Milí priatelia!
Dnešným zápasom sa skončil prvý trojzápasový prípravný tréningový cyklus. Nie
je až tak dôležitý výsledok ako fakt, že sme začali proces, ktorý smeruje k výraznému
zvýšeniu úrovne vašej hry.
V súčasnosti ste objektívne štyri najlepšie páry vo Vašej kategórii (youngsters).
Som presvedčený, že v nej Slovensko urobí prelom do bridžovej Európy. A i táto
pravidelná príprava je súčasťou koncepcie NBC, ktorá vedie k tomuto cieľu. A súvisí
to i s dohodou, ktorú uzavreli predstavitelia NBC a SBZ.
Ostatné je už na vás ôsmich, na vašej snahe dosiahnúť tie najvyššie méty, čo
znamená nielen hrať, ale i študovať literatúru, sledovať hru tých najlepších svetových
hráčov (na BBO máte na to jedinečnú príležitosť), skrátka tvrdo na sebe pracovať.
Som rád, že v tejto sérii dievčatá nesklamali, pretože sú i zárodkom silnej
dievčenskej juniorskej reprezentácie, ktorú musíme tiež vybudovať.
V ďalších cykloch, ktoré budú bezprostredne nasledovať, sa vďaka vyrovnanosti
všetkých párov bude poradie iste často meniť, ale ako som už naznačil, dosiahnutý
športový výsledok nie je síce zanedbateľný, ale nie je podstatný.
K diváckej kulise, ktorá sa bude časom určite rozrastať, mám k vám jednu
pripomienku. Diváci nesledujú iba vašu hru, ale i vaše správanie (chatovanie). Ako
mladí ľudia máte sklony k veselému a prostorekému štýlu, čo je úplne v poriadku, ale
dbajte, aby to nepresiahlo hranice slušnosti. Nezabúdajte, že bridž má i svoju etiku
a nie nadarmo sa hovorí, že je to hra gentlemanov. Ale neberte túto moju
pripomienku ako nejaké mentorovanie, ale iba ako dobre mienenú radu. Záleží mi,
aby slovenská bridžová komunita mala o vás dobrú mienku.
To, že diváci majú o vás záujem je dobré, ale musíte prekonať i trochu tienistú
stránku s tým spojenú a to snažiť sa, aby vás to príliš nerozptyľovalo (zatiaľ sa vám
to ešte nedarí).
Tieto zápasy sú pre niektoré páry príležitosťou aspoň raz si týždenne spolu
zahrať. Je to síce málo, ale aspoň to☺. Samozrejme uvítal by som, keby ste boli
spolu na internete častejšie. Ak chcete byť úspešnými reprezentantmi je to
i nevyhnutné. Tí starší (ktorých skôr či neskôr nahradíte☺) sú na internete prakticky
denne a to už majú niečo za sebou.
Ešte by som sa chcel dotknúť jedného problému, ktorý sa vyskytuje asi iba na
Slovensku. A tým je niekoľko jednotlivcov, ktorým je proti srsti aktivita a kvalita
nastupujúcej mladej bridžovej generácie. Niektorí z vás sú alebo budú vystavení ich
tlaku v podobe rôznych akoby atraktívnych ponúk ap. Dúfam, že pochopíte o čo im
ide a že sa nestanete obeťami ich manipulácií, ako viacero hráčov pred vami.
Ale poďme k nášmu zápasu. Očakával som, že každý ďalší prinesie drobné
zlepšenie. Tento tretí bol úplnou katastrofou a divákov, ktorých ste tak veľmi chceli,
museli z toho bolieť oči.
Zameriam sa predovšetkým na dražbu, pretože v nej sa prejavili najväčšie
nedostatky. Nemusím azda zdôrazňovať, že ak v nej zlyháte, už ani brilantná
zohrávka vás nezachráni pred neúspechom. Dražbu musíte dostať na podstatne
vyššiu úroveň. Aj preto sú tieto naše internetové tréningy viac ako opodstatnené.
A aj preto budem mať dnes na túto oblasť kritickejší pohľad.

Prvé rozdanie bolo zaujímavé iba dražbou.

Matej i Zuzka sa rozhodli preveriť slemové vyhliadky klasicky – prostredníctvom
Blackwooda. Obaja sa dozvedeli o jednom ese u partnera, ale žiaľ nie takú dôležitú
informáciu v akej farbe. Zuzka bola optimistka a zahlásila slem. Matej neriskoval, čo
jeho tímu prinieslo 11 impov.
V súvislosti s tým odporúčam zvykať si na využívanie cuebidov po uzhodnení
farby! Hlavne v prípadoch ak máte obavu, že vám súperi stiahnu dva zdvihy zhora.
Pri Blackwoode musíte hádať; keby bolo eso v srdciach, výsledok mohol byť opačný.

2. rozdanie opäť ukázalo ako sa nemajú dražiť slemy (tentokrát na šťastie iba na
jednom stole). Konkrétne:

Po umelom začiatku dražby si každý z partnerov začal presadzovať svoju farbu.
Jakub mal iba na jedno zopakovanie svojich pík. Ich trojnásobným zahlásením
„prinútil“ Mateja veriť, že sú tiež sedemkartové ako jeho srdcia. Možno sa i obával, že
u partnera by našiel šikenu (a bola tam veľmi žiaduca figúra) a preto sa rozhodol pre
pikový slem. Ak už prestal dôverovať svojej sedemfarbe, oveľa väčšiu šancu mali
6NT (zo strany E sú optimálne). Je dosť nepravdepodobné, že súperi by našli
porážajúci pikový výnos, keď je úplne prirodzené vyniesť z kár (QJ109).
Matej bol z toho asi tak vyvedený z miery, že záväzok padol štyrikrát miesto dvoch.
Na druhom stole dievčatá bez problémov vydražili
nepriestrelný srdcový slem (pozri diagram vľavo). Majka
bola dokonca tak odvážna, že naviac testovala
i možnosť veľkého slemu (čo ak má partnerka troch
kráľov? Traja králi už, Majka, boli ☺).
Každopádne zinkasovali zaslúžených 15 impov.

3. rozdanie bolo z hľadiska dražby bezproblémové. Vydražili sa 4♥, ktoré obaja HH
po prirodzenom výnose zo sekvencie A-K splnili, Martin i s nadzdvihom (+ 1 imp),
pretože mu dovolili odhod jedného trefu naviac. Po tromfovom výnose by boli so
splnením značné problémy.
.

Zohrávky sú na:
http://www.bridgebase.com/myhands/fetchlin.php?id=222980&when_played=129589
1854
http://www.bridgebase.com/myhands/fetchlin.php?id=222981&when_played=129589
1854
.
4. rozdanie by bolo remízové, nebyť priodvážnej kontry na 2. stole. Splnenie 4♥ je
bezproblémové, na oboch stoloch hlavní hráči zinkasovali 11 zdvihov; kontra
priniesla druhej strane zisk 8 impov.

K dražbe na inkriminovanom stole iba poznámka k dievčatám. Mali by v takýchto
prípadoch využívať negatívnu kontru, ktorá po zásahu v drahej farbe naznačuje
štvorku v druhej drahej (Jakub na prvom
stole ju uplatnil, pozri ukážku). Tu sa o
o zhode 4+4 v srdciach Majka našťastie
dozvedela, ale v iných prípadoch by to
tak nemuselo byť.

5. rozdanie tiež nebolo dražobne plne na výške. Na oboch stoloch sa hrali 2♥, ktoré
skončili s jedným pádom, čo nebolo príliš výhodné pre druhú stranu, keďže na linke
NS je čiastkový pikový záväzok (i keď na siedmich tromfoch). Ťažké ho bolo vydražiť,
ak dobrá piková štvorfarba juhu ostala „utajená“.

6. rozdanie je zdanlivo nezaujímavé. Na oboch stoloch sa hral identický záväzok
1NT a rovnaký bol i výnos ♣J (nebezpečnejší je srdcový). Adam zobral 8 zdvihov po
nie najlepšej obrane, Juro o jeden menej, pretože v záverečných fázach sa bál urobiť
trefový impas ♣9, napriek tomu, že výnos jasne indikoval polohu desiatky.

Obe zohrávky nájdete na:
http://www.bridgebase.com/myhands/fetchlin.php?id=222986&when_played=129589
1854
http://www.bridgebase.com/myhands/fetchlin.php?id=222987&when_played=129589
1854

7. rozdanie bolo v znamení zaujímavých dražieb.

Adam zohrával optimálny srdcový záväzok (pozri
diagram vľavo), Juro beztromfový, pretože sa
nedozvedel o zhode 4+4 v srdciach. Ale stálo to
iba 1 imp.
Obe zohrávky sú na:
http://www.bridgebase.com/myhands/fetchlin.php
?id=222986&when_played=1295891854
http://www.bridgebase.com/myhands/fetchlin.php
?id=222987&when_played=1295891854

8. rozdanie Tu na oboch stoloch sa hral čiastkový záväzok v drahých farbách. Jeho
splnenie záviselo od impasu (bol obojstranný). Zuzka ho uhádla, Matej nie (4 impy).

Dievčatá bez problémov vydražili 2♠ (pozri
diagram vľavo).

Na druhom stole mali NS šancu dosiahnúť lepší výsledok. Martin mal ešte so svojou
podporou v kárach zvýšiť na 3. stupeň a to tým skôr, že Adam ukázal nielen kára, ale
i rezervu v sile (reverz).

9. rozdanie a opäť veľký dražobný karambol (nielen slem ale ani hra!).

Na oboch stoloch hráči na E urobili zásadnú
chybu, keď nedeklarovali jasne svoju silu, ruka
mala nielen bodovú hodnotu (19 b.), ale
i distribučnú. Vyžadovalo si to skok v trefoch. A aj
♠K má v svetle dražby obrovskú silu. A aj preto je
pikový slem reálny, samozrejme i kárový.

10. rozdanie zvládol Martin s Adamom výborne až na drobnosť, že BT slem je
rovnako istý, ale prináša väčší zisk.
Trnavská dvojica ostala iba na celohernom
srdcovom záväzku (pozri diagram vľavo). Možno
Juro skok partnera na hru považoval za slabší, ale
i tak so svojou silou mohol urobiť pokus o slem
(Blackwood). Stálo to 15 impov.

11. rozdanie nie je až tak zaujímavé. Záväzok 3♦, ktorý sa hral na oboch stoloch je
optimálny až na to, že to od súperov chcelo kontru (majú tam 3♣).

12. rozdanie uzaviera dnešnú hitparádu bizarnej dražby. Na prvom stole Martin
s Adamom vydražili srdcový celoherný záväzok, ktorý súperi po preventívnych
vstupoch sa rozhodli brániť so 4♠ (preventívny zásah sa s dvomi esami zväčša
neodporúča). Martin sa zrejme rozhodoval medzi 5♥ (sú tam) a kontrou. Kontra sa
mu zdala výhodnejšou a oplatilo sa, pretože Matej nezvládol zohrávku – po troch
trefoch zo štartu neprikryl kárového kráľa, za čo ho obrana potrestala tým, že prebila
ďalšie dve kolá kár. Bez piatich.

Toto rozdanie stálo trnavsko-nitriansky
tím 14 impov, pretože na druhom stole
nechali zohrávať dievčatá 2♠, ktoré síce
padli dvakrát, ale celohernú prémiu
v druhej hre to Trnavčanom ani zďaleka
nekompenzovalo.

Výsledok zápasu: 25:3 pre družstvo Vajdová-Závodská a Kubica-Vodička
Týmto zápasom bol uzavretý prvý cyklus prípravy užšieho reprezentačného
kádra. Úspešnosť jednotlivých zúčastnených párov je nasledovná:
1. Vajdová-Závodská 63 VP
2. Kubica-Vodička
47 VP
3. Strúčka-Žiak
39 VP
27 VP
4. Jakabšic-Kvoček

Gratulujem Majke so Zuzkou za viac ako výrazný úspech. Ich spoločná príprava,
ktorá sa podstatne zintenzívnila po sústredení v ČR, sa postupne zúročuje.
Pod dojmom tohto posledného zápasu, ktorý považujem za atypický, nebudem
detailnejšie hodnotiť hru jednotlivých párov. Počkám si na výsledky druhého cyklu,
ktorý začneme (škoda strácať čas) už budúci pondelok 31. januára o 19:00 hod.
Všeobecne je ale nutné konštatovať, že v dražbe ako-tak obstáli iba prvé dva
páry, ďalšie by mali výrazne zlepšiť svoje dražobné postupy ev. i zvážiť prechod na
iný efektívnejší systém (ako to už urobili dievčatá).
25.1.2011 IT

