
Grałem w... 
 

W Turcji grałem. W Istambule. Na zaproszenie  przyjaciela, a  zarazem etatowego 
reprezentanta Turcji Orhana Akera. Trzydziestoparoletni prawnik a zarazem chodząca 
encyklopedia brydża. Jak zaproponował mi wist Sławińskiego, to chyba poczerwieniałem ze 
wstydu, bo owszem, kiedyś się zetknąłem grając wtedy  Bez Nazwy, ale żeby Turek mi to 
proponował a ja nie pamiętam nic jako żywo.... 

W Istambule gra się codziennie, często 2 razy, bo pierwszy turniej jest o 14 (sic!) a 
drugi o 21. W paru miejscach równocześnie, bo odległość po 40 km od klubów to norma (22 
miliony mieszkańców na dwóch kontynentach :)) 

Turnieje odbywają się w prywatnym klubie na terenie ośrodka tenisa ziemnego. 
Osobna sala, około 40 stolików, pokrytych a jakże, zielonym suknem, dodatkowe stoliki na 
karty, napoje  itd. Oczywiście "pierniczki", powielone rozdania. W ramach turnieju - 
poczęstunek, fantastyczna turecka herbata i rodzaj naszych obwarzanków otoczonych 
sezamem, podawanych na ciepło z zapiekanym żółtym serem. Pycha.  

Porównując naszą "rotundę" ... no co ja mam napisać? Chyba tylko o te obwarzanki 
moglibyśmy aplikować... w stoliki i przede wszystkim oświetlenie, to już chyba nie bardzo. 

O dziwo, gra dużo kobiecych par a także mikstowych. Po raz pierwszy w życiu grałem 
na 97-cio letnią francuską zawodniczkę, która znana jest z tego że po zapowiedzi partnera na 
dowolnej wysokości zawsze odpowiada kontraktem bez atutowym na tejże wysokości.. Tak 
gra na maksy, czasem pewnie udanie :).  

Co do ciekawych rozdań, to nie bardzo były. Jedynie takie, kiedy Orhan otworzył 1 kier 
z kartą Kx, AKxxxx, xxxx, x. Niby nic nadzwyczajnego, w Polsce raczej norma. Ja 2 trefl (GF, 
jak u nas), mój 2 kier, ja 3 kier (szlemikowe oczywiście) a mój partner - 3 pik - cue bid. Tak jak 
większość otworzy 1 kier, tak cue bid 3 pik już zalicytuje niewielu, choć ręka z dużym 
potencjałem. Skład, topowe wartości, 6 kierów. Orhan nie miał wątpliwości, z drugiej strony to 
już uznana klasa światowa. W rozdaniu już nie odpuściłem (górnego) szlemika ale, o dziwo, 
dało nam to 90%. Większość musiała nie otwierać (?) albo licytować "do tyłu". 

Szlemiki jednak nie zawsze nam sprzyjały. W ostatnim rozdaniu turnieju, jeden z 
graczy wpakował bez jakichkolwiek cue bidów - 6 pik (gdzie byłem w rozdaniu kontrą 
wywoławczą) mając renons kier. Dostał idealne wartości w dziadku  i  tak spadliśmy na drugie 
miejsce. Jednak fajnie było i na pewno nie po raz ostatni. 
 
Jacek Herman 


