy drugim królu na dowolnej r´ce. Je˝eli jednak nie mamy k∏opotów z komunikacjà, to powinniÊmy
przejÊç do sto∏u i zagraç stamtàd dam´.
To zagranie przegrywa tylko przy drugim królu u W.
Analogicznie, w rozk∏adzie:
W9876
Ax
powinniÊmy zagraç waleta ze sto∏u.
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1) Mam partnera najlepszego
z mo˝liwych, doskona∏ego jak ja!,
pod pewnymi wzgl´dami nawet lepszego ode mnie! (jeÊli partner zagra∏
niew∏aÊciwie – widocznie z jego pozycji
inaczej problem wyglàda∏, jeÊli wydaje mi
si´, ˝e zagra∏bym lepiej – ulegam z∏udzeniu lub nie mam wszystkich informacji),
2) partner, tak jak ja, chce graç
najlepiej jak umie i tak jak ja chce
wygraç,
3) nie b´d´ partnera rozprasza∏
i demobilizowa∏ krytycznymi uwagami o jego grze (mobilizacja i koncentracja jest przy bryd˝u konieczna do sukcesu, tote˝ b´d´ jà partnerowi u∏atwia∏),
4) ka˝da uwaga, zw∏aszcza zjadliwie napastliwa musi przynieÊç
skutek negatywny, tote˝ nie b´d´
takich uwag czyni∏,
5) jeÊli partner zrobi∏ b∏àd – wie
o tym i za b∏àd obwinia siebie, mog´ go co najwy˝ej pocieszyç,
6) wobec siebie jestem tak samo
wyrozumia∏y jak wobec partnera,
po z∏ym zagraniu nie wpadam
w poczucie winy,
7) nie b´d´ naros∏ej we mnie
agresji (na skutek b∏´du, niezawinionego zera, cwaniactwa przeciwników, problematycznej decyzji s´dziego itp.) wylewaç na partnera (b´dziemy uczyç si´
dawaç humanizowany upust agresji),
8) pobudzenie emocjonalne (jakie
zwykle jest wywo∏ane nieskutecznymi
zagraniami) zaciemnia rozum, dlatego szczególnie w tym stanie b´d´
panowa∏ nad j´zykiem,
9) przed rozpocz´ciem nast´pnego rozdania przestaj´ myÊleç
o poprzednim,
10) b´dàc dziadkiem, oddaj´ si´
relaksowi, rozluêniam si´ i odpr´˝am psychicznie,
11) za nieprzestrzeganie powy˝szych zasad grozi kara umowna
(prosz´ sobie wpisaç, jaka).
Zasady stosujemy na turnieju (meczu),
po i przed mo˝emy si´ k∏óciç, wymyÊlaç
od idiotów, nawet biç si´ (najlepiej w r´kawicach bokserskich), rozstawaç na wieki, z tym, ˝e raczej nie nale˝y do siebie
strzelaç.
(A.R.)
Âwiat Bryd˝a
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Pokój otwarty
Roman Krzemieƒ
Andrzej Rutowski

OsobowoÊç bryd˝ysty (c.d.)
Niektóre cechy osobowoÊci sà dla bryd˝ystów szczególnie wa˝ne, gdy˝
istotne ró˝nice w ich nasileniu u partnerów u∏atwiajà, utrudniajà, a czasem uniemo˝liwiajà efektywne porozumienie pary bryd˝owej. Do nich nale˝à: wra˝liwoÊç, podejrzliwoÊç, formalizm i agresywnoÊç.

Wra˝liwoÊç

40

Wra˝liwoÊç to si∏a odczuwania bodêców, s∏ów krytyki, pretensji, uwag. To równie˝
uwra˝liwienie na innych, a wi´c niech´ç sprawiania innym przykroÊci. To ma∏a odpornoÊç
na przykroÊci, na krytyk´ reagowanie p∏aczem, smutkiem, zamkni´ciem w sobie, wy∏àczeniem intelektu. To silniejsze odczuwanie bodêców wzrokowych, zapachów, ha∏asu, temperatury. Jest to cecha temperamentalna, a wi´c wrodzona i w tym sensie ma∏o
podatna na zmiany. Przychodzimy na Êwiat z okreÊlonym poziomem wra˝liwoÊci, najcz´Êciej w trakcie ˝ycia stopniowo tracimy wra˝liwoÊç (inaczej ˝ycie by∏oby dla nas nieznoÊne), uprawianie niektórych zawodów szybciej wra˝liwoÊç os∏abia, ale ta zmiana poziomu wra˝liwoÊci nigdy nie b´dzie drastyczna. Zwykle panie sà bardziej wra˝liwe ni˝
panowie, tote˝ zwykle panowie starajà si´ byç wobec paƒ delikatniejsi. Gdy w ferworze
walki bryd˝owej hamulce zanikajà – dochodzi do gorszàcych scen, êle wró˝àcych parze
mikstowej. Wra˝liwoÊç partnerki nie pozwala s∏uchaç uwag niewra˝liwego partnera.
Zresztà i w parze jednop∏ciowej zawodnicy nie powinni ró˝niç si´ poziomem wra˝liwoÊci. Znakomita wi´kszoÊç bryd˝ystów gra, aby wygraç, aby pokonaç innych, aby udowodniç innym (czasem sobie) wartoÊç, moc, doskona∏oÊç. Bryd˝ to sport walki, bezpoÊredniej choç nie kontaktowej, g∏ównie walki intelektów. Wygrywajà ci, którzy
w sytuacjach wr´cz beznadziejnych myÊlà, bronià si´, szukajà sposobu wyjÊcia z opresji,
nie za∏amujà si´ jednostkowymi pora˝kami. Wzorem do naÊladowania dla ka˝dego z nas
powinien byç lis z bajki Mickiewicza „Lis i kozie∏”, a antywzorem bohaterowie innej bajki
wieszcza „Golono – strzy˝ono”. (O skutkach goràcych dyskusji przy zielonym stoliku b´dzie mowa w nast´pnym odcinku). JeÊli bryd˝ysta przekroczy swojà reakcjà na jakiÊ b∏àd
partnera jego próg wra˝liwoÊci – wywo∏a w nim jedynie przykrà reakcj´ emocjonalnà,
a nie pobudzi jego intelektu. Ten wra˝liwszy partner zamknie si´ w swoim smutku, skoncentruje na leczeniu rany psychicznej zadanej przez kogoÊ bliskiego (cios od wroga mniej
boli), b´dzie powstrzymywa∏ ∏zy, stara∏ si´ opanowaç emocje, a ju˝ na pewno nie b´dzie
w stanie myÊleç o grze. Natychmiast pojawi si´ ca∏a seria b∏´dów. B´dziemy mieli tu do
czynienia ze znanym w cybernetyce sprz´˝eniem zwrotnym dodatnim, niszczàcym
uk∏ad: ostra reakcja partnera wywo∏uje szok, który os∏abia zdolnoÊç myÊlenia, to powoduje kolejny b∏àd, na który (triumfujàcy kolejnym dowodem bezmyÊlnoÊci) partner znów
zareaguje ostro, co spowoduje dalsze b∏´dy, i tak do… koƒca zawodów, które pewnie
stanà si´ ostatnimi zawodami dla pary, byç mo˝e ostatnimi zawodami dla wra˝liwego
zawodnika. OczywiÊcie, nie b´dziemy wymagaç od zawodnika, by swojà naturalnà
i spontanicznà reakcj´ dostosowywa∏ do poziomu wra˝liwoÊci partnera – to mo˝e byç
postulowane, wypracowywane w d∏u˝szym czasie, ale zupe∏nie niemo˝liwe do zastosowania w ferworze walki. Dlatego jedynym sposobem unikni´cia takich nieprzyjemnych
sytuacji jest dobieranie partnerów równie˝ pod kàtem stopnia wra˝liwoÊci. Istotne, by
poziom wra˝liwoÊci partnerów by∏ do siebie bardzo zbli˝ony. Wtedy to si∏a krytycznej
uwagi b´dzie proporcjonalna do odpornoÊci na krytyk´. Ta zasada jednoczeÊnie t∏umaczy dwa powszechnie znane zjawiska w Êwiecie bryd˝owym: niewielkà iloÊç grajàcych
paƒ i trudnoÊci ze zbudowaniem dobrych par mikstowych. Pozostaje tylko pytanie, czy
istnieje takie nasilenie wra˝liwoÊci, które uniemo˝liwia gr´ zawodniczà w bryd˝a, zwa˝ywszy, ˝e pora˝ki i nieporozumienia sà nieod∏àcznà cz´Êcià tego sportu. Jest to temat do
szczegó∏owych badaƒ. Prosz´ Czytelników o uwagi na temat, jak radzà sobie przy bry♦
d˝u ze swojà wra˝liwoÊcià, jak niewra˝liwoÊç partnera wytràca ich z równowagi.
Âwiat Bryd˝a
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Trafi∏a kosa
na kamieƒ
Poni˝sze rozdanie pochodzi ze spotkania Blue Teamu z reprezentacjà USA.
Mecz; Obie po partii, rozd. S.

♠5
♥AKD9873
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♠ AKD3
♥2
♦ AK752
♣A94

♠ W 10 9 8 4
♥ 10 6
♦9
♣ D W 10 8 7

W

N

E

S

Hazen

Forguet

Fishbein

Chiaradia

—
—
—
1♦
3♥
pas
pas
4♥
pas
5♦
pas…
Po „naturalnym” wiÊcie ♥A K kier rozgrywka jest prosta. Wystarczy oddaç trefla, przejÊç do sto∏u karem, przebiç ostatniego kiera wysokim atutem i Êciàgnàç
wszystkie kara. Ostatnie stawia E w przymusie pikowo-treflowym.
Jednak˝e Hazen po wzi´ciu na asa kier
nie powtórzy∏ kierów, tylko zagra∏ w pika.
Teraz rozgrywajàcy nie móg∏ oddaç lewy
treflowej, gdy˝ grozi∏a mu przebitka pikowa. Chiaradia zauwa˝y∏ jednak, ˝e je˝eli
W ma drugiego króla trefl, to przymus nie
ucieknie. W koƒcówce wpuÊci W tym
królem i wyjÊcie W w kiera wprowadzi
partnera w przymus. Chcàc utrudniç odblokowanie, zagra∏ od razu w trzeciej lewie ♣A. Hazen znów stanà∏ na wysokoÊci
zadania i zrzuci∏ króla. Charadii to jednak
nie przeszkodzi∏o. Zagra∏ na tzw. przymus
bezredukcyjny. Przebi∏ ostatniego kiera
i przeszed∏ karem do sto∏u. W koƒcówce:
Mecz; Obie po partii, rozd. S.
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♦—
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♥—
♦8
♣53
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♠ W 10 9
♥—
♦—
♣DW

♠ KD3
♥—
♦—
♣94
Zagranie ♦8 postawi∏o E w przymusie.

Krok po kroku
Andrzej Matuszewski

Trzeba si´ mocno w g∏ow´ podrapaç
Wyrób sobie longera albo go wyrzuç a˝ do ostatniej karty
JesteÊ w korzystnych za∏o˝eniach.
Przeciwnik z prawej (E) spasowa∏. Masz:
♠W843 ♥AW2 ♦865 ♣KDW
Otwierasz?
Odpowiedê: Nie z ka˝dà „dwunastkà” na uk∏adzie 4333 warto otwieraç, nawet przed partià. Jednak czwórka pik daje Ci statystycznà przewag´ (nad
przeciwnikami) uzgodnienia tego koloru.
Przy równej karcie: „kto ma piki, ten ma
w∏adz´”. Zatem 1♣.
Okazuje si´ jednak, ˝e w tym rozdaniu
piki „majà przeciwniki”: W wchodzi 1♠.
Partner daje kontr´ negatywnà.
Masz jakiÊ wybór?
Odpowiedê: OczywiÊcie, ˝e nie
masz: 1BA jest wr´cz wymuszone.
W pasuje, a partner podnosi do kontraktu firmowego.
Ca∏oÊç licytacji:
W

N

E

S (Ty)

—
—
pas
1♣
1♠
ktr.
pas
1 BA
pas
3 BA
W wistuje w ♠6 (wist odmienny).
Oglàdasz swoje wojsko:
Mecz; WE po partii, rozd. N.

♠ D 10
♥ 10 7 6 5 3
♦ AKD2
♣97
N
W

E
S

♠ W853
♥AW2
♦ 865
♣KDW
Co k∏adziesz ze sto∏u? Uwa˝asz,
˝e jest to kretyƒskie pytanie?
Odpowiedê: OczywiÊcie, wobec posiadania w r´ku waleta, jest z Twojego punktu
widzenia absolutnie oboj´tne, co po∏o˝ysz.
Pami´taj jednak o zasadzie: im mniej wiedzà
przeciwnicy, tym lepiej. Zasada ta mo˝e znaleêç zastosowanie w tym przypadku.
Co zatem k∏adziesz?
Odpowiedê: Trzeba po∏o˝yç dam´.
Jest ca∏kiem prawdopodobne, ze wist na-

stàpi∏ spod AK, gdy˝ cz´sto u∏atwia to komunikacj´ mi´dzy wistujàcymi. JeÊli Twoja
dama si´ utrzyma, W nie b´dzie ca∏kiem
pewien, czy przypadkiem waleta nie ma
jego partner. Zwróç uwag´ na fakt, i˝
Twoje 1BA nie oznacza∏o przecie˝ z absolutnà pewnoÊcià ani posiadania waleta, ani
nawet çwierçtrzymania pikowego. GdybyÊ np. mia∏ 4 blotki pikowe, a walet znajdowa∏ si´ (nie w pikach lecz) w karach, te˝
przecie˝ powiedzia∏byÊ 1BA.
E dok∏ada ♠4. Ju˝ nie pytamy, czy jest
si´ nad czym zastanawiaç, bryd˝ bywa
bowiem bardzo trudnà grà. Co wi´cej,
mo˝liwoÊç do∏o˝enia czwórki przez E
winna byç rozwa˝ona (w autentycznej
grze) jeszcze przed do∏o˝eniem czegokolwiek ze sto∏u (tak!!!!). ˚eby potem zagraç w tempie (czyli swobodnie…) to,
co trzeba.
A zatem, co trzeba do∏o˝yç
z r´ki?
Odpowiedê: Walet i ósemka nie
wchodzà w gr´ – to jasne. Kluczowà informacjà, którà mo˝e przekazaç partnerowi gracz E, jest iloÊç posiadanych pikow. Prawie na pewno E posiada 2 piki
i czwórka jest m∏odszà z posiadanych
przez niego blotek. W ten sposób daje
on sygna∏ iloÊciowy. Z Twoich kart wynika, ˝e dwójk´ ma wistujàcy (W). JeÊli do∏o˝ysz trójk´, wszystko dla wrogów b´dzie jasne. Zatem dok∏adasz piàtk´.
Teraz pomyÊl strategicznie. Sà dwie
g∏ówne linie rozgrywkowe. Obie zwiàzane
z rozgrywkà jednego koloru – kierowego.
Czy potrafisz je opisaç?
Odpowiedê: Pierwsza z tych linii
rozgrywkowych to zagranie na drugi honor u W, druga zaÊ to za∏o˝enie drugiego
honoru kierowego u E. Ze wzgl´du na
d∏ugoÊç pikowà u W ta pierwsza ewentualnoÊç wydaje si´ byç bardziej prawdopodobna. Realizacja jej polega na zagraniu
dwójki z r´ki do dziesiàtki w stole. Nie
nale˝y jednak iÊç na to rozwiàzanie.
Czy wiesz, dlaczego?
Odpowiedê: Chodzi o to, ˝e pierwszym krokiem w realizacji tej linii roznr 5 (142) maj 2002

grywkowej jest przejÊcie do r´ki, a to jest
mo˝liwe tylko poprzez trefle. Tymczasem oni najprawdopodobniej pójdà po
rozum do g∏owy i stwierdzà, ˝e majà
dwa dojÊcia, a zatem jest sens wyrabiaç
piki, i po prostu przegrasz bez jednej
(chyba ˝e kara si´ dzielà po trzy, ale
w tym przypadku masz po prostu „czap´” – sprawdê!). Ale grajàc kiery ze sto∏u, tak˝e mo˝esz zagraç na drugà figur´
u W, wychodzàc ♥10.
Czy jesteÊ w stanie porównaç
szanse tej linii rozgrywki z drugà
zasadniczà linià, zak∏adajàcà drugà
figur´ kierowà u E?
Odpowiedê: JeÊli nie by∏eÊ w stanie
dokonaç „z marszu” porównania szans
obu linii (a jest to bardzo trudne), damy
Ci kilka wskazówek. Po pierwsze, zastanów si´, czy gra na drugà figur´ kier u E
zapewnia wygranà równie˝ przy innych
uk∏adach kierów u obroƒców.
Owszem, sà zasadniczo dwa dodatkowe uklady (ró˝ne od drugiej figury kier
u E), które umo˝liwiajà Ci zwyci´stwo.
Najpierw upewnijmy sie jednak, czy mówimy o tym samym. Jak zatem gramy na
drugà figur´ kier u E?
OczywiÊcie, polega to na tym, ˝e najpierw zagrywamy ma∏ego kiera ze sto∏u. Jesli E nie wstawi figury, k∏adziemy z r´ki waleta. Jesli W weêmie lew´, to po kolejnym
„utrzymaniu si´ przy pi∏ce” gramy asa kier,
liczàc na spadni´cie figury u E. Udana operacja zapewnia nam realizacj´ kontraktu.
A zatem zastanówmy si´ jeszcze nad
innymi uk∏adami kierów, które zapewnià
nam 4 lewy w tym kolorze przy tym sposobie gry. Problem nie jest tylko akademicki, ale ma nam pomóc w wyborze
w∏aÊciwego zagrania.
Tymi uk∏adami sà:
• Trzeci, a nawet d∏u˝szy mariasz u E
• Mariasz sec u W.
Czy zagranie dziesiàtki w drugiej lewie daje Ci wygranà równie˝
w tych uk∏adach?
Odpowiedê: W pierwszym wariancie nie ma pewnoÊci. JeÊli E ma mariasza,
Âwiat Bryd˝a
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oczywiÊcie po∏o˝y dowolnà figur´ na
dziesiàtk´. W drugim okrà˝eniu kierów,
kiedy zagramy ze sto∏u, do∏o˝y on blotk´
i musimy zgadywaç.
Mariasz sec u W w zasadzie zawsze
nas k∏adzie.
Zdecydowa∏eÊ si´ na gr´ na drugà figur´ u E.
Druga lewa: ♥3, 9, W, K.
W tym momencie zaowocowa∏o
Twoje optymalne do∏o˝enie pików
w pierwszej lewie. Przeciwnik z lewej
pociàgnà∏ asa pik (♠A, 10, 7, 3), dopiero
teraz przekona∏ si´ o posiadaniu tylko
dwóch blotek w tym kolorze u swego
partnera. O tym, ˝e zgranie asa pik
w koƒcu doprowadzi∏o obroƒców do
pora˝ki przekonamy si´ w dalszym ciàgu
rozgrywki.
W gra po asie pik waleta karo. OczywiÊcie bijesz.
Co dalej?
Odpowiedê: Dochodzimy do kulminacyjnego punktu tego rozdania. Ju˝ widz´ Twoje ˝achni´cie: „Przecie˝ graliÊmy
na drugà figur´ u E. Teraz wystarczy pociàgnàç asa kier i wszystko si´ wyjaÊni. Jak
spadnie dama, lew b´dzie pod dostatkiem”.
A jak nie spadnie?! Czy mo˝na
jeszcze wtedy graç przez kiery?
Odpowiedê: Nie, a przynajmniej nie
w tym momencie. Bo oni oprócz dwóch
lew kierowych wezmà dwa piki i trefla.
Wygranej mo˝emy jednak poszukiwaç
tak˝e poza kolorem kierowym, a niezb´dnym ku temu warunkiem jest wyrobienie dwóch lew treflowych. Oni mogà
nam skomplikowaç ˝ycie, jak zacznà
przepuszczaç trefle. Przy okazji zorientujà si´, jak przedstawia si´ rozk∏ad nieznanych (im) kart. Tak czy inaczej, trefla zagraç trzeba. E dok∏ada trójk´.
Co k∏adziesz z r´ki?
Odpowiedê: OczywiÊcie, króla!
Przeciwnikowi z lewej najtrudniej b´dzie przepuÊciç w∏aÊnie t´ figur´! I
faktycznie, W zabi∏. Przepuszczenie,
nawiasem mówiàc, nie jest ∏atwe,
gdy˝ w przypadku, gdybyÊ zamiast
damy trefl mia∏ dam´ kier, przepuszczenie daje Ci dziewiàtà lew´.
W tym momencie dope∏ni∏ si´ cud.
Masz stuprocentowà wygranà, mimo ˝e
ani nie spada dama kier, ani nie dzielà si´
kara, gdy˝ koƒcówka wyglàda tak:
Âwiat Bryd˝a

I Akademickie Mi´dzynarodowe
Mistrzostwa Polski
w Bryd˝u Sportowym
W lutym 2001 roku FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire) uzna∏a oficjalnie
bryd˝a jako dyscyplin´ sportowà i postanowi∏a
zorganizowaç I Mistrzostwa Âwiata w Bryd˝u Sportowym w Brugii (Belgia) od 4 do 13
sierpnia 2002 roku. FISU jest wp∏ywowym,
mi´dzynarodowym stowarzyszeniem sportowym, znanym m.in. z organizacji Uniwersjad.
W Europie rozwojem bryd˝a akademickiego
zajmuje si´ EBL (European Bridge League), organizator dotychczasowych siedmiu dru˝ynowych akademickich mistrzostw Europy. Ostatnio FISU i EBL uzgodni∏y, ˝e w latach parzystych
b´dà organizowane dru˝ynowe mistrzostwa

Êwiata pod auspicjami FISU, zaÊ w latach nieparzystych mistrzostwa Europy (EBL).
Te ostatnie b´dà organizowane wg zasad
FISU dla teamów reprezentujàcych wy˝sze
szko∏y, a nie jak dotychczas – paƒstwa. Jest to
bardzo atrakcyjna formu∏a; wyobrazmy sobie
np. fina∏ pomi´dzy UJ a Oxfordem lub Politechnikà Warszawskà a Uniwersytetem z Bolonii.
PZBS z bardzo wydatnà pomocà ZG AZS
postanowi∏ zorganizowaç we Wroc∏awiu I Akademickie Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Polski,
wg tych samych zasad, jakie b´dà obowiàzywaç
w przysz∏orocznych Mistrzostwach Europy.

Termin:
19–22 wrzeÊnia 2002

Miejsce:
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
przy Hotelu GEM
Ul. Baudouina de Courtenay 16
51-606 Wroc∏aw
www.hotelgem.com.pl
tel. (71) 372 90 13, (71) 3729213

Program:
19–20.09
20–21.09
21.09
22.09

Uczestnicy:
❶ studenci wy˝szych uczelni oraz
absolwenci, którzy otrzymali
dyplom w 2001 r.; ❷ osoby
urodzone pomi´dzy 1.01.74
a 31.12.84; ❸ cz∏onkowie PZBS

pary maxy, 3 sesje od godz. 14
teamy, eliminacje
pary (imp), 2 sesje dla zespo∏ów
poza fina∏em
teamy oraz pary (imp)

Mistrzostwa b´dà rozgrywane w hali sportowej
o powierzchni 2400 m2. Do dyspozycji uczestników mistrzostw b´dà korty tenisowe, kryty basen, boisko do pi∏ki no˝nej, si∏ownia i sauna. W
sobot´ wieczorem ognisko.

Zg∏oszenia: wst´pne do 10 czerwca 2002, ostateczne do 31 czerwca 2002 do
ZG PZBS Warszawa ul. Z∏ota 9/4; fax: (22) 827 34 88 e-mail: biuro@polbridge.pl lub
Klub Sportowy AZS Politechniki Wroc∏awskiej; tel. (71) 320 2609, fax (71) 320 3402
Mecz; WE po partii, rozd. N.
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♠—
♥D8
♦ W 10 7
♣ 10 8 4

JeÊli W zagra w coÊ ró˝nego od króla
pik, to po prostu wyrabiamy kiery. JeÊli
W Êciàga króla pik i w coÊ odchodzi, to
od samego poczàtku rozpoczynamy mozolne zrzucanie kierów ze sto∏u. Po
sprawdzeniu, ˝e dama kier nie spada,
Êciàgamy wszystkie czarne karty, w dalszym ciàgu dok∏adajàc ze sto∏u kiery, a˝
do ostatniej karty. Ostatnia czarna karta
ustawia E na przymusie. Groêbami sà nasze czerwone dwójki.
♦

Skrzynka pocztowa

swiatbrydza@poczta.onet.pl

Jak wypuÊciliÊmy 3BA
Podczas gry robrowej w Internecie
(gra∏em z Norwegiem) przysz∏o takie
niezwykle interesujàce rozdanie:
Obie po, rozd. N.

♠ AW96
♥KW63
♦ W98
♣ 65

♠ 10 2
♥87
♦ AKD
♣ A D W 10 7 3
♠ K43
N
W E ♥ 10 5 4
♦ 10 7 6 5 4
S
♣K4
♠ D875
♥AD92
♦ 32
♣982

Licytacja naturalna, wg systemu
SAYC:
W (ja)

N

E

S

—
1♣
pas
1♥
pas
2 ♦ (rewers)pas
2 BA
pas
3 BA
pas…
Zawistowa∏em w nielicytowany kolor
– ♠6. Partner wzià∏ królem i odwróci∏
♠4. Rozgrywajàcy do∏o˝y∏ piàtk´ i ósemk´, ale bez problemu rozczyta∏em sytuacj´ w tym kolorze. Partner nie móg∏
mieç czterech pików, gdy˝ na stole nie
pojawi∏a si´ ♠3. Po wzi´ciu lewy na waleta zaczà∏em myÊleç. JeÊli partner ma
♣K, mo˝na spokojnie czekaç na kolejne
podegranie pika. Ale jeÊli ♣K jest u S, nale˝y natychmiast zagraç w kiera do
ewentualnego asa kier u partnera (asa
kier i króla trefl S mieç nie powinien,
gdy˝ majàc takie 9 PC, zg∏osi∏by 3BA). Po
tej sprawnie przeprowadzonej analizie
zagra∏em ♥3. Rozgrywajàcy pod∏o˝onà
dziesiàtk´ zabi∏ damà i wyszed∏ ♣8 na
impas. Mój partner wzià∏ królem i myÊlàc, ˝e w kierach mam AW(x), zagra∏
w kiera, wypuszczajàc kontrakt.
MyÊl´, ˝e partner móg∏ przepuÊciç
królem trefl, by obejrzeç moje obie blotki treflowe, zrzucane w kolejnoÊci 6-5,
jako sygna∏ Lavinthala na piki. Czy by∏o to
zbyt trudne?
Janusz Kownacki (Gliwice)
Od redakcji: Panie Januszu, gratulujemy w∏aÊciwej obrony. Zagranie kierowe by∏o optymalne – pozwala∏o ob∏o˝yç kontrakt
niezale˝nie od roz∏o˝enia figur w r´ku S.
Czy E móg∏ przepuÊciç trefla, by zorientowaç si´ po Pana zrzutkach, który

Wakacje
z bryd˝em
Olecko (przedtem Augustów)
1–13 lipca 2002
Impreza ta, na którà majà przyjemnoÊç Paƒstwa zaprosiç Marek Szymanowski wraz
z przyjació∏mi, jest kontynuacjà „wczasów bryd˝owych”, rozpocz´tych w Augustowie
w 1991 roku, i trwa nieprzerwanie do dzisiaj.
Warunki zakwaterowania i pobytu
OÊrodek dysponuje 2 salami umo˝liwiajàcymi przeprowadzenie w komfortowych
warunkach turnieju do 200 par oraz rozbudowanym zapleczem rekreacyjnym (jezioro, sprz´t p∏ywajàcy, sauna, si∏ownia, wydzielone miejsce na ognisko).
Hotel: a) pokoje 2–4 osobowe z umywalkami, ∏azienki z wc na poszczególnych pi´trach, w pokojach odbiorniki TV, b) pokoje 2–3 osobowe z pe∏nym w´z∏em sanitarnym, w pokojach odbiorniki TV.
Domki campingowe: a) 4-osobowe z w´z∏em sanitarnym (bez pryszniców) oraz odbiornikiem TV (oddzielne pokoje 2-osobowe), b) 4–6 osobowe z pe∏nym w´z∏em sanitarnym oraz odbiornikiem TV (oddzielne pokoje 2-osobowe).
Cena pobytu: 1 osobodzieƒ: 54–67 z∏ , w tym pe∏ne wy˝ywienie.

Program
Data

Godzina

Wpisowe
20 z∏
Turniej Maxy
20 z∏
Turniej Maxy wieczorem bal
20 z∏
Turniej Maxy
20 z∏
Turniej Mixt + Maxy
20 z∏
Turniej Dwusesyjny o Puchar Prezydenta Miasta Olecka
40 z∏
Turniej Teamów wieczorem ognisko
160 z∏
Turniej Impy
25 z∏
Turniej Maxy
20 z∏
Turniej Maxy
20 z∏
Turniej Maxy
20 z∏
Turniej Maxy i uroczyste zakoƒczenie imprezy
20 z∏

1.07 poniedzia∏ek 19.30 Turniej Maxy
2.07 wtorek
3.07 Êroda
4.07 czwartek
5.07 piàtek
8.07 sobota
9.07 niedziela
10.07 poniedzia∏ek
11.07 wtorek
12.07 Êroda
13.07 czwartek
06.07 piàtek
07.07 sobota

19.30
14.30
19.30
19.30
14.30
11.00
19.30
14.30
19.30
19.30
14.30

14.30 Turniej po˝egnalny
20 z∏
W dniach 29 (teamy) i 30 (maxy) czerwca 2002 odb´dzie sie w Dworku
Mazurskim w Olecku OTP.
W dniach od 1 do 13 lipca odb´dà si´ tak˝e dru˝ynowe rozgrywki teamowe.
Zg∏oszenia: Olecko, OÊrodek Dworek Mazurski, tel. (0-87) 520 22 92, fax (0-87) 520 48 70.
kolor starszy podegraç? – Takie zagranie
mog∏oby byç tragiczne tylko przy czterech treflach u S. Jest to niezwykle ma∏o
prawdopodobne, gdy˝ wtedy S mia∏by
uk∏ad 4-4-1-4, z którym raczej uzgodni∏by
trefle. Na pewno E nie móg∏by przepuÊciç trefla przy ich rozk∏adzie:
W

xx

N

E

A D W 10 x x K 9

S

xxx

gdy˝ rozgrywajàcy, impasujàc, musia∏by
utrzymaç si´ w stole i w drugiej lewie
treflowej graç ♣A.
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Do rozwiàzania tego problemu nie
potrzebne sà jednak jakieÊ specjalne
sygna∏y, wystarczy logika. Gdyby W
mia∏ piki: A W 7 6, a kiery A W x (x)
powinien odebraç jeszcze ♠A i dopiero wyjÊç w kiera. Wtedy E, po dojÊciu
na ♣K, nie mia∏by innego wyboru ni˝
zagraç w kiera. Poniewa˝ W pozostawi∏ partnerowi opcj´ pikowà, to tym
samym przekaza∏ informacj´, ˝e podegranie pików jest aktualne. Tak
wi´c E powinien by∏ podegraç piki,
a nie kiery.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Kàcik konwencji
Marek Wójcicki

Nietypowe iloÊciówki
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Sposób zrzucania w kolorze atutowym jest przedmiotem ustaleƒ w parach. Najcz´Êciej przyjmuje si´, ˝e zrzutka bàdê wyjÊcie w kolorze atutowym jest
sygna∏em Lavinthala – wyjÊcie bàdê do∏o˝enie ni˝szego atuta wskazuje wartoÊci
w ni˝szym z kolorów bocznych, wysokiego – w wy˝szym. Sà te˝ znane motywy dawania iloÊciówki w atu – np. przy
przebijaniu, aby partner by∏ w stanie
oceniç, czy mo˝emy wykonaç kolejnà
przebitk´.
W literaturze znane sà dwa sygna∏y
o zupe∏nie innym charakterze – sygna∏
Vinje (od nazwiska twórcy, norweskiego
gracza i teoretyka Helge Vinje), w Polsce
opisany kilkanaÊcie lat temu jako totalna
iloÊciówka (patrz np. ksià˝ka „Wist od A do
Z”), i sygna∏ Benjamina (opracowany
przez szkockiego gracza i teoretyka, Alberta Benjamina).
Vinje zauwa˝y∏, ˝e 13 kart mo˝e byç
podzielone na cztery kolory albo w sposób taki, ˝e jest jeden kolor o parzystej
liczbie kart, a trzy o nieparzystej (np.
6331, 5332, 4333, 7321, 7330), albo
w taki, ˝e jest jeden kolor o nieparzystej
liczbie kart, a trzy o parzystej, np. 4441,
4432, 6421, 13000 (zero jest liczbà parzystà). Stosujàc sygna∏ Vinje, zrzucenie
atutów w kolejnoÊci starsza – m∏odsza
wskazuje jeden kolor parzysty, a trzy nieparzyste, a m∏odsza – starsza – trzy kolory parzyste, a jeden nieparzysty. Sygna∏
ten umo˝liwia odtworzenie uk∏adu
wszystkich kolorów w stosunkowo
wczesnej fazie rozdania.
Benjamin doszed∏ do wniosku, ˝e
bardziej celowe jest szybkie przekazanie iloÊciowej informacji o kolorze nie
granym dotychczas i zaproponowa∏,
aby zrzutka w kolorze atutowym by∏a
iloÊciówkà odnoszàcà si´ do koloru bezpoÊrednio ni˝szego od koloru atutowego. Przy tym, je˝eli pierwsze wyjÊcie
by∏o dokonane w kolor bezpoÊrednio
ni˝szy od atutowego, to zrzutka w atu
informuje o iloÊci kart w kolorze kolejnym – bezpoÊrednio ni˝szym od koloru wyjÊcia.
Âwiat Bryd˝a

Trudno oceniç, który z tych sygna∏ów
jest lepszy. Nie sà one stosowane na tyle powszechnie, aby by∏y dane statystyczne na ten temat.
Oto dwa przyk∏ady, ilustrujàce ich
skutecznoÊç:

♠ 72
♥ K 10 4
♦ D W 10 7 6
♣ K52

♠ K954
♥A92
♦ 853
♣DW7
N
W

E
S

♠ D W 10 8
♥W86
♦ AK
♣ A 10 9 8

♠ A63
♥D753
♦ 942
♣643

S, po otwarciu 1BA i Staymanie, rozgrywa 4♠. W atakuje ♦D. S bije asem
i gra dam´, a po przepuszczeniu – waleta pik.
Stosujàc sygna∏ Benjamina, W dok∏ada
najpierw dwójk´, a potem siódemk´ pik,
informujàc o nieparzystej liczbie kierów.
Informacja ta nic nie mówi o uk∏adzie kolorów m∏odszych, który jest kluczowy dla
wyboru skutecznego zagrania po lewie
na asa pik.
Natomiast sygna∏ Vinje – W zrzuca
najpierw siódemk´, a potem dwójk´ pik,
wskazujàc, ˝e ma tylko jeden kolor o parzystej liczbie kart. E wie, ˝e parzystà
liczb´ kart W ma w pikach – w po∏àczeniu z otwarciem S 1BA uk∏ad jego r´ki to
na pewno 5332. Wobec tego S ma trzy
kiery i albo cztery kara i dwa trefle, albo
cztery trefle i dwa kara. Je˝eli S ma cztery trefle, to na czwartego b´dzie mo˝liwe wyrzucenie kiera z dziadka (w karach
rozgrywajàcy ma wtedy AK sec); je˝eli S
ma dwa trefle, a cztery kara, b´dzie móg∏
wyrzuciç kiera z r´ki na trzeciego trefla
albo ze sto∏u na czwarte karo. Wobec teKsi´garnia Âwiata Bryd˝a poleca:

E. Kantar

Bryd˝owe opowieÊci
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go, tak czy owak, zawsze jest dobrze
otworzyç kiera.
Powy˝szy przyk∏ad dowodzi wy˝szoÊci zrzutki Vinje. Ale popatrzmy na kolejne rozdanie:

♠ KD3
♥943
♦ 874
♣ 9532

♠ W 10 8 6
♥—
♦ K D 10 6 5
♣ A K 10 4
♠ A972
N
W E ♥K2
♦ AW32
S
♣DW6
♠ 54
♥ A D W 10 8 7 6 5
♦9
♣87

S otworzy∏ 4♥ i po kontrze E wszyscy spasowali.
W zaatakowa∏ królem, damà i blotkà
pik. S przebi∏ trzeciego pika i zagra∏ asa,
a potem dam´ kier.
Stosujàc sygna∏ Benjamina, W zrzuca
kiery starsza – m∏odsza, wskazujàc nieparzystà liczb´ kart w karach. E, po dojÊciu
do r´ki królem, spokojnie Êciàga asa karo,
k∏adàc kontrakt bez jednej (po pozornie
bezpiecznym odejÊciu w pika, S przebi∏by wysoko i po Êciàgni´ciu pozosta∏ych
atutów ustawi∏by E w przymusie w kolorach m∏odszych).
Natomiast stosujàc sygna∏ Vinje, E
wiedzia∏by tylko, ˝e W ma jeden kolor
o parzystej liczbie kart, a trzy o nieparzystej, co nie daje ˝adnych przes∏anek do
przyj´cia linii obrony, gdy˝ rozdanie mo˝e wyglàdaç jak ni˝ej:

♠ KD3
♥ 10 4 3
♦ 9874
♣ 953

♠ W 10 8 6
♥—
♦ K D 10 6 5
♣ A K 10 4
♠ A972
N
W E ♥K2
♦ AW32
S
♣DW6
♠ 54
♥ADW98765
♦—
♣872

W takim przypadku próba Êciàgni´cia
asa karo wypuszcza kontrakt – jedynym
k∏adàcym jest zagranie w pika.
♦

Varia
Wojciech Siwiec

Konkurs – rozwiàzania
Rozwiàzania problemów z nru 3/2002 ÂB
1. Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ W.
Rozgrywasz (W) koƒcówk´ bezatutowà:
Ty

♠ A 10 9 3
♥D73
♦ K4
♣ DW65

dziadek

N
W

E
S

♠ 84
♥K8
♦ A 10 9 6 3
♣AK87

Pierwszy wist (odmienny): ♥2. Zaplanuj rozgrywk´.
Nie obejdzie si´ bez wyrobienia koloru
karowego i na pewno rozwià˝esz ten problem poprawnie, Êciàgajàc ♦K i ♦A
z góry, a potem zagrywajàc ♦10. Zdob´dziesz dwie dodatkowe wziàtki, kiedy
kara sà roz∏o˝one 3-3 bàdê gdy – przy ich
rozk∏adzie 4-2 – spadnie druga dama albo
drugi walet. B´dzie to rozgrywka lepsza ni˝
alternatywne odegranie ♦K, a potem impas
dziesiàtkà karo na stole (osiem dubletonów
D x bàdê W x w r´ce S przeciwko szeÊciu
dubletonom blotkowym tam˝e).
Prawid∏owe rozegranie kar nie jest
jednak jedynym problemem tego rozdania. Oto przyk∏adowy rozk∏ad:
Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ W.

♠ A 10 9 3
♥D73
♦ K4
♣ DW65

♠ D76
♥W952
♦ D852
♣ 10 2
N
W

E
S

♠ KW52
♥ A 10 6 4
♦ W7
♣943

♠ 84
♥K8
♦ A 10 9 6 3
♣AK87

Momentem kluczowym nie tylko tego
rozdania jest jego pierwsza lewa. GdybyÊ
„standardowo” zadysponowa∏ w niej
z dziadka króla, zosta∏byÊ ob∏o˝ony, je˝eli obroƒca S – po zabiciu ♥K asem – wyszed∏by w blotk´ pik (!). JeÊli pobi∏byÊ t´
lew´ ♠A, przeciwnicy – po dojÊciu karem
– Êciàgn´liby trzy piki. A gdy pika przepuÊci∏byÊ, N wzià∏by lew´ ♠D i powróci∏by
do kierów. W tym wypadku odda∏byÊ karo, pika oraz trzy lewy kierowe.
Nie warto nara˝aç si´ na takie niebezpieczeƒstwo, tym bardziej ˝e po wiÊcie ♥2

wiesz, i˝ kiery dzielà si´ 4-4. W pierwszej
lewie do∏ó˝ wi´c z dziadka blotk´ kierowà, co zabezpieczy Ci realizacj´ kontraktu.
2. Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ W.
Po licytacji:
Ty

N

E

S

1♦
2♣
ktr.1
3♣
4♥
pas…
1 kontra negatywna
rozgrywasz (W) koƒcówk´ kierowà
z nast´pujàcymi kartami:
Ty

♠ W6
♥ K D 10 9
♦ AD6542
♣2

dziadek

N
W

E
S

♠ K 10 9 5 4 2
♥A752
♦9
♣W4

Gracz N zawistowa∏ (odmiennie,
zrzutki odwrotne) ♣K, wzià∏ na niego lew´ (S do∏o˝y∏ ♣5) i kontynuowa∏ ♣D.
Jego partner (S) przejà∏ jà ♣A, ale Ty
przebi∏eÊ w r´ce. Nast´pnie wyszed∏eÊ
♠6, N doda∏ ♠3, a Ty wstawi∏eÊ z dziadka ♠K i – zgodnie z oczekiwaniami –
wzià∏eÊ na niego lew´. Kontynuowa∏eÊ
ze sto∏u blotkà pik i lewa ta zosta∏a wzi´ta przez obroƒc´ N asem. W nast´pnej
gracz ten wyszed∏ jeszcze raz w trefla.
U∏ó˝ plan dalszej rozgrywki.
¸atwiej by∏oby mo˝e wygraç 4♠, nie
znaczy to jednak wcale, ˝e nale˝y polec na
wyk∏adane 4♥. Wprawdzie naturalne wydaje si´ przebicie kolejnego trefla w tej samej
r´ce, która ju˝ zosta∏a skrócona, a pozostawienie nienaruszonych kierów na stole,
gdzie wyrabiasz piki, jeszcze bardziej istotne
jest jednak w∏aÊciwe rozwiàzanie rozdania
pod wzgl´dem komunikacyjnym. Je˝eli kiery sà roz∏o˝one 4-1, jesteÊ bez szans, za∏ó˝
wi´c podzia∏ atutów 3-2. I ju˝ wszystko stanie si´ proste, wystarczy jeszcze tylko zdaç
sobie spraw´ z faktu, ˝e skoro do tej pory
przeciwnicy dostali dopiero dwie lewy, wolno Ci oddaç jeszcze wziàtk´ atutowà.
Przebij zatem trefla na stole (!), zrzucajàc z r´ki karo, przebij w r´ce pika
królem albo damà atu, Êciàgnij pozosta∏à Ci figur´ kierowà, a potem dostaƒ si´ do dziadka asem atu z góry
i graj forty pikowe. Pe∏ny rozk∏ad:
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Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ W.

♠ A3
♥W86
♦ W8
♣ K D 10 7 6 3
♠ W6
♠ K 10 9 5 4 2
N
♥ K D 10 9
W E ♥A752
♦ AD6542
♦9
S
♣2
♣W4
♠ D87
♥43
♦ K 10 7 3
♣A985
Zauwa˝, ˝e gdybyÊ trzecià rund´ trefli przebi∏ w r´ku, nigdy nie skompletowa∏byÊ wi´cej ni˝ dziewi´ç lew.
3. Mecz; obie strony przed partià,
rozdawa∏ N.
Przebieg licytacji:
Ty

dziadek

♠ 97653
♥D2
♦ K5
♣ A 10 7 2
Ty

N
W

E
S

N

♠ AKD4
♥ 10 4 3
♦ D8643
♣D
E

S

—
pas
1♦
pas
1♠
pas
2♠
pas
3 ♠1
pas
4♠
pas…
1 inwit ogólny
Gracz N zaatakowa∏ ♥A, ♥K, a potem ♥W (odmiennie, zrzutki odwrotne),
jego partner do∏o˝y∏ ♥8, ♥6 i ♥7. Trzecià rund´ kierów przebi∏eÊ w r´ce. Jak
poprowadzisz dalszà rozgrywk´?
Nie zdo∏asz przebiç w dziadku
wszystkich przegrywajàcych trefli bez
wyrobienia obroƒcom lewy atutowej,
musisz wi´c skoncentrowaç si´ na wyfortowaniu kara. Jak jednak dokonaç tego
w sposób bezpieczny (tzn. nie nara˝ajàc
si´ na nadbitk´), a przy tym w∏aÊciwie
rozwiàzaç problemy komunikacyjne?
OczywiÊcie, nie nale˝y Êciàgaç atutów
przed zagraniem w kara – doprowadzi∏oby
Ci´ to bowiem do sukcesu tylko wówczas,
gdyby kluczowe kolory podzieli∏y si´ równo
(piki 2-2, a kara 3-3). Mo˝e wi´c trzeba
rozpoczàç od wyjÊcia z r´ki ♦K, a gdy zostanie on przepuszczony, kontynuowaç blotkami karowymi z obu ràk? To równie˝ nie
b´dzie jednak rozgrywka zwyci´ska w przypadku, gdy ca∏e rozdanie wyglàda tak:
Âwiat Bryd˝a

45

Varia
Mecz; obie przed partià, rozdawa∏ N.

♠ 10 2
♥AKW95
♦ 10 7
♣W983
♠ AKD4
N
W E ♥ 10 4 3
♦ D8643
S
♣D
♠ W8
♥876
♦ AW92
♣K654

♠ 97653
♥D2
♦ K5
♣ A 10 7 2

Gracz S zabije bowiem drugà rund´
kar waletem i postawi na swojà jedynà
szans´, zagrywajàc w nast´pnej lewie
blotk´ karo. A jego partner nadbije jà ♠10.
Rozgrywajàcemu nie pomo˝e te˝
Êciàgni´cie atutów po wzi´ciu lewy na
♦K – i w tym wypadku zabraknie mu bowiem jednego dojÊcia do sto∏u.
Widaç ju˝, ˝e przeciwko optymalnej
obronie koƒcówka pikowa nie mo˝e zostaç zrealizowana. Rozgrywajàcy mo˝e jednak zastawiç na gracza S subtelnà pu∏apk´.
Wiadomo, i˝ w∏aÊnie w r´ce tego obroƒcy
znajduje si´ ♦A – N spasowa∏ bowiem na
pierwszej r´ce, a potem ujawni∏ ♥A K W.
Gracz W musi wi´c sk∏oniç obroƒc´ S, aby
ten rozsta∏ si´ z ♦A w pierwszej rundzie tego koloru. Najwi´kszà szans´ na osiàgni´cie tego celu daje natychmiastowe zagranie blotki karo – spod drugiego
króla – do damy w dziadku (!!). Trzeba byç doprawdy graczem XXII wieku, aby
dam´ t´ przepuÊciç!
4. Mecz; obie strony po partii, rozdawa∏ E.
Po licytacji:
W

—
pas
pas
pas
pas…

N

Ty

—
1♥
2♠
3♥

pas
pas
pas
pas

S

1♣
2♣
3♣
3 BA

Twój partner (W) zaatakowa∏ (odmiennie,
zrzutki odwrotne) ♠W i wy∏o˝ony zosta∏
nast´pujàcy dziadek:
dziadek

♠ A765
♥ K D 10 8 4 3
♦ K5
♣W
Ty

N
W

E
S
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♠ D94
♥A952
♦ A W 10 2
♣86

Ze sto∏u do∏o˝ono ♠5, zach´ci∏eÊ ♠4,
a rozgrywajàcy do∏o˝y∏ z r´ki ♠8. W druÂwiat Bryd˝a

giej lewie W kontynuowa∏ ♠3. Z dziadka
blotka, wstawi∏eÊ ♠D, a z r´ki S spad∏a
♦7. W co zagrasz w lewie trzeciej?
Zaplanuj te˝ dalszà obron´.
Rozgrywajàcy ujawni∏ singla pik oraz
nie nadzwyczajnego stopera w karach,
skoro wi´c nie podniós∏ 3♥ partnera do
4♥, nie nale˝y oczekiwaç w jego r´ce
♥W x czy nawet ♥xx. Twój partner pokaza∏ z kolei niez∏y kolor pikowy, gracz S –
który otworzy∏ licytacj´ – musi zatem posiadaç wszystkie pozosta∏e miltony, a wi´c
i ♣A K D. Jego trefle nie mogà jednak byç
oÊmiokartowe, wtedy bowiem gra toczy∏aby si´ co najwy˝ej o nadróbk´, licytacja
i poczàtek rozgrywki mocno zatem sugerujà, i˝ uk∏ad r´ki S to 1-1-4-7. Ca∏e rozdanie wyglàda wówczas nast´pujàco:

Je˝eli S pobije trefla w r´ce, w koƒcówce
weêmiesz dwie lewy karowe. A gdy lewa
treflowa zostanie pobrana singlowym waletem w dziadku, po czym przeciwnik odegra wszystkie kiery oraz ♠A, i wyjdzie w ♦K
– wystarczy Ci doliczyç si´, jakie kara pozosta∏y w r´ce S. Je˝eli b´dzie to ♦D x, przepuÊcisz ♦K i weêmiesz ostatnie dwie wziàtki. A gdy S zachowa ♦D x x, pobijesz króla
asem i b´dziesz kontynuowa∏ ♦W. I na ♦10
dostanie Ci si´ ostatnia lewa rozdania.
5. Mecz; strona NS po partii, rozdawa∏ S.
Przebieg licytacji:

Mecz; obie strony po partii, rozdawa∏ E.

Wp´dzi∏eÊ przeciwników w koƒcówk´ kierowà, przeciwko której Twój partner (W) zaatakowa∏ ♦A (odmiennie,
zrzutki odwrotne). Wy∏o˝ono te˝ dziadka:

♠ K W 10 3 2
♥W7
♦ 643
♣ 972

♠ A765
♥ K D 10 8 4 3
♦ K5
♣W
♠ D94
N
W E ♥A952
♦ A W 10 2
S
♣86
♠8
♥6
♦ D987
♣ A K D 10 5 4 3

Wydaje si´, i˝ rozgrywajàcego spotka∏
du˝y fart: zasta∏ piki podzielone 5-3 i oba
czerwone asy w tej samej r´ce, co krótszy fragment tego koloru. Czy jednak naprawd´ niczego nie mo˝na mu zrobiç?
OczywiÊcie, zagranie teraz przez E
w karo od razu da przeciwnikowi dziewiàtà lew´. Atrakcyjnie wyglàda wyjÊcie
w trefla, S Êciàgnie jednak wówczas tylko
szeÊç (!) razy ten kolor, doprowadzajàc
do nast´pujàcej koƒcówki:
♠A
♥KD
♦ K5
♣—
♠—
—
N
♥
A
9
5
A
nieistotne W E
lub 9
♦ AW
A W 10
S
♣—
—
♠—
♥3
♦ D98
♣A
Teraz przeciwnik zagra w kolor, w którym zostawi∏eÊ sobie dubletona, i b´dziesz
móg∏ wziàç tylko swoje dwa asy.
Istnieje jednak obrona zwyci´ska:
w czwartej lewie nale˝y odegraç ♥A,
a dopiero potem wyjÊç w trefla (!!!).
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W

—
pas
rktr.
pas…

N

Ty

—
pas
3♥

S

—
2 ♦(!?)
pas

1♥
ktr.
4♥

dziadek

♠ A86
♥ 10 9 2
♦ W642
♣984

Ty

N
W

E
S

♠ W95
♥43
♦ K D 10 9 8 3
♣ 10 2

As karo wzià∏ pierwszà lew´, kontynuacja karowa ze strony Twojego partnera
zosta∏a ju˝ jednak przez rozgrywajàcego
przebita ♥6. Nast´pnie przeciwnik Êciàgnà∏
♥A K (W do∏o˝y∏ ♥8 i ♥5, co Êwiadczy
o tym, i˝ pozosta∏ mu jeszcze jeden atut),
a potem zgra∏ ♣A K D (partner doda∏ ♣3,
♣7 i ♣6) i czwartà rund´ trefli (którà rozpoczà∏ ♣5 z r´ki) przebi∏ na stole ♥10 (W
do∏o˝y∏ ♣W). Jakich zrzutek dokonasz
do ostatnich dwóch lew treflowych?
Zaplanuj swojà dalszà gr´ w obronie.
Z dotychczasowej gry wiesz, i˝ Twój
partner ma r´k´ w sk∏adzie 4-3-2-4,
a rozgrywajàcy – 3-5-1-4. Aby ob∏o˝yç
kontrakt, musicie wziàç jeszcze dwa piki
oraz lew´ kierowà. Je˝eli W posiada dam´ kier oraz mariasza pikowego, nie
masz si´ o co martwiç. JeÊli zaÊ walory
partnera to ♥D i tylko ♠K (a ♠D jest
u S), zostanie on wkrótce wpuszczony
i zmuszony do zagrania w pika – z fatalnym dla waszej strony skutkiem.
Przypadek krytyczny to obecnoÊç
w r´ce W ♠K D i ♥W, czyli rozk∏ad:

Varia
Mecz; strona NS po partii, rozdawa∏ S.

♠ K D 10 7
♥W85
♦ A5
♣ W763

♠ A86
♥ 10 9 2
♦ W642
♣984
N
W

E
S

Konkurs – zadania
♠ W95
♥43
♦ K D 10 9 8 3
♣ 10 2

♠ 432
♥AKD76
♦7
♣AKD5
Przeciwnik uratuje si´, jeÊli uniknie
promocji atutowej. W koƒcówce:
♠ A86
♥—
♦ W6
♣—
♠ K D 10 7
♠ W95
N
♥W
W E ♥—
♦—
♦ KD
S
♣—
♣—
♠ 432
♥D7
♦—
♣—
rozgrywajàcy wyjdzie ze sto∏u karem
i wyrzuci z r´ki pika, przygotowujàc sobie
bezpieczne zejÊcie do r´ki przebitkà drugiej rundy pików (Twojà kontynuacj´ pikowà S pobije na stole asem i ponownie
zagra stamtàd w karo, wyrzucajàc z r´ki
ostatniego pika). Wygra wi´c kontrakt,
ale tylko wówczas, gdy do trefli pozby∏eÊ
si´ dwóch „bezwartoÊciowych” kar.
Widzisz ju˝ wi´c zwyci´skie rozwiàzanie: w koƒcówce z diagramu musisz
zachowaç sobie trzy kara (i dwa piki),
a wi´c do trefli pozbyç si´ tylko jednego kara oraz jednego pika. Wówczas w trzykartowej koƒcówce utrzymasz si´ karem (na które S pozb´dzie
si´ swojego ostatniego pika) – i zagrasz
jeszcze raz w ten sam kolor (!). A to wypromuje Twojemu partnerowi k∏adàcà
kontrakt wziàtk´ na waleta atu.
♦

Poznaƒski Mityng Targowy

Konkurs Âwiata Bryd˝a nr 5/2002
1. Mecz; obie po partii, rozdawa∏ W.
Ty

♠ AK42
♥ A 10 7 6 3
♦K
♣ ADW
Ty

marianaw@wp.pl, tel. 0601 683 682

E
S

N

Ty

1♠
4♠

W

E
S

N

♠ 986
♥W9
♦ K952
♣K743
E

2♠

1 BA1
pas…

dziadek

♠ 86
♥6
♦ AK762
♣DW973

S

dziadek

N

4. Turniej na maksy; obie strony po
partii, rozdawa∏ S.

♠ 63
♥KD5
♦ A D W 10 9 6
♣52
E

Ty

♠ AK542
♥872
♦ ADW63
♣—

Ty

N
W

W

Ty

S

W

E
S

♠ A 10
♥K3
♦ AK8532
♣D63

Ty

N

E

S

—
2 ♥1

—
pas

—
4♥

pas
pas

s∏abe dwa
Kontrakt: 4♥ (W).
Gracz N zaatakowa∏ ♣9 (wist i zrzutki
naturalne!). Do∏o˝y∏eÊ ze sto∏u blotk´,
a S przejà∏ kart´ partnera ♣10, wzià∏ na
nià lew´, i odwróci∏ ♠4. Z r´ki W – walet, od N – ♠K, zabi∏eÊ na stole ♠A. Jak
poprowadzisz dalszà rozgrywk´?
1
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Ty

S

dziadek

♠ K 10 6 2
♥75
♦ AK76
♣ 10 6 4

pas

dziadek

N

N

♠ KW2
♥ A 10 9 4
♦ DW843
♣8

—
—
—
1 ♣1
2 ♣2
3 ♦3
4 ♣4
4 ♠5
pas
6♣
pas…
1 lepszy m∏odszy, 3+♣; 2 dwukolorówka 5+-5+ na starszych; 3 kara plus bardzo
dobry, co najmniej pi´ciokartowy, fit treflowy; 4 zbyt dobra r´ka, aby zg∏osiç z nià
bezpoÊrednie 4♥/♠; 5 cue-bid, inwit
szlemikowy
Kontrakt: 6♣ (S).
Twój partner (W) zaatakowa∏ (odmiennie) ♥K. U∏ó˝ plan swojej gry
w obronie.
5. Mecz; WE po partii, rozdawa∏ W.

naturalne, 15–17 PC
Kontrakt: 4♠ (W).
Gracz (N) zawistowa∏ (odmiennie, zrzutki odwrotne) ♦8. Zaplanuj rozgrywk´.
3. Mecz; WE po partii, rozdawa∏ S.
♠W
♥ A D W 10 4 2
♦ W4
♣ 8752

E
S

1

Poznaƒ, 31.05–02.06.2002

Informacje: Marian Wierszycki,

N
W

1♥
pas
2♦
pas
2 ♠1
pas
3 ♥2
pas
3 ♠3
pas
4 ♦4
pas
4 BA5
pas
5 ♥6
pas
7♥
pas…
1 rewers, 5+♥ – 4♠; 2 zach´cajàce
uzgodnienie kierów; 3, 4 cue-bidy; 5 Blackwood; 6 dwie wartoÊci na uzgodnionych
kierach plus dama atu
Kontrakt: 7♥ (W).
Pierwszy – dosyç szkudny – wist: ♦4
(odmienny). U∏ó˝ plan swojego post´powania.
2. Mecz; WE po partii, rozdawa∏ W.

Program:
31 maja (piàtek), godz 18.00 – OTP (IMP-y)
1 czerwca (sobota), godz 10.00 – OTP
(dwusesyjny turniej par, na maksy)
2 czerwca (niedziela), 9.30 – OTT (teamy)
Miejsce rozgrywek:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony RoÊlin
Poznaƒ, ul. Miczurina 20A (róg z ul. Grunwaldzkà)
hotel w miejscu rozgrywek – tel. 061 8671168

dziadek

Ty

N
W

E
S

W

N

♠ W985
♥W98
♦ W98
♣W98
Ty

S

pas
pas
pas
1♣
pas
1♠
pas
3 ♣1
pas
3♦
pas
3 BA
pas…
1 inwit do koƒcówki na dobrych 6+ treflach
Kontrakt: 3BA (W).
Twój partner (W) zawistowa∏ (odmiennie,
zrzutki odwrotne) ♥ 4. Wstawi∏eÊ na trzeciej
r´ce ♥W, rozgrywajàcy wzià∏ lew´ ♥K.
Przeanalizuj rozdanie i przedstaw dok∏adny plan swojej gry w obronie.
Rozwiàzania

Rozwiàzania przeÊlij w ciàgu miesiàca
pod adres redakcji. Czekamy na wasze listy!
e-mail: swiatbrydza@poczta.onet.pl
Âwiat Bryd˝a
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Varia
Stefan Jacek Berwid

KMP’2002, kwiecieƒ
W marcu startowa∏y 1142 pary, to rekord frekwencji w tym roku. Niestety, nie
grajà sekcje BI1 Bia∏ystok i RZ2 Lubaczów.
Witamy nowych organizatorów: Pana Jaros∏awa ˚ukowskiego z K´trzyna OL3
oraz sekcj´ PO3 w Szamotu∏ach, którà
zorganizowa∏ Pan Andrzej Wachowski.
PO3 to ju˝ druga sekcja dla m∏odzie˝y
szkolnej, pierwsza to WA1 w Warszawie.
Jak zwykle, by∏o wiele ciekawych rozdaƒ. Wybra∏em trzy, w których wa˝na by∏a decyzja, co nale˝y zalicytowaç. Niestety, spora cz´Êç graczy ma z tym k∏opoty.
Oto przyk∏ady:

N

S

Rozdanie nr 14; po partii nikt, rozd. E.

♠ W 10 2
♥ D 10 8 6
♦ KW4
♣ 954

N
W

E
S

♠ AKD7
♥AK
♦ A76
♣AK86

208 par (38%) licytuje blisko
70% 6BA. D10xxx♦ u N, J♥ jest 4.
u S, ale ♣ 3-3, wi´c uzyskujà zas∏u˝ony wynik 76,64%. Mimo 34 PC,
a˝ 175 par (33%) nie licytuje szlemi-

Rozdanie nr 8; po partii nikt, rozd. W.

♠ 975
♥AW7
♦ 852
♣ AKD8

Rozdane wydaje si´ proste do licytacji, jednak tylko 315 par (59%) osiàgn´∏o 6♥(♠), uzyskujàc 67,35%. K10♠
jest u W, wi´c 7♥(♠) wygraç nie mo˝na i 118 par (22%) uzyskuje zas∏u˝one
13% w turnieju. Dziwi troch´, ˝e a˝
80 par (15%), mimo 31 PC, nie zalicytowa∏o w tym rozdaniu szlemika, uzyskujàc a˝ 32% za koƒcówk´.

♠ ADW83
♥KD9643
♦A
♣W

48

%

pkl

19 J. Krawczyk, J. Krawczyk

Rozdanie nr 18; po partii NS, rozd. E.

♠ KW53
♥A96
♦D
♣ AD983

N

S

♠ A7
♥ K D W 10
♦ A K 10 9 7 5
♣K

225 par (43%) zatrzymuje si´
s∏usznie w 6BA, ale uzyskuje tylko
33%. Niestety, ♦ sà 3-3 (38%) i choç
D♠ jest czwarta u E, 250 par (47%),
które zalicytowa∏y 7NT, ma 15 lew
i uzyskuje niezas∏u˝one 75%. JeÊli sà
to te same pary, co w poprzednich
rozdaniach, to dosta∏y nagrod´ za wytrwa∏oÊç.
♦

11 marca 2002 Turniej Nr 3

Wyniki KMP, marzec
M-ce

ka, uzyskujàc za to zaskakujàce 50%.
140 par (26%) zalicytowa∏o szlema
bez szans i s∏usznie uzyska∏o tylko
17,8%.

Komisarz KMP'2001 S. Jacek Berwid
62.40

64

38 T. Ciepliƒski, P. Kamiƒski

61.14

26

1 S. Henclik, K. Sikorski

65.78

100

20 A. Paradowski, S. Róg

62.36

62

39 T. Latos, A. Wujków

61.11

24

2 W. Kurzawski, J. Wachnowski

65.42

98

21 R. K∏usowski, S. KoÊciƒski

62.34

60

40 E. HaÊko, Z. Wawer

61.11

22

3 ¸. Grodzicki, J. Kostrzewa

65.06

96

22 D. Homoncik, J. Krzy˝ak

62.28

58

41 T. Kozub, L. Niedba∏a

61.07

20

4 M. Kiepura, M. Stefaniuk

65.04

94

23 L. Miechowicz, P. Powroênik

62.26

56

42 J. Janik, A. Poznysz

61.07

18

5 W. Kozicki, J. Matuszewski

64.82

92

24 R. Opaliƒski, M. Pietraszek

62.25

54

43 P. Jassem, P. Jassem

61.06

16

6 A. Ksi´˝ki, B. Natkaƒski

64.76

90

25 W. Langer, R. Wachowiak

61.99

52

44 A. Kotecki, J. Tomczak

61.05

14

7 R. Lippik, J. Rutowicz

64.61

88

26 J. Gliszczyƒski, J. Zieliƒski

61.80

50

45 L. Struzik, K. Zaród

61.03

12

8 R. Kowalski, D. Nowek

64.24

86

27 K. Kowalski, A. Weso∏owski

61.74

48

46 A. Grela, J. Matuszewski

61.00

10

9 Z. Nowicki, Z. Ogrodnik

63.94

84

28 M. Atalski, J. Weso∏owski

61.73

46

47 T. Paluchowski, S. Stachlewski

60.99

9

10 A. Hycnar, R. Wajdowicz

63.49

82

29 B. Dyk, M. Kopowski

61.65

44

48 Z. Grzegorczyk, J. Lubczyƒski

60.96

8

11 P. Kucharski, M. Rafalski

63.49

80

30 A. Ejnik, J. Kawczyƒski

61.64

42

49 W. Paw∏owski, B. Trabszys

60.93

7

12 M. Jaworski, K. Zajàczkowski

63.32

78

31 D. Kulpiƒski, W. Martens

61.52

40

50 P. Stopa, A. Trygar

60.89

6

13 P. Koby∏ka, R. Prus

63.17

76

32 M. Kostka, K. Stanik

61.50

38

51 P. Brzeziƒski, K. Staniów

60.85

5

14 W. Niedziela, A. Ziomek

63.11

74

33 W. Arczewski, J. Benerat

61.50

36

52 K. W´c∏awek, A. Witkowski

60.83

4

15 Z. Kuczyƒski, Z. Sierakowski

63.02

72

34 S. Drobot, B. Nidecki

61.45

34

53 S. Janik, J. Przybysz

60.82

3

16 A. Biniek, W. Gabrysiak

62.89

70

35 M. Kalinowski, J. Okumski

61.44

32

54 B. Bazylewicz, J. Górny

60.82

2

55 S, Skowron, J, Wiàcek

60.78

1

17 T. ¸abik, J. Woêniczko

62.77

68

36 J. Dawidowski, E. Wójcik

61.36

30

18 S. Herman, L. Herman

62.77

66

37 A. Kud, W. Szumniak

61.36

28
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Varia
Pojedynek licytacyjny

Wyniki

R´ce E

Szeroka Reprezentacja Polski Open (I KRYTERIUM)

Kongres „Wiosenny” im. Ryszarda Kapelaƒskiego

miejsce
1 C. Balicki-A. ˚mudziƒski
2 K. Martens-M. LeÊniewski
3 P. Bizoƒ-D. Kowalski
4 P. GawryÊ-K. Jassem
5 B. Gierulski-J. Skrzypczak
6 W. Olaƒski-W. Starkowski
7 M. Kwiecieƒ-J. Pszczo∏a
8 J. Romaƒski-M. Szymanowski
9 A. Kowalski-P. Tuszyƒski
10 M. Jeleniewski-P. Krajewski

¸ódê, 22-24.03.2002
Turniej na impy
m-ce 60 par
1 Czaplicki J. – Miko∏ajczyk E.
2 Kryƒski J. – Woêniak Z.
3 Stasio∏ek T. – Grzelczak J.
4 Turant W. – Micha∏owski J.
5 Kotliƒski Z. – Zieleniewicz M.
6 Lubaƒski S. – Przerembski J.
7 Peszke A. – Wróbel J.
8 Ronke J. – Zdzienicki A.
9 Moszyƒski J. – Szyd∏owski S.
10 Potakowski G. – Rumiƒski R.
11 Ruta R. – Beling P.
12 Bielawski S. – Kucharczyk J.
13 Ciepliƒski W. – Ró˝ycki I.
14 Ka˝mierczak A. – Pietrzyk W.

kary

VP
155.0
152.0
-1.00 146.0
143.0
140.0
-0.50 132.5
128.0
126.0
119.0
109.0

Ogólnopolski turniej par „Drewniane G∏owy”
Kraków, 23-24 marca 2002 (III turniej eliminacyjny z cyklu Grand Prix Polski)
m-ce 152 pary
wk/okr
%
pkl
1 A. ˚mudziƒski-M. Witek
36.0 DÂ/ÂW
65.33 85
2 S. M∏ynarczuk-A. Rutkowski
36.0 MAZ
60.61 83
3 C. Góra-J. Figlus
8.0 ÂL
59.71 81
4 M. Lankosz-J. Urbanowski
8.0 MLP
59.54 79
5 A. Grunt-A. Sarniak
8.0 MAZ
59.28 77
6 K. Bia∏y-P. Stopa
14.0 MLP
58.87 75
7 W. Gàssowski-W. Ilnicki
19.0 MLP
57.85 73
8 W. Klapper-J. Russyan
24.0 PN
57.53 71
9 A. Robak-A. Wojtusiak
14.0 ÂL
57.37 69
10 K. Kujawa-A. Kokoryka
9.5 ÂL/LU
57.32 67
11 U. Gardy-E. Kozyra
8.0 MAZ
57.31 65
12 M. Krupowicz-S. ZawiÊlak
30.0 MAZ
56.81 63
13 W. ˚arowski-G. Chojnacki
6.5 MAZ
56.50 61
14 J. Ciruk-T. Godek
11.0 POD
56.46 59
15 J. Sikorski-W. Chmiel
9.5 PKA
56.36 57
16 A. Kowalski-P. Tuszyƒski
36.0 MAZ
56.30 55

XI Ogólnopolski Turniej Par o „Puchar Grodu Staszica”
Pi∏a, 14 kwietnia 2002 (IV turniej eliminacyjny z cyklu Grand Prix Polski)
m-ce 136 par
wk/okr
%
pkl
1 S M∏ynarczuk, A. Rutkowski
18.0 WA/18.0 WA 68.66 83
2 S. Henclik, K. Sikorski
12.0 GD/12.0 GD 61.60 81
3 T. Czajer, M. Witek
7.0 BB/18.0 ÂW 61.57 79
4 L. Sztyrak, I. Jarosz
7.0 S¸/7.0 S¸
60.50 77
5 J. Figlus, A. Robak
4.0 ÂL/7.0 ÂL
60.39 75
6 D. Kucharzewski, J. Lubczyƒski
1.5 PO/2.5 PO 59.36 73
7 J. Hilbrecht, W. Hilbrecht
4.0 PI/4.0 PI
58.78 71
8 S. Micha∏owski, P. Siwiƒski
7.0 PO/2.5 PO 58.71 69
9 A. Jeleniewski, K. Tumielewicz
7.0 GO/4.0 ZG 58.23 67
10 J. MÊcisz, M. Szuka∏a
7.0 PO/12.0 PO 58.12 65
11 R. Kierznowski, A. Fronczak
18.0 OL/12.0 OL 57.94 63
12 Z. Przybylski, R. Karanowski
2.5 GO/2.5 GO 57.89 61
13 C. Szadkowski, J. Wachnowski 12.0 GO/12.0 GO 57.85 59
14 M. Rafalski, W. Arczewski
12.0 KI/7.0 ÂW 57.77 57
15 J. Gackowski, A. B∏achnio
4.0 BY/4.0 BY 57.64 55
16 K. Sztompke, M. Ziomek
7.0 RA/1.5 ÂW 57.36 53

I Mistrzostwa Rynku Finansowego
i Spó∏ek Publicznych w bryd˝u sportowym
o Puchary Przewodniczàcego KPWiG
Warszawa, hotel Sofitel-Victoria, 5-6 kwietnia 2002
m–ce 106 par
Firma
%
1 M. Wichtowski, M. Ma∏ecki
FER S.A.
67.94
2 M. Kalita, P. Wowkonowicz
PROCHEM S.A. 65.37
3 J. Kowal, P. Waluszewski
BPH PBK S.A. 63.88
4 A. Suwik, Z. Kahl
BPH PBK S.A.
62.15
5 J. Mojsiewicz, M. Mielcarek
ZPC JUTRZENKA S.A. 61.75
6 Z. Dmitruk, J. Kaczorowski
BANK PEKAO S.A. 61.53
7 M. Kupiecka, D. Zwolak
PKO BP
61.27
8 J. Kowalczyk, J. Tyszka
TP S.A.
61.18
9 R. Kie∏basiƒski, D. Kowalski
CA IB
60.75
10 P. Anastaziak, J. Piotrowski
TP S.A.
60.60
11 B. Ostrowska, M. Nowak
PKN ORLEN S.A. 60.51
12 W. Wnuk, G. Szarafin
BANK PEKAO S.A. 60.21
13 M. Grabowski, T. Chiliƒski Frantschach Âwiecie S.A. 60.18
14 L. ¸uniewski, J. Maruszewski
PKN ORLEN S.A. 59.76
15 T. Brzuski, L. Szelàg
PKN ORLEN S.A. 59.71

pkl
52
40
28
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Turniej teamów
m-ce team
impy
suma VP pkl
1 BPH PBK SA
+73
128.0 42
Rafa∏ Synowiec, Marek Szumiƒski, Jakub Kowal, Piotr Waluszewski
2 PEKAO SA
+78
126.0 28
J. Baka, Z. Dmitruk, J. Kaczorowski, T. Wadowski
3 PEKAO SA
+71
125.0 16
G. Szarafin, W. Wnuk, J. Kochanowski, L. Herman
4 TP SA
+62
124.0 4
D. Zembrzuski, M. ¸ukasiak, J. Piotrowski, P. Anastaziak,
J. Kowalczyk, J. Tyszka
5 MENNICA PA¡STWOWA
+59
123.0 2
A. Wist, K. I˝ycki, J. Radomski, R. Szczepaniak, M. Marczak, A. G∏owienko

wk/okr
24.0 LD
8.0 LD
5.0 LD
24.0 LD/BY
5.0 LD
2.0 LD
5.0 WA
14.0 LD
14.0 LD
3.0 LD
1.0 LD
8.0 LD
8.0 LD
8.0 PT

impy
55.00
49.00
45.00
42.86
40.00
37.00
36.00
34,00
34.00
32.00
30.00
29.00
28.20
26.00

pkl
25
23
21
19
17
15
13
11
11
8
7
6
5
4

Turniej na maxy
m-ce 49 par
1 Potz M. – Flirski M.
2 Kucharczyk Z. – Kanar C.
3 Górecki B. – Zubielewicz T.
4 Robaszek K. – Staszewski M.
5 Kotlinski Z. – Zdzienicki A.
6 Lewaciak G. – Ronke J.
7 Miko∏ajczyk E. – Nowicki R.
8 Marciniak J. – Beling Z.
9 Grzelczak J. – Kaczorowski P
10 Kram A. – Sobierajski K.
11 Beliniak J. – Rolczak P.
12 Niciƒski W. – Okrutnik C.
13 Potakowski G. – Rumiƒski R.
14 CieÊlak J. – Turant W.

%
65.35
65.05
58.05
57.08
56.35
55.92
55.28
55.10
54.89
54.82
54.73
54.67
54.41
54.02

pkl
20
18
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Turniej indywidualny
m-ce 52 grajàcych
1 Ruta R.
2 Lubaƒski S.
3 Szkup J.
4 Okrutnik C.
5 Nowacki R.
6 Owczarek S.
7 Owczarek G.
8 Jakubowski J.
9 Pietrusiewicz W.
10 Zdzienicki A.

%
65.48
65.33
59.72
58.10
57.61
57.50
57.00
56.34
55.90
55.90

pkl
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VP
126.0

pkl
16

124.0

12

114.0

8

112.0

6

111.0

4

111.0

2

Turniej Teamów
m-ce 17 teamów
okr/impy
1 TEAM NR 2
LD +66
S∏owiƒski J., Samuj∏∏o M., Stasio∏ek T., Grzelczak J.
2 TEAM NR 17
LD +64
Beling Z., Skalski A., Marciniak, Krysztofczyk W.
3 TEAM NR 5
LD +27
Teleszyƒski P.,Tyran M., Owczarek S.,Niciƒski W.
4 TEAM NR 7
WA +27
Przeorowska J., Berger L., Peszke A., Wróbel J.
5 TEAM NR 4 DE/
LD +25
Polok Z., Lewandowski J., Ha∏aczkiewicz K., Broda K.
6 TEAM NR 13
LD +18
Owsiak M., Owsiak R., Lubaƒski S., Maksimczyk M.

Mistrzostwa Okr´gu Mixt, Gorzów Wlkp., 10.02.2002 r.
m-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9

G. Gruszczyƒska, S. Owczarski
J. Goliƒska, K. Goliƒski
L. Wachnowska, J. Wachnowski
A. Soroko, B. Soroko
H. GoÊciniak, M. GoÊciniak
H. Stefaƒska, M. Stefaƒski
A. Choniawko-Jr, A. Choniawko
K. ˚egilewicz, W. ˚egilewicz
J. Zdanowicz, G. Zdanowicz

wk/okr
2.5 GO/7.0 GO
GO/1.5 GO
4.0 GO/12.0 GO
GO/GO
2.5 GO/7.0 PN
2.5 GO/4.0 GO
MS/12.0 GO
GO/7.0 GO
2.5 GO/4.0 GO

%
71.14
57.90
56.25
55.88
55.70
55.33
53.49
52.57
51.47

pkl
25
23
21
19
17
15
13
11
9

R´ce W – str. 27, omówienie oraz
tabela wyników – str. 32
Wszystkie rozdania pochodzà
z turnieju na maksy.
1.
♠ A D 8 3 ♥ W 8 7 ♦ A K W 10 ♣ 9 7
2.
♠ADW ♥K43 ♦AK ♣86532
3.
♠ A D 7 ♥ A D 5 3 ♦ D 4 ♣ D 10 6 3
4.
♠ 4 ♥ K D 7 4 2 ♦ A K D 6 2 ♣ D 10
5.
♠ D W 8 6 5 ♥ 4 2 ♦ D 10 ♣ 10 7 6 5
6.
♠KDW53 ♥A952 ♦K9 ♣A7
7.
♠ D 10 6 5 4 ♥ 4 ♦ 10 8 3 ♣ A 7 6 2
8.
♠A86 ♥AKD942 ♦AD ♣93
9.
♠AK9 ♥AK ♦A94 ♣A6432
10.
♠AKD82 ♥9852 ♦K95 ♣5

Kalendarz sportowy
Maj

3-5.05
3-5.05
3-5.05
4.05
4.05

10-12.05
11-12.05
11-12.05
13.05
19.05
24-26.05
25-26.05
25-26.05
25-26.05
31.05-2.06

Czerwiec
1.06
7-9.06
8-9.06
9-11.06
10.06
12-16.06
15-29.06

Rankingowy Turniej Par, Strzelce Krajeƒskie, 17.03.2002 r.
m-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9

28 par
C. Szadkowski, J. Wachnowski
W. Biernat, M. Biernat
Z. Przybylski, R. Karanowski
Z. Halat, K. Rogoziƒski
E. Rybak, W. ˚egilewicz
M. Soroka, W. Waszkowiak
G. Gruszczyƒska, J. Hliwa
A. Klimaszewski, A. Wersty
A. Koz∏owski, Z. Âwiàtek

wk/okr
12.0 GO/12.0 GO
2.5 GO/1.5 GO
2.5 GO/1.5 GO
4.0 ZG/7.0 ZG
4.0 GO/7.0 GO
7.0 GO/7.0 GO
2.5 GO/4.0 GO
2.5 GO/4.0 GO
2.5 GO/7.0 GO

%
61.54
61.45
60.53
59.80
58.15
56.78
54.03
53.57
53.39
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pkl
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Mityng „Uniwersa∏ Po∏aniecki”
Po∏aniec
Mityng „B∏´kitna Wst´ga Odry”
Wroc∏aw
Mityng Uznamski
ÂwinoujÊcie
OTP „B∏´kitna Wst´ga Odry”
Wroc∏aw
OTP „Romantyzm i Bryd˝”
Opinogóra k.
Ciechanowa
I liga – Fina∏
Starachowice
II liga – VI termin
III liga – VI termin
V termin KMP
OTP O Puchar Prezesa „Kolporter S. A.”
Kielce
Mistrzostwa Polski M∏odzików
Szamotu∏y
I liga – VI termin
II liga – VII termin
III liga – VII termin
Mityng „Targi Poznaƒskie”
Poznaƒ

15-16.06
20-23.06
28.06-7.07
29-30.06

OTP „Targi Poznaƒskie”
Poznaƒ
Kursokonferencja s´dziowska Starachowice
Kadra Juniorów – III termin
Kadra juniorów m∏odszych Krynica Morska
VI termin KMP
XVI Mistrzostwa Polski Juniorów M∏odszych
Krynica Morska
(m∏odzie˝y szkolnej)
XLVI DME OPEN,
Salsomagiore, W∏ochy
Kobiet i Seniorów
OTP Kurier Poranny i Polskie Radio
Bia∏ystok
– Hotel Go∏´biowski
Mi´dzynarodowy
Festiwal Bryd˝owy Hotel Dadaj k. Olsztyna
XLII Ogólnopolski Kongres Bryd˝owy S∏awa
OTT i OTP „Zielone P∏uca Polski” Olecko

* Zarzàd Polskiego Zwiàzku Bryd˝a Sportowego
zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmian w Kalendarzu 2002.

Âwiat Bryd˝a

49

Varia
Ksi´garnia wysy∏kowa
Âwiata Bryd˝a

Pan Andrzej Mer
ul. Mickiewicza 27 m 75
15-213 Bia∏ystok

03-414 Warszawa 4, skr. poczt. 57,
e-mail: swiatbrydza@poczta.onet.pl
Tytu∏
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

50

Cena (z∏)

As w impasie, M. Rustecki
10,00
As z r´kawa, j.w.
10,00
Wist od A do Z, W. Izdebski, R. Krzemieƒ
18,00
Wspó∏praca wistujàcych, j.w.
8,00
Szko∏a Bryd˝a – podstawowa, W. Izdebski
35,00
Przymusy w teorii i praktyce, W. Izdebski
19,00
Nasz Wspólny J´zyk w praktyce, W. Izdebski
18,00
Bryd˝owe fortele, W. Izdebski
22,00
Czy licytujesz wy˝ej, ekspercie?, K. Jassem, W. Izdebski
19,00
Morderstwo przy bryd˝owym stoliku, Granovetter
16,00
Dynamiczna obrona – cz. I, M. Lawrence
12,00
Dynamiczna obrona – cz. II, j.w.
12,00
Zagraj ze mnà w turnieju par – cz. I, j.w.
11,00
Zagraj ze mnà w turnieju par – cz. II, j.w.
11,00
Plastyczna ocena karty, j.w.
23,00
Droga do gwiazd, H. Kelsey
14,00
Sprawdê swój wist I rozgrywk´ – cz. II, j.w.
11,00
System S∏abych Otwarç – Max, L. Ohrysko
9,00
Acol – angielski system licytacji naturalnej, G. Matula
10,00
Srebrne Igrzyska, W. Siwiec
25,00
Szko∏a wistu, K. Martens
12,00
Bryd˝ na piàtk´ z plusem, R. Krzemieƒ
15,00
Bryd˝owe weekendy, J. Klukowski
14,00
Przygody waleta kier, D. Bird
17,00
The Bridge Magicians, Horton, Kie∏basiƒski
70,00
Bryd˝ dla ka˝dego – çwiczenia, Ludewig
30,00
Bryd˝ dla ka˝dego – wist, W. Izdebski, L.Stadnicki
8,00
Twoja rozgrywka, R. Kie∏czewki
15,00
Wist – rozmowa w tym samym j´zyku, j.w.
21,00
Szukaj szansy – krok po kroku,
Izdebski, Siwiec, Soko∏owski
15,00
Bryd˝ analityczny, W. Boczar
20,00
S∏ownik terminów bryd˝owych, B. Seifert
35,00
Mi´dzynarodowe Prawo Bryd˝owe
10,00
Komentarz do prawa bryd˝owego
17,00
Techniki organizacji zawodów bryd˝a sportowego
35,00
Sprawdê swój wist
5,00
Sygna∏y wistowe, M. Horton
15,00
Zagrania wyprzedzajàce – rozgrywka, R. Kie∏czewski
5,00
Zagrania wyprzedzajàce – wist, R. Kie∏czewski
5,00
Expressem przez bryd˝a, K. Soko∏owski
5,00
Umys∏ eksperta, H. Kelsey
10,00
Licytacja dwustronna XXI wieku, M. Miles (NowoÊç)
30,00
Bryd˝owe opowieÊci, E. Kantar
12,00
Prenumerata Âwiata Bryd˝a – od n-ru X do n-ru Y
po 8,00

Zamówienia prosimy przesy∏aç przekazem
(wtedy koszty przesy∏ki pokrywa ksi´garnia) pod adres:
Âwiat Bryd˝a, skr.poczt. 57, 03-414 Warszawa 4
lub na konto: I/O PKO BP Warszawa,
02 10201013 122620762
Âwiat Bryd˝a

Adresy WZBS

Âwi´tokrzyski Zwiàzek
Bryd˝a Sportowego
ul. ˚ytnia 1
25-018 Kielce
Pan Marek Kochowicz
ul. Byd. Olimpijczyków 6/48
85-796 Bydgoszcz
DolnoÊlàski Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego
ul. Borowska 1/3
50-529 Wroc∏aw
Pan Zdzis∏aw Krzemiƒski
ul. Krzywa 7 B/8
44-100 Gliwice
Okr´gowy Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego
ul. Uphagena 12/1
80-237 Gdaƒsk
Pan Stanis∏aw Pryputniewicz
ul. Akademicka 2 A /3
65-240 Zielona Góra
Okr´gowy Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
Pan Stefan Dàbrowski
ul. Retoryka 7/4
31-038 Kraków
Pan Cezary Kanar
ul. Wyszyƒskiego 8/97
90-042 ¸ódê
Okr´gowy ZwiàzekBryd˝a
Sportowego
ul. Chopina 14
20-023 Lublin
Pan Jan Rogowski
ul. ˚niwna 60
10-811 Olsztyn
Okr´gowy Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego
ul. Pu∏askiego 13 a
35-011 Rzeszów
Okr´gowy Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego
ul. Damrota 6
45-064 Opole
Okr´gowy Zwiàzek Bryd˝a
Sportowego
ul. Reymonta 35 p.7
60-791 Poznaƒ
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