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Bryd˝ dobry
na wszystko

Powodzenia
w Salsomaggiore!
Na swym posiedzeniu w dniu 10 maja 2002 roku Zarzàd G∏ówny PZBS
powo∏a∏ reprezentacje naszego kraju na zbli˝ajàce si´ Dru˝ynowe Mistrzostwa
Europy w Salsomaggiore Terme (W∏ochy). ˚yczymy naszym bryd˝ystom
wspania∏ych sukcesów!

Pan WicuÊ ojcem by∏ porzàdnym
w pracy mia∏ dobre referencje
ale teÊciowa ˝ycie mu tru∏a
przez ciàg∏e swe impertynencje
Za du˝o w karty mu pozwalasz
i t´ S∏aw´ bym dawno z g∏owy mu wybi∏a
albo i kud∏y jej powyrywa∏a
– wcià˝ si´ na zi´cia do córki ˝ali∏a

REPREZENTACJA OPEN

Marcin LeÊniewski

Cezary Balicki

Piotr Bizoƒ

Jednak najbardziej Wicka m´czy∏o
nerwy mu szarpa∏o i krzywi∏o buêk´
gdy do posi∏ku z rodzinà zasiada∏
a vis-∫-vis widzia∏ MamuÊk´
A˝ dnia pewnego dzi´ki bryd˝owi
wszystko w rodzinie si´ odmieni∏o
a ˝ycie Wicka oraz MamuÊki
nagle szcz´Êliwsze si´ zrobi∏o
Jej ju˝ nie dra˝ni widok zi´cia
jego – teÊciowa z papilotami
odkàd zakupi∏ w PZBS-ie
bryd˝owy stó∏ wraz z zas∏onami.

Szanowny Panie Redaktorze, drogi W∏adku!
Prawdopodobnie nie wszyscy Czytelnicy
Âwiata Bryd˝a pami´tajà, ˝e kiedyÊ niektóre tytu∏y zaczyna∏o si´ czytaç – ze wzgl´du na klas´ autorów – od koƒca. Tak by∏o m.in. z Politykà (Daniel Passent, Krzysztof Teodor Toeplitz),
Przekrojem (Ludwik Jerzy Kern), Expressem Wieczornym (Stefan Wiechecki – Wiech)…
Na szcz´Êcie Âwiat Bryd˝a mo˝na czytaç normalnie, od poczàtku. ÂciÊlej – nie tyle mo˝na, co
trzeba. Bo wierszyki Pana Jana Pawlikaƒca sà –
nie waham si´ u˝yç tego okreÊlenia – genialne.
To prawdziwe pere∏ki, to humor najwy˝szego
gatunku! Niby krótkie, proste zwroty, ale pisane
jak˝e pi´knà polszczyznà! I ile w nich màdroÊci
˝yciowej! Gratulacje dla autora, gratulacje dla Redakcji!
Korzystajàc z okazji, uprzejmie informuj´, ˝e:
Od Pietrzaka, Drozdy, Daƒca,
Wol´ Janka Pawlikaƒca!
I mam nadziej´, ˝e nie tylko ja.
Krzysztof WaÊniewski

Krzysztof Martens
Adam ˚mudziƒski
Dariusz Kowalski
Niegrajàcy kapitan: Bogus∏aw Skuza; coach: Wojciech Siwiec

REPREZENTACJA KOBIET

Ma∏gorzata Jeleniewska

Ewa Miszewska

Maria Macieszczak
Ma∏gorzata Pasternak
Niegrajàcy kapitan: Andrzej Wachowski

Bo˝ena Budzyn

Barbara Lesiecka

REPREZENTACJA SENIORÓW

W∏odzimierz Wala

Wit Klapper

Andrzej Wilkosz
Jerzy Russyan
Niegrajàcy kapitan: W∏odzimierz Stobiecki
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Od prezesa

Drogi Czytelniku,
Po turnieju przedolimpijskim w Salt Lake City
Prezydent Âwiatowej Federacji Bryd˝a (WBF), pan
José Damiani, poinformowa∏ PZBS, ˝e Komitet Wykonawczy WBF powo∏a∏ mnie do dwóch Komisji:
¸àcznoÊci z MKOl oraz Promocji i Marketingu. Gratulujàc tych nominacji, Prezes UKFiS, dr Adam
Giersz, pogratulowa∏ równie˝ dobrych wyników
w bie˝àcej dzia∏alnoÊci Zwiàzku. Choç list skierowany jest bezpoÊrednio do mnie, to traktuj´ go jako
podzi´kowanie wszystkim tym dzia∏aczom, którzy
z du˝ym poÊwi´ceniem walczyli o przywrócenie
naszemu Zwiàzkowi dobrego imienia i o powrót do
normalnoÊci. Ciesz´ si´, ˝e nasza wspólna praca
i wysi∏ek zosta∏y dostrze˝one w UKFiS i mamy tam
tak wysokie notowania. Ze swej strony mog´ tylko
zapewniç, ˝e b´dziemy staraç si´ utrzymaç ten poziom dzia∏ania do koƒca naszej kadencji.
Zakoƒczy∏y si´ rozgrywki kadrowe, które wy∏oni∏y
reprezentacje na zbli˝ajàce si´ mistrzostwa Europy we
W∏oszech. Rozgrywki te sà w∏aÊnie dobrym przyk∏adem powrotu do normalnoÊci. Wprowadzenie kryteriów sportowych oraz zapewnienie w∏aÊciwej oprawy
i warunków gry spowodowa∏o, ˝e w kadrze open (jak
i w pozosta∏ych) wystartowali wszyscy czo∏owi zawodnicy plus liczna grupa zawodników z aspiracjami
do reprezentacji – co nas oczywiÊcie bardzo cieszy.
Podobnie jak w ubieg∏ym roku, walka by∏a zaci´ta
praktycznie do ostatniego rozdania. Zawodnicy walczyli nie tylko o wyjazd do W∏och, ale równie˝ o prawo startu (jako Polska II open na mistrzostwach Êwiata w Montrealu).
Jestem bardzo zadowolony, ˝e kryterium z udzia∏em par zagranicznych odby∏o si´ równie˝ w kategorii
kobiet. Zawodniczki z Holandii nale˝à do Êcis∏ej Êwiatowej czo∏ówki, a wi´c nasze panie mia∏y doskona∏à
okazj´ do sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci. Bioràc
pod uwag´ du˝y sukces paƒ w Wiedniu oraz dobre
wyniki kadry, mamy cichà nadziej´, ˝e mo˝e tym razem nasze panie pokuszà si´ o zdobycie co najmniej
5. miejsca i awans do mistrzostw Êwiata Venice Cup.
Warto podkreÊliç, ˝e Holendrzy byli zachwyceni
pobytem w Polsce. PodkreÊlali nie tylko naszà tradycyjnà goÊcinnoÊç, ale równie˝ perfekcyjne przeprowadzenie samych rozgrywek.
W reprezentacji seniorów znalaz∏y si´ 3 znakomi1

te pary, które na pewno b´dà walczyç o obron´
ubieg∏orocznego z∏otego medalu.
11 maja spotka∏em si´ z Prezesami Wojewódzkich
Zwiàzków Bryd˝a Sportowego, gdzie mieliÊmy okazj´ poznaç nowych Prezesów WZBS-ów. W gronie
kolegów witam serdecznie kol. Stanis∏awa
Pryputniewicza – Prezesa Lubuskiego ZBS, kol.
Leszka Nowaka – Prezesa Ma∏opolskiego ZBS,
oraz kol. W∏odzimierza Buze – Prezesa Mazowieckiego ZBS. Z kolei nowym prezesem okr´gu
warszawskiego zosta∏ kol. Tadeusz Luzak. Wszystkim kolegom serdecznie gratuluj´ i ˝ycz´ wielu sukcesów na trudnej drodze dzia∏acza.
G∏ównym celem naszego spotkania by∏o omówienie przygotowaƒ do wprowadzenia centralnej
rejestracji wszystkich cz∏onków PZBS1. Uzgodniono, ˝e do 30 maja WZBS-y przeka˝à dane swoich
cz∏onków, zebrane od poszczególnych okr´gowych ZBS. Na poczàtku czerwca pe∏na lista zostanie udost´pniona na naszej stronie internetowej.
Ka˝dy b´dzie mia∏ okazj´ sprawdziç, czy jest na liÊcie. Jest to wa˝ne, gdy˝ tylko osoby umieszczone
w Centralnej Bazie Danych (CBD) b´dà uwa˝ane
za cz∏onków PZBS. JeÊli ktoÊ zap∏aci∏ sk∏adk´, a nie
ma go na liÊcie, prosz´ o wyjaÊnienie sprawy
w swoim okr´gowym zwiàzku, czyli tam, gdzie
sk∏adka zosta∏a zap∏acona. Okr´g musi przekazaç
dane przez WZBS, gdy˝ do CBD wprowadzane
b´dà tylko dane otrzymane od WZBS-ów. Czerwiec zostawiamy sobie na reklamacje i poprawki.
Równie˝ w czerwcu rozpoczniemy druk nowych
legitymacji PZBS, które b´dà mia∏y format karty
kredytowej z zapisanymi podstawowymi informacjami na pasku magnetycznym. Karty zostanà przes∏ane do WZBS-ów i dalej „w dó∏”. Byç mo˝e ju˝
na niektórych letnich kongresach, a na pewno na
turniejach „Prokom Software” GPP 2002 w Ciechanowie i Stargardzie osoba, której nazwisko nie
b´dzie figurowa∏o w CBD, b´dzie p∏aci∏a o 10 z∏
wi´cej za udzia∏ w turnieju. Ponadto, w roku 2002
punkty klasyfikacyjne (pkl) oraz tytu∏y klasyfikacyjne
zostanà naliczone i przyznane tylko cz∏onkom
PZBS (z wyjàtkiem osób poczàtkujàcych – zgodnie
z regulaminem).
Rok 2002 traktujemy doÊwiadczalnie i trenignowo. Do Nowego Roku 2003 (przypominam, ˝e

OczywiÊcie, oficjalnie, zgodnie ze Statutem, cz∏onkami PZBS jest 16 WZBS-ów. Piszàc o cz∏onkostwie, mam na myÊli osoby fizyczne.
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cz∏onkiem Zwiàzku jest si´ w roku kalendarzowym – bez wzgl´du na system rozgrywek ligowych) chcemy si´
ju˝ odpowiednio przygotowaç, tak
aby od 1 stycznia rygorystycznie przestrzegaç cz∏onkostwa w PZBS. Dzi´ki
przejÊciu na system rozgrywek „jesieƒ
– wiosna”, WZBS-y przeÊlà list´
cz∏onków do koƒca listopada 2002.
W grudniu wydrukujemy nowe legitymacje i rozeÊlemy je do WZBS-ów.
Tak wi´c na dzieƒ 31 grudnia ka˝da
osoba, która zap∏aci∏a sk∏adk´ za przynale˝noÊç do Zwiàzku w roku 2003,
otrzyma swojà legitymacj´. Posiadanie takiej legitymacji b´dzie potwierdzeniem, ˝e jej posiadacz jest cz∏onkiem PZBS, a to b´dzie oznaczaç, ˝e
ta osoba:
- otrzyma 11 numerów „Âwiata Bryd˝a”
na adres domowy (korespondencyjny), wartych co najmniej 88 z∏.
- b´dzie posiada∏a zni˝k´ na turniejach
organizowanych przez PZBS. WysokoÊç i zakres przys∏ugujàcej zni˝ki
zostanie okreÊlona przez ZG po
konsultacji z Radà Zwiàzku, która
odb´dzie si´ we wrzeÊniu. Chodzi
nam o to, aby udzia∏ w 7–8 turniejach niejako pokrywa∏ zap∏aconà
sk∏adk´ za przynale˝noÊç do
Zwiàzku. Warto dodaç, ˝e inne ulgi,
(np. junior) b´dà przys∏ugiwa∏y tylko
cz∏onkom PZBS.
- b´dzie mia∏a naliczone pkl za rok
2003 i otrzyma odpowiedni tytu∏
klasyfikacyjny. ZG planuje wprowadzenie specjalnej nagrody dla kandydata, mistrza klubowego… itd.,
który w danym roku zbierze najwi´cej pkl.
- b´dzie mog∏a braç udzia∏ w rozgrywkach DMP oraz innych mistrzostwach Polski przewidzianych
w JKS oraz reprezentowaç PZBS za
granicà. Przed ka˝dym meczem lub
turniejem MP zawodnik b´dzie
mia∏ obowiàzek okazaç swojà legitymacj´.

6

Dla Zwiàzku b´dzie znacznie lepiej, gdy
oka˝e si´, ˝e mamy np. 5 000 cz∏onków, którzy p∏acà sk∏adki, ni˝ szacowaç,
˝e mamy 7–8 tys., z których wielu nie
p∏aci. Jest to bardzo demoralizujàce
i zniech´cajàce.
W dalszej cz´Êci spotkania Prezesi
WZBS-ów zapoznali si´ z bud˝etem
Zwiàzku na rok 2002 oraz omówiliÊmy
sprawy zwiàzane z bryd˝em m∏odzie-

To na pewno. MyÊl´, ˝e w miar´
rozwoju sytuacji uda nam si´ wprowadziç inne nasze plany, które dodatkowo
uatrakcyjnià przynale˝noÊç do PZBS.
Nadszed∏ czas, aby w koƒcu precyzyjnie okreÊliç liczb´ cz∏onków PZBS.
Âwiat Bryd˝a
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˝owym. Szersza dyskusja nad rozwojem bryd˝a m∏odzie˝owego odb´dzie
si´ podczas Mistrzostw Polski
M∏odzie˝y Szkolnej w Krynicy Morskiej
z udzia∏em przedstawicieli ze wszystkich WZBS-ów. Szczegó∏y w nast´pnym numerze.

Rados∏aw Kie∏basiƒski
(-) Prezes PZBS

Nasz GoÊç

Trzy do rogu
Wywiad z czo∏owym przed laty
bramkarzem Êwiata, Janem Tomaszewskim
– Podobno w Pana przypadku nie by∏o mo˝liwoÊci
ucieczki od kart?
– Moja rodzina przyjecha∏a po wojnie z Wilna do Wroc∏awia,
gdzie na poczàtku nie mia∏a zbyt wielu znajomych. Nie prowadzi∏a ˝ycia towarzyskiego. W pierwszych latach po przesiedleniu
si´ spotykano si´ wi´c we w∏asnym gronie, a wtedy co? Grano
g∏ównie w karty. Na poczàtku w tysiàca, póêniej w pokera na jakieÊ Êmieszne stawki oraz remibryd˝a, i jak si´ zebra∏a elita, to
zasiadano do bryd˝a. Przyglàdajàc si´, jak grajà starsi, chcàc nie
chcàc, uczy∏em si´ i najpierw opanowa∏em gry najprostsze, takie jak tysiàc, a˝ w koƒcu przysz∏a kolej na bryd˝a.
– Czy grywa∏ Pan w turniejach?
– Nie gra∏em, ale cz´sto odwiedza∏em takie miejsca, jak ówczesny Klub Kolejarza na Dworcu G∏ównym we Wroc∏awiu.
Tam przychodzili przede wszystkim ludzie starsi, ˝eby pograç
w karty. Spotykali si´ na co dzieƒ, wi´c mog´ powiedzieç, ˝e
byli pó∏profesjonalistami. W latach siedemdziesiàtych by∏o bardzo du˝o takich klubów. Zresztà do dzisiaj pewnie jeszcze
gdzieÊ istniejà. Raz, dwa razy w tygodniu, po
treningu, dla zrelaksowania si´ chodzi∏em pograç. Zawsze mile mnie witano, byç mo˝e
by∏em jakàÊ atrakcjà towarzyskà.
– Jak dalej przebiega∏a Paƒska przygoda z bryd˝em?
– Póêniej gra w bryd˝a sta∏a si´ ju˝ niemal
rytua∏em. Broni∏em barw m.in. ¸KS-u ¸ódê.
Z tego miasta do Szczecina jecha∏o si´ oko∏o
szeÊciu-siedmiu godzin. SiadaliÊmy z ty∏u autokaru, stoliki przygotowano wczeÊniej, a jak
ich nie by∏o, to ustawialiÊmy przykryte r´cznikami torby pomi´dzy siedzeniami i graliÊmy
w kierki oraz bryd˝a.
– Kto najcz´Êciej zasiada∏ do gry?
– W czasie moich wyst´pów w ∏ódzkim ¸KS-ie standardowà
czwórk´ tworzyli Leszek Jezierski, Henio Mi∏oszewicz, Marek
Dziuba i ja.
– Czy graliÊcie na pieniàdze?
– GraliÊmy tylko na pieniàdze i to by∏y du˝e stawki. W latach
siedemdziesiàtych zarabialiÊmy dosyç sporo w porównaniu ze
Êrednià krajowà. Trudno jest mi w tej chwili mówiç o sumach,
ale w czasie takiego przejazdu z ¸odzi do Szczecina mo˝na by∏o wygraç lub przegraç przeci´tnà pensj´.
– Czy w kadrze trenera Kazimierza Górskiego te˝ grano w bryd˝a?
– OczywiÊcie. Trener Górski mocno popiera∏ nasze pasje
bryd˝owe czy w ogóle karciane. Uwa˝a∏, ˝e gra w bryd˝a wyrabia myÊlenie, çwiczy umys∏ i w tym przypadku ˝adnego szlabanu nie by∏o. MogliÊmy siedzieç przy stoliku i do 23. Kazimierz
Górski by∏ z tego powodu nawet zadowolony, bo myÊmy nigdzie si´ nie wybierali i ˝adne inne pomys∏y na sp´dzenie wol-

nego czasu nie przychodzi∏y nam do g∏ów. ByliÊmy wtedy bardzo popularni i ka˝de nasze wyjÊcie na miasto wiàza∏o si´ z ró˝nymi niebezpieczeƒstwami w rodzaju „a mo˝e, panie Tomku,
byÊmy tak po jednym?”. Kibice koniecznie chcieli nas ugoÊciç.
Jednak sam trener do kart zasiada∏ sporadycznie.
– Krà˝y∏y legendy o Paƒskich pojedynkach karcianych
z redaktorem Janem Ciszewskim.
– Nieprawda. Jan Ciszewski w bryd˝a nie gra∏, ale bardzo lubi∏ pokera. Jednak byliÊmy zbyt dobrymi przyjació∏mi, ˝eby zasiàÊç do pokera i nawzajem si´ ogrywaç.
– Czy pope∏nione b∏´dy w licytacji i rozgrywce nie wyzwala∏y emocji, k∏ótni, po których nast´powa∏y w kadrze
„ciche dni”?
– S∏ysza∏em, ˝e z powodu bryd˝a dochodzi∏o nawet do rozwodów. Ja wychodzi∏em z za∏o˝enia, ˝e szanuj´ siebie, partnera i przeciwnika. Bryd˝, podobnie jak pi∏ka no˝na, jest grà b∏´dów. Dzisiaj ja nie trafi∏em wistu, za chwil´ mo˝e zrobiç to ktoÊ
inny. Jestem cz∏owiekiem nerwowym i wybuchowym, ale przy
stoliku stara∏em si´ tego nie okazywaç. Dlaczego? Dlatego ˝e nigdy siebie nie uwa˝a∏em
za najlepszego. Oboj´tnie z kim nie gra∏em,
to wiedzia∏em, ˝e mog´ wyciàç jakiÊ numer.
Czasem w sytuacjach wàtpliwych prosi∏em
kogoÊ màdrzejszego od siebie, ˝eby mi wyjaÊni∏ problem, powiedzia∏, co ja w danej sytuacji powinienem by∏ zrobiç.
– Jaka by∏a w tym czasie czo∏ówka
bryd˝owa w pi∏karskiej kadrze?
– Na pewno Leszek åmikiewicz – gra∏
znakomicie. Nie ust´powa∏ mu Andrzej
Strejlau. Wyró˝ni∏bym te˝ Henia Kasperczaka, choç czasem zbyt d∏ugo, moim zdaniem,
zastanawia∏ si´ w licytacji, no i ja. Kazio Deyna by∏ mistrzem kierek. Na pewno gra w bryd˝a nobilitowa∏a.
Martwi mnie, ˝e ginie w narodzie tradycja. Przyje˝d˝a autokar
na zgrupowanie, walkman na kolanach, s∏uchawki na uszach.
Nie mam nic przeciwko temu, ale nic tak nie wyrabia wyobraêni, umiej´tnoÊci szybkiego podejmowania decyzji, jak w∏aÊnie
gra w karty. A na boisku czasem jedna setna sekundy decyduje
o skierowaniu pi∏ki w takie, a nie inne miejsce.
– Gdzie ostatnio Pan gra∏?
– Najcz´Êciej spotykamy si´ w sta∏ym gronie, z m.in. Renatà
Dancewicz, Olafem Lubaszenko i Paw∏em Delàgiem w domu
naszego przyjaciela Rysia Adamusa pod Warszawà. Teraz, jak
si´ zrobi∏o ciep∏o, gospodarz zapowiedzia∏ otwarcie sezonu bryd˝owego. Gra∏em te˝ w turnieju, gdzie zaproszeni goÊcie mieli
za partnerów naszych arcymistrzów. Ja mia∏em szcz´Êcie i wylosowa∏em jedynà kobiet´ z tego grona, Ew´ Miszewskà. Pani
Ewa poczàtkowo chcia∏a byç mi∏a i stara∏a si´ przekazywaç mi
inicjatyw´. Po moich dwóch odzywkach, których do koƒca ˝ynr 6 (145) czerwiec 2002

Âwiat Bryd˝a
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Pokój otwarty
cia nie zapomn´, zajmowaliÊmy przedostatnie miejsce. Póêniej
moja partnerka wzi´∏a ci´˝ar gry na siebie i ostatecznie wylàdowaliÊmy w Êrodku stawki.
– Co jest najmocniejszà i najs∏abszà bryd˝owà stronà
Jana Tomaszewskiego?
– Najlepiej wychodzi mi chyba rozgrywka. Natomiast od
dawna mam problemy z licytacjà, z opanowaniem niektórych
konwencji. Daleko mi np. do Renaty Dancewicz, która chyba
Êpi z fachowà bryd˝owà literaturà, bo jest nauczona, ˝e ho, ho.
Ja czasem zg∏aszam szybko swoje trzy do rogu i koƒczymy.
– W czerwcu wielu polskich bryd˝ystów schowa karty
do pude∏ek i b´dzie pasjonowaç si´ mistrzostwami Êwiata. Czy Francja obroni z∏oty medal?
– Teraz poziom czo∏owych dru˝yn bardzo si´ wyrówna∏. Nie
ma tak jak kiedyÊ, ˝e dominowali Brazylijczycy czy Niemcy. Je˝eli Francuzi znajdà si´ w czwórce, to b´dzie znaczy∏o, ˝e utrzymali Êwiatowy poziom. Moim zdaniem, znalezienie si´ w tym wàskim gronie dru˝yn jest nobilitacjà, pi∏karskim Oscarem.
– Reprezentacja Polski by∏a w tej czwórce. Co si´
zmieni∏o w ˝yciu Jana Tomaszewskiego po powrocie z mistrzostw Êwiata w 1974 roku?
– WróciliÊmy z tym Oscarem, ja zresztà otrzyma∏em takà nagrod´ od W∏ochów za ca∏okszta∏t gry w bramce, i byliÊmy zapraszani w ró˝ne miejsca. Zrozumia∏em, ˝e jestem nie tylko od
∏apania pi∏ki, ˝e musz´ rozmawiaç nie tylko o futbolu, ale na wiele ró˝nych innych tematów. I to si´ przede wszystkim zmieni∏o
w moim ˝yciu. ˚ycz´ naszej reprezentacji, ˝eby znalaz∏a si´ co
najmniej w tej czwórce, a potem to ju˝ si´ niech dzieje, co chce.
– Czego Pan ˝yczy bramkarzowi reprezentacji Jerzemu Dudkowi?
– Ocena gry poszczególnych pi∏karzy jest doÊç subiektywna.
Mnie klasyfikowano w czo∏owej trójce mistrzostw, z Seppem
Maierem i Ronnim Hellstroemem. Jurkowi ˝ycz´ tego samego.
Rozmawia∏ Eugeniusz Andrejuk

8

Jan Tomaszewski, ur. 9.1.1948 roku we Wroc∏awiu. „Cz∏owiek,
który zatrzyma∏ Angli´” w s∏ynnym meczu 17.10.1973 r. na Wembley (1:1),
po którym Polska awansowa∏a do fina∏ów mistrzostw Êwiata i zaj´∏a
w nich 3. miejsce. Srebrny medalista olimpijski z 1976 roku. Karier´ rozpoczyna∏ w Âlàsku Wroc∏aw. Gra∏ m.in. w ¸KS ¸ódê, Legii Warszawa, belgijskim Beerschocie i hiszpaƒskim Herculesie Alicante. Jeden z najlepszych
bramkarzy Êwiata lat 70. Obecnie komentator telewizyjny.
Âwiat Bryd˝a
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Andrzej Biliƒski

Paragrafem w rywali
Wzywanie s´dziego to na imprezach bryd˝a sportowego
powszechna praktyka. Niestety, zbyt powszechna. Gromkie –
panie s´dzio!!! – s∏ychaç na ka˝dym turnieju. Czasem, sàdzàc
z wysokiego tonu, w którym przebija „Êwi´te oburzenie”, mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e potrzebny by∏by od razu prokurator,
bo przest´pstwo jest tak wielkie, ˝e sam arbiter nie wystarczy.
Jak si´ niejednokrotnie okazuje, przewinienie jest ca∏kiem niewinne, przewa˝nie niezamierzone i arbiter zadawala si´ stwierdzeniem: nic si´ nie sta∏o, gramy dalej.
Sà gracze, którzy majà zwyczaj wzywaç s´dziego, by z∏o˝yç
reklamacj´, przy byle okazji. Nawet wówczas, gdy za przeciwników majà ˝ó∏todziobów. Nic to, ˝e rywale pocà si´ z emocji, zw∏aszcza i˝ przysz∏o im zmierzyç si∏y z mistrzami i r´ce im
si´ trz´sà. Ci nie znajà litoÊci i najmniejsze uchybienie, przewa˝nie niezamierzone, wykorzystujà, by wygraç przy pomocy
arbitra. Mistrzowie wygrywajà rozdanie, a ukarani na ogó∏ zostajà skutecznie zniech´ceni do kontynuowania bryd˝owej
przygody.
Na jednym z turniejów, w ramach organizowanych w Sudomiu ko∏o KoÊcierzyny corocznych wczasów bryd˝owych, mia∏o
miejsce wydarzenie, które mocno utkwi∏o mi w pami´ci. Wezwany do stolika s´dzia, na pytanie – Co si´ sta∏o? – us∏ysza∏: Ta
pani gra cia∏em! Zarzut, z ca∏à powagà, postawi∏ arcymistrz mi´dzynarodowy, liczàc na nieuniknione, jak sàdzi∏, konsekwencje.
Obwinionà by∏a natomiast pani, która w bryd˝a sportowego gra∏a pierwszy raz w ˝yciu, a przed grà, jak póêniej wysz∏o na jaw,
próbowa∏a si´ upewniç… czy dama jest starsza od waleta…
Przepisy w bryd˝u sportowym, zw∏aszcza tym na mistrzowskim poziomie, sà oczywiÊcie niezb´dne i nale˝y ich przestrzegaç. Jest jednak wiele imprez ni˝szego szczebla, w których cz´sto biorà udzia∏ debiutanci tej gry, w sportowym jej wydaniu.
Wówczas rygorystyczne egzekwowanie obowiàzujàcych przy
stoliku regu∏ nie ma wi´kszego sensu. Ju˝ bowiem gra przy zas∏onach na ogó∏ zniech´ca poczàtkujàcych. Innà miar´ nale˝y
wi´c przyk∏adaç do rozgrywek mistrzowskich, innà do turniejów
ogólnodost´pnych, w których stawkà jest g∏ównie satysfakcja
z gry. Sà jednak bryd˝yÊci, którzy bez wzgl´du na okolicznoÊci
wykorzystajà natychmiast najmniejsze, nawet niezamierzone
przewinienie, by wezwaç s´dziego i wymusiç korzystnà dla siebie decyzj´.
Najlepszy, nie tylko moim zdaniem, polski arbiter, S∏awek
Lata∏a, gdy s´dziowa∏ bryd˝owe rozgrywki w ramach wspomnianych wy˝ej wczasów w Sudomiu, otwierajàc turnieje,
zwyk∏ by∏ zawsze mawiaç: informuj´, ˝e wszystkie reklamacje
o uchybieniach przy stoliku, które wp∏ynà do mnie w trakcie gry, zostanà szybko rozpatrzone i jeszcze szybciej… odrzucone!!! Dawa∏
w ten sposób do zrozumienia, ˝e w tej akurat imprezie wa˝niejsza od sztywnych regu∏ jest dobra atmosfera i wzajemna ˝yczliwoÊç. MyÊl´, ˝e sà to walory, które warto piel´gnowaç podczas
♦
wszystkich bryd˝owych zawodów.

Relacje
Wojciech Siwiec

SRP 2002: Polacy przeciwko Holendrom
Mamy te˝ ju˝ za sobà drugie i ostatnie
Lini´ holenderskà Dutch-Polish Trials
kryterium Szerokiej Reprezentacji Polski
wygrali niespodziewanie juniorzy, Leon
2002, które zosta∏o rozegrane dwa tygoJacobs z Maartenem Schollaardtem (163
dnie po pierwszym (26–28 kwietnia br.),
VP), przed ex aequo Tonem Bakkerew tym samym hotelu Senator w Starachonem z Huubem Bertensem, Antonem
wicach, i po którym wszystko sta∏o si´ jaMaasem z Vincentem Ramondtem oraz
sne. Pary polskie walczy∏y w nim wy∏àczWillemem van Eijckiem z Berrym Westrà
nie przeciwko czo∏owym duetom
(wszystkie trzy pary po 156 VP).
holenderskim (nie by∏o pojedynków braA teraz przechodzimy ju˝ do rozdaƒ.
tobójczych) – Holendrzy siedzieli na NS,
Rozd. 7; obie po partii, rozdawa∏ S.
a Polacy chodzili po WE. Rozegrano wi´c
♠ K75
dziesi´ç rund, a ka˝da z nich sk∏ada∏a si´
♥ A K 10 8
♦—
z dziesi´ciu 16-rozdaniowych meczów.
♣
AKD763
By∏ to znakomity i niezwykle wartoÊciowy
♠D
♠ A W 10 9 4 3 2
N
– a przy tym perfekcyjnie zorganizowany
♥W7652
W E ♥43
i s´dziowany – sprawdzian dla obu stron.
♦ D5
♦ 86
S
Nasi holenderscy goÊcie – prowadzeni
♣ W 10 9 4 2
♣85
♠ 86
przez Eda Frankena i Aldka Ramera (na♥D9
szego rodaka, mieszkajàcego od wielu lat
♦ A K W 10 9 7 4 3 2
w Niderlandach), nie kryli swojego zado♣—
wolenia. My równie˝.
Poni˝ej ∏àczna klasyfikacja obu kryteÂrednia rozdania: 30 dla WE.
riów Szerokiej Reprezentacji Polski 2002
W
N
E
S
(w nawiasach dorobek ka˝dej z par
Jassem
de Wijs
GawryÊ
Muller
w kryterium polsko-holenderskim).
LeÊniewski Verhees
Martens
Jansma
—
—
—
5♦
Supremacja pierwszych dwóch dupas
6♦
pas…
etów nie podlega∏a ˝adnej dyskusji.
Znów znacznie poni˝ej oczekiwaƒ wyNa obu sto∏ach pad∏ wist singlowà
padli natomiast Micha∏ Kwiecieƒ z Jac♠D. Bauke Muller wstawi∏ ze sto∏u króla,
kiem Pszczo∏à.
wi´c Piotr GawryÊ Êciàgnà∏ dwa piki i zaReprezentacj´ naszego kraju na tegogra∏ w ten kolor po raz trzeci, co wyproroczne DME w Salsomaggiore Terme
mowa∏o Jassemowi ♦D. Bez dwóch.
utworzà w∏aÊnie Marcin LeÊniewski –
Natomiast Jansma do∏o˝y∏ z dziadka
Krzysztof Martens, Cezary Balicki –
♠5!! Niewiele mu to jednak pomog∏o,
Adam ˚mudziƒski oraz – jako para pogdy˝ Krzysztof Martens bez trudu zawo∏ana z tych, które zaj´∏y miejsca 3.-5. –
uwa˝y∏, i˝ w przypadku, gdy partner wyPiotr Bizoƒ – Dariusz Kowalski. Ci
szed∏ z dubletona, szlemika w ˝aden
ostatni to dosyç nowe zestawienie, w krótsposób nie ob∏o˝y si´, przejà∏ wi´c ♠D
kim okresie wspólnej gry zanotowali ju˝
asem (!!) i pos∏a∏ pika do przebitki. Tylko
jednak wiele wartoÊciowych rezultatów.
bez jednej, ale – jeÊli zapo˝yczymy skal´
M-ce
Para
VP ocen z ∏y˝wiarstwa figu1. Marcin LeÊniewski – Krzysztof Martens
320 (168) rowego – pe∏na szóstka
2. Cezary Balicki – Adam ˚mudziƒski
318 (163) za styl.
3. Bogus∏aw Gierulski – Jerzy Skrzypczak
306 (166)
Na kilku sto∏ach grano
4. Piotr Bizoƒ – Dariusz Kowalski
302 (156) w tym rozdaniu 5♦ (S).
5. Piotr GawryÊ – Krzysztof Jassem
281 (137) Ale tylko Jan van Cleeff
6. Wojciech Olaƒski – W∏odzimierz Starkowski 277,5 (145)
7. Micha∏ Kwiecieƒ – Jacek Pszczo∏a
277 (149) nie wstawi∏ na ♠D króla
8. Apolinary Kowalski – Piotr Tuszyƒski
271 (151) i musia∏ wygraç kontrakt
9. Jacek Romaƒski – Marek Szymanowski
268 (142) (przeciwko Kwietniowi
10. Marek Jeleniewski – Piotr Krajewski
242 (133) z Pszczo∏à).
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Marcin LeÊniewski
Rozd. 9; strona WE po partii, rozd. N.

♠ 10 7 6
♥ D W 10 6 4 3
♦ W96
♣ 10

♠ 843
♥A72
♦ AKD8
♣AD9
N
W

E
S

♠ KD92
♥K85
♦ 10 4 3
♣K85

♠ AW5
♥9
♦ 752
♣W76432
Ârednia rozdania: 340 dla NS.
W

N

E

S

Jassem

de Wijs

GawryÊ

Muller

—
1♦
pas
1 BA
pas
3 BA
pas…
Tylko jedna para holenderska (Nab –
Paulissen) wylicytowa∏a tu prawid∏owe
i wyk∏adane 5♣, pozosta∏e zmaga∏y si´
z 3BA – kontraktem du˝o ni˝szej klasy.
Ale na ogó∏ z dobrym skutkiem – zanotowano bowiem a˝ siedem wygranych
(szeÊç z r´ki N – po wiÊcie pikowym,
a tylko raz z r´ki S – po ataku w kiera). Jedynie na dwóch sto∏ach, m. in. na prezentowanym, obroƒcom uda∏o si´ kontrakt firmowy ob∏o˝yç. Jassem zaatakowa∏
♥D, a po przepuszczeniu kontynuowa∏
ten kolor dziesiàtkà. Rozgrywajàcy zabi∏
asem trzeciego kiera i zagra∏ z dziadka ♠3
– aby dostaç si´ do r´ki i zaimpasowaç
trefle. GawryÊ z zimnà krwià do∏o˝y∏ ♠2
(!), ale, oczywiÊcie, Muller nie móg∏ sobie
pozwoliç na wstawienie z r´ki waleta. Zabi∏ lew´ asem i zaimpasowa∏ trefle damà.
Piotr doszed∏ wi´c ♣K i Êciàgnà∏ trzy piki,
obk∏adajàc kontrakt bez jednej.
Âwiat Bryd˝a
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Relacje
W

N

E

S

LeÊniewski

Verhees

Martens

Jansma

1 ♣1
3 BA

—
pas

3 ♣2

pas
pas…

naturalny, 3+♣; 2 jak widaç – licytacja
blokujàco-bilansowa
Tu na pierwszym wiÊcie znalaz∏ si´
gracz E (Martens), nic zatem dziwnego,
˝e na swoje wyjÊcie wybra∏ ♠K. Louk
Verhees nie zdecydowa∏ si´ na przepuszczenie tej lewy (nie móg∏ przecie˝ wiedzieç, ˝e akurat rozwiàza∏oby to ju˝
wi´kszoÊç jego problemów), tylko zabi∏
jà w dziadku asem i zagra∏ trefla do damy.
Martens, rzecz jasna, przepuÊci∏ królem,
wi´c rozgrywajàcy Êciàgnà∏ jeszcze ♣A,
a nast´pnie – widzàc podzia∏ trefli 3-1,
zgra∏ ♦K i wyszed∏ z r´ki blotkà pik (!).
Krzysztof wskoczy∏ damà i pikiem kontynuowa∏, wi´c rozgrywajàcy móg∏ sobie
pozwoliç na zagranie jeszcze raz w trefle.
By∏o to jednak jedynie odroczenie chwili
prawdy, w której ujawni si´ podzia∏ kar –
tylko ten kolor móg∏ bowiem przynieÊç
rozgrywajàcemu dziewiàtà lew´. I tak si´
ostatecznie sta∏o.
1

Rozd. 11; obie przed partià, rozdawa∏ S.

♠ KW7432
♥9
♦ AW65
♣K3

♠—
♥ K W 10 7
♦ 732
♣ W98762

N
W

E
S

♠ A 10
♥D865
♦ K98
♣AD54

♠ D9865
♥A432
♦ D 10 4
♣ 10

Holendrzy przeciwko Polakom, od Lewej: Gert–Jan Paulissen, Cezary Balicki, Bart Nab, Adam ˚mudziƒski.

singlowà ♥9. Piotrek przebi∏ i wyszed∏
blotkà kier. Muller przebi∏ na stole, cofnà∏
si´ do r´ki ♠10 (impasujàc Gawrysiowi
dam´), przebi∏ w dziadku kiera, po czym
zgra∏ ♦A K i przebi∏ na stole jeszcze jednego kiera. Holender musia∏ te˝ dostaç
wziàtki na dwa najstarsze atuty, co zapewni∏o mu wygranà.
A w jaki sposób nale˝y tu wykorzystaç
najwi´kszà szans´ na ob∏o˝enie koƒcówki, pokaza∏ nam przy drugim stole Krzysztof Martens. W drugiej lewie przebi∏ on
zagranà z dziadka blotk´ treflowà (piàtkà
atu), dopuÊci∏ LeÊniewskiego kierem
i przebi∏ – dziewiàtkà pik – kolejnego trefla (w lewie tej ze sto∏u zosta∏o wyrzucone karo). Po dokonaniu tej przebitki
Krzysztof odszed∏ blotkà kierowà. Jansma
przebi∏ na stole, trudno jednak by∏o mu
sobie wyobraziç, ˝e prawy obroƒca mia∏
pierwotnie wszystkie pi´ç atutów, zagra∏
wi´c teraz ♠A z góry i musia∏ zaznaç goryczy pora˝ki (bez jednej).
Rozd. 36; obie po partii, rozdawa∏ W.

♠ W86
♥AD8
♦ DW53
♣KD7

Ârednia rozdania: 120 dla NS.
W

N

E

S

Jassem
LeÊniewski

de Wijs
Verhees

GawryÊ
Martens

Muller
Jansma

—
pas
pas
pas

—
2 ♥2
3 ♦3
4♠

—
pas
pas
pas…

1 BA1
2♠
3 BA

15–17 PC; transfer na piki; naturalne, forsing do dogranej
Na obu sto∏ach pad∏ wist ♣9. Obaj
rozgrywajàcy zabili w dziadku ♣K i wyszli
stamtàd w trefla. Przy pierwszym z prezentowanych sto∏ów GawryÊ zrzuci∏
wówczas ♥2, wi´c rozgrywajàcy – Bauke Muller – wzià∏ lew´ ♣A w r´ce i kontynuowa∏ ♣D, wyrzucajàc naƒ ze sto∏u
1
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♠ KD92
♥KW2
♦ K 10 8 6
♣ W6

3

N
W

E
S

♠ A73
♥—
♦ A972
♣985432

♠ 10 5 4
♥ 10 9 7 6 5 4 3
♦4
♣ A 10

Rozd. 40; obie przed partià, rozdawa∏ W.

Ârednia rozdania: 80 dla WE.
W

N

E

S

Jassem

Verhees

GawryÊ

Jansma

1♣
ktr.
2 ♣1 (?) 4 ♥
pas…
1 naturalne, nieforsujàce
Obroƒcy mogli ob∏o˝yç koƒcówk´,
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szybko zdejmujàc trzy piki oraz karo, Jassem wyszed∏ jednak w licytowane (na
pewno nie na wist!) przez partnera trefle.
Rozgrywka Jana Jansmy by∏a podr´cznikowa. Z licytacji i pierwszego wistu wynika∏o, i˝ trefle sà roz∏o˝one 6-2. Skoro
wi´c Jassem mia∏ r´k´ bezatutowà z tylko dwoma treflami i maksimum czterema karami, musia∏ dysponowaç siedmioma kartami w kolorach starszych, czyli
czterema pikami i trzema (wi´cej mieç
nie móg∏) kierami. Wniosek: nale˝y wyimpasowaç Krzysztofowi ♥K W x. W
pierwszej lewie Jansma zadysponowa∏ ze
sto∏u ♣K i przejà∏ go w r´ce asem (!), nast´pnie zagra∏ ♥10 i puÊci∏ jà wko∏o, a potem zaimpasowa∏ drugi raz kiery damà,
zgra∏ ♣10, wróci∏ do dziadka ♥A i na ♣D
wyrzuci∏ z r´ki jednà ze swych przegrywajàcych.
Takie w∏aÊnie rozegranie pierwszej lewy by∏o konieczne na wypadek, gdyby
Jassem wstawi∏ na ♥10 jeden ze swoich
honorów. Rozgrywajàcy pobi∏by go
wówczas na stole, cofnà∏by si´ do r´ki
♣10, zaimpasowa∏by kiery ósemkà, zgra∏by ostatnià figur´ kier dziadka i na ♣D
dokona∏by stosownej obrzutki.
W podobny sposób wygra∏ koƒcówk´
kierowà – tyle ˝e z kontrà – Vincent Ramondt. A jego ofiarami byli w tym rozdaniu Micha∏ Kwiecieƒ z Jackiem Pszczo∏à.

♠ K982
♥W
♦ AW76
♣ 10 9 7 6

♠ W 10 7 4 3
♥32
♦ 842
♣AW3
♠ D5
N
W E ♥ A 10 9 8 6
♦ K D 10 5 3
S
♣D
♠ A6
♥KD754
♦9
♣K8542

Relacje
Ârednia rozdania: 120 dla WE.
W

N

E

S

˚mudziƒski

Drijver

Balicki

Burghout

pas
1♠
3♦
5♦

pas
pas
pas
pas…

1♥
2♦
4♦

pas
pas
pas

Kontrakt na pewno nienadwy˝kowy,
zw∏aszcza po pierwszym wiÊcie ♦9 (!),
Cezary nie nale˝y jednak do tych, którzy
poddajà si´ bez walki. Balicki zabi∏ pierwszà lew´ ♦K w r´ce i wyszed∏ stamtàd ♠5.
Burghout, wiedzàc o dwukolorówce u E,
nerwowo wskoczy∏ asem i zawistowa∏
blotkà trefl. Drijver pobi∏ jà asem i… nie,
nie po∏àczy∏ atutów, co definitywnie po∏o˝y∏oby kontrakt, tylko spróbowa∏ obaliç go
„na szybko”, zagrywajàc w blotk´ treflowà
z nadziejà zdj´cia drugiej lewy w tym kolorze. Wi´cej Balickiemu nie by∏o trzeba:
przebi∏ w r´ce i rozpoczà∏ rozgrywk´
pingpongowà, przebijajàc w dziadku cztery kiery (po Êciàgni´ciu w tym kolorze
asa), a w r´ce kolejne trzy trefle. W mi´dzyczasie rozgrywajàcy wykorzysta∏ dwie
wziàtki pikowe – na dam´ i króla, co uda∏o mu si´ dlatego, ˝e gracz S – posiadacz
dubla pikowego, mia∏ te˝ tylko jedno karo.
Zatem Cezary pobra∏ dziewi´ç lew karowych oraz dwie pikowe, co pozwoli∏o mu
zrealizowaç ten – jak ju˝ wspomnia∏em,
raczej nienadwy˝kowy – kontrakt.
W ostatnich latach holenderskà specjalnoÊcià sta∏y si´ ró˝nego rodzaju zaporowe
otwarcia na szczeblu dwóch, cz´sto bardzo dziwne. Nieraz sà to odzywki dwua nawet wieloznaczne, kryjàce w sobie
tak˝e wariant (-ty) silny (-ne). Nie polecam
jednak naszym bryd˝ystom ˝adnej z tych
konwencji – ich wartoÊç w ataku jest dyskusyjna, szalenie ∏atwo jest natomiast, grajàc nimi, niema∏o postawiç. Sà one bowiem znacznie bardziej nara˝one na karne
skontrowania ani˝eli bloki naturalne.
Oto przyk∏ad z Dutch-Polish Trials.
Rozd. 64; WE po partii, rozdawa∏ W.

♠ 10 7 6 5
♥97432
♦9
♣ KD6

♠3
♥ K 10
♦ W 10 8 7 6 5
♣W432
♠ AW92
N
W E ♥A85
♦ AKD
S
♣A97
♠ KD84
♥DW6
♦ 432
♣ 10 8 5

Ârednia rozdania: 500 dla WE.
W

N

E

S

Kwiecieƒ

de Wijs

Pszczo∏a

Muller

pas

3♦

3 BA

pas…

Nie by∏o absolutnie jak de Wijsa skontrowaç i kontr´ t´ utrzymaç. Polacy zagrali wi´c swój kontrakt (3BA, a nie 4♠!)
i wygrali go, zapisujàc 600 (Pszczo∏a wyrobi∏ dwie forty pikowe).
W

N

E

S

Szymanowski

Maas

Romaƒski

Ramondt

pas
ktr.3 (!)

2 ♣1
pas

ktr.
pas

3 ♦2 (?)
pas

forsing do dogranej albo s∏abe dwa
na karach; 2 przed∏u˝enie bloku –
w przypadku gdy partner ma r´k´ s∏abà;
3 kontra wywo∏awcza: kolory starsze
W tym wypadku kara zosta∏a z ∏atwoÊcià wymierzona, zatwierdzona i wyegzekwowana. Polacy bez trudu zdj´li
swoje osiem lew i zapisali sobie „ba∏wanka” (plus 800). Oraz plus siedem impów,
mo˝na powiedzieç – z niczego.
I jeszcze jeden przyk∏ad zastosowania
tej samej konwencji w wykonaniu tej samej pary. Tym razem rozdanie zakoƒczy∏o si´ jednak w miar´ neutralnie.
1

Rozd. 109; obie po partii, rozdawa∏ N.

♠ A D W 10 7
♥ W 10 7 2
♦—
♣ K 10 8 5

♠4
♥K9
♦ KDW543
♣7432
♠ 9852
N
W E ♥A53
♦ A 10 9 6 2
S
♣A
♠ K63
♥D864
♦ 87
♣DW96

Ârednia rozdania: 720 dla WE.
W

N

E

S

˚mudziƒski

Maas

Balicki

Ramondt

—
2 ♣1
pas
2♦2
ktr.
pas
pas
pas
1 jak wy˝ej; 2 do koloru partnera
Pierwszy wist: ♥W, puszczony do damy w r´ce. W drugiej lewie Maas zagra∏
blotk´ karo (?) do króla – i asa w r´ce Balickiego. Cezary Êciàgnà∏ ♥A i kontynuowa∏
blotkà tego˝ koloru. Siódemk´ kier ˚mudziƒskiego rozgrywajàcy przebi∏ na stole
♦3 i wyszed∏ stamtàd ma∏ym treflem. Balicki wzià∏ lew´ ♣A i kontynuowa∏ ♦10 – do
damy w dziadku. Kiedy teraz zosta∏ zagrany ze sto∏u kolejny trefl, Cezary bardzo
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Cezary Balicki

dobrze przebi∏ go ♦2 (!) i zagra∏ w pika. Z
r´ki blotka – Adam utrzyma∏ si´ wi´c ♠10
(dwóch ni˝szych pików pozby∏ si´ uprzednio na kara) i wyszed∏ dobrà ♥10, przebità
♦4 w dziadku i nadbità ♦6 przez Balickiego. Cezary kontynuowa∏ pikiem, drugi raz
podgrywajàc obecnego w r´ce S króla.
Dama ˚mudziƒskiego zosta∏a przebita ♦5
na stole, po czym rozgrywajàcy odegra∏
swojà ostatnià wziàtk´ – waleta atu. Bez
czterech, za 800, Maas wzià∏ bowiem tylko to, co mu si´ absolutnie nale˝a∏o – kiera oraz cztery lewy karowe. OczywiÊcie,
Anton znalaz∏by si´ w du˝o lepszej pozycji,
gdyby sam ani razu nie zagra∏ w atu.
Rozd. 114; NS po partii, rozdawa∏ E.

♠ 10 2
♥AD92
♦ K3
♣ A W 10 7 3
♠W
♠ A84
♥ W 10 8 7 6 3 W N E ♥ K 5 4
♦ W52
♦ A 10 8 6
S
♣ K86
♣D94
♠ KD97653
♥—
♦ D974
♣52

Ârednia rozdania: 20 dla NS.
W

N

E

S

Jassem

Vis

GawryÊ

Van Cleeff

—
—
1♣
3♠
pas
4♠
pas…
Na zakoƒczenie niezwykle interesujàcy
problem rozgrywkowy, przed którym zosta∏o postawionych oÊmiu holenderskich
graczy S (tylko Berry Westra gra∏ tu 3♠,
a m∏ody Maarteen Schollaardt dosta∏ przeciwko 4♠ ∏atwy wist ♣8!?). Na wszystkich
oÊmiu sto∏ach nastàpi∏ atak ♥W. Mo˝na
wprawdzie by∏o zrealizowaç wówczas
kontrakt, grajàc na trzeciego ♥K (♥A,
przebitka, karo do króla – i asa, E musia∏Âwiat Bryd˝a
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Technika

Problemy
Jak b´dziesz
si´ broni∏?

Pierwszy wist

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

♠ A W 10
♥D843
♦ AW64
♣K4

Ty

Ty

—
2♣
pas

N
W

E
S

N

E

1 ♦1
ktr.2
3 BA

N

E

—
—
—
pas…
1 15–17 PC
Twoja (W) r´ka:
a.

Ty

♠ K86542
♥9
♦—
♣ A 10 9 8 5 3

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

pas
pas
pas…

S

1♠
2 BA

minimum cztery kara; 2 support double: trzy piki
Zawistowa∏eÊ (W) ♣10 (odmiennie,
zrzutki odwrotne), ze sto∏u – ♣K, od partnera – ♣W, z r´ki rozgrywajàcego – ♣7.
Nast´pnie przeciwnik zagra∏ ♦4 z dziadka do ♦K w r´ce S, E do∏o˝y∏ ♦3. W kolejnej lewie S wyszed∏ z r´ki ♠D. Jak
b´dziesz si´ broni∏?
Rozwiàzanie problemu na str. 38
1

S

1 BA1

♠ W 10 9 ♥ 8 6 5 ♦ K 10 8 6 ♣ A 9 2
b.
♠ W 9 5 4 ♥ 10 8 5 4 ♦ K 4 ♣ A W 2
W co zawistujesz?
2.
Ty

N

E

—
—
—
pas
4 BA2
pas
pas…
1 20–22 PC; 2 inwit
Twoja (W) r´ka:
a.

S

2 BA1
6 BA

♠KD62 ♥863 ♦952 ♣832

Jak rozegrasz?

b.

Mecz; strona NS po partii, rozdawa∏ W.
Ty
dziadek

♠ AD4
♥—
♦ A D W 10 9 7 3
♣ K54
Ty

1♦
4 ♠3

N

W

2 ♦1
pas

E
S

♠ 973
♥A7
♦ K64
♣ W 10 9 8 2

E

ktr.2
6♦

S

4♥
pas…

dwukolorówka 5+-5+ na starszych;
wskazanie fitu karowego; 3 cue-bid
Kontrakt: 6♦ (W).
Gracz N zawistowa∏ (odmiennie) ♣A,
wzià∏ na niego lew´, a nast´pnie wyszed∏
♥K. Jak rozegrasz szlemika karowego?
Rozwiàzanie problemu na str. 39
1

2

12

N

Âwiat Bryd˝a

♠ D 7 2 ♥ W 9 4 2 ♦ 10 4 ♣ 8 6 5 2
W co zawistujesz?
3.
Ty

N

E

S

—
1♣
pas
1♠
pas
3 ♣1
pas
3 BA
pas…
1 inwit na 6+ dobrych treflach
Twoja (W) r´ka:
a.
♠ A 10 8 4 3 ♥ K W 7 5 ♦ 10 8 5 4 ♣ —
b.
♠ A 4 3 ♥ K W 7 5 ♦ 10 8 5 4 ♣ W 7
W co zawistujesz?
Rozwiàzania problemów na str. 38
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by teraz dwukrotnie po∏àczyç atuty itd.),
ale chyba tylko w widne karty. W ka˝dym
razie wszyscy (!) rozgrywajàcy wykonali
w przelocie nieudany impas damà kier
i przebili w r´ce wstawionego przez graczy E króla. W drugiej lewie – przy prezentowanym stole – Jan van Cleeff wyszed∏ z r´ki ♣5. Krzysztof Jassem
znakomicie wskoczy∏ królem! (inaczej rozgrywajàcy wzià∏by dwie lewy treflowe i zawsze zrobi∏by swoje), wi´c Holender pobi∏ w dziadku asem, zagra∏ stamtàd blotk´
pik do króla w r´ce (?) i kontynuowa∏ pikiem. GawryÊ pobi∏ ♠10 asem, Êciàgnà∏
♣D (!) i odszed∏ ♠8. WczeÊniej czy póêniej van Cleeff musia∏ rozpoczàç rozegranie kar z r´ki – blotkà do króla. Piotrek zabi∏ asem i kontynuowa∏ ♦6. Rozgrywajàcy
wstawi∏ z r´ki dam´, a Jassem odblokowa∏
si´ ♦W, w koƒcówce GawryÊ musia∏ wi´c
wziàç jeszcze dwie lewy w tym kolorze,
obk∏adajàc kontrakt bez dwóch.
Van Cleeff odniós∏by sukces, gdyby po
znalezieniu si´ w dziadku ♣A wyrzuci∏ na
♥A drugà blotk´ trefl z r´ki, wyekspasowa∏ Gawrysiowi ♣D, a potem wyszed∏
z r´ki blotkà karo – do króla. Piotrek pobi∏by asem i musia∏by po∏àczyç dwa razy
atuty (inaczej van Cleeff przebi∏by w dziadku karo, co da∏oby mu dziesiàtà wziàtk´).
Poniewa˝ jednak na ♠A spad∏by od Jassema singlowy walet (w tym momencie rzeczywisty rozk∏ad pików by∏ jedynym, który pozwala∏ rozgrywajàcemu odnieÊç
zwyci´stwo), Jan dosta∏by si´ do sto∏u ♠10
i wykorzysta∏by lew´ na ♣10.
Kontrakt 4♠ mo˝na by∏o wszak˝e wygraç i w inny, nieco prostszy sposób. Zademonstrowa∏ to Bauke Muller (S), rozgrywajàcy go przeciwko Balickiemu (E)
ze ˚mudziƒskim (W). Po przebiciu ♥K
w r´ce Bauke po prostu wyszed∏ ♠K.
Cezary przepuÊci∏, nast´pnego pika pobi∏
jednak asem i zagra∏ blotkà trefl. Adam
wstawi∏ na trzeciej r´ce króla, a Muller
pobi∏ w dziadku asem, przebi∏ w r´ce
blotk´ kierowà, Êciàgnà∏ trzeci raz atu
i wyszed∏ w trefla – do waleta w dziadku.
Cezary zabi∏ go damà, ale ka˝dym swoim zagraniem musia∏ teraz dopuÊciç przeciwników do sto∏u, gdzie czeka∏o mnóstwo dobrych lew.
A gdyby po ♠A Balicki nie wyszed∏
w trefla, tylko w pika, rozgrywajàcy sam
zagra∏by w trefle i Polacy znów w ˝aden
sposób nie byliby si´ w stanie obroniç. ♦

Relacje
Wojciech Siwiec

DMP 2002 – Trzecie starcie
Trzecim zjazdem – przeprowadzonym w dniach 5–7 kwietnia br. w hotelu
Senator w Starachowicach – zakoƒczy∏a
si´ wst´pna faza tegorocznych dru˝ynowych mistrzostw Polski. W pierwszy
weekend kwietnia zespo∏y bryd˝owej
ekstraklasy rozegra∏y drugà rund´ spotkaƒ
ka˝dy z ka˝dym, tyle ˝e w ramach wy∏onionych ju˝ wczeÊniej superligi i grupy
spadkowej (po osiem dru˝yn w ka˝dej).
Do zakoƒczenia mistrzostw pozosta∏a faza play off, czyli decydujàce o wszystkim
mecze systemem pucharowym.
A oto ostateczne tabele:
SUPERLIGA
M-ce
VP
1. Relpol – Pratern Warszawa
383
2. Unia Winkhaus Leszno
364
3. Cronix AZS Politechnika Wroc∏aw 359,5
4. Goliat Energom Cz´stochowa
358,5
5. ¸àcznoÊç Olsztyn
351
6. Interserwis WZBS I ¸ódê
350
7. Kolporter Kielce
344
8. TVK Poznaƒ
325

GRUPA SPADKOWA
M-ce
9. Energom – Hotel Polski Mielec
10. Mostostal Zabrze
11. Energetyk Jaworzno
12. Promost Rzeszów
13. Optical Christex WIK Gdaƒsk
14. Budowlani Poznaƒ
15. Rysie’02 Warszawa
16. WZBS II ¸ódê

VP
342
333
314
312
298
270
267,5
246,5

I jeszcze ranking Butlera (indywidualny), klasyfikujàcy graczy superligi (tylko
tych, którzy rozegrali minimum 246 rozdaƒ, czyli 50%):
M-ce

1. Miros∏aw Cichocki (¸àcznoÊç)
2. Cezary Balicki (Cronix)
Adam ˚mudziƒski (Cronix)
4. Micha∏ Kwiecieƒ (Unia)
Jacek Pszczo∏a (Unia)
6. Mariusz Bartkowski (Goliat)
Adam Wyszyƒski (Goliat)
8. Bartosz Chmurski (Relpol)
Mariusz Puczyƒski (Relpol)
10. Krzysztof Jassem (Goliat)
11. Krzysztof Kujawa (Kolporter)
S∏awomir Olech (Kolporter)

Liczba
rozdaƒ

456
408
408
276
276
348
348
348
348
372
360

360

„Sala Lustrzana” hotelu „Senator” w Starachowicach. Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek DMP 2002
czuwa s´dzia Miros∏aw M´cik.

Wed∏ug tych samych kryteriów – za
najlepsze pary superligi nale˝y uznaç Miros∏awa Cichockiego z Jerzym
Skrzypczakiem z ¸àcznoÊci (+0,70
impa/rozdanie, 312 rozdaƒ), Cezarego Balickiego z Adamem ˚mudziƒskim oraz Micha∏a Kwietnia
z Jackiem Pszczo∏à (parametry ostatnich dwóch duetów – jak w rankingu indywidualnym).
Dwa tygodnie póêniej rozegrano
çwierçfina∏y fazy play-off, w których
Cronix minimalnie pokona∏ Interserwis
158,1:149 impów (dzi´ki carryoverowi
w wysokoÊci 10,1 impa, przy stoliku
lepsi o jednego impa byli bowiem bryd˝yÊci ∏ódzcy), a ¸àcznoÊç wygra∏a
z Goliatem 173:128,1 (oba mecze 72-rozdaniowe, tak˝e cz´stochowianie
przystàpili do gry z carryoverem w wysokoÊci 10,1 impa). Tak wi´c w pó∏fina∏ach i wielkim finale, które zostanà rozegrane we Wroc∏awiu w dniach
23–25 maja br., spoimpy/
tkajà si´ Relpol, Unia,
rozdanie
+0,57
Cronix i ¸àcznoÊç. Bry+0,57
d˝yÊci warszawscy wy+0,57
brali sobie za pó∏fina∏o+0,51
wych przeciwników
+0,51
+0,41
olsztynian. Oczekuje+0,41
my ogromnych emocji!
+0,36
Po tej niezb´dnej
+0,36
porcji
rezultatów i staty+0,34
styk
przenieÊmy si´
+0,34
+0,34
wreszcie na plac gry.
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Rozd. 12/XVI; NS po partii, rozd. W.

♠ 986
♥ 10 9 3
♦ D 10
♣ K D 10 4 3
♠ D7543
♠ AW2
N
♥6
W E ♥AK7
♦ A87632
♦ KW5
S
♣A
♣9652
♠ K 10
♥DW8542
♦ 94
♣W87
Ârednia rozdania (ze wszystkich
sto∏ów): 690 dla WE.
W

N

E

S

Kowalski

Rogowski

Tuszyƒski

Pikus

2 ♠1
pas
2 BA2 (!) pas
3 ♦3
pas
3 ♥4
pas
4 ♦5
pas
4 ♠6
pas
4 BA7 (!) pas
5 ♥8
pas
6♠
pas…
1 podlimitowa dwukolorówka: piki
i m∏odszy; 2 pytanie; 3 piki plus kara; 4 silne uzgodnienie pików; 5 wskazanie uk∏adu 6♦-5♠; 6 do ty∏u; 7 Blackwood; 8 dwie
wartoÊci bez damy atu
Dwukolorowe otwarcie 2♠ (polska
specjalnoÊç!) pada∏o na prawie wszystkich
sto∏ach, ale wi´kszoÊç graczy E jedynie
podnosi∏a je do 4♠. Szlemika (pikowego)
zagra∏o tylko siedem par, m.in. Apolinary
Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim w meczu
Relpol – ¸àcznoÊç. Tuszyƒski licytowa∏
bardzo inteligentnie: najpierw rozpozna∏
uk∏ad r´ki partnera i wyrazi∏ swoje zainteresowanie grà premiowà, silnie uzgadniajàc piki odzywkà 3♥, potem zaÊ – ponieÂwiat Bryd˝a
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wa˝ do szlemika potrzebna by∏a mu
szczególnie ∏adna r´ka W, w tym dwa asy
– zrobi∏ krok do ty∏u, licytujàc 4♠. Apolinary jednak rzeczywiÊcie mia∏ kart´ niezwyk∏ej urody, ochoczo przejà∏ wi´c z ràk
partnera inicjatyw´ licytacyjnà i szybko
doprowadzi∏ do kontraktu 6♠.
Rozd. 18/XVIII; NS po partii, rozd. E.

♠ AK872
♥—
♦ K7
♣AW9873
♠ W6
♠ D4
N
♥K654
W E ♥AD9872
♦ D3
♦ 9865
S
♣ D6542
♣K
♠ 10 9 5 3
♥ W 10 3
♦ A W 10 4 2
♣ 10
Ârednia rozdania: 780 dla NS.
Ten szlemik pikowy by∏ kontraktem
jeszcze mniej oczywistym (i trudniejszym
do licytacji, zw∏aszcza wobec kierowych
przeszkód ze strony przeciwników), dosz∏y wi´c do niego tylko trzy pary NS:
Dudzik – Jurczak (Hotel Polski), Niemiec
– Rogala (Energetyk) oraz Polety∏o –
Wójcicki (Unia). Oto, jak licytowali ci
ostatni (w meczu Unia – TVK):
W

N

E

S

Busse

Polety∏o

Grzybek

Wójcicki

—
1♠
3 BA2
5 ♣4
5 BA6

pas (?)
2♥
pas
pas
pas

pas
3 ♠1
4 ♣3
5 ♦5
6 ♠7

—
pas
pas (?)
4♥
pas
pas

blokujàce, ale w tej sytuacji (niekorzystne zalo˝enia, obaj przeciwnicy po pasie) karta nie mo˝e byç zupe∏nie bezwartoÊciowa;
2 pytanie o singla; 3 singiel treflowy; 4 cue-bid
pierwszej klasy, a zatem i wskazanie wistu na
okolicznoÊç, gdyby jednak przeciwnicy udali si´ w obron´; 5 cue-bid pierwszej klasy;
6 atutowa; 7 brak ♠D, brak pi´ciu pików
Jak widaç, gracze Unii dokonali nawet
przymiarki wielkoszlemowej. Inna sprawa, i˝
przeciwnicy dali im pe∏en komfort licytacyjny.
Gdyby E otworzy∏ na pierwszej r´ce, albo W
wczeÊniej podniós∏ kiery, Poletyle z Wójcickim
nie rozmawia∏oby si´ tak ∏atwo i precyzyjnie.
Popatrzmy na przyk∏ad, co zdarzy∏o
si´ na drugim stole tego meczu.
1

14

W

N

Kwiecieƒ

Syrek

—
1 ♠(!)
3♥
pas…

—
2♣
3♠

Âwiat Bryd˝a

E

S

Pszczo∏a Gardzielewski

1 ♥(!)
2♥
pas

pas
pas
4♠

Para poznaƒska wykry∏a wprawdzie
Micha∏owego blefa pikowego, ale o zagraniu w ten kolor szlemika nie mog∏o ju˝
byç mowy.
Aby nie skrzywdziç nie wymienionej
poÊród szlemikowców pary Romaƒski –
Szymanowski z Relpolu, musz´ dodaç, i˝
zawodnicy ci nie rozgrywali kontraktu 6♠
tylko dlatego, i˝ ich przeciwnicy obronili
go op∏acalnie siedmioma kierami (z
kontrà bez szeÊciu, 1400 dla NS; obroƒcy wzi´li ♠A K, ♦A K, ♣A oraz lew´ atutowà, gdy N zagra∏ po raz drugi w trefle).
Rozd. 14/XIX; obie przed partià, rozd. E.

♠ KD87
♥A
♦ D98632
♣ 10 6
♠—
♠ A 10 9 4 3
♥ K D 10 9 8 6 4 W N E ♥ 7 5 2
♦ K 10
♦ AW
S
♣ 9752
♣W43
♠ W652
♥W3
♦ 754
♣AKD8

Ârednia rozdania: 120 dla WE.
W

N

Kowalski

Syrek

—
4♥
pas

—
ktr.
pas

E

S

pas
pas
ktr.

pas
4♠
pas…

W

N

E

S

Olaƒski

Polety∏o

Starkowski

Wójcicki

—
2 ♦2
pas
pas

pas
ktr.3
4♥

pas
rktr.
pas

systemowo 15–17 PC; 2 5+♦ – 4♥/♠;
kontra negatywna
Blef otwarciem 1BA – ongiÊ wielce popularny, dzisiaj ju˝ prawie zapomniany –
spowodowa∏ zamieszanie wÊród pozosta∏ych graczy, ostatecznie jednak wysz∏a
na nim lepiej para NS. Markowi z Jackiem zachwia∏ si´ bowiem bilans sto∏u,
nie powiedzieli wi´c 4♠ (które przegraliby za 300), tylko spokojnie pozwolili
swoim przeciwnikom graç 4♥. I ob∏o˝yli
je bez jednej.
1

3
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Rozd. 21/XX; NS po partii, rozdawa∏ N.

♠ KW73
♥DW9863
♦—
♣ W82

♠ 52
♥ 10 5 2
♦ 10 5 4 3 2
♣ 10 5 3
N
W

E
S

♠ D6
♥A4
♦ KD976
♣KD64

♠ A 10 9 8 4
♥K7
♦ AW8
♣A97
Ârednia rozdania: 300 dla WE.

Tuszyƒski Gardzielewski

Taka licytacja powtórzy∏a si´ na kilku
jeszcze sto∏ach i gracze S wpadali bez
dwóch z kontrà za 300. W protokole
widnia∏y te˝ zapisy za wygrane (!?) i przegrane kontrakty 4♥ (na NS).
W niebezpiecznà zabaw´ wda∏ si´
Wojtek Olaƒski w meczu Unia – Cronix.

—
1 BA1 (!?)
3♥
pas

Chwilami od stolika wia∏o nudà… W g∏´bi Marek
Szymanowski, obok Adam ˚mudziƒski.

W

N

E

S

Jassem

Tuszyƒski

GawryÊ

Kowalski

1 BA
2♥

pas
pas

—
2 ♦1
4♥

pas
pas
pas…

transfer na kiery
Podobnie licytowano na wielu innych
sto∏ach, a standardowà obronà przeciwko
4♥ by∏o zagranie ♠A, pik. I czterech rozgrywajàcych koƒcówk´ kierowà przegra∏o, po wzi´ciu drugiej lewy ♠D – Êciàgali
oni bowiem ♥A i kontynuowali blotkà atu
do sto∏u. Zawodnicy S brali wi´c lew´
♥K i posy∏ali do przebitki pika (w r´ce E
nie by∏o ju˝ atutów). A potem nale˝a∏a im
si´ jeszcze wpadkowa lewa na ♣A.
Kilku graczy E, m. in. Piotr GawryÊ
w meczu Goliat – Relpol, dostrzeg∏o jednak niebezpieczeƒstwo i potrafi∏o si´
przed nim obroniç. W trzeciej lewie
Piotr przebi∏ na stole blotk´ karo, po
czym zagra∏ stamtàd ♥D – i puÊci∏ jà
wko∏o. Kowalski doszed∏ ♥K, w ˝aden
sposób nie móg∏ jednak rozgrywajàcemu
zaszkodziç, w r´ce E pozosta∏ bowiem
as atu – jako ochrona koloru pikowego.
Tuszyƒski przebi∏ wprawdzie trzecià rund´ pików, ale GawryÊ nadbi∏ w r´ce ♥A,
wszed∏ na stó∏ kolejnà przebitkà karowà
1

Relacje
i Êciàgnà∏ ♥W, na którego spad∏y ostatnie
kiery obroƒców.
Rozd. 5/XXI; NS po partii, rozdawa∏ N.

♠ D972
♥85
♦ D765
♣ D92

♠ 10 8 6 3
♥K932
♦—
♣ K 10 7 6 3
N
W

E
S

♠ AKW4
♥ 10 7 6 4
♦ W98
♣W8

♠5
♥ADW
♦ A K 10 4 3 2
♣A54

Ârednia rozdania: 200 dla NS.
Pary NS cz´sto przegrywa∏y tu ró˝ne
koƒcówki, przede wszystkim 3BA i 4♥.
Tylko na pi´ciu sto∏ach wylicytowano
optymalne 5♣. Oto, jak uczynili to Kowalski z Tuszyƒskim w meczu na szczycie Relpol – Cronix:
W

Balicki

—
pas
pas
pas
pas

N

E

Rozd. 18/XXII; NS po partii, rozdawa∏ E.

S

Tuszyƒski ˚mudziƒski Kowalski

pas
1 ♥1
3 ♣3
3 BA5
5 ♣7

pas
pas
pas
pas
pas…

1♣
2 ♦2
3 ♥4
4 ♣6

naturalne; 2 silny trefl, 4+♦; 4 trzy kie5
ry; tylko cztery kiery, a wi´c i 5+♣; 6 szlemikowe uzgodnienie trefli; 7 karta minimalna
Kowalski wyszed∏ z licytacjà powy˝ej
3BA przede wszystkim dlatego, i˝ powa˝nie myÊla∏ o grze premiowej, okaza∏o si´ to jednak posuni´ciem w∏aÊciwym
na drodze do optymalnej koƒcówki.
1, 3

Rozd. 10/XXI; obie po partii, rozd. E.

♠ 10 7 6 5
♥K763
♦9
♣ AD94

inwit – przede wszystkim do koƒcówki pikowej; 4 lekka akceptacja zamiarów partnera
Podlimitowe otwarcie Polety∏y uruchomi∏o interesujàcà licytacj´ dwustronnà,
w efekcie której para Unii znalaz∏a si´
w cienkiej popartyjnej koƒcówce. Krzysztof Czul (Kolporter) nie stanà∏ na wysokoÊci
zadania i zawistowa∏ w uzgodnione kara.
Jacek Polety∏o nie zmarnowa∏ szansy: zabi∏
pierwszà lew´ ♦A, zaimpasowa∏ trefle damà, zgra∏ ♣A, po czym przebi∏ w r´ce dwa
trefle, a na stole trzy kara. W mi´dzyczasie
rozgrywajàcy odegra∏ ♥K A, ostatecznie
bez trudu skompletowa∏ wi´c dziesi´ç lew.
Koƒcówk´ k∏ad∏ tylko pierwszy wist pikowy i szybkie po∏àczenie atutów. Pikanterii dodaje rozdaniu fakt, i˝ na drugim stole meczu Unia – Kolporter (NS: Jagniewski
– Pazur, WE: Kujawa – Olech) nastàpi∏y
w nim cztery pasy!!

♠ AK42
♥54
♦ KW7
♣8765
N
W

E
S

♠ DW98
♥ A 10 2
♦ A843
♣ 10 2

♠3
♥DW98
♦ D 10 6 5 2
♣KW3
Ârednia rozdania: 220 dla WE.
W

N

E

S

Wójcicki

Janowski

Polety∏o

Czul

—
—
1 ♣(!?)
1♦
ktr.1
pas (?)
2 ♠2
pas
3 ♣3
3♦
pas4
pas
4♠
ktr.
pas…
1 dwie starsze czwórki lub 5♥-4♠; 2 cztery piki, licytacja z bilansu (tak jakby partner
odpowiedzia∏ 1♠); 3 naturalne, (co najmniej)

♠ A96
♥W74
♦ A87642
♣6

♠ D 10 5 4
♥K932
♦ K 10
♣D93
N
W

E
S

By∏y te˝ emocjonujàce momenty. Tu trudny problem
licytacyjny usi∏uje rozwiàzaç Krzysztof Martens.

nast´pnej rundzie kar na zagranà z r´ki E
blotk´ Krzysztof musia∏by bowiem wskoczyç damà!! Inaczej rozgrywajàcy móg∏by
do∏o˝yç z dziadka ma∏e karo, wi´c lewa
ta pad∏aby ∏upem ♦10 w r´ce N. I gracz
S nie dosta∏by si´ nigdy do r´ki.
Gwoli Êcis∏oÊci, na trzynastu sto∏ach 3BA
zosta∏o wygrane, a tylko na trzech ob∏o˝one.
Rozd. 24/XXIV; obie przed, rozd. W.

♠ KW7
♥ A 10 6 5
♦ W5
♣AK85

♠ 832
♥D8
♦ D93
♣ W 10 7 4 2

Ârednia rozdania: 340 dla WE.
Rafa∏ Jagniewski (E) otworzy∏ 1BA
i w chwil´ póêniej rozgrywa∏ kontrakt firmowy. Krzysztof Jassem (S) zaatakowa∏
blotkà trefl. Piotr GawryÊ (N) wstawi∏ na
trzeciej r´ce dam´, a rozgrywajàcy przepuÊci∏ jà. Kontynuacj´ treflowà Jagniewski
zabi∏ jednak asem i zagra∏ blotk´ karo (!)
do ósemki na stole. Gdyby GawryÊ w naturalny sposób wzià∏ t´ lew´ ♦10 i wyszed∏
trzeci raz w trefla, rozgrywajàcy pobi∏by
w r´ce i zagra∏by ♦W wko∏o. W ten sposób kara zosta∏yby wyrobione bez dopuszczenia do r´ki gracza S – posiadacza
fort treflowych. I kontrakt by∏by wygrany.
Ale GawryÊ w mig dostrzeg∏ zastawionà naƒ pu∏apk´ – i zabi∏ ósemk´ karo
królem!! Teraz ju˝ w drugiej albo trzeciej
rundzie kar musia∏ dojÊç do r´ki Jassem,
3BA zosta∏o wi´c ob∏o˝one bez jednej.
Gdyby w pierwszej lewie karowej Jagniewski wyszed∏ z r´ki waletem, przed
koniecznoÊcià wykonania efektownego
zagrania zosta∏by postawiony Jassem. W
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♠ W3
♥ A 10 6
♦ DW
♣ A W 10 6 4 2

♠ 875
♥9873
♦ 642
♣K53

♠ A 10 9
♥4
♦ AK9853
S
♣D98
♠ KD642
♥KDW52
♦ 10 7
♣7
Ârednia rozdania: 610 dla WE.
N

W

E

W

N

E

S

Pazur

GawryÊ

Jagniewski

Jassem

2 ♣1
pas
2 ♦2
2♥
3♣
pas
4 ♥3
pas
4 BA4
pas
5 ♠5
ktr.
6♣
pas…
1 Precision; 2 pytanie; 3 splinter; 4 Blackwood; 5 dwie wartoÊci oraz dama atu
Nied∏ugo potem Jagniewski z Pazurem
zrewan˝owali si´ swoim renomowanym
przeciwnikom, dochodzàc do trudnego
szlemika treflowego (poza nimi dokona∏y
tego jeszcze tylko cztery pary). GawryÊ zawistowa∏ w pika. Pazur zabi∏ w dziadku
asem i wyszed∏ stamtàd ♣D „na spróbunek”. Kiedy jednak Jassem doda∏ blotk´,
BoguÊ pobi∏ dam´ asem i zagra∏ trzy razy
w kara, na ostatnie z nich wyrzucajàc z r´ki
pika. Poniewa˝ król z blotkà atu znajdowa∏y si´ tam, gdzie i trzy kara (u N), szlemik
zosta∏ zrealizowany (istnia∏y te˝ inne uk∏ady
wygrywajàce).
♦
Âwiat Bryd˝a

15

OpowieÊci prawdziwe, choç nieco ubarwione
Ryszard Kie∏czewski

Na odwrotny sztos
Przed wielu laty wybra∏em si´ do S∏awy Âlàskiej z panem Mireczkiem R. Cz∏owiek to by∏ pe∏en fantazji i wyobraêni,
a czasy by∏y sprzyjajàce dla takiego stylu
gry. By∏y to bowiem czasy, w których
niewykonanie kilku zajazdów w ciàgu turnieju praktycznie dyskwalifikowa∏o gracza
jako orientujàcego si´ w te klocki. Szczególnie barwne by∏y wyst´py par, którym
coÊ si´ nie uda∏o i gra∏y ju˝ na pe∏ne ko∏o.
W jednym z turniejów znaleêliÊmy si´
z Mireczkiem w sytuacji bez wyjÊcia. Jajo
goni∏o jajo i bez wàtpienia – na tym etapie
– jakby powiedzia∏ jakiÊ dawny sekretarz
– zajmowaliÊmy pozycj´ tu˝ przed napisem „koniec wyscigu”. Zapad∏o postanowienie – gramy ostro. Ju˝ nast´pne rozdanie dowiod∏o s∏usznoÊci takiej taktyki.
DobiegliÊmy do kontraktu 6♠ z kartami:

16

♠ A 10 9 3
♠ D652
N
♥—
W E ♥W64
♦ A K D 10 8 5
♦ W97
S
♣ A96
♣KD5
S by∏ nie od macochy i przy∏o˝y∏ nam
kontr´. OczywiÊcie, ostatnie s∏owo nale˝a∏o do nas – odwin´liÊmy. Mirek, podobnie jak ja, by∏ przekonany, ˝e kontrowszczyk posiada opozycj´ atutowà, wi´c
po wiÊcie w kiera powróci∏ do r´ki treflem i zagra∏ dam´ pik. S przebi∏ to kierem. W dalszej grze obie strony nie przyk∏ada∏y si´ do gry szczególnie mocno.
Finalnie stan´∏o 3400, co do dziÊ jest
moim niedoÊcignionym rekordem. Na
kolejnym stole Mirek otworzy∏ 2♣. W
tamtych czasach oznacza∏o to bardzo du˝à kart´ i forsowa∏o do dogranej. Nazywa∏o si´ to bodaj˝e acolem. Poniewa˝
otrzyma∏em 19 PC, mog∏em przeprowadziç bilans bezpoÊredni i zapoda∏em
7BA. LHO posiada∏ na wiscie koronk´
karowà bez króla, za to z bocznym
asem, nie omieszka∏ wi´c skontrowaç.
Nie chcieliÊmy na jednym turnieju ustanawiaç dwóch rekordów ˝yciowych
i wstrzymaliÊmy si´ od rekontry. Mirek,
który tym rozdaniem torowa∏ drog´ dla
s∏abszych otwarç 2♣, co jak dziÊ wiemy
zaowocowa∏o otwarciem 2♣ Precision,
posiada∏ jakieÊ 4 PC – wi´c kontraktu nie
Âwiat Bryd˝a

uda∏o mi si´ wygraç. UzyskaliÊmy jednak
nieoczekiwanie przewag´ psychologicznà nad przeciwnikami, którzy si´ zablokowali karami. Na chwil´ wprawdzie
i nie mia∏o to oczywiÊcie ˝adnego znaczenia, ale za to spowodowa∏o bardzo,
ale to bardzo o˝ywionà dyskusj´ pomi´dzy naszymi przeciwnikami. W pewnej
chwili jednak zaperzeni panowie, widzàc
nasze pogodne twarze, zaprzestali
sprzeczki i zapytali nas – czemu panowie
tak Êmiesznie grajà? Bo inaczej nie umiemy – odpowiedzia∏ jak zwykle b∏yskawicznie Mirek, co roz∏adowa∏o do reszty
napi´tà (nie u nas, naturalnie) sytuacj´.
Za chwil´ przysz∏o nast´pne rozdanie,
w którym dosta∏em jedenastolewowego
potworka na pikach. Najpierw przejecha∏em si´ kilkakroç po wszystkich innych
kolorach, z wydatnà pomocà Mirka, który wprawdzie karty nie mia∏ kompletnie,
ale jak ju˝ zapewne zdà˝yliÊcie Paƒstwo
zauwa˝yç, wol´ do walki mia∏ ogromnà.
GdzieÊ na wysokoÊci trzeciego pi´tra
uda∏o si´ nam wstrzeliç w kolor przeciwnika. DostaliÊmy kontr´. Potem jeszcze
na kolejne dwa kolory, których to nie
mieliÊmy my, za to mieli je przeciwnicy.
Kiedy wreszcie „w panice” zg∏osi∏em piki,
otrzyma∏em kolejnà kontr´, znanà w ówczesnej teorii jako kontra z rozp´du. Po
wykryciu dziadka da∏em si´ chwil´ nasyciç przeciwnikom widokiem bezkarcia,
przy którym poprzednia r´ka Mirka rzeczywiÊcie mog∏a przypominaç acola. Kiedy przeciwnicy nacieszyli si´ nadziejà na
kolejnego maksa, pokaza∏em karty. Mirek
nie by∏by sobà, gdyby nie zapyta∏ – a czemu to panowie tak Êmiesznie grajà? By∏
to nasz pierwszy maks i pierwszy zremisowany stó∏ w turnieju. Co si´ potem
dzia∏o, wie tylko by∏y s´dzia – S∏awek M.,
który cz´sto by∏ wzywany przez nas do
stolika celem uwiarygodnienia uzyskanego przez nas zapisu. Mi´dzy innymi by∏o
np. takie rozdanie:
♠ D53
♥AKD64
♦ D6
♣ 10 8 5

N
W
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E
S

♠ 10 4
♥W952
♦ K 10 7 5
♣W97

Mireczek z kartà E otworzy∏ na
pierwszej r´ce 1♦.Usprawiedliwieniem
tej akcji by∏a ch´ç wskazania wistu na
otwarciu. Przeciwnik z mojej prawej
skontrowa∏, a ja pomny nauk Mereditha,
natychmiast zajà∏em piki. Siedzàcy po
mojej lewej pan prokurator surowo
skontrowa∏ (w tamtych czasach gra∏o si´
kontrà „na wprost”, z powodów praktycznych), a Mirek kontynuowa∏ natarcie
za pomocà odzywki 2♦. Mia∏, jak na
nasz styl gry, kolor powtarzalny. Pan
z prawej skontrowa∏, upewniajàc partnera, ˝e jego pierwsza kontra nie by∏a
blefowa (te˝ powszechnie wtedy stosowane narz´dzie). Zapowiedzia∏em 2BA,
które skontrowane przez LHO i zrekontrowane (!?) przez Mirka sta∏o si´
wreszcie kontraktem ostatecznym. Po
g∏´bokiej analizie LHO wydedukowa∏
mój s∏aby punkt i zaatakowa∏ w kiery. 9-k´ ze sto∏u RHO pokry∏ starannie 10-kà, a ja zabi∏em asem i poszed∏em wyrabiaç powtarzalny kolor Mirka, grajàc
damà karo. RHO zupe∏nie nieksià˝kowo zabi∏ i odjecha∏ w skontrowane
przez partnera piki, jakàÊ 7-kà. Pod∏o˝y∏em dam´. LHO starannie przeczyta∏
numerki i przepuÊci∏. Teraz ja zaczà∏em
ciàgnàç kiery. Kiedy wzià∏em szóstà lew´, Mirek, oglàdajàcy protokó∏ (atmosfera by∏a luêna i kole˝eƒska), zaproponowa∏ przerwanie rozgrywki. W
protokole bowiem sta∏o ciurkiem 620
dla przeciwnej linii za wygrywane 4♠.
Rozgrzany walkà nawet nie zarejestrowa∏em tego, co mówi partner, tylko
w bojowym szale zaimpasowa∏em waleta karo. Impas si´ uda∏, a poniewa˝
LHO odrzuci∏ si´ od czwartego waleta
karo, wyrzeêbi∏em, jakby to powiedzia∏a Baba-Jaga, nadróbk´. Przy kolejnej
wizycie s´dzia, z surowà minà, ostrzeg∏
mnie: Panie ∏echotek, ja pana w koƒcu
wyrzuc´ z tuhnieju! W rzeczywistoÊci
wyrazi∏ si´ du˝o dosadniej… Uda∏o si´
nam jednak dograç turniej do koƒca
i omal nie dogoniliÊmy wpisowego, jakby to dzisiaj wyrazi∏ jeden z klasyków j´♦
zyka bryd˝owego.

Pokój otwarty
Cezary Szadkowski & W∏adyslaw Izdebski

Pogaw´dki z Czarkiem
Kontynuujemy rozmow´ z Cezarym
Szadkowskim – arcymistrzem, bràzowym medalistà MEP`76, wielokrotnym
reprezantem Polski.
W∏adku, przesy∏am rozdanie, które
zahacza o trudne problemy licytacji dwustronnej. Rozdania tego nie gra∏em osobiÊcie, ale za to wys∏ucha∏em bardzo d∏ugiej, burzliwej dyskusji pary NS, tu˝ po
meczu i póêniej w hotelu.
Mimo ˝e par´ tworzyli arcymistrz
i mistrz mi´dzynarodowy, poziom dyskusji nie wydawa∏ mi si´ a˝ tak wysoki, jak
ich wspó∏czynniki klasyfikacyjne. Oto
przedmiot sporu:
Mecz; WE po partii, rozd. N.

♠ 10 5 4 3 2
♥ D 10 3
♦ 842
♣ 10 6

W

♠A
♥A9654
♦ K76
♣8754
N
W

E
S

♠ W76
♥W87
♦ ADW5
♣AD9
N

♠ KD98
♥K2
♦ 10 9 3
♣KW32

E

S

—
1♥
ktr.
rktr.
1♠
pas1
pas
ktr.2
pas
2 ♣1
pas
3♥
pas
3 ♠3
ktr.
pas
pas
rktr.4
pas
4 ♣3
3
pas
4♦
pas
4 BA5
pas
5 ♠6
pas
6♥
pas...
WyjaÊnienia pary NS:
1 pas na 1♠ i wyniesienie kontry partnera jest silniejszà licytacjà ni˝ 2♣ zg∏oszone
natychmiast po 1♠; 2 kontra kooperacyjna;
3 cue-bidy; 4 zatrzymanie pierwszej klasy;
5 Blackwood; 6 2 asy i król
Wynik: 10 lew, 100 dla pary WE.
D∏uga dyskusja pary NS nie przynios∏a ˝adnych konstruktywnych wniosków.
N uwa˝a∏, ˝e z tak ∏adnà kartà (2 asy
i król) nie móg∏ licytowaç negatywnie. S
by∏ zupe∏nie przeciwnego zdania itd., itp.
Ka˝dy z dyskutantów pozosta∏ przy swoim zdaniu. Winnego nie znaleziono.
W∏adku, myÊl´ ˝e na poczàtek po-

winniÊmy dokonaç oceny karty e-N-a. O
tym, ˝e karta jest nadwy˝kowa, N przekonywa∏ mnie przez godzin´. Niestety,
bezskutecznie.
Czarku, mimo ˝e wyt´˝am wzrok, nadwy˝ek w karcie e-N-a dopatrzyç si´ nie mog´. W swej ksià˝ce Szko∏a bryd˝a – podstawowa ucz´, by licytacj´ otwieraç z 13 PD, tu
mamy ich 12. Kolor treflowy – beznadziejny,
kolor kierowy s∏aby (brak wysokich blotek).
Mo˝liwe jednak, ˝e zalety tej r´ki, tj. uk∏ad 5-4 i szybkie lewy (5 kontroli), mankamenty te
rekompensujà. Ale i tak 1♥ nale˝y zaliczyç do
otwarç minimalnych. Kolejny powód, by
z r´kà tà nie byç zbyt aktywnym, to jej ∏atwo
sprzedawalne wartoÊci. JeÊli licytacja zaw´druje w kierunku szlemika, to odpowiadê na
Blackwooda poinformuje natychmiast
o wszystkich figurach (2 asy i król) r´ki N,
a ˝adnych innych figur N nie posiada. Chcia∏bym te˝ zauwa˝yç, ˝e w sytuacjach granicznych (oczywiÊcie, tej do nich nie zaliczam) lepiej jest najpierw zalicytowaç nieco do ty∏u,
by nast´pnie móc „poszaleç”, tj. swobodnie
informujàc o uk∏adzie i lokalizacji swych figur,
zbudowaç partnerowi precyzyjny obraz r´ki.
JeÊli postàpimy odwrotnie, to w dalszej licytacji, chcàc hamowaç szlemikowe zap´dy partnera, b´dziemy unikaç wymiany informacji,
zbiegajàc na uzgodniony kolor. W tym rozdaniu N ju˝ na wst´pie pocwa∏owa∏ do
przodu (pas na 1♠ i zniesienie z kontry obiecywa∏y nadwy˝k´), a jeszcze do tego, po
nadwy˝kowym uzgodnieniu kierów, nie
zg∏osi∏ negatywnych 4♥, lecz zaakceptowa∏
szlemikowe aspiracje partnera cue-bidem
3♠. A przecie˝ cue-bidy nie s∏u˝à tylko
sprawdzeniu zatrzymaƒ, ale przede wszystkim precyzyjnemu bilansowaniu po∏àczonych ràk w strefie szlemowej. Cue-bid jest
zaproszeniem do szlemika. Zaproszenie
mo˝na przyjàç – tj. zg∏osiç szlemika, odrzuciç
– tj. powróciç na kolor uzgodniony, lub przyjàç warunkowo – tj. zg∏osiç w∏asny cue-bid.
Koncepcja licytacji, by po rekontrze
i wejÊciu drugiego obroƒcy kolorem
otwierajàcy ze s∏abà, lecz uk∏adowà kartà
licytowa∏ natychmiast, zaÊ z r´kà uk∏adowà, lecz nadwy˝kowà, pasowa∏, lansowana jest od wielu lat. Jest o tym mowa
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m.in. w ksià˝kach: Licytacja dwustronna
M. Wójcickiego, oraz Licytacja dwustronna XXI wieku M. Milesa.
W∏adku, a co powiesz o kooperacyjnej kontrze na 1♠? Czy podzielasz moje
zdanie, ˝e to jakiÊ chybiony pomys∏?
– Podzielam, podzielam! Przecie˝ rekontra wskazuje na przewag´ si∏y i cz´sto licytujemy tak z misfitem w kolorze otwarcia.
Wi´c naszym pierwszym celem powinna byç
próba skontrowania przeciwników, a tym samym kontry powinny mieç charakter silnie
propozycyjny. S, zamiast kontry, powinien
forsujàco uzgodniç kiery odzywkà 3♥.
– Jeszcze jedna uwaga. Stosowana
w Polsce rekontra omnibus (10+PC, sk∏ad
prawie dowolny) jest rozwiàzaniem, nazwijmy to, niezbyt dobrym. Bardzo polecam nowo wydanà ksià˝k´ Marshalla Milesa Licytacja dwustronna XXI wieku,
w której temat rekontry i dalszej licytacji
omówiony jest znacznie szerzej.
– W∏adku, spróbujmy na zakoƒczenie zaproponowaç Czytelnikom poprawnà licytacj´ ràk NS.
– Stosujàc si´ do zaprezentowanych powy˝ej ustaleƒ, licytacja mo˝e wyglàdaç np. tak:
W

N

E

S

—
1♥
ktr.
rktr.
1♠
2 ♣1
pas
?
1 2♣ wskazuje na s∏abà, uk∏adowà r´k´,
z którà nie dopuszczamy gry 1♠ z kontrà. A
wi´c silnie sugeruje singletona pik. Z tego
typu r´kà, ale silniejszà, najpierw pasujemy,
a kontr´ partnera znosimy na 2♣. OczywiÊcie, g∏oszenie tak marnego koloru treflowego a˝ mnie wzdryga. Ale có˝ innego
mo˝na zrobiç w tej sytuacji?!
? – statystycznà odzywkà jest 4♥.
Przecie˝ jeÊli partner ma nawet tak ∏adnà
r´k´:
♠6 ♥AK965 ♦54 ♣KW543
to i tak szlemik uzale˝niony jest od sprzyjajàcego rozk∏adu kierów.
ZaÊ z r´kà:
♠6 ♥AKD65 ♦754 ♣K754
silniejszà miltonowo i jakoÊciowo (znakomite kiery), N spasowa∏by po 1♠.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Jolanta Sendacka

Mistrzostwa Paƒstw Europy Centralnej Kobiet
Tak szumnie nazwana impreza odby∏a
si´ w Wiedniu w dn. 13–15 kwietnia i mia∏am przyjemnoÊç reprezentowaç tam
nasz kraj wraz z mojà partnerkà Renatà
Neronowicz oraz Ewà Miszewskà i Ma∏gosià Pasternak jako drugà (a w∏aÊciwie
pierwszà, bo to one w∏aÊnie wygra∏y II
kryterium damskiej kadry) parà.
Rozgrywki odbywa∏y si´ na terenie
wiedeƒskiego klubu bryd˝owego, gdzie
panowa∏a prawdziwie swojska i rodzinna
atmosfera, a ca∏oÊç usi∏owa∏a utrzymaç
w ryzach przesympatyczna i pe∏na ˝yczliwoÊci Doris Fischer. Oprócz konkurencji
teamowej odby∏y si´ te˝ dwa turnieje par,
przy czym pierwszy z nich (tzw. PRO-AM)
polega∏ na przydzieleniu ka˝dej z nas gracza – amatora. Amatorów na szcz´Êcie
nie dla wszystkich starczy∏o i mnie przypad∏a w udziale reprezentujàca Czechy Daniela Hnatowa, która na wst´pie zaproponowa∏a system WJ, co mnie ucieszy∏o.
Mia∏am wi´c ∏atwiej ni˝ pozosta∏e kole˝anki, ale wiadomo – system systemem, a gra grà. Tu popisa∏a si´ Ma∏gosia,
zajmujàc 4. miejsce, a mnie uda∏o si´
zdobyç siódme na 65 par. Oto udane
rozdanie mojej partnerki Danieli:
♠ ADW63
♥K7
♦ KW2
♣ 865
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N
W

E
S

♠—
♥A982
♦ AD974
♣ A W 10 4

W

E

Daniela

ja

1♠
2♦
2 BA (!)
3♣
3♦
3♥
3 BA
4♦
4♥
4 BA
5♥
6♦
pas
W momencie wpisywania wyniku by∏
on osamotniony.
Konkurencja teamowa odby∏a si´
z udzia∏em reprezentacji 6 paƒstw: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski
i W´gier. Postawi∏abym grubszy pieniàdz
na Niemki, ale potwierdzi∏o si´ stwierdzenie, i˝ nikt nie jest prorokiem we w∏asnym kraju, a tym bardziej w cudzym.
Runda eliminacyjna nie zapowiada∏a
Âwiat Bryd˝a

Puchar Paƒstw Europy Centralnej Kobiet w r´kach zawodniczek polskich, od lewej: Renata Neronowicz,
Ma∏gorzata Pasternak, Ewa Miszewska i Jolanta Sendacka.

naszego póêniejszego zwyci´stwa, a na
nadmiar szcz´Êcia nie mo˝na by∏o narzekaç. Oto przyk∏ady:
W rozdaniu nr 2 nasze przeciwniczki
z W´gier b∏yskawicznie wylicytowa∏y takiego oto „pi´knego” szlemika kierowego:
♠ D32
♥97
♦ AD2
♣ D W 10 4 3
♠ 10 7 5
♠ AKW86
♥ A K D 8 5 4 2 WN E ♥ W
♦W
♦ K 10 6 5
S
♣ 96
♣A85
♠ 94
♥ 10 6 3
♦ 98743
♣K72
Wist ♣D – reszta jest milczeniem.
Dla odmiany nasze po∏udniowe sàsiadki zagra∏y „bunkrowe” 3BA z kartami
NS w poni˝szym rozdaniu, w którym nasze partnerki z teamu wylicytowa∏y szlemika w trefle – i oto, co nas spotka∏o:

♠ 10 8 6 3
♥K8
♦ 10 8 4 3
♣ AW7

♠ AK9
♥ D 10 3
♦ AKD2
♣942
N
W

E
S

♠ 752
♥W9742
♦ W976
♣5

♠ DW4
♥A65
♦5
♣ K D 10 8 6 3

W koƒcowej cz´Êci rozgrywek na
szcz´Êcie Fortuna w∏aÊnie nas wskaza∏a
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palcem (w finale pokona∏yÊmy nieznacznie W´gierki) i ∏upem naszym sta∏ si´ puchar oraz okaza∏y tort czekoladowy.
Na koniec chcia∏abym przedstawiç
w formie mojego ma∏ego, prywatnego
panelu rozdanie, które wywo∏a∏o
ogromny rozdêwi´k w naszej parze.
W za∏o˝eniach obie przed, pasujesz
jako E z kartà:
♠9532 ♥K84 ♦98 ♣K632
Licytacja:
W

N

E

S

—
—
pas
1 BA1
2♠
4♥
pas
pas
ktr.
pas
?
1 11–13 PC
Licytacja partnerki oznacza 5+ pików
+
i 4 w m∏odszym, w sile do 15 PC.
A oto wypowiedzi indagowanych
przeze mnie graczy:
Jan Moszyƒski jr. – 4♠, oczywiÊcie
w celu wygrania.
Jacek Romaƒski – 4♠, mam szcz´Êcie,
˝e mój waleczny partner skontrowa∏, bo
najwyraêniej przysnà∏em i od razu nie zalicytowa∏em.
Piotr Tuszyƒski – 4♠, czasami b´dzie
tak, ˝e im nie sz∏o i nam te˝ nie, ale ryzykowa∏em, jak by∏em m∏odszy. Teraz
bezapelacyjnie mówi´ 4♠, bo mam ich
du˝o.
S∏awomir ZawiÊlak – 4♠, widaç, ˝e
4♥ z kontrà b´dzie zdecydowanie nieop∏acalne (bez trzech nie ob∏o˝ymy na
pewno).

Pokój otwarty
Marek Szymanowski – co ty w ogóle
masz za problemy?! Licytuj´ 4♠ od razu
po 4♥!!
Antoni Zdzienicki – 4♠ – nie mówiliÊmy od razu, bo sytuacja nie by∏a ca∏kiem
jasna, a za∏o˝enia równe. Teraz oczywiÊcie licytujemy, gdy˝ kontra sugeruje ok.
3 lew defensywnych, wtedy wygrywamy
4♠, a oni sà tylko bez jednej.
Oto ca∏e rozdanie:
♠—
♥DW9653
♦ W7532
♣A9
♠ ADW864
♠ 9532
N
♥—
W E ♥K84
♦ A K 10
♦ 98
S
♣ W 10 8 7
♣K632
♠ K 10 7
♥ A 10 7 2
♦ D64
♣D54
Moja partnerka, niestety, spasowa∏a.
4♥ zosta∏o cudem (Pan Bóg czuwa nad
maluczkimi) ob∏o˝one, a w∏aÊciwie przegrane bez jednej (wist karowy, zmiana na
trefla – przepuszczonego na nasze szcz´Êcie do damy – teraz karo i przebitka).
Niestety, 4 ♠ jest odgórne i ten˝e kontrakt
by∏ grany na drugim stole – z oczywistà
i ca∏kiem zas∏u˝onà stratà dla nas, dobrze,
˝e tylko takà. Skóra cierpnie na myÊl, ˝e
rozgrywajàca mog∏a zabiç asem trefl…
Rozdanie to przywo∏a∏am dlatego, ˝e
jest ono bardzo charakterystyczne dla
drapie˝nego stylu gry Niemek i niestety
równie symptomatyczne dla naszego,
czego nie zmieni ˝aden szkoleniowiec
i za ˝adne pieniàdze.
Uwa˝am, ˝e tylko bezpoÊrednie potyczki z silnymi przeciwniczkami i zbieranie
batów z powodu pasywnej i bojaêliwej gry
sà w stanie zmieniç ten stan rzeczy. Organizowanie tego typu imprez wybitnie
sprzyja takim zamierzeniom i powinno
(moim zdaniem) byç kontynuowane.
Chcia∏abym te˝ zaznaczyç, ˝e nale˝y liczyç
si´ z konkurencjà ze strony W´gierek
i Czeszek, które zagra∏y przeciwko nam
bardzo skutecznie, co daj´ pod rozwag´
zawodniczkom reprezentacji na ME. Oby
nasz drobny sukces sta∏ si´ poczàtkiem dobrej passy dla polskiego bryd˝a kobiecego!
Od redakcji: Gratulujemy naszym Paniom zwyci´stwa w tych presti˝owych
zawodach. Oby to by∏ poczàtek sukcesów polskiego bryd˝a kobiecego. Czeka♦
my na nie przecie˝ ju˝ tak d∏ugo…

Olgierd Rodziewicz

Bryd˝ to pi´kna gra!
Jak wiele ciekawych rzeczy mo˝e wydarzyç si´ w jednym rozdaniu! W Grand
Prix w Pile Marek Witek rogrywa∏ szlemika kierowego z nast´pujàcym kartami:
EW po, rozd. S

♠ 10 4
♥ 10 9 7
♦ 874
♣ D8653

♠ AD86
♥AKD532
♦ D32
♣—
♠ K972
N
W E ♥6
♦ 10 9 6 5
S
♣AW72
♠ W53
♥W84
♦ AKW
♣ K 10 9 4

N

S

—
1♣
1♥
1 BA
2 ♣1
2♥
4 ♣2
4♥
6♥
pas
1 gad˝et; 2 splinter
Ju˝ licytacja by∏a interesujàca. Marek
sprawdzi∏ si∏´ partnera i splinterm zapyta∏
o wy∏àczenie, przy królu pik i asie z królem karo szlem by∏ wyk∏adany (tu ∏adnie
zagra∏o to, ˝e wiedzia∏ o trzykartowym ficie). Po negatywnych 4♥ zadowoli∏ si´
szlemikiem.
Mój partner te˝ wyciàgnà∏ w∏aÊciwe
wnioski z licytacji i zwiastowa∏ w ♦9. A by∏o takich wielu, co zapewne w podobnych
sekwencjach zacinali asa i po herbacie!
Po wy∏o˝eniu stolika mia∏em wra˝enie, ˝e rozgrywajàcy rozluêniony przystàpi∏ do rozgrywki. Troch´ si´ zas´pi∏, gdy
atu si´ nie podzieli∏o, ale utrzyma∏ si´
w trzeciej turze atutów w stole i zaimpasowa∏ piki damà. Tutaj mój partner… co
Ty byÊ zrobi∏ na jego miejscu, Szanowny
Czytelniku?
Mój partner standardowo zabi∏ i dalej
nie tracàc g∏owy (tzn. nie Êciàgajàc asa)
odszed∏ w karo. Tu, niestety, spotka∏a go
z∏a nowina, bo Marek Witek przeciàgnà∏
atuty i nastàpi∏a sytuacja zwana przymusem.
I tu mam pytanie do Ciebie, Marku,
czy wygra∏byÊ tak˝e po przepuszczeniu
czwartym królem?
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Do Ciebie, Czytelniku, te˝ mam pytanie, czy przepuÊci∏eÊ dam´ w powy˝szej
pozycji, antycypujàc ju˝ w tej lewie przymus, w którym si´ znajdziesz po zabiciu
damy. Bryd˝ jest pi´kny!
Ale to nie koniec. OczywiÊcie, po
przepuszczeniu damà mo˝na wygraç,
grajàc do waleta, ale ˝e nie jesteÊmy
czarnoksi´˝nikiem Merlinem, to, niestety, takiego „numeru” nie zak∏adamy i skoro zdecydowaliÊmy si´ na impas drugiego króla, to Êciàgamy asa, a tu znowu ta
herbata, co si´ wyla∏a. Ale, ale, stàd moje pytanie do Marka, technik zagra ma∏ego pika wko∏o i jak król jest drugi, to te˝
wygra, a jak trafi na takà tràb´ jak ja, to
te˝ wygra.
Wiesz ju˝, dlaczego nazwa∏em siebie
tràbà! Bo nie wstawi∏em drugiej dziesiàtki!!!! Czy Ty byÊ wstawi∏?
Bryd˝ to pi´kna gra! I wszystko to
prawda, no poza jednym! Zmieni∏em
mi´dzy r´kami N i E 6 z 7, w autentycznym rozdaniu wstawienie dziesiàtki nie
ratowa∏o wyniku, gdy˝ w sytuacji:
W

N

E

S

4

A87

K96

W5

Zagrana wko∏o siódemka by si´ utrzyma∏a. I tak, Czytelniku, przynajmniej mog´ spaç spokojnie. A, jeszcze jedno. Partnerze, Êpij tak˝e spokojnie, gwarantuj´
Ci, ˝e w jednym turnieju pope∏niam co
najmniej kilka du˝o wi´kszych gaf ni˝ to
banalne nieprzepuszczenie czwartym
królem!
♦
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
Rudolf Borusiewicz, Bogdan Piasecki

Krakowiacy i Lachy
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Otwarte Mistrzostwa Powiatu Suskiego, Jordanów, 7 kwietnia 2002 r.
Odby∏y si´ kolejne mistrzostwa powiatu,
pokazujàce, ˝e projekt zorganizowania przez
PZBS we wspó∏pracy ze Zwiàzkiem Powiatów Polskich wielkiej imprezy (cyklu turniejów lub symultany korespondencyjnej) Grand
Prix Powiatów Polskich jest coraz bardziej realny. Kolejny sprawdzian mo˝liwoÊci terenowych dzia∏aczy PZBS i ˝yczliwoÊci dla nich
w∏adz samorzàdowych wypad∏ na szóstk´.
7 kwietnia 2002 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokszta∏càcego w Jordanowie
odby∏y si´ IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Suskiego Par Bryd˝owych o Puchar Wicestarosty Suskiego. W zawodach wzi´∏o
udzia∏ 47 par z ca∏ego województwa ma∏opolskiego – przy zielonym stoliku pojawili si´, obok miejscowych bryd˝ystów
z powiatu suskiego (z siedzibà w Suchej
Beskidzkiej), gracze z Jordanowa, Juszczyna, Makowa Podhalaƒskiego i Zawoi, tak˝e m.in. zawodnicy z Krakowa, Nowego
Sàcza, Nowego Targu, Tarnowa, Ro˝nowa, Rabki i Bochni. Niespodziewanie du˝e nocne opady spowodowa∏y, ˝e by∏ to
turniej zimowy. Mimo zasypanych dróg
do Jordanowa dojecha∏o liczne grono bryd˝ystów z okolicznych powiatów i mo˝na
mówiç o spotkaniu Krakowiaków i Lachów, chocia˝ by∏y te˝ cepry.
Mistrzostwa mia∏y charakter otwarty,
a startujàce pary sklasyfikowano w dwóch
kategoriach – ogólnej oraz par z powiatu suskiego. W kategorii open najlepsza okaza∏a
si´ krakowska para Tadeusz Goslar – Jan
Niemiec, która w pokonanym polu pozostawi∏a innych krakowian: Kazimierza Zajàczkowskiego i Marka Jaworskiego oraz Jerzego
Maciaszka i Mariusza Dyrd´, reprezentujàcych gospodarza zawodów, Sekcj´ Bryd˝a
Sportowego „Valvex” Jordanów.
Tym samym para Maciaszek – Dyrda
wygra∏a, oczywiÊcie, rywalizacj´ par bryd˝owych powiatu suskiego. W klasyfikacji tej
dwa kolejne miejsca zaj´∏y pary Zbigniew
Ko∏at – Jan Fudali oraz Micha∏ Bala – Andrzej
Piszczek (wszyscy reprezentowali Jordanów). Mistrzostwa prowadzili s´dziowie Ludwik Baran i Krzysztof Korosadowicz.
Âwiat Bryd˝a

Zwyci´zcy z pucharami i s´dziowie, od lewej: Jan Niemiec, Jan Fudali, Zbigniew Ko∏at (burmistrz Jordanowa),
Mariusz Dyrda, Ludwik Baran (s´dzia), Jerzy Maciaszek, Krzysztof Korosadowicz (s´dzia), Micha∏ Bala, Andrzej
Piszczek, Zbigniew Kolecki (wicestarosta suski), Zdzis∏aw Najder (przewodniczàcy Rady Powiatu Suskiego).

Organizatorami udanej imprezy, obj´tej honorowym patronatem Polskiego
Zwiàzku Bryd˝a Sportowego i Zwiàzku
Powiatów Polskich, które osobiÊcie reprezentowa∏ Rudolf Borusiewicz – Wiceprezes PZBS i jednoczeÊnie Sekretarz
Generalny ZPP, by∏o Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i Sekcja Bryd˝a Sportowego „Valvex” Jordanów.
Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali nagrody rzeczowe, ostatnia para otrzyma∏a kop´ jaj ufundowanà przez znanego
sàdeckiego przedsi´biorc´ bran˝y drobiarskiej, bryd˝yst´ W∏adys∏awa Uryg´!!! Najlepsi otrzymali równie˝ pamiàtkowe puchary wicestarosty i wiceprezesa PZBS, które
wr´czyli im pomys∏odawca imprezy Wicestarosta Suski Zbigniew Kolecki i Przewodniczàcy Rady Powiatu Zdzis∏aw Najder.
Mistrzostwa, oczywiÊcie, nie mog∏yby
si´ odbyç bez pomocy sponsorów, którymi by∏y firmy i zak∏ady: „Valvex”, „Gamma”, „Jordex”, „Wojtex”, PHU „Plus” i GS
SCh z Jordanowa, „FABIOS” z Bia∏ki, „Savia”, „Su˝yw”, „Rajdimpex” z Suchej Beskidzkiej, „Redox” ze Spytkowic oraz prywatni przedsi´biorcy: pp. Jerzy Maciaszek,
Jan Fudali, Zbigniew Maciàga, W∏adys∏aw
Domka, W∏adys∏aw Sa∏apatek z Jordanowa i p. Roman Wilk z Suchej Beskidzkiej.
Patronatem medialnym obj´∏y imprez´: TVP Kraków, Radio Plus, Âwiat Bryd˝a,
Dziennik Polski i Kronika Beskidzka.
O zaci´toÊci pojedynków przy zielonym stole Êwiadczy np. rozdanie:
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NS po partii, rozd. W

♠—
♥6
♦ W97654
♣AK9652
♠ D82
♠ A K W 10 7 6 4
N
♥W942
W E ♥D875
♦ A 10
♦2
S
♣ D 10 7 4
♣W
♠ 953
♥ A K 10 3
♦ KD83
♣83
w którym w zale˝noÊci od tego, jakie by∏o bojowe nastawienie zawodników, grano kontrakty od 5♠ z kontrà (za 100) do
6♦ z rekontrà. Burz´ rozp´tywa∏ gracz
N, który po pasie W otwiera∏ zazwyczaj
2BA, E skaka∏ w 4♠ i S licytowa∏ 5♦ lub
6♦, W kontrowa∏, E znosi∏, S kontrowa∏,
N znosi∏… i koƒczy∏o si´ to ró˝nie. Ârednia z rozdania grawitowa∏a w okolicach
1050 dla NS (5♦ z kontrà – jedna lepiej).
Problem rozgrywkowy:
Obie strony po partii, rozd. W

♠ K87643
♥AW3
♦ K D W 10
♣—

♠ AD5
♥D4
♦ A87
♣DW965
♠ 10 9 2
N
♥
K 10 6
W E
♦ 654
S
♣K432
♠W
♥98752
♦ 932
♣ A 10 8 7

Technika
W

1♠
4♠

N

2♣
pas…

E

2♠

S

3♣

Jak rozgrywaç 4♠ po wiÊcie ♣D?
Odpowiedê: JeÊli piki dzielà si´ 2-2,
damy kier nie b´dzie trzeba trafiaç. Wyrzucimy kiera na czwarte karo i przebijemy trzeciego kiera w stole. Pierwszy
wist ujawni∏ asa trefl u S (nie wstawiaj
króla ze sto∏u – przyda si´ póêniej),
wi´c pozosta∏e dwa asy powinny byç
u N (wszed∏ 2♣ po partii). S, na swe
3♣, oprócz asa musi mieç „cosik” jeszcze – prawdopodobnie singla pik. Dlatego w drugiej lewie nale˝y zagraç ♠K,
by wykorzystaç szans´ singlowej damy
lub u waleta u S.
Poniewa˝ piki nie dzielà si´ równo, trzeba jeszcze pomyÊleç o lewie
kierowej. PrzypuÊçmy, ˝e N po
wzi´ciu lewy asem pik zagra∏ dam´
i blotk´ pik. My gramy karo, a N bierze asem i odchodzi w trefla lub karo.
Co dalej?
Gramy kara i wiemy ju˝, ˝e N ma
maksimum dwa kiery, gdy˝ w licytacji
ujawni∏ co najmniej 5 trefli, a w rozgrywce 3 piki i 3 kara. Teraz ju˝ nic nie
trzeba trafiaç. Gdy Êciàgniemy do koƒca forty, w trzykartowej koƒcówce S,
chcàc zatrzymaç ♣A, musi ograniczyç
liczb´ swych kierów do dwóch. Zagramy wi´c kiery górà, bioràc trzy lewy
w tym kolorze, niezale˝nie od po∏o˝enia damy.
Zapisy by∏y ró˝ne po obu stronach,
od 4♠ z kontrà do 3♣ z kontrà, i tu, i tu
swoje.
Wszyscy brali 10 lew w piki na cz´Êciówk´ i koƒcówk´ (nawet z kontrà),
trafiajàc szcz´Êliwie ♥D – nic nam nie
wiadomo, by ktoÊ zagra∏ na przymus kontrolny.
Jakie˝ wielkie by∏o zdziwienie poczàtkujàcej w tej grze pani, która grajàc
to rozdanie przeciwko parze mistrzów
mi´dzynarodowych, zapisa∏a jako jedyna 100 za wpadk´ na 4♠. Po prostu
mistrz, po wiÊcie treflowym, zagra∏ pika spod króla, na podzia∏ 2-2, i sta∏o
si´. Po rozwini´ciu protoko∏u najpierw
zblad∏, potem si´ zarumieni∏ i szybko
opuÊci∏ stolik, biegnàc do bufetu po kaw´. Mimo tej wpadki mistrzowie i tak
uplasowali si´ w Êcis∏ej czo∏ówce turnieju.
♦

Bryd˝owe
fundamenty

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

Licytacja
Jakie otwarcie wybierasz z r´kà:
a)
♠D8 ♥AD654 ♦DW6 ♣KW7
b)
♠ D 10 8 ♥ A D W 8 6 ♦ W 8 ♣ A K 10

Rozgrywka
Po licytacji:
W

N

E

S

—
1♠
pas
2♠
4♥
pas
N zawistowa∏ ♥W, a partner wy∏o˝y∏
pi´kny stolik:
Mecz; obie strony po partii, rozd. N.

♠—
♥ A K D 10 3 2
♦ 875
♣ A K 10 2

♠ W8762
♥865
♦ A32
♣87

N
W

E
S

W pierwszej lewie S do∏o˝y∏ ♥4. Czy
mo˝e Ci si´ przytrafiç coÊ z∏ego?
Zaplanuj rozgrywk´.

1.

W

N

E

S

1♦
?

pas

1♠

pas

♠ K6
♥ A 10
♦ D 10 9 8
♣ K W 10 6 2

2. ♠ K 8 6
♥8
♦ A D 10 8 7
♣ K 10 6 2

3. ♠ K W 8
♥ A 10 9 8
♦ A 10 5 4 3
♣2

4. ♠ 8 7
♥ A 10 7 6
♦ K 10 7 6 4
♣AW

5. ♠ K 6
♥AK87
♦ A D 10 9 8
♣ 10 5

6. ♠ K 10 5 4
♥87
♦ A K 10 9 8
♣A5

7. ♠ D
♥K97
♦ AD765
♣AK95

8. ♠ K W 7
♥AD4
♦ AKW872
♣W
Odpowiedzi
znajdziesz
na str. 39

9. ♠ K
♥AD9
♦ A D 10 9 8
♣D982

Wist
Mecz; obie strony po partii, rozd. S.

♠ AW76
♥ W 10 5
♦ D 10 3 2
♣W9

♠ 10 3 2
♥AD943
♦ A84
♣ 10 3

Grudziàdz, 27–29.06.2002 r.

W mistrzostwach mogà uczestniczyç
pracownicy oÊwiaty i nauki.

N
W

E
S

W

N

—
pas
pas

—
2♣
3 BA

E

—
pas
pas…

VI Mistrzostwa Polski
Nauczycieli

S

1 BA
2♦

Zawistowa∏eÊ ♥4. Rozgrywajàcy
wzià∏ lew´ na waleta i zagra∏ ze sto∏u ♦2
(od partnera szóstka) do króla w r´ku.
Jak si´ bronisz, jeÊli w pierwszej lewie partner do∏o˝y∏:
a) ♥2
b) ♥8
Wist i zrzutki naturalne.
Rozwiàzania problemów na str. 35

Mistrzostwa zostanà rozegrane
w konkurencjach par i teamów
Zg∏oszenia imienne par nale˝y przes∏aç
w terminie do 10 czerwca, wraz
z kwotà 120 z∏ na adres:
ZNP Zarzàd Oddzia∏u w Grudziàdzu
PKO bp S.A. o/Grudziàdz
nr 10205040-15903-270-1
dopisek „Mistrzostwa w bryd˝u sportowym”
tel. (0-56) 45 58 555

WYDARZENIA
WYNIKI
LINKI

N O W Y
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Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Cezary Szadkowski

Prokom Software GPP 2002
O Puchar Grodu Staszica
Kolejny turniej o Grand Prix Polski odby∏
si´ w luksusowym hotelu Gromada Rod∏o,
który gratis udost´pni∏ sale do gry oraz
ufundowa∏ wiele nagród. W tym roku pad∏
rekord frekwencji – 138 par. Szkoda, ˝e
równolegle odbywa∏y si´ rozgrywki Kadry
Narodowej, mimo to przyjecha∏o wiele
renomowanych par. Organizatorzy sk∏adajà serdeczne podzi´kowania w∏adzom
miasta Pi∏y, patronat nad turniejem objà∏
Prezydent miasta – Zbigniew Kosmatka,
oraz sponsorom (nagród nie brakowa∏o).
Turniej zdominowali, nie dajàc ˝adnych szans innym, znani maksowicze: Artur Rutkowski – Sylwester M∏ynarczuk.
Oto kilka rozdaƒ w ich wykonaniu. Na
poczàtek niech Czytelnicy zastanowià si´
nad wyborem otwarcia z r´kà (obie
przed):
♠ 5 3 2 ♥ 10 7 3 ♦ A K D W 8 6 ♣ D
Normalnym otwarciem wydaje si´
byç 1♦, ale para ta ma niezwyk∏à intuicj´
– tu M∏ynarczuk otworzy∏ 3♠ (pe∏ny
m∏odszy). Powinien to byç kolor siedmio-, oÊmikartowy, przecie˝ z autentycznà r´kà mo˝na postawiç 800 lub 500
do przedpartyjnej koƒcówki, ale poniewa˝ partner posiada:
♠ 532
♠ KW9
N
♥ 10 7 3
W E ♥AKD4
♦ AKDW86
♦ 97
S
♣D
♣AK97
wi´c licytuje 6BA i po wiÊcie kierowym
spod waleta inkasuje 13 lew.
O sukcesie lub pora˝ce decydujà
niekiedy drobne niedok∏adnoÊci. Popatrzmy:
Obie przed, rozd. E.

♠ DW83
♥ 10 7 2
♦ KD4
♣ D 10 6
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♠ 6542
♥K964
♦8
♣A872
N
W

E
S

♠ A 10 9
♥AD85
♦ A 10 9
♣953

♠ K7
♥W3
♦ W76532
♣KW4

W

N

E

Rutkowski

—
pas
pas…

—
1♥

S

M∏ynarczuk

pas
pas

1♣
2♥

Wist ♥W, zabity królem, i ♣2. E
wskoczy∏ waletem i zagra∏ karo. Rutkowski zabi∏ asem, przebi∏ karo, przeszed∏
asem pik, przebi∏ drugie karo, odebra∏
atuty obroƒcom i zagra∏ trefla wko∏o. Poniewa˝ piki by∏y zblokowane (E nie odblokowa∏ si´ wczeÊniej królem), wi´c
obroƒcy nie mogli zdjàç dwóch lew w
tym kolorze i rozgrywajàcy wzià∏ 10 lew.
E w momencie zagrywania pierwszej
lewy pikowej powinien by∏ ju˝ mieç pe∏ny obraz rozdania. Rozgrywajàcy nie powinien mieç figury pikowej, gdy˝ przy tej
konfiguracji pików (A-10-9) w stole gra∏by
przez piki, dlatego wskoczenie na pika
królem jest dosyç oczywiste.
W ka˝dym wygranym turnieju trzeba
mieç co najmniej odrobin´ szcz´Êcia.
Oto, jak M∏ynarczuk – Rutkowski zdobyli maksa w poni˝szym rozdaniu:
WE po, rozd. E.

♠ D4
♥K7654
♦ AD
♣ A732

♠ W 10 3
♥A93
♦2
♣ K W 10 8 6 5
♠ AK95
N
W E ♥DW82
♦ K764
S
♣D
♠ 8762
♥ 10
♦ W 10 9 8 5 3
♣94

W rozgrywa 6♥ po wiÊcie ♦2.
Rozgrywajàcy bierze asem, gra kiera
do damy. Powrót ♣A i przebicie trefla w
dziadku. Teraz ♥K zabity asem i ♣K.
Rozgrywajàcy ju˝ nie mia∏ bezpiecznego
zejÊcia ze sto∏u. Spróbowa∏ to zrobiç kolorem karowym i przegra∏ bez dwóch. A
tyle razy piszemy w ÂB, ˝e ka˝dy plan
rozgrywki nale˝y rozpoczàç od policzenia
lew. Mamy 3 lewy pikowe, 4 kierowe, 3
karowe i asa trefl – razem 11. Potrzebna
wi´c tylko jedna lewa przebitkowa w stonr 6 (145) czerwiec 2002

Zdobywcy nagród specjalnych: Gra˝yna Brewiak
i Andrzej Bunikowski.

le. Tak wi´c podzia∏ kierów inny ni˝ 4-0
daje wygranà, jeÊli rozpoczniemy od atutowania.
Na zakoƒczenie bardzo dynamiczne
rozdanie, w którym zdobyliÊmy niemal
pe∏nego maksa:
NS po, rozd. N.

♠ D87532
♥4
♦7
♣D8643
♠ K6
♠—
N
♥ 10 8 7 3
W E ♥KW95
♦ AW9654
♦ K D 10 8 3 2
S
♣2
♣ W 10 7
♠ A W 10 9 4
♥AD62
♦—
♣AK95
W

N

Szadkowski

—
1♥
ktr.
pas
pas
ktr.

pas
1♠
4♠
5♠
6♠
pas…

E

1♦
2♥
5♦
6♦
pas

S

Wachnowski

ktr.
4♦
5♥
pas
pas

12 lew, +1660, 92,05%.
Licytowa∏em bardzo zachowawczo.
Po 5♥ partnera szlemik z mojej pozycji
by∏ oczywisty, ale wiedzàc, ˝e obrona karami jest tania, zg∏osi∏em tylko 5♠, b´dàc
przekonanym, ˝e przeciwnicy pójdà wy˝ej. To moje taktyczne pociàgni´cie
zakoƒczy∏o si´ pe∏nym sukcesem.
♦

Dziwny jest ten bryd˝
Julian Klukowski

Druga r´ka bije!
Znamy wszyscy zasad´: trzecia r´ka
bije i p∏acze! Co prawda, nie zawsze jest
ona s∏uszna, ale tak jest z wi´kszoÊcià recept bryd˝owych, ustalanych na u˝ytek
kó∏kowiczów. Podczas turnieju na Bermudach, w którym gra∏em w teamie
Wiktora Markowicza, uda∏o mi si´ potwierdziç empirycznie, ˝e t´ znanà zasad´ mo˝na uogólniç i stosowaç równie˝
do drugiej r´ki. OczywiÊcie, te˝ nie zawsze b´dzie si´ sprawdzaç, ale w poni˝szych dwóch rozdaniach skutecznie by
„zafunkcjonowa∏a”. Oto fakty:
Obie po partii.

♠ K9432
♥KW9
♦ A K D 10
♣4

W

Klukowski

♠ W7
♥D3
♦ W752
♣ADW98
♠—
N
W E ♥87642
♦ 9864
S
♣ 10 5 3 2
♠ A D 10 8 6 5
♥ A 10 5
♦3
♣K76

N

E

Markowicz

S

—
—
—
1♠
pas
1 BA
pas
2♠
pas
3♠
pas
4♠
ktr.
pas…
Licytacja rozwija∏a si´ mile dla moich
uszu – a w∏aÊciwie oczu, bo oczywiÊcie
by∏y bidding-boxy. Poniewa˝ wydawa∏o
mi si´, ˝e przeciwnicy licytujà troch´ na
si∏´, zaaplikowa∏em im dydaktycznà
kontr´, ˝eby nabrali szacunku dla przyjezdnych. Wyszed∏em w asa karo i po
czwórce karo od partnera mocno si´
zaniepokoi∏em. Trzy kara u przeciwnika
to by∏by cud i nadmiar szcz´Êcia, rzeczywistoÊç jest zapewne znacznie okrutniejsza – ma on singla karo. Jak w przyÊpieszonym filmie przelecia∏ mi przez
g∏ow´ dalszy przebieg rozdania: gram
króla karo, przeciwnik przebija, oddaje
mi na króla pik, znowu go skracam damà karo, lecz on przebija, ciàgnie atuty
i gra trefle. Natychmiast wi´c, niewiele
myÊlàc, wyszed∏em w drugiej lewie
w dziesiàtk´ karo. Rozgrywajàcy nie

zna∏ lansowanej przeze mnie zasady, ˝e
druga r´ka bije (nie zdà˝y∏em jej opatentowaç), wi´c postawi∏ na stole blotk´
i by∏ ju˝ nasz. Przebi∏, wszed∏ do sto∏u
treflem i zagra∏ waleta pik. Nie zwlekajàc, wzià∏em królem i znowu zagra∏em
w karo. Rozgrywajàcy przebi∏, pociàgnà∏
atuty, ale zdenerwowany, niepotrzebnie zostawi∏ sobie jednego (mnie zosta∏y dwa) i zagra∏ króla trefl. Gdy puÊci∏em, wyrzucajàc kiera, znowu nie zgra∏
ostatniego pika, tylko zagra∏ trefla po raz
trzeci. Tym sposobem by∏ bez dwóch
i d∏ugo potem oglàda∏ z niedowierzaniem moje karty, zastanawiajàc si´, co
si´ w∏aÊciwie sta∏o.
A oto drugie rozdanie, potwierdzajàce s∏usznoÊç zasady: druga r´ka bije!

♠ DW87
♥84
♦ AKW4
♣ D93

W

Klukowski

—
pas

N
W

E
S

♠ K63
♥KW9
♦ 92
♣ 10 8 7 6 2
N

1♦
3 BA

R´ce W
R´ce E – str. 44, omówienie oraz
tabela wyników – str. 30
Wszystkie rozdania pochodzà
z turnieju na maksy.
1. Obie strony przed partià, rozdawa∏
N.
♠ K 10 6 5 ♥ A K 2 ♦ 6 5 2 ♣ A 10 7
2. Strona NS po partii, rozdawa∏ E.
♠ 6 5 ♥ K ♦ K D 3 ♣ K D W 10 6 5 4
3. Strona WE po partii, rozdawa∏ S;
S otwiera 2♥ o znaczeniu: 5♥-4♠, 11–16
PC.
♠ A K 8 7 6 ♥ 6 ♦ D 9 ♣ K W 10 9 4

Obie przed partià.

♠ A42
♥A2
♦ D765
♣AKW4

Pojedynek licytacyjny

4. Obie strony po partii, rozdawa∏ W.
♠AD6 ♥986 ♦KW5 ♣D983
♠ 10 9 5
♥ D 10 7 6 5 3
♦ 10 8 3
♣5

E

♠ A 10 3 ♥ W 6 ♦ 6 4 ♣ A K W 8 6 5
6. Strona WE po partii, rozdawa∏ E.
♠ W 7 5 ♥ 10 ♦ A 5 4 2 ♣ A K W 6 2
7. Obie strony po partii, rozdawa∏ S.

S

Markowicz

pas
pas…

5. Strona NS po partii, rozdawa∏ N.

1 BA

Tu równie˝ licytacja by∏a jednostronna. Wyszed∏em w siódemk´ pik, rozgrywajàcy zabi∏ dziewiàtk´ mojego partnera
królem w r´ku i zabra∏ si´ za trefle. Gdy
odda∏ mi na dam´ (Markowicz wyrzuci∏
dwa kiery, sygnalizujàc, ˝e ma ich szeÊç),
zorientowa∏em si´, ˝e rozgrywajàcy ma
ju˝ 9 gotowych lew, bo w kierach musi
mieç co najmniej króla z waletem. Jedyna nadzieja by∏a wi´c w karach – wyszed∏em zatem w waleta karo, a gdy ten
wzià∏ lew´, powtórzy∏em w blotk´ karo.
Rozgrywajàcy konsekwentnie puszcza∏,
s∏usznie odgadujàc, ˝e po prawej jego
stronie sà trzy kara – nie przewidzia∏ tylko, ˝e takie ma∏e!
♦
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♠AKD7652 ♥AK6 ♦— ♣873
8. Obie strony przed partià, rozdawa∏ W.
♠ K W 6 5 ♥ 10 ♦ K D 7 5 ♣ D 10 7 4
9. Strona WE po partii, rozdawa∏ N.
♠ A K ♥ A K D 9 ♦ A ♣ D W 10 8 7 2
10. Obie strony po partii, rozdawa∏ E;
N licytuje naturalne 2♦.
♠KD98543 ♥KD75 ♦D4 ♣—
Ksi´garnia Âwiata Bryd˝a poleca:

E. Kantar

Bryd˝owe opowieÊci
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Relacje
Ryszard Kie∏czewski

Olimpijskie radoÊci i dramaty

24

W dniach 1–3 maja odby∏y si´ zawody
bryd˝owe dla m∏odzie˝y urodzonej w latach 1984–86, w ramach VIII Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y w Sportach
Halowych, w Zbàszynku, na ziemi lubuskiej. We wspomnianej olimpiadzie nasza
dyscyplina wystàpi∏a po raz szósty, przy
czym pierwszy raz w roku 1997 jako tzw.
dyscyplina obserwowana. Po raz piàty
zaÊ jako pe∏noprawna dyscyplina olimpiady m∏odzie˝y.
Organizatorem zawodów z ramienia
PZBS by∏ Lubuski Zwiàzek Bryd˝a Sportowego, a personalnie prezes tego okr´gu, Edward Kulus, wespó∏ z Janem Mazurkiem – dyrektorem Zespo∏u Szkó∏
Technicznych i zarazem Przewodniczàcym Rady Miejskiej w Zbàszynku. Z ramienia PZBS piecz´ nad imprezà sprawowali – wiceprezes ds. m∏odzie˝y
Krzysztof „Genera∏” Eustachewicz, Janusz
Maliszewski i trener koordynator dla tej
grupy wiekowej W∏odzimierz Krysztofczyk. W Komisji S´dziowskiej pod przewodnictwem Miros∏awa M´cika znale˝li
si´ Zdzis∏aw Kulesza, Krzysztof Kapturkiewicz i Jacek Lasota.
Po uroczystym otwarciu z wciàgni´ciem flagi paƒstwowej na maszt przy
dêwi´kach hymnu paƒstwowego i po
odczytaniu apelu olimpijskiego uroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u cheerleaderek z miejscowego Zespo∏u Szkó∏
Technicznych. Zaraz potem do wspó∏zawodnictwa przystàpi∏o 38 dziewczàt reprezentujàcych 7 i 68 ch∏opców reprezentujàcych 10 województw.
Na program zawodów z∏o˝y∏y si´ nast´pujàce imprezy – trzysesyjny turniej
par dziewczàt i ch∏opców, trzysesyjny
turniej indywidualny dziewczàt i trzysesyjny turniej teamów ch∏opców. Oba
turnieje par grane by∏y na tych samych
rozdaniach z oddzielnym jednak˝e maksowaniem.
W konkurencji dziewczàt po zaci´tej
walce, w której prowadzenie zmienia∏o
si´ po ka˝dej kolejnej sesji, ostateczne
zwyci´stwo odnios∏y przedstawicielki
Warszawy – Ewa Grabowska i Edyta JurÂwiat Bryd˝a

kiewicz, ze skromnym wynikiem 57,33%, Êwiadczàcym
jednak o zaci´toÊci walki, przed
Annà Gawroƒskà i Dorotà
Krzy˝aniak z Gdaƒska oraz kolejnà parà z Warszawy – Iwonà
Gliƒskà i Sandrà ˚abierek. Ta
ostatnia jest mojà wychowankà
z wczasów bryd˝owych w Augustowie, wi´c mia∏em z tego
tytu∏u osobistà satysfakcj´. Sandra nie poprzesta∏a na tym meNa NS reprezentantki woj. lubuskiego Agata Choniawko
dalu i w indywiduelu do∏o˝y∏a
i
Judyta
Goliƒska.
kolejny bràz do swojej kolekcji.
i zazwyczaj koƒczy∏o si´ to smutno dla
Pytane o najlepsze rozdanie zwyci´˝strony NS. Za skromny pas warszawianczynie odpowiedzia∏y mi, ˝e wszystkie
ki zosta∏y wynagrodzone zapisem 75%.
rozdania by∏y… Êrednie i nie majà w paDoskonale poradzili sobie z tym rozmi´ci jakiegoÊ szczególnie udanego. Z
daniem bohaterzy tych zawodów (o tym
pomocà ich opiekuna – niedawnego juza chwil´) – para gdaƒska Przemys∏aw
niora – Krzysztofa Ho∏owacza znaleêliPiotrowski – Piotr Wiankowski, którzy
Êmy jedno „Êrednie” rozdanie w wykonab∏yskawicznie stan´li z r´kami NS w 4♠,
niu uczennic s∏awnego Liceum im.
zanim przeciwnicy zorientowali si´
Staszica z Warszawy. Rozdanie to przyw rozmiarach sfitowania ràk. Grali to
sporzy∏o mnóstwo k∏opotów wielu
z kontrà bez jednej, zdobywajàc 85%
uczestnikom.
maksa.
Przyk∏adowo, jedna z par medalistów
W konkurencji ch∏opców czo∏ówka
w konkurencji ch∏opców odda∏a przeciwmedalistów ukszta∏towa∏a si´ po drugiej
nikom na WE zapis 670 za 3♦ z kontrà
sesji. Po zakoƒczeniu trzeciej sesji og∏oz dwiema nadróbkami. Takich zapisów
szono wyniki. Klasyfikacja medalistów nie
zresztà by∏o sporo w obu turniejach.
zmieni∏a si´ w stosunku do drugiej sesji.
Obie przed partià, rozdawa∏ S.
♠ D 10 8
Wspomniana para gdaƒska uzbiera∏a
♥ADW8
z trzech sesji 63,26%, nie spadajàc
♦ W8
w ˝adnej z nich poni˝ej 60%. Tu˝ za ni♣AKDW
mi plasowa∏a si´ para z warszawskiego
♠ AW
♠
K
7
N
♥52
Staszica – Marcin Malesa – Filip Nizio∏,
W E ♥ K 10 7 6 4
♦ A K 10 3 2
♦ 97654
S
która po pierwszej niezbyt imponujàcej
♣ 10 7 6 3
♣8
sesji (58,66%) wygra∏a dwie nast´pne,
♠ 965432
osiagajàc w ka˝dej ponad 64%. Na trze♥93
♦D
cim miejscu byli zwyci´zcy pierwszej se♣9542
sji: Artur Gu∏a – Piotr Mierzejewski ze
Âlàska.
W
N
E
S
Uczestnicy udali si´ na obiad, a potem
Jurkiewicz
Grabowska
ch∏opcy przystàpili do turnieju teamów.
—
—
—
pas
Po zakoƒczeniu pierwszej sesji Przemek
1♦
ktr.
1♥
pas
z Piotrkiem udali si´ do pokoju s´dziow1 BA
ktr.
2♦
pas
pas
ktr.
3♦
pas
skiego po „histori´ choroby”. Ju˝ pierwpas
pas (!)
szy rzut oka uprzytomni∏ im, ˝e przy
Niewielu grajàcych na pozycji N powprowadzaniu danych do komputera
trafi∏o si´ powstrzymaç przed dalszà akcjà
nastapi∏a pomy∏ka w zapisie w bardzo
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Relacje

Pierwsze rozdania…

brzemiennym w skutki rozdaniu, w którym gdaƒszczanie skontrowali przeciwnikom 3 ♠, na które wzi´to trzy nadróbki.
Zapis wyniós∏ 830 (obie przed) dla WE,
lecz pomy∏kowo zamiast znaku „+” wciÊni´to znak „–” i zapis znala˝∏ si´ po niew∏aÊciwej stronie.
Ch∏opcy nie zawahali si´ ani chwili.
Natychmiast zawrócili do pokoju s´dziów, zwracajàc uwag´ na pope∏niony
b∏àd. Zaskutkowa∏o to zamianà na
dwóch pierwszych miejscach i w ten
sposób zwyci´zcami zostali reprezentanci Warszawy.
W czasie ceremonii zakoƒczenia organizatorzy wespó∏ z opiekunami ekip ufundowali skromne upominki jako nagrod´
fair play dla wspania∏ych ch∏opców z III Liceum Ogólnokszta∏càcego w Gdaƒsku
Wrzeszczu. Niezale˝nie od tego wp∏ynie
wniosek – zarówno do PZBS, jak i UKFiS-u, o nagrodzenie tej wspania∏ej postawy.
Turniej indywidualny dziewczàt pad∏
∏upem Ewy Or∏owskiej z Bielska-Bia∏ej –
podopiecznej Kasi Micha∏ek, która w ten
sposób powetowa∏a sobie niepowodzenie w turnieju par, gdzie zaj´∏a czwarte
miejsce. Niestety – podobnie jak w przypadku zwyci´˝czyƒ w turnieju par – Ewa
nie chcia∏a wyró˝niç ˝adnego rozdania.
Powiedzia∏a mi tylko, ze nagminnie grywa∏a kontrakty na siedmiu atutach w starsze kolory – ze swojej r´ki, ze znakomitym skutkiem. Ewa mia∏a dwie masywne
sesje (72,40% i 73,65%!!!) i nie przeszkodzi∏a jej w odniesieniu zwyci´stwa
nawet s∏absza sesja Êrodkowa (48,28%).
Uzyskujàc ∏àcznie 64,77%, wyprzedzi∏a
nast´pnà konkurentk´ – Dorot´ Krzy˝aniak z Gdaƒska, a˝ o ponad 3,7%. Trzyosobowà grupk´ poÊcigowà przyprowadzi∏a na met´ wspomniana wczeÊniej
Sandra ˚abierek.
W turnieju teamów ch∏opców by∏y
w∏aÊciwie dwie niewiadome – kto wygra

– Warszawa czy Gdaƒsk, i kto b´dzie
trzeci. Na dwie rundy przed koƒcem
Warszawa uzyska∏a 11 VP przewagi nad
najgroêniejszymi konkurentami i wydawa∏o si´, ˝e problem zwyci´stwa jest
rozstrzygni´ty. W tym momencie jednak
trzeba by∏o spotkaç si´ z najgroêniejszymi konkurentami i to praktycznie dwa razy, poniewa˝ w ostatnich dwóch rundach mo˝liwe by∏y powtórzenia.
W przedostatnim meczu Gdaƒsk wyrówna∏ szanse, wygrywajàc 22–8, co pozwoli∏o tej dru˝ynie wyjÊç na prowadzenie o 3VP przed Warszaw´. Sta∏o si´ to
g∏ównie za sprawà rozdania, w którym
gdaƒszczanie Micha∏ Górski – Kamil Matusiak w pokoju otwartym zatrzymali si´
w bezpiecznym kontrakcie 4BA, a warszawiacy w wyniku nieporozumienia licytacyjnego doszli do szlemika w trefle bez
dwóch asów.
Do ostatniego meczu obie dru˝yny
siada∏y z prawie równymi szansami, chocia˝ remis i najni˝sza przegrana 14–16
jeszcze urzàdza∏a gdaƒszczan.
O wyniku zdecydowa∏o jedno rozdanie:
♠ ADW543
♠ K 10 9 6
N
♥W2
W E ♥AK76
♦ K82
♦ 9764
S
♣ 75
♣8
W rozgrywa∏ kontrakt 4 ♠. Na obu
sto∏ach poszed∏ wist w kiery – na jednym 10-kà, na innym 9-kà, co wynika∏o
z ró˝nic systemowych w stosowanym
wiÊcie. Przemek Piotrowski podszed∏
troch´ do problemu jak cz∏owiek zm´czony. PrzepuÊci∏ kiera, liczàc, ˝e wist
byç mo˝e nastàpi∏ spod damy i wtedy
jego problemy skoƒczà si´ w pierwszej
lewie. S pobra∏ damà, podegra∏ króla
karo i za chwil´ by∏o bez dwóch. Rozgrywajàcy ten sam kontrakt na drugim
stole Janek Sikora po dojrza∏ym namyÊle
pobi∏ asem kier, nast´pnie zgra∏ króla
i trzeciego kiera przebi∏. Od S sypn´∏a
si´ dama, wi´c wiadomo by∏o, ˝e ostatniego kiera posiada N. Janek nie poszed∏ na przejrzystà eliminacj´ kierów
(pikiem do sto∏u, przebicie kiera, pikiem
do sto∏u i trefl), lecz odegra∏ dwa piki
utrzymujàc si´ w stole skàd zagra∏ ♣8.
Przy lewie utrzyma∏ si´ N i normalnie
odszed∏ zachowanym kierem. Teraz
„Sikorka” przebi∏ kiera i trefla, po czym
zadysponowa∏ ze sto∏u karo. S nie pod∏o˝y∏ odpowiednio wysokiej karty i roznr 6 (145) czerwiec 2002

grywajàcy móg∏ do∏o˝yç 8-k´ i zarazem
pokazaç karty. Tej straty gdaƒszczanie
ju˝ nie odrobili, chocia˝ przeciwnicy
w jednym z rozdaƒ dali im sportowà
szans´, dochodzàc do ksi´˝ycowych
3BA, które mog∏y byç bez nawet czterech, a skoƒczy∏o si´ bez dwóch przed
partià i bez kontry, co mo˝na uznaç za
akt mi∏osierdzia, i przynios∏o pokonanemu teamowi zalewie 4 impy.
W ten sposób gdaƒszczanie reprezentujàcy województwo pomorskie zdobyli komplet srebrnych medali we
wszystkich konkurencjach, a ponadto
tak˝e w punktacji ∏àcznej, choç za t´
ostatnià przyznawano tylko dyplomy.

Na NS Marcin Banaszczyk – Krzysztof Zieliƒski
(lubuskie), na EW Tomasz Gawraczyƒski – Pawe∏
OÊciak (mazowieckie).

W tej punktacji w pierwszej trójce
znaleêli si´ dotychczasowi potentaci –
Warszawa, Gdaƒsk i Âlàsk. Swego rodzaju mi∏à niespodziankà jest czwarte miejsce ¸odzi, która do tej pory do potentatów raczej nie nale˝a∏a.
W punktacji klubów zwyci´˝y∏ AZS
UW Warszawa przed MOS SKS Olimpijczyk Bielsko-Bia∏a (brawo Kasiu!) i MDK
S∏upsk.
Ceremonia zakoƒczenia by∏a równie
efektowna jak ceremonia otwarcia. Mistrzem ceremonii – podobnie jak przy
otwarciu, by∏ dyrektor ZST, gdzie odby∏a
si´ ca∏a impreza, a medale zwyci´zcom
wr´czali: dyrektor VIII Olimpiady M∏odzie˝y – Bogus∏aw Su∏kowski, wiceprezes
PZBS ds. m∏odzie˝y – Krzysztof Eustachewicz, prezes LZBS – Edward Kulus i burmistrz Zbàszynka – Wies∏aw Czyczerski.
Wielu uczestników mówi∏o sobie –
do zobaczenia za rok – jako ˝e wi´kszoÊç
z nich b´dzie jeszcze mog∏a uczestniczyç
w olimpiadzie nawet dwa razy.
Nale˝y mieç nadziej´, ˝e w latach
przysz∏ych do udzia∏u stanie wi´cej województw ni˝ do tej pory, co mo˝e tylko
przynieÊç korzyÊci naszej dyscyplinie. ♦
Âwiat Bryd˝a
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åwiczenia z licytacji. Fortowanie longera
NASZ SYSTEM – ZIELONY
PROBLEM 1
Jako E otrzyma∏eÊ kart´:
♠9
♥AW87
♦ K875
♣ W 10 7 6
Twój partner (W) otworzy∏ 1♣. Przypominam, ˝e otwarcie to ma trzy znaczenia:
- 12–14 PC, uk. BA, ale bez czterech kar;
- naturalne, 5+ trefli;
- 18–20 PC, uk. BA.
Tak wi´c partner ma zawsze co najmniej dubletona trefl, w wariancie pierwszym jest tylko jeden uklad z dubletonem
trefl, gdy mamy obie starsze czwórki. Tak
wi´c statystycznie mo˝emy si´ u partnera
spodziewaç oko∏o trzech trefli.
Co licytujesz?
Odp.: Nawet gdybyÊ gra∏ Standardem
Zachodnim, gdzie 1♦ jest naturalnà odpowiedzià, poprawnà jest z tà kartà odpowiedê 1♥,
gdy˝ spotkanie kar u otwierajàcego jest mo˝liwe dopiero przy uk∏adzie 5 trefli – 4 kara,
ale wtedy i tak lepiej b´dzie graç w trefle. W
NS-S odpowiedê 1♦ jest sztuczna, wi´c nie
podlegajàcà dyskusji jest odpowiedê 1♥ – 4+
kiery, 7+ punktów, forsuje.
1♣
1 BA

1♥
?

Ile trefli ma teraz otwierajàcy?
Odp.: Przeprowadêmy wnioskowanie
negatywne: W nie ma czterech kar (wtedy otwarcie 1♦), nie ma 4 kierów (wtedy
uzgodni∏by nam kiery), nie zg∏osi∏ te˝ czterech pików, a wi´c na pewno ma 4 trefle.
Co wi´c licytujesz?
Odp.: 2♣ – naturalne (w NS-Z nie
gramy gad˝etem). OczywiÊcie, jest to
odzywka nieforsujàca.
1♣
1 BA
pas
Oto obie r´ce:
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♠ AW5
♥ D 10 5
♦ DW3
♣ K954
Âwiat Bryd˝a

1♥
2♣

N
W

E
S

♠9
♥AW87
♦ K875
♣ W 10 7 6

NASZ SYSTEM – ZIELONY

PROBLEM 2
Jako E otrzyma∏eÊ:
♠ DW
♥ W 10 6 5
♦ 7643
♣ K D 10
Partner (W) otworzy∏ 1♦.
Co licytujesz?
Odp.: Masz 4 kara, wi´c móg∏byÊ uzgodniç
kolor otwarcia. Jednak zawsze dà˝ymy do
uzgodnienia koloru starszego (∏atwiej wygraç
koƒcówk´ w kolor starszy – 10 lew, ni˝ w m∏odszy – 11 lew), dlatego spróbujmy sprawdziç, czy
mamy uzgodniony kolor kierowy.
1♦
1♠

1♥
?

Jaka jest Twoja zapowiedê?
Odp.: Partner ujawni∏ 4 piki i wykluczy∏ 4 kiery. Teraz masz do wyboru bilansowe 2♦ lub bilansowe 1BA. JeÊli zapowiesz 1BA, przeciwnicy, s∏yszàc licytacj´,
zapewne zawistujà w nielicytowany kolor,
a Ty na ten wist jesteÊ dobrze przygotowany. Przeciwko licytacji 2♦ przemawiajà
s∏abe kara, a tak˝e koncentracja figur pikowych – pików, przy grze karowej, raczej
nie b´dziesz musia∏ przebijaç. JeÊli partner
ma s∏abe kara, 1BA wygrasz przez piki.
1♦
1♥
1♠
1 BA
pas
Oto ca∏e rozdanie:
♠ K984
♥K932
♦ K 10 8
♣98
♠ A 10 7 6
♠ DW
N
♥A8
W E ♥ W 10 6 5
♦ AW52
♦ 7643
S
♣ 743
♣ K D 10
♠ 532
♥D74
♦ D9
♣AW652
Jak widaç, 2♦ zostanie przegrane po
naturalnym z r´ki N ataku w trefla (pod∏o˝onà figur´ S powinien przepuÊciç).
1BA, po naturalnym z r´ki S wiÊcie
treflowym, wygrasz bez trudu, i to prawdopodobnie z nadróbkà.
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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
Fortowanie longera
przy grze w kolor
Przy wielu kombinacjach kart mo˝liwe jest – gdy gra toczy si´ w kolor – wyrobienie dodatkowych lew wygrywajàcych (fort) przez wyeliminowanie
przebitkami kart przeciwników w danym
kolorze. W ten sposób ni˝sze honory
czy nawet blotki sà promowane na lewy.
PrzypuÊçmy, ˝e jeden z bocznych kolorów roz∏o˝ony jest nast´pujàco:
A 10 7 2
98653
KDW
4
Zgraj (S) asa, przebij w r´ce blotk´,
wróç na stó∏ innym kolorem i przebij
jeszcze jednà blotk´. Poniewa˝ w trzech
rundach spadnà król, dama i walet, dziesiàtka stanie si´ najwy˝szà kartà w tym
kolorze. Gdyby jednak na asa nie spad∏
z ràk obroƒców ˝aden honor, znaczy∏oby to, i˝ w powy˝szej konfiguracji dziesiàtki na pewno wyrobiç si´ nie da.
AW72
10 9 6 5 3
KD8
4
Âciàgnij asa, przebij w r´ce blotk´,
wróç do dziadka i przebij jeszcze jednà
blotk´. Spadnà król oraz dama, walet stanie si´ wi´c najstarszà kartà w kolorze.
Zauwa˝, ˝e nie zyskasz niczego, zagrywajàc w którymÊ momencie ze sto∏u waleta i przebijajàc go. A gdy b´dziesz przebija∏ w r´ce pierwszy raz (blotk´) i nie
spadnie wówczas ˝aden honor, waleta
na pewno ju˝ nie wyrobisz.
A953
8762
D W 10
K4
Zgraj króla oraz asa, a nast´pnie przebij w r´ce blotk´. Gdy zlecà dama, walet
oraz dziesiàtka, dziewiàtka na stole stanie
si´ fortà.
Nawet gdy nie dysponujesz ni˝szymi
honorami ani wysokimi blotkami, mo˝esz
wyfortowaç zupe∏nie niskie karty danego
koloru wówczas, gdy w którejkolwiek r´ce
masz ich wi´cej ni˝ ka˝dy z przeciwników.
A742
A742
5
53
W ˝adnej z powy˝szych konfiguracji
nie uda Ci si´ wyrobiç dodatkowej lewy
na blotk´. Co najmniej jeden z obroƒców ma bowiem w tym kolorze tyle samo kart, co dziadek.

A7642
5
Teraz przeciwnicy majà w rozwa˝anym
kolorze 7 kart. Je˝eli sà one roz∏o˝one 4-3,
to po przebiciu w r´ce trzech kart uda Ci
si´ wyrobiç fort´. Zasada jest prosta. Od
liczby kart swojego longera odejmij liczb´
kart longera przeciwników – dowiesz si´
wówczas, ile dodatkowych lew b´dziesz
móg∏ sobie wyrobiç. W ostatnim przyk∏adzie odejmujesz: 5 (d∏ugoÊç Twojego longera) minus 4 (d∏ugoÊç longera obroƒców
przy za∏o˝eniu podzia∏u kluczowego koloru
4-3) równa si´ 1. Mo˝esz zatem wyrobiç
sobie jednà dodatkowà lew´: Êciàgnij asa,
przebij blotk´, wróç do dziadka, przebij kolejnà blotk´, znów dostaƒ si´ do sto∏u,
przebij jeszcze jednà blotk´, a nast´pnie
Êciàgnij pozosta∏e atuty, wejdê do dziadka
i Êciàgnij fort´ – ostatnià kart´ wyrabianego
koloru. Uda Ci si´ tego dokonaç przy jego
podziale 4-3, je˝eli jednak kolor b´dzie
roz∏o˝ony 5-2 lub jeszcze gorzej, forty wyrobiç w nim nie zdo∏asz (chyba ˝e przeciwnicy omy∏kowo odrzucà si´ od niego).
Zauwa˝, ˝e po drodze do sukcesu
musia∏eÊ trzykrotnie dostaç si´ do sto∏u
bocznymi kolorami, potrzebowa∏eÊ zatem trzech dojÊç tam˝e.
A76432
5
Ile dodatkowych lew mo˝esz wyrobiç
sobie w tak roz∏o˝onym kolorze?
A. Je˝eli kolor ten dzieli si´ 3-3, 6-3=3, i na tyle fort mo˝esz liczyç.
A76432
D 10 9
KW8
5
Âciàgnij asa, przebij w r´ce blotk´,
wróç na stó∏ i przebij jeszcze jednà blotk´. Przy podziale koloru 3-3 – trzy jego
blotki w dziadku sà ju˝ fortami. Odatutuj,
wejdê na stó∏ i lewy te wykorzystaj.
B. Przy podziale wyrabianego koloru
4-2 – 6-4=2, wyrobisz wi´c w nim dwie
dodatkowe lewy.
A76432
D 10
KW98
5
Zgraj asa, przebij blotk´, wejdê na stó∏,
przebij blotk´, wejdê na stó∏, przebij blotk´,
a potem wyatutuj, wejdê na stó∏ i Êciàgnij
dwie forty. Oprócz asa potrzebne Ci by∏y
jeszcze trzy dodatkowe dojÊcia do dziadka.
C. Przy podziale koloru 5-1 – 6-5=1, dostaniesz wi´c tylko jednà fort´. Pod dodatkonr 6 (145) czerwiec 2002

wym warunkiem, i˝ b´dziesz dysponowa∏ odpowiednià liczbà wejÊç do sto∏u (tu: czterema).
A76432
K
D W 10 9 8
5
Âciàgnij asa, przebij blotk´, po czym trzykrotnie wejdê na stó∏ i trzykrotnie przebij
w r´ce blotki. Nast´pnie odatutuj, dostaƒ
si´ do dziadka i odegraj wyrobionà fort´.
A7432
K5
Poza asem i królem, mo˝esz wyrobiç
sobie dwie dodatkowe lewy, jeÊli kolor
ten dzieli si´ 3-3. Âciàgnij króla i asa
i przebij w r´ce blotk´. Potrzebne b´dzie
Ci jeszcze tylko jedno dodatkowe wejÊcie na stó∏ – aby te dwie forty odegraç.
Gdy kolor podzieli si´ 4-2, b´dziesz
móg∏ wyrobiç sobie w nim tylko jednà
fort´. Konieczne b´dà Ci jednak dwa dodatkowe dojÊcia do dziadka: jedno – aby
przebiç w r´ce czwartà rund´ koloru,
drugie – aby fort´ t´ wykorzystaç.
Je˝eli w jakimÊ kolorze i tak musisz
oddaç lew´, prawie zawsze wskazane
jest, aby dokonaç tego jak najszybciej. W
ten sposób bowiem zaoszcz´dzasz – na
ogó∏ bezcenne – dojÊcie do sto∏u.
A743
D86
W 10 9
K52
Gdy kolor ten dzieli si´ 3-3, mo˝liwe jest
wyrobienie w nim jednej dodatkowej wziàtki (4-3=1). Mo˝esz zagraç weƒ dwa razy
z góry, a potem oddaç lew´ obroƒcom.
Aby wykorzystaç wyrobionà na stole fort´,
b´dziesz jednak potrzebowa∏ wówczas dodatkowego dojÊcia do tej ostatniej r´ki.
Znacznie lepiej b´dzie jednak od razu –
w pierwszej rundzie koloru – zagraç z obu
ràk blotkami lub te˝ Êciàgnàç tylko króla,
a nast´pnà lew´ przepuÊciç. B´dziesz wtedy
w stanie wejÊç na stó∏ asem – w trzeciej rundzie koloru – obejdziesz si´ wi´c bez dodatkowego dojÊcia kolorem bocznym.
A8532
D9
W 10 7
K64
Przy podziale tego koloru 3-2 mo˝esz
wyrobiç sobie w nim dwie dodatkowe
wziàtki (5-3=2). I znów najlepiej b´dzie
przepuÊciç pierwszà albo drugà lew´ (po
Êciàgni´ciu króla), a nie graç ten kolor
z góry. W tym pierwszym przypadku zachowasz bowiem dojÊcie na stó∏ – do
dwóch fort – asem wyrabianego koloru.
Âwiat Bryd˝a
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Teoria
A8532
W 10 9 7

Popatrz na nast´pujàce przyk∏ady:
D

K64
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Przy podziale 4-1 mo˝esz wyrobiç tylko jednà fort´ (5-4=1). JeÊli jednak zagrasz króla, asa i blotk´ – b´dziesz potrzebowa∏ dwóch bocznych dojÊç do
sto∏u: aby przebiç w r´ce czwartà rund´
tego koloru i aby odegraç fort´.
Kolejny raz zagraniem optymalnym
jest wczesne oddanie lewy obroƒcom.
Póêniej dostaniesz si´ do sto∏u asem
i przebijesz w r´ce blotk´. B´dzie Ci zatem potrzebne tylko jedno dodatkowe
dojÊcie do dziadka (aby fort´ odegraç).
A9532
64
I znów – zamiast graç asa i ma∏à kart´, lepiej jest przepuÊciç pierwszà lew´. A
dopiero potem Êciàgnàç asa i przebiç
w r´ce blotk´. Niezale˝nie od podzia∏u
koloru (3-3 czy 4-2) – w tym drugim
przypadku potrzebne b´dzie Ci jedno
dojÊcie do sto∏u mniej ni˝ w pierwszym.
Dodatkowà (-e) lew´ (-y) mo˝esz
wyrobiç tak˝e wówczas, gdy w longerze
nie masz ˝adnej karty wygrywajàcej.
86542
DW9
A K 10 3
7
Przy podziale koloru 4-3 mo˝esz wyrobiç
w nim jednà fort´ (5-4=1). Musisz jednak
dysponowaç czterema dojÊciami do dziadka.
Najpierw wyrenonsuj ten kolor w r´ce, oddajàc lew´ przeciwnikom. Nast´pnie trzykrotnie dostaƒ si´ na stó∏ i przebij w r´ce trzy
blotki. Ostatnie (czwarte) wejÊcie do dziadka
b´dzie Ci niezb´dne, aby wyrobionà fort´
(piàtà kart´ koloru) wykorzystaç.
765432
9
Oddaj lew´ przeciwnikom, a potem
wchodê na stó∏ i przebijaj w r´ce blotki.
Przy podziale 3-3 (6-3=3) b´dziesz móg∏
liczyç na trzy forty, jeÊli tylko masz trzy
wejÊcia na stó∏. Przy rozk∏adzie 4-2 zaÊ
(6-4=2) wyrobisz sobie dwie forty, ale
b´dziesz potrzebowa∏ a˝ czterech dojÊç
do dziadka.
Powy˝sze rozgrywki cz´sto wymagajà wielu komunikacji do r´ki wyrabiajàcej
longera, na ogó∏ nie nale˝y wi´c poprzedzaç ich pe∏nym wyatutowaniem ràk
obroƒców. Dodatkowe dojÊcia zapewni
Ci bowiem przede wszystkim w∏aÊnie
kolor atutowy.
Âwiat Bryd˝a

Obie strony przed partià, rozdawa∏ N.

♠ AW642
♥ K 10 8
♦ 84
♣ A53

W

—
4♥

♠ D75
♥4
♦ AKD952
♣ D W 10
♠9
N
W E ♥ADW9752
♦ W6
S
♣972
♠ K 10 8 3
♥63
♦ 10 7 3
♣K864

N

1♦
pas…

E

3♥

S

pas

Kontrakt: 4♥ (E). Pierwszy wist: ♦7. N
Êciàga ♦D i ♦K, a nast´pnie wychodzi w ♣D.
Bijesz dam´ trefl asem w dziadku i liczysz
lewy: 9 wygrywajàcych (7 kierowych oraz 2
czarne asy) i 4 przegrywajàce (dwie w karach i dwie w treflach). Praktycznie jedynà
szansà na sukces jest wyrobienie forty (piàtej
karty) w pikach. B∏´dem by∏oby jednak
wczeÊniejsze Êciàganie kierów, najprawdopodobniej b´dà Ci bowiem potrzebne trzy
dodatkowe (poza ♠A) dojÊcia do sto∏u.
Od razu zgraj wi´c ♠A, przebij w r´ce blotk´ pikowà, wróç do dziadka ♥8,
przebij blotk´ pikowà, wróç na stó∏ ♥10
i przebij kolejnà blotk´ pikowà. Nast´pnie wejdê do dziadka ♥K i wykorzystaj
♠W – swojà dziesiàtà wziàtk´.
Gdyby któryÊ z obroƒców mia∏ w pikach trzeciego mariasza, przebitkami wyrobi∏byÊ w kolorze tym dwie forty (waleta i blotk´), wzià∏byÊ wi´c 11 lew.
Strona NS po partii, rozdawa∏ E.

♠ 54
♥W975
♦ 75
♣ 10 8 7 6 5

W

—
pas
pas…

♠ AKD932
♥62
♦ W 10 9
♣AD
♠ 76
N
W E ♥ D 10
♦ AK843
S
♣KW92
♠ W 10 8
♥AK843
♦ D62
♣43

N

—
2♠

E

1♦
pas

S

1♥
4♠

Kontrakt: 4♠ (N). Pierwszy wist: ♦A.
E Êciàga te˝ ♦K i zagrywa w karo do przebitki. Po jej dokonaniu W wychodzi ♣8.
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Zaimpasowanie trefli damà by∏oby b∏´dem: ♣K jest na pewno u E, który otworzy∏ licytacj´. Ponadto impas to szansa tylko
50-procentowa, podczas gdy wyrobienie
forty kierowej uda si´ przy podziale tego
koloru 3-3 (36%) lub 4-2 (48%) – na co
jest ∏àcznie oko∏o 84% szans. Nawet gdyby N mia∏ w kierach jedynie singletona,
szansa wyfortowania blotki tego koloru
przewy˝sza∏aby szans´ impasu.
Zabij zatem czwartà lew´ ♣A, Êciàgnij
raz (ale tylko raz!) atu, po czym zgraj ♥A K
i blotk´ kier przebij w r´ce wysokim pikiem
(dla zabezpieczenia si´ przed ewentualnà
nadbitkà ze strony E i wpadkà bez dwóch).
Nast´pnie wejdê do dziadka ♠10, przebij
kolejnego kiera, wróç do sto∏u ♠W i wykorzystaj fort´ kierowà (a z r´ki pozbàdê si´
na nià ♣D). To w∏aÊnie b´dzie Twoja dziesiàta lewa.
Strona WE po partii, rozdawa∏ S.

♠ KW964
♥W82
♦7
♣ KDW9

♠7
♥AD6
♦ K98
♣A76543
♠ AD8532
N
W E ♥ K 10 7 5 3
♦—
S
♣ 10 2
♠ 10
♥94
♦ A D W 10 6 5 4 3 2
♣8

W

N

—
pas

—
6♦

E

—
pas…

S

5♦

Kontrakt: 6♦ (S). Pierwszy wist: ♣K.
Najwi´ksza szansa na sukces to wyrobienie longera treflowego (zapomnij
o impasie kierowym!). Co wi´cej, gdy
w pierwszej lewie ♣A nie zostanie przebity, rozgrywka przez trefle zagwarantuje Ci zwyci´stwo, nawet przy najgorszym podziale tego koloru. Nie wolno Ci
jednak w drugiej lewie zagraç w atu –
kosztowa∏oby Ci´ to bowiem kontrakt,
gdyby trefle podzieli∏y si´ 5-1. W tym wypadku potrzebowa∏byÊ bowiem – poza
♣A – czterech dojÊç do sto∏u – trzech
karowych oraz kierowego.
Po pobiciu ♣K asem przebij w r´ce
trefla wysokim karem, wróç na stó∏ ♦8,
przebij trefla, zagraj karo do dziewiàtki
w dziadku i przebij w r´ce kolejnego trefla. Nast´pnie wejdê do sto∏u ♦K lub ♥A
i Êciàgnij dwa dobre trefle. Tak, wygra∏eÊ
szlemika z nadróbkà.
♦

I Akademickie Mi´dzynarodowe
Mistrzostwa Polski
w Bryd˝u Sportowym
19–22 wrzeÊnia 2002
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.

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

Koszty
a) wpisowe – 95 z∏ od osoby za ca∏oÊç imprezy p∏atne na miejscu rozgrywek
b) noclegi: Hotel GEM – 110 z∏ pokój jednoososbowy ze Êniadaniem,
160 z∏ pokój dwuosobowy ze Êniadaniem,
220 z∏ pokój trzyosobowy ze Êniadaniem
pobliski akademik – nocleg ok. 30 z∏ od osoby
c) wy˝ywienie na miejscu rozgrywek – obiad i kolacja w cenie w sumie ok. 50 z∏,
wy˝ywienie w sto∏ówce studenckiej – osobodzieƒ 35 z∏

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

Organizatorzy
AZS Politechnika Wroc∏aw – Komisarz Mistrzostw – Stanis∏aw Go∏´biowski
PZBS – odpowiadajàcy za organizacj´ imprezy – Witold Wàsak

Zg∏oszenia wst´pne do 20 czerwca 2002, ostateczne do 15 lipca 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
Obowiàzuje druk zg∏oszeƒ AZS. Ka˝da uczelnia mo˝e zg∏osiç dowolnà liczb´ dru˝yn.

Program
19–20.09
20–21.09
21.09
22.09

pary maxy, 3 sesje
od godz. 14.00
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.

Technika

Pojedynek licytacyjny
W dzisiejszym POJEDYNKU kontynuujemy egzotycznà podró˝ na Wschód,
prezentujemy w nim bowiem pakistaƒskà par´ Nisar Ahmed – Munir
Ataullah. Gracze ci wnieÊli znaczàcy
udzia∏ w niema∏e sukcesy pakistaƒskiego
bryd˝a w latach osiemdziesiàtych. Grywali wówczas w jednej dru˝ynie, a czasem nawet jako partnerzy samego Zii
Mahmooda.
Munir – Nisar (tak bowiem zazwyczaj
tytu∏uje si´ ich na Zachodzie, mimo i˝ formalnie to ich imiona, podobnie jak Zia!) licytujà prawie zupe∏nie naturalnie, systemem opartym na Acolu, ze s∏abym bez
atu (z wyjàtkiem trzeciej r´ki w za∏o˝eniach popartyjnych). Jak na czo∏owy duet
wspó∏czesnego bryd˝a u˝ywajà stosunkowo niewielkiej liczby konwencji i gad˝etów.
Jak zwykle, przed dalszà lekturà zapraszamy Paƒstwa do samodzielnego
przelicytowania pojedynkowych rozk∏adów – r´ce W znajdujà si´ na str. 23,
a r´ce E na str. 44.

Omówienie oraz tabela wyników
Wszystkie rozdania pochodzà
z turnieju na maksy.
1. Obie strony przed partià, rozdawa∏ N.
♠ K 10 6 5
♥AK2
♦ 652
♣ A 10 7

N
W

Nisar

—
4♣
pas

30

E
S

♠ AD874
♥D5
♦ KDW4
♣98
Munir

1♠
4♠

Nisar przypomnia∏ nam w tym rozdaniu dosyç w przedsplinterowskich czasach popularnà konwencj´ szwajcarskà –
zgodnie z nià jego 4♣ przyrzek∏y bowiem dobry, czterokartowy fit pikowy
oraz silnà r´k´ (w granicach 13–15 PC)
w sk∏adzie zrównowa˝onym (to, oczywiÊcie, tylko jedna licznych wersji wspomnianej konwencji). By∏ to niewàtpliwie
akuratny opis r´ki W, ale jego partner –
który do ewentualnego szlemika potrzebowa∏ naprawd´ wybranych wartoÊci –
Âwiat Bryd˝a

oceni∏, i˝ ryzyko wyjÊcia z dalszà licytacjà
rozpoznawczà na szczebel pi´ciu jest
zbyt du˝e. I trudno odmówiç mu racji.
Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e rzeczywiÊcie
r´ce WE dajà znakomitego szlemika
w piki, ale te˝ absolutnie wszystkie obecne w nich figury sà „grajàce”. Nie prawie
ju˝ zupe∏nie zapomnianà konwencj´
obarczy∏bym wi´c winà za niedolicytowanie optymalnego kontraktu. By∏ to po
prostu bardzo trudny szlemik.
PUNKTACJA:
6♠ – 20; 5 ♠ – 12; 6BA – 10; 4 BA – 5
2. Strona NS po partii, rozdawa∏ E.
♠ 65
♥K
♦ KD3
♣ K D W 10 6 5 4

N
W

Nisar

E
S

♠ AKDW
♥A532
♦ A W 10 9 4
♣—
Munir

—
1♦
2♣
2♠
3♣
3♥
4♦
4♥
4 BA
5♣
5♥
5♠
6♦
pas
Tym razem Pakistaƒczycy nie doszli
do dosyç trudnego szlema. Po zupe∏nie
naturalnym poczàtku (tak˝e 3♥ E nie
nios∏y z sobà przes∏ania czwartokolorowego, tylko wskaza∏y uk∏ad 4-4-5-0)
Munir – zg∏aszajàc 4♥ – wykaza∏ zainteresowanie grà premiowà w uzgodnione
ju˝ kara. Nisar zada∏ wówczas Blackwooda (4BA) i z odpowiedzi 5♣ dowiedzia∏ si´, i˝ partner ma trzy wartoÊci
z pi´ciu. Nast´pnie pad∏a ze strony W
zapowiedê 5♥, nakazujàca partnerowi
zalicytowanie 5♠, po których konwersja
na 6♦ by∏a inwitem wielkoszlemowym.
Najwyraêniej jednak Munir nie zrozumia∏ intencji Nisara, gdy˝ wielkiego szlema nie do∏o˝y∏. A przyj´cie inwitu mia∏
przecie˝ oczywiste – ze wzgl´du na najstarszà koronk´ w pikach oraz podwiàzane kara (partner nie pyta∏ o dam´ atu,
a zainwitowa∏ wielkiego szlema, musia∏
wi´c posiadaç ♦K D).
PUNKTACJA:
7 ♦ – 20; 6 BA – 14; 6 ♠ – 10; 6 ♦ –
8; 6 ♣ – 6; 5♠, 5 BA – 3; 5♣, 5♦ – 1
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3. Strona WE po partii, rozdawa∏ S;
S otwiera 2♥ o znaczeniu: 5♥-4♠, 11–16
PC.
♠ AK876
♥6
♦ D9
♣ K W 10 9 4

N
W

E
S

Nisar

♠ 5432
♥KW
♦ A K W 10 8
♣A3
Munir

3♣
3 BA
pas
Tym razem otwarcie przeciwnika u∏atwi∏o zadanie parze WE, która bez niego
wylàdowa∏aby najprawdopodobniej w ni˝ej punktowanym kontrakcie pikowym.
Nisar – ze wzgl´du na dobrà jakoÊç koloru – zdecydowa∏ si´ na wejÊcie 3♣, a jego partner – bez mo˝liwoÊci wygodnego
wejÊcia w stref´ szlemowà – uczyni∏ to, co
wydawa∏o mu si´ byç rzeczà naturalnà.
Wiadomo, ˝e wszystkie brakujàce
miltony znajdujà si´ w r´ce S, z wygraniem szlemika w bez atu (z r´ki E) nie
powinno wi´c byç problemów.
PUNKTACJA:
6BA (E) – 20; 5BA (E) – 18; 4♠ – 10;
cz´Êciówki – 7; 5♣, 5♦, 5♠ – 5; 6♣ – 3;
6♦, 6♠ – 1
4. Obie strony po partii, rozdawa∏ W.
(2♥)

♠ AD6
♥986
♦ KW5
♣ D983

N
W

E
S

Nisar

1 BA
2 BA
3 BA

♠ W5
♥73
♦ A 10 6 4 2
♣ A K 10 5
Munir

2♦
3♣
pas

˚adna koƒcówka nie jest tu kontraktem godnym polecenia, chocia˝ 5♣ nieco góruje nad 3BA. Los rozdania rozstrzygnà∏ si´ w pierwszej rundzie licytacji,
kiedy to agresywny Nisar zakwalifikowa∏
swojà r´k´ do otwarcia 1BA 12–14 PC,
a agresywny Munir zdecydowa∏ si´ na
przesàdzenie ze swoimi kartami koƒcówki. Nie zg∏osi∏ jej jednak bezpoÊrednio (jak zapewne uczyni∏by to w grze
praktycznej), tylko u˝y∏ najpierw forsujàcego do dogranej Staymana 2♦, a potem
nast´pnego pytania 3♣. W wskaza∏ swój
uk∏ad 3-3-3-4, wi´c E zapowiedzia∏ fir-

Technika
mówk´. Gdyby jednak rozpoznanie wykry∏o w r´ce Nisara dubletona kierowego, Munir zamierza∏ zagraç 5♣ albo 5♦.
PUNKTACJA:
3♣ – 20; 3♦ – 16; 1BA, 4♣ – 14; 4♦
– 12; 2BA – 10; 5♣ – 5; 3BA, 5♦ – 3
5. Strona NS po partii, rozdawa∏ N.
♠ A 10 3
♥W6
♦ 64
♣ AKW865

N
W

E
S

♠ KD6
♥KD92
♦ 873
♣D32

Nisar

Munir

—
3♣
pas

1 BA
3 BA

Podobnie jak w rozdaniu poprzednim
Pakistaƒczycy przeprowadzili licytacj´
w sposób czysto bilansowy, nie martwiàc
si´ o komplet niezb´dnych stoperów.
3♣ Nisara by∏y bowiem naturalnym forsingiem do dogranej, a 3BA Munira –
zapowiedzià negatywnà, wyra˝ajàcà brak
zainteresowania dalszà licytacjà (a nie
wskazujàcà na posiadanie przezeƒ stoperów w pozosta∏ych kolorach). Nie taka
informacja by∏a jednak graczowi W najbardziej potrzebna. Ponownie jednak za
g∏ównego winowajc´ nale˝y uznaç podlimitowe otwarcie 1BA. Gdyby zamiast
tego kroku Munir zdecydowa∏ si´ na pasa, to po dalszej wymianie zdaƒ:
Nisar

Munir

—
1♣
2♣
?

pas
1♥
2♠

Pakistaƒczycy na pewno unikn´liby
(najcz´Êciej beznadziejnej) gry w bez atu.
PUNKTACJA:
4♣ – 20; 1BA – 12; 2BA, 5♣ – 8; 2♥,
3BA – 6
6. Strona WE po partii, rozdawa∏ E.
♠ W75
♥ 10
♦ A542
♣ AKW62

N
W

E
S

♠ A32
♥W3
♦ KDW3
♣ D 10 8 7

Nisar

Munir

—
2♦
3♣
5♦

1 BA
2 BA
3♠
pas

Kolejna – tym razem udana – próba
otwarcia s∏abe bez atu. Podobnie jak
w rozdaniu 4. odpowiadajàcy zada∏ dwa
relaye (2♦ by∏y przesàdzajàcym koƒcówk´ Staymanem). Tym razem otwierajàcy

pokaza∏ uk∏ad 3-2-4-4, wi´c Munir –
z singletonem kierowym – jak najbardziej
s∏usznie zdecydowa∏ si´ zagraç koƒcówk´ w kolor m∏odszy.
PUNKTACJA:
5♦ – 20; 4♦ – 14; 4♣ – 12; 2BA – 8;
5♣ – 5; 3BA – 3; 6♦ – 1
7. Obie strony po partii, rozdawa∏ S.
♠ AKD7652
♥AK6
♦—
♣ 873

N
W

E
S

Nisar

♠W
♥D7
♦ AKW862
♣A753
Munir

2♣
3♠
4♠
5♥
pas

3♦
4♦
5♣
7♠

Ten wielki szlem nie sprawi∏ prezentowanej przez nas parze ˝adnych trudnoÊci. Nisar dobrze opisa∏ swojà r´k´ jako forsing do dogranej (2♣) na d∏ugich
i dobrych pikach (3♠, 4♠), Munir zaÊ
wskaza∏ pozytywnà kart´ na dobrych karach (3♦, 4♦), a nast´pnie uzgodni∏ cue-bidem (5♣) piki. Jego partner zg∏osi∏
wówczas cue-bid 5♥, co by∏o jednoczeÊnie inwitem wielkoszlemowym. A Munir – z topami w kolorach m∏odszych
oraz potencjalnie u˝ytecznymi honorami
w starszych – nie zastanawia∏ si´ d∏ugo
nad przyj´ciem tego zaproszenia. ˚adnemu z graczy WE nie starczy∏o jednak
odwagi, aby zg∏osiç 7BA.
PUNKTACJA:
7BA – 20; 7♠ – 17; 6BA – 12; 6♠ –
10; 5BA – 5; 5♠ – 3
8. Obie strony przed partià, rozdawa∏ W.
♠ KW65
♥ 10
♦ KD75
♣ D 10 7 4

N
W

E
S

Nisar

1♦
2♠
4♠

♠ D842
♥83
♦ W 10 6
♣AKW5
Munir

1♠
3♠
pas

Koƒcówka pikowa jest tu – w turnieju
na maksy – kontraktem nieco poni˝ej
granicy op∏acalnoÊci, wymaga bowiem
podzia∏u atutów 3-2 oraz takiego rozk∏adu kar, aby obroƒcy nie mogli wziàç
w tym kolorze przebitki.
Z drugiej strony – w jednym z meczów PUCHARU VANDERBILTA przed
wielu laty rozdanie to zosta∏o na obu sto∏ach przepasowane (!).
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Nasi pakistaƒscy goÊcie do ∏atwo pasujàcych jednak nie nale˝à – Nisar nie tylko
otworzy∏ 1♦, ale przyjà∏ te˝ póêniejszy inwit
– przede wszystkim atutowy – partnera
(3♠). Nawet przy pe∏nym wy∏àczeniu kierowym koƒcówka okaza∏a si´ wszak˝e kontraktem – w najlepszym razie – granicznym.
PUNKTACJA:
3♠ – 20; 4♠ – 18; 4♣ – 12; 3♦ – 8;
cztery pasy – 5; 4♦ – 3; 5♣ – 1
9. Strona WE po partii, rozdawa∏ N.
♠ AK
♥AKD9
♦A
♣ D W 10 8 7 2

N
W

Nisar

E
S

♠ 8653
♥ 10 8 5 2
♦ 762
♣A5
Munir

—
pas
2♣
2♦
3♣
4♣
5 BA
6♣
pas
Oczywisty szlemik, chocia˝ Pakistaƒczycy nie zapowiedzieli gry w optymalny
kolor (kiery). Znaczenie ich zapowiedzi:
2♣ – acol; 2♦ – przejÊciowe; 3♣ – odpowiedzialny kolor; 4♣ – uzgodnienie
koloru partnera; 5BA – atutowy inwit
wielkoszlemowy; 6♣ – brak ♣A K.
PUNKTACJA:
6♥ – 20; 6♣ – 16; 5♥, 6BA – 12; 7♥
– 8; 5BA – 5; 5♣ – 3; 7♣, 7BA – 1
10. Obie strony po partii, rozdawa∏ E;
N licytuje naturalne 2♦.
♠ KD98543
♠ W2
N
♥KD75
W E ♥A984
♦ D4
♦ W762
S
♣—
♣D93
Nisar

Munir

—
pas
1 ♠ (2 ♦) ktr.
3♠
4♠
pas
Munir skontrowa∏ negatywnie 2♦,
co u∏atwi∏o Pakistaƒczykom osiàgni´cie
koƒcówki, ale jednoczeÊnie sprowadzi∏o
na nich zagro˝enie zagrania jej w kiery (a
po wiÊcie treflowym, skracajàcym r´k´
W, 4♥ znalaz∏yby si´ w niewyobra˝alnym niebezpieczeƒstwie). Na szcz´Êcie,
Nisar postawi∏ na si∏´ swojego siedmiokartu i wszystko dobrze si´ skoƒczy∏o.
PUNKTACJA:
4♠ – 20; 3♠ – 12; 2♥ – 8; 3♥ – 5; 4♥
–2
Ostateczny rezultat POJEDYNKU:
Nisar Ahmed – Munir Ataullah
138 pkt (69,0%)
Ty ze swoim partnerem
?
Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Wojciech Siwiec

Szeroka Reprezentacja Polski 2002
– pierwsze kryterium
Piotr Bizoƒ Êciàgnà∏ ♦A, a w drugiej
lewie wyszed∏ ♣5. Adam ˚mudziƒski
nieopatrznie zaimpasowa∏ w stole waletem (?) i ju˝ nie móg∏ wygraç kontraktu –
Darek Kowalski wzià∏ bowiem lew´ ♣K
i odwróci∏ w pika. I rozgrywajàcy nie by∏
w stanie uniknàç oddania lew na ♥K
i ♠K.
W podobny sposób przegra∏o koƒcówk´ kierowà dwóch innych graczy E.
Zrealizowali jà tylko Marcin LeÊniewski
i Piotr Tuszyƒski, tylko ten drugi zas∏u˝y∏
jednak na pe∏ne uznanie. Marcin bowiem
tak˝e wykona∏ w drugiej lewie impas treflowy (poczàtek by∏ taki sam, jak u ˚mudziƒskiego), kiedy jednak Jacek Romaƒski
(N) wzià∏ lew´ ♣K, nie odwróci∏ w pika,
M-ce
Para
VP tylko w trefla – do domnie1. Cezary Balicki – Adam ˚mudziƒski
155 manej przebitki (?).
2. Marcin LeÊniewski – Krzysztof Martens
152
Natomiast Tuszyƒski –
3. Piotr Bizoƒ – Dariusz Kowalski
146 równie˝ po takim samym
4. Piotr GawryÊ – Krzysztof Jassem
143 wst´pie – zabi∏ trefla asem
5. Bogus∏aw Gierulski – Jerzy Skrzypczak
140
6. Wojciech Olaƒski – W∏odzimierz Starkowski
132,5 (!) i zagra∏ blotk´ kier do
7. Micha∏ Kwiecieƒ – Jacek Pszczo∏a
128 dziesiàtki w r´ce (wygry8. Jacek Romaƒski – Marek Szymanowski
126 wa∏o te˝ zagranie ♥A,
9. Apolinary Kowalski – Piotr Tuszyƒski
119 kier). Gracz S wzià∏ lew´
10. Marek Jeleniewski – Piotr Krajewski
109 ♥K i kontynuowa∏ treflem,
Zobaczmy, jak spisywali si´ pod koa jego partner zabi∏ ♣K i zagra∏ w ten koniec pierwszej po∏owy kwietnia w Staralor raz jeszcze. Ale Tuszyƒski przebi∏
chowicach potencjalni reprezentanci
w r´ce ♥9, Êciàgnà∏ ♥A oraz ♥D i na
Polski.
dwa dobre trefle wyrzuci∏ z r´ki oba
przegrywajàce piki.
Rozd. 6; WE po partii, rozdawa∏ E.
♠ W83
Rozd. 36; obie po partii, rozdawa∏ W.
♥W84
♠ AK85
♦ 943
♥AW94
♣K632
♦ D8
♠ D654
♠ A97
♣ 10 6 2
N
♥D62
♠ D4
♠ 10 9 6 2
W E ♥ A 10 9 7 5
N
♦W
♦ KD2
♥7
S
W E ♥ K 10 8 6 5
♣ ADW74
♣98
♦ A 10 9 5 3 2
♦6
S
♠ K 10 2
♣ 8754
♣AD9
♥K3
♠ W73
♦ A 10 8 7 6 5
♥D32
♣ 10 5
♦ KW74
♣KW3
Ârednia rozdania: 100 dla WE.
Ârednia rozdania: 460 dla NS.
W
N
E
S
Pierwszy etap decydujàcej batalii, majàcej na celu wy∏onienie reprezentacji
Polski na tegoroczne dru˝ynowe mistrzostwa Europy, mia∏ miejsce w dniach
12–14 kwietnia w Starachowicach. Dziesi´ç najlepszych naszych par rozegra∏o
wówczas 16-rozdaniowe mecze ka˝dy
z ka˝dym. Zwyci´˝yli faworyci – Cezary
Balicki z Adamem ˚mudziƒskim, minimalnie wyprzedzajàc Marcina LeÊniewskiego z Krzysztofem Martensem. Niespodziankà by∏a wyraênie s∏absza ni˝
zazwyczaj postawa etatowych ostatnio
reprezentantów kraju – Micha∏a Kwietnia
z Jackiem Pszczo∏à. Oto ostateczna tabela pierwszego kryterium Szerokiej Reprezentacji Polski 2002:

Balicki

—
ktr.1
4♥
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1

D. Kowalski ˚mudziƒski

—
pas
pas…

kontra negatywna

Âwiat Bryd˝a

1♥
2♥

Bizoƒ

2♦
pas

W

N

Olaƒski

Balicki

E

pas
1 BA1 (!)
pas
pas
1 systemowo 15–17 PC
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S

Starkowski ˚mudziƒski

3 BA

W∏odek Starkowski
zaatakowa∏ blotkà kier
i Balicki wzià∏ pierwszà
lew´ ♥9 w r´ce. Droga
do ewentualnego sukcesu by∏a daleka i kr´ta, wi´c Cezary rozpoczà∏ jà, kontynuujàc ♥4 z r´ki. Starkowski wskoczy∏ ♥K i konsekwentnie
wyszed∏ w kiera. Balicki utrzyma∏ si´ ♥A
w r´ce i zagra∏ ♦8 do waleta na stole.
Olaƒski zabi∏ asem i kontynuowa∏ blotkà
karo, którà rozgrywajàcy musia∏ pobiç
damà. W lewie tej od Starkowskiego
spad∏a blotka kierowa. Nast´pnym krokiem Cezarego – poprawnym, choç niezbyt szcz´Êliwym – by∏o zagranie blotki
pik do waleta w dziadku. Olaƒski zabi∏ go
damà i zawistowa∏ ♠4. Z tego odwrotu
oraz zrzutek Starkowskiego Balicki zorientowa∏ si´, i˝ kolor pikowy dzieli si´
4-2. Jedynà szansà na sukces sta∏a si´ zatem obecnoÊç w r´ce E asa z damà trefl,
na drodze do celu pi´trzy∏y si´ jednak
wyglàdajàce na niemo˝liwe do przezwyci´˝enia k∏opoty komunikacyjne. Cezary
rozwiàza∏ je jednak w sposób skuteczny
i elegancki – Êciàgnà∏ ♥W (wyrzucajàc
z dziadka blotk´ karo) i wyszed∏ z r´ki
ma∏ym treflem. Od E – ♣9, Balicki wstawi∏ wi´c ze sto∏u ♣W i wzià∏ na niego lew´, a nast´pnie zgra∏ ♦K (!), pozbywajàc
si´ z r´ki blotki pikowej, W tym momencie Starkowski – posiadacz ♠10 9 oraz
♣A D – znalaz∏ si´ w niezwyk∏ym przymusie. Nie móg∏ rozstaç si´ z ♣D, gdy˝
Balicki odpowiedzia∏by na ten krok zagraniem ma∏ego trefla z dziadka (co wyrobi∏oby mu dziewiàtà wziàtk´ na ♣K),
zrzuci∏ wi´c potencjalnà fort´ pikowà.
Nic mu to jednak nie pomog∏o, gdy˝
Cezary wróci∏ wówczas do r´ki ♠K i wyszed∏ stamtàd w trefla. I w tym przypadku dziewiàtà lewà rozgrywajàcego sta∏
si´ ♣K.
Kontrakt firmowy (z nadróbkà!) wygrali tu jeszcze Romaƒski z Szymanowskim, a Gierulski ze Skrzypczakiem przyj´li efektowne 800 za popartyjnà wpadk´
przeciwników na 2♦ z kontrà – bez
trzech.

Relacje
Rozd. 55; obie po partii, rozdawa∏ S.

♠ K 10 7 6 4 2
♥ 10 7
♦ A64
♣W6
♠ 9853
♠ ADW
N
♥W5
W E ♥AK42
♦ W87
♦ 10 9 2
S
♣ A754
♣KD2
♠—
♥D9863
♦ KD53
♣ 10 9 8 3
Ârednia rozdania: 100 dla WE.
W

N

E

S

Jassem

Pszczo∏a

GawryÊ

Kwiecieƒ

—
pas
pas
2 BA

—
pas
1♠
pas

—
1♣
1 BA
3 BA

pas
1♥
pas
pas…

Gdyby Kwiecieƒ zawistowa∏ ze swojego najd∏u˝szego koloru – blotkà kier
(jak to zdarzy∏o si´ na dwóch innych sto∏ach), GawryÊ utrzyma∏by si´ w dziadku
♥W i – impasujàc dwukrotnie piki – ∏atwo ju˝ zrobi∏by dziewi´ç lew.
Micha∏ doszed∏ jednak do wniosku, ˝e
gdyby jego partner – ze s∏abà r´kà, jakà niewàtpliwie posiada∏ – mia∏ choç cieƒ poparcia
kierowego, nie licytowa∏by innego koloru
(tu: pików). Kwiecieƒ zrobi∏ wi´c pierwszy
dobry ruch, wychodzàc przeciwko 3BA ♣9
(!). I co jeszcze bardziej godne uznania, kiedy
GawryÊ wzià∏ pierwszà lew´ ♣K i zagra∏
z r´ki ♥4, Micha∏ wskoczy∏ damà (!) i zmieni∏
wist na ♦3 (!). Obroƒcy zdj´li wi´c cztery kara, szybko k∏adàc kontrakt bez jednej.
Rozd. 100; obie po partii, rozdawa∏ W.

♠ KW654
♥ADW73
♦—
♣K95
♠ 87
♠ 932
N
♥6
W E ♥K9852
♦ 10 6 5 4 3
♦K
S
♣ D 10 8 3 2
♣A764
♠ A D 10
♥ 10 4
♦ ADW9872
♣W
Ârednia rozdania: 340 dla NS.
W

N

Jassem

Romaƒski

pas
pas
pas
pas
pas
pas…
1 forsing,
3 cue-bid

1♠
2♥
3♥
4 ♦2
5 ♣3

E

S

GawryÊ Szymanowski

pas
pas
pas
pas
pas

2♦
2 ♠1
3♠
4♠
6♠

pe∏ny fit pikowy; 2 krótkoÊç;

Bardzo dobra rozgrywka Jacka Romaƒskiego. Piotr GawryÊ wyszed∏ w blotk´ atu – Jacek utrzyma∏ si´ w dziadku ♠A
i Êciàgnà∏ ♦A (!), wyrzucajàc z r´ki trefla.
Od Gawrysia spad∏ król. Romaƒski zgra∏
wówczas ♠D i ♠10, a potem tak˝e ♦D W
(pozbywajàc si´ z r´ki kolejnych dwóch
trefli), zagra∏ ♦9, przebijajàc wstawionà
przez Jassema ♦10, a potem wyszed∏ z r´ki ma∏ym kierem. I GawryÊ móg∏ wziàç
tylko lew´ na ♥K.
Szlemika pikowego wygra∏ tu jeszcze
W∏odek Starkowski. Pozosta∏ych trzech
rozgrywajàcych wpad∏o bez dwóch albo
bez trzech.
Rozd. 103; obie po partii, rozdawa∏ S.

♠—
♥ D 10 7 6 4 2
♦ KW82
♣ 962

♠ 953
♥K98
♦ 97
♣AD743

Rozd. 111; NS po partii, rozdawa∏ S.

♠ A 10 6 4
♥53
♦ AD65
S
♣W85
♠ KDW872
♥AW
♦ 10 4 3
♣ K 10
N

W

E

Ârednia rozdania: 90 dla NS.
W

N

E

Gierulski Starkowski Skrzypczak

—
pas

—
2♠

—
pas

doszed∏by ♦A i Êciàgnà∏by ♠A, po czym
obroƒcy odebraliby jeszcze jednà lew´ karowà), Olaƒski zosta∏ wi´c zmuszony do
szybkiego pozbycia si´ z r´ki co najmniej
jednej przegrywajàcej karty tego koloru.
Âciàgnà∏ zatem ♥A oraz ♣K i przejà∏ ♣10
asem w dziadku, na co od Skrzypczaka
spad∏ ♣W (!). To, w po∏àczeniu z fa∏szywà
iloÊciówkà kierowà w lewie pierwszej, przekona∏o Wojtka, ˝e ♣D na pewno nie przejdzie, podczas gdy ♥K przebity zostaç nie
powinien. By∏o jednak akurat odwrotnie –
Skrzypczak przebi∏ króla kier i rozgrywajàcy
zosta∏ z dwoma przegrywajàcymi karami
w r´ce. A oprócz nich musia∏ jeszcze oddaç
– rzecz jasna – asa atutowego.

S

Olaƒski

1♠
4♠

W rozdaniu tym byliÊmy Êwiadkami zabójczej
obrony w wykonaniu pary
Gierulski – Skrzypczak.
Ten pierwszy zawistowa∏
blotkà kier i lew´ wzià∏ walet w r´ce rozgrywajàcego (choç lepiej by∏o pobiç jà
asem!, zachowujàc ♥K jako dojÊcie do
dziadka). Skrzypczak do∏o˝y∏ ♥5, co by∏o –
jak si´ potem okaza∏o, fa∏szywà – iloÊciówkà
odwrotnà. Gdyby Olaƒski zagra∏ w drugiej
lewie w karo, zawsze zrobi∏by swoje – albo bowiem przebi∏by w dziadku trzecie karo, albo (gdyby Skrzypczak trzykrotnie po∏àczy∏ atuty) bezpiecznie wykorzysta∏by
lewy dziadka (po uprzednim Êciàgni´ciu do
koƒca pików). Wojtek jednak wyszed∏ odruchowo ♠K – i wzià∏ na niego lew´. Ujawni∏ si´ rozk∏ad atutów 4-0 i nagle zrobi∏o si´
niebezpiecznie, w nast´pnej lewie rozgrywajàcy poprawi∏ si´ wi´c na blotk´ karo.
Wzià∏ jà – ♦D – Skrzypczak i zagra∏ w pika!
Sytuacja sta∏a si´ naprawd´ powa˝na – nie
mo˝na ju˝ by∏o kontynuowaç kar (gdy˝ E
nr 6 (145) czerwiec 2002

♠ A W 10 6
♥D5
♦D
♣ W 10 9 7 6 3
♠ K2
♠ 87
N
♥W84
W E ♥ K 10 7 6 3 2
♦ A 10 9 7 4 3
♦ KW6
S
♣ K5
♣A4
♠ D9543
♥A9
♦ 852
♣D82
Ârednia rozdania: 100 dla WE.
Standardowa, ksià˝kowa licytacja:
W

N

Jassem

Romaƒski

—
1♦
2♦
3♥

—
pas
pas
pas

E

S

GawryÊ Szymanowski

—
1♥
3♣
4♥

pas
pas
pas
pas…

Standardowa obrona: wist blotkà pik
– do króla i asa w r´ce N, odwrót singlowà ♦D – do asa w dziadku, zagranie
w atu – do asa w r´ce S, karo do przebitki, odebranie lewy pikowej. Standardowy rezultat: bez jednej.
Tylko Adam ˚mudziƒski ju˝ w trakcie licytacji pomyÊla∏ o przysz∏ej
rozgrywce (i wiÊcie), zmodyfikowa∏ wi´c standardowà sekwencj´ o tyle, ˝e zamiast „uczciwych” 3♣ zg∏osi∏ w niej blefowe 2♠ (!!).
Dalej by∏o ju˝ bez zmian – do momentu,
kiedy przeciwko rozgrywanej przez siebie
koƒcówce kierowej Adam dosta∏ wist treflowy (!). I wystarczy∏o ju˝ tylko trafnie
(i prawid∏owo – zastanów si´, dlaczego)
rozwiàzaç kiery, aby zapisaç po swojej
stronie smakowite 420.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Technika

Bryd˝owe fundamenty
Rozwiàzania problemów ze str. 21
Licytacja
Po otwarciu 1♥ i odpowiedzi 1♠ rebid
Z r´kà a):
♠D8 ♥AD654 ♦DW6 ♣KW7
dobrym otwarciem jest 1BA – mimo pi´ciu kierów. Po ewentualnym otwarciu 1♥
moglibyÊmy mieç k∏opot z dalszà licytacjà. Po odpowiedzi 1♠ lub 1BA nasza r´ka
jest za s∏aba na inwit do koƒcówki – 2BA,
gdy˝ si∏a inwitu wynosi 17–18 PD, zaÊ my
mamy 16 PD, do tego ze s∏abym kolorem kierowym (brak wysokich blotek).
Natomiast otwarcie 1BA ma tylko jedno
odst´pstwo (nie powinniÊmy mieç pi´ciu
kierów), wszystko inne jest w nale˝ytym
porzàdku.
Znacznie silniejsza jest r´ka b):
♠ D 10 8 ♥ A D W 8 6 ♦ W 8 ♣ A K 10
– nie tylko mamy 17 PC, ale do tego silny kolor kierowy. Otwarcie 1BA z tak
maksymalnà r´kà i pi´ciokartem kierowym by∏oby powa˝nym b∏´dem. Zdecydowanie z tà kartà nale˝y otworzyç
1♥. Po odpowiedzi 1BA mamy oczywisty rebid 2BA. Po odpowiedzi 1♠ tak˝e
zg∏osimy 2BA – nie nale˝y zbytnio obawiaç si´ o kara, gdy˝ jeÊli partner nie
uzgodni kierów oraz nie podejmie próby uzgodnienia pików, to ma co najmniej 7 kart w kolorach m∏odszych. Jednak nie mia∏bym te˝ pretensji do
partnera, gdyby po 1♠ zg∏osi∏ naukowe
2♣, uzasadnione zw∏aszcza gdyby w karach by∏ pusty dubleton, tj. np. z takà
kartà:
♠ K 10 8 ♥ A D W 8 6 ♦ 9 8 ♣ A K 10
Skok (po 1♠) na 2BA z pustym dubletonem karo jest ma∏o estetyczny. Przecie˝ gdy jesteÊmy ju˝ tak blisko koƒcówki, jest wielce prawdopodobne, ˝e graç jà
b´dziemy (inwit ma du˝à si∏owoÊç – silnie zach´ca partnera do dalszej licytacji).
JeÊli tak, to z powy˝szà r´kà chcielibyÊmy
graç 3 BA z r´ki partnera.
Zupe∏nie inaczej sytuacja wyglàda
w strefie cz´Êciówki, np. z r´kà tego typu, lecz s∏abszà, np.:
♠ D 10 8 ♥ A W 8 6 5 ♦ 9 8 ♣ A W 10

1BA jest automatyczny.
Te wszystkie subtelnoÊci nale˝y
rozwa˝aç na poziomie bryd˝a wysoce
zaawansowanego. A poniewa˝ rozwa˝any problem jest w dziale Bryd˝owe fundamenty, wi´c na razie zach´cam Czytelników do przejrzystych dla
partnera licytacji. Nie polecam odzywek – teoretycznie byç mo˝e lepszych – które mogà byç niezrozumia∏e w pe∏ni dla partnera. Nieszcz´Êcie
wtedy jest blisko.

Rozgrywka
Mecz; obie strony po partii, rozd. N.

♠ A D 10 4 3
♥W
♦ KW
♣W6543
♠—
♠ W8762
♥ A K D 10 3 2 W N E ♥ 8 6 5
♦ 875
♦ A32
S
♣ A K 10 2
♣87
♠ K95
♥974
♦ D 10 9 6 4
♣D9

Wist waletem silnie sugeruje rozk∏ad
kierów 1-3 (z konfiguracji ♥W x – wist
atutowy nie jest zalecany). Jedynym
niebezpieczeƒstwem jest podzia∏ trefli
5-2. Ale i wtedy gr´ ∏atwo wygrasz, jeÊli zastosujesz prosty, a niezwykle skuteczny manewr przegrywajàca na przegrywajàcà.
Zgraj ♣A K i na trzeciego trefla wyrzuç karo. JeÊli N zagra karo, weêmiesz
asem, przejdziesz do r´ki atutem i zagrasz ostatniego trefla, wyrzucajàc ze sto∏u kolejne karo.
W ten sposób zamiast treflowej weêmiesz w stole przebitk´ karowà.
Gdyby podzia∏ trefli by∏ 4-3, tak grajàc,
gry tak˝e nie przegrasz. JeÊli trzecim treflem utrzyma si´ S i z∏àczy atuty, Ty zabijesz i zagrasz czwartego trefla:
– jeÊli to N b´dzie mia∏ czwartà figur´,
zrzucisz karo,
– jeÊli N nie do∏o˝y do koloru, przebijesz trefla w stole.
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Wist
Mecz, obie strony po partii, rozd. S.

♠ 10 3 2
♥AD943
♦ A84
♣ 10 3

♠ AW76
♥ W 10 5
♦ D 10 3 2
♣W9
N
W

E
S

♠ KD5
♥862
♦ 976
♣8764

♠ 984
♥K7
♦ KW5
♣AKD52

ZAPAMI¢TAJ! W tego typu sytuacji, gdy
w stole utrzymuje si´ figura – partner powinien
dorzuciç iloÊciówk´. Tak wi´c dwójka wskazuje
trzy karty (przy iloÊciówkach naturalnych),
a ósemka dubletona kier w r´ku partnera.
W przypadku pierwszym bijemy wi´c
asem karo i ciàgniemy ♥A, bioràc 4 lewy
w tym kolorze. Natomiast gdy partner
w pierwszej lewie do∏o˝y∏ ósemk´ kier
(dubleton), musimy liczyç, ˝e dojdzie on
do lewy i podegra kiera.
Mecz, obie strony po partii, rozd. S.

♠ 10 3 2
♥AD943
♦ A84
♣ 10 3

♠ AW76
♥ W 10 5
♦ D 10 3 2
♣W9
N
W

E
S

♠ D854
♥82
♦ 976
♣K874

♠ K9
♥K76
♦ KW5
♣AD652

Po wzi´ciu lewy asem karo nie powinieneÊ jednak oddawaç aktywnego wistu
w pika lub trefla. JeÊli rozgrywajàcy nie
ma jeszcze gotowych dziewi´ciu lew,
wist w kolor czarny, spod dziesiàtki, mo˝e mu t´ lew´ podarowaç. Bezpiecznym
odwrotem, który nie mo˝e na pewno niczego zepsuç, jest wist karowy.
Jest jednak uk∏ad r´ki S, przy którym
trzeba zagraç aktywnie w trefla:
♠ K D (x) ♥ K x x ♦ K W x x x ♣ K ? (x)
ale wtedy partner, majàc 6(7) trefli z dwoma figurami, skontrowa∏by 2♣ celem
wskazania wistu.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Jan Mazurek

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
W dniach 23–24 marca 2002 r.
w Zbàszynku rozegrano III Dru˝ynowe
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
im. red. Stefana Wachnowskiego. Celem
zawodów jest równie˝ integracja Êrodowisk dawnych województw (gorzowskiego i zielonogórskiego) w ramach nowej
spo∏ecznoÊci
województwa
lubuskiego. Patronat nad imprezà objà∏
Marsza∏ek Województwa Lubuskiego
Andrzej Bocheƒski.
Redaktor Stefan Wachnowski (zmar∏
w roku 1999) by∏ wieloletnim prezesem
okr´gu zielonogórskiego. Po utworzeniu
49 województw w latach 70-tych przeprowadzi∏ si´ do Gorzowa Wlkp., gdzie
za∏o˝y∏ Okr´gowy Zwiàzek Bryd˝owy,
którego by∏ wieloletnim prezesem. By∏
osobà szanowanà i lubianà w obu województwach. Jego zas∏ugi na rzecz rozwoju bryd˝a sportowego na Ziemi Lubuskiej trudno przeceniç.
Pomys∏odawcami imprezy sà dzia∏acze
Stowarzyszenia Bryd˝a Sportowego w Zbàszynku – Edward Kulus i Jan Mazurek.
Turniej fina∏owy poprzedzony jest eliminacjami prowadzonymi przez okr´gi
w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Z eliminacji wy∏onionych zosta∏o po 8 dru˝yn
z ka˝dego okr´gu. W tym roku po raz
pierwszy turniej odby∏ si´ w mi´dzynarodowej obsadzie. Wzi´∏y w nim udzia∏
dwie zaproszone dru˝yny z Niemiec: BC
52 Berlin 1 oraz BC 52 Berlin 2. Zaproszona by∏a równie˝ dru˝yna z Czech
(Trutnov – I liga), ale nie przyby∏a.

Zwyci´ska dru˝yna, od lewej: Wies∏aw Popko, Jerzy NiÊkiewicz, Wac∏aw Kremens (kapitan), Jerzy Sulis∏awski,
Andrzej Maciejewicz, Witold Mi∏oszewski.

W finale dru˝yna Gazstalu Zielona
Góra pokona∏a ÂDK Âwiebodzin 23:7,
a w meczu o 3. miejsce dru˝yna T´cza
Krosno Odrzaƒskie pokona∏a dru˝yn´ BC
52 Berlin 1 16:14.
Oto medaliÊci:
1. GAZSTAL ZIELONA GÓRA
Wac∏aw Kremens, Andrzej Maciejewicz, Witold Mi∏oszewski, Jerzy NiÊkiewicz, Wies∏aw Popko, Jerzy Sulis∏awski
2. ÂDK Âwiebodzin
Leszek Sut, Wies∏aw Pastuszko, Jan
Arciszewski, Tadeusz Jarmoliƒski,
Krzysztof Tumielewicz, Stefan Kozicz,
Zdzis∏aw Nowak
3. T¢CZA Krosno Odrzaƒskie
Stefan Stawski, Bronis∏aw Lasota, Andrzej Adamczyk, Janusz Kotasa, Zdzis∏aw Rzucid∏o

Mi´dzynarodowy Festiwal Bryd˝owy
12–18.07.2002, Pardubice (Czechy)
Miejsce rozgrywek: IDEON – oÊrodek kulturalno–wystawowy
Jiraskowa 1963, Pardubice
dojazd z dworca kolejowego autobusem nr 6 lub 8
Zakwaterowanie: 1. Akademik Uniwersytetu (2 km od miejsca gry) – 5≠
2. Hotel Kristl (500 m od miejsca gry) – 25≠
(+Êniadanie)
Informacje: tel./fax +420-40-6535 200
e-mail: j.mazuch@avekont.cz
http://www.proclient.cz/czechopen
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Oto jedno z rozdaƒ meczu fina∏owego, okreÊlone mianem „horror”.
Jako S posiadasz:
♠ D ♥ 10 ♦ A K D 8 7 6 ♣ K 10 9 8 2
Licytacja przebiega nastepujàco:
W

pas
pas
pas

N

1 ♣ (WJ)
2♠
3♥
4♥

E

pas
pas
pas
pas

S

2♦
3♣
3 BA
?

Co teraz? Partner ma silnego trefla na
sk∏adzie 5-5…
Podjà∏eÊ decyzj´? JeÊli tak, to popatrz
na ca∏oÊç rozdania. Jako ciekawostk´ podam, ˝e na obydwu sto∏ach (w pokoju
zamkni´tym i otwartym) podj´to identyczne decyzje.

♠ W86
♥98754
♦ W95
♣DW

♠ A 10 9 7 2
♥AKD63
♦ 10 4
♣A
♠ K543
N
♥W2
W E
♦ 32
S
♣76543
♠D
♥ 10
♦ AKD876
♣ K 10 9 8 2

Na obu sto∏ach zatrzymano si´ w kontrakcie 4♠, a przy podziale kar 3-2 szlem karowy jest do rzucenia. Poniewa˝ sypa∏y si´
figury treflowe, wi´c w tym rozdaniu wychodzi∏ tak˝e szlem bezatutowy.
♦

Technika
Ryszard Kie∏czewski

Zagrajmy to razem
W za∏o˝eniach obie po partii otrzymaliÊmy w turnieju par takà oto r´k´:
♠ A 10 2 ♥ A K D ♦ W 9 8 3 ♣ W 10 2
Licytacj´ rozpoczà∏ przeciwnik z naszej prawej zajmujàcy pozycj´ S:
W

—
1 BA
2♠
4♠

N

E

—
pas
pas
pas…

—
2 ♥1
3♦

S

1♥
pas
pas

transfer
Mo˝e r´ka nasza nie jest naj∏adniejsza,
ze wzgl´du na przeinwestowanie kierowe, ale 3♦ forsowa∏o do dogranej, wi´c
4♠ wskazywa∏o w tym kontekÊcie r´k´
nie najbardziej urodziwà.
Przeciwnik z lewej strony zaatakowa∏
♦6. Wykry∏ si´ bardzo przyzwoity dziadek:
1

♠ A 10 2
♠ DW764
N
♥AKD
W E ♥54
♦ W983
♦ AK54
S
♣ W 10 2
♣93
Dlaczego LHO zawistowa∏ w karo,
a nie w kolor partnera. Cz´Êciowo mo˝e

z tego powodu, ˝e partner nie skontrowa∏ transferu 2♥. Nie kontrowa∏ te˝ jednak 3♦. Zaczyna wyglàdaç na to, ˝e byç
mo˝e jest to wist z singla, bo przecie˝ nie
spod damy. Policzmy miltony przeciwników. Jest ich raptem 16.
Wi´kszoÊç posiada S, który otworzy∏
po partii licytacj´ z nie najlepszym, delikatnie mówiàc, kolorem, zatem nie mo˝e mieç mankamentów punktowych.
JeÊli LHO posiada singla karo, to powinien mieç statystycznie co najmniej 9
kart w kolorach czarnych. Gdyby
w tym by∏ dubleton pikowy, to trefli
musia∏oby byç a˝ 7. Wtedy RHO mia∏by singla w tym kolorze i nawet gdyby
to by∏ singlowy as, to jego otwarcie zawiera∏oby zaledwie 10 PC na s∏abym
kolorze, i to w dodatku z rozrzuconymi we wszystkich kolorach honorami.
Zatem LHO posiada co najmniej 3 piki
z bardzo du˝ym prawdopodobieƒstwem. Król pik jest raczej w r´ce S
i w tej sytuacji co najwy˝ej drugi. JeÊli
jest singlowy, to nie wolno zagraç

w pierwszej lewie figury pik ze sto∏u,
bo to b´dzie kosztowaç lew´. Zatem
zagraniem na wi´kszà szans´ w tej sytuacji jest zagranie blotkà pik, po utrzymaniu si´ asem karo w stole.
Od RHO wyskoczy∏ król i dalsze poczynania rozgrywajàcego by∏y oczywiste.
Ca∏e rozdanie:

♠ A 10 2
♥AKD
♦ W983
♣ W 10 2

♠ 9853
♥ 10 8 7
♦6
♣D7654
N
W

E
S

♠ DW764
♥54
♦ AK54
♣93

♠K
♥W9632
♦ D 10 7 2
♣AK8

Rzadko kiedy jesteÊmy w stanie
w pierwszej lewie odtworzyç zakryte r´ce z tak du˝ym prawdopodobieƒstwem.
W tym rozdaniu od∏o˝enie analizy na potem kosztowa∏o jednà, ale bardzo cennà
lew´.
♦

XII Mi´dzynarodowy Festiwal Bryd˝a Sportowego „SolidarnoÊç”
S∏upsk, 2–11 sierpnia 2002 r., Hala Sportowo–Widowiskowa „Gryfia”
2 sierpnia – piàtek
11.00 Festiwalowy Turniej Par Mikstowych –
sesja 1
11.00 Puchar Ministra Edukacji Narodowej –
turniej indywidualny
11.00 I Otwarty turniej par
17.00 I Festiwalowy Turniej Par Mikstowych –
sesja 2
17.00 Puchar Ministra Edukacji Narodowej –
turniej par
17.00 II Otwarty turniej par
3 sierpnia – sobota
11.00 I Festiwalowy Turniej Par – impy
16.00 Uroczyste otwarcie festiwalu
17.00 Puchar Ministra Edukacji Narodowej –
turniej teamów
17.00 Festiwalowy turniej indywidualny –
IV Indywidualne Mistrzostwa Polski
NSZZ SolidarnoÊç

4 sierpnia – niedziela
11.00 II festiwalowy turniej par – sesja 1
17.00 II festiwalowy turniej par – sesja 2
5 sierpnia – poniedzia∏ek
11.00 III Festiwalowy turniej par
17.00 IV Festiwalowy turniej teamów
6 sierpnia – wtorek
11.00 Festiwalowy turniej teamów – eliminacje
(XII Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Polski
Teamów, X Mistrzostwa Polski Teamów NSZZ SolidarnoÊç)
17.00 Festiwalowy turniej teamów – eliminacje
7 sierpnia – Êroda
11.00 Festiwalowy turniej teamów – pó∏fina∏y,
fina∏y B, C i D
17.00 Festiwalowy turniej teamów – fina∏
17.00 Memoria∏ Henryka Wolnego – turniej
par o puchary Prezesa Polskiego Zwiàzku Bryd˝a Sportowego

8 sierpnia – czwartek
11.00 Turniej mistrzów par o WK min. 11.0
(barometr)
11.00 IV Otwarty turniej par
18.00 Ognisko dla uczestników Festiwalu
9 sierpnia – piàtek
11.00 V Otwarty turniej par (X Mistrzostwa
Polski Par NSZZ SolidarnoÊç)
17.00 V Festiwalowy turniej par
10 sierpnia – sobota
10.00 VI Festiwalowy turniej par
16.00 VII Festiwalowy turniej par (barometr)
11 sierpnia – niedziela
10.00 Po˝egnalny turniej par o puchary prezesa Stowarzyszenia „MFBS SolidarnoÊç”
– sesja 1
12.00 Uroczyste zakoƒczenie festiwalu
13.30 Po˝egnalny turniej par o puchary Prezesa Stowarzyszenia „MFBS SolidarnoÊç”
– sesja 2
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Technika

Problemy – rozwiàzania
Pierwszy wist
Rozwiàzania problemów ze str. 12
Mecz; obie strony przed partià. W
ka˝dym z problemów zajmujesz pozycj´
W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wistu.
1.
Ty

N

E

—
—
—
pas…
1 15–17 PC
Twoja (W) r´ka:
a.

S

1 BA1

Zawistuj ♠W, czyli pasywnie. Grajàc
w obronie przeciwko niskiemu kontraktowi
1BA, nie musisz Êpieszyç si´ z wyrabianiem
swoich lew. Pasywne wyjÊcie ♠W mo˝e tu
okazaç si´ znakomite, szczególnie wówczas,
gdy Twój partner ma w tym kolorze longera.
b.
♠ W 9 5 4 ♥ 10 8 5 4 ♦ K 4 ♣ A W 2
Zawistuj ♥4, czyli pasywnie. SpoÊród wszystkich wyjÊç spod honorów zagranie spod waleta jest najmniej atrakcyjne – nawet je˝eli partner ma w tym
kolorze jeden honor, najcz´Êciej koƒczy
to si´ stratà lewy. W tym wypadku wist
w kiera jest znacznie bezpieczniejszy,
a daje podobnà szans´ na sukces (wyrobienie fort) jak pierwsze wyjÊcie w pika.
2.
N

E

—
—
—
pas
4 BA2
pas
pas…
1 20–22 PC; 2 inwit
Twoja (W) r´ka:
a.

S

2 BA1
6 BA

♠KD62 ♥863 ♦952 ♣832

38

Zawistuj ♥6, czyli raz jeszcze pasywnie. Przeciwnicy majà oko∏o 33 PC, wi´c
w r´ce partnera znajdujà si´ co najwy˝ej
dwa miltony. Twoja najwi´ksza szansa na
obk∏ad to wzi´cie dwóch lew pikowych,
pierwszy wist honorem tego koloru by∏by
Âwiat Bryd˝a

♠ D 7 2 ♥ W 9 4 2 ♦ 10 4 ♣ 8 6 5 2
Zwistuj ♣6, czyli pasywnie. Ponownie stawiasz na bezpieczeƒstwo, a inne
wisty – spod damy, waleta czy nawet
w dziesiàtk´ – grozi∏yby stratà lewy.
3.
Ty

♠ W 10 9 ♥ 8 6 5 ♦ K 10 8 6 ♣ A 9 2

Ty

wi´c zbrodnià. Pami´taj!, chodzi Ci o wzi´cie dwóch lew, a nie jednej. Poniewa˝ dziadek nie wykaza∏ zainteresowania uzgodnieniem kolorów starszych, najbezpieczniejsze
wydaje si´ pierwsze wyjÊcie w kiera.
b.

N

E

S

—
1♣
pas
1♠
pas
3 ♣1
pas
3 BA
pas…
1 inwit na 6+ dobrych treflach
Twoja (W) r´ka:
a.

Jak b´dziesz
si´ broni∏?
Rozwiàzanie problemu ze str. 12
Czy w drugiej lewie, gdy rozgrywajàcy przechodzi∏ do r´ki ♦K, pami´ta∏eÊ
o zachowaniu bezcennej ♠2?! Z licytacji wynika, ˝e S ma w r´ce pozosta∏e
cztery piki oraz trzecià ♣D (partner odblokowa∏ si´ drugim waletem). Za chwil´ przeciwnik przekona si´, ˝e posiadasz
a˝ szeÊç pików, bez trudu wi´c odtworzy
uk∏ad Twojej r´ki jako 6-1-0-6.
JeÊli pozb´dziesz si´ ♠2 (w lewie drugiej bàdê trzeciej), rozgrywajàcy zmusi Ci´
do zabicia czwartej rundy tego koloru.
Oto przyk∏adowy obraz ca∏ego rozdania:
Mecz; strona WE po partii, rozdawa∏ N.

♠ A W 10
♥D843
♦ AW64
♣K4

♠ A 10 8 4 3 ♥ K W 7 5 ♦ 10 8 5 4 ♣ —
Zawistuj ♦8, czyli pasywnie. Gra b´dzie si´ toczyç przez trefle, w którym to kolorze rozgrywajàcego mo˝e spotkaç przykra niespodzianka (masz w nim renons,
statystycznie wi´c rzecz bioràc – Twój partner powinien trefle zacinaç). Nie podawaj
zatem przeciwnikowi pomocnej d∏oni w innym kolorze, tylko wyjdê pasywnie w kara.
I to ósemkà, aby zach´ciç gracza E do zmiany wistu na kierowy, albo nawet pikowy,
gdy b´dzie on rozwa˝a∏ takà ewentualnoÊç.
b.
♠ A 4 3 ♥ K W 7 5 ♦ 10 8 5 4 ♣ W 7
Zawistuj ♥5, czyli wreszcie aktywnie.
Poprzedni przyk∏ad by∏ zrozumia∏ym wyjàtkiem od regu∏y, ˝e przeciwko kontraktom
firmowym opartym o longera roboczego –
nale˝y za wszelkà cen´ atakowaç. Teraz
masz w treflach drugiego waleta, jest wi´c
bardzo prawdopodobne, ˝e przeciwnik
dysponuje dziewi´cioma szybkimi lewami
z góry. Musisz wi´c dà˝yç do wzi´cia przez
waszà stron´ jak najszybciej pi´ciu lew. Najwi´ksza szansa to posiadanie przez partnera
♥A. A je˝eli pierwszym wistem kierowym
lew´ wypuÊcisz, b´dzie to prawie zawsze
tylko (byç mo˝e kolejna) nadróbka.
♦
nr 6 (145) czerwiec 2002

♠ K86542
♥9
♦—
♣ A 10 9 8 5 3

N
W

E
S

♠ D973
♥A75
♦ K52
♣D76

♠—
♥ K W 10 6 2
♦ D 10 9 8 7 3
♣W2

Przed wpustkà gracz S przejdzie do
r´ki ♥A – po dojÊciu pikiem b´dziesz
wi´c musia∏ wyrobiç mu ósmà wziàtk´
na ♣D. A gdzie lew osiem – tam najcz´Êciej znajdzie si´ i dziewiàta. W zale˝noÊci od tego, ile lew w kolorach czarnych
odbierzesz (gdy zostaniesz wpuszczony
czwartà rundà pików), rozgrywajàcy
ustawi Twojego partnera w przymusie
karowo-kierowym: prostym (gdy Êciàgniesz wczeÊniej cztery lewy) albo
wpustkowym (w innych przypadkach).
Wystarczy jednak, ˝e zachowasz
♠2 i nie dasz si´ wpuÊciç tym kolorem, a przeciwnik pozostanie ze swoimi
oÊmioma lewami (w tym czwartà wziàtkà
pikowà), bez najmniejszych szans na wygospodarowanie dziewiàtej. To, czy pobijesz ♠D królem, czy nie, nie ma natomiast ˝adnego znaczenia.
♦

Technika
Problemy

Co zalicytujesz?

Jak rozegrasz?

Rozwiàzanie quizu ze str. 21
NASZ SYSTEM – STANDARD
Mecz; obie przed, rozd. W.
1.

♠ K6
♥ A 10
♦ D 10 9 8
♣ K W 10 6 2

2. ♠ K 8 6
♥8
♦ A D 10 8 7
♣ K 10 6 2
3. ♠ K W 8
♥ A 10 9 8
♦ A 10 5 4 3
♣2

4. ♠ 8 7
♥ A 10 7 6
♦ K 10 7 6 4
♣AW
5. ♠ K 6
♥AK87
♦ A D 10 9 8
♣ 10 5
6. ♠ K 10 5 4
♥87
♦ A K 10 9 8
♣A5
7. ♠ D
♥K97
♦ AD765
♣AK95

8. ♠ K W 7
♥AD4
♦ AKW872
♣W
9. ♠ K
♥AD9
♦ A D 10 9 8
♣D982

Rozwiàzanie problemu ze str. 12
W

N

E

S

1♦
?

pas

1♠

pas

èle otworzy∏eÊ licytacj´. W Naszym Systemie z tà kartà poprawnym jest otwarcie 1♣. Teraz gdybyÊ zalicytowa∏ 2♣, partner
odczyta∏by to jako 5+ kar i 4+ trefle. Tak wi´c w tej sytuacji
chyba dobrze wyglàda rebid 1BA, zw∏aszcza ˝e as z dziesiàtkà w kierach ju˝ przy walecie (damie) u partnera daje podwójne zatrzymania bezatutowe.
2♣. Na Zachodzie cz´Êç graczy zdecydowa∏aby si´ na rebid
2♠. W Polsce podniesienie koloru odpowiedzi wr´cz obligatoryjnie wymaga czterech kart. OsobiÊcie (W.I.) uwa˝am, ˝e
podniesienie z trójkà w sytuacjach szczególnych jest jak najbardziej s∏uszne. Popatrz na nast´pny przyk∏ad.
2♠. To jest r´ka, z którà zdecydowanie nale˝y zg∏osiç rebid 2♠.
2♥ (rewers) jest niedopuszczalne ze wzgl´du na niewystarczajàcà si∏´. 2♦ – z tak s∏abym kolorem, zdecydowanie gorzej opisuje r´k´ ni˝ 2♠. To, ˝e zgubimy czterokartowy kolor kierowy,
nie jest tu wa˝ne, gdy˝ jeÊli partner ma 4 kiery, to posiada wtedy 5 pików. Rebid 1BA oczywiÊcie nie wchodzi w rachub´.
1BA. Na rebid 2♥ (rewers) nie mamy si∏y, zaÊ 2♦ starajmy si´
licytowaç z szeÊciokartem. Do rebidu 1BA namawiajà nas tak˝e wartoÊci w kolorze nie licytowanym – w treflach.
2♥. Wreszcie mamy kart´ na klasyczny rewers. Rewers obiecuje
si∏´ minimum inwitujàcà (17–18 PD) i forsuje licytacj´ na jedno
okrà˝enie. Nasza karta jest minimalna: mamy 16 PC + 1 PD (za
piàte karo) = 17 PD. Jedynà naszà nadwy˝kà jest figura w kolorze partnera oraz wysokie blotki w longerze karowym.
3♠. Inwit do koƒcówki. Strefa inwitu to 17–18 PK. My mamy 14
PC + 2 PK (za dwa dubletony), ale zdecydowanie mo˝emy
sobie dodaç coÊ za lokalizacj´ figur, szybkie lewy (nasze miltony to asy i króle) oraz obiecujàco wyglàdajàce blotki karowe.
2♣. Ta r´ka warta jest tylko inwitu, jeÊli np. partner zg∏osi 2♦ (negatywny wybór koloru), my zapowiemy inwitujàce 2BA. Przypominam, ˝e w sytuacjach wàtpliwych r´ka silna licytuje do ty∏u, zaÊ
r´ka s∏aba do przodu – stara si´ podtrzymaç licytacj´. Po otwarciu 1♦ odpowiadajàcy powinien licytowaç nawet z pi´cioma dobrze umiejscowionymi miltonami, zw∏aszcza gdy ma uk∏adowà
r´k´ na kolorach starszych. Tak˝e po naszych 2♣ nasz partner
w wàtpliwej sytuacji: pasowaç czy licytowaç, powinien licytowaç.
2♥. Mamy r´k´, z którà chcemy przesàdziç koƒcówk´. Mimo
˝e nie posiadamy czterech kierów, najw∏aÊciwszà akcjà jest
rewers 2♥. JeÊli partner uzgodni kiery, to zniesiemy na piki,
których ma wtedy pi´ç. Takie skrzywione rewersy nie sà niczym nadzwyczajnym w licytacji naturalnej.
2BA. Inwit do koƒcówki. Ewentualne 2♣ wydaje si´ byç gorsze. Trefle sà s∏abe, a r´ka jest wyraênie zorientowana do gry
bezatutowej. Poniewa˝ nie otworzyliÊmy 1BA, wi´c partner
b´dzie si´ spodziewa∏ albo niezbyt silnego szeÊciokartu karowego, albo r´ki tego typu, co mamy.
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Jest pewne, ˝e na pierwszym wiÊcie
gracz N Êciàgnà∏ singlowego ♣A. Najprawdopodobniej przeciwnik obawia∏
si´, ˝e jeÊli tego nie uczyni, zostanie potem (np. po zaatutowaniu i wyeliminowaniu przez rozgrywajàcego kierów)
wpuszczony treflem – z fatalnym dla
swojej strony skutkiem.
Zatem uk∏ad r´ki N to 5-5-2-1. Dysponujesz siedmioma lewami w karach
oraz dwoma na boczne asy, a brakujàce
mo˝esz wyrobiç tylko w treflach. Sà jednak problemy z komunikacjà. Je˝eli zabijesz drugà lew´ ♥A, nie b´dziesz móg∏
od razu wykonaç impasu treflowego –
N bowiem trefla tego przebije. Najpierw wi´c musisz dwa razy Êciàgnàç
atu, wówczas jednak na zagranego nast´pnie ♣W gracz S nie po∏o˝y, rzecz
jasna, damy i kolor treflowy zostanie zablokowany.
Rozwiàzanie jest tylko jedno, i to niezbyt skomplikowane. Przebij ♥K w r´ce i Êciàgnij dwa razy kara, koƒczàc
na stole. Nast´pnie wyjdê stamtàd
♣W i puÊç go wko∏o, a potem na
♥A wyrzuç z r´ki „zawalidrog´”
w postaci ♣K (!), wyekspasuj dam´
trefl i wróç do sto∏u ostatnim jego
karem, aby wykorzystaç znajdujàce si´ tam dwa dobre trefle (a z r´ki pozbàdê si´ na nie blotki i damy pikowej). Oto ca∏e rozdanie:
Mecz; strona NS po partii, rozdawa∏ W.

♠ KW862
♥ K W 10 5 4
♦ 85
♣A
♠ AD4
♠ 973
N
♥—
W E ♥A7
♦ A D W 10 9 7 3
♦ K64
S
♣ K54
♣ W 10 9 8 2
♠ 10 5
♥D98632
♦2
♣D763

Mam nadziej´, ˝e podczas przebijania kiera i atutowania pami´ta∏eÊ
o zachowaniu w r´ce ♦3. Tylko wówczas bowiem dostaniesz si´ po raz trzeci
do dziadka (przejmujàc ♦3 szóstkà).
♦
Âwiat Bryd˝a
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Relacje
Wojciech Siwiec

VANDERBILT znów w r´kach Polaków
Dokoƒczenie z poprzedniego miesiàca
Rozd. 34; WE po partii, rozdawa∏ E.

♠ AW754
♥ A K 10
♦ A 10
♣ A 10 5
♠ 10 9 6
♠D
N
♥98
W E ♥DW65432
♦ W87654
♦ K932
S
♣ KW
♣4
♠ K832
♥7
♦D
♣D987632

k´, a potem jeszcze dwa czarne asy oraz
trzy lewy atutowe, gdy˝ Soloway móg∏
graç kiery tylko z r´ki.
Rozd. 39; obie po partii, rozdawa∏ S.

♠ 642
♥62
♦ AK85
♣ K D 10 8

PO
W

N

E

S

Lev

Rodwell

Mohan

Meckstroth

—
pas
pas

—
ktr.
4♠

3♥
pas
pas…

pas
3 ♠(?)

Wist: ♥9; 12 lew, 680 dla NS.
Na NS wychodzi∏ przyzwoity szlemik
(pikowy, treflowy), Rodwell nawet jednak o nim nie pomyÊla∏, gdy˝ Meckstroth
swoimi anemicznymi 3♠ ani troch´ nie
odda∏ ofensywnego charakteru posiadanej karty. MyÊl´, ˝e z r´kà S mo˝na by∏o
Êmia∏o zapowiedzieç 4♠ albo 5♣. Inna
sprawa, ˝e kontra partnera pad∏a na pozycji re-open, wi´c móg∏ on byç du˝o,
du˝o s∏abszy.
PZ
W

N

E

S

Hamman

Pszczo∏a

Soloway

GawryÊ

—
4 ♥ (!)
pas
pas…
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—
ktr.
pas

3♥
pas
5 ♥ (???)

pas
4 ♠ (?)
ktr.

Wist: ♦D; 6 lew, 1100 dla NS; 9 impów dla MILNERA.
Gdyby GawryÊ w miejsce niezobowiàzujàcych 4♠ zg∏osi∏ konstruktywne
5♣, Pszczo∏a na pewno nie wypuÊci∏by
go ze szlemika. Na szcz´Êcie Soloway
czuwa∏ i sam podniós∏ w∏asny blok, zapowiadajàc 5♥ (kosztowa∏o go to 1100
punktów). W podr´cznikach dla poczàtkujàcych takie zagranie okreÊlane jest jako potwornoÊç bryd˝owa.
Nasi zawodnicy wistowali starannie.
Najpierw wzi´li ♦A oraz karowà przebitÂwiat Bryd˝a

♠ D753
♥A5
♦ D 10 9 4
♣632
N
W

E
S

♠ K 10 9 8
♥ K D W 10 7 4
♦ W7
♣5

♠ AW
♥983
♦ 632
♣AW974

♠ D x x x ♥ K D W 10 x x x ♦ D x ♣ —

PO
W

N

E

S

Lev

Rodwell

Mohan

Meckstroth

—
1♣
1 BA

—
pas
pas

—
1♥
4♥

pas
pas
pas…

Wist: ♣A (??); 10 lew; 620 dla WE.
„Popis” wistowy Meckstrotha: Jeff
Êciàgnà∏ ♣A (??), a nast´pnie – przestraszony, ˝e wyrobi∏ na stole lewy treflowe
– zagra∏ ♠A. Nie trzeba posi∏kowaç si´
Deep Finessem, aby zauwa˝yç, ˝e tylko
taka konfiguracja wistów wypuszcza kontrakt. (Deep Finesse natychmiast to jednak
uÊciÊla: 4♥ wypuÊci∏by te˝ pierwszy wist
♠W, jak równie˝ zagranie w t´ kart´ po
uprzednim Êciàgni´ciu ♣A).
PZ
W

N

E

S

Hamman

Pszczo∏a

Soloway

GawryÊ

—
1♦
1 BA

—
pas
pas

—
1♥
4♥

pas
pas
pas…

Wist: ♥8; 8 lew, 200 dla NS; 13 impów dla MILNERA.
Trudno w to uwierzyç, ale na drugim
stole przebieg wydarzeƒ w tym rozdaniu
by∏ jeszcze bardziej dramatyczny. Poczàtek nie zapowiada∏ jednak ˝adnych emocji. Przeciwnie – GawryÊ bardzo dobrze
zawistowa∏ w atu, a Pszczo∏a zabi∏
pierwszà lew´ ♥A i odwróci∏ ♠3. Kiedy
jednak Soloway wstawi∏ z r´ki ♠10, Piotrek przyjà∏, ˝e rozgrywajàcy nie ma ♠K,
gdy˝ nie zagrywajàc go, zrezygnowa∏by
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z jakiejkolwiek szansy wygrania kontraktu (odda∏by bowiem ♥A, oba piki oraz
♣A). GawryÊ nie wzià∏ jednak pod uwag´, ˝e zagranie rozgrywajàcego wynik∏o
z faktu, ˝e nawet po wstawieniu ♠K
i wzi´ciu na niego lewy – 4♠ i tak nie
mog∏yby zostaç wygrane. Po prostu karta E nawet wówczas nie dawa∏a takiej
mo˝liwoÊci.
Jednak˝e – przy za∏o˝eniu obecnoÊci
♠K w r´ce Jacka – Piotrek dostrzeg∏ szans´ ob∏o˝enia kontraktu nawet w przypadku, gdy karta E wyglàda np. tak:
Po normalnym Êciàgni´ciu przez S ♠W
oraz ♠A rozgrywajàcy – dysponujàc dziewi´cioma lewami z góry – ustawi∏by bowiem Pszczo∏´ w pikowo-karowym
przymusie, co przynios∏oby mu dziesiàtà
wziàtk´.
Szansa na taki, wymarzony dla obrony uk∏ad by∏a wszak˝e doprawdy minimalna, myÊl´ zatem, ˝e na decyzj´
Gawrysia podstawowy wp∏yw wywar∏o
przekonanie, i˝ rozgrywajàcy nie posiada
♠K. W ka˝dym razie Piotrek pobi∏
pierwszà rund´ pików asem (!?) i kontynuowa∏ ♠W, majàc nadziej´ na przebicie
nast´pnej lewy. Soloway wzià∏ zatem
zupe∏nie niespodziewanie lew´ na ♠K,
wpad∏ jednak przy tym w tak wielki szok,
˝e do koƒca rozdania nie by∏ w stanie si´
z niego otrzàsnàç. Nie domyÊli∏ si´, co
si´ naprawd´ sta∏o, nie zagra∏ bowiem
(po wyatutowaniu) w trefla, co zapewni∏oby mu realizacj´ kontraktu, tylko – po
Êciàgni´ciu ♥K i ♥D – wyszed∏ z r´ki
♦W i puÊci∏ go wko∏o (???). Trudno dostrzec mi szans´, którà usi∏owa∏ w ten
sposób wykorzystaç utytu∏owany Paul,
najprawdopodobniej by∏a to wi´c rzeczywiÊcie kwestia wspomnianej wy˝ej
utraty wi´zi z rzeczywistoÊcià. W ka˝dym razie Pszczo∏a zabi∏ ♦W damà, Êciàgnà∏ ♠D i odszed∏ w trefla – do asa w r´ce partnera. W ten oto sposób dosz∏o
do zadziwiajàcej, na pierwszy rzut oka
zupe∏nie niezrozumia∏ej, wpadki bez
♦
dwóch.

Pokój otwarty
Rados∏aw Kie∏basiƒski

Z kartami przez Êwiat
Zbli˝ajà si´ dru˝ynowe mistrzostwa
Europy we W∏oszech. Wiele reprezentacji poda∏o ju˝ swoje sk∏ady. Pewne zdziwienie budzi sk∏ad reprezentacji open
z Wysp Brytyjskich (tj. Anglii, Walii i Szkocji), gdzie Êrednia wieku grubo przekracza 60 lat. Jednym z reprezentantów
Walii jest znany dziennikarz bryd˝owy,
redaktor biuletynu IBPA Patrick Jourdain,
który w zesz∏orocznych mistrzostwach
Europy na Teneryfie reprezentowa∏ Wali´ w konkurencji seniorów. O tym, ˝e
w reprezentacji open Patrick znalaz∏ si´
nieprzypadkowo, niech Êwiadczy poni˝sze rozdanie z meczu Walia – Irlandia,
rozegrane na turnieju „Camrose”:

wej, gdy˝ S mia∏ dobre trefle, wi´c ostatecznie przegra∏ kontrakt bez jednej.
W PO S zawistowa∏ w kiera, Jourdain przepuÊci∏. W drugiej lewie S zagra∏
trefla do waleta, N wyrzuci∏ ♠2 (nieparzysta). Wiadomo ju˝ by∏o, ˝e S mia∏ 7
trefli i prawdopodobnie drugiego ♠A.
Tak wi´c jedynà szansà na wygranie by∏o
ustawienie przymusu karowo-pikowego
przeciw N, tym bardziej ˝e podzia∏ 5-0
by∏ bardzo prawdopodobny. W trzeciej
lewie rozgrywajàcy zagra∏ siódemk´ karo
do ósemki i króla. Zagranà ♠D S zabi∏
asem i ponowi∏ trefla. Jourdain zabi∏ asem
i odda∏ kiera. S zabi∏ kiera i wyrobi∏ trefle,
co doprowadzi∏o do koƒcówki:

♠ 65
♥—
♦ AD95
♣—

♠ W9
♥—
♦ W 10 6 3
♣—
N
W

E
S

♠ 10
♥D2
♦—
♣ 10 9 5

♠ K8
♥A4
♦ 42
♣—

Kiedy rozgrywajàcy zagra∏ ♥A, ze sto∏u pik, N znalaz∏ si´ w przymusie. JeÊli N
wyrzuci karo, to rozgrywajàcy odda lew´
karowà. JeÊli zaÊ wyrzuci pika, dziewiàtà
lewà b´dzie ♠8.
♦

WE po partii, rozd. S.

♠ 654
♥65
♦ AD975
♣ AW6

♠ W9732
♥W87
♦ W 10 8 6 3
♣—
♠ KD8
N
W E ♥A943
♦ K42
S
♣K87
♠ A 10
♥ K D 10 2
♦—
♣ D 10 9 5 4 3 2

Bryd˝owe przygody Kubusia Puchatka
S∏awomir Lata∏a

ÂWITA¸O, gdy przysz∏o rozdanie:
Prosiaczek

♠ D653
♥ D W 10 9 8
♦ K 10
♣K5
Królik

PZ
W

N

Anderson

Thomas

pas
3 BA

pas
pas...

E

S

Greenwood Denning

2 BA

2♣
pas

PO
W

N

E

S

Ratcliff

Mackenzie

Jourdain

Campbell

1♣
1♦
pas
3 BA
pas...
Na obu sto∏ach E rozgrywa∏ 3BA.
W PZ Denning zawistowa∏ ♣10 do waleta. W drugiej lewie rozgrywajàcy Êciàgnà∏
♦A, stwierdzajàc podzia∏ 5-0. Nast´pnie
zagra∏ w kiera, przepuszczajàc w r´ce. S
odwróci∏ w trefla. Rozgrywajàcy zabi∏, N
wyrzuci∏ drugiego pika, odda∏ lew´ na ♠A,
a S wyrobi∏ sobie trefle, grajàc w ten kolor
po raz trzeci. Do trzeciego trefla N móg∏
wyrzuciç karo. W tym momencie rozgrywajàcy nie móg∏ oddaç drugiej lewy kiero-

Sowa Przemàdrza∏a

♠ 10 8 4
♥6432
♦6
♣ 10 8 7 3 2

N
W

E
S

♠ KW9
♥K75
♦ W7
♣ADW64

Puchatek

♠ A72
♥A
♦ AD985432
♣9
Zwierzàtka, jak zwykle, licytowa∏y
skocznie i weso∏o.
Sowa otworzy∏a 1BA.
Puchatek nat´˝y∏ si´, ale nic màdrego
z teorii licytacji nie przychodzi∏o mu do
g∏owy. Golnà∏ koƒcowizn´ karowà.
W

N

E

S

Królik

Prosiaczek

Sowa

Puchatek

—
—
1 BA(15-17) 5 ♦
pas…
Królik zaatakowa∏ ósemkà trefl.
– Trzy bez atu z r´ki Prosiaczka to jest
to – za∏ka∏ w duchu KubuÊ – a w ogóle to
chcia∏em graç w kierki – doda∏ na g∏os.
nr 6 (145) czerwiec 2002

Blotk´ ze sto∏u Sowa zabi∏a waletem
i szarpn´∏a asa trefl, wypuszczajàc kontrakt.
KubuÊ wyrzuci∏ asa kier.
– Grasz w bryd˝a, nie w kierki – j´knà∏ Prosiaczek.
– To mog´ wycofaç? – spyta∏ poczciwina naiwnie.
– Karta stó∏! – wrzasnà∏ Królik.
Sowa, która zauwa˝y∏a swój b∏àd,
spojrza∏a na partnera raczej wrogo.
By∏o jednak za póêno. Ka˝de wyjÊcie
Sowy dawa∏o Puchatkowi bezcenne dojÊcie do sto∏u, do wyrobionych niebawem kierów. Sowa zwiesi∏a g∏ow´:
– Przyznaj´ bez bicia, nie zauwa˝y∏am, ˝e w drugiej lewie zaistnia∏a typowa sytuacja: CZARNA PRZEGRYWA,
CZERWONA WYGRYWA, gdy˝ tylko
odwrót w karo bàdê w kiery obala∏ kontrakt, a w piki bàdê w trefle – wr´cz
przeciwnie.
♦

WYDARZENIA, WYNIKI, LINKI

41
Âwiat Bryd˝a

Kàcik s´dziowski
Kàcik maksowicza
S∏awomir Lata∏a

Alertowanie (2)
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JeÊli odpowiedzia∏eÊ na test z ubieg∏ego numeru, to nie powinno Ci´ dziwiç,
˝e zasady alertowania zamieszczone poni˝ej wy∏àczajà cz´stokroç odzywki
sztuczne, których „naturalnoÊç” jest niekwestionowana. Wprowadzono je dwa
lata temu i jak˝e poprawi∏a si´ przejrzystoÊç w kwestiach, „co nale˝y, a czego
nie nale˝y alertowaç”. Warto uzupe∏niç
poni˝sze zasady stwierdzeniem, ˝e ka˝da
interwencja obroƒców anuluje ich stosowanie. Innymi s∏owy, jeÊli po naszym
otwarciu 1BA przeciwnik z lewej wtràci∏
kontr´ lub zalicytowa∏ kolor, niejako automatycznie przechodzimy na naturalnoÊç i alertujemy Staymana lub transfery,
jeÊli stosujemy je mimo interwencji.
Wprowadê zasady na swoim cotygodniowym turnieju, a przekonasz si´, ˝e
liczba interwencji s´dziowskich drastycznie spadnie.
Zasady alertowania
Na ogólnopolskiej kursokonferencji
s´dziowskiej, która odby∏a si´ w dniach
19–21 maja 2000 roku, zosta∏y przyj´te
nast´pujàce zasady alertowania odzywek
umownych w turniejach bez u˝ycia zas∏on organizowanych pod patronatem
Polskiego Zwiàzku Bryd˝a Sportowego:
1. Nie alertuje si´ ˝adnej kontry,
bez wzgl´du na jej znaczenie.
2. Nie alertuje si´ nast´pujàcych
otwarç:
1♣ – o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (Wspólny J´zyk lub systemy oparte na bazie Naszego Systemu);
1♦ – przyrzekajàce kolor co najmniej
czterokartowy;
1BA – o znaczeniu klasycznym (bez starszej piàtki lub krótkoÊci z si∏à 15-18);
2♣ – o znaczeniu wg systemu Precision;
2♦ – dwukolorówka Wilkosza;
2♥/♠ – podlimitowe naturalne na kolorze 6+;
2BA – dwukolorówka na obu m∏odszych;
3BA – pe∏ny siedmiokartowy kolor
m∏odszy bez bocznego stopera.
JeÊli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza uk∏ad jak powyÂwiat Bryd˝a

˝ej, ale si∏´ ró˝nà od klasycznej, to
otwarcie takie nale˝y alertowaç.
3. Nie alertuje si´ odpowiedzi na
otwarcia w sekwencjach:
1♣-1♦ o znaczeniu:
0–6 negat;
od 13 PC (16 PC w zale˝noÊci od stosowanego systemu).
po otwarciu 1BA nie alertuje si´ odpowiedzi wynikajàcych ze stosowania
konwencji Staymana obiecujàcego
starszà czwórk´ oraz jednoznacznego
Texasu na wszystkie kolory.
4. Nie alertuje si´ skaczàcych wejÊç
na poziomie dwóch:
2♦ – dwukolorówka Wilkosza;
2♥/♠ – podlimitowe naturalne na kolorze 6+;
2BA – dwukolorówka na obu m∏odszych;
cue-bid'ów Michaelsa w znaczeniu jednoznacznie podlimitowym.
5. Nie alertuje si´ ˝adnych odzywek
na wysokoÊci czterech i wy˝ej, z wyjàtkiem konwencyjnych otwarç kolorowych.
6. Obowiàzuje koniecznoÊç anonsowania (zg∏oszenia przed wyj´ciem kart
z pude∏ek) wszelkich systemów ró˝nych
od WJ i NS oraz ustaleƒ niezgodnych
z wy˝ej wymienionymi, a dopuszczonych przez organizatora turnieju. Wyjàtkiem od tej zasady sà otwarcia:
2♣ acol;
otwarcia 2♦/♥/♠ konwencji multi;
3BA – pe∏ny siedmiokart m∏odszy
z bocznym stoperem,
nieforsujàce skaczàce odpowiedzi nowym kolorem na otwarcia lub wejÊcia
kolorem i nieforsujàce odpowiedzi
nowym kolorem na otwarcia jeden
w kolor, zg∏aszane przez partnera,
który jeszcze nie pasowa∏,
które muszà byç alertowane, ale nie wymagajà anonsowania.
7. Alertowanie niezgodne z wy˝ej
wymienionymi regu∏ami mo˝e byç potraktowane jako êród∏o nielegalnej informacji.
♦
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Stanis∏aw Micha∏owski

MyÊlenie
turniejowe
Idàc na turniej, w∏àcz myÊlenie turniejowe – walcz o ka˝dà lew´.
Turniej par; obie przed, rozd. W.

♠ AD32
♥9
♦ W92
♣ K D 10 6 2

N
W

E
S

♠ 754
♥D72
♦8
♣A98543

Otworzy∏eÊ (W) licytacj´ 2♣ (Precision), N zg∏osi∏ kiery i za chwil´ przeciwnicy byli w koƒcówce kierowej, którà Twój partner broni treflami. 5♣
zosta∏o skontrowane i nastàpi∏ wist ♦A,
po czym w kiera do damy i asa. Dokoƒcz robot´.
JeÊli kombinowa∏eÊ coÊ z prostym
impasem pik, wynik Twój nie mo˝e
byç bardzo dobry. Nale˝a∏o wyczyÊciç
r´ce z czerwonych kolorów, po drodze odatutowaç (by∏y 1:1) i odegraç pikowego asa, po czym zagraç pika ze
sto∏u i po∏o˝yç z r´ki dam´. Zosta∏a
ona co prawda zabita królem, lecz nast´pne wyjÊcie by∏o ju˝ pod podwójny
renons, co pozwoli∏o usunàç ostatniego zgubnego pika ze sto∏u. Jak to osiàgnàç, ˝eby starczy∏o temp, atutów i ˝eby ostatnie wyjÊcie by∏o ze sto∏u – to
ju˝ Twoja sprawa. Przeciwnicy d∏ugo
i z niedowierzaniem wpatrywali si´
w swojà „setk´”, która by∏a najni˝szym
zapisem po ich stronie i w ogóle! A
sta∏o tam: 130, 150, 170, 200, 300
(wi´kszoÊç zapisów – to w∏aÊnie zwolennicy çwiczebnych impasów lub niestaranni „planiÊci”), 420, 450, a nawet
590 i 690! A mo˝na by pomyÊleç, ˝e
w Poznaniu (na turnieju z okazji Mi´dzynarodowych Targów) to ju˝ ludzie
graç umiejà!
♦
Ksi´garnia Âwiata Bryd˝a poleca:

Marshall Miles

ç
NowoÊ

Licytacja dwustronna
XXI wieku

Skrzynka pocztowa

swiatbrydza@poczta.onet.pl
VII Mi´dzynarodowy
Warmiƒsko–Mazurski
Festiwal Bryd˝owy

Inwit do koƒcówki
W meczu otrzyma∏em takà r´k´:

Gdyby dam´ kier przenieÊç do trefli:

♠AK9854 ♥D ♦DW8 ♣A87

♠AK9854 ♥2 ♦DW8 ♣AD7

Otworzy∏em 1♠, partner podniós∏ do
2♠. Zalicytowa∏em 3♠, które obieg∏o.
Niestety, wychodzi∏a bezproblemowa
koƒcówka. Oto obie r´ce:

si∏a karty by wzros∏a. Teraz mamy: 16 PC
+ 2 PK (za krótkoÊç) + 1 PF (za 9-ty atut)
= 19 pkt. Strefa inwitu to 17–18 punktów.
Wi´c z powy˝szà r´ka zg∏oszenie koƒcówki jest w∏aÊciwym pociàgni´ciem. A
z autentycznà Pana r´kà:

Mecz; obie strony po partii, rozd. W.

♠ AK9854
♥D
♦ DW8
♣ A87

N
W

E
S

♠ D32
♥K876
♦ K653
♣96

Partner mia∏ do mojej licytacji dwa
powa˝ne zastrze˝enia:
1) 3♠ nie jest inwitem, lecz taktycznà
odzywkà – du˝y uk∏ad, ma∏a si∏a;
2) moja karta upowa˝nia do zg∏oszenia
koƒcówki.
Bardzo prosz´ redakcj´ o rozstrzygni´cie moich rozterek.
Janusz Z. (Wa∏brzych)
Od redakcji: Panie Januszu, rzeczywiÊcie w dzisiejszym bryd˝u sekwencje:
1♥-2♥-3♥, 1♠-2♠-3♠ czy 1♦-2♦-3♦ sà
odzywkami taktycznymi – do pasa. 3♠
powinien Pan zalicytowaç np. z r´kà:
♠ A K W 8 5 4 ♥ D ♦ 10 8 7 6 ♣ D 7
Przeciwnikom na pewno w tym rozdaniu wychodzi cz´Êciówka treflowa lub
kierowa, a byç mo˝e nawet koƒcówka.
JeÊli spasujemy na 2♠, jest wielce prawdopodobne, ˝e lewy obroƒca wznowi licytacje. Natomiast licytujàc 3♠, postawimy przeciwnikom poprzeczk´ bardzo
wysoko i zapewne nie zaryzykujà ju˝
˝adnej akcji.
Inwitujemy koƒcówk´ przez zg∏oszenie koloru bocznego lub przez 2BA.
Kolor boczny jest pytaniem o uzupe∏nienie, zaÊ 2BA (forsuje) prosi partnera
o przelicytowanie swej karty – ujawnienie walorów w kolorach bocznych. 2BA
przekazuje sugestie gry bezatutowej,
choç nie jest to regu∏à. Szczegó∏owe
omówienie tematu wymaga osobnego
artyku∏u.
Czy Pana r´ka upowa˝nia do zg∏oszenia koƒcówki?

♠AK9854 ♥D ♦DW8 ♣A87
nale˝y koƒcówk´ zainwitowaç.
Szczególnà wartoÊcià jest ♥D, jeÊli
partner ma króla, b´dziemy mogli wyrzuciç przegrywajàcego trefla. PrzypuÊçmy, ˝e rozdanie wyglàda tak:
♠ AK9854
♠ D32
N
♥D
W E ♥K876
♦ DW8
♦ 10 5
S
♣ A87
♣K962
Wszystko jest OK. A jeÊli wyglàda tak:
♠ AK9854
♠ D32
N
♥D
W E ♥K876
♦ DW8
♦ K6
S
♣ A87
♣9632
kontrakt wygramy, gdy nie nastàpi atak
treflowy. Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika, ˝e najlepiej postàpimy, inwitujàc koƒcówk´ przez 3♣ (naturalne), by zabezpieczyç si´ przed groênym dla nas
wistem treflowym. Jak ma si´ zachowaç
E z powy˝szà r´kà, po licytacji;
1♠
3♣

2♠ (6–10 PU)
?

E ma 8 PC. Poniewa˝ otwierajàcy
ujawni∏ boczny longer treflowy (4+ karty), wi´c kolory czerwone sà u niego
krótkie. Dubleton karowy E straci∏ w tej
sytuacji na swej wartoÊci. Do tego jeÊli
otwierajàcy ma singletona, to jeden
z króli mo˝e okazaç si´ nieprzydatny.
Tak wi´c E powinien mieç powa˝ne
wàtpliwoÊci, czy inwit do koƒcówki przyjàç, ale nie powinien go te˝ odrzuciç, licytujàc negatywne 3♠. JeÊli zaÊ E zalicytuje warunkowe 3♦ – chcia∏bym, a boj´
si´, wtedy W zg∏osi koƒcówk´ i po wiÊcie pikowym lub kierowym ∏atwo jà wygra.
♦
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Olsztyn, 20-23 czerwca 2002
Hotel Star-Dadaj w Ramsowie
Program:
20 czerwca (czwartek)
17.00 – I Festiwalowy Turniej Par na maxy
21 czerwca (piàtek)
10.15 – II Festiwalowy Turniej Par na impy
16.00 – III Festiwalowy Turniej Par na maxy
20.30 – I Otwarty Turniej Par
22 czerwca (sobota)
10.00 – Grand Prix Polski – Turniej Par na
maxy, I sesja
16.00 – Grand Prix Polski – Turniej Par na
maxy, II sesja
23 czerwca (niedziela)
10.00 – VI Festiwalowy Turniej Par na impy
UWAGA: Codziennie z Dworca PKS
w Olsztynie autokar (mikrobus) firmy Star-Turist
dowoziç i odwoziç b´dzie uczestników na
miejsce rozgrywek. Odjazd z przystanku
i godz. 9.15, powrót oko∏o godz. 22.00. W
czwartek odjazd autokaru o godz. 16.15.

45 Ogólnopolski
Mityng Bryd˝owy
S¸AWA

2002

28 czerwca (piàtek)
20:00 Zapoznawczy rejonowy turniej par im.
Bogumi∏a Kapturkiewicza
29 czerwca (sobota)
15:00 I Kongresowy turniej par
20:00 I Wczasowy turniej par
30 czerwca (niedziela)
10:00 Kongresowy turniej par mikstowych – 1 sesja
10:00 Specjalny rejonowy turniej par im. Stefana
Wachnowskiego
15:00 Kongresowy turniej par mikstowych –
2 sesja
20:00 Bal bryd˝ystów – restauracja „Kormoran”
1 lipca (poniedzia∏ek)
15:00 II Wczasowy turniej par
20:00 Kongresowy turniej teamów „Puchar Lata” –
eliminacje
2 lipca (wtorek)
15:00 II Kongresowy turniej par
20:00 Kongresowy turniej teamów „Puchar Lata” –
fina∏y A, B, C
3 lipca (Êroda)
15:00 III Wczasowy turniej par
20:00 Kongresowy turniej teamów „Puchar Lata” –
pó∏fina∏ i fina∏ gr. A
4 lipca (czwartek)
10:00 Kongresowy turniej indywidualny
15:00 III Kongresowy turniej par
20:00 IV Wczasowy turniej par
5 lipca (piàtek)
15:00 IV Kongresowy turniej par
20:00 V Wczasowy turniej par
6 lipca (sobota)
15:00 V Kongresowy turniej par
20:00 VI Wczasowy turniej par
7 lipca (niedziela)
10:00 Po˝egnalny turniej teamów
10:00 Zakoƒczenie Mityngu. Wr´czenie nagród.
Szczegó∏owe informacje: www.lzbs.zbaszynek.pl

43
Âwiat Bryd˝a

Kàcik konwencji
Olgierd Rodziewicz

Precyzor

44

Jednym z wielu znanych podzia∏ów
bryd˝owej czeladzi jest podzia∏ na tzw.
„Naukowców” i „Naturalistów”. Podzia∏
powy˝szy bierze pod uwag´ podejÊcie
do licytacji, a wyra˝a si´ te˝ organizowanymi od czasu do czasu supermeczami
mi´dzy jednymi a drugimi.
Drogi Czytelniku, jeÊli nale˝ysz do tej
drugiej (wcale, uwa˝am, nie gorszej grupy), opuÊç po prostu ten artyku∏ i zajmij
si´ czymÊ, co lubisz robiç. JeÊli natomiast
lubisz konwencje, gad˝ety itp., to jest to
w∏aÊnie artyku∏ dla Ciebie!
W sekwencjach typu 1♥–2♥ czy
1♣–1♥–2♥ stawiamy sobie „odwieczne”
ju˝ pytanie, jak inwitowaç? Klasycznie, naturalnie (to w∏aÊnie naturaliÊci), poprzez
wy∏àczenia (wy∏àczeniowcy), zaje˝d˝ajàc
(blefiarze), poprzez wy∏àczenie kombinowane (kombinatorzy) czy poprzez krótkoÊci (poszukiwacze wy∏àczeƒ).
Tak˝e mojemu koledze, matematykowi z zami∏owania, informatykowi z zawodu, a przede wszystkim cz∏owiekowi
lubiàcemu rozwiàzywaç ∏amig∏ówki, problem ten nie dawa∏ spaç, a˝ do momentu, w którym wpad∏ on na poni˝sze rozwiàzanie, nazwane przeze mnie z racji
niebywa∏ej precyzji „Precyzorem”.
1♥
2♥
?
2♠ pytanie o krótkoÊç
2BA krótkoÊç pik
3♣ krótkoÊç trefl
3♦ krótkoÊç karo
3♥ taktyczne
4♣/♦ sk∏ad minimum 5-5, szlemikowe
Hmm, poczàtek taki znajomy, bodaj˝e jak w pomyÊlanym przez Wilhelma
Boczara Wy∏àczeniu dwustronnym. Polecam powy˝sze rozwiàzanie, gdy˝ pozwala szybko oceniç grajàce honory, tak
sam gram nawet od kilku lat z powodzeniem, ale nowum by∏a dla mnie dalsza licytacja po pytaniu o krótkoÊç.
1♥
2♥
2♠
???
2BA brak krótkoÊci
3♣ krótkoÊç trefl
3♦ krótkoÊç karo
Âwiat Bryd˝a

3♥
3♠

krótkoÊç pik
krótkoÊç pik i karta z którà zawsze
chcemy graç koƒcówk´
i tu dopiero tkwi „clou” konwencji, przy
braku bowiem krótkoÊci otwierajàcy ma
mo˝liwoÊç zainwitowaç jeszcze poprzez
swój kolor!
1♥
2♥
2♠
2BA
???
3♣ inwit poprzez trefle
3♦ inwit poprzez kara
3♥ inwit poprzez piki
Uff, widzisz Czytelniku, wszystko
sprzedane! Jedyny problem jest w tym,
aby konwencj´ zapami´taç. (Ja ju˝ pami´tam! Zagra∏em szlemika na 15% –
poszed∏, bo si´ pomyli∏em po raz pierwszy. Zagra∏em 4♥, bo si´ pomyli∏em po
raz drugi – bez trzech, ale za trzecim razem bez problemu zalicytowa∏em koƒcówk´ – i chodzi∏a).
W sekwencji 1♠–2♠ licytujemy podobnie, z tym, ˝e po pytaniu o krótkoÊç
poprzez 2BA odpowiedê 3♣ oznacza r´k´ równà, a 3♠ krótkoÊç trefl! Sekwencje
rozpoczynajàce si´ od otwarcia 1♣ mo˝na oczywiÊcie licytowaç analogicznie.
Na koniec dwa przyk∏ady:
Turniej par, impy. Obie przed, rozd. N.

♠ KD843
♥A87
♦ K85
♣ A6

N
W

E
S

1♠
2BA
3♦
4♠

♠ A 10 6 5
♥53
♦ D W 10 4
♣ 10 8 7

2♠
3♣
4♦
pas

2BA inwit, pytanie o krótkoÊç (krótkoÊç
karo np. nie musi byç dla nas dobra)
3♣ równy uk∏ad
3♦ najbli˝szy mo˝liwy naturalny inwit
4♦ ∏adna r´ka, a mo˝e partner licytuje do szlemika
Turniej par, impy. Obie przed, rozd. N.

♠ AW987
♥ A W 10
♦ KD
♣ 10 7 6

N
W
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E
S

♠ K 10 4
♥K432
♦ W6543
♣8

1♠
2BA
4♠

2♠
3♠
pas

2BA jak poprzednio
3♠ krótkoÊç trefl, ale nie supergóra (z
tym 4♣)
4♠ oczywista konkluzja
PS. Pozdrawiam Paw∏a Marka, mego
serdecznego koleg´, „Precyzora”, który
przedstawi∏ mi powy˝sze ustalenie,
i wszystkich „Naukowców”, którzy dotrwali do koƒca, a ka˝dego, który w parze zastosuje powy˝sze ustalenia, zapraszam permanentnie na ma∏e „co nieco”
na najbli˝szym turnieju, na którym si´
spotkamy!
♦

Pojedynek licytacyjny

R´ce E
R´ce W – str. 23, omówienie oraz
tabela wyników – str. 30
Wszystkie rozdania pochodzà
z turnieju na maksy.
1.
♠AD874 ♥D5 ♦KDW4 ♣98
2.
♠ A K D W ♥ A 5 3 2 ♦ A W 10 9 4 ♣ —
3.
♠ 5 4 3 2 ♥ K W ♦ A K W 10 8 ♣ A 3
4.
♠ W 5 ♥ 7 3 ♦ A 10 6 4 2 ♣ A K 10 5
5.
♠KD6 ♥KD92 ♦873 ♣D32
6.
♠ A 3 2 ♥ W 3 ♦ K D W 3 ♣ D 10 8 7
7.
♠W ♥D7 ♦AKW862 ♣A753
8.
♠ D 8 4 2 ♥ 8 3 ♦ W 10 6 ♣ A K W 5
9.
♠ 8 6 5 3 ♥ 10 8 5 2 ♦ 7 6 2 ♣ A 5
10.
♠W2 ♥A984 ♦W762 ♣D93

Varia
Wyniki Konkursu

Konkurs
Âwiata Bryd˝a nr 6/2002 – Problemy
1. Mecz; obie po partii, rozdawa∏ W.
Po licytacji:
Ty

N

E

S

pas
pas
1♣
pas
1 BA
pas
2♥
pas
3 BA
pas…
rozgrywasz (W) koƒcówk´ bezatutowà
z nast´pujàcà parà ràk:
Ty

dziadek

♠ K 10 9
♥95
♦ KDW6
♣ 6542

N
W

E
S

♠ A42
♥ D W 10 4
♦—
♣ A K D 10 9 8

Pierwszy wist (odmienny): ♠6. Zaplanuj
rozgrywk´ (jeÊli w pierwszej lewie
dodasz ze sto∏u blotk´, S do∏o˝y ♠W).
2. Mecz; NS po partii, rozdawa∏ N.
Przebieg licytacji:
Ty

N

E

S

—
1♥
pas
3 ♥1
3♠
pas
4♠
pas…
1 licytacja z bilansu
Rozgrywasz (W) koƒcówk´ pikowà
z nast´pujàcymi kartami:
Ty

dziadek

♠ AK9863
♥—
♦ D832
♣ D76

N
W

E
S

♠ D 10 5 4
♥A84
♦ 654
♣ A 10 4

Gracz N zawistowa∏ (odmiennie) ♥7.
U∏ó˝ plan swojego post´powania.
3. Mecz; obie po partii, rozdawa∏ N.
Po licytacji:
Ty

N

E

S

4. Mecz; WE po partii, rozdawa∏ S.
Po licytacji:
W

Ty

W

E
S

♠ K 10 2
♥D
♦ AK8
♣ 10 9 7 5 4 3

Obroƒca N zaatakowa∏ (odmiennie,
zrzutki odwrotne) ♥7, jego partner do∏o˝y∏
♥3, wzià∏eÊ lew´ ♥A. Szykujàc si´ do pokazania przeciwnikom kart, Êciàgnà∏eÊ ♠A.
Niestety, w lewie tej N zrzuci∏ ♥5. Jak
poprowadzisz dalszà rozgrywk´?

S

dziadek

Ty

♠ 10 7
N
W E ♥ A W 10 4
♦ W 10 9 8
S
♣A65
Ze sto∏u zosta∏a zagrana ♠9, wstawi∏eÊ ♠10 i wzià∏eÊ na nià lew´, jako ˝e rozgrywajàcy do∏o˝y∏ z r´ki ♠4. U∏ó˝ plan
swojej gry w obronie.
5. Mecz; obie po partii, rozdawa∏ W.
Przebieg licytacji:
W

N

Ty

S

pas
1♠
pas
2 ♥1
2
pas
3♣
pas
3 BA
pas…
1 5+♥, forsing na jedno okrà˝enie;
2 naturalne, nadwy˝ka
Twój partner (W) zawistowa∏ (odmiennie, zrzutki odwrotne) ♠9 i wy∏o˝ony
zosta∏ taki oto dziadek:
dziadek

♠ ADW32
♥D4
♦ W6
♣KDW7

dziadek

N

Ty

♠ 982
♥D983
♦ K3
♣ K D 10 4

—
3♥
pas
4♥
4♠
pas
6♠
pas…
rozgrywasz (W) szlemika pikowego z nast´pujàcymi r´kami:
♠ AD76543
♥A
♦ 9742
♣A

N

—
—
—
1 BA1
2
pas
2♣
pas
3 ♣3
pas
3 BA
pas…
1 15–17 PC; 2 Stayman; 3 brak starszej
czwórki, 5♣
Twój partner (W) zawistowa∏ (odmiennie)
♠5 i wy∏o˝ono nast´pujàcego dziadka:

Ty

♠ K54
N
W E ♥ A 10 2
♦ D73
S
♣8542
Ze sto∏u zosta∏ wstawiony ♠W. Zaplanuj swojà gr´ w obronie.
Rozwiàzania

Rozwiàzania przeÊlij w ciàgu miesiàca
pod adres redakcji. Czekamy na wasze listy!
e-mail: swiatbrydza@poczta.onet.pl
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Korekta wyników PUNKTACJI ROCZNEJ 2001
Po uwzgl´dnieniu nades∏anych reklamacji w
klasyfikacji zasz∏y nast´pujàce zmiany:
Pawe∏ Jakubicki (¸ódê)
3630 pkt.; 2. m-ce
Krzysztof Bednarz (Dàbr.Górn.) 3460 pkt.; 8. m-ce
Mariusz Nowak (P∏ock)
3420 pkt.; 11. m-ce
Najlepsi w KONKURSIE z nru 1/2002 ÂB
pkt.
1. Piotr Buczkowski (Sopot)
500
2. Grzegorz Bàk (¸ódê)
490
Mieczys∏àw Gajak (Warszawa)
490
4. Pawe∏ Jakubicki (¸ódê)
480
Wojciech So∏tysiak (Hrubieszów)
480
6. Krzysztof Bednarz (Dàbrowa Górnicza) 470
7. Wies∏aw Paszko ¸´czna)
460
Robert Sadowski (˚yrardów)
460
Janusz Wawrowski (Warszawa)
460
10. Micha∏ Kowalski (Âwidnik)
450
Tadeusz Maksymiuk (Zielona Góra)
450
Aleksander Topolewski (Bielsk Podlaski) 450
13. Wanda Furgala (Szczecin)
440
14. Tomasz Janczak (Warszawa)
430
15. Józef Dwornik (Olkusz)
420
Artur Lisicki (Grójec)
420
Tadeusz ¸agoda (Ostrowiec Âwi´tokrzyski) 420
18. Andrzej Andruszewski (Bytów)
410
19. Zygmunt Skiba (Mechanicsburg, USA)
400
20. Kazimierz BarciÊ (OÊwi´cim)
390
Jan Czekaj (G∏ogów)
390
22. Zygmunt Gieroƒ (Sosnowiec)
380
Teresa Olczyk-Drabczyƒska (˚yrardów) 380
Tadeusz Wielczek (Kraków)
380
Najlepsi w KONKURSIE z nru 2/2002 ÂB
pkt.
1. Grzegorz Bàk (¸ódê)
490
Janusz Wawrowski (Warszawa)
490
3. Mieczys∏aw Gajak (Warszawa)
470
Wojciech So∏tysiak (Hrubieszów) 470
5. Krzysztof Bednarz (Dàbrowa Górnicza) 460
Artur Lisicki (Grójec)
460
7. Pawe∏ Jakubicki (¸ódê)
450
Tomasz Janczak (Warszawa)
450
Zygmunt Skiba (Mechanicsburg, USA)
450
10. Andrzej Andruszewski (Bytów)
440
Wanda Furgala (Szczecin)
440
12. Józef Dwornik (Olkusz)
430
Wies∏aw Paszko (¸´czna)
430
13. Bernard Ossowski (Lublin)
420
Tadeusz Chmara (Sopot)
420
Jacek Rukoczki (Rzeszów)
420
16. Kazimierz BarciÊ (OÊwi´cim)
410
Tadeusz ¸agoda (Ostrowiec Âwi´tokrzyski) 410
Krystian Trubadur (Koszalin)
410
19. Mariusz Topolnicki (Elblàg)
400
Teresa Olczyk-Drabczyƒska (˚yrardów) 400
Wawrzyniec Luboƒ (Warszawa)
400
22. Zygmunt Gieroƒ (Sosnowiec)
380
23. Andrzej J´druszczak (Warszawa)
380
Wojciech Gierulczak (Warszawa
380
Tadeusz Âliwka (Poznaƒ)
380
UWAGA! Na zwyci´zców punktacji rocznej
i kwartalnych czekajà atrakcyjne nagrody. Medalistów ze stycznia i lutego prosimy o przes∏anie do
redakcji bryd˝owych minimetryczek (wiek, klub, tytu∏ klasyfikacyjny, od kiedy gra w bryd˝a, najwi´ksze
sukcesy) oraz zdj´ç – kolorowych i dobrej jakoÊci!
ZamieÊcimy je w otwieranej niebawem GALERII
ZWYCI¢ZCÓW.
Âwiat Bryd˝a
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Varia
Wojciech Siwiec

Konkurs
Âwiata Bryd˝a nr 4/2002 –Rozwiàzania problemów
1. Mecz; obie strony po partii, rozdawa∏ W.
Po jednostronnej licytacji rozgrywasz
(W) koƒcówk´ bezatutowà z nast´pujàcà parà ràk:
Ty

♠ A2
♥D43
♦ KDW3
♣ 10 8 6 4

dziadek

N
W

E
S

♠ W 10 7
♥A5
♦ 10 8 2
♣AK753

Gracz N zaatakowa∏ (odmiennie) ♥10.
Do∏o˝y∏eÊ ze sto∏u blotk´, S postawi∏
♥W, wzià∏eÊ lew´ ♥D w r´ce. Zaplanuj dalszà rozgrywk´.
Brakujàce wziàtki mo˝esz wyrobiç
w karach i treflach. Ale jeÊli trefle nie
dzielà si´ 2-2, b´dziesz musia∏ oddaç po
jednej lewie w ka˝dym z kolorów m∏odszych. A wówczas przeciwnicy mogà ob∏o˝yç Ci´ przez kiery. Tak˝e piki mogà
staç si´ dla Ciebie niebezpieczne – jeÊli
jako pierwszy zagra w nie obroƒca S.
Rozdanie pochodzi z meczu o mistrzostwo Êwiata. Renomowany amerykaƒski rozgrywajàcy zagra∏ w drugiej lewie w kara i ju˝ musia∏ przegraç kontrakt,
jako ˝e wszystkie cztery r´ce prezentowa∏y si´ tak:
Mecz; obie po partii, rozdawa∏ W.

♠ A2
♥D43
♦ KDW3
♣ 10 8 6 4
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♠3
♥ K 10 9 8 7 2
♦ 654
♣DW2
♠ W 10 7
N
W E ♥A5
♦ 10 8 2
S
♣AK753
♠ KD98654
♥W6
♦ A97
♣9

Gracz S zabi∏ pierwsze karo asem
i kontynuowa∏ kierem. Rozgrywajàcy pobi∏ ♥A, Êciàgnà∏ kara, a potem zgra∏ ♣A K.
Kiedy jednak okaza∏o si´, i˝ kontrola tego
ostatniego koloru znajduje si´ u N, W
musia∏ zadowoliç si´ oÊmioma wziàtkami.
Rozgrywk´ nale˝a∏o rozpoczàç
od Êciàgni´cia ♣A K (pami´tajàc przy
tym o odblokowaniu si´ ♣8 z r´ki). KieÂwiat Bryd˝a

dy okaza∏oby si´, i˝ trefle sà zaci´te przez
gracza N, trzeba by by∏o od razu zagraç
w ten kolor po raz trzeci (aby w pierwszej kolejnoÊci wytràciç dojÊcie do r´ki
niebezpiecznego, czyli wyrabiajàcego sobie forty przeciwnika). Przy rozk∏adzie
kart z diagramu – kiery roz∏o˝one 6-2
z longerem u N, a ♦A u S) – kontrakt zosta∏by zrealizowany (rozgrywajàcy zabi∏by drugà rund´ kierów asem i dopiero
teraz zagra∏by w kara).
A gdy stoper treflowy ujawni∏by si´
w r´ce S, rozgrywajàcy zagra∏by nast´pnie w karo, aby i w tym przypadku szybko wytràciç hipotetyczne dojÊcie do r´ki
N (♦A).
2. Turniej na maksy; obie strony
przed partià, rozdawa∏ E.
Przysz∏o Ci (W) rozgrywaç szlemika
bezatutowego z nast´pujàcymi kartami:
Ty

♠ ADW3
♥AW95
♦ 762
♣ D6

dziadek

N
W

E
S

♠ 86
♥ 10
♦ AKD8
♣ A K 10 9 7 5

Gracz N odda∏ – wszystko wskazuje
na to, ˝e atakujàcy – wist ♥4 (odmienny,
zrzutki odwrotne), S wstawi∏ na trzeciej
r´ce ♥D, zabi∏eÊ ♥A. U∏ó˝ dok∏adny
plan dalszej rozgrywki.
Je˝eli trefle dzielà si´ 3-2, masz gwarantowane dwanaÊcie lew (gdy oddasz
wziàtk´ na ♥K), sà jednak problemy
z komunikacjà. Gdy np. zagra∏byÊ ♣D
i blotk´ trefl do asa, nie zdo∏a∏byÊ ju˝ wyrobiç sobie dodatkowej lewy kierowej.
A kiedy w drugiej lewie odwróci∏byÊ ♥9
z r´ki, nie dysponowa∏byÊ bezpiecznà
wyrzutkà ze sto∏u. JeÊli bowiem trefle sà
roz∏o˝one niekorzystnie, b´dziesz potrzebowa∏ zarówno obu dziadkowych
pików, jak i znajdujàcej si´ tam ♦8. Jeszcze wi´kszym b∏´dem by∏oby, rzecz jasna, pozbycie si´ ze sto∏u blotki treflowej
(ca∏y czas bowiem Twoja podstawowa
szansa na sukces to wzi´cie szeÊciu lew
treflowych).
¸atwo rozwià˝esz swoje problemy,
je˝eli sprawdzisz podzia∏ trefli, nie tracàc
nr 6 (145) czerwiec 2002

przy tym bocznego dojÊcia do r´ki. Zagraj zatem blotk´ trefl do króla,
a potem blotk´ do ♣D w r´ce. Wygrasz wówczas szlemika nawet przy takich r´kach przeciwników:
N: ♠ 9 7 5 2 ♥ K 8 7 4 2 ♦ W 9 3 ♣ 2
S: ♠ K 10 4 ♥ D 6 3 ♦ 10 5 4 ♣ W 8 4 3.
3. Mecz; obie po, rozdawa∏ W.
Licytacja by∏a burzliwa:
Ty

1 BA1
3♠
pas
6♠
pas…

N

2 ♥2
5♣
6♣
pas

E

S

ktr.3
5♠
pas6 (?)
pas

2 BA4
ktr.5
pas
ktr.

15–17 PC; 2 dwukolorówka: 5+♥-5 ♣/♦; 3 kontra negatywna; 4 wywo∏anie koloru m∏odszego w r´ce partnera;
5 kontra karna; 6 pas forsujàcy
W jej efekcie rozgrywasz (W) szlemika pikowego z kontrà, dysponujàc nast´pujàcymi walorami:
1

+

Ty

dziadek

♠ AK85
♠ D432
N
♥A3
W E ♥K542
♦ A 10 7 5
♦ KW863
S
♣ 432
♣—
Pierwszy wist (odmienny): ♣A. U∏ó˝
plan swojego post´powania.
Gracz S skontrowa∏ 6♠, mimo i˝ jego
partner uchyli∏ uprzednio karnà kontr´ na
5♠, w r´ce S powinieneÊ zatem spodziewaç si´ obecnoÊci wszystkich pi´ciu
brakujàcych Ci atutów. Najbardziej
prawdopodobny rozk∏ad r´ki N to 0-5-1-7 (z ma∏ymi szansami na jeszcze wi´ksze
wybryki: 0-5-0-8 bàdê 0-6-0-7). W
Êwietle powy˝szego Twoja ♠8 mo˝e
okazaç si´ kartà bezcennà.
Po przebiciu na stole króla treflowego powinieneÊ Êciàgnàç ♦K.
Gdy u obroƒcy N ujawni si´ w tym kolorze renons, wykonasz wskazane impasy
i weêmiesz cztery lewy karowe. W mi´dzyczasie przebijesz na stole jeszcze dwa
trefle i Êciàgniesz jednà lew´ kierowà. A
potem wyjdziesz z dziadka piàtym karem,
neutralizujàc pot´˝nà zacink´ atutowà u S

Varia
(nie b´dziesz Êciàga∏ drugiego kiera, gdy˝
zosta∏by on na pewno przebity).
Je˝eli zaÊ, co jest bardziej prawdopodobne, obaj obroƒcy do∏o˝à do ♦K do koloru,
w nast´pnych lewach wykonasz impas
dziesiàtkà karo w r´ce, przebijesz
w dziadku trefla, wrócisz do r´ki ♦A,
przebijesz w dziadku trefla, Êciàgniesz
♥A, a potem ♥K i wyjdziesz ze sto∏u
kierem. U S pozostanà wówczas same
piki, b´dzie wi´c on musia∏ przebiç kiera starszym atutem. Nadbijesz w r´ce
♠K, zagrasz pika do damy w dziadku
i wyjdziesz stamtàd ostatnim kierem.
Je˝eli S przebije go wysokim pikiem,
zrzucisz z r´ki jej ostatnie karo. I zostanà Ci w niej ♠A 8, a prawy obroƒca
b´dzie musia∏ wyjÊç z uk∏adu ♠W 7. A
gdy S przebije czwartego kiera ma∏ym
pikiem, nadbijesz w r´ce ♠8 i równie˝
b´dziesz ju˝ w domu.
Oto pe∏ny rozk∏ad kart w tym dramatycznym rozdaniu:
Mecz; obie po partii, rozdawa∏ W.

♠ AK85
♥A3
♦ A 10 7 5
♣ 432

♠—
♥ D W 10 8 6
♦9
♣ A K 10 8 7 6 5
♠ D432
N
W E ♥K542
♦ KW863
S
♣—
♠ W 10 9 7 6
♥97
♦ D42
♣DW9

4. Mecz; strona NS po partii, rozdawa∏ S.
Po licytacji:
W

N

Ty

S

—
—
—
1♣
pas
2♣
pas
2 BA
pas
3 BA
pas…
Twój partner (W) zaatakowa∏ ♠D (wist
odmienny, zrzutki odwrotne) i wy∏o˝ony
zosta∏ nast´pujàcy dziadek:
dziadek

♠ 762
♥AD5
♦ 732
♣ A D W 10

pi´ciu pików, powinien w drugiej lewie
zmieniç wist na kierowy. Rozgrywajàcy
doda∏ z r´ki ♠8. Zgodnie z Twojà sugestià, gracz W wyszed∏ wówczas w ♥7. Z
dziadka do∏o˝ono ♥5. Zaplanuj swojà
dalszà gr´ w obronie.
Rozdanie nie powinno ju˝ mieç dla
Ciebie ˝adnych tajemnic. Rozgrywajàcy
posiada ♠A K 8, trzy lub cztery kiery oraz
szeÊç lub siedem kart w kolorach m∏odszych, w tym króla z damà karo. Je˝eli S
ma w karach pi´ç kart, nie ob∏o˝ysz go.
Ale posiadajàc tylko cztery (lub mniej) kara, po drodze do planowanego sukcesu
przeciwnik b´dzie musia∏ straciç dwa tempa, oddajàc Ci lewy (i dajàc dojÊcia) na ♦A
oraz ♣K. Do tej pory wzi´liÊcie ju˝ dwie
lewy, teraz wi´c, gdy spe∏ni si´ optymistyczny scenariusz, b´dziesz potrzebowa∏
jeszcze tylko jednej dodatkowej wziàtki.
Zabij zatem pierwszà rund´
kierów – najlepiej królem, aby potem dodatkowo pogrà˝yç przeciwnika –
i kontynuuj blotkà tego koloru.
Gdy dojdziesz honorem w którymÊ
z kolorów m∏odszych (bij od razu!,
choç, ÊciÊle mówiàc, wolno Ci przepuÊciç jednà, i tylko jednà, rund´ kar), zagraj w kiera raz jeszcze. A gdy potem dostaniesz si´ kolejny raz do
r´ki (drugim honorem w kolorach
m∏odszych), Êciàgniesz ♥W, obk∏adajàc kontrakt i pora˝ajàc przeciwników.
A oto ca∏e rozdanie:
Mecz; strona NS po partii, rozdawa∏ S.

♠ DW94
♥872
♦ 654
♣ 932

♠ 762
♥AD5
♦ 872
♣ A D W 10
N
W

E
S

♠ AK8
♥ 10 6 4
♦ K D 10 9
♣854

♠ 10 5 3
♥KW93
♦ AW3
♣K76

5. Turniej na maksy; obie strony po
partii, rozdawa∏ W.
Po licytacji:
Ty

♠ 10 5 3
N
W E ♥KW93
♦ AW3
S
♣K76
Ze sto∏u blotka, doda∏eÊ zniech´cajàcà ♠10! – je˝eli bowiem partner nie ma

W

1♥
pas
pas
pas

N

pas
pas
3♦
pas

Ty

2♣
2♥
3♥
ktr.

S

2♦
pas
4♦
pas…

Twój partner (W) zaatakowa∏ ♦A i ujrza∏eÊ nast´pujàcy stó∏:
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dziadek

♠ W 10 6 5 2
♥W532
♦ K43
♣4
Ty

N
W

E
S

♠ AK9
♥D96
♦ 98
♣ W 10 9 8 5

W drugiej lewie W kontynuowa∏ ♦5
(wist odmienny, zrzutki odwrotne). Rozgrywajàcy utrzyma∏ si´ w r´ce ♦D i wyszed∏
stamtàd ♠D. Twój partner do∏o˝y∏ ♠7.
U∏ó˝ plan swojej gry w obronie.
Zagraniem „normalnym” by∏oby zabicie ♠D królem i wyjÊcie w trefle, z nadziejà, i˝ partner ma tym kolorze asa
(wzi´libyÊcie wówczas trefla, karo, dwa
piki oraz – byç mo˝e – kiera). Ale w przypadku, gdy rozgrywajàcy posiada zarówno ♣A, jak i ♥A – taka obrona pozwoli∏aby mu na ∏atwe wygranie kontraktu.
Przeciwnik zabi∏by bowiem trefla asem,
powtórzy∏by pika – i ju˝ dysponowa∏by na
stole trzema fortami w tym ostatnim kolorze oraz dojÊciem atutowym tam˝e.
Oto przyk∏adowy rozk∏ad kart:
Turniej na maksy; obie po, rozdawa∏ W.

♠ 743
♥ K 10 8 7 4
♦ A5
♣ KD3

♠ W 10 6 5 2
♥W532
♦ K43
♣4
♠ AK9
N
W E ♥D96
♦ 98
S
♣ W 10 9 8 5
♠ D8
♥A
♦ D W 10 7 6 2
♣A762

Ca∏y sekret tego rozdania to policzenie lew, jakie mo˝e w nim wziàç rozgrywajàcy. Ma on pi´ç wziàtek atutowych
w r´ce i jednà przebitkowà w dziadku,
do pe∏ni szcz´Êcia potrzebuje zatem a˝
pi´ciu lew w kolorach bocznych. Powiedzmy, ˝e przepuÊcisz pierwszà rund´
pików. Przeciwnik dostanie wówczas
jednà wziàtk´ w tym kolorze, ale wi´cej
lew ju˝ sobie w nim wyrobiç nie zdo∏a.
Aby zrobiç swoje, rozgrywajàcy b´dzie wtedy musia∏ wziàç a˝ trzy lewy
w kierach i treflach. A to jest – mo˝esz to
stwierdziç na podstawie licytacji – zgo∏a
nieprawdopodobne.
PrzepuÊç wi´c ♠D – ob∏o˝ysz
wówczas kontrakt zawsze, kiedy tylko
jest on do po∏o˝enia mo˝liwy.
♦
Âwiat Bryd˝a
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Varia
Stefan Jacek Berwid

KMP’2002, kwiecieƒ
W kwietniu startowa∏o 1125 par. Pojawi∏ si´ nowy organizator w Kanadzie,
Pan Andrzej Koliƒski zgromadzi∏ 17 par
w sekcji TO2. Przestano organizowaç
KMP w Bia∏ymstoku, Opolu i Piotrkowie
Trybunalskim. Nadal nie gra Cz´stochowa ani Szczecin.

te˝ 3-3, wi´c kto zalicytowa∏ 6♥, ten
wygra∏ 99%. 4♥ zagra∏o 35 par, zdobywajàc 86%; a˝ 420 par (81%) zagra∏o
3BA za 59%. JeÊli kiery i kara nie sà 3-3, to grajàc kontrakt kierowy, bierzemy
lew´ wi´cej.

♠7
♥AD74
♦ 82
♣ AK9854

♠ KD
♥W95
♦ W 10 6 4 3
♣732
♠ W 10 8 6 2
N
W E ♥K83
♦ AK95
S
♣W
♠ A9543
♥ 10 6 2
♦ D7
♣ D 10 6

♠ D9753
♥W653
♦ 943
♣D

W turnieju pojawi∏o si´ rozdanie,
„nomen omen” nr 13, w którym 8 par
mog∏o narzekaç na pecha. M∏odszym
kolegom przypominam, ˝e s∏ynny w∏oski
Blue Team zawsze licytowa∏ szlemiki na 7
atutach, gdy atu dzieli∏o si´ 3-3, jak
w tym rozdaniu. Poniewa˝ ♣ dzieli∏y si´

Nr 17; rozdawa∏ N, po partii nikt.

♠ D 10
♥W82
♦ 10 4
♣AKD954
♠ A87
♠ K6
♥ K D 10 7 5 4 3 W N E ♥ A 6
♦5
♦ DW8632
S
♣ 32
♣ 10 8 6
♠ W95432
♥9
♦ AK97
♣W7

Nr 15; rozdawa∏ S, po partii NS.

Nr 13; rozdawa∏ N, po partii obie.

gra∏o 11 par za 30,87%, 4 lub 5♣
z kontrà zagra∏y 183 pary za 58,94%,
6♣, przewa˝nie z kontrà, za 83,46%,
zagra∏o tylko 85 par, to 16,2% startujàcych par.

♠—
♥D842
♦ AD7652
♣973
♠ A K W 10 4
N
W E ♥ A 10 9 7
♦ K 10 8
S
♣8
♠ 862
♥K
♦W
♣ A K W 10 6 5 4 2

Mia∏em ju˝ nie pisaç o licytacji kontraktów premiowych na wy∏àczeniu koloru lukowego, ale przysz∏o rozdanie,
w którym, jak si´ dowiedzia∏em, 6♣ by∏o licytowane w obronie kontraktu pikowego, a nie w ataku.
3♠ pozwoli∏o graç 19 par za 2,99%,
4♠ ob∏o˝y∏o 117 par za 20,97%, 4♣ za-

W tym rozdaniu mo˝na wygraç 3♠ na
NS i 4♥ na EW.
4♥ wygra∏o 67 par za 92,12%, 3♥
wygra∏o 35 par za 76%, przegrany kontrakt kierowy zagra∏o 11 par za 39,23%,
przegrany kontrakt pikowy zagra∏o 87
par za 58,93%, 3♠ wygra∏y 74 pary za
73,66%, 4♠ wygra∏o 78 par za 90,99%.
Pozosta∏e pary pob∏àdzi∏y w licytacji. ♦

8 kwietnia 2002 Turniej Nr 4

Wyniki KMP, kwiecieƒ
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M-ce
1 J. Kadula – J. Znamirowski
2 A. Majsterek – W. Olszewski
3 P. Ko∏uda – A. Sarniak
4 F. Domagalski – D. Orlenko
5 P. Jassem – P. Jassem
6 M. Skulimowski – K. Wilk
7 M. Haczewski – A. Wujków
8 A. Paradowski – S. Róg
9 J. Dusza – J. Grabowski
10 P. Kos – J. Przyby∏owski
11 T. Krupiƒski – L. SadoÊ
12 G. O˝ga – I. Regu∏a
13 T. Bednarek – J. Radomski
14 D. Kulpiƒski – W. Szczepanek
15 B. Onisk – G. Spayda
16 T. Sobecki – W. Szumniak
17 M. Beênic – J. Tur
18 A. Ciechomski – C. Czy˝kowski
19 B. Drobny – A. Grynder
20 T. Derba – J. Sadowski

Âwiat Bryd˝a

%
69.95
68.58
68.43
68.12
67.50
66.66
66.65
66.32
66.26
66.12
65.48
65.44
65.29
65.20
65.00
64.79
64.75
64.57
64.36
64.36

pkl
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

M. Kalinowski – T. WiÊniewski
J. Buchacz – J. Podkaƒski
S. Adamiec – Z. Szanfisz
T. Nowakowski – Z. Przybylski
A. Borkowski – M. Piotrowski
J. MaÊlanka – W. S´kowski
Z. Borkowski – M. Piwowarczyk
A. Grela – J. Matuszewski
J. Ludwiczak – J. Sosiƒski
S. Mutor – Z. Seniuta
M. Jaworski – K. Zajàczkowski
J. Borowiƒski – L. Mielczarek
A. Garcarek – K. Pacholczyk
G. Brewiak – J. Piasecki
W. Feldman – M. Kupnicki
J. Arciszewski – T. Jarmoliƒski
P. Katarzyƒski – T. Pawluk
M. Piasecki – J. Rymwid
J. Janik – A. Poznysz
J. Buszyƒski – H. Mizera
J. Morawiec – M. Morawiec
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Komisarz KMP'2002 S. Jacek Berwid
64.18
64.05
63.91
63.91
63.85
63.72
63.53
63.24
63.21
63.02
62.99
62.98
62.74
62.73
62.68
62.67
62.43
62.39
62.32
62.14
62.12

60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

¸. Rokita – P. Wybiera∏a
S. Maul – S. Szuba
W. Kozicki – J. Matuszewski
L. Struzik – K. Zaród
B. Lesiƒski – W. Walkiewicz
B. Lasota – S. Stawski
L. Rakowski – A. Zapa∏owski
A. Pilarski – A. Redzimski
A. Ksi´˝ki – B. Natkaƒski
H. Choiƒski – R. Majewski
K. Kulas – M. Macielak
D. Hocheker – R. Kierznowski
P. Korecki – K. Wójcik
A. Grygier – Z. Grygier

62.10
62.03
61.96
61.91
61.89
61.87
61.83
61.80
61.73
61.72
61.69
61.63
61.56
61.54

Ârednia = 577 * 30 = 17,310
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym
z dok∏adnoÊcià do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych
uwzgl´dnione.

18
16
14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Varia

Wyniki
Kongres „Wiosenny” im. Ryszarda Kapelaƒskiego
OTP Wiosenny, ¸ódê, 24.03.2002
m-ce 47 par
wk/okr
1 J´drychowska D. – Zdzienicki A
11.0 LD
2 Beliniak J. – Rolczak P.
2.5 LD
3 Moszyƒski J. – Szyd∏owski S.
14.0 LD
4 Makaruk J. – Niedzielski P.
19.0 LD
5 Miko∏ajczyk E. – Ronke J.
19.0 LD

%
62.46
59.29
57.79
57.20
56.27

pkl
20
18
16
14
12

%
63.66
61.97
61.90
60.90
58.26
57.72

pkl
32
29
27
24
22
20

X Kongres Bryd˝owy „Uniwersa∏ Po∏aniecki”, Po∏aniec, 3–4.05.02

B∏´kitna Wst´ga Odry

I Mityngowy Turniej Par im. Leszka Chrzanowskiego
V turniej eliminacyjny z cyklu Grand Prix Polski, Wroc∏aw, 3 maja 2002 r.
m-ce 125 par
wk/okr
%
pkl
1 B. Wegner – D. Wincenty
7.0 DS/7.0 DS 60.50 41
2 J. MÊcisz – M. Szuka∏a
7.0 PO/12.0 PO 60.35 39
3 P. Walczak – L. Majdaƒski
12.0 ¸D/4.0 OP 59.34 37
4 S. M∏ynarczuk – A. Rutkowski
18.0 WA/18.0 WA 58.73 35
5 A. Robak – A. Wojtusiak
7.0 ÂL/7.0 ÂL
58.33 33
6 G. Brewiak – K. Michalik
12.0 ¸D/12.0 ¸D 58.27 31
7 A. Gawron – T. Jaworski
7.0 DS/4.0 DS 58.21 29
8 C. Balicki – J. Pszczo∏a
18.0 DS/18.0 WP 57.93 27
9 M. Krupowicz – C. Krzemiƒski 12.0 WA/12.0 SL 57.86 25
10 P. Wittenbeck – R. Czeczko
4.0 DS/7.0 DS 57.76 23
11 J. Baranowski – M. Wittenbeck 4.0 DS/4.0 WR 57.03 21
II Mityngowy Turniej Par na impy im. Leopolda Hartmana, 4 maja 2002 r.
m-ce 88 par
wk/okr
impy pkl
1 A. Augustyƒska – J. Kowal
1.5 MP/4.0 MP 90.00 41
2 B. Wegner – D. Wincenty
7.0 DS/7.0 DS 81.00 39
3 M. Fechner – M. Robak
1.0 DS/1.0 DS
64.00 37
4 S. Lewkowicz – K. Wójcik
4.0 DS/4.0 DS 59.00 35
5 K. Buras – G. Narkiewicz
7.0 BB/7.0 PL 55.00 33
6 L. Kostecki – M. Grodzki
4.0 DS/2.5 DS 54.96 31
7 D. Rymaszewski – M. Korszorsz 4.0 DS/1.5 DS 52.00 29
8 C. Balicki – J. Pszczo∏a
18.0 DS/18.0 WP 47.00 27
III Mityngowy Turniej Par, Wroc∏aw, 3-5 maja 2002 r.
m-ce 86 par
wk/okr
%
1 L. Majdaƒski – A. Aleksandrzak
4.0 OP/7.0 OP 70.51
2 J. G∏adysz – R. Biel
7.0 DS/4.0 DS 64.14
3 A. Orlovich – V. ˚huravel
5.0 BLR/5.0 BLR 61.58
4 S. Go∏´biowski – M. Wr´czycki 18.0 WR/7.0 WR 61.02
5 C. Balicki – J. Pszczo∏a
18.0 DS/18.0 WP 60.82
6 B. Mazur – R. Zab∏ocki
7.0 DS/1.5 OP
60.17
7 D. Kwiatkowska – U. Za∏uska
2.5 DS/2.5 DS
60.11
8 K. Buras – G. Narkiewicz
7.0 BB/7.0 PL
60.10
Turmiej dru˝ynowy, Wroc∏aw, 5 maja 2002 r.
m-ce 24 teamy
wk/okr
VP
1 OKRUTNIK
LD/¸D/MAZ
83.0
C. Okrutnik, W. Niciƒski, R, Nowicki, A. Suwik
2 BURAS
BB/PL/WA/WR
81.0
K. Buras, G. Narkiewicz, P. Lutostaƒski, M. Wittenbeck
3 CRONIX-AZS PWR
DS/WR
80.0
C. Balicki, J. Baranowski, S. Go∏´biowski, M. Wr´czycki
4 OLO
DS
77.0
J. Âlipek, A. Kud, R. Biel, M. Rajca
5 HIPSZER
DS
77.0
R. Hipszer, M. Markowski, B. Wegner, D. Wincenty

Mistrzostwa Okr´gu Teamów
m-ce 15 teamów
1 R. Konieczny - T. Latos, M. Lewiƒski - L. Welik
2 K. Gusowski - L. ¸aniewski, S. Kucharski - R. Wachowiak
3 M. Haczewski - A. Wujków, A. Maciejewski - J.Âmieszek
4 W. Jab∏oƒski - J. Nawrocki, J. Plewa - T. Stalewski
5 W∏. Langer - R. Rapicki, J. Gliszczyƒski - J. Micha∏owski

pkl
26
22
18
14
10

VP
148
147
138
128
124

pkl
14
10
6
4
2

Mityngowy Turniej par na zapis maksymalny
m-ce 38 par
%
1 S. Janik - J. Przybysz
Pi∏a
2 A. Skop - A. Wujków
Bydgoszcz
3 J. Gliszczyƒski - J. Mas∏oƒ
Chojnice / Toruƒ
4 L. ¸aniewski - J. Âmieszek
Bydgoszcz

pkl
63,75%
63,47%
63,00%
62,66%

17
15
13
11

Mityngowy Turniej par na zapis Êredni
m-ce 38 par
imp
1 A. Wujków - J. Mas∏oƒ
Bydgoszcz / Toruƒ
2 J. Szczuka - P. Szczuka
Bydgoszcz
3 Cz. Ko∏aczyƒski - M. Stanek
Bydgoszcz
4 J. Fràckowiak - A. Koz∏owski
Rogowo
5 J. Gliszczyƒski - J. Jurski
Chojnice / Toruƒ

pkl
73,15
63,00
50,00
37,40
34,00

16
14
12
10
8

¸àcznie
Toruƒ
62,53%
Byd./Tor.
59,73%
Che∏mno/S∏upsk 58,33%
Bydgoszcz
57,68%
Gdaƒsk
56,19%

Grand Prix Ostro∏´ki 2002, 28.04.2002
Turniej par – impy o Puchar ˚AGIEL S.A.
m-ce 64 pary
wk/okr
1 Z. Kaczorowski – W. Morawski
4.0 CI/4.0 CI
2 S. Grzejdziak – I. Grzejdziak
4.0 WA/12.0 WA
3 E. Majewski – K. Ko∏acz
4.0 WA/4.0 WA
4 H. Kosianko – Z. Kowalewski
7.0 WA/4.0 WA
5 R. Kierznowski – A. Luçko
18.0 OL/12.0 ¸D
6 W. Ilnicki – W. Burakowski
12.0 WA/7.0 WA

Turniej na zapis Êredni
m-ce 55 par
1 B Czarska – P Stefanów
2 M Pietraszek – J Znamirowski
3 P Roik – R Zych
M Atalski – J Weso∏owski
5 A Luçko – A Knawa
6 M Rojkowicz – R Styga

wk/okr
4.0 MPL
19.0 PKA
8.0 MPL
8.0 LU
19.0 ÂW
4.0 PKA

impy
57.04
50.00
49.00
49.00
45.63
38.00

pkl
23
20
18
15
13
11

Turniej na zapis maksymalny
m-ce 57 par
1 S. Bujak – P. Opozda
2 Z. Borkowski – M. Piwowarczyk
3 R. JaÊkiewicz – S. JaÊkiewicz
4 A. Luçko – A. Knawa
5 P. Roik – R. Zych
6 J. Biegalski – W. Pytko

wk/okr
3.0 ÂW
8.0 ÂW
8.0 MPL
19.0 LD/ÂW
8.0 MPL
5.5 ÂW

%
61.67
61.12
60.33
60.26
58.86
58.57

pkl
25
22
20
17
15
13

Turniej G∏ówny
m-ce 32 pary
1 J. Janowski – M. Tutka
2 P. Roik – R. Zych
3 R. Styga – B. Rojkowicz
4 M. Atalski – J. Weso∏owski

wk/okr
19.0 ÂW
8.0 MPL
4.5 PKA
8.0 LU/ZA

%
60.91
59.72
59.08
57.53

pkl
15
13
11
9

Turniej na impy o Puchar Dyr. Muzeum Romantyzmu
m-ce 66 par
wk/okr
1 M. Doroszuk – B. Lesiƒski
4.0 OL/4.0 OL
2 M. Cichocki – P. ˚urakowski
12.0 OL/12.0 OL
3 Z. Kaczorowski – W. Morawski
4.0 CI/4.0 CI
4 J. Wielechowska – K. Wielechowski4.0 OS/4.0 OS
5 A. Kondeja – J. Koper
7.0 WA/7.0 WA
Sylwester M. – A. Rutkowski
18.0 WA/18.0 WA

impy
65.00
64.00
59.00
56.00
43.00
43.00

pkl
32
30
28
26
24
24

Turniej o Puchar Wójta Gminy OPINOGÓRA
m-ce 69 par
wk/okr
1 S. M∏ynarczuk – A. Rutkowski
18.0 WA/18.0 WA
2 A. Kondeja – J. Koper
7.0 WA/7.0 WA
3 A. Wojtyra – R. Wojtyra
4.0 WA/7.0 WA
4 Z. Bednarek – J. Romaƒski
4.0 CI/4.0 CI
5 J. Wielechowska – K. Wielechowski4.0 OS/4.0 OS
6 A. Ostrowska – P. Nowak
2.5 P¸/4.0 P¸
7 W. Andruk – S. Rokicki
1.0 WA/1.0 WA
8 J. Kowalewski – B. Zakrzewski
4.0 SU/4.0 LM

%
64.31
62.69
61.61
60.99
59.10
57.83
57.69
57.60

pkl
32
30
28
26
24
22
20
18

Mityng Uznamski, ÂwinoujÊcie 03-05.05.2002 r.
TURNIEJ PAR na IMPy
m-ce 42 pary
wk/okr
impy
1 A. Swatler – W. Tomasiak
12.0 SZCZ/7.0 SZCZ 60.00
2 A. Górski – M. Zaborowski
7.0 SZCZ/7.0 SZCZ 55.00
3 M. Pasternak – K. Araszkiewicz 12.0 S¸UP/7.0 S¸UP 54.00
4 K. Szlachta – T. Rusiecki
7.0 SZCZ/2.5 SZCZ 49.00
5 A. Downar-Zapolski – D. Wroƒski 4.0 GORZ/2.5 GORZ 33.00

pkl
18
16
14
12
10

II OTP ROMANTYZM i BRYD˚
pkl
41
39
37
35
33
31
29
27

Mityng „¸uczniczki”, Bydgoszcz, 2–4.5.2002

XXXIX OTP „¸uczniczka”
m-ce 46 par
1 C. Bo∏àdê - J. Chat∏as
2 G. Rojewski - R. Szczepaƒski
3 G. Balcerowicz - R. Konopka
4 L. Hejne - J. Âmieszek
5 W. Kaliƒski - A. Kasprzak

Turniej par – maksy o Puchar Starosty Ostro∏´ckiego
m-ce 65 par
wk/okr
1 I. Chodorowska – J. Chodorowski12.0 WA/12.0 WA
2 J. Wielechowska – K. Wielechowski4.0 OS/4.0 OS
3 S. M∏ynarczuk – A. Rutkowski
18.0 WA/18.0 WA
4 A. Sarniak – M. Sarniak
4.0 WA/2.5 WA
5 Z. Olszewski – A. Topolski
2.5 OS/7.0 OS
6 T. O˝ug – W. Sk∏adanowski
4.0 WA/2.5 WA

pkl
31
28
26
23
21
19

Zakopane, 12–14.04.2002
Turniej par na IMP-y
m-ce 36 par
1 M. Kowalko – A. Pluta
2 K. Jakubowicz – Klimczyƒski
3 Chybowski – Dolega
K. Góra – A. Sejad
5 D. Górny – L. Herman
Turniej par na MAX-y
m-ce 36 par
1 A. Macewicz – D. Regu∏a
2 M. ¸uczków – K. Widocki
3 A. Biernat – W. Biernat
4 K. Góra – A. Sejad
5 J. Bors – J. Jarzàb

%
59.58
59.01
58.81
58.50
56.56
56.18
55.22

pkl
22
20
18
16
14
12
10

RA
GR
SI
JA
IL/OP

IMP
51.00
49.00
46.00
46.00
44.00

OP
OP
KR
JA
GR

%
65.00
57.53
57.47
56.51
55.96

Czerwiec
1.06
7–9.06
7–9.06
9.06
10.06
15–29.06
20–23.06

15

22.06

125.0

11

123.0

7

28.06–7.07
29–30.06

Turniej par ZAPOZNAWCZY
m-ce 27 par
wk/okr
%
1 S. Kulesza – S. Szcze∏kun
7.0 KAM/2.5 Â-CIE 60.36
2 S. K∏osiƒska – R. K∏osiƒski
1.5 SZCZ/4.0 SZCZ 58.74
3 A. Kaczmarek – J. Klimentowski .5 W-WA/.5 W-WA 57.96
4 A. Górski – M. Zaborowski
7.0 SZCZ/7.0 SZCZ 57.32
5 E. Rodziewicz – C. Serek
1.0 POZN/2.5 POZN 56.53

pkl
11
9
8
7
6

%
61.43
58.25
58.25
57.99
56.94
56.92

3.0
25.0 ÂW/BB
19.0 KL
14.0 KL
2.5 LD
14.5 KA
19.0

Turniej teamów
m-ce 17 dru˝yn
VP
1 WARMIA
I¸/OP
165,00
D. Górny,L. Herman, Pasek, MiÊkiewicz
2 GRÓJEC
GR
161.00
J. Jarzàb, J. Bors, J. Skarpetowski, A. ¸awniczak
3 JASTRZ¢BIE
JA
156,00
K. Góra, A. Sejut, G. Czeremcha, K. Wasiak
4 RAYMUND
WA/¸D
152,00
R. Kortoniuk, J. Bratoszewski, B. Rembisz, M. Staƒczyk

128.0

KRAK
KRAK
JORD
KRAK
NS
KRAK

4
2

Mistrzostwa Polski Pracowników S∏u˝by
Wi´ziennictwa

VP

Jordanów, 07 kwiecieƒ 2002 r.
m-ce 47 par
1 T. Goslar-J. Niemiec
2 M. Jaworski-K. Zajaczkowski
3 J. Maciaszek-M. Dyrda
4 T. Biernat-R. Sukiennik
5 W. Fecko-B. Piasecki
6 W. Skrzyszowski-J. Stankowski

pkl
6

IV Grand Prix Wielunia – 18.05.2002

Mistrzostwa Powiatu Wieluƒskiego
m-ce 51 par
1 MiÊkiewicz G. – Wanatowicz
2 Czajer T. – Witek M.
3 Walczak P. – Filipowicz D.
4 Saba∏a Z. – Wójcik A.
5 Beliniak J. – Rolczak P.
6 Kie∏czewski R. – Kaczmarczyk A.
7 Robaki A. – Rogala R.

impy

OTP „Targi Poznaƒskie”
Poznaƒ
Kursokonferencja s´dziowska Starachowice
Kongres „Zag∏´biowski” Dàbrowa Górnicza
OTP „Zag∏´biowski” – GP
Prokom Software S.A.
Dàbrowa Górnicza
VI termin KMP
XLVI DME OPEN, Kobiet i Seniorów
Salsomagiore, W∏ochy
Mi´dzynarodowy
Festiwal Bryd˝owy Hotel Dadaj k. Olsztyna
OTP Star Dadaj – GP
Prokom Software S.A.
Olsztyn
XLII Ogólnopolski Kongres Bryd˝owy S∏awa
OTT i OTP „Zielone P∏uca Polski” Olecko

Lipiec

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Suskiego
impy
66.00
58.00
54.96
48.00
44.00
43.00

o Puchar Prezydenta Miasta W∏oc∏awka
Turniej Teamów - W∏oc∏awek, 28.04.2002
m-ce impy
VP
1 KRZEWSKI
PL
126.0
Dzieƒkowski L.,Zakrocki A., Krzewski B.,Falkowski K.
2 FAJKOWSKI
LD/PL
126.0
Fajkowski M.,Giernalczyk T., Kucharczyk Z.,Ma∏kowski L.
3 WODOCIÑGI
WL
115.0
WiÊniewski S.,Szparaga M., Wójciak W.,Rempel G.
4 SENDROWICZ
WL
109.0
Sendrowicz K.,W∏oszek M., Biurkowski S.,Lubaszewski L.

Kalendarz sportowy

OTP Memoria∏ Andrzeja Krajewskiego, Grand Prix Okr´gu /4/
m-ce 44 pary
wk/okr
%
pkl
1 T. Kaczanowski – P. Klimacki 12.0 POZN/7.0 POZN60.95 19
2 G. Busse – P. Busse
1.5 POZN/7.0 POZN 60.47 17
3 L. B∏aziƒski – J. Pisarek
7.0 GOL/7.0 SZCZ 60.10 15
4 A. D´bowski – B. Lorkiewicz 7.0 SZCZ/4.0 SZCZ 59.83 13
5 J. Majkut – W. Wróbel
4.0 SZCZ/4.0 SZCZ 59.46 11
TURNIEJ TEAMÓW
m-ce 14 teamów
wk/okr
pkl
1 SMOK
POZN
G. Busse, P. Busse, O. Rodziewicz, C. Serek
2 HEY GORZ
GORZ/Z-GÓR
K. Hajkowski, E. Kulus, W. Waszkowiak, R. Borodziuk
3 GOSIA S¸U
S¸UP/POZN
M. Pasternak, K. Araszkiewicz, T. Kaczanowski, P. Klimacki

VI Mistrzostwa w Bryd˝u Sportowym

pkl
16
14
12
10
8
7
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11–21.07 XLII Mi´dzynarodowy Kongres Bryd˝owy
Sopot
11–12.07 Mi´dzynarodowy Kongres Bryd˝owy
Seniorów – Mi´dzynarodowe Mistrzostwa
Sopot
Polski Par i Teamów Seniorów
13.07 OTP Ba∏tycki – GP Prokom Software S.A. Sopot
14.07 OTP „Dni Rewala”
Rewal
15.07 VII termin KMP
19–21.07 XI Mistrzostwa Polski
Teamów systemem Pattona
Sopot
7–17.07 Dru˝ynowe Mistrzostwa Europy
Torquay, Anglia
Juniorów (do 20 i 25 lat)

Âwiat Bryd˝a

49

Varia
Ksi´garnia wysy∏kowa
Âwiata Bryd˝a
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, A. Wachowski 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
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
DolnoÊlàski ZBS
ul. Borowska 1/3
50-529 Wroc∏aw
tel. (71) 783 00 08
fax (71) 367 18 40
Kujawsko–Pomorski ZBS
Marek Kochowicz
ul. Byd. Olimpijczyków 6/48
85-796 Bydgoszcz
tel. kom. 0-600 962 060
e-mail: bridge-pik@bzi.pl
Lubelski ZBS
ul. Chopina 14
20-023 Lublin
tel./fax (81) 534 48 02
Lubuski ZBS
ul.Elizy Orzeszkowej 1
66-210 Zbàszynek
skr. poczt. 15
tel. kom. 0 602 793 058
e-mail: ekulus@poczta.fm
¸ódzki ZBS
Cezary Kanar
ul. Wyszyƒskiego 8/97
90-042 ¸ódê
tel. kom. 0-606 155 199
e-mail: canarro@wp.pl
Ma∏opolski ZBS
Leszek Nowak
ul. Bukowska 16/15
32-050 Skawina
tel. kom. 0-605 897 298
e-mail: noleszek@interia.pl
Mazowiecki ZBS
ul. Poznaƒska 38
00-689 Warszawa
tel./fax (22) 629 82 76
e-mail: warsbrydz@home.pl
Opolski ZBS
ul. Damrota 6
45-064 Opole
tel. (77) 454 38 29
e-mail: ozbsopole@nysa.com.pl
Podkarpacki ZBS
Pu∏askiego 13a
35-011 Rzeszów
tel. (12) 853 60 45
e-mail: m.pietraszek@interia.pl
Podlaski ZBS
Andrzej Mer
ul.Mickiewicza 27 m 75
15-213 Bia∏ystok
tel. (85) 741 49 75
Pomorski ZBS
ul. Uphagena 12/1
80-237 Gdaƒsk
tel. (58) 341 91 92
e-mail: ozbs_gda@poczta.wp.pl
Âlàski ZBS
Zdzis∏aw Krzemiƒski
ul. Krzywa 7 B/8
44-100 Gliwice
tel. kom. 0-502 436 068
e-mail: pboiumal@ka.onet.pl
Âwi´tokrzyski ZBS
ul. ˚ytnia 1
25-018 Kielce
tel. kom. (41) 361 20 09
e-mail: bridgekielce@interia.pl
Warmiƒsko–Mazurski ZBS
Jan Rogowski
ul. ˚niwna 60
10-811 Olsztyn
tel. kom. 0-607 807 637
e-mail: rogowski@moskit.uwm.edu.pl
Wielkopolski ZBS
ul. Reymonta 35 p.7
60-791 Poznaƒ
tel. kom. 0-501 563 041
e-mail: awachowski@wp.pl
Zachodniopomorski ZBS
ul. Pierwszej Brygady 1
73-110 Stargard Szcz.
tel. (91) 834 66 32
e-mail: bridge.stargard@pro.onet.pl
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