
Drugi turniej obfitował w dynamiczne rozdania, w których dużo zależało od 

licytacji obu stron. Starałem się wybrad takie rozdanie, w którym możliwie mało 

było alternatyw licytacji, aby był czytelniejszy opis. 

Rozdanie nr 4, obie po partii, otwiera W: 

 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny 

„W”, „N” i „E” pasują i licytację otworzy „S”. 13 PC, czyli w przedziale 12-18, 

otwieramy na poziomie jednego. Jest 5 ♥ (nie ma 5+♠) to otwieramy 1♥. „W” 

wprawdzie ma 11 PC, ale nie ma koloru do wskazania wistu – jego najlepszy 

kolor to ♥, czyli kolor, którym otworzył przeciwnik – czyli pasujemy. „N” ma 9 

PC i dwa kolory do pokazania. ze względu na punkty powiemy coś na poziomie 

dwóch. A co? Po kolei: mamy fit ♥? Nie. Mamy jakiś 5+ kartowy kolor? Tak, 

nawet dwa. Który pokażemy? znacznie ładniejsze ♣ czy może jednak ♦? W 

przypadku dwóch kolorów co najmniej 5-cio kartowych najpierw pokazujemy 

kolor starszy (nie dłuższy, nie ładniejszy). Czyli 2♦. „E” pasuje. „S” ma 14 PC czyli 

górną granicę dolnego przedziału swojego otwarcia. Czy wystarczająco by 



ruszyd? Raczej nie, bo partner ma maksymalnie 11 PC, czyli nadal niezbyt 

wystarczająco na 3NT, a przecież na 2♦ może byd tylko 7 PC. Jeśli jednak 

zdecydowalibyśmy się na inwit to mamy dwie opcje – 2NT lub 3♦. Jak 

wybierzemy 3♦ to „N” zapewne spasuje. Po 2NT padnie 3♣ od partnera i 

skooczymy również na 3♦. 

Cała licytacja: 

N E S W 

   pas 

pas pas 1♥ pas 

2♦ pas pas pas 

b) system WJ 

W tym systemie mamy już różne opcje licytacji. Zacznijmy od podobnego 

początku, czyli 3 pasów i otwarcia 1♥ i kolejnego pasa od „W”. Teraz w WJ „N” 

ma problem, gdyż nominalnie 2♦ po 1♥ partnera jest forsujące do koocówki. W 

związku z tym mimo układu 55 w kolorach młodszych jesteśmy zmuszeni 

powiedzied 1NT !! i takim kontraktem się licytacja zakooczy. Na szczęście 

jesteśmy po pasie, więc można ewentualnie powiedzied 2♦, bo partner wie, że 

nie mamy 12 PC. Ale takie 2♦ powinno pokazywad górę pasa i pewnie licytacja 

skooczy się na 3NT. Pisałem wcześniej, że mamy różne opcje. Jest dośd 

popularne w WJ otwarcie 2NT o znaczeniu: podlimitowa dwukolorówka na 

kolorach młodszych, czyli co najmniej 5♣ i 5♦. Ogólnie nie jest to zbyt skuteczne 

otwarcie, ale jeśli ktoś takim ustaleniem gra to właśnie w tym rozdaniu z pozycji 

„N” otworzy 2NT. Partner ma 14 PC i ładne ♦, zatrzymania w obu kolorach 

starszych, czyli może pokusid się o powiedzenie 3NT. Otwarcie 2NT jest 

podlimitowe, czyli powiedzmy 7-11 PC. Jeśli jest bliżej dołu to na pewno 3NT 

nie należy grad, jeśli natomiast jest tam 10-11 PC to 3NT powinno byd dobrym 

kontraktem. Jak „S” ma sprawdzid czy partner ma górę czy dół otwarcia? No 

właśnie nie ma jak, bo przestrzeo zabrał nam partner otwierając 2NT. Czyli 

musimy „strzelad” czy powiedzied 3♦ czy 3NT. 

 

 



Cała licytacja: 

N E S W 

   pas 

2NT* pas 3♦ pas 

pas pas 

*- otwarcie w WJ oznaczające 5+♣ 5+♦ w sile poniżej 12 PC 

Obrona i rozgrywka 

Zależnie od systemu i decyzji licytacyjnych grany może byd różny kontrakt i raz 

będzie grany przez „S” a innym razem przez „N”. Zacznijmy od 2/3♦. Jeśli grad 

będzie „N” to „E” ma ciężki wist. Może w atu, a może A♠ „zwiadowca” by 

obejrzed dziadka i zobaczyd co dorzuci partner. Partner pokaże, że chce w kiera 

to posłusznie zagramy. Później weźmiemy jeszcze lewę atutową. Kolor ♣ się 

dzieli 3-3 i jeszcze D♣ jest w impasie, więc jakby tego rozgrywający nie zagrał 

(można zagrad na impas ♣ lub trefle 2 razy górą, a potem przebid ♣) to już 

więcej lew oddad nie powinien. Jeśli po wiście w A♠ nie zagramy ♥ to blotka ♥ z 

ręki rozgrywającego „wyleci” na zagrane szybko KD♠ i kiera obrona już nie 

weźmie. Jeśli kontrakt byłby grany z ręki „S” (po otwarciu 2NT z „N”) to „W” 

wiedząc o dwóch kolorach młodszych w dziadku pewnie zawistuje w A♥ i po 

zobaczeniu singla zmieni na ♠. Znacznie łatwiej, więc puścid 11-tą lewę po 

licytacji naturalnej pas – 1♥ – 2♦, gdyż dużo mniej będziemy na obronie 

wiedzied o ręce rozgrywającego. Jakby był grany kontrakt bezatutowy to 

teoretycznie ciężko wziąd 9 lew, ale jak obroocy „przysną” trochę to NS ma 5 

lew ♣ (na impasie), 2♦ i potrzebują tylko 2 lew w prezencie. Jeśli po wzięciu na 

A♠ nie zostanie otworzony kolor kierowy to już można wygrad nawet 3NT. Czyli 

na słabszych obrooców może warto zagrad tu 3NT, ale dobrzy zawsze poradzą 

sobie z obłożeniem kontraktu. 

 Rezultat: 2 lub 3♦ lew 10. 130 dla NS. 

 

 

 



Na koniec zamieszczam wyniki II turnieju.  

Tym razem graliśmy na maksy (wyniki w %). 

Wygrała para: Joanna Szczucka – Maria Anikowska. Gratulacje. 

 

PS. Przebieg każdego rozdania na każdym ze stołów można obejrzed wchodząc 

na stronę bridgebase.com, klikając u góry „hand records” – następnie trzeba 

tam podad swój nick i hasło i można szukad rozdao, które się grało (można też 

szukad po nicku znajomego jeśli nie graliśmy w turnieju). Jak pokażą się 

rozdania zagrane to można tam kliknąd na wyniki turnieju i odpowiednio na 

każde z rozdao i każdy ze stołów. Jeśli graliśmy turniej to można również się 

zalogowad na BBO i z prawej strony jest zakładka „historia”, a w niej można 

znaleźd w odpowiedniej zakładce wyniki wszystkich granych przez nas meczów i 

turniejów. 

Dla ułatwienia zamieszczam poniżej link do turnieju: 

http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=4471-1586776543&u=joaszcz16 

http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=4471-1586776543&u=joaszcz16

