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Licytacja:

N S

pas 1

2BA/2* 4

pas

*2BA po uprzednim pasie powinno oznaczać inwitującą rękę z 4-kartowym

fitem; jeśli ktoś tak nie gra to może zalicytować 2 jako drury☺

Z ręki W pada wist D. E powinien dołożyć markę - 2. Następnie W

kontynuuje W. Najlepiej jak E przejmie tę lewę królem (w razie gdyby W

miał DW sec) i zagra A. Teraz następuje kluczowy moment. E powinien

dojść do wniosku, że nie ma sensu grać w żaden inny kolor niż kiery (W

mając singla w karach wyszedłby w ten kolor) i zagrać pod potrójny renons!

W ten sposób wypromuje partnerowiD.
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Licytacja:

E S W N

pas 1 2 3 (forsing na 5+ treflach)

pas 3* pas 3BA

pas pas pas

*pytanie o zatrzymanie

Wist:10

Z pozycji W należy przejąć 10 waletem zachowując tym samym

komunikację z partnerem. N nie może przepuścić królem, bo odda na dzień

dobry 6 kierów. Rozgrywający weźmie tylko 10 lew (E powinien zostawić

sobie kiera na dojście do partnera i na zagranegoW podłożyć figurę).
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Licytacja:

S W N E

1 pas/ktr.* 1BA pas

2 pas 4 pas

pas pas 

*można pas, bo układ 3334, a można dać kontrę

Z ręki N dajemy wist kierowy, żeby się nie nawinąć. Jeśli N dał kontrę to gra 

się dużo łatwiej, bo wiemy gdzie znajduje się większość figur i można 

pomyśleć o wpuszczeniu N, żeby rozwiązał nam któryś z kolorów. Kiera bijemy 

asem. Ściągamy jeszcze raz kiera pozostając w ręce. Gramy trefla do damy, A 

i trefla przebijamy. Dochodzimy waletem kier do stołu i gramy czwartego 

trefla. Jeśli S nie dołoży, to wyrzucamy z ręki przegrywające karo i N musi nam 

podarować lewę w pikach lub karach (manewr znany jako przegrywająca na 

przegrywającą☺).
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Rozdanie 4
Przebieg licytacji:

W E

1 1

1 2/2*

2 4

pas

*pojedynczy/podwójny magister

Wist: 10

N bije K, gra A i pika. E przebija i musi jeszcze wziąć lewę na K. Bez 

jednej.
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Licytacja:

N E S W

1 pas 2 4

pas pas pas

Wist: A

S powinien dołożyć lavinthala - 4. N odwraca w trefla, S bierze asem i teraz

musi podjąć decyzję czy ponownie zagrać w trefla czy podegrać kara. Zagranie

w trefla będzie złe, jeśli N wyszedł np. z 86. Jeśli N odejdzie w trefla to bez

jednej, jeśli w karo to 11 lew.
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Licytacja:

S N

1BA 2

2 3/3BA*

3BA/pas

*licytujemy 3, jeśli macie ustalone z partnerem, że to naturalne i forsuje do końcówki,

jeśli nie to licytujemy 3BA

Wist:4

Z pozycji E, wiemy, że partner wyszedł spod figury, więc wstawiamy damę, żeby zachować

komunikację, gdyby okazało się, że wist poszedł spod waleta☺. Jeśli dama została

dołożona w tempie, to bijemy K i impasujemy K. Jeśli D pojawiła się po długim

namyśle, to można zaryzykować, że E ma ADx i ją puścić☺ (oczywiście trzeba uważać na

granie na namysły w internecie, zwłaszcza gdy przeciwnika nie widać – może np. poszedł

komuś otworzyć drzwi albo robi w kuchni herbatę☺).
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Licytacja może wyglądać tak:

S W N E

pas 1 1 ktr.*

3 4 pas 4**

pas 5*** pas 5****

pas 6 pas pas

pas 

*4 kiery

**cue bid na kierach

***cue bid

****cue bid

Po głębszym zastanowieniu się stwierdzam, że najlepiej w tym rozdaniu
cuebidować, żeby stworzyć sobie szansę zagrania szlemika. Wylicytowanie
szlemika nie jest łatwe, ale na pewno z kartą E po niewymuszonej odzywce
partnera 4 należy wykonać próbę szlemikową.
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Licytacja:

W N E S

2 3* ktr.** pas

3 pas 4 pas

pas pas

*blok na 6+ karach

**wywoławcza

Z kartą N otwieramy 2 (oczywiście jeśli gramy Precisionem). Mamy dobrze

usytuowane punkty - KD i KD10 w długich kolorach. Gdybyśmy mieli K zamiast K,

to moglibyśmy otworzyć 1. Z kartą S licytujemy kontrę wywoławczą, bo chcemy

grać końcówkę w starszy kolor, jeśli partner posiada jakąś starszą 4-kę.
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Licytacja:

W E

1BA

3BA pas

Wist: D

Rozgrywający bierze asem i gra blotkę trefl do damy. N powinien

przepuścić trefla. W ten sposób, jeśli rozgrywający ma dubla trefl, N

uniemożliwi mu dojście do wyrobionych trefli w stole (rozgrywający

nie będzie mógł dojść K, bo N ma A za K). W dalszej fazie

rozdania, jeśli rozgrywający zagra np. D chcąc wyrobić sobie

dojście do dziadka na K, N powinien tę D przepuścić.
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Licytacja – niestety nie jest prosta:
W E

2 (6-10(11), 6-kart starszy) -> oczywiście jeśli gramy multi, jeśli nie to
otwieramy 2 jako słabe na 6

2BA* 3**
3*** 3 (mam piki)
3**** 4 (cue bid)
4 (cue bid) 4
4BA 5 (1 as)
5***** 5BA
6****** 7
pas
*pytanie
**góra otwarcia – mamy tylko 8 punktów, ale jednocześnie układ 64 i dobrze 
zlokalizowane punkty
***pokaż swój kolor odwrotnie
****uzgadniam silnie piki, końcówkę gramy na pewno, a może wyżej, dalej cuebidy
*****pytanie o króle (można ominąć pytanie o damę, bo przy 10 atutach zakładamy, że 
dama spadnie, a jak nie spadnie, to może ją wyimpasujemy☺)
******inwit wielkoszlemowy przez kiery (partnerze gramy 7, jeśli masz D lub dubla )

Dojście do szlema nie było proste bez odpowiednich narzędzi licytacyjnych. Najlepiej by 
było rozróżniać cuebidy krótkościowe od honorowych, ale o tym kiedy indziej☺.
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Licytacja:
N S
1BA 2 (stayman)
2 3BA
pas

Wist: D

Z pozycji W należy pokryć damę królem, żeby nie zablokować koloru. 
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Licytacja:

W E

1BA 4 (duży transfer na 6+ pików)

4 pas

Z kartę E należy przesądzić końcówkę. Jeśli liczyć punkty to mamy ich 

tylko 8 (wiem wiem – partner może mieć 15☺), ale jednak układ 64.

Jeśli ktoś jest pesymistą, to może dać 2 i po 2 od partnera 

zalicytować 3 jako inwit na 6 pikach. W powinien oczywiście ten 

inwit przyjąć (topowe wartości – 3 asy i król oraz 3 piki).
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Licytacja:

N E S W

4 pas pas ktr.

pas 4 pas pas

pas

Z kartą N otwieramy 4. Mamy około 7 lew. Pamiętajcie także, że bloki służą 

także po to by utrudnić życie przeciwnikom☺. Z kartą W należy wznowić 

kontrą (nie boimy się!☺). Kontra w tej pozycji nie jest karna, ale oczywiście 

partner nie mając 4 pików może na nią spasować.
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Licytacja:

E S W N

2*/ pas 2**/pas 2BA (15-18, zrównoważone)

pas 3BA pas pas

pas

*6-kart starszy, jeśli nie gramy multi, to otwieramy 2 jako słabe na 6

Wist: 6

Jeśli przeciwnik pokazał w licytacji 6 kierów, to należy położyć ze stołu blotkę kier z
zamiarem przepuszczenia jej w ręce. Czyli pierwsza lewa powinna wyglądać tak:
6, 3, W i 5. Po dojściu do ręki gramy D na impas i jeśli weźmiemy, to W
znów na impas. Jeśli W weźmie i zagra w trefla to bijemy A i ściągamy swoje
lewy.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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