System Licytacyjny

Wspólny Jezyk 2010 PRO

SPIS TREŚCI

Wspólny Język 2010 Pro
Agresywne otwarcia
Otwarcia 1♥ i 1♠
Otwarcie 2♦ – Multi na piątce
Otwarcia 2♥ i 2♠ przed partią: 5–4
Otwarcia na wysokości trzech
Agresywne odpowiedzi
Dwa check-backi
Check-back 2♣
Check-back 2♦
Licytacja po powtórzeniu trefli przez otwierającego
Licytacja z fitem w kolorze odpowiedzi po otwarciu 1♦
Transfery po wejściu przeciwnika
Licytacja jednostronna
Otwarcie 1♦
Otwarcie 1♥
Otwarcie 1♠
Otwarcie 1BA
Otwarcie 2♣
Otwarcie 2♦ – Multi
Otwarcia 2♥ i 2♠
Otwarcie 2BA - Młodsze
Otwarcia na wysokości trzech
Otwarcie 3BA – Gambling
Otwarcia 4♣ i 4♦ – naturalne
Otwarcia 4♥ i 4♠
Otwarcie 1♣

5
6
8
9
9
10
11
13
14
16
17
19
22
28
29
35
39
40
44
47
48
50
50
51
51
51
51

Konwencje w licytacji jednostronnej
Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem
Czwarty kolor
Trzeci kolor
Forsujące 2BA
Drury
Strefa szlemowa – konwencje
4BA – Blackwood 1430 (Blackwood odwrócony)
Blackwood wyłączeniowy
5BA – Blackwood 1430
5BA – atutowa
Inwit atutowy
Cue-bidy
Splinter
Konwencja Sześć w kolor Splintera
Inwity po otwarciu 1♥ 1♠
Autosplinter
Przeciwnik wtrąca się do naszej strefy szlemowej
Kontra negatywna
Kontra – fit
Pas wciągający
Trapping pas po otwarciu przeciwnika
Trapping pas po wejściu przeciwnika
Wywiad bezatutowy
Licytacja po wywiadzie bezatutowym i kontrze przeciwnika
Półzatrzymania
Licytacja po kontrze wywoławczej przeciwnika
Zasady ogólne licytacji po kontrze przeciwnika
Rekontra
Licytacja z fitem po otwarciach 1♥, 1♠ i kontrze

63
63
64
66
67
69
70
70
71
71
71
72
72
72
72
73
75
75
76
77
77
78
78
79
80
80
82
82
83
84

Licytacja po interwencji kolorem
84
Silna licytacja z fitem w kolorze partnera
85
Licytacja po wejściu przeciwnika na otwarcie 1BA
85
Przeciwnik wchodzi po naszym otwarciu na wysokości dwóch 85
Przeciwnik wchodzi po otwarciu 2BA lub wyższym
86
Licytacja na pozycji re-open
86
Licytacja po interwencji drugiego broniącego
86
Licytacja po odpowiedzi 1BA
87
Licytacja po odpowiedzi 2 over 1
87
Licytacja po otwarciu 1♣ i odpowiedzi 1♦
88
Licytacja po otwarciu 1♣ i odpowiedzi 1♥/1♠
88
Pas forsujący
90
Licytacja w obronie
92
Drury
92
Cue bid Michaelsa i dwukolorowe 2BA
93
Lebensohl
94
Wejście kolorem na wysokości jednego
95
Wejścia na wysokości dwóch
95
Wejście 1BA
96
Bez atu na pozycji re-open
96
Wejścia z przeskokiem
97
Interwencja kontrą
97
Licytacja po kontrze na 1♣
97
Kontra odpowiedź
98
Kontra wznawiająca (na pozycji re-open)
98
Kontra po otwarciu na wysokości dwóch
98
Licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem
99
Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA
100
Licytacja po otwarciach na większych wysokościach
100
Notatki
101

5

Wspólny Język 2010 Pro
Zestawienie otwarć
Otwarcie

Przed partią

Po partii

1♣

1) 12–14, skład równy
2) 16+, na treflach
3) 18+, dowolny

1) 12–14, skład równy
2) 16+, na treflach
3) 18+, dowolny

1♦

1) 12–17, na piątce
2) 12–17, 4441 na czwórce
3) 12–15, 5 trefli, 4 kara

1) 12–17, na piątce
2) 12–17, 4441 na czwórce
3) 12–15, 5 trefli, 4 kara

1♥, 1♠

10–17, na piątce

12–17, na piątce

1BA

15–17

15–17

2♣

12–15, Precision

12–15, Precision

2♦

słabe Multi (4–9) – może być na piątce

słabe Multi (6–10) – na szóstce

2♥

4–9; 5♥ i inna piatka

6–10; 5♥ i inna piątka (może być pikowa)

2♠

4–9; 5♠ i młodsza czwórka

6–10; 5♠ i młodsza piątka

2BA

6–10; młodsze (5–5)

6–10; młodsze (5–5)

3 w kolor

blokujące, minimum 6 kart

blokujące, minimum 7 kart

3BA

Gambling, na 3–4 ręce do gry

Gambling, na 3–4 ręce do gry

4♣, 4♦

naturalne

naturalne

Założenia wersji Wspólny Język 2010 Pro
Systemy licytacyjne można podzielić na agresywne i precyzyjne.
Celem systemów agresywnych jest szybkie przejęcie inicjatywy w licytacji i zabranie przestrzeni licytacyjnej przeciwnikom. Przykładem systemu agresywnego
może być system: starszy z czwórki, słabe bez atu. Każde otwarcie na wysokości
jednego zabiera sporo przestrzeni. Odwrotną stroną medalu jest brak precyzji –
podwyższenie szczebla licytacji zostawia mniej przestrzeni na wymianę informacji.
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Na drugim biegunie należy umieścić systemy, gdzie licytację otwiera się możliwie jak najniżej, aby umożliwić długą i precyzyjną wymianę informacji. Klasycznym
przykładem jest Precision, gdzie częściej niż w innych systemach licytację otwiera
najniższa możliwa odzywka – 1♣.
Wspólny Język należałoby umieścić pośrodku skali agresywności. Z jednej strony częściej niż w innych systemach otwieramy 1♣, a z drugiej dostępny jest cały
arsenał agresywnych otwarć na wysokości dwóch.
Trzeba jednak zauważyć, że polskie dwukolorówki już nie są polskie – rozprzestrzeniają się szybciej niż wirus świńskiej grypy. Tracąc przewagę w tym elemencie, Wspólny Język zostaje nieco w tyle, jeśli chodzi o agresywność licytacji.
Wspólny Język 2010 Pro ma zachować to co najlepsze we Wspólnym Języku, a jednocześnie zyskać niezbędną agresywność.

Agresywne otwarcia
Zastanówmy się na początku, jakie są zalety i wady agresywnych otwarć.

Zalety agresywnych otwarć
1) Szybkie przejęcie inicjatywy w licytacji – w konsekwencji jej wygranie w strefie częściówki.
2) Możliwość wylicytowania układowej gry na poziomie dogranej na małej liczbie punktów.
3) Znalezienie opłacalnej obrony.
4) Łatwiejsze wistowanie, jeśli przy grze utrzymają się przeciwnicy.
5) Utrudnienie licytacji przeciwnikom poprzez zabranie im przestrzeni.

Wady agresywnych otwarć
1) Możliwość dotkliwej wpadki.
2) Ułatwienie rozgrywki przeciwnikowi, jeśli ten utrzyma się przy grze, dzięki
dodatkowym informacjom w licytacji.
Szczególnie ten pierwszy kontrargument powoduje, że limit otwarć, choć z czasem ulega obniżeniu, to jednak do racjonalnych granic.
Moja propozycja jest następująca:
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Stosujmy agresywne otwarcia z kolorami starszymi. Tylko przed partią.
Słabsze otwarcie kolorem starszym daje większą możliwość wyblokowania przeciwników. Cóż nam bowiem przyjdzie z tego, że otworzymy 1♣ na dziesięciu punktach, skoro ani to otwarcie nie zabiera przeciwnikom przestrzeni, ani nie wskazuje wistu, ani nie umożliwia skoku z fitem partnerowi?
Stosowanie słabszych otwarć tylko przed partią ma zachować bezpieczeństwo.
Zauważmy, że po partii wpadka bez dwóch lub trzech, nawet bez kontry, daje dużą stratę w meczu i katastrofalny wynik w turnieju. Zupełnie inaczej ma się sprawa ze wpadkami za 50, które mogą okazać się całkiem dobrą inwestycją.
Wspólny Język 2010 Pro uwzględnia założenia na otwarciu licytacji. Przecież od
dawna rozróżnia się siłę otwarć blokujących w zależności od założeń. Dlaczego
więc takiego rozróżnienia nie stosować już na poziomie jednego?
Konstrukcja otwarć ze starszymi kolorami jest następująca:
Dolna granica przedpartyjnych otwarć 1♥ i 1♠ jest obniżona o dwa punkty.
Otwarcia 2♥ i 2♠ oznaczają siłę 4–9 i przyrzekają obok starszej piątki
co najmniej młodszą czwórkę.
2♦ – Multi licytowane jest w sile 4–9. Można tak otworzyć z dobrą starszą
piątką.
Otwarcia na wysokości trzech są słabe, mocno blokujące.
ZADANIE. Jakie otwarcie wybierasz przed partią z kartą?
♠AKW108 ♥8 ♦543 ♣W1087

1♠. Karta jest za ładna na otwarcie 2♠.

♠W9765 ♥KD ♦DW ♣D762

Pas. Punkty, szmunkty.

♠8 ♥KW1087 ♦965 ♣W1087

2♥. Minimum otwarcia. Wszystkie punkty w długich kolorach –
to sprzyja blokowaniu.

♠D3 ♥D10765 ♦W3 ♣W987

Pas. Nie naciągajmy otwarć dwukolorowych z figurami
w kolorach krótkich.

♠KDW76 ♥87 ♦53 ♣8654

2♦. Słabe dwa na pikach (trefle się tu nie liczą).

♠KD10875 ♥8 ♦A32 ♣976

1♠. Ta karta jest znacznie silniejsza od poprzedniej.

♠DW876 ♥K86 ♦W32 ♣W3

Pas. Jeśli Multi na piątce – to tylko na bardzo dobrym kolorze.

♠D1087654 ♥7 ♦W105 ♣32

3♠. Bloki przed partią są słabe – destrukcyjne.

♠6 ♥DW9876 ♦D1065 ♣32

3♥ (lub 2♦). Można pozwolić sobie na otwarcie 3 z szóstką,
jeśli kolor jest przyzwoity i podparty boczną czwórką.

♠KW987 ♥KD865 ♦3 ♣32

1♠. 9 punktów w układzie 5–5 wystarcza na otwarcie
na wysokości jednego.

♠D10876 ♥KD865 ♦3 ♣32

2♥.
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Otwarcia 1♥ i 1♠
Znaczenie
10–17 punktów na licytowanej piątce.

Dalsza licytacja
Ostrożna!
Wszystkie zasady licytacji są podobne do tych z wersji Wspólny Język 2010 Standard. Różnica polega na tym, że większa agresywność otwarcia powoduje zmniejszenie precyzji licytacji. O ile w otwarciu 12–17 można w dalszej licytacji wyróżnić dwie wąskie strefy: słabą 12–14 i silną 15–17, o tyle przed partią strefy się poszerzają: 10–13 i 14–17.

ZADANIE
Partner
Ty
1♠
?
Co licytujesz przed partią, a co po partii?
♠W ♥KW87 ♦D987 ♣AW72

Przed partią: 1BA. Po partii – 2♣.

♠D108 ♥87 ♦A1076 ♣A1076

Przed partią: 2♠. Po partii: 2BA – inwit do dogranej.

ZADANIE
Ty
Partner
1♠
1BA
?
Co licytujesz przed partią, a co po partii?
♠AD876 ♥94 ♦ADW7 ♣K3

Przed partią: 2♦. Po partii też 2♦.

♠KD1087 ♥W3 ♦KW4 ♣A104

Przed partią: 2BA (górna strefa otwarcia). Po partii – pas
(dolna strefa otwarcia).

ZADANIE
Ty
Partner
1♠
2♥
?
Co licytujesz przed partią, a co po partii?
♠KW987 ♥D3 ♦AW8 ♣K103

Przed partią: 2BA (14–17). Po partii – 2♠ (12–14).

♠AK1076 ♥3 ♦AD1076 ♣32

Przed partią: 3♦ (14–17). Po partii – 2♠ (12–14)
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Otwarcie 2♦ – Multi na piątce
Dalsza licytacja po otwarciu 2♦ nie ulega zmianom. Oznacza to, że możemy zostać zmuszeni do rozgrywania kontraktu w nasz kolor w sytuacji, gdy partner ma
w nim singletona! Dlatego też warto dobrze zastanowić się nad wyborem takiego otwarcia i stosować go tylko w sytuacji posiadania naprawdę dobrego koloru.

ZADANIE. Czy wybierasz otwarcie Multi przed partią z kartą?
♠KD1098 ♥32 ♦1087 ♣W32

Podwiązane piki skłoniłyby mnie do otwarcia 2♦ – szczególnie
w korzystnych założeniach.

♠AD1076 ♥D103 ♦876 ♣865

Ja pasuję. Przeciwwskazaniem do otwarcia 2♦ jest posiadanie
dobrej trójki kier. Być może trzeba grać w kiery, a nie w piki.

Otwarcia 2♥ i 2♠ przed partią: 5–4
Znaczenie
Licytowana piątka i młodsza czwórka w sile 5–9.

Dalsza licytacja
2♠ po 2♥ jest naturalne, nieforsujące. Inne odzywki są identyczne jak po otwarciu 2♥ w systemie Wspólny Język 2010 Standard.
Po pytaniu 2BA:
• 3♣ = czwórka trefli,
• 3♦ = czwórka kar.
Po tych odpowiedziach uzgodnienie jednego z kolorów otwierającego jest forsujące (również starszego!) i prosi o wskazanie krótkości. Zalicytowanie drugiego
koloru starszego jest naturalne (tutaj jest różnica w stosunku do licytacji po partii – porównaj Wspólny Język 2010 Standard).
• 3♥ = piątka trefli,
• 3♠ = piątka kar.
Po tych odpowiedziach kolor młodszy uzgadnia się naturalnie, a kolor starszy –
licytując najbliższy cue bid.
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ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja przed partią, otwiera W?
W

E

W

E

♠43
♥AW876
♦W876
♣54

♠AKD97
♥K3
♦AK3
♣A32

2♥
3♦
4♠

2BA
3♠ (naturalne)
pas

♠543
♥AW876
♦W876
♣5

♠AKD97
♥K3
♦AK3
♣A32

2♥
3♦
4♣1
4♥3
5♣
5♠
6♠7

2BA
3♠
4♦2
4BA4
5♥5
5BA6
pas

♠3
♥AW876
♦W876
♣W98

♠AKD97
♥K3
♦AK3
♣A32

2♥
3♦
3BA

2BA
3♠
pas

♠W3
♥AW876
♦W8765
♣8

♠AKD97
♥K3
♦AK3
♣A32

2♥
3♠1
4♥3
5♣
5♠5

2BA
4♦2
4BA
5♥4
6♦

1,2,3

Cue bidy.
Pytanie o 5 wartości na pikach.
Pytanie o króle.
6
„Masz coś jeszcze?”
7
„Kompletnie nic”.
4

5

1

5 kar.
Silne uzgodnienie kar.
Cue bid.
4
Pytanie o damę atu.
5
Brak.
2

3

Otwarcia na wysokości trzech
Jeżeli zgodzimy się, że dopuszczamy słabe bloki na wysokości trzech, to odpowiadający musi licytować odpowiednio zachowawczo.

ZADANIE. Co licytujesz po otwarciu partnera 3♠: A) po partii, B) przed partią?
♠A3 ♥KW3 ♦AD3 ♣DW98

A) 3BA. Partner powinien mieć w pikach siódmego mariasza.
B) Pas.

♠D3 ♥AD54 ♦W3 ♣ADW76

A) 4♠.
B) Pas.

♠AW3 ♥5 ♦W98 ♣K10875

A) 4♠. Być może w ataku.
B) 4♠. W obronie czterech kierów.

UWAGA!
Wielokrotnie staniemy przed wyborem: otwierać blokująco, czy spokojnie spasować? Silnym przeciwwskazaniem do otwierania blokiem jest licytacja na drugiej
ręce. Jeśli przeciwnik z prawej spasował, to znacznie zwiększa się szansa na to,
że partner ma silną kartę i to jego wyblokujemy, a nie przeciwników. Innymi słowy: najbardziej opłaca się blokować na rękach pierwszej i trzeciej.
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Agresywne odpowiedzi
Jedna z rad, jakiej udzielam brydżystom początkującym, brzmi tak: „Jeśli partner
otwiera licytację kolorem, który Ci nie pasuje, a Ty masz słabą kartę, to pasuj jak
najszybciej”.
Eksperci nie słuchają tej rady. Ekspert licytuje zawsze wtedy, gdy tylko ma cokolwiek do pokazania. Porównajmy, co z poniższymi kartami po otwarciu partnera 1♦ zalicytuje wyznawca mojej zasady, a co – ekspert:

Karta

Co licytuje „mój czytelnik”?

Co licytuje ekspert?

♠KW10765 ♥1076 ♦6 ♣1054

pas

1♠

♠6 ♥D1097654 ♦2 ♣W976

pas

1♥

♠65432 ♥KW1097 ♦2 ♣32

pas

1♥ (!)

♠65 ♥732 ♦3 ♣DW109876

pas

1BA (!)

(W systemie Wspólny Język agresywne odpowiedzi nie mogą oczywiście dotyczyć
otwarcia 1♣, kiedy to ze słabą kartą licytujemy negatywne 1♦).
Jakie cele przyświecają ekspertowi, gdy kontynuuje licytację z marną kartą?
1) Zdezorganizowanie licytacji przeciwnikowi, który nie może opierać się na
bilansie stołu.
Obrońcy (tak nazwijmy parę, która nie otworzyła licytacji) nie mogą skupić się
wyłącznie na walce o znalezienie najlepszego koloru do gry na najniższej wysokości – muszą również zadbać o złapanie bilansu.
Załóżmy, że licytacja przebiega tak:
1♦

pas

1♠

?

Większość par ma ustalenie, że kontra w tej sekwencji jest jednoznaczna: wywołuje nielicytowane kolory (tu: trefle i kiery). A jak licytować z silnymi kartami? Jeszcze niedawno nie było z tym problemu. Otwierająca para zrobiła bilans
stołu (12 punktów na otwarcie, 7 na odpowiedź), wnioskujemy więc, że walczymy tylko o częściówkę. Obecnie – gdy odpowiedź często dawana jest z kartą słabą – bilans stołu nie istnieje. Ekspert żartowniś nie pasuje nawet z ręką
♠65 ♥732 ♦3 ♣DW109876 – ma w razie czego ucieczkę na trefle – a po co
obrońcy mają wiedzieć, że rozdanie należy do nich?
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2) Wskazanie wistu.
Klinicznym przykładem jest ręka ♠65432 ♥KW1097 ♦2 ♣32, z którą ekspert
po otwarciu partnera 1♦ zalicytuje 1♥, a nie 1♠, spodziewając się, że to jednak najczęściej przeciwnicy utrzymają się przy grze.
3) Wygranie kontraktu w strefie zapisu częściowego.
Kto szybciej licytuje, ma przewagę pierwszego natarcia.
4) Wylicytowanie dogranej, gdy karty się świetnie fitują.
Jeśli chcemy licytować po ekspercku, to pamiętajmy przy tym, że – podobnie jak
w przypadku otwarć – agresywniej opłaca się licytować przed partią.
ZADANIE. Partner otwiera 1♦. Co licytujesz z poniższą kartą w zależności od założeń?
♠W65 ♥K9876 ♦W2 ♣543

Pas. Zawsze. Kiery nie są na tyle silne, by ewentualny wist
partnera w ten kolor mógł się okazać kluczowy, ani na tyle
długie, by można je powtórzyć.

♠KD1097 ♥3 ♦875 ♣5432

1♠. Zawsze. Blokujemy przeciwnikom kiery, nie boimy się
misfitów (mamy fit karowy), a w skrajnym przypadku może
nam wychodzić końcówka w piki.

♠7 ♥DW109765 ♦98 ♣1087

1♥. Zawsze. Kierów mamy tak dużo, że nie boimy się
w nie grać, nawet gdy partner zalicytuje bardzo wysoko.

♠KW876 ♥976 ♦108 ♣W53

Karta jest graniczna, bo piki są niezłe, ale nie solidne.
Zdecydowałbym się zalicytować 1♠ przed partią, ale
spasowałbym po partii.

♠W109876 ♥108 ♦1087 ♣32

1♠, ale tylko w założeniach korzystnych. W innych założeniach
zabrakłoby mi odwagi na licytację.

Wymieniwszy wszystkie zalety agresywnych odpowiedzi trzeba jednak wspomnieć o jednym wielkim ALE. Taki styl licytacji zaburza przede wszystkim bilans
parze otwierającej i jeśli nie ma ona mechanizmów pozwalających zatrzymać się
nisko, to cała ta zabawa jest niewarta świeczki.
Zadaniem tej części książeczki jest zaproponowanie mechanizmu, który spełnia dwa cele:
• umożliwia agresywne odpowiedzi na wysokości jednego,
• pozwala uniknąć nieszczęścia w zdecydowanej większości sytuacji.
Mechanizm ten nie daje gwarancji bezpieczeństwa w 100%. Jednak bez podjęcia
ryzyka zostaniemy w tyle za brydżowym światem, który obecnie odpowiada agresywnie.
Najpierw omówmy klasyczną sytuację, w której agresywne odpowiedzi wprowadzą nas w ślepy zaułek. Ma ona miejsce, gdy otwierający zalicytuje kolor z przeskokiem, na przykład:
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1♦
3♦

1♥
?

„Partnerze, co robisz? Przecież ja chcę grać w kiery i to jak najniżej.” Nic z tego,
musimy spasować, bo 3♥ byłoby forsujące. Na szczęście w naszym arsenale mamy
ustalenie, że 3♦ wyklucza fit kierowy (patrz: Licytacja z fitem w kolorze odpowiedzi
po otwarciu 1♦), więc strata ograniczy się do źle wylicytowanej częściówki.
1♥
3♥

1♠
?

Jeśli zalicytowaliśmy 1♠ „agresywnie” i nie mamy fitu kierowego, to marnie z nami.
Odzywka 3♠ byłaby forsująca, więc możemy tylko spasować i się modlić.
1♥
3♦

1♠
?

Mamy sześć pików, dwa kiery, singla karo i cztery trefle? Chciałoby się poprawić partnera, choćby na 3♥. Nic z tego – ta odzywka forsuje. Pasujemy i modły do nieba.

Dwa check-backi
Od kilkunastu lat króluje w Polsce konwencja zwana Magister (opisana w części
Wspólny Język 2010 Standard). W innych systemach licytacyjnych – jak również
wśród polskiej czołówki – większą popularnością cieszy się jednak rozwiązanie
„dwa check-backi”:
Po odpowiedzi kolorem starszym i rebidzie 1BA, 2♣ i 2♦ są sztuczne: 2♣ oznacza kartę inwitującą do dogranej (lub sign off na karach), a 2♦ – forsing do dogranej.
Za przyjęciem powyższego rozwiązania przemawiają następujące argumenty:
1) W klasycznym Magistrze nie ma możliwości sprzedania ręki inwitującej ze starszą czwórką i młodszą piątką.
2) Licytacja strefy inwitującej powinna się różnić taktycznie od licytacji w strefie
co najmniej dogranej. W strefie inwitującej do dogranej licytujemy na ogólne
przybliżenie, kierując się głównie bilansem. Straty wynikające z braku precyzji
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rekompensowane są z nawiązką błędami wistujących wynikającymi z mniejszej
ilości informacji podanej im w licytacji. Natomiast gdy bilans naszych rąk przewyższa wymagania na dograną, powinniśmy więcej staranności przyłożyć do
tego, by zagrać najlepszą możliwą końcówkę, względnie wylicytować grę premiową. Szlemika wypuścić jest dużo trudniej niż końcówkę, więc argument kamuflażu w licytacji premiowej traci na mocy.

W jakich sekwencjach stosujemy dwa check-backi?
Konwencję tę stosujemy we wszystkich tych sekwencjach, w których w wersji Wspólny Język 2010 Standard stosujemy konwencję Magister.

Check-back 2♣
Znaczenie
„Chcę grać 2♦ lub inwituję do dogranej.”

Dalsza licytacja
Otwierający obowiązkowo licytuje 2♦ – chyba że ma silnego trefla. Odpowiadający pasuje („chcę grać 2♦”) lub kontynuuje licytację w sposób naturalny („inwituję do dogranej”).

Ustalenia specjalne
Zalicytowanie bez atu przez odpowiadającego poprzedzone check-backiem 2♣ jest
naturalne, ale przyrzeka piątkę w kolorze starszym:
• 2BA jest inwitem w układzie 5332,
• 3BA prosi o wybór końcówki z układem 5332.

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Partner
Ty
1♦
1♠
1BA
?
Jak planujesz licytację z kartą?
♠KW87 ♥D103 ♦W5 ♣KW62

2BA. Naturalnie, najnormalniej w świecie.

♠KW876 ♥D107 ♦D5 ♣K93

2♣, a po 2♦ – 2BA. Inwit z piątką pik, karta dobra do gry
w bez atu.

♠KD1087 ♥105 ♦D5 ♣K1075

2♣, a po 2♦ – 2♠. Inwitujące z piątką pik.

♠A876 ♥96 ♦W5 ♣KDW86

2♣, a po 2♦ – 3♣. Inwitujące z piątką trefli.
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♠A876 ♥96 ♦3 ♣DW9876

3♣ – „skoro 2♣ jest zajęte, to pozostaje tylko 3♣ jako
sign off na treflach”.

♠DW987 ♥KW9 ♦K ♣DW97

2♣, a po 2♦ – 3BA. „Nie mam układu 5332? Przepraszam,
partnerze, trefl mi wszedł w kara”.

♠W10753 ♥KW75 ♦1075 ♣3

2♣. Partner zalicytuje 2♦, a my spasujemy. Bezpośrednie 2♦
byłoby silnym check-backiem!

♠D10976 ♥3 ♦KW86 ♣A76

2♣, a po 2♦ partnera – 3♦. Partner domyśli się, że oprócz
fitu karo mamy pięć pików – bez piątki zainwitowalibyśmy 3♦
bezpośrednio po rebidzie 1BA.

Otwierający ma silnego trefla
W sekwencji:
1♣
1♠

1♥
2♣

otwierający może mieć silnego trefla. Informuje o tym, wybierając inną odzywkę
niż 2♦:
•
•
•
•

2♥ = 18+, 3 kiery i 5 pików (z czwórką pik padłaby odwrotka),
2♠ = 5 pików bez trzech kierów,
2BA = 18+, naturalne z czwórką pik,
3♣/3♦ = silny trefl; 4 piki, młodsza piątka.

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Ty
Partner
1♣
1♥
1♠
2♣
?
Co licytujesz z kartą?
♠KD106 ♥7 ♦AD108 ♣AKW3

2BA. Zostawia miejsce na ewentualne uzgodnienie obu kolorów
młodszych.

♠AD106 ♥102 ♦3 ♣AKDW98

3♣. Chyba z tą kartę nie zgodzimy się na kontrakt 2♦.
3♣ jest forsujące – może się zdarzyć, ze zajdziemy za wysoko,
ale zaryzykować trzeba.

♠KD103 ♥K ♦W52 ♣ADW65

2♦. Jeśli partner chce grać tylko 2♦, to nic więcej raczej
nie wygramy. Jeśli będzie kontynuował licytację, to na pewno
przed dograną go nie wypuścimy.

♠ADW106 ♥3 ♦ADW98 ♣AW

2♠. Bezpośredni skok na 3♦ pokazałby piątkę kar, ale już nigdy
nie przekonałby partnera o posiadaniu przez nas pięciu pików.
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Check-back 2♦
Znaczenie
Sztuczny forsing do dogranej.

Dalsza licytacja
Naturalna, ekonomiczna.

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Partner
Ty
1♦
1♠
1BA
?
Co licytujesz z kartą?
♠KW987 ♥DW876 ♦3 ♣W5

2♥. Nieforsujące – partner wybiera między kierami i pikami
na najniższej wysokości.

♠KW987 ♥ADW4 ♦D2 ♣K5

2♦ – forsing do dogranej.

♠KW98 ♥W ♦A1087 ♣D1053

3♦ – inwitujące bez pięciu pików.

♠KW98 ♥W ♦AD107 ♣K1065

2♦ – forsing do dogranej; w następnym okrążeniu uzgodnimy
kara.

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Ty
Partner
1♣
1♠
1BA
2♦
?
Co licytujesz z kartą?
♠D6 ♥KW7 ♦W97 ♣KD1082

3♣. Najwyższa pora pochwalić się treflami.

♠D63 ♥KW7 ♦W7 ♣KD1082

2♠. Mamy do przekazania dwie istotne informacje:
fit pikowy i piątkę trefli. Wybieramy tę na niższej wysokości
(mamy licytować naturalnie i ekonomicznie).

♠D63 ♥KW74 ♦W7 ♣KD108

2♥. Dwie informacje do przekazania: czwórka kier, trójka pik.
Ekonomia!

♠D6 ♥KW7 ♦W974 ♣KD108

2BA. Nic nowego do pokazania.

Otwierający ma silnego trefla
Stać się tak może w sekwencji:
1♣
1♠

1♥
2♦
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Wbrew pozorom sytuacja zderzenia się silnego trefla z silnym check-backiem przytrafia się wcale nie tak rzadko. W dodatku nie oznacza to, że trzeba grać szlemika. Być może otwierający doliczył sobie trochę siły na układ, to samo mógł zrobić odpowiadający, a w sumie wychodzi wielki misfit.
ZADANIE. Początkowa licytacja:
Ty
Partner
1♣
1♥
1♠
2♦
?
Co licytujesz z kartą?
♠AD1097 ♥K4 ♦AD107 ♣A3

2♠. Powtórzenie pików oznacza piątkę i silnego trefla.

♠AD1097 ♥KW6 ♦AD107 ♣A

3♥. Pięć pików i trzy kiery; silny trefl.

♠AD109 ♥5 ♦D97 ♣AKW98

3♣. Pora pokazać trefle.

♠AKD105 ♥5 ♦86 ♣AKW75

2♠. Spokojnie, pachnie misfitem. Na razie sprzedajemy piątkę
pikową.

♠KD108 ♥5 ♦KD97 ♣AKD7

2BA. No cóż, partner nie będzie wiedział, że mamy silnego
trefla, ale czy mamy jakąś alternatywę? Jeszcze zdążymy się
objaśnić, partner spasować nie może.

Licytacja po powtórzeniu trefli
przez otwierającego
Omówimy tutaj sekwencję:
1♣
2♣

1♥/1♠
?

Licytacja otwierającego oznacza kartę od 16 punktów bez ograniczenia w górę.
Może to doprowadzić do problemów ze znalezieniem bilansu – szczególnie wtedy, gdy ręka odpowiadającego jest silna.
Lekarstwem na tę niedogodność jest konwencja drugi starszy.
Załóżmy, że odpowiadający zastosował konwencję 2♦ w celu sforsowania do
dogranej:
1♣
2♣
?

1♥
2♦
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Wszystkie odzywki otwierającego są naturalne i oznaczają siłę 16–18 – za wyjątkiem odzywki drugi starszy, w tym wypadku 2♠. Oznacza ona kartę od 19 punktów. Dalej licytacja przebiega naturalnie, a odpowiadający już wie, jaki jest bilans.
Przyjrzyjmy się temu ustaleniu w sekwencji:
1♣
2♣
?
2♥ (drugi
2♥ (drugi

1♠
2♦
starszy) = oznacza siłę od 19. Inne odzywki są zlimitowane
starszy) = do 16–18.

Pojawia się zatem problem uzgodnienia koloru kierowego.
Rozwiązanie jest następujące:
A) 1♣
2♣
B) 1♣
2♣

1♠
2♦ = pytanie forsujące do dogranej, bez czterech kierów
1♠
2♥ = naturalne, forsujące na jedno okrążenie.

ZADANIE
Partner
Ty
1♣
1♠
2♣
?
Co licytujesz z kartą?
♠DW9763 ♥K3 ♦W32 ♣78

2♠ – nieforsujące.

♠KW976 ♥A107 ♦1087 ♣D3

2♦ – forsujące pytanie.

♠KW987 ♥A1074 ♦108 ♣D3

2♥ – naturalne, forsujące na jedno okrążenie.

♠KW987 ♥K1074 ♦108 ♣32

2♥ – naturalne, forsujące na jedno okrążenie (niestety).
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Licytacja z fitem w kolorze odpowiedzi
po otwarciu 1♦
Jednym z najtrudniejszych problemów do rozwiązania po otwarciu 1♦ jest znalezienie fitu w kolorze starszym, kiedy otwierający powtarza kara z przeskokiem,
np. w sekwencji:
1♦
3♦

1♥/1♠

Niektóre pary przyjmują ustalenie, że skok na 3♦ przyrzeka fit w kolorze partnera, a skok na 2BA oznacza szóstkę kar bez fitu.
Ani to naturalne, ani mądre!

Co na przykład zalicytujemy z kartą: ♠987 ♥6 ♦AKDW98 ♣A65 po licytacji:
1♦
?

1♥

2♦ jest zdecydowanie zbyt anemiczne, a zajmowanie bez atu z naszej ręki to
grzech ciężki – wist w każdy kolor za wyjątkiem kar lepiej przyjmować będzie
partner.
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Odpowiedź 1♥
W sukurs przychodzi pożyteczna cecha Wspólnego Języka: niezwykle rzadko mamy kartę, z którą naturalnie chcielibyśmy zalicytować w poniższy sposób:
1♦
2♠

1♥

W zasadzie nie widać żadnego powodu do takiej licytacji: z bardzo silnymi kartami otwieramy 1♣, a dość silnymi nie musimy się obawiać pasa partnera na rebid
1♠ – nawet wtedy gdy partner ma słabą kartę z fitem w pikach (może zalicytować Tani transfer 2♣, a po 2♦ – 2♠).
Proponuję następujące ustalenie:
1♦
1♥
2♠ = silna karta z trzema kierami i sześcioma karami
Dzięki takiemu ustaleniu otwierający może z szóstką kar licytować 3♦ lub 2BA –
w zależności od charakteru ręki, a obie te odzywki wykluczają fit kierowy.
ZADANIE
Ty
Partner
1♦
1♥
?
Co licytujesz z kartą?
♠KD107 ♥8 ♦ADW765 ♣K3

1♠. Spokojnie!

♠72 ♥AW7 ♦ADW765 ♣K3

2♠. 6 kar i 3 kiery; góra otwarcia.

♠KW ♥43 ♦KD10876 ♣AD7

2BA. „Nie boję się grać bez atu z mojej ręki.”

♠K32 ♥2 ♦KDW987 ♣A54

3♦. „Jeśli grać w bez atu, to tym razem wolę dać Ci
porozgrywać, partnerze.”
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Dalsza licytacja
W dalszej licytacji stosujemy Tani transfer: 3♣ oznacza, że chcemy grać 3♦ lub 3♥,
a inne odzywki (2BA, 3♦, 3♥) forsują.
2BA jest pytaniem o krótkość! Otwierający pokazuje krótkość, jeśli ją posiada, a w przeciwnym wypadku wskazuje, czy ma dobre kara (3♦), czy figury w kolorze partnera (3♥), a może honory porozrzucane (3BA).

Odpowiedź 1♠
Po odpowiedzi 1♠ sytuacja jest nieco bardziej zawiła, gdyż trudno jest zrezygnować z naturalnego rewersu 2♥. Z drugiej jednak strony rzadko przychodzi karta,
z którą po rewersie 2♥ trzeba akurat spasować.
Proponuję więc wprowadzenie ustalenia, że rewers 2♥ jest dwuznaczny:
1♦
1♠
2♥ = dwuznaczne:
2♥ = • rewers z kierami
2♥ = • 6 kar z trzema pikami

Dalsza licytacja
2♠ jest nieforsujące, 2BA jest forsujące
1♦
2♥
?

1♠
2BA = forsujące

Odpowiedzi są praktycznie naturalne:
• 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
ZADANIE
Ty
Partner
1♦
1♠
?
Co licytujesz z kartą?
♠K3 ♥KW76 ♦D10865 ♣A2

1BA. Ręka jest za słaba na rewers 2♥.

♠3 ♥AKW7 ♦AD1096 ♣D92

2♥. Naturalny rewers lub 6 kar z fitem pik.
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♠KW3 ♥6 ♦ADW765 ♣A65

2♥. 6 kar z fitem pik lub naturalny rewers.

♠D ♥KW5 ♦ADW986 ♣DW6

2BA. Nie boję się grać bez atu z mojej ręki.

ZADANIE
Partner
Ty
1♦
1♠
2♥
?
Co licytujesz z kartą?
♠KW9765 ♥1076 ♦W ♣W96

2♠. Do pasa.

♠DW987 ♥DW98 ♦32 ♣32

3♣. Tani transfer. Po 3♦ partnera – 3♥. Jeśli partner ma piki,
a nie kiery, to przeniesie na 3♠.

♠ADW98 ♥D1098 ♦32 ♣32

4♥. „Pasuj lub popraw na 4♠.”

♠AK983 ♥AD109 ♦32 ♣32

3♥. Silne uzgodnienie kierów. Jeśli partner zalicytuje 3♠,
to zmienił nam się uzgodniony kolor atutowy.

♠DW987 ♥K8 ♦1032 ♣1032

3♣. A po 3♦ – pas.

♠ADW8 ♥53 ♦A32 ♣W983

3♦. Forsujące. „Po co mam się pchać do zajmowania bez atu
z dublem kier?”

♠DW987 ♥A3 ♦W76 ♣D93

2BA. „Dowiedzmy się, co partner ma, a potem pomyślimy”.

Transfery po wejściu przeciwnika
Konwencja transferów po wejściu przeciwnika zyskuje coraz większą popularność. Zawdzięcza to dokładnie tym samym zaletom, dla których stosuje się transfery po otwarciu w bez atu:
A) kontrakt grany jest z lepszej ręki,
B) można pokazać swój kolor z ręką zarówno słabą, jak i silną.
Podyskutujmy najpierw o aspekcie lepszej ręki. Jeśli przeciwnik wszedł do licytacji, a przy grze utrzymała się nasza strona, to z dużym prawdopodobieństwem celem obrońcy było wskazanie partnerowi wistu. Zróbmy więc mu na złość – niech
sam wistuje!
Załóżmy przypadek klasyczny: wchodzący ma w licytowanym kolorze asa z damą, a obrońcy mają w tym kolorze króla. Jeśli król jest za asem, to ustawienie
pierwszego wistującego nie ma znaczenia. Jeśli jednak król jest przed asem, to lepiej żeby na wiście był wchodzący.
Przypatrzmy się innym układom figur:
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Kxx
AW10xx
Dxx
KDx
AW10xx
xxx
ADx
KWxxx
xxx
W każdym z powyższych układów lepiej, aby wistował wchodzący, a nie jego
partner.
Co więcej, nawet z dobrym trzymaniem w kolorze przeciwnika dobrze przerzucić rozgrywkę na partnera:
Wx
K109xx
ADx
Dx
K109xx
AWx
Wx
ADxxx
Kxx
Jak pokażą przykłady, transfery mogą się przydać również do szybkiego określenia łącznej liczby atutów, co może być kluczowe w licytacji dwustronnej.
W systemie Wspólny Język 2010 Pro zaproponuję zastosowanie transferów
w najbardziej podstawowym wariancie:
Przeciwnik wchodzi 1♦ lub 1♥.
Transfery dawane są na kolory starsze oraz na bez atu.
Oczywiście, zastosowanie konwencji może być szersze, ale co za dużo (na raz),
to niezdrowo.
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My
1♣

Oni
1♦

My
?
Stosujemy transfery:
ktr = co najmniej cztery kiery
1♥ = co najmniej cztery piki
1♠ = transfer na bez atu
2♦ = co najmniej pięć kierów
2♥ = co najmniej pięć pików

Inne odzywki są naturalne.
My
1♣/1♦

Oni
1♥

My
?
ktr = co najmniej 4 piki
1♠ = transfer na bez atu
2♥ = co najmniej pięć pików

Narzuca się pytanie: po co rozróżniać dwa rodzaje Teksasów na kolor starszy? Odpowiedź brzmi: w celu ułatwienia partnerowi decyzji w licytacji dwustronnej. Załóżmy, że gramy „po bożemu”, bez Teksasów:
Partner
1♦

Przeciwnik
1♥

Ty
1♠

Przeciwnik
3♥ (lub 4♥)

Czy partner ma nas poprzeć z fitem trzykartowym?
Jeśli chcesz, aby partner przelicytowywał przeciwników z trójką w twoim kolorze
– daj Teksas na wysokości dwóch. Jeśli nie – daj Teksas na wysokości jednego.

Zadanie
Partner
Przeciwnik
1♦
1♥
Co licytujesz z kartą?

Ty
?

♠KW76 ♥AD92 ♦D62 ♣84

Kontra. Czwórka pik. Na bez atu jeszcze przyjdzie pora –
na razie nie wiemy, co z treflami.

♠K9762 ♥KW3 ♦42 ♣D76

Kontra. Co najmniej czwórka pik. Czy chcemy, aby partner
przelicytował kiery przeciwników, gdy ma tylko trzy piki?
Na pewno nie!

♠KW1098 ♥832 ♦K32 ♣W3

2♥. Jeśli przeciwnicy skoczą kierami, a partner ma trzy piki,
to na pewno dobrze, by je zgłosił.
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♠AW1087 ♥3 ♦DW54 ♣986

2♥. Jeśli przeciwnicy zalicytują 3♥, a partner nas nie poprze
w piki, to zalicytujemy 4♦. Przynajmniej wiadomo, że nie ma
gry w piki na ośmiu atutach.

♠DW10876 ♥3 ♦D87 ♣986

2♥. „Partnerze poprzyj mnie w pikach jeśli tylko możesz.”

♠W9876 ♥D32 ♦D65 ♣KW5

Kontra. Za słabe piki na licytację 2♥.

UWAGA! Transfer na bez atu stosujemy zarówno z zatrzymaniem w kolorze
przeciwnika – jeśli uważamy, że lepiej przerzucić rozgrywkę na partnera – jak
i bez zatrzymania!

Zadanie
Partner
Przeciwnik
1♣
1♥
Co licytujesz z kartą?

Ty
?

♠K103 ♥AD4 ♦W102 ♣D1043

1♠. Partnerze, licytuj bez atu. Może masz w kierach waleta lub
dziesiątkę?

♠AK10 ♥75 ♦W102 ♣AD43

1♠. Partner musi zalicytować bez atu. A wtedy my zapytamy
2♥. „Partnerze, trzymasz kiera?”

♠K103 ♥D1043 ♦W102 ♣K43

1BA. Nie boję się grać bez atu ze swojej ręki, A może na wiście
wyskoczy walet kier?

♠K103 ♥K43 ♦W102 ♣D432

1♠. „Jeśli, partnerze, masz w kierach damę lub waleta, to
lepiej grać bez atu z twojej ręki. A jeśli nie, to się nie martw:
mów bez atu, a kiery trzymam ja”.

UWAGA! Po otwarciu 1♦ i wejściu przeciwnika 1♥ transfer na bez atu może odgrywać również rolę licytacji z fitem – co najmniej inwitującej. Zauważmy bowiem, że nie ma koloru przeciwnika (2♥ jest transferem na 5 pików).

Zadanie
Partner
Przeciwnik
Ty
1♦
1♥
?
Jaki masz plan na dalszą licytację z kartą?
♠K97 ♥43 ♦D1092 ♣D1043

2♦. Mam fit, to pokazuję.

♠K97 ♥3 ♦W1092 ♣D10432

3♦. Blokujące z fitem karo.

♠K97 ♥43 ♦D1092 ♣AD43

1♠. Teksas na bez atu. W następnym okrążeniu zalicytuję 3♦,
wskazując rękę inwitującą z fitem karo.

♠A97 ♥43 ♦D1092 ♣AD43

1♠. Z tą kartą musimy przesądzić dograną. Dlatego w kolejnym
okrążeniu zalicytujemy kolor przeciwnika 2♥ – forsując do
dogranej i pytając o zatrzymanie.
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Dalsza licytacja
Po transferze partnera na kolor starszy na wysokości jednego, jeśli przeciwnik
pasuje:
• przyjęcie Teksasu oznacza fit trzykartowy,
• przyjęcie Teksasu z przeskokiem oznacza fit czterokartowy,
• 2♦ po otwarciu 1♣ jest Odwrotką.

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♣
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
ktr

Przeciwnik
pas

♠875 ♥K32 ♦D9 ♣AKW87

1♠. Piki ustawione z dobrej ręki.

♠875 ♥AKW ♦KW3 ♣D987

1BA. Pomimo posiadania trzech pików. Cóż warte byłyby
zasady w brydżu, gdyby nie było od nich wyjątków?

♠D432 ♥A32 ♦K43 ♣KW3

2♠. Układ „kawaleryjski” nie powinien nas zmylić.
Mamy obowiązek pokazać fit czterokartowy.

♠KD3 ♥A32 ♦K43 ♣ADW2

2♦. Odwrotka. Trzeba sprawdzić, w co tu grać.

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♣
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
ktr

Przeciwnik
2♥

♠D103 ♥65 ♦AW103 ♣KD65

Kontra – fit. Proponuję kontrakt na siedmiu atutach.

♠D103 ♥KW10 ♦A876 ♣KW3

Pas. Karta defensywna. Niech oni grają i leżą.

♠D103 ♥AW3 ♦A876 ♣AKW

Kontra – fit. Partner pewnie zalicytuje 2♠, po których
zapowiemy 2BA. Pokażemy i siłę i fit.

♠W654 ♥K32 ♦A32 ♣A32

2♠. Obowiązek to obowiązek.

Po Teksasie na bez atu licytacja kontynuowana jest trochę inaczej po otwarciu 1♣,
a inaczej po 1♦:
• po otwarciu 1♣ i transferze na bez atu ze słabym treflem mamy obowiązek zalicytować 1BA; inne odzywki oznaczają silnego trefla,
• po otwarciu 1♦ takiego obowiązku nie ma.

27
Wspólny Język 2010

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♣
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
1♠

Przeciwnik
pas

♠K32 ♥D4 ♦D32 ♣AW1076

1BA. Z przyjemnością zajmuję bez atu. Jeśli partner ma
w kierach króla lub asa (a nawet waleta), to kontrakt zajęty
będzie z dobrej ręki.

♠K32 ♥43 ♦D32 ♣ADW76

1BA. Nie ma wyboru. 2♣ świadczyłoby o silnej ręce.
Jeśli partner nie trzyma kiera, a chce grać wyżej, to musi
zapytać 2♥.

♠K32 ♥K4 ♦DW2 ♣AKD32

2BA. Silny trefl z zatrzymaniem kier.

♠KW2 ♥32 ♦KD2 ♣AKD32

2♥. Silny trefl bez zatrzymania kier.

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♦
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
1♠

Przeciwnik
pas

♠KD107 ♥W3 ♦AW987 ♣W2

1BA. Nic nowego do pokazania nie mamy.
Pików partner nie ma. Zatrzymania nie przyrzekamy.

♠K3 ♥32 ♦AW987 ♣KD103

2♣. Opis ręki. Partner może mieć trefle.

♠K3 ♥W2 ♦KD10876 ♣D32

2♦. Pokazujemy szóstkę.

Jak licytować po transferze na wysokości dwóch? Jeśli drugi przeciwnik nie interweniował, to zakładamy, że partner ma rękę słabą i po prostu przyjmujemy Teksas. Inne odzywki świadczą o silnym treflu lub niezwykłym układzie.

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♣
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
2♥

Przeciwnik
pas

♠32 ♥AD3 ♦KW98 ♣KW98

2♠. Mimo czternastu punktów i dobrego zatrzymania kier.
Spokojnie, partner może mieć „plażę”.

♠D32 ♥32 ♦A76 ♣AKW98

3♠. Jeśli wpadniemy bez jednej, przeproszę.

♠D2 ♥AD6 ♦AW3 ♣AD1032

2BA. Silny trefl.

♠6 ♥87 ♦KDW3 ♣AKW976

3♣. Sorry, partnerze, mam lepszy kolor. Co prawda, 3♣ jest
forsujące i może się zdarzyć, że zabrniemy za wysoko.
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Złośliwi przeciwnicy mają złe nawyki utrudniać nam licytację. Jeśli jednak partner
pokazał swój kolor transferem na wysokości dwóch, to z trójką w jego kolorze
i niezłym układem powinniśmy go wesprzeć.

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♦
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
2♥

Przeciwnik
3♥

♠K32 ♥D4 ♦AW10873 ♣K3

3♠. „Nadchodzę ze wsparciem, partnerze.”

♠K32 ♥KD ♦D10765 ♣D97

Pas. „Odmawiam wsparcia ze względu na miltonaż w kierach.”

♠K32 ♥2 ♦AW10873 ♣KD2

4♠. Może za ostro. Ale skoro z kartą w pierwszym wierszu
licytujemy 3♠, to przecież ta karta jest dużo lepsza.

Zadanie
Ty
Przeciwnik
1♣
1♥
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
2♥

Przeciwnik
4♥

♠K432 ♥987 ♦KW3 ♣AW3

4♠. Wszystko wskazuje na to, że partner ma krótkość kier,
więc mamy pełne wyłączenie. Mimo że układ nasz jest słaby,
trzeba licytować wyżej.

♠K32 ♥87 ♦A98 ♣KD1087

4♠. Ryzykowne. Ale po to właśnie partner dawał transfer
na wysokości dwóch, żebyśmy z taką kartą przelicytowali
przeciwników.

♠DW3 ♥DW3 ♦KW ♣KW1087

Pas. I jeszcze raz pas. Grajcie sobie, przeciwnicy i leżcie.

Licytacja jednostronna
Licytacja jednostronna zostanie omówiona w kolejności:
• otwarcia po kolei, począwszy od 1♦,
• otwarcie 1♣,
• konwencje w licytacji jednostronnej.
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Otwarcie 1♦
Znaczenie
Otwarcie 1♦ ma następujące znaczenia:
A) 5 kar w sile 12–17,
B) układ 4441 z czwórką karo w sile 12–17,
C) układ 4 kara, 5 trefli w sile 12–15.
ZADANIE. Wybierz otwarcie z podaną kartą:
♠KW108 ♥32 ♦ADW65 ♣32

1♦. Jeśli wszystkie punkty zawarte są w kolorach długich,
to licytację można otworzyć na mniejszej liczbie punktów.

♠10754 ♥KD ♦W7654 ♣AD

Pas. I na odwrót.

♠AD ♥W542 ♦KW876 ♣KW

1BA. Z układem zrównoważonym na piątce karo w sile 15–17
otwieramy 1BA. A to jest właśnie układ zrównoważony
(popatrz na piki i trefle).

♠W3 ♥32 ♦ADW43 ♣ADW3

1♦. Otwarcie 1BA może się doskonale sprawdzić jako
blokujące kolory starsze. Przeciwwskazaniem do otwarcia 1BA
w tym przypadku jest zajęcie bez atu bez zatrzymań w kolorach
starszych.

♠W2 ♥32 ♦ADW3 ♣AD1032

1♦. A potem trefle (siła 12–15).

♠K32 ♥3 ♦ADW3 ♣AD1032

1♣. Z siłą od 16 punktów otwieramy 1♣, a potem powtarzamy
trefle.

♠3 ♥AD103 ♦ADW3 ♣K1032

1♦. Układ 4441 z czwórką karo.

♠ADW3 ♥AD103 ♦3 ♣K1032

1♣. Układ 4441, ale bez czwórki karo.

♠32 ♥A873 ♦ADW3 ♣K32

1♣. Nie otwieramy 1♦ z czwórki na układzie zrównoważonym.

Odpowiedzi 1♥ i 1♠
„Odpowiedzi 1♥ i 1♠ są naturalne. Oznaczają z zasady siłę od siedmiu punktów i co najmniej cztery karty w licytowanym kolorze.”

Dalsza licytacja po odpowiedziach 1♥ i 1♠
1♦
2♣

1♥ (1♠)

Otwierający posiada jedną z dwóch kart:
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1) 5 kar, 4 trefle, siła 12–17,
2) 5 trefli, 4 kara, siła 12–15.
Z siłą od 16 punktów na układzie 5 trefli i 4 kara otwieramy 1♣ i powtarzamy trefle.
ZADANIE
Partner
Ty
1♦
1♥
2♣
?
Co licytujesz z kartą?
♠KW108 ♥DW65 ♦W65 ♣W2

2♦. Negatywny wybór koloru.

♠KW8 ♥DW65 ♦W65 ♣W32

2♦. Z równymi fitami wybieramy kara (jednak częściej partner
ma więcej kar niż trefli).

♠K84 ♥DW653 ♦W6 ♣W32

Pas. Za słabe kiery, by je móc powtórzyć. Nawet jeśli partner
ma 5 kar i 4 trefle, 2♣ nie musi być gorszym kontraktem niż
2♦. A na pewno będzie lepszym, gdy partner ma 5 trefli.

♠KW108 ♥DW65 ♦K4 ♣W103

2BA. Inwit do 3BA.

♠A65 ♥DW95 ♦D1065 ♣D3

3♦. Inwitujące z fitem w karach. Może partner zapowie 3BA
ze swojej ręki.

♠AW4 ♥AW876 ♦AD3 ♣W2

2♠. Czwarty kolor. Na razie nie wiadomo jeszcze, w jaki kolor
grać.

Licytacja po Czwar tym kolorze (patrz również: konwencja Czwar ty kolor):
1♦
2♣
?

1♠
2♥

W powyższej sekwencji czwarty kolor pyta między innymi o to, gdzie otwierający ma piątkę.
Przyjmijmy, że z piątką trefli odpowiadający powtarza trefle. Inne odzywki w zasadzie wykluczają pięć trefli.
ZADANIE
Ty
Partner
1♦
1♠
2♣
2♥
?
Co licytujesz z kartą?
♠D4 ♥53 ♦KD986 ♣AD43

2♠. Odzywka ta nie jest jednoznaczna. Może oznaczać również
trzy piki przy minimalnej sile. Partner może dalej pytać przez
2BA (forsujące po Czwartym kolorze). Odpowiemy wtedy 3BA.

♠W32 ♥3 ♦KD986 ♣AD43

2♠. Partner nie jest pewny, czy posiadamy trzy piki.
Może o to zapytać, kontynuując licytację poprzez 2BA.
Odpowiemy wtedy 3♦.
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♠W32 ♥3 ♦KD98 ♣AD432

2♠. Po ewentualnym 2BA partnera odpowiemy 3♣.

♠KW2 ♥3 ♦KD986 ♣ADW3

3♠. Piękna karta z trzema pikami i piątką karo
(z piątką trefli otworzylibyśmy 1♣).

♠94 ♥D5 ♦KD986 ♣AD43

2BA. Gdy pokazaliśmy 9 kart w dwóch kolorach,
to drugą damę należy traktować jak zatrzymanie.

♠94 ♥53 ♦KD98 ♣ADW87

3♣. Piątka trefli. Liczba kar nieznana.

♠94 ♥5 ♦KD985 ♣ADW87

3♣. Piątka trefli. Liczba kar nieznana.

♠9 ♥W53 ♦KD985 ♣ADW8

2BA. Przyjmujemy, że trzeci walet kier „trzyma kolor”.

♠A4 ♥53 ♦KD985 ♣ADW8

3♥. Ta odzywka nie mówi o kierach (z czwórką kier licytujemy
po 1♠ – 1BA), lecz o silnej ręce bez zatrzymania kier!

Ustalenia po odpowiedziach 1♥ i 1♠
Zbierzmy w tym miejscu ustalenia po odpowiedziach 1♥/1♠:
1♦
2♣/2♦

1♥/1♠
2BA = nieforsujące

1♦
2♥

1♠
2BA = forsujące (bo po rewersie)

1♦
2♠

1♠
2BA = pytanie o układ; partner pokazuje trójkę

1♦
3♠

1♠
3BA = pytanie o singla

1♦
3♥

1♥
3♠ = pytanie o singla

1♦
2BA

1♠
3♦ = nieforsujące; inne odzywki na wysokości trzech forsują

1♦
3♣

1♥
3♦ = nieforsujące; inne odzywki na wysokości trzech forsują

1♦
1♥ (1♠)
3BA = pełny kolor karowy i stoper poza pikami
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Odpowiedź 1BA
Odpowiedź 1BA oznacza siłę (7)8–10(11) punktów w układzie zrównoważonym bez
starszej czwórki. Z rękami niezrównoważonymi mamy po otwarciu 1♦ alternatywę
w postaci odpowiedzi 2♦ i 3♦ (patrz niżej).
Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA
Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA jest naturalna. Rebid otwierającego 3♣ jest forsujący na jedno okrążenie, ale można jeszcze zatrzymać się w 3♦. Rebid 3♦ jest inwitujący do 3BA, ale nieforsujący.

Odpowiedź 2♣
Odpowiedź 2♣ jest absolutnie naturalna i oznacza posiadanie co najmniej pięciu
trefli (w skrajnym przypadku czterech) w sile forsującej do dogranej (od 12 PC)
lub sześciu trefli w sile inwitu do dogranej (9–11 PC). Ten drugi wariant odpowiedzi sprzedajemy poprzez powtórzenie trefli w następnym okrążeniu licytacji.
Warunek posiadania pięciu trefli (w przeciwieństwie do odpowiedzi 2♣ po
otwarciach 1♥ lub 1♠) spowodowany jest tym, że po otwarciu 1♦ odpowiadający
ma możliwość skorzystania z szerszego wachlarza innych forsujących odpowiedzi
(1♥, 1♠, 2♦).
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♣
Dalsza licytacja różni się nieco od tej zaproponowanej we Wspólnym Języku 2005,
a to dlatego że wróciliśmy do otwarć z piątki karo (z czwórki tylko w niezrównoważonych układach).
•
•
•
•
•
•

2♦ oznacza dół otwarcia (podobnie jak w sekwencji 1♥ – 2♣ – 2♥),
2♥ i 2♠ oznaczają kartę w sile rewersu (15–17) z licytowaną czwórką,
2BA oznacza układ 4441 z singlem trefl w sile 12–14,
3BA oznacza układ 4441 z singlem trefl w sile 15–17,
3♣ jest nadwyżkowe z czwórką trefli,
3♥ i 3♠ to Splintery na uzgodnionych treflach.

33
Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?
W

E

W

E

♠KW76
♥D3
♦AW1076
♣W3

♠AD105
♥74
♦D5
♣AD1075

1♦
2♦ (12–14)
3♠

2♣
2♠1
4♠

♠K976
♥K3
♦AW1075
♣W3

♠AD105
♥74
♦D6
♣AD1075

1♦
2♦ (12–14)
3BA2

2♣
2♠1
4♠

2

♠K976
♥K3
♦AW1095
♣W3

♠A105
♥74
♦D6
♣AD1075

1♦
2♦ (12–14)
3BA2

2♣
2♠1
pas

1

♠KW76
♥A3
♦AW1076
♣K3

♠AD105
♥74
♦D6
♣AD1075

1♦
2♠ (15–17)
3BA1
4♦3
4BA (o asy)
5BA (o króle)
6♠

2♣
3♠
4♣2
4♠4
5♠5
6♣ (brak)

1♦
2♦

1

Trzeci kolor (patrz: Trzeci kolor).

1

Trzeci kolor.
Cztery piki i zatrzymanie kier
(patrz: Trzeci kolor).

Trzeci kolor.
Cztery piki i zatrzymanie kier
(patrz: Trzeci kolor).

2

1

Gdy jedna z rąk wskazała 9 kart
w dwóch kolorach, to jej pierwszy
cue bid jest krótkościowy, a 3BA
oznacza brak krótkości.
2,3
Cue bidy.
4
Brak cue bidu kier.
5
Dwie wartości + dama pik.

2♣
3♦ = forsujące

Z ręką inwitującą na treflach i karach odpowiadający mógł zalicytować 1♦ – 2♦.

Odpowiedź 2♦
Odpowiedź 2♦ jest forsująca na jedno okrążenie. Oznacza co najmniej cztery kara, brak starszych czwórek i siłę od 10 PC.
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♦
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♦ jest naturalna ze strony otwierającego i seminaturalna (wskazywanie zatrzymań) ze strony odpowiadającego.
W dalszej licytacji:
• odzywka 3♦ oznacza chęć zaprzestania licytacji na tym kontrakcie,
• 2BA ze strony odpowiadającego jest forsujące.
ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?
W

E

W

E

♠W6
♥D32
♥AD1076
♣K95

♠432
♥K4
♥K1075
♣A1074

1♦
3♦

2♦
pas
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♠6
♥AD32
♦AD1076
♣K95

♠532
♥K4
♦K1075
♣A1074

1♦
2♥
4♣

2♦
3♣1
5♦

♠6
♥AD32
♦AD10763
♣K9

♠532
♥K4
♦K1075
♣A1074

1♦
2♥
4♦
4BA
6♦

2♦
3♣
4♥ (cue bid)
5♥

♠AD32
♥62
♦AD1076
♣K9

♠532
♥K4
♦K1075
♣A1074

1♦
2♠
3♠2

2♦
3♦1
3BA3

1

Trzymanie trefl, brak trzymania pik
(gdy partner ma kiery, to karta
nabiera rumieńców, dlatego
nie licytujemy 3♦).

1

Gdy partner ma piki, to wartość
karty spada; licytujemy 3♦ do pasa.
2
„Nie mam zatrzymania w kierach”.
3
„A ja mam”.

Odpowiedzi 2♥, 2♠, 3♣
Patrz: Odpowiedź z przeskokiem w części Konwencje.

Odpowiedzi 2BA, 3BA
Odpowiedzi 2BA (11–12 PC) i 3BA (13–15 PC) wskazują skład zrównoważony bez
starszych czwórek. Odpowiadający powinien czuć się zobowiązany do posiadania
zatrzymań w obu starszych kolorach (bo wist pójdzie raczej w kolor starszy). Bez
któregoś z zatrzymań odpowiadający może zalicytować 2♣ (lub 2♦). Dalsza (ewentualna) licytacja jest naturalna.

Odpowiedź 3♦
Odpowiedź 3♦ jest blokująca i oznacza siłę 5–9 punktów z co najmniej czwórką
karo. Otwierający kontynuuje licytację (naturalnie) tylko z wyjątkowo ciekawymi
rękami.

Odpowiedzi 3♥, 3♠, 4♣
Splintery (patrz: Odpowiedzi na otwarcie 1♥ oraz Strefa szlemowa). Po 3♥ i 3♠ możliwe jest jeszcze zagranie kontraktu 3BA.

Odpowiedź 4♦
Licytacja blokująco-taktyczna. Otwierający pasuje prawie z każdą kartą.
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Otwarcie 1♥
Znaczenie
Otwarcie oznacza siłę 12–17 PC i co najmniej piątkę kier.
ZADANIE. Jakie otwarcie wybierasz z kartą?
♠KW98 ♥DW1065 ♦A5 ♣32

1♥. Masz tylko 11 punktów, ale aż 9 kart w kolorach
starszych. Warto!

♠3 ♥KW1087 ♦ADW6 ♣432

1♥. Masz tylko 11 punktów, ale wszystkie w najdłuższych
kolorach. Warto!

♠DW ♥DW653 ♦K97 ♣DW3

Pas. Punkty, szmunkty.

♠D3 ♥DW965 ♦AW8 ♣AD9

1BA. Układ równy, zatrzymania we wszystkich kolorach.

♠KD9 ♥KDW95 ♦KW8 ♣97

1♥. To jest karta do gry kolorowej!

♠3 ♥KD1098 ♦AW1076 ♣95

1♥. 10 punktów, ale piękna karta: wszystkie punkty
w długich kolorach, kolory podwiązane. Karta jest za silna
na dwukolorowe otwarcie 2♥.

♠3 ♥KD1086 ♦DW1076 ♣D5

2♥. Bez przesady!

Odpowiedź 1♠
Przypomnę najważniejsze ustalenia, których dokładniejsze omówienie można znaleźć w systemie Wspólny Język 2005.
1♥
2♣

1♠
3♥

Odpowiadający wskazał rękę inwitującą (9–11 PC) na co najmniej czterech pikach
i trzech kierach.
1♥
2♣

1♠
2♥

Odpowiadający dokonał negatywnego wyboru koloru, najczęściej z dublem (!)
w kierach.
ZADANIE
Partner
Ty
1♥
?
Jak planujesz licytację z kartą?
♠K1087 ♥D97 ♦52 ♣K987

2♥. Mamy osiem kierów, czego jeszcze szukać przy małej
sile?
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♠KDW7 ♥D97 ♦52 ♣K987

1♠. A po rebidzie partnera – inwitujący skok na 3♥.
Pokażemy fit kierowy, a przy okazji – gdzie leży nasza siła.

♠KDW87 ♥975 ♦52 ♣W76

1♠. A po rebidzie partnera – 2♥.

♠KD86 ♥KW97 ♦D2 ♣765

2BA. Inwit do dogranej z fitem kier. Mamy 9 kierów –
zgłaszanie pików w tej sytuacji może tylko zamieszać.

1♥
3♣

1♠
?
3♦ = Czwarty kolor
3♥ = fit kier, forsujące

1♥
3♦
3♦

1♠
3♥ = forsuje, ale nie przyrzeka pełnego fitu kier
3♥ = (brak miejsca na Czwarty kolor)

1♥
3♣

1♠
3♠ = forsujące

1♥
3♠

1♠
3BA = pytanie o singla

1♥
2♥
2♥

1♠
2BA = nieforsujące! Uwaga! W wersji 2005 powyższa sekwencja
2BA = była forsująca.

Odpowiedź 1BA
Siła odpowiedzi jest mniej więcej taka jak po otwarciu 1♦ (7–11 PC). 1BA wyklucza
posiadanie czterech pików oraz fitu kier.
ZADANIE
Partner
Ty
1♥
?
Jaką odpowiedź wybierzesz z kartą?
♠K102 ♥2 ♦AW87 ♣K9654

1BA. Gdybyśmy zapowiedzieli 2♣, to po rebidzie 2♥
nie mielibyśmy jak się wycofać (2BA i 3♦ byłyby odzywkami
forsującymi).

♠K102 ♥2 ♦W87 ♣AK9654

2♣. A w następnym okrążeniu nieforsujące 3♣.

♠32 ♥2 ♦KD1032 ♣KW432

1BA. „Partnerze, proszę, nie pasuj.”

♠32 ♥3 ♦W1032 ♣KDW432

1BA. „Partnerze, błagam, zalicytuj coś. Ja zapowiem 3♣,
a ty spasujesz.”
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♠5432 ♥2 ♦W8 ♣KDW976

1BA. To jest najbardziej realna możliwość zagrania nisko
w trefle. (Po odpowiedzi 1♠ możemy się już nie wyplątać).

♠KW3 ♥987 ♦DW6 ♣W1054

2♥. „Mam fit, to go zgłaszam. Są jednak w brydżu pewne
zasady!”

Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA
Odpowiedź 1BA (po otwarciu kolorem starszym) nierzadko dana jest z braku lepszej
alternatywy i niekoniecznie oznacza chęć gry w bez atu. Dlatego otwierający powinien podtrzymać licytację, jeśli tylko ma coś ciekawego do powiedzenia.
Otwierający nie ma nic do dodania z dołem otwarcia (12–14) i układem 5332.
Wtedy pasuje. Z silniejszą ręką w równym składzie licytuje 2BA.
Posiadając boczną czwórkę, otwierający powinien ją zgłosić.
1♥
1BA
2♣ = 5 kierów, 4 trefle, siła 12–17
Przeskok nowym kolorem przyrzeka w nim pięć kart:
1♥
1BA
3♣ = układ pięć kierów i pięć trefli (15–17)
1♥
2♥
2♥

1BA
2BA = nieforsujące! We Wspólnym Języku 2005 powyższa
2BA = sekwencja była forsująca.

Odpowiedzi two-over one (2♣ i 2♦)
Przez odpowiedź two-over-one rozumie się odpowiedź nowym kolorem na wysokości dwóch bez przeskoku. Odpowiedź two-over-one forsuje do dogranej za wyjątkiem sytuacji powtórzenia koloru przez odpowiadającego.
Zalicytowanie nowego koloru – innego niż trefle – na wysokości dwóch oznacza kolor pięciokartowy. Wynika z tego, że odpowiedź 2♣ może być odzywką
tzw. przejściową – bez swojego koloru.
ZADANIE
Partner
Ty
1♥
?
Co licytujesz z kartą?
♠10987 ♥A3 ♦532 ♣AKD4

1♠. Mając czwórkę pik bez młodszej piątki licytujemy 1♠.

♠10987 ♥A3 ♦53 ♣AKD43

2♣. Teraz można pokazać trefle mimo posiadania czwórki pik.

♠ADW5 ♥6 ♦KD9 ♣W9876

1♠. Nie ma po co pokazywać trefli – i tak nie będziemy w nie
grali – są za słabe (chyba że zgłosi je patner).
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♠10987 ♥32 ♦53 ♣AKD43

1♠. Trefle są dobre, ale karta za słaba na odpowiedź 2♣.

♠K98 ♥A3 ♦AD43 ♣W987

2♣. 2♦ oznaczałoby piątkę kar.

♠K98 ♥A3 ♦AKD4 ♣W987

2♣. Jak wyżej.

♠32 ♥AD3 ♦AD43 ♣K987

2♣. A potem dalej eksplorujemy rękę partnera
(np. przez Forsujące 2BA).

♠32 ♥AD3 ♦K43 ♣AKW98

2♣. A w kolejnym okrążeniu 3♥ – w ten sposób pokazujemy fit
kierowy i naturalne trefle z aspiracjami szlemikowymi.

Dalsza licytacja po odpowiedziach two-over-one
Podniesienie trefli (po odpowiedzi 2♣) przez otwierającego mówi o czterech treflach. Kara (po odpowiedzi 2♦) można podnieść z trzecią figurą w tym kolorze. Podniesienie koloru odpowiedzi świadczy o pewnej nadwyżce i forsuje do dogranej.
Powtórzenie koloru otwarcia (1♥ – 2♣ – 2♥) oznacza najsłabsze otwarcie (12–14)
i nie mówi nic o ilości kierów (w dalszym ciągu minimum pięć).
Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem poniżej koloru otwarcia (np. 1♥ –
2♣ – 3♦) wskazuje układ 5–5 i górę otwarcia. Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem powyżej koloru otwarcia (np. 1♥ – 2♣ – 3♠) to Splinter (patrz również:
Strefa szlemowa).
Z układem 6–4 w kolorze otwarcia i kolorze bocznym o niższej randze (np. po
otwarciu 1♥ i odpowiedzi 2♣: z układem 6 kierów i 4 kara), otwierający zawsze licytuje najpierw boczną czwórkę (uwaga: we Wspólnym Języku 2005 proponowałem
inne rozwiązanie).

Odpowiedź 2♥
Znaczenie: 6–10 PC z co najmniej trzema kierami. Bardziej szczegółowe omówienie tej sekwencji, patrz: Konwencje.
.

Odpowiedzi 2♠, 3♣, 3♦
Patrz: Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem w części Konwencje.

Odpowiedź 2BA
Inwit do dogranej z fitem kierowym. Patrz: Konwencje..

Odpowiedź 3♥
Odpowiedź 3♥ jest blokująca i przyrzeka cztery atuty. U podstaw tego ustalenia
leży prawo lew całkowitych: „Jeśli mamy co najmniej dziewięć atutów, to opłaca
się licytować na wysokości trzech. Gdy kontrakt przegramy, to najprawdopodobniej przeciwnicy mieli coś do wygrania”.
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Odpowiedzi po otwarciu trzecioręcznym
Odpowiedź 2♣ partnera będącego po pasie jest konwencją Drury (patrz: Drury).
Odpowiedź 2♦ (2♥ po 1♠) po pasie może być słabsza niż przed pasem (od 8
punktów, ale na dobrym kolorze i bez fitu).
Odpowiedzi 3♣ i 3♦ oznaczają 9–11 punktów na dobrej szóstce bez fitu w kolorze otwarcia.

Otwarcie 1♠
Znaczenie
Znaczenie otwarcia i dalsza licytacja jest analogiczna do otwarcia 1♥. Z dwiema
starszymi piątkami otwieramy 1♠.
Sekwencją, którą warto omówić po otwarciu 1♠, gdyż nie występuje ona po
otwarciu 1♥, jest sekwencja: 1♠ – 2♥.

Odpowiedź 2♥
Znaczenie: od 9 PC na 6 kierach lub od 11 PC na pięciu kierach.
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♥
1♠
2♥
3♥ = dół otwarcia, trzy kiery; można spasować
1♠
2♥
4♥ = lepsze otwarcie, fit 3- lub 4-kartowy w kierach bez krótkości

1♠
2♥
2BA/3BA = naturalne
)

Z silnymi rękami i fitem kier otwierający ma następujące możliwości licytacji:
a) konwencja Splintera z fitem czterokartowym w kierach,
b) zalicytowanie młodszego koloru, a w następnym okrążeniu 4♥ – z układem
pięć pików, trzy kiery i młodsza czwórka.
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Otwarcie 1BA
Znaczenie
Otwarcie 1BA oznacza siłę 15–17 punktów w układzie zrównoważonym.
ZADANIE. Co otwierasz z kartą?
♠KD4 ♥D10765 ♦32 ♣AKW

1♥. Za otwarciem 1BA przemawia zrównoważony układ
i słabe kiery. Przeciwko – niechroniony dubel karo.

♠D10765 ♥KD3 ♦W2 ♣AKW

1BA. Dodatkowym argumentem za otwarciem 1BA jest
posiadanie trzech kierów. Po otwarciu 1BA kiery rozłożone
5 do 3 uzgadnia się łatwiej (Teksasem) niż po otwarciu 1♠.

♠D4 ♥K3 ♦AK1093 ♣KW98

1BA. Otwarcie to blokuje przeciwnikom kolory starsze.
Spełniony jest warunek posiadania figur w kolorach starszych,
w innym przypadku lepiej byłoby przenieść bez atu na partnera.

♠K1076 ♥AD ♦KW ♣D10543

1BA. Jeśli otworzymy na przykład Precisionem, to 3BA będzie
grane z ręki partnera. A lepiej by było grane z naszej.

Stayman 2♣
Odzywka 2♣ jest pytaniem o starsze czwórki. Odpowiedzi na Staymana są następujące:
• 2♦ – brak starszych czwórek,
• 2♥ – cztery kiery (możliwe cztery piki),
• 2♠ – cztery piki (bez czterech kierów).
Dalsza licytacja jest naturalna. Kolejna odzywka odpowiadającego na wysokości
dwóch jest nieforsująca, a na wysokości trzech forsująca (po pasie – inwitująca).

Transfer Trybuły
Po odpowiedzi na Staymana kolorem starszym zalicytowanie koloru bezpośrednio
niższego na wysokości trzech jest forsującym uzgodnieniem koloru starszego:
1BA
2♥

2♣
3♦ = silne uzgodnienie kierów

1BA
2♠

2♣
3♥ = silne uzgodnienie pików
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Otwierający w pierwszej kolejności ustosunkowuje się do możliwości zagrania
3BA pomimo posiadania fitów 4 do 4.

Teksasy 2♦ i 2♥
2♦ i 2♥ to tzw. Teksasy, czyli transfery na kolor wyższy od zalicytowanego – przyrzekają co najmniej pięć kart w kolorze bezpośrednio wyższym od licytowanego
(2♦ oznacza zatem piątkę kierów, a 2♥ piątkę pików), w sile dowolnej.
Dalsza licytacja po odpowiedzi Teksasem
Dalszą licytację prześledźmy na przykładzie sekwencji:
1BA

2♥

Z większością rąk otwierający licytuje 2♠. Od tej reguły są wyjątki:
1BA
2♥
2BA = bardzo dobra ręka z dobrym fitem pikowym, ale kartą sugerującą
2BA = grę w bez atu
Po tej sekwencji 3♥ odpowiadającego jest powtórnym Teksasem na piki (otwierający musi zalicytować 3♠).
1BA
2♥
3♠ = bardzo dobra ręka z dobrym fitem pikowym, z kartą dobrą do gry
3♠ = w kolor partnera.
Po tej sekwencji kontrakt 3BA jest wykluczony. Odpowiadający wskazuje krótkość,
jeśli ją ma i widzi szansę gry premiowej, a licytuje 3BA z aspiracjami szlemikowymi, ale bez krótkości.
1BA
2♠

2♥
3♣ =czwórka trefli, forsing do dogranej

1BA
2♠

2♥
2BA = (inwit, siła 7–9) – niekoniecznie z układem 5332

ZADANIE
Partner
Ty
1BA
?
Jak planujesz licytację z kartą?
♠976543 ♥432 ♦32 ♣32

2♥. A po 2♠ partnera – pas.
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♠DW9765 ♥K32 ♦D102 ♣3

2♥. A po 2♠ partnera – 3♠: inwit do dogranej na sześciu
pikach.

♠DW743 ♥K32 ♦DW2 ♣32

2♥. A po 2♠ partnera – 2BA: inwit do 3BA na pięciu pikach.

♠DW743 ♥K3 ♦D1032 ♣32

2♥. A po 2♠ partnera – 2BA: skład nie jest idealny,
ale 3♦ byłoby forsujące do dogranej.

♠DW743 ♥K3 ♦AD102 ♣32

2♥. A po 2♠ partnera – 3♦ – forsujące do dogranej.

♠ADW743 ♥3 ♦A102 ♣D32

2♥. A po 2♠ partnera 4♥(!) – Autosplinter: krótkość kier,
dobre piki; zachęcające do gry premiowej.

♠ADW74 ♥KW3 ♦D102 ♣K32

2♥. A po 2♠ – 4BA: inwit do szlemika.

♠AD10743 ♥52 ♦KD10 ♣K2

2♥. A po 2♠ – 4♠: 6 pików, inwit do szlemika bez krótkości.

♠KD10853 ♥10754 ♦A3 ♣2

4♥. Tzw. Duży Teksas – patrz: Wspólny Język 2005.

♠ADW743 ♥3 ♦KD105 ♣K2

4♥. A po 4♠ partnera 4BA: Blackwood na pięć wartości
na pikach.

Licytacja z kolorami starszymi po otwarciu 1BA
• Licytacja z układem 4–4 w kolorach starszych.
Ze słabą (nawet bardzo słabą) kartą możemy zalicytować 2♣, by spasować na
kolor starszy lub zalicytować 2♥ po 2♦.
• Licytacja z układem 5–4 w kolorach starszych.
Z kartą słabą (do 7 PC): z dobrą piątką licytujemy Teksas na kolor pięciokartowy (i pasujemy na przyjęcie Teksasu), z dobrą czwórką i słabą piątką, licytujemy 2♣, a po 2♦ – 2♥.
Z kartą w sile inwitu:
– 5 kierów i 4 piki: dajemy teksas (2♦), a potem licytujemy 2♠. Licytacja taka forsuje na jedno okrążenie (od 8(7) punktów w górę), ale nie forsuje do
dogranej,
– 5 pików i 4 kiery: licytujemy 2♣; po odpowiedzi 2♦ licytujemy 2♠ – inwit
(7–9) na pięciu pikach i czterech kierach.
• Licytacja z układem 5–5 w kolorach starszych.
Z kartą słabą licytujemy 2♣ (a po 2♦ – 2♥).
Z kartą silną stosujemy transfer Wesołowskiego: najpierw dajemy transfer na kiery!
1BA
2♥
2BA

2♦
2♠
3♠ = pięć pików

W ten sposób na wysokości trzech udało się sprzedać układ 5–5 (zaczynając od
transferu na kiery, układ 5–5 sprzedamy dopiero na wysokości 4♥). Możemy teraz i wybrać najlepszy kontrakt (być może 3BA), i porozmawiać o szlemiku.
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2♠ – transfer na trefle
1BA
2♠ = transfer na trefle
?
2BA = dobre uzupełnienie treflowe (fit w treflach trzykartowy z co najmniej
2BA = jedną starszą figurą) i dobre otwarcie
3♣ = pozostałe ręce
W kolejnym okrążeniu odpowiadający może wskazać krótkość z kartą forsującą
do dogranej.
1BA
2BA

2♠
3BA

Odpowiadającego ucieszyła pozytywna odpowiedź i na jej podstawie zdecydował
się zaryzykować kontrakt 3BA.
1BA
3♣

2♠
3BA

Odpowiadający ma kartę przesądzającą dograną nawet po negatywnej odpowiedzi partnera bez krótkości. Wskazując po drodze trefle chciał porozmawiać o grze
premiowej.

2BA – inwit do 3BA
Naturalne znaczenie odzywki 2BA przezwyciężyło koncepcję Teksasu na kara. Chodzi o to, że licytując inwit w inny sposób (np. poprzez 2♠ lub Staymana), ułatwiamy wisty przeciwnikom, dając im możliwość skontrowania tych odzywek.

3♣ – Teksas na kara: słaby lub silny
Po tej odzywce otwierający ma obowiązek zalicytować 3♦. Ze słabym wariantem
odpowiadający pasuje, z silnym (forsującym do dogranej) wskazuje krótkość lub
lekko inwituje wyższą grę odzywką 3BA.

3♦ – inwit do 3BA na karach
Odpowiedzi 3♥ i 3♠ – konwencja 5431
Odpowiedzi te oznaczają krótkość w licytowanym kolorze i układ co najmniej 5–4
w kolorach młodszych.
Dokładne omówienie tej konwencji można znaleźć we Wspólnym Języku 2005.
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Otwarcie 2♣
Znaczenie
2♣ otwieramy z siłą 12–15 PC z układem pięć trefli–starsza czwórka lub sześć trefli.

ZADANIE. Wybierz otwarcie z kartą:
♠AD76 ♥43 ♦D3 ♣AD875

2♣.

♠K976 ♥K2 ♦D2 ♣KW865

1♣. Gdy figury są porozrzucane po wszystkich kolorach,
to z układem 5422 proponuję otwarcie 1♣. Mamy szansę
zatrzymać się w 1BA.

♠D32 ♥32 ♦42 ♣AKD865

2♣. Na dobrych sześciu treflach można otworzyć
na 11 punktach.

♠3 ♥AD76 ♦W54 ♣KW865

Pas. Otwieranie na 11 punktach w układzie 5–4 jest bardzo
niebezpieczne. A to dlatego, że po relayu 2♦ trudno się
zatrzymać przed dograną.

♠D3 ♥KW ♦AW5 ♣W87643

1♣. A po 1♥/1♠ partnera – 1BA. Te sześć trefli jest tak
słabych jak piątka.

♠AD ♥KW ♦A105 ♣W87643

1BA. Słabe trefle, dobre boki.

Odpowiedź 2♦ – relay

2♣
2♥

2♦
?
2♠ = 5 pików; forsujące
2BA = dalsze pytanie
3♣ = 9–11 z fitem treflowym (nie musi być starsza czwórka)
3♦ = naturalne forsujące
3♥ = inwit do dogranej

2♣
2♠

2♦
?
2BA = dalsze pytanie
3♣ = 9–11 z fitem treflowym
3♦/3♥ = naturalne, forsujące
3♠ = inwit do dogranej
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2♣
2♦
?
2BA = 6 trefli, chęć gry bez atu ze swojej ręki; wyklucza krótkość
3♣ = 6 trefli; pozostałe ręce
2♣
2♦
3♣
3♦ (pytanie o singla)
?
3♥/3♠ = krótkość w licytowanym kolorze
3BA = brak krótkości w kolorze starszym (może być krótkość karowa)

Odpowiedzi 2♥ i 2♠
Odzywki te są nieforsujące na co najmniej pięciokartowym kolorze (siła 6–11 PC).
Otwierający popiera partnera z fitem czterokartowym, pasuje lub popiera (w zależności od oceny karty) z fitem trzykartowym. Bez fitu otwierający musi zdecydować, czy lepiej spasować, czy licytować dalej.

ZADANIE
Ty
Partner
2♣
2♥
?
Co licytujesz z kartą?
♠AD76 ♥43 ♦D3 ♣AD875

Pas. Partner nie ma czterech pików (zalicytowałby 2♦).

♠ADW8 ♥4 ♦1043 ♣ADW75

2♠. Wolę grać w swoje kolory.

♠AD83 ♥4 ♦104 ♣ADW975

3♣. Wolę grać w trefle niż w kiery.

♠K83 ♥W ♦D104 ♣AKD975

2BA. „A może 3BA, jeśli partnerze posiadasz szybkie lewy?”

♠D3 ♥KW3 ♦D5 ♣KW8764

Pas. Mimo fitu zbyt mała jest szansa na wygranie końcówki.

♠3 ♥KW3 ♦AW5 ♣DW8764

3♥.

♠3 ♥KW3 ♦AW5 ♣AW8764

4♥. „Może wyjdzie?”

Odpowiedź 2BA
Znaczenie:
1) transfer na 3♣ – słaba karta (5–8) z fitem treflowym;
2) dwukolorówka bez trefli, karta forsująca do dogranej.
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W wariancie 2) po obowiązkowym 3♣ otwierającego dwukolorówka pokazywana
jest następująco:
3♦ = kara i kiery
3♥ = kiery i piki
3♠ = piki i kara

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?
W

E

W

E

♠2
♥W83
♦KD7
♣AK7432

♠AK7654
♥4
♦AW10653
♣6

2♣
3♣
4♦
4BA
6♦

2BA
3♠
4♥ (cue bid)
5♥
pas

♠K5
♥A3
♦KD7
♣W109532

♠AD762
♥K2
♦AW10765
♣–

2♣
3♣
4♦
4♠
7♦

2BA
3♠
4♥
6♣ (renons trefl)
pas

♠W5
♥W4
♦AD4
♣KD9765

♠K10732
♥AKD32
♦5
♣W4

2♣
3♣
3BA

2BA
3♥
pas

♠D8
♥93
♦D94
♣AK9765

♠K10732
♥AKD642
♦5
♣4

2♣
3♣
3♠1
pas

2BA
3♥
4♥

♠AW85
♥94
♦1054
♣AK9765

♠KD1032
♥AKW32
♦2
♣D4

2♣
3♣
3♠1
4BA
6♠

2BA
3♥
4♦2
5♠3

1

Nie obiecuje pełnego fitu
pikowego.
1

Nie obiecuje pełnego fitu.
„Jeśli masz pełny fit i moja
krótkość ci pasuje, to możemy
porozmawiać o szlemiku.”
3
2 wartości na pikach i dama atu.
2

Inne odpowiedzi
3♣ = inwitujące (9–11).
3♦/3♥/3♠ = inwit na swoim kolorze.

Licytacja po interwencji przeciwnika
Nowy kolor jest nieforsujący na wysokości dwóch i forsujący na wysokości trzech.
Kontra jest negatywna. Otwierający z dobrą czwórką w licytowanym kolorze może na nią spasować.
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Otwarcie 2♦ – Multi
Znaczenie
6–10 punktów na niezłym starszym kolorze sześciokartowym.

ZADANIE. Jakie otwarcie wybierasz z kartą?
♠KW9765 ♥1076 ♦K2 ♣97

2♦.

♠AKW976 ♥1076 ♦K2 ♣97

1♠. Karta jest za silna na otwarcie 2♦.

♠KD10876 ♥4 ♦32 ♣AW87

1♠. Z układem 6–4 i wszystkimi honorami w kolorach długich
karta jest za dobra na otwarcie 2♦.

♠D97543 ♥KW3 ♦W3 ♣D43

Pas. Za słabe piki.

♠AW7654 ♥K1032 ♦3 ♣43

Pas. Nie poleca się otwierać Multi z drugą starszą czwórką…

♠KDW654 ♥9732 ♦3 ♣W3

2♦. …chyba że jest bardzo słaba.

Odpowiedzi 2♥ i 2♠
Odpowiedzi te oznaczają: „Pasuj, jeśli masz zalicytowany przeze mnie kolor. Licytuj w przeciwnym wypadku”.

Odpowiedź 2BA
Pytanie o kolor i siłę. Możliwe odpowiedzi:
Odpowiedź

Znaczenie i dalsza licytacja

3♣

Góra otwarcia na dowolnym kolorze. Po tej odzywce 3♦ jest
pytaniem o kolor: 3♥ oznacza piki, a 3♠ – kiery.

3♦

Słaby na kierach.

3♥

Słaby na pikach.

Odpowiedź 3♣
3♣ to sztuczna silna odpowiedź – gdy odpowiadający chce pokazać swój kolor,
a nie pytać o kolor partnera. Po odpowiedzi 3♣ otwierający licytuje obowiązkowo
3♦, a odpowiadający pokazuje swój kolor naturalnie: 3♥, 3♠, 4♣, 4♦ (3BA może
oznaczać rękę na pełnym kolorze młodszym) i odzywka taka jest forsująca.
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Odpowiedź 3♦
3♦ oznacza kartę inwitującą do końcówki z fitami w obu kolorach starszych.

Odpowiedź 3♥
Odpowiedź ta ma znaczenie taktyczne: „pasuj z kierami, licytuj 3♠ z pikami”. Najczęściej licytujemy tak ze słabą kartą z fitami w obu kolorach starszych w celu zablokowania przeciwnika.

Odpowiedź 3♠
„Pasuj z pikami, przenoś z kierami”.

Odpowiedź 4♣
„Zgłoś swój kolor Teksasem (4♦ z kierami, 4♥ z pikami).”

Odpowiedź 4♦
„Zgłoś swój kolor naturalnie”.

Odpowiedzi 4♥ i 4♠
Do pasa – z własnego koloru.

Licytacja po interwencji
Po interwencji przeciwnika kontry są karne.
My
2♦

Oni
3♣/3♦

My
3♥ = licytacja do koloru partnera

My
2♦

Oni
3♣/3♦

My
4♥/4♠ = licytacja ze swojego koloru

My
2♦

Oni
3♣/3♦

My
4♣ = „zalicytuj swój kolor Teksasem”

Otwarcia 2♥ i 2♠
Znaczenie
Otwarcia 2♥ i 2♠ oznaczają siłę poniżej otwarcia (6–10), piątkę w licytowanym
kolorze i drugą piątkę: w przypadku otwarcia 2♥ może być ona dowolna, w przypadku otwarcia 2♠ musi to być piątka młodsza.
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ZADANIE. Wybierz otwarcie z kartą:
♠KW976 ♥KW1076 ♦976 ♣–

2♥.

♠AW1076 ♥AW1076 ♦976 ♣–

1♠. Karta jest za silna na otwarcie 2♥.

♠KW3 ♥W8765 ♦A9765 ♣–

Pas. Ta karta może się lepiej nadawać do gry w piki niż w kiery.

♠– ♥W8765 ♦A9765 ♣KW3

2♥. Nie grozi nam przegapienie gry w piki.

♠D10762 ♥D2 ♦KW765 ♣3

2♠. Kolory są przeciętne, ale bywało gorzej i też chwalili.

♠D9765 ♥D2 ♦W9654 ♣A

Pas. Za dużo figur w kolorach krótkich.

Przypomnijmy zestaw odpowiedzi:

Odpowiedź 2♠ (po otwarciu 2♥)
2♠ = „Pasuj z pikami lub licytuj swój kolor młodszy”.

Odpowiedź 2BA
Odpowiedź 2BA jest pytaniem o drugą piątkę. Po otwarciu 2♥ piątkę pik otwierający pokazuje poprzez odzywkę 3♥.
W dalszej licytacji obowiązuje zasada: jeśli chcemy sforsować licytację, to kolor młodszy uzgadniamy naturalnie, kolor starszy – cue bidem.
Odzywka 2BA jest pozytywna – obiecuje otwierającemu przynajmniej zastanie dobrego fitu. Otwierający może odpowiedzieć na nią z przeskokiem. Z kartą
negatywną nie należy pytać 2BA, lecz licytować negatywne 2♠ lub 3♣.

Inne sztuczne odpowiedzi
3♣ – do koloru: „pasuj z treflami, licytuj bez trefli”.
3♦ – inwit do dogranej z fitem w kolorze starszym.
ZADANIE
Partner
Ty
2♥
?
Jak planujesz licytację z kartą?
♠A42 ♥AD76 ♦K7 ♣D1043

4♥. Nie pytaj, nie zbłądzisz. A może na wiście zbłądzą
przeciwnicy?

♠85 ♥AD76 ♦76 ♣97542

4♥. Przeciwnicy nie wiedzą, czy to licytacja w obronie,
czy w ataku.

♠AK3 ♥AD92 ♦854 ♣AW

2BA. Po odpowiedzi 3♣ licytujemy 3♠ (silne uzgodnienie
kierów) i pilnie słuchamy, czy padnie cue bid krótkościowy 4♦.
Po 3♦ licytujemy 4♥ – szanse na uniknięcie oddania dwóch
lew karowych są zbyt nikłe. Po 3♥ (kiery i piki) uzgadniamy
kiery cue bidem 4♣ i słuchamy, czy partner zalicytuje 4♦.

♠KW3 ♥KW32 ♦432 ♣ADW7

2BA. Po 3♣ lub 3♥ wrzucimy 4♥. Po 3♦ – tylko 3♥.
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♠K97 ♥D832 ♦KW3 ♣AW4

3♦. Drugi kolor partnera jest nam prawie obojętny. Inwitujemy
dograną, a przeciwnicy nie wiedzą, jakie kolory ma partner.

♠AD1072 ♥2 ♦K765 ♣D32

3♣. (!). Do koloru partnera. Spodziewamy się, że partner
zapewne spasuje na tę odzywkę Gdyby jednak jakimś cudem
przeniósł na 3♥, to oczywiście licytujemy 4♠!

♠D9 ♥2 ♦KW965 ♣AD876

2♠. „Wolę grać w piki niż w kiery (a jeszcze lepiej w młodszy,
jeśli go masz, partnerze)”.

Licytacja po interwencji przeciwnika
Po interwencji przeciwnika kontry są karne, a nowy kolor – „pasuj lub popraw”.

Otwarcie 2BA – na młodszych
Znaczenie
Otwarcie 2BA oznacza siłę 6–10 PC i układ co najmniej 5–5 w kolorach młodszych.
Porównaj zadanie przy otwarciu 2♥, by odpowiedzieć sobie na pytanie, z jaką kartą wybierać otwarcie 2BA.

Dalsza licytacja po otwarciu 2BA
Odpowiadający najczęściej licytuje swój lepszy kolor młodszy na wysokości trzech.
Odpowiedź na wysokości czterech w kolor młodszy ma charakter blokujący.
Sztuczną odzywką jest 3♥ – pytanie o układ. W odpowiedzi otwierający licytuje swój dłuższy kolor starszy (3♠ z dublem pik, 3BA z dublem kier, 4♥ z trzema kierami, 4♠ z trzema pikami) lub wskazuje naturalnie kolor sześciokartowy
(4♣, 4♦).

Otwarcia na wysokości trzech
Znaczenie
Otwarcia są naturalne. Po partii oznaczają kolor siedmiokartowy, a przed partią 3
w kolor młodszy może być oparte na kolorze sześciokartowym. Siła otwarcia zależy od stylu gracza i ustaleń w parze. W przypadku braku takowych proponuję
stosować metodę 4-3-2-2. Oznacza ona, że do zapowiedzianego kontraktu brakuje nam „na ręku”: czterech lew, jeśli jesteśmy w założeniach korzystnych, trzech
lew w założeniach przedpartyjnych, dwóch lew jeśli jesteśmy po partii (niezależnie od założeń przeciwnika).
W wersji systemu Wspólny Język 2010 Pro proponuję nieco bardziej agresywny
wariant otwarć blokujących.
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Otwarcie 3BA – Gambling
Znaczenie
Pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez dojścia.

Dalsza licytacja po otwarciu 3BA
Odpowiedzi 4♣ i 5♣ to licytacje do koloru – partner pasuje z treflami, a znosi w 5♦,
jeśli ma kara. Odpowiedzi 4♥ i 4♠ są naturalne.
Odpowiedź 4♦ jest sztuczna – pytanie o krótkość. Otwierający licytuje kolor
swojej krótkości w kolorze starszym, natomiast krótkość w kolorze młodszym licytuje poprzez 4BA. 5♣, 5♦ oznaczają brak krótkości.
Uwaga: Po kontrze na 3BA pas odpowiadającego oznacza akceptację kontraktu 3BA z kontrą (rekonra zresztą też – nawet bardzo...).

Otwarcia 4♣ i 4♦ – naturalne
Otwarcia są układowe i sugerują, że z jakichś powodów (słaby kolor, duży układ)
karta nie nadaje się do kontraktu 3BA.

Otwarcia 4♥ i 4♠
Siła otwarcia i długość koloru atutowego zależą od stylu gracza i ustaleń w parze.
W przypadku braku takowych proponuję stosować metodę 4-3-2-2.
Kolejne odzywki odpowiadającego są cue bidami (również 4♠ po otwarciu 4♥).
Zasada ta odnosi się również do sytuacji, gdy do licytacji wkracza przeciwnik.

Otwarcie 1♣
Znaczenie
Otwarcie 1♣ ma w systemie WJ trzy możliwe znaczenia:
a) wariant przygotowawczy: 12–14 punktów, bez starszej piątki, sześciu trefli i układu: pięć trefli z boczną czwórką;
b) wariant naturalny: 16–17 punktów, układ niezrównoważony z treflami;
c) wariant silny: 18 i więcej punktów, układ dowolny.
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Szczegółowe omówienie sekwencji po otwarciu 1♣ zawarte jest w opisie systemu
Wspólny Język 2005. Tutaj ustalenia z wersji 2005 zostaną przedstawione w formie
streszczonej. Bardziej szczegółowo przedstawione zostaną te sekwencje, w których występują różnice w stosunku do wersji z roku 2005.

Odwrotka
1♣
2♦

1♥/1♠

Znaczenie
Silny trefl z fitem co najmniej trzykartowym w kolorze odpowiedzi. Licytacja jest
sforsowana do dogranej.

1♣
2♦

1♥/1♠
?
2♥ = słaby z czwórką w licytowanym starszym kolorze
2♠ = słaby z piątka w licytownym starszym kolorze
2BA = silny na czworce
3♣ = silny kolor i 4
3♦ = silny kolor i 4
3♥ = silny na 5+

Do ustalenia są następujące dwie kwestie:
1) Jaka jest granica odpowiedzi między słaby i silny?
2) Kiedy licytować Odwrotkę z czwórką pik po odpowiedzi 1♥?
Moja propozycja jest następująca:
Ad. 1) Odpowiadamy „silny” z kartą, z którą otworzylibyśmy licytację.
Ustalenie to niesie następujące korzyści. Po odpowiedzi: „silny” wiadomo, że
karta jest nadwyżkowa w stosunku do dogranej i „kręci się” w okolicach gry premiowej. W takiej sytuacji należy licytować precyzyjnie, niczego nie ukrywając (dla
kontrastu w strefie niepewnej dogranej zbyt duża precyzja może tylko pomóc
przeciwnikom w znalezieniu lepszych wistów).
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Ad. 2) Po odpowiedzi 1♥ nie polecam licytowania Odwrotki z kartami:
• 5 pików i 3 kiery,
• 4 piki, 3 kiery i młodsza piątka – po wyjaśnienie tej sugestii odsyłam do omówienia strefy szlemowej „Ucz się na błędach mistrzów”, zadanie 12.

Licytacja rąk bezatutowych po otwarciu 1♣

1♣
1♣

2BA = inwit do 3BA bez starszych czwórek, 11–12 punktów
3BA = 13–15, układ 4333; karta bezatutowa (niskie honory)

W tej sytuacji bezatutowe ręce forsujące do dogranej trafiają do odpowiedzi 1♦:
1♣
1♥/1♠

1♦
2BA = 13+, układ bezatutowy

W odpowiedzi 1♦ mieszczą się wszystkie ręce bezatutowe bez starszych czwórek forsujące do dogranej, za wyjątkiem karty odpowiedniej do odpowiedzi 3BA.
W powyższej sekwencji otwierający ze słabym treflem podnosi do 3BA.

ZADANIE
Partner
Ty
1♣
?
Co licytujesz z kartą?
♠KW3 ♥DW6 ♦DW76 ♣AW3

3BA. Układ 4333, niskie honory.

♠A32 ♥KD3 ♦K103 ♣D1095

1♦ (patrz niżej). 14 punktów, ale ani jednego waleta.
Ta karta rokuje szlemikowo, gdy partner ma silnego trefla!

♠KW3 ♥DW6 ♦ADW7 ♣AW3

1♦. Karta za silna punktowo na odpowiedź 3BA.

♠KW3 ♥DW6 ♦D1076 ♣K93

2BA. Inwit do 3BA.

♠D3 ♥KW4 ♦DW743 ♣D73

2BA. Odpowiedź 2♦ forsowałaby do dogranej.

♠KD3 ♥KW4 ♦DW743 ♣D7

2♦. Forsuje do dogranej, nie ma powodu by licytować 3BA.

♠D3 ♥KW ♦D9765 ♣K1087

2BA. Figury w krótkich kolorach zachęcają do zalicytowania
bez atu, a na forsing do dogranej nie mamy.

♠32 ♥W2 ♦AD975 ♣KW87

1♦. Po 1♥ partnera – 2♠. Po 1♠ – 2♦ lub 3♦ (nie ma opcji 5–4).
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Odpowiedź 3BA jest ostrzeżeniem: „Partnerze, mam kartą silną punktową, która
do gry premiowej się nie nadaje”. Po 3BA otwierający może spasować nawet z silnym treflem! Jeśli jednak zdecyduje się kontynuować licytację, to partner nie może spasować.
1♣
3BA
4♣/4♦/4♥/4♠ = „Wiem, że nie dasz mi przebitek, ale mimo to pokaż
4♣/4♦/4♥/4♠ = najbliższy cue bid”

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?
W

E

W

E

♠AD5
♥K92
♦AW5
♣A832

♠KW3
♥DW8
♦K103
♣DW75

1♣
pas

3BA

♠AD964
♥K92
♦D102
♣AK

♠KW3
♥DW8
♦KW3
♣DW75

1♣
pas

3BA

♠105
♥AK8542
♦A2
♣AK2

♠KW3
♥DW7
♦K103
♣DW75

1♣
4♥
6BA

3BA
4♠ (obowiązkowy cue bid)
pas

♠105
♥AK8542
♦A2
♣AK2

♠DW3
♥DW7
♦KW3
♣DW75

1♣
4♥
5♥

3BA
5♦ (obowiązkowy cue bid)

We współczesnym brydżu olbrzymią rolę przykłada się do grania bez atu z właściwej ręki. Dlatego z kartą nienadającą się do zajęcia bez atu trzeba przyjemność
rozgrywki przekazać w ręce partnera:
1♣
1♥

1♦
3♠ = 13–15, układ bezatutowy: „partnerze, licytuj 3BA”

1♣
1♠

1♦
3♥ = 13–15, układ bezatutowy: „partnerze, licytuj 3BA”
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ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?
W

E

W

E

♠KW54
♥D3
♦D109
♣KW82

♠32
♥A87
♦KW87
♣AD75

1♣
1♠
3BA

1♦
3♥ („licytuj 3BA”)

♠W4
♥K954
♦A109
♣KW82

♠632
♥A8
♦KW87
♣AD72

1♣
1♦
1♥
3♠
3BA (mówi się trudno)

♠AK976
♥K2
♦A3
♣KW102

♠32
♥A87
♦KW87
♣AD75

1♣
1♠
3♠1
4♣
4BA
7♣

1♦
3♥
3BA
4♦2
5♠3

♠K2
♥AK976
♦A3
♣KW102

♠A87
♥32
♦KW87
♣AD75

1♣
1♥
4♣1
4BA
7♣

1♦
3♠
4♦2
5♠3

1

Silny trefl na pięciu pikach.
Cue bid na treflach.
3
2 wartości + dama trefl.
2

1

Dwuznaczne: 5 kierów, 4 trefle,
lub 4 kiery, 5 trefli.
2
Cue bid uzgadniający trefle
(ostatni licytowany kolor).
3
2 wartości + dama trefl.

Po odpowiedzi „silnym karem” otwierający nie zawsze licytuje 1♥ lub 1♠. Jak sobie
radzić w przypadku innych rebidów?
1♣
1BA

1♦
?
4BA = inwit do szlemika (13–14)
5BA = wybierz szlemika w młodszy kolor

1♣
2♣

1♦
2♦ = seminaturalne; forsujące na jedno okrążenie

W powyższej sekwencji wachlarz siły odzywki 2♦ jest bardzo szeroki. Odpowiadający może mieć siłę 5–11 na karach, więc otwierający i tak nie może spasować.
Dlatego z silnymi wariantami odpowiedzi 1♦ (13+) można również „przejściowo” zalicytować 2♦. Licytacja jest sforsowana do 3♣ lub 3♦:
1♣
2♣
3♣

1♦
2♦ = seminaturalne; forsujące na jedno okrążenie
pas
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1♣
2♣
3♣
pas

1♦
2♦ = seminaturalne; forsujące na jedno okrążenie
3♦ = 5–7 na sześciu karach

Po rebidach 2♥/2♠ należy wprowadzić ustalenie, że 2BA forsuje na jedno okrążenie:
1♣
2♥

1♦
2BA = forsujące na jedno okrążenie (4–7) lub inne ręce

To ustalenie jest niezbędne z wielu powodów: odpowiadający może mieć kartę
z oboma kolorami młodszymi i chce spróbować uzgodnienia jednego z nich, odpowiadający z górą negatu może mieć problem, czy grać w kiery, czy w bez atu
i wreszcie odpowiadający może mieć silny wariant kara.
Można zatrzymać się jeszcze w 3♥, na przykład:
1♣
2♥
3♣
pas

1♦
2BA = forsujące na jedno okrążenie (4–7) lub inne ręce
3♥ = propozycja kontraktu
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Silny trefl na ręce dwukolorowej
Szczegółowe ustalenia po tej sekwencji są nieco zmienione w stosunku do wersji
WJ 2005.
1♣
1♦
?
3♥ = dwukolorówka z kierami (+ młodszy lub piki)
3♠ = dwukolorowka z pikami (+młodszy)
4♣ = dwukolorówka na młodszych
Dalsza licytacja jest analogiczna do licytacji po otwarciach 2♥ i 2♠
Po 3♥:
• 3♠ = lepsze piki niż kiery,
• 3BA = pytanie o kolory (odpowiedź 4♥ to kiery i piki),
• 4♣/4♦ = pozytywne do kierów (wskazanie cue bidu).
Po 3♠:
• 3BA = pozytywne pytanie o kolor młodszy (sugeruje niezłą kartę),
• 4♣ = negatywny wybór koloru (wolę młodszy niż piki z dwojga złego),
• 4♦/4♥ = pozytywne do pików (wskazanie cue bidu).
Po 4♣:
• 4♦ = uzgodnienie kar,
• 4♥, 4♠ = cue bidy na treflach,
• 4BA = pozytywne na treflach bez cue bidu.
Autentyczne rozdanie (Mistrzostwa USA, San Diego, 2009):

Martens

Jassem

♠W96
♥3
♦D743
♣106542

♠3
♥AKD7654
♦AK1082
♣–

Martens
1♦
3♠2
4BA4
pas

Jassem
1♣
3♥1
4♦3
6♦

1

Kiery i inny, co najmniej 5–5.
Piki lepsze niż kiery.
Kiery i kara.
4
Dobry fit karowy, bez cue bidu.

2

3
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Na drugim stole Holendrzy zagrali 4♥.
„Dwukolorowe skoki” nie dotyczą sytuacji, gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
1♣
pas
1♦
1♠
?
3♥ = bardzo silny trefl na kierach
2♠ = dwukolorówka z kierami

Odpowiedź 1♦
Znaczenie
1) Negat (0–7).
2) Karta niezrównoważona na kolorzemłodszym lub kolorach młodszych (7-11).
3) 13+ bez starszych czwórek i młodszych piątek.
Poniżej zebrane są istotne sekwencje po odpowiedzi 1♦:
1♣
?

1♦

Z siłą 12–14 otwierający licytuje swój lepszy starszy kolor, a może to być w skrajnym przypadku trójka.
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1♣
1♥
1♥

1♦
2♠ = 5 kar, 4 trefle, 8–11 (chodzi o to, aby nie zagrać 2♦
2♠ = na sześciu atutach, gdy mamy 8 trefli)

1♣
1♦
1BA = silne bez atu, 18–20 – w dalszej licytacji Stayman i Teksasy
1♣
1♦
2♣ = 5+ trefli, 16+; wyklucza starsze czwórki
1♣
1♦
2♦ = forsing do dogranej na dowolnym układzie poza układami 5–5 –
2♦ = partner najczęściej licytuje 2♥: wyczekujące, nic do pokazania
1♣
1♦
2♥ = 5+ kierów, 21–23
1♣
1♦
2BA = bardzo silne bez atu, 21–23 – w dalszej licytacji Stayman i Teksasy
1♣
1♦
3♣/3♦ = silny trefl na treflach/karach
1♣
1♦
3♥/3♠/4♣ = dwukolorówki

Odpowiedzi 1♥ i 1♠
Znaczenie
Licytowana co najmniej czwórka, siła od 7 PC.
Poniżej zebrano ciekawsze sekwencje występujące po odpowiedzi 1♥.
1♣
1♥
1♠ = forsujące
W powyższej sekwencji otwierający może posiadać:
• 12–14 z czwórką pik,
• 16+ z czwórką piki i piątką trefli,
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• 18+ z czwórką pik w składzie zrównoważonym lub niezrównoważonym (np.
z piątką karo),
• 18+ z piątką pik.
Dalsza licytacja:
1♣
1♥
1♠
1BA
?
2♣ = 16+, 4 piki, 5 trefli, forsujące
2♦ = 18+, 4 piki, 5+ kar, 18+
2♠ = 5 pików, 18+
3♣/3♦ = 5 pików i licytowana piątka
1♣
1♠/1BA

1♥
?
2♣ = Check-back
2♦ = Check-back

1♣
1♥
2♣ = 16+; wyklucza 4 piki
1♣
2♣

1♥
?
2♦ = sztuczny forsing do dogranej
2♥/2BA/3♣ = nieforsujące
2♠ = naturalne, forsujące, wskazanie obawy o kara

1♣
2♣

1♠
?
2♦ = sztuczny forsing do dogranej
2♥/2♠/2BA/3♣ = nieforsujące
3♦/3♥ = 5–5, forsing do dogranej
3♠ = naturalne, forsujące

1♣
1♥
2♠ = 6 pików lub pięć bardzo dobrych, 18+
Uwaga, nowość!
1♣
1♥
3♣ = 5+ kar, 4+ trefle, 18+
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Powyższe ustalenie jest konieczne, gdyż inaczej układu dwukolorowego na młodszych nie można sprzedać.
Z kartą: 5+ trefli i 4 kara możemy licytować: 1♣ – 1♥ – 2♣. Tak samo licytujemy z silnym (nawet bardzo silnym) treflem na treflach.
1♣
1♥
3♦ = 5+ kar, wyklucza 4 trefle i 4 piki, 18+
1♣
1♥
3♥ = 15–17 PC, układ niezrównoważony, nieforsujące
1♣
1♥
3♥
3♠ = pytanie o krótkość
?
3BA = krótkość pik
4♣/4♦ = licytowana krótkość
4♥ = brak krótkości

Odpowiedź 1BA
Znaczenie
8–10 punktów na składzie zrównoważonym, bez starszej czwórki.-

Dalsza licytacja
1♣
1BA
?
2♣ = 4+ trefli, 16+, forsuje do dogranej
2♦ = 4+ kara, 18+
2♥/2♠ = licytowana piątka, 18+

Odpowiedzi 2♣ i 2♦
Odpowiedzi 2♣ i 2♦ oznaczają co najmniej piątkę w licytowanym kolorze i forsing do dogranej. Minimalną siłę takiej odpowiedzi można przyjąć jako 12 PC.
Po odpowiedzi 2♣ lub 2♦ otwierający zgłasza swoją starszą czwórkę (kiery, jeśli ma obie).
Z silnym treflem otwierający nie stosuje przeskoku, bo licytacja i tak jest sforsowana do dogranej.
Podniesienie koloru odpowiedzi przez otwierającego wskazuje fit i brak star-
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szych czwórek – nie obiecuje nadwyżek.
Powtórzenie koloru przez odpowiadającego jest forsujące, np.
1♣
2♥

2♣
3♣

Otwierający nie może spasować. Wiąże się to z ustaleniem, że z inwitującą kartą
na kolorze młodszym przechodzi się przez 1♦.

Odpowiedzi 2♥ i 2♠
Patrz: Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem w części Konwencje.

Odpowiedź 2BA
11–12; inwit do 3BA. Patrz: Licytacja rąk bezatutowych po otwarciu 1♣.
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Odpowiedzi 3♣,3♦,3♥, 3♠

Odzywki te oznaczają licytowany siedmiokart z dwoma starszymi honorami, nic
z bo
ku.
Partner z trzema „gołymi” asami (w tym jednym w naszym kolorze) ma pełne prawo wrzucić 3BA i najczęściej wygra ten kontrakt na 17 punktach, ...chyba, że zrobiliśmy odstępstwo, np. w naszym kolorze mamy „małego mariasza” (damę z waletem) – wtedy leżymy bez kilku.

Odpowiedź 3BA
Patrz: Licytacja rąk bezatutowych po otwarciu 1♣.

Konwencje w licytacji jednostronnej
Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem
Zalicytowanie nowego koloru z pojedynczym przeskokiem oznacza kartę forsującą do dogranej na bardzo dobrym kolorze, wskazującą na możliwości szlemikowe. Przez bardzo dobry kolor należy rozumieć taki, że singlowa figura partnera
rozwiązuje problem koloru atutowego.

Zadanie. Partner otwiera 1♦. Co licytujesz z kartą?
♠AD9765 ♥A3 ♦K4 ♣K32

1♠. Kolor jest za słaby na przeskok. Singlowa figura w pikach
u partnera nie zamyka problemu koloru atutowego.

♠K7 ♥A3 ♦D4 ♣AD108743

3♣. Jeśli partner ma w treflach singlowego króla lub
singlowego waleta, to problem koloru atutowego można uznać
za zamknięty. W przypadku singlowego waleta mamy jedną
przegrywającą, ale sprawdzimy to łatwo za pomocą
Blackwooda na 5 wartości.

♠K7 ♥A3 ♦32 ♣AD108743

2♣. Karta jest trochę za słaba honorowo na przeskok.
Wymaga zbyt wiele od partnera, aby można było realnie
pomyśleć o grze premiowej.

♠ADW104 ♥A3 ♦KD2 ♣432

2♠. A następnie uzgodnimy kara. Jeśli partner ma króla pik, to
łatwo będzie mu policzyć lewy do gry premiowej. Karta partnera:
♠K3 ♥432 ♦A107654 ♣A5 oznacza 13 lew na bez atu.

♠ADW976 ♥AKW3 ♦2 ♣D3

1♠. Nie dajemy przeskoku z bocznym dobrym kolorem.
Być może lepiej będzie się grało w kiery!

♠AKDW72 ♥A ♦32 ♣D932

2♠. Jeśli partner zalicytuje 2BA, pochwalimy się treflami.
Ale nie po to, by w trefle grać! Po to tylko, by pokazać
partnerowi boczny kolor, w którym potrzebujemy uzupełnienia.

Uwaga: Odpowiedzi 2♦, 3♣, 3♦ po otwarciu 1♣ nie są objęte tą konwencją i mają inne znaczenie.
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ZADANIE
Ty
Partner
1♦
2♠
?
Co licytujesz z kartą?
♠D32 ♥W3 ♦AD876 ♣K32

3♠. Fit w pikach, karta zachęcająca.

♠D3 ♥A3 ♦AW876 ♣K987

3♠. Druga dama to jak fit. I te asy, króle – tego właśnie
partnerowi potrzeba do szlemika.

♠W87 ♥DW ♦KW865 ♣KW65

4♠. Minimum otwarcia, nie ma co za bardzo partnera nęcić.

♠103 ♥2 ♦ADW87 ♣KD654

3♣. Oczywiście nie zgodzimy się na 3BA partnera –
przeniesiemy go na piki.

♠3 ♥AW3 ♦ADW876 ♣W65

3♦. A może jednak w kara partnerze?

♠D ♥KW3 ♦A108765 ♣D65

2BA. Wyczekujące. Kara są za słabe na powtórzenie.
Jeśli partner z boku ma kiery, to możemy w przyszłości
zareagować pozytywnie, jeśli trefle – to raczej nie.

Blackwood zwykły oraz Blackwood wyłączeniowy (patrz: Strefa szlemowa) uzgadniają
kolor przeskoku.
Powtórzenie koloru przeskoku również uzgadnia ten kolor.

Czwarty kolor
Czwarty kolor to odzywka w jedyny nielicytowany przez partnerów kolor, na najniższej wysokości.
Czwarty kolor nie jest odzywką naturalną, nie obiecuje ani figur, ani długości
w tym kolorze.
Celem zalicytowania Czwartego koloru może być:
1)
2)
3)
4)

sprawdzenie, czy partner ma w tym kolorze zatrzymanie do bez atu,
zapytanie partnera o dalsze informacje co do układu i siły,
forsujące uzgodnienie koloru partnera,
forsujące uzgodnienie własnego koloru.

Przykłady:
1♦
1♠

1♥
2♣

1♥
2♣

1♠
2♦

1♠
2♦

2♣
2♥
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1♠
2♥

2♣
3♦

Czwarty kolor nie forsuje do dogranej po odpowiedzi one-over-one.
W dalszej licytacji spasować przed dograną może tylko ten partner, który zadał Czwarty kolor.
Czwarty kolor forsuje do dogranej po odpowiedzi two-over-one.
Dalsza licytacja po odpowiedzi Czwar tym kolorem
W odpowiedzi na Czwarty kolor:
•
•
•
•

licytacja z przeskokiem oznacza większą siłę;
otwierający wskazuje fit trzykartowy w kolorze partnera, jeśli go posiada;
z układem 5–5 otwierający powtarza swój drugi kolor;
z układem 5–4 bez fitu w kolorze partnera otwierający licytuje:
– 2BA = dół otwarcia z co najmniej „półzatrzymaniem” (np. druga dama)
w Czwartym kolorze,
– powtórzenie koloru otwarcia = dół otwarcia bez półzatrzymania w Czwartym kolorze,
– 3BA = góra otwarcia z zatrzymaniem w czwartym kolorze,
– trzy w kolor Czwartego koloru = góra otwarcia bez półzatrzymania w Czwartym kolorze.

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja partnerów z następującymi kartami?
W

E

W

E

♠AD1087
♥KD876
♦32
♣2

♠W3
♥AW3
♦1054
♣AD986

1♠
2♥
3♥
pas

2♣
3♦ (Czwarty kolor)
4♥

♠AD1087
♥KD87
♦D32
♣2

♠W3
♥AW3
♦1054
♣AD986

1♠
2♥
3BA

2♣
3♦ (Czwarty kolor)
pas

♠AD1087
♥KD87
♦32
♣W2

♠W3
♥AW3
♦1054
♣AD986

1♠
2♥
3♠2

2♣
3♦1
4♠

♠AD1087
♥KD87
♦2
♣W102

♠W3
♥AW3
♦1054
♣AD986

1♠
2♥
4♣

2♣
3♦ (Czwarty kolor)
5♣

1

Czwarty kolor.
Nie mówi o sześciu pikach.

2
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ZADANIE
Partner
Ty
1♥
1♠
2♣
?
Jak planujesz licytację z kartą?
♠AD432 ♥K97 ♦W97 ♣W7

3♥. Inwit do dogranej z fitem kier.

♠AD432 ♥K97 ♦A97 ♣K7

2♦. W następnym okrążeniu uzgodnimy kiery,
będzie to forsowało do dogranej.

♠ADW987 ♥6 ♦K32 ♣W32

3♠. Inwit do 4♠.

♠AD9876 ♥6 ♦AK2 ♣K32

2♦. W następnym okrążeniu powtórzymy piki,
będzie to forsowało do dogranej.

Trzeci kolor
Trzeci kolor to konwencyjna odzywka odpowiadającego w jeden z dwóch dotychczas nielicytowanych kolorów.
Licytując Trzeci kolor odpowiadający nie zobowiązuje się do posiadania w nim
czterech kart.
Trzeci kolor jest odzywką forsującą.

ZADANIE. Czy w poniższych sekwencjach ostatnia odzywka jest Trzecim kolorem?
1♥
2♥

2♣
2♠

Tak. Odpowiadający wcale nie musi mieć czterech pików.

1♦
2♣

1♥

Nie. 2♣ jest tutaj odzywką naturalną. Konwencję Trzeci kolor
stosuje odpowiadający, a nie otwierający.

1♣
2♥

2♦
2♠

Tak. Odzywki 1♣ nie traktujemy jako naturalnej.

1♦
2♦

1♠
2♥

Tak. Odpowiadający ma albo pięć pików i cztery kiery, albo
chce sforsować licytację, nie przekraczając szczebla dwóch.

1♦
1♠

1♥
2♣

Nie. Ostatnia odzywka odpowiadającego to Czwarty kolor.

1♥
2♥

1♠
3♣

Tak. 3♣ jest odzywką forsującą – nie wskazuje jednoznacznie
trefli.

Po co stosujemy konwencję Trzeciego koloru?
1)
2)
3)
4)

Aby
Aby
Aby
Aby

sprawdzić możliwość zagrania w ten kolor.
wskazać obawę o nielicytowany kolor.
forsująco uzgodnić kolor partnera.
forsująco uzgodnić własny kolor.
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Zadanie. Jak powinna przebiegać licytacja partnerów z kartami?
W

E

W

E

♠KW107
♥A1095
♦K2
♣W54

♠AD65
♥W6
♦AD1087
♣32

1♣
2♥
3♠2
pas

2♦
2♠1
4♠

1

♠KW107
♥A1095
♦K2
♣W54

♠AD6
♥DW6
♦AD1087
♣32

1♣
2♥
3♠2
pas

2♦
2♠1
4♥3

2

♠KW107
♥A1095
♦K2
♣KW4

♠AD6
♥DW6
♦AD1087
♣32

1♣
2♥
3BA2

2♦
2♠1
pas

2

♠K10
♥A1095
♦W32
♣KW104

♠AD7
♥DW6
♦AD1087
♣32

1♣
2♥
2BA2
pas

2♦
2♠1
3BA

1

Trzeci kolor.
Cztery piki bez zatrzymania trefl
dobrego do bez atu.
2

1

Trzeci kolor.
Cztery piki bez zatrzymania trefl
dobrego do bez atu.
3
A może w kiery?
1

Trzeci kolor.
Cztery piki z dobrym zatrzymaniem
trefl (!).

Trzeci kolor.
Obiecuje zatrzymanie w treflach.

2

Forsujące 2BA
Forsujące 2BA dotyczy drugiej odzywki odpowiadającego, która forsuje do dogranej. W systemie Wspólny Język 2010 Forsujące 2BA stosuje się po pierwszej odpowiedzi na wysokości dwóch (two-over-one) oraz po rewersie.

ZADANIE. Czy w poniższych sekwencjach ostatnia odzywka oznacza Forsujące 2BA?
1♥
2♥

2♣
2BA

Tak.

1♥
2♥

1♠
2BA

Nie. Pierwsza odzywka odpowiadającego padła na wysokości
jednego. W systemie WJ 2010 Standard 2BA jest w tej
sekwencji nieforsujące.

1♥
2BA

2♣

Nie. Konwencja Forsujące 2BA dotyczy odzywki
odpowiadającego, a nie otwierającego.

1♠
2♥

2♦
2BA

Tak. Odpowiadający chce się dowiedzieć czegoś więcej o ręce
otwierającego.

1♦
2♥

1♠
2BA

Tak. Po rewersie 2BA jest forsujące.

1♥
2♣

1♠
2BA

Nie. 2♣ nie było rewersem.
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Po co stosujemy konwencję Forsujące 2BA?
1) Aby dowiedzieć się czegoś więcej o ręce partnera, zanim podejmiemy decyzję, jaki kolor uzgodnić.
2) Aby dowiedzieć się czegoś więcej o ręce partnera na najniższej możliwej wysokości, nawet gdy już znamy kolor atutowy.
Zadanie
Partner
Ty
1♥
2♣
2♥
?
Co licytujesz z kartą?
♠A103 ♥W2 ♦K62 ♣AW1087

2BA. Jeśli partner ma 6 kierów, to zagramy w kiery.
Jeśli ma czterokartowy fit treflowy, to być może w trefle.
A w przeciwnym wypadku zagramy 3BA.

♠AK3 ♥W3 ♦642 ♣AW1087

2♠. Trzeci kolor. Nie będziemy grali w bez atu, jeśli partner
nie trzyma kar.

♠A65 ♥D4 ♦K32 ♣AKW83

2BA. Możemy realnie pomyśleć o szlemiku,
jeśli tylko znajdziemy z partnerem ośmiokartowy kolor.
Ucieszy nas odpowiedź 3♥ lub 3♣.

♠AW3 ♥32 ♦AK3 ♣AW9865

2BA. Odzywka 3♣ byłaby nieforsująca.

♠1087 ♥3 ♦AK3 ♣AK9765

3♦. Trzeci kolor. „Partnerze, trzymasz piki?”

♠75 ♥KW3 ♦AD52 ♣AKW5

2BA. Nie musimy przejmować się brakiem zatrzymania
w pikach, skoro i tak nie będziemy grać w bez atu
(mamy uzgodnione kiery). Licytując 2BA liczymy na to,
że dowiemy się czegoś więcej o układzie karty partnera.

Dalsza licytacja po Forsującym 2BA
Przyjmujemy, że dalsza licytacja jest naturalna.
ZADANIE
Ty
Partner
1♥
2♣
2♦
2BA
?
Co licytujesz z kartą?
♠32 ♥AD765 ♦KDW86 ♣7

3♦. Piąte karo.

♠32 ♥AD765 ♦KDW8 ♣32

3BA. Nie przejmujemy się słabym pikami. To partner powinien
zadbać o zatrzymanie.

♠KW3 ♥AD654 ♦K1087 ♣2

3♠. Partner chce znać nasz układ.

♠K3 ♥AW6542 ♦K1087 ♣2

3♥. No, słabe te kiery, ale chyba trzeba pokazać szóstkę.

♠K2 ♥ADW87 ♦KD102 ♣D5

4BA. Tego się partner po nas nie spodziewał! Jeśli przegra bez
jednej (bo chodziło mu tylko o sprawdzenie, czy nie mamy
sześciu kierów), to grzecznie przeprosimy.
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ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?
W

E

W

E

♠2
♥AKW65
♦K542
♣W42

♠KD10
♥D7
♦AD3
♣A7653

1♥
2♦
3♣2
pas

2♣
2BA1
3BA

♠2
♥AKW652
♦KW54
♣32

♠KD10
♥D7
♦AD3
♣A7654

1♥
2♦
3♥2
4♦4
pas

2♣
2BA1
3♠3
4♥

♠32
♥AKW652
♦KW54
♣3

♠KD10
♥D7
♦AD3
♣A7654

1♥
2♦
3♥2
4♣4
5♥6
pas

2♣
2BA1
3♠3
4BA5
6♥

♠W32
♥AK652
♦KW54
♣3

♠KD10
♥D7
♦AD93
♣A765

1♥
2♦
3♠2
4♥4
5♥6
pas

2♣
2BA1
4♦3
4BA5
6♦

1

Forsujące 2BA.
Trzy trefle.

2

1

Forsujące 2BA.
Sześć kierów.
Cue bid przy uzgodnionych kierach.
4
Cue bid karo, brak cue bidu trefl.

2

3

1

Forsujące 2BA.
Sześć kierów.
Cue bid przy uzgodnionych kierach.
4
Cue bid treflowy.
5
Pytanie o 5 wartości na kierach.
6
2 wartości bez damy atu.
2

3

1

Forsujące 2BA.
Trzy piki.
3
Uzgodnienie kar.
4
Cue bid.
5
Pytanie o 5 wartości na karach.
6
2 wartości bez damy atu.
2

Drury
Konwencją Drury nazywamy sztuczną odpowiedź 2♣ gracza będącego po pasie,
po otwarciu partnera 1♥ lub 1♠. Odzywka taka przyrzeka fit co najmniej trzykartowy w kolorze partnera i siłę od ładnych dziewięciu punktów.
Konwencję tę stosujemy również w licytacji dwustronnej po wejściu partnera
kolorem starszym. Wtedy warunek uprzedniego pasa nie jest konieczny.
Dalsza licytacja po Drury
Otwierający kolorem starszym ma do dyspozycji następujące odpowiedzi:
• 2♦ = karta trochę lepsza niż negatywny powrót na kolor,
• powrót na swój kolor = ręka poniżej normalnego otwarcia – nierokująca żadnych wyższych gier,
• inne kolory = kolor do uzupełnienia.
Osobiście – w odpowiedzi na Drury – polecam licytację jak najmniej informacyjną:
powrót na kolor ze słabą kartą, licytowanie dogranej z dobrą kartą i enigmatyczne 2♦ – z kartą niepewną.
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Licytowanie koloru do uzupełnienia ma zalety i wady – z jednej strony pozwala
bardziej precyzyjnie wylicytować dograną, z drugiej pomaga wistować obrońcom.

Strefa szlemowa – konwencje
Strefa szlemowa została opisana dość dokładnie w systemie Wspólny Język 2005.
W systemie Wspólny Język 2010 Standard opis strefy szlemowej składa się z dwóch
części. W pierwszej w ogólnym zarysie przypomniane są ogólne zasady licytacji szlemowej – niezmienione w stosunku do wersji z roku 2005. W drugiej części proponuję metodę Ucz się na błędach mistrzów. Przedstawione są rozdania z meczów: ćwierćfinałowego, półfinałowego i finałowego z udziałem Polaków z Olimpiady w Maastricht, 2000. W każdym z tych rozdań co najmniej jedna para popełniła błąd i wylicytowała niepoprawny kontrakt. Zadaniem Czytelnika będzie znalezienie błędu i zaproponowanie licytacji wzorcowej we Wspólnym Języku. Następnie swoją propozycję
można porównać z zaproponowaną przeze mnie i Krzysztofa Martensa.
Rozdania zostały wyselekcjonowane przez Krzysztofa Martensa, któremu dziękuję za udostępnienie materiałów służących mu do szkoleń na szczeblu reprezentacyjnym. Martens zweryfikował ponadto licytacje proponowane przeze mnie jako wzorcowe dla Wspólnego Języka – wielokrotnie słusznie zwracając mi uwagę na
pobieżność analizy. W wersji finalnej znalazły się rozwiązania wspólnie przez nas
zaakceptowane.

4BA – Blackwood 1430 (Blackwood odwrócony)
Blackwood na pięć wartości jest pytaniem o liczbę wartości z pięciu: cztery asy i król
w kolorze atutowym. Jako kolor atutowy przyjmuje się albo kolor uzgodniony, albo – gdy koloru nie uzgodniono – kolor ostatnio zgłoszony.
Dodajmy jeszcze, że Blackwood 1430 zwany jest równie często Blackwoodem 102.
Dyskusję na temat Blackwooda 1430 można znaleźć w wersji Wspólny Język 2005.
W systemie Wspólny Język 2010 możemy dodatkowo zaproponować nazwę, która może pomóc w zapamiętaniu odpowiedzi: „Rudy Blackwood”. „Dlaczego Rudy?”
„Bo Rudy 102”.

Pytanie o damę atutową i o króle
Po odpowiedzi na Blackwooda kolejny szczebel jest pytaniem o damę atutową. Odpowiedzi są następujące:
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• najbliższy szczebel = nie mam damy atutowej,
• kolejny szczebel = mam damę atutową.
Pytaniem o króle jest wobec tego kolejny kolor poza uzgodnionym. Na przykład:
Uzgodnionym kolorem są piki.
4BA
5♣ (1 lub 4)
?
5♦ = Czy masz damę atutową?
5♥ = Ile masz króli?
Po przykłady zastosowania tej konwencji zachęcam do zamieszczonego dalej omówienia strefy szlemowej Ucz się na błędach mistrzów.

Blackwood wyłączeniowy
Po uzgodnieniu koloru zalicytowanie nowego koloru z przeskokiem na wysokości pięciu lub przeskok na 4♠, gdy uzgodniono kiery, jest Blackwoodem wyłączeniowym – oznacza renons w licytowanym kolorze i pyta o liczbę wartości – z czterech (trzy asy i król atutowy) – z wyłączeniem asa w kolorze renonsu.

5BA – Blackwood 1430
Jeśli w ferworze licytacji dwustronnej (lub w „cue bidowym opętaniu”) zawędrujemy na wysokość pięciu, pytaniem o wartości staje się 5BA. Odpowiedzi są analogiczne do odpowiedzi na pytanie 4BA (6♣ = 1 lub 4).

5BA – atutowa
Jeśli 5BA nie jest Blackwoodem, to jest konwencją atutową. Odpowiedzi:
•
•
•
•

6♣ = 0 starszych figur w kolorze atutowym,
6♦ = jedna figura,
6♥ = dwie figury,
7 w kolor uzgodniony = 3 figury w kolorze atutowym.
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Inwit atutowy
Inwitem atutowym jest zalicytowanie z przeskokiem uzgodnionego koloru starszego na wysokości pięciu. Znaczenie takiej odzywki jest następujące: „Partnerze, pasuj ze słabymi atutami, licytuj szlemika z dobrymi”.

Cue bidy
Cue bid jest odzywką strefy szlemowej mającą na celu poinformowanie partnera
o intencji gry premiowej oraz wskazanie zatrzymania pierwszej lub drugiej klasy.

Cue bid pierwszej i drugiej klasy
Cue bid w kolorze asa lub renonsu nazywa się cue bidem pierwszej klasy. Cue bid w kolorze króla lub singla nazywa się cue bidem drugiej klasy.

Cue bid honorowy i krótkościowy
Cue bid w kolorze, w którym posiadamy asa lub króla, nazywa się cue bidem honorowym. Cue bid w kolorze, w którym posiadamy singla lub renons, nazywa się cue
bidem krótkościowym.

Splinter
Splinter to licytacja z nienaturalnym przeskokiem na wysokości trzech lub czterech
(rzadziej pięciu). Wskazuje licytowaną właśnie krótkość i uzgadnia ostatnio zgłoszony kolor. Opis tej konwencji można odnaleźć przy omówieniu otwarcia 1♥.

Konwencja Sześć w kolor Splintera
Konwencja ta jest pytaniem o renons w kolorze Splintera. Stosujemy ją poprzez
zalicytowanie sześciu w kolor Splintera. Są tylko dwie odpowiedzi: szlem w kolor
uzgodniony = mam renons, szlemik w kolor uzgodniony = nie mam renonsu.
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Inwity po otwarciu 1♥/ ♠

1♥ - ?

2♠ - 4+♥, 6-8PC (mini) lub 9-11PC (midi) splinter
2NT - 3♥, 10-11PC
3♣ - 9+PC kolor+fit
3♦ - 9+PC kolor+fit
3♥ - 4+♥, blok
3♠ - 4+♥, 12-14PC, krótkość ♠
3NT - 4+♥, 12-14PC, krótkość ♦
4♣ - 4+♥, 12-14PC, krótkość ♣
4♦ - 3+♥, 12-14PC, bilansowe podniesienie
4♥ - 5+♥, blok
1♥ - 2♠ - 2BA - ?
3♣ - 6-8PC, krótkość ♣
3♦ - 6-8PC, krótkość ♦
3♥ - 6-8PC, krótkość ♠
3♠ - 9-11PC, krótkość
4♣ - (7)8 -10PC, renons ♣,
4♦ - (7)8-10PC, renons ♦,
4♥ - (7)8-10PC, renons ♠,
1♥ - 2♠ - 2BA

- 3♠ - ?

3NT - pytanie o krótkość (z ręką dającą szansę na szlemika przy wyłączeniu)
4♥ - brak szans na szlemika
1♥ - 2♠ - 2BA

- 3♠ - 3BA - ?

4♣ - 9-11PC, krótkość ♣
4♦ - 9-11PC, krótkość ♦
4♥ - 9-11PC, krótkość ♠
1♥ - 2BA - ?
3♥ - do pasa
3♠- 6+♥, 15-17PC, autosplinter
3BA - 15-17PC, 2♠-5♥-3♦-3♣, (może być słaba 6♥)
4♣ - 6+♥, 15-17PC, autosplinter
4♦ - 6+♥, 15-17PC, autosplinter
4♥ - sign-off

74
Wspólny Język 2010

1♠ - ?
2NT - 4+♠, 6-8PC (mini) lub 9-11PC (midi) splinter
3♣ - 9+PC kolor fit
3♦ - 9+PC kolor fit
3♥ - 3♠, 10-11PC
3♠ - 4+♠, blok
3NT - 4+♠, 12-14PC, krótkość ♥
4♣ - 4+♠, 12-14PC, krótkość ♣
4♦ - 3+♠, 12-14PC, krótkość ♦
4♥ - 3+♠, 12-14PC, bilansowe podniesienie
4♠ - 4+♠, blok
1♠ - 2NT - 3♣ - ?
3♦ - 6-8PC, krótkość ♦
3♥ - 6-8PC, krótkość ♥
3♠ - 6-8PC, krótkość ♣
3NT - 9-11PC, krótkość
4♣ - (7)8-10PC, renons ♣,
4♦ - (7)8-10PC, renons ♦,
4♥ - (7)8-10PC, renons ♥,
1♠ - 2NT - 3♣ - 3NT - ?
4♣ - pytanie o krótkość (ręką dającą szansę na szlemika przy wyłączeniu)
4♠ - brak szans na szlemika
1♠ - 2NT - 3♣ - 3NT - 4♣ - ?
4♦ - 9-11PC, krótkość ♦
4♥ - 9-11PC, krótkość ♥
4♠ - 9-11PC, krótkość ♣
1♠ - 3♥ - ?
3♠- do pasa
3NT - 15-17PC, 5♠332 (może być słaba 6♠)
4♣ - 6+♠, 15-17PC, autosplinter
4♦ - 6+♠, 15-17PC, autosplinter
4♥ - 6+♠,15-17PC, autosplinter
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Autosplinter
Autosplinter jest odmianą Splintera, w której autor odzywki nienaturalnie skaczącej
uzgadnia nie kolor partnera, lecz swój własny. Sytuacja taka ma miejsce wyłącznie
w przypadku, gdy partner nie pokazał żadnego koloru.

Przeciwnik wtrąca się do naszej strefy szlemowej
Po Blackwoodzie
Jeśli po naszym Blackwoodzie przeciwnik śmie wtrącić się do licytacji, to stosuje się
metodę szczebelkową, taką samą jak bez wejścia przeciwnika (pierwszy szczebel =
jedna wartość), z tym że nie łączy się sytuacji: jeden lub cztery oraz zero lub trzy:
a)
b)
c)
d)

pas = jedna wartość,
kontra = zero wartości,
następny kolor = dwie wartości,
kolejny kolor = trzy wartości, itd.

Jeśli na przykład po Blackwoodzie przeciwnik wkroczył 5♦, to 5♥ oznacza dwie wartości, 5♠ trzy wartości, a 5BA cztery wartości.
Przyczyną, dla której nie łączymy odpowiedzi: 0 lub 3 (oraz 1 lub 4), jest taka,
że partner może nie zgadnąć, która z możliwości ma miejsce. (W licytacji jednostronnej takiej groźby nie ma – gdy pytający nie jest pewny, to przyjmuje sytuację
pesymistyczną, a odpowiadający poprawia kontrakt z wariantem optymistycznym).

Przeciwnik kontruje odpowiedź na Blackwooda
Rekontra = karna („Proszę się nie wygłupiać”).
Pozostałe odzywki = tak jakby kontry nie było (odzywka „pas” odpada).

Przeciwnik kontruje cue bid
Jeśli przeciwnik kontruje cue bid zalicytowany przez partnera, to:
a) rekontra oznacza asa w tym kolorze,
b) zalicytowanie innego cue bidu oznacza, że nie boimy się, że przeciwnicy wezmą
nam dwie lewy w tym kolorze
,.
c) pas jest pytaniem o „podgrywalność” cue bidu.
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Kontra negatywna
Kontrę negatywną stosujemy po otwarciu partnera na wysokości jednego i wejściu przeciwnika do wysokości 4♦. Celem kontry negatywnej jest znalezienie koloru atutowego poza kolorami licytowanymi przez przeciwnika i partnera.
Z założenia kontra negatywna wyklucza posiadanie fitu w kolorze partnera.
Celem kontry negatywnej może być:
• Sprzedanie możliwości gry w dwa spośród nie licytowanych dotychczas ko lo
rów 1♣ −1♦ − ktr = 4♥ wyjątek gramy transfery
• Pokazanie nielicytowanej starszej czwórki
1♦

1♠

ktr = 4 kiery, nic nie mówi o treflach

1♣

2♥

ktr = 4 piki

• Forsujące sprzedanie koloru pięciokartowego
1♣/1♦
1BA

1♠
pas

ktr
pas
2♥ = 5 kierów, forsujące

1♥
2♥

2♣
pas

ktr
pas
2♠ = 5 pików, forsujące

W obu przypadkach zalicytowanie koloru starszego po uprzedniej kontrze oznacza forsing na co najmniej jedno okrążenie z kolorem pięciokartowym.
• Kontra jako inwit do 3BA
1♥
2♣

1♠
pas

ktr
2BA

pas

Bezpośrednie zgłoszenie 2BA oznaczałoby inwit z fitem kierowym. 2BA poprze
dzone kontrą oznacza naturalny inwit do 3BA.
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Kontra – fit
Kontrę – fit stosujemy po naszym otwarciu na wysokości jednego, odpowiedzi partnera kolorem starszym i wejściu przeciwnika kolorem poniżej poziomu dwa w kolor partnera. Kontra taka oznacza fit dokładnie trzykartowy w kolorze partnera
oraz ofensywną kartę.

ZADANIE. Czy w poniższej licytacji kontra oznacza kontrę – fit?
My
1♥
ktr

Oni
pas

My
1♠

Oni
2♦

Tak.

My
1♥
1BA

Oni
pas
2♦

My
1♠
ktr

Oni
pas

Nie. Kontra jest karna, nie mówi nic o ficie kierowym.
Kontra – fit dotyczy licytacji otwierającego!

My
1♥
pas

Oni
pas
pas

My
1♠
ktr

Oni
2♦

Nie. To jest kontra wznawiająca: mówi o nadwyżkach
punktowych, raczej bez krótkości karo.

My
1♣
ktr

Oni
pas

My
1♥

Oni
2♦

Tak. Kontra przyrzeka fit (patrz: Prawy przeciwnik interweniuje
po otwarciu 1♣).

ZADANIE
Ty
Przeciwnik
1♣
pas
?
Co licytujesz z kartą?

Partner
1♥

Przeciwnik
2♦

♠KW7 ♥W32 ♦KD97 ♣A87

Pas. Nie licytuj kontry – fit z opozycją w kolorze przeciwnika.

♠A107 ♥K97 ♦32 ♣KW1076

Kontra. Kontra – fit. Nie mówi o nadwyżkach punktowych,
tylko o karcie dobrej do własnej gry.

♠A107 ♥KW7 ♦3 ♣AKW1076

Kontra – fit. Miejmy nadzieję, że partner nie spasuje.

♠A107 ♥KW7 ♦AD3 ♣KW103

Kontra – fit. Niedobry przeciwnik zabrał nam odwrotkę.
(patrz: Prawy przeciwnik interweniuje po otwarciu 1♣).

Pas wciągający
Konwencja Trapping pas nazywana po polsku pasem wciągającym jest konsekwencją
stosowania kontry wywoławczej oraz kontry negatywnej. Z kartą, z którą chcielibyśmy skarcić przeciwnika, zmuszeni jesteśmy pasować. Partner zdaje sobie sprawę,
że nasz pas jest co najmniej dwuznaczny: oznacza albo słabość, albo chęć kontrowania (niekiedy spasować zmuszeni jesteśmy również w sytuacji, gdy mamy punkty, a nie mamy co zalicytować) i z tą świadomością podejmuje dalsze kroki.
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Trapping pas po otwarciu przeciwnika
1♥
pas

pas
pas
ktr
?
pas = pas wciągający – siła nieokreślona
2♥ = 13–16, nie mam opozycji w kolorze kontrowanym; kontry
2♥ = wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech pików.

1♥
rktr

pas
pas

pas

ktr

Pas po rekontrze oznacza chęć gry kiera z rekontrą („mam Trapping pasa”).
Pas po rekontrze jest karny ze strony gracza siedzącego za kontrowanym kolorem.
Przed kontrowanym kolorem pas po rekontrze oznacza: „Nie mam koloru do licytacji”.

Trapping pas po wejściu przeciwnika
Trapping pasa po wejściu przeciwnika stosujemy do wysokości dwóch w kolor
otwarcia.
ZADANIE
Partner
Przeciwnik
Ty
1♠
2♦
?
Jaki masz plan na dalszą licytację?
♠7 ♥5432 ♦KW975 ♣432

Pas. Jeśli partner wznowi licytację kontrą, spasuję.
Miejmy nadzieję, że przegrają – choćby bez jednej.

♠7 ♥AW32 ♦KW975 ♣KD2

Pas. Jeśli partner wznowi kontrą – spasuję. Powinni leżeć
wysoko. Miejmy nadzieję, że ich wpadka będzie droższa niż
nasza gra własna.

♠KW97 ♥3 ♦KW975 ♣D32

4♠. Doświadczenie uczy, że z dużym fitem w kolorze partnera
nie opłaca się dybać na przeciwników.

♠W6 ♥AW73 ♦A1032 ♣W103

Kontra. Negatywna. Gra własna wydaje się bardziej kusząca
niż wpadka przeciwników.

ZADANIE. My po partii, oni przed.
Partner
Przeciwnik
Ty
1♥
3♦
?
Jaki masz plan na dalszą licytację?
♠7 ♥5432 ♦KW975 ♣432

Pas. Jeśli partner wznowi licytację kontrą, spasuję.
A jeśli nie wznowi, to trudno – będą wpadać bez kontry.

♠7 ♥AW92 ♦KW975 ♣KD2

3BA. Nie mamy żadnej pewności, że partner wznowi licytację.
Nie ma takiego obowiązku, bo przeciwnik zalicytował powyżej
poziomu dwa w kolor otwarcia. A bez kontry ich wpadki będą
nic nie warte.
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ZADANIE
Ty
Przeciwnik
Partner
1♠
2♦
pas
?
Jaki masz plan na dalszą licytację?

Przeciwnik
pas

♠AD1087 ♥KD64 ♦6 ♣DW3

Kontra. Nie mówi nic o nadwyżce punktowej.

♠AD1087 ♥KD6 ♦62 ♣DW3

Kontra. Dubel w karach to jeszcze jest podstawa
do wznowienia licytacji.

♠AD1087 ♥K4 ♦1063 ♣AW3

Pas. Bez krótkości w kolorze kontrowanym nie wznawiamy
(jeśli partner ma Trapping pasa, to pech).

♠KDW87 ♥KDW32 ♦6 ♣43

2♥. Znaczna przewaga wartości ofensywnych nad defensywnymi
powoduje, że alternatywna kontra jawi się mało atrakcyjnie.

♠AD1087 ♥KW3 ♦– ♣KD1072

3♣. Być może lepiej było wznowić kontrą, ale z renonsem
lepiej szukać alternatywy.

♠AD1087 ♥KW32 ♦– ♣K1087

Kontra. Renons karo jest przeciwwskazaniem, ale za to kontra
daje możliwość zagrania w oba nielicytowane kolory.

Wywiad bezatutowy
Wywiad bezatutowy jest odzywką w kolor licytowany przez przeciwnika w celu
sprawdzenia, czy partner posiada zatrzymanie w tym kolorze. W odpowiedzi na
tę odzywkę partner licytuje bez atu, jeżeli posiada zatrzymanie w kolorze pytania,
a odzywkę kolorową w przeciwnym wypadku. Przykład:
My
1♦
2♦

Oni
1♥
pas

My
ktr
2♥

Oni
pas

Odzywka 2♥ jest pytaniem o zatrzymanie w kierach.
Przyjrzyjmy się sytuacji, gdy przeciwnicy wskazują w licytacji dwa kolory, np:
My
1♦

Oni
2♦1

My
?

1

Starsze.

a) 2♥ (kolor przeciwnika na niższym szczeblu) – „Partnerze, czy trzymasz kiery,
bo ja nie?”. Z zatrzymaniami w obu starszych otwierający licytuje bez atu.
Z zatrzymaniem kier, ale bez zatrzymania pik, może zalicytować tak:
2♠ = „Trzymam kiery, ale nie trzymam pików. A ty jak stoisz z pikami?”
b) 2♠ (kolor przeciwnika na wyższym szczeblu) – „Partnerze, czy trzymasz piki?
Kiery trzymam ja.”
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Licytacja po wywiadzie bezatutowym i kontrze przeciwnika
Jeżeli przeciwnicy skontrowali wywiad bezatutowy, to istnieje możliwość dokładniejszego zorientowania się w rodzaju zatrzymania:
•
•
•
•

rekontra oznacza asa w interesującym nas kolorze bez innej figury,
zalicytowanie bez atu oznacza zatrzymanie inne niż „gołym asem”,
odzywka kolorowa oznacza krótkość w kolorze przeciwnika,
pas oznacza co najmniej dwie karty w kolorze przeciwnika.

Półzatrzymania
Półzatrzymaniem nazywamy układ w kolorze, który samodzielnie nie zapobiega
ściągnięciu lew w tym kolorze, natomiast stanowi zaporę w połączeniu z półzatrzymaniem ze strony partnera.
Gdy mówimy o półzatrzymaniach do bez atu mamy na myśli następujące układy
kart:
•
•
•
•

K,
Dx,
Wxx,
10xxx.

Układ kart partnerów: półzatrzymanie do półzatrzymania stanowi pełne zatrzymanie – uniemożliwia ściągnięcie lew w kolorze, np.
K
Dx

K
Wxx

Dx
Wxx

Dx
10xxx

Istnieją dwa sposoby złożenia dwóch półzatrzymań do bez atu:
1) Z pomocą przeciwnika, który kontruje pytanie o zatrzymanie, np.
W
1♥
pas
pas

N
2♣
3♥
rktr

E
pas
ktr
pas

S
3♣
pas
3BA

Pasując na kontrę S wskazał, że nie ma krótkości w kierach. N – licytując rekontrę – wskazał posiadanie półzatrzymania (zauważmy, że rekontra oznacza posiadanie asa tylko bezpośrednio po kontrze). S licytując 3BA potwierdził posiadanie
drugiego półzatrzymania.
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2) Bez pomocy przeciwnika.
Taka sytuacja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy kolorem przeciwnika nie są
piki, np.
W
1♥
pas
pas

N
2♣
3♥
3BA

E
pas
pas

S
3♣
3♠

N zapytał o zatrzymanie kier, a S nie wykluczył zagrania 3BA – odzywką 3♠ (w tym
wypadku jedyną odzywką poniżej 3BA) wskazując półzatrzymanie w kierach. N potwierdził posiadanie drugiego półzatrzymania odzywką 3BA.

POJEDYNEK LICYTACYJNY, Świat brydża”, nr 9-10, 2009
♠KW63
♥W2
♦K106
♣9853

W

N
S

E

♠D
♥10965
♦A7
♣AKDW42

Licytacja proponowana przez redakcję ŚB:
W
3♣
3♠

N
1♥
pas
pas

E
2♣
3♦
4♣

S
pas
pas

Z tą propozycją trudno się zgodzić. 3♦ powinno być odzywką naturalną. Jeśli E
chciał sprawdzić zatrzymanie w kierach, to powinien zalicytować 3♥. Autor komentarza stwierdza:
W Polsce większość par gra jednak inaczej, dla nich kolor przeciwnika to wywiad bezatutowy. O dziwo, takie podejście sprawdziłoby się w problemowym rozdaniu dużo lepiej, a mianowicie:
W
3♣
3♠

N
1♥
pas
pas

E
2♣
3♥
3BA

S
pas
pas
pas

Rozumowanie powyższe jest nieco naciągnięte. Mianowicie, drugi walet nie stanowi półzatrzymania i równie dobrze za pomocą takiej samej licytacji osiągnięto by
3BA mając w kierach drugiego waleta do drugiej damy. Ale gdyby W miał w kierach
drugą damę, to wszystko odbyłoby się zgodnie z kanonami sztuki.
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Licytacja po kontrze wywoławczej przeciwnika
Omawiane tutaj sekwencje dotyczą sytuacji, gdy licytację otworzył partner, a przeciwnik zainterweniował kontrą wywoławczą. W wersji Wspólny Język Standard 2010
nie proponujemy znaczących różnic w stosunku do wersji 2005, dlatego poniżej
przypomniane zostaną tylko ogólne zasady.

Zasady ogólne licytacji po kontrze przeciwnika
Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie odpowiedzi na wysokości
jednego są forsujące, a na wysokości dwóch – nieforsujące.
Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie licytacja nowego koloru
z pojedynczym przeskokiem oznacza konwencję kolor + fit.
1♥
1♥

ktr
ktr

3♣ = trefle + fit co najmniej trzykartowy w kierach,
3♣ = forsujące do 3♥

1♦

ktr

2♠ = pięć pików i fit w karach; forsujące do 3♦

Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie licytacja nowego koloru z podwójnym przeskokiem oznacza konwencję Splintera:
1♥

ktr

4♣ = krótkość trefl

Uwaga: Po kontrze przeciwnika nie rozróżniamy miniSplintera i silnego Splintera.
Ważniejsze jest od razu wskazanie koloru krótkości na wypadek, gdyby przeciwnicy zechcieli towarzyszyć nam w licytacji:
1♥

ktr

3♠ = krótkość pikowa

1♥

ktr

3BA = krótkość karo a 4♦ bilansowe 4♥

Celem licytacji 4 ♦ po kontrze jest stworzenie sytuacji forsującego pasa, jeśli
przeciwnicy nas przelicytują.
1♣

ktr

2♣ = naturalne, nieforsujące do 10 PC

1♣

ktr

2♥/2♠ = naturalne na piątce, 9–11
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Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie 1BA licytujemy tak, jakby
kontry nie było.
Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie 1♣ – 1♦ jest odzywką naturalną, nieforsującą, bez dolnego ograniczenia siły.

Rekontra
Rekontra oznacza rękę od 10 punktów. W stosunku do wersji 2005 proponuję pewną zmianę.
My
1♠
pas

Oni
ktr
pas

My
Oni
rktr
2♦
?
2♠ oznacza siłę ok. 10 PC z co najmniej dublem pik
3♠ oznacza forsing do dogranej z fitem pik
3♦ = forsing do do granej bez fitu pik
3♦ = (pytanie o zatrzymanie)

Licytacja po rekontrze
Po rekontrze partnera licytacja jest sforsowana (tzn. po odzywce przeciwnika jesteśmy zobowiązani licytować jeszcze raz).
Bezpośrednia licytacja otwierającego po przeciwniku do wysokości dwóch
w kolor otwarcia świadczy o dole otwarcia.
Bezpośrednia licytacja otwierającego po przeciwniku powyżej wysokości dwóch
w kolor otwarcia świadczy o nadwyżce, co najmniej układowej.
Przykład:
1♠
ktr
rktr
2♦
?
2♥ = dół otwarcia, 5 pików, 4+kiery
2♠ = dół otwarcia, 6 pików
3♣ = 5 pików, 4+ (raczej pięć) trefli, nadwyżka
1♠
pas

ktr
pas

rktr
2♥
3♣ = forsujące

W powyższej sekwencji odzywka 3♣ jest forsująca (ze słabszą kartą należało w poprzednim okrążeniu zalicytować 2♣).
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Licytacja z fitem po otwarciach 1♥, 1♠ i kontrze
ZADANIE. Wyjaśnij znaczenie poszczególnych odzywek w sekwencji:
My
Oni
My
1♥
ktr
?
Odzywka

Znaczenie

rekontra

Jeśli z fitem to:
• albo od 10 na układzie zrównoważonym; potem popieramy
partnera na najniższej wysokości,
• albo forsing do dogranej z fitem; potem popieramy partnera
z przeskokiem.

1BA

7–11 z fitem trzykartowym.

2♥

4–7 z fitem trzykartowym.

2BA

Inwit do dogranej z fitem czterokartowym.

3♣/3♦

Kolor + fit (co najmniej trzykartowy).

3♥

Blokujące z fitem czterokartowym.

3♠/4♣/3ΒΑ

Splintery.

4♦

Silne podniesienie z fitem (tworzy sytuację pasa forsującego).

4♥

Blokujące.

Licytacja po interwencji kolorem
W części Wspólny Język 2010 Pro proponuję metody licytacji transferami, które stają
się coraz bardziej popularne. Mam nadzieję, że wkrótce staną się one standardem.
Tutaj przypomnijmy ogólne zasady licytacji po interwencji, po szczegółową dyskusję odsyłając do wersji 2005.
Nowy kolor forsuje na wysokości jednego i trzech; nie forsuje na wysokości
dwóch, na przykład:
My
1♣

Oni
1♥

My
?
1♠ = forsujące
2♣/2♦ = nieforsujące
3♣/3♦ = forsujące

Skaczące poparcie w kolor partnera na wysokości trzech jest blokujące, na przykład:
My
1♥

Oni
2♣

My
3♥ = blokujące
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Silna licytacja z fitem w kolorze partnera
Kolor przeciwnika oznacza inwit z fitem. 2BA oznacza forsing z fitem.
Przykład:
My
1♥

Oni
2♣

My
?
3♣ = wywiad lub forsing z fitem
2BA = Inwit z fitem

Po otwarciu 1♣ kolor przeciwnika na wysokości trzech to transfer na 3BA, na
przykład:
1♣
1♣

1♠
1♠

3♠ = „licytuj 3BA; ja trzymam piki, ale wolę grać
3♠ = bez atu z Twojej ręki”

Licytacja po wejściu przeciwnika na otwarcie 1BA
Po kontrze licytujemy tak, jakby kontry nie było.
Po wejściu naturalnym na poziomie dwóch lub trzech:
• odzywki są naturalne – na poziomie dwóch nieforsujące, na poziomie trzech
forsujące,
• Lebensohl,
• kontra jest negatywna.
Po wejściu sztucznym:
• odzywki są naturalne – na poziomie dwóch nieforsujące, na poziomie trzech
forsujące,
• kontra oznacza punkty i tworzy sytuację sforsowaną na jedno okrążenie.
Po wejściu oznaczającym oba kolory starsze:
• 2♥ i 2♠ to wywiady bezatutowe,
• 4♦/4♥ to Teksasy na kiery/piki.

Przeciwnik wchodzi po naszym otwarciu na wysokości dwóch
Po otwarciu 2♣ i wejściu przeciwnika kolorem, nowy kolor jest nieforsujący na
wysokości dwóch i forsujący na wysokości trzech. 2BA jest naturalne, kontra jest
negatywna.
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Po otwarciach 2♦, 2♥ i 2♠ i wejściu przeciwnika kontry są karne.
Po otwarciach 2♥ i 2♠ nowy kolor jest odzywką „do koloru” – „pasuj, jeśli
masz ten kolor, popraw, jeśli go nie masz.

Przeciwnik wchodzi po otwarciu 2BA lub wyższym
Kontry są karne.

Licytacja na pozycji re-open
Kontra wznawiająca poniżej dwóch w kolorze otwarcia nie mówi o nadwyżkach:
My
1♥
ktr

Oni
2♣

My
pas

Oni
pas

W powyższej sekwencji kontrujący ma maksymalnie dubla trefl, ale nie musi posiadać nadwyżek.
Kontra wznawiająca powyżej dwóch w kolorze otwarcia przyrzeka nadwyżki:
My
Oni
My
Oni
1♥
2♠
pas
pas
ktr = maksymalnie dwa piki i nadwyżka
Zalicytowanie bez atu świadczy o nadwyżkach.
My
Oni
1♥
1♠
1BA = 15–17

My
pas

Oni
pas

My
Oni
1♣
1♠
1BA = 18–20

My
pas

Oni
pas

Licytacja po interwencji drugiego broniącego
Mowa jest tu o sytuacji, gdy do licytacji wtrąca się obrońca siedzący po prawej
stronie otwierającego.
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Licytacja po odpowiedzi 1BA
Przykładowa licytacja:
My
Oni
1♣/♦/♥/♠ pas

My
1BA

Oni
2♣/♦/♥/♠

Kontra jest karna po wejściu kolorem starszym.
Kontra jest nadwyżkowa po wejściu kolorem młodszym.
Wyjaśnienie takiego ustalenia jest następujące: Po odpowiedzi 1BA spodziewamy się, że odpowiadający ma kolory młodsze. Mając kartę nadwyżkową bez
specjalnego układu otwierający daje kontrę siłową, aby nie zaprzepaścić sytuacji,
gdy partner ma w kolorze kontrowanego opozycję.
Po wejściu kolorem starszym to otwierający jest głównym zagrożeniem – może posiadać opozycję atutową za wchodzącym. W takiej sytuacji nie ma co czekać
na partnera, który najczęściej nie będzie miał nic więcej do powiedzenia: trzeba
kontrować bezpośrednio.

Licytacja po odpowiedzi 2 over 1
Po odpowiedzi two-over-one licytacja jest sforsowana do 3 w kolor odpowiedzi. Wynikają stąd następujące ustalenia:
Po wejściu przeciwnika na wysokości dwóch pas jest forsujący, a kontra jest
karna.
Po wejściu na wysokości powyżej trzy w kolor odpowiedzi pas jest nieforsujący, a kontra jest nadwyżkowa.
Przykład:
My
Oni
1♥
pas
?
ktr = karna
pas = forsujący

My
2♦

Oni
2♠

My
Oni
My
Oni
1♠
pas
2♦
3♥
?
pas = nieforsujący
ktr = „mam coś ekstra, licytuj partnerze”
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Licytacja po otwarciu 1♣ i odpowiedzi 1♦
My
Oni
My
Oni
1♣
pas
1♦
1♥
?
1♠ = silny trefl na 5 pikach
ktr = wywoławcza (w tym karty forsujące do dogranej)
1BA = 18–20
2♣ = naturalne, 16+
2♦ = naturalne – silny trefl na karach
2♥ = cue bid Michaelsa, silny trefl na pięciu pikach i młodszej piątce
2♠/3♣/3♦ = „blisko dogranej na bardzo dobrym kolorze”
2BA = 21–23

Licytacja po otwarciu 1♣ i odpowiedzi 1♥/1♠
Nawet zaawansowane pary mają problemy z ogarnięciem licytacji po otwarciu 1♣
i wejściu drugiego broniącego. Poniżej proponowane są jednoznaczne zasady,
których stosowanie ułatwi życie.
Zasady ogólne
Jeśli przeciwnik wchodzi na wysokości dwóch poniżej koloru odpowiedzi, to kontra przyrzeka fit w kolorze partnera – w słabym lub silnym wariancie trefla.
2♦ jest Odwrotką.
Kolor przeciwnika do wysokości 3♥ oznacza silnego trefla bez fitu w kolorze
partnera, a kolor przeciwnika od wysokości 3♠ oznacza Splintera: krótkość w licytowanym kolorze i fit czterokartowy.
Przykłady:
My
Oni
My
Oni
1♣
pas
1♥
1♠
?
ktr = trzy kiery; 12–17 (od 18 – Odwrotka)
2♣ = 5 trefli, 16+
2♦ = Odwrotka
2♠ = silny trefl bez fitu kier
3♣ = 5 kar, 4 trefle (jak bez wejścia)
3♠/4♣/4♦ = Splintery
My
1♣
?

Oni
pas

My
1♠

Oni
2♣
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ktr = trzy piki; 12–17 (od 18 = Odwrotka)
2♦ = Odwrotka
3♣ = silny trefl bez fitu
4♣/4♦ = Splintery
My
Oni
My
Oni
1♣
pas
1♥/1♠
2♦
?
ktr = przyrzeka fit co najmniej trzykartowy, trefl słaby lub silny
ktr = (również 18+ punktów z fitem czterokartowym)
2NT = naturalne, silny trefl
3♦ = silne, bez fitu
3♠/4♣/4♦ = Splintery
My
Oni
My
Oni
1♣
pas
1♠
2♥
?
ktr = z fitem, w całej strefie siły
3♥ = silny trefl bez fitu pik
4♣/4♦/4♥ = Splintery
Powyżej dwóch w kolorze odpowiedzi nie obowiązuje konwencje kontra – fit. Kontra oznacza silnego trefla i nie mówi nic o ficie:
My
Oni
My
Oni
1♣
pas
1♥
2♠
?
ktr = silny trefl – z fitem (nawet czterokartowym) lub bez
2BA = silny trefl
3♠/4♣/4♦ = Splintery
My
Oni
My
Oni
1♣
pas
1♠
3♣
?
ktr = silny trefl– z fitem (nawet czterokartowym) lub bez
4♣/4♦ = Splintery
My
1♣
?

Oni
pas

My
1♠

Oni
3♥
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ktr = silny trefl (możliwe cztery piki bez krótkości kier)
4♥ = Splinter

Pas forsujący
Pas forsujący to konwencja o znaczeniu: „Nie wiem, czy warto przelicytować
przeciwników. Decyzję pozostawiam partnerowi, któremu nie wolno jednak
spasować”.
W ostatnich latach zauważyć można tendencję do ograniczania zasięgu sekwencji forsującego pasa. Wynika to chyba stąd, że w dobie rozdań generowanych komputerowo częściej zdarzają się rozdania, gdy na małej ilości punktów
można zrealizować wysoki kontrakt dzięki wartościom układowym – nie warto
zatem takich kontraktów kontrować.
Obecnie coraz częściej przyjmuje się ustalenie, że pas w licytacji dwustronnej
oznacza niepewność, co licytować, ale nie wymusza dalszej licytacji od partnera.
Tym niemniej wciąż przyjmuje się, że w pewnych określonych sekwencjach
pas jest forsujący. Spróbujmy zebrać te sekwencje:
1) Jesteśmy po partii, a przeciwnicy przed partią. Ponadto w licytacji dwustronnej przeciwnicy licytują na wysokości pięciu, na przykład w sekwencjach:
Oni
A) 3♣
B) 3♣
C) 3♣

My
4♥
3♥
ktr

Oni
5♣
5♣
5♣

My
pas
pas
pas

We wszystkich powyższych sekwencjach pas jest forsujący.
2) Po drodze do dogranej stworzyliśmy sytuację pasa forsującego poprzez licytację bocznego koloru lub bez atu:
My po partii, oni przed:
Oni
My
Oni
My
1♥
pas
2♥
2♠
?
4♥ = taktyczne; dalsze pasy nie są forsujące
2BA/3♣/3♦ (i inne) = naturalne; tworzy sytuację pasa forsującego,
2BA/3♣/3♦ (i inne) = jeśli nasza końcówka zostanie przelicytowana
2BA/3♣/3♦ (i inne) = przez przeciwników
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My po partii, oni przed:
Oni
My
Oni
My
1
1♥
pas
2BA1
3♠
Inwit z fitem.
?
4♥ = taktyczne; dalsze pasy nie są forsujące
4♣/4♦ = naturalne; tworzy sytuację pasa forsującego, jeśli nasza końcówka
4♣/4♦ = zostanie przelicytowana przez przeciwników
3) Pas jest forsujący na poziomie dwóch po naszym two-over-one
My
Oni
1♥
pas
?
pas = forsujący
kontra = karna

My
2♦

Oni
2♠

4) Przeciwnicy nie chcieli grać końcówki, a uczynili to dopiero, gdy my ją zalicytowaliśmy, np.:
My
1♣
3♥
pas

Oni
1♠
pas
4♠

My
pas
4♥

Oni
2♠
pas

Przeciwnicy byli skłonni dać nam grać 3♥, a po 4♥ poszli ewidentnie w obronę.
To ostatnie ustalenie może doprowadzić do nieporozumień. Przykładem niech
będzie rozdanie z Mistrzostw USA w San Diego, 2009:

Mistrzostwa USA w San Diego, 2009; NS po partii

♠AK1076
♥92
♦W107
♣1072

♠D83
♥75
♦D986532
♣3
♠W954
N
♥AW63
W
E ♦K4
S
♣A94
♠2
♥KD1084
♦A
♣KDW865

W

N

1♠
pas
4♠
pas
pas

pas
4♥
pas
pas
pas

E
1♣
2♠
pas
pas
ktr

S
1♥
4♣
pas
5♣
pas
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S uważał że pas partnera po 4♠ był forsujący, gdyż przeciwnicy nie chcieli sami
grać 4♠ (W spasował na 4♣, które mogło zakończyć licytację), a zapowiedzieli je
dopiero, gdy NS zapowiedzieli 4♥ – uczynili to więc w celach obronnych.
N, jak widać, był odmiennego zdania.
Przeprowadzony wśród polskich ekspertów panel dał wynik zaskakujący: Połowa ekspertów uważała, że pas gracza N jest forsujący, a połowa, że nie! Najczęściej różnice uwidaczniały się wewnątrz pary.
Wniosek z tego jest taki, że każda para powinna jednoznacznie ustalić sobie
sytuacje, kiedy pas jest forsujący i tylko tych sytuacji się trzymać.
W powyższym rozdaniu moim zdaniem pas powinien być forsujący – w myśl
zasady 4).

Licytacja w obronie
Drury
Po wejściu partnera kolorem starszym i pasie przeciwnika 2♣ jest konwencją Drury
– pytaniem o jakość wejścia.
Oni
1♥

My
1♠

Oni
pas

My
?
2♣ = Drury – przyrzeka fit w pikach

Zasady licytacji są takie same jak w przypadku stosowania konwencji w licytacji
jednostronnej (patrz: Konwencje w licytacji jednostronnej).
Z silną kartą bez fitu należy licytować kolor przeciwnika – 2♥.
Po otwarciu przeciwników 1♣ odzywka 2♣ przyrzeka fit, ale tylko gdy zadający Drury jest po pasie:
Oni

My

Oni

1♣

1♠

pas

My
pas
2♣ = Drury – przyrzeka fit w pikach

Oni
1♣
1♣

My
1♠
1♠

Oni
pas
pas

My
2♣ = ogólny forsing, nie przyrzeka fitu
2♣ = w pikach
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Cue bid Michaelsa i dwukolorowe 2BA
Cue bidem Michaelsa nazywamy zalicytowanie koloru, który licytował przeciwnik
na najniższej możliwej wysokości, w celu pokazania układu dwukolorowego co
najmniej 5–5 poza kolorem przeciwnika.
Oni
1♥

My
2♥ = 5 pików i młodsza piątka

Oni
1♠

My
2♠ = 5 kierów i młodsza piątka

Oni
1♦

My
2♦ = z pikami a 2BA kiery i trefle

Oni
1♣

My
2♦ = Wilkosz

Po dyskusję na temat, z jaką kartą wchodzić cue bidem Michaelsa, odsyłam Czytelnika do wersji 2005.

Dalsza licytacja po cue bidzie Michaelsa
Przeanalizujmy ją na przykładzie sekwencji:
Oni
1♥

My
2♥

Oni
pas

My
?
2♠ = słaba licytacja, być może z dublem pik
2BA = pytanie o młodszy kolor wejścia,
2BA = które obiecuje pewne pozytywne
2BA = wartości
3♣ = licytacja do koloru („partnerze pasuj
3♣ = z treflami”), słaba karta

Wejście 2BA po otwarciu na wysokości jednego oznacza oba kolory młodsze, a po
otwarciu 1♦ – trefle i kiery.
Siła wejścia 2BA jest taka jak cue bidu Michaelsa (a nie taka jak otwarcia 2BA)
i zależy od założeń.
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Lebensohl
Lebensohl po naszym otwarciu 1BA
Sekwencja dotyczy sytuacji po naszym otwarciu 1BA i wejściu przeciwnika 2♥ lub
2♠. Przeanalizujmy ją dla wejścia 2♥:
My
1BA

Oni
2♥

My
?
ktr = negatywna (raczej z czwórką pik) w strefie walki
ktr = o czściów
ę
kę
2♠ = na tu ral ne, nie for su ją ce
2BA = nie forsujące na własnym kolorze, albo forsing
2BA = do dogranej z czwórką pik
3♣, 3♦ = naturalne, forsujące
3♥ = pytanie o zatrzymanie bez czwórki pik
3♠ = forsujące na pikach

Po odzywce 2BA otwierający zobowiązany jest zalicytować 3♣.
My
1BA
3♣

Oni
2♥
pas

My
Oni
2BA
pas
?
pas = nieforsujące na treflach
3♦ = nieforsujące na karach
3♥ = czwórka pik bez trzymania kier, forsujące
3♥ = do dogranej
3♠ = pięć pików, inwit do dogranej
3BA = czwórka pik z zatrzymaniem kier

Lebensohl po otwarciu przeciwnika 2♥ lub 2♠ i kontrze
Konwencja dotyczy sytuacji, gdy przeciwnik otworzył licytację 2♥ lub 2♠, a jeden
z partnerów dał kontrę (zarówno na pozycji bezpośredniej, jak i re-open).
Oni
2♠

My
ktr

Oni
pas

My
?
2BA = 0–7 punktów lub forsing do dogranej
2BA = z czwórką kier
3♣, 3♦, 3♥ = naturalne wskazanie najdłuż3♣, 3♦, 3♥ = szego koloru z siłą 8–11
3♠ = pytanie o zatrzymanie w pikach bez
3♠ = bez czwórki kier, forsing do dogranej
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Wejście kolorem na wysokości jednego
Znaczenie
8–16 punktów na kolorze pięciokartowym.
ZADANIE
Przeciwnik
Ty
1♦
?
Co licytujesz z kartą?
♠W8765 ♥K3 ♦DW7 ♣KW7

Pas. Nie ma powodu do zgłaszania pików. Kolor słaby.
Przewaga lew defensywnych nad ofensywnymi.
A te kara – okropność!

♠ADW87 ♥10 ♦976 ♣10976

1♠. Napisałem, że wejścia są od 8 punktów?
Musiałem się pomylić.

♠D9765 ♥3 ♦AD76 ♣976

1♠. Może się zdarzyć, że trzeba pikami bronić kierów.
A karta partnera: ♠KW95 ♥865 ♦32 ♣KD104 znienacka
może dać wygraną końcówkę.

♠D9765 ♥ADW8 ♦3 ♣K103

Kontra. Wywoławcza. Mam punkty na kontrę, mogę
grać świetnie we wszystkie kolory poza karami.
Wejście 1♠ źle by pokazało wist partnerowi.

Dalsza licytacja po wejściu partnera na wysokości jednego
•
•
•
•
•
•

Nowy kolor jest forsujący na wysokości jednego.
Nowy kolor bez przeskoku jest nieforsujący na wysokości dwóch.
Nowy kolor z przeskokiem jest forsujący.
1BA oznacza siłę 9–12, a 2BA oznacza siłę 13–15.
Licytacja w kolor przeciwnika oznacza silną kartę bez fitu.
2♣ oznacza co najmniej inwitującą kartę z fitem (konwencja Drury).

Wejścia na wysokości dwóch
Wejścia na wysokości dwóch powinny być solidne, od około 11 punktów na szóstce lub około 13 punktów na piątce, i obiecywać dobry kolor, szczególnie po partii.
ZADANIE
Przeciwnik
Ty
1♠
?
Co licytujesz z kartą?
♠8 ♥76 ♦W865 ♣AKD976

2♣. W każdych założeniach. Świetny kolor, dobry układ.

♠D97 ♥DW3 ♦K3 ♣KD654

Pas. Słaby kolor, mało lew.
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Wejście 1BA
Przyjmujemy wejście 1BA jako 54 6–16 PC . Po 1 trefl naturalne

Bez atu na pozycji re-open
Po otwarciu przeciwnika na wysokości jednego i dwóch pasach:
• 1BA oznacza 12–15 punktów w składzie zrównoważonym i nie przyrzeka zatrzymania w kolorze przeciwnika, ale wyklucza w nim krótkość (z krótkością
– kontra);
• 2BA oznacza siłę 19–21 w składzie zrównoważonym i przyrzeka zatrzymanie
w kolorze przeciwnika;
• z siłą 16–18 dajemy kontrę i licytujemy bez atu w następnym okrążeniu.
ZADANIE
Przeciwnik
Partner
1♦
pas
Jak planujesz licytację?

Przeciwnik
pas

Ty
?

♠KW8 ♥A4 ♦W75 ♣K10765

1BA.

♠KW8 ♥AW43 ♦75 ♣K1076

Kontra. Wywoławcza. 7 kart w kolorach starszych przemawia
za wywoływaniem kolorów.

♠KW8 ♥A4 ♦AW5 ♣K10765

Kontra. A następnie 1BA po odpowiedzi partnera.
Karta jest za silna na wznowienia odzywką 1BA.

♠KW8 ♥A4 ♦AD5 ♣KD765

2BA. 19–21 z zatrzymaniem karo.

Dalsza licytacja po wznowieniu 1BA
Licytacja przebiega identycznie jak po otwarciu 1BA. Transfer na kolor przeciwnika jest pytaniem o zatrzymanie.
Oni
1♥
pas

My
pas
?

Oni
pas

My
1BA

97
Wspólny Język 2010

2♣ = pytanie o starsze czwórki
2♦ = pytanie o zatrzymanie kier
2♥ = transfer na piki, itd.

Wejścia z przeskokiem
Wejścia z przeskokiem oznaczają ręce jednokolorowe na długim kolorze.
Na przykład:
1♣

2♠ = sześć pików, siła 6–10

Wejście różnią się więc od otwarć (które w systemie WJ 05 oznaczają ręce dwukolorowe). Wejście z przeskokiem – szczególnie po partii – powinno przyrzekać
dobry kolor.

Interwencja kontrą
Interwencja kontrą na otwarcie przeciwnika ma jedno z dwóch możliwych znaczeń: albo kontra wywoławcza, oznaczająca kartę w sile otwarcia bez dobrego koloru do licytacji, albo kontra objaśniająca, wskazującą kartę za silną na inne wejście,
czyli od 17 punktów.
Wyczerpującą dyskusję na temat kontry wywoławczej i objaśniającej można
znaleźć w opisie systemu Wspólny Język 2005.
W
1♦

N
ktr

E
1♥/1♠

S
?
ktr = karna

Licytacja po kontrze na 1♣
W
1♣

N
ktr

E
pas

S
?
1♦ = negat
1♥/1♠ = 7+ PC, forsuje na jedno okrążenie

W
1♣

N
ktr

E
1♥

S
?
ktr = negatywna, bez czterech pików
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W
1♣

N
ktr

E
1♠

S
?
ktr = Sputnik, cztery kiery

Kontra odpowiedź
Jest to kontra na kolor uzgodniony przez przeciwnika. Kontra taka wymaga zalicytowania od partnera najbliższej czwórki.
Przykłady:
Oni
A) 1♥
B) 1♠

My
ktr
ktr

Oni
2♥
3♠

My
ktr
ktr

Kontra wznawiająca (na pozycji re-open)
Kontrę na pozycji re-open dajemy z siłą od 9 punktów.
Przykładowa dalsza licytacja:
Oni
1♥
pas

My
Oni
My
pas
pas
ktr
?
1BA = 7–11 z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika
2BA = 12–14 z dobrym zatrzymaniem w kolorze przeciwnika
3BA = do gry

Kontra po otwarciu na wysokości dwóch
Kontra na otwarcie na wysokości dwóch ma dokładnie takie samo znaczenie, jak po
otwarciu na wysokości jednego. Poniżej wyróżnione są pewne dodatkowe aspekty.
Licytacja po otwarciu 2♥, 2♠
Po tym otwarciu i kontrze wywoławczej stosuje się konwencję Lebensohl (patrz:
Konwencje w licytacji w obronie).
Licytacja po otwarciu 2♦: Multi lub Wilkosz
Kontra na otwarcie sztuczne 2♦ (Wilkosz lub Multi) ma takie samo znaczenie jak
kontra na naturalne otwarcie 2♠. Z kontrą wywoławczą do kierów trzeba pasować:
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Oni
2♦

My
ktr = kontra wywoławcza do pików

Oni
2♦
pas

My
Oni
My
pas
2♥
pas
ktr = kontra wywoławcza do kierów

Oni
2♦
2♠

My
Oni
My
pas
2♥
pas
ktr = kontra wywoławcza do kierów (!)

Dalsza licytacja:
Oni
2♦

My
ktr

Oni
2♥

My
ktr = mam punkty, bez krótkości kier

Oni
2♦

My
ktr

Oni
3♥

My
ktr = mam punkty, bez własnego koloru

Oni
2♦

My
ktr

Oni
2♠

My
ktr = karna; mam piki

Licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem
Licytacja taka może mieć następujący przebieg:
Oni
1♥

My
3♥

Zalicytowanie koloru przeciwnika z przeskokiem ma następujące znaczenie:
1) pytanie o zatrzymanie na pełnym kolorze młodszym,
2) forsing do dogranej na samodzielnym kolorze młodszym lub starszym.
Załóżmy, że przeciwnik otworzył 1♥. 3♥ zalicytujemy z przykładowymi kartami:
• ♠W32 ♥2 ♦A2 ♣AKD5432
• ♠AKW10432 ♥– ♦AD2 ♣AW10
• ♠AW ♥2 ♦KDW109432 ♣AK
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Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA
•
•
•
•

2♣ = oba kolory starsze → 2♦ jest pytaniem o dłuższy kolor starszy,
2♦ = jeden kolor starszy (dalsza licytacja jak po otwarciu Multi),
2♥, 2♠ = licytowany kolor starszy + młodsza co najmniej czwórka,
3♣/3♦ = naturalne.

• kontra= 5 młodsza i starsza 4.
Plusem w stosunku do wersji z roku 2005 (tam 2♣ oznaczało rekę jednokolorową,
a 2♦ – oba starsze) jest możliwość znalezienia lepszego fitu w kolorze starszym
dzięki pytaniu 2♦. Minusem jest niemożność odróżnienia blokujących i konstruktywnych wejść na kolorze młodszym.
Obrona po otwarciu słabym bez atu
•
•
•
•
•

Kontra = 13+ na składzie zrównoważonym.
2♣ = oba kolory starsze → 2♦ jest pytaniem o dłuższy kolor starszy.
2♦ = kolor starszy sześciokartowy w sile 7–11 (Multi).
2♥/2♠ = naturalne, 13+.
3♣/3♦ = naturalne, konstruktywne.

Licytacja po otwarciach na większych wysokościach
Kontra na wysokości trzech jest ściśle wywoławcza.
Kontra na wysokości czterech jest bardziej „siłowo-wywoławcza”. Odniesienie kontry na kontrakt na wysokości pięciu ma charakter konstruktywny: licytujący uważa, że ma szansę wygrać zapowiedziany kontrakt (nie licytuje w obronie).
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