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„European Maccabi Games 2011, cz.2” – Kazimierz Dominiak 
 

W kolejnym 26 rozdaniu: 

                                                             ♠ AKW10 

                                                             ♥ K1083 

                                                             ♦ 9875                                            E S W N 

                                                             ♣ A    pas pas  1♦ 2♣ 

                                                                                                                    ktr 2♠ (!) 3♥ (?)  pas 

                                                                 W                                    3♠ (!) pas 3NT(?) pas 

                                 ♠ 542                                            ♠ D6  4♦ pas 5♦ pas.... 

                                 ♥764              S               N           ♥ AD2 

                                 ♦ W10                                           ♦ 432 

                                 ♣ 98652                  E                   ♣ KDW73 

                                                                                                                                 

                                                             ♠ 9873 

                                                             ♥ W95 

                                                             ♦ AKD6 

                                                             ♣ 104 

 

Po dwóch pasach W otworzył 1 karo, N zalicytował 2 trefl. Po mojej kontrze, wskazującej punkty i 

kolory stare, doświadczony i bardzo dobry zawodnik na S (P. Zelnik) zalicytował 2 pik(!) wytrącając nas z 

płaskiej końcówki w pikach, zamiast której przegraliśmy 5 karo. Kolejne 10 IMP straty. 

 

Największą stratę (13 IMP) przyniosło jednak rozdanie 31, w którym z kartami: 

                       

                       ♠ AKD4                                     ♠ W10 

                       ♥ AKW65     W                 E      ♥ 1093 

                       ♦ 943                                          ♦ DW5 

                       ♣ 9                                             ♣ KW1085 

  

Po pasie N otworzyłem 1 kier by za chwilę rozgrywać 4 kier po wiście 8 karo. Wg karty 

konwencyjnej przeciwników wist 3-5 (również z serii blotek). Podłożoną damę N zabił królem i odwrócił w 

9 pik… Wist w 8 karo wyglądał na oddany z dubla, wiec do oddania są 3 kara, odwrót pikowy natomiast jest 

nieudaną próba dojścia do partnera w celu kolejnego podegrania kar, piki nie były w licytacji. Ponieważ w 

świetle licytacji i pierwszej lewy lokalizacja asa trefl była oczywista, uznałem, że największą szansą 

wygranej są trzy kiery przy czterech pikach w ręce bez asa trefl. Dodatkową szansą jest spadająca druga 

dama kier. Po utrzymaniu się waletem pik zagrałem A i K kier. Dama co prawda nie spadła, ale mój 

wymarzony układ mógł ciągle być aktualny. Zgrałem do końca piki wyrzucając kara ze stołu. Z konsternacją 

odnotowałem, ze do ostatniego pika S po długim namyśle dołożył 7 karo!!!. Wyglądało na to, ze pierwszy 

wist był nietypowy i nie nastąpił z dubla. Teraz należało zgadnąć czy dama kier była za impasem i kontrakt 

był od początku niewygrywalny, czy jednak układ na który zagrałem zaistniał. Psychologicznie wyrzucona 7 

karo zadziałała na mnie bezbłędnie. Ponieważ szansa na układ z trzema kierami przy czterech pikach w ręce 

bez asa trefl wynosiła niecałe 20 procent, natomiast na damę kier przy asie trefl w tym momencie rozgrywki 

ponad 50, schowałem głowę w piasek i przebiłem karo by nie przegrać bez 2 jeśli 4 kier i tak nie idzie... Na 

drugim stole ten sam kontrakt rozgrywany był z ręki E. Po oczywistym wiście Jacka w asa i króla karo 

kontrakt był już bezproblemowy, bo impas kierowy po prostu stał... 
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Kolejne Turnieje III Cyklu: 

 

19.06   Turniej par na maksy 

26.06   Turniej par na maksy 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

Po 5 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 242 

2 Ireneusz Dzikowski 200 

 Aleksander Kasprzak 200 

4 Aleksander Chrenowski 191 

5 

 

Sławomir Henclik 190 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

Po 5 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

150 

2 Kamil Puczyłowski 137 

3 Grzegorz Czurylik 122 

4 Karol Dunst 111 

5 Józef Gurfinkiel 92 

 

Punktacja długofalowa DARLES-SANTERM 

(po 2 z 4 turniejów) 

 

1 Danuta Żabicka 101 

2 Ireneusz Dzikowski 101 

 Aleksander Kasprzak 101 

4 Jacek Piotrowski 93 

5 

 

Adam Kajzer 

Krzysztof Przybielski 

88 

88 

 

Na prowadzenie w klasyfikacji OPEN 

zdecydowanie wkroczył Józef Pochroń wygrywając 

kolejny turniej. 19 punktów mniej (odliczając 1 

najsłabszy turniej) ma na koncie Aleksander 

Chrenowski, a tuż za nim plasują się Sławomir Henclik 

i Dzik z Alanem. 

W klasyfikacji AMATOR, po odliczeniu 1 

najsłabszego wyniku, prowadzi Kamil Puczyłowski o 1 

punkt przed Dariuszem Milewskim. W pierwszej piątce 

pojawił się Józef Gurfinkiel – zawodnik klubu Makabi. 

Dzisiaj kolejny turniej zaliczany do punktacji o 

puchar DARLES-SANTERM ufundowany przez 

właściciela firmy Leszka Szkudlarka. 

Wręczenie nagród w punktacjach 

długofalowych planujemy w niedzielę 07 Lipca 2013 

roku podczas specjalnego turnieju par „MAKABI 

TOP”. Turniej ma odbyć się osobno dla kategorii 

OPEN i AMATOR. 


