
BRIDŽA VIKTORĪNA – 2. KĀRTA 

 

9. Jautājums 

Visi nezonā, Tavas kārtis     1098542     3     1096     A108 

Austrums PARTNERIS Rietums TU 

- - Pass 2     

(bloks pīķos) 

Kontra Pass 2NT 
(naturāli) 

Pass 

3NT VISI pass   

 

Kur uzbrūc? 

a)     10 

b)     3 

c)     10 

d)     10 

Pareizā atbilde – C. 

Protams, var kliegt un iebilst, ka tā šo spēli nevar spēlēt: ja blokā jābūt 6-9 punkti, tad ar tukšu 

sešinieku un dūzi blakus nedrīkst atklāt, nu nedrīkst atklāt solīšanu. Bet Kārlis saka, ka dažreiz, 

ja ļoti, ļoti gribas, tad var      . Lai nu kā, šis jautājums ir par pirmo uzbrukumu un šoreiz pareizā 

atbilde ir gājiens ar kārava desmitnieku. Gājiens pīķos ir neauglīgs – partnerim ir viens vai 

neviens pīķis (retu reizi būs divi) un Tev trūkst iegājienu, lai atstrādātu šo mastu. Ercens ir tikai 

viens un lai gājiens būtu labs, vajag lai partnerim ercenu būtu daudz un labi, bet tas arī ir maz 

varbūtīgi, jo ar daudz un labiem erceniem partneris varēja tos nosolīt vai arī iedot kontru uz 

gala kontraktu. Tātad jāiet ir minorā. Lūk arī viss sadalījums: 

 

    1098542 
    3 
    1096 
    A108 

 

    AQ76 

    Q76 

    532 

   J75 

 
Dalītājs: Rietums 
Visi nezonā 
Kontrakts: 3NT 
 

    KJ3 

    A1052 
    A4 
    KQ62 

 

    - 
    KJ984 
    KQJ87 
    942 

 

 



Intuitīvi Kārlim kāravs liekas labāks kā krusts (līdzīgās domās bija arī vairāki ārzemju eksperti, 

kuriem Kārlis šo jautājumu uzdeva), Kārlis uzbruka kāravos un, paņemot stiķi uz krusta dūzi, 

turpināju kāravos. Kontraktu sagāza bez viena. Mačs tika spēlēts BBO un pēc sadalījuma Kārlim 

palika tāda kā pēcgarša – ja nu šerifs ar Nikolasu prasīs kāpēc es izgāju kāravos, neviens manai 

intuīcijai neticēs! Tāpēc Kārlis palūdza savu draugu Juriju Hjupinenu pārbaudīt statistiski 

gājiena pareizību. Lūk arī rezultāti: 

    10 = 27,3% 

    3 = 24,3% 

    10 = 22,8% 

    10 = 21,8% (     A = 24,3%!) 

Procenti norāda, cik gadījumos Tu iegāzīsi kontraktu ar šo uzbrukumu. 

 

 


