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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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Jako, że wiemy już z jakimi kartami należy pojawić się w licytacji na wysokości 1, to nadszedł czas by

dowiedzieć się co dalej po takim wejściu☺. Odpowiemy sobie na pytania: Co oznacza zalicytowanie

nowego koloru? Jak pokazać silną rękę z fitem/bez fitu/na własnym kolorze? Co obiecują odzywki

1BA/2BA?
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• Nowy kolor na wysokości 1 forsuje

• 2 to drury (po otwarciu 1może być forsing bez fitu w kolorze wejścia)

• Nowy kolor na wysokości 2 bez przeskoku jest konstruktywny, ale nie forsuje

• Nowy kolor z pojedynczym przeskokiem forsuje do końcówki

• 1BA/2BA jest licytacją z bilansu (na wysokości 1 nie obiecuje trzymania w kolorze otwarcia, na 

wysokości 2 musi być trzymanie) i wyklucza fit w kolorze wejścia

• Skok w kolor otwarcia na wysokość 4 oznacza splintera z 4+ kartowym fitem w kolorze wejścia
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Ogólne zasady do zapamiętania
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oni my oni my

1 1 pas ?

1/ = naturalne, 4+ karty w licytowanym kolorze, nowy kolor na wysokości 1 zawsze forsuje na 1 okrążenie (chyba, że przepasowana wcześniej

ręka☺),KWxx KxxDxxxxx

1BA = wyklucza starszą 4-kę, ok. 9 – 12(13) przed partią, 9-12 po partii, Ax DxxWxxDWxxx

2 = drury, pytanie o siłę wejścia, 10+ punktów bez starszej 4-ki (z fitem lub bez fitu), AxxAxxDWxWxxx

(dalsza licytacja po drury opisana na slajdzie 12 i 13)

2 = 7-9 z fitem karo, np.:Wxx xxKxxAxxxx

2/ = licytowany, bardzo dobry kolor 5-kartowy lub dobry kolor 6+ kartowy, forsing do końcówki,AKD10xxxxAxKxx

2BA = inwit bez starszej 4-ki, ok. 13-15 przed partią, 12-13 po partii, przed partią: ADx KWxDxDxxxx, po partii: KWDWxAWxxxxxx

3 = forsing na 6 dobrych treflach, AxWxxDxAKW10xx

3 = 4+ kara, blokujące, Kxx xxWxxxxxxx

4/ = własny kolor (raczej 7+ kartowy), do gry,KDWxxxx Axxxxx
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oni my oni my

1 1 pas ?

1 = naturalne, 4+ karty w licytowanym kolorze, forsuje na 1 okrążenie, nowy kolor na wysokości 1 zawsze forsuje na 1 okrążenie (chyba, że przepasowana
wcześniej ręka☺), Axxxx xxKDxAxx

1BA = wyklucza 4 piki i fit kierowy, ok. 9 – 12(13) przed partią, 9-11(12) po partii, AWx xWxxxxAWx

2 = drury, 10+, fit w kierach lub forsing bez fitu, Kx Axx Axxxx xxx-> wchodzący 1 nie skacze 4 z 5 kierami tylko licytuje coś poniżej 4 (dalsza licytacja po
drury opisana na slajdzie 12 i 13)

2 = 5+ kar, konstruktywne, nieforsujące, x xxADWxxx KWxx

2 = 7-9(10) z fitem kier, Ax DWx Dxxxxxxx

2 = 5 bardzo dobrych pików lub 6+ dobrych pików, forsing do końcówki, ADW10xx xxAxKWx

2BA = inwit bez 4 pików i bez fitu kier, ok. 13-15 przed partią, 12-13 po partii, przed partią: ADx xKDxx Dxxxx, po partii: Kxx KxAWxxxWxx

3 = forsing na 6 dobrych treflach, AWx xAxKDWxxxx

3 = forsing na 6 dobrych karach, Kx xxADWxxx ADx

3 = 4+ kiery, blokujące, x xxxxDxxxxxxx

4 = do gry, xx Kxxx AWxxxx x

4 = własny kolor 7+ kartowy, do gry, ADxxxxx Kx xxxx-
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oni my oni my

1 1 pas ?

1BA = bez fitu pik, mogą być 4+ karty w kierach, ok. 9 – 12(13) przed partią, 9-12 po partii,K ADxxxxxxxKxx

2 = drury, 10+, fit w pikach lub forsing bez fitu, Kxx x Kxxx Axxxx -> wchodzący 1 nie skacze 4 z 5 pikami, tylko licytuje coś poniżej
4 (dalsza licytacja po drury opisana na slajdzie 12 i 13)

2 = 5+ kar, konstruktywne, nieforsujące, x AxKD10xxxxDxx

2 = 5+ kierów, konstruktywne, nieforsujące, Wx AKDxxxxxxxx

2 = 7-9(10) z fitem pik,xxxx DxAxxxKxx

2BA = inwit bez fitu pik, ok. 13-15 przed partią, 12-13 po partii, przed partią:x AWxxKWxxAWxx, po partii:x KWxxAxxxxKWx

3 = forsing do końcówki na 6 dobrych treflach,xx AxDWxAKW10xx

3 = forsing do końcówki na 6 dobrych karach,ADW xxAKxxxxxx

3 = forsing do końcówki na 6 dobrych kierach, xx AKWxxxxAKxx

4 = własny kolor, do gry,xx ADWxxxxx-xxx

4 = do gry,xxxxx xADWxxxx
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oni my oni my

1 1 pas ?

1BA = bez fitu kier, wyklucza 4 piki, nie obiecuje trzymania w karach, ok. 9 – 12(13) przed partią, 9-12 po partii, KDx xx 10xxxx
AWx

2 = drury, 10+ punktów, fit w kierach, pyta o siłę wejścia, xAxxxxxxAKDxx

2 = kolor przeciwnika, forsing do końcówki bez fitu kier, AKx xxAKxKxxxx

2 = 7-9 (10) z fitem kier, xxADxxxDxxxxx

2 = forsing do końcówki na 5 bardzo dobrych pikach lub 6+ dobrych pikach,AKDxxxxxxxADx

2BA = inwit bez fitu kier, ok. 13-15 przed partią, 12-13 po partii,KWx xADxxDxxxx

3 = forsing do końcówki na 6 dobrych treflach, Kx AAxxKDW9xxx

3 = 4-5 kierów, blokujące, xxWxxxxDxxxxx

4 = splinter karo, 4+ kiery, DxxADxxx KDxxx

4 = xKxxxxxKDxxxx

4 = własny kolor, do gry, AKWxxxxDxx xxx
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oni my oni my

1 1 pas ?

1BA = bez fitu pik, mogą być 4+ kiery, nie obiecuje trzymania w karach, ok. 9 – 12(13) przed partią, 9-12 po partii, K ADxx Kxxx

xxxx

2 = drury, 10+ punktów, fit w pikach, pyta o siłę wejścia,Kxxx xxAx Kxxxx

2 = kolor przeciwnika, forsing do końcówki bez fitu pik,AD DWxxxxx AKxx

2 = 5+ kierów, konstruktywne, nieforsujące,x ADxxxxxxx KDx

2 = 7-9 (10) z fitem pik,Axx Axxxxx xxxx

2BA = inwit bez fitu pik, ok. 13-15 przed partią, 12-13 po partii,A KWxK10xx Dxxxx

3 = forsing do końcówki na 6 dobrych treflach,xx AKxx ADWxxxx

3 = forsing do końcówki na 6 dobrych kierach,A AKDWxxxxx Dxx

4 = splinter karo z 4+ pikami,Axxxx Kxx- Axxxx

4 = własny kolor, do gry,x AD109xxx x DW10x

4 = do gry,Dxxxx xx Dxxxxx
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oni my oni my

1 1 pas ?

1BA = bez fitu pik, nie obiecuje trzymania w kierach, ok. 9 – 12(13) przed partią, 9-12 po partii,K ADxxKxxxxxxx

2 = drury, 10+ punktów z fitem pik, pyta o siłę wejścia, Kxx AxxxKDxx xx

2 = 5+ kar, konstruktywne, nieforsujące, xxxxKDWxx Kxxx

2 = forsing do końcówki bez fitu pik,Ax xxxxAKxx Axx

2BA = inwit bez fitu pik, ok. 13-15 przed partią, 12-13 po partii,x AWxKWxx DWxxx

3/ = forsing do końcówki na dobrym kolorze 6-kartowym, xxxAAKW10xx Kxx

3 = 4-5 pików, blokujące, Kxxxxxxxxxxxx

4 = splinter z 4+ pikami,KxxxxADxxxKxx

4 = do gry,Kxxxxxxx Kxxxx
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oni my oni my

1/// 1BA pas ?

„system on”, czyli Stayman, transfery itd.☺

W poniższych sekwencjach gramy pojedynczym magistrem:

oni my oni my

1 1 pas 1/

pas 1/BA pas 2 = pojedynczy magister,Kx ADWxxWxDxxx

oni my oni my

1 1 pas 1

pas 1BA pas 2 = pojedynczy magister,KDWxx xxAxxxWx
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oni my oni my

1 1 pas 2 (drury, 10+ punktów, pytanie o siłę wejścia, może zawierać forsing z 5-6 słabymi

pas ? treflami bez fitu karo)

2 = najsłabsze, oznacza wejście w sile 6-10(11) punktów (6-7 punktów w składzie równym to raczej tylko przed

partią lub po pasie partnera na wist)

2//3 = z wartości (11)12+ punktów (dalej 3 od partnera najsłabsze)

2BA = trzymam oba stare 11-12 punktów

3/ = licytowana krótkość i 13+ punktów

3BA = do gry
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oni my oni my

1 1 pas 2

pas ?

2 = mam prawie otwarcie 10-12 punktów, nic nie mówi o karach

2 = 4 kiery, 6-16(17) punktów

2 = powrót na kolor zawsze najsłabszy, 6-9(10) punktów

2BA = równa ręka, trzymam kara, możemy zagrać 3BA, forsuje do 3

3 = 5 trefli, karta raczej z aspiracjami szlemikowymi (bo z kartą 55 tylko na końcówkę skaczemy w 4)

3 = 55, forsing do końcówki (opcjonalne, bo można wejść 2 po 1 z 55 na starych)

3 = 6 pików, inwit do końcówki

3BA = silna propozycja zagrania 3BA z trzymaniem karo

4 = krótkość karo i góra wejścia

4 = do gry
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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