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Sezon treningowy za nami. Teraz czas mistrzostw, zresztą
nie tylko brydżowych, które zweryfikują stan świadomości
poszczególnych ośrodków dowodzenia. Mimo kryzysu
udało się utrzymać status quo, co powinno cieszyć.
Szkoda tylko wzorcowego memoriału Henryka Gagatka
w Bytomiu ze znakomitą pracą sędziów, świetnymi nagrodami i bardzo dobrą organizacją. Wszyscy lubili tam jeździć,
głównie z powodu cennych łupów, choć pewnie także ze
względów sportowych. Przyczyną odwołania tej potrzebnej
imprezy była kolizja kalendarza, w którym nałożyły się

na siebie aż trzy wydarzenia, co niewątpliwie świadczy
o sporym niedowładzie decyzyjno-organizacyjnym.
Nie umiemy docenić tych, którym się chce. Bytom
był dla dzieciaków integracyjnym poligonem umiejętności.
Przez śląski chrzest bojowy przechodziła młodzież,
która dziś już coraz częściej wygrywa ze starszyzną na wielu polach bitew brydżowych. Miejmy nadzieję, że imprezę
uda się wskrzesić, wszak współzawodnictwo drużyn
to najbardziej sprawiedliwa forma brydżowej rywalizacji.
A teraz o tym, co jeszcze żyje, ba, ma się dobrze.

Szkolenie przez du˝e S jak Stasikówka
Zanim do Stasikówki zjechali najlepsi trenerzy i juniorzy, odbył się małopolski obóz
brydżowy dla niezaawansowanych, który
pozostawił przyjemnie wspomnienia. Siedemdziesięciu uczestników mogło się nie
tylko zrelaksować, ale też podszkolić. Program można śmiało zreferować frazą: karty, narty i żarty. Oprócz narciarskich eskapad
na stoki odbywały się treningi i zawody. Rozegrano osiem turniejów, w ramach których
zainaugurowano drugą edycję PETIT PRIX
U–15. Ponadto dla obozowiczów zorganizowano kulig i dwie dyskoteki. Oprócz Małopolan w turnusie udział wzięła 8-osobowa
grupka podkomendnych Ewy Machnik

Pierwszy etap kadry narodowej U–20, Stasikówka

z Włoszczowy, dla których była to pierwsza
okazja uczestniczenia w obozie brydżowym.
Najlepszą zawodniczką zgrupowania została Ola Pacura, obiecująca podopieczna

Agaty Kowal, reprezentująca Olimpię Kraków.
Tuż za nią uplasowali się Jakub Jezierski
odMacieja Janeczki zJockera Oświęcim iKasia Słabuszewska (Olimpia Kraków). Uczestników szkolili Agata Kowal, Ewa Machnik, Justyna Żmuda, Agnieszka Szczypczyk, Jan
Blajda, Maciej Janeczko, Grzegorz Merynda,
a także Krzysztof Ziewacz, który prowadził
również zawody sportowe. Nad całością pieczę sprawował Marcin Kuflowski, który zadbał o cenne nagrody i upominki dla wszystkich uczestników. Codzienną porcję słodyczy
zapewniła firma Bahlsen ze Skawiny.
Następny wyjazd na Górskie Granie zaplanowano w terminie 6–16.08.2012 r.


Ma∏opolski obóz kadry wojewódzkiej
i pierwszy etap kadry narodowej U–20
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W obozie dla zaawansowanych wzięli
udział najbardziej zaangażowani, którzy
oprócz kilkunastu treningów z Włodzimierzem Krysztofczykiem, Ryszardem Kiełczewskim i Leszkiem Nowakiem zagrali
w sześciu turniejach zaliczanych do klasyfikacji obozowej, na czele której stanął
Krzysztof Superson (Nixdorf Wincor
Cracovia), przed Przemysławem Pichetą
(CKiS Skawina) i Krzysztofem Ceterą
(MPEC Tarnów). Znakomity powrót
do wspólnej gry zanotowali Olga Długosz
(CKiS Skawina) i Maciej Grabiec (MPEC
Tarnów), którzy zwyciężyli w dwóch najważniejszych zawodach: w pierwszym turnieju drugiej edycji GRAND PRIX U–28 oraz
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w kończących obóz rozgrywkach
pierwszego etapu kadry narodowej U–20.
Pora zatem na dwa rozdania zwycięzców pierwszego etapu kadry, ilustrujące
ważne elementy związane z grą w turnieju. Pierwsze z zakresu wyszkolenia technicznego, a drugie o tym, że należy brać,
gdy dają.
Udane wyhamownie przed szlemikiem
nie oznaczało bynajmniej końca kłopotów. Kolejnych miała przysporzyć rozgrywka. – Jak tu nie oddać trzech kierów
– pomyślał Maciek-defetysta, który w takich przypadkach ma mało pozytywnych
myśli. Maciek Grabiec, bo o nim mowa, poradził sobie z zadaniem.
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Kontrakt: 5(S). Wist w K rozgrywający
zabił asem, odebrał atuty, odblokował A
i na K pozbył się przegrywającego trefla,
a ostatniego przebił, oczyszczając w ten sposób przedpole do najważniejszego posunięcia, jakim było zagranie kiera do dziesiątki.

Młodzieżowy Świat Brydża
Obrońca W mógł tylko bezradnie odebrać
dwie lewy i pogratulować przeciwnikowi
udanej eliminacji zakończonej wpustką. A teraz kolejne rozdanie...
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3. Makroregionalna Liga M∏odzie˝owa
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Licytacja, mimo że krótka, była jednak
burzliwa. Wynik: 1600. Taki zapis dumnie się
przyjmuje, szczególnie w turnieju na średnią. Jak jednak do tego doszło?
W

N

Olga Długosz

Nieska˝eni zaawansowanà
aparaturà licytacyjnà
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Maciek Grabiec
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ktr.
2
ktr.
rktr.
pas…
Para opraców miała tu ustalenia poparte zaufaniem, zaś para ofiar brawurowo improwizowała. Zabrakło przede wszystkim
zgodności co do znaczenia rekontry. S zaatakował A, odebrał też K i zagrał kiera
do 10 i K. Wszystko, co jeszcze mógł
wziąć rozgrywający, to dwa topy treflowe
i przebitka treflowa. – Młodzież to ma ciąg
na bramkę i hart ducha – można skwitować
za Markiem Markowskim, który kiedyś
zgrabnie porównał grę w brydża do piłki nożnej. Cóż, samobóje siłą rzeczy się zdarzają
i strzelane będą. Byle nie polskie, przynajmniej na Euro 2012. Gdy już opadną piłkarskie emocje, wrócimy do Stasiówki na kolejne zgrupowanie 16–26.08.2012. Już na nie
zapraszamy, tym bardziej że w tym czasie
gościć też będziemy reprezentację juniorów
z Danii.


Grupa zaawansowanych obozowiczów na zajęciach
z Ryszardem Kiełczewskim

Rozgrywki 3. Makroregionalnej Ligi Młodzieżowej,
Kolegium Pijarów w Krakowie

Po rozgrywkach 1. i 2. Małopolskiej
Ligi Młodzieżowej przyszła pora
na jednorocznych adeptów, którzy
w sile stu uczestników wypełnili
krakowską aulę Kolegium Pijarów.
Osiemnaście drużyn walczyło w trzech grupach ocztery miejsca premiowane awansem
dowyższej klasy rozgrywkowej. Wzawodach
wzięły udział także zespoły spoza Małopolski,
stąd rozszerzenie w nazwie imprezy. Dzięki
władzom gminnym, które zapewniły młodym
brydżystom nieodpłatny transport, izaangażowaniu pasjonatki Ewy Machnik mogły przyjechać dwie drużynki Orlika z Włoszczowy.
Nawiasem mówiąc, tak właśnie rodzi się
współpraca między ośrodkami. W lipcu planujemy najazd na Włoszczową. Wracając

do tematu, trzy drużyny przysłał Hotel Polski Mielec, z których jedna awansowała, wygrywając w cuglach, podobnie zresztą jak
CKiS II Skawina i TABU D Tarnów oraz Olimpia 6 Kraków w swoich grupach. 3. Ligę Młodzieżową wygrywa się dosyć prosto. Pomaga
w tym znajomość bilansu i dogrywanie końcówek. Zwycięzcy znają te prawidła idzięki temu mogą się cieszyć awansem. Aoto coś więcej, czyli szlemik nawagę, albo jak radzą sobie
jeszcze nieskażone zaawansowaną aparaturą licytacyjną młode dżokery z Oświęcimia.
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WAKACJE Z BRYDŻEM, czyli
GÓRSKIE GRANIE POD TATRAMI
GDZIE?
• Poronin-Stasikówka, Regionalny Ośrodek Brydża Sportowego „U Pradziada”
KIEDY?
• 6–16 sierpnia – początkujący, niezaawansowani
• 16–26 sierpnia – średnio zaawansowani, zaawansowani (w tym obozie
prawdopodobnie wezmą też udział reprezentacje Danii juniorów starszych i młodszych)
ILE?
• 750 zł (opiekunowie grup 10+ osób – gratis)
ZA CO?
• codziennie dwa treningi
• codziennie jeden turniej, w tym Otwarte Grand Prix Małopolski U–28, Otwarte Petit
Prix Małopolski U–15, Otwarte Mistrzostwa Małopolski U–20 pod patronatem wójta
gminy Poronin Bronisława Stocha
• wycieczki (Morskie Oko, Zakopane, opcjonalnie – baseny termalne)
• olimpiada obozowa (siatkówka, koszykówka, tenis stołowy i inne)
• torba z nagrodami i inne niespodzianki – dopiero na miejscu!

Szczegóły: www.tabu.tarnow.pl, www.upradziada.pl;  667 675 292
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Młodzieżowy Świat Brydża

GoÊcie
Na dobry poczàtek
z Danii
M jak Mielec
w Ma∏opolsce Ma∏e i wielkie m∏odzie˝owe oÊrodki bryd˝owe w Polsce
W dniach 8–11 marca w Skawinie gościła delegacja Duńskiej Federacji Brydża Sportowego Klaus Lund i Kristoffer
Rasmussen, którzy przylecieli do Polski
na zaproszenie Klubu Sportów Umysłowych przy MTS Piast Skawina oraz Małopolskiego Związku Brydża Sportowego.
Celem wizyty gości z Danii było pozyskanie wiedzy o systemie szkolenia młodzieży brydżowej w Polsce na przykładzie prężnie działających ośrodków
małopolskich, a następnie – zaszczepienie ich na gruncie skandynawskim.
Reprezentanci federacji duńskiej
wzięli udział w prelekcjach przygotowanych przez prezesa MTS Piast Skawina
Leszka Nowaka oraz Zarządu Małopolskiego Związku Brydża Sportowego
w osobach prezesa Witolda Stachnika,
oraz wiceprezesów Marcina Kuflowskiego i Zbigniewa Sagana.
Duńczycy wezmą także udział w letnim
obozie brydżowym. Zajęcia już przygotowują iprowadzić je będą wjęzyku angielskim dla
młodzieży z obu krajów: selekcjoner kadry
narodowej U–20 Włodzimierz Krysztofczyk
i Krzysztof Ziewacz.


Przegląd młodego wojska i oddanej mu
kadrze szkoleniowej rozpoczynamy od młodego Mielca. Przede wszystkim brydżowy
Mielec miał marzenie utworzenia sekcji
młodzieżowej z prawdziwego zdarzenia, i to
się udało, choć nie bez trudów, podejmowanych od paru lat. Do trzech razy sztuka, jak
mówi porzekadło, czyli kto nie odpuszcza,
ten wygrywa, jak to w brydżu. W Mielcu dzieciaki już grają. Na rok 2012 r. zaplanowano
wiele imprez dla młodzieży, które odbywać
się będą w przyjaznym Hotelu Polskim. Me-

cenas i zarazem prezes tamtejszego środowiska brydżowego Bogdan Rojkowicz ma oddanych sprawie ludzi i instrumenty, aby działo się dobrze. Podkarpackie ma szanse
powrócić do tradycji sprzed dwudziestu pięciu lat, kiedy to młodzież z Jarosławia sięgała potytuły mistrzowskie wkategoriach młodzieżowych. Teraz także Rzeszów ma apetyt,
ale czy wystarczy zapału Markowi Pietraszkowi? Zobaczymy, może już niebawem. Niniejsza informacja ma go zdopingować do
energicznych i skutecznych działań.


Makroregionalne Grand
Prix U–28 i Petit Prix U-15
Oświęcim 28 kwietnia
Gorlice 6 maja
Kraków 2 czerwca
Kraków 16 czerwca

Włoszczowa 21 lipca
Stasikówka 16 sierpnia
Tarnów 8 wrzesień
Mielec 20 październik
Skawina – Turniej
finałowy (listopad)

W liceum w Grybowie grają i uczniowie, i nauczyciele
Dzięki staraniom prezesa Stowarzyszenia Brydża Sportowego
ALF Adama Waśki oraz radnego powiatowego Adama Mazura udało się przekonać do brydża młodzież i nauczycieli ze szkół w Grybowie i w Starym Sączu (Małopolska).
Bardzo dobre warunki do nauki i gry w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Grottgera w Grybowie stworzyli dyrektor szkoły dr Kazimierz Solarz oraz opiekun młodych brydżystów z ramienia szkoły, nauczyciel historii dr Waldemar Pasiut.
Grająca młodzież to: Kacper Stanisz, Wojciech Foczek, Albert
Gut, Mateusz Toto, Kamil Mazurczak, Wiktor Nowak, Jacek Wroński i – uwaga! – 11-letnia Irena Pasiut. W zajęciach uczestniczą także nauczyciele: Bogusława Pasiut, Waldemar Pasiut, Grzegorz Tarasek i Paweł Zięba.
Zajęcia prowadzi szkoleniowiec PZBS Adam Waśko.
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KROK PO KROKU
Władysław Izdebski

W kolor czy w bez atu?
Mecz; NS po partii, rozdawał W. Jako
W otworzyłeś 1BA z kartą:
 K96

 D 10 7

AW3

AW32

Od partnera usłyszałeś 2 (transfer
na piki), zgłosiłeś posłusznie 2, a partner zapowiedział...
a. 3BA
W

E

1 BA
2
2
3 BA
?
Pasujesz czy wybierasz grę w piki?
Modelowy układ ręki partnera to 5332.
Ty wprawdzie masz fit pikowy, ale układ
4333 wyklucza lewę przebitkową. Na 3BA
trzeba wziąć tylko dziewięć lew, a na 4dziesięć. Poza tym 3BA są bardzo często wypuszczane pierwszym wistem. Nie powinieneś
mieć wątpliwości, iż z tą kartą właściwą decyzją jest pas.
b. 4BA
W

E

1 BA
2
2
4 BA
?
Czy 4BA są blackwoodem?
Nie! Partner ma układ 5332 i inwituje
szlemika. Gdyby partner chciał spytać o asy
na uzgodnionych pikach, to pików musiałby
mieć co najmniej sześć. Wtedy licytowałby
tak:
1BA
4

4
4BA

Ponieważ transfer 4wskazuje 6+ pików,
więc 4BA są pytaniem o 5 wartości na uzgodnionych pikach.
Co licytujesz po 4BA?
Partner zaprasza cię do szlemika. Możesz odrzucić to zaproszenie, pasując
na 4BA, zgłosić 5, które także nie niesie
aspiracji, a jedynie mówi, iż gra kolorowa powinna być lepsza od bezatutowej. Możesz
zgłosić 5BA – takie chciałbym, a boję się – od-

dając ostateczną decyzję w ręce partnera,
wreszcie z maksimum siły zapowiedzieć
szlemika w BA lub w piki.
Ponieważ masz minimum siły i rękę zorientowaną do gry bezatutowej, więc podobnie jak w wariancie a poprawną decyzją
jest pas. Niemal na pewno łatwiej będzie ci
wziąć 10 lew, grając bez atu, niż 11 w piki. Zauważ, że partner, licytując 4BA, ma bilans
bezatutowy na nieco więcej niż 11 lew
(przy twojej nadwyżce dwóch punktów chce
wziąć lew 12), tak więc jest to tzw. bezpieczny inwit. Z wzięciem 10 lew nie powinieneś
mieć raczej żadnych kłopotów.
c. 5BA
W

E

1 BA
2
2
5 BA
?
Co znaczy 5BA?
Być może myślisz, że 5BA to także inwit
do szlemika, ale nieco silniejszy od 4BA. Ale
gdy się nieco zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że stosowanie dwóch inwitów bezatutowych jest nielogiczne. Przecież 4BA silnie
namawiają do dalszej licytacji, więc otwierający, mając wątpliwości, może już z niewielką nadwyżką przyjąć zaproszenie warunkowo (nie przesądzając szlemika), tj. zgłosić
np. cuebid z fitem pikowym lub 5BA – bez fitu.
Wniosek: 5BA forsuje. Jest przystankiem na drodze do szlemika i prosi partnera
o wybór miedzy grą w piki (otwierający nie
wykluczył przecież fitu, nawet czterokartowego) a grą bez atu.
Co licytujesz po 5BA?
Partner przesądził szlemika, więc musisz go zgłosić. Odpada więc argument
z dwóch pierwszych wariantów, w których
pasując na 3/4BA, mogłeś wziąć lewę mniej,
niż licytując 4/5. Teraz musisz zgłosić zapotrzebowanie na 12 lew, a w takich przypadkach, mając kolor uzgodniony, lepiej wybrać grę kolorową. Gra kolorowa daje często
większe możliwości rozgrywkowe, np. grę

na eliminację, na wyrobienie bocznego koloru… Tak więc, mimo układu 4333, powinieneś
zapowiedzieć szlemika w piki. Oto całe rozdanie:
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Wist: 7. Masz gotowych 11 lew. Grając 6BA, zagrałbyś 10 na impas. Następnie
spróbowałbyś gry trefli górą, a nuż spadnie
singlowa lub druga dama, a następnie ponowił impas karowy. Bez jednej. Grając 6,
odebrałbyś przeciwnikom atuty, zagrał trefle górą i przebijając trzeciego, wykorzystałbyś szansę nie tylko singlowej lub drugiej
damy, ale także trzeciej.

Zapamiętaj
1. W przykładowych sekwencjach...
a. 1BA
4BA
b. 1BA
2/

2/
4BA

c. 1BA
2
2// 4BA
d. 1
2/
2BA
4BA
...i wielu podobnych – 4BA nie są blackwoodem, lecz mają charakter naturalnego
inwitu do szlemika.
2. W tego typu sekwencjach 5BA jest forsujące, zostawia przestrzeń do wyboru miedzy grą bez atu a kolorową.
3. Jeśli szlemik jest przesądzony i masz
wybór między grą kolorową a bez atu – skłaniaj się ku grze kolorowej.
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