
BRIDŽA VIKTORĪNA – 2. KĀRTA 

 

7. Jautājums 

Tu zonā, Tavas kārtis     832     K1083     AJ8     1062 

Rietums PARTNERIS Austrums TU 

- Pass 1     Pass 

1     Pass 1NT Pass 

3NT VISI pass   

 

Kur uzbrūc? 

a)     3 

b)     10 

c)     3 

d)     6 

Pareizā atbilde – D. 

7. Jautājums un vēl viens junioru laika sadalījums. Šoreiz tas ir Kārļa Rubina junioru laiks, 

vienīgi Kārlis ir “Partneris” un Tu, lasītāj, esi nokļuvis Maijas Romanovskas ādā. Ir tālais 2005. 

gads un Tu spēlē Eiropas Jaukto komandu čempionāta ceturtdaļfināla otro segmentu pret 

spēcīgu Francijas komandu. Pirmais četrpadsmit sadalījumu segments ir nospēlēts 

visaugstākajā līmenī un rezultāts tajā ir neraksturīgs 11:8 mūsu komandas labā. 

Otrā segmenta vidū Tev ir šīs kārtis un Tev ir jāizdara uzbrukums. Kārlis nezin kā Maija TO 

dabūja gatavu, bet viņa uzbruka ar mazu krustu! Lūk arī pilns sadalījums: 
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Pretinieks no galda liek kalpu, Kārlis liek dāmu un izspēlētājs devītnieku. Kārlis turpinu ar 

krusta trijnieku pret dūzi un diviem maziem krustiem no partnera un galda. Izspēlētājs iziet ar 

mazu kāravu pret kungu, pāriet uz roku pa pīķa dāmu un nospēlē mazu kāravu. Maija ņem stiķi 

ar dūzi un…. Turpina ercenā!!! Ticiet vai nē, bet šajā brīdī Kārlim melns pazibēja gar acīm: 

atrast tik ģeniālu gājienu un vēlāk to visu…. 

Maijas arguments bija tāds, ka Kārlis ar nepareizu krustu biju atgājis otrajā stiķī… 

Ir pagājuši vairāk kā piecpadsmit gadi no 2005. gada jūnija un Kārlim bija jāuzraksta tieši šis 

sadalījums. Dienu pirms ceturtdaļfināla Kārlis prātoju pie sevis, ka šis ir kaut kāds sapnis: “Man 

ir divdesmit četri gadi un es rīt spēlēšu ceturtdaļfinālu Eiropas čempionātā. Viens uzvarēts 

mačs – un medaļa”. (Eiropas atklātajā čempionātā pusfināla zaudētāji uzreiz saņēma bronzas 

medaļas). Neskatoties uz izlaisto geimu (pie otra galda arī vinnēja), arī otrs segments tika 

vinnēts, vienīgi pusfinālam spēka un enerģijas vairs nebija… 

 


