Milí priatelia!
Začíname druhý trojzápasový cyklus tréningu štyroch najlepších párov v kategórii
youngsters. Bude už trochu náročnejší, pretože minimálne polovica rozdaní bude
pripravená. Nepôjde o príliš komplikované rozdania, väčšinou sú zo zahraničných
súťaží. Vyberal som také, v ktorých sa vyskytujú také technické zahrania resp.
taktické obraty, ktorými by sa mal obohatiť váš herný arzenál, aby ste sa stali
obávanými hráčmi. A i o to v našich tréningoch ide.
.
1. rozdanie bolo v podstate nezaujímavé
(jedno z piatich vygenerovaných počítačom).
Hrali sa čiastkové záväzky, v trefoch ev.
pikách (lepší je v srdciach). Ten pikový mohol
byť dobrou obranou porazený. Nestalo sa
tak, takže k druhému rozdaniu pristupovali
aktéri „bez straty kytičky“.

2. rozdanie je prvým, v ktorom sa hráči stretli
s pripraveným rozdaním. To malo preveriť
ako hráči ovládajú vcelku jednoduché
technické obraty. Bohužiaľ neovládajú, čaká
nás ešte veľa práce. Ale konkrétne. Na
prvom stole po vcelku podivuhodnej dražbe:
Hláška 1♠ bola
vysvetlená, že
nemá pikovú
zádrž a odpoveď
patnera 2♠ ako fit do pík. Možno z obavy, že
si nerozumejú vzal Martin osud rozdania do
svojich rúk a zahlásil 3BT.
Na druhom stole vydražili rovnaký záväzok
ale z opačnej strany.
Záväzok je po srdcovom výnose a následnej presnej obrane nesplniteľný. Martin mal
šťastie, N nevyniesol do partnerových sŕdc, ale do pík. Správne neprepúšťal, aby sa
obrana nespamätala a rýchlo neotvorila srdcia, urobil dôležitý kárový impas a už
nemal problémy. Naviac S do pikového esa neodblokoval svoju vysokú figúru ale
zahodil malú kartu, čím zničil prechod k partnerovi –malo mu byť jasné, že na linke
majú všetky zvyšné honéry, tak načo kráľa alebo dámu tak úzkostlivo šetriť. To je
jeden z technických nedostatkov, o ktorých som hovoril.

Žiaľ to nebola jediná technická chyba v tomto rozdaní. I na druhom stole sa jej hlavná
hráčka nevyhla. Po prirodzenom výnose ♥K sa rozhodla neprepustiť, čo mohlo mať
úspech iba v prípade, ak sedí kárový impas. Ten nesedel (poznáte to - ak sa niečo
zlého má stať, stane sa) a srdcový návrat znamenal stratu ďalších štyroch zdvihov
a i 10 impov.
Väčšina hráčov v takýchto prípadoch (ak majú AJx) prepúšťa s tým, že si tak vytvoria
dve srdcové zádrže, pokiaľ by hráč na výnose vo farbe pokračoval. V teórii sa tomu
hovorí Bathské zahranie. Pokiaľ však sú s partnerom dohodnutí na signalizácii či je
na linke dolník (napr. malá nemám, veľká mám) situácia sa vyjasní. Neviem akú
majú dohodu Trnavčania, ale sedmička by sa dala chápať i ako „mám ♥J“. Ak by
v dôsledku toho v srdciach pokračovali, bolo by po probléme.
HH v tomto prípade okamžité vzatie esom ospravedlňuje iba to, že sa spoliehala na
to, že výnos je zo štvorfarby a videla tiež hroziacu zmenu útoku na piky, čo by
znamenal koniec.
Vo významnom turnaji v Poľsku, z ktorého je toto rozdanie, temer všetci prepúšťali
a neplnili, pretože obrancovia zvládli situáciu a zmenili na piky ešte pred tým, ako HH
urobí kárový impas (zobrali tri pikové zdvihy a po jednom v srdciach a kárach).
No našli sa i experti, ktorí záludnosti tohto rozdania nielen že videli, ale dokázali
navodiť atmosféru, ktorá pomohla obrane vytvoriť si nesprávny obraz o ruke HH.
Použili zahranie, ktoré nie je príliš známe a nazýva sa „Pigpen Coup“. Konkrétne
výnos prepustili, ale neodhodili malú kartu, ale dolníka! A úspech sa dostavil. Ďalšie
srdce zobral esom a urobil kárový impas, ale druhý obranca už nemal srdce (čo iste
prekvapilo jeho spoluhráča) a kontrakt bol splnený.

3. rozdanie nebolo zvládnuté po dražobnej
stránke. Na
prvom stole bolo
príliš optimistické
dvíhať piky
partnera až na
3. stupeň, keď sa
už tento definoval ako slabý (menej ako 4 b.)
s nevyhnutným pádom.
Na druhom stole po zmätočnej dražbe boli
vydražené 2♥ (na šiestich tromfoch), ktoré
naviac boli i rovnako zohrávané (bez snahy
prebiť si nejaký tref). Bez troch, čo
znamenalo stratu 5 impov.

4. rozdanie a opäť dražobná avantúra (alebo
optimizmus?). Rozdanie bolo remízové,
pretože páry na linke N-S sa dostali do
veľkého slemu, keď v zohrávke sa vyžaduje
urobiť až dva impasy.
Nitrančanov nezaujímal počet kráľov,
trnavský Jakub správne využil 5BT, ale
odpoveď 5♠ (s jedným kráľom) ho asi
vyviedla z miery a preto pre istotu išiel vyššie.
Toto rozdanie je tiež z turnajovej praxe a je
príkladom pre bezpečnú zohrávku.
Vydražilo sa 6♥ (ide i 6♠) a prišiel pikový
výnos. HH zahral trikrát srdcia – podelili sa.
Rovnako tak i piky. Nasledoval trefový impas.
Tí hráči, ktorí ho neuhádli, zachraňovali sa impasom károvým, ale neuspeli ani
v tomto prípade. Boli potrestaní, že nevideli 100-nú šancu splnenia. Trefový impas
nie je potrebné vôbec robiť, pretože to v prípade tých niekoľko dobrých hráčov, urobili
za nich súperi. Stačilo po odobraní súperových kariet v drahých farbách zahrať
kárové eso a odovzdať dámu. Tým sú eliminované i kára a súperi buď urobia za vás
trefový impas alebo zahrajú káro čo umožní na jednej ruke ho prebiť a z druhej
odhodiť stratový tref.
Je zaujímavé ako dáma dokáže zahmliť svet (ako v živote☺). Mnohí uvažujú
o impase a pritom ak by ju nemali, tak by určite uspeli (eso a malá).

5. rozdanie dokumentuje, že ani 25 b. na
linke často nestačí na celoherný záväzok.
Keď sa hralo toto rozdanie v praxi, väčšina
párov došla do záväzku 3BT, rovnako ako
dievčatá a tiež väčšinou neplnili (prakticky sú
bez zádrže v trefoch). Aj preto na prvom
stole sa po trefovom zásahu a trochu
vyumelkovanej dražbe zohrávali 4♥ bez
jednej. Dievčatá napriek štandardnej dražbe
sa stali obeťou neštandardného trefového
výnosu, ktorý bol tentokrát zničujúci.
Neštandardný preto, že po dražbe bez
zásahu (na rozdiel od silného otvorenia 1♣,
čo je tiež jeho slabinou) je temer isté, že
prevažná väčšina hráčov by vyniesla ♠4 zo
svojej najdlhšej farby, naviac ak je na ňu potenciálny vstup (♦K)..
Pre zaujímavosť uvádzam ako je možné takýto v podstate nesplniteľný záväzok
zrealizovať. Opäť môže byť úspešná metóda spomínaná v 2. rozdaní, t.j. „prinútiť“
súpera, aby neprišiel príliš rýchlo na to, že treba zmeniť farbu.
V tímovom zápase, z ktorého je ukážka, zobral preto pikový výnos nie dámou, ale
esom! Tým navodil dojem, že dámu má partner vynášajúceho (s QJ sa pridáva J). Ak
tento po neúspešnom károvom impase poslušne vymašíruje opäť do pík dožije sa
nemilého prekvapenia, že HH ho berie dámou a koniec je už jasný.

6. rozdanie malo neuveriteľný priebeh. Na
prvom stole sa dolicitovali do 4♠, ktoré
s veľmi výdatnou pomocou súperov Adam
splnil. Nitrančania sa presvedčili, že otváranie
novej farby je vždy spojené s rizikom,
obzvlášť ak je to od dámy. A partner tiež
prilial olej do ohňa, keď nevzal singl káro
esom, čo bol prakticky porážajúci zdvih,
pretože na ruke mal ešte dva isté tromfové
(po výnose už mali ♥Q),.
Dievčatá sa nepochopiteľne vyštverali až na
slem (dobrých 17 b. tu síce bolo, ale po
preventívnom otvorení). Šťastie, že Zuzka
zohrávala veľmi dobre, zobrala 10 zdvihov,
ale aj tak tím prišiel o 13 impov.

7. rozdanie bolo v znamení záväzku 3BT.
Trnavský Jakub dostal štandardný výnos ♣K,
ktorý samozrejme prepustil a v duchu sa
mohol pomodliť, aby ho súperka zopakovala.
Modlil sa dobre, pretože nasledoval ďalší
vysoký tref, ktorý zobral a pokračoval trefmi,
pretože je to vlastne jeho pracovná farba,
v ktorej jedine mohol získať deviaty zdvih.
Splnil, čo pre jeho tím znamenalo zisk 12
impov, pretože na druhom stole Martin
vyniesol ♦Q, pretože z dražby vedel o dlhých
trefoch hlavného hráča (nemala by byť na
otvorenie 2♣ šesťfarba, pokiaľ ruka nemá
drahú štvorku?).

8. rozdanie Beztromfové záväzky sa hrali na
oboch linkách, na NS dokonca až 2BT,
zrejme po dražobnom nedorozumení:
Zásah 2BT po
predchádzajúcich
dvoch pasoch
nemôže byť iné
ako výzva na
výber z dvoch nedražených farieb.
Stálo to našťastie iba 1 imp.

9. rozdanie patrí z tohto výberu medzi menej
zaujímavé (patrí medzi nepripravené). Naši
hráči skončili dražbu na úrovni 1BT. Na
prvom stole zobrali deväť zdvihov, Zuzka
spravila ešte o jeden viac a získala tak
aspoň 1 imp.
Aj keď o veľa nešlo, obrancovia nehrali
celkom optimálne. Kárový výnos je lepší ako
srdce.

10. rozdanie na oboch stoloch sa vydražili a
splnili 3NT. Tu obaja hlavní hráči zohrávali
správne, keď deviaty zdvih hľadali v trefoch
(spoľahli sa na delenie 3-3).
Ak by sa rozhodli získať ich v srdciach (eso
pred KQ), neuspeli by.
V turnaji, z ktorého je ukážka, sa HH takto
rozhodol a dopadol zle. Prvú srdcovú figúru
obrana prepustila, na čo HH sa vrátil do ruky
pikom a expas zopakoval. Ten nesedel a po
piku prišiel o záväzok.

11. rozdanie je potvrdením, že ešte treba
veľa tvrdej prípravy ako v dražbe tak i v
zohrávke, aby ste dosahovali dobré výsledky.
Pozrite si dražbu na prvom stole:
Načo je hláška
3♦? Juh presa
vidí, že o všetky
štyri farby je
postarané, teda
zostáva iba 3BT. A aj sever sa nemusel
unáhliť, ak sa bál dražených pík. Na to je
cuebid 3♠, ktorý je dopytom na zádrž. Až pri
jej absencii sa mohol vrátiť k dlhým trefom.

Na druhom stole takúto chybu v dražbe „vyznamenal“ pri zohrávke. V tímovej súťaži
je treba záväzok splniť a to i za cenu straty zdvihu – skrátka bezpečnosť je
nadovšetko. A to nehovorím o tom, že záväzok bol kontrovaný, čo ešte umocňuje
uplatnenie bezpečnej zohrávky so ziskom peknej hromádky impov. Tu tím prišiel
o desať! A stačilo tak málo - po vzatí vynesenej ♠Q prvý tref prepustiť a nie je
problém ani s delením 4-0, ako v tomto rozdaní.
Jedinou útechou môže byť, že niečo podobné sa stalo i vo vážnom zápase, pretože
obranca bez váhania položil na prvý vynesený tref dámu, na ktorú sa HH ulakomil.
Spomínam tento prípad preto, že takéto zahrania sú veľmi účinné, ak na stole nie je
žiadny bočný vstup.
Napr. ak na stole je v BT hre: A J 10 9 8 (bez vedľajšieho vstupu) a vy pred ňou máte
Q 6 5 a nepridáte dámu na malú z ruky, premeškáte šancu znechutiť život HH (čo ak
uverí, že máte KQ, prepustí a impas zopakuje ku kráľovi partnera – a nezíska vo
farbe ani zdvih).

12. rozdanie Toto posledné rozdanie je
pokračovaním dražobných zmätkov. Nebol
vylicitovaný srdcový slem a na jednom stole
dokonca ani hra. Dražby:
Tu obaja partneri
veľmi podcenili
situáciu. Nemohli
skúsiť cuebidy?
Tu mala partnerka
odsúhlasiť srdcia
a potom cuebidy. Ale
aspoň hra ☺.
Zohrávka je zdanlivo banálna, ale ak na stoličke severu je dobrý obranca, dokáže
hlavnému hráčovi skomplikovať život. Kto ním chce byť, v žiadnom prípade nesmie
ihneď pri prvom tromfovom impase brať kráľom (dokonca ani keby bol druhý). HH sa
vráti ďalším károm na stôl a impas zopakuje. Po jeho neúspechu už nemá vstup na
sediaci pikový impas – bez jednej. Musím pochváliť aktérov pri druhom stole (až na
dražbu), pretože Juro prvý tromfový zdvih kráľom nebral. Majka, ktorá zohrávala,
s typickou ženskou intuíciou upustila od opakovania srdcového impasu a rozhodla sa
pre pikový impas a dvanásť zdvihov bolo doma. Neviem či by tak postupovala, keby
bol vydražený slem (srdcový impas mohol sedieť a pikový nie). Na prvom stole HH
nemal problémy, pretože obranca prvý tromf neprepustil.
Výsledok zápasu: 22:8 pre družstvo Kubica-Vodička a Jakabšic-Kvoček
Ďalší zápas sa uskutoční opäť v pondelok 14. februára o 19:00 hod.
Družstvá nastúpia v inom zložení. Konkrétne v 2. kole sa bude hrať nasledovne:
Stôl č. 1: Kubica-Vodička (EW) a Jakabšic-Kvoček (NS)
Stôl č. 2: Vajdová-Závodská (EW) a Strúčka-Žiak (NS)
IT

