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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. Wykłady będą

zamieszczane na stronie PAB na początku tygodnia. Następnie w niedziele o 10:30 na platformie Real Bridge będzie rozgrywany

turniej na ułożonych przeze mnie rozdaniach z wykorzystaniem zdobytej na wykładach wiedzy. Jeszcze tego samego dnia

otrzymacie na maila analizę rozdań. Dodatkowo po turnieju będziemy spotykać się w meeting roomie i omawiać rozdania, które

sprawiły Wam najwięcej problemów (godzina spotkania zostanie podana w mailu wraz z linkiem do turnieju).

Zachęcam Was serdecznie do kierowania pomysłów dotyczących tematów, które chcielibyście przerobić na kolejnych zajęciach

na mojego maila: danutakazmucha@gmail.com.
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W tym tygodniu wracamy do rozgrywki. Powtórzymy sobie manewry, które już znamy – eliminację i wpustkę. Nie

obędzie się także bez liczenia punktów, wyciągania wniosków z licytacji obrońców oraz rozliczania rąk obrońców

(oczywiście wszystkie te czynności powinniśmy robić zawsze – nie tylko rozgrywając, ale także licytując i będąc w

obronie☺). Dowiemy się również jak nie utracić kontroli atutowej w rozdaniu. Poznamy manerw – przegrywająca na

przegrywającą i dowiemy się jak należy rozegrać pojedynczy kolor by móc wziąć maksymalną ilość lew.
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Przypomnijmy sobie jeszcze raz na czym polegają manewry eliminacji i wpustki. Eliminacja to sposób rozgrywki,
polegający na odebraniu („wyeliminowaniu”) obrońcy kart, którymi może odejść bez straty lewy, a następnie
wpuszczenie go do ręki. Pozbawiony kart bezpiecznego odejścia obrońca musi wyjść w kartę, której zagranie
spowoduje stratę lewy.
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Rozgrywamy z pozycji S kontrakt 4 po wiście D. Liczymy pewne lewy – 5 kierowych, 2 pikowe, 2

treflowe, więc potrzebujemy wziąć jedną lewę w karach by zrealizować zapowiedziany kontrakt.

Jeśli sami zajmiemy się rozegraniem koloru karowego, to możemy nie wziąć żadnej lewy karowej.

Lepiej zmusić obrońców by zrobili to za nas. Bijemy D asem. Ściągamy atu 3 razy, bo podzieliły się

3-1. Eliminujemy piki - K, pik do asa i pika przebijamy. Ściągamy K i gramy blotkę trefl. Któryś z

obrońców będzie „wpuszczony” i będzie musiał albo zagrać pod podwójny renons w pika lub w

trefla albo wyjść w karo rozwiązując nam ten kolor. Grając w opisany sposób zawsze weźmiemy 10

lew.
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S rozgrywa 3BA po licytacji:

W N E S

pas pas pas 1BA

pas 3BA pas pas

pas

W ściąga A, K, D i W i odchodzi w 10. Liczymy pewne lewy: 4 karowe, 2 treflowe i 2 pikowe.

Brakującą lewę musimy zdobyć w pikach. U którego z obrońców powinniśmy szukać D? Odpowiedź

brzmi: u E! Dlaczego? Bo W pokazał już 10 punktów, a spasował na otwarciu. Mając jeszcze D

otworzyłby licytację.
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Gramy 7BA z ręki N po wiście 8. By wygrać musimy prawidłowo rozegrać kolor karowy. Nie

musimy podejmować decyzji dotyczącej rozegrania kar na początku rozdania. Rozgrywkę

rozpoczynamy od ściągnięcia A – obaj obrońcy dokładają blotki (jeśli któryś miałby singlową

D, to moglibyśmy zadeklarować 13 lew☺) i gramy boczne forty. Okazuje się, że do trzeciego pika

W dokłada trefla, zatem E jest posiadaczem 5 pików. W nie dokłada także do trzeciej rundy kierów

(wyrzuca trefla) -> E ma 5 kierów. Po ściągnięciu trefli okazuje się, że E miał tylko 2 blotki (do

trzeciego trefla dołożył kiera). Znamy zatem skład obrońców: E ma układ 5512, a W – 2236 (układ

zawsze podaję w kolejności: piki, kiery, kara, trefle). Wykonujemy zatem oczywisty impas D u W.
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Rozważmy dość elementarny przykład. Załóżmy, że rozgrywamy 4 z pozycji N. E wistuje A i K. Przebijamy,

ściągamy A i K (obaj obrońcy dokładają za każdym razem). Gdybyśmy teraz zagrali trzeci raz w pika, to

stracilibyśmy kontrolę nad rozdaniem. Obrońca zagrałby po raz kolejny w kiera, którego musielibyśmy przebić

ostatnim atutem, a przecież mamy jeszcze niewyrobione kara. Po oddaniu lewy na A obrońcy mogliby ściągnąć

fortę lub forty kierowe, a my musielibyśmy pogodzić się z przegraniem „czapy”.

Prawidłowa rozgrywka polega na oddaniu przeciwnikom lewy naA od razu po ściągnięciuA i K.
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Tym razem N rozgrywa 3. W otworzył licytację odzywką 2BA (55 na młodszych, podlimitowe) i para

NS po nienajlepszej licytacji ☺ zatrzymała się w kontrakcie 3. E pokazał, że ma lepszy fit treflowy

niż karowy i zawistował 2. W wziął K i kontynuował A. Przebiliśmy i ściągnęliśmy A. Od W

spadł W. Co dalej? Jeśli kiery dzielą się 3-2, możemy oddać obrońcom kiera i po przebiciu

kolejnego trefla grać forty pik, a potem forty karo biorąc 10 lew. Jeśli natomiast atuty dzielą się 4-1 i

przy 4 atutach są 4 trefle, to grozi nam utrata kontroli nad rozdaniem – jeśli zagramy drugi raz w

kiera to E weźmie 9, ściągnie K i D odbierając nam ostatniego atuta i obrońcy wezmą jeszcze 2

lewy treflowe. W świetle tego, że W otworzył 2BA i w świetle pokazanego już przez niego W, A,

K (a także W, jeśli założymy, że E wyszedł 4-tą najlepszą spod damy na pierwszym wiście) większa

szansa, że W u W jest singlowy, czyli, że atuty dzielą się 4-1 i na tym założeniu powinniśmy oprzeć

swoją rozgrywkę.
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Manewr przegrywająca na przegrywającą przeanalizujemy na przykładzie. E otworzył 2 (6-kart

starszy, podlimitowe), W zalicytował 2 (pasuj lub popraw) i NS doszli do 4, które rozgrywa N po

wistach EA,K i W. Na pierwszy rzut oka wygląda, że 10 lew jest z góry – 5 kierowych, 2 karowe,

2 treflowe i przebitka pika w dziadku, którego wystarczy przebić wysoko D by uniknąć nadbitki

przez W. A co jeśli W okaże się posiadaczem W95? Wtedy przegramy „czapę” przebijając pika

damą kier. By zapewnić sobie wzięcie 10 lew należy na W wyrzucić przegrywającego trefla ze

stołu! Czyli zastosować manewr przegrywająca na przegrywającą. Zauważcie, że lewę treflową

musimy oddać zawsze. Co nam zatem szkodzi wyrzucić trefla na zagranego przez E W? Oczywiście

można znaleźć układ, przy którym przegramy grając w ten sposób - np. jeśli E na swoje otwarcie ma

6 pików, 2 kiery, 5 kar lub 6 pików, 2 kiery i 5 trefli (wtedy W przebije W i pośle partnerowi

przebitkę), jednak większa szansa na to, że w rozdaniu kiery dzielą się 3-0 niż, że kara dzielą się 8-0

(zwłaszcza, że W nie spasował na 2) czy trefle 7-0☺.
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A jak należy rozegrać 6 z ręki S po wiście K (przeciwnicy cały czas pasowali)? Mamy do wzięcia 4

piki w ręce, 3 kiery (asa i 2 przebitki w stole), 3 trefle i 1 karo – razem 11 lew. Czy istnieje szansa

wygrania kontraktu przy K u W? Tak! Jeśli W jest posiadaczem 4 trefli, K oraz atuty dzielą się 2-

2. Bijemy kiera asem i przebijamy kiera wysoko w stole np. asem pik. Dochodzimy do ręki damą pik

i przebijamy kiera królem pik. Ściągamy jeszcze raz pika (podzieliły się 2-2) gramy A, trefla do

króla, D i 9 wyrzucając z ręki blotkę karo (przegrywającą), jeśli E nie dołoży do czwartego trefla.

W weźmie lewę na 10 i musi wyjść pod podwójny renons w kiera lub do AD w ręce

rozgrywającego. Przykładowa karta W: 53KD105K10410873.



© Danuta Kazmucha

Rozgrywasz 4 z pozycji N (przeciwnicy pasowali) po wiście K. Do oddania masz 2 lewy kierowe i 1 treflową. Musisz

zatem uniknąć oddania lewy atutowej. Jak należy rozegrać piki by móc wziąć wszystkie lewy? Największą szansę daje

ściągnięcie A, dojście do stołu np. królem trefl i zaimpasowanie D u W. Kontrakt wygramy jeśli od E lub W spadnie

singlowa D, a także wtedy, gdy W ma Dx, Dxx lub Dxxx. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie można zagrać

pików z góry i liczyć na spadnięcie drugiej damy? Bo jest to zagranie na mniejszą szansę – jest ok. 31% na to, że dama

jest singlowa bądź druga u któregoś z obrońców, a szansa na impas to 50% (w tym przykładzie oczywiście powinniśmy

raz ściągnąć wysokiego pika (króla albo asa) zabezpieczając się przed singlową damą u E i dopiero potem impasować

damę u W).
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Znów rozgrywasz 4 z pozycji N (przeciwnicy pasowali) po wiście K, ale tym razem masz w ręce 6

pików, a w stole 2 i z kluczowych kart brakuje Ci D. Do oddania masz 2 lewy kierowe i 1 treflową.

Musisz zatem uniknąć oddania lewy atutowej. Jak należy rozegrać piki by móc wziąć wszystkie lewy? Tym

razem największe szanse daje zagranie od razu na impas damy pik! Dlaczego? Grając w ten sposób

przegrasz, gdy E ma D lub Dx (no i oczywiście przy dłuższej D u E też przegrasz, ale tego nie

rozważamy). Zauważ, że impasując od razu damę wygrasz przy singlowej 9, 8, 6 lub 4 u E, czyli 4

razy częściej niż jakbyś grał na singlową D u E ściągając najpierw A albo K.
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Znów 4 z pozycji N (przeciwnicy pasowali) po wiście K, ale tym razem masz 10 atutów na linii i

brakuje Ci K, 10 i 5. Do oddania masz 2 lewy kierowe i 1 treflową. Musisz zatem uniknąć oddania

lewy atutowej. Jak należy rozegrać piki by móc wziąć wszystkie lewy? Tym razem największe szanse daje

zagranie W ze stołu. Dlaczego? Ponieważ tylko wtedy będziemy w stanie wyimpasować K105 u W.

Może pojawić się pytanie dlaczego nie można zagrać A na singlowego K u E? Bo to by było zagranie

na mniejszą szansę. K będzie singlowy u E, gdy u W będzie dokładnie 105. 2 razy częściej E będzie

miał singlową blotkę - 10 lub 5.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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