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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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Kontrę negatywną można inaczej określić jako pewną formę kontry wywoławczej. Bowiem dzięki niej możemy przekazać

partnerowi informację o posiadaniu nielicytowanego dotychczas koloru lub kolorów bądź układu niemożliwego do sprzedania

w inny sposób. Kontra negatywna znajduje zastosowanie gdy nasz partner otworzył licytację, a przeciwnik po naszej prawej

stronie zainterweniował swoim kolorem. Pierwszą wersję kontry negatywnej (kontrę Sputnik) opracowali Al Roth i Tobias

Stone. W niniejszej prezentacji przyjrzymy się sekwencjom z użyciem kontry negatywnej oraz dowiemy się jak należy

reagować na kontrę negatywną.
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My Oni My

1 1 ktr. = w zależności od ustaleń może oznaczać brak starszej 4-ki lub obie starsze 4-ki, 7+ punktów

(radzę Wam grać, że kontra oznacza brak starszej 4-ki, a mając obie starsze 4-ki licytować je po

kolei, czyli najpierw 1, a potem ewentualnie piki; przykładowa karta, z którą licytujemy kontrę

bez starszych 4-ek:KxxWxx10xxKWxx)

My Oni My

1/ 1 ktr. = w zależności od ustaleń może oznaczać brak 4 pików lub dokładnie 4 piki lub 4+ piki, 7+

punktów (tutaj też radzę Wam grać, że kontra to brak pików, a jak macie przynajmniej 4 piki to

licytujecie 1; przykładowa karta na kontrę bez pików po otwarciu partnera 1: Dx xxx

DWxxKxxx)
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My Oni My

1/ 1 ktr. = 4 kiery, 7+ punktów, np. ADx AxxxxKDxxx

My Oni My

1/ 2 ktr. = przynajmniej jedna starsza 4-ka; jeśli minimalna ręka, to taka, że pasuje nam każda

odpowiedź partnera, np. po otwarciu partnera 1 i interwencji 2 kontrę możemy dać już z kartą:

Wx Kxxx Kxxx xxx (minimalna siła, ale mamy fit w karach, więc ewentualne 2 partnera

przeniesiemy w 3), a po otwarciu partnera 1 i interwencji 2 kontrę możemy zalicytować z

kartą: Dxxx Kxxx D10x xx (tu również minimalna siła, ale możemy grać w kara, kiery lub

piki) lub z taką kartą: AKxx Kxx KWxxx x (siła na końcówkę, ale najpierw próbujemy znaleźć

piki 4 do 4)
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My Oni My

1/ 2 ktr. = 4 piki, 7+ punktów - oczywiście przy minimalnej ilości punktów musi być odpowiedni układ

np. DxxxxKDxxxxxx

My Oni My

1/ 2 ktr. = 3-4 kiery; 9+ punktów, kontrę można dać nawet z 8 punktami po otwarciu 1, ale wtedy

musimy mieć układ typu: 1(453) lub 1444 lub 04(54) np. karta: x DWxx KDxxx xxx; tak

samo po otwarciu 1 kontra może być ciut słabsza, jeśli z boku mamy fit karowy, np. xx Kxxx

KWxWxxx
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My Oni My

1 1 ktr. = 7+ punktów, brak fitu kier, przynajmniej jedna młodsza 4-ka, np.:Wxx DxKxxxKxxx

My Oni My

1 2/ ktr. = 4 piki, brak fitu kier, 7+ punktów (przy stosowaniu ustaleń, że 2BA i 3 w kolor przeciwnika

przeznaczone są na inwit lub forsing z fitem w kolorze partnera kontra może zawierać także rękę

przynajmniej inwitującą bez 4 pików, ale o tym kiedy indziej☺), przykładowa karta na kontrę po

interwencji 2:AxxxxxxxKDWxx
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My Oni My

1 2 ktr. = przynajmniej jedna młodsza 4-ka, a w zasadzie obie 4-ki młodsze, brak fitu kier, 9+ punktów,

np. Kx xxDxxxAxxxx

My Oni My

1 2/ ktr. = 4 kiery, brak fitu pik, 7+ punktów (przy ustaleniu, że odzywki 2BA i 3 w kolor przeciwnika

przeznaczone są na inwit lub forsing z fitem w kolorze partnera kontra może zawierać również rękę

przynajmniej inwitującą bez 4 kierów, ale o tym kiedy indziej☺), przykładowa karta na kontrę po

interwencji 2:xxKDxxKxxxxxx
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My Oni My

1 2 ktr. = przynajmniej jedna młodsza 4-ka, a w zasadzie obie młodsze 4-ki, bez fitu w kolorze otwarcia,

7+ punktów, kontrę można dać z kartą: xxAxxKxxxW10xx lub KxxxxKDxxxDxx

(najwyżej zagramy 2 lub 3, tragedii nie będzie☺)

9



© Danuta Kazmucha

My Oni My

1 1 ktr. (brak starszych 4-ek)

?

1BA = trzymam kara, 12-14 punktów np. KWxx Dxx K10x Axx, UWAGA: bez trzymania karo można zalicytować

1/ z 4-ki

2 = 5+ trefli, 15+ punktów, forsuje na 1 okrążenie (oczywiście zakładając, że gracie Precisionem), np. x AKx Axx

ADWxxx

2 = sztuczny forsing do końcówki, pytanie o trzymanie w karach, np. KDWx AxxxxAKDx

2BA = 18+ z trzymaniem karo, np. DxxAKKWxxAW10x
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My Oni My

1 2 ktr.

?

2 = 3-4 piki, 12-14 punktów, np. KDxxxDxxxADxx lub KxxxKxDxxxAxx

2BA = 12-14 punktów, brak 3-4 pików, nie obiecuje trzymania w kierach (pozycja wymuszona), np. Dx 10xxx
KDxxAWx

3 = 5+ trefli, 15+ punktów, forsuje, np. AWxxAWxxKDWxx

3 = 18+ na 5+ karach, np. K AxxAKWxxxAxx

3 = 15-16 punktów, 4 piki, 4+ trefle, np. KDxxKxxxAKxxx
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My Oni My

1 2 ktr.

?

2BA = 12-14 punktów, brak 4 kierów, nie obiecuje trzymania w pikach (pozycja wymuszona), np. xxx KWx KDx
Kxxx

3 = 5+ trefli, 15+ punktów, forsuje, np. xxxAKDxxADWxx

3 = 18+ na 5+ karach, np. Wx AxxAKxxxxAD

3 = 4 kiery, 12-14 punktów, np. AxxxxxxxKxADx

3 = forsing do końcówki, może zawierać rękę z aspiracjami i 4 kierami, AxAKxADxxDxxx

4 = krótkość karo z 4 kierami, np. ręka: AxxxKDxxxAKDx

4 = 4 kiery, 4+ trefle, 15-17 (pamiętamy, że partner obiecał 9+ punktów na kontrę (lub ekwiwalent w układzie)), np.:

Kx ADxxxADWxxx
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My Oni My

1 2 ktr. = przynajmniej jedna starsza 4-ka

?

2 = brak starszej 4-ki, 12-14 punktów, np. xxAxKDWxxDWxx

2/ = licytowana 4-ka, 12-14 punktów, np. D10xx KxAWxxxKx

2BA = lekka nadwyżka, ok. 15 punktów z trzymaniem trefl, np. D AWxKDxxxAxxx

3 = ręka maksymalna, z którą chcemy grać końcówkę, w pierwszym czytaniu pytanie o trzymanie w treflach, może to
być ręka z longerem karowym, raczej bez starszej 4-ki, np. Kx AxAKDxxxxxx

3 = inwit na 6 karach, np. KDx KAKWxxxxxx

3/ = licytowana 4-ka, 15-17(18), AxDWxxAKWxxxx

4 = obie starsze 4-ki, maksimum,KDxxAKxxKWxxx-
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My Oni My

1 2 ktr.

?

2 = słabe bez 4 pików, np.Dx AKxxxWxxxKx

3 = inwitujące na 6 przyzwoitych kierach, AxKDWxxxxxxAW

2 = 12-14 punktów, 4 piki,Dxxx ADxxxAxxx

3 = 15-16(17) punktów, 4 piki,ADxx ADWxxKxxx

4 = 15-17 punktów lub karta słabsza punktowo, a lepsza układowo z 4 pikami, z którą mamy duże szanse wygrania końcówki,KDxxAKDxxxx
xx

2BA = lekka nadwyżka (ok. 14-15 punktów) z trzymaniem karo, np.AWADWxxK10xxxx

3BA = (16)17-18 z trzymaniem karo (16 jeśli mamy dobry longer kierowy), np.Ax AKDWxKxxxxx

3 = nieforsujące, raczej z 5-ki, np.x AKxxxKxDxxxx

4 = forsing do końcówki, 5+ trefli,Kx AD10xxxAKxxx

3 = pozostałe silne ręce, np. ręka na samodzielnych kierach za silna na skok w 4, np.AWx AKD10xxxxDx

4 = splinter z 4 pikami, np. ADxx AKxxxxxKx
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1) Otwierający nie uzgadnia koloru kontrującego –> zgłoszenie nowego koloru przez kontrującego nie forsuje:

My Oni My

1 2 ktr.

2BA pas 3/ = 5+ kart w licytowanym kolorze, nie forsuje (mając kartę na końcówkę licytujemy kolor przeciwnika lub
końcówkę, jeśli wiemy w co), np.DWxx WxKWxxxxx

My Oni My

1 2 ktr.

2BA pas 3/ = 5+ kart w licytowanym kolorze, nie forsuje, np. x KWxx xxx KDxxx (jeśli mamy kartą na
końcówkę, to licytujemy kolor przeciwnika lub końcówkę, jeśli wiemy w co)

My Oni My

1 2 ktr.

2 pas 3 = 5+ kar, 4 piki, nie forsuje, np.KDxx xD109xxx Wx
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2) Otwierający uzgadnia domniemany kolor kontrującego –> nowy kolor zgłoszony przez kontrującego forsuje:

My Oni My

1 2 ktr.

2 pas 3 = inwit do końcówki pikowej (pytanie o uzupełnienie w karach), forsuje do 3, np.KDWx DxKxxx
xx

3) Otwierający powtarza swój kolor starszy w drugim okrążeniu licytacji:

My Oni My

1 2 ktr.

2 pas 2/ = forsujące (jeśli bezpośrednie 2/ po 2 nie forsowało), np.ADxx KWxxxxxKx

My Oni My

1 2 ktr.

2 pas 2 = forsujące (jeśli bezpośrednie 2 po 2 nie forsowało), np. Kxxxx WxKDxAxx
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N E S

1 2 ktr.

?

Karta N: AD107 Ax Axxx xxx – pasuj na kontrę, masz 2 lewy w kolorze przeciwnika, bokiem 2 asy, które na 99% są lewami, a
jak W ma mniej niż 2 piki, to może i 3 lewy atutowe weźmiesz

Karta N: AWxxKxxDWx Wxx – licytuj 2BA, nie masz wystarczającej ilości lew by ukarnić kontrę na 2

N E S

1 2 ktr.

?

Karta N: Ax Wxxxx Ax KW109 – pasuj na kontrę, masz 2 lewy w kolorze przeciwnika i 2 lewy bokiem, mała szansa, że 2
wygrają

Karta N: xxAKxxxKx Dxxx – licytuj 2, nie masz wystarczającej ilości lew by ukarnić kontrę partnera
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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