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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 kontynuujemy temat wejść do licytacji. Przyjrzymy się jeszcze raz wejściom na wysokości 2 oraz

zobaczymy z czym można wejść na poziomie 3 i 4.
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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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Wejścia na poziomie 2 po otwarciu 1// powinny być mniej więcej takie jak nasze nieminimalne otwarcie, czyli powinna to być karta, z

którą byśmy otworzyli, ale nie dół (tutaj patrzymy nie tylko na punkty, ale także na jakość koloru i układ, bo np. po otwarciu 1 wejście 2 z

kartą 972 D6 102 AKD1075 jest jak najbardziej ok☺, a wejście 2 z kartą AD K94 965 K9752 jest złym pomysłem – układ 2335,

słaby kolor treflowy i tylko 12 punktów, czyli minimum na otwarcie 1).

Po otwarciu 1BA przeciwnika już jest trochę inaczej z wejściami na wysokości 2. Tutaj często znaczenie mają założenia, ale i układ, który

posiadamy.

N E S W

1BA ?

KW65 K963232 102 tutaj ani przed partią, ani po partii nie zdecydowałabym się na wejście 2 na starych - tylko 7 punktów,

układ 5422, duże ryzyko postawienia, jeśli zastaniemy u partnera kartę misfitową, partner jeszcze

może wznowi licytację, jeśli S spasuje

KW1074 K10632632 tu natomiast bym weszła 2 na starych ze względu na układ 55 niezależnie od założeń, przy zastaniu

odpowiedniej karty u partnera mam szansę wygrania układowej końcówki
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N E S W

1BA ?

DW1032 9KD732 W2 wchodzimy 2 jako 5 pików, 4-ka młodsza, niezależnie od założeń, układ 55 to możliwość w

wygrania własnej końcówki, jak i pójście w obronę, gdy przeciwnicy dojdą do końcówki 4

(oczywiście pójście w obronę uzależniamy już od założeń☺)

W43 KD964 DW32 8 z tą kartą bym nie weszła 2 w żadnych założeniach, układ 54 wymaga jednak większej ilości

punktów by pojawić się w licytacji

W743 A9K7432 A8 spasowałabym, niby 12 punktów, ale słabe długie kolory (większość punktów w dublach)

AW73 94AK742 75 z tą kartą już można pojawić się w licytacji kontrą (54), bo posiadamy punkty w długich kolorach

(oczywiście przydałoby się jakieś wzmocnienie koloru karowego wysokimi blotkami)

102 K6K9754 ADW2 pasujemy, karta za słaba na wejście 2BA (tylko 54 w młodych)

7



© Danuta Kazmucha

N E S W

1BA ?

D3 9KD932AW1042 weszłabym 2BA jako 55 na młodych (oczywiście będąc po partii, a oni przed trzeba

się zastanowić)

W532 9 94KDW10543 z tą kartą zalicytowałabym blok 3, mało punktów i za duża dysproporcja by dawać

kontrę 54 (lepiej skoczyć przeciwnikom do gardła☺)

K5328A4KW7432 dałabym kontrę 54, niby tylko 11 punktów, ale jednak mamy dodatkową blotkę w

treflach

AK53 W108294AW5 pasujemy, tylko 44 w starych i 32 bokiem

KW642 D108752 410 licytujemy 2 na starych, tylko 6 punktów, ale układ 65 zachęca do wejścia
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Wejścia kolorem na poziomie 3 są trudniejsze niż na poziomie 2. Tutaj można przyjąć założenie, że jeśli do naszej karty trafia około 8 punktów (2 lewy) u

partnera, które pozwalają nam wygrać końcówkę to wchodzimy (oczywiście czasami wejdziemy z ciut słabszą ręką).

N E S W

3 ?

K8432 A4329AD3 licytujemy kontrę, na wejście 3mamy za słaby kolor, a poza tym dopuszczamy grę we wszystkie kolory i

dajemy partnerowi możliwość ukarnienia naszej kontry (jeśli posiada opozycję w karach)

KD62 KD32W9A63 licytujemy kontrę, 15 punktów i obie starsze 4-ki

KW532 42D72AD3 pasujemy, tylko 12 punktów i słaby kolor pikowy, na wejście na poziomie 3 za mało

KW543 K6 95 AK74 licytujemy 3, ta karta wygląda zdecydowanie lepiej niż poprzednia – mamy 14 punktów, układ 54, jeśli nie wejdziemy

teraz to jest ryzyko, że 3, a nam ucieknie końcówka

K73 KW7A6A9653 licytujemy kontrę, 15 punktów i 33 w starych, może zagramy 3BA z ręki partnera?

AK109543 7 A6 KD6 licytujemy 4, mamy 7 pików, 16 punktów i potencjał na wygranie końcówki (końcówkę może wychodzić przy zastaniu

u partnera jedynie fitu pik iW, więc jest to karta za silna na wejście 3), przy okazji tej karty należy wspomnieć, że po

bloku nie ma bloku, czyli skok na 4 po otwarciu na wysokości 3 jest konstruktywny
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N E S W

3 ?

D108432 A32K9K3 tu bym weszła 3, mimo że tylko 12 punktów, to jednak 6 pików i dobrze położonyK

108432 KD28AKW6 zalicytowałabym kontrę – 13 punktów, dobry układ, mogę zagrać w każdy kolor, wejście 3 z tą

kartą byłoby błędem (taką słabą piątkę traktujemy jak czwórkę, ale gdybyśmy byli na otwarciu to 1 jak

najbardziej ok) a spasowanie z tą kartą groziłoby niezagraniem końcówki, gdy u partnera zastaniemy 12 punktów i

nieodpowiedni układ na wznowienie

ADW3 AD108AK1074 kontrujemy – mamy sporo punktów, może zagramy 3BA? a nawet jeśli partner skoczy 4 to nie musi

być tragedii (może mieć 5-6 kierów; uwaga: jeśli partner dopuszcza zagranie końcówki w 2 kolory, to powinien

zalicytować 4)

W102 AKW4AKD1074 licytujemy 3BA, czyli końcówkę, którą będzie nam najłatwiej wygrać☺

A85 K94 10 AKDW74 zalicytowałabym kontrę by móc zagrać 3BA, jeśli partner trzyma kara (na końcówkę 5 potrzebujemy aż 11

lew, a na 3BA wystarczy 9☺), a może zagramy końcówkę w kiery lub piki

ADW76 KDW9410D4 licytujemy 4 jako układ 55 na starych, widzimy szansę wygrania końcówki☺
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N E S W

3 ?

K8 K432 K9 AD754 licytujemy kontrę, jeśli partner ma kiery to zagramy 4, a jeśli partner odpowie 4, to trudno -

spasujemy

AD K32AKW97 W63 licytujemy 3BA, mamy 18 punktów w składzie 2353, podwójne trzymanie pik i longer karowy

AD104 9 A972 K974 pasujemy i czekamy na kontrę od partnera by ją ukarnić☺, zalicytowanie innej odzywki niż pas nie

wchodzi w grę

A85 82 A95 AW1063 pasujemy, nie możemy zalicytować kontry z dublem kier i tylko 13 punktami, bo może to się

skończyć źle☺

A96 97A8 K97653 pasujemy, nie stać nas na wejście 4

84 A1075 KD4 KD53 licytujemy kontrę, może nam wychodzić końcówka, więc nie pasujemy (trudno, najwyżej postawimy)
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N E S W

3 ?

- K2 AKW8432 K754 wchodzimy 4 (jeśli system nam na to pozwala -> niektórzy grają, że to dwukolorówka kara i kiery),

14 punktów, dobry kolor karowy, układ 74, mamy potencjał na końcówkę

- K82KW86432 K54 pas, tylko 10 punktów i słaby kolor, strach wchodzić na tej wysokości do licytacji

- AK2DW832 KW654 dałabym kontrę, bo mogę zagrać w każdy kolor, odzywka 4BA (jako 55 na młodych) z tą kartą byłaby zła, bo

traci się możliwość zagrania końcówki w kiery, poza tym kolory młode mamy słabej jakości (gdyby punkty

z kierów przełożyć do kolorów młodych to 4BA byłoby dopuszczalne)

W754 KD822ADW4 pasujemy, nie możemy z tą ręką zalicytować kontry, bo będziemy w tarapatach jak partner zgłosi 4

- KD82AD92D9642 kontrujemy wywoławczo, tylko 13 punktów, ale dobry układ

- W9862 AK2 AKD42 zalicytowałabym kontrę, trudno najwyżej nie znajdziemy kierów, jeśli partner ma tylko 3 kiery; jeśli myślicie

o wejściu 4 jako 55 trefle i kiery, to uważam, że mimo wszystko lepiej dać kontrę - kontra daje możliwość

zagrania w kara, a wchodząc dwukolorówką tracimy tę opcję, poza tym ta ręka nie pasuje do modelu 55,

bliższa jest modelowi 1435
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N E S W

3 ?

K8 K432 K9 AD754 licytujemy kontrę, jeśli partner ma kiery to zagramy 4, a jeśli partner odpowie 4, to trudno

- spasujemy

9 ADW982 KW102 K6 licytujemy 4 - zostaliśmy postawieni pod ścianą, więc dużego wyboru nie mamy☺, uważam, że

pas z tą ręką nie wchodzi w grę (może nam po prostu wychodzić końcówka), kontry bym też nie

dała ze względu na układ 64 (jak partner po kontrze zgłosi trefle, a my przeniesiemy w kiery, to

ciężko będzie przekonać partnera, że nie mamy kontry objaśniającej na kierach – grozi nam

niebezpieczne przewyższenie)

K W9KW975 K8643 licytujemy pas, mamy za słabą kartę na zalicytowanie 4BA jako 55 na młodych, czyli same punkty

nie są dobrym kryterium oceny, ważna jest lokalizacja i liczba lew przegrywających

9 10AKW75 KD9643 licytujemy 4BA jak układ min. 55 na młodych, tylko 13 punktów, ale nadwyżka w układzie
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N E S W

4 ?

K864 W2K93 KD64 pasujemy, tylko 12 punktów i zrównoważony układ

96 AD4ADW7 D864 pasujemy, niby 15 punktów, ale brak pików nie pozwala nam na zalicytowanie kontry (jak

usłyszymy od partnera 4, to może się skończyć źle☺

K9654 104AD4 DW10 raczej pas, zalicytowanie 4 wykluczone, co możemy ewentualnie zalicytować to kontra

AKD76 7104 KDW43 licytujemy 4, bo widzimy szanse wygrania tej końcówki

D76432 97A4 A104 pasujemy (wiadomo, że 4 może się okazać wygrywające☺) za mało punktów i za mały układ na

wejście, dubel kier też nie za dobry (lepszy byłby singiel)

K976432 9A4 A104 licytujemy 4, 7 pików, singiel w kierach, tutaj w zasadzie nie wiadomo czy 4 jest w ataku czy w

obronie
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