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„Karo wróg bez atu cz.2”– Kazimierz Dominiak 

 
W kolejnym, 27. rozdaniu moja partnerka Grażyna  w  dość niezwykły sposób wykorzystuje okazję 

do rewanżu cytując przy tym słowa wypowiedziane przez wistującego w poprzednim rozdaniu. 

 

Po licytacji:                                  S                   W              N             E 

                               1 ♣                pas           1 ♥           2 ♠ 

                                3 NT             ....              ....            .... 

 

otrzymała jako W rękę:  ♠W ♥K54 ♦DW10972 ♣1052 

 

 Domyśliła się, że licytacja S po mało zobowiązującym 1 kier od partnera musi opierać się na longerze w 

kolorze treflowym. Ochocze 3 NT z ręki bardzo dobrego zawodnika nie wskazywało by piki były naszym 

kolorem roboczym. Ponieważ trefle ma rozgrywający, piki też nieźle trzyma, kiery ma ona i dziadek, to 

prawdopodobnie partner uzupełnia nasze kara. Z nadzieją, że rozgrywający nie ma 9 lew postanowiła 

poszukać szczęścia w karach zakładając minimalną rękę partnera: As pik i 3+ figura karo. Zapewne chcąc 

"kogoś" zmylić, a w każdym razie podnieść napięcie zawistowała... tak, 9 karo, czwartą najlepszą (!??).   

 

Wyłożono dziadka: 

                                                                        ♠ 85 

                                                                        ♥ AW10872 

                                                                        ♦ 65 

                                                                        ♣ DW3 

 

                                                                             N 

 

9 karo zapaliła iskierkę nadziei w oczach rozgrywającego. Mimo, że idzie 5 trefl to może kara się 

blokują jeśli E ma AKDW sec! Mnie na widok 9-ki karo zrobiło się ciemno. Pomyślałem z przekąsem, że 

Panu Prezesowi trzecie puste damy kolory trzymają. Gdy po chwili zabiłem królem karo, posmutniał i Pan 

Prezes. Wist nastąpił z wewnętrznego sekwensu z długiego koloru. Po zagraniu asa karo odkryłem powody 

tego smutku, gdy dołożono z ręki kolejną blotkę, a nie figurę! 

 

Rozdanie prezentowało się następująco:  

 

                                       ♠ W                                                   ♠ D97642 

                                       ♥ K54                  W                   E    ♥ D93 

                                       ♦ DW10972                                      ♦ AK8 

                                       ♣ 1052                                              ♣ 8 

                                                                             S 

                                                                        ♠ AK103 

                                                                        ♥ 6 

                                                                        ♦ 43 

                                                                        ♣ AK9764  
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Dama karo pojawiła się oczywiście w tej lewie. Grażyna dała mi sygnał, że wist 4-tą najlepszą z 

takiej konfiguracji to był taki żarcik tylko i śmiało mogę kontynuować kara. Karo znowu było wrogiem bez 

atu i przyniosło nam tym razem +4,5 IMP 
 

Od redakcji 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY: 

 

 

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY III CYKLU: 

 
Pozostali sponsorzy: 

 

 

 

Kolejne Turnieje III Cyklu: 

 

05.06   Turniej par na maksy 

12.06   Turniej Teamów 

19.06   Turniej par na maksy 

26.06   Turniej par na maksy 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

Po 3 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Aleksander Chrenowski 163 

2 Ireneusz Dzikowski 148 

 Aleksander Kasprzak 148 

4 Józef Pochroń 142 

5 

 

Sławomir Henclik 139 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

Po 3 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

92 

2 Kamil Puczyłowski 81 

3 Krzysztof Dubno 76 

4 Wiesław Korpoliński 72 

 Benedykt Sikora 72 

 

Punktacja długofalowa DARLES-SANTERM 

(po 1 z 4 turniejów) 

 

1 Ireneusz Dzikowski 61 

 Aleksander Kasprzak 61 

3 

 

5 

Szczepan Chruścicki 

Jacek Piotrowski 

Aleksander Chrenowski 

Wacław Janicki 

57 

57 

53 

53 

 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że sponsorem 

głównym III Cyklu Makabi została firma BALTIC 

INVESTMENT. Serdecznie dziękujemy prezesowi tej firmy 

Jerzemu Starczewskiemu za dofinansowanie naszych 

turniejów. 

Aleksander Chrenowski wygrywając kolejny raz w 

tym Cyklu zdecydowanie umocnił się na prowadzeniu w 

klasyfikacji OPEN. 

W klasyfikacji AMATOR w czołówce pojawił się 

Kamil Puczyłowski dzięki zajęciu 3. miejsca w ostatnim 

turnieju. Ale na prowadzeniu nadal Dariusz Milewski. Reszta 

czołówki bardzo blisko prowadzących. 

Dzisiaj kolejny turniej zaliczany do punktacji o 

puchar DARLES-SANTERM ufundowany przez właściciela 

firmy Leszka Szkudlarka. 

Nowością w naszych turniejach jest granie na tych 

samych rozkładach co w paru innych klubach w Polsce. 

Pozwoli to na porównanie się z większą liczbą par jak i 

będzie można zdobyć dodatkowe PKLe. Oczywiście do 

punktacji długofalowych liczą się tylko wyniki lokalne. 

W ostatnim turnieju porównywaliśmy się z jednym 

innym turniejem. Dzisiaj będą już dwa oprócz nas. 


