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„Ćwiczenia z wyobraźni” – Kazimierz Dominiak 

 
W 7 rozdaniu 3-go turnieju par w Kartuzach 23.06.13, N wistuje w asa kier po licytacji: 

 
S W N E   W   E 

pas 1♠ pas(!) 2♦   ♠ DW9873  ♠ K6 

pas 2♠ pas 3♣   ♥ K109   ♥ D8 

pas 3♦ pas 3♠   ♦ KD2   ♦ A10976 

pas 4♠ pas…    ♣ 3   ♣ KDW9 

 

W drugiej lewie N ponownie gra kiera, E z wyraźnym zadowoleniem markuje dubla w tym kolorze. 

Widać, że kontrakt jest zagrożony. Oddajemy 3 asy. Dodatkowo grozi promocja atutowa jeśli 10 pik jest u S, 

nawet jeśli atuty dzielą się 3-2. Jeśli choć jeden z czarnych asów znajduje się u N jest to prawie 

nieuniknione. Z tego powodu zagranie w trzeciej lewie figury trefl z zamiarem wyrzucenia w następnej 

rundzie tego koloru kiera będzie skuteczne (choć nie przy wszystkich układach) tylko jeśli S ma asa trefl. 

Jeśli tę lewę weźmie N to natychmiast zagra do promocji pikowej. Znacznie lepszym, choć nie idealnym, 

zagraniem w trzeciej lewie jest karo do ręki i pik do króla na stole. Jeśli as pik jest u N trzeci, wygraliśmy. 

Jeśli nim wskoczy i zagra kiera to przebijemy królem pik i wygramy jeśli dzielą się piki lub 3 kara będą przy 

niedzielących się pikach (nie oddamy trefla wyrzucając go na forte karo). Najlepszym statystycznie 

zagraniem w trzeciej lewie jest rozpoczęcie atutowania królem pik jak na imieninach u cioci. Nie wszystkie 

ciocie, nawet grające w brydża, posługują się statystyką więc podpowiemy, że szansa na 10 pik u N jest dwa 

razy większa niż na oba asy u S. Gdy król zostanie zabity, mamy z górki. Jeśli król pik nie zostanie zabity, 

będziemy wiedzieć dlaczego się tak stało i podejmiemy właściwe kroki. Z pewnością nie przepuścił N... 

przecież nie po to szukał promocji żeby teraz przepuścić... Teraz tylko musimy zgadnąć czy puścił trzecim 

czy czwartym asem. Jeśli trzecim, to po to by zabić drugiego pika, dojść do partnera asem trefl i 

skonsumować promocję pikową. Gramy więc w 4 tej lewie figurę trefl! Jeśli 10 pik ma S to od początku 

kontrakt był bez szans. Lewę bierze asem S. Oznacza to, że wiedział, że kiera w trzeciej rundzie kierów nie 

nadbije. Czemu więc nie zabił pika od razu, nie ściągnął asa trefl i nie odszedł bokiem? Odpowiedź jest 

prosta. Po takim zagraniu rozgrywający miałby szansę skutecznie rozegrać piki. Wyobrażając sobie co 

zobaczył S nietrudno będzie zaimpasować 10 pik... 

W autentycznym rozdaniu rozgrywający zagrał w 3-ciej lewie króla trefl. S zabił i odwrócił w karo. 

W zablokował kara puszczając blotką do stołu. Teraz wyrzucił króla kier na trefla i zagrał króla pik. 

Nieświadomy rozkładu (karty zagrane w nawiasie): 

 
♠ (4) 

♥ (A)(W)6432 

♦ 83 

♣ 8764 

 

♠ DW987(3)    N ♠ (K)6 

♥ K(10)(9)    W  E ♥ (D)(8) 

♦ KD(2)         S ♦ A(10)9876 

♣ 3  ♣ (K)DW9 

♠ A105(2) 

♥ (7)(5) 

♦ W5(4) 

♣ (A)1052 
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…S dał rozgrywającemu jeszcze jedną szansę przepuszczając(??) króla pik. 

Oczywiście rozgrywającemu trudno było z prezentu skorzystać, bo zapewne nie 

chciałby zobaczyć miny partnera gdyby oddał lewę na drugą dziesiątkę przy podziale 

3-2. Zablokowanie w 4-tej lewie kar było również niefortunne, bo istniałaby 

(teoretycznie) szansa wygrania na paradzie atutowej przy spadającym drugim walecie 

karo od N. 
 

 

Od redakcji  

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy: 

 

 

 

 

Najbliższe turnieje Makabi: 

 

11.09   Turniej par na maksy 

18.09   Turniej par na IMP (cav. uśr.) 

24.09   Turniej par na maksy !WTOREK! 

02.10   Turniej par na maksy 

09.10   Turniej par na IMP (klasyczny) 

16.10   Turniej par na maksy  

23.10   Turniej Teamów 

30.10   Turniej par na maksy 

 

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy kolejny, 

czwarty już, Cykl Turniejów Makabi. Wyjątkowo nasze 

turnieje środowe rozpoczynamy we wtorek. Jeszcze jeden 

turniej w tym Cyklu będzie musiał odbyć się we wtorek – 

będzie to ostatni turniej w tym miesiącu. W wypadające dla 

brydża środy w Synagodze będą obchodzone ważne święta 

żydowskie. Za niedogodności przepraszamy. 

W tym Cyklu odbędzie się 9 turniejów z czego do 

punktacji długofalowych (OPEN i AMATOR) zaliczanych 

będzie 7 turniejów. W przypadku równej liczby PDF 

priorytet mają w kolejności turnieje:  IMP klasyczny, IMP 

cavendish, teamy, pozostałe turnieje na równi. 

 Z przyjemnością informujemy, że kontynuujemy 

współpracę z „pajączkiem” dzięki czemu nasze turnieje 

porównywane są z innymi podobnymi turniejami w Polsce. 

Daje to możliwość zdobycia dodatkowych PKLi. 

Zapraszamy wszystkich do podania swojego adresu 

e-mail sędziemu i dostawania newslettera Makabi ze 

wszystkimi ważnymi informacjami. 


