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Będąc na pozycji N mamy układ 46 i singla kier. Powinniśmy wynieść 2 partnera
w 2 zgodnie z zasadą, że nie pasujemy z singlem w kolorze partnera (patrz: teoria 4
stycznia).

Z ręki E zawistowałabym pasywnie w 6. W bierze tę lewę asem i najlepiej jeśli
odejdzie 3 stwarzając rozgrywającemu problem. Rozgrywający musi trafić palcówkę
w pikach by zrealizować kontrakt. Jeśli położy waleta to przegra.

Dealer N, obie przed partią

Licytacja może mieć następujący przebieg:

N S
2 2
2* 3
pas
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Tutaj też wystąpił ciekawy motyw obronny przeciwko 3BA, które było grane na pozostałych stołach. Wistując z pozycji S należało wyjść najpierw A
(od rozgrywającego 9) i po marce od partnera ściągnąć K (od rozgrywającego 10) i zagrać 7, żeby nie zablokować pików. Jeśli bowiem
zagramy w trzeciej lewie 5, to będziemy mogli ściągnąć tylko 4 piki i rozgrywający zrealizuje 9 lew.

Dealer E, NS po partii

Rozdanie było pułapkowe. Chodziło o to, żeby wylicytować prawidłową końcówkę. Jak sprawdzić,
który kontrakt będzie lepszy - 3BA czy 5? Licytowałabym to rozdanie następująco:

W E

1BA
3* 3
3** 4***
5**** pas

*transfer na 6+ kar, słabe albo forsujące do końcówki

**krótkość pik

***”nie chcę grać 3BA do twojej krótkości, partnerze”

***zamknięcie licytacji, brak aspiracji szlemikowych



© Danuta Kazmucha

Z pozycji N należało sprzedać nieforsującą rękę z fitem trefl za pomocą odzywki 2BA (patrz: teoria 4 stycznia). Z kartą E chcemy grać końcówkę w lepszy
kolor starszy. Najłatwiej rękę E opisze skacząca odzywka 4 (oczywiście, jeśli nie mamy tej odzywki w repertuarze, to musimy sobie radzić inaczej, ale
uważam, że warto ją wprowadzić do systemu, bo zdecydowanie ułatwia życie😊), która obiecuje układ minimum 55 na obu kolorach starszych – jest
to taka karta, z którą przy zastaniu fitu u partnera w kierach lub pikach, liczymy przynajmniej na wygranie końcówki, a może i szlemika. Mając kartę S
zakładamy, że partner na 2BA ma raczej słabą kartę z fitem i z racji korzystnych założeń licytujemy 5. W stać natomiast na przelicytowanie trefli
kierami – ma 4-krotny fit w kierach, singla trefl i AK. Przy zastanym układzie 5 wychodziło (wykonujemy impas K i oddajemy 1 lewę treflową i 1
lewę pikową).

Dealer S, EW po partii

Tu licytacja powinna przebiegać dwustronnie:
S W N E
2 pas 2BA* 4**
5 5 pas pas
pas
*nieforsujące z fitem trefl lub silna 2-kolorówka 55 na pozostałych kolorach
**układ 55, ręką, z którą mamy nadzieję wygrać przynajmniej końcówkę; jeśli nie mamy tego
narzędzia to możemy zalicytować kontrę, 3 lub 3 (chyba najbardziej skłaniałabym się ku kontrze,
żeby partner zgłosił swoją starszą 4-kę, a jak partner zalicytuje 3 to zgłosiłabym 3; licytując 3 lub
3można zagrać w gorzej sfitowany kolor starszy)
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Dealer W, obie po partii

Moja propozycja licytacji tego rozdania:

W N E S

1 2* pas 4

pas pas pas

*2-kolorówka 55, w pełnej strefie, czyli 6+ punktów; niektóre pary grają, że to 2-
kolorówka 55 lub 55 choć ja osobiście wolę grać, że to jednoznacznie oba kolory
starsze

Taką 2-kolorówką można również grać po otwarciu przeciwnika 1. Warto to
przedyskutować w parze.

Jeśli nie macie takiej odzywki w systemie, to z kartą N wchodzimy 1, a z kartą S
licytujemy 2 jako forsing do końcówki bez fitu (jeśli tak macie ustalone). N po 2
powinien zalicytować 2, a S zarządzić końcówkę 4.
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Dealer N, NS po partii

Licytacja powinna wyglądać następująco:

E W

1 1

1BA pas

Z ręką E powinniśmy wybrać otwarcie 1, a nie Precision. Mamy słabe długie kolory

(tylko 3 punkty) i dużo punktów w dublach. Po otwarciu 1 kontraktem finalnym

powinno stać się 1BA z ręki E. Z ręki S wistujemy w D. E bierze pierwszą lewę królem,

odblokowuje A i D, a następnie impasuje waleta pik. Parze EW należy się 7 lew – 3

pikowe i 4 karowe.
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Dealer E, EW po partii

Z kartą S najczęściej padało otwarcie multi, z którym jak najbardziej sympatyzuję.

Z kartą na N można poradzić sobie na kilka sposób. Najprostsze wydaje mi się

zalicytowanie 4 z własnego koloru, które jest do pasa (partner nie może

poprawić na 4!). Ale tak naprawdę każdy sposób na osiągnięcie optymalnego

kontraktu jest dobry. Można dać 2 i potem poprawić partnera 2 w 4. Można

też dać 2BA i po dowolnej odpowiedzi partnera zalicytować 4. Najważniejsze

jest to, żebyście się dobrze zrozumieli w parze.
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Dealer S, obie po partii

To chyba najprostsze z przygotowanych rozdań. Bardzo się cieszę, że wszyscy

osiągnęliście dobry kontrakt. Tutaj też można było znaleźć przynajmniej 2 drogi

do osiągnięcia dobrego kontraktu. Osobiście po otwarciu W 2 (Precision)

zalicytowałabym z ręką E 4. Widziałam, że niektórzy z Was licytowali 2 jako

relay i po odpowiedzi 2 golili końcówkę w piki. Można i tak. Z tą karta na

pewno trzeba przesądzić końcówkę.
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Dealer W, obie przed partią

Tu wszyscy z Was osiągnęli kontrakt 3. Brawo, o to chodziło. Licytacja powinna
przebiegać mniej więcej następująco:

W N E S

1 2 2 pas

3/* pas 3/pas pas

pas

*w zależności od ustaleń, można dać 3 jeśli macie ustalone, że w tej pozycji to
inwit, a można zalicytować 3 jako inwit przez kara, prośba o uzupełnienie –
„partnerze ustosunkuj się do kar”

E ma brzydkie podniesienie 2, więc na odzywkę 3 powinien odpowiedzieć 3,
że nie przyjmuje inwitu, a jeśli od W padło 3 to powinien spasować.



© Danuta Kazmucha

Dealer N, EW po partii

Jak powinna przebiegać licytacja?

E W

2 3*

4 pas

*inwit do końcówki na 6+ (jeśli ktoś nie pamięta, to zawsze może wrócić do

prezentacji z teorii z 4 stycznia)



© Danuta Kazmucha

Dealer E, obie po partii
Tu znów mamy licytację jednostronną, gdzie najprostszym sposobem na osiągnięcie
najlepszego kontraktu jest sfitowanie kierów. Nie mając specjalnych ustaleń (ale wiedząc
jak odpowiadamy na asy😊) licytacja może przebiegać po prostu tak:
S N

1 2

3 4BA

5* 5BA**

6*** 7BA

pas

*0 lub 3 asy z 5

**pytanie o króle; pytamy o króle, bo jeśli partner ma króla to mamy zamkniętą kartę i
chcemy zagrać 7BA, jeśli natomiast nie ma żadnego to zagramy 7 (w razie potrzeby
będziemy wyrabiać piki)

***1 król
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Dealer S, obie przed partią

W tym rozdaniu licytację wyobrażam sobie następująco:

S W N E
2 2 ktr.* pas
3 pas 4 pas
pas pas

*wywoławcza z 4

Po kontrze partnera powinniśmy zalicytować 3 - niby 13 punktów, a zatem góra otwarcia,

ale czy do 8 punktów partnera na pewno wygramy końcówkę? Co innego jakbyśmy mieli

układ 4 i 6. Widziałam, że niektórzy z Was licytowali po kontrze 4. Uważam, że to zbyt

agresywna odzywka😊.
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Dealer W, NS po partii

W tym rozdaniu większość par na EW licytowała bardzo dobrze i osiągnęła

końcówki w piki. Od W padało przeważnie otwarcie 1 (na jednym stole słabe

BA), od N 2 i teraz kluczowe było zalicytowanie kontry przez gracza E w celu

znalezienia 4 pików u partnera.
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Dealer N, obie po partii
Licytacja powinna przebiegać mniej więcej tak:

N E S W
pas pas pas 2 (precision)
pas 3* pas 3**
pas 3*** pas 3BA****
pas pas pas

*inwit do końcówki z 3+

**z wartości

***z wartości

****trzymam kiery

Zamiast 3 z karty E można zaryzykować 3BA. Jednak może się to okazać złe, jeśli

partner ma krótkość w kierach.

Jeśli W miałby dublaDx, to po 3 powinien zalicytować 3BA.
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Dealer E, obie przed partią

Licytacja w tym rozdaniu powinna przebiegać:

S N

1BA 3BA

pas

Z ręki W wyszłabym w K, ponieważ gram ustaleniem, że do króla odblokowuję się (damą lub

waletem) lub zrzucam ilościówkę, a do asa i do damy wyrzucam markę lub demarkę, czyli

zachęcam lub zniechęcam.

Nie mając takiego ustalenia, że do króla się odblokowujecie, radziłabym Wam wychodzić asem.

Partner mając D powinien do asa dołożyć najmniejszego kiera, a jeśli jej nie ma to

najwyższego.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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