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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 zajmiemy się licytacją jednostronną po otwarciu 1BA. Przedstawię Wam zestaw pierwszych

odpowiedzi oraz przyjrzymy się bliżej Staymanowi. Pozostałym odzywkom poświęcimy więcej uwagi w przyszłym

tygodniu☺.
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Licytacja jednostronna po otwarciu 1BA – pierwsze odpowiedzi
1BA - ?

2 = Stayman, pytanie o starszą 4-kę, np.: KWxx xxxADxxWx,  Dxxx xxxxxxxxx

2 = transfer na 5+ kierów, np.: xxx Axxxxxxxxx

2 = transfer na 5+ pików, np.: xxxxxxxxxDxxx

2 = transfer na trefle, np. xx xxKxxWxxxxx

2BA = inwit, 8-9 punktów, raczej bez starszej 4-ki, np.: xx10xxKDxxKWxx

3 = transfer na 6+ kar, słabe lub silne, np.: xxKxxxxxxxxxx,  Axx xKDWxxxxxx

3 = inwit na 6-7 przyzwoitych karach, kolor typu:ADxxxx, AKxxxx, ADWxxx

3 = licytowana krótkość (singiel lub renons), minimum 54 w kolorach młodszych, forsing do końcówki, np.: Wxx xKDxxAWxxx

3 = licytowana krótkość (singiel lub renons), minimum 54 w kolorach młodszych, forsing do końcówki, np.: -xxxADxxxKDxxx

3BA = do gry

4 = transfer na 6+ kierów, siła przynajmniej na końcówkę, np.: x ADxxxxKxxxxx,  Kxx AKDxxxxKxx (z tą kartą pytamy o asy jak

partner przyjmie transfer☺)

4 = transfer na 6+ pików, taka karta, że chcemy grać tylko końcówkę lub chcemy spytać o asy jak partner przyjmie transfer,

np.: DWxxxxx xKxxxx,  ADWxxxxAxAWxx
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Stayman i co dalej?
1BA - 2

?

2 = brak starszej 4-ki

2 = 4 kiery, mogą być 4 piki

2 = 4 piki, wyklucza 4 kiery
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Stayman i co dalej?
1BA - 2

2 - ?

2 = minimum 44 w starszych, nieforsujące, np.: WxxxDxxxxxxxx

2 = 5 pików, 4 kiery, inwit, 7-8(9) punktów (jeśli 9, to brzydkie), np. ręka: ADxxxDxxxxxxx

2BA = inwit z przynajmniej jedną starszą 4-ką, 8-9 punktów, np.: AxxDxxxxxxxKx

3* = sztuczne pytanie o skład, forsing do końcówki, np.: AxKxxKDxxAxxx

3 = naturalne, 5+ kar, min. jedna starsza 4-ka i siła na końcówkę, np. xxKDxxAKDxxxx

3 = Smoleń, 4 kiery, 5 pików, forsing do końcówki, np. ADxxxKDxxxxxx

3 = Smoleń, 4 piki, 5 kierów, forsing do końcówki, np. DxxxKDWxxxAxx

3BA = do gry

4 = 6 kierów, 4 piki, forsing do końcówki, np.: AKxxKxxxxxxxx

4 = 6 pików, 4 kiery, forsing do końcówki, np.: KDxxxxAWxxxxx
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Stayman i co dalej?
1BA - 2

2 - ?

2BA = inwit do końcówki z 4 pikami, np. KDxx xxxAxxxxx

3* = sztuczne pytanie o skład, wyklucza 4 kiery, forsing do końcówki, np. Axxx xx ADW10xx x (z tą ręką
nie możemy zalicytować 3 w znaczeniu naturalnym, bo 3 w tej pozycji byłoby silnym uzgodnieniem
kierów☺)

3 = transfer Trybuły, silne uzgodnienie kierów, bez krótkości, np. Kx ADxxDxKDxxx

3 = inwit do końcówki z 4+ kierami, np.: AxxxKWxxxxxxx

3BA = 4 piki, siła na końcówkę, np.: KWxxAxxDxxxxx

3/4/4 = licytowane krótkości, 4+ kiery, np. x ADWxAxxxKxxx

4 = do gry, bez aspiracji szlemikowych
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Stayman i co dalej?
1BA - 2

2 - ?

2BA = inwit z 4 kierami, np.:x xxxxADxxD10xx

3* = sztuczne pytanie o skład, wyklucza 4 piki, forsing do końcówki, np. xxAxAKDxAWxxx

3 = 5+ kar, 4 kiery, forsing do końcówki, np.: xKWxxADxxxxxx

3 = transfer Trybuły, silne uzgodnienie pików, bez krótkości, np. AxxxKxxADxxKx

3 = inwit do końcówki z 4+ pikami, np.: AxxxxxxxKxxxx

3BA = 4 kiery, siła na końcówkę, np.: Dx KDxxAxxWxxx

4// = licytowane krótkości, 4+ piki, siła przynajmniej na końcówkę, np.: AxxxAxxxKDxxx

4 = do gry, bez aspiracji szlemikowych

4BA = inwit szlemikowy z 4 kierami, np.: WxxKDxxADWAxx
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Stayman i co dalej?

1BA - 2

2 - 3* (sztuczne pytanie o skład, forsing do końcówki)

?

3 = 5-kart młodszy -> dalej 3 pyta i odpowiedzi: 3 = 5 trefli, 3BA = 5 kar -> dalej trefle i kara uzgadniamy

naturalnie, czyli 4 uzgadnia silnie trefle, a 4 uzgadnia silnie kara

3 = układ 2344, czyli licytowana 3-ka i obie młodsze 4-ki

3 = układ 3244, czyli licytowana 3-ka i obie młodsze 4-ki
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Stayman i co dalej?

1BA - 2

2 - 3* (sztuczne silne pytanie o skład)

?

3 = 4 kara -> dalej 4 uzgadnia silnie kara

3 = 4 trefle -> dalej 4 uzgadnia silnie trefle

3 = 4 piki -> dalej 4 uzgadnia silnie piki

3BA = 3433
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1BA - 2

2 - 3* (sztuczne silne pytanie o skład)

?

3 = 4 kara -> dalej 4 uzgadnia silnie kara

3 = 5 pików -> dalej 3 uzgadnia silnie piki

3 = 4 trefle -> dalej 4 uzgadnia silnie trefle

3BA = 4333



Stayman i co dalej?
1BA - 2

2 - 3 (transfer Trybuły, czyli silne uzgodnienie kierów, bez krótkości, może być zalicytowane w intencji wybrania
? lepszej końcówki - 4 lub 3BA)

3 = karta do gry w kolor, czyli nie układ 3433☺

3BA = układ 3433

1BA - 2

2 - 3 (transfer Trybuły, czyli silne uzgodnienie pików, bez krótkości, może być zalicytowane w intencji wybrania lepszej

? końcówki - 4 lub 3BA)

3 = karta do gry w kolor, czyli nie układ 4333☺

3BA = układ 4333

© Danuta Kazmucha

11



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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