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O
statnie rozdanie Łódzkiego Grand Prix Polski Par (250
par! – wygrali ArkadiuszMajcher –Wojciech
Kaźmierczak, przed KacpremKacperskim –Mateu-

szem Sobczakiem) zawierało ciekawy, choć elementarny dla
zaawansowanych graczymotyw. Nawiększości stołów licyta-
cja przebiegała identycznie. Po pasie zawodnikaW, następo-
wało otwarcie 4 kier, które stawało się kontraktem ostatecz-
nym (W, obie po).

Kiedywist następowałw damę trefl lubwaleta kier, dzie-
sięć lew było pewnych (7 kierów, A i K trefl oraz as karo). Gdy
kiery się dzielą, to lew jest co najmniej jedenaście. Dodatkową
można uzyskać trafiając rozgrywkę koloru pikowego, pozosta-
wiając na później ewentualny impas karo. Po zabraniu pierw-
szej lewy i zagraniuw atu, okazuje się, że lewa kierowa jest
do zwrotu – zawodnikWma trzecią damę. Do zagranego ze
stołu pika zawodnik E dokłada siódemkę. Zerkamy na prze-
ciwnika po lewej stronie. Niestety, wygląda na to, że onwie,
o cow tej grze chodzi i mając asa nie położy go, zmuszając
rozgrywającego do trafienia palcówki. Czy jednak rzeczywiś-
cie rozgrywającymusi zdać się tylko na los lub zaufać swojej
intuicji?Można istotnie zwiększyć szansęwzięcia nadróbki
bez udziału fortuny, wykonując przed zagraniem pików częś-
ciową eliminację.Wist treflowy (kierowy) zabijamyw ręce.
Gramy asa i króla kier. Następnie gramy trefla do asaw stole
i przebijamy trefla w ręce. Teraz gramy kiera, którego prze-
cież i takmusimy oddać. Jeżeli tylko obrońcaWmiał trzy tre-
fle, to będzie nawpuście i zarówno odejściem pikowym jak
i karowym sprezentuje namnadróbkę. Bardzo cenną, bo 11
lew byłowarte prawie 73 proc., a wzięcie tylko 10 dawało nie-
spełna 35 proc. Całość rozdaniawyglądała następująco:

Grałem to rozdanie na pozycji E i przeciwnik z prawej
otworzył konwencyjne 4 trefl, co oznaczało 9 lewwygrywają-
cych z nieprzemakalnym kolorem kierowym. Spasowałem a S
uwierzył partnerowi (to najczęstszy błąd popełniany przy tej
wspaniałej grze) i grzmotnął 6 bez atu! Teraz dość trudny
orzech do zgryzieniamiał wistujący Grzegorz Superson, bo
choć wiedział, że kolor kierowy gracza N nie jest samodziel-
ny, to prostacki impas damy załatwia sprawę. Idąc tym tro-
pemGrzegorz zagrał asa pik, obawiając się, że bez tegowistu
rozgrywającymoże skasować komplet lew. Powzięciu lewy
(ja demarkowałem piki) Grzegorz zagrał w kiera, chcąc zmu-
sić rozgrywającego do podjęcia natychmiastowej decyzji
w przypadku gdyby rozgrywającymiał singlowegowaleta
kier. Ale tym razem byłem bardzo użytecznym partnerem
dzierżąc w ręku kierowego chłopaka.Wkońcu rozgrywający
musiał zadowolić się jedenastoma lewami.
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Lider był trochę lepszy

LEGIAWARSZAWA–WISŁA
KRAKÓW1:0 (1:0)
1:0Arak10.
Legia: Berezowski– Żebrowski(46Wolski),
Grudniewski,Bogusławski,Mazek(46
Śmigielski)–Długołęcki,Mikita(65
Grudniewski), Gąsior(86Zawal),Mizgała,
Bajdur(46Prusinowski)– Arak(90Dankowski).
Wisła: Bieszczad –Bartosz, Gulczyński,
Szywacz, Kolanko –Kamiński, Lech,
Karłowicz (70Kuczak), Buras (75 Straus),
Tomalski (42Kościelniak) – Buksa.

Wisła, mająca kilka meczów
zaległychdorozegrania, spad-
ła na ostatniemiejscew tabeli
i wczoraj zmierzyła się z lide-
rującą Legią. W 10 minucie
Żebrowski minął dwóch gra-
czyWisły ipodałArakowi, któ-
ry bez kłopotów pokonał
Bieszczada. Legioniści prze-
ważali, ale nie było widać
na boisku, że gra pierwsza
i ostatnia drużynaw tabeli.
W drugiej połowie począt-

kowo przeważała Legia, a naj-
lepsząokazjędlagraczyzesto-
licy miał ponownie Arak, któ-
ry zmarnował dwie sytuacje
sam na sam. W końcówce za-
wodów wiślacy postawili
wszystko na jedną kartę i wy-
pracowali sobie kilka dogod-
nych okazji bramkowych, ale
wynik już się nie zmienił.

–Więcejsytuacjiwypracowa-
li sobie gospodarze, ale napew-
nonaszągrąnieprzynieśliśmy
wstydu.Trochęszczęściabrakło
Kamińskiemu,poktóregostrza-
le bramkarz Legii instynktow-
nieodbiłpiłkę–powiedziałIItre-
nerMłodejWisłyKrakówPaweł
Regulski.

Winnychmeczach:RuchChorzów–GKS
Bełchatów 1:2, LechPoznań –Piast Gliwice

2:1,WidzewŁódź –PogońSzczecin 3:1, Śląsk
Wrocław–PoloniaWarszawa 2:0, Korona
Kielce – Zagłębie Lubin 1:2.
MeczePodbeskidzie Bielsko–Biała –Górnik
Zabrze i Jagiellonia Białystok – Lechia
Gdańsk odbędą się dziś.

1. Legia 23 52 52–17
2. Lech 22 46 42–18
3. Śląsk 22 44 46–33
4. Zagłębie 20 36 37–26
5. Lechia 20 36 39–31

6. Korona 22 33 37–24
7. Widzew 19 31 24–14
8. Pogoń 23 30 33–30
9. Jagiellonia 22 30 32–31
10. Ruch 22 30 28–31
11. Górnik 20 23 30–33
12. Bełchatów 21 22 25–40
13. Piast 21 19 26–64
14. Podbeskidzie 22 18 21–45
15. Polonia 22 17 24–47
16. Wisła 21 15 23–35

PIŁKA NOŻNA.Wisła ostatnia w tabeli rozgrywekMłodej Ekstraklasy
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MKSMOSWieliczka
jest szóstywPolsce

Wieliczankiprowadzoneprzez
Grzegorza Stareńczaka i Je-
rzegoJaneczkarozpoczęły tur-
niej od dwóch porażek: ze
SpartąWarszawa1:3 iPałacem
Bydgoszcz 0:3, co wykluczyło
je z gry o medale mistrzostw
Polski.

Wostatnimmeczuelimina-
cyjnymwieliczankiuległyMKS
DąbrowaGórnicza0:3 iuzyska-
łyprawogryomiejsca5.–8.Ko-
lejnym ich przeciwnikiem by-
ła Sandecja i po zaciętej walce
MKSMOSwygrał 3:2. W star-
ciuo5. lokatę zespół zWielicz-
kiznówzmierzyłsięzMKSDą-
browaGórnicza i uległ 0:3.
Ekipa Sandecji w ostatnim

meczu turnieju, którego staw-
ką było siódmemiejsce uległa
2:3 Barnimowi Goleniów.

SIATKÓWKA. Zakończył się
finałowy turniejmistrzostw
Polski juniorek,wktórymrywa-
lizowałydwiemałopolskiedru-
żyny:MKSMOSWieliczka
iSandecjaNowySącz.

(PAN)

Puchar Szlaku Solnego
zyskał na znaczeniu

– Polski Związek Kolarski
przyznał nam wyższą rangę,
klasęA, będziemy tylko zaPu-
charemPolski –mówiCzesław
Kuczkowicz, dyrektorgeneral-
ny wyścigu. – Będzie można
zdobywać więcej punktów
do krajowego rankingu, ma-
my jeszczeatrakcyjniejszena-
grodydla zawodników.Z tych
względów liczymy, że nasze
imprezybędącoraz ciekawsze.
Spodziewamy się więcej
uczestników, aprzedewszyst-
kimprzyjazdu jeszcze lepszych
i bardziej znanych kolarzy,
zwłaszcza seniorów.
Będzie to dziewiąta edycja

PucharuSzlakuSolnego.Posz-
czególnezawodyodbywają się
głównie na Podhalu, ale orga-
nizatorzy próbują też innych
lokalizacji. W okolicach Kra-
kowa ścigano się już
wPodstolicachkołoWieliczki,
zaś w ubiegłym roku przenie-
siono się do pobliskich Gol-
kowic. To właśnie tam w tym
roku, 12 maja, odbędzie się
inauguracja cyklu.
–Wszyscybyliśmyzadowo-

leni zwyściguwGolkowicach
i dlatego znów odbędą się tam
nasze zawody. Myślę, że ta

współpraca trwać będzie dłu-
żej –mówi Kuczkowicz.
Jak dodaje, w tym sezonie

odbędzie się jedna eliminacja
mniej. Wcześniej zawody roz-
grywano też na Sądecczyźnie.
Wubiegłym rokumiały się od-
byćzawodywRytrze, lecz tam-
tejsze władze lokalne w ostat-
niej chwili wycofały się.
Awaryjnie przeniesiono się
do Magury Małastowskiej.
Ściaganiesiętamuznanozabar-
dzo udane, jednak wyprawa
wokoliceGorlictodużewyzwa-
nie organizacyjne i finansowe.
Dlatego zniej zrezygnowano.
Zaplanowano za to kolejne

eliminacje w sprawdzonych
miejscach. Jednym z nich bę-
dzie Skomielna Biała (powiat
myślenicki). Tamteżuczestni-
cy powalczą o medale mi-
strzostw Małopolski w MTB,
a dla juniorów młodszych bę-
dzie to również jedna z elimi-
nacji donajważniejszej impre-
zy sezonu – ogólnopolskiej
olimpiady młodzieży. Także
runda kończąca Puchar Szla-
kuSolnego, 8wrześniawRab-
ce-Zdroju, będzie mieć dodat-
kową rangę. Młodzicy rywali-
zować tam będą w mistrzo-
stwachmiędzywojewódzkich.

Terminarz
12maja –Golkowice, 9 czerwca –Spytko-
wice, 30 czerwca –SkomielnaBiała, 28 lipca
–Orawka, 8września –Rabka-Zdrój.

KOLARSTWOGÓRSKIE.
Pięćeliminacji rozegranychzo-
staniewtymsezoniewPucha-
rzeSzlakuSolnego.Popularny
cykl będzie jeszczebardziej
prestiżowy.

(ART)

KOSZYKÓWKA

Finaliści
wyłonieni
Wnajbliższyczwartekwhali
AWFwKrakowieodbędzie się
małopolski finał rozgrywek
minikoszykówki chłopców.Eli-
minacje rozgrywanebyły
wkilkustrefach, najwięcej

drużynzgłosiło się zKrakowa.
Dodecydującegoetapuawan-
sowalim.in.: SP100Kraków,SP
2Wieliczka, SP3Limanowa,
SP162Kraków iSP3Wielicz-
ka. Finał rozgrywekdziewcząt
planowany jest zadwa tygod-
niewBochni.Organizatorem
zawodów jestKrakowskiOkrę-
gowyZwiązekKoszykówki.

(PAN)

Mocna Bronowianka

Zespół zKrakowapodejmował
KKTS Krosno i pokonał gości
8:2. Swoje mecze pewnie wy-
grały liderki zespołuZhaoXia
iMagdalenaGórowska, a swój
udziałwzwycięstwiemiały też
młode zawodniczki Alicja Śli-
wa i Sara Pytel, które po bar-
dzozaciętymmeczudeblowym
zwyciężyły wyżej notowaną
dwójkę z Krosna. Zespół

zBronowicnaprzełomiemaja
i czerwca czekają barażowe
meczeoawansdoekstraklasy.
ChomikRokicie Szczytniki

podejmował Optimę Lublin.
Mimo ambitnej postawy go-
spodyń rywal okazał się lep-
szy, wygrywając 8:2. Punkty
dla Rokicia zdobyły Paulina
Krużel i Jolanta Szatko-No-
wak. Przed drużyną z gminy
Gdów teraz dwa ważne spot-
kania – z Brzostowianką
iKKTSKrosno, które zadecy-
dują, czy beniaminek utrzy-
ma się na zapleczu eks-
traklasy bez konieczności gry
w barażach.

I LIGATENISISTEKSTO-
ŁOWYCH.Jeszcze tylkodwie
kolejki pozostałydo finału se-
zonu regularnego.Wszystko
wskazujena to, żenapierw-
szymmiejscuzakończygo
Bronowianka.
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