
BRIDŽA VIKTORĪNA – 3. KĀRTA 

 

4. Jautājums 

EW zonā, Tavas kārtis     732     852     AKQ10863     - 

Rietums PARTNERIS Austrums TU 

1     

(16+ FP) 
Pass 3NT* ? 

*AKQxxxx kādā no minoriem bez kontrolēm blakus mastos 

Tavs solījums? 

a) pass 

b) 5     

c) 6     

d) 6     

Pareizā atbilde – C. 

Sen senos laikos, kad nebija nekādu konvenciju, nebija arī dārgo sadalījumu. Tad parādījās 

visādi “Astro 1100” un “Ghestem 2000”, vēlāk arī stiprā krusta sistēma, kas laika gaitā aplipa 

ar dažādām konvencijām. Tu atkal ceļo laikā un šoreiz kaut kad tālu, tālu uz divdesmitā 

gadsimta beigām. Pretinieks atklājas ar stipro krustu, partneris pasē un labais pretinieks sola 

tam laikam “modernu” konvenciju – 3NT: “Partneri, man ir pilns septiņu kāršu masts vienā no 

minoriem. Kurā – Tu to parasti pats sapratīsi, bet ja nē, tad varēsi pajautāt.” Un šeit ir arī tas 

faktors, kāpēc bridžs ir tik burvīgs un kāpēc dators mūs vēl nevar apspēlēt!       Pilns 

sadalījums: 
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Situācijā, kad Tev viss ir zināms, bet pretiniekam nekas, ir vērts izveidot kādu diversiju: labajam 

pretiniekam ir krusti, bet kreisais pretinieks to nezina. Viņam ir spēks mažoros, varbūt pat 

pietiek šlemikam, ja kādam ir īsums kāravos. Pass solījums dos viņiem iespēju apmainīties ar 

informāciju, 5     un 6     parādīs mūsu mastu un ļaus viņiem saprast, vai gāzt vai solīt tālāk. Bet 

ja tagad Tu viņus apmānīsi ar 6     solījumu, tad visa solīšana varbūt beigsies kā tālajā 20. 

gadsimtā! 

Rietums PARTNERIS Austrums TU 

1     

(16+ FP) 
Pass 3NT* 6     

6    ** Pass Pass*** pass 

3NT*AKQxxxx kādā no minoriem bez kontrolēm blakus mastos 

6    ** ticot, ka partnerim ir kāravi! 

Pass*** ticot, ka partneris visu zina un saprot! 

 

Starp citu, 6     kontrā no Dienvida ir laba aizsardzība pret pretinieka geimu! Bet šoreiz sanāca 

vēl labāk       

 


