Milí priatelia!
Týmto zápasom bola ukončená tretia séria prípravných stretnutí. Tentokrát bol boj
veľmi vyrovnaný. V dražbe je možné už vidieť slušné pokroky, stále sa však prejavujú
nedostatky v technike hry, čo opodstatňuje i využívanie pripravených rozdaní, ktoré
ich pomáhajú odhaľovať. Aj preto sú tieto analýzy zamerané predovšetkým na ne
(s červeným názvom). U zvyšných siedmich (čierny názov), vygenerovaných
počítačom, upozorním iba na ev. výrazné odchýlky.
Ale poďme sa pozrieť na zohrané rozdania.
1. rozdanie nezačalo pre Nitrančanov príliš
šťastne, keď boli síce „vytlačení“ privysoko,
čo chybou nebolo (súperi tam majú 3), ale
neštandartná zohrávka po výnose K už áno
(známa zásada – najprv tromfy). To malo za
následok o jeden pád navyše.

Na druhom stole začal dražbu N blokom 2
(kára); so siedmimi kárami a dvomi singlami
sa dalo začať i na 3. stupni. E tak mohol bez
problémov ukázať svoju peknú farbu a jeho
2 ostali odpasované (Juh sa mohol ešte ozvať - 3).
Adam splnil i s nadzdvihom, pretože nedostal štandardný výnos z trefového sledu.
Nie je dobré hrať na ev. prebitky (výnos A), ak sú na ruke štyri slušné tromfy.

2. rozdanie je na tému nebezpečný
protivník, ktorým je N, pretože výnos kára
z jeho strany kladie 4 (súperi získajú dva
kárové zdvihy a po jednom v srdciach a
trefoch). HH si preto po výnose K musí
naplánovať zohrávku tak, aby toto hlavné
nebezpečie eliminoval.
Dúfať, že po treťom trefe sa dostane na zdvih
Juh, odkiaľ je výnos kára bezpečný, nie je
dobrý nápad. Obzvlášť ak je k dispozícii účinnejšie riešenie. A tým je technika stratová na
stratovú. Preto HH srdcový výnos prepustí,
berie až ďalšie srdce a po vytromfovaní zahrá
zo stola 10, na ktorú si zhodí stratový tref
(Juh iste vynášal zo sledu).
Adam túto ideu uplatnil i keď v trochu riskantnej podobe – prepúšťal srdcia až dvakrát
(čo keby mal N v srdciach dubl?) a na eso si zmazal kritický tref.
Na druhom stole táto šanca ostala nevyužitá, tretí tref samozrejme získal N, podohral
kárového kráľa a strata 10 impov.

3. rozdanie nezastihlo našich dvoch skúsených hráčov vo forme. Boli vydražené splniteľné 3BT, ale zlé rozhodnutia už v prvom
zdvihu mali nepríjemné dôsledky; chyby sa
sčítali za 11 impov.
Na oboch stoloch prišiel rovnaký výnos 5,
a videli sme prvú chybu v obrane, keď Adam
nepridal najvyššiu, ale iba 8 (impasovanie
desiatky?) a Katka už mala dosť času na
vyrazenie oboch es a urobila i dva nadzdvihy.
Možno by bola splnila i tak, ale iba ak by jej
zohrávka bola presná.
V nej sa veľkej chyby dopustil Juraj, keď ako
HH zobral K ihneď esom, asi v domnení,
že piky i tak drží, resp v nich urobí ešte jeden
zdvih. V tomto konkrétnom prípade však bolo lepšie jeden pikový zdvih obetovať,
pretože oveľa dôležitejšie je dvojnásobným prepúšťaním docieliť, aby E v kritickej
chvíli už nemal piku, ktorou by umožnil partnerovi odohrať si vypracovaný zvyšok
v tejto farbe.
Po tejto chybe už obranu čakalo iba jedno menšie úskalie, ale Jakub sa s ním vysporiadal bez problémov (prepustenie druhej piky) a záväzok bol porazený.

4. rozdanie by bolo nezaujímavé, pretože sa
v ňom vydražili 4 a je v ňom až 11 zdvihov.
Ale v jednom prípade N bol príliš optimistický
a príliš precenil svojich 16 bodov a rozhodol
sa pre kontru. Mal šťastie, že HH sa uspokojil
iba so splnením a nepokúsil sa o nadzdvih.
Na druhom stole Martin zvolil prebíjanie sŕdc
(dá sa hrať i na vypracovanie trefov) a zobral
svojich 11 zdvihov.

5. rozdanie rozhodne nepatrí medzi ťažké.
Dajú sa tu splniť až tri celoherné záväzky
(3BT, 4 i 5) a napriek tomu sa objavili
dražobné problémy.
Ten veľmi závažný vyprodukovala trnavská
dvojica, keď N otvoril preventívnymi 2. Má
iba 11 b., ale dvojfarebná ruka typu „5 + 5“ je
na blok príliš silná, naviac všetky body sú
sústredené v oboch dlhých farbách. To si
vyžaduje otvorenie na 1. stupni! Po 1 by
iste nebol problém so silou, ktorú vlastní Juh,
vydražiť hru. Ale aj partner mohol byť so
skvelými kontrolami aktívnejší a neodpasovať
záväzok, v ktorom HH zobral 11 zdvihov.
Na druhom stole prebehla poučná dražba:
Ivan otvoril 1 a ďalej sa dražilo prirodzene a až v závere došlo
k nedorozumeniu, ktoré na šťastie nemalo dôsledky. Bola ním
hláška 3, ktorú N pochopil ako zádrž a zahlásil 3BT, ktoré sa
vďaka priaznivému deleniu sŕdc plnia. Hlášku je samozrejme
nutné chápať ako konvenčnú a pretože ide o štvrtú draženú
farbu, mala by to byť otázka na zádrž, v ktorom prípade by N
nemohol v žiadnom prípade zahlásiť 3BT. Od Juhu je hláška 3 nesprávna, pretože
má srdcovú zádrž a teda sám má zahlásiť 3BT (a urobil by dva nadzdvihy).

6. rozdanie a už druhýkrát bola šanca uplatniť techniku stratová na stratovú, teraz na
téma strata tromfovej kontroly. Toto užitočné
technické zahranie niektorým hráčom akosi
ešte neprešlo do krvi.
Hrali sa srdcové celoherné záväzky, ktoré HH
padali.
Splniť 5 (NS bránili 4) nebolo možné, dá
sa uhrať iba desať zdvihov. Ale ani tie neboli
na druhom stole v záväzku 4 zvládnuté.
Po prirodzenom výnose K a ďalšom trefe
dôjde k skráteniu tromfov na rovnaký počet
ako má súper na N. A ak je tref vynesený
tretíkrát (po neúspešnom károvom impase)
hrozí, že jeho prebitím dôjde k strate tromfovej kontroly (E bude mať tromfov menej ako N). HH to musel vidieť po tom, čo
stiahol druhý tromf. Prečo teda miesto prebitia tretieho trefu sa radšej nezbavil piky,
ktorá je aj tak stratová?. Desať zdvihov by bolo doma.

7. rozdanie umožňuje na linke EW splniť
niekoľko čiastkových záväzkov. Vydražili sa
2 a 3 (splniteľné sú i 2 a 2BT z E).
Martin dostal pikový výnos (najlepší) a trochu
sa dostal do problémov, keď po vytromfovaní
začal miesto kár s trefami. Ale na potrebných
8 zdvihov to stačilo.
Jakub dostal výnos 4 a presnou zohrávkou
zinkasoval svojich 9 zdvihov

8. rozdanie bolo remízové, keď na oboch
stoloch sa vyšplhali na 3BT, ktoré sa nedajú
splniť. Bez jednej! Rovnaký počet zdvihov sa
dá získať i v záväzkoch v červených farbách.
Pre zaujímavosť uvádzam ako sa dražilo pri
oboch stoloch. Tie poukazujú na jednu zo
slabín systémov založených na silnom trefe.

Neznamená to však, že sú podstatne slabšie ako iné. Žiadny systém nie je dokonalý
((okrem jedného ).
Po ev. pase partnerov (nemajú dosť bodov na konvenčné 2) sa 2 tiež nesplnia.
9. rozdanie a prílišný optimizmus na linke
EW. V srdcovom záväzku sa dá získať osem
zdvihov, ale vydražili ho na treťom a štvrtom
stupni. A padali.
Dražby na oboch stoloch neboli ideálne:

Trochu diskutabilné je otvorenie Multi s tak málo bodmi v druhej proti prvej hre. Po
ev. pase a otvorení súpera 1 príde od W zásah v srdciach a je pravdepodobné, že
EW skončia v ideálnom záväzku 2. Ak Juh pôjde so svojimi kárami vyššie, môže
dostať kontru s tromi až štyrmi pádmi (čo sa mohlo stať Jurovi).
Nitrančania sa dostali privysoko, možno v dôsledku neprepracovanosti systému. Asi
Jakubove 3 partner nepochopil ako prirodzenú hlášku (po zásahu súpera by ňou
mala byť), ale ako výzvu upresniť svoju drahú farbu.
A poučenie? Nie vždy je preventívne otvorenie na mieste a v druhej hre obzvlášť.

10. rozdanie hlavní hráči nezvládli. Hral sa
malý pikový slem. Na oboch stoloch prišiel
i rovnaký výnos 8. Pridanú dámu, kryl Juh
kráľom a A berie prvý zdvih.
Jakub sa rozhodol pre prebíjanie kár, čo je
bez šancí ak nie sú tromfy 2-2. A neboli.
Správne začal Martin – vypracovávaním
dlhej farby stola. Žiaľ s úvahou, že sa mu
priaznivo delí aspoň jedna z drahých farieb.
Odohral A a K (nedelia sa) a pokračoval
A a malým srdcom, ktoré prebil v ruke, ale
ani tu nemal šťastie, tiež sa nedelili. N nadbil
a to bol koniec slemu.
A zbytočný, pretože po priaznivom károvom
výnose už nebol problém slem splniť. Treba
prebiť dve srdcia tak, aby tretie nebolo nadbité, čo znamená, že sa stiahne A, malé
srdce prebije v ruke, odohrajú sa tri vysoké tromfy tak, aby HH skončil na stole a už
bez rizika prebije ďalšie srdce, čím je farba vypracovaná a vstup na ňu je A.
Veľmi ťažkú situáciu mal HH v turnaji, z ktorého je toto rozdanie. Dostal nebezpečný
trefový výnos, čím prišiel o dôležitý vstup ihneď pri štarte. Prv ako sa pozriete ako
brilantne si s tým HH poradil, skúste navrhnúť ako by ste pokračovali vy.
A ako by sa k takémuto problému mal postaviť expert?
Predovšetkým nesmie dúfať, že sa jednotlivé farby delia priaznivo (tromfy 2-2, obe
červené farby 3-3). Teda počíta s delením tromfov 3-1 a v červených 4-2; koniec
koncov je to i štatistický pravdepodobné. Teda ako sa dá po trefovom výnose splniť
pikový slem, pokiaľ delenie farieb nie je extrémne?
HH to vyriešil elegantne. Trefový výnos zobral esom a okamžite zahral malé srdce
z oboch rúk! S zobral a zahral K. HH prebil, odohral Q a K a prebil malé srdce
v ruke. Pokiaľ srdcia nie sú delené horšie ako 4-2, potom sú už vypracované. Iste je
vám zrejmé, že keby prvé srdce neodovzdal a začal by farbu vypracovávať so A,
tretie srdce by N nadbil a obrana by získala ešte káro. Nemôže predtým vytromfovať,
pretože posledný vysoký tromf potrebuje ako jediný vstup na stôl.
Treba hrať bezpečne a to aj za cenu odovzdania zdanlivo istého zdvihu (tu srdca).

11. rozdanie a Juraj sa v ňom rehabilitoval
za slabšiu zohrávku v 3. rozdaní bezchybnou
realizáciou záväzku 4.
Ten sa zohrával na oboch stoloch po výnose
K. Na druhom stole HH prebil malou srdcou
a to bol koniec partie – bez jednej (stratí po
dva zdvihy v oboch čiernych farbách).
Juraj prebil vysokým srdcom, čím si uchoval
tri vstupy na stôl potrebné na vypracovanie
kára, na ktoré si v ruke zmaže jeden stratový
zdvih zo štyroch potencionálnych.
Prešiel na stôl srdcom a zahral 9, na ktorú
si zahodil piku. W po vzatí kára vrátil piku,
ktorú HH zobral vysokým tromfom. Opäť
prešiel na stôl srdcom a nasleduje 10, na
ktoré zhadzuje malý tref (W berie esom) a po návrate tretím srdcom na stôl si odohral
Q, ktorá je už vysoká a na ktorú zhodil stratový tref. Odovzdal tak iba 2 kára a iba
jeden tref.
Kľúčovým problémom rozdania je uchovanie si vstupov na stôl, čo si vyžaduje prebíjať kára v ruke vysoko a uchovať si tak tri malé srdcia – odblokovanie.

12. rozdanie bolo veľmi zmierlivé. Na oboch
stoloch vydražili 3BT a neboli úspešní – po
výnose 5 bez jednej.
Zaujímavé, že i dražba bola identická

Hráči na N boli so svojimi 18 b. naladení
optimistickí. Možno stačil i invit 2BT a nechať
to na partnera, ktorý mohol po zásahu súpera
zvyšovať i s veľmi slabou rukou.
Ešte záverečná poznámka.
Je potešiteľné, že začlenením piešťanskej dvojice (Jozef s Ivanom) do tréningového
procesu štyroch najlepších párov, tento získava na vyrovnanosti, čo je prísľubom do
nasledujúcich tréningových cyklov. Treba tiež veľmi poďakovať Katke, ktorá je vždy
ochotná zaskočiť v prípade, ak sa niekto z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť.

Výsledok zápasu: 16:14 pre družstvo Kubica-Vodička a Jakabšic-Kvoček

Úspešnosť hráčov v treťom cykle je nasledovná:
Jakabšic Jakub
57
Kvoček Juraj
57
Straka Ivan
39
Kubica Adam
34
Strúčka Jakub
34
Vodička Martin
34
Žiak Matej
30
Melicher Jozef
25
Škrovinová Katka 18
Vajdová Maja
14
Závodská Zuzka 14

Štvrtý cyklus prípravných zápasov sa začne
v pondelok 18. apríla o 19:00 hod.
Svoje rozdania nájdete i vo vašom adresári BBO. Celkový pohľad na všetky
ostatné sú dočasne na:
http://www.bridgebase.com/myhands/

Všetkých zdraví
I.T.

