Milí priatelia!
V nedeľu 12. 6. 2011 sa uskutočilo odvetné stretnutie medzi dorastencami SR
a Havířovom. Tentokrát zo slovenskej strany dostali príležitosť ďalšie dve dvojice
z nášho prípravného kempu, ktorí s obľubou vystupujú (už druhýkrát) pod názvom
„Dolniaci“ (Nitra a Piešťany).
Svojim výkonom potvrdili, že Slovensko je na tom s nastupujúcou mladou
generáciou čoraz lepšie a už sa nebude musieť obávať o svoju bridžovú budúcnosť
ako ešte pred tromi rokmi.
Nastúpili sme teda v zložení: Strúčka-Žiak a Melicher-Straka..
Naši súperi hrali v zostave: Kohutová-Janas a Botur-Kolek.

V ďalšom uvádzam iba stručný komentár k vlastnému priebehu zápasu, v prílohe
máte k nemu všetky rozdania včítane minimaxu.
Nezačali sme najlepšie, keď sme hneď v prvej partii prišli o 4 impy. Matej na tretej
pozícii „ľahko“ otvoril 1 a partner skočil s: J54 J9 JT84 AKJ9 na 3, čo už
bolo o stupeň vyššie ako sa sluší (síce 11 b. ale so zbierkou bezcenných dolníkov).
Nitrančania sa rehabilitovali už v 2. kole, keď porazili 2BT, ktoré Piešťanci splnili.
Zinkasovali sme za to 5 impov.
V 3. rozdaní došla linka EW do 3, ktoré sa Lucka rozhodla predražiť na 4,
ktoré padla dvakrát a naši boli tak láskaví, že to neokontrovali Získala tým pre svoje
družstvo 1 imp.
V 4. rozdaní sme získali až 14 impov, ale nie našou zásluhou. Tento profit ide na
vrub dražobného nedorozumenia, v dôsledku ktorého Lucka zohrávala „šialené“ 4
(miesto 4) na šiestich tromfoch – bez troch. Na druhom stole naši 4 vydražili,
ktoré Matej splnil i s nadzdvihom.
Stav zápasu po prvej štvrtine v impoch: 19 : 5
V 5. rozdaní naši hostia predviedli dobrú obranu proti záväzku 2, ktorý porazili,
čo sa nedá povedať o Nitrančanoch, ktorí nechali súperov splniť 3 (a majú tam 3
i 4). Strata 4 impov.
V 6. rozdaní Jakub po agresívnej dražbe zohrával 5. Mal na ruke tri stratové
zdvihy a preto zariskoval impas v pikách (singl proti AQ), aby si jeden z nich mohol
zmazať. Odvážnemu šťastie praje, impas sedel a splnil. Súperi na druhom stole hrali
korektné 4 a splnili, ale toto rozdanie ich stálo 7 impov.
V 7. rozdaní získavame 1 imp, pretože Piešťanci hrali 3BT (+2) a súperi 5 (=).
V 8. rozdaní sme svoje saldo zvýšili o 11 impov, keď súperi došli do srdcového
slemu, ktorý Nitrančania porazili až dvakrát (HH otáľal s rozohraním pík), na druhom
stole Jozef zobral 12 zdvihov (obrana si včas nestiahla tref).
Stav v polovici zápasu v impoch: 38 : 9

Druhá polovica zápasu začalo zmierlivo. V prvých dvoch rozdaniach sa nič
mimoriadne neudialo (i keď dražba nebola ideálna), zato 11. rozdanie by mohlo
priniesť pre optimistický naladený pár hromádku impov. Na oboch stoloch zobrali
všetkých 13 zdvihov (v 3BT ev. v 5) i keď po nešťastnom odhode štvrtého kára, čím
„uvoľnili“ túto dlhú farbu. Ale 6 (i 6BT) tam je. Nik si na to však netrúfol. Dá sa to
vydražiť? Ruky EW:
E: A94 K8 AKJ987 42
W: J5 J96 3 AKQT963
Po pase S na oboch stoloch prišli preventívne 3, po čom sa dražba uzavrela na
úrovni hry.
Azda najskôr by do slemu došli páry, ktoré majú v systéme gambling 3BT ev.
konvenciu Omar Sharif (3), ktoré reprezentujú uzavretú sedemfarbu (zvyčajne
lacnú) a max. dáma bokom. Silný partner by v takomto prípade mal zariskovať
trefový slem – žiadny výnos z N ho neohrozí a jeho výborné dlhé kára by mohol ev.
využiť na odhody stratových kariet.
Rozdanie prinieslo 2 impy pre Havířov (hrali 3BT).
V 12 rozdaní sa nič neudialo (2= na oboch stoloch) . V 13. rozdaní súperi získali
3 impy – hrali sa 3, Piešťanci v 2. hre padli vinou zlej zohrávky o zdvih viac.
V 14. rozdaní strácame 1 imp za pripustenie zbytočného nadzdvihu (netreba
prepúšťať piku, keď treba rýchlo podohrať trefy).
V 15. rozdaní uzavierame sériu malých strát, tentokrát 3 impy, pretože opäť
padáme v čiastkovom záväzku o zdvih viac ako súperi.
Druhú osmičku rozdaní, v ktorej sme nebodovali, uzatvárame konečne so ziskom
6 impov, keď Nitrančania vydražili i splnili optimálne 3 a na druhom stole Piešťanci
dvakrát porazili 4.
Konečný výsledok zápasu je:

22 : 8
Predstavuje to rozdiel 26 impov. Naši milí súperi z Havířova boli zdatným
súperom a i keď prehrali výrazným rozdielom nesmieme náš úspech preceňovať,
pretože treba priznať, že športové šťastie bolo tentokrát na našej strane.
Ďakujem obom našim dvojiciam za odvedený výkon. Rovnako ďakujem i našim
súperom a osobitne p. Hájkovi za dobrú spoluprácu a dúfam, že naše vzájomné
stretnutia budú pokračovať. Som presvedčený, že prospejú obom stranám.
Tatranský

