Gambit
Gambit, niczym szachowy, zaszedł w brydżowym rozdaniu, w niedzielnym
turnieju WOŚP.
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Rozdawał S.
Licytacja:
1 P, pass, pass, ?
Pierwszy mały dylemat... ale x.
Partner 2 karo, jakby nie było innych kolorów.
My 2BA. Partner, trochę niespodziewanie, 3BA.
Wist 6 pik i Walet bierze lewę.
Po zgraniu Asa karo gramy D pik! Skoro w pierwszej lewie pikowej spadła
9 to nasze D107 jest gwarancją braku kontynuacji pików i zmusza do
zagrania w inny kolor. Tak więc w trzeciej lewie zachodzi wpust na wszystkie
cztery kolory.
S bierze, ale nie może zagrać K pik, bo to od razu daje rozgrywającemu 2 lewy
pikowe, lub nawet trzy - jeżeli S będzie kontynuował. W kiera zagrać nie
może, w kara tym bardziej (bo je wyrobi, a kierem mamy komunikację), więc
gra 2 trefl.
N do drugiej rundy pików, usunął nieistotnego kiera, bo trefla nie mógł,
zarazem „lawintalując” wartości treflowe.
Na zagraną 2 trefl N wkłada D (bo z jego punktu widzenia to może być wist
z Kxxx).
Bierzemy Asem trefl i teraz kluczowe małe kier spod Asa.
N musi wskoczyć Królem i znowu zachodzą podobne motywy, jak w
poprzedniej lewie pikowej, zatem teraz „bezpieczna” 10 kier.
Bierzemy D kier i gramy D karo wyrzucając z ręki... Asa kier!
W powstałej końcówce :
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Kierem obrońca wpuści rozgrywającego do fort karowych. Również małym
treflem, a odejście 10 trefl ratuje lewę, ale nie kontrakt. Gdyby obrońca nie
pobrał lewy na K karo, to wszystkie inne drogi prowadzą do celu, np.
ponowne karo lub pobranie kiera i impas trefl.
Dziadek bez komunikacji, ale jednak ją dostaje - na manewrze szachowym.
Wpust komunikacyjny. Jak inaczej nazwać ten manewr? A może to brydżowy
GAMBIT?
Wszak trochę w tym szachów... poświęcamy figurę, żeby zdobyć
wygrywającą pozycję.
Jacek Herman

