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Licytacja:
N E S W
2* ktr. pas/3**4
pas pas pas
*dwukolorówka 5 i 5-ka młodsza, podlimitowe; jeśli gramy Wilkoszem, to otwieramy 2
**można spasować (mamy dobrego dubla w pikach), a można zalicytować 3 jako do koloru - pasuj lub
popraw, jeśli masz kara (jeśli ktoś gra, że 3 jest naturalne po kontrze w tej pozycji, to pasuje lub licytuje
2BA)

Z ręką E licytujemy kontrę – mamy 14 punktów i 4 kiery. Oczywiście lepiej byłoby mieć dubla pik i 3 kara, ale
nie przejmujemy się tym☺.

Wist z ręki N nie jest łatwy. Jeśli nasz partner po kontrze spasował, to raczej powinniśmy wyjść w karo. Jeśli
zalicytował 3 do koloru, to wistujemy w trefla. Ale tu nikogo nie krytykowałabym za wist pikowy, który był
w tym rozdaniu najlepszy dla obrońców☺.

Jeśli dostaliśmy wist karowy to problem sprowadza się do prawidłowego rozegrania kierów (mamy 2 lewy
karowe, 2 treflowe, 1 pikową i musimy wziąć wszystkie 5 lew atutowych). Kiery rozgrywamy następująco:
blotka kier z ręki do króla w stole. Tak gramy nie tylko dlatego, że N wykluczył posiadanie 4 kierów, ale
również dlatego, że grając w ten sposób jesteśmy w stanie wyimpasować W10xx u S. Zauważcie, że jeśli N
ma W10xx, to i tak musimy oddać lewę kierową.
Gdybyśmy dostali pierwszy wist treflowy, to bijemy królem w stole. Następnie gramy K i kiera do ręki
nadbijając podłożonego W lub 10. Potem gramy karo do asa i karo do damy(jedno przegrywające karo
musimy przebić w stole by móc w ogóle myśleć o wzięciu 10 lew). Dowolny odwrót bierzemy, dochodzimy
treflem do ręki i przebijamy karo w stole. Po czym impasujemy kiera i bierzemy 10 lew.
Najwięcej problemów jest po wiście pikowym. Pierwszego pika puszczamy. Drugiego bijemy i gramy K i
kiera do ręki (oczywiście nadbijając podłożonego W lub 10). Po wzięciu drugiego kiera należy zagrać karo
i jeśli N nie podłoży to położyć 9 ze stołu. Jak N podłoży waleta to bijemy asem i gramy 9. No i raczej
przegramy, jeśli N weźmie królem i zagra pika – wtedy S wyrzuci na karo na pika i będzie mógł nadbić w
kolejnym ruchu karo.
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Licytacja:
S N
1 2
2 4
pas

Wist: W

Bijemy asem. Gramy kiera do asa i K. Okazało się, że nie mamy zgubnej lewy

w kierach. Teraz tylko musimy uniknąć oddania 3 lew karowych, bo w treflach

na pewno oddajemy 1 lewę. By tego dokonać eliminujemy piki - K, pik do asa

i pika przebijamy. Ściągamy K i oddajemy przeciwnikom trefla. Teraz mogą

oni wyjść w karo – wtedy wyrobią nam lewę karową lub pod podwójny renons

– wtedy wyrzucimy z jednej ręki przegrywające karo, a w drugiej przebijemy.
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Licytacja:
S W N E
1 pas 1 ktr.
2 pas 4 pas
pas pas

Wist: K

Robimy plan rozgrywki. Mamy 6 lew pikowych, 1 kierową i 2 treflowe. 

Brakującą lewę mogą dostarczyć kara, ale w świetle kontry E mała szansa, że 

A jest u W. Bijemy K asem. Gramy pika do asa i K. Następnie K, A i 

przebijamy trefla wysoko. Dochodzimy pikiem do stołu i jeszcze raz przebijamy 

trefla, po czym gramy W. E jest bezradny. Weźmie K i musi zagrać w karo 

lub pod podwójny renons w kiera.
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Licytacja:
S N
1 1
1 1BA
2 4
pas

Z ręką S powinniśmy zalicytować 1 po 1 partnera. Jeśli zamiast 1

zalicytujemy odwrotkę, to potem ciężko nam będzie przekonać partnera, że

mamy 5 pików. 1 w powyższej sekwencji bezwzględnie forsuje, nie można

spasować!
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Licytacja:
W E

1
1 2 (odwrotka)
2* 3
3** 4
4 4BA
5 5
6*** 6****
6 6BA
pas

*silny na 4-ce
**cuebid
***dama atu + 2 boczne króle
****inwit wielkoszlemowy, ostatnia wolna odzywka przed 6 - teraz W musi ocenić, czy ma jakieś
niepokazane nadwyżki -> nie ma nic więcej, więc powinien poprzestać na 6

Jako, że EW grają na maksy, to E może zaryzykować i przenieść 6 w 6BA☺.

Jeśli będzie grane 6, to z ręki N należy wyjść 9. Rozgrywający powinien założyć, że nie jest to wist
spod króla i wykorzystać szansę wpustki. Czyli bijemy karo asem, ściągamy atu, eliminujemy piki i gramy
D. Teraz S musi wyjść w trefla i rozwiązać nam kolor. Jeśli wyjdzie 6, to dokładamy 4 z ręki i
podłożonego waleta bijemy asem. Następnie impasujemy D u S. Jak słusznie zauważył podczas
dzisiejszego spotkania poturniejowego John Catlow gracz S może wyjść sprytnie D zamiast blotką.
Wtedy będziemy musieli trafić jak rozegrać trefle☺. Brawo za tę cenną uwagę!
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Licytacja:

E S W N

2 pas 2BA* 4

pas pas pas

*nieforsujące z fitem trefl lub silna dwukolorówka

Wist: A i kontynuacja A

Z kartą N mamy dużą szansę wygrać końcówkę, więc licytujemy praktyczne

4. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że należy wykonać impas pik by

wygrać, ale tak naprawdę jest lepsza linia rozgrywki - wyrobienie kar. Po

przebiciu zagranego przez przeciwnika trefla ściągamy AK i gramy D. Nie

możemy zagrać D przed ściągnięciem 2 razy atu, bo E może przebić karo i

uniemożliwi nam wyrobienie kar.
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Licytacja:

S W N E
1 pas 1 1BA
pas 3BA pas pas
pas

Wist:K

Liczymy punkty i lewy. Razem z partnerem mamy 28 punktów. Zostaje 12, które

przyporządkowujemy otwierającemu. Mamy 3 lewy pikowe, 3 kierowe (zaimpasujemy

D u S), 1 karową i 1 treflową – razem 8. Brakującą lewę możemy zdobyć w karach, ale

nie możemy oddać otwierającemu lewy na K, bo przegramy kontrakt. Musimy zagrać

na wpustkę. Przepuszczamy 2 razy trefla. Trzeciego bijemy. Gramy K, kiera do waleta i

A. Następnie A, pik do damy i K. Notujemy w głowie, że S nie dokłada do trzeciej

rundy pików, czyli na 99% ma układ 2335. Mając 2425 raczej otworzyłby Precisionem.

Gramy zatem blotkę trefl z ręki i S po ściągnięciu fort treflowych musi wyjść spod K.
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Licytacja:

W N E S

3 ktr. 5 pas

pas pas

Z ręką E licytujemy to, co zamierzamy wygrać, czyli końcówkę w kara☺. Po

wiście K powinniśmy wziąć 12 lew w kara (2 kiery przebić, trefle przebić 3 razy

i na wyrobionego trefla wyrzucić przegrywającego pika z ręki).
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Licytacja:

N S

1BA 2BA/3*

3/** 3***

3 4

4 5

pas

*transfer na kara, w zależności od ustaleń licytujemy 2BA lub 3

**3 po 2BA powinno oznaczać rękę z dobrym uzupełnieniem karo

***krótkość kier
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Licytacja:
E S W N
1 1BA pas 3BA
pas pas pas

Z licytacji wiemy, że E ma 5+ kierów i kartę nadającą się na otwarcie. Razem

z partnerem mamy 26 punktów. Brakuje 14. W może mieć 2 lub 3 punkty w

skrajnym przypadku. Pierwszego kiera puszczamy. Drugiego bijemy. Gramy

pika do stołu i 10 wkoło wyrzucając z ręki 8. Jak W weźmie i np. odwróci

w pika to bijemy królem w stole i gramy 9. Od E król, więc potem

przechodzimy karem do stołu i impasujemy K u otwierającego.

Powinniśmy wziąć 10 lew.



© Danuta Kazmucha

12

Licytacja:

W E

1 2

2 4

pas

Z ręki N należy zawistować W. Jeśli ktoś wybrał inny wist, to nie najlepiej☺.
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Założenia: NS po partii, EW przed

Licytacja:

W N E S

1 1 2 2

3 pas pas pas

Z kartami NS nie przepychamy się w 3, bo założenia są niekorzystne. Jak

przegramy bez dwóch za 200, to nie będzie to dobry zapis na maksy☺.
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Licytacja:

N S

1 2*

3** pas

*4+, 10+ punktów, forsuje do 3

**minimalna ręka
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Licytacja:

S N

1 1

2* 2**

2BA*** 4BA

6BA pas

*odwrotka

**silny na 4-ce

***dalsze pytanie, można też zalicytować 3 jako próba uzgodnienia pików 4 do 4, ale

2BA daje partnerowi więcej przestrzeni na pokazanie np. młodszej 5-ki z siłą 10-11 (ja

grywam odwrotką, która pozwala sprzedać taką kartę bezpośrednio po 2; grając

najprostszą odwrotką 44 55 66 lepiej licytować 2BA, choć zalicytowanie 3 też jest ok).
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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