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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 wyjaśnię co oznacza dalsza licytacja. Jeśli do tej pory nie mieliście dobrze opracowanej licytacji po

otwarciu 1BA, to najwyższy czas to zmienić☺.
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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.: xxxxx xxxxDxxx

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,  AxxxKDWxxxxxx

3 = inwit na 6-7 przyzwoitych karach, np. 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 = pytanie o asy (opcjonalne)

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, ADWxxxx AxAWxx (z tą kartą pytamy o asy jak partner przyjmie transfer)
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Transfer i co dalej?
1BA - 2

?

2BA = góra, 3 kiery z 2 figurami z 3 (bierzemy pod

uwagę asa, króla i damę), np. ADx,KDx

3 = nieminimalna ręka z 4 kierami, dobra karta

do gry w kolor, czyli nie układ 4333, np.:

AKxxADxxKxxxx

1BA - 2

2 - ?

2 = 5 kierów, 4 piki, inwit, ok. 8 punktów, jeśli 9, to brzydkie, np.:

ADxx Dxxxxxxxx

2BA = inwit do końcówki z 5 kierami, ok. 8 punktów, jeśli 9, to brzydkie, np.:

xxx KDxxxxxKxx

3 = 4+ trefle, siła przynajmniej na końcówkę, np.:AxxDWxxxxKxxx

3 = 4+ kara, siła przynajmniej na końcówkę, np.:xx ADxxxKWxxxx

3 = inwit do końcówki z 6 kierami, np.:Wxx KDWxxxxxxx

3/4/4 = licytowane krótkości przy 6+ kierach, ręka inwitująca

szlemika lub lepsza (min. 12-13 punktów), np.:

x KWxxxxx AWx Kx (kolor kierowy powinien być taki,

że przy zastaniu drugiej figury u partnera mamy maksymalnie

jedną lewę przegrywającą w tym kolorze, czyli kolor typu

Kxxxxx lub W10xxxx jest za słaby na zalicytowanie

autosplintera)

4 = inwit szlemikowy, 6+ kierów, bez krótkości, np.:

Dx AKxxxxKxDxx

4BA = inwit szlemikowy, 5 kierów, raczej układ 5332, np.:

AKxAWxxxDWxWx
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Transfer i co dalej?
Dalsza licytacja po pokazaniu 5-kartu starszego i młodszej 4-ki w sile forsingu do końcówki:

1BA - 2

2 - 3 (4+ trefle, forsing do końcówki)

?

3 = fit w kierach, dobra karta, np.: DxxxAxxAxxxAD

3 = wartości pik, obawa o trefle (jeśli nie mamy wartości pikowych, a mamy treflowe, to trzeba sobie jakoś
radzić, np. zaproponować grę w kiery na 7 atutach)

3BA = brak fitu kier lub fit kier i karta, z którą wolimy zagrać 3BA, bo mamy dużo punktów w pikach i karach,
np.: KDxxxxAWxxKDx lub ADWx xxxKDWxDx

4 = ekstra karta z przynajmniej 4-kartowym fitem w treflach, z którą nie boimy się przekroczyć 3BA, np.:

AKxxxxAxxADxx

4 = fit kier, dół otwarcia, np.: KDWx KxxKxxDWx
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Transfer i co dalej?
Dalsza licytacja po odpowiedzi otwierającego 1BA wskazującej 3-kartowy fit w transferowanym kolorze:

1BA - 2

2BA* - ?

*3-kartowy fit w kierach typu AKx, ADx lub KDx, góra otwarcia

3 = ponowny transfer na kiery -> otwierający licytuje automatyczne 3

3BA = propozycja gry, układ 5332 i siła tylko do końcówki, np.: AxxKWxxxDxxxx
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Transfer i co dalej?
1BA - 2

?

2BA = góra, 3 piki z 2 figurami z 3 (bierzemy pod

uwagę asa, króla i damę), np.ADx, KDx

3 = 4 piki, karta nieminimalna, dobra karta do gry w

kolor, czyli nie układ 4333, np.:KWxxxxxAKxxAW

1BA - 2

2 - ?

2BA = inwit z 5 pikami, np.:AxxxxxxAxxxxx

3 = 4+ trefle, forsing do końcówki, np.:

Kxxxx xxxAKxxx

3 = 4+ kara, forsing do końcówki, np.:Axxxx KxAxxxxx

3 = inwit do końcówki z 6 pikami, np.:KDxxxx DxxxxWx

3BA = do gry, wybierz końcówkę (pasuj lub popraw w 4), np.:

KWxxx KxxKxxxx

4// = licytowane krótkości, 6+ pików, karta z aspiracjami

szlemikowymi, np.:ADxxxx xKxxAxx

4 = inwit szlemikowy, 6+ pików, bez krótkości, np.:

KDxxxx xxAxAWx

4BA = inwit szlemikowy z 5 pikami, raczej układ 5332, np.:

ADxxx WxKDxAxx
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Transfer i co dalej?
1BA - 2 (transfer na trefle)

?

2BA = dobre przyjęcie do trefli, np.:AxxxKDxxAxKxx

3 = słabe przyjęcie do trefli, np.:KWx AWxxKDxx Wx

1BA - 2

2BA - ?

3 = do gry, np.:xxxxWxx Dxxxxx

3// = licytowane krótkości, 6+ trefli, siła przynajmniej

na końcówkę, np.:Ax xxxxKDxxxxx

3BA = do gry, np.:Dxx xxxxKDxxxx

1BA – 2

3 - ?

3// = licytowane krótkości, 6+ trefli, siła przynajmniej

na końcówkę, np.:D xxKDx Axxxxxx

3BA = inwit szlemikowy na 6+ treflach, bez krótkości, np.:

DxxAxKx AW10xxx

4 = szlemikowe na 6+ treflach bez krótkości, np.:

Kx AKxWx AD10xxx
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Transfer i co dalej?
1BA - 3 (transfer na 6+ kar, słabe lub silne)

3 - ?

3/ = licytowane krótkości, 6+ kar, siła przynajmniej na
końcówkę, np.:KWxxKDxxxxWxx

3BA = krótkość trefl, 6+ kar, ręka tylko do końcówki (bo 3BA
może zbiec), np.:KxDxxAWxxxxxx

4 = licytowana krótkość, 6+ kar, aspiracje szlemikowe, np.:

KxxAxxAKDxxxx

4 = szlemikowe na 6+ karach, bez krótkości, wezwanie do cue
bidu, np.:DxKDxAKxxxxKx

4BA = inwit do szlemika na 6+ karach bez krótkości, np.: Dx
KDxAKxxxxxx

1BA - 3 (inwit na 6-7 karach)

?

pas = nie mam na przyjęcie inwitu, np.: KDWx

KDxxWxKxx

3BA = przyjmuję inwit, np.: AWx ADx Axx

xxxx
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Transfer i co dalej?
1BA – 3/ (licytowane krótkości, min. 54 na młodszych

?

3BA = mam dobre trzymanie w kolorze licytowanej

krótkości, np. po 3 karta:KD9KDxxKxxKxx

4/ = 4+ karty w licytowanym kolorze, brak

trzymania w kolorze krótkości partnera lub

ręka z aspiracjami szlemikowymi, np. po 3

mamy kartę:KxxxAxxAxKDxx

1BA – 3

?

3 = dobra 4-ka lub 5-ka pików, brak trzymania w kierach

lub obawa o kiery, propozycja zagrania 4, np. AKDx

WxxAxxWxx

1BA – 3

4 = dobra 4-ka lub 5-ka kierów, brak trzymania w pikach

lub obawa o piki, propozycja gry 4, np.: Dxx KDxxx

AxxKW
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Transfer i co dalej?
1BA – 3

3BA - ?

4/ = wydłużenie w licytowanym kolorze, z aspiracjami szlemikowymi, np.:Kx xKDxxxxADxx

4 = renons w kierach, aspiracje szlemikowe, np.: Wxx-ADxxxAKWxx

1BA - 3/

?

4/ = brak zatrzymania, brak młodszej 4-ki, wyłączenie w kolorze krótkości, prośba o wybór kontraktu, np. 4

po 3 zalicytujemy z kartą: xxxxAKxKxxAWx

4BA = „pokaż dłuższy młodszy”, brak młodszej 4-ki, np.:AxxKDxxAxxDxx
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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