
Ligowe zmagania XIV 
czyli 

rzeczywistość przerosła oczekiwania… znacznie 
 
 Pamiętając nasz ubiegłoroczny start, kiedy to po pierwszym kotle zajmowaliśmy, nie 
przynoszące chluby, 14 miejsce, jechałem do Starachowic bez jakichś wielkich nadziei, ale z 
postanowieniem grania lepiej. Zważywszy nasz poprzedni początek nie były to oczekiwania 
wygórowane, tym bardziej, że tegoroczny skład I ligi wydaje się wyraźnie słabszy. Nie będę się 
krygował, że farcik, że słaba opozycja itp. Po prostu zagraliśmy ZNACZĄCO lepiej niż przed rokiem. 
Rozdań dobrych, bardzo dobrych, albo przynajmniej szczęśliwie rozwiązanych było sporo. Wybrałem 
jedynie kilka, w których zyski były konsekwencją przyjętych rozwiązań systemowych. Nie będę 
sugerował, że grając prostym systemem, a nawet wujotem, nie można dojść do tych samych 
kontraktów, a jednak nasi przeciwnicy nie podołali. W poniższych rozdaniach trafiły nam się 
rozwiązania systemowe, które przyszły po raz pierwszy, niekiedy po wieloletnim oczekiwaniu… ale 
przyszły. W końcu. I co ważne sprawdziły się! 

 
W N E S 

  11 pas 

22 pas 23 pas 

24 pas 35 pas 

4 pas 4 pas 

4BA pas 5 pas 

6 pas… 
1) widziałem już ładniejsze otwarcia, ale ponieważ przez cały kocioł grałem konsekwentnie do 

przodu, nie wahałem się 

2) GF  

3) brak nadwyżek i brak 6 kierów, za wyjątkiem układu 6-4 

4) kolejne pytanie 

5)  5-5; słaba ręka 

Potem już standardowo. Szlemik nie był jakimś ewenementem, zagrany 6/16; pewnie głównie dzięki 

otwarciu, a nie rozwiązaniom strefy środkowej, ale ta licytacja przyszła po raz pierwszy… i o dziwo nie 

pomyliłem się! 



 

W N E S 

  1 pas 

1 2 41 pas 

42 53 54 pas 

6 X pas 75 
X pas… 

1) 4-6 ręka beznadwyżkowa z krótkością karo 

2) spore wydłużenie w pikach i kupa oczek… ale jakich  

3) pewnie by zgasło, ale kto nie zalicytowałby z tą ręką? 

4) skorzystałem z szansy i wybrałem najbardziej agresywną kontynuację 

5) przeciwnik musiał teraz trafić 3 rzeczy 

a. czy znieść – trafił 

b. w co znieść – nie trafił 

c. jak rozegrać – bardzo nie trafił 

Skończyło się gigantycznym 1400, zamiast 800. 7X za 500 było w tym rozdaniu minimaksem. 

 

W N E S 

pas 1 X pas 

1 3 pas pas 

3 pas 4 pas… 



Rozdanie systemowo nie ciekawe, zamieściłem je jedynie, by pokazać, że jak idzie, to trzeba to 

wykorzystywać. Było to ostatnie rozdanie kotła, a zarazem bardzo wysoko wygrywanej połówki. 

Dodatkowo, ponieważ przeciwnik zalicytował z przeskokiem (grają precision), Bodziu założył, że ma w 

ręce pół talii i pierwszą figurą pikową, którą zagrał, był król! Końcówkę w tym rozdaniu zagrały 

jedynie 3 pary, a damę trafiło 4/9 zawodników. 

I jeszcze na koniec chciałem pokazać, jak ciężko gra się na nietypowe systemy. Na wujota to każdy 

jest gotowy, a spróbujcie poradzić sobie z totolotkiem. Macie rękę W (obie przed) 

 

i poszło 

W N E S 

 31 X pas 
? 

1) w opisie systemu 3 definiowane jest następująco: 

 

Jak już pewnie się domyślacie, cały sekret tkwi w tym określeniu „mocno rozchwiane”. Ponieważ 

macie singla pik decydujecie się na pasa. Bierzecie i króla kier i przebitkę pikową, ale i tak tylko 300, 

bo rozdanie wyglądało następująco 

http://www.pzbs.pl/wyniki/liga/liga2018-19/1liga/s/srr4t1-1.htm (rozdanie nr 11) 

Partner nie mógł zalicytować nic innego (wg mnie) niż kontrę, bo gracie „leapingiem”. Nawet 

gdybyście znieśli w 4, to czy doszlibyście do szlemika? No, ale przede wszystkim, czy ktoś grający 

„tradycyjnym” systemem otworzy z ręką N 3? 

http://www.pzbs.pl/wyniki/liga/liga2018-19/1liga/s/srr4t1-1.htm

