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„Pięć pik z rekontrą” – Kazimierz Dominiak 
 

W jednym z niedawnych turniejów w Klubie Makabi, grający na linii W-E Michał Samet w 

parze ze znanym i lubianym Szczepanem Chruścickim otrzymali karty: 

 

♠ AKD1097  ♠ W642 

♥ K4         W       E ♥ 7 

♦ 864   ♦ 10973 

♣ KD   ♣ A763 

 

Gdy N i E spasowali Michał już przygotowywał się do otwarcia 1 trefl jednak to S otworzył 

licytację odzywką 1 karo. Dalsza licytacja była następująca: 

 

N E S W 

 

pas pas 1♦ dbl 

1♥ pas 3♥ 3♠ 

5♥ (!) 5♠ pas pas 

dbl RE!! pas pas 

pas... 

 

Zawodnicy na linii N-S w korzystnych założeniach energicznie blokowali. Pan Szczepan z 

właściwym dla siebie wyczuciem karty zalicytował 5 pik. Rekontra była jednak chyba oparta o 

wiarę w nadprzyrodzone możliwości rozgrywającego. Gdy spojrzymy na rozkład kontrakt wygląda 

beznadziejnie. Cztery lewy są do oddania z góry. Czy nie ma żadnej nadziei? Jest! N wistuje nie w 

karo tylko w waleta trefl! Czy po tym wiście można już wygrać? Dynamiczna licytacja oraz brak 

wistu zarówno w pierwszy kolor partnera jak i kolor uzgodniony wyraźnie wskazują jaki jest 

rozkład kart u przeciwników. N ma renons karo, czyli S posiada 10 kart w kolorach czerwonych. 

Brak wistu kierowego zwiększa prawdopodobieństwo asa kier u N... Czy po tych wyjaśnieniach 

potrafią już Państwo zrealizować ten kontrakt? Michał rozgrywał następująco. Po wzięciu pierwszej 

lewy królem trefl ściągnął asa pik. W trzeciej lewie zagrał z ręki KRÓLA KIER! N zgodnie z 

oczekiwaniami zabił asem i zamyślił się... Też znał już prawie cały rozkład. Bez większych nadziei 

zagrał kolejnego trefla (może nastąpi przebitka?). Niestety partner miał trefla. Teraz losy rozdania 

potoczyły się szybko. Michał ściągnął ostatniego pika utrzymując się w ręce i przebił kiera. Na asa 

trefl pozbył się kara. Teraz zagrał kolejnego trefla wyrzucając kolejne karo (przegrywająca na 

przegrywającą). N po zabiciu trefla miał już tylko kiery i trefla. Z rezygnacją włożył resztę kart do 

pudełka. 

Warto zauważyć, że N nie może się obronić przed wpustką nawet jeśli po wzięciu asem kier 

w czwartej lewie zagra w kiera lub w pika. Dlatego tak istotne było tylko jednokrotne zaatutowanie. 
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SPONSOR GŁÓWNY III CYKLU: 

 

 
 

Pozostali sponsorzy: 

 

 

 

Najbliższe turnieje Makabi: 

 

26.06   Turniej par na maksy 

07.07   Makabi TOP (Open i Amator) 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

Po 6 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 307 

2 Aleksander Chrenowski 256 

3 Ireneusz Dzikowski 240 

 Aleksander Kasprzak 240 

5 Szczepan Chruścicki 236 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

Po 6 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

182 

2 Kamil Puczyłowski 165 

3 Grzegorz Czurylik 154 

4 Karol Dunst 147 

5 Józef Gurfinkiel 108 

 

Punktacja długofalowa DARLES-SANTERM 

(po 3 z 4 turniejów) 

 

1 Danuta Żabicka 160 

2 Jacek Piotrowski 146 

3 Józef Pochroń 142 

4 Ireneusz Dzikowski 141 

 Aleksander Kasprzak 141 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się 

do turnieju „Makabi TOP” 
(informacja u sędziego głównego) 

 

Na prowadzeniu w klasyfikacji OPEN 

utrzymuje się Józef Pochroń przed Aleksandrem 

Chrenowskim. W walce o podium jest ok. 10. 

zawodników. Ciekawie zapowiada się też walka o 

nagrodę dla najlepszej kobiety. Aż 3 zawodniczki mają 

prawie tyle samo punktów. 

W klasyfikacji AMATOR Dariusz Milewski 

wrócił na prowadzenie (o 3 punkty przed Kamilem 

Puczyłowskim po odliczeniu najsłabszego wyniku). 

Również tutaj dwie najlepiej sklasyfikowane kobiety 

dzielą zaledwie 2 punkty. 

Po turnieju teamów Danuta Żabicka umocniła 

się na pierwszej pozycji w walce o puchar DARLES-

SANTERM ufundowany przez właściciela firmy 

Leszka Szkudlarka. 

Wręczenie nagród w punktacjach 

długofalowych planujemy na niedzielę 07 Lipca 2013 

roku podczas specjalnego turnieju par „MAKABI 

TOP”. Turniej ma odbyć się osobno dla kategorii 

OPEN i AMATOR. Serdecznie zapraszamy do 

zapisywania się do tego turnieju. 


