
BRIDŽA VIKTORĪNA – 2. KĀRTA 

 

3. Jautājums 

Visi zonā, Tavas kārtis     108     J96     A1076     A975 
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Varbūt pamanīji, ka Vispārīgās viktorīnas 3. jautājums bija par Eiropas čempionātu tālajā 2008. 

gadā? Arī šis sadalījums ir no tā paša čempionāta: kvalifikācijas kārtas 5. mača pret Itāliju. 

Neskatoties uz nelielu zaudējumu ar 13:17, komanda ieguva pārliecību par savām spējām un 

no 16. vietas (pēc piektās kārtas mača pret Itāliju) spēja pacelties uz dalītu trešo kvalifikācijas 

beigās! 



Pēc šiem daudziem gadiem Kārlim mačs ir palicis atmiņā ar 3 epizodēm. Vienā no 

sadalījumiem, kurā Jānis Neimanis bloķēja ar pīķiem un Kārlis tos atbalstīja, pretinieki nokļuva 

6    . Kārlim trumpjos bija dūzis un kungs un Kārlis…nopasēja. Tieši tā – Kārlim ar Jāni bija 

noruna, ka kontra šajā situācijā parāda vienu stiķi, bet Kārlim bija veseli divi un viņš neriskēja 

kontrēt, jo Jānis, turot vājas kārtis bez aizsardzības vērtībām, visdrīzāk nosolītu 6     kā 

aizsardzību! 

Otra epizode bija dažus sadalījumus agrāk, kad Kārlis ar Jāni divpusējā solīšanā nonāca 6     un 

pretinieks iedeva kontru. Uz Kārļa jautājumu, kas ir kontra, oponents lepni atbildēja “bridge”. 

Labi, labi, neesam jau mēs no Sūnu ciema – Kārlis saprata, ka oponents taisās sist blakus mastu 

un nosolīja 6NT. Pēc inerces vēl viena kontra un… divpadsmit stiķi, jo šis kontrakts no Kārļa 

rokas bija augšējs. 

Un visbeidzot ir šis sadalījums, kurā Tu, protams, tā pat kā Jānis Neimanis uzbruki pīķos! 

Sadalījums pats par sevi nav grūts: ja Tev ir spēka pārsvars, Tavs partneris Tavu izsaucošo 

kontru pārvērš sodam, tad visbiežāk pareizais gājiens ir trumpjos. Lūk arī pēc šī uzbrukuma 

Marija Terēza Lavacca (Maria Tereza Lavazza - Itālijas kafijas magnāte. Daudz gadus šī kundze 

atbalstīja Itālijas bridžu un bija komandas kapteine un sponsore), kura skatījās šo maču 

klātienē (mačs tika translēts arī VuGraph), demonstratīvi pameta spēles vietu, bet Kārlis ar Jāni 

kontraktu sagāza bez trim un sāka virzīties uz tabulas augšdaļu! 


