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„Łowienie maksów (1)” – Kazimierz Dominiak 
 

Umiejętna ocena psychologiczna przeciwników może być źródłem dodatkowych, niemałych zysków. 

Inaczej niż w rozgrywkach lokalnych gdzie wszyscy znają się jak przysłowiowe łyse konie, gra w turnieju 

przeciwko nieznanym przeciwnikom na obserwacje pozostawia niewiele czasu.  Sztuka ta okazała się 

nieobca Michałowi Sametowi, który obserwacje poczynione w pierwszym (udanym zresztą rozdaniu) 
bezwzględnie wykorzystał w następnym, wyciskając niesympatycznych przeciwników jak cytrynę. W 

pierwszym rozdaniu  przeciwnicy wykazali brak szacunku dla opozycji przy stole oraz, że nie odpuszczają 

rozdań i muszą zawsze być górą zarówno w licytacji jak i w "dyskusji" porozdaniowej. 
 

Przejdźmy na plac boju czyli do 8 rozdania GPPP w Sopocie 2013. 

 
W N E S   W   E 

1♥ 1♠ 2♥ 2♠ (namysł)  ♠ K   ♠ 93 

3♦ (!) pas 3♥ pas (namysł)  ♥ AKD9843  ♥ 1062 

pas (!) 3♠ (?) pas pas   ♦ W42   ♦ K63 

4♥ (!) pas pas KONTRA   ♣ Q7   ♣ A9864 

 

Przeanalizujmy rozdanie śladem Michała. Ponieważ partner licytując 2 kier zadeklarował 7-9 PC 
przewaga siły jest po naszej stronie. Z czym więc licytowali  przeciwnicy? Namysł S wskazywał, że miał on  

alternatywę. Z pewnością nie między pas i 2 pik gdy my mamy singla pik.  Zapewne alternatywą były  

licytacje wyższe, np. 3 kier lub 4 pik.  Czyli siła przeciwników jest ręce S. Oczywiste staje się że wejście N 

oparte jest tylko na długości pikowej. Zapewne nam idzie 3 kier, ale przeciwnicy mimo mniejszej siły mogą 
zrealizować co najmniej 3 pik. Król pik nie jest raczej lewą, a w kierach bierzemy najwyżej jedną lewę  o 

czym szczęśliwie na razie wiemy tylko my. Jak ostudzić przeciwników by nie przelicytowali nam  kierów? 

Michał  dalekowzrocznie zalicytował 3 karo ! Odzywka  zaciemniała obraz rozdania. Sugerowała mniej 
kierów skoro W ma boczny kolor, po drugie zmieniała (w wyobraźni obrońców) położenie figur karowych. 

Po 3 kier, S nie potrafił się zdobyć na nic więcej niż długi namysł. Widząc wiercenie przeciwników Michał 

panował niepodzielnie nad rozdaniem. Czuł , że licytacja nie wygaśnie i spasował. I faktycznie !  N dodał do 

bilansu dwa namysły partnera i znalazł siłę na 3 pik !  Nastąpiła riposta Michała. Nie wezwał arbitra na 
licytację przeciwników gdyż w sektorze sędziował "najlepszy  sędzia w północnej Polsce"  tylko zalicytował 

4 kier !  Teraz "bilansowaniem stołu" włączając ocenę przeciwników wykazał się S i skontrował w tzw. 

sposób "nie do zniesienia" czyli mało dziury w stole czerwoną kartką nie zrobił.  Wszak partner dwukrotnie 
był w licytacji, a ocena przeciwników:  "mniej niż zero, mniej niż zeeroo"... 

Nastąpił wist 5 pik, cały rozkład: 
♠ Q108542 

♥ 5 

♦ D85 

♣ W105 

 

          ♠ K       N ♠ 93 

          ♥ AKD9843 W      E ♥ 1062 

          ♦ W42     S ♦ K63 

          ♣ Q7  ♣ A9864 

♠ AW76 

♥ W7 

♦ A1097 

♣ K52 
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Widać, że rozgrywka nie jest zbyt skomplikowana, szczególnie, że po wzięciu lewy asem S 

przekonany był, że kontraktu wygrać nie można. Nie zagrał w drugiej lewie w obkładającą kontrakt 10 karo 

spodziewając się innego układu tego koloru tylko dopatrzył się innych szans grając w pika.  Gdy N do 
drugiego kiera nie dodał zrzedła mu mina. Do zagranej D trefl partner dodał "ilościowo" 10 trefl,  więc po 

dojściu ściągnął asa karo by nie dołożyć do "bilansu stołu" jeszcze nadróbki. 

Swoje, +590, 98,45 % z rozdania! I jeszcze jak poprzednio obowiązkowa "dyskusja porozdaniowa". 
Najwięcej uwag dotyczyło oczywiście nie "licytacji" uwzględniających wszystkie środki techniczne pary na 

NS tylko Michałowych 3 karo..., że faul, oszustwo i w ogóle.  Michał coś skromnie starał się tłumaczyć, ale 

widząc zajadłość przeciwników dla świętego spokoju powiedział, ze się pomylił...  A ja do dziś nie wiem, 

czy wypadła ta kartka przypadkowo zamiast 3 kier, czy była to starannie przemyślana strategia... 
 

Od redakcji  
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Najbliższe turnieje Makabi: 
 

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 

 

W pierwszym turniej par aż 3 pary zakończyły z 

wynikiem ponad 60% ! Wygrała para Gabriela Gnacińska – 

Danuta Żabicka nagrywając 61,95%. O pechu może mówić 

Witek Kaliński z Waldemarem Warzałą, którzy na 61,5% 

zajęli dopiero trzecie miejsce. Drugie miejsce zajęła 

reprezentująca Makabi para Grażyna Płocka –Kaziu 

Dominiak. Nie dali oni wprawdzie rady wygrać w Gdańsku, 

ale za to w klasyfikacji ogólnopolskiej wygrali i to z 

przewagą prawie 2% ! 

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. 


