
Kolejne rozdanie z turnieju nr 7. Rozdanie, w którym wszyscy powinni zagrad 

koocówkę, ale na turnieju tylko dwie pary to osiągnęły.  

Rozdanie nr 10, Obie po partii, otwiera E: 
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Minimax: 4  S +650 

 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny 

 „WE”  będą pasowad, skupimy się na licytacji „NS”. „S” ma 12PC, czyli jest w 

przedziale 12-18PC, czyli otworzy na poziomie 1. Przypominam co było 

poprzednim wykładzie, 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 – również nie, bo mamy tylko 12PC.  Czyli zostaje 

nam otwarcie 1♣. Obiecuje ono tylko 2♣. Może byd naturalne (5+♣), ale dopóki 

nie zostanie to sprzedane kolejnymi odzywkami to przyjmujemy, że nie jest. Co 

odpowie „N”? ma 13PC, czyli mamy otwarcie do otwarcia – będziemy grad 

koocówkę. Jeśli możemy to sprzedajmy to partnerowi od razu. Licytujemy 2♥, 

czyli 5+♥ i 12+PC oraz forsuje licytację przynajmniej do koocówki (z angielskiego 

GF). Partner nie ma fitu ♥, ani 4♠, ani naturalnych ♣ do pokazania, czyli musi 

powiedzied 2NT mimo braku zatrzymania w ♠. „N” licytuje 3♥ pokazując 



wydłużenie ♥ i „S” daje 4♥, bo już ma fit, a aspiracji szlemikowych nie. I to 

powinno zakooczyd licytację. 

Cała licytacja: 

N E S W 

 Pas 1♣ pas 

2♥ pas 2NT pas 

3♥ pas 4♥  pas… 

b) system WJ  

W systemie WJ licytacja, zakładając, że odzywka 2♥ ma zbliżone znaczenie, 

będzie taka sama. Niektórzy przeciwnicy z pozycji „W” wtrącą się do licytacji 

odzywką blokującą pokazującą układ 55, ale nawet wtedy dogranie 4♥ nie 

powinno stanowid problemu 

Obrona i rozgrywka 

Wist pada z ręki E:  

K1052 

W542 

K103 

D2  

Mamy 4 atuty, potencjalnie lewę w tym kolorze, ale nie będziemy w nie 

wistowad (po pierwsze stracimy lewę na W, a po drugie w dziadku będzie skład 

zrównoważony – brak przebitek, czyli nie musimy łączyd atutów) . Zupełnie 

naturalnym wistem z pozostałych kolorów jest wist w ♠. Wistujemy 4-tą 

najlepszą czyli w 2♠. „W” bije A♠ i spokojnie odwraca w ten kolor. „N” przebija i 

liczy lewy: 0♠ 5-6♥ (zależnie od tego czy się podzielą) 1♦ i 2♣ = 8-9 lew. Trzeba 

będzie coś wyrobid. W pikach nic się nie wyrobi, w karach możemy 

zaimpasowad K, a nawet jak nie stoi w impasie to po oddaniu go będziemy mieli 

lewę na Q♦ i jeśli kara podzielą się 3-2(67% szans) to jeszcze drugą lewę na 

blotkę. W ♣ mamy możliwośd impasowania D♣ w dwie strony, a po nieudanym 

impasie i tak mamy dodatkową lewę. Rozwiązanie karowe daje nam od 1 do 3 



dodatkowych lew to zdecydujemy się na nie. Przebijad w dziadku (krótsze 

atuty) nie mamy co, zacznijmy więc od ściągnięcia atutów przeciwnikom. Aby 

nie psud sobie komunikacji gramy najpierw ♥ do K♥ i ♥ do ręki. Tu niemiła 

niespodzianka – kiery się dzielą 4-1, będziemy musieli kiedyś oddad na W♥, ale 

nadal mamy ogromne szanse wygrania. Ściągamy AD♥, ale nie gramy czwarty 

raz w ♥, bo nic nam to nie daje, a przeciwnik jak zagra w pika to przebijemy i 

nie zostanie nam już atutów, a przeciwnicy będą mieli forty ♠. Czyli 3x♥ i teraz 

gramy na impas ♦. Brakuje nam 5 kar, w tym K10 i 9. Największa szansa na 

wzięcie 4 lew to zagranie małego ♦ do J – jeśli jest drugi K♦ w impasie to 

spadnie do następnie zagranego asa. Impas stanął, ale król do A♦ w następnej 

lewie nie spadł. Gramy 3-ci raz w ♦ oddając na K. Przeciwnik ściągnie J♥ i na tym 

rozdanie się skooczy. ”WE” bierze 3 lewy, a rozgrywający 5♥ 3♦ 2♣ = 10. PS. 

Można zrezygnowad z możliwości nadróbki, a zabezpieczyd się przed podziałem 

kar 4-1 i po wzięciu na J♦ zagrad małe nie ściągając A♦ – jeśli kara są 3-2 to 

nadal wygrywamy, jeśli 4-1 pozostawiamy sobie szanse na wygranie. Można z 

tego samego powodu zagrad karo do asa, a następnie karo do damy. Unikniemy 

w ten sposób oddania na ewentualnego singlowego K♦ u „W”. Ale szansa na 

singlowego króla karo po pokazaniu się singla kier jest bardzo mała i może nie 

warto rezygnowad z potencjalnej nadróbki. 

Rezultat: 4♥N= 620 

Na koniec pokażę na zdjęciach jak poruszad się po wynikach turnieju: 



 



 



 



 

 

link do turnieju: 

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

Wygrała para: Aleksander Wojtczak i Józef Jasiniecki. Jeszcze raz gratulacje. 


