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Szanowni Państwo, 
 

Miło nam Państwa przywitać na inauguracyjnym  turnieju brydża sportowego organizowanego 

przez Stowarzyszenie Makabi Polska. Dzisiejszy turniej jest pierwszym z cyklu ośmiu turniejów, 

które będą rozgrywane w kolejne środy. Chcielibyśmy, aby w naszych turniejach brali udział nie 

tylko „zawodowcy”, ale także amatorzy, których planujemy zachęcić do poważniejszego zajęcia się 

naszą dyscypliną sportu. Służyć temu mają obniżone stawki wpisowego dla tej grupy graczy, 

nagrody długofalowe, możliwość korzystania ze wspomagania pamięci (określone regulaminem) 

oraz niniejszy biuletyn. 

W biuletynie będziemy opisywać interesujące rozdania, problemy brydżowe, a także sprawy 

dotyczące naszego klubu. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do opisywania swoich 

brydżowych przygód na naszych łamach, szczególnie przygód, które przytrafiły się podczas gry w 

naszym klubie. 

Mamy nadzieję, że gra w środowych turniejach przysporzy Państwu wiele przyjemności oraz 

satysfakcji. Życzymy sukcesów oraz pięknych zagrań, które zagoszczą w naszym biuletynie. 

 

      Zarząd Stowarzyszenia T.O. Makabi Polska 

 

   

 

 

 

Poszukiwania Damy … 
 

Każdy z nas często musi się zmierzyć z tytułowym problemem. Przyszło jej szukać i mojemu 

partnerowi na ostatnim zjeździe drugiej ligi grupy NE podczas meczu z jej liderem - drużyną OSiR 

EKPOL Lidzbark Warmiński.  

 

Z ręką S (diagram na następnej stronie) zdecydowałem się podnieść otwarcie partnera do kontraktu 

firmowego. Karta mimo 8 punktów posiada spory potencjał lew w postaci longera treflowego, a 

założenia oraz milczenie przeciwników sprawiły zalicytowanie gry kończącej jeszcze prostszym.  

Po ataku waletem pik rozgrywający zagrał króla karo, następnie damę karo zabitą asem, dalej król 

pik do asa rozgrywającego. Posiadamy 8 pewnych lew (2 piki, 4 kara, oraz dwa górne trefle). Do 

realizacji kontraktu potrzebujemy zatem znaleźć brakującą damę w treflach, a układ kart pozwala 

nam na wykonanie impasu w obydwie strony. Do zagranych fort karowych obrońcy dorzucili: E 

kiera i trefla (!), a W  pika oraz dwa kiery. Dotychczasowa rozgrywka ujawniła u E długość pikową, 

3 kara oraz kiera i trefla. Informacje te sprawiły, że „Bystry” poszukał damy tam, gdzie było to 

bardziej prawdopodobne, co skończyło się bolesną wpadką bez dwóch oraz stratą 13 impów (na 

drugim stole rozgrywający damę trafił).  
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Warto zwrócić uwagę, że wist kierowy obkłada końcówkę bezatutową bezwzględnie. Na niektórych 

stołach padało na trzecim ręku otwarcie 1 kier co znacznie ułatwiało zawodnikowi E pierwszy wist. 

Mimo wszystko uważam, że karta W jest za słaba nawet na otwarcie wskazujące wist (bardzo niskie 

blotki kierowe), a otwarcia tego typu częściej przyniosą stratę niż potencjalny zysk. 

Kolejnym ciekawym aspektem jest zrzutka gracza E do piątego kara. Musi on zrzucić fortę pik, 

kiery zrywającego komunikację z partnerem (możliwa wpustka, gdyby rozgrywający miał jeszcze 

pika) lub trefla w kluczowym kolorze. Namysł  przy tej zrzutce może sprowadzić rozgrywającego 

na właściwe tory. Zrzucenie w tempie trefla może sugerować niechęć zrzucenia kiera z powodu 

posiadania trzeciej damy (gracz E nie może posiadać asa kier). Przy naszym stole zawodnik E 

dokładał karty bez chwili namysłu (przemyślał rozdanie po wzięciu asem karo). 

 

           MG 

 

          

 

 

Rozd. 10/R13 
Dealer E 

Obie po 

♠  A Q 

♥  J 9 7 

♦  K Q J 6 3 

♣  K 5 4 
 

♠  5 4 3 2 

♥  A Q 8 4 2 

♦  4 2 

♣  7 3 
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♠  K J 10 8 6 

♥  10 5 

♦  A 10 7 

♣  Q 9 8 
  

 

♠  9 7 

♥  K 6 3 

♦  9 8 5 

♣  A J 10 6 2 
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