
                                               Dobra zmiana 
 
 
Około miesiąc temu, bodaj w poniedziałkowym turnieju, zostałem ukarany.  
Po ponad 40 latach gry, zostałem zawieszony na jedną rundę. 
Sędzia groził mi nawet usunięciem z turnieju, ale skończyło się na jednej rundzie i 40%. 
Z trudem to zaakceptowałem, ponieważ nie użyłem wulgaryzmów, ani nie podniosłem tonu, 
ale fakt - z emocjami rozmawialiśmy z partnerem na temat rozdania. 
Wtedy pomstowałem w duchu na sędziego, bowiem widziałem o wiele bardziej 
kontrowersyjne zachowania, ale nigdy poza wypadkiem ze mną, nie odnotowałem kar w 
podobnej, choć znacznie bardziej bulwersujących okolicznościach. 
Z upływem tygodni, zmieniam zdanie. Trzeba reagować na psucie zabawy innym, bowiem 
skala zachowań „renosujących” rozdania jak kolokwialnie o tym mówimy - nie maleje. 
Tydzień temu spotkałem się z czterema wypadkami, w których podejrzewałem wykorzystanie 
głośnych rozmów z sąsiedniego stolika. Obiecałem sobie, że napiszę na ten temat, Zbyszek 
Sagan jest świadkiem, bowiem opisałem mu te rozdania. Przekładałem jednak w czasie ten 
artykuł, aż do wczorajszego turnieju, gdzie zdarzyło się następujące rozdanie. 
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Licytacja: W 3 trefl  ( ???)  -  E 4 pik (???) , NS cały czas pasują. 
 
Długość koloru na blok, zgadza się. Jednak 14 PC w tym mariaż i 2 boczne króle? 
Drugi z partnerów z 13 PC i dość słabym kolorem licytuje końcówkę, do przedpartyjnego 
bloku partnera.  
 
Gdyby to było mało, to mając 2 dojścia do stołu, gracz E rezygnuje z impasu trefl i grając 
przed oddaniem lewy karowej, Asa trefl, kasuje 12 lew. 
Uważam, że ta para (nie wymieniając ich nazwisk w tym miejscu) powinna wytłumaczyć się 
przed odpowiednim gremium z przebiegu wydarzeń w tym rozdaniu.  
 
Uważam, że szczególnie w turniejach granych „barometrem” należy utemperować głośne 
zachowania, usuwając na jedną rundę, te pary, które psują turniej i wypaczają wyniki. 
Mnie to spotkało i już na „chłodno”, z perspektywy czasu, uważam, że słusznie i ten kierunek 
należy podtrzymywać bezlitośnie.  



Słowo na temat ostatnich tekstów Tadka o graniu w ogródkach działkowych. 
Trzeba odnotować fakt, że jesteśmy od czasów Rotundy, mile widziani tylko w tych lokalach 
gdzie właściciele tychże, odnotowywują opłacalny dla nich poziom konsumpcji. Oczywiście 
dotyczy to głównie alkoholu. 
Ta droga prowadzi to tego, że nie będziemy mieli definitywnie gdzie grać. 
Chyba, że każdy turniej będzie reklamowany jak ostatnio „ bar o metr” i będziemy przez 
organizatorów wręcz zachęcani do napędzania obrotów przy barze.... 
Wtedy to nasze „brydżowanie” ostatecznie przestanie się nazywać sportem, będziemy grali 
wyłącznie w knajpach, przynajmniej podpici..., A frekwencja spadnie do poziomu 10-15 par.  
To sprawa dla Zarządu, coś wreszcie trzeba z tym zrobić. 
„ Dobrą zmianę”, choć to hasło z trudem przechodzi mi przez gardło, tfu 
 
Jacek Herman 


