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„Ciekawe rozdanie z etyką w tle”– Kazimierz Dominiak 

 
Czwarty turniej par na IMP (klasyczny) odbył się wyjątkowo nie w gościnnym klubie Makabi tylko w równie 

gościnnym Domu Zarazy.  Być może zmiana miejsca, może wpływ wyjątkowych w tym roku zawirowań pogodowych, 

a najbardziej prawdopodobny wpływ duchów związanych z tym miejscem spowodował, że wygenerowane na ten 

turniej rozdania nie należały do przeciętnych. Wystarczy powiedzieć, że zaledwie dwa na trzydzieści nosiły cechy 

rozdań zrównoważonych. Singleton występował 49 razy, a renons 12 razy. Oczywiście tak dynamiczne rozdania są 

zaletą turniejów na IMP gdyż  zbyt banalne rozdania powodują, że wieje nudą.  Jak zawsze jednak nie wszyscy byli z 

rozkładów zadowoleni. 

 

   Ciekawy przebieg miało na moim stole rozdanie nr 7. 
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 S i W spasowali, N otworzył licytację 2 Pik (dwukolorówka podlimitowa). Moja partnerka na E uznała, że ma 

kontrę objaśniającą na kierach więc skontrowała (?) co było bardzo szczęśliwym zagraniem.  S poczuł się jak na 

mistrzostwach świata zawodowców i zalicytował  3 Kier (!) spodziewając się znacznych utrudnień komunikacji u 

przeciwników. Z mojej ręki wszystko wyglądało prosto więc bez problemu rozszyfrowałem intencje przeciwnika i 

zalicytowałem 4 kier. N pas (?) oddając decyzję w ręce  partnera i losu....  Moja partnerka zaskoczona przebiegiem 

licytacji poprosiła o wyjaśnienie licytacji S....  Jak się później okazało podejrzewała, że ja wywołuję kolor młodszy 

licytując kolor przeciwnika!  Niestety N nie zrozumiał licytacji partnera.  Zapewne  z powodu renonsu trefl mógł 

podejrzewać  się że E ma kontrę objaśniającą na treflach. Wtedy 3 kier partnera może być naturalne.  Tylko po co kiery 

(po pasie!) licytować jak partner z dwukolorówką nie dokłada fitu?  Poprosiłem do stołu arbitra, gdyż  wydawało mi się  

że nieetycznie wykorzystywany jest brak doświadczenia mojej  partnerki.  Sędzia udzielił wyjaśnienia, że każdy 

powinien się opierać  na wiedzy ogólnobrydżowej oraz doświadczeniu, a N może nie wiedzieć co licytuje partner. Ba... 

ale co zrobić jak  wiedzy dopiero przybywa, a i doświadczeniem nie za bardzo?  Spodziewałem się że moja partnerka 

usłyszy od przeciwników bardziej doświadczonych i z większą wiedzą ogólnobrydżową, że S może i kiery mieć i ich 

nie mieć, natomiast na pewno ma fit pikowy! Tego niestety się nie dowiedziała. Ponieważ licytacja musi się kiedyś 

skończyć moja partnerka po dłuuugim namyśle spasowała.  N zawistował Damą pik.... Oczywiście znacznie lepsza 

byłaby 4 pik która obudziłaby może partnera...  S zabił asem pik i mechanicznie odwrócił w pika. Przeprowadźmy 

analizę. Wist z konfiguracji KD aby obejrzeć stół i podjąć dalsze decyzje daje się z Króla, żeby czasem partner z 

niepewności gdzie jest Król po wiście Damą nie zabił asem i nie zepsuł tego "oglądania stołu". A więc pierwszą lewę 

bijemy asem żeby nie oddać inicjatywy i nie zostać odatutowanym. Po wzięciu asem odpowiedzmy na pytanie: czemu 

partner nie zagrał typowo w takich wypadkach z koloru krótkiego by szukać lewy przebitkowej, a kolor pikowy 

wykorzystać komunikacyjnie do ewentualnej drugiej przebitki? Może warto byłoby zagrać w trefla?  

Po wzięciu drugiej lewy rozgrywający zagrał kiera do Króla na stole. Od przeciwników z obu rąk blotki. Czas 

na  analizę. N mógł nie zawistować w trefle z 2 powodów. Albo ma renons albo 2 trefle, wtedy wist z sekwensu był 
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równie atrakcyjny jak z dubla, przy tym bezpieczniejszy.  W świetle otwarcia 5-5, braku odwrotu treflowego  w lewie 

drugiej i przebiegu lewy trzeciej, praktyczna szansa na trzecią Damę kier u S wynosi teraz ponad 80 procent... czyli 

impasować... ale, ale... W licytacji wydarzyło się coś jeszcze. Przeciwnik licytując 3 kier dostarczył nam dodatkowej 

przesłanki.  Czy  zalicytowałby 3 kier z Damą mając o czym już wiemy doskonały fit pikowy, wystawiając się na widny 

impas kierowy?  Kiery górą!!!  I zapisujemy +11 IMP, gdyż albo pary na NS skutecznie wistowały (miały łatwiejsze 

zadanie gdyż kontrakt grany był z "właściwej" ręki E), albo rozgrywający nie trafiał rozgrywki kierów. 
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SPONSORZY: 

 

 
 

 

 

10.04    Turniej par na maksy 

17.04    Turniej teamów 

24.04    Turniej par na maksy 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Patryk Berhorst 191 

 Bartłomiej Cybula 191 

3 Józef Pochroń 175 

4 Aleksander Kasprzak 171 

5 Andrzej Pella 136 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

104 

2 Kamil Puczyłowski   96 

3 Grzegorz Czurylik   80 

4 Karol Wierzba   74 

5 Grażyna Płocka   72 

 

Punktacja długofalowa EURO - PROJEKT 

(po 2 z 4 turniejów) 

 

1 Jacek Lew 102 

 Józef Pochroń 102 

3 

 

5 

Patryk Berhorst 

Bartłomiej Cybula 

Grażyna Brewiak 

  83 

  83 

  79 

 

 

Na prowadzeniu w punktacji długofalowej 

nadal para juniorów Patryk z Bartkiem. Ale nie będzie 

łatwo im wygrać, gdyż Józef Pochroń wygrał już 3 z 4 

turniejów!!  

W punktacji AMATOR na pierwsze miejsce 

korzystając z nieobecności Kamila wypłynął Dariusz 

Milewski. Razem z Grzegorzem Czurylikiem pokazują 

równą formę zawsze łapiąc się do górnej połówki 

stawki. Czekamy na zwycięstwo tej pary w którymś z 

turniejów (może dzisiaj?) 

W punktacji Euro – Projekt na prowadzeniu 

umocnili się Jacek Lew z Józefem Pochroniem 

(wygrali oba turnieje!). Kolejny turniej z tego cyklu już 

za tydzień. 


