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Smutek, bo analizując poniższe rozdanie...

... dałem popalić. Napisałem, że obrońca „W”, manewrując
blotkami pikowymi, może obłożyć szlemika pikowego. Tym-
czasem kontrakt 6 pik jest z góry bezwzględu na poczynania
obrońców.
Na fakt ten zwrócił uwagę bardzo dobry gracz i analityk Ja-

cek Stasica (zawodnikWisły Kraków).
Po ataku kierowym , „E” bierze lewę na dziewiątkę i od-

wraca pika. Teraz dziesiątka i siódemka pik są dojściami
do stołu, i to wystarczy do realizacji kontraktu – a tytułowa
radość stąd, że widać, iż nasza brydżowa rubryka, przynaj-
mniej przez niektórych, jest czytana i analizowana dokład-
nie.

Wspomnianywyżej Jacek Stasica podał ładny przykład
oczywistej tezy, że podczas rozgrywki należy zachować czuj-
ność do końca rozdania (w żadnymmomencie niemożna „od-
łączyć” się od gry).
Rozdanie pochodzi z ubiegłorocznychmistrzostw Europy

wPoznaniu, a przy stoliku spotkali się reprezentanci Polski:
Jacek Stasica iWłodzimierzWala, kontra reprezentanci
Francji: Pierre Adad i Gerard Salliere.

Przeciwko rozgrywanemu przez Jacka Stasicę szlemiko-
wi kierowemu Francuz wyszedł dwóją pik. Jacek zabił ją
asem, a następnie dwa razy zaatutował. Gdyby atuty podzie-
liły się po dwa, gra zostałaby automatycznie wygrana. Nie-
stety, u „N” ujawnił się tylko jeden kier. Jacek zagrał teraz
w trefle z nadzieją, że nie dzielą się po trzy, a dłuższy frag-
ment trefli znajduje się w ręce „S”, w której pozostał jeszcze
jeden atut. Tak też się stało, zatem na czwartego trefla roz-
grywający pozbył się z dziadka waleta pik, zaś w kolejnej le-
wie przebił pika na stole. Udało się, cóż jednak z tego , skoro
w końcówce:

nie było szybkiego dojścia do ręki, aby przebić na stole
jeszcze jednego pika. Techniczne zagranie damą karo
na szansę, że as oraz król karo znajdują się w ręce „N” (który
nie posiada kiera), niemogło zakończyć się sukcesem, gdyż
„N”, posiadając taki układ, na pewno na szlemika
zawistowałbyw karo.
Zatem ze stołu zadysponowano karo. Na szczęście dla

rozgrywającego, „S” na chwilę zapadł w słodką drzemkę
i machinalnie dołożył dwójkę karo. To już wystarczyło
do wygrania kontraktu. Lewa karowa padła łupem „N”, któ-
ry nie mógł złączyć atutów. Dzięki temu można było prze-
bić na stole ostatniego pika i tym samym zrealizować zapo-
wiedziany kontrakt. Rozdanie przyniosło znaczny zysk,
gdyż na drugim stole wzięto jedenaście lew – na końcówkę
kierową.
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KlasaokręgowaKraków,
grupaI:SpójniaOsiek–Prądni-
czanka(s.17),Zieleńczanka–
Grębałowianka (s. 17),APZabie-
rzów–JKSZelków (s. 17), Przem-
szaKlucze–Wieczysta (s. 17), IKS
Olkusz–PodgórzeKraków (s. 17),
Piliczanka–ClepardiaKraków
(s. 17),Garbarnia II
–Bronowianka (n. 11), Jura
Łobzów–Proszowianka (n. 17).
KlasaokręgowaKraków,gru-
pa II:PogońSkotniki –
Pozowianka(s.17),TramwajKra-
ków–GościbiaSułkowice
(s.17.30),Śledziejowice–Piast
Wołowice(s.18),Hejnał
Krzyszkowice–Pcimianka(n.11),
ZłomexBranice–RabaDobczyce

(n.17.30),JordanZakliczyn–
Skawinka(n.18),RokitaKornatka–
OrzełMyślenice(n.18).
KlasaAKraków,grupaI:Strażak
Goszcza–CzarniGrzegorzowice
(pt.17.30),Orzeł Iwanowice
–JuveniaPrandocin(s.12),Party-
zantDojazdów–Niedźwiedź(s.15),
Skała–SpartakCharsznica(s.17),
Bibiczanka–SokółKocmyrzów
(n.17),JastrzębiecKsiążWielki–
Węgrzce(n.17),SpartakWielka-
noc-Gołcza–Michałowianka
(n.17);grupaII:BratniakKraków
–Dąbski (s.14.30),Niegoszowianka
–Zwierzyniecki (s.16),Sportowiec
Modlniczka–Wawel(s.17),Proko-
cim–Nadwiślan(s.17),WandaNo-
waHuta–IskraRadwanowice

(s.17),BłękitniModlnica–Dragon
Szczyglice(n.16);grupaIII:Lot
Balice–VictoriaKraków(s.16),
Libertów–BorkowiankaBorek
Szlachecki (s.17.30),TęczaPiekary
–PłomieńKostrze(s.17.30),
Liszczanka–IskraKrzęcin(n.11),
CedronkaWolaRadziszowska
–WisłaJeziorzany(n.14),Kaszo-
wianka–Radziszowianka(n.14),
Gajowianka–Armatura(n.17);
grupaIVWieliczka:StrażakKoko-
tów–StartBrzezie(s.17.30),Tęcza
Słomiróg–PiłkarzPodłęże(s.18),
WiarusyIgołomia–IskraZakrzów
(n.17),WęgrzcankaWęgrzceWielki
–NadwiślankaNoweBrzesko
(n.17.30),WolniKłaj– Czarnocho-
wice(n.17.30),ZrywSzarów–Bato-

ryWolaBatorska(n.17),Gdovia–
WilgaGolkowice(n.17.30);grupaV
Myślenice:Dziecanovia–Zielonka
Wrząsowice(s.17),Skalnik
Trzemeśnia–Rudnik(s.17),Wicher
Stróża–Mogilany(n.17),Wrzosy
Osieczany–TempoRzeszotary
(n.17),SępDroginia–KrakusSwo-
szowice(n.17.30),ClaviaŚwiatniki
Górne–Wróblowianka(n.17), Iskra
Głogoczów–CyrhlaKrzczonów
(n.18),TopórTenczyn
–PasternikOchojno (n. 18);grupa
VIChrzanów:TęczaTenczynek
–VictoriaZalas (n. 18);grupaVII
Olkusz:PrądnikSułoszowa
–Spójnia IIOsiek (s. 17.30, stadion
wWielmoży).
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Porażka z Pelikanem Łowicz
0:2 w pierwszej kolejce miała
być tylkowypadkiemprzypra-
cy, ale rozmiary środowej klę-
ski ze Stalą Rzeszów (1:4), po-
niesionej dodatkowo na włas-
nym boisku, zmuszają domy-
ślenia.
–Trzebawyciągnąćwnioski

z tych porażek. Musimy się te-

raz szybko podnieść po tych
przegranych meczach. Nastro-
je w zespole nie są oczywiście
najlepsze – mówi trener Pusz-
czyDariuszWójtowicz.
Trenerowi małe powody

dooptymizmudaje to, żePusz-
cza w obu spotkaniach miała
długiemomenty,gdyradziłaso-
bie bardzo dobrze. Piłkarze
zNiepołomicsąnarazie jednak
wyjątkowonieskuteczni.Wśro-
dę dwie wyśmienite sytuacje
miał Paweł Moskwik, ale prze-
grywał pojedynki z bramka-
rzemTomaszemWietechą.Kil-
karazypróbowałteżŁukaszNo-
wak. Gola zdobył dopiero Ma-

teusz Cholewiak. Po drugiej
stronie boiska szalał za to
Andreja Prokić, który 3 gole
strzeliłprzedprzerwą,aczwar-
tegodołożył,gdyPuszczamiała
nadzieję na wyrównanie.
–Wprzerwiebyliśmytrochęza-
łamani, bo prowadziliśmy grę,
aprzegrywaliśmy0:3,aletrener
podtrzymywał nas na duchu –
mówiMateuszCholewiak.–Po-
wiedział nam, że nie ma czego
bronić, tylkotrzebazaatakować.
Musimy dać sygnał, a potem
może się coś ruszyć. Po bramce
poszliśmyzaciosem.Poczerwo-
nejkartcedlarywalamieliśmy
jeszcze większą przewagę, ale

rywalnasskontrowałitaktosię
skończyło. Wynik nie odzwier-
ciedla gry, świetnie bronił ich
bramkarz.
Puszcza nie będzie miała

wiele czasu na rozpamiętywa-
nietejporażki,wsobotęgrabo-
wiemwElblągu zOlimpią. Nie
zanosi się na rewolucyjne
zmiany w składzie. W kadrze
powinien się już znaleźćMar-
cin Biernat z Cracovii , bo klu-
by dogadały się co do warun-
ków przejścia środkowego
obrońcy do drugoligowej eki-
py.Nicniewyjdzie z transferu
Marcina Krzywickiego.

II LIGAPIŁKARSKA. Pusz-
czaNiepołomicepodwóch tu-
rachspotkańzajmujeostatnie
miejscezzerowymdorobkiem
punktowym ibilansembram-
kowym1:6. Tak fatalnegostar-
tuw II lidze jeszczeniemiała.

Puszcza Niepołomice ugrzęzła na dnie tabeli

MICHAŁLIPKA

NatorzeWandy jeździli jużświetnizawodnicy, jaknp.TomaszGollob
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ŻUŻEL.Maleją szanse na IV turniej o Puchar PrezydentaKrakowa




