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W
ubiegłymtygodniuobsobaczyłemrozgrywają-
cego, za rozgrywkęsześciupikówzkontrą
wobronie szlemikakierowego.Tymczasem

znalazł się solidnyanalityk, którywytknąłmiprostybłąd
wrozumowaniu.Tymanalitykiem jestprogramkompu-
terowyDeepFinesse, któryanalizując rozdanie
nawszystkiemożliwesposoby ina „widnekarty”podaje
prawidłową liczbę lew,możliwychdowzięcianaposzcze-
gólnekontrakty.

Broniąc sześciupikówzpozycjiNzagrałemAiKka-
ro,A iK trefl,A i blotkękier. PiotrStopanaSwziął lewę
nakrólakier i zagrał damękaro.Rozgrywającyprzebił 9
iw tenprosty sposóbzapisaliśmy1700zabezsiedmiu
zkontrą.Ale rozgrywającynieuratowałbysięprzebija-
jąckarowaletempik, gdyż teraznależypowstrzymaćsię
odnadbicia.Rozgrywającymusi zagrać terazdodamy
pik–wskakujemykrólempik i gramytrefla.Rozgrywa-
jącyprzebijawręku, grapikadodamy ipozagraniu
wkaro, dziesiątkapik jestnapromocji!
PerfekcyjnyDeepFinessezauważyłponadto, żeopty-

malnymkontraktemna liniiN-S jest szlemikbezatutowy,
dającyzapis 1440.
Zupełnieniewiarygodny jest fakt, żewponiedziałko-

wymturniejupar tylkoPiotrStopa (WisłaKraków)po-
trafił zrealizować12 lewwkiery,wponiższymrozdaniu.

Poataku10karo,Piotrwziął lewęasemiwykonałklu-
czowezagranie,wychodzącz ręki blotkakierdodamy.
Terazkierdoręki, naktóregoSpostawił 10. Pozabiciu
wręcezagranyzostał trefl doKW6.Obrońcawskoczył
asem izagrałkaroporazdrugi –przebitkawręce ikolej-
ny trefl dowaleta.Następnie impaspik ikolejny trefl
dokróla. Ponowny impaspik.Blotkapikprzebita
wdziadkuatutem izagraniena impaskieruwieńczyło
dzieło. Pozostali rozgrywający grali prawdopodobnie
wpierwszej lewieasakier i budzili się z rękąw...

Mea culpa

Cztery piki skurczybyki
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–WwalcezArgentyńczykiem
GonzaloOmaremBasilewByd-
goszczyznówbędziewielkihuk?
– Mam nadzieję, że tak się

stanie. Mogę powiedzieć, że
napewnobędę chciał pokazać
się publiczności z jak najlep-
szej strony i że tak jak zawsze
w moim wykonaniu – będzie
ostro i na temat.
–Koledzyzgrupytwierdzą,że
postępyrobiPanztreningu
natrening.Niekłamią?
–Nie.Całyczas jestprogres.

Całyczassiębowiemuczę.Bar-
dzo szybko chłonę wiedzę.
Wszystko jest tak, jak być po-
winno. Wydaje mi się, że
od wyjścia z więzienia rozwi-
nąłemsię.Kiedywychodziłem,
wyglądałemjakklocek,a teraz
można powiedzieć, że jest jak
przed zamknięciem. Tylko si-
łymamwięcej.Widaćprzepaść
między tym, co było, a tym, co
jest w tej chwili. Za mną cięż-
kie przygotowania. Naprawdę
mocno zapieprzałem.
–Ato, żewtrakciesparingów
bawił sięPanzprzeciwnikami
wkotka imyszkę, to też
prawda?
– Prawda. Robiłem z nimi,

cochciałem.Niemielinicdopo-
wiedzenia.
–PodobnomiałPandlanichdu-
żolitości.

–MichaelaSprottanapraw-
dę ciężko było wykończyć.
W pierwszym sparingu obrał
sobie taką taktykę, że kiedy
przyjął ode mnie kilka bomb,
niechciał jużdalejsiębić.Chro-
nił się tylko. Nie dawał z siebie
nic, jedyniebyłszczelnywobro-
nie. Ciężko było gdzieś go zła-
pać, ale żeby on mi coś zrobił,
to rzadko się zdarzało. Z dru-
giej strony, te sparingi były
poto,żebypoboksować.Jestem
zadowolony, bo jeden i drugi
(Travis Walker– przyp. red.)

prezentowali innyboks.Toby-
ło dla mnie fajne doświadcze-
nie. Na plus, ale tak naprawdę
kolejnepojedynkipokażą,naja-
kim jestemw tej chwili etapie.
–Wsobotęodbędziesiępraw-
dziwawalka.Takiej litości już
Panniewykaże?
–Nawetniemożebyćo tym

mowy. Jeśli tylko nadarzy się
okazja, od razuprzeciwnikzo-
stanie zniszczony. Na pewno
między liny niewyjdę z nasta-
wieniem, żeby od razu zabić,
ale żeby poboksować.

–38-letniArgentyńczykwyda-
jesiępewnysiebie.Udaje?
–Nie.Jestszczupły.Wtrakcie

poprzednichwalkwyglądałgru-
biej.Schudł.Myślę,żejestwfor-
mie.Widziałemjego3,4pojedyn-
ki. Swoje wiem. Jest wysoki,
napewnociężkobędziegodojść.
Jegoplusemjestdoświadczenie.
W ringu zobaczy jednak moją
szybkość. Po ostatniej walce
z Davidem Saulsberrymwiem,
żenikogoniemożnalekceważyć
i jużnigdy tegoniezrobię.
–Narazietwarząwtwarzsta-
nęliścieraz.CowidziałPanwje-
gooczach?
–Widziałem,żeniepęka,nie

boi się. Żałuję tylko sparingów
zWładimiremKliczką.
–ZamiastnichweźmiePan
udziałwgaliRoyaJonesaJr.
Toonwskazałna„Szpilę”.
– Bardzo mnie to ucieszyło.

KiedydziennikarzepytaliRoya
o polskich pięściarzy, których
zna,wymieniłAndrzejaGołotę,
Tomasza Adamka, Dariusza
Michalczewskiego, Krzysztofa
Włodarczyka, no imnie.
–WrzuciłPanado jednego
workaznajwiększyminaszy-
migwiazdami.
–Dokładnie.Pomyślałemso-

bie: „Ja pierniczę, Roy Jones
zna Szpilkę”.

Nikogo nie zlekceważę
ROZMOWAzpięściarzemzWieliczkiARTUREMSZPILKĄprzedsobotniąwalką

RozmawiałŁUKASZMADEJ

ArturSzpilkapodkreśla, że jestwbardzodobrej formie
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Nasiwioślarzeprzepustkidoka-
drywywalczylipodczasCentral-
nychRegatOtwarciaSezonuJu-
niorów, które wminionyweek-
end odbyły się w Kruszwicy.
NaMEjuniorówdosłoweńskiego
Bledu (9–10 czerwca) pojedzie
pięciorozawodnikówAZSAWF

Kraków.Wrywalizacjiżeńskich
jedynekwbiało-czerwonychbar-
wach popłynie KatarzynaWeł-
na,która pewniewygrałakrajo-
wekwalifikacjewtejkonkuren-
cji. Jej klubowa koleżanka Pau-
la Wydrych w jedynkach
uplasowała się na 3. pozycji,
a drugiego dnia regatwdwójce
podwójnej była 2., dzięki czemu
powołanazostałanaME,wktó-
rychwystąpiwczwórcepodwój-
nej. Z kolei Julia Styła i Maria
Wierzbowska zajęły 3. miejsce
wdwójcebezsterniczki,anastęp-
nie byływ składzie zwycięskiej
czwórki bez sterniczki i tow tej

ostatniej konkurencjiwystartu-
jąwBledzie.Miejscewczwórce
podwójnejznalazłosiędlaDomi-
nikaCzai,którybył3.wjedynce
i2.wdwójcepodwójnej.
BardzodobrzewKruszwicy

spisałysięrównieżjuniorkimłod-
szeUKS1993Kraków.Karolina
Smyrak triumfowała w zmaga-
niach jedynkarek i tym samym
zapewniłasobiewtejkonkuren-
cji prawo startuw regatachNa-
dzieiOlimpijskich(15–17czerw-
caw czeskichRacicach).Wkwa-
lifikacjach do tej imprezy zwy-
ciężyła klubowa czwórka
podwójnaUKS:MariaKuśmier-

czyk, Agata Mleko, Katarzyna
PilchiMariaSzamburska.Wta-
kimskładzie mająwystartować
wCzechach, ale ostateczna de-
cyzjanależydotrenerakadry.
–Pięćosóbwkażdejkatego-

rii to dużo, bo w kadrze z regu-
ły jestpodwadzieściakilkuza-
wodników. Kraków trzyma się
więc mocno. Uważam, że w ju-
niorach nasi zawodnicy mają
szansę na finał –mówi trener-
ka Iwona Wójcik-Pietruszka,
która wraz ze Zdzisławem
Bromkiemopiekująsięwspom-
nianymi zawodnikami.

Krakowska ekipa licznaw reprezentacji Polski

(ART)

WIOŚLARSTWO.Aż 10za-
wodnikówpodwawelskichklu-
bówznalazło sięwreprezenta-
cji Polski namistrzostwaEuro-
py juniorów i regatyNadziei
Olimpijskich juniorówmłod-
szych.Krakówwmłodzieżo-
wymgronie jest liczącąsię siłą.
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LICEUM DLA DOROSŁYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA SOCRATES,

DWU LETNIE LO PO ZSZ
I TRZY LETNIE LO PO OŚMIO LETNIEJ SZK. PODSTA WO WEJ

ORAZ PO GIMNA ZJUM
ŻYCZLIWA KADRA PEDAGOGICZNA

J. OBCY DO WYBORU, KOMPUTER OD PODSTAW,

ZAPISY: KRAKÓW, UL JAGIELLOŃSKA 6A/17, II P.
TEL. 12 433 14 14 LUB 12 433 14 13

WWW. SOCRATES. EDU. PL

REKLAMA 1598954/00REKLAMA 1594096/00

KRAKÓW;
UL. WIENIAWSKIEGO 61,
TEL. 12 411 40 02
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