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WITAM WAS SERDECZNIE NA WYKŁADZIE Z CYKLU SZKOLENIOWEGO „DANUSIA UCZY”☺.

Moje wykłady mają na celu poprawienie Waszych umiejętności i usystematyzowanie posiadanej już wiedzy. W styczniu planuję

przybliżyć Wam otwarcie Precision oraz udoskonalić Waszą grę w obronie. Wykłady będą zamieszczane na stronie PAB w każdy

poniedziałek. Następnie w niedziele o 10:30 na platformie Real Bridge będzie rozgrywany turniej na ułożonych przeze mnie

rozdaniach z wykorzystaniem zdobytej na wykładach wiedzy. Następnego dnia po turnieju pojawi się na stronie PAB także moja

analiza rozdań z niedzielnego turnieju.

Nad kolejnymi tematami zacznę pracować pod koniec stycznia, ale już teraz zachęcam Was do kierowania swoich pomysłów na

mojego maila: danutakazmucha@gmail.com Postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom i mam nadzieję na owocną

współpracę z Wami!
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• OPIS OTWARCIA:
6 lub 54/54, 10-14 punktów (oczywiście nie każde 10 punktów nadaje się na otwarcie Precision☺)

• PRZYKŁADOWE RĘCE, Z KTÓRYMI OTWIERAMY PRECISION:
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PRZYKŁADOWE RĘCE, Z KTÓRYMI REZYGNUJEMY Z OTWARCIA PRECISION:

PAS - Mamy tylko 10 punktów, w tym singlowy K i słaby kolor treflowy.

1 - Posiadamy tylko 2 punkty w długich kolorach (treflach i kierach), a pozostałe punkty mamy
w dublach. Poza tym kolor treflowy nie nadaje się do pokazania na wysokości 2.

1 lub 1BA – w zależności od stylu gry. Osobiście otworzyłabym 1BA. 14 punktów i 5-kartowy
kolor młodszy zazwyczaj kwalifikuję do otwarcia 1BA. Zauważcie również, że mamy pozycyjne
wartości w dublach, z którymi warto ustawić grę z naszej ręki (wolimy np., żeby przeciwnik
wychodził w karo do naszej ręki niż do ręki partnera, który ma 975).
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N S

2 ?

2 = sztuczne pytanie o skład lub siłę otwarcia

2 = 5+, nieforsujące -> dalej otwierający:

z singlem w kierach nie pasuje tylko licytuje „coś” np. 2/2BA/3; 

z fitem i nie dołem otwarcia raczej podtrzymuje licytację:

licytuje: 3 z kartą: 10 K93 DW2 AD10532 lub 

4mając np. 10 KW93 D84 AK732 

2 = 5+, nieforsujące -> dalej analogicznie jak po 2

2BA = 3+, nieforsujące lub silna dwukolorówka 55 na pozostałych kolorach i forsujące do końcówki
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N S

2 ?

3 = 3+, inwit do 3BA bez starszej 4-ki

3 = 6-7, inwit do 3BA bez starszej 4-ki

3 = 6-7, inwit do końcówki

3 = 6-7, inwit do końcówki

3BA = naturalne, do gry, nieforsujące

4 = naturalne 7+, do gry, karta bez aspiracji szlemikowych

4 = naturalne 7+, do gry, karta bez aspiracji szlemikowych
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N S

2 2

?

2 = 4

2 = 4

*2BA = 6, maksimum otwarcia

*3 = 6, minimum otwarcia

*to tylko moja propozycja; można też ustalić, że 2BA to 6 bez singla, a 3 to 6 z singlem (wtedy wiemy, jaki skład ma partner, ale nie wiemy ile ma 
punktów)

Można wprowadzić także wyższe odpowiedzi: 3// oznaczające górę otwarcia 6 i licytowaną 4-kę lub oznaczające górę otwarcia, 6 i licytowaną
krótkość -> wymaga to jednak umiejętności dalszego poruszania się w licytacji, dlatego też na razie proponuję, żebyście uzgodnili i omówili z
partnerem niższe odpowiedzi na pytanie 2 (do 2BA włącznie)
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N S
2 2
2 ?

2 = dalsze sztuczne pytanie o skład (zajmiemy się nim bliżej jeszcze w styczniu☺)

2BA = inwit do 3BA z 4

3 = nieforsujące z fitem 

3 = 5+, forsing do końcówki

3 = 4, inwit
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N S
2 2
2 ?

2BA = forsujące pytanie o skład (zajmiemy się nim bliżej jeszcze w styczniu☺)

3 = nieforsujące z fitem 

3 = 5+, forsing do końcówki

3 = 5+, forsing do końcówki

3 = 4, inwit
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N S
2 2BA* *nieforsujące z 3+ lub dowolna dwukolorówka 55 (bez trefli oczywiście☺) i  forsing do końcówki 

3**    ? **automat

pas = nieforsujące z 3+

3 = 55, forsing do końcówki

3 = 55, forsing do końcówki

3 = 55, forsing do końcówki
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N S
2 3
?
3 = licytujemy z wartości, próbujemy zagrać 3BA lub 5, można wyhamować w 4

3 = licytujemy z wartości, próbujemy zagrać 3BA lub 5, można wyhamować w 4

3 = licytujemy z wartości, próbujemy zagrać 3BA lub 5, można wyhamować w 4

3BA = do gry

Wyżej licytujemy krótkości np. 4 = singiel lub renons 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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