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Wojewódzki turniej BBO – wtorek ! 
 
Ruszają turnieje, kilka informacji i gramy: 
 
Każdy turniej rozgrywany będzie na platformie BBO we wtorki  o  godz.17.30, 
począwszy od 31 marca, a cały cykl potrwa do końca kwietnia (czyli łącznie 
będzie rozegranych 5 turniejów). 
 
O ewentualnej kontynuacji cyklu decyzja zapadnie później. Liczba rozdań w 
turnieju –20-21,zapis maksymalny, obowiązują wszystkie zasady turniejów na 
BBO, w tym między innymi: 
a)osobista rejestracja każdej pary, 
b)kasowanie rozdania, jeśli do końca rundy pozostało mniej niż 4 minuty, 
c)możliwość dopuszczania zastępców, w razie kłopotów z połączeniem, 
d)możliwość wypełnienia  karty konwencyjnej,  gdyż  w  razie  jej  braku wszelkie 
wątpliwości będą rozstrzygane na niekorzyść, 
e) alertowanie tylko swoich odzywek. 

Baty też się przydają – cd.  
 

Tym razem mały błąd na wiście 

– ale pouczający. Melinda 

oddaje wist z kiera, który 

znacznie ułatwia wygranie 

kontraktu!  

Po wiście w trefla rozgrywający 

nie ma wielu informacji i może 

po prostu zaimpasować kiery w 

drugą stronę albo nie trafić 

kara. 

Uwaga: jeśli wist w singla jest 

często skuteczny na szlemika, 

czy końcówkę, to skuteczny na 

szlema! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 Wiktor Chałupniczak 

 

https://brydz.wlkp.pl/files/2020/reg-wtorki-online.pdf


Internetowy Turniej Mikstowy nr 4 
I znów rozdanie z silnie obsadzonego turnieju par mikstowych. Lokomotywa z 

Rataj*, czyli nasza para niby nagrała plusy (5 miejsce – 21 impów). Niemniej 

pozostaje duży „absmak”. 

 

Melinda otwiera 2 Mulit z wersją 

22-23 w równym (ładne 21 na 

pięciu karach z pewnością 

rekompensuje mały brak). 

Dalej standardowo. 2 do koloru. 

2BA, Stayman i dalej mój inwit 4BA. 

Moje 11 PH i 22 daje sumę 33. To 

bilans na jedenaście lew (33/3=11). 

Przypominam, że potrzeba nam 

jeszcze statystycznej lewy 12. To 

daje: a/ nadwyżka w długości 

koloru, b/ przebitka (gra w kolor), c/ dodatkowe punkty i możliwości impasowe. 

Niestety Melinda, jako że naciągnęła otwarcie zbyt automatycznie, pasuje i klapa! 

Powinna być klapa całkowita i bezwzględna. Natomiast ratuje nas singiel pik, bo 

pary grające w kara przegrywają szlemika. Natomiast ze wszystkich par tylko my 

zagraliśmy końcówkę (grali albo 6BA i wygrywali, albo 6 i przegrywali). 

To rozdanie kiedyś groziłoby przynajmniej separacją , fakt, że zrobiłem 

WIELKIE oczy! 

Z ręką N można wybrać następne akcje: 

a/ 6BA mamy dodatkową lewę w karach, więcej się pisze i to jest skuteczne w 

tym rozdaniu, 

b/ 6, to pokazuje 5 kar i proponuje kontrakt, ale my widzimy, że nie mamy co 

przebijać w ręce potencjalnego dziadka, skąd jest to zła decyzja, 

c/ 5, to standardowo czwórka i poszukiwanie kontraktu 6, ale patrzcie 

argumenty wyżej, 

d/ pas … i awantura 

Oczywiście, można się też zastanawiać, czy ja nie miałem zamknąć oczu i 

powiedzieć 5BA (wybierz szlemika). Ale ta akcja by chyba zakończyła się na 6…  

Ps. Z moich nieudanych zagrań w tym turnieju to rolada 1BA i jakiś wypust… ale 

kto by pisał o takiej prozie życia… 

* a to nasza ratajska prawdziwa lokomotywa, koło której mieszkamy 

 

 



Wilkosz górą - informuje mnie Paweł Kańduła! 
 

Paweł, organizator życia brydżowego w Grodzisku, sędzia i uczestnik Ligi na 

Dobrej wygrał (ponoć niespodziewanie) ITM nr 4! A było to tak: 

Rozdanie Pablo zaczął Wilkoszem (9-11pkt), szybkie pytanie Malunki o skład - 

kara i kiery. I tu 

trudna decyzja, 

co grać. Ze swoją 

ręką nie musi 

obawiać się gry w 

bez atu, 

punktowo też 

wychodzi (24-26) 

więc końcówkę 

grać trzeba. 

Granie pików 

mimo własnej 

długości jest 

niebezpieczne, bo 

wiemy, że partner 

ich nie ma i jak 

się okazuje, zawsze musimy je przegrać, bo do oddania mamy 3 asy i damę pik. 

Do bez atu wist zazwyczaj nastąpi pod silny stół, czyli tak jak w tym wypadku, z 

5 kier. Wówczas rozgrywka nie stanowi już problemu. 

 

Wilkosz raz jeszcze. Po silnym wejściu przeciwnika 1BA, Malunka postanowiła 

przed partią szukać gry w obronie i wchodzi Wilkoszem. Pablo, jak widać, jest 

słaby, więc z fitem wybiera kiery, choć w duchu ma nadzieję, że jego partnerka 

ma jednak piki i 

będzie się grać 

w piki. Niestety, 

od partnerki pas 

i czuje, że 

przyjdzie mu 

walczyć. Na 

chwilę z opresji 

(rozgrywki) 

wybawia go 

Matematyk 

(czka), 

zgłaszając 

naturalnie kara 

, na co Malunka 

stwierdza, że 

porażka bez 2 

za 100 jest 

lepsza niż 110 za 3, więc licytuje 3. Wówczas silny Eutanazy stwierdził, że nie 

po to ma taką siłę, aby bronić - tylko żeby grać. Zalicytował 4i nikt już nie miał 

odwagi tego podbijać. Niestety dla niego rozgrywała partnerka, a wistował Pablo, 

który wymyślił sobie wist pikowy w krótkość partnera. Króla przebił as (a 

dlaczego E go położyła tego nie wiemy – red)  i było już po kontrakcie. 

Rozgrywający oddał 2 pikowe, przebitkę pika i trefla. A co za tym idzie, po partii 

przegrał bez dwóch. 

Ps. Olgierd: W pierwszym rozdaniu, aby wygrać potrzeba było jednak trochę 



porozgrywać – brawo. W drugim licytacja partnerki mogła się skończyć grą z 

kontrą, przeciwnicy nie mieli też na dalszą licytację, ale zalicytowali. W brydżu i w 

życiu trzeba mieć szczęście  

 Transfery w obronie i jeszcze dalej! 
O tym, że transfery opanowały brydża XXI wieku, trąbą na lewo i prawo.  

Skąd ich skuteczność?  

a/ dają dodatkową przestrzeń licytacyjną, 

b/ ustawiają wist z niewygodnej (interweniującej) ręki. 

 

Popatrzmy na takie rozdanie! Po 

pierwsze nie należy zbyt słabą ręką 

licytować w tej sekwencji, zazwyczaj 

lepiej jest dać grać lub - nazwijmy 

wprost - grać i wpaść przeciwnikom, niż 

rozgrywać. 

Ale jak już rozgrywać, to z dobrej ręki! 

I tak po kontrze pada transfer 1 na piki. 

Nie mam 3 pików, więc licytuję 1BA. I 

teraz znów warto mieć ustalenia. 

Niedawno wprowadziliśmy do systemu re transfer wg. Michała Nowosadzkiego. 

Tak, tak, tego słynnego naszego kolegi, który grając kiedyś ze mną, po prostu 

właśnie tak zalicytował i skomentował: „Smok, przecież nie można grać z mojej 

ręki”. 

Opis zasad: 

 Obowiązuje powtórny transfer na kolory starsze 
 Tu 24+ kiery i 5 pików 
 A 2 = 5+ pików 

 Realny kolor (tu piki) to cue-bid zastępczy, wyklucza 5 kart i należy go 
traktować jak licytację w kolor przeciwnika albo forsing ogólny 

 



 

Internetowa Liga PZBS – pierwsza tura za nami 
 

Nasz team mikstowy wygrał zdecydowanie grupę, a przeciwnicy nie stawiali nam 

wielkiego oporu.  

Ostatni mecz. Pierwsze rozdanie i 

Peterka z Roli szparko dochodzą do 

szlemika.  

W akcji acolowski forsing do końcówki. 

Ale uwaga, nie wszyscy to znają! Roli 

licytuje 2 z czwórki, tak! Przy ręce 

czwórka starsza – piątka młodsza, to 

jedyny sposób uzgodnienia koloru. W 

może uzgodnić piki tylko z 4+, a z 

fitem trzykarowym musi dać 

wyczekujące 2BA. 

 

Roli pokazuje właśnie drugi kolor, a Peterka go uzgadnia. Dalej 4od W (już 

nie widać na diagramie). Roli licytuje Turbo (aktywne asy), pokazując 2 wartości z 

pięciu. Peterka licytuje 5 last train (pokazując, że ma  chęci i obawy). Po czym 

Roli licytuje 5 i 6 kończy tę włoską operę (bo takiej licytacji nie powstydziliby 

się Laura i Versace). 

Na naszym sole E otwiera 1, W daje negat 1, ja kontruję (po pasie jestem) i 

Wspólny Język grzęźnie w 3BA. 

Teraz czeka nas następny etap, gdzie spotkamy się z tuzami polskiego brydża i 

tam ocenimy realną siłę naszego teamu. 

Zapisujcie się i Wy! 

 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Mriasko 

odwołany 

2. Starołęka – 

odwołany 

3. IOR odwołany 

4. Graj na BBO! 

 

Fundacja Taurus 
Stare Żegrze 143/10 
61=243 Poznań 

KRS: 0000317051 
 

 

Telefon 

605 965 205 

Faks 
[faks] 

Adres e-mail 

Olgierd.rb@gmail.com 

Jesteśmy w sieci 
Web! 
rodziewicz-bielewicz.pl 

https://czworki.pzbs.pl/

