Milí priatelia!
V tesnom slede po úspešnom zápase s Havířovom pokračovali i naše pondelkové
tréningy. Žiaľ podobne ako minulý týždeň sa nemohol zúčastniť pár Kubica-Vodička.
Zastúpila ich dámska dvojica Katka Tichá (reprezentantka ČR) s Majou Vajdovou.
Štyl zápasov ako i výber rozdaní je stále rovnaký. Teda v každom kole je zloženie
družstiev iné. Hrá sa na 12 rozdaní, z ktorých je vždy 5 až 6 pripravených (červený
názov) so zámerom zlepšiť techniku hry. Preto je táto analýza zameraná hlavne na
ne. U zvyšných (čierny názov), ktoré vygeneroval počítač, upozorním iba na ev.
výrazné odchýlky od normálu.
Poďme sa pozrieť čo všetko sa udialo.
1. rozdanie bolo bodovo úplne vyrovnané
a napriek tomu prinieslo temer slemový zisk
pre Nitriansky kraj (posilnený Havířovom☺).
Na prvom stole zohrávala Majka 2♦, ktoré s
pomocou Trnavčanov i splnila. Málokedy sú
dobré výnosy spod kráľa (♣4); tu to umožnilo
vypracovať si tref, ktorý bol ôsmym zdvihom.
Na druhom stole bola dražba živšia so zlým
koncom pre NS, pretože nereálny záväzok
2BT Matej okontroval, ktoré HH nezohrával
najlepšie a i preto padol až trikrát za 500.

3. rozdanie je už druhé s vyrovnaným
počtom bodov na oboch linkách a zdá sa, že
to niektorým robí problémy v dražbe a nielen
v nej.

Na EW sa dajú splniť 2BT, ktoré na jednom
stole nevydražili (nechali hrať 2♠) a na
ďalšom nesplnili ani 1BT. HH zobral pikový
výnos a odohral oba vysoké trefy na stole,
čím prišiel minimálne o jeden trefový zdvih,
ako i vstup na stôl.

4. rozdanie vďaka výborným káram ako
i figúram v čiernych farbách umožňuje
splnenie 3BT (i 5♦). Piešťanci sa uspokojili
iba s 3♦. S nemal odvahu doraziť na celú
hru, aj keď sa nemusel obávať sŕdc (partner
ich dražil), drží súperove piky a má výbornú
pracovnú farbu – a hlavne hrá sa na impy,
ktorých strata nebola zanedbateľná (11).
Dražby na oboch stoloch:

2. rozdanie je v znamení červených farieb;
je možné uhrať ako 4♥, tak i 5♦.
Na jednom stole dražili dobre, ale nezobrali
potrebných desať srdcových zdvihov a na
druhom naopak.

V prípade nedodraženého kárového záväzku
bola chyba v rebide, ktorý mal byť výraznejší
(skok na 3♦ ev. i cuebid 3♣).
Pozrime sa na záväzok 4♥. Obrana začne
s dvomi vysokými trefmi. Zdá sa, že záväzok
je bezpečný (pokiaľ nevidíme karty súperov).
Prečo teda neprebiť druhý tref tromfom, nedotromfovať a štyri kára spolu s ♥A dajú
potrebných desať zdvihov. Žiaľ S nepriznáva tromf už v druhom kole (sú delené 5-1)
a HH je odrazu kratší o tromf. V tejto situácii sa je možné so záväzkom rozlúčiť. Ak si
HH uvedomí, že svoje dve stratové piky nemá na čo zahodiť, tak prečotak neurobiť
na trefové a neskrátiť sa zbytočne v tromfoch pre prípad, že budú u súperov delené
tak, ako v tomto rozdaní.

5. rozdanie je vyslovene slemové – okrem
pík sa dá uhrať v každej inej farbe i v BT.
Dievčatá vydražili i splnili 6♦.
Na druhom stole došli do bodovo výhodnejších 6BT. Zohrávka však nebola technicky
zvládnutá. Pozrime sa na jej priebeh. Pri jej
plánovaní sa vychádza z toho, že je tu desať
istých zdvihov, teda stačí v jednej z lacných
farieb vyrobiť dva ďalšie.
HH začal dobre, zobral výnos ♥J na stole
a rozhodol sa správne pre dlhšiu z oboch
lacných – odohral ♦A z E vypadol ♦J. Ak by
HH hral na topy, dalo by sa mu prepáčiť, že
odohral i ♦K s tým, že ak vypadne i dáma je
tu 13 zdvihov. Hrá sa ale na impy, kedy je

najdôležitejšie splniť a obzvlášť ak ide o slem. Bolo teda treba pokračovať bezpečne
a to nie kráľom ale malou proti ♦10, v ktorom prípade je zaručené, že zvyšné kára
budú jeho. W síce zoberie desiatku dámou, ale jeho 9-7 budú v impase proti K-8.
HH mohol aj po chybe s odohratím ♦K záväzok splniť, keby nebol podľahol panike
(začal odohrávať bočné zdvihy) a uvedomil si, že keď neuspel v kárach je už iba
šanca v trefoch a to, že ♣Q sedí. Mal urobiť impas a zinkasoval by všetkých 13
zdvihov. Miesto zisku jeho tím stratil 17 impov.

6. rozdanie sa nevydarilo po dražobnej a ani
po hernej stránke (obom stranám).
Na prvom stole N miesto
kontry na 3♠ sa rozhodol
pre 3BT. Dobrá obrana
ho poráža dvakrát (výnos
♠6 a návrat s ♣3) a bez
dvoch. Obrana ale darovala 2 zdvihy (výnos ♣10 a prepustená ♦Q)
a N sa potešil zo svojej zlej dražby.
Na druhom stole sa W
v druhej hre silil do kár,
ktoré padol až štyrikrát
(o dve navyše) a mal
šťastie, že bez kontry (tú by opäť dostal i keby sa vrátil k pikám).
Aj preto po obojstranných chybách je remíza spravodlivá.

7. rozdanie neprinieslo nič vzrušujúce, ale
mohlo. Na oboch stoloch vydražili 3BT, ktoré
splnili i s dvomi nadzdvihmi napriek tomu, že
záväzok nezohrávali bezpečne.
Zohrávka bola identická, t.j. po výnose ♥2
HH dal zo stola malú, E bral kráľom a úplne
mechanický vrátil srdce. Keby sa hráč na E
na chvíľu zamyslel, možno by si uvedomil, že
veľa sŕdc obrana asi nezíska (dvojka naznačovala, že W ich má štyri). Na stole je vidieť
slabinu v kárach, teda keby E zmenil útok na
kárový HH by nesplnil.
V inom zápase by sa to mohlo stať a preto
naučte sa zohrávať bezpečne. Srdcový
výnos treba brať ihneď esom a oželieť istý
zdvih na ♥Q. A hneď sa zamerať na svoju pracovnú farbu (trefy) a preto nasleduje
♣10 zo stola. Aj keď ♣Q nesedí splní, pretože ev. vynesené káro neprepúšťa, ale
berie esom (obava z ev. podohratia sŕdc) a zinkasuje svojich deväť zdvihov

8. rozdanie je poučné hlavne z hľadiska
súťažnej dražby.
W na oboch stoloch ju otvoril hláškou 1♥,
ktorú partneri zvýšili na 2♥. Dievčatá ju
odpasovali a navyše nechali Jurajovi dva
nadzdvihy, keď nebránili presne (už výnos od
pikového kráľa zadal zdvih i tempo).
Na druhom stole Jozef
(na rozdiel od nich)
správne a Ivan piky
potvrdil. Záväzok 2♠ sa
dá splniť rovnako, ako
súperi svoje 2♥. Platí to známe „kto má piky,
má winiki“. Ale miesto toho, aby sa uspokojili
s tým, že vytlačili protivníkov na tretí stupeň, zbytočne ich predražili na 3♠ a miesto
zisku družstvo prišlo o 3 impy..

9. rozdanie a opäť je tu anomália ako tomu
bolo i v rozdaní č. 2, t.j. správne vydražený
záväzok HH padol a naopak.
Najprv k záväzku 3BT. Prišiel samozrejmý
výnos ♥J, na ktorý sa E „zabudol“ odblokovať (pridal ♥2), čo iste potešilo HH, ktorý si
po odovzdaní štyroch sŕdc stiahol svojich
deväť zdvihov.
S korektnými 4♠ HH neuspela. Obrana po
stiahnutí dvoch sŕdc pokračovala trefom.
Kameňom úrazu bolo rozohranie tromfovej
farby. Keďže v bočných farbách sa už nič
nestratí, ostáva jediný problém a to neprísť
o dva tromfové zdvihy. Zahrať piku ku ♠K
(ako sa stalo v tomto rozdaní) s úmyslom
impasovať v ďalšom kole je veľký omyl. Bolo by to správne iba v prípade, ak je
potrebné získať všetky tromfové zdvihy. Ak môžeme stratiť jeden, ale v žiadnom
prípade nie dva, je tu k dispozícii bezpečné rozohranie tejto farebnej kombinácie.
Treba odohrať ♠A, pokračovať malou a tesne nadbiť tromf od W (napr. malú s ♠9).
Pokiaľ E zoberie, potom sú tromfy delené 3-2 a je po probléme. Ak W neprizná, berie
zdvih s ♠K a zrealizuje expas k ♠J.
Zapamätajte si! Ak je na linke osem alebo deväť kariet vo farbe, v ktorej chýba dáma
s desiatkou a eso a kráľ sú na opačných stranách, odohráme najprv vysokú figúru
z ruky, v ktorej je J a pokračujeme malou. Ak obranca prizná malú, nasadíme
deviatku!
Tým sa zabezpečíme proti distribúcii 4-1 s Q 10 x x u hociktorého obrancu.

10. rozdanie bolo z hľadiska dražby bez
väčších problémov.
Na oboch stoloch prišiel prirodzený výnos
♠Q, po ktorom je možné vziať až 12 zdvihov
(pri trefovom by to nešlo).
Opäť sa potvrdilo, že nie všetci majú jasno
ako bezpečne rozohrávať farby. Ani na
jednom zo stolov to HH nezvládli a odovzdali
v tromfoch až dva zdvihy (ako dobre, že
nedošli do slemu☺). O dva tromfové zdvihy
prišli preto, že najprv stiahli ♥A, čo nesmú
urobiť v žiadnom prípade, pokiaľ chcú tromfy
rozohrať bezpečne (s jednou stratou). Juh
farbu nepriznal; K-J sú zdvihmi súpera.
Zapamätajte si, že ak pri desiatich kartách na linke nám chýba kráľ a dolník a eso
a dáma nie sú na jednej ruke, vynášame malú kartu a ak súper pridá, nadbíjame čo
najnižšie.

11. rozdanie charakterizovali nevyvážené
ruky na linke NS, čo Katka využila na blok
4♠, ktoré zohrávala s kontrou bez dvoch.
Na druhom stole prišlo otvorenie 1♠, po
ktorom Nitrančania vydražili korektné 3BT,
ktoré W splnil, ale mohol i s nadzdvihom (po
trefovom výnose a stiahnutí sŕdc zahrať ♦A
a malým károm pustiť S do ruky).
Pikový blok bol v tomto rozdaní úspešný
a priniesol 3 impy.

12. rozdanie nie je vhodné pre BT záväzky i
keď sa hrali na oboch stoloch.
Štyri malé piky zádržou iste nie sú (súperi ich
dražili), čo však nezabránilo tomu, aby na
oboch stoloch neodzneli BT hlášky. Jozef to
zariskoval a zohrával až 3BT. Je zrejmé, že
obrana si stiahla svojich 5 pikových zdvihov.
Na druhom stole dievčatá neboli až tak dobre
naladené a po 1BT už nešli vyššie. To sa im
v tomto prípade vyplatilo (5 impov).
Tento príklad bol vzatý z turnajovej praxe,
kde linka EW vydražila „ťažkých“ 5♣, ktoré

HH brilantne splnil. Je to poučné rozdanie a preto sa pri ňom na záver zastavíme.
Stručne k dražbe. Po otvorení 1♣ a zásahu súpera 1♠, partner na rozdiel od tých
našich nepasoval, ale ukázal svoju výbornú farbu - 2♦ (po zásahu už takáto odpoveď
nemusí reprezentovať väčšiu silu). Prišiel cuebid 2♠ (máš pikovú zádrž?). Partner ju
nemá, tak ukázal svoju druhú farbu (3♣). Otvárateľ našiel zhodu a skúsil 5♣.
Záväzok je možné poraziť, ale kto vynesie malý tromf od štvrtého J? To by musel
vidieť všetky karty a presvedčiť sa, že ♣10 má partner☺.
Prišiel prirodzený výnos ♠A, načo sa obranca zamyslel a zmenil na ♦8 (veľmi dobré
pre prípad, že HH má v ruke dve kára). HH berie a prebíja piku. Zo stola malý tref,
pokrytý desiatkou.
A teraz prišlo elegantné riešenie situácie. HH prepúšťa! A súperi sú úplne bezmocní.
S zahral srdce, HH berie esom, prebíja druhú piku, dotromfuje a stiahne si všetky
svoje kára. Zobral teda tri tromfy, jedno srdce, päť kár a dva pikové prebitky – spolu
11 zdvihov a top.
Touto hrou sa HH poistil proti nepriaznivému deleniu tromfov. Dôležité bolo prepustiť
tromfový zdvih po prvom prebitku, neskôr už by to nemalo efekt (zanalyzujte si to).
A ako ste si iste všimli, dnešné pripravené rozdania mali tentoraz zhodnú tematiku,
ktorou je BEZPEČNÁ ZOHRÁVKA. A dobre som urobil. Azda vás to bude inšpirovať
k jej hlbšiemu štúdiu. Oplatí sa vám to.
Výsledok zápasu:
Nitriansky kraj (Strúčka Jakub-Žiak Matej a Vajdová Mária-Tichá Katka)
21 VP
Trnavský kraj (Melicher Jozef-Straka Ivan a Kvoček Juraj-Jakabšic Jakub) 9 VP

Štvrtý cyklus prípravných zápasov ukončíme posledným 3. kolom
v pondelok 20. júna o 19:00 hod.
Všetkých zdraví
I.T.

