
WAWABRYDŻ Grupa Turniejowa, 16.09.2020 Konwencje licytacji szlemowej 

Proponowane licytacje    link do wyników  tutaj 

 

6♣ = pytanie o renons w treflach 

Alternatywnie można było zalicytować  

1♠ - 2♦ 

2♠ - 4♣ (Splinter, ale silniejsza karta niż bezpośrednio po otwarciu) 

dalej analogicznie 

 

 

 

2♦ = odwrotka, 18+ pkt, 3+kiery 

3♦ = słaby na 6 kierach 

3♥ = pytanie o krótkość 

3♠ = krótkość pik (3BA oznaczałoby brak krótkości) 

Jest to optymistyczna licytacja. Prawidłowe również byłoby zalicytowanie pasu na 4♥ (bo tak 

naprawdę tylko dwie damy dają pewność szlemika lub np. D10xx w treflach) 

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


 

Po wiście karowym należało zabić asem karo. Na asa trefl wyrzucić karo. Następnie zagrać trefla 

(gracz E nie powinien wskakiwać asem, ponieważ ułatwi to rozgrywkę). Następnie po wzięciu 

należało zagrać trefla w koło, którego powinien wziąć E i zagrać w pika. Bijemy asem pik i 

przebijamy trefla (W może nadbić damą i połączyć atu, wtedy oddamy pika i dwa trefle). 

 

 

4♠ = reakcja negatywna Splintera, ponieważ posiadamy KDW w karach. 

 



 

2♦ = odwrotka, 18+ pkt, 3+kiery 

2BA = słaby na 5 pikach 

3♠ = pytanie o krótkość 

4♣ = krótkość trefl (3BA oznaczałoby brak krótkości) 

4♠ = negatywna reakcja na krótkość 

 

 

Po wiście karowym nasze 3BA jest zagrożone jeśli to gracz N weźmie lewę. 

Pierwsza rzecz jaką należy zauważyć to, że jeśli zagramy króla trefl nie będziemy mogli zaimpasować 

ewentualnego czwartego waleta u N. Dlatego należy zagrać trefla do damy pozostawiając sobie szansę 

dwustronnego impasu. Trefle na razie zostawiamy, będą nam służyły do komunikacji z dziadkiem. 

Brakuje nam dziewiątej lewy, musimy wykonać impas w kolorze starszym. Jeśli impas kier się nie 

powiedzie przegramy, a jeśli król pik weźmie lewę to nasze zatrzymanie w karach jest bezpieczne. 

Podsumowując po wzięciu asem trefl, zagrywamy damę pik a odwrót w kiera bijemy asem.  



 

 

5♣ = Cuebid 

Gracz S mógł jeszcze zalicytować 5♥ - Cuebid kier po 5♣  na co gracz S powinien zalicytować 5♠ 

 

 

 

 

5♣ = Cuebid trefl  

5♦ = Cuebid karo 

5BA= pytanie o asy 

6♦ = jeden as z pięciu 

6♥ = pytanie o damę atu 

7♦= mam damę i dwa boczne króle 



 

2♠ = silne uzgodnienie pików, pytanie o skład 

3♦ = 3+ karty w karach (maksimum singiel trefl) 

4♣= renons trefl, o singlu parter już wie 

 

 

 

3♠ = forsing do końcówki z fitem kier 

pas= pas forsujący, nadwyżki (krótkość w ich kolorze) 

5♣ = Cuebid trefl  

5♦ = Cuebid karo 

5BA= pytanie o asy 

6♦ = jeden as z pięciu 

 



 

 

3♠ = pytanie o krótkość 

4♦ = krótkość karo (3BA oznaczałoby brak krótkości) 

 

 

Zawsze trzeba być czujnym. Jeśli kara podzielą się 4-0 to waleta możemy wyimpasować u gracza S 

(brakuje na 9, a 10 jest u W), dlatego należy zagrać asa karo i sprawdzić podział koloru. 


