Trzeci turniej zaczniemy od rozdania nr 9. Prawie wszyscy zagrali w tym
rozdaniu prawidłowy kontrakt, czyli 4♠. Ale czy wszyscy oni dobrze licytowali?
Sprawdźcie sami, czy licytowaliście jak należało czy tylko udało się trafid w
dobry kontrakt.
Rozdanie nr 9, WE po partii, otwiera N:

Jak należało licytować?
a) system naturalny
„N” ma 12 PC, więc otworzy na poziomie 1. Brak jakiegoś pięciokart poza
treflami. Brak też możliwości otworzenia 1NT. Czyli zostaje 1♣. Pamiętajmy, że
to wcale nie obiecuje naturalnych trefli. „E” też ma między 12, a 18 PC, czyli też
otworzy licytację swojej pary. Mamy 5+♠, więc wchodzimy do licytacji 1♠. „S”
nie ma absolutnie nic do dodania, czyli pas. „W” natomiast ma pełnoprawne
otwarcie, czyli 12+ PC. Mamy fit ♠? Mamy i to nawet całkiem długi (partner
pokazał 5+♠, czyli nam wystarczą 3♠ na poparcie). Niezależnie od tego czy
mielibyśmy jakiś inny własny kolor należy niezwłocznie pokazad partnerowi fit
w ♠ i siłę. Mamy umowę, że jak mamy otwarcie, gdy partner otworzył to gramy

koocówkę (chociaż czasem może jednego czy dwóch punktów zabraknąd).
Pokazujemy siłę licytując 3♠ (przeskok). I partner już wie, że najmniej co
możemy zagrad w tym rozdaniu to 4♠. Czyli nie ma co skakad w 4♠ z ręką „W”
od razu, bo przecież nadal może nam iśd szlemik i nie chcemy blokowad
partnera. „N” nie sprzedał jeszcze trefli, a ma je ładne. Do tego ma ładny układ
6-4 w kolorach młodszych. I założenia dla niego są korzystne. Sumując to
wszystko można spokojnie wejśd do licytacji 4♣ – wskazujemy partnerowi wist
na 4♠ i mówimy (ze względu na korzystne założenia), że mamy dobrą kartę do
obrony 4♠ pięcioma treflami. „E” ma lekkie nadwyżki – 15 PC i układ 54.
Zniechęcające do szlemika mogą byd te dwie blotki treflowe. Ale nadal
powinien dad cue bid ♦. Czyli powiedzied partnerowi, że ma rękę z góry
początkowo pokazanego przedziału (12-18) i jest szansa na szlemika. Partner
natomiast pokazał 12+ PC, a ma właśnie tylko 12, czyli dół tego co pokazał. „W”
może powiedzied z tego powodu 4♠ po 4♦. Nic się również nie stanie jak pokaże
cue bid kierowy, czyli powie 4♥ – partner może mied taką kartę, że ten cue bid
daje mu szlemika. Natomiast nawet po 4♥ „E” nie ma dużo do dodania. Pokazał
już, że ma przedział 15-18 poprzednią odzywką. Czyli powie 4♠ i odda licytację
w ręce „W”. „W” jak już wcześniej pisałem (zależnie od uzgodnieo w parze)
może powiedzied 4♠ bez pokazywania 4♥. Jeśli natomiast pokazał cue bid ♥ to
teraz ma z pewnością pas na 4♠
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b) system WJ
W tym systemie „N” ma otwarcie 2♣ popularnie zwane w Polsce „precision”,
gdyż wywodzi się ono z systemu licytacji o takiej nazwie. Pokazuje ono siłę ok
11-14 PC (zależnie od ustaleo w parze) i co najmniej 5♣. Przy dokładnie 5♣
obiecuje dokładnie 4 starszą (♥ lub ♠), przy 6♣ nie obiecuje nic więcej. Ogólnie z
mojego doświadczenia otwarcie to powoduje znacznie więcej strat niż zysków,

więc nie polecam tak grad, ale jak ktoś już się na to otwarcie 2♣ „precision”
umówił to trudno 
Czyli „N” otwiera 2♣, „E” ma wystarczająco dużo by spokojnie wejśd 2♠, „S”
pasuje. „W” natomiast ma problem. Na 4♠ to ma co najmniej. Ale, żeby szlemik
nie uciekł to warto by sforsowad partnera, a nie licytowad od razu 4♠. Bez
specjalnych ustaleo mamy na pewno jedną odzywkę forsującą. Jest nią kolor
przeciwnika, czyli w tym przypadku ♣. Czyli jeśli widzimy szansę szlemika to
mówimy 3♣, a potem wyjaśnimy partnerowi, że mamy fit ♠. „N” w tym
systemie sprzedał już naturalne trefle, więc nie ma nic do dodania. Dla „E”
kolor przeciwnika nie oznacza na razie fitu ♠. W pierwszym czytaniu taka
odzywka pyta o trzymanie w kolorze przeciwnika, celem zagrania 3NT.
Zatrzymania nie mamy, więc 3NT nie powiemy, ale mamy niesprzedany jeszcze
kolor ♥ (a partner też może mied 4♥), więc korzystając z okazji mówimy 3♥.
„W” teraz pokaże o co mu chodziło z tym 3♣, czyli sprzeda fit ♠. Nie ma
specjalnie dużo do dodania już, więc powie 4♠ = mam te 12 punktów, może
trochę więcej i fit ♠, więc jak ty partnerze masz szansę na szlemika do takiej
mojej karty to zapraszam. Alternatywnie można skorzystad z informacji, że
mamy razem 8♥ i zagrad w ten kolor zamiast w ♠. Ale nie będę się zagłębiał,
czemu czasem lepiej zagrad w kolor w którym mamy 4-4 niż 5-4.
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Obrona i rozgrywka
Jeśli „N” pokazał w licytacji ♣ to „S” ma oczywisty wist w ten kolor. A czym
wistujemy z konfiguracji W94. Drugą kartą od góry, czyli 9♣. z racji rozkładu
kolorów w tym rozdaniu wist nie miał specjalnego znaczenia, bo prędzej czy
później trzeba było tego trefla oddad. Poza tym do oddania był tylko A♠.
Rozgrywkę należało rozpocząd od jak najszybszego ściągnięcia atutów
przeciwnikom, by nam nic nie przebili.

Rezultat: 4♠ lew 11. 650 dla EW.

Kolejne rozdanie to rozdanie numer 11, Obie przed partią, rozdawał S:

Jak należało licytować?
a) i b) w jednym:
Licytacja w systemie naturalnym jak i WJ będzie wyglądała tak samo. Licytowad
będzie tylko strona NS. „S” jest w przedziale 12-18 PC bez pięciokartu. Nie może
też otworzyd 1NT, czyli zostaje otwarcie 1♣. „N” sam ma 12+ PC i ma pięciokart
starszy - licytujemy o 2♥. „S” ma fit kierowy. Pytanie tylko czy mamy nadwyżki.
Z jednej strony mamy dziewiątego kiera (bo partner ma ich co najmniej 5). Z
drugiej układ jakiś niespecjalny i 13 PC to jednak dół przedziału 12-18. Skoro
partner sforsował nas do kocówki to uzgodnienie kierów będzie mówiło, że
zagramy co najmniej 4♥. W związku z tym odzywka 3♥ będzie silniejsza niż 4♥
(zostawimy sobie miejsce na sprzedanie cue bidów). W tym przypadku
uznaliśmy, że mamy dół przedziału otwarcia czyli wybieramy odzywkę 4♥.
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Obrona i rozgrywka
Naturalnym wistem po tej licytacji, będzie J♣. Rozgrywający weźmie lewę K♣
zostawiając sobie A♣ w stole do późniejszej komunikacji. Ściągamy atuty
przeciwnikom, by nam nic nie przebili i tym samym zabezpieczamy wygranie
kontraktu. W rozdaniu oddamy 2 lewy ♦ i K♠ (bo jest poza impasem). Grając na
maksy można próbowad wziąd 11 lew przy stojącym impasie K♠. Ale wtedy
będziemy musielibyśmy przebid 2 kara w stole. W takim wypadku nie możemy
od razu ściągnąd 3 atutów. Impas K♠ nam nie grozi przebitką, czyli możemy go
wykonad przed ściągnięciem atutów. W naszym rozdaniu K♠ był poza impasem,
czyli po oddaniu na niego rozgrywający ściągnie 3 razy atuty (4-te ♦ wyrzuci
potem na J♠, czyli potrzebuje tylko jednej przebitki)
Rezultat: 4♥ lew 10. 420 dla NS
słowniczek:
- cue bid = licytacja szlemikowa pokazująca wartości typu As, Król, singiel bądź
renons w licytowanym kolorze

Na koniec zamieszczam wyniki III turnieju.
Wygrała para: Bożenna Konieczna i Andrzej Piwakowski. To już ich druga
wspólna wygrana. 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=7383-1587381020&u=bkon

