Milí priatelia!
Naše prípravné pondelkové podujatia budeme využívať i na tímové zápasy
s vašimi rovesníkmi z iných štátov. Je to i ich isté oživenie, ale hlavne príležitosť
overiť si, ako sme na tom so svojou výkonnosťou a získavať ďalšie skúsenosti.
Našim cieľom je vybudovať silnú reprezentáciu Slovenska, ktorá by mala dať
svetu o sebe výrazne vedieť najbližšie na londýnskej Olympiáde v r. 2012. A aby
v ďalších rokoch nahradila súčasnú garnitúru reprezentantov, ktorá z hľadiska
európskeho nič neznamená, ale niektorí jej členovia sa tvária ako by boli majstrami
sveta. To nám neprekáža, ale prekážajú ich zákulisné praktiky, ktorými sa snažia
narušiť vašu súdržnosť (tá je tiež dôležitým faktorom pre vaše budúce úspechy). Ale
to je iná kapitola.
Je pochopiteľné, že sme tieto prípravné zápasy odštartovali s našimi priateľmi
z ČR, s ktorými sa v posledných rokoch pri bridžových stolíkoch stretávame často
(Čeložnice, Hluk, Duchonka, Nitra). A samozrejme, že prvý na rade bol Havířov,
jedna z bášt mládežníckeho bridžu ČR a aj preto, že štyria príslušníci NBC sú dnes
ich členovia (včítane mňa☺).
Na strane našich priateľov boli drobné organizačné problémy, ktoré spôsobili, že
do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa zápas uskutoční už tento pondelok. Tie sa
vyriešili a verím, že sa už nebudú opakovať, takže všetci naši ôsmi hráči, ktorí sa
zúčastnia prípravy, budú včas informovaní o pripravovaných stretnutiach.
Je samozrejmé, že všetky štyri páry, ktoré sa zúčastňujú v príprave sa budú
pravidelne striedať a budeme sa snažiť, aby sa odvety hrali s inou zostavou.
V tomto sme nastúpili v zložení: Kubica-Vodička a Jakabšic-Kvoček.
Naši súperi hrali v zostave: Gallik-Janas a Botur-Kolek(Kohutová).
Som rád, že sme nesklamali a zvíťazili sme s výsledkom
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Predstavuje to rozdiel 9 impov. Nedarilo sa nám v druhej polovici, v ktorej sme
nezvládli dve obrany, čo bol obrat až o 20 impov. Nebyť toho víťazstvo by bolo
výraznejšie; na druhej strane by sme možno znechutili našich dobrých priateľov☺.
V ďalšom uvádzam iba stručný komentár k vlastnému priebehu zápasu, v prílohe
máte k nemu všetky rozdania včítane minimaxu.
Začali sme so ziskom 2 impov, keď Martin zabojoval v dražbe a postupne zvýšil
Adamov zásah 1♥ na tretí stupeň (s jedným pádom). Na druhom stole nechali hrať
3♦, ktoré Jakub splnil.
V 2. rozdaní sme zaznamenali 12 impový zisk, čo bolo najviac v celom zápase.
Vydražili sme 3BT, ktoré Adam bez problémov splnil (sú tam i 4♥). Na druhom stole
Trnavčania výrazne blokovali pikami a vytlačili súperov až na 5♥, čo už bolo príliš.
V 3. rozdaní sa súperi rozišli zmierlivo, keď prepásli slem v 6BT ev. 6♦ (plnili
3BT+ 3). Naši otvorili 1♣ a po odpovedi 1♠ prišiel skok na 2BT, načo 3BT boli
odpasované. Na linke bolo iba 28 b., ale dve dlhé farby. Ťažko sa to draží, možno
miesto 2BT bolo lepšie 3♣, po čom mohli prísť 3♦ a to by mohlo inšpirovať.
V štvrtom rozdaní obaja hráči na W otvárali blokom 2♥. Adam ukázal svoje pekné
trefy a Martin ukončil dražbu 3BT, ktoré splnil i s nadzdvihom (mohol i s dvomi, keby
sa pri rozohrávaní trefov držal sloganu „eight ever, nine never“☺). Na druhom stole
dostal Juro kontru a padol iba dvakrát (máme k dobru 4 impy).

Piate rozdanie a sú tu ďalšie 2 impy a začalo to vyzerať veľmi ružovo. Na konte
sme tak mali 20 impov a súperi žiadne. Martin vydražil 1BT a vydoloval i nadzdvih.
Mohlo to byť i lepšie, keby Jakub nepredražoval 3♣ súpera srdcami, ktoré padol
a pritom mal na neho štyri tromfy.
V 6. rozdaní prišli prvýkrát k slovu i súperi so ziskom 2 impov. Na prvom stole
naši pekne vydražili optimálne 1BT a Martin zobral osem zdvihov, ale na druhom sa
silil Jakub so slabými 4 b. a musel zohrávať 2♠ v druhej hre s dvomi pádmi.
V 7. rozdaní strácame až 7 impov, keď Trnavčania okontrovali 4♠, ktoré nie je
možné poraziť. Chlapci z Havířova bránili s 5♦, čo sa im vyplatilo. Možno ak by padli
trikrát, ale to by vyžadovalo veľmi presnú obranu. Výnos bol ♣A a teraz bolo nutné
pokračovať singlom ♥K na čo nie je jednoduché prísť (hrozí strata troch sŕdc – ešte
eso a ev. prebitok) a pokračovať napr. trefom. V konečnom dôsledku získa obrana
dva zdvihy v srdciach a po jednom v zvyšných farbách (alebo srdcový prebitok ak sa
bude HH snažiť uskutočniť tromfový impas).
V 8. rozdaní sme sa opäť dostali do tempa, keď Adam s Martinom spoľahlivo
vydražili 6♥, ktoré Adam splnil. Súperi skončili iba v celohernom záväzku, čím nám
pribudlo 11 impov.
Tým bola skončená prvá polovica zápasu, pre nás s veľmi sympatickým skóre
31:9 impov.
Po krátkej prestávke sa páry vzájomne vymenili a začala druhá polovica. Náš
súper na nás vyrukoval s jednou zmenou a tou bola Lucka Kohutová. Z ďalšieho
priebehu zápasu by sa dalo súdiť, že táto „nežná“ posila našich chlapcov akosi
vyviedla z miery☺.
V 9. rozdaní sme sa rozišli zmierlivo, keď všetci vydražili 4♠ a zobrali 12 zdvihov.
Slem tam skutočne je, ale vydražiť ho na 24 bodoch nie je jednoduché.
Aj v ďalšej 10. partii sa ešte nič mimoriadne neudialo. Ale v 11. rozdaní už došlo
k výraznej zmene, žiaľ na náš účet. Martin s Adamom vydražili a splnili 3♠, súperi sa
vyšplhali až na nereálne 4♠, ktoré splnili tiež. Výnos ♥J prevzal Jakub esom, od HH
spadla dáma. Bolo viac ako pravdepodobné, že ide o singl a teda na ♥K hrozí odhod
stratovej karty z ruky HH. Jakub to podcenil a nezahral tref ale káro a tak už nebolo
možné po odhode trefu na vysoké srdce záväzok poraziť. Stálo to 10 impov.
12. rozdanie bolo remízové, plnili sa čiastkové záväzky (2BT a 3♦) i keď podľa
minimaxu je možné uhrať i 4♠. Vydražiť ich i splniť ide iba z otvorených kariet.
V 13. rozdaní sme získali 1 imp za nadzdvih, ktorý urobil Juraj v záväzku 4♥. Aj
tu sa ukázalo aké nebezpečné sú výnosy zpod kráľa (malý tref). Adam takú chybu
neurobil, začal s kárami a keď ostal na zdvihu odišiel bezpečne tromfom (výnos od
hociktorého čierneho kráľa daruje zdvih).
V 14. rozdaní sme prišli o ďalších 10 impov. Na oboch stoloch sa vydražili 3BT,
ktoré je možné splniť iba z otvorených kariet. Veď kto by zahral po vzatí pikového
výnosu z ruky malý tref, pokiaľ nevie, že ♣K je singl? HH začali sťahovať svoje dlhé
kára a čakali na ev. chybičku obrany pri odhodoch. Žiaľ nevyvaroval sa jej Adam,
ktorý celý zápas hral veľmi precízne, ale teraz si vybral slabú chvíľku, keď v ôsmom
zdvihu si neopatrne odhodil srdce. A to mu chýbalo v štvorkartovej koncovke, ktorú
Michael Botur zohral s veľkou rutinou.
Pozrite si ju:

Táto pozícia vznikla po pikovom výnose,
následnom odohraní piatich kár, po čom išiel tref
zo stola k dáme, ktorú bral W kráľom
a vyštartoval pikom (tu došlo k nešťastnému
odhode srdca z E) a HH je v ruke, z ktorej lišiacky
zahral ♥6. Keby vyniesol napr. desiatku, W by
iste prikryl so ♥J, čo by prinútilo HH brať esom na
stole a E by mal šancu zhodnotiť situáciu
a odhodiť svojho kráľa, čo poráža záväzok.
Žiaľ Martin vynesené malé srdce nepokryl a tým
bol záväzok splnený. HH prepustil srdce a Adam
bol bezmocný. Musel brať a nech zahrá hocičo,
♣J urobí deviaty zdvih. Skvelý výkon mladého
Havířovčana, i tu vidieť dobrú prácu funkcionárov klubu s mládežou.
Toto rozdanie bolo skutočne veľmi zaujímavé a to i preto, že na opačnej linke sa
dajú splniť 4♠. No žiaden W nemal dosť odvahy ich zadražiť napriek tomu, že držal
v ruke deväť pík. Nedá sa tejto obave príliš čudovať, pretože stav hier bol nepriaznivý
(druhá proti prvej).
V predposlednom rozdaní odrábame aspoň 6 impov, keď Lucka to s agresivitou
trochu prehnala a zvýšila na 4♠ iba s 5 b. a veľmi zlou distribúciou.
Záver zápasu bol už bez emócií, keď na oboch stoloch sa zohrával záväzok 3BT,
ktorý bol splnený s nadzdvihom.
Naši milí súperi z Havířova boli veľmi zdatným súperom a čo je mne sympatické,
že dražili ostro, čo sa im i vyplatilo (pozri napr. rozdania 7 a 11)
Ďakujem obom našim dvojiciam za odvedený výkon. Dražba i zohrávka boli na
slušnej úrovni, rezervy sú ešte v obrannej činnosti.
Tešíme sa na odvetu, v ktorej nás budú reprezentovať ďalšie dva páry, ktoré sa
zúčastňujú na pondelkových tréningoch vybraných dvojíc.
Všetkých zdraví
Tatranský

