
KRÓLOWA JEDNEJ NOCY
i ładny kwiatek z łączki sędziowskiej

Ostatnio zakwitł nam oryginalny kwiatek - Królowa Jednej Nocy. Rzadkie zjawisko – nie
mogę sobie  odmówić  pokazania  wszystkim.  Przy okazji  niedowiarkom udowadniam czarno  na
białym, że koty mają poczucie piękna. Nasz Fafik wpatrywał się z zachwytem dobre kilkanaście
minut w Królową.

Poczucie piękna to jedno a rzeczywistość to drugie. A to drugie to brydż. Zmierzę się dzisiaj
z  kwiatkiem  z  łączki  sędziowskiej,  który  całkowicie  nieoczekiwanie  zdarzył  się
w poniedziałkowym turnieju w Rotundzie. Graliśmy z Kazkiem Gałką nie najmocniejszego brydża,
a jak to często w parze idzie przeciwnicy na nas prawie wszystko trafiali.

Gdzieś tak w połowie turnieju na rozdanie 7 dotarła do nas sympatyczna para Tomek i Piotr.

S
obie

 QJ9
 6
 Q108543
 A64

 

 A8742
 AJ7
 6
 10753

 K105
 K8542
 972
 KJ

 

 63
 Q1093
 AKJ
 Q982

 

Minimax: 5 x N, -500
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Licytacja biegła sobie spokojnie (do czasu).

     S                  W              N              E
     ja            Tomek         Kazek         Piotr

     1                  1             2              2  
      3                  pas           pas             3  
      pas                pas             X*            pas
      4                 pas !         pas            pas !

Na oko nic nadzwyczajnego, zwykła przepychowa dwustronna licytacja, typowa dla turnieju
na maksy, gdzie z reguły ma się lepszy zapis grając własny kolor. a jak już nas przelicytują to (w
szczególności po partii), nie może obyć się bez kontry. Różnica między +100 a +200 jest wszak
zasadnicza.

Czas  wyjaśnić  licytację.  Strona  WE  monotonnie  przepychała  się  pikami,  zaniedbując
zupełnie kolor kierowy, co by się przydało do zbilansowania rąk.   

Dwa Karo Kazka było nieforsujące, przyrzekało 7-10 PC i 5 a patrząc na moją kartę raczej
6 kart w tym kolorze. Dlaczego tak? A no dlatego, że miałem 8PC w karach i jakoś nie bardzo sobie
wyobrażam licytację Kazka z piątą damą. Wszystko prawie jasne.

Kaziu na wygasającej skrzętnie przeliczył oczka, doszedł do ambitnego wniosku, że trzeba
powalczyć  i  dał  X.  Podjęcie  takiej  akcji  wymaga  chwili  namysłu  to  chyba  oczywiste.
W szczególności  powinno być  oczywiste  dla  Tomka i  Piotra,  którzy są na pewno w czołówce
krakowskich „myślicieli”. 

Co na X może mieć Kazek? Jego kontra mówi,  „partnerze mam górę odzywki, ze 2 lewy
bokiem, jeśli masz rękę w której doszukasz się właściwych wartości, to 3 pik możemy spróbować
położyć”

Oceniłem szybko, że moja ręka poza lewami karowymi (dość wątpliwymi jako, że mamy
9 kar na linii)  nie ma żadnej  szybkiej  lewy defensywnej  1 i  2 szczebla.  Z biednych 12PC 2/3
miałem w karach. Całość do gry w obronie nadawała się jak wół do karety.
Z taką ręką bez wahania bym kontrę wytrzymał :
xx KD10x AWx DWxx
xx DWxx  AWx KD10x 

Minimum cień nadwyżki punktowej i lokalizacyjnej. A tu ani punktu więcej, a w dodatku
kara przeładowane do granic możliwości.

Kontra wznawiająca ma kilka wariantów:
1-Kontra wznawiająca „bezmyślna” (kontrujemy bo tak zwyczaj każe w turnieju)
2-Kontra 200-500 do 730 (częsty przypadek)
3-Kontra kooperacyjna (propozycyjno - kooperacyjna)
4-Kontra propozycyjna ( kooperacyjno – propozycyjna)
5-Kontra nie do zniesienia (walnięcie kartonikiem bez namysłu)

Gramy z Kazkiem najczęściej wariantem 3 i 4, czasem 1 lub 2 :), piątym nie próbujemy. 

Kartonik 4 karo wyjąłem w „błysku” z radosnym uśmiechem, żeby wróg nie myślał,  iż to
ucieczka, że prędzej myślę o 5 karach, a 4 to dla mnie pestka.  O dziwo Tomek łyknął mój teatr
i ”zajęcze serduszko” potulnie spasował. Jeszcze tylko chwila niepewości i Piotr drugie „zajęcze
serduszko” wyciągnął pasa. Uff bez kontry! To ewenement.

Niemiły  zapach  pojawił  się  w  momencie,  gdy obaj  przeciwnicy  patrząc  sobie  głęboko
w oczy w jednym tempie oznajmili  „namysł był”. Bez wahania potwierdziłem, że kilka sekund
myślał  ale  jak  zobaczą  moją  kartę  to  sami  ocenią,  że  mam  czyste  odejście  –  nie  wnikając
w namysły.

Kazek wywrócił się bez jednej za -100 i dawało to nam ok 75%, gdy za 3 pik -170 – 50%. 



Opozycji  odwagi brakło, żeby przystawić kontrę na 4 karo za +200 i 75% dla nich. Tylko
po co?  O ileż tańsza  jest  odwaga przy wzywaniu sędziego.  Żadnego ryzyka,  fatyga  niewielka,
a szansa na dobry wynik duża. Toteż opozycja wzywa.

Na marginesie wspomnę, iż kilka lat temu wzywanie sędziego „na namysł” przez „gwiazdy
krakowskie”  było  nagminne,  a  reakcje  sędziów  budzące  poważne  wątpliwości.  Oczywiście
„gwiazdy” zawsze mogły myśleć, tylko szary tłumek miał grać w tempie. Niesympatyczne obyczaje
szczęśliwie jakoś zaginęły. A tu proszę pojawiają się nowi adepci tej przykrej manierki. Budzi to
moje zdziwienie i niesmak.

Prawdziwie  kuriozalne  było  rozstrzygnięcie  sędziego  przywołanego  do  stolika.  Nie
zamierzał się specjalnie roztkliwiać nad moimi tłumaczeniami, nad logiką odniesienia w 4 karo. Po
co  ma  sobie  głowę  zawracać.  Oświadczył  „zrobię  panel”,  a  nawet  życzliwie  mnie  namawiał,
żebym wskazał panelistów.

Odmówiłem, gdyż uważam, że sędzia ma własny rozum całkiem sprawny, w żadnym razie
nie dotknięty starczym uwiądem i po to jest, żeby sędziować a nie zasłaniać się panelem. Sędzia
zebrał jednak opinie panelistów wielu, którzy pasowali na 3 pik!?

Szanując opinię panelistów, fundamentalnie się z nią nie zgadzam. Bo kontra w tej pozycji
w żadnym razie nie jest karna, co do znudzenia powtarzam, tylko propozycyjna (kooperacyjna) -
chyba w tej materii nie ma sporu. Gracze różnią się poziomem, temperamentem, czasem licytacja
zależy od stanu ducha, albo nadobej Chorwatki z pieskiem :). Może w dystansie ich decyzja byłaby
lepsza, tyle, że za przeproszeniem, co mnie to „g....o” obchodzi (wykropkowałem bo mnie KD za
karę odsunie ). Ja zalicytowałem 4 karo - w najgorszym razie za -200, Oni dali pasa za -730. 

Idąc  tym  tropem  to  może  zarzućmy  grę  w  turniejach,  wszystkie  odzywki  ustalajmy
w panelu, a miejsca będą przydzielane losowo.

Po co dwa „zajęcze serduszka” miały kontrować 4 karo ryzykując, że kontrakt jednak idzie.
Wystarczy w spokoju poczekać i sędzia nam zrobi 3 pik z X swoje za +730 i 95%. Brawo Koledzy
– super strategia. Brawo Panie Sędzio – super rozstrzygnięcie. Kto się może czepić. Panel był? Był.
A, że to chore! To trudno.

Wnioski trzeba wyciągać. Niech nikt nie liczy, że komukolwiek potwierdzę namysł, będzie
słowo przeciw słowu.  I  wszystkim brydżystom zalecam podobne działanie,  gdyż  inaczej  są  na
straconej  pozycji.  Odpowiadamy na  pytanie  krótko  i  zdecydowanie.  Licytacja  była  w tempie
i koniec, a przeciwnik ma omamy słuchowe. Na opisaną wyżej manierkę tylko taka rada.

No i koniecznie trzeba wołać za każdym razem na „myślicieli” sędziego, niech robi panele,
zawsze  jest  szansa  coś  ugrać.  Jak  tych  problemów  Zbyszkowi  przybędzie  to  może  zacznie
sędziować, a nie zasłaniać panelem.

Zawsze lubię problemy sędziowskie porównywać z piłką kopaną. Sami oceńcie czy może
się tak zdarzyć?

Piłkarz  przedostał  się  pod  bramkę  ale  tak  się  usztywnił,  tak  się  zastrachał  i  wykazał
„zajęczym sercem”, że siłę mu odjęło i zamiast pyknąć lekko w róg kopnął nogą w ziemię, a piłka
doturlała się do bramkarza, zamiast do siatki. Rozpacz. Wołamy sędziego. Argumenty oczywiste.
Bramkarz powinien odsunąć się na bok i pozwolić wtoczyć piłce do siatki.

Sędzia do bramkarza mówi po cichu  „ja na twoim miejscu też bym się nie odsunął tylko
łapał piłkę, w końcu to twoje zadanie ale zrobię panel  zobaczymy co inni powiedzą”. No i goni po
boisku  panelistów  wielu,  a  wszyscy  oni  mówią  jednym  głosem,  strzał  w  róg  był  oczywisty
i bez wątpienia gol powinien paść. Po namyśle sędzia uznaje, że sytuacja była 200% a zatem należą
się 2 gole.

To była ostatnia minuta, wynik z 0-1 dla gości zmienia się na 2:1 dla gospodarzy i  idzie w
świat. Fikcja? Nie, skąd, tak się sędziuje w brydżu sportowym.

Tadeusz Biernat
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