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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. Zaraz po turnieju otrzymacie na maila analizę rozdań. Dodatkowo

od przyszłej niedzieli 24.01 będziemy spotykać się w meeting roomie i omawiać rozdania, które sprawiły Wam najwięcej

problemów (o tym spotkaniu zostaniecie poinformowani w najbliższym czasie☺).

Zachęcam Was serdecznie do kierowania pomysłów dotyczących tematów, które chcielibyście przerobić w lutym na mojego

maila: danutakazmucha@gmail.com.
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2 - ?

2 = sztuczne pytanie o skład lub siłę otwarcia, forsuje na 1 okrążenie, w parze należy ustalić w jakiej sile licytujecie (można

ustalić, że to 7+ punktów, a można, że to inwit+)

2 - 2

?

2 = 4

2 = 4

2BA = 6, maksimum otwarcia (można ustalić inaczej, że to karta bez singla, ale wtedy nie wiemy jaka siła)

3 = 6, minimum otwarcia (można ustalić inaczej, że to karta z singlem, ale wtedy nie wiemy jaka siła)

3 = 64, góra otwarcia (doszłam do wniosku, że ta odzywka może się przydać, a nie jest trudna do zapamiętania☺)
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2 - 2* (sztuczne pytanie o skład lub siłę otwarcia)

2 - ?

2* = sztuczne pytanie o skład, forsing do końcówki

2BA = inwit do 3BA, z 4 pikami

3 = nieforsujące z fitem

3 = 5+ kar (ze słabym 5-kartowym kolorem karowym można zalicytować sztuczny forsing 2), forsing do końcówki

3 = inwit z 4 kierami

3 = 6+ dobrych pików, forsing do końcówki
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2 - 2*

2 - 2*

?

2BA* = 4 piki, czyli układ 4405 (DLA CHĘTNYCH, można z tej odzywki zrezygnować i z układem 4405 licytować 

najpierw 2, a po forsującym 2BA sprzedawać 3+ kiery przez 3 i liczyć na to, że partner nie ma 4 kierów, a jeśli ma to, że 

uda się je jakoś znaleźć☺)

3 = 6 trefli

3 = 3+ kara, czyli układ 1435 lub 0445

3* = układ 2425

3 = 3 piki, czyli układ 3415



Precision 2 - rozwinięcie
Z kartą, z którą chcemy silnie uzgodnić kolor musimy przejść przez forsujące sztuczne pytanie, np.:

2 - 2*

2 - 2*

3 - ?

3 = naturalne (4-5 kart), z wartości, obawa o piki (gdybyśmy mieli kolor karowy 6+ to byśmy zalicytowali 

3 zamiast 2), forsing do końcówki

3 = silne uzgodnienie kierów, z aspiracjami szlemikowymi

3 = 5+ pików, forsing do końcówki (partnerowi mieści się układ 6 trefli, 4 kiery i 3 piki); uwaga: jeśli 

mamy 5 słabych pików, trzymanie w karach i kartę nadającą się do gry w bez atu to mocno rozważamy 

zalicytowanie 3BA zamiast 3☺

3BA = do gry

4 = silne uzgodnienie trefli, z aspiracjami szlemikowymi
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2 - 2

2 - 2BA

?

3 = 6 trefli, minimum, do pasa

3BA = mam górę otwarcia
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2 - 2*

2 - ?

2BA* = pytanie o skład, forsing do końcówki

3 = nieforsujące z fitem trefl

3 = 5+ kar (ze słabym 5-kartowym kolorem karowym można zalicytować 2BA), forsing do końcówki

3 = 5+ kierów (ze słabym 5-kartowym kolorem kierowym można zalicytować 2BA), forsing do końcówki

3 = inwit z 4 pikami
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2 - 2*

2 - 2BA*

?

3 = 6 trefli

3 = 3+ kara, czyli układ 4135 lub 4045

3 = 3 kiery (4315 lub 4405, jeśli ustalicie z partnerem, że nie pokazujecie tej karty w inny sposób -> patrz

slajd 5)

3* = 4225
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2 - 2

2BA/3 - ?

3 = naturalne, raczej 6+ kar, forsing do końcówki (można grać, że to pytanie o starszą 3-kę, ale żeby Wam

było prościej proponuję by to było naturalne)

3 = 5+ kierów, forsing do końcówki

3 = 5+ kierów, forsing do końcówki

3BA = do gry



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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