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ME malých
federací 2011
Tomáš Fořt

spoň mělo ještě i v posledním zápase dveře
do finále stále otevřené. Naši už před posledním zápasem bojovali jen o čest a to se
také projevilo prohrou s posledním týmem
skupiny Kyprem v přenosu na BBO.
Z druhé skupiny postoupily do finálových
bojů Lucembursko a Estonsko. Tyto dva
týmy se také nakonec utkaly ve finále:
Lucembursko: Estonsko 73:29

Od středy 13.9. do pátku 16.9. se v San Marinu odehrály hry malých federací. Účastnit
by se jich měli jen federace do 500 členů, ale
ve skutečnosti jde spíše o útěchu za ME.
Malé federace se silnými hráči jako je například Island, se totiž turnaje neúčastní a naopak některé s počtem mírně limit převyšujícími, jako například ta naše, dostaly výjimku.

Třetí skončila Litva. Ostatních 12 týmů hrálo
ještě tři kola švýcarským způsobem. Naši
skončili ve skupině pátí, tedy celkově devátí
z šestnácti. O bod a jedno místo před námi
skončilo Slovensko.

Startovní pole je již docela veliké a tak bylo
opět rozdělené do dvou skupin po osmi.
Letos jsme vyslali silný tým Kurka – Kopecký a Janková – Volhejn. Ale ani ve skupině
se nám nijak moc nedařilo a vyhráli jsme jen
dva zápasy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Litva
Monako
San Marino
Lotyšsko
Slovensko
Česká republika
Bosna
Kypr

128.0
121.0
121.0
107.0
97.0
97.0
94.0
74.0

Do semifinále postupovali jen první dva,
takže výkonnostní cíl jsme nesplnili. Neuspělo ani v loni zlaté Slovensko, ale to ale-
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V sobotu ještě probíhal otevřený turnaj týmů
a v neděli párový turnaj, ale pokud budou
výsledky publikovány s podobnou pečlivostí
jako ty z her malých federací, asi se jich na
internetu nedočkáme.

osmi nejlepších. Čtvrtfinále a semifinále na
96 a finále na 128 rozdání. Souběžně s K.O.
systémem poběží i Transnational Open
týmy, do kterých se mohly přihlásit i týmy
Bermuda Bowl, které nepostoupily ze zápasů
ve skupině. Celkem se po doplnění národními družstvy ze základní skupiny Bermuda
Bowl se přihlásilo 148 týmů z 36 zemí
z celého světa.

Bermuda Bowl
– základní část
Tomáš Fořt

Do závěrečných soutěží mistrovství světa ve
Veldhovenu na jihu Holandska se ze zónových kvalifikací dostalo po 22 družstvech
v každé ze tří kategorií. Účast ve všech třech
(Open, Ženy a Senioři) si vybojovali jen
skutečné bridžové velmoci: Itálie, Holandsko, Polsko, Kanada, USA, Brazílie, Indie,
Japonsko, Austrálie, Nový Zéland a Egypt.

V posledních letech se Transnational žádný
český tým nezúčastnil, ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že se jedná o kvalitní, velice
silně obsazenou soutěž a pro mě byly zápasy
v Southampton na Bermudách nebo
v tuniském Hammametu nezapomenutelné
bridžové zážitky.

Ale Kanada a USA to ve své severoamerické
zóně neměli s účastí až tak těžké, tam se jen
bojovalo o to, která dvě americká a jedno
kanadské družstvo pojede.
Pro zajímavost sázková kancelář UNIBET
měla před počátkem soutěže za favority
Itálii. Zde jsou kurzy:
Itálie
USA I
Holandsko, Polsko
USA II
Brazílie, Izrael
Bulharsko
Čína
Egypt, Indie, Island
Ostatní

2:1
4:1
8:1
10:1
12:1
15:1
25:1
75:1
500:1

Bojovalo se ve skupinách na 21 zápasů každý s každým a pak následují K.O. zápasy

Hrací sál ve Veldhovenu
Do finále Open nakonec postoupili:
1 ITALY
2 NETHERLANDS
3 USA 2
4 ISRAEL
5 USA 1
6 SWEDEN
7 CHINA
8 ICELAND

409
390
372
355
340
335
334
333

O tom, že Itálie neměla konkurenci, svědčí
také umístění dvou italských párů na prvních
místech v Butleru:
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1. LAURIA – VERSACE
2. BOCCHI – MADALA

IMP Krabic
1.25
224
0.99
224

Ve finále je jen osm míst a tak se nedostala
některá silná družstva jako Polsko, Bulharsko nebo Brazílie. Švédové v posledním kole
vyřadili již prakticky jistě postupující Nový
Zéland výsledkem 25:4.
V ženském Venice Cup hrají finále:
1
2
3
4
5
6
7
8

USA 2
USA 1
ENGLAND
CHINA
SWEDEN
INDONESIA
NETHERLANDS
FRANCE

391
389
384
368
365
357
355
352

Postupující senioři:
1
2
3
4
5
6
8

FRANCE
POLAND
USA 2
DENMARK
USA 1
AUSTRALIA
INDONESIA
GERMANY

383
382
370
368
360
351
351
342

V obou kategoriích je velkým překvapení
nepostup některých silných týmu, především
favorizované Itálie.
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Nejdražší
turnaj světa
Tomáš Fořt

Turnajem s nejvyššími cenami je v současné
době New Yorský Cavendish Invitational,
který jak již název napovídá, není otevřený,
ale je jen pro pozvané hráče. Z 36 pozvaných
letos na čele umístili:
1. 2686.81
2. 2538.13
3. 2246.43
4. 1967.93
5. 1881.12

Fred Stewart - Kit Woolsey
Robert Levin - Steve Weinstein
Billy Cohen - Ron Smith
Gary Cohler - Michael Seamon
Perry Johnson - Jeff Meckstroth

Turnaj se počítal na IMP, vždy za rozdání se
všemi ostatními 17 stoly jako tým. Z letošního pocházejí i následující zajímavá rozdání.
3. kolo, partie 11, oba v první, rozdával W.
♠1096
♥J854
♦J642
♣102
♠KQJ
♥AK2
♦K107
♣Q754

♠A542
♥103
♦AQ93
♣KJ3
♠873
♥Q976
♦85
♣A986

Západ
Zia
1♣
2 BT
3 BT
4♦
6♣

Sever Východ
Hamman
pas
1♦
pas
3♥
pas
4♣
pas
5 BT
pas
6 BT

Jih
pas
pas
pas
pas
pas…

Takže se podívejme na slem v podání Zii,
který celkově skončil na 13. místě. Hammanovy 3♥ ukazovali pikovou barvu, ale jinak
byla dražba více méně přirozená.
Zia vzal dámu, kterou položil Jih na výnos
malým srdcem a vyrazil ♣A. Jih pokračoval
v srdcích. Po každém jiném začátku partie
než dvou kolech srdcí zahraje hlavní hráč
dvojitý skvíz s srdco-károvou hrozbou na
Sever a srdco-trefovou na Jih. Teď je ale
dvojitá hrozba zničena a Zia musel zvolit
jinou cestu. Odehrál tedy tři piky, převzal si
desítku károvou dámou a pak odehrál ještě
poslední pik a velké trefy.
Z výnosu a vrácení srdce bylo vidět, že jsou
srdce 4–4. Sever dále ukázal přesně tři piky
a dva trefy. Má tedy čtyři kára. Zia stáhnul
krále a vyimpasoval kluka kárového jako
svůj dvanáctý zdvih. A šlo to i bez skvízu.
V následující partii předvedli hráči něco
dramatického pro diváky. Dražba byla jednoduchá:
Západ Sever Východ Jih
2 BT
pas
3♥
pas
3♠
pas
3 BT pas
pas
kontra pas
pas
pas

♠Q10832
♥KJ
♦73
♣J832
♠A
♥A107542
♦J9
♣A1075

♠J7654
♥83
♦8654
♣94
♠K9
♥Q96
♦AKQ102
♣KQ6

Se dvěma vedlejšímí dozdvihy vynesl Fredin
srdcové eso a pokračoval další srdcí. Hlavní
hráč vzal a vyrazil trefové eso. To Západ
samozřejmě hned vzal a pokračoval třetím
srdcem. Jih nyní odehrál dvě velké trefy
a zjistil, že Fredin měl šest srdcí a čtyři trefy.
Na kontra má také jistě pikové eso, takže na
něj vycházejí maximálně dvě kára. Hlavní
hráč tedy zahrál na dvakrát větší šanci
a impasoval kárového kluka. Fredin tak
dohrál partii za 1100, místo aby ztratil 750.
Při počítání v turnaji byl obrat o 350 IMP.
Někdy se počítat rozlohy nevyplácí.
I v následující partii se blýskla obrana.
♠A105
♥KJ97
♦AKJ106
♣4
♠J942
♠K76
♥1032
♥Q8
♦75
♦Q9843
♣AK76
♣QJ9
♠Q83
♥A654
♦2
♣108532
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Západ Sever
Východ
Jansma Kranyak Paulissen
pas
pas
pas
1♦
pas
4♥
pas…

Jih
Wolpert
pas
1♥

Když partner po pasu odpověděl 1♥, John
Kranyak se ani o slem nepokoušel. Což bylo,
jak se brzy ukázalo, správné rozhodnutí.
Jansma vynesl ♣A, do kterého partner zahodil dámu a tak ukázal ještě kluka.

Jih nyní hraje tref a koncovka nabírá obrátky. Pokud by snapl ♥J, Východ přesnapne
a obrana již vždy získá potřebné dva zdvihy.
Ani po snapu králem nelze tři zdvihy získat,
takže Wolpert správně zahodil káro.
Nyní má ale dilema Východ. Pokud zahodí
káro, má jeho partner dvě možnosti. Zahrát
trumf, kdy hlavní dotrumfuje a dohraje na
tref. Nebo zahrát pik, který bude muset Východ snapnout a hlavní hráč by pak mohl
uhodnout singl trumfovou dámu.

Obrana pak pokračovala malým trefem,
který hlavní hráč přebil, odehrál AK kárové
a zahodil z ruky pik. Pak pokračoval ♦J,
a když Východ nepoložil dámu, Jih zahodil
druhý pik. Západ nyní snapl a zahrál ♠9.
Hlavní hráč vzal esem, pak snapl pik, snapl
tref a snapl poslední pik.
♠♥KJ
♦106
♣♠2
♥103
♦♣K

♠♥Q8
♦Q9
♣♠♥A6
♦♣108

Vznikla zdánlivě jednoduchá čtyřkartová
koncovka, kdy je na výnosu Jih, který potřebuje získat ještě tři zdvihy, což by nemělo
být až tak těžké. Západ ale také trochu zamlžil partii, když si ponechal ♠2, takže se zdá,
že jí má jeho partner.
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Jan Jansma na letošním Cavendish
Paulissen proto raději velký tref partnerovi
dobrovolně přebil, jako kdyby pro něj lepší
uplatnění neměl. A hned vrátil ♦Q. Hlavní
hráč přebil trumfovým esem a nyní přišla
Jansmova velká chvíle. Podsnapl! Jako kdyby v ruce neměl nic jiného než srdce. Ke cti
hlavního hráče je třeba říci, že chvíli přemýšlel, než zahrál trumfový impas, ale proti
takové obraně neměl šanci. Bez jedné a pro
obranu zisk 98 IMP místo ztráty 108 IMP.

Síla listu a
výše závazku
Viktor Kolínský
Často se stává, že není vylicitován
neporazitelný slem, protože hráči „neměli
rozlohu nebo body“, jindy mají licitující
velké oči a licitují závazky, které nemají
žádnou šanci na splnění. To bylo důvodem,
proč jsem se pokusil stanovit, které činitele
rozhodují o výši závazku a které ne. Budeme
kvantifikovat zdvihovou sílu listů při různých figurových kombinacích a rozlohách
tak, aby po sečtení hodnot obou listů jsme
přímo zjistili, kolik zdvihů na lince můžeme
udělat. Nejedná se tedy o licitační systém,
ale o metodiku výpočtu výše závazku. Tato
práce je určena pokročilým hráčům bridže
a tvůrcům licitačních systémů.
Klasické přiřazení A = 4FB, K =
3FB, Q = 2FB, J = 1FB se sice jednoduše
počítá, ale není ideální. Dříve, než se pokusíme najít jiné ocenění figur a rozloh, jež by
dalo lepší výsledky, zkusme zjistit, které
faktory ovlivňují figurovou sílu listu:
• koncentrace figur do jedné, dvou (tří)
barev je hodnotnější než jejich rozptýlení
do všech čtyř barev. Např. ♠Axx ♥Kxx
proti ♠xxx ♥xxx nám poskytne 1½ zdvihu, zatímco ♠AKx ♥xxx proti ♠xxx
♥xxx je o ½ zdvihu silnější.
• celkový počet karet jedné barvy ve spojených listech rovněž ovlivňuje ocenění
figur. Např. 3FB QJx proti xxx umožní
uhrát průměrně ¾ zdvihu, zatímco při
QJxxx proti xxxxxx nám 3FB nikdy nepomohou získat žádný zdvih a mají tak
hodnotu 0FB. Rovněž při rozloze 1-0 ne-

bo 1-1 pouze A má hodnotu, ostatní figury jsou bezcenné. Stejné je to u 12listého
fitu. Pokud si statisticky spočítáme vzájemnou sílu jednotlivých figur (bez rozlišení, zda samostatných nebo ve figurových kombinacích) při různých rozlohách
a znormalizujeme ji na klasických 10FB
= 4 + 3 + 2 + 1 za A, K, Q a J, dostaneme:
Rozdělení A
K
Q
J
barvy
0-1 / 1-1
10
0
0
0
2-1
6.1 3. 0.8 0.05
2-2
5.5 3.5 0.9 0.2
3-2
4.2 3.1 1.9 0.9
3-3
3.9 3 2.1
1
4-3
3.6 2.9 2.2 1.3
4-4
3.7 3 2.2 1.2
5-4
4.1 3.1 2.1 0.7
5-5
5.2 3.1 1.2 0.4
6-5
6.7 3.2 0.1
0
6-6
10
0
0
0
Údaje jsou spočítány pro aktivní rozehrávání barvy se snahou získat co nejvíc
zdvihů (např. v beztrumfovém závazku),
přičemž do karet soupeřům nevidíme. Tabulka uvádí hodnoty figur pro téměř stejný
počet karet u obou partnerů. Jak je to
v jiných případech? Např. pro 8fit 4-4, 5-3,
6-2 jsou hodnoty figur téměř stejné, u rozloh
7-1 a 8-0 dochází k nepatrnému zvýšení
hodnoty A a K na úkor Q a J.
Hodnoty uvedené v tabulce nepředstavují absolutní ocenění figur, pouze ukazují vzájemnou relativní sílu. Nelze si tedy za
A při rozloze 1-1 přičíst 10FB! Např. při
rozloze 2-1 má A dvakrát větší hodnotu než
K, sedmkrát větší hodnotu než Q a 122x
větší hodnotu než J.
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A – hodnota A postupně klesá z 10 při
rozloze 1-0 a 1-1 k 3.6 při rozloze 4-3,
aby pak stoupala k 10 při rozloze 6-6.
Z tabulky např. vidíme, že A při 11fitu
má stejnou hodnotu jako A+K v 8fitu,
tedy má sílu 2 zdvihů.
K - hodnota K postupně stoupá z 0 při
rozloze 1-0 a 1-1 k prvnímu vrcholu 3.5
při rozloze 2-2, pak klesne na 2.9 při
rozloze
4-3,
následně
stoupne
k druhému vrcholu při rozloze 6-5
a nakonec klesne k 0 při rozloze 6-6.
S výjimkou krajních případů nabývá
K hodnot kolem 3 a tak je možno konstatovat, že má nejstabilnější hodnotu
ze všech figur.
Q - hodnota Q postupně stoupá z 0 při
rozloze 1-0 a 1-1 k 2.2 při rozloze 4-4,
pak klesá k 0 při rozloze 6-6. Všimneme si, že při 10fitu má Q přibližně poloviční sílu než při 8fitu a 9fitu. Při
11fitu už nemá prakticky žádnou hodnotu.
J - hodnota J postupně stoupá z 0 při rozloze 1-0 a 1-1 k 1.3 při rozloze 4-3, pak
klesá k 0 při rozloze 6-5. Při 9fitu má
tedy J zhruba poloviční hodnotu než
v 8fitu a v 10fitu zhruba třetinovou.
V 11fitu je bezcenný.
Protože je součet hodnot v každém
řádku roven 10 (po zaokrouhlení na jedno
desetinné místo to platí pouze přibližně)
a hodnota K se s výjimkou extrémních rozdělení barvy příliš nemění, tak vidíme, že
když hodnota A roste, musí se o stejnou
hodnotu poklesnout součet hodnot za Q a J
a naopak.
Je třeba si uvědomit, že tabulka reprezentuje pouze případy, kdy danou barvu
musíme celou rozehrát podobně jako trumfy
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nebo barvu, ve které musíme získat maximální počet zdvihů např. v beztrumfovém
závazku, bez možnosti zbavit se ztrátového
zdvihu v této barvě. Např. při 6, 7 a 8fitu je
klasická figurová hodnota A i K přeceněna
na úkor hodnot Q a J. V barevných závazcích se nám ale často podaří odhodit jednu
nebo více karet na jinou barvu a redukovat
tak původní rozdělení barvy např. 4-3 na 3-3,
2-3, 4-2 apod., kde hodnoty Q a J klesnou ve
prospěch především A. Vidíme, že při vypracování barvy rozdělené např. 4-3 nebo
4-4 v beztrumfovém závazku mají Q a J
o něco vyšší hodnotu, než odpovídá klasickému 2FB a 1FB. Proto listy s převahou Q
a J nad počtem A a K jsou vhodné do beztrumfových závazků.
• zdvihový potenciál listu je rovněž limitován počtem přechodů. Např. Kxx proti
xxx má hodnotu ½ zdvihu, pokud však
nemáme přechod k zahrání expasu, tak
jeho hodnota klesne na téměř 0FB.
• figury v trumfech a vedlejší barvě mají
obecně vyšší hodnotu než tytéž figury
v ostatních barvách, protože trumfy
i vedlejší dlouhá barva se budou určitě
rozehrávat a tak přijdou na 100%
k uplatnění.
• singl figury a figury v dublu mají menší
hodnotu než tytéž figury ve 3 a více listu.
Např. xxx proti KJ dává průměrně ½
zdvihu v závislosti na uhodnutí figur
u soupeřů. Na druhé straně xx proti KJx
poskytne v průměru 1 zdvih.
• figury v jedné barvě jednoho listu jsou
přínosnější než tytéž figury v téže barvě
ve dvou listech. Např. KQx proti xxx má
hodnotu 1½ zdvihu, zatímco Kxx proti
Qxx má hodnotu o něco vyšší než
1 zdvih (2 zdvihy uděláme, když je singl

nebo dubl A a my uhodneme, který soupeř ho má). V obou případech máme
5FB, ale ty mají rozdílný zdvihový potenciál. První kombinace je v zhruba o ½
zdvihu silnější než druhá kombinace
a hodnocení by mělo tento fakt reflektovat. Vzniká otázka, jak sílu takových figurových kombinací kvantifikovat. Když
např. ♠AQx oceníme na 1½ zdvihu,
partner si ♠Kxx ocení na ½ zdvihu, tak
dojdeme k chybnému závěru, že máme
pouze 2 zdvihy. Když aplikujeme populární vztah 3FB = 1 zdvih, tak dojdeme
ke správnému výsledku 6FB + 3FB =
9FB = 3 zdvihy. Pokud ale má partner
pouze ♠xxx, tak s ♠AQx dojdeme
k závěru, že máme 6FB = 2 zdvihy,
a s ♠Kxx máme 3FB = 1 zdvih. V obou
případech se od skutečné síly barvy lišíme o ½ zdvihu. Je zřejmé, že jednoznačné řešení neexistuje. To ale neznamená,
že při jiném ocenění figur nedosáhneme
lepšího převodu na zdvihy. Tušíme, že
optimální hodnota AQx bude někde mezi
1½ a 2 zdvihy a Kxx mezi ½ a 1 zdvihem. Statistická metoda nejmenších
čtverců dokáže najít takové ocenění figur, aby součet jeho kvadrátů odchylek
od skutečné zdvihové síly všech možných figurových kombinací byl minimální. Jinými slovy řečeno, neexistuje jiné
ocenění figur, které by při dlouhodobém
testování všech možných kombinací rozloh dávalo lepší směrodatnou odchylku.
Výpočet přitom bere v potaz nejen pravděpodobnost rozdělení barvy a figur
u soupeřů, ale i četnost výskytu jednotlivých kombinací. Je třeba podotknout, že
jsem předpokládal povinné rozehrání
barvy hlavním hráčem s dostatkem vstupů v jiných barvách. Proto např. AQx

proti listu bez vstupu nebude mít uváděnou hodnotu, ale skutečná hodnota se
bude blížit Axx v této barvě. To je třeba
vzít v úvahu při hodnocení figur silného
listu proti slabému listu. Podobně výpočet rovněž nepřihlížel k licitaci soupeřů
a předpokládal symetrické umístění chybějících figur u soupeřů se stejnou pravděpodobností.
• bodová síla obou listů ovlivňuje zdvihový potenciál jednotlivé barvy. Pokud budeme předpokládat, že naše AQ6 proti
partnerovým 3listům 872 nebo K85 je
stejně pravděpodobné, můžeme dojít
k chybnému závěru. To platí pouze do té
doby, než ostatní hráči licitovali. Pak se
pravděpodobnost změní. Když partner
nalicituje 0FB, tak je jasné, že musí mít
v barvě xxx. Hodnota AQ6 je pak 1½
zdvihu za předpokladu vstupu do partnerova listu, jinak pouze 1 zdvih. Pokud ale
z licitace víme, že máme s partnerem na
lince aspoň 38FB, pak partner musí mít
Kxx, protože bez K bychom měli na lince
maximálně 37FB. V tomto případě má
AQx hodnotu 2 zdvihů a Kxx hodnotu 1
zdvihu. Intuitivně cítíme, že se stoupající
figurovou silou partnera se zvyšuje
i zdvihový potenciál figur a jejich kombinací v jednotlivých barvách. Čím je
partner bodově silnější, tím se zvyšuje
možnost uplatnění mých figur a mají tudíž vyšší zdvihovou hodnotu. A platí to
i naopak. Figurově slabý partner snižuje
zdvihový potenciál mých figur a jejich
kombinací, které pak mají menší zdvihovou sílu než proti figurově průměrnému
listu partnera.
Toto je úvodní kapitola rozsáhlého článku:
http://www.bridgecz.cz/pdf/Sila_listu_a_vyse_zavazku.pdf
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skvěle zorganizovaný a řízený Martinem
Maršíkem.

Letní Slapy
Eva Fořtová

Oproti letošnímu chladnému létu tento týden
byl nádherný. Sluníčko svítilo celé dny, voda
byla teploučká, takže jsme si užívali krásného počasí i vody. Kdo nemusel tolik sluníčka, mohl hrát oba turnaje denně a užívat si
bridže až na 12 stolech.

Počasí
přálo
i projížďkám na
kole i procházkám
s hledáním kešek.
Ve druhé polovině týdne začaly
růst houby, takže
i houbaři si přišli
na své.
Večírek s opékáním
prasátka
proběhl za krásného počasí, skvělé atmosféry, minikoncertu Jirky Kyncla i našeho zpěvu a spousty jídla. Prasátko se dokonale
povedlo, jen se rozplývalo, k němu výborné
chilské víno a ke spokojenosti a dobré náladě
nám nic nechybělo.

Úvodní raut

Týden jsme tentokrát pojali i sportovně,
každé ráno v 7 hodin bylo ranní cvičení v
tělocvičně, před večeří zumba a ve čtvrtek
proběhl turnaj ve stolním tenise „Síťka 11“
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Úvodní, sobota 20.8., 20 dvojic
1. Hotzký, Dudek
2. Sovová, Dittrichová
3. Říha, Vilím
4. Gucklerová, Bečka
5. Jasná, Vocelová

65.60 %
63.03 %
61.11 %
60.26 %
55.98 %

Jackpot 2, pondělí 22.8., 17 dvojic
1. Kulišanovi
68.57 %
2. Petrovská, Pick
63.64 %
3. Fořt, Petrovský
61.36 %
4. Zadražilová, Maršík
61.04 %
5. Picková, Skyvová
58.44 %
Jackpot 3, úterý 23.8., 18 dvojic
1. Kulišanovi
2. Bečka, Urban
3. Jasná, Vacek
4. Gucklerová, Petrovský
5. Petrovská, Fořt
Dvoukolový hlavní turnaj
neděle 21.8 a pondělí 22.8., 24 dvojic
1. Gucklerová, Bečka
68.10 %
2. Kulišanovi
63.72 %
3. Fořtová, Petrovská
62.66 %
4. Fořt, Petrovský
59.50 %
5. Špírek, Špírek
59.17 %
6. Říha, Vilím
54.38 %
7. Zadražilová, Maršík
54.14 %
8. Těšíková, Vronská
52.68 %
9. Dittrichová, Sovová
52.03 %
10. Pickovi
50.97 %

Jackpot 1, neděle 21.8., 14 dvojic
1. Kulišanovi
2. Bečka, Urban
3. Neševovi
Petrovský, Pick
5. Dudek, Hotzký

71.59 %
65.15 %
56.44 %
56.44 %
55.30 %

67.33 %
66.19 %
63.35 %
58.81 %
55.97 %

Turnaj s překvapením – malé ME,
úterý 23.8., 23 dvojic
1. Fořt, Pick
61.79 %
2. Gucklerová, Bečka
61.75 %
3. Dudek, Hotzký
59.64 %
4. Říha, Vilím
58.94 %
5. Zadražilová, Maršík
57.07 %

Jackpot 4, středa 24.8., 16 dvojic
1. Tomčíková, Petrovský
2. Pokorná, Fořt
3. Fořtová, Petrovská
4. Dudek, Hotzký
5. Bečka, Urban

67.21 %
65.26 %
63.31 %
58.12 %
56.82 %
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5. Zadražilová
6. Říha
7. Gucklerová
8. Fořt
9. Tomčíková
10. Slaninová

Kůžička, středa 24.8., 19 dvojic
1. Gucklerová, Bečka
2. Petrovská, Tomčíková
3. Čížková, Večerková
Pokorná, Petrovský
5. Skyvová, Vacek

57.69 %
57.27 %
56.84 %
55.77 %
54.70 %
54.27 %

65.00 %
63.75 %
61.08 %
61.08 %
59.69 %

Ranní jackpot
Jackpot 6, pátek 26.8., 20 dvojic
1. Tomčíková, Fořt
2. Bečka, Urban
3. Picková, Štefanová
4. Sovová, Večerková
5. Petrovská, Pokorná

Jackpot 5, čtvrtek 25.8., 11 dvojic
1. Petrovská, Tomčíková
2. Bečka, Urban
3. Fořt, Petrovský
4. Dudek, Hotzký
5. Dvořáková, Nešev

63.13 %
59.38 %
56.25 %
51.88 %
51.25 %

Individuál, čtvrtek 25.8., 40 hráčů
1. Pick
60.26 %
2. Picková
60.04 %
3. Urban
59.62 %
4. Dudek
59.40 %
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67.87 %
63.32 %
61.33 %
59.22 %
58.87 %

Vítězové pingpongového turnaje

Závěrečný, pátek 26.8., 22 dvojic
1. Böhmová, Tomčíková
2. Picková, Fišer
3. Skyvová, Vacek
4. Urbanová, Urban
5. Gucklerová, Bečka

Pořadí
adí nejlepších hráčů a hráček:
65.15 %
60.30 %
59.95 %
59.02 %
58.41 %

Oslavy po vyhlášení
vyhl
výsledků
Hráči:

Analýzy rozdání

Poslední jackpot 7, sobota 27.8., 15 dvojic
1. Bečka, Urban
61.08 %
2. Pokorná, Petrovský
58.17 %
3. Říha, Vilím
56.50 %
4. Neševovi
55.83 %
5. Dudek, Hotzký
54.83 %

1. Bečka Jiří
Ji
2. Petrovský Mario
3. Urban Jan
4. Fořt Tomáš
5. Kulišan Jiří
Ji
6. Pick Petr
7. Dudek Jiří
Ji
8. Říha Ivan

345
256
233
232
197
194
177
153

1. Petrovská Alena
2. Gucklerová Kateřina
Kate
3. Tomčíková
Tomč
Zdena
4. Kulišanová Jarmila
5. Picková Helena
6. Zadražilová Helena
7. Pokorná Hana
8. Sovová Jana

252
243
199
197
157
137
118
98

Hráčky:

Příští
íští rok máme opě
opět
objednaný náš týden ve
stejnou dobu v hotelu
Hladina, v termínu 18.18.
25.8.2012.
Kompletní výsledky všech soutěží
sout
a další
spousty fotografií jsou uvedené na internetu:
www.bridgecz.cz/Eva/Slapy2011leto/slapy1108v.htm

Vítězové druhých jackpotů
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Problém 2

Lámejte si
hlavu - řešení

♠AJ2
♥A
♦652
♣AKQJ108

Tomáš Fořt

♠Q943
♥85
♦QJ1074
♣63

Problém 1
♠643
♥9754
♦K5
♣AQ84
♠J10982
♥KJ62
♦74
♣63

♠75
♥108
♦J1086
♣109752
♠AKQ
♥AQ3
♦AQ932
♣KJ

Západ Sever Východ Jih
2♣
pas
2♦
pas
3 BT
pas
6 BT pas…
Výnos ♠J. Jak budete sehrávat?
-----------------------------------------------------Když bylo rozdání sehráváno v turnaji, vzal
hlavní hráč ♠J a hned odblokoval trefy. Pak
odehrál eso a krále kárové, stáhl oba zbývající vysoké trefy, na které zahodil dvě srdce.
Nyní již jen stačilo, aby Východ, který měl
již pět trefů neměl ještě čtyři kára. Smůla.
A přesto šlo tragédii snadno předejít. Stačilo
pouze po stažení dvou velkých trefů v ruce
zahrát z obou listů malé káro.
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♠7
♥Q10632
♦K83
♣9542
♠K10865
♥KJ974
♦A9
♣7

Západ Sever Východ Jih
1♠
pas
2♣
pas
2♥
pas
3♠
pas
4♦
pas
4 BT pas
5♥
pas
6♠
pas…
Výnos ♦Q. Jak budete sehrávat?
-----------------------------------------------------Následující plán sehrávky bude fungovat,
pokud nebudou trumfy dělené hůře než 4–1
a trefy hůře než 4–2. Hlavní hráč vezme káro
esem, pak odehraje dva trefy a na druhý se
zbaví ztrátového kára. Následuje klíčové
rozehrání trumfů. Malá do krále a pak pikový impas do kluka.
Jak partie leží, hlavní hráč odehraje ještě
trumfové eso a tahá své trefy, dokud Západ
nesnapne. Pak ukáže karty.
Kdyby vzal trumfový impas Východ, hlavní
hráč vezme jakékoliv vrácení (káro nebo tref
snapne raději desítkou), dotrumfuje a zbytek
je jeho.

A co když na druhý trumf nepřizná Západ?
Hlavní hráč může vzít esem a pak hrát trefy.
Až Východ přebije malou, vezme zdvih
větším trumfem, přejde srdcí a dál hraje
trefy. Kdyby Východ přebil dámou, bylo by
to ještě jednodušší. Jih vezme jakékoliv
vrácení, přejde na stůl trumfem a dohraje.
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?

Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American,
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné
bloky.

♠J987

♠AQ32
Je velice zajímavé, na čem všem u podobných kombinací rozehrání záleží. Je důležité,
zda máte sedmičku a případně další malé
karty a klíčové pro rozehrání je, u kterého ze
soupeřů předpokládáte délku. Hodně také
záleží na tom, zda barva je rozdělená 4-4
nebo 5-3.
Pokud potřebujete čtyři zdvihy, nebo hrajete
v párovém turnaji na maximum, zahrajte
kluka. Pokud jej Západ vezme, odehrajte
eso. Pokud je pokrytý nebo drží, pokračujte
impasem devítkou. Máte 27% na 4 zdvihy,
63% na 2 zdvihy a 10% na 2.
Pokud potřebujete s větší jistotou 3 zdvihy,
hrajte malou do dámy. Když drží, přejděte na
stůl a pokračujte impasem devítkou. Kdyby
dámu vzal král, odehrajte eso. Zde jsou
pravděpodobnosti na 4 zdvihy 19%, na
3 zdvihy 78%, ale na 2 zdvihy jen 3%.
Tato druhá varianta je také správná sehrávka,
pokud by vám chyběla ♠7.

Problém 1
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♦*)
?
Jih: ♠KQ ♥QJ ♦- ♣AK10876432
*)

Standard (alespoň 3list)

Problém 2
Oba v první, rozdával Jih, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣*)
1♠**) kontra***) 4♠
?
Jih: ♠A ♥AQ32 ♦AQ7 ♣AKQJ8
*)

Precision (16+)
Alespoň 4–4 na černých barvách
***)
5-8 bez 5listu
**)

Problém 3
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
*)
1♣
2♦
?
Jih: ♠Q732 ♥- ♦AKQJ ♣Q8543
*)

Standard (alespoň 3list)
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Odpovědi:
Problém
Vozábal
Medlín
Lukotka
Čtenáři

1
2♣
3♦
kontra
kontra

2
6 BT
kontra
4 BT
kontra

3
kontra
3♦
kontra
pas

Problém 1
David Vozábal:
2♣. Ty asi nepůjdou do pasu a dává mi to asi
největší možnost zjistit, co bude nejlepší
závazek, až se situace nějak vyvine. 5♣
můžu říct vždycky. Naopak se dostanu do
problémů, když je řeknu rovnou a přijede to
ke mně zpátky 5♦ - pas - pas. Co teď?
Aleš Medlín:
Dražím 3♦. Po kontru dávám soupeřům
mnoho prostoru a riskuji případný pas partnera. Prostý zásah 2♣ je možné chápat jako
taktické podlicitování. 3♦ jsou obvykle trochu jinak definovány, ale tato karta mi připadá tomuto nejblíže a soupeřům nechávám
minimum prostoru. Když partner zadraží
3 NT dražím nejspíše 4♣. Možná, že odcházím z dobrého závazku. Charakter karty je
ale jiný a snad to partner pochopí.
Robert Lukotka:
Kontra. Vo WJ05 (čo hrám s partnerom),
s touto rukou problém nemám. 3♦ sa buď
pýtajú na zadrž s dlhou lacnou alebo ukazujú
jednofarebnú GF ruku. Ak hrám Standard
tak mam problém. Kontra sa môže zapasovať. Po 5♣ môžeme vynechať slem keď tam
bude ložený veľký slem. 2♣ sa môže ľahko
prepasovať. Jassem mal veľmi dobre dôvody, prečo hlášku ako 3♦ zaradil do systému.
Ak však mam hrať Standard, tak mam pocit,
že najväčšie šance že to dobre dopadne mi
dáva kontra.
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Čtenáři:
První dvě rozdání zaslal Adam Kubica. Toto
je z juniorského soustředění na Duchonce.
Experti volili různé metody podle svých
dohod a svého založení. Čtenáři dávali přednost kontra v 46% a pak následovalo přímočarých 5♣ s 31%.
Problém 2
David Vozábal:
6 BT. Co mám dělat, soupeři nás zablokovali
vysoko. Pokud nemá partner KJ, KJ v červených nebo místo jednoho kluka desítku trefovou, tak bude se 7 BT asi neřešitelný problém. Jestli je lepší hrát barevný kontrakt, už
nemám prostor zjistit.
Aleš Medlín:
Dražím kontra. V této pozici se mi líbí konvence, kterou popsala v jedné své knize
Auken. Pas je forcing a nutí partnera kontrovat. Kromě trestného kontra se takto licituje
také dvoubarevný list. V takovém případě se
na kontra licituje nejbližší barva. Přímá akce
kontrem je v této variantě pobídkové. Na 5♦
partnera budu dále sondovat srdcový fit
hláškou 5♠.
Robert Lukotka:
4 BT asi nebude ani prirodzene ani BW,
bude to teda takeout od pikov. Síce hrozí, že
zavazok na 5tom stupni padne, ale taktiež
neverím, že súperi padnú za veľa z 4♠ (ak
padnú) - hlavný hráč si môže snapovat malé
trefy na stole a ja proti tomu viem zahrať
akurát tak jedno kolo tromfov.
Čtenáři:
Toto rozdání sehrával Adam Kubice na internetu. Experti opět ukázali spektrum dohod
a ani čtenáři nemohli najít jednoduché řešení. Možná proto, že neexistuje. Nejčastěji
volili kontra v 315% a pak 4 BT a 6♥ v 15%.

Ve skutečném rozdání měl Západ
♠105 ♥J976 ♦KJ43 ♣974
a srdcový impas neseděl.
Problém 3
David Vozábal:
Kontra. Pokud bych hrál 3♣ jako forsing, tak
by to byla hláška, která by se mi líbila nejvíc
(3♥ jako splinter v této situaci hraje asi málokdo). Kontra není žádný luxus, ale dává asi
nejširší možnosti. Na to dražit 3♦ jako manšforsing s fitem a na očekávané 3♥ (pokud je
dříve neřeknou soupeři) říci 3 BT, bych si
představoval jiný list než pátou dámu v trefech a 10 svých bodů ze 14 v barvě, kterou
dražil soupeř.
Aleš Medlín:
3♦ je trefový fit a v této sekvenci FG. Na 3♥
licituji 3 NT. Na 3♠ licituji 4♥. To není
možné chápat jinak, než jako podpora piková
a pokus o slem.
Robert Lukotka:
Začnem kontrou. Asi budem počuť odpoveď
2♥. Po čom poviem 3♣. A najskôr nakoniec
aj tak budeme hrať 3 BT. Ale takto cestou
zistím, čí náhodou nemáme piky. A zároveň
partnerovi ponúknem možnosť hrať v trefoch.
Čtenáři:
Poslední rozdání je z australské dražební
soutěže. Australští experti volili 3♦ v 50%
a kontra v 29%. U jejich čtenářů, kteří měli
rozptyl až sedmi volených hlášek, se pořadí
obrátilo. Kontra 37%, 3♦ 29% a 2♠, které
u expertů získali nulu 19%.

U nás se experti rozhodovali také mezi kontrem a 3♦. U čtenářů vítězil pas v 38% a pak
již konta a 3♦ s 15%.
Eva Fořtová píše: „Pasuji, zajímalo by mě,
s čím ten šílenec blokoval, ale to je jiná
otázka…. Každopádně počkám, co udělá
partner na reopenu.“

Partie, která
zabolí
Tomáš Fořt
Na ME v Poznani přišla v mixových týmech
partie, která rozhodovala o osudu mnoha
zápasů.
První kolo K.O., rozdání 25, EW v druhé.
♠AQ8
♥10
♦J10964
♣8753
♠KJ97654
♥AK843
♦♣6

♠10
♥QJ9
♦AKQ8
♣AKQJ2
♠32
♥7652
♦7532
♣1094

Z 32 stolů, které první kolo K.O. sehrávalo,
jich většina skončila v malém slemu. Dva
stoly ale vydražily 6♠ a samozřejmě spadly.
Deset stolu splnilo 6♥ a čtyři 6♣, z nich
jeden dokonce s kontrem. Šest stolů sehráva-
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lo 6 BT z Východu, na třech splnili a na
dalších třech Sever kontroval pro pikový
výnos. Babschovi i Osbornovi partner pik
vynesl, ale Dubininovi vynesl tref, takže
soupeři získali 1880. To zabolí. Sedm stolů
se zastavilo na hře a tři naopak přepálily
dražbu a skončily ve velkém slemu.
Největšího zklamání se ale asi dočkala Pony
Nehmert, která vydražila 7♥, a soupeři vynesli tref. Radost z toho, že soupeři netrefili
výnos a ze snadných 13 zdvihů byla za chvíli
vystřídána obrovským zklamáním, když se
trumfy dělily 4–1, a tref vlastně vyrazil jediný přechod na stůl.

Dvě rozdání
z VC Prahy
Tomáš Fořt
Vítězství ve Velké ceně Prahy s 49 páry se
stalo kořistí dvojice Volhejn – Macura
s průměrem ze dvou kol více než 67%.

Jejich rozdání se ke mně nedostala, ale i ta,
co jsem zažil sám, byla také docela zajímavá.
1. kolo, partie 16, EW v druhé, zahajuje W.
♠J83
♥A84
♦97
♣AK752
♠AK107652
♥KJ7
♦A
♣63

♠Q9
♥Q652
♦KJ6542
♣9
♠4
♥1093
♦Q1083
♣QJ1084

Západ
Peka
1♠
5♥

Sever
Fořt
2♣
pas

Východ
Sajal
2♦
pas

Jih
Fořtová
5♣
pas

Ostrý blok na 5♣, které by padly jen za 500
proti 650, a drobné nedorozumění v dražbě
dostaly soupeře do závazku 5♥. První výnos
♣A je jasný. Když partnerka přidala malý
tref jako preferenci kár před piky, vypadala
situace zle. Soupeři mi vyrazí trumfové eso,
vytrumfují a dohrají partii na piky.
Viděl jsem jen jednu šanci. Pokračoval jsem
malým trefem, který soupeř přebil na stole.
Nyní zahrál srdce do krále, kterého jsem
propustil. Následující ♥J jsem propustil také
a partii již nebylo možné splnit.

Vítězové VC Prahy
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V dalším rozdání se naopak proti nám vytáhl
Saša Erde.

2. kolo, partie 18, NS v druhé, zahajuje E.
♠AQ982
♥94
♦AK108
♣72
♠J
♠10753
♥QJ6
♥AK8753
♦QJ72
♦53
♣Q10543
♣A
♠K64
♥102
♦964
♣KJ986
Západ Sever Východ
Holý Fořt Erde
1♥
2♥
2♠
3♥
pas
pas
pas

Jih
Fořtová
pas
3♠

Ve skutečnosti trumfový výnos 3♥ porazí,
ale v praxi mají stejně jako 3♠ velké šance
na splnění. V každém případě jsem po vyložení stolu pohlížel do budoucnosti s optimizmem, zvláště když na stole leželo ♣A,
které mi vyřešilo problém s hádáním trefů.
Pokud by Východ stáhl ♥AK a pokud vše
uhodnu, budu dokonce bojovat o nadzdvih.
Saša Erde byl ale jiného názoru. V druhém
zdvihu zahrál od AK malou srdci! A už jsem
se vezl. ♥J, tref snap, další srdce do dámy
a další tref.
Mohu snapnou z vysoka a uhodnout piky,
ale to je asi tak vše, co mohu udělat. Chybí
mi přechod na stůl a tak stejně ještě jeden
kárový zdvih odevzdám. Nezbývá než uznat
jeden pád a soupeři poblahopřát k odvážné
obraně.

Pětka bere
zdvih
Vít Volhejn
V posledním kole pražské ligy jsme zahráli
jedno moc hezké rozdání.
3. kolo, rozdání číslo 13.
♠A
♥Q7
♦109653
♣J9762
♠Q10943
♥1062
♦84
♣1084

♠865
♥KJ98
♦KJ2
♣KQ3
♠KJ72
♥A543
♦AQ7
♣A5

Západ Sever Východ Jih
pas
1♣
1 BT
pas
pas
pas
Výnos: ♣4
Na vynesenou čtyřku mohu dát ze stolu
devítku, ale zdálo se mi, že desítka nesedí
a tak jsem dal prostě malou – dvojku. Hráč
na Východě se zamyslel a dal trojku! První
zdvih v BT závazku tedy beru pětkou, když
všichni přiznali barvu a dokonce všichni
hráli dobře!
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Výnos čtyřkou od 1084 je normální a není
k něco co dodat. Ze stolu jsem dal správnou
kartu, žádná jiná není lepší. A když se podíváme na zahrání Východu, pokud položí
figuru, vypracuje mi trefové zdvihy na stole
a udělám celkem čtyři trefové zdvihy. Opět
nejlepší zahrání trojka trefová a já nyní beru
pětkou, protože když zdvih vezmu esem, tak
mi to nic nepřinese. Všichni zahráli naprosto
správně a pětka vzala zdvih. To je myslím
naprosto unikátní a není to rozdání knižní ani
upravená skutečnost, ale prostě tak, jak to
bylo u stolu.
Dále jsem pokračoval dámou károvou, abych
zjistil, jak hrát kára – Východ vzal bez váhání a zahrál pik, a proto jsem zaimpasoval
kluka kárového a plním 1 BT. Hezké, že.

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1
♠643
♥9754
♦K5
♣AQ84

Západ Sever Východ Jih
2♣
pas
2♦
pas
3 BT
pas
6 BT pas…
Výnos ♠J. Jak budete sehrávat?
Problém 2
♠AJ2
♥A
♦652
♣AKQJ108

♠K10865
♥KJ974
♦A9
♣7
Západ Sever Východ Jih
1♠
pas
2♣
pas
2♥
pas
3♠
pas
4♦
pas
4 BT pas
5♥
pas
6♠
pas…
Výnos ♦Q. Jak budete sehrávat?
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠J987

♠AKQ
♥AQ3
♦AQ932
♣KJ
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♠AQ32

Fořt
Fořtová
Petrovský
Juren
Juren (2)
Trepáč

1.
5♣
kontra
2♣
5♣
5♣
kontra

2.
kontra
kontra
6♥
6♣
6♣
kontra

3.
3♦
pas
3 BT
pas
2 BT
pas

95.105.145.15 *
81.30.239.17
77.92.210.168
89.24.231.215 *
81.31.34.139
193.165.1.177
77.92.210.168

kontra
kontra
kontra
2♦
5♣
4♣
kontra

4 BT
kontra
5♥
4 BT
7♥
5♠
6♥

kontra
pas
kontra
2♠
3♦
pas
3♣

Čtenáři
13
1) 5♣ 4 31%, kontra 5+1 46%
2) Kontra 3+1 31%, 4 BT 2 15%, 6♥ 2 15%
3) Pas 4+1 38%, Kontra 2 15%, 3♦ 2 15%

Stránka 148 x 205 mm. 32 stránek, z toho dvě vnitřní na stálou propagaci bridže.
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