CYKL SZKOLENIOWY „DANUSIA UCZY”
Teoria – 25 stycznia | Turniej na podstawie teorii - 31 stycznia – Manewry obronne
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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
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 w lutym na mojego
maila: danutakazmucha@gmail.com.
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• Komunikacja – przykłady:
1)
Zajmujemy pozycję E. Przeciwnicy doszli do 3BA z ręki S, po tym jak
pojawiliśmy się w licytacji odzywką 1. Partner zawistował 2.
Przeciwnik dołożył 9. Jeśli nie widzimy innej szansy obłożenia
kontraktu i nie mamy pewnego dojścia do ręki, to powinniśmy

dołożyć 3 i potem potwierdzić partnerowi wist, żeby w razie
gdyby doszedł, kontynuował ten kolor.
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• Komunikacja – przykłady:
2)
Zajmujemy pozycję E. Przeciwnicy doszli do 3BA z ręki S, po tym jak
pojawiliśmy się w licytacji odzywką 2 (blokiem na 6 pikach).
Partner zawistował 10. Rozgrywający dołożył ze stołu blotkę.
Widząc jedyną szansę obłożenia kontraktu przez piki przejmujemy

10 waletem i liczymy na to, że partner wyszedł z dubla a nie z
singla, a rozgrywający ma drugiego króla. Zauważcie, że gdybyśmy
wstawili asa i zagrali damę to partner po ewentualnym dojściu nie

miałby pika, żeby móc się z nami skomunikować☺.
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• Komunikacja – przykłady:
3)
Tym razem siedzimy na W. Przeciwko 3BA (rozgrywa S) wistujemy
4. Z dziadka zostaje dołożona 10. Partner bije królem i
odchodzi 9 (ilościowo, czyli mając np. K94 powinien po wzięciu

królem wyjść 9, a mając K862 - 2), na którego S wstawia
waleta. Wiadomo, że 9 to najwyższa blotka partnera (widzimy
bowiem 10 w dziadku). Oznacza to, że partner ma w pikach K9
lub K9x. Jeśli widzimy szansę obłożenia kontraktu przez piki to
powinniśmy przepuścić tę lewę, żeby zachować komunikację z
partnerem gdyby okazało się, że wyszedł z K9x. Partner po
dojściu do ręki zagra ponownie w pika i będziemy mogli ściągnąć

swoje forty.
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• Komunikacja – przykłady:
4)
Znów siedzimy na W. Na 3BA z ręki S wistujemy 3. Z dziadka 9,
partner bije królem (od S 6) i odchodzi 4 (od S W). Jak są
rozłożone piki? Z numerków wynika, że 4 partnera to najniższa
karta i partner ma parzystą ilość pików, a w tym konkretnym
przykładzie wiadomo, że partner ma dokładnie cztery piki, a nie
dwa (rozgrywający mając W1065 raczej nie kładłby w drugiej
lewie W☺). Bijemy zatem asem pik i odchodzimy w pika

ściągając nasze lewy.
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• Dołożenie damy zamiast asa – przykład (pojawił się na teście z obrony, ale warto powtórzyć☺):
Tym razem jesteśmy na E. Na 3BA rozgrywane z ręki S (licytacja
jednostronna 1BA – 3BA) partner wyszedł 5. Rozgrywający
dokłada ze stołu 10. Powinniśmy położyć damę, żeby zachować
komunikację z partnerem. Jeśli położymy asa, a następnie
zagramy D, to przeciwnik puści tę lewę i dopiero trzeciego kiera
zabije królem. A jeśli położymy damę, to rozgrywającemu ciężko
będzie puścić tę lewę – W mógł przecież wyjść spod AWxxx.
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• Odblokowanie figurą na trzeciej ręce – przykład:
1)
Zajmujemy pozycję E. Przeciwnicy doszli do 3BA z ręki S, a nasz
partner pojawił się w licytacji kierami. W zawistował 5,
rozgrywający wstawił D ze stołu i teraz czas na dołożenie przez
nas karty. Powinniśmy odblokować się W! Jeśli dołożymy 9, a
potem ewentualnie dojdziemy do ręki i zagramy W, to
rozgrywający po prostu przepuści tę lewę, a my nie będziemy

mogli ściągnąć fort kierowych, bo kiery będą zablokowane.
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• Odblokowanie figurą na trzeciej ręce – przykład:
2)

Przeciwnicy ponownie grają kontrakt firmowy 3BA i partner
wistuje D. Rozgrywający bije asem. Powinniśmy odblokować się
królem, żeby partner po ewentualnym dojściu do ręki mógł
ściągnąć forty kierowe. Jeśli rozgrywający puściłby pierwszą lewę,
to przejmujemy damę partnera królem i gramy 2, żeby wyrobić
partnerowi kolor.
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• Przepuszczenie (uniemożliwienie rozgrywającemu wyrobienia koloru dziadka) – przykład:
S otworzył silne 2BA (20-21 punktów) i N podniósł go do 3BA.
Jesteśmy na E, a nasz partner zawistował 4. Podłożyliśmy damę, S
wziął królem i zagrał W. Od W spadła 3 – w tej pozycji powinna to
być ilościówka, czyli parzysta ilość kar (była o tym wzmianka na

pierwszym wykładzie z obrony - gdy w dziadku widać długi kolor bez
dojścia, który rozgrywający chce wyrobić). Wiemy zatem, że W ma
albo dubla albo cztery karty w karach. Zakładając, że W ma cztery
kara

powinniśmy

zatem

puścić

W,

żeby

uniemożliwić

rozgrywającemu realizację fort ze stołu. Warto także zauważyć, że
prawdopodobieństwo, że puszczając pierwsze karo wypuścimy 3BA
jest niewielkie – z punktów wygląda, że rozgrywający nie ma raczej 9

lew z ręki po wzięciu lewy na W☺.
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• Trzecia ręka bije i płacze – przykłady:
1)

Na pewno słyszeliście o powiedzeniu brydżowym „trzecia ręka bije i
płacze”. Znajduje ono zastosowanie zarówno przeciw kontraktom
kolorowym, jak i bezatutowym. Załóżmy, że W wistuje D przeciwko
kontraktowi 4. E powinien wziąć tę lewę asem, żeby uniknąć oddania
lewy na singlowego K.

2)

Czy zawsze trzecia ręka bije i płacze?☺ Nie zawsze. Wyobraźmy sobie, że
rozgrywający 3BA (S) obiecał rękę zrównoważoną bez singla, a W wistuje
D. Grając, że do asa i damy zrzucamy markę, a do króla
odblokowujemy się (damą lub waletem) lub zrzucamy ilość, powinniśmy
dorzucić 3 jako markę z pozycji E. Partner wistując damą na kontrakt
bezatutowy może mieć czasami KD10x, więc nie powinniśmy
przejmować damy asem. Poza tym jak partner wyszedł damą z DW10xx
to dobrze przepuścić trzecim asem, żeby zachować komunikację z
partnerem.
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• Powstrzymanie się od nadbicia atutem w celu wyrobienia sobie lewy – przykład:
Przeanalizujmy zamieszczony przykład. Kontrakt: 4, rozgrywa S.
Siedzimy na E, a nasz partner na W wistuje A, K i pik.
Rozgrywający postanawia przebić D. Powinniśmy wstrzymać odruch
nadbicia D królem i dołożyć kartę w innym kolorze. Tym samym

weźmiemy na pewno 2 lewy atutowe – na K i 10. Gdybyśmy
nadbili od razu królem, to wzięlibyśmy tylko jedną lewę atutową – na
K.
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