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Rozdanie nr 1  

 

Blokuj tylko raz 

Ładne rozdanie pokazujące walkę na maksy. Po 
pasie partnera S blokuje kierami klasyka. N 
utrudnia licytację przedłużając blok. Taka 
licytacja to walka o częściówkę. 
 
Niestety nie upoważnia do licytowania końcówki, 
gdzie tym bardziej po pasie partnera wiemy, że 
nie mamy 26 punktów. 

Rozdanie nr 3 

 

Magia korzystnych założeń 

Znów licytacja dwustronna. Wchodzimy pikami, 
partner (partnerka) podnosi. Kto ma piki ten ma 
władzę, a tym bardziej, że założenia korzystne. 
 
W tych założeniach opłaca się walczyć, gdyż 
wpadki są „tanie” i często w zapisie niższe od gry 
własnej przeciwnika! 
 
Zapewne sam miałbym zakusy, aby z ręką N 
jeszcze walczyć. Niemniej przeciwwskazaniem 
były trzy kara. Trzeba też trochę zwracać  uwagę 
na przeciwnika. Na tych co kontrują często warto 
uważać. 

Rozdanie nr 4  

 

Perełka! 

Przepiękne rozdania pokazujące, że należy 
walczyć i nawet jak się czegoś nie trafi można 
wziąć niezły wynik. 
 
Z kierami, nawet siłą otwarcia warto ostro 
blokować, aby „przykryć” piki. 
 
Tutaj w akcji wysokie otwarcie transferem w 

kiery (bezpośrednie 4 byłoby słabsze). 
 

Odważne wejście 4, kończy się wpadką bez 
jednej za 44,5%, pas równałby się 28%. 
 
Dlaczego bez jednej. Niestety wist a asa kier i 
karo i kier. W „widne” przebijamy asem i gramy 



10 pik, ale dlaczego tak zagrać? Potem niestety 
znów w „widne” można zaimpasować dwa razy 
trefle. 

Rozdanie nr 19  

 

Bez ilu, aby się opłacało? 

Tutaj pouczające rozdania z matematyki. 
 
Technicznie niby wszystko dobrze? Rekontra 
świadcząca o przewadze siły i potem 
kontrujemy przeciwników. Obkładamy bez 
trzech. Jakby założenia były inne to nawet 
800! 
 
Ale nie są popartyjna końcówka to 600 i 
więcej, a my pobieramy 500!! 
 
Zasada na niskiej wyrskości, gdy mamy siły 
na końcówkę gramy końcówkę, a nie 
kontrujemy przeciwników – gdy my po oni 
przed! 
 

Rozdanie nr 14 

 

Piękna maksowa walka cd 

 
Tutaj prawdziwe rozdanie walki, które 
kończy się dla mnie wynikiem 31%.  
Jakbym skontrował, to miałbym 56%, ale 
czy to było takie łatwe? 
 
Już moja druga kontra była agresywna, 
praktycznie brak nadwyżek, to kontry 
którą już dałem. 
 
Melinda fituje trefle, ale może ma ich 
dużo, a doświadczenie uczy, że lubi się 
przepychać. 
 
N też, jak widać! Wielu by odpuściło. 
 
Tak to była. To „tylko maksy”. 

 

 

 

 

 



Rozdanie nr 12 

 

Złe założenia do walki 
 

A tu przykład tego, że gdy jesteśmy po 
partii, a przeciwnicy przed trzeba uważać 
z aktywnością. 
 
Przeciwnicy chętnie kontrują nawet 
częściówkę na „bez jednej”, bo to daje 
200 zapis o niebo lepszy niż 110, czy 140 
ect.  
 
Tutaj jeśli interweniować, to od razu. Jest 
wiele obron, w tym taka, gdzie z tą  ręką 
kontrujemy (piątka młodsza i czwórka 
starsza). Tutaj w takiej sekwencji my 

dalibyśmy transfer i byśmy grali 2.  
 

A tak późniejsza licytacja 3 niestety 
kończy się grą z kontrą. Pomimo słabej 
ręki kontruję, aby pokazać, że mamy to 
my mamy więcej punktów, a Melinda z 
ręką 4333 i „magią założeń” pasuje.  

 

Tyle z pola „walki”, bo rozdania były typowo maksowe. Dużo „przepychanek”, decyzji iść, czy nie iść 

wyżej. Takie są maksy. 

 

Olgierd   


