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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 wejściami do licytacji. Odpowiemy sobie na pytanie: czemu służą wejścia do licytacji i

jakie ryzyko się z nimi wiąże. Przeanalizujemy wejścia do licytacji na różnych poziomach – zarówno wejścia kontrą, jak i

kolorem oraz bez atu. Przedstawię Wam przykładowe ręce, z którymi należy się odezwać w rozdaniu i ręce, z którymi

nie powinniśmy się wychylać.
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• Chęć utrzymania się przy grze – zagranie własnej częściówki/końcówki

• Chęć wskazania wistu – kiedy mamy dobry kolor, ale mało punktów i widać, że prawdopodobnie przeciwnicy coś

będą grać

• Chęć „zmontowania” opłacalnej obrony

• Chęć przepchnięcia przeciwników wyżej, zwłaszcza na maksy, ale na impy też często toczymy walkę o częściówkę☺

• Chęć utrudnienia przeciwnikom licytacji, np. skokiem na wysokość 2/3/4

Dobrze by było, gdyby nasze wejście spełniało którąś z powyższych przesłanek jeśli nie spełnia żadnej z nich, to

trzeba poważnie zastanowić się czy nie lepiej spasować☺
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• Mogą nas skontrować

• Możemy ułatwić przeciwnikowi rozgrywkę (jeśli sprzedamy w licytacji układ 55 i przeciwnik utrzyma się przy grze, to

będzie prawdopodobnie rozgrywał w widne)

• Możemy „wylądować” za wysoko lub pójść w nieopłacalną obronę

• Możemy wskazać partnerowi zły wist (jeśli nasz kolor wejścia jest jakościowo słaby, np. Wxxxx)
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N E S W

1 ?

KDW43 K8597465 wchodzimy 1 - chcemy wskazać partnerowi wist, a może utrzymamy się przy grze lub przepchniemy ich

wyżej

W8642 K63A9284 lepiej spasować – mamy słaby kolor pikowy, słaby układ (5332) i mało punktów, przyjmujemy wist

partnera na ich grę zarówno w kara, jak i w kiery

109652 A7AD83K6 licytujemy 1 - mamy 13 punktów, czyli mimo słabego koloru jest szansa utrzymania się przy grze, a nawet

wygrania końcówki

D7532 K4KD98210 licytujemy 1 - mamy tylko 10 punktów i słaby kolor pikowy, ale układ 55, więc tu kierujemy się chęcią

utrzymania się przy grze/wygrania końcówki/przelicytowania przeciwników/”zmontowania” opłacalnej obrony (w zależności od tego, co ma

partner)

AKDW W710296532 zalicytowałabym 1 - wejście do licytacji z 4-ki jest dopuszczalne, gdy mamy bardzo dobry kolor, z

podaną ręką NIE WOLNO wejść 2 (wejście 2 uważam za zbrodnię brydżową☺), można z tą ręką spasować i potem wznowić kontrą jak oni

uzgodnią kiery
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N E S W

1 ?

AD4 K5A974 KW95 licytujemy 1BA, które w tej pozycji oznacza 15-18 punktów i układ zrównoważony

KW7 D6AK1054 K72 licytujemy 1BA – 16 punktów, 5 kar i układ 5332

KW7 DW6AD4 KD72 licytujemy 1BA – mamy 18 punktów w składzie 4333, karta za słaba na kontrę objaśniającą

AD3 K874 K965 W2 licytujemy kontrę wywoławczą – mamy fity 43 w starszych kolorach i 13 punktów

W3 AK74K965 D72 pasujemy – mamy dubla pik i tylko 13 punktów, więc nie możemy dać kontry wywoławczej w

pierwszym okrążeniu; kontrę damy ewentualnie w kolejnym okrążeniu, jak licytacja potoczy się np. tak:

N E S W N E S W

1 pas 1 pas 1 pas 1 pas

1BA ktr. 2 ktr.
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N E S W

1 ?

ADW1096 KD5A9KW licytujemy kontrę, a potem objaśniamy się pikami

KW7 AD6K6W7532 licytujemy kontrę wywoławczą – mamy 14 punktów i fity w starszych kolorach (33 jest dopuszczalne), nie

wchodzimy 2, bo mamy za słaby kolor i słaby układ (5332)

A73 KD496543 A9 lepiej dać kontrę wywoławczą niż wejść 1 - słabiutki kolor karowy, 33 w starych i 13 punktów

AW103 AKD465W72 licytujemy kontrę wywoławczą – niby 15 punktów w układzie zrównoważonym, ale obie starsze 4-ki,

więc zalicytowanie 1BA mogłoby doprowadzić do zgubienia 8-kartowego koloru starszego

K105 DW93KD ćA832 licytujemy kontrę wywoławczą – 15 niespecjalnych punktów (KD sec obniża wartość karty) z fitami 43 w

starszych kolorach

KD7 KD9AWA9652 licytujemy kontrę objaśniającą, a potem np. po negacie partnera 1 zgłaszamy 1BA (dlaczego nie 2? bo

trefle za słabe i nie ma sensu ich pokazywać, lepiej dążyć do gry w bez atu)
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N E S W

1 ?

KD10943 D5102954 licytujemy 2 jako blok na 6 pikach (oczywiście w założeniach my po, oni przed trzeba uważać, bo

możemy postawić jak nas skontrują) – główny nasz cel z tą kartą to utrudnienie przeciwnikom licytacji

KW532 DW1054 2104 licytujemy 2 jako cuebid Michaels’a (oczywiście jeśli taką odzywkę masz w systemie) – być może

wygramy jakąś układową końcówkę?

N E S W

2 ?

K74 ADW10966325 wchodzimy 2 - mimo że tylko 10 punktów, to ładny kolor 6-kartowy

A96 K10632K6532 pasujemy – tylko 10 punktów, słaby kolor 5-kartowy, na wysokości 1 byśmy weszli 1, na wysokości 2 pas

964 AW84KD43A9 licytujemy kontrę wywoławczą – 14 punktów, 43 w starszych kolorach i krótkie trefle

A85 43AKW76KW2 licytujemy 2BA jako (15)16-18, układ zrównoważony z zatrzymaniem trefl w składzie bezatutowym
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N E S W

2 ?

ADW K96 AK2 K965 licytujemy kontrę, a po odpowiedzi partnera na wysokości 2 licytujemy 2BA by pokazać kartę

(18)19-21 w układzie zrównoważonym z trzymaniem treflowym

KD65 K2 DW932 32 pasujemy – tylko 11 punktów, słaby kolor karowy (i tylko 5-kartowy), na wysokości 1 weszlibyśmy

1, na wysokości 2 pas

AW K952 A109752 2 licytujemy 2 - mamy 6-kartowy kolor karowy, układ 64 i 12 dobrych punktów (2 asy i król)

KD4 7KW32 KW962 pasujemy – jak partner wznowi kontrą, to chętnie zagramy 2 z kontrą☺

AD84 KD7D7642 4 licytujemy kontrę wywoławczą – mamy 13 punktów, 43 w starych i słaby kolor karowy, więc brak

podstaw by wybrać wejście 2 zamiast kontry

AK K63W87632 874 pasujemy – niby kolor karowy 6-kartowy, ale kiepski jakościowo kolor
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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