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„PIERWSZY WIST”– Kazimierz Dominiak 
 

W 8 rozdaniu 8 turnieju cyklu Makabi otrzymujemy jako W rękę: ♠AD3 ♥A54 ♦K62 ♣10432. 

Otwieramy 1 trefl i dalej w licytacji aktywni są tylko przeciwnicy, którzy anonsują: 

       W              N              E            S 

     1 trefl      1 kier          pas        2 trefl (naturalne) 

      pas         2 pik           pas        3 NT   End. 

 

Wybieramy kartę wistu.... Kolory młodsze z pewnością są siłą rozgrywającego. Pozostaje wist w 

kolor starszy. Wist w kiery może być zgubny, pozostaje wist pikowy. Po licytacji spodziewamy się najwyżej 

7 kart w tym kolorze na linii NS (N nie wszedł pikami, S ich nie uzgodnił). Wist w asa jest bardzo dobry 

tylko jeśli rozgrywający ma singlowego króla... Po rewersie wchodzącego do licytacji Króla pik 

spodziewamy się jednak na stole. Nasz wymarzony układ to Król pik z niskimi blotkami na stole i singlowy 

lub drugi Walet lub 10 w ręku S. Wist Asem oddaje kontrolę nad kolorem przeciwnikowi umożliwiając  

dwukrotne przepuszczenie, dojście do ewentualnie wyrobionych pików u partnera jest po takiej licytacji 

problematyczne. Wistujemy więc w Damę pik. Odkrywa się ręka N: 

             ♠   K9864 

       N   ♥   K9873 

             ♦   W98 

             ♣   ----- 

Jak widać przeciwnik ma nie rewers tylko "rewers", dodatkowo w nietypowym układzie. 

Rozgrywający dokłada ze stołu pika, partnerka blotkę podobnie jak rozgrywający... Widzimy, że mimo 

nietypowej licytacji wcale nie musimy rozdania wygrać. Rozgrywający może mieć 3 piki i przepuścił pika 

licząc na krótkiego asa u E. Król kier jest dobrze położony i zapewne będzie dojściem do pików... Wiemy, że 

rozgrywający ma najwyżej dwa kiery. Może więc zagrać As kier i kier ... ale skoro S tak ochoczo 

zapowiedział 3 NT nie mając nic w (teoretycznie) krótszych pikach partnera to Dame kier ma raczej na 

pewno... Zagranie w kiera przy podziale u nas 3-3 spowoduje, że wyrobią się kiery, a dojściem do nich 

będzie tym razem król pik. Jedyną pociechą staje się gniewne spojrzenie rozgrywającego skierowane w 

stronę partnera... Zagranie w kiera nie przyniesie więc nic dobrego. Analizujemy pierwszą lewę i bez trudu 

dostrzegamy, że Waleta i 10 pik zastaniemy w ręku partnera. Gramy pika z nadzieją, że dojdzie partnerka. 

Dochodzi mając rękę:            ♠W105 ♥W106 ♦1073 ♣AD96 

 Gdy utrzymała się Dama pik wyglądało, że partner celnie wstrzelił się w kolor roboczy przeciwnika, 

a rozgrywający przepuścił trzecim asem. Ale gdy w drugiej lewie ona utrzymała się dziesiątką, pozycja 

pikowa staje się dla niej oczywista. Pików już nie da się wyrobić, wystarczy zagrać teraz Waleta kier.....  

 Obkładamy kontrakt bez 2, zapisujemy 100 %  i oglądamy  rękę rozgrywającego: 

             ♠   72 

         S  ♥  D2 

             ♦   AD52 

             ♣   KW875 

Mając 12 PC do rewersu wchodzącego do licytacji słusznie zalicytował 3 NT. Co prawda ma widły 

w kolorach młodszych pod otwierającym, ale może się spodziewać, że wartości przeciwnika w kolorach 

starszych będą w impasie do stołu. 

N licytując tak niekonwencjonalnie uniemożliwił zagranie poprawnych 2 kier lub pik, dodatkowo 

naprowadzając na morderczy pierwszy wist, mało prawdopodobny po innej licytacji. 



         

               BIULETYN NR 15   

       Gdańsk       08.05.2013 r.  

                   

   
STOWARZYSZENIE „TERYTORIALNA ORGANIZACJA MAKABI POLSKA” 
www.makabipolska.org.pl  
biuro@makabipolska.org.pl 

 

            

 

  

 

Od redakcji 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe Turnieje: 

15.05   Turniej par na IMP (cav. uśr.) 

22.05   Turniej par na maksy 

29.05   Turniej par na IMP (klasyczny) 

05.06   Turniej par na maksy 

12.06   Turniej Teamów 

19.06   Turniej par na maksy 

26.06   Turniej par na maksy 
 

Wyniki II Cyklu: 
 

Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 343 

2 Patryk Berhorst 304 

 Bartłomiej Cybula 304 

4 Aleksander Kasprzak 304 

5 

 

Antoni Sękowski 303 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

182 

2 Michał Samet 152 

3 Grzegorz Czurylik 142 

4 Kamil Puczyłowski 136 

5 Benedykt Sikora 132 

 

Punktacja długofalowa EURO - PROJEKT 

 

1 Jacek Lew 188 

2 Józef Pochroń 174 

3 

 

5 

Elżbieta Czekaj 

Aleksander Kasprzak 

Dariusz Bogucki 

150 

150 

136 

 

 

Startujemy dzisiaj już z III Cyklem Turniejów 

Makabi. Cykl ten będzie trwał przez 8 tygodni 

(maj/czerwiec) i tak jak w poprzedniej edycji przewidziane 

są 2 turnieje na IMP, jeden drużynowy i 5 na maxy. Znowu 

prowadzone będą dwie główne punktacje długofalowe: 

OPEN i AMATOR. Dodatkowo prowadzona będzie 

punktacja długofalowa o puchar ufundowany przez firmę 

DARLES-SANTERM, której właścicielem jest Leszek 

Szkudlarek (zaliczają się 4 turnieje: 2 x IMP, TEAM oraz 

ostatni turniej par na maxy). 

W poprzedniej edycji walka o najlepsze miejsca w 

klasyfikacji OPEN toczyła się dosłownie do ostatniego 

rozdania. W ostatnich rundach para juniorów, Patryk z 

Bartkiem, wspięła się na 3. miejsce w turnieju i w 

klasyfikacji OPEN weszła na 2-3 miejsce wyprzedzając 

Tosia Sękowskiego zaledwie o 1 punkt. O znacznie 

większym pechu może mówić Alan Kasprzak, który ma tyle 

samo punktów co juniorzy!, ale zajął 4 miejsce (przy równej 

liczbie punktów decydował wynik z IMP…) 

Wśród Amatorów z dużą przewagą wygrał Dariusz 

Milewski (podobnie jak Józef Pochroń w OPEN). Na drugim 

miejscu przyszedł zawodnik Makabi – Michał Samet, a na 3. 

partner Dariusza – Grzegorz Czurylik. 

Puchar ufundowany przez Bodzia Podfigurnego 

(EURO-PROJEKT)  trafia zasłużenie do Jacka Lwa (również 

reprezentujący klub Makabi). 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 


