
6 i 6 czyli historia jednego rozdania ... numer 6 w edycji szóstej Kasztanki ... 

Rozdanie dotyczące niniejszego tekstu, przedstawia się następująco: 

ROZDANIE NR 6 
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Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce: 
  

  NT 
    

    NT 
    

N 3 2 3 6 2   E 8 9 9 6 11 

S 3 2 3 6 2   W 8 9 9 6 11 

  
Minimax: 5  E, -600 
 
 

 

A oto i jego autentyczna historia.  

Po nieco bojaźliwym pasie „E” (on był otwierającym) licytacja miała następujący przebieg: 

E S W N 

Pas 1 NT 2 ♣ Pas 

Pas 2 ♦ 2 ♠ Pas 

3 ♣ Pas Pas Pas 

 

„S” w nowoczesnym stylu otworzył 1 NT. „W” konwencyjnie zaanonsował układ dwukolorowy na 

kolorach starszych, licytując 2 ♣. Po pasie „N” – „W” uznał, że najlepiej będzie grać kontrakt treflowy, 

więc spasował. „S” nie poddał się tak łatwo i ujawnił swój kolor licytując 2 ♦. „W” postanowił walczyć 

dalej i licytując 2 ♠, pokazał swój lepszy kolor starszy. Po pasie „N”, - „E” powtórzył swoje piękne 

trefle i licytacja wygasła na poziomie trzech trefli. Przejdźmy teraz to rozgrywki, a w zasadzie do 

wistów. 

Pierwszy wist: walet karo, wziął lewę. W drugiej lewie „N” zaatakował blotką kier (spod króla!). Teraz 

rozgrywający zwietrzył swoją szansę i nastąpiło: as kier, as, król pik – wyrzutka kiera, kier przebitka, 

karo przebitka, kier przebitka, karo przebitka i ... „finis coronat opus” dama pik, na którą wyleciało 



ostatnie karo z ręki. Para NS, (a w zasadzie „S”) – była tak zdesperowana, że schowała karty do 

pudełka. Zapisano lew 12 = 170. Ale...?  

Zbity jak pies - „N”, którego partner zbeształ za brak odwrotu w trefla, po lewie na waleta karo, po 

kilkugodzinnej drzemce wygooglował, że po tej, opisanej powyżej rozgrywce, stronie NS należy się 

jeszcze jedna lewa. Cokolwiek zagra teraz z dziadka rozgrywający, nastąpi promocja lewy atutowej! 

Szybki telefon do sędziego i „zwrot lewy:, która w każdej możliwych akcji, przy „normalnym sposobie 

rozgrywki” musi zostać oddana”. 

Chyba nie trudno zauważyć, że sugerowany (bezpośrednio po rozdaniu!) przez „S” odwrót w trefla – 

po lewie na waleta karo, da w konsekwencji lew (teraz już NAPRAWDĘ!) = 12. Wystarczy, po 

odwrocie w atu i po wzięciu lewy treflowej, przebić karo ostatnim atutem dziadka, zagrać asa pik, 

pika przebić i po „odśnieżeniu” (odebranie pozostałych atutów), dolecieć do dziadka (tym 

niewybitym!) Asem kier. Weźmiemy: sześć lew na atuty z ręki, jedną przebitkę kara w dziadku, cztery 

lewy pikowe oraz (niewybitego wcześniej!) Asa kier. Razem lew 12. 

Po co ja to napisałem?... Przede wszystkim po to, aby unaocznić, że nie każda szybka, dokonana „na 

gorąco” analiza, tuż po prawie zakończonym rozdaniu jest poprawna, (piszącemu, niestety też to się 

zdarza!) A po drugie po to, aby zaznaczyć, że zamiast przedwcześnie się poddawać, należy walczyć do 

końca a w konsekwencji (z pozycji sędziego wydaje się to być istotne!), nie dodawać dodatkowej 

pracy, biednemu sędziemu przy konieczności korygowania raz już opublikowanych wyników, raz już 

policzonego („finis coronat opus”) - turnieju! 


