
Ciąg dalszy rozdao z turnieju nr 8, czyli ostatniego GUTW. 

Rozdanie nr 8, obie przed partią, otwiera S: 
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Minimax: 6  W -980 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny i WJ 

„S” pasuje, „W” ma 16PC, żadnych pięciokartów czy singli, czyli otwiera 1NT. 

„N” ma tylko 8PC, ale ładny układ - 7 gęstych ♠ i 3 3 0 w pozostałych kolorach. 

W sam raz na skok 3♠ - nie dośd, że sprzedamy partnerowi co mamy to jeszcze 

zablokujemy przeciwników. Bardzo agresywni gracze mogliby nawet skoczyd, aż 

na 4♠, żeby zupełnie zabrad przestrzeo przeciwnikom, ale czasem to będzie 

dobre, a czasem nas skontrują i przegramy za dużo. Dajemy, więc systemowe 

3♠. „E” ma 14PC i również ładny układ, gdyby przeciwnik nie wkroczył do 

licytacji to by spokojnie zapytał o starsze czwórki (2♣) i po odpowiedzi 2♥ albo 

powiedziałby koocówkę w ♥ albo nawet spróbował czy czasem nie idzie 

szlemik. Gdyby zamiast 3♠ padło 2♠ to „E” może dad kontrę negatywną 



(pokazującą w tym przypadku 4♥) lub jeśli nie mamy takiej kontry w systemie 

to powiemy 3♦ – naturalne z 5♦ i forsujące (bo nie mamy już miejsca na 

przeskok). Partner wtedy powie 3♥ i skooczymy w 4♥(szansa na szlemika po 

wejściu 2♠ znacznie maleje – partner musiałby mied idealne wartości). Po 3♠ 

„E” ma na pewno znacznie trudniej. Nie gramy w takiej sytuacji kontrą 

negatywną, gdyż nie mielibyśmy co zrobid z wieloma rękami bez 4♥. Kontra 

będzie oznaczała właściwie wszystkie w miarę zrównoważone ręce z punktami 

na koocówkę. Czyli z taką kartą możemy dad kontrę albo zalicytowad to co 

wybrali na turnieju wszyscy, którzy stanęli przed tym problemem, czyli 3NT. 

Jest to bardzo racjonalny wybór, nasz K♠ daje nam duże szanse na nieoddanie 

szybkich 7 lew w tym kolorze - partner pewnie coś dołoży nam do zatrzymania 

w pikach, a jak nie to może padnie wist innym pikiem niż as i król weźmie 

pierwszą lewę. Jeśli zdecydujemy się na kontrę to teraz partner stanie przed 

dylematem czy mówid 3NT z jednym tylko zatrzymaniem pik czy zaryzykowad 

4♥ licząc, że my mamy 4♥ na kontrę. Na szczęcie dla niego obie decyzje będą 

celne, gdyż zarówno bez problemu wygra 3NT jak i 4♥. 

Cała licytacja: 

N E S W 

  Pas 1NT  

3♠ 3NT pas…  

Obrona i rozgrywka 

Wist pada z ręki N:  

QJ109743 

Q42 

K64 
 ---- 

W widne karty najlepszy będzie wist w karo, ale w widne nie gramy, czyli 

zawistujemy normalnie w pika. Z takiej konfiguracji (sekwens) zawistujemy 

najstarszą kartą czyli Q♠. Rozgrywający liczy lewy: 2♠ 2♥ 1♦ 4-5♣ = 9-10 lew. 

Jest spokojny o kontrakt, ale czemu nie wziąd jakiejś nadróbki.  W ♠ nie ma 



szans na wyrobienie lew, w kierach jak się trafi gdzie jest Q♥ to weźmiemy 

dodatkowe dwie, jeśli nie trafimy i na damę oddamy to dodatkową jedną. W 

karach również jest szansa na lewę, ale bardzo mała. Mamy zatrzymanie we 

wszystkich kolorach, więc nie boimy się oddad lewy. Zacznijmy jednak od 

sprawdzenia czy mamy 4 czy 5 lew treflowych. 4 będziemy mied tylko, gdy „S” 

będzie miał 5 trefli. Sprawdzamy ściągając jedną z i okazuje się, że faktycznie 

dzielą się one 5-0. Nadal mamy kontrakt wygrany, ale teraz zmieniają się szanse 

na to gdzie jest Q♥. Wcześniej była znacznie większa szansa na krótsze kiery u 

„N” teraz już ta szansa wyraźnie spadła. Możemy pomęczyd „N” ściągając 

kolejne 2 lub nawet 3 figury. Najpierw może bezpiecznie wyrzucid 3♠, ale do 

czwartego zagranego trefla ma już duży problem. Wyrzuci ♠ to zaraz sobie 

rozgrywający wyrobi lewę na blotkę w tym kolorze. Wyrzucenie jednego z 

pozostałych kolorów może puszczad lewę lub ułatwid trafienie, gdzie są 

brakujące figury oraz dad możliwośd wpuszczenia „N” by wychodził spod którejś 

figury. Żeby za długo nie pisad wszystkich możliwości przyjmijmy, że suma 

summarum rozgrywający weźmie 11 lew. Grając 4♥ dosyd swobodnie 

weźmiemy 12 lew. Np. tak jak rozegrał to Andrzej Piwakowski(rozgrywkę 

można zobaczyd na stronie z wynikami), czyli ściągając A i K♥ i nie martwiąc, że 

odda się na Q♥ grad spokojnie swoje forty i przebijając w obu rękach 

przegrywające blotki. Q♥ kiedyś musiała wziąd, lecz była to jedyna lewa 

obrooców. 

Rezultat: 3NT W +2 460 lub 4♥ W +2 480 

Na koniec przeanalizujemy rozdanie 13 

 

 

 

 

 

 

 



Obie po partii, rozdawał N: 
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Minimax: 3  W -660 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny i WJ 

„N” ma na granicy otwarcia - 11PC i to niebrzydkie. Ale my otwieramy od 12, 

czyli pas. Jeśli „N” by otworzył jednak 1♣ to mogłoby to się skooczyd solidną 

wypłatą na jakiś skontrowany kontrakt, a nawet jeśli przeciwnicy nie potrafiliby 

skontrowad karnie częściaka to rozgrywaliby w widne karty, bo wiedzieliby, że 

„N” ma wszystkie brakujące punkty. Skoro „N” spasował to „NS” nie będą w 

tym rozdaniu nic innego licytowad. Skupmy się na licytacji pary „WE”. „E” ma 

16PC i nie ma żadnego pięciokartu, czyli zostaje otwarcie 1NT lub 1♣. To 

pierwsze odpada, bo mamy singla, czyli otwiera 1♣. Partner ma 13PC i żeby od 

razu pokazad partnerowi, że będziemy grad koocówkę to trzeba by przeskoczyd. 

Nie mamy natomiast żadnego pięciokartu, skoczyd w 2NT nie możemy, bo 

wyklucza to starsze czwórki. Licytujemy spokojnie 1♥ (7+PC 4+♥) - jest to 

odzywka nielimitowana od góry, czyli partner nie może na nią spasowad – siłę 



pokażemy przy kolejnej odzywce. „E” nie ma 4♥, ale ma 4♠, powie zatem 1♠. 

„W” nie może poprzed partnera w pikach, nie ma też wydłużenia ♥ czy innego 

koloru do pokazania. Powie NT, ale żeby pokazad siłę to z przeskokiem, czyli 

minimum 2NT. Wiemy, że partner ma maksymalnie 16-17 PC (nie przeskoczył 

po 1♥) co razem z naszymi 13 i składem 4333 nie daje nam szans na szlemika, 

więc możemy po prostu zamknąd licytację odzywką 3NT. 

Cała licytacja: 

N E S W 

pas 1♣ pas 1♥  

pas 1♠ pas 3NT 

pas… 

Obrona i rozgrywka 

Wist idzie z ręki „N”: 

Q973 

AK82 

6 

Q983  

Nie mamy prostego wistu. Piki pojawią się w dziadku, kiery są u 

rozgrywającego. Punktów mamy sporo (partnerowi z licytacji przeciwników 

pozostaje mało), więc wist w karo odpada. Zawistujemy w ♣, z takiej 

konfiguracji czwartą najlepszą, czyli 3♣. Rozgrywający liczy pewne lewy: 2♠ 0♥ 

4♦ 2♣ = 8. Trzeba coś wyrobid by wygrad, ale możliwości jest sporo w tym takie 

na 100% dające wygranie. Przede wszystkim możemy już w pierwszym ruchu 

wstawid J♣. Wist odmienny niską kartą to wygląda na wist spod damy. A nawet 

jeśli nie to trefle mogą się podzielid 3-3. Inne szanse to impas Q♠. Możemy go 

wykonad w dwie strony, ale jeśli Q♠ jest u „N” to wrócimy do ręki i wykonamy 

go znowu co nam da kolejną lewę (czyli w sumie 4 lewy w ♠). W ♦ nic więcej nie 

wyrobimy. W ♥ może byd tak, że coś się wyrobi, ale najpierw sprawdzimy 

szanse ♠ i ♣. Włożyliśmy J♣ w pierwszej lewie i wzięliśmy, przechodzimy do ręki 

K♠ i nawracamy małym ♠ impasując Q♠. Udało się, to wracamy ♦ i znowu gramy 

♠ na impas. Mamy już dużo pewnych lew: 4♠ 0♥ 4♦ 3♣ = 11. Została jeszcze 



szansa wyrobienia ♥, ale by to zrobid oddamy najpierw 2 lewy, czyli 12 nie 

weźmiemy. Jest jeszcze szansa podziału trefli 3-3 aczkolwiek z wistu widad, że 

raczej 4-2. Natomiast możemy teraz pościągad swoje lewy i jeśli AK♥ i 4♣ są u 

jednego przeciwnika to będzie on w przymusie (nie pozbywamy się przy tym 

szansy na podział trefli 3-3). Akurat tak było, zobaczmy jak zadziała przymus. 

Ściągamy ostatniego pika, wyrzucając z ręki ♥. Teraz ściągamy wszystkie kara, 

wyrzucając z ręki kolejnego ♥. My mieliśmy prosto, ale co ma wyrzucid „N” na 3 

forty karowe? Dwie pierwsze wyrzutki ma proste, ale do ostatniego kara musi 

się pozbyd albo A/K♥ albo jednego z trefli. Czyli zaistniał przymus i weźmiemy 

12 lew. Zobaczmy jak wygląda sytuacja przy zagrywaniu lewy przymuszającej - 

ręka S jest nieistotna: 

  

--- 

AK 

--- 

Q98  
 

--- 

QJ7 

---  

A7  
 

--- 

6 

A 

K65  

W tym momencie zagrywamy A♦, wyrzucamy 7♥. „N” jeśli wyrzuci A/K♥ to w 

następnej lewie zagramy w ♥ i wyrobi nam się Q♥ (dojdziemy tam A♣). Jeśli „N” 

wyrzuci 8♣ to gramy ♣ do A♣ i nawracamy w ♣ do K♣ i 6♣ zostaje ostatnim ♣ 

w rozdaniu, czyli fortą, którą bierzemy jako 12 lewę.   

 Biedny „N” mając AK♥ i dwie damy bokiem nie wziął nawet dwóch lew  

Oczywiście mógł ściągnąd AK♥ na wiście, ale nikt nie spodziewa się hiszpaoskiej 

inkwizycji  

Rezultat: 3NT W +3 690 

link do turnieju: 

https://kubusiu.michzimny.pl/GUTW/8/ 

Wygrała para: Aleksander Wojtczak z partnerem. 

https://kubusiu.michzimny.pl/GUTW/8/

