Milí priatelia!
Dnešným zápasom sme skončili druhú sériu našich prípravných stretnutí. Dnes
sme sa „trápili“ s rozdaniami, z ktorých bolo sedem pripravených (s červeným
úvodom) a päť náhodne vygenerovaných. Tie špeciálne vybrané väčšinou neboli
ľahké, ale dúfam, že boli pre vás prínosné a že vás i inšpirovali k štúdiu teórie, čo
veľmi potrebujete.
Ale poďme sa pozrieť na zohrané rozdania.
V 1. rozdaní oba páry dražili piky. Ale hrali
sa na každom stole z inej strany. Iróniou je,
že z E sa celoherný záväzok pri presnej
obrane splniť nedá, ale dievčatá ho vydražili.
Dá sa však splniť z W, ale zohrával sa iba
čiastkový záväzok.

Zuzka zohrávala z „nesprávnej“ strany ale
splnila, pretože prirodzený výnos ♥A umožní
HH zmazať si tri trefy (dve na kára a jedno
na vypracované srdce).

2. rozdanie bolo remízové. Na oboch stoloch
došli páry do záväzku 4♥, ktorý treba dražiť,
ale ťažko sa dajú splniť. Treba odovzdať dva
kárové zdvihy, piku a tromf.
Toto rozdanie je z turnajovej praxe. Pozrite si
ho, je to veľmi poučné..
Prišiel výnos ♠9, rovnako ako na stole č.1.
Zo stolu dáma, ktorú N prikryl kráľom a HH
zobral v ruke esom. Stiahol dva vysoké
tromfy, žiaľ neboli delené 2-2, ak by boli, už
by nebol žiadny problém. Pozrel sa na trefy
(♣A, ♣K a malý prebitý v ruke); delili sa 3-3.
Prešiel na ♠J na stôl a na štvrtý tref si zahodil
stratovú piku. Obrana má v tejto chvíli nárok
iba na tromfovú dámu a dve kára.
Týmto postupom mohol HH splniť.
Treba však konštatovať, že obrana v spomínanom i našom turnaji sa unáhlila, keď
prikryla ♠Q kráľom. Veľmi často je účinné zabudnúť na známu poučku „figúra na
figúru“, ak vidíte, že sú v slede – prikrýva sa až tá druhá. Ak prvá, potom sa ihneď
vyrobí vstup na stôl, potrebný na odohratie dlhej farby, ak to hrozí. A tu to hrozilo,
obzvlášť ak obranca vidí jej priaznivé delenie (má v nej tri karty). Teda keby bol prvú
piku prepustil, už by sa hlavný hráč na stôl po vypracovaní trefov nedostal.
Na druhom stole Adam vyniesol tref, čo zobralo šancu HH splniť – strate piky sa už
zabrániť nedá.

3. rozdanie a opäť rovnaký výsledok na
oboch stoloch. Hráči na NS plnili 2♣, pretože
súperi na EW neboli príliš iniciatívni - na ich
linke sa dajú uhrať 2♠.
Z hľadiska dražby ide o dosť zaujímavý a pre
niektorých hráčov i kontraverzný prípad. Je
veľmi dôležité, ako zareaguje E na otvorenie
1♣. Zuzka sa rozhodla pre kontru a Oldo pre
trapping pas. Oboje znemožnilo dozvedieť sa
o krásnej zhode 4-4 v pikách. Kontra je viac
diskutabilná (iba dubl v srdciach) ako pas.
A čo tak vstúpiť do dražby hláškou 1♠? Nie
je vždy dobré sa držať dogmy, že zásah
farbou musí byť vždy s min. piatimi kartami. S
tak vynikajúcou štvorkou je na takýto zásah
plné oprávnenie. Koniec koncov veľa expertov odporúča zásah so štvorfarbou, pokiaľ
sú v nej aspoň dva tophonéry (AKxx, AQxx, KQxx a extrémne i QJ10x).

4. rozdanie nebolo ničím zaujímavé.
V srdcovom záväzku sa dá zobrať 9 zdvihov,
čo Juro i zrealizoval. Nepresná zohrávka na
prvom stole (podcenenie pikového vstupu do
ruky, potrebného na prebitie kár) viedla k
strate záväzku i 6 impov.

5. rozdanie je tiež oddychové (to sú tie, ktoré
vygeneroval počítač☺).
V pikovom záväzku sa dá získať 9 zdvihov.
Hráči vydražili na oboch stoloch 4♠, čo im
nemožno vyčítať, ale distribúcia tromfov bola
proti.

6. rozdanie je zaujímavé iba tým, že je
možné v ňom splniť prakticky všetky záväzky
na druhom stupni okrem trefového.

Martin s Adamom po dražobnom nedorozumení skončili o stupeň vyššie, kde už osem
zdvihov, ktoré v rozdaní sú, nestačilo.
A tým sa séria štyroch počítačových rozdaní
za sebou končí a začínajú tie zákernejšie☺.

7. rozdanie bolo v znamení drahých farieb.
Na oboch stoloch sa hrali 4♠ i keď hra
v srdciach vyprodukuje až 11 zdvihov.
Srdcový záväzok dá o zdvih viac preto, že
nemôže dôjsť k prebitku.
Adam urobil nadzdvih i v pikovej hre. Síce
prišiel zo štartu o dva zdvihy (♥A a prebitok),
ale v závere zohrávky sa mu podarilo zbaviť
stratového trefu na kára, pretože súperi si
včas neodtiahli ♣A; Juraj namiesto trefu vrátil
tromf, čím odbremenil HH od hádania, kde je
tromfová dáma.
Rovnako tak Matej nemal o ♠Q starosť,
pretože obrana mu po ♣A vyniesla ďalšie
srdce a keďže W neprebil s dámou, bolo viac
ako jasné, že ju nemá.
Keby nebol tejto pomoci HH by mal dilemu – impasovať či hrať na vypadnutie dámy
(môže sa zdať pravdepodobnejšie, že W popri singl ♥2 má dlhšie piky a tým i väčšia
možnosť, že prebíjal od dámy). HH by však mala pomôcť logika – ak sa E dostane
po ♣A na zdvih a vráti napr. tref, dá sa predpokladať, že ♠Q je u neho, pretože ináč
by vrátil srdce v nádeji, že dáma je na W a teda môže prebitkom urobiť zdvih.
.

8. rozdanie a sme svedkami nepochopiteľných dražieb na oboch stoloch

Zdá sa, že dievčatá ju v slemovej oblasti ešte
nemajú dobre prepracovanú, pretože zohrávali iba čiastkový záväzok miesto slemu 6BT
ev. 6♦. A to iba na šiestich tromfoch (a bez
troch); stálo to 11 impov. K nedorozumeniu
zrejme došlo kvôli nepochopeniu hlášky 4♣,
ktorá pravdepodobne mala byť cuebidom.
Na druhom stole bol E po bloku 3♠ asi v rozpakoch, čo so svojou veľkou silou. Videl,
že v kárach je zhoda a preto v nich skočil na 5♦, ktoré partner odpasoval. Po jeho
otvorení a s 18 b. a skvelými kontrolami (3 esá a kráľ) mal dražiť ináč – trebárs skúsiť
Blackwooda ev. kontru.
Na významnom zahraničnom turnaji väčšina hráčov na W zohrávala záväzok 6BT,
po výnose ♠K. Videli, že okrem ♠A majú po tri isté zdvihy v srdciach a trefoch, takže
nutne potrebujú získať všetkých päť kárových zdvihov. Súperi majú zrejme po výraznom pikovom bloku dosť nevyvážené ruky, takže museli počítať s tým, že i kritické
kára môžu byť delené nepriaznivo. A v takom prípade budú asi dlhšie (a i s dámou)
na E. Tak uvažovalo viacero hráčov a padli, pretože sa rozhodli vyimpasovať dámu
východu. To isté sme videli i v našom turnaji, ale Juraj zohrával iba 5♦, takže sa nič
hrozného nestalo☺. Je to logická úvaha, ale nevylučuje, že kára môžu byť i 2-2.
Experti však nenechali nič na náhodu a rozhodli sa využiť informáciu o extrémnej
dĺžke pík na W k dopočítaniu distribúcie. Začali tým, že prepustili ♠K! (ak je isté, že
jeden zdvih je treba odovzdať, zvyčajne je dobré tak urobiť ihneď). V druhom kole pík
E nepriznal, takže HH sa uistil, že W blokoval so sedemfarbou. Teraz už iba stačilo
odohrať si svoje tri isté zdvihy v srdciach a trefoch. V oboch prípadoch W tretíkrát
nepriznával, takže distribúcia jeho ruky bola viac ako jasná (7222). S istotou odohrali
dve najvyššie kára a tešili sa z dobrého výsledku (mnohí padli zo 6♦, ktoré tam sú,
ale uvedený „test“ uplatniť nemohli).

9. rozdanie V tom minulom sa dali uhrať dva
rôzne slemy, ale v tomto až tri (6NT, 6♥, 6♣).

Matej beztromfový slem uhral, keď uhádol
polohu ♣Q (možný obojstranný impas).
Na druhom stole sa hral trefový, v ktorom HH
nemal šťastnú ruku a rozhodol sa pre delenie
trefov 2-2. Nevyšlo to, pretože srdcový impas
nesedel.
Nie je to ľahké rozdanie a treba ho zohrávať
i s trochou rizika. Po károvom výnose, malá

pika ku ♠K a tref k ♣A (ako v našom prípade). A teraz za predpokladu, že obaja
priznajú treba stiahnúť ♠A a prebiť tretiu piku. Teraz odohrať obe zvyšné kára a
vyniesť ♣J a z ruky malá a to i v prípade, keby sa ukázalo, že W už trefy nemá
(potom už pomôže iba srdcový impas).
Ak ♣J drží, záver je jednoduchý – odovzdá sa už iba srdce. A ak je dubl tromfová
dáma na E, potom v prípade, že mal iba tri piky je v koncoch. Výnos červenej farby
dáva dvanásty zdvih. A ak má HH smolu, že E mal pôvodne 4 piky, môže sa HH ešte
zachrániť, ak by mu sedel srdcový impas.
Ozaj ťažké rozdanie pre tých, čo nemajú šťastie na dámy☺.

10. rozdanie odhalilo veľké nedostatky ako
v dražbe, tak i zohrávke a obrane. V dražbe
sa dievčatá vyšplhali až na 6BT a nevyznamenali sa ani v zohrávke a padli až štyrikrát.
napriek priaznivému trefovému výnosu.
Trnavčania vydražili korektné 3NT (dajú sa
uhrať i 4♠), ale zohrávka nebola o nič lepšia
ako na prvom stole, ale obrana láskavo
pomohla, takže splnili.
Čo sa udialo na druhom stole a kde boli
kľúčové chyby? Po prirodzenom srdcovom
výnose je E v ruke a správne sa zameria na
károvú farbu, ktorá pri prívetivom delení (3-2)
dodá potrebný počet zdvihov na splnenie a aj
niečo navyše. E ju začal rozohrávať veľmi
rýchlo – vyložil na stôl ♦A. Je to štandardný postup, ktorý pomáha objaviť singl honér
na N. Ale tu na to treba zabudnúť. Ak sa kára delia 4-1 (čo nie je až tak zriedkavé),
musí zvyšné zdvihy vypracovať v trefoch a na to potrebuje do ruky dva vstupy. Po
zbrklom odohraní ♦A už ostáva iba jeden a to nestačí a HH nesplní. Resp. splní ak
príde pomoc od súpera. A tá prišla. N nevrátil srdce, ale tref, teda farbu, ktorú by si
už bez pomoci nikdy nevypracoval.
Správny postup zohrávky je teda: začať malým károm z ruky ku ♦K a teraz káro zpäť
ku ♦A. Ak sa kára delia nie je problém (odovzdá sa tretie). Ak niektorý neprizná (náš
prípad) je eso prvým vstupom na vypracovanie trefov. Najlepšie je potom zahrať
malý tref a je splnené, ak sa trefy delia 4-4 (ev. i 5-3, ak je J s 10 pri troch).

11. rozdanie je veľmi zaujímavé z hľadiska
obrany. Hrali sa 3NT, ktoré boli vydražené
korektne (na linke je 26 b.), avšak nie je ich
možné pri perfektnej obrane splniť.
Nitrančania „vďaka“ svojmu systému
záväzok zohrávali z opačnej strany (N), čo im
tentokrát veľmi pomohlo, pretože po výnose
♥A už majú splnené, pretože obrana už urobí
iba 3 srdcia a 1 káro (HH získal nadzdvih,
keď v druhom zdvihu E nepochopiteľne
pokračovala malým srdcom).

Na druhom stole prišiel trefový výnos a HH tiež už nemal problém. A prečo
neprišiel porážajúci srdcový? Nuž preto, že E v dražbe zatajil svoje vynikajúce srdcia
a dal prednosť kontre.
A mohol sa presláviť, keby po výnose ♥6, ktorý by určite prišiel, začal uvažovať a
dospel by k záveru, že partner nemá žiadnu vyššiu, teda že HH má v srdciach J987,
po čom by možno prvé srdce prepustil. Odohrať vysoké srdcia, ak nemá bočný vstup
a kým ma partner ešte jedno srdce (ktoré zlikviduje záväzok), by pomohlo iba HH.

12. rozdanie trochu zmiernilo krutú porážku
zmiešaného družstva. Na oboch stoloch boli
vydražené 3NT, ktoré po pikovom výnose nie
je možné splniť (ale sú tam zo strany E hry
v oboch lacných farbách).
Dievčatá však splnili nesplniteľný záväzok.
Hrali to po pikovom výnose štandartne, t.j.
odovzdali káro, načo obrana vyrazila HH
poslednú pikovú zádrž. A že prepúšťanie sa
vždy nevypláca potvrdilo i toto rozdanie HH
skôr či neskôr musel zahrať tref, ktorý bol
dievčatám galantne prepustený a daroval im
deviaty zdvih. A vypracované piky sa už
neuplatnili..
Ale vinníka môže potešiť to, že aj výborný
hráč môže nechať splniť takýto záväzok, ak narazí na rafinovaného HH, čo sa aj
v praxi stalo. Po zobraní pikového výnosu na stole zahral ♣J, ktorého S prepustil.
V tejto počiatočnej fáze partie (na rozdiel od nášho prípadu) to ešte môže prejsť. A aj
prešlo. HH samozrejme už v trefoch nepokračoval, zmenil na kára a splnil. Jeho ♣J
ukradol potrebný deviaty zdvih.

Ešte zopár poznámok na záver druhej série.
Dnešný zápas nezastihol dievčatá v najlepšej forme, takže ich aktuálny tím utrpel
vysokú porážku. Nezopakovali tak dobrý výkon z prvej série, ktorú vyhrali.
V dražbe nie je ešte všetko dokonalé, ale badať menší pokrok. Veľa úsilia bude
ešte treba na prekonanie technických nedostatkov. Ale od toho sú tieto analýzy, aby
ukázali kde treba pritvrdiť.
Niektoré zohrávky ale stále budia dojem, ako by im chýbala koncepcia. Na vašej
úrovni sa už nedá hrať zdvih od zdvihu, ale iba s presným plánom. Ale všetci, ktorí
ste účastníkmi týchto tréningových turnajov, ste schopní nedostatky v hre postupne
odstraňovať a som presvedčený že táto vaša generácia bude úspešná a to nielen na
Slovensku.
Svoje rozdania máte v adresári BBO. Celkový pohľad na všetky ostatné sú
dočasne na:
http://www.bridgebase.com/myhands/
Výsledok zápasu: 24:6 pre družstvo Strúčka-Žiak a Jakabšic-Kvoček

Celkový výsledok druhej série:
1.-2. Strúčka-Žiak
52 VP
1.-2. Jakabšic-Kvoček
52 VP
3. Kubica-Vodička
50 VP
4. Vajdová-Závodská 22 VP

Prvý zápas tretej série sa uskutoční opäť v pondelok 21. marca o 19:00 hod.
Všetkých zdraví
I.T.

