
Idź wyżej ☺☺☺☺!!! 
 
 Gramy fajną imprezę te wtorkowe rozgrywki drużynowe. Aż dziwne, że tak mało drużyn 

się zgłosiło. W końcu to jest jedna z nielicznych możliwości pograć na silną opozycję w prawdziwie 

sprawiedliwej konkurencji jaką są mecze.  

Przy okazji opisywania jednego z niezwykle ciekawych rozdań, jakie rozegraliśmy w pierwszym 

meczu, kilka słów na tematy ogólne.  

 Sygnalizowałem już, że dużo lepsze było podawanie w wynikach punktów (a nie 

procentów) jakie się uzyskało w danym rozdaniu, bo wtedy łatwo pospekulować co by 

się stało , gdyby się inaczej się stało w danym rozdaniu. Onegdaj obliczenia były banalne. 

Teraz, żeby sobie sprawdzić „co by było gdyby” trzeba by się zamienić w komputer i 

wyliczyć wszystko od początku. Sygnalizowałem już to Grzesiowi w Poznaniu ale widać 

(mimo, że mi przytaknął), iż temat ciągle „wisi”.  Jakaś widać niemożność jest w 

temacie.  Liczę na sukces mojej uwagi. 

 Teraz rozdanie. Piękne, dynamiczne my po partii Oni przed 
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4 kier 5 trefl 6 pik4 pas 

pas 7 trefl 5 pas  Pas  

pas Pas  - - 
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1- Zacząłem ostrożnie wszak my po partii a i drugi kolor w rezerwie  wart był 

odlicytowania. Poza tym nie chciałem straszyć wroga tylko spokojnie dostać 

kontrę na 5 karo, który to kontrakt wydawał mi się szanowny nawet z minimalną 

kartą partnera 

2- Zbyszek długo się męczył nad wyborem właściwej odzywki, w końcu wydusił 

kontrę 

3- Z niebotycznym zdumieniem usłyszałem od Jacka 3 trefl !!! na pozycji swobodnej, 

a Jacek jest raczej solidnym w swoich odzywkach. Pomyślałem od razu o szlemiku  

4- Niestety Zbyszek zaskoczył mnie jeszcze bardziej wkraczając na poziom 6 pików. 

5- Co tu robić?? Znam Zbyszka z dość ostrożnej gry. Na oko sądząc, jak 

zapowiedział to pewnie idzie!? A jak im idzie 7pik? Wziąłem poprawkę jednak na 

założenia i wysoce nieinformacyjną do tej pory licytację. Założyłem, że przeciwnik 

połakomi się na założenia i skontruje (miałbym się z pyszna gdyby mnie zawiódł). 
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Na szczęście wszystko poszło po mojej myśli. Skontrowali i jeszcze sztycha darowali. Maciek 

zwiastował A karo i chcąc koniecznie dopuścić partnera wyszedł spod A kier. Zatem tylko -200 do 

+980 z drugiego stołu. 

Przyznacie rzadki przypadek. Popartyjna obrona przedpartyjnej szóstki ☺. 

 

Tadek Biernat 

e-mail: bigraph@interia.pl 

 


