
Uwaga Zmiany !!! 
Gramy generalnie wj i licytujemy w 90% tak samo jak dotychczas. Zmiany które proponuje 
wprowadzić są po to aby grać bardziej nowocześnie agresywniej i pozbyć się przyzwyczajeń 
które wychodzą jak się gra z kimś nowym (szczególnie młodym ambitnym). 

Otwarcia: 

1. 1♦ - 5+♦ 12(11)-17 PC, 4441 wszystkie z czwórką kar, 4♦/5♣ 12(11)-15 PC (z 16-17 
otw 1♣) 

2. 1♥/♠ - 12(11)-17 PC Uwaga !!! w założeniach przed partią możliwe otwarcie słabsze 
od 10(9) PC. Tu należy zwrócić uwagę że nie ma przymusu otwierania słabszego 
szczególnie w dobrze granym meczu czy turnieju. Pamiętajmy że słabsze otwarcie po 
czy przed partią musi być poparte dobrym rozmieszczeniem figur i układem !!!!. 
Pamiętajmy że odpowiadający bilansuje podobnie po jak i przed partią tylko ostrożnie 
tzn. inwit odpowiedzialny a przyjmujemy już z lekką nadwyżką choćby układową. Nie 
naciągamy inwitów Bardzo ważne. 

3. 1BA – tu tylko to że siła 15-17PC a już 18PC silny trefl. 
4. 2♣ - Precysion (dlatego że wszyscy tym grają i nie ma powodu lądować inaczej niż 

sala) a 2♣ na sześciu bez starszej to badziew nikt tak nie gra. 
5. 2♦ - Multi słabe (trzeba się przyzwyczajać nie jest to złe a Wilkoszem dalej gramy na 

wejściu) 
6. 3BA – Pełny bez dojścia tak jak wszyscy 

Zmiany w konwencjach: 

1. 4BA -  Blackwood 102 (Blackwood odwrócony) 
2. Po otw 1♥/♠ gramy rozbudowanym systemem inwitów jest to dość ważnie, wszystkie 

lepsze pary tym grają i nie ma powodu żebyśmy my z lenistwa tym nie grali. 
Sekwencje 1♥/♠ - 3♣/♦ proponuje jednak kolor + fit. Czyli  1♥/♠ - 2♣/♦ - 2♥/♠ - 
3♣/♦ nie forsuje. 

3. 2♣/♦ - Check-back zamiast przestarzałego Magistra 
4. 1BA-2BA inwit a 1BA-2♠ teksas na trefle, 1BA-3♣ teksas na kara, (chodzi o to aby nie 

dać szansy skontrowania sztucznej odzywki 2♠ i naprowadzenia partnera na wist), 3♦ 
nat inwitujące, 3♥/♠ konw 5431. Większość już dawno tak gra  

Inne zmiany: 

1. Uwaga ! 1♣ - 3♣/♦/3♥/♠ kolor 7-kartowy tylko z dwoma starszymi figurami 
ADxxxxx KDxxxxx AKxxxxx dopuszcza się AW10xxxx. Chodzi o to żeby zagrać 
ewentualne 3NT na szybkich lewach lub przyblokować. Po wejściu przeciwnika 
jeżeli wchodzimy z przeskokiem to bez zmian. Wejście bez przeskoku wiadomo 
naturalne nieforsujące. Silne ręce na kolorze sprzedajemy kontrą.  

2. 1♣-1♦-1♥-3♠ i 1♣-1♦-1♠-3♥ teksas na BA 
3. 1♣-1♦-1♥-2♠ 5-4 na młodych 7-11PC 
4. 1♣-1♦-1♥/1♠-3♣/♦ 6 w kolorze 10-11PC inwit 



5. 1♣- 1♥/♠-2♣16+PC = forsuje na jedno okrążenie zwrócić uwagę na konwencję 
drugi starszy. 

6. 1♣- 1♥/♠-3♣ Uwaga !!! 5♦/4♣ 18+ 
7. 1♣- 1♥/♠-3♦ wyklucza 4♣ 
8. 1♣ - 2♣/♦ forsuje do dogranej. 
9. 1♦-1♥-2♠ = silna karta z trzema kierami i sześcioma karami 

              2BA = sześć kar bez trzech pików naturalne 
              3♦ = sześć kar bez trzech pików naturalne 
1♦-1♠-2♥ dwuznaczne a) rewers z kierami b) sześć kar z trzema pikami 
1♦-1♠-2♥-2BA-? 

• 3♣ = 4 kiery, trzy trefle 
• 3♦ = 6 kar, 4 kiery 
• 3♥ = 4 kiery, 3 piki 
• 3♠ = 3 piki i 6 kar 
• 3BA = 4 kiery i po dublu 

 
10. 1♦-2♣ naturalna 5+♣ forsująca  lub na 6♣ inwitujące w tym wypadku 

powtórzenie trefli nie forsuje. 
11. 1♦-2♦ forsuje na jedno okrążenie 10+PC 
12. 1♦-1♥/♠-1BA-? Uwaga!! 2♣ Check-back  2♦ Check-back silne 
13. Uwaga !!! na licytację po otwarciu 2♣ 
14. Uwaga !!! 2♥/♠ - 3♥/♠ blokujące a inwitujemy przez 3♦ 
15. Uwaga !!! 2BA - 3♥ pytanie o układ 

Licytacja w obronie: 

1. 1BA – na re-oppen 12-14 nie musi być trzymania w kolorze otw, dalej licytujemy 
po tym jak po zwykłym 1BA. 

2. No i wreszcie teksasy w obronie stosujemy tylko w sekwencjach: 
Otwarcie 1♣ wejście 1♦/♥ 
Otwarcie 1♦ wejście 1♥ 
 
Także nie ma tu wielu zmian. Po wejściu w krew tego co proponuje można się zastanowić 
nad wprowadzeniem znowu czegoś nowego choćby transferów po otwarciu 1♣ czy 
taniego transferu jest to dobra konwencja ale zbyt daleko zmienia nasze dotychczasowe 
przyzwyczajenia i na razie dajemy sobie z tym spokój. Ja podobnie jak Krzysiek uważam że 
system to nie wszystko. Ale jednak brak sukcesów jest też spowodowany tym że 
przeciwnicy przeciwko nam licytują agresywniej i precyzyjniej. Używają przy tym różnych 
konwencji np.: transfery słabe BA rozbudowane inwity i używają niepotrzebnych odzywek 
jako konwencyjnych. My co prawda licytujemy w miarę dobrze to co trzeba ale przy tym 
nie utrudniamy przeciwnikowi i nie pomagamy sobie i to jest jedna z przyczyn słabych 
wyników. No ! obrona i rozgrywka są jeszcze ważniejsze ale to już inna bajka.  


