Milí priatelia!
Dúfam, že si pomaly zvykáte na naše pondelky. A že vidíte i ich užitočnosť.
A naviac propagujete i seba, diváci majú o vás záujem. I keď to má i trochu
tienistú stránku, že niektorých z vás to pri hre príliš rozptyľuje.
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 reprezentantami je to i nevyhnutné. Tí starší (ktorých skôr či neskôr
nahradíte☺) sú na internete praktický denne a to už majú niečo za sebou.
Ale poďme k nášmu zápasu.

1. rozdanie bolo z hľadiska dražby na
oboch stoloch bezproblémové. Záväzok 4♥
bol správny i keď ťažko splniteľný – štyri
stratové zdvihy, pokiaľ HH „neuhádne“, že
♣Q je druhá za impasom.
Juh na 1. stole však omylom najskôr nadbil
desiatku partnera dámou a ihneď využil
undo, ale poloha dámy už bola prezradená
– strata 10 impov nebola najlepším štartom
do zápasu☺.

2. rozdanie bolo v znamení záväzku 2♥
Obaja splnili, ale na oboch stranách sa
prejavili technické nedostatky. Jakub urobil
nadzdvih, pretože súperi si nestiahli
vysoký tref.
Na prvom stole súperi včas neotvorili trefy,
čo ale HH nevyužil a nezinkasoval dva
ponúknuté nadzdvihy, pretože nesprávne
rozohral kára (mal raz prepustiť).

3. rozdanie znamenalo stratu ďalších
sedem impov, keď sa plnili čiastkové
záväzky na oboch linkách (2♥ na E a
2NT+2 na N). 2♥ výborne zohrával Oldo
(nevyniesli mu tref). Sever mohol ešte
skúsiť 3♦.
Na druhom stole, po odpasovanom
otvorení 2NT, si rovnako dobre pri
zohrávke počínala i Majka. Neprišiel
nebezpečný pikový výnos, ale i tak to bolo
treba hrať presne. Dostala súpera do
núteného výnosu na trefy, ktorý v tej
situácii urobil chybu, keď vrátil srdce
a umožnil tak HH získať dva nadzdvihy.

4. rozdanie bolo pre hráčov z hľadiska
dražby pohromou. Na linke EW sa dajú
uhrať až 4♥, ale žiaľ sa ani na jednom
stole nedozvedeli o dobrej zhode „4+4“
v srdciach.
Na prvom po otvorení 1♣ prišiel blok
v pikách, ktoré ostali odpasované (ani
jeden z partnerov nepoužil negatívnu
kontru). Na druhom stole po otvorení 2♣
(Precision) partner pasoval; tu sa ukázala
jedna zo slabín tohto systému.

5. rozdanie je typickou ukážkou ako
dôjsť k dražobnému karambólu:

Dražiť BT bez zádrže v jasne
deklarovanej farbe súpera sa rovná
sebavražde.
Na prvom stole si to trnavská dvojica
plne uvedomila a bola odmenená
profitom vo výške 11 impov: (5♦)

6. rozdanie tiež otestovalo kvalitu dražby
hráčov na linke NS. Každý z nich si
vytrvale dražil svoju farbu a nebral do
úvahy, že ide o misfitové ruky, o ktorých
zvyčajne platí, že včasné ukončenie
dražby je asi najlepším riešením. Rozdanie
skončilo remízou, pretože obaja hlavní
hráči padli (zo 4♥ ev. 5♦).

7. rozdanie prinieslo zisk 12 impov, keď
Martin so singlom kráľom riskol 3NT,
ktoré Adam splnil. Na druhom stole sa
hrali 4♣, ktoré HH nezvládla (zahrala
zbytočne o kolo tromfov naviac
a nemohla si už prebiť stratové káro).

8. rozdanie Tu dievčatá nevydražili jasnú
pikovú hru, čo ich stálo 6 impov (na oboch
stoloch vzali jedenásť zdvihov)..

9. rozdanie prinieslo ďalší celoherný
záväzok v srdciach, ktorý Trnavčania bez
problémov vydražili a splnili.
V Nitre sú zrejme viac obľúbené BT hry.
V tomto prípade mohli prísť o 1 imp, ale
neprišli, pretože obrana nesprávnym
odhodom srdca v koncovke im darovala
nadzdvih.

10. rozdanie nebolo na dražbu náročné,
na oboch stoloch sa hrali 2♥. V rozdaní je
9 zdvihov, no na druhom stole slabšia
technika HH ich zredukovala na osem
(- 1 imp). Situáciu mu Katka sťažila
rafinovaným výnosom trefa zpod esa po
tom, čo sa dostala na zdvih tromfovým
esom. ♣K bol za esom, ale HH si ho
„usušil“ a prišiel zbytočne o zdvih.

11. rozdanie Hral sa správny záväzok
3NT. Adam urobil nadzdvih pre chybu
obrancu, ktorý po zdvihu na ♥A miesto
kára vrátil srdce do vidličky K-9.

12. rozdanie Aj tu sa vydražil a hral
bezproblémový záväzok 3NT. HH
vypracuje svoje kára a splní (často i s
nadzdvihom).
Majka po pikovom výnose získala až dva
nadzdvihy aj keď kára nerozohrala
bezpečne (malá proti desiatke?!). Čo keby
súperi mali singl figúru (delenie 1-4). Teda
najprv eso!

Resumé: Dražba sa zlepšuje, ale kde tu výkyvy sú (na tie som upozornil).
V hernej technike vás však čaká ešte dosť práce.
Táto analýza je veľmi stručná, pretože predpokladám, že každý si urobí ešte tú
svoju detailnú. Potrebné súbory máte v svojom adresári BBO ev. ak si chcete
zhodnotiť celý zápas a ev. i hru svojich konkurentov, všetko nájdete na:
http://www.bridgebase.com/myhands/

Výsledok zápasu: 16:14 pre družstvo Vajdová-Škrovinová a Jakabšic-Kvoček
Posledný zápas prvej série sa uskutoční v pondelok 24. januára o 19:00 hod.
Družstvá nastúpia v novom zložení. Konkrétne v 3. kole sa bude hrať takto:
Stôl č. 1: Kubica-Vodička (NS) a Strúčka-Žiak (EW)
Stôl č. 2: Jakabšic-Kvoček (NS) a Vajdová-Závodská (EW)
18.1.2011 IT
P.S. V prílohe (Juno12.pdf) máte všetky rozdania i s optimálnym výsledkom.
A prihlasujte sa na BBO včas, aby ostatní nemuseli zbytočne čakať ako
naposledy na Jakuba.
Ďakujem ešte raz Katke, že zaskočila za Zuzku.

