
BRIDŽA VIKTORĪNA – 2. KĀRTA 

 

6. Jautājums 

Visi zonā, Tavas kārtis     AQ63     AQ98     J754     3 

Ziemelis PARTNERIS Dienvids TU 

Pass Pass 1NT 2     

(abi mažori) 

Kontra 
Rekontra 
(nosauc savu 

labāko mastu) 
Pass 2     

(pats soli) 

Pass 2     3     Pass 

3     

(vērtības) 
Pass 3NT VISI pass 

 

Kur uzbrūc? 

a)     3 

b)     Q 

c)     8 

d)     4 

Pareizā atbilde – B 

Laba spēles vieta, laba dislokācija, ērta satiksme, spēcīgi pretinieki un viss notiek raiti un pēc 

grafika. Tu esi aizceļojis un Vācijas galvaspilsētu Berlīni un Reihstāga tuvumā svini Darbaļaužu 

svētkus. Stop, stop, stop – kāda svinēšana – Tu esi ticis lielākā Vācijas komandu turnīra 

“German Bridge trophy” A finālā un cīnies par uzvaru! 

Diemžēl pirmie divi mači ir bijuši vāji, bet trešajā mačā svarīga uzvara dod cerību staru. Vēl 

četri mači un Tu esi Mārtiņš Lorencs. Tu izvēlies piedalīties solīšanā ar diezgan riskantu 2     

iegājienu. Mīnuss šim solījumam ir taktiskā pozīcija (partneris ir pasējis un pretinieks atklājies 

ar 1NT) un tikai astoņas kārtis mažoros, bet plusi ir divi: pirmkārt, figūru dislokācija, otrkārt, 

kopējais spēks. Pretinieks Tevi sāk it kā sodīt, partneris parāda, ka viņam nav īpašas 

preferences Taviem mastiem (parasti tas nozīmē, ka viņam ir vai nu vienāda garuma masti 

(visbiežāk) vai tie atšķiras par vienu kārti. Ja partnerim būs trešais kalps vienā mastā un otrais 

kungs otrā mažorā viņš arī sāks ar rekontru, lai Tu nosolītu savu labāko (garāko) mastu). 

Tu jau plāno savu kolekciju likt galdā, bet pretinieks pārdomā un nosola savu geimu. Kāpēc un 

kur uzbrukt? 



Pirmkārt, labajam pretiniekam ir kāravi, iespējams pat seši, jo viņš pat neapsver partnera 

kontru. Otrkārt, viņam ir tikai divi mazi vai trīs mazi erceni un pīķa kungs. Ercena kungs būs 

galdā. Tātad uzbrukt pīķos, kāravos vai krustos ir nepareizi, atliek gājiens ercenos. Bet, ja kungs 

būs galdā un izspēlētājam būs divi vai mazi erceni, tad pareizā kārts uzbrukumam ir dāma! 

Tieši ar šo kārti arī Mārtiņš uzbruka, kad viss sadalījums bija šāds: 
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Polijas (nu jau Šveices) zvaigzne Mihals Klukovskis pirmajā stiķī no galda uzlika trijnieku, Kārlis 

(kurš sēdēja Austrumos) sešinieku un pats izspēlētājs divnieku. Mārtiņš turpināja ar    8, četri 

no galda un kalps notur stiķi! Šajā brīdī pīķa pārslēgšanās kontraktu sagāztu bez trim vai bez 

četriem, bet situācija tik neskaidra, pretinieka kāravi varēja būt labāki un drošais ercena 

atgājiens kontraktu iegāza bez diviem. 

Runā, ka šo ģeniālo gājienu Vācijā sauc par “Neue Panzerfaust” vai vienkārši par “Lorenzfaust”! 

   


