
BRIDŽA VIKTORĪNA – 3. KĀRTA 

 

7. Jautājums 

visi nezonā, Tavas kārtis     A3     KQJ     A7     A106532 

Austrums PARTNERIS Rietums TU 

   2NT 
(19-20 bal) 

Pass 
3     

(erceni) 
4     Pass 

Pass 5     

(NAT, NF) 
Pass ? 

 

Tavs solījums? 

a) pass 

b) 5     

c) 5     

d) 6     

Pareizā atbilde – C. 

Šoreiz Tu ceļo uz 2015. gadu un iejūties Ērika Rodvela (Eric Rodwell) ādā. Pirmais sadalījums 

Pasaules čempionāta ceturtdaļfināla mačā pret Angliju un uzreiz Tev ir iedalītas labas kārtis. 

Tu izlem atklāties ar 2NT, parādot vienmērīgas kārtis ar 19-20 FP un partneris nosola ercenus. 

Pretinieks lec 4 pīķos, Tu nopasē (Tavs pass forsē – viņi noteikti nevar spēlēt neko nesodītu tik 

augstā līmenī, jo ar savu atklājumu Tu parādi, ka Jums pieder šis sadalījums) un partneris  

nosola 5    . Kā turpināt? 

Tev, neskatoties uz trūkstošo punktu atklājumā, ir lieliskas kārtis: partnera krustiem Tev ir sešu 

kāršu atbalsts ar dūzi, savukārt, otrajā partnera mastā ir trīs lielās bildes. Abus pārējos mastus 

Tu kontrolē ar dūžiem un septiņi krusti var būt augšēji, ja partnerim ir dūzis ercenos un krusta 

kungs. Pat, ja pretinieks Tevi pārsolīs ar pīķiem, pie šīm kārtīm sanāk 7NT! Ja partnerim nav 

neviena no šīm kārtīm, Tevi vēl var izglābt krusta kunga krišana vai impass, pie tam, partneris 

varēja nesolīt 5    , bet gan iekontrēt pretinieku ar vērtībām citos mastos. Ēriks izvēlējās 5     

solījumu, kurš tad arī ir pareizā atbilde šajā jautājumā. 5     parāda, ka ir ideālas kārtis priekš 

partnera erceniem un krustiem un partnerim atliek izvelēties kā turpināt šo solīšanu. 

 

 



Lūk arī pilns sadalījums: 

 

    A3 
    KQJ 
    A7 
    A106532 

 

    KQJ1062 

    73 

    QJ432 

   - 

 
Dalītājs: Ziemelis 
Vis nezonā 
Kontrakts: 6     
 

    98754 

    A105 
    K1086 
    J 

 

    - 
    98642 
    95 
    KQ9874 

 

 

Uz 5     atskanēja kontra, 6     no partnera, kas palika arī par gala kontraktu un 14 IMPi ASV 

komandai, kad pie otra galda angļi nonāca 7     bez ercena dūža… 

   

 


