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O
baprezentowanedzisiaj rozdaniapochodzą z cotygodnio-
wego turniejupar granegowkrakowskimklubieRotunda
–podawnemu„StaryŻaczek”.Turnieje odbywają się

wponiedziałki i środyogodzinie 17 – zapisybezpośrednio
przed turniejem.Organizator –Małopolski ZwiązekBrydża
Sportowegozapraszawszystkich chętnych.Wpierwszymzpre-
zentowanych rozdań św.Piatnik,wytasował rzeczniezwykłą –
końcówkinaobu liniach – trzybezatuna liniiNS i czterypik
na liniiWE.
ROZDANIENR21

Nawielu stołachS
otwierali trzybezatu –
pełny siedmiokartowy
kolormłodszybezbocz-
negodojścia.Wraźno
kontrował, aNniewi-
dział powodówdozosta-
wienia tegokontraktu
– obawaopiki byławpeł-
ni uzasadniona. Licyto-
wałwięc cztery trefle
i podwóchpasach licyta-
cjawracała doW.Ten
najczęściej licytował
czterykaro, obiegałypa-

sy iwylicytowanykontrakt przegrywanybył bez jednej – obrona
brała po jednej lewiew treflach i karachorazdwiekierowe.
Część graczyWpoczterech treflachdawałokontrę iEnolens
volens ze swoją zeropunktowąkartą stawał się rozgrywającym
kontrakt czterypik. Jak łatwowidaćkontrakt czterypik jest
nieprzegrywalny.Obronabierze trefla, karo i kiera.Ciekawewa-
rianty rozgrywkowe, powzięciuprzez obronę lewynakrólaka-
ro iwyjściu blotkakier spodasa –pozostawiamyczytelnikom lu-
biącym łamigłówki. Trzybezatu zgromkąkontrą zostałowygra-
ne tylkona jednymze stołów, przezMałgorzatęPraszałowicz
naN iZbigniewaSagananaS.

N E S W
Małgorzata Zbyszek

Pas pas 1trefl kontra
1BA pas 3BA(!) KONTRA
pasy...

Ezaatakowałwswój najdłuższykolor i po asie i królupikMał-
gosia zaczęła odczuwaćnieprzyjemnekłuciewboku. Po chwili
na stole ukazała się damakaro –gromkośćKONTRYW–pozwo-
liła zlokalizowaćuniegoasakaro (gdybyaskarobył uE tobyłby
tokolejnyprzypadekZbyszkaSagananamałą liczbę lewwkon-
trakcie skontrowanym–videwcześniejsze felietony).
Rozdanienumer 9 –miało szansę stać się szlagierempierw-

szej połowyXXIwieku!!!
Rozpiętośćkontrak-

tów imnogośćpomysłów
licytacyjnychprzeogrom-
na.Na jednymze stołów
paraNSstanęławsześ-
ciu treflach (górne).
Wnieśmiało błąkał się
w licytacji pikami, ale nie
zniechęciło to gracza
Ektórydał na sześć trefli
kontrę. Podwóchpasach
Nwziął sprawywswoje
ręce i zalicytował 6 bez
atu!!! – tymrazemkontra

Emiała pełneuzasadnienie. E szarpnął asapik i po starannej
analizie zagrał kolejnegopika.NiestetyNwpierwszej lewie za-
grał byle jakwoczekiwaniunaegzekucję i pozbył się ze stołu
kiera.Gdybyzachował longerakierowegowstanie pierwotnym,
to powzięciu lewynakróla pikdoprowadziłbydonastępującej
końcówki:

Po zagraniuostatnie-
gokiera (z ręki król trefl)
–E jestwprzymusie
i każda zrzutkadaje roz-
grywającemukomplet
lew... bezkomentarza.

Bez komentarza

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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Nerwy zepsuły święto

Debiutujące w Superlidze za-
wodniczkiOlimpii/Beskidupo-
starały się przed tygodniem
o sporą niespodziankę, remi-
sując w swym pierwszym
w najwyższej klasie
rozgrywkowej meczu w Jele-
niej Górze. Sobotnia, toczona
już na oczach swych kibiców,
potyczka z Pogonią Baltiką
miała być więc w Nowym Są-
czu sportowym świętem. Nie
ozdobiłygowszaksameszczy-
piornistki, zkretesemprzegry-
wając 19:27.
O nerwy swych podopiecz-

nych jużprzedzawodamimoc-
no frasował się ZdzisławWąs,
wrazzLucynąZygmuntwspół-
tworzący szkoleniowy duet
MKS. Obawy trenera okazały
się uzasadnione, chociaż po-
czątek spotkania absolutnie
na to nie wskazywał. Miejsco-
weszybkoobjęłyprowadzenie
3:0 i chyba przestraszyły się,
że mogą wygrać całe spotka-
nie zbardziej doświadczonym
rywalem. Efekt tego był taki,
że począwszyod10min inicja-
tywę przejęły szczecinianki,
nie oddając jej już do końca
spotkania i odnosząc
przekonywujące zwycięstwo.
Z porażki swych zawodni-

czek tragedii nie czynił Sławo-
mir Buć, nowy prezes MKS
Olimpia/Beskid. Złożył zrazu

podziękowaniawszystkich fir-
mom, osobom prywatnym,
szczególnie Urzędowi Miasta
i prezydentowi grodu Ryszar-
dowiNowakowi, dziękiktórym
zespółmógł przystapić do roz-
grywek, po czym powiedział:
– Oczywiście nie takiej

inauguracji w Nowym Sączu
się spodziewałem, ale
wSuperlidzemusimybyćprzy-
gotowani na różne rozstrzyg-
nięcia. Dziewczęta spaliły się
psychicznie. Walczyły, ow-
szem, z wielkim sercem, w ich
poczynaniach za wiele było
jednaknerwowości. Szwanko-

wała skuteczność, zabrakło
rzutów z dystansu. W środę
czeka nas wyjazdowy mecz
z mistrzem Polski Vistalem
Łączpol Gdynia. Faworytka-
mi będą oczywiście gospody-
nie, ale postaramy sie nawią-
zać z nimi równąwalkę.
– Sobotnie rywalki były

dopokonania–mówiłakapitan
zespołu Kamila Szczecina.
– Gdybyśmy przez cały mecz
grały tak, jakprzezpierwsze10
minut, to teraz my cieszyłyby-
śmysięzezwycięstwa.Przepra-
szam kibiców za tę porażkę
iobiecuję, żeuczynimywszyst-

ko, żeby przegrane nie weszły
namwnawyk.
Odpowiedzialnośćzaniepo-

wodzenie wzięła na siebie
bramkarkaPaulinaKozieł:–Nie
pomogłam dzisiaj zespołowi.
Jestmibardzoprzykro.Zwycię-
stwobardzobynaspodbudowa-
ło –przyznała zawodniczka.
– Paulina wybroniła nam

w Jeleniej Górze jeden punkt,
nie powinna więc teraz mieć
pretensji do siebie. Zjadła nas
chyba trema, nie byłyśmy so-
bą–podsumowałarozgrywają-
caOlimpii/BeskiduAgnieszka
Podrygała.

PIŁKARĘCZNA.Olimpia/Beskid wysoko przegrała na oczach swych kibiców

DANIELWEIMER

daniel.weimer@dziennik.krakow.pl

JoannaGadzina tylkodwukrotnie znalazła sposóbnapokonaniebramkarkiPogoniBaltica
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Witold Cichyw tym roku na boisku już się nie
pojawi. To druga taka przerwawkarierze.

26-latek groźnej kontuzji na-
bawił się w trakcie spotkania
szóstej kolejki I ligi małopol-
skiej drużyny ze Stomilem
Olsztyn. W 30 minucie,
po jednym ze starć, karetka
musiała zabrać zawodnika
do szpitala.
– Nie jest dobrze. W domu

pomagami rodzina, boniemo-
gę samnic zrobić –zdradzade-
fensor.
Teraz już wiadomo, że

w rundzie jesiennej Cichy
na pewno koszulki Kolejarza
już nie ubierze.
– Gips muszę mieć założo-

ny od sześciu do ośmiu tygod-
niu, a później przede mną re-

habilitacja. Jeżeli chodzi o łyd-
kę i innemięśnie, tonogaprzez
ten czas nie będzie stawiana
na ziemi, więc trzeba będzie
wszystko odbudować.A topot-
rwa kolejne dwa, trzy tygod-
nie – informuje sam zaintere-
sowany.
Gips i kule – to przez naj-

bliższe mniej więcej dwamie-
siące będą przez Cichego naj-
częściej wymieniane słowa.
–Noga jest całkowicieunie-

ruchomiona. Nic niewolno ro-
bić, żeby dobrze się zrosła.
Mam nadzieję, że już na po-
czątku nowego roku zacznę
normalnie trenować. Zoba-
czymy, jak to będzie – tłuma-
czy. – Myślę, że za osiem ty-
godniu kość się zrośnie, a po-
tem już tylko będą pracować
nad tym, żeby nogę doprowa-
dzić do ruchu. Trener mówił,
żebym jak najszybciej wyz-
drowiał. Wiadomo, że nie
mam zbyt szerokiej ka-
dry.Mamnadzieję, żewszyst-
ko będzie dobrze – dodaje.

Piłkarz na razie czas spę-
dzawdomu. Jak jednakmówi,
może liczyćnawsparciezespo-
łu. –Na pewno będę chciał po-
jawić się na jakimś meczu
i odwiedzić kolegów.Wszyscy
dzwonią, pytają jak tam. Ży-
cząmi zdrowia. To fajna rzecz
– przyznaje.
Todopierodruga takaprzy-

musowa pauza w karierze
obrońcy. –Kiedyśmiałemkost-
kę bardzo mocno skręconą
oraz ponadrywane więzadła.
Wtedy też miałem przerwę,
chyba czterymiesiące. To było
jednak kilka lat temu – przy-
pomina.
O tym, jakważnym dla Ko-

lejarza Stróże piłkarzem jest
WitoldCichy, świadczy fakt, że
domomentu odniesienia kon-
tuzji zagrał odpierwszejminu-
tywewszystkich spotkaniach
w tym sezonie ekipy Przemy-
sławaCecherza.Wklubiema-
ją nadzieję, że piłkarz wróci
na rundę rewanżową

I LIGA. – Od razuwiedziałem,
że coś złego się stało. Było
straszne chrupnięcie. Na prze-
świetleniu okazało się, że kość
strzałkowa jest pęknięta. Nie
jest jednakw sumie najgorzej,
bo noga nie jest złamana –mó-
wi piłkarz Kolejarza Stróże,
Witold Cichy.
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