Milí priatelia!
Myslím, že sme do nového roku vykročili správnou nohou. Táto spoločná príprava
na internete vám určite veľa dá. Verím, že sa pri nej i dobre pobavíte a že bude z vás
i výborný kolektív. Tento rok musíme urobiť výrazný krok vpred a som presvedčený,
že v blízkej budúcnosti svojich podstatne starších a skúsenejších kolegov
preválcujete☺. Ale teraz k nášmu turnaju.
Už 1. rozdanie bolo veľmi poučné a žiaľ i s viacerými chybami, ktoré by sa na
vašej úrovni už nemali stávať. V dražbe to nebolo až tak zlé. Otváralo sa s Multi
s rôznymi odpoveďami - 2♠ je správne, iba ak neznamená zvyčajnú silnú zhodu
v srdciach a slabšiu v pikách. Po 3♥ už Adam nemal ísť do hry (sila je po kontre
„za“). Na druhom stole Oldo riskol 3NT (optimálne sú 4♦), čo je možné v tímaku
akceptovať.
Horšie veci sa udiali v samotnej hre na
2. stole. Už prvý výnos mohol skončiť
katastrofou, vyniesť do BT eso z farby
AJT873 a to ešte bez bočného vstupu je
darovaním záväzku - z uvedenej farby
sa vynáša J (štandart) ev. 10
(Journalist)..
Hlavný hráč bol tak láskavý, že to
nevyužil, odťahal si všetky kára, čím si
zlikvidoval vstup na druhý pikový expas
(nehľadiac na to, že sedel i trefový
impas), ktorý by znamenal splnenie (z
otvorených kariet i +1). Tu hlavný hráč
zabudol na klasickú zásadu, že ak
nevidí dostatok zdvihov, musí si
predstaviť takú distribúciu, pri ktorej splní. A to je v tímaku rozhodujúce.
2. rozdanie charakterizuje nezvládnutý
dražobný problém na 2. stole. Nie je
možné s 21 bodmi skočiť na hru (čo
otvárateľ so svojim MIN samozrejme
pasuje). Partnerovi musí byť jasné, že na
linke sú body na slem. A preto by mal po
zásahu 2♦ využiť jednu z troch
ponúkajúcich sa možností. Prvou je skok
v srdciach, pokiaľ nemajú dohodu, že je
to pasovateľné. Druhou je cuebid
a treťou (i keď trochu riskantnou) priamy
skok na 6NT.
Dievčatá pohodlne srdcový slem vydražili
a splnili s nadzdvihom.

3. rozdanie je tiež slemové, ale ťažšie
licitovateľné (sedia oba impasy v červených).
Na oboch stoloch HH vydražili 3NT, ale
ukázali pri zohrávke slabšiu techniku (12
zdvihov pri včasnom srdcovom impase je
bezproblémové).

4. rozdanie nebolo ničím výnimočné
a skončilo remízou

5. rozdanie bolo zopakovaním rovnakej
dražobnej chyby ako v 2. rozdaní – opäť
uzavretie dražby po deklarovaní
dvojfarebnej distribúcie a s vynikajúcim
fitom.
Aj tu musím pochváliť dievčatá, ktoré si
nenechali újsť kárový slem.

6. rozdanie bez vzrušenia, na oboch
stoloch vydražené a splnené 4♥

7. rozdanie na oboch stoloch HH bral
v 3NT 11 zdvihov; Majka pri lepšej technike,
vďaka priaznivému srdcovému výnosu, ich
mohla zinkasovať dvanásť (2 pikové, 3
srdcové, 3 kára a 4 trefy).

8. rozdanie Tu Adam prepasoval
kontru na 3♦; 4 pády za 800 by bolo
výborné keby sa na jeho linke nedal
uhrať srdcový slem. Ten Nitrančania
vydražili a Matej ho i zrealizoval.

9. rozdanie bolo v znamení
nesplnených čiastkových záväzkov.
Matejovi dovolili hrať 2♠, ktoré padol iba
raz (na linke súpera sa dali uhrať 3♦)
a dievčatá sa nechali vytlačiť až na
nesplniteľné 4♦ miesto toho, aby
zakontrovali 3♠. Zuzka po dražbe
partnerky, ktorá dražila s relatívne silnou
rukou slabo (zvýšenie farby po kontre
súpera je zvyčajne iba predlženie bloku,
žiadala sa rekontra) sa ku kontre ťažko
mohla odvážiť.

10. rozdanie na oboch stoloch sa vydražili
3NT, ktoré pri dobrej obrane sú nesplniteľné.
Napriek tomu obaja HH splnili. Problém bol
v pikách. Na 1. stole ich Majka nedokončila
a na 2. stole Juro ich včas nerozohral.

11. rozdanie Hral sa správny záväzok 2♠.
Adam v tejto partii urobil chybu v
záverečnej fáze zohrávky a nesplnil.

12. rozdanie Dievčatá vydražili i splnili
optimálny záväzok 3♣. Na druhom stole
Jakub vydražil príliš optimistické 4♥ (bez
dvoch).

Výsledok zápasu: 22:8 pre družstvo Vajdová-Závodská a Strúčka-Žiak
Oba tieto páry v poslednom období sa spoločne pripravujú, čo sa odrazilo i na
výsledku. Príjemne prekvapili dievčatá, ktorých dražba sa dostáva na veľmi slušnú
úroveň. Martin s Adamom zahrali svoj štandart, ale so zlým výsledkom, pretože ináč
veľmi dobrému trnavskému páru to v tomto zápase nevyšlo – dva nevydražené
slemy sa podpísali pod nepriaznivý výsledok. Je to zrejme i dôsledok toho, že okrem
turnajov spolu málo trénujú. Ak zintenzívnia spoločnú prípravu, určite sa dostavia
i výsledky.
Tieto tréningové zápasy robíme práve preto, aby ste sa dobre zohrali, vylepšili
dražbu a získavali skúsenosti. Výsledok nie je až tak dôležitý.
Táto analýza je veľmi stručná a určite nie sú v nej všetky „prehrešky“ i plusy.
Predpokladám, že si aspoň niektoré rozdania zanalyzujete podrobnejšie. To je
najefektívnejšia cesta k zdokonaleniu vlastnej hry.
Ďalší zápas sa uskutoční opäť v pondelok 17. januára o 19:00 hod.
Družstvá nastúpia v inom zložení. Konkrétne v 2. kole sa bude hrať nasledovne:
Stôl č. 1: Kubica-Vodička (NS) a Jakabšic-Kvoček (EW)
Stôl č. 2: Vajdová-Závodská (NS) a Strúčka-Žiak (EW)
IT
P.S. V prílohe máte všetky rozdania i s optimálnym výsledkom.

