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Gracz W powinien wyjść W. Rozgrywający kładzie ze stołu króla, którego E bije

asem. Po policzeniu punktów w rozdaniu E powinien dojść do wniosku, że

wszystkie kluczowe figury (czyli KD i A) ma rozgrywający i nie ma innej szansy

obłożenia kontraktu niż skrócenie rozgrywającego w stole. Czyli po wzięciu lewy

na A E powinien kontynuować damą i blotką kier. Na zagranego przez

rozgrywającego pika ze stołu E powinien wstawić 10 lub W. Jeśli wskoczyłby

asem pik, to rozgrywający zrealizowałby kontrakt.

Dealer N, obie przed partią

Licytacja powinna przebiegać:

N S

1 1

2 3

4 pas
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Kontra z pozycji W jest wywoławcza. E powinien zalicytować 2. Teraz W powinien sforsować partnera do końcówki
licytując kolor przeciwnika na wysokości 3. E oprócz 4 kierów posiada również 4 piki, więc powinien zgłosić 3 (W posiada
jakąś starszą 4-kę, bowiem ze zrównoważoną ręką, siłą na końcówkę i bez starszej 4-ki nie licytowałby kontry). Na to W
podniesie piki do wysokości 4 i kontrakt zostanie zrealizowany.

Dealer E, NS po partii

Licytacja:

E S W N

1 2 ktr. pas

2 pas 3 pas

3 pas 4 pas

pas pas
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Dealer S, EW po partii

S W N E

1BA pas 4* ktr.

4 pas pas pas

*duży transfer na 6 pików

Wist: 10

E bierze 2 pierwsze lewy kierowe. Partner dokłada do drugiej rundy kierów. E

powinien przeanalizować, że W mógł mieć w kierach dubla, D109 lub D1096.

Jeśli W wyszedł z dubla, to przed zagraniem do przebitki E powinien ściągnąć

A. Zauważcie, że jeśli E tego nie zrobi, tylko zagra 3 jako lavinthal powrotny

to W może zbłądzić i odwrócić w trefla. Trzeba ułatwiać życie partnerowi☺.
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Dealer W, obie po partii

Licytacja:

W N E S

1 ktr. pas 1

pas 1BA* pas 3BA

pas pas pas

*18-21 z trzymaniem w kierach

Wist: 3

Rozgrywający pierwszą lewę kierową bierze w ręce, ściąga A, dochodzi do

stołu waletem karo i gra stamtąd W. W nie dokłada, ale rozgrywający może

pozwolić sobie na oddanie jednego trefla, więc puszcza tę lewę. Obrońcy mogą

wziąć jedynie 4 lewy – 2 piki, jednego kiera i jednego trefla.
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Dealer N, NS po partii

Licytacja:

N S

1BA 3BA

pas

Tutaj E, w zależności od ustaleń w parze, powinien wyjść taką figurą w pikach,

żeby partner odblokował się waletem lub zrzucił ilościówkę. Osobiście lubię

grać, że do króla odblok (damą, waletem) lub ilościówka, a do damy jakość

(marka/demarka). Ale możecie ustalić, że do damy odblok. Zauważcie, że jeśli

W nie odblokuje się waletem, to E będzie miał problem, czy kontynuować piki

czy nie (7 może oznaczać przecież dubla 87).
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Dealer E, EW po partii

Licytacja:

E W

1 2

2 3

4 pas

Wist: 9

N bierze pierwszą lewę asem. Powinien rozczytać, że partner raczej wyszedł z

singla i wyjść 2 do przebitki wskazując jednocześnie dojście w niższym z dwóch

pozostałych kolorów (bierzemy pod uwagę kiery i kara), czyli w karach. S przebija

drugą lewę, dochodzi do partnera karem i dostaje kolejną przebitkę. Bez jednej.
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Dealer S, obie po partii

Możliwy przebieg licytacji:

S W N E

1 pas 1 2

ktr.* 3** 4 pas

pas pas

*kontra fit (warto wprowadzić do systemu, jeśli jeszcze nią nie gracie)

**nieobligatoryjne, ale czasami warto partnerowi pokazać, że mamy fit,

żeby poszedł na przykład w obronę ich końcówki

Wist: A iK

Rozgrywający przebija i gra pika do króla i pika do damy (E nie dokłada

do drugiego pika). Teraz powinien dojść do stołu asem kier,

zaimpasować W i ściągnąć ostatniego atuta, po czym grać forty karo.

Na końcu odda jeszcze kiera.
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Dealer W, obie przed partią
Licytacja może przebiegać:
W E
1 2BA*
3** 4
*inwit z fitem
**przesądzenie końcówki, 4 piki, próba zagrania w piki, jeśli E ma 4-5 
pików
Wist: 9

S powinien dołożyć w pierwszej lewie 2 jako lavinthal na niższy z
pozostałych kolorów, czyli trefle (S wie, że partner ma singla pik, a nawet
gdyby W nie pokazał 4 pików to i tak S powinien domyślić się ze swoich
numerków pikowych, że partner najprawdopodobniej wyszedł z
singla☺). Rozgrywający bierze pierwszą lewę i gra atu. N, jeśli nie jest
pewny pierwszej zrzutki partnera w pikach, może raz puścić kiera, żeby
zobaczyć co partner dołoży w kolejnej lewie (wtedy S zrzuci np. 2 jako
kolejny lavinthal na trefle☺).
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Dealer N, EW po partii

Licytacja może przebiegać:

N E S W

pas pas 3 4

5 5 pas pas

pas

Z kartą S w korzystnych założeniach powinniśmy zalicytować kiery na

wysokości 3. W ma kartę, z którą może wygrać końcówkę nawet przy 4

punktach u partnera (K i W). Powinien zatem zalicytować 4. Z

kartą N należy pójść w obronę 5 (4-krotny fit i korzystne założenia). E

stać na 5 (singiel kier, 3 piki i as bokiem) skoro jego partner po partii

zalicytował 4. Finalnym kontraktem w rozdaniu powinno stać się 5.
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Dealer E, obie po partii

Licytacja:
E W
1BA 3BA
pas

Wist: 4

N wstawia damę, rozgrywający bierze pierwszą lewę asem. Dochodzi do stołu

karem i gra D. N powinien potwierdzić wist (wiadomo, że nie ma waleta, bo

mając DW wstawiłby W w pierwszej lewie). S powinien się domyślić, że

partner ma raczej 10 (król się nie mieści, chyba że E otworzył 1BA z 14

punktami) i kontynuować kiery po dojściu na K.
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Dealer S, obie przed partią
Licytacja:
S N
1 1
2* 3**
3 4
4BA 5***
6 pas
*odwrotka, 18+ punktów, 3+
**słaby na 6-ce
***0 asów

Wist:A

Co należy dorzucić z ręki W? Środkową kartę, czyli 6 – „partnerze, albo nie mam

bocznych wartości albo chcę byś kontynuował kiery”. Z pozycji W chcemy by partner

kontynuował K, żeby przeciwnik przebił figurą pik. Wtedy siedząc na pozycji W wyrobimy

sobie W obkładając kontrakt☺.
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Dealer W, NS po partii

Licytacja:
W N E S
pas pas 1 1BA
pas 3BA pas pas
pas
Wist: 5

S musi wyrobić lewy w kierach (najlepiej wziąć 3 kiery jeśli się da☺) i założyć, 

że kara dzielą się 4-4 (inaczej nie ma szans na wygranie 3BA). Jak 

zmaksymalizować szansę wzięcia w rozdaniu 3 kierów? S po wzięciu kara 

(oczywiście powinien puścić pierwsze karo na wypadek gdyby E otworzył z 6 

karami bez bocznego dojścia; pamiętajcie, że na trzeciej ręce otwarcie może 

być osłabione) powinien przejść do stołu K lub K i zagrać stamtąd kiera 

(posiadaczem A jest najprawdopodobniej E, więc musimy zabezpieczyć się 

przed singlowym A u E).
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Dealer N, obie po partii

Licytacja:

N E S W

1 2 2BA/3* pas

3 pas 4 pas

pas pas

*w zależności od ustaleń forsing do końcówki z fitem pik

Wist:A

W powinien dorzucić D wskazując tym samym posiadanie W (oczywiście D

może być również singlowa☺). E w drugiej lewie powinien wyjść 9, żeby partner

po wzięciu lewy na W zagrał w karo. Tylko taka obrona gwarantuje obłożenie

końcówki.
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Dealer E, obie przed partią

Licytacja:

E S W N

2* 2 pas 4

pas pas pas
*dwukolorówka, 55, kiery i młodszy lub kiery i inny (w zależności od ustaleń)

Wist: D

S powinien raz puścić kiera, następnego kiera wziąć asem i zagrać A. Od W spada

W. Zgodnie z zasadą ograniczonego wyboru (kiedyś zajmiemy się tym tematem☺)

i biorąc pod uwagę otwarcie dwukolorowe po prawej rozgrywający powinien

zaimpasować D u W. Dalej należy ściągnąć jeszcze raz atu. Zagrać A, K i trefla

przebić, a następnie ściągnąć do końca piki patrząc jednocześnie co wyrzuca E. Jeśli

odrzuci się raz od kara to gramy K i blotkę do W. Jeśli E nie wyrzuci kara to i tak

możemy zaryzykować☺. Weźmiemy wtedy 12 lew.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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