
Niestety baza danych BBO nagle zniknęła i nie mamy dostępu do wyników z 

turnieju 5 i 6. Po awarii BBO zdecydowało, że nowe dane będą dostępne na 

stronie tylko przez 2 tygodnie. Żeby nie zniknęły nasze turnieje przerzuciłem je 

do programu liczącego i umieściłem wyniki na moim serwerze. Można tam 

również obejrzed licytację i rozgrywkę, najeżdżając kursorem na odpowiednie 

miejsca. Opiszę kilka rozdao z turnieju nr 7:  

Rozdanie nr 4, Obie po partii, otwiera W: 
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Minimax: 4  S +650 

 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny 

 „WE”  będą pasowad, skupimy się na licytacji „NS”. „N” ma 16PC, czyli jest w 

przedziale 12-18PC, czyli otworzy na poziomie 1. Patrzymy od najstarszego 

koloru – czy możemy otworzyd 1♠? nie bo nie mamy 5-ciu ♠, to samo z 1♥ i 1♦, 

następnie patrzymy czy możemy otworzyd 1NT (otwarcie 1♣ jest najbardziej 

ogólne – zawiera dużo możliwych rąk, więc jeśli możemy to otwieramy coś 

innego). Niektórzy nie chcieliby otwierad 1NT, bo nie mają zatrzymania w ♣. 

Jest to błąd, bo 1NT wcale nie obiecuje zatrzymao wszędzie, obiecuje natomiast 

16-18PC, czyli jak najbardziej z tą ręką otwieramy 1NT. Co odpowie „S”? ma 



12PC, czyli razem z partnerem 28-30PC, czyli chcemy grad koocówkę. W co 

najlepiej przy takim układzie? W kolor starszy, czyli trzeba sprawdzid czy 

partner ma 4♠. Licytujemy 2♣ – pytanie o starszą 4. „N” odpowie 2♥ – mam 4♥ 

i nie wykluczam 4♠. „S” może pokazad 4+♦ licytując 3♦, ale nie mając aspiracji 

szlemikowych lepiej po prostu zalicytowad od razu koocówkę w bez atu 3NT = 

nie pasują nam ♥, a zadaliśmy pytanie o starszą 4, czyli musimy mied ♠. Partner 

powie 4♠ i na tym licytacja się zakooczy. 

Cała licytacja: 

N E S W 

   pas 

1NT pas 2♣ pas 

2♥ pas 3NT  

4♠ pas… 

b) system WJ  

W systemie WJ otwarcie 1NT jest w sile 15-17, ale cała logika licytacji 

pozostanie ta sama (S wie, że mają razem 27-29 PC i jest to w zupełności 

wystarczające na koocówkę, a za mało na szlemika). Licytacja będzie dokładnie 

taka sama. 

Obrona i rozgrywka 

Wist pada z ręki E:  

76 
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KW94 

4♥ ma rozgrywający, więc nie będziemy w to wistowad. Wist z W92♦ też 

odpada (za dużo możliwości wypuszczenia lew, bardzo rzadko wistujemy z 

Wxx). Zostaje więc nam wist ♣ lub pasywny w atu. ♣ mamy ładne do wistu – 

wystarczy D♣ u partnera, a mamy już wyrobione potencjalnie 2 lewy na K♣ i 



W♣. A♣ u partnera przy damie u rozgrywającego może dad nam szybkie 3 lewy. 

Wistujemy w ♣, ale którą kartą? Zgodnie z naszymi ustaleniami, czyli wistem 

odmiennym, czwartą najlepszą(od najstarszych), czyli 4♣. Partner weźmie A♣ i 

po obejrzeniu dziadka pomyśli: jeśli ♥ jest do wzięcia to zawsze weźmiemy (nie 

da się wyrzucid 4♥ z ręki rozgrywającego na ♦ ze stołu), również jak partner ma  

A czy K♦ to zawsze zdąży wziąd. Jedyne co może uciec to ♣, czyli nawracamy w 

ten kolor. E weźmie W♣ i dalej zagra w K♣, rozgrywający przebije, ściągnie 3 

razy atu (bo się dzielą). I można już zadeklarowad resztę lew (nawet jak się kara 

nie dzielą to mamy 4♠+przebitka, czyli 5♠ 3♥ 3♦=11 lew – ważne by ściągnąd K♥ 

przed zabraniem sobie dojśd do ręki). Jeśli nie padłby wist w trefla to 

rozgrywający powinien wziąd 5♠(z przebitką) 3♥ i 5♦ = 13 lew. 

Rozdanie 7, Obie po partii, rozdawał S 
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Minimax: 7  S +2220 

 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny i system WJ 

„S”  spasuje i gdyby „W” spasował to „N” otworzy najsilniejszym otwarciem 

jakie posiada w systemie (nat- 2♣, WJ-1♣), ale „W” nie po to ma blokujące 

otwarcia, żeby nie przeszkadzad przeciwnikom. „W” otworzy 3♦ -7♦ i siła 

poniżej otwarcia! „N” zgodnie z powiedzeniem „duża karta - duży problem” ma 



ogromny problem: ma aż 23PC i nie ma jak tego sprzedad. Może powiedzied 

3NT, ale będzie to odzywką z bilansu (czyli nawet na 16PC tak się powie) czyli 

jak partner dorzuci 10 PC to szlemik czy szlem ucieknie, bo partner spasuje 

myśląc, że jesteśmy słabsi. Musimy zatem dad kontrę wywoławczą (w 

pierwszym czytaniu może to byd nawet 13PC). „E” mimo singla ♦ musi 

spasowad, bo lepszego kontraktu nie znajdzie.  „S” powie 3♥, chociaż blisko mu 

do 4♥, bo 3♥ powie mając nawet 0PC, bo spasowad na 3♦ nie może. „W” się już 

sprzedał, czyli spasuje, a „N” powie 3NT sprzedając w ten sposób nadwyżki w 

stosunku do 3NT bezpośrednio po 3♦. I licytacja na tym się zakooczy. 

Cała licytacja: 

N E S W 

  pas 3♦ 

ktr pas 3♥ pas 

3NT pas… 

Obrona i rozgrywka 

Jak można zobaczyd minimax: 7NT, czyli w widne karty szło 13 lew. Wist padnie 

pewnie w kolor partnera (mimo singla), bo partner może mied ♦KDWxxxx i 

jakieś dojście. Rozgrywający zabije królem podłożonego waleta. Liczymy lewy 

3♠ 2♥ 3♦ (bo impas D♦ jest pewny z licytacji i wistu) 1♣ = 9 lew. Przegrad nie 

przegramy, ale możemy powalczyd o nadróbki. W ♠ nic nie wyrobimy, w karach 

już policzyliśmy lewę na 10-tkę. Zostają nam ♥ i ♣, z czego większa szansa na 

wyrobienie lew jest w treflach. Jak rozegrad taki kolor? Po takiej licytacji 

(otwarcie 3♦) gramy A♣ z zamiarem następnie zagrania 10♣ na impas, gdyż 

otwierający statystycznie ma krótsze trefle niż jego partner. Na A♣ spotka nas 

miła niespodzianka – spadnie K♣. Wiadomo, że nie ma sensu tego K♣ wyrzucad, 

czyli był singlowy. Gramy następnie 10♣ z zamiarem wyimpasowania W♣ i 

później 8♣ jeśli na 10♣ zostanie położony W♣ !! Czyli mamy dodatkowe 3 lewy 

treflowe. Razem 12 lew, ale jeszcze nic nie oddaliśmy to powalczmy o 13-tą 

lewę. Tę możemy wyrobid już tylko w ♥. Jakie tu mamy szanse? DW sec(nic 

poza DW) u jednego z graczy lub QWx(x) u otwierającego. W pierwszym 

przypadku należy grad kiery z góry, w drugim impasowad, czyli zagrad ze stołu 

do 9 (jeśli nie „W” nie podłoży figury). Trzecią opcją byłaby singlowa figura u E i 



potem impas tej drugiej, ale mając piątą figurę w kierach „W” miałby renons 

pik, co przy dochodzeniu pikiem do stołu sprawdzimy. I znowu z 

prawdopodobieostwa wychodzi nam, że szansa na impas jest większa niż DW 

sec. Dodatkowo częściowo łączymy szanse, bo jakby „W” miał DW sec to 

przecież też weźmiemy w koocu na 9♥. Trzeba oczywiście było wszystko 

przemyśled na początku i tak zaplanowad rozgrywkę by można było 2 razy 

zaimpasowad ♥ i raz lub dwa(zależnie od wistu) zaimpasowad ♦. Z 

początkowych 9 lew zrobiło nam się 13. To może należało grad przynajmniej 

szlemika? Nie, szanse na wygranie tegoż były małe (a na 13 lew to już 

mikroskopijne).  

 

W następnym wykładzie znajdą się kolejne rozdania z tego turnieju 

link do turnieju: 

https://kubusiu.michzimny.pl/GUTW/7/ 

Wygrała para: Aleksander Wojtczak i Józef Jasiniecki. Gratulacje. 

 


