Smok Berg
Podniesienia z fitem
1♥ – ?

1BA = mini podniesienie lub inwit równy, czasami forsing
(3BA)
2♥ = 8-10 PH (lub przeliczeniowych) fit trzykartowy
2♠ = a/ fit 4+ i krótkość
2BA = kolor + fit (piki) lub 7-9 PH fit czterokartowy
3♣ = inwit z fitem trzykartowym i ręką w kontrolach
3♦ = 11-12 PH fit czterokartowy bez krótkości
3♥ = blok
3♠ = 11-13 PH multi-splinter
3BA/4♣/♦ = 14+ splintery

Powrót
Reperkusje:
gdy odpowiadamy 1♠ i uzgadniamy kiery, to jest GF
powtórzenie koloru młodszego po 2/1, to inwit (wyjątek
nr 1 od forsingu)
kolor + fit z młodszym i miltonaż to 2♣/♦
i potem
uzgodnienie na wysokości 3 !!! (szlemikowe niżej, lub
przez 2BA)
z fitem trzykartowym mamy dwie opcje (przez 1BA i 3♣)
Gdy masz mini-podniesienie, to w zależności od urody
licytuj 3, co nie forsuje lub 4. Gdy masz rękę w sile
inwitu daj cue-bid

The Best Bridge 1
W piątek 7 czerwca 2019 rozegramy pierwszy turniej z cyklu

„The Best Bridge”
czyli chcę grać lepiej w brydża

Miejsce gry: Pasaż Rondo (Zamenhofa 133, 61-131 Poznań)
godzina 17:30
Sędziowie:
Wpisowe: 20 zł od zawodnika
Rozdania komentowane, turniej w ramach Bridge Spader
Atmosfera, dress code: smart casual, turniej klubowy,
rygorystycznie przestrzegane zasady fair play i zachowania

Turniej skierowany jest do koleżanek i kolegów, którzy chcą
się zarówno bawić grając w brydża, jak i porozmawiać o
rozdaniach, konwencjach. Serdecznie zapraszamy początkująych
graczy. Gracze doświadczeni są mile widziani pod warunkiem
pomocy w omawianiu rozdań (w tym artykułach na niniejszą
stronę) i z dobrym przykładem zachowania przy soliku.

Organizator: Klub The Best Bridge przy Fundacji Taurus wraz z
kapitułą inicjatywy: Zenek Wierzbicki, Olgierd Rodziewicz.

Zaprszamy wszystkie „dobre duchy” do współpracy.
Tu nie
będzie zarzaądów, ważnych i ważniejszych. Liczą się chęci i
ręcę do wsparcia.
Wsparcie: Klub zaprasza do wsparcia inicjatywy w postaci
poleceń, nagród rzeczowych, wpłat (87 2130 0004 2001 0509 4198
0006). Ze środków klub opłaca sędziów, wynajem, zakup nagród,
czy voucherów dla uczestników. W turniejach klubu nie ma
nagród pieniężnych.
Fundacja „Taurus”, os. Stare Żegrze 143/10, 61-249 Poznań,
taurus.org.pl, NIP: 782-245-74-62, REGON: 301009301, KRS
0000317051 – członek WZBS

