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Proponowane licytacje    link do wyników  tutaj 

 

4♣ = mocne uzgodnienie pików, nic nie mówi o treflach. 

Graczom WE może być trudno powstrzymać się przed pójściem w obronę 7♣. 

Zakładając jednak kontrakt pikowy na N, gracz E powinien wistować w trefla różnego od króla! 

Chcemy zmusić partnera do wzięcia lewy licząc, że odwróci on w kiera do przebitki. 

 

 

2♥ = słaby na 4 

3♠ = krótkość(!) pik 

4♦ = cue bid 

Gdy z licytacji słychać, że przeciwnicy nie mają cue bidu trefl, można sobie pozwolić nawet na wist 

spod asa. W tym rozdaniu zagranie 4 razy w trefla spowoduje lekką panikę u rozgrywającego. 

https://www.wawabrydz.pl/dla-czlonkow/#wyniki-wyniki


 

Gracz S pokazał układ 5-5 w starszych. 

4♣ = cue bid uzgadniający kiery (z naturalnymi treflami powiedziałby wcześniej 3♣ zamiast 2BA) 

5BA = 2 asy, dama atu i jeden król 

Aby wygrać szlema wystarczy przed pełnym ściągnięciem atutów przebić w stole pika. 

Jeśli rozgrywający o tym zapomniał, może jeszcze ustawić przymus treflowo-pikowy (idzie też 7BA). 

 

 

Gracz E pokazał słabą rękę z 5 pikami, krótkość(!) kier, jednego asa, damę atu i 0 króli. 

6♥ = „gdybyś przypadkiem miał renons, to…” 

6♠ = „ale nie mam” 



 

4♦ = mocne uzgodnienie pików, nic nie mówi o karach 

4♥, 5♣ = cue bidy 

5BA = pytanie o asy 

 

 

4BA = inwit do 6BA 

pas = minimum 



 

Przy uzgodnionych kierach gracz S pokazał układ 5-5 w czerwonych, krótkość(!) trefl i  dwa asy bez 

damy atu. 

Nie ma miejsca żeby spytać o obie kluczowe wartości (król karo, renons trefl), stąd wcześniejsza, na 

pozór bezproduktywna, odzywka 4♦ - aby dać partnerowi szansę pokazania renonsu trefl odzywką 5♣ 

(partner jednak nie miał nic więcej do pokazania). 

W rozgrywce, po tylko dwukrotnym zebraniu atutów należy zacząć grać w kara – jeśli kara dzielą się 

3-2, nic nam się nie stanie i za chwilę dokończymy atutowanie. Ta rozgrywka uruchamia dodatkową 

szansę wygrania przy podziale kar 4-1, o ile krótkość karo jest przy dwóch kierach. 

 

 

2BA = 15-17, układ 5332 

4♣ = zwykły cue bid (o braku krótkości poinformowaliśmy już odzywką 2BA) 

Kara nie były uprzejme podzielić się 3-3, więc rozgrywający musi przebić karo i oddać kiera (wpust). 



 

5♠ = inwit do szlemika bez zatrzymania kier 

6♠ = „luzik, ja mam zatrzymanie” 

Opłacalną obroną jest 7♥x (800 do 1430), ale czy można być pewnym, że WE wiedzą co robią? 

 

 

3♦ = co najmniej inwit z fitem (niektóre pary stosują 2BA jako forsing z fitem) 

5♦ = blackwood wyłączeniowy 

6♦ = 2 asy, dama atu, jeden król 

7♥ = powinno wystarczyć, w najgorszym razie zaimpasuję trefla 

I rzeczywiście okazuje się, że trzeba rozwiązać problem treflowy. Po wejściu 2♦ faworytem do 

posiadania damy trefl jest gracz S (punkty), ale nic nie szkodzi przeciągnąć figury pik i atuty do 

spodu. Przy założeniu, że S ma ♦AK (to raczej pewne), ustawi się tzw. przymus wyjaśniający – aby 

nie wyrobić ♦Q w stole, gracz S musi się pozbyć paru trefli i wtedy już nie musimy impasować damy. 



 

Licytacja przy założeniu stosowania otwarcia precision (stąd nie 2♣ acol). 

2♠ = 5+ ♠, 18+ punktów (S nie ma starszej czwórki) 

3♠ = lepsze uzgodnienie (4♠ byłoby najsłabsze) 

4BA = o asy, choć w tym przypadku tylko przejściowo przed pytaniem o ♠Q 

5♠ = brak damy atu 

Przy podziale pików 2-2 wychodzi szlem. Jednak przy podziale 3-1 problemem staje się już wygranie 

szlemika – brak łatwego dojścia do stołu, gdzie czekają 3 wysokie karty do wyrzucenia kar z ręki nań. 

Prawidłowa rozgrywka szlemika po wiście w kolor młodszy to: ♠A, ♣AK i walet pik (!). Gracz E 

weźmie na damę, a rozgrywający dojdzie później do stołu ósemką pik. Gdyby nawet obrońca puścił 

waleta pik, nadal można wygrać grając ♦AK i małego pika (w końcu E musi dać dojście do stołu). 

 

 

5♠ = inwit do szlemika bez cue bidu kier 

pas = „ja też nie mam” 


