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Wiosenne Grand Prix Dąbrówki 
 
W walentynkowy piątek, 14 lutego, odbył się pierwszy turniej z cyklu Wiosenny Grand Prix 
Dąbrówki 2020. W przyjaznej atmosferze poznańscy doświadczeni brydżyści szkolili 
nieporadnych jeszcze uczniów Dąbrówki. Zawody odbyły się zatem zgodnie z zamysłem- 
miały za zadanie zaktywizować młodzież przed kluczowymi zawodami, umożliwić 
międzypokoleniową integrację oraz pozwolić poznańskim brydżystom miło spędzić czas. 
 
Turniej został wygrany przez parę Jerzy Nowak- Adam Zalwowski z wynikiem 63,5%. To 
właśnie oni otrzymają największą ilość punktów w klasyfikacji Grand Prix Dąbrówki, na 
podstawie której zostaną rozdanie nagrody. Kolejny turniej zaplanowany jest już na 28 
lutego. Zachęcamy do przyjścia wszystkich zainteresowanych).  

Wiktor Chałupniczak 

Umiar – cechą gracza jest! 
Licytacja (NS po):  
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 1 pas 1 

Pas 2 Pas 3 

Pas ??   

Na początek kwestia samego otwarcia. To zdecydowanie za silna ręka na otwarcie słabą 

dwukolorówką. Można przyjąć zasadę, że każde 11 PH, a czasami ładne 10, 

 upoważnia do otwarcia licytacji na wyrskości jednego ze składem 5-5. Standardem jest też, 

że otwarcia dwukolorowe 2/ są w sile 5-9 PH i wystarcza 

skład 5-4 (bez starszych).  

Teraz krok dalszy. Pomimo 12 PH należy tylko zainwitować, 

partner z nadwyżkami w pewnością będzie licytował. A jak na 

siłę (11 PH + nasze 12 PH = 23, czyli za mało na końcówkę) 

będziemy forsować, jak ja, poprzez 3, skończy się tym, że 

partner będzie grał 3BA, które po wiście w pika są kompletnie 

bez szans, a konkretnie bez dwu! 

Po 3 znów może błysnąć S. Widać, że dużo lew nie oddajemy. 

Kara słabe, ale partner ma cztery. Oddamy może jedno, jak 

partner ma asa kier końcówka powinna pójść. Optymista powie 

czasami i 5. Poprawną odzywką jest 4, a N, posiadając kartę 

ekstra, zalicytuje 5. I 71% turniejowych mamy w garści!  

Turniej był rozgrywany wraz z ACBL (czyli graczami z USA), a analizy rozdań znajdziemy 

tutaj!  

Unia Leszno zaprasza! II turniej z cyklu 

GPW w Lesznie. Wiele nagród. 

Sympatyczni sędziowie.  

 Memoriał Jerzego Rymwida - 

Connector Grand Prix Wielkopolski - 

Leszno, 15.03.2020 
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http://tcgcloud.bridgefinesse.com/Results/20200217Rank.html


Uniwersytet Każdego Wieku WSB  
Poznański brydż współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu w ramach zajęć 

Uniwersytetu Każdego Wieku. Tutaj znajdziecie informacje. Niebawem ruszy kurs 

doskonalący dla już grających. 10 spotkań w cenie 140 zł (14 zł zajęcia), w bardzo dobrych 

warunkach lokalowych przy ul. Powstańców Wlkp. 5 (róg Ratajczaka).  

Rozgrywaj z Markiem Szukałą!  

 953 
 652 
 AD102 
 KD4 

Na początek licytacja. Znów Multi, po licytacji do koloru okazuje się, że 
partner ma silną wersję (21-22). Dodajemy 21 i nasze 11, równa się 32 
PH. Bilans na 11 lew jest, ale czy jest na 12? Licytujemy 4BA*, to nie 
jest pytanie o asy! Partner licytuje 6 … 
 
 4BA zalicytowane po BA jest zaproszeniem do szlemika, nie forsuje i 
nie jest pytaniem o asy. Najprościej przyjąć, że 4BA jest pytaniem o 
asy, gdy uzgodniony jest jakiś kolor!
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S N Jakie mamy szanse realizacji kontraktu? Mamy 11 lew z 

góry: trzy pikowe, trzy kierowe, trzy karowe i dwie treflowe.  

Gdzie szukać dwunastej ….? 

 Podział pików „po 3”, wyfortowanie czwórki 

 Podział kar „po 3” lub spadający drugi walet 

 Impas karo 

 Przymus pikowo-karowy 

 

Rozgrywka: gramy dwa razy trefle (najlepiej grając dwa razy 

do mariaża – w naszym interesie jest, aby obrońcy zabili 

trefla, a nie przepuścili dwa razy = redukcja lew do 

ewentualnego przymusu). 

 

Dalej gramy dwa kara (as i król, sprawdzamy, czy walet nie 

spada). Teraz musimy dokładnie śledzić zarówno zrzutki 

przeciwników, jak i  czy dodają do koloru. Trzykartowa 

końcówka, to 4 pik w ręku nie forta i 4 karo do D10 w 

dziadku. Jeśli przymus zachodził, walet karo spadnie (na 

przykład E miał 4 piki i 4 kara). Ale jeśli nie: 

a/ kara mogą być 3-3, lub b/ 4-2 z czterema przed D10 

Teraz musimy wyciągnąć wnioski z naszego małego 

śledztwa. Przykład: E pokazał 4 piki, 3 kiery, 3 trefle …, jeśli 

nie mamy innych przesłanek, ręka 4333 jest najbardziej 

prawdopodobna, więc gramy kara z góry. Ale E to solidny 

gracz, dokłada ilościówki i zrzucił kiery na parzyście … 

podobnie kara – impas wydaje się dobrym interesem. Przy 

rękach niezrównoważonych może być łatwiej. E ma 4 piki, 5 

kierów (W nie dołożył), dwa trefle …, no, nie potrzeba być 

jasnowidzem, aby wykonać impas kara „w widne”.  
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https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/uniwersytet-kazdego-wieku


 

Kontra atakująco-obronna po bloku! 
19.02 Morasko  
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  3 pas pas 

3 ktr pas ? 

Taka oto dziwna sekwencja. Gracz otwiera blokiem i kontruje. 

Czy to jest kontra karna? Jak widać – nie! Czy to jest kontra 

paropozycyjna? Jak widać – nie! To po ki diabeł kontruje? To 

kontra atakująco-obronna (taka nazwa się przejęła) i mówi 

tyle: chcę grać, nie odpuszczam, mam lepszą kartę niż się 

spodziewasz na mój blok, ale kontruję, abyś z opozycją w 

pikach mógł spasować. Reasumując, to elastyczna forma dalszej walki pozostawiająca 

wszystkie drogi otwarte. 

W tym rozdaniu konwencja ta została zastosowana przez pewną parę mikstową. W mojej 

ocenie N powinien(a) zalicytować 4. Trzy lewy obronne + jedna spodziewana na asa 

partnera dają tylko książkę. Jak się skończył maksowy pas? Wist as karo i karo zmuszał 

rozgrywającego do grania z ręki i oddania: dwu trefli, kara, pika i kiera. Niestety, wist w 

trefla wyrabiał ten kolor i pozwalał wyrzucić kiera i kiera przebić. Kurtyna … 

Kącik sędziego Marcina Woźniaka 

Po co nam ten obrót? 

Jak wszyscy wiemy, czasem sędzia woła obrót pudełek, bywa też czasem przeskok. Po co on 

to robi ? Z innych powodów niż pomysł, aby trochę wesołości na turniej wprowadzić. 

Zacznijmy od najbardziej lubianego układu sektora - tzw mitchell. Pary NS siedzą, a pary 

WE przechodzą stolik wyżej. Gramy zazwyczaj 26 rozdań po 2 w rundzie, co daje nam 13 

kompletów. I tyle właśnie stolików liczy sobie ten sektor. Aby zagrać mitchella na 14 

stolików, potrzebujemy dodatkowych rozdań 27-28, gdyż inaczej nie byłoby co położyć na 

stoliku nr 14. Przy takim sektorze po 7 rundzie pary WE muszą zrobić przeskok, gdyż inaczej 

spotkają się z kartami, którymi grały w rundzie nr 1. Wadą takiego rozwiązania jest 

konieczność rozegrania dodatkowej rundy 14, a w przypadku grania 13 niezagrania jednego 

kompletu. Przekłada się to na jeden zapis mniej w protokole każdego rozdania. Zamiast 14 

jest 13. 

A po co obrót ? Najlepiej zobrazować to na przykładzie. Zorganizowałem turniej, w którym 

sam będę grał. Wygłaszam oświadczenie, że w tym turnieju chcę grać jak na najsilniejszą 

opozycję. Gram na linii NS, a najlepsze 13 par usadziłem na WE. Jak myślicie, jakie mam 

szanse ? Intuicyjnie wydaje się, że małe - nie będę miał żadnej słabej pary, która mogłaby 

mnie maksem obdarować. Ale pamiętajmy, że gramy bez obrotu. Tak naprawdę taki turniej 

na 13 stołów to nic innego, jak gra 12 meczów metodą pkt za rozdanie. Wszystkie pary WE 

są ze mną w drużynie z wyjątkiem tej jednej jedynej, która akurat gra na moim stole. Każde 

słabe zagranie dowolnej par z mojej linii to pkt dla mnie.  

Dlatego właśnie jest obrót. Najprościej ująć to tak, że zmieniam skład "mojej" dwunasto-

parowej drużyny.  

Turniej teamów dla każdego! 

29 lutego stowarzyszenie Dama Pik organizuje turniej teamów. Z naszego doświadczenia turnieje 

organizowane w Czarnkowie i Trzciance skierowane są do szerokiego kręgu brydżystów z naciskiem na 

amatorów. Stąd zachęcam do wymiany, udziału i współpracy trans regionalnej   

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Czarnków – 
29.02 g:10:00 

zamknięty 
turniej teamów 
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Telefon 

605 965 205 

Faks 
[faks] 

Adres e-mail 

Olgierd.rb@gmail.com 

Jesteśmy w sieci 
Web! 
rodziewicz-bielewicz.pl 



 


