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Az Olvasóhoz
Mindazok, akik szeretik és 

kedvvel művelik szép játékunkat, 
immár néhány esztendeje aggoda
lommal nézik a Bridzsélet hánya
tott sorsát. A lap színvonala nem 
volt egyenletes, s ami a fő baj: 
megjelenése rendre késett. Tavaly 
év végén már egy teljes esztendő 

számai maradtak ki, s az olvasó nem tudta, nevessen, vagy bosszankodjon, amikor 
az 1993. 9-12 havi jelzést viselő számban megtalálta az 1994 évi versenyeredmé
nyeket.

Nyilván helyénvaló elemezni c helyzet kialakulásának okait, ám nekem ez nem 
tisztem. Megtette ezt az elnökség, s vizsgálódásainak eredményét alkalmasint idő
ben a Közgyűlés, illetve a tagság elé fogja tárni. Addig is , mivel az eddigi szerkesz
tő, Szőts Gábor közölte, hogy 1995 január elsejétől nem tudja tovább vállalni a 
megbízatást, az elnökség 1994 novemberében pályázatot írt ki a Bridzsélet szer
kesztői posztjára. Pályázatom alapján 1994 decemberében megbízást kaptam a lap 
szerkesztésére és a kiadással kapcsolatos teendők elvégzésére.

A megbízást azonban csak meghatározott 
feltételekkel tudtam vállalni, jelesül csak ak
kor, ha a lap előállításának költségeit az 
MBSZ, és/vagy az olvasók viselik. Ennek ér
telmében a megjelenés elsődleges feltétele az, 
hogy a Bridzsélet példányonkénti árát 200, 
éves előfizetési díját 1200.- forintra emeljük 
(Az ár már tartalmazza a 10 százalékos általá
nos forgalmi adót). Tisztában vagyok azzal, 
hogy ez a hír mindenkit kellemetlenül érint.
Meglehet, lesznek korábbi olvasóink, akik 
lemondják a lap előfizetését. Ez módfelett saj
nálatos lenne, hiszen a lap megjelenésének ga
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ranciája csak az olvasók támogatása lehet. 
Gyanítható az is, hogy a Bridzsélet hovato
vább állandósult kimaradása miatt sokkal 
több előfizetőt vesztettünk, mint a mostani ár
emeléssel. Az elveszített olvasókat, előfizető
ket szeretnem visszahódítani, tehát igyekszem 
megtenni ezért, amit kell, s lehet.

A drágulásért cserébe az olvasó teljes jog
gal megkövetelheti, hogy a lap a bridzsezők 
számára leginkább fontos és érdekes tarta
lommal, hibátlanul és igényes kivitelben 
jelenlen meg, méghozzá időben. Ebben az 
esztendőben erőnkből csupán hat szám megje
lentetésére futja. Ám remélhetőleg ez csak a 
kezdet lesz ahhoz, hogy a Bridzsélet megújul
jon, s jövőre újfent havonta jelenhessen meg, 
a bridzssport és a lap hagyományaihoz illő 
kíilcsínnel és gazdag tartalommal Ehhez ké
rem a kiadó képviselőjeként és a Bridzsélet új 
szerkesztőjeként az Önök támogatását!

Budapest, 1995 március 1.
Lovász Péter

Ha nincs hová menned...,
minden kedden 5-1/6-kor várnak Óbudán a 

Dugovics tér 1 szám alatt, a Flórián térhez 
közel levő Óbudai Művelődési Házban a 
Ludwig Kati vezette bridzsklubban. Nincs ér
tesülésünk arról, hogy az utóbbi hetekben 
azon a tájon látták volna játszóhelyet keres
vén Giorgio Belladonnát, vagy éppen Dum- 
bovich Miklóst, Viszont híreink szerint a hely 
vendégszerető, nem túl drága.

Akinek pedig kedden a Balázs Béla utcában 
akad elfoglaltsága, azt Ludwig Kati szívesen 
látja péntek esténként úgy fél hat tájban az 
Eötvös utca 25/a-ban, a második emeleti 
szakszervezeti klubban. Ott is lehet zsugáz- 
ni.Ha nincs hová menned, irány Óbuda, vagy 
az Eötvös utca.
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Süketek vaksi indulása
Az indító kijátszás fontosságára már 

a kezdő-haladó játékosok figyelmét 
sem kell nyomatékosan felhívni, mind
azonáltal még a mesterjátékosok sem 
mindig veszik maguknak a fáradtságot, 
hogy kellőképpen átgondolják a hely
zetet. A standard, megszokott indu
lások általában jók. A tapasztalt* szer
zők azt ajánlják, hogy figurakombiná
cióból, például KDB-ból induljunk a 
királlyal (vagy Russinow szerint a dá
mával), a partner színéből, összeemelt 
színből induljunk kicsivel, vagy fölül
ről a negyedikkel. A,D,x-bőI jobb az 
ásszal, K,B,x-ből pedig a kicsivel in
dulni. A neves szerzők rendszerint jó 
eredményt hozó tanácsai azonban 
senkit nem mentenek fel a gondolkodás 
alól, feltéve, ha szeretnének a verse
nyeken a díjazottak között végezni. 
Terence Reese-t aligha kell bemutatni 
olvasóinknak. Ő jegyezte fel a követ
kező két játszmát „Valóban nyerni akar 
a bridzsben” című könyvében:

Mitchell párosverseny,
Osztó: Kelet, mindenki mansban.

♦ 5
V K 84
♦ D9 7 2
♦  K 109 5 3

♦ KB 8 2 I ---- g-----  4  AD 10 9 7
V B 9 5 2 .  T „  V A D  10 3
♦ 84 4 6
* 7 6 4  U *  B 8 2

♦ 643
V 76
♦ AKB 1053
♦  AD

A licit:
Dél Nyugat Észak Kelet 

14
24 2* 34 P
4*  P 54 P

P P
Dél négy treff licitje géminvit volt, 

amit Észak elfogadott. Mármost Nyugat 
számára kényelmes indulásnak látszik 
az összeemelt pikkből kis lappal in
dulni. így is tett. Kelet az asztal láttán a 
parti utáni elemzésre gondolva morc 
mondatokat fogalmazott magában, ütött 
az ásszal és gyorsan lehívta a kör ászt, 
igy a felvevő „csak” tizenegyet ütött. „A 
pikk király indulás jobb lett volna!”- je 
gyezte meg Nyugat. Azt már nem is 
tette hozzá, hogy ezután kör folytatásra 
bukik a felvétel, hiszen azt mindenki 
látta. A következő kiosztás a mexikói 
nemzetközi párosversenyen került a já
tékosok kezébe, s Nyugat helyén .ezúttal 
George Rosenkranz ült a következő la
pokkal:

* A D B 4 V 9 8 4 4 5 3 * A B 5 3
A licitet Dél nyitotta 2 szanzaduval, 

Észak három treffjére (Stayman) Dél 
nem komplikálta a licitet, hanem három 
szánt válaszolt. Vajon mivel indult 
Rosenkranz, amivel szomorúvá tette a 
felvevőt?

A megfejtés megtalálható lapunk 15. oldalán.
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Házunk táján
Nyomasztóak a teremgondok

Az MBSZ elnöksége január utolsó napján tartotta idei első ülését. A megbeszélé
sen egyebek mellett a szövetség pénzügyi helyzetéről, s ezzel összefüggésben az 
IBBF bevételeiről és kiadásairól, a terembérletről, esett szó.

Megtudhattuk, hogy a szövetség pénzügyi egyensúlyát pillanatnyilag közvetlen 
veszély nem fenyegeti, viszonylag tekintélyes tartalékok állnak rendelkezésre. Ám 
ez a helyzet azonnal megváltozik, ha a terembérleti díj mértékéről nem sikerül elfo
gadható megállapodást kötni. Vendéglátó házigazdáink ugyanis majd’ 50 százalék
kal kívánják emelni a bérleti díjat, amit nem tudnánk megfizetni. Remélhetőleg sike
rül modus vivendit találni. Mindenesetre, mint mindenki tapasztalhatta, a tulajdonos 
február elején a Balázs Béla utcai termet más célokra foglalta le, ezért a verseny
program mintegy három hetes késedelmet szenved. Ez végső soron alighanem a 
nyár eleji Mitchell megrendezésének esélyeit rontja.

Az elnökség foglalkozott az IBBF pénzügyi mérlegével is. Megállapította: helyes 
volt a nevezési díjak számotteyő emelése, mert ez nem csökkentette lényegesen a 
hazai résztvevők számát sem - tekintettel a kedvezményekre. Az IBBF ezzel együtt 
is ráfizetéses verseny volt. A pénzügyek állásának áttekintését új pénztámok kine
vezésével fejezte be az elnökség: február 1.-től Bán Zsolt kapott megbízást arra, 
hogy ellássa ezt a feladatkört.

Ezt követően az elnökség jóváhagyta a Bridzsélet új kiadójával és főszerkesztőjé
vel kötött megállapodást beleértve a kéthavontai megjelenést és a lap új árát.

Áttérvén játékosaink nemzetközi szereplésének kérdéskörére, az elnökség tudo
másul vette, hogy március 21. és 26. között Rómában sorra kerülő Philip Morris 
nyílt Páros Európabajnokságon öt magyar pár óhajt indulni. A nevezéseket elküld
ték. Június 17. és július 1. között rendezik meg Portugáliában Vilamoura-ban és 
Algavre-bcn a női párosok Európa-bajnokságát, valamint a nyílt csapat Európa- 
bajnokságokat a Generáli védnökségével. Az utóbbira rendezett válogatóversenyre 
hat! magyar csapat fizette be a 20 ezer forintos nevezési díjat. A csapatokat két 
hármas csoportba sorolták. A csoportokon belül 48 leosztásos körmérkőzéseket ját
szanak, majd a csoportelsőségért a két legtöbb pontot gyűjtött csapat újabb 48 le
osztást játszik. Ezt követi a 128 leosztásos döntő, amelyre március elején, tehát la
punk zárta után kerül sor. Ezért a válogatóversenyről következő számunkban adunk 
tudósítást... *
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Győzzön a jobb!

XVIII. Mecsek Kupa Pécsett
Minden évben Pécsett kezdünk új 

életet. Na jó, a vonaton még becsúszik 
egy-két kisebb hiba, de azutáp a Pan
nónia Szálló csodaszép dísztermében 
már rettenetesen koncentrálunk, és jaj 
az ellenfélnek. Csak akkor előzhet meg 
bennünket, ha ő a jobb. Mondhatja-e 
bárki, hogy például az alábbi játszmá
ban a szerencse a legkisebb szerepet 
játszotta volna?

*  A K 7 5 4
¥ 9 2
* K. B92
*  A K

É
Ny K 

D
* D
¥  A K B 6
* D8 3
* 9 8 6 4 3

Dél helyén precíziós 2 treffel indítot
tam (11-15 pont ötös treff és négyes 
nemes vagy legalább hatos treff). Part
nerem 2 kárója relé volt, 2 körömre 2 
pikkel gémforszot adott és legalább ötös 
színt ígért. 3 szanra kellett volna ugra- 
nom, de egy pillanatnyi bizonytalanko
dás után csak 2 szánt licitáltam. Persze, 
ez felső zónás kezet mutatott, nem cso
da, hogy hamarosan 6 szánban lettem 
felvevő. Nyugat a pikk bubival kezdett. 
Van három ütésem pikkben, kettő-kettő 
körben és treffben, még ha három kárót 
tudok ütni, akkor is csak tízig jutottam.

Tehát vegyük hozzá a kör bubit is, azu
tán az egyik ellenfél fogja a treffet, a 
másik a pikket, és akkor senki sem bír 
négy kört tartani. Vagy legyen az 
egyiknél négy kör, a másiknál négy 
pikk, akkor pedig ki fogja a treffet? Te
hát ütöttem a pikk dámával, hívtam a 
káró hármast a bubihoz, azután jött az 
asztali kettes. Kelet a kör nyolcast dob
ta! 1:0 a javamra. A dámát Nyugat vitte 
az ásszal. A kör hetessel folytatta, a 
jobb oldali ellenfél dámáját ütöttem a 
királlyal. 2:0. Bekerítettem a káró tízest, 
lehívtam az asztal magas lapjait, hogy 
figyeljem, nem lész-e úr a pikkem vagy 
a treffem. Mert ha igen, teríthetek, ha 
meg nem, a végén körrel kézbejövök és 
nyilván a kör hatos lesz a tizenkettedik 
ütésem. Éjfél után már nehéz figyelni, 
de ezúttal nem volt rá szükség, mert 
szinte minden magas lett, sőt a kör már 
régen az volt. Ugyanis minden színt sze
rencsétlen Keletnek kellett tartania:

*  A K 7 5 4
¥  92
* K B 9 2
*  A K

*  B 1 0 3 -----g-----1 *  9 8 6 2
¥ 7 5 2  XT „  ¥ D 10 8 4
♦ A 10 6 5 4 Ny K . 7
* 7 2  } * D B  105

* D >
¥  A K B 6
* D 8 3
* 9 8 6 4 3
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A második napon már nem volt ilyen 
szerencsénk. Ha csak azt nem tartom 
annak, hogy rossz játékunk ellenére az 
utolsó öt fordulót az első asztalon 
játszottuk és csak a 11. fordulóban 
kaptunk ki annyira, hogy hátulról ketten 
is megelőztek. A vereséget egy bukott 
nagyszlemen és egy belejátszott gé- 
men(!) kívül -  az okozta, hogy nemes 
ellenfelünk bemondott és teljesített egy 
6 kört. Nem kellett hozzá más, csak 
hogy nyolc aduval a két kézben ne üs
sön az ellenfél dámája és a kilences 
hosszúságú mellékszínben ne jusson 
ütéshez az ellenfél a D l097 birtokában. 
(Ezt a leosztást -  bevallom -  tenden
ciózusan említem. Történt ugyanis, 
hogy az Aranykacsában üldögélve, 
szóba került: két éve Jakab Sándor és 
társai kidolgoztak egy komputeres prog
ramot, amellyel akár a világbajnokságot 
is le lehetne bonyolítani. Vagy egy 
olyan mérkőzést, amelynek résztvevői a 
lakásukban ülnek a képernyő előtt -  
mondjuk, Párizsban és Bécsben -  , de a 
közönség a budapesti kivetítő ernyő 
előtt ülve figyeli, mi lesz az eredmény. 
A módszer a fél szabálykönyvet fölös
legessé tenné, megakadályozná a soron 
kívüli licitet, a színvétést stb. -  Ráadá
sul — közöltem -  lehetővé tenné, hogy 
a játékosok végig ismerjék az ered
ményt, tudják, hogy áll a meccs.

Na, ezt nem kellett volna mondanom. 
Magamra vontam vele a legjobb hazai 
versenyjátékosok haragját. Az egyönte
tű tiltakozást kísérő érvek viszont egyre 
inkább meggyőztek róla, hogy az ötlet 
igenis életképes. Az ellenérvek legerő- 
sebbike -  nekem legalábbis ez tűnt a 
legerősebbnek -  az volt, hogy ha a vi

lágbajnokság döntőjében a vesztésre 
álló fél tudja, hogy egy nagy írással még 
legyőzheti az ellenfelet, akkor valami 
lehetetlen trükkel fog próbálkozni és 
esetleg így a végig jobban játszó csapat 
elveszíti a mérkőzést. Márpedig -  állí
tották vitapartnereim -  a bridzset ép
pen azért találták ki, a szabályait úgy 
alkották meg, hogy lehetőleg a jobb 
győzzön, ne a szerencsésebb.

Én viszont semmi meglepőt nem látok 
abban, hogy valaki a végén megpróbálja 
behozni az ellenfelét. Nem gondolom, 
hogy bridzsen kívüli eszközökkel pró
bálkozna. Lehet, hogy egészen különle
gesen szép gondolatot inspirálna az a 
különben nem nagyon valószínű hely
zet, hogy az utolsó játszma dönt. De ha 
mégis egy leosztás sorsa dönt a világ- 
bajnoki címről, mondhatjuk-e, hogy 
valamelyik csapat jobb, mint a másik, 
hogy valamelyik végig jobban játszott?

Az egyeztetés szabályait pedig azért 
alakították ki így, mert a tokok cseréje 
így végezhető el a leggazdaságosabban. 
Nem véletlen, hogy már többféleképpen 
próbálkoztak azzal, hogy menet közben 
is tudassák az állást a versenyzőkkel. 
Talán tíz évvel ezelőtt nálunk is volt 
svédek szervezte párosverseny, amelyet 
úgynevezett barométer-módszer szerint 
rendeztek. Négy partinként össze
gyűjtötték az eredményeket és egy kis 
késéssel, de kivetítették a pillanatnyi 
állást a falra. Csakhát ehhez hatalmas 
apparátus kell, amelyik elvégzi a leosz
tások többszörözését. Mindenesetre ha
sonló az országos párosbajnokság döntő 
fordulójának eredményszámítása is. Há
rom leosztással a vége előtt mindenki 
pontosan tudja, hogy’ áll.
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De térjünk vissza a szlemhez, amely
ben két dámát is el kellett fogni a teljesí
téshez. Olyan ellenfelek mondták be, 
akik még 17-13-as vereséggel is meg
nyerték volna a versenyt. Logikus tehát 
inkább az lett volna, ha mi erőltetjük az 
ilyen szlemek elérését. Hiszen most, ha 
a felvevő bármelyik dámát kiadja, máris 
a mi csapatunk nyerte volna a Mecsek 
Kupát. Még szerencse, hogy nem így 
történt, mert akkor érdemtelenül a job
bik vesztett volna!) (A témával kapcsolatban 
várjuk olvasóink véleményét. A szerk. )

A párosverseny legalább olyan izgal
mas volt, mint a csapatok küzdelme. Az 
első nap után vezető csapattársaink, 
Szappanos és Szilágyi a másodikon 
visszaestek, így Zöld Ferenc és Földi 
József nyerte el a Bari István emlékére 
kiirt kupát. (Hogy’ múlik az idő! A vi
déki bridzs leglelkesebb szervezője, a 
szövetség alelnöke, mindannyiunk jó 
barátja már másfél éve eltávozott közü
lünk!)

A második napon az első fordulóban 
játszottunk a későbbi győztesek ellen, és 
mindent megtettünk, hogy csapattársa
ink esélyeit javítsuk. Bemondtuk pél
dául az alábbi szlemet.

♦ 82 
¥  A 9 7 4 
♦ A K 6 4 3  
* 9 3  ,

É
Ny K 

D
* AK 10 7 5 4 
¥ B
* D 1082
*  A 6

A licit:
Dél Nyugat Észak Kelet
1 * passz 2 ♦ kontra
4 szán passz 5¥ passz
6 ♦ körpassz

Ha nem felejtem el, hogy ilyenkor 
nem 4 szán, hanem 4 káró az ötászos 
kérdés, azaz partnerem bemutatja, hogy 
két ász mellett nála van az adu király is, 
akkor a nagyszlemm sem marad ki.

De így is csupán negyedmagunkkal 
mondtuk a szlemet, ami eléggé hihetet
lennek tűnik. Később rájöttem, hogy a 
hazai licitfelfogás nem nagyon engedi 
meg Északnak, hogy a gyakorlatilag 
gémig kényszerítő 2 káróval kezdje a 
válaszadást.

Dél pedig az egy menetre kényszerítő 
1 szanra nem fogja elég erősnek tartani 
a lapját ahhoz, hogy előbb 2 kárót 
mondjon, majd később ismételje a 
pikkjét -  ez az úgynevezett másodla
gos riverz, ami meglehetősen erős kezet 
ígér -  hanem 2 pikket mond.

Erre pedig Észak nem nagyon tud 
mást mondani, mint 4 pikket. (A pikk 
elosztása 3-2 az ellenvonalon, tehát 6 
pikk és 7 káró teljesíthető.)

Volt még néhány tanulságos parti.
A „nagy lappal írni kell!” elve fordít

va sült el, amikor 26 pontos egyenletes 
lappal, partnerem pozitív válasza után 
úgy éreztem, a beliben 3 káróval közbe
szóló ellenfél szórakozik velem.

Még szerencse, hogy adut hívtam, 
mert így csak 670-et írt a teljesítésért, és 
volt olyan asztal, amelynél 710-et ka
pott a 4 káró kontráért.

Ezek voltak a lapok:
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4  KB 85 
V B 1 0 9 6 2
♦ 9 6 2  
4 8

♦  A 10 6 2 I----- g -----  4 D 9 7 4 3
¥  A D 5 3 XT ¥  K 8 7 4
♦ AK Ny n  K  ♦ 4 
4 A K D  D 4 7 5 3

4 -  
¥  -
♦ DB 10 8 7 5 3  
4 BIO 9 6 4 2

Még azzal is jobban jártunk volna, ha 
elbukjuk a reális 6 kör felvételt. Persze, 
ha 6 pikket vagy 6 szánt mondtunk vol
na... Utoljára hagytam, egy találós kér
dést. Hogyan játsszék Nyugat, ha az 
ellenfél 4 kör felvétele ellen ezeket a la
pokat látja:

4  D B 7 
¥  8 7 6
♦ D 9 7 3  
4 A D 9

4 A 8 5 5 3 ----- 7-----
¥  3
♦ B 8 2 N y K
4 B 6 5 2 P

A treff ötös kezdésre az asztal a kilen
cest adja, Kelet üt a királlyal és a kör 
kilencest hívja. A felvevő üt a dámával 
lejátssza az ászt és a királyt, amelyekre 
Kelet a négyest és a bubit adja. Tudjuk, 
hogy a felvevő kiaduzott. Most pedig a 
pikk négyest hívjá ki a kezéből. Nos? 
Ha rejtvényként találkozik vele az em
ber, nem nagyon lehet gondja. Vagy 
mégis? Kedves olvasónk már eldöntötte, 
mi legyen? Ha nem, itt az idő!

Szóval, nem olyan nagy dolog besza
ladni a pikk ásszal, majd meghívni a ká
rót, hogy kiszabadítsuk a partner kirá
lyát, mielőtt a felvevő felmagasít egy 
pikk ütést. Mégis Dél szinte minden 
asztalnál teljesítette ezt a felvételt.

4 DB7
¥  8 76
♦ D9 7 3
4 A D9

4 A 8 6 5 31-----g----- 4 K 9 2
¥ 3  w, ¥  B 9 4
♦ B 8 2  Ny K ♦ K 10 5 4 
4 B 6 5 2 4 K 7 3

4 104
¥  A K D 105 2
♦ A 6
4 1084

Pedig látszólag a felvevőnek nehe
zebb a feladata. A treff király, majd a 
háromszori aduzás után, el kell dönte-N 
nie, honnan hívja a pikket. Ha a káró ki
rály Keletnél van, akkor a kézből kell 
pikket játszani, remélve, hogy Nyugat a 
„második helyen kicsit” elve alapján 
automatikusan nem megy el a figurájá
val. Ha azonban Nyugatnál volna a ki
rály, jobban tenné a felvevő, ha treffel 
asztalra menne, és onnan hívna kis pik
ket. Ha Keletnél a pikk királyt találja, 
szinte biztos, hogy nem teszi rá erre a 
hívásra, és a felvétel máris otthon van.

Érdemes megfigyelni, hogy a káró 
kezdés nem segít az ellenvonalon. Ez a 
szín úgy van kiosztva, hogy a felvevő 
három ütést tud szerezni és két vesztő 
lapjától is megszabadulhat, ha ügyes.

Tessék kipróbálni!

Kelen Károly
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A 18. Nemzetközi 
Budapest 

Bridzs Fesztivál
A nyugatiak sajnálatosan távol maradtak

Kellemetlen havazás akadályozta a 
vidéki és a külföldi vendégeket a 18. 
Nemzetközi Budapest Bridzs Fesztivál 
(IBBF) csapat- és nyílt párosversenyén 
való részvételben, mégis tisztes mezőny 
gyűlt össze.

Az esemény jelentőségét mindeneset
re érzékelteti, hogy a versenyt Szolnoki 
Andrea képviselő, budapesti főpolgár
mester-helyettes nyitotta meg, aki -  
mint megtudtuk -  családi körben maga 
is játszik, s fölöttébb kedveli szép spor
tunkat.

Sajnálatos azonban, hogy a világ nyu
gati feléből csak mutatóba akadt néhány 
versenyző, olaszok és lengyelek pedig 
egyáltalán nem érkeztek, jóllehet legna
gyobb nemzetközi versenyünk még né
hány évvel ezelőtt is rangos nemzetközi 
mezőnyt vonzott.

A hazai versenyzők közül is igen so
kan távol maradtak a versenytől, ami al
kalmasint az MBSZ tagoknak adott je
lentős kedvezmény ellenére is jócskán 
megemelt nevezési díjakkal magyaráz
ható.

Az a játékos, aki valamennyi számban 
résztvett, a kedvezmény nélkül 8000, 
kedvezménnyel is több mint 5000 forin
tért játszhatta végig a 160 leosztást.

Ez összevetve a más nemzetközi ver
senyeken szedett pénzekkel aligha mi
nősíthető nagy összegnek, kivált ha

számításba vesszük, hogy a nevezési 
díjak magukban foglaltak némi fogyasz
tási bont is. Ám a hazai jövedelmek 
mellett sokan mégsem engedhették meg 
maguknak ezt a kiadást.

A rendezés kifogástalannak tűnt, ha
csak azt nem tekintjük, hogy a Duna- 
kupa és az Alpok-kupa válogatott mér
kőzéseit, az igényekhez képest kicsiny, 
s ezért zsúfolt teremben bonyolították 
le.

Talán ezért kisérte a mérkőzéseket 
csekély érdeklődés. Felnőtt válogatot
tunk szereplése nem keltett csalódást, a 
német együttese mögött másodikok let
tünk, megelőzve a románokat és az oszt
rákokat. A két ificsapatnak viszont a 
hatos mezőnyben csak a 4. és 5. helyre 
futotta, vagyis csak a félig szlovén, félig 
magyar ifiknél bizonyultak jobbnak.

Itt az olaszok nyertek. Sajnálatos, 
hogy a külföldi válogatottak tagjai nem 
vettek részt az IBBF versenyein.

Az EcoSoft eredményhirdető rendsze
re viszont kiválóan működött, a sör íze 
nem romlott a Duna Palotában, nekilát
hattunk a dolognak.

Már a nyitó Mitchell pároson 82 pá
ros vett részt. Csepeli Miklós, aki 
mindig tud meglepetéseket szerezni, a 
kétszer 16 leosztásban rábukkant egyre, 
amely a következő opusz megírására 
késztette:
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Óvakodj a partnertől!

Nyugat a kör bubival indul. A felvevő 
kicsit tesz abban a reményben, hogy 
Keletnél magányos A, K van. Kelet a 
hetest teszi az ütésbe. Nyugat a kor 
nyolcast hívja és az ellenvonal lehív 
négy kör ütést, majd a pikk kettest hívja. 
Nyugat a két körre a káró négyest és a 
pikk hatost teszi, a pikk ászba a bubit 
helyezi el.

Hogyan játsszon Dél? (A megfejtés 
írásunk végén található.)

Közben érdekes kísérlet zajlott le egy 
különteremben. Az MBSZ meghirdette 
a diplomaták, és képviselők páros
versenyét. A dolog egyelőre nem bizo
nyult igazán sikeresnek, hiszen módfe

lett szerény létszám gyűlt össze, s távol 
maradtak a versenytől olyan nevezetes 
sporttársaink is, mint Jeszenszky Géza, 
Szász Domokos és a kisgazda képviselő 
Tímár György is.

A kezdeményezés mindazonáltal fi
gyelmet érdemel, mint minden próbál
kozás, amelytől hazai és nemzetközi 
támogatást remélhetünk.

A vegyespáros az induló 58 pár közül 
a Réti-Gabos pár sikerét hozta, akik 
egyébiránt már a nyitó pároson is jól 
szerepeltek, hiszen harmadikok lettek. 
Meggyőző fölénnyel, több mint 67 szá
zalékos teljesítménnyel utasították ma
guk mögé a mezőnyt.

A második helyezett román Popescu- 
Ceacaru pár „mindössze” 63.13 száza
lékos eredményt ért el.

Tőlük 0.2 százalékponttal maradt el a 
Németh-Fogarassy kettős, ami már alig
hanem igazán csak a balszerencse rová
sára írható.

Az első forduló 18. leosztásában E-D 
a következő lapokat vette kezébe:

♦  A 42
V A B 5 3
♦ 8
*  K 109 7 5

É
Ny K 

D
* D 10
V 84
* A B 9 3  2
*  A 8 3 2

A 2. forduló 13. leosztásában É - D 
lapja:

Osztó: Észak, Ált. Bell

♦ A
V D4 3 2
♦ A DJ 8 7 3 
* 5 4

É
Ny K 

D
♦ K D 8 5 4
V 9 6 5
♦ 2
*  A K D 7

A licit a precíziós treff rendszerben:
É K D Ny
1 ♦ passz 1 * P
2 ¥  P 3 szán körpassz
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A páros licit precíziós treffben a kö
vetkezőképpen zajlott le:

D É
1 ♦ 1 ¥
2 4 4 4*
4 4** 6 4

*Ászkérdés, **Két Ász az ötből
Nyugat a kör tízessel indult. A felve

vő a leterülő asztal láttán eltűnődött 
partnere optimizmusán, de nekilátott 
elemezni az esélyeket. Ezt mindenesetre 
jó lesz kihagyni, -  mondta magában -  
hogy jobban lássunk, s lön.

Kelet ütött a királlyal, a dáma tehát 
nincs nála. Kis pikk visszahívás érke
zett, ami vagy segít, vagy sem. Most 
segített, mert a felvevő a tízest tette, 
amit a királlyal fedtek. Ütött az ász. (Ez 
akár még meg is lehet.) Kis treff az 
asztalról, jobbról a bubi, kézből az ász, 
balról kicsi.

Treff vissza, az asztalról isteni sugal
latra a tízes, jobbról kis kör érkezett. 
Káró ásszal kézbe, majd kis kör amibe 
Kelet a dámát tette. „Nem létezik, hogy 
Nyugat dáma-tizesből a tízessel indult, 
ez csak csel lehet” -  vélte a felvevő, s 
kis kör hívott az asztalról. Nyugat azon
ban felüllopta, s ezzel bukott a parti.

Az 5 treff felvétel igen jó eredményt 
hozott volna. Észak azonban vagy rosz- 
szul ítélte meg a helyzetet, vagy egysze
rűen csak mohó volt. A mohóságot pedig 
a bridzsisten nem (mindig) díjazza.

A nyílt csapatversenyen igazán nem 
lehetett panasz a nevezők számára:

54 együttes vette fel a küzdelmet 
egymással és a megoldandó feladatok
kal. A verseny -  mondhatni -  az 
utolsó fordulóig nyílt volt, bár a hat já

tékossal játszó bolgár együttes végül 13 
győzelmi ponttal előzte meg a második 
helyre utolsó fordulóbeli nagy győzel
mével befutott román együttest.

Kiváló teljesítményt nyújtott az M- 
Ágnes fantázianéven indult Harangozó- 
Vékony-Nagyiván-Szamos összeállítású 
együttes, amely a legjobb magyarként 
bronzérmes lett.

A díjazott nyolc csapat között négy 
magyar társulat is volt. (Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a csapatversenyen 
szerencsésebb lett volna valamivel több 
együttest valamivel jobban honorálni.)

A nyílt pároson 169 kettős csatázott 
a zsíros díjakért, elsősorban a Simoné 
dél Dúca asszony alapítványa által fel
ajánlott, s Cino dél Dúca emlékére ren
dezett párizsi Arany-kupán való részvé
telre szóló támogatásért.

S ha már a díjakról esett szó, hadd’ 
emlékeztessünk arra, hogy a kiírásban 
szerepel: a helyezetteknek személyes 
kell átvenniük a záróceremónián a díja
kat.

S e követelménynek illik eleget tenni, 
mert a díjakat felajánló alapítvány, s an
nak képviselője, dél Dúca asszony ezt 
joggal elvárhatja, s el is várja. Helyes 
dolog ott megjelenni.

A bolgárok dupláztak ezen a verse
nyen, Trendafdov-Karaivan nyilván ki
váló játékosok, s alkalmasint a szeren
csével sem álltak hadilábon.

Jómagam nem játszottam, csak helyet- 
tesiteni ültem be összesen négy, játszma 
erejéig. Ebből kettőt most közreadok.
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9. játszma
Osztó: É, K-Ny beliben.

4 9 8 7 4
4  10
♦ K 8 2
♦  DB 1093

4  B 6 2 -----g-----  4  D 10 5 3
¥  9 7 6 5 4 V A 2
♦ D 1043 K 4 B 9 7
♦  8 P  ♦  A 7 6 2

4 A K
¥  K D B  8 3
♦ A 65
♦  K5 4

Észak játszott 3 szánt káró kilences 
indulásra kicsit furcsa páros licit után, 
amely precíziós treffben így hangzott:

É D
P 1 ♦
14 2 V
2 4 34!?
3 szán. Körpassz.

Az első kárót mindkét kézből kihagy
tam.

Meglehet, ez hiba volt, mert ha az el
lenfél pikkre fordul, nem tudok teljesí
teni. De akár treffel, akár körrel kísérle
tezem, csak nyolc ütésem van, ha a káró 
elosztás 5-2, s az első külső ásszal az üt, 
akinél rövid a káró.

Mellesleg pedig bíztam abban, hogy 
az ellenfelek a kezembe képzelnek egy 
pikk figurát a licitem után, s nem látják 
értelmét a szín bontásának.

Ez bevált. Nyugat ütött a káró dámá
val, s hosszas töprengés után kitette a 
treff nyolcast.

Tízet ütöttem, ami ért vagy 70-80 
százalékot.

10. játszma
Osztó: K, mindenki bell-ben.

4 A D B 1064 2 
¥ 10 
4 K 5 2
♦  AD

♦ 9 5  Z----- 4 8 7
¥  B 9 5 2 L ¥  K 76
4 A D 9 7 6 Ny K 4 B 1043
♦  6 5  } ♦  10 9 3 2

4 K 3’
¥  A D 8 4 3 
4 8
♦  K B 8 7 4

Páros licittel könnyedén jutottunk el a 
6 4 felvételig Észak kezéből, s adu tá
madásra ütöttem tizenhármat.

Újabb jó pont a helyettesnek. A másik 
két partiban sem írtam rosszabbat, így 
hát elégedetten áltam fel, midőn a neve
zettjátékos megérkezett.

Később, az asztal sarkáról láthattam, 
hogy a 9. leosztásban a kilenc ütés sem 
volt rossz eredmény, a 10.-ben pedig 
sokan kihagyták a terített szlemmet.

♦
Végezetül ismét néhány szó a mohó

ságról: bridzsisten őmagassága közis
merten következetlen, álljon tehát itt 
egy játszma, amelyben a nagy pároson 
kedvencünk épp a mohóságot (vagy ne
vezzük jó helyzetfelismerésnek?) ré
szesítette kegyeiben:
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Északnak a jelek szerint ezúttal igaza 
volt. Tudott az 5-5 elosztásról, az induló 
felső zónájáról, remélte, hogy szingli- 
jéhez az induló első színe gyenge lesz, s 
az ellenfél nem találja el az indulást. 
Majd’ minden várakozása teljesült is. 
Mint látható, az utóbbi volt a teljesítés 
előfeltétele. A pikk király indulást a fel
vevő megütötte, majd két kör aduzás 
után az asztalról kis kört hívott a Bubi
hoz. Nyugat ütött az ásszal, s most hívta 
a treffet, de már későn. Pikk lopással 
kézbe, kör király (esett a tízes), az asz
talról egy treff, majd kis kör (esett a 
dáma) lopás, asztalról az utolsó pikk lo
pásával kézbe, s a magasodó körökre 
elmentek a vesztő treffek. Lám, a mo
hóságjutalma topszkór is lehet.

Lovász Péter

Óvakodj a partnertől!
(Megfejtés)

versenyen lehívják a gyors ütéseiket 
(amikor nem kellene).

A parti érdekessége, hogy ha a jó kéz 
játszik a kör fogás birtokában pld. 1 ká
ró —1 pikk —-2 káró —3 treff —3 szán 
mintalicit alapján, nem teljesíthető a 3 
szanzadu. Érvényesül tehát a bridzs 
örök tanulsága: pontokat lehet szerezni 
jó játékkal, jó licittel, rossz játékkal és 
rossz licittel.

Klubélet Tatabányán Komárom megye székhelyén igen élénk a bridzsélet, időről időre 
Budapestről is érkeznek játékosok, akik a kellemes környezet, s persze elsősorban a nemes 
ellenfelek és a jó játék kedvéért látogatnak a bányászvárosba. A versenyeknek a bányászklub 
ad otthont. Minden csütörtökön 17.15-től villámpáros van. Márciusban rendezik meg a Ko
márom megyei Bridzs Egyesület (KBE) nyílt párosbajnokságát, s október-novembreben zajlik 
le a KBE nyílt csapatbajnoksága. Augusztus 17. és 20. között bonyolítják le a nemzetközileg 
is jegyzett Bányász Kupát a szomszédos Tata városában.______________ _____________

Dél a treff ásszal kézbe megy és lehív
ja a pikk K, D-t. Nyugat beszorul.

K-NY lapja:
4  J 6 ------------  4  109 7 3 2
4 J 8  KT „  4 A K 1 0  7
♦ K 10964 Ny K * 5
4  J 10 6 3 ________  4 9 8 2
Természetesen ez elkerülhető lett vol

na, ha Kelet nem hívja le a kör ütéseit. 
Csakhogy a partnerek ilyenek, páros-

4 A B 8 
4 6
♦ 10763  2 
4  A 8 5 3

É

D 
4 5
4 K B 9 7 4
♦ A K D B 5
4  72

A licit precíziós treffben: 
É D

1 4
1 szán 3 ♦
6 ♦ körpassz.
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KOVÁCS ZOLTÁN 
1943.-1995

A nyolcvanas évek vége óta nem ta
lálkozhattunk vele a versenyeken. Sú
lyos betegsége nem engedte, hogy játsz- 
szék, ezért a bridzsjátékosok legújabb 
nemzedéke már nem ismeri a nevét.

Ha egyáltalán volna olyan új nemze
dék, mint amelyik a hatvanas évek vé
gén tűnt föl: Gundel Helén, Szász 
Doma, Kőszegi „Keszeg", Német 
Joseph, Ajkai, Csepeli, Pákozdi, Puza, 
Poroszlay, Princz, Linczmayer, Csóka, 
Forgács, Keil Béni, Kovács Misi, Lévai 
Jancsi, Vinkler Laci, Gerő... S közölük 
is kiemelkedve Kovács Zoli, aki előbb a 
kicsit idősebb Gabossal, majd a kicsit 
fiatalabb Dumbovichcsal aratta sikereit.

Mindannyiunk mestere, Zánkay Péter 
fölismerte, hogy új szelek fújnak a ma
gyar bridzs háza táján, maga köré 
gyűjtötte a fiatalokat, és a Stúdió 68 
névre keresztelt foglalkozások nyomán 
hamarosan megújult a licitkultúra ná
lunk is.

Éppen csak útjára indult az Egyesült 
Államokban a Roth-Stone-rendszer 
alapjaira épülő „tudományos” rendsze
rek sora, már a Petőfi Sándor utcában is 
megszületett az első hazai változat. Még 
ma is az akkor elsajátított elvek (ötös 
nemes indulás, erős szán, egyre kettős 
kvázi gémforsz, stb.) jellemzik a nálunk 
dallasi néven szinte egyeduralkodó licit- 
rendszert.

Kovács Zoli tanítványból hamar 
mester lett. Tüneményes gyorsasággal 
vált az egyik legjobb magyar játékossá,

a licitálás hazai tekintélyévé. Kezdő já
tékosként gyakran ültem mögé kibicel- 
ni. Élvezet volt figyelni nyugodt és 
biztos játékát, pontos licitjeit, vaslogiká
ját, amellyel kezelni tudta a-Dumbovich 
időnként meglóduló fantáziája nyomán 
kialakult helyzeteket.

Szívesen tanított, a máig leghasznál
hatóbb oktatófözetet is ő készítette a 
hetvenes években. Érdemes volt odafi
gyelni okfejtéseire, elméleti magyaráza
taira. Valamelyik Európa-bajnokságra 
készülődve kifejtette, hogy szerinte el
sősorban a licitálás dönti el a versenyek 
sorsát. Az EB-n kiváló játékosok ülnek 
asztalhoz, ritkán fordul elő, hogy az 
egyik fél zseniális felvevőjátékát a má
sik asztalon nem tudják reprodukálni. 
Aki mindig jó felvételben ül, óriási 
előnyt szerez.

Állandóan izgatták a bridzs problé
mái. A természetes rendszerek egyik 
nehezen kezelhető területéről, az erős 
egyenletes kezek licitálásáról hosszú ta
nulmányt írt a Bridzséletnek. Hosszú tá
von a megbízható teljesítményt többre 
becsülte az improvizációnál, de azért -  
nagy játékoshoz illően -  , ha kellett, 
nem habozott bevetni a legélesebb 
fegyvereket sem. Kovács Zoli még egy 
1975-ben játszott versenyen Kelet he
lyén ült, és megmutatta kivételes képes
ségeit. A licit alapján, s az asztal láttán 
már az első ütésben tisztán kellett látnia 
a játszmát, hogy az alábbi ellenjátékot 
produkálhassa:
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pott, Dél felüllopta a tízessel, pikk az 
ászhoz, treff a kilenceshez, majd később 
kor lopással az asztalra, és mivel a treff 
impassz másodszorra ült, Dél tízet ütött.

A másik asztalnál a káró kezdés után 
a felvevő szintén kicsit kért az asztalról, 
Kovács Zoltán azonban nem ment el a 
királlyal! Dél ütött a kezében, megadta 
az adu impasszt a bubival: ez is jó volt. 
körrel kézbe, újabb adu, amire Nyugat 
kárót dobott. A felvevő ütött az ásszal, 
ismét körrel jött kézbe, hogy megint 
megadja a káró impasszt. De Nyugat 
ütött a királlyal, majd pikk király, pikk 
hívással elvette a kör lopást a felvevő
től.

Kelen Károly

Megfejtés a 3. oldalról:

Rosenkranz villámgyorsan kiszámol
ta, hogy partnerénél aligha lesz beütés, a 
felvétel buktatására nincs esély.

De a szűrt talán el lehet venni. A pikk 
ásszal indult a felvevőnél másodlagos 
királyt remélve.

Partnere lapszámjelzéséből látta, hogy 
jól számított, így kis pikkel folytatta a 
játékot, s mikor ütött a treff ásszal, le
húzta két magas pikkjét.

A felvevő így csak kilencet ütött. Ez 
volt a teljes kiosztás:

4 A D B 2 
¥  5 3
♦ A D Ó
♦  B 10 7 2

4 7  ----- g----- 4  K 9 8 5
¥  B 10 2 N K ¥ 9 8 7 4  
♦ 987542 ‘ D ♦ K 3
4 D 8 5 ------------  4 K 6 4

4 1 0 6 4 2  
¥  A K D 6
♦ B 10 
4 A 9 3

Dél mindkét teremben 4 pikket ját
szott. Az egyik asztalnál a káró kezdést 
Kelet ütötte a királlyal és visszahívta a 
színt. A felvevő körrel kézbe jött, pikket 
játszott a bubihoz, ütött vele. Lehívta a 
káró ászt (treffet akart dobni), Kelet lo

4 10762 
¥  K B
♦ 9 7 642  
4 64

4 AQ B4 -----g----- 4 9 8 5
¥  9 84 — T ¥ 1 0  7 6 5 2
♦ 53 Ny n K 4 Q
4  A B 5 3 D 4 9 8  72 

4 K 3 
¥  A Q 3
♦ A K B 10 8 
4 KQ 10
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Böngésző
Életem párja a minap kiadta az ukázt, hogy szíveskedjek rendet rakni dolgaim kö

zött, merthogy éktelen pocsék disznóólra bukkant a Jiókosszekrény aljában valamely 
fontos családi okiratot keresvén. Nem lévén mit tenni, nekiláttam a rendrakásnak, s 
ahogy’ az már ilyenkor lenni szokott, a munka közben átböngésztem a szekrény tar
talmát. Érdemes volt, kincsekre, jelesül ifjúkoromban elkövetett kéziratokra bukkan
tam. Akkoron ugyan a szőrösszívű szerkesztő egyiket-másikat elmulasztotta közzé 
tenni például azzal a szánalmas ürüggyel, hogy 2-6-2-4-es elosztások csak egészen 
kivételes esetben, sőt — kölcsönvett stílusfordulattal élve -  úgyszólván soha nem 

fordulnak elő a bridzsjátékban. (Mi tagadás, elírtam a kiosztást.) Am ifjúkori zsen
gém mágnesként vonzott, így hát érett(ebb) Jövel átvizsgálva a kéziratot; megállapít
hattam, hogy mégsem olyan botorság mint első pillantásra látszik. Ezért - némi csi
szolással - közreadom immáron majd’ két évtizede dossziéban rejtező írásomat, 
hadd lássa mindenki, igazi Bols bridzs tipp ment (volna) itt veszendőbe.

Nagy lappal lopni!
A. A sors bizonnyal ritkán elég kegyes annyira, hogy elméleti lejátszási probléma 
felfedezésére adjon lehetőséget. S ha mégis úgy tűnik, hogy valami újdonságra buk
kantunk, mindjárt ott a veszély: nálunk élénkebb, bölcsebb elmék már régen felfe
dezték mind a problémát, mind a megoldás módját, sőt a téma ^  x 
szerepel a kezdő tanfolyam anyagában, s most derül ki szégyen- V K D B 
szemre, hogy éppen arról az óráról hiányoztunk. ♦ A K 8 7 x x

Mindezek előrebocsájtásával hadd adjak itt közre két játsz- ^  A K x
mát, amelyeken már jóideje töröm a fejemet, s amelyek vélhető- ------;-----
lég azonos természetű és érdekes lejátszási problémát rejtenek. ^

A licit:
É K D NY D

1 *  3 4 passz passz 4 A x
kontra passz 4 V passz V 8 x x x x

♦ x x
Kicsiny pikk indulásra kell tízet ütnünk kör adu mellett, tes- *  x x x x 

sék nekilátni!
B. Dobos András sporttásunknak köszönhető az alábbi parti, aki értesülésem sze

rint egy NSZK-beli bridzsezőtől hallotta, mint feladványt. Állítólag élő játszma volt, 
de végeredményben lehet double dummy feladvány is. Dél játszik hat pikket nyugat 
kör közbeszólása után kör király indulásra a következő lapokkal:
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Ez még nem az igazi
Az Országos Párosbajnokság döntője

Az idén összesen 63 pár vállalkozott arra, hogy a február 10. és 12. közötti mara
toni bridzshétvégén megvívja a csatát az országos párosbajnoki címért. Az esemény 
sajnos esztendők óta rangjánál szerényebb mezőnyt vonultat fel, mert sok 
éljátékosunk inkább más programot választ, semmint (az idén például) a háromszor 
28 plusz 45 leosztás fáradalmait. Az első három forduló után a Mezei-Honti pár te
kintélyes előnnyel vezetett, ám a vasárnapi döntőben nem szegődött melléjük a sze
rencse istenasszonya, aki tudvalévőén azokat segíti, akik neki erre alkalmat adnak. 
A győzelmet Linczmayer Lajos és Nikolits Tamás szerezte meg a Dienes-Vinkler és 
a Monori-Szőts kettős előtt. Sajnálatos, hogy a vidéki párok többsége elvérzett az el
ső két napon, csupán a győri lakossá változott Bánki Zoltán harcolta ki a továbbju
tást új partnerével, teljesítményük a negyedik helyre volt elég.

Jómagam vagy 30 leosztás sorsát kísértem figyelemmel a vasárnapi versenyen, s 
be kell vallanom, a látottak nem igazán örvendeztettek meg. A 45 leosztással déle
lőtt tíztől este hétig birkóztak meg a nyolc asztalnál. Semmi része nem volt ebben az 
úgynevezett barométer-eredményszámítási módnak, hiszen az eredményeket pillana
tok alatt betáplálták s a gép sem késlekedett. Viszont fegyelmezetlenek voltak a já
tékosok, nemkülönben a nézők, s kevés erélyt tanúsított a rendező is. Mindazonáltal 
nem ez volt a fő baj. Kevés briliáns megoldást és licitet láthatott a nézősereg, 
(voltunk elég tisztességesen). Az alábbi játszmában például csak egyetlen felvevő 
ütött tizenkettőt a kontrával, s még itt is volt egy aprócskának nem nevezhető bök
kenő, ugyanis a párt hetet mondott.

4  K D 8 Innen lehet folytani. Akinek nem sike-
¥  -  rül megfejteni a feladványt, az lapozzon
♦ 8 7 6 hátra, ott megtalálja a megoldást!
4 A K 6 5 4 3 2

4 B 109 I------ g----  4 2
¥  AK987 _T '  ¥ 6 5 4 3 2
♦ K B 10 Ny K .  5 4 3 2
4 D 10 U I 4 B 8 7 É A

4 A 7 6 543
¥  D B 10 ▼
♦ A D9 
4 9
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De lássuk a kiosztást: os*
5. kiosztás, K-Ny marisban 
(A diagramot a valódi jelyzethez képest 
elfordítottam)

Mármost a felvételből hat treffet ját
szani nem indokolatlan. A mezőnyből há
rom pár játszotta ezt a felvételt, ketten há
rom szanzadura vállalkoztak (az egyik pár 
soron kívüli indulást követően jutott el 
ehhez a felvételhez), ketten megálltak az 
öt treffben, amit csak egyiküknek sikerült 
teljesíteni, míg a Vinkler-Dienes pár elég 
jónak találta a lapot a hét treff bemondá
sához. Átlaghoz közel írtak a kontrázott egy bukással, mert az összes többi felvevő a 
hatot is kontrával bukta.. Pedig kellő óvatossággal bárki, bármely indulásra teljesít
het. Vajon hogyan?

A másik játszma, amit olvasóink figyelmébe ajánlok, valamelyest fogósabb:

♦ K. 9 8 4 3 
¥  9
♦ 8 4 2
♦  B 9 8 7

♦ A 7 -----g-----  4 D B 1 0 6 5  2
¥  D 6 5 4 „  ¥ 1 0  8 7 2
♦ D 7 6 N* K  ♦ B 10 9
♦  D 10 5 2l U * -

* -
¥  A K B 3
♦ A K5 3
♦  A K 6 4 3

A licit elég változatosan folyt, volt, ahol 
kelet-nyugat megkísérelt 2 treffet teljesí
teni (nem sok sikerrel) volt olyan asztal, 
ahol nyugat 1 treff indulása, kelet 1 kör 
válasza, majd nyugat 2 treff viszonválasza 
után dél 2 pikk! licittel avatkozott a csatá
ba, s ütött nyolcat. Ám az igazi kérdés az, 
hogy észak-délen egymás némi noszoga
tása után eljutva a három szanzaduhoz, mi 
a teljesítés legnagyobb esélye, s ezt vajon 
meg tudják-e akadályozni az ellenfelek? 
Tessék bátran nekilátni, a megfejtéseket 
következő számunkban adjuk közre.

(A feladványok vélekedésünk szerint 
nem túl nehezek, a jutalom is ezzel áll arányban.a sikeres megfejtők között a 
Bridzsélet egyéves előfizetését sorsoljuk ki egy szerencsés nyertesnek.)

4 K D  
¥  9 8 5 3
♦ D9 8
♦  A K 104

♦  3 ----- t-----  *  10 8 6 5 4
¥  K 6 E ¥  DB 10 7
♦ A K 7 6 Ny K ♦ 10 4 3
♦  D 9 7 6 5 7.1 P *  3

♦ A B 97  2 
¥ A 4 2
♦ B52
♦  B 8

L.P.
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Hazai és külföldi versenyek naptára
Dátum Helyszín Szervező
Március 10-12. Sopron HBF

24-26. COLON IA / Budapest Kerényi István
Április 7-9. Vidékbajnokság

22-23. ELTE páros / Budapest Poór István
28-V.l. Balatonkenese Marjai György

Május 13-14. Buda Kupa Kerényi István
18-21. Harkány Schweitzer József
27-28. Magyar Kupa döntő HBF

Június 10-11. Piliscsaba Kerényi István
Július 21-23. Százhalombatta Kerényi István
Augusztus 17-20. Tata Lévai Ferenc

24-27. Balatonalmádi HBF
Szeptember 1-3. Soltvadkert Szabó János

15-17. Gyomaendrőd Szendrei László
29-X.l. Nyíregyháza *

Október 6-8. Szekszárd Fazekas László
28-29. ELTE csapat / Budapest Poór István

November 2-5. ORFEUM Casino HBF

lfr'9 -+0=TÍ" Eger András Imre
23-26. Keszthely HBF

December 1-3. OPB selejtező HBF
27. Dunaújváros Pataki Attila

Március 22-26. PM Európai Párosbajnokság Róma
28-IV.2. Kitzbühel

Május 31.-VIA. Veiden
Június 14-18. Rust \
• 23-24. Pörtschach
* 17-VII.l. Női Páros EB., Csapat EB. Róma
Július 15-16. Gmunden
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Nagy lappal lopni II.
(Megfejtések a 16-17. oldalról)

A J A pikk indulásra leterülő asztal láttán mindenesetre célirányos eltűnődnünk a 
dolgok állásán, mesterjátékosok ezt kifejezetten ajánlják. A tűnődés első következte
tése bizonyára az lesz, hogy ezt a pikket meg kell ütni. Ha három-kettő a kör, akkor 
nincs problémánk, ha öt-nulla, akkor jószerint nincs esély a tíz ütésre. A veszély, 
amely ellen védekezni lehet, a 4-1 kör. A hosszú adu nyilván Nyugatnál keresendő, 
kelet aligha licitálja hosszú pikkjét négyes kör mellékszínnel, bár manapság már ez 
sem lehetetlen.

Feltételezésünk szerint keletnek is van egy kőrje, s ezt el kell vennünk, hogy ne 
zavarjon bennünket a kárók hívásában. Ha Nyugat ezt kihagyja, akkor nekilátunk a 
káróknak - treff átmeneteket felhasználva -, s kettőt fellopva az ötödik káróra 
dobunk egy treffet, amivel rövidítjük keletet, ráadásul a jámbor nem tud jót hívni. 
Kör ász, kis körre magas az utolsó asztali káró, amire eldobjuk az utolsó vesztő 
treffet, vagy ízlés szerint a vesztő pikket. Azaz volt az asztalon három káró ütésünk, 
két kör, két treff, a kézben a pikk ász, valamint a két káró lopás, összesen tíz, ami 
éppen elég. Nyugat hívhat pikket is, de ez sem segít, mert ezt ellopjuk az asztalon, 
az utolsó káróra ledobjuk az utolsó vesztő treffet, amit Nyugat ugyancsak lop, de 
már csak az adu ásza üt, s kézben még marad adunk az utolsó pikk hívás számára.

Nem változtat a helyzeten lényegesen az sem, hogy a Nyugat azonnal megüti az 
első kört, mert bármely visszahívásra előáll ez a végállás jelesül amikor káró hívás
ra - a lopások után - Nyugat rövidül, az asztalon van még magas adu, tehát a pikk 
visszahívást lopni lehet és az utolsó vesztő treff ledobható az utolsó magas káróra. A 
leosztás és a lejátszás kulcsa éppen az a feltételezés, hogy Nyugatnak a négy kör 
mellett éppen csak két trefíje van, azaz amikor felüllopja az első kárót, már nem tud 
treffet hívni.

A megoldás másik döntő eleme a helyes tempó. A felvevő csak egy kört hívhat, 
többet nem (persze, ha Nyugat kiengedi a kört), mert a második kör hívás már ütés
vesztéssel jár, míg a káró akkor is magasítható, ha belelopnak. (Három-kettes kör és 
négy-egy káró esetén ugye ez elképzelhető. Tessék utánaszámolni úgy, hogy Kelet 
és Nyugat lapjában helyet cserél egy'kis treff és egy kis kör.)

A kérdés az, hogy minként lehet megtudni, vagy legalább megsejteni a treff elosz
tást? Nos, ehhez vannak egészen megbizható fogódzók. Mindenekelőtt ki kell pró
bálni a kárót. Ha a király körbemegy, akkor Keletnél ugye nyilvánvaló a két piros 
szingli. Már reménykedhetünk, hogy Nyugatnak csak két treffje van, hiszen kelet a 
hetes pikket sejtető és ígérő három pikkel szólt közbe. Kilenc lapot tudván a mara
dék ugye csak treff lehet, számszerint négy, nyugatnak tehát csak két treffje van. Ezt 
az elosztást valószínűsíti a kis pikk indulás is, valamint az, hogy kelet az első pikk
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*  ♦  r  4

ütésbe a dámát adta, ami rendszerint tagadja a bubit. Ha Nyugatnak dubló bubija lett 
volna pikkből, akkor alkalmasint a bubival indul.

Mindezek persze csak feltételezések, de 
együttesen elég jó valószínűséggel ígérik ^  ^
azt az elosztást már a negyedik lap, azaz a V K D B
káró király lehívása után, ami valójában ♦ A K 8 7 x x
volt, tehát a feladat viszonylag hamar ♦  A K x
megoldható. Az igazsághoz viszont hoz- ♦ B x x g  4  K Dxxxxx
zátartozik, hogy a felvevő az adott parti- ¥  A10 9 x » i, ^  ¥  x
bán asztal mellett bizony csak kilencet ♦ D B 1 0 9  ' p  4 x
ütöd. *  B x ------------  ♦  D x x x

A teljes kiosztás ez volt: é  A x

A licit: ¥  8 x x x x
É K D NY ♦ x x
1 4b 3 4  passz passz i x x x x
kontra passz 4 ¥  passz

B/: A probléma nyilvánvaló: ha ellopjuk az első kört az asztalon, látszólag nem tu
dunk visszamenni a magasodó treffekért, mert Nyugat hosszabb lesz aduban, mint 
az asztal, viszont a visszamenet és a teljesítés egyetlen esélye az, hogy az asztalon 
megmarad az adu átmenet. Aduzni kell tehát, de úgy, hogy ne romboljuk le az át
menetet és hogy Nyugatnak ne maradjon aduja. Lopjuk el a kör királyt a pikk nyol
cassal, s hívjunk három menet treffet. A harmadikat a pikk ásszal kell lopni a kéz
ben, kis aduval vissza az asztalra, s újra treffet kell hívni. S ügyelni kell arra, hogy a 
második menet treffre, azaz a királyra kézből kört dobjunk, miként a negyedik me
netre is kört kell dobni. Ez esetben Nyugat tehetetlen. Hiába lopja a treffet, sem adu 
hívással, sem kör hívással nem tudja buktatni a felvételt, hiszen első esetben már 
automatikusan az asztalon ütünk, lejátszuk a magas treffeket és eldobjuk a rossz ká
rokat. A kör hívást viszont kézben tudjuk lopni, s természetesen aduval megyünk az 
asztalra a magas treffekért.Szerfelett egyszerű megoldás, nemde? Csak rá kell buk
kanni!
A két rejtvény, alapján nyugodt szívvel állítható: nem érdemes ódzkodni attól, hogy 
szükség esetén magas lappal lopjunk, jóllehet az ellenfélnek még magasodó adui 
vannak. Ha rövid, magas aduinkkal kellő tempóban megakadályozhatjuk külső 
vésztők kiadását, akkor habozás nélkül vállalnunk kell az ellenfél aduinak magaso- 
dását. A két parti elvi, általánosítható tanulsága talán így summázható: inkább lop
junk  naggyal, semmint bukjuk a felvételt.
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Eredménylisták, 1995 január-február
Pécs 1995 január 5-8.

Nyílt Páros, Bari István Emlékverseny
i

Név pont % Név pont %
1. Földi-Zöld 1696.7 61.21 26. Tatárhp. 1409.3 50.84
2. Szilágyi-Szappanos 1663.4 60.01 27. Kispálné-Zoboki 1402.9 50.61
3. Gerő-Gulyás 1655.9 59.74 28. Bariné-Schweitzer 1395.2 50.33
4. Balázs-Csehó 1616.4 58.31 29. Aczél-Bartis 1369.5 49.40
5. Vikor-Gál 1592.1 57.44 30. Bárczy-Guilfoyle 1362,4 49.15
6. Lévai-Marjai 1561.3 56.32 31. Komlósi-Hazai 1362.4 49.15
7. Kovács M.-Nikolics 1536.4 55.43 32. Bucskó-lványí 1356.9 48.95
8. Bánki-Balogh 1529.1 55.16 33. Szalka-Wellner 13464 48.57
9. Tóth-Valet 1520.5 54.85 34. Tóth-Csepeli 1331.8 48.04

10. Liczmayer-Jakab 1510.3 54.48 35. Bikki-Oláh 1318.1 47.55
11. Mezei-Honti 1501.2 54.16 36. Temesi-Temesi 1317.4 47.53
12. Serdült-Jancsó 1496.1 53.97 37. Decleva-Szvitacs 1313.3 47.38
13. Éliás-Trinn 1484.9 53.57 38. Rózsa-Wéner 1296.0 46.75
14. Kerényi-Gárdos 1481.8 53.46 39. Komor-Starkey 1295.4 46.73
15. Varga-Széles 1478.5 53.34 40. Beck-Trencsényi 1285.5 46.37
16. Harsányi-Árvay 1464.0 52.81 41. Süle-Pálmai 1271.0 45.85
17. Makay-Szabó 1461.5 52.72 42. Fábián-Bocce 1267.0 45.71
18. Welker-Kelen 1452.6 52.40 43. Berkes-Zách 1261.5 45.51
19. Andrásfai-Hajdú 1448.4 52.25 44. Borsos-Kerkovits 1186.0 42.78
20. Dienes-Szőts 1435.1 51.77 45. llniczky-Kovács 1179.3 42.54
21. Falus-Szabó 1432.7 51.68 46. Soós-Harasztiné 1147.0 41.38

> 22. Andrási-Rásonyi 1426.6 51.46 47. Garami-Farkasné 1119.1 41.38
23. Bánkiné-Bozzai 1419.2 51.20 48. Eleőd-Szabó 1109.6 40.03
24. Vági-Cziráky 1419.2 51.20 49. Szente-Bánkuti 1104.6 39.85

^ ^fiagá ly i hp._________ 1418.3 J1.17 50. Pártos-Újlaki 1061.3 38.29

Nyílt csapatverseny
VP IMP VP IMP

1. NIMBUSZ 199 +111 5. D1ENES 183 +62
Jakab, Linczmayer, Kovács, Nikolits Dienes, Szőts, Gerő, Gulyás

2. V&WBP 188 +74 6. REBEKA 182 +59
Vági, Cziráky, Kádár, Lovász Ormay, Fodor, Mezei, Honti

3. GAL1M 185 +71 7. PÉCS 179 +46
Gál, Vikor, Tóth, Csepeli Arvay, Harsányi, Szvitacs, Éliás

4. JÁCINT 184 +56 8. PÉCS VMH 177 +38
Szappanos, Szilágyi, Kelen, Welker Bariné, Schweitzer, Trinn, Decleva
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Nyílt csapatverseny
VP IMP

9. WELLNER 169 +23
Wellner, Bánkiné, Szalka J., Bozzai

10. BUDHA 162 -17
Szabó, Makai, Tóth, Valet

11. PÁRTOS HAZAI 162 -6
Hazai, Pártos, Újlaki, Komlósi, Hazai T.

12. VASPHARM 158 -10 
Földi, Zöld, Széles, Varga

13. TABU 158 -19
Beck, Trencsényi, Szabó, Előd

14. EcoSoft 1 5 6 - 3 1
Falus, Lévai, Marjai, Szabó

VP IMP
15. PÉCS RÉPÁS 155 -7

Komor, Starkey, Répás, Temesi
16. OLÁH 145 -67

Oláh, Bikki, Ragályi hp.
17. ARTEM1X 142 -71

Gárdos.Kerényi, Iványi, Bucskó
18. PÉCS LOKOMOTÍV 138 -88

Pálmai, Sülé, Kollár, Kovácsáé
19. THE FOUR ACES 128 -125

Bőssé, Fábián, Berkes, Zách

*  ♦ V 4

A 18. Nemzetközi 
Budapest Bridzs Fesztivál 

Nyitó páros
Név pont % Név pont %

1. Rásonyi-Szalay 1328.0 66.94 21. Böszörrriényi-Kerényi 1058.0 53.33
2. Popescu-Ceacaru /RO 1256.0 63.31 22. Sapozhnikov-Goundare 1041.0 52.47

Réti-Gabos 1240.0 62.50 23. Kálcsev-Fantana 1040.0 52.42
4. Ragályi-Lovász 1171.0 59.02 24. Söpkéz-Roger /H-ZA 1039.0 52.37

~~!s. DumDovich-Harsanyi 1170.0 58.97 25. Bolgár-Csepeli 1038.0 52.32
6. Alpheeva-Gontsa /LA 1158.0 58.37 26. Bárczy-Guilfoyle/H-G 1037.0 52.27
7. Lukácsi-Liska 1153.0 58.11 27. Fövényi-Révész 1036.0 52.22
8. Bánkiné-Szalkáné 1134.0 57.16 28. Quittner-Andrásfai 1032.0 52.02
9. Szalay-Kisgyörgy 1127.0 56.80 29. Nádas-Gulcsik 1029.0 51.86

10. Csehó-Vida 1124.0 56.65 30. Nyárádi-Kovács /H-RO 1023.0 51.56
11. Kelen-Kelen 1104.0 55.65 31. Kuttner-Kuttner 1021.0 51.46
12. Germann-Winkel /NL 1101.0 55.49 32. Szemere-Fekete 1015.0 51.16
13. Hajdu-Ormay 1091.0 54.99 33. Székely-Doby 1009.0 50.86
14. Andrási-Molnár 1090.0 54.94 34. Benedek-Rázsó 1005.0 50.66
15. Kováts-Nyárádi 1079.0 54.39 35. Fiszter-Szarka 1004.0 50.60
16.Kerekes-Varga 1073.0 54.08 36. Balásy-Balásy 1001.0 50.45
17.Ros-Valkenaars /NL 1071.0 53.98 37. Mezei-Honti 1001.0 50.45
}8. Bohner-Schamitzky 1068.0 53.83 38. Jakab-Szilágyi 995.0 50.15
19. Halusz-Takács 1065.0 53.68 39. Bajor-Gasztonyi 994.0 50.10
20. Dienes-Bucskó 1062.0 53.53 40. Kalmár-Falus 993.0 50.05
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Nyitó páros
Név pont % Név pont %

41. Poór-Tamay 991.0 49.95 62. Fazákas-Zempléni 920.0 46.37
42. Éles-Tölgyesi 991.0 49.95 63. Harangozó-Vékony 916.0 46.17
43. Aczél-Nikolits 990.0 49.90 64. Pirisi-Pál 915.0 46.12
44. Beck-Trencséni 982.0 49.50 65. Gergely-Tala 905.5 45.64
45. Talyigás-Gráf 981.6 49.48 66. Villányi-Nádasi 897.0 45.21
46. Zách-lványi 981.0 49.45 67. Lupu-Silvasanu /RO 890.0 44.86
47. Németh J.-Fogarassy 980.0 49.40 68. Bárdossy-Bóc 890.0 44.86

'^48. Borsos-Hajdú 977.0 49.24 ^5=6^  llzinsh-Vincans /LA 887.0 44.71
49. Bozzai-Guelmino 975.0 49.14 ( 10J Germadics-Csipka 880.0 44.35
50. Blaticz-Wellner 972.0 48.99 71. Dessewffy-Szigethy 876.0 44.15
51. Makara-Kocsis 970.0 48.89 72. Szobel-Kovacs /H-B 869.0 43.80
52. Tóth J.-Varga T. 969.0 48.84 73. ifí.Kisgyörgv-Liska 867.0 43.70
53. Rapoport-Yurachkivsk 960.0 48.39 74. Kéri-Winkler 866.0 43.65
54. Kiss-Makay 960.0 48.39 75. Katona-Kovary /H-CAN 859.0 43.30
55. Vatai-Burian 955.0 48.14 76. Lévai-Marjai 856.0 43.15
56. Willemsens-Martinkó 947.0 47.73 77. Róna-Oláh 854.0 43.04
57. Berceanu-Zamflr /RO 938.0 47.28 78. Szabó-Erős 844.0 42.54
58. Éliás-Klim 938.0 47.28 79. Fakasné-Horváth 801.0 40.37
59. Hadzic-Hadzic /YU 932.0 46.98 80. Florváthy-Dezső 779.0 39.26
60. Vörös-Forgács 93 1.0 46.93 81. Delander-Goddemeier 775.0 39.06
61. Rónay-Soproni 921.0 46.42 82. Oláh-Zentai 652.0 32.86

Vegyespáros
Név pont % Név pont %

1. Réti-Gabos 1030.0 67.76 15. Bajáki-Bikki 819.0 53.88
2. Popcscu-Ceacaru /RO 959.6 63.13 16. Szabados-Aczél 805.0 52.96
3. Németh-Fogarassy 959.4 63.12 17. Kertész-Kálcsev 803.3 52.85
4. Halusz-Takácsi 897.3 59.03 18. Beck-Szőts 801.5 52.73
5. Marczona-Minarik 892.5 58.72 19. Detre-Rásonyi 798.0 52.50
6. Szűcsné-Bartis 884.0 58.16 20. Kováts-Bíró 795.5 52.34
TLCsipka-Magyar 881.7 58.01 21. Andor hp. 90.5 52.01
8. Alpheeva-Gontsa /LAT 876.8 57.68 22. Villányi-Kerényi 789.5 51.94
9. Ivanova-Iotchev /BG 865.4 56.93 23. Kisgyörgy-Szalka 786.5 51.74

10. Klein-Éliás 849.0 55.86 24. Surányiné-Cifer 784.2 51.59
11. Zempléni-Ormay 845.4 55.62 25. Dobrovolska /UKR 784.0 51.58
12. Valkenaars-Winkel/NL 839.6 55.24 26. Mezei-Honti 777.0 51.12
13. Vörös-Forgács 827.1 54.41 (/^27?RagályiJip. 776.0 51.05_
14. Gasztony i-Stem 821.4 54.04 28. Sáfár-Boóc 775.5 51.02
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Vegyespáros
Ncv pont % Ncv pont %

29. Rona-Bárczy 774.3 50.94 44.Bánki-Bozzai 686.5 45.16
30. Welker-Kelen 768.5 50.56 45. Trencséni-Bucskó 686.3 45.15
31. Hadzic-Hadzic /YU 762.5 50.16 46. Kerekes-Varga 682.1 44.88
32. Székely-Doby 760.7 50.05 47. Cooper-Madarász/GB-H 679.5 44.70
33. Tihanyi-Kovács A. 748.0 49.21 ' 48. Bosse-Zách /USA-H 677.4 44.57
34. Tóth-Varga T. 744.3 48.97 49. Tichy-Poór 671.1 44.15
35. Berceanu-Zamfir /RO 741.4 48.78 50. Golovan-Knursin/UKR 655.9 43.15
36. Éles-Tölgyesi 738.6 48.59 51. Sándor-Kovács /H-RO 646.5 42.53
37. Radojevic-Radojevic 735.7 48.40 52. Söpkéz-Roger 644.8 42.42
38. Georgieva-Georgiev/B 735.0 48.36 53. Costin-Costin /RO 644.0 42.37
39. Lupu-Silvasanu /RO 732.0 48.16 54. Szikrai hp. 621.7 40.90
40. Barát-Liska 724.0 47.63 55. Szappanos-Kádár 602.0 39.61
41. Nyárád 715.0 47.04 56. Kelen-Kclen 601.1 39.55
42. Böszörményi-Gárdos 702.2 46.20 57. Tamavetchi-Varga 504.9 33.22
43. Körössy-Varga 696.4 45.82 58. Laufcr-Tepedelen/TR 490.5 32.27

4  ♦ T 4
Nyílt csapatverseny
VP IMP VP IMP

1. BRIZ-VARNA/BG 213 +181 7. SZITA 183 #+56
Trendajilov R., Karaivanov K., Fogaras A., Szirmay Gy.,
Halalchev B., Ivanov A., Tóth /., Szász Gy.
Ivanova S., Iotchev O. 8. M1NAS /YU-AUT 183 +76

2. LANCIA/RO 200 +173 Smederevac J.,Ocokoljic G..
Bob I., Valeanu V., Parezanin D.,Ukropina D.,
Chelu E., Eckstein G. Duricic B.. Smederevac D

3. M-ÁGNES 196 +143 9. ROMÁNIÁN B.P./RO 182 +73
Harangozó L., Vékony Gy.. lordachescu R., Diaconsecu N.,
Nagyiván G., Szamos G. Vartan ovid N.. Dogaru E.

4. SA1TEK . 188 +73 10. TALPON 182 +98
Szappanos, Szilágyi, Gál P., Lakatos P.,
Macskássy, Holyinka, Szalav Gy., Vikor D.,
Jakab, Magyar Winkler G.

5. ATLANTIC LEADER/RO 185 +88 1I.K1SGYÖRGY 181 +55
, Zara D., Costin D., Bárány Gy., Kerényi Z.,

Voinescu D., Micescu V. Szalay Cs., Kisgyörgy L.
6. R1BÉNY1 185 +40 12. BOB 181 +52

Czimer Cs., Ormay Gy., Bolyár, Csepeli, Kertes,
Ribényi Á„ Siba G. Kertesné, Vég, Vég
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Nyílt csapatverseny
VP IMP

13. ADAM'S FAMILY/YU 181 +48
Becic P., Adamovic M.,
Radojevic M., Radojevic G.,
Grgin D., Radisic G.

14. JÁCINT 180 +40
Welker J., Hajdú P.,
Petravich G., Zoller R.,
Kelen K.

15. NEUTRAL 177 +39
Schmidt W., Cimpeanu D.,
Calarasu R., Torna D., Gall A.

16. MARTEL /RO 177 +51
Taciuc L., Draghicescu S.,
Margulescu M., Bogdán M.,
Cornel M.

17. EcoSoft 176 +50
Marjai Gy., Lévai F.,
Falus G., Kalmár Z.,
Szabó L.

18. TAURUS 173 +54
Dumbovich M., Homonnay G.,
Kovács M., Linczmayer L.,
Nikolits T.

19. HONTI 173 +20
Mezei, Honti,
Fodor I, Osskó A.

20. GERÖ 171 +25
Gerő /., Gulyás D.,
Bartis B., Varga I.

21. BURGHAUSEN 2 170 +32
Harsányi J., Zöld F.,
Földi J., Bíró L.,
Kutlner Gy., Széles Cs.

22. SB1 STAR/NL 169 +47
Brüggemann R.,
Willemsens H., Win kel M.,
Germann S.

23. EVROLEX/YU 169 +24
Markovié V., Nikolic V.,
Keckarevic D., GoluboVic V.,
Tomanic T., Jovanovic D.

VP IMp
24. UKRAJNA 167 +4 

VolkovA., Kadykalo (.).,
Melnikov K; Hanukov V.,
Tolstiak K, Muzykin P.

25. V1CTORIA/SLÓ-LIT 161 -|g 
Zadel M., Jeretic S.,
Vaidotas R., DrobulisJ.

26. H. JUNIOR 161 +4
Rózsa T., Kemény Gy.,
Lendvai D., Dörnyei Zs.,
Lendvai M., Dörnyei G.

27. LEADER99/RO 160 -16
Popescu C., Baluna M.,
Valeanu N., Bán tea R.

28. GAZACHE/RO 159 -14
Neamtu G., Babos Cs.,
Barsoianu M., Zavloschi A.

29. HORN . 159-8
Kerti /., Aczél P.,
Kováts Z., Nyárádi G

30. CORCASA /RO 158 -8
Popescu C., Zamftr A.,
Stanca G., Moisescu D. 

31.SPHYNX/RO 157 -55
Dobroiu C., Rákosfalvy T.,
Diaconescu O., Ceaciru D.

32. SZALO 157 -22
Brizhan V., Kayurov V.,
Rapoport A., Yuarchkivsky Y.

33. H. JUNIOR 2. 157 -27
Tichy E., Talyigás P.,
Ragályi B., Trón V.

34. ADMIR 157 -33
Kovács B., Grabovischi M., 
Dumitrescu P., Kintsch C.

35. RIGA/LAT 156 -27
Vincans H., Ilzinsh /.,
Alpheeva E., Gontsa V.

36. PROCONSUL/RO 156 -30
Muscalu, Briciu, Bontás,
Chebeleu, Munteanu, Vladoiu
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Nyílt csapatverseny
VP IMP

37. BÁRCZY 155 -29
Bárczy Zs., Cseho Z,
Bánkiné, Szalkáné

38. NONAME/RO 153 -21 
Silvcisanu A., Lupu L.,
Neagu B., Musat D.

39. ALBENA/BG 152 -46
Georgiev S., Georgieva D.,
Radev R., Nedkov S.

40. NYIRADONY /H-RO-B 152 -42
Kálcsev A., Fantana D.,
Szölősi Gy., Szóbei I.

41. FARM 150 -31 
Andrási M., Fazakas G.,
Molnár L., Rásonyi Gy.

42. ARTEM1X 149 -72 
Kerényi I.,Böszörményi K.,
Gárdos G.,Grieger A.,Reszler A.

43. SPRINGER 149 -54 
Bleyer A., Kiss P.,
Talyigás A., Springer Gy.

44. C.F.R./RO 148 -52 
Pusztai /., Calugareanu G.,
Moraru R., Kovács Z.

45. NAGYKÁTA/H-D 148 -54 
Beck A., TrencséniA.,
Kadai Z.,Tanos E.,
Goddemeier D.. Delander A.

Név pont %
1. Trendafilov-Karaivan 8295.4 62.28
2. Voinescu-Micescu /RO 8056.4 60.48
3. Brüggemann-Willemsen 7893.1 59.26
4. Magyar-Linczmayer 7868.3 59.07
5. Winkler-Gál 7726.1 58.00
6. Balogh-Bánki 7696.3 57.78
7. Adamovic-Becic /SER 7638.6 57.35
8. Földi-Zöld 7543.5 56.63
9. Al-Shati-lkoff /BG 7526.3 56.50 

10. Marina-Margulescu/RO 7504.8 56.34

Nyílt páros
Név pont %

11. Jugand-Karpov /EST 7487.8 56.21
12. Vég-Végi!]. 7473.8 56.11
13. Gromov-Shudnev/Russ 7445.9 55.90
14. Jakab-Szilágyi 7437.1 55.83
15. Ceacaru-Bcrceanu/RO 7427.1 55.76
16. Germann-Winkel /NL 7384.9 55.44
17. Smederevac-Parezanin 7384.5 55.44
18. Ivanova-lotchev 7378.7 55.40
19. Csiky-Jónap 7378.1 55.39
20. Calugareanu-Moraru/R 7377.8 55.39

VP IMP
46. COOPER/GB-USA-H 143 -66 

Cooper, Mayall, Bőssé,
Lakatosné, Zách, Lister

47. VAREN1K/UKR 142 -77 
Sapozhnikov, Goundarev,
Khursin, Golovan, Dobrovolska

48. TALLINN /EST 140 -78 
Jugandi T., KarpovM.,
Parii A., Ets E.

49. BEAC 140 -75 
Iványi A., Ferenci Gz.,
Zempléni E., Zempléni A.,
Madarász

50. ARATÓ 137 -85 
Mihály T„ Arató P., Füzes L.,
Haraszti Gy., Reshofski G.

51. METAXA 134 -98 
Surányi A., Vajda A.,
Hangya L., Székely B.

52. OPÁL 134 -93 
Forgács F., Vörös K.,
Söpkézné, Roger M.

53. BK TAS BELGRADE/YU 130 -110 
Jahic F., Kolozic Z., Sabljic S., 
Prijovic B.. Petrovic B

54. PASARÉT 99 -209 
Medvigy M., Erős G.,
Vaár P., Susits L.
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Név Pont %
21. Lukácsi-Liska 7370.3 55.33
22. Bartis-Varga 7366.3 55.30
23. Lakatos-Vikor 7351.0 55.19
24. Halatchev-lvanov /BG 7349.3 55.17
25. Chelu-Eckstein/RO 7340.4 55.11
26. Fogaras-Szirmay 7326.5 55.00
27. Muscalu-Briciu/RO 7304.7 54.84
28. Bartók-Zsák 7302.0 54.82
29. Popescu-Zamfir/RO 7298.5 54.79
30. András-Bata 7286.3 54.70
31. Kraus-Holstein/IL 7245.2 54.39
32. Markovic-Jovanovic/Y 7218.0 54.19
33. Belinkov-Zenkevitch 7216.1 54.17
34. Kovács A.-Szász 7210.6 54.13
35. Pokorná-Erdeová/CZ 7209.5 54.13
36. Bártfai-Quittner 7188.3 53.97
37. Baluna-Costin/RO 7183.0 53.93
38. Mihai-Mihai/RO 7156.3 53.73
39. Dobroiu-Rakosfalvy/R 7143.9 53.63
40. Barkó-Reviczky 7128.2 53.52
41. Volkov-Melnikov/UKR 7125.9 53.50
42. Kerekes-Varga 7114.8 53.41
43. Drobulis-Vaidotas/Ll 7080.9 53.16
44. Forgács-Benedek 7071.1 53.09
45. Fogarassy-Csóka 7069.2 53.07
46. Martinkó-Kállay 7047.4 52.91
47. Kintsch-Kovacs/RO 7032.7 52.80
48. Ilea-Balita/RO 7003.3 52.58
49. Böszörményi-Láng 7002.2 52.57
50. Magyarosi-Györkös/R07000.3 52.55
51. Kerényi-Bárány 6994.2 52.51
52. Medkov-Radev 6979.9 52.40
53. Lauer-Volhejn/CS 6973.5 52.35
54. Kelen-Kelen 6959.4 52.25
55. Gerő-Gulyás 6951.8 52.19
56. Bálint-Varsányi 6947.8 52.16
57. Szalay-Kisgyörgy 6933.7 52.05
58. Djuricic-Ocokoljic /Y 6912.5 51.90

N yílt páros
Név pont %

59. Fodor-Osskó 6907.4 51.86
60. Brkljacic-Protega/HR 6906.1 51.85
61. Lupu-Silvasanu/RO 6905.5 51.84
62. Dumbovich-KovácsM. 6899.6 51.80
63. Hittmann-Kálmán 6881.2 51.66
64. Dumitrescu-Grabovsch 6880.4 51.65
65. SzabóL.-Pál 6853.8 51.45
66. Koldzic-Petrovic/YU 6846.9 51.40
67. Zara-Popescu/RO 6842.2 51.37
68. Kopytin-Yurachkivsky 6833.8 51.30
69. Baláspiri-Vida 6807.0 51.10
70. Nyárádihp. 6804.2 51.08
71. Kálcsev-Fantana 6804.0 51.08
72. Rásonyi-Szabados 6782.0 50.92
73. Moisescu-Stanca/RO 6780.9 50.91
74. Neagu-Musat/RO 6761.3 50.76
75. TóthA.-Valet 6753.1 50.70
76. Bikki-Kerényi 6746.7 50.65
77. Szőts-Dienes 6745.4 50.64
78. Barsoianu-Zavloschi 6741.4 50.61
79. Schmidt-Calarasu/D-R 6736.7 50.58
80. Kadykalo-Hanukov/UKR 6734.3 50.56
81. Lévai-Marjai 6727.4 50.5 í
82. Andrási-Molnár 6711.3 50.39
83. Dogaru-Vartanovici/R 6696.8 50.28
84. Bolgár-Csepeli 6694.0 50.26
85. Bob-Valean/RO 6684.5 50.18
86.Stamatov-Panev/BG 6679.2 50.14
87. Klír-Bahnik 6657.3 49.98
jüL 1Ormay-Siba 6644.8 49.89
89.J^agályihp. 6637.2 49.83
90. Bamtea-Valeanu/RO 6625.8 4 9 ^
91. Pallos-Takács 6616.8 49.68
92. Zadel-Jerctic/SLO 6611.8 49.64
93. Vági-Cziráky 6605.5 49.59
94. Gasztonyi-Bajomé 6599.5 49.55
95. Gabos-SzalkaT. 6582.7 49.42
96. Bárczy-Guilfoyle/H-G 6563.6 49.28
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Nyílt páros
Név pont %

124. Sziicsné-Stem 6320.2 47.45
125. Miljkovic-Ukropina/Y 6311.7 47.39
126. Éliás!.-Harsányi 6288.7 47.21
127. Oláhné-Zwada 6274.2 47.10
128. Popescu-Gergely/RO 6256.8 46.97
129. Macskásyhp. 6233.1 46.80
130. Goloval-Khursin/UKR 6205.6' 46.59
131. Tölgyesi-Fekete 6176.8 46.37
132. Gráf-Andrásfai 6167.2 46.30
133. Beck-Zempléni 6153.0 46.19
134. Pusztai-KovácsZ./RO 6143.1 46.12
135. Graghicescu-Taciuc/R 6131.7 46.03
136. Szölösi-Serdült 6126.9 46.00
137. Fövényi-Révész 6120.6 45.95
138. Brkic-Dobrosavljev/Y 6077.7 45.63
139. Blancz-Wellncr 6066.0 45.54
140. Vincans-Ilzinsh/LAT 6053.4 45.45
141. Bleyer-Talyigás 6051.9 45.43
142. Pajovic-Bogdanovic/S 6046.4 45.39
143. Ets-Pám/EST 6044.7 45.38
144. Nikolic-Keckarevic/Y 6037.7 45.33
145. Szalay-Hüvely 6034.5 45.30
146. Toparceanu-Dumitrasc 6015.8 45.16
147. Liska-Kisgyörevifi. 6014.5 45.15

^l48^uerrnadics-Magyari 6002.6 45.06_
Ragályi-Talyigás 5998.1 45.03

150. Szabó S.-VargaL. 5993.1 44.99

Név pont %
97. Bódis-Kovács 6537.6 49.08
98. Mezei-Flonti 6537.0 49.08
99. Gál A.-Mincu-Costin 6535.4 49.06

100. Kerti-Aczél-Kováts 6533.7 49.05
101. Comel-Daniel/RO 6531.3 49.03
102. Németh-Béda 6516.9 48.93
103. Chebeleu-Bontas/RO 6514.7 48.91
104. Tomanic-Golubovic/YU 6512.2 48.89
105. Kayurov-Brizhan/UKR 6486.7 48.70
106. Paskaleva-Prokopov/B6484.3 48.68
107. Harangozó-Vékony 6479.0 48.64
108. Springer-Krieger 6462.3 48.52
109. Alpheeva-Gontsa/LAT6437.0 48.33
110. lordachescu-Diacones 6436.9 48.33
111. Calinescu-Sovaiala/R 6411.7 48.14
112. Hajdu-Zoller 6401.1 48.06
113. Oláh-Éless 6395.4 48.01
114. Cziffra-Anders 6389.7 47.97
115. Palócz-Dézsi 6373.9 47.85
116. Jahic-Prijovic/YU 6358.2 47.73
117. Campian-Toma/RO 6352.2 47.69
118. Welker-Kelen 6348.4 47.66
119. Radojevic-Radojevic 6347.5 47.65
120. Batelova-Cechová/CZ 6347.4 47.65
121. Tolstiak-Muzykin/UKR 6344.0 47.63
122. Csiby-Detre 6338.8 47.59
123. Sapozhnikov-Goundare 6323.6 47.47

Név pont %
8. Dienes - Vinkler 2458.9 54.21
9. Gerő - Gulyás 2453.8 54.10

10. Csepeli - Czimer 2451.7 54.05
11. Gabos - Szalka T. 2448.9 53.99
12. Ormay - Siba 2446.3 53.93
13. Dörnyei - Rózsa 2444.8 53.90
14. Jakab - Szilágyi 2442.4 53.84

Név pont %
1. Mezei - Honti 2609.8 57.54
2. Nikolits - Linczmayer 2539.1 55.98
3. Monori - Szőts 2538.9 55.97
4. Harangozó - Vékony 2512.5 55.39
5. Vargal. - Bartis 2491.6 54.93
6. Rásonyi - Szalay 2481.8 54.71
7. Bánki - Balogh 2470.0 54.45

ORSZÁGOS PÁROS DÖNTŐ '95
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ORSZÁGOS PÁROS DÖNTŐ '95
Név pont % Név pont %

15. Nyárádi G. - Kováts Z. 2433.0 53.64 40. Kása hp. 2228.4 49.13
16. Kerényi - Bárány 2422.7 53.41 41. Tóthi. - Szász Gy. 2223.2 49.01
17. Széles - Zöld 2383.7 52.55 42. Arvay - Harsányi 2220.0 48.94
18. Bálint - Varsányi 2378.2 52.43 43. Liska - Lukácsi 2215.9 48.85
19. Bozzai - Guelmino 2369.0 52.23 44. Kapcsos - Nemes 2192.3 48.33
20. Gál - Szappanos 2352.1 51.85 45. Poór - Petrás 2187.8 48.23
21. András - Bata 2348.1 51.77 46. Hajlik - Kalmár 2184.6 48.16
22. Bárczy - Csehó 2342.5 51.64 47. Bartók - Zsák 2176.7 47.99
23. Nyárádil. - Gál A. 2333.2 51.44 48. Kálmán - Hittman 2174.5 47.94
24. Bleuer - Gráf 2322.6 51.20 49. Lévai - Marjai 2161.2 47.65
25. Szabó L. - Falus 2316.0 51.06 50. Zempléni hp. 2159.5 47.61
26. Balásy - Kuttner 2311.0 50.95 51. Németh - Béda 2139.4 47.16
27. Nagyiván - Szamos 2307.1 50.86 52. Mátyus - Krausz 2123.8 46.82
28. Blancz - Wellner 2302.2 50.75 53. Decleva - Makay 2087.9 46.03
29. Aczél - Kerti 2298.8 50.68 54. Grieger - Kassai 2080.8 45.87
30. Fogarassy - Csóka 2286.2 50.40 55. Nagy - Kovács 2070.4 45.64
31. Buglyó - Szesztay 2282.8 50.33 56. Quittner - Rázsó 2049.4 45.18
32. Cziráky - Vági 2274.9 50.15 57. Gárdos - Kerényi 2048.8 45. f7
33. Csiky - .lónap 2272.0 50.09 58. Dessewffy - Vida 2026.9 44.68
34. Andrásfai - Benedek 2262.4 49.88 59. Szalka J - Kisgyörgy 2023.6 44.61
35. Hajdú - Ribényi 2253.7 49.68 60. Nádasi - Villányi 2017.8 44.48
36. Boh'ner - Schamitzky 2241.4 49.41 61. Balázs - Guilfoyle 2005.5 44.21
37. Éliás - Szvitacs 2239.0 49.36 62. Vég 1. - Szántó 1995.8 44.00
38. Biró - Demeter 2238.9 49.36 63. Bikki - Éless 1865.7 41.13'
39. Földesi - Klein 2238.5 ‘ 49.35

Végeredmény a 16-os döntőben
(45 leosztás)

1. Nikolits-Linczmayer 375,92 9. Vargal.Bartis 332,67
2. Dienes-Vinkler 370,86 10. Gabos-Szalka 317,86
3. Monori-Szőts 350,85 11. Rásonyi-Szalay 317,73
4. Bánki-Balogh 345,19 12. Széles-Zöld 317,30
5. Mezei-Honti 337,13 13. Nyárádi-Kováts Z. 316,09
6. Harangozó-Vékony 335,94 14. Gerő-Gulyás 310.33
7. Csepeli-Czimer 334,70 15. Dömyei-Rózsa 307,33
8. Jakab-Szilágyi 333,91 16. Ormay-Siba 289,08
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Alpok Kupa N .o .. O .o . A u t .
M .o .

A .
M .o .

B.
S z lo . O ssz . Hely.

Németország 16: 12
5 1 :3 9

6 : 2 4
3 4 :7 5

1 4 : 1 6
5 1 :5 6

19:11
5 7 :4 0

2 1 :9
4 9 :2 4

78 3 .

Olaszország 1 2 :1 6
39 :51

2 0 : 1 0
4 6  2 6

2 4 : 6
6 2 :2 2

2 3 : 7
6 2 :3 0

25:1
76:11

104 1 .

Ausztria 2 4 : 6
7 5 :3 4

1 0 :2 0
2 6 :4 6

2 3 : 7
5 8 :2 6

19:11
4 7 :3 1

15:15
4 1 :4 3

91 2 .

Magyarország A 1 6 :1 4
56 :51

6 : 2 4
2 2 :6 2

7 : 2 3
2 6 :5 8

1 6 : 1 4
4 8 :4 5

2 3 :7
4 5 :1 3

68 4 .

Magyarország B 11: 19
4 0 :5 7

7 :2 3
3 0 :6 2

11: 19
3 1 :4 7

1 4 : 1 6
4 5 :4 8

2 0 :1 0
5 0 :2 8

63 5 . \

Szlovénia 9 :2 1
2 4 :4 9

1:25
1 1 :76

1 5 : 1 5
4 3 :4 1

1 4 : 1 6
4 5 :4 8

1 0 : 2 0
2 6 :5 0

42 6 . /

Duna Kupa M .o . N .o . B o s z n . R o . Ö s s z .

Magyarország 5:25 
60 124

25:1
133:37

17:13
62 :50

47
• 4 4  IM P

Németország 25:5 
124 60

24:6
115:67

21:9
93 58 70

Bosznia 1:25
37 133

6:24
67 115

0 : 2 5
"V* 1 4 0 7

Románia 13:17
50:62

9:21
58 93

25:0
140 33

47
1 6 0  IM P
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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége 1995. március 7.i ülésén az alapszabály elő
írásainak megfelelően 1995 május 9.-re, a Balázs Béla utca 35 sz. alatti versenyte
rembe összehívta a szövetség tisztújító közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés hatá
rozatképtelen lenne, a tanácskozás új időpontját május lő.ra tűzi ki, amikor is tekin
tet nélkül a megjelent tagok számára, a jelenlevők döntenek a szövetség ügyeiben. 
Az elnökség javaslata szerint a közgyűlés napirendjére kerül majd az 1994 évről 
szóló főtitkári beszámoló, az 1994 évi pénzügyi mérleg, az MBSZ 1995 évi terve és 
az új elnökség megválasztása. Az új testület az alapszabály szerint három évre szóló 
megbízatást kap. A Közgyűlésen szó lesz a teremgondokról is.

A LENGYELEK ARATTAK
Kiemelkedő magyar siker a római páros EB-n

Gál Péter és Winkler Gábor 
ötödik helyen végzett a márci
us végén, Rómában lezajlott 
Philip Morris nyílt páros 
Európabajnokságon. Ez még 
nem győzelem, s még nem is 
dobogós helyezés, de (olim
piai számítás szerint) pontot 
szereztek a nemzetek verse
nyében. S ez annál is inkább 
örömteli esemény, mert már 

nagyon régen vártunk valami hasonlóra, s reményeinkben jószerint mindig csalat
koztunk. Külön öröm az is, hogy igen jól szerepelt az EB-n még három másik ma
gyar pár: Dumbovich Miklós Magyar Péterrel 39. lett a 40-es "A" döntőben, a 
Dienes-Vikor D., valamint a Szappanos-Homonnay kettős pedig a 21., illetve a 22. 
helyet foglalta el a 164 párt felvonultató "B" döntőben. (Tudósításunk a 3. oldalon).

BRIDZSÉLET
A M agyar Bridzs Szövetség tájékoztatója

XXXVII. évfolyam 2. szám 1995. március—április Ára:200,—Ft
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VICTOR MITCHELL
(1923-1995)

Victor Mitchell, a kiváló játékos, a világ 
bridzsezői között talán az egyik legszínesebb 
egyéniség, 71 éves korában elhunyt New 
York városában.

Már tinédzser korában megtanult bridzsezni 
és rövid idő alatt ismert játékos lett. Húszéves 
korában bridzsklubot vezetett. Olyan ismert 
játékosok voltak a partnerei, mint A1 Roth, 
Tóbiás Stone és Henry Fishbein. Sok nemzeti 
és nemzetközi versenyen volt a partnere Sam 
Stayman. Mitchell az ACBL (American 
Contract Bridge League) nagymestere volt 
több mint tízezer mesterponttal. Stayman 
partnereként tagja volt az 1964-es bridzs
olimpián a második helyezést elért amerikai 
csapatnak. (ACBL BULLETIN)

Csárli tanfolyama
Kelen Károly szeretettel várja ingyenes 

tanfolyamán mindazokat, akik úgy vélik, ér
demes megtanulniok bridzsezni. A kurzusba 
ki-ki bármikor bekapcsolódhat. Csárli a kez
dőknek külön tart egy-két bevezető órát, majd 
ők is csatlakoznak a többiekhez, s játszanak, 
hogy jól érezzék magukat. A tanár úr időnként 
teszteken ellenőrzi az elért szintet, s ha kell, 
pótórákat ad a rászorulóknak. Az okítás, min
den pénteken 1/6 és 1/2 9 óra között a III. 
Farkastorki út 13. szám alatt, a Comenius 
Tehetséggondozó Kollégiumban van. A hely
színt elég nehéz megtalálni, mert az épület er
dő szélén levő parkban áll. A Farkastorki út 
egyébiránt a Vörösvári út folytatása, úgy bal
ra felfelé. Csárli fellelhető otthonában (250- 
2259) vagy délutánonként a Népszabadság 
szerkesztőségében (250-1680)

TARTALOMJEGYZÉK

A római páros EB ........  3.
A Butler
párosbajnokságok .........  8.
Válogatóverseny .........  14.
A vidék bajnoksága.....  18.
Bridzs Győrben...........  21.
Tapsi Hapsi
Soporonban................... 23.
Egy mesteijátékos .......  25.
Unalmas,
egyenletes kezek .........  27.
Győzzön a jobbik ........  29.
Padovai anzix..............  30.
Keresd meg a lapodat... 33. 
Megfejtés
az 1995. 1. számból ....  36.
Eredménylisták ...........  37.
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Philip M orris Páros Európa B ajnokság
Róma, 1995 március 21-26.

Az Örök Városban 32 ország 304 
párja nevezett az idei nyílt páros EB- 
re. Közöttük öt magyar, Dienes- 
Vikor D., Dumbovich-Magyar, Har- 
sányi J.-Honti, Hommonay-Szappa- 
nos, Gál-Winkler, azaz zömében 
nagymesterek alkalmi párosításban 
vették fel a küzdelmet. Ez alól csak a 
mintegy 7 hónapja együtt játszó Gál- 
Winkler pár a kivétel, s ez reménye
inket is behatárolta. A mezőny 292 
párja vágott neki a 3 fordulós selejte
zőnek, ahonnan 108 pár jutott a kö
zépdöntőbe. További 12 pár - csupa 
világ- és európabajnok - ezalatt a 
nagymester versenyen vett részt, 
amelyet a tavalyi párosvilágbajnok
ság győztese, a lengyel Lesniewski- 
Szymanowski pár nyert meg. Lengye
lek nyerték a nyílt versenyt is. 
Lássunk néhány partit a selejtezőből:
I. ford., 1. leosztás osztó E, ált. mans 

A ADB10 
v KD75
♦ DB752

A 9765 jr A 8
v B106 Ny K v A98432 
♦ 863 d  ♦-
A 1074 -------------  *  KD9852

A K432 
v -
♦ AKI 094 
A AB63

A 13 ütés káró felvételben a 3-0 
aduelosztás ellenére gond nélkül tel
jesíthető. A 7 pikk felvételben már 
kör lop-impasszra van szükség. 2 pár 
7 szánnál próbálkozott, különösebb 
siker nélkül. Mindkét magyar pár 80 
százalék fölött írt. Szappanosék fel
vették káróban a nagyszlemmet, 
Gálék ellen csak hatot játszottak.
II. ford., 22. leosztás Osztó: K, K-NY 
beliben

A -
V K9753
♦ AK976 
A A93

A 643 £ I A A 10752
v DB10 j\y  k  v A82 
♦ 4 D ♦ 8 , 0
A KD7652 ------------- '+ 1084

A KDB98 
v 64
♦ D8532 
A B

A licit:
É K D Ny
H.G SZ.G.

P 2 a P
3v P 4v körpassz
indulás: v 2

W.G. G.P.
P 2A P

3 szán körpassz 
indulás: A 2
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Mindkét Dél 2 pikkel indult, de míg 
Szappanos gyenge kettest ígért, Gál 
5-5-t. Homonnay megúszta 1 bukás
ból, ennyit a 2 pikk is bukott volna. 
Winkler inkább szerencsés, mint tu
dományos licitje több sikerrel járt. Az 
első ütést a pikk 8-as vitte, majd to
vábbi két pikk ütés után, kor a király
hoz ami szintén ütött (?!) (Kelet szu
nyókált, vagy csak különösképpen 
respektálta a későbbi jó  helyezést el
ért felvevőt? A szerk.)

111. forduló 4. leosztás, osztó Ny ált. 
beliben

A K.D8743
v -
♦ D98
♦ A974

A BIO £ A A96
V B98642 Ny y  D l073
♦ B10654 d  ♦ AK2
*  - -------------  *  D86

A 52
y  AK5
♦ 73
A KB10532

Homonnay - Szappanos ellen E-D 5 
A-el próbálkozott, de ez még kör in
dulásra is bukott egyet.
Winkler nem volt ilyen szerencsés. 4 
A ellen, ami csak a kör duplikáció 
miatt rossz esélyű, de az 5 A-nél jobb, 
Kelet a 4 Ász után treffet hívottj?), 
így az ellenvonal elvitte az első 4 
ütést és még mindig volt 2 adu ütése ! 
Az első rész magyar szempontból 
még 100 százalékos volt, mind az öt 
pár biztosította helyét a középdöntő

ben (120 pár), ahonnan 40 pár jutott 
az A-döntőbe.
Most lássunk néhány partit a közép
döntőből:
I. forduló, 19. parti, osztó D K-Ny 
beliben

A A5 
y  AD3
♦ D942
♦ D864

A DB862 g  A K
v KI07 Ny K v 9652 
♦ 83 D ♦ AB765
A 1073 ----------------- A A52

A 109743 
y  B84
♦ K10 
A KB9

(A licit kétségkívül kissé furcsa volt, a 
hírneves Abecassis némi szemöldök
ráncolással kísérte):
É K D Ny
W.G. Abccas. G.P. Quantin
1 szán P 2 a P
2 a P 2 a  P
P kontra P P
rekontra P 2 szán körpassz
Indulás: A K
Winkler az “árnyékolt” 1 szán (15- 
17) indulása után nem fogadta part
nere invitjét, ez azonban nem riasz
totta el a kétszeres páros EB győztes 
Abecassist a beavatkozástól. Winkler 
kissé szokatlan helyzetben leadott 
S.O.S. rekontrája után sikerült a jobb 
felvételbe keverednünk. Az indulást 
megütve, káró a tízeshez, Kelet ütve 
az ásszal kis kört hívott. Nyugat in
kább dámát, mint 9-est remélve Ke
letnél, a tízest tette. Észak ezután



BRIDZSÉLET 5

treffre váltott. Kelet, aki látta, hogy 
semmiképp nem kerülheti el az újabb 
kör hívást, a harmadik treffet megüt
ve újra kis kört hívott. Az asztalról 
szinte mindegy mit teszünk, ha Ke
letnél van a K,9-ből legalább egy, 
akkor nem kerülheti el a végállást, ha 
most nem is találjuk el , hogy kicsit 
kell tenni. De Winkler eltalálta...
III. forduló, 19. leosztás, osztó D, K- 
NY beliben

A 963 
¥ D74
♦ 83
♦ KDB72

A KI087 g  A AB52
¥ AB653 Ny K v K982 
♦ 95 d  ♦ AKI 042
A 63 A -

A D4 
¥  10
♦ DB76
A A109854

A licit:
É K D Ny
SZ.G. Chemla H.G. Perron

3a P
6 A kontra P 6¥
Indulás : A

G.P. W.G.
P W

I ¥ P 4A*
kontra 4¥ 5 A kontra
P 5¥ körpassz
*splinter
Jó magas labdát kapott a hírneves 
pár, hiszen a 6 treff kontrázva már 
túlbukja a gémet, és szlemmet keve

sen buktak. Perron azonban szlemmet 
mondott, a treff indulást ellopta, kör 
ász-kör királyt játszott, majd káró 
ász-király, káró lopást. Ebbe Szappa
nos pikket dobott (!), ám Perron már 
úgyis eldöntötte mit játszik: impasszt 
adott Észak pikk dámája ellen. Mikor 
ezáltal a második dámát is kiadta 
szomorú "Oh, non" felkiáltást halla
tott. Gál lemásolta a francia játékát, 
de eggyel alacsonyabban.
A középdöntőt két magyar pár élte 
túl, Dumbovich-Magyar a 16., Gál- 
Winkler a 36. helyen jutott a döntőbe, 
ami már számított, hiszen a párok kö
zépdöntőbeli teljesítményük felét ma
gukkal vitték a döntőbe. A Dum
bovich-Magyar kettősnek a döntő 
nem hozott sikert, végül a 39. helyen 
végeztek. Annál jobban szerepelt Gál 
Winklerrel. A döntőt barométer rend
szerben, Howell mozgatással rendez
ték meg,(ilyen a mi OPB 16-os dön
tőnk), de az EB-n a nagyobb létszám 
ellenére valamelyest szervezettebben 
zajlottak le az események:
I. forduló, 3. leosztás, osztó D, K-Ny 
beliben

A D75 
¥ A94
♦ Dl 0852 
A 109

A K I063 g A AB9
¥ B873 Ny K *  KD6 
♦ A6 d ♦ 743
A B32 -------------  A 7654

A 842 
¥ 1052
♦ KB9 
A AKD8
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E K D Ny
W.G. Attanasio G.P. Failla 

P P
2 szán P 3* P
3 a P 3 szán
Indulás: ♦ 2
Gawrys 1 A-je Polish Club azaz vagy 
természetes vagy gyenge szán vagy 
erős, mesterséges. A 2 A az erős 
verzió, gémforsz. Az első körben 
Fucik deblokkolta a A D-t. Lasocki 
kört hívott a dámához. Kubák ütött és 
a A 3-ast hivta. Mivel ez kisebb volt 
mint az első treff, további deblok- 
kolást kért, ha nagyobbat hívott volna 
az nem. Így Fucik bedobta a A bubit, 
majd mikor ütött a A királlyal, 
lehívtak még két treffet.
3 szán = +600, 30 MP. Fucik - 
Kubák ezzel elnyerte a legjobb 
ellenjátékért járó különdíjat.
A másik asztalon Winkler kézben 
ütötte az indulást, kör 4, 8, K, 3. Pikk 
impassz amit visz a király és Kelet a 
kör bubit hívta. A felvevő erre kicsit 
tett (!) és ez volt az ellenvonal utolsó 
ütése, mert Nyugat, nem számítva a 
felvevő ötös pikkjére, óvatlanul 
pikket dobott a káró hívásokba.
3 szán +2 +660, 40 MP.

II. forduló, 9. leosztás, osztó É, K-Ny 
beliben A licit:
É K D Ny
Salama W.G. Cronier G.P.
P P lA P
P kontra 3 a  4 v

kontra körpassz
Indulás: A 5

A licit:
É K D Ny
Salama Gawrys Cronier Lasocki 

1* P
1 szán P P kontra
P 2v körpassz
Indulás: A

W.G. Ponzevera G.P. Simeon 
lA P

1 szán P P 2a
2 ♦ körpassz
Indulás a A K
Észak először mindkét asztalon 
átlépte a káró színt. Winkler aztán jó 
érzékkel még előhúzta, s ezzel igen 
jól járt.
I. forduló, 15. leosztás, osztó D, É-D 
beliben

A ADB84
V 954
♦ AK5 
A AK

A 9732 g  A K106
v A1073 V B8
♦ 8 y D ♦ B9762
A 10863 -------------  A DB4

A 5
V KD62
♦ Dl 043 
A 9752

A licit:
É K D Ny
Gawrys Fucik Lasocki Kubák 

P P
lA  P IV P
2a P 2 szán P
3 szán körpassz
Indulás: A
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A Gál - Winkler párnak a döntő első 
fordulója (30 leosztás) végül 60 
százalékra sikerült, összetett 7. hely, a 
második 53 %-ra, összetett 4. hely. 
Sajnos a harmadik már nem ment, így 
jött el az utolsó leosztás, Winkler 
érezte, hogy még nagyon kell egy jó 
parti!
III. forduló, 28. leosztás, osztó Ny, 
É-D beliben

A KB 106 
¥ KDB64
♦ AK
* B7

A  A75 £  A  9842
¥ A1083 v 95
♦ D843 p  ♦ B976
A 94 -------------  *  AK8

A  D3 
¥ 72
♦ 1052
* D l06532

A licit:
É K D Ny
Abecas. W.G. Quantin G.P.

P
I ¥ kontra P 1 szán
kontra P 2* 2 a
körpassz 
Indulás: v2

Winkler kontrája eléggé hajmeresztő, 
és akkor még finoman fogalmaztunk, 
de az egy bukás csaknem top-szkór 
volt és 1-2 helyet jelentett előre ...

Hommonay Géza, Jakab Katalin, Gál Péter

A  53 
¥ B762
♦ D54
♦ BÍ093

A  A864 £> A  2
¥ AK93 ¥ 1085
♦ 32 p  ♦ KB96
A D42 -------------  *  AK765

A KDB1097 
¥ D4
♦ A1087 
A  8

Salama kontrája arra mutat, hogy nem 
ismeri Csepeli Miklós régi mondását, 
mely szerint Gál Pétert nem szabad 
megkontrázni. Ezt a döntőben 
szerencsére többen nem tudták.
A pikk indulást megütve a felvevő 
lehívta a kör ászt, majd tartva az 5-1 - 
es adu elosztástól, treff dáma, treff 
ászt játszott. Ezt Dél lopta és magas 
pikket hívott. Az asztal lop, treff 
király, treff lopás, káró a bubihoz. 
Dél üt, újabb pikk és Észak 
tehetetlen. Ha lop a bubival és adut 
hív, a felvevő leaduzik és terít. Ha lop 
a Bubival és nem kört hív, a felvevő 
keresztlopással teljesít. Az asztalnál 
Észak kárót dobott, erre az asztal lop, 
káró király, treff, amire Nyugat pikket 
dob és megmutatja Északnak a K9-es 
adu villát, ebbe kell bele hívnia. 4 ¥ 
kontra = , azaz 790, ami 40 MP. 
Persze ha Dél nem mindig pikket 
hívott volna...
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B u tler  párosbajnokságok  ’95
A legjobbak a legjobbak?

Az első osztályban az élmezőnyben végzettek névsorában nincs sok meglepetés. 
Mindazonáltal Szász György és Tóth István számos, külön-külön elért siker után 
most első alkalommal együtt játszva végzett az élen a sokat vitatott Butler 
párosbajnokság első osztályában. Némileg váratlan, de korántsem meghökkentő a 
Kaufmann-Osskó kettős, és a Kepecs-Mirk-Sztrapkovics „csapat” jó helyezése, vi
szont alighanem többet várt magától a Koltai-Magyar-Szappanos és a Liczmayer- 
Homonnay-Nikolits együttes. A hölgyeket négy játékos képviselte az első osztályú
ak mezőnyében, közülük partnerükkel ketten búcsúztak a legjobbaktól.
Egy osztállyal lejjebbről feljutottak a "szerencsések”, kiestek a „pechesek”. Ez a 
versenyforma egyébként még akkor is igazságtalan, ha a feljutók zöme jövőre az 
I/A-ban is várhatóan megállja a helyét. Ismert a recept: a rossz esélyű szlemmet 
vagy gémet szerencsével teljesítők sok-sok pontot írnak a mezőny józanabb részével 
szemben, ellenfeleik (áldozataik?) pedig szenvednek.
Jó hajrájának (+86 az utolsó napon) köszönheti felfutását Lévai - Marjai, akik meg
előzték a magukat befutónak majdnem joggal gondoló forma Germadics - Magyarít. 
Az utolsó játéknap előtt biztos kiesőnek látszott'az IBBF-en kitűnően szereplő Réti, 
igaz most Varga L.-lel, és a Bártfai Quittner-Quittner trió. Azonban a +38 illetve 
+53 pont is kevés lett volna, ha a Kolosi-Nagy-Siba L. trió és a népszerű Katik, 
Gulcsik és Kádár végelgyengüléseben ki nem múlnak az utolsó napon.
Mivel az elemzést az értékelő írja és ez vonatkozik I/A-ra is, így mindenképp szól
nom kell a lebonyolítás rendjéről. Ez véleményem szerint jelenleg igazságtalan. 
Ugyanakkor a tomavezető és az értékelő liberalizmusa miatt a szabályok alkalmazá
sa következetlen is. Mióta kisebbik fiam (Péter) megírta az értékelő programot, 
szükségtelennek látszott az amúgyis pontatlanul vezetett egymás elleni szkórlapok 
leadása, így ettől eltekintettünk. Kár, hogy az így megspórolt jelentős nyomtatvány
költség eredeti fedezetéből nem jut az értékelő honorálására. Pedig akár a program 
megírása, akár a napi, mintegy húsz sikeres és még több sikertelen telefonhívás az 
elképzelhetetlenül pontatlan szkórlapok valós tartalmának kiderítésére nem olcsó 
mulatság. Az egymás elleni eredmények vezetése alóli felmentés új divatot eredmé
nyezett: sokaknak fogalmuk sem volt, hány leosztást játszottak, így sok esetben csak 
hét, néhány esetben csak 2-2 eredmény kiejtésével lehetett átlagot számolni, ami 
ugyancsak torzítja az eredményeket. Sajnos a tomavezető és az értékelő nem büntet
ték a fenti eseteket, így az utolsó fordulóra türelmét (érthetően) elvesztő tomavezető 
a kései leülés miatt kiosztott büntetőpontjai (viszonylag jogos) felháborodást váltot
tak ki. Ezen párosok ugyanis a (kellően el nem ítélhető) késések ellenére le tudták
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volna játszani mind a 8 leosztást. Az értékelő elemzése szerint szerencsére idén a 
kiosztott és ki nem osztott büntetések semmiképpen nem befolyásolták lényegesen a 
sorrendet, azonban jövőre változtatnunk kell, mert szükség van a versenyrend betar
tására!
Javaslataim a a következők:
1. Minden le nem játszott partit büntetnünk kell, akár késésből, akár figyelmetlen

ségből nem játszották. (Az egyetlen "véleményes” kivétel, ha valaki időben(!) 
és többször(?) jelzi, hogy ellenfele lassú, illetve, hogy a lapok bizonyítottan 
nem érnek el hozzá.) A rossz sorrendű laptovábbítást azonnal jelezni kell a tor
navezetőnek, hogy még időben intézkedhessen. Ennek elmulasztása ne adjon 
felmentést!

2. Az ellenfél hibájából le nem játszott partiért ne járjon pont! (Nem jár különö
sebb hátránnyal).

3. Fenyegetőztünk, de nem büntettük meg azon párokat, akik a tomavezető több
szöri figyelmeztetése ellenére nem zárták be a licitdobozokat és nem vitték 
vissza a felszerelést. Jövőre alkalmazni kívánjuk az időközben remélhetőleg 
megállapított büntetési módozatot.

D.Ö.

Bridzstábor Balatonkenesén
Az idén először, de remélhetőleg nem utoljára a Magyar Bridzs Szövetség és az 
EcoSoft Kft bridzstábort szervez 10-14 éves gyerekek részére 1995 június 12. és 21. 
között a Hungarotex üdülőben. A tábor programjában az intenzív bridzstanulás 
mellett sportversenyek, más játékok is szerepelnek. A táborozás költségeihez a Brid- 
zsező Ifjúságért Alapítvány támogatást ad. Remélhetőleg a tábor valamelyest változ
tat az utánpótlás-nevelés jelenleg csaknem reménytelennek tűnő helyzetén. Az okta
tás magas szakmai színvonalát garantálja, hogy két kiváló oktató: dr. Keil Béni és 
Boóc András vállalta a tanári szerepkört.
A kenesei versenyek idején megismert helyszín, a vendégszerető személyzet, vala
mint a tisztességes ellátás pedig garancia arra, hogy a táborban minden érdeklődő 
megfelelő feltételeket, kereteket talál a tanuláshoz, igényes szakmai munkához, 
nemkülönben a kellemes üdüléshez. (Lapunk zártakor sajnos a költségekről még 
nem voltak bővebb információink, de a tábor - tekintettel a támogatásra is - minden 
bizonnyal viszonylag olcsó lesz.)

Jelentkezési határidő: 1995 május 31.
További felvilágosítást ad: Marjai György, EcoSoft Kft, Bp. Tétényi út 11.

■ff/Fax:209-2805
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Első osztályú másodosztályúak
A másodosztályú Butler-verseny érdekessége, hogy a mezőny már az első forduló
ban kettészakadt, első fele 8 héten keresztül szinte változatlan összetételben a felju
tásért, második fele a kiesés ellen küzdött. Ez alól csupán 1-2 pár jelentett kivételt. 
Meglepetésnek nevezhető a Székelyné-Madarász pár győzelme, különösen az, 
ahogyan az első fordulótól az utolsóig biztosan őrizték vezető helyüket az esélye
sebb Csiszár-Tarnay pár előtt. Ez a két pár kiemelkedett a mezőnyből. A további 4 
pár helyezése nem meglepetés, de feljutásuk szoros versenyben csak néhány pon
ton múlott. A kieső mezőny is viszonylag hamar kialakult, az utolsó fordulókban 
már lényegesen nem változott. Komolyabb meglepetésnek a jobb eredményeket is 
elért Szabados E.-Balásy pár utolsó helye nevezhető.
A ll. osztály mezőnyét többségében az idősebb, de legalábbis rutinosabb játékosok 
alkották. A fiatal, feltörekvő generáció képviselői ebben az évben még nem tudtak 
a versenybe komolyabban beleszólni. Közülük egyedül a Zempléni-Trón páros 
teljesítménye érdemel elismerést, akik a 7. helyen végeztek, de feljutásra is volt 
esélyük. Teljesítményük értékét növeli, hogy a második forduló után még az utolsó 
helyen álltak.
A versenyből az alábbi két érdekes partit szeretném bemutatni, amelyek eredmé
nye egyúttal jellemezheti az osztály játékstílusát is.

A felvevő szinte kivétel nélkül Dél volt. 
A 31 ponttal 10 pár felvette a 6 szánt, 
csupán 6 pár állt meg 3 szan-ban. Ok 
jártak jól, mert a jó szlemmfelvételt csak 
egy pár teljesítette. Az indulás pikken kí
vül (ami adja a teljesítést) lehetett akár
mi, de leginkább kör volt. Kör király-ász 
után Kelet rendkívüli veszélyessége miatt 
nem találhatja ki az egyedül buktató pikk 
hívást. (Ez azért nem olyan biztos, nem annyira 
veszélyes a pikk hívás. A szerk.) Vagy a semle
ges treffet vagy a kör visszahívást vá
lasztja. Nálunk kör visszahívás után treff 
ász, király, majd káró impassz követke-

A Dl08 
¥ B9765 
♦ 108 
* 943

A K 64  
¥ KD43 
♦ K763 
A A K

A 9752 
¥ A8
♦ D942
* 862

A AB3 
¥102 
♦ AB5 
A DB 1075

Meghívó
D r Zánkcty P éter m in d en k it szívesen  lát az M B SZ  bridzsklub jában  a XI. E csed  u. 13-ban. 
a Tető A lap ítvány székházában  egész nyáron(l) m in d en  hétfőn 18 órakor. 14-18 aszta lon  

M i lehe li villám páros van. já téko so n kén t 100 fo r in tért. A B a lázs Béla utcában m inden  kedden  
P alton-csapal, szerdán M itchell villám páros lesz.

E
Ny K 

D
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zett logikusan, mert ha az impassz ül és a káró 3-3, a szlemm máris teljesült. Káró 
király-ász után kiderül a 4-2. elosztás. Ekkor a felvevő a bizonytalan pikk impassz 
helyett lehívta a treff dáma, bubit és előállt az alábbi végállás:

Ekkor a treff tízes lehívására Nyugat beszo
rul (Meg kell jegyeznem, ha Kelet a kör in
dulást nem ütné meg, vagy a kör ász ütés 
után treffet hív, ugyanezt a végállást a felve
vő kör hívással maga is előállítja.) Ezt a szép 
beszoritást pont ellenünk Szabó Szűcs Gábor 
játszotta. A további 9 felvevő bukása bizo
nyítja, hogy a többiek mind a rossz pikk 
impasszt választották.
A másik parti viszont a mezőny játéktechni
káját dicséri (a licitet kevéssé).
U to lsó  já té k n a p  29 . p a r t i :
A felvevő mindenütt Nyugat, de meglepő, 
hogy a 25 pont ellenére öt asztalnál felvették 

a szinte indokolhatatlan 6 kört. A felvételt talán az utolsó forduló, már minden 
mindegy szemlélete indokolhatta. Az öt asztalon 6 kör egyenlő, tizenegy asztalon 4 
kör egyenlő eredmény bizonyítja, hogy minden pár, aki szlemmet mondott jól ta
lálta meg az egyetlen teljesítési lehetőséget.
(3-3-as pikk, északon DT x-vel vagy KT x- 
vel). Különben, érthető módon, Észak az 
egyedül buktató káró indulás helyett min
denütt, valószínűleg az egyértelmű treff in
dulást választotta.
A többi 11 pár játékát dicséri, hogy mivel 
nem mondtak szlemmet, a biztonságos 4 kör 
egyenlőt játszották. Egyikük sem kockáztat
ta a 12 pontos bukást a szűrért vagy szűrő
kért járó 1-2 pontért, mivel (nagyon) sze
rencsétlen pikk eloszlás esetén még a 4 kör 
is elbukható.

Kotányi Zoltán

Szittner György
Újabb veszteség érte a magyar bridzssportot. Szittner György barátunk 

és sporttársunk áprilisban autóbaleset áldozata lett.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

♦ K 6 
v 4
♦ 7

-

A Dl08 É A 975
v 9 Ny K » - 
♦ -  D »D
A  — A —

A  AB3 
v-
♦  -

A  10

A  D l03 
v 10
♦ D76
♦ DB8532

A  96  r-- A AB875
v A97652 E v KD3
♦ A5 Ny K ♦ 1042 
*A109 D A  K6

A K42 
v B84
♦ KB883 
A  74
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Beszorítás az alsóházban

Már-már úgy tűnt, hogy az évvégi ünnepek, az éveleji nemzetközi versenyek 
(Mecsek Kupa, IBBF) majd a vissza-visszatérő teremgondok miatt ennek a ver
senysorozatnak sosem lesz vége, de aztán gyorsított tempóban és a IV. osztályban 
némi rövidítéssel (8 helyett 7 fordulóval) megszületett a végeredmény.
A III. osztályban a nagy esélyes Ribényi-Czímer pár nehezen talált magára, sokáig 
csak a középmezőny második felében tanyázott. A negyedik játéknaptól aztán hosz- 
szú hajrát nyitva ellenállhatatlanul utasította maga mögé az el-elbotló riválisokat. Az 
eggyel magasabb osztályba lépést jelentő 2-6. helyért végig nagy küzdelem folyt - 
váltakozó sikerrel. A rutinos játékos és fiatal tehetség összeüléséből alkotott Poór - 
Petrás és Rásonyi - Kemény pár dobogós helye reménnyel tölti el azokat, akik a 
magyar bridzssport felemelkedését az ifjúság mind szélesebb körű 
bekapcsolódásától várják.
A IV. osztályban 59 pár nevezett, s ebből hétről hétre 55-56 pár meg is jelent. Nyil
vánvalóan ez az osztály volt a leginkább heterogén; ebben a kategóriában versenyez
tek ifi válogatott-jelölt tehetségek, a versenybridzset egy-két évre megszakító rutinos 
játékosok, a nevezési határidőt lekéső magasabb minősítésű párok, valamint gyakor
lott társasági játékosok mellett tanfolyamon a játékkal csak most ismerkedő kezdő 
fiatalok egyaránt. Hűen tükrözik ezt a tényt az eredmények. A kategória legnagyobb
- negatív - meglepetését a legerősebbnek tartott Balázs - Csehó pár balszerencsés 
szereplése (24. hely) jelentette. A Rózsa - Dömyei pár megbízható versenyzéssel 
(valamennyi napon pozitív eredménnyel) rajt-cél győzelmet aratott. A két osztállyal 
feljebb kerülésért kiélezett küzdelmet folytattak Sallaiékkal, a Barkó-Reviczky, a 
Földesi-Klein és a fiatal Tóth-Valet párral. Végül ezt a célt rajtuk kívül a második 
helyezett Sallai - Juhász M. párnak sikerült elérnie. Kiélezett harc folyt a III. osz
tályba jutást jelentő 3-9. helyekért is, amelyek sorsa csak az utolsó napon dőlt el. 
Örvendetes volt figyelemmel kisérni néhány fiatal pár (Hegedűs - Wiener, Hegedűs
- Szálkái, Hegedűs - Keleti, Jalsovszky - Révai, Gerlits - Hídvégi, továbbá a kezdő 
tanfolyam még rutintalan, ám lelkes fiataljainak) fokozatos fejlődését, izmosodását a 
verseny-sorozat során. A későbbiekben még sok borsot törhetnek orrunk alá... 
Végezetül egy éles szlemm-felvételt szeretnék bemutatni, amelyek az. osztály utolsó 
játék-napján egyes pároknak az utolsó reménysugarat jelenthették a feljutáshoz Az 
alábbi kiosztásban a mezőny többsége megelégedett az egyébként reális 3 szán fel
vétellel. Voltak (kevesen), akik a biztonságosabbnak tűnő 5 kárót választották, s vé
gül örülhettek, hogy ült a pikk impassz, s így problémamentesen hozták a beli gé
met. Elkeseredettebb pontvadászok szlemmel kísérleteztek. A szemm esélye 
káróban vagy szánban teljesen azonos: a pikk impassznak ülnie kell, valamint a kör 
ásznak Keletnél kell lennie, hogy ne tudja kihagyni a király felé történő kör hívást, s 
így a beszorításhoz a felvevő be tudja állítani az ütésszámot. Ezt egyébként Kelet
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pikk közbeszólása nagymértékben valószí
nűsítette. A következő probléma, hogy me
lyik ellenfelet és mely színekben lehet be
szorítani, esetleg kétoldali beszorítással 
lehet-e teljesíteni.
Az egyik asztalnál a 6 szán felvételben a 
pikk 10 indulást üti Dél dámája. A kör hí
vást Kelet viszi az ásszal (ha nem vinné, a 
kárókra három színben reménytelenül be
szorulna), s a pikk visszahívásba esik Nyu
gat kilencese. A pikket tehát feltehetően 
csak Kelet tartja, s ez önmagában már elég 

A 1092 is. A kárók lehívására ugyanis Kelet leg
alább egy színt felad, ha mindhármat tartotta volna is eredetileg. Ha a kört adja fel 
(ahogy az aktuális leosztásban történik, hisz eredetileg sem tudta tartani), egyszerű 
kétoldali beszorításhoz jut el a felvevő az alábbi 5 lapos végállással:
Az utolsó káró lehívására Kelet kört, Dél treffet dob, s Nyugat szintén kénytelen 
megválni egy trefftől. A kör dámára viszont most Kelet kerül bajba, a pikk királyt 
nem dobhatja el, így a treff 7 lesz a 12. ütés. Ha Kelet tudta volna tartani a kört is, a 
treffet feladva az alábbi végállást alakíthatja ki:

Most az utolsó káró lehívásá
ra Kelet következetesen tref
fet dob, felvevő szintén,
Nyugat viszont kénytelen
kelletlen feladja a kört, s így 
a treff Á,K lehívására Kelet 
beszorul a nemes színekben.
Gyakorlatilag azonos ered
ményre vezetett volna, ha a 
kör ásszal történő ütést köve
tően Kelet kör visszahívással 
próbálkozik. A IV. osztály
ban a 28 felvevő közül 

(különböző magasságú szán és káró felvételekben) négyen tudtak 12-t ütni, igaz eb
ből hárman be is mondták a szlemmet, s nyertek ezzel 13-13 IMP-t. (Ezt a beszorítás 
változatot, melyet az angolszász irodalom compound squeeze néven ismer és ír le, 
magyarul pedig talán vegyes vagy összetett beszorításnak fordíthatnánk, játék köz
ben hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni vagy nem kellőképpen átgondolni, 
pedig ha odafigyelünk meglepően gyakran fordul elő.)
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VALOGA TOVERSENY1995
A Magyar Bridzs Szövetség a bevételeknél sokkal meredekebben emelkedő kiadá
sok miatt 1991-re az anyagi csőd szélére került. A helyzetet azóta szigorú anyagi 
intézkedésekkel sikerült stabilizálni, de a szűkös keretekbe nem fér többé bele a vá
logatottak anyagi támogatása. Ez pedig azt jelenti, hogy többé nem feltétlenül a 
legjobb magyar csapat képviseli színeinket a nagy világversenyeken, hanem az, 
amelyik ki tudja fizetni a verseny költségeit, vagy támogatót talál.
Az 1991-es írországi Európa-bajnokságra például egyáltalán nem volt válogatóver
seny. Pelikán József szövetségi kapitány állította össze a csapatot és talpalt ki egész 
jelentős összegű támogatást különböző cégektől. A Kovács M.-Linczmayer, 
Macskásy-Szilágyi, Dumbovich-Homonnay összetételű csapat végül a várakozástól 
elmaradva a 15. helyen végzett. Az 1992-es olimpiára volt válogatóverseny, amin a 
felforgatott összetételű TAURUS csapat vereséget szenvedett a Gál-Szász, Vikor- 
Winkler csapattól. Ez a csapat a Nikolits-Homonnay párral kiegészülve vett részt a 
salsomaggiorei bridzsolimpián, ahol csoportjában a 20. helyen végzett.
Az 1993-as, mentoni EB-re szóló kiküldetésért a Gál-Szász, Vikor-Lakatos, Szalay- 
Winkler összetételű együttes győzött a Macskásy-Szilágyi, Szappanos-Homonnay 
négyes ellen, majd az EB-n a 12. helyen végzett. 1994-ben nem volt felnőtt világ- 
verseny Európában, az albuquerque-i páros olimpia minden magyarnak túl messze 
volt.
1995 ismét EB-év, és az Elnökség kiírta válogatóversenyre hat! csapat fizette be a 
20 000 forintos nevezési díjat. A korábbi válogatottból a Vikor-Lakatos, Gál- 
Winkler (VIDEOTON), valamint a Dumbovich-Magyar, Linczmayer-Kovács M. 
(TAURUS) csapatokat kiemelték, és két hármas csoportba sorolták, előbbiekhez a 
Gárdos-Kerényi, Bíró L., Grieger Á, Reszler összetételű GÁRDOS, valamint a 
Szappanos-Szőts, Nikolits-Homonnay alkotta GAMAX csapatokat, utóbbiakhoz a

Jakab-Szilágyi, Gcrő-Gulyás (SAITEK), 
valamint a Kisgyörgy-Bartis, Széles-Varga
1. (KISGYÖRGY) csapatokat. Mindkét 
csoportban 48 leosztásos körmérkőzést ját
szottak, és a két első helyen végzett csapat 
további 48 leosztásban döntötte el a cso
portelsőség sorsát. A GÁRDOS csapat 
egyetlen IMP-vel maradt alul a V1DEO- 
TON-nal szemben, viszont súlyos vereséget 
szenvedett a GAMAX-tól.
A csoportdöntőben a VIDEOTON 6 IMP- 
vel nyert. A mérkőzést tulajdonképpen ez a 
leosztás döntötte el:

A  AD 
v -
♦ B864
* AKI09432

A  753 ----- -r-----  A K5
v D962 _T » B  10843
.  KI0732 %  K .  DOS
* 6 ___ ____  * B75

A B109642 
v  AK75
♦ A
* D8



BRIDZSÉLET

Mint látható, a 7 treff felvétel nagyjá
ból 50 százalékos esélyű (nehéz pon
tosan megmondani, mert az indító ki
játszás is befolyásolja). Az ellenvonal 
lapjai azonban az adott kiosztásban 
barátságtalanul voltak elosztva, így 
mikor Nikolits a kör indulás után azt a 
játékmódot választotta, hogy eldobta a 

pikk dámát plusz az egyik kis kárót körre, majd az asztali adukkal kárókat lopott, és 
végül lehívta a treff ász-királyt, kiadva azáltal a treff bubit, lelki elégtételként megál
lapíthatta, hogy az alternatív játékmód, a pikk impassz sem vezetett volna sikerre. 
Az ellenfél elégtétele viszont ennél nagyobb volt - ők nyerték a mérkőzést.
A másik csoportban tisztábbak voltak az erőviszonyok. A KISGYÖRGY csapat vi
szonylag sima vereséget szenvedett mindkét ellenfelétől, a TAURUS ugyancsak si
mán verte a SAITEK-et a csoportdöntőben. A válogatóverseny döntőjébe tehát a két 
kiemelt jutott, és 128 leosztásos mérkőzésen döntötték el, kik utazhatnak az Európa- 
bajnokságra. A két csapatjátékosai két generációt képviselnek.
Dumbovich Miklós, Kovács Mihály, Linczmayer Lajos és Magyar Péter társaikkal a 
hatvanas évek végén tűntek föl, és szinte egy csapásra a magyar versenybridzs leg- 
jobbjaivá váltak. Ma a legfiatalabb Dumbovich is elmúlt 45 éves. Lakatos Péter és 
Vikor Dániel annak a társaságnak a tagjai, amely jó tíz évvel később jelent meg a 
bridzsasztalnál, ők még csak harmincas éveiket tapossák. Hozzájuk csatlakozott a 
42 éves Gál Péter és Winkler Gábor, aki még húszéves (!) sincs. Két évvel ezelőtt 
még meglepetésnek számított, hogy az utóbbiak (Szász Györggyel és Szalay 
Györggyel) utazhattak az EB-re, ma már viszont inkább őket tekinthettük esélye
seknek.
A döntőben résztvevő két négyes egy-egy 
párja (Dumbovich—Kovács Mihály, illetve 
Gál—Winkler) bejutott a negyvenes döntő
be. A fiatalabbik páros világraszóló ered
ményt ért el: ötödik lett. Ennek megfelelő
en nagyon nagy küzdelmet és szoros 
eredményt lehetett várni a mérkőzéstől.
Az első 64 leosztás végén nem is volt nagy 
különbség. Az idősebbek 33 pontos előnyt 
szereztek. Az alábbi játszmában 
Dumbovich rutinszerű (mondja ő!) megol
dása 10 meccspontot hozott: ^

Zárt terem Nyílt terem
Vikor-Winkler Nikolits-Homonnay

1 A 1 A 1 A 1 A
3 A 4A 3 a 4 a
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Ny E K D
Kovács Gál Dumb. Winkler

U
P 1 szán 2+ P
P 3* P 4 a
körpassz

Nyugat a treff bubival kezdett, partnere ütött 
az ásszal, és visszahívta a színt. A felvevő a 
második ütést a királlyal vitte. A kör dámával 
asztalra ment, hogy kis adut hívjon, a jobb ol
dali ellenfél második királya ellen játszva. 
Dumbovich természetesen(?!) a királyt tette.
A felvevő ütött az ásszal, majd kis pikket hí
vott a kilences felé. Még mindig teljesíthetett 

volna, ha a kárót eltalálja, azaz Dumbovich szingli ászát feltételezve, mindkét kéz
ből kicsit játszik. Ehelyett azonban úgy érezte van esély rá, hogy az ász-dá-mát 
Nyugatnak osztották vagy második dámája van. Ennek megfelelően kicsit hívott a 
bubihoz, majd lehúzta a királyt... A döntő második fordulójában a fiatalok 15 pontot 
ledolgoztak hátrányukból annak ellenére, hogy elbuktak egy 80 százalékos 
nagyszlemmet, az ellenfél pedig bemondott és teljesített egy rossz esélyű 6 kárót. 
Dumbovichék tehát 18 meccsponttal vezettek, amikor még 48 leosztás volt hátra. A 
döntő 22. leosztásában Winkler lapja beliben mans ellen, Keleten a következő volt: 

Magyar Péter Észak helyén 
gyenge 2 körrel kezdett. Kelet 
kezével a legtöbben közbeszól
nának 3 káróval vagy 2 szánnál.
Az ifjú bajnok azonban rezze

néstelen arccal passzolt, és várta, hátha eljön 
az ő ideje. Linczmayer 2 pikkje természetes volt és kényszerítő egy menetre. A 4 
pikk bemondása után Gál kitett egy zöld kártyát (passz), majd mindhárman elkezd
ték visszapakolni a licitkártyákat a dobozukba. Pedig „a licitnek általában akkor van 
vége, amikor hárman passzoltak egymás után” - mondta Winkler. Egy pillanatra 
mindenki megállt, de miután meglátták, hogy piros kártyát (kontra) rak maga elé, 
folytatták a pakolást.
Gál elindult a kör ötössel (dublóból a kiseb
bet hívják). Az asztal még nem látszott na
gyon veszélyesnek, de a teljes kiosztás láttán 
már könnyen kitalálható, milyen ercdmény- 
nyel zárult a játszma: c®"
Linczmayer ütött a kör ásszal, kihívta a pikk 
dámát, amelyet az ász vitt. A kör királyt a 
felvevő ellopta. A treff dámával asztalra ju
tott, bekerítette az adu bubit, lehúzta a ki
rályt, majd treff ász, király, treffel kiadta az 
ütést, és terített: még egy káró az ellenfélé. 4 
pikk kontra teljesítve: 590. A másik asztalon 
Dumbovich a 2 kör indulásra 2 szánnál köz
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beszólt, és ezután Dél veszélyesnek ítélte a 3 pikk bemondását, tehát mindenki pasz- 
szolt. A felvevő ütött öt kárót és a pikk ászt, vagyis kettőt bukott 200-ért. 10 meccs
pont a gémet teljesítőknek. Azután Linczmayer teljesített még egy 5 kárót a kontrá
val, Winklerék háromszor elbuktak egy lehetetlen nagyszemmet, és jött a következő 
leosztás:
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Winkler 3 kárója első közelítésben hosszú szí
nű gémkísérlet, Gál elutasító 3 pikkje után a 4 
treff viszont kulcslicit és szlemminvit. Dél úgy 
érezte, elég erősen licitált, partnere két ásszal 
nem fog megelégedni a gémmel. A 11 ponttal 
induló, és hármas adutámogatással emelő Gál 

azonban nem akart kockáztatni, bár a két ász és a szingli káró elég sokat érhetett. 
Dumbovich 2 pikk, majd 3 szán licitje 16-17 pontos kezet mutatott ötös pikkel. Ko
vácsnak ennyi elég volt. Mindkét Nyugat a káró ásszal kezdett, és adura fordult. 
Winkler a kezében ütött, lelopott egy kárót, lejátszotta a pikk dámát, treff királlyal 
kézbe jött, leaduzott, majd treff ász, treff lopással próbálkozott. Miután a dáma nem 
esett, kiadott még egy kört. Dumbovich is a kezében vette a pikket, de azután rögtön 
treffhez nyúlt: király, ász, kicsi. Amikor erre Kelet kárót dobott, a felvevő lopott, 
káró lopással asztalra ment, lehívta az adu dámát, lopott még egy treffet, elvette az 
ellenfelek utolsó aduját, kör ásszal asztalra ment, majd a magas treffre eldobta a kézi 
rossz kört, és teljesitette a szlemmet. A káró kezdés megkönnyítette Dél dolgát. Ha 
Nyugat aduval támad, a felvevőnek a dámával kell ütnie az asztalon, és azonnal ká
rót kell hívnia. Ha jól megy el -- tehát a bubit teszi , az ellenjátékos üt az ásszal, és 
folytatja a pikket. A felvevő ezt a kezében veszi, lejátssza a treff királyt és az ászt, 
lop egy treffet a kezében, káró lopással újra asztalra megy, magasra lopja a trefljét, 
leaduzik és terít. 32 leosztással a vége előtt 46 meccspont volt Linczmayerék előnye, 
amelyet a következő 16 játszmában 62-re növeltek. Az utolsó 16 leosztásban a fiata
lok 18 pontot visszahoztak, de végül 42 meccspontos meggyőző fölénnyel a Taurus 
játékosai nyertek. A győztesek - joguk szerint - Szappanos Gézát és Szilágyi Lászlót 
hívták meg harmadik párnak a csapatba, vagyis június második felében ők képvise
lik majd Magyarországot a portugáliai Algavre-ben a nyílt csapat EB-n.

Homonnay Géza - Kelen Károly
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A vidék bajnoksága
Pécs és Miskolc ismét a legjobb

Április első hétvégéjén Kiskőrös adott otthont a nem fővárosi versenyzők páros- és 
csapatbajnokságának. Petőfi szülővárosa nagy szeretettel fogadta vendégeit, a ren
dezők pedig gördülékenyen bonyolították le a versenyt, amely a hagyományoknak 
megfelelően a párossal kezdődött és a csapaversennyel ért véget.
A páros versenyen 2x26 leosztásban 56 pár indult a győzelemért. A versenyt meg
győző fölénnyel a pécsi Bariné-Schweitzer kettős nyerte, akik a jelek szerint a leg
inkább képesek voltak jól kezelni a Colonia 
párosversenyen már megcsodált számítógépes 
program alapján készült kiosztásokat. A máso
dik helyen a fiatal Csobán-Molnár páros vég
zett, míg a bronzérmet a Kertész-Kalcsev duó 
szerezte meg. íme, egy kis ízelítő a páros
versenyről, osztó Észak, mindenki beliben:

Észak még csak megállta, hogy kétszínű ke
zével kezdeményezzen, de Dél már többnyire 
nem maradt csöndben Kelet erős licitjére az 
egyenlő szkór ellenére sem. Azok, akik több 
lehetséges jelentésű kétszínű közbeszólást ját
szottak, nem nagyon úszták meg 500 alatt. Az 
utolsó, teljesíthető felvétel É-D vonalon a 2 ká
ró, s ezt keveseknek sikerült megtalálni. K-Ny viszont csak nagyon szorgalmas cl- 
lenvonali segédlettel képes gémet teljesíteni, jóllehet ponterőben nincsenek messze a 
gémhatártól, ha éppen el nem érik.

A 27 együttest felvonultató csapatverseny 
igazi izgalmakat hozott. Láttunk néhány kitűnő 
megoldást és láttunk súlyos hibákat. Előbbiek 
nem adtak garanciát a győzelemre, utóbbiak 
nem vezettek szükségképp vereséghez.

A Kása hp., Csiky-Jónap összetételű miskolci 
csapat hatszor játszott az Árvay-Harsány i, Éliás- 
Szvitacs alkotta pécsiekkel az első asztalon, 
miután a körmérkőzéses selejtezőből mindkét 
csapat gond nélkül kiharcolta az „A” döntőben 
való részvételt. Árvay Gyula kitartóan küzdött 
az első helyezésért egyebek mellett az alábbi 
játszmában: =e>
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A licit Nyugat (Kása Mari) jó indulást választott, kitette a kör
É D hetest. A felvevő hosszú töprengés után az asztalról ki-

P csit tett, Kelet (Kása Miklós) a dámát adta. Dél(Árvay)
1 a * 2szan ütött a királlyal, és kis kárót hívott a dáma felé. Ha
3 szán Nyugatnak ezt van bátorsága kihagyni, minden gondja

*Blue club, lehet négyes is megoldódik, de beszaladt a királlyal, s feltételezvén,
hogy a kor 10 Délnél van, kis pikk hívással kísérlete

zett. Kézben ütött a bubi, s újabb káró hívás következett, amit Kelet kihagyott. A 
felvevő most pikk királlyal a kézbe ment, s minthogy erre Kelet kárót dobott, már 
nagy valószínűséggel sejthető volt az elosztás. A harmadik káró hívásra mind Nyu
gat, mind az asztal kört dobott. Kelet ütött és meghívta a treff bubit. Ha kört hív, Dél 
bukik. Hiába adja ki az ütést pikkel Nyugatnak, hogy az treffel kényszerhívásba ke
rüljön, előbb Nyugat lehívja magas kőrjét és pikkjét, vagyis ütnek két kárót, két 
pikket és egy kört. Ebben az állásban azonban Árvay kis treffet tett a kezéből, ütött 
az ásszal, s visszajátszva a treffet, üttette Nyugat királyát, megőrizve kezében a dá-
mát, az átmenetet a magas káróhoz.________________________________________
„Engem már borzasztó sok dologért letolt a partnerem - mesélte Széles Csaba - 
kaptam a fejemre jó játékért, rossz játékért, jó licitért, rossz licitért, de most először 
fordult elő, hogy megrótt azért is mert, úgymond, szabálytalanul hajtogattam össze a 
szkórlapot. ”

A másik - mondhatni döntő játszma - hőse Kása Mari, aki vesztett helyzetben sem 
adta fel a reményt. Az utolsó fordulóig a miskolciak még megőriztek valamelyes
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A KB8 -----g----- A 10 642 szett, ha nincs nagyobb baki, Pécs megszerzi a
¥ D852 ¥ AB9 győzelmet. Ekkor vették kezükbe a következő
♦ K4 K ^ gg2 lapokat: Már a licit sem volt éppen akármi:
* DB 104 P  A 987 É(K. Miklós) D(K. Mari)

4  7 1 A 1 szán
y KI04 2 a * 2 szán
♦ D l09765 3 ¥** 3 szán
^  ^ 2  *, lehet 3 is, **lehet 3 is, fogást keres

A vonalon 22 pont van jó fit nélkül, valójában 
semmi ok a gém bemondására. A természetes treff dáma indulás nem javítja a tel
jesítési esélyeket. Asztalon üt a király, káró ász, majd kis káró hívás következik. Ha 
a felvevő most eltalálja a bemenetelt, otthon van. De nem találta el, a dámát tette. 
Nyugat (Harsányi) ütött a királlyal, s folytatta a treffet. A második treff hívást Dél
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némi tűnődés után kihagyta. Ha Nyugat most átfordul körre, a felvétel bukik és Pécs 
nyeri a versenyt. De meghívta a treffet harmadszor is. Kelet hiába ütött a káró bubi
val, s hívott kis kört, a felvevő betette a kör királyt, s teljesítette az esélytelen 3 
szánt. A következő játszmában Kása Miklós hat kárót játszott, s a „bubi mögött ül a 
dáma” elv (elv?) alapján az asztali dubló ász-kilencessel (K, B, 10 a kézben) megta
lálta a harmadik káró dámát, ami a treff ász mellett még kiadó lehetett volna. A hat 
pikk bukhatatlan, de a zárt teremben nem mondtak szlemmet. Ez a három szán és a 
rossz, de teljesített szlemmfelvétel meghozta Miskolcnak a győzelmet.

Kitzbüheli közjáték
Falus Gábor a vidékbajnokságon, két forduló 
közötti szünetben kezembe nyomta a következő 
leosztást, mondván:Kitzbiihelben játszotta, s 
hogy Délként teljesítsem a három szánt, Kelet- 
Nyugatként pedig buktassam meg a felvételt!
A páros licit így hangzott 

É D
1 v 1 szán
2 A 2 szán
3 szán

Nyugat a treff dámával indul, Kelet üt, s kis 
pikket hív vissza. Dél ízlése szerint a kilencest, 
vagy a hetest teszi, Nyugat fed, Észak üt az ász- 
szal, s most az olvasóé a pálya.

Aki nem akarja tudni a megoldást, az a következőket fedje le, s úgy tanulmányozza 
a kiosztást! Tehát, lehet? Akkor előre!
Dél játékterve az lehet, hogy treff visszahívásra Nyugat a piros színekben beszorítja 
partnerét. Kelet ugyan két treffre dobhat pikket, de a harmadikra nem, mert megkap
ja az ütést körrel, s csak kárót tud hívni, oda a buktatás. Ennek ellenszere, ha Nyugat 
önmérsékletet tanúsít és kis pikket hív vissza.
Ezzel látszólag ütést ad, viszont visszanyer két ütést, lerombolja a beszorítási tervet 
és buktatja a felvételt.
A felvevő ugyan lehívhat hat ütést a piros színekben, de Nyugat kezében ott marad
nak a magas fekete lapok, Kelet pedig tartja mindkét piros színt és pikkel át tudja 
adni az ütést partnerének. Tessék utánaszámolni!
Az asztalnál egyébiránt Dél haditerve járt sikerrel, Nyugat „fegyelmezetten” lehívta 
treff ütéseit a kétségbeesésbe kergetve ezzel partnerét.
A jelek szerint Nyugat nem olvasta Csepeli Miklós „Óvakodj a partnertől!” című 
írását a Bridzsélet legutóbbi számában.

A A2 
v AD632
♦ K62 
A 982

A KB84 -----^ --------  A 10653
v 98 _ T v B1054
♦ 84 Ny K ♦ B1032
A ADB64I__ _ ____  A K

A D97 
v K 7
♦ AD75

-  A 10753
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Bridzs Győrben
Tavaly Győrbe költöztem - dáma után jön a bubi ahol pezsgő bridzséletet talál

tam. 1995. január 25-én alakult meg a Győr Megyei és Városi Bridzsegyesület, a 
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ bridzsklubjának jogutódjaként. Az elnök 
Vaday Péter, a titkár Kiss Szilvia, az elnökség tagjai Bánki Zoltán, dr. László Má
tyás, Varga László. Az ellenőrző bizottság vezetője Csamogurszky István, a pénz
ügyeket Láng Ildikó felügyeli. A néhány éve szerveződött klub tanfolyamokkal, 
tagtoborzással létszámát 38 főre növelte. Jelenleg keddi napokon 1530-2100 között, 
általában 6-8 asztalon folyik a heti Mitchell villámpáros az Árpád utca és a Czuczor 
Gergely utca sarkán lévő un. „régi színház” épületében. A színvonal elmarad a pesti 
villámpárosokétól. Most folyik az áttérés az ős-standard használatáról a dallasira. 
Győr a vidéki bridzsközpontok között az aktív játékosok létszámát tekintve előkelő 
helyet foglal el, az 1994. évi hazai mesterpontlista „top 30”-ában pedig két győri is 
található. Az egyesület rendszeresen versenyző játékosai (Balogh Szabolcs, Bánki 
Zoltán, Biborka Tamás, Vaday Péter) már komolyabb sikereket is elkönyvelhettek, 
többek közt 29 pont előnnyel, veretlenül nyerte a Győr-Budalakk a budapesti CSB 
csütörtöki II. osztályát. Ősszel találkozunk az I./B-ben.

A második vonal (Bodor Tamás, Csamogurszky István, Dobó Zsolt, Kiss Szilvia, 
dr. László Mátyás, Marosi Árpád, Munkácsy István, Papp László, Varga László, dr. 
Vétek Lajos, Zombori György) már jóval kevesebbet jár országos versenyekre, míg 
a többiek szinte elvétve.

Az egyesület legeredményesebb játékosa Balogh Szabolcs 29 éves tanár, az 1994. 
évi mesterpontlista 19. Helyezettje. Az 1995. évi IBBF nyílt páros 6. helyéhez a ver
seny 1. fordulójában lejátszott 16. leosztás tipikus párosverseny-bemondása is hoz
zájárult: Ny indul, K-Ny beliben végig passzol.

A A74,
¥ AB76
♦ KI 096
♦ AB

É
(Bánki Z.) 

(Balogh Sz.) 
D 

A 9
v KI082
♦ ADB
+ KD865

1A - 'lA
2 szán’ - 3 +
3 v - 4 szán1 * 3 4
5+ 5 - 5 a6
5 V7 - 6 szán*

1 - erős, 17
2 - 4  kontroll
3 - 17-19FP, egyenletes
4 - 5  Ászos ászkérdés
5 - 0-3
6 - van kör dámád?
7 - nincs
8 - é n  bemondom, te csináld meg
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Szabolcs az „ice-cold” 6 kor helyett (+980 vagy +1010) a 6 szánt (-50, +990 vagy 
+ 1020) választotta. A lejátszásról nincs mit mondani, mivel az cl lenjátékosok pikk 
király indulás után a treffekre és a kárókra köröket dobtak, a kör Dáma esett...
+ 1020. A parti 88,51 %-ot ért. Az 1995. 
évi országos páros I6-os döntője 43. 
leosztásánakménye nagyban hozzájárult a 
4. helyezésünkhöz, i®"
Dél indul, K.-NY beliben 
D Ny É K
passz passz 2♦* 3 4**
passz 3 szán körpassz
* - 11 -16tP, háromszínű, rövid káróval 
** - kizárták, de már volt katona ...
Szabocs a pikk tízessel indult, és néhány 
perccel később már be is írtuk a +200-at.
Treff kezdés hasonló eredményt hoz, míg 
a kör... Dolgozott a precíziós treff.
Egyesületünk híd-szerepet kíván betöl
teni a megye és Nyugat-Magyarország bridzséletében regionális versenyekkel, kap
csolatot tervezünk a felvidéki és a burgenlandi egyesületekkel. 1996-tól rendszeres 
győri bridzsversenyt szándékozunk rendezni, várhatóan a főiskola (leendő egyetem) 
lesz a helyszín. Utánpótlási lehetőségként is leginkább a főiskola kínálkozik szá
munkra. Várunk mindenkit ’96-ban, június végi versenyünkön. Bánki Zoltán

MI ŐK

ÁLLAMI NYOMDA
Részvénytársaság

1 1 0 2  Budapest, Halom u. 5. Tel.: 2 6 0 -1 5 3 5  
Leporelló és Nyomtatvány Üzlet Tel.: 2 6 0 -0 9 0 4  Fax: 26 0 -6 1 2 7

^  ^  /" 'V  •  Ü zle ti nyomtatványok
Zmá zLd v /  •  Számítógépes leporellók

•  Részvények, kötvények, jegyek, 
7 SZÁN A NYOMDAIPARBAN utalványok

• Reprezentatív megjelenésű 
nyom dai termékek

•  Plakátok, képeslapok

A D109x 
¥ Axxx 
♦ -
A AKxxx

A Axxx ----- t-----  A KxE¥ K.xx K ¥ DBx
♦ Kxx p  ♦ DBlOxxx
A 1 Oxx ________  A DJ

A B8x
¥  X X X

♦ Axxx 
A 7xx
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Tapsi Hapsi Sopronban
Arm ányos A rlá n y  köztudottan  szereti a j ó  
fala tokat és a kellem es brídzsjá tékot, e lhatá
rozta tehá t h o g y  m árcius közepe táján ellá
togat a nevezetes m agyar városba, Sopron
ba. Itt a  versenynek o tth o n t adó  hotelt 
vendégszerető kiskocsm ák serege övezi, Ar- 
tány tehát kedvére hódo lha to tt szenvedélyei
nek.
Versenyszünetben nap nap után végigette az 
étlapokat, m ódjáva l sé tá lga tva  gyönyörkö
dött az ódon belváros szépségeiben, s  kedvét 
még az sem  szegte, hogy k irándulására  csu
pán Tapsi H apsit tudta p a rtn ern ek  m eg
nyerni. V ictor M ollo úr ugyanis nem  tudott e 
kirándulásról, s  A rlány jo b b  erőt nem  talált 
magának. A z  első  fo rdu lóban  nem  estek 
szenzációs dolgok, A rtányék  úgy 57  száza 
lékkal a 15. hely  körül tanyáztak. A m ásodik  

fo rdu lóban  aztán jö t t  a feke te leves .
Artány az /. leosztásban D él helyén két 
passz után a következő la p o kka l egy körrel 
nyitott á lta lános m ansban:

* - y K  B 8 5 4 , * B 8  4 ,* D  B  10 9 2

K ényesebb ízlésű  elem zők erre  azt m onda
nák, hogy ez a lap nem fe lté tle n ü l induló  
erő, kivált nem  azonos szkórban, de A rtányt 
ilyetén e lem zők  nem igen szo k tá k  zavarni. 
N yugat egy  p ikke l közbeszólt, É szak (Tapsi) 
emelte a kört, Kelet három  tre ffe l folytatta, 
amit A rtány m egkontrázott.
Nyugat három  kárójára Tapsi adott büntető  
kontrát, K elet három p ikk re  korrigált, s  
Tapsi a so r  végén újfent kontrázott. A rtány  
már látta, hogy az aznapi reggeli túlságosan  
m egfeküdte a  gyomrát, s  gyen g e  kezével fö 
lös op tim izm ussa l licitált, de itt m ár nem  
volt visszaút. Tapsi a tr e f f  hetessel kezdte a 

já tékot, s  fe lte rü lt az asztal, am ely  ném i re
ményt ébreszte tt Artányban.

Ezeket a lapokat látta:
A fe lvevő , aki egyéb
iránt a h e lybé li m e
zőny egyik  leg jobbja  
volt, ü tött a z  ásszal, s 
eldobott egy  kö rt a  kezéb ő l M a jd  - óva tos  
ijjú lévén - káró t hívott az ászhoz és  lopo tt 
egy kis káról. M ost kis treffel fo ly ta tta , am it 
kézben a p ik k  tízesse l lopott. Tapsi fe lü llo p ta  
a királlyal, leh ív ta  a p ikk  ászt, a m ib e  a  kör  
nyolcast kap ta  Artánytól. „Aha, k ö r  itsz- 
királya van a  p a rtn ern ek"  - g o n d o lta  nem  
egészen a lap  nélkül, s  a kör tízessel fo ly ta tta  
a já téko t. A r tá n y  grim aszolt egyel, a m ire  a 
felvevő fe d d ö le g  nézett Tapsira, m a jd  Ar- 
tányra és szó lt: ,,m it akarsz, ez volt a  j ó  h í
vás!" D áma, király, ász következett, m a jd  a 

fe lvevő  le lo p o tt m ég  egy kárót, a t r e f f  k irá ly 
ra eldobta  vesztő  körjét, amit Tapsi ugyan  
ellopott, de a z  u to lsó  ütése a káró k irá ly  m a
radt.

A 9 3 2 
v D 7 
♦ 3
+ A K 8 6 5 4 3

A végeredm ény után Artány kén yte len  volt 
elnézést kérn i laza licitjéért és k ivá ltkép p  a 
kör nyo lcas dobásért. M indez te lje sség g e l 
alkalm as vo lt Tapsi m egzavarására.

Ez volt a te ljes kiosztás:
A A K  6 5 4 
¥ 10 9 2
♦ K  10 9 7
*  7

a DB in  8 7 g a 9 3  2

y A6 3 Ny K VÖ7
♦ A D Ó S  2 J ♦ 3
* - } * A K 8 6 5 3

A -

¥ K B 8  5 4
♦ B 8 4
*  D B  10 9 2
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A z  indulás nemes fe la d a ta  Tapsira  hárult, 
a k i j ó  érzékkel já tszo tta  k i  a  ká ró  királyt, s 
e z t a z  aszta lt látta:
A K 8 4 *  DB 754* 7 3 * A  K 9  

Felfedezvén, hogy a k á ró  fo ly ta tá sb a n  
n in c s  fantázia, Tapsi p ik k e t h ívo tt. A  felvevő  
ig y  bekerítvén a p ikk  d á m á t, lem en t trejfel 
a z  aszta lra  és körb een g ed te  a k ö r  dámát. 
M in d e n k i kicsit tett. A fe lv e v ő  m o st lehívta a 
t r e f f  á sz t és a treff k ilencest. A r tá n y  ütött a 
d á m á va l, káról h ívo tt Tapsi király
b u b ijá h o z . Leütötték a n é g y  ká ró t és csom a
g o lta k .

E z  volt a teljes kiosztás:
♦  A B 9 
¥ A 9
♦ D 10 8
A B 10 7 6  2

A D  6 5 g A 10 7 3 2
v 1 0 6 3  N K ¥ K 8 2  
♦ 9 6 5  2 | ♦ A K B  4
* D 8  3 U * 9  3

A K 8 4  
¥ D B  7 5 4
♦ 7 3 
* A K 9

- B ocsáss meg p a r te r ,-  s zó lt Tapsi fe l 
m u ta tv a  a kör királyt - e g y  ü tés t benne 
h a g y ta m .

- K étségkívül - így A r tá n y  - d e  nem  most, 
h a n e m  néhány partiva l ko rá b b a n .

-E zt m ire véljem? - k é rd e z te  Tapsi harcia-

- Talán ha  visszaem lékszel a z  e lső  leosz
tásra....

- Ú gy érted. Én hibáztam  abban  a  p a rti
ban, am ib en  elindultál egy vaca kka l és m eg
kérted  a  kört, m ost viszont, a m iko r  nem  
ütöttem  a  kö r  királlyal, nem  adtam  ütést?  
A rtá n y! L e  kellene szo kn o d  a m értéktelen  
za b á lá sró l!

- Ig a za d  van - m ondta A r tá n y  lem ondóan  
- tén y leg  fogynom  kellene kissé.

Tapsi g y a n ú i fogott. A r tá n y  nem  a z a já té 
kos, a k i c s ú f  fo lto ka t h a g y  a z életrajzán. 
Licitben  m egenged  m agának n ém i já n tá zia -  
dús lazaságot, de a lejá tszásban  nem  szo
kott tévedni. Tapsi a köve tkező  kiosztásban  
aszta l lett, így  volt ideje eltűnődni. H a  beüt 
a kö r  k irá llya l, a fe lvevő n ek  le tt vo lna há
rom p ikk , négy kör és kél t r e f f  ütése, m ert a 
káró  d á m a  m ég  védett volt. íg y  viszont m eg  
kellett já ts za n ia  a tr e ff  d á m a  esését,(vagy  
azt, h o g y  K eletnél harm adik) m ert m ás esély  
nem  m arad t.(H a  eleve K ele th ez teszi a kör  
királyt, és kö r ász-kis kört já tsz ik , bizton  
teljesít, d e  ez elég kockázatos m egoldásnak  
látszott, m ert a tre ff m ég  j ó  lehete tt.) Tapsi 
go n d o la tb a n  m ár m egveregette  sa já t vállát a 
kör zsen iá lis  kihagyásáért, a m iko r  em lékei
ben fe lb u k k a n t az első p a rti é s  a  kö r  hívás.

- Jesszusom , p ikkre b u ko tt vo lna ! - visított 
fe l v éko n y  nyúlhangján. A z  e llen fe lek  döb
benten  fo r d u lta k  felé.

- J ó  reg g elt! - m ondta A rtá n y ,m a jd  a p in 
cért h ív ta , és rendelt n éh á n y  szalám is  
szendvicset, valam int egy n a g y  ko rsó  sört.

sa n .

A 23. játszm ában a k ö v e tke ző  la p o k  ju to t
ta k  Tapsinak:

A 1 0 7 3 2¥ K 8 2 4 A K B 4 *  54  
A  lic it így hangzott:
É  K  D N y

- /¥ P
1 szá n  P 2 * P
2 szá n  P  3szan K ö rpassz
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Egy m esterjátékos tűnődései
Szilágyi László kétségkívül egyike legjobb játékosainknak, s habár ma is majd' min
denki Lacikának szólítja, korban haladva, tapasztalatban gazdagodva benne is egy
re kevesebb a lacikás vonás. Mindenesetre, ha mondandója van, azt érdemes figye
lemmel követni. Most volt, és a nyilvánosságnak szánta. Szerkesztőségünk sok 
tekintetben nem ért egyet a mesterjátékossal, (bárha a Colonia- és a vidékbajnok- 
ság-párosverseny kiosztásai minden aggodalmát igazolni látszottak,) de amiről szól, 
az mindenképpen közérdeklődésre tart számot. Gondolatait itt összegezzük:
Már jó ideje tűnődöm a számítógépes kiosztások, illetve számítógépes kiosztásokkal 
lebonyolított versenyek természetrajzán, s - úgy hiszem - olyan tapasztalatokra tet
tem szert, amelyeket érdemes megosztani a bridzsező közvéleménnyel. Az köztu
domású, hogy a számítógéppel előre elkészített leosztásokkal rendezett versenyek 
mind gyakoribbak. Mostanában már a nagy csapatversenyeket is előre kiosztott 
játszmákkal szervezik, a párosversenyeket pedig lassan már mindenütt így készítik 
elő. A dolog nekem is olyannyira tetszett, hogy ifjabb koromban - jóllehet nem va
gyok éppen számítógépes szakember - magam is írtam osztóprogramot. Alighanem 
primitív volt, olyan, mint a Commodore VC 20-as masina, amire írtam. Ám emléke
zetem szerint bevált, vagyis az én programom szerint osztott játszmákban - érzésem 
szerint nem volt több szingli, nem volt több hat-hatos elosztás, nem volt több hátul
ról eső magános, avagy másodlagos figura, mint általában szokott lenni. Midőn 
azonban a számítógépes kiosztások gyakorlata kezdett járványszerűen elterjedni, 
többedmagammal észrevettük, hogy valami nem stimmel, a kiosztások túl gyakran 
nem követik - hadd mondjam így - az élet rendjét, túlságosan sok különleges elosz
tás zavarta meg a játékot. A panaszok okán a Bridzséletben statisztikák jelentek 
meg, amelyek egy-egy verseny kapcsán végül is hitelt érdemlően mutatták be, hogy 
a számítógépes kiosztások nagyjában és egészében követik a matematikai eloszlási 
valószínűségeket, például amikor a gép szinglit osztott, leggyakrabban a királyt és a 
hármast választotta egykének, de a többi lappal sem kivételezett. Eddig ez rendjén is 
van, csakhogy tovább gondolván a helyzetet, az senkit nem érdekel (néhány kivéte
les esettől eltekintve), ha a szingli király impasszban ül, mert az nem olyan feltűnő. 
Az ász mögött ülő szingli király azonban a teljesítés szempontjából sokkal fonto
sabb eset, s ez már - érzésem szerint - az indokoltnál gyakrabban fordult elő a kiosz
tásokban, viszont a statisztikák erről már nem szóltak. Ez a dolog egyik része. Sok
kal fontosabb azonban, hogy a kiosztások manipulálhatók. Évekkel ezelőtt vettük 
észre többedmagammal, hogy az ausztriai versenyeken az itthon általában jó fegy
vernek bizonyult "gyenge kettes" licit csaknem mindig rossz íráshoz vezetett. A 
dolog érthetetlennek tűnik mindmáig, csak egyetlen összefüggés látszik magyaráza
tot adni, jelesül az, hogy a számítógépes leosztásokból eleve azokat választották ki, 
amelyekben a gyenge kettes alkalmazása csak rossz eredményre vezethetett. Ez az
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osztrák versenyzőket akkor nem sújtotta, mert akkoriban ott még nem játszották a 
gyenge kettest. Nem szeretném, ha úgy értelmeznék szavaimat: a versenyek rende
zői bárkivel szemben is akarják, vagy tudják manipulálni a kiosztásokat. De valami
lyen szempont alapján ki kell választani azt a 30-40-60 leosztást a gép által készített 
2-300-ból, amelyet a versenyzők játszani fognak. A Bermuda Kupa döntőjében 
aligha fognak csupa unalmas négy kör plusz egyeket az asztalra vinni. Valószínűnek 
tartom, hogy a nagy csapat- és párosversenyek kiosztásainak tekintélyes részében 
úgy irányítják a leosztásokat, hogy a közönség, a sajtó és persze maguk a játékosok 
is jól szórakozzanak. A kiosztások ellenőrzésekor például átrakhatnak egy-két figu
rát, vagy meghosszabbíthatnak, megkurtíthatnak egy-két színt, s a verseny máris ér
dekesebb lesz. Ezt én helytelenítem. A hazai versenyeken szerzett tapasztalataim is 
ellentmondásosak, amennyiben úgy érzem, vannak igen jól sikerült számítógépes 
leosztás-sorozatok, s vannak igen rosszak is. És ez a megítélés teljesen független 
attól, hogy az adott versenyen magam jól játszottam-e, vagy sem. Ahhoz természe
tesen általában nem fűződik érdeke a rendezőknek, hogy a bridzsezők valamely 
csoportja javára alakítgassák a már kiosztott lapokat, de azért lehetségesek ilyen 
speciális esetek is. A rendezőknek például fontos lehet, hogy, sokan induljanak va
lamely versenyen, s ezt talán azzal is elérhetik, hogy túl sok furcsa kiosztást vesznek 
elő. Úgy vélem, ez a gyengébb játékosok érdekeit szolgálja, mert külön öröm 
elsőosztályú nagymester felvételében kontrával hármat-négyet buktatni, jóllehet ez 
csupán azért volt lehetséges, mert a sors (vagy a rendező) egy kézbe adta a kinnlevő 
valamennyi adut, s figurális erőt. Sikereink helyére pedig rendszerint szívesen visz- 
szatérünk, így lehet népes a mezőny.Ismételten hangsúlyozom csupán érzésekről 
van szó, minderről nem készítettem statisztikát, valójában csak hangosan gondolko
dom, s eszem ágában sincs bárkit megbántani, pláne gyanúsítgatni. Mégis, aggó
dom, mert az előre kiosztott játszmák sokkal csúfabb dolgokra is alkalmat adhatnak. 
Néhány éve Keszthelyen rendezték a nagy Philip Morris párosverseny egyik fordu
lóját, s ott egy lengyel pár egyik kézben 12, másikban 13 ponttal a következő licitet 
és lejátszást produkálta: egy treff-egy szán. Ez lett a felvétel, majd a felvevő a kézi 
A, D , I (),x- asztali x,x,x, színt egyetlen egyszer sem hívta a játék során, viszont a 
végállásban annak a kéznek adta ki az ütést, amely kénytelen volt belehívni ebbe a 
villába. Természetesen ott volt a K, B, s egyebek. Az egész mezőny három szánt 
bukott háromszor-négyszer, vagy ahányszor illett, csak ez a pár állt meg, s ütött he
tet. Hozzá kell tennem, ha az ellenvonal lapjai kissé másként fekszenek, a felvevő 
kilencet-tízct üt. Nincs kétségem afelől, hogy ez a lengyel pár ismerte előre a kiosz
tást. De ez egy dolog. A másik dolog az, hogy lehetséges: valamiképpen szert tettek 
az eredeti feljegyzésekre. Ha az asztalnál osztják a lapokat, ilyesmire sokkal kisebb 
a lehetőség. Mármost számomra mindebből csak az következik, hogy valamiképpen 
javítani kell a számítógépes kiosztási programokat, vagy pedig célszerű a kiosztáso
kat alaposabban kell ellenőrizni, mielőtt valóban a versenyasztalra kerülnek! így in
kább a tényleges teljesítmény dönti majd el a versenyzők sorrendjét.
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Unalmas egyenletes kezek
Kalandok a Colonia pároson

Az idén harmadik alkalommal rendez
ték meg a Colonia Biztosító Rt. által 
támogatott páros versenyt. Nem panasz
kodhattunk, hogy sok az unalmas e- 
gyenletes leosztás.
A rendezőnek az első kiosztássorozat 
túlságosan egyhangúnak tűnt, ezért ké
szíttetett gépével egy második sorozatot, 
hogy a dolog izgalmasabb legyen. Sike
rült. Rengeteg szélsőséges elosztású 
kézzel találkozhattunk. Átlagban két 
szingli volt egy leosztásban. A baj az, 
hogy ezzel a leosztások nem lettek ér
dekesebbek, a játékosoknak arra kellett 
ügyelniük, hogy elkerüljék a buktatókat.

Példa az alábbi leosztás:
A 107543 
¥ A
♦ A54
* 7643

A AK.D962 É *- 
¥ K7653 ]\y K * 102
♦ 7 ’ D ♦ KD1092
* 1 0  ------------- * ADB852

A B8 
¥ DB984
♦ B863
* K.9

Keleten és Nyugaton is 4-4 vesztős kéz 
található. Némi szerencsével le lehetett 
állni 4 pikkben és sikeres játékkal leg
alább egyszer el kell bukni.
De ez már inkább szerencsejáték volt, 
vagy fogalmazzunk így: az egész me
zőny a számítógép játékszere volt.

Pedig az unalmas egyenletes leosztások 
is lehetnek tanulságosak, tanúság rá a 
következő kiosztás. Dél helyén kicsit 
optimistán 4 pikket mondtam, a követ
kező lapokkal:

A A652
¥ AD5
♦ 1085
♦ A62

A B9 £  ADI08
¥ KB 104 Ny K ¥ 963
♦ KB63 ‘ D ♦ 942
* D105 -------------  *  8743

A K743
¥ 872
♦ AD7
+ KB9

A licit:
É K D Ny
1 * P 1A kontra
2 a P 4a
Indulás: kör B
A licit alapján eliminációt készítettem 
elő Nyugat ellen, akinek várható kiosz
tása 2-4-4-3 vagy 2-4-5-2 körülbelül 10 
figuraponttal. A kör impassz sikerült, 
pikk A, pikk K (az aduelosztás nem le
het rosszabb 3-2-nél mert akkor elbu
kom a felvételt), majd kör az ász felé 
remélve, hogy Nyugat szundikál és 
legkisebb lapját játssza ki, vagy eleve 
nála volt a kör KBT9. Szerencsére Nyu
gat a legkisebb lapját adta így kör ász- 
kőrrel kiadtam neki az ütést. A felvétel 
eldőlt. Az egyszerűbb változat, hogy 
Nyugat belehív a káró vagy a treff vil-
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Iába. Ha treffet hív (az asztalnál ez tör
tént) lehívom az összes treffet és az 
asztalról a káró tízest hívom, kiengedve 
az ütést Nyugatnak, aki újra eliminált 
helyzetbe kerül. Ha Kelet a tízest fedi ez 
nem változtat a helyzeten, a dámával 
engedem ki az ütést.
Ha kárót hív, vagy kicsit teszek az asz
talról vagy a tízest. A lényeg, hogy a ká
ró KB9-ből kettő Nyugatnál legyen, (ha 
ötös a kárója ez sem szükséges). 
Megütöm a kárót vagy a tízessel vagy a 
dámával és káró ász- káróval újra Nyu
gatnak adom ki az ütést. Ha Nyugat

egyből dob-lopot hív, az asztalról kárót 
dobok.
Ha ezt Kelet ellopja, kezemből is kárót 
dobok, majd amit Kelet hív, azt meg
ütöm és káró ász-dámával hozom Nyu
gatot vert helyzetbe. Ha Kelet is dob a 
dob-lop-ra, kézben ellopom, majd treff 
ásszal asztalra megyek és a káró tízessel 
hozom Nyugatot ütésbe, aki vagy a ká
ró, vagy a treff villába kénytelen bele
hívni.
Oh azok az unalmas egyenletes leosztá
sok! Ön melyiket játszotta volna szíve
sebben?

EBL híradó
A legutóbbi nagy versenyeken az Európai Bridzs Liga Végrehajtó Bizottsága több 
ülést is tartott, amelyen egyebek mellett az alábbiakról tárgyaltak, illetve döntöttek: 
Jósé Damianit a Bridzs Világszövetség elnökévé választották, így ő EBL elnöki 
tisztéről leköszönt. Helyére a holland Boekhorst jelölése várható.
A használható licitrendszereket illetően az EBL elfogadta a Bridzs Világszövetség 
lapjában publikált irányelveket.(16 oldal) Ezek ismertetésére lapunkban most nincs 
hely, akit a szabályok érdekelnek, az angol nyelvű szöveg rendelkezésükre áll az 
MBSZ verseny termében.
A portugáliai az Algavre-Vilamoura-ban, június második felében sorra kerülő csapat 
EB-re 30 férfi és 21 női együttes nevezését fogadták el.
A seniorok számára kiírt versenyeken a jövőben csak az 55. évüket betöltött játéko
sok szerepelhetnek.
Az idén augusztus 11-13-án Gent-ben első alkalommal ifjúsági páros világbajnok
ság lesz, és jövőre Cardiff-ban rendezik az ifi csapat EB-t.

Felhívás!
Pécsi sporttársaink kérik azokat a versenyzőket, akik ezidőszerint boldog, de nem 
igazán felelősségteljes birtokosai az egykori Felszabadulás Kupa, ma Tenkes Kupa 
elvileg vándordíjként szolgáló emlékplakettjeinek, valamint azokat a versenyzőket, 
akik a Mecsek Kupa vándordíját őrzik immár illetéktelenül, szolgáltassák vissza a 
díjakat a kiíró pécsi bridzsklubnak! A pécsiek előre is köszönik az illetők előzé
kenységét.
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GYŐZZÖN A JOBBIK! DE MIÉRT TITOKBAN?
Schopenhauer szerint minden új dolognak több fázison kell átmennie: az első az, 
amikor küzdenek ellene; az utolsó, amikor természetesnek tartják. Alighanem ez 
lesz a sorsa a Kelen Károly javasolta újításnak is, amelynek lényege, hogy a bridzs- 
versenyzőknek - egy számítógépes program jóvoltából - a verseny valamennyi sza
kaszában tudomásuk lehessen a mindenkori állásról. Egyelőre az ellenzők tábora a 
hangosabb, de ez véleményem szerint csak átmeneti állapot. Mert nem igazán jó el
lenérv, hogy ily módon a rosszabbul álló fél egy ”brahis” fölvétellel esetleg meg
előzi az enélkül jobban végző ellenfelet. Hogy miért nem ”ül” ez az ellenérv? Hát 
kérem: az angolok igazán minden tekintetben a ”fair play” szabályait alkalmazták a 
különféle sportbéli jogok és jogtalanságok meghatározásakor, s tudomásom szerint 
ezt tették az egyéb nációhoz tartozó jogszabály-alkotók is, de azt soha senki nem írta 
elő, hogy egy-egy teniszező vagy labdarúgó, kosár- vagy vízilabdázó, röplabda
vagy jégkorong-játékos úgy játsszék egy-egy mérkőzés hajrájában, hogy nem ismeri 
a gém-, pont- vagy gól állást. Ezekben a sportokban egészen természetes, hogy a hát
rányban levő ellenfél mindent elkövet az állásnak számára kedvezőbbé tételéért. 
Miért ne volna így a bridzssportban is, ha egyébként a versenyzők semmiben nem 
vétenek a szabályok és a sportszerűség ellen?
A Kelen-féle javaslat életrevalóságát egyébként meggyőzően igazolta az élet. Szá
mos esztendőkkel e mái vitának előtte volt egy csehszlovák-magyar bridzs- 
csapatverseny, amelynek során az utolsó leosztás előtt az ellenfél valamicskével, 
nem egészen gémnyi előnnyel jobban állt a mieinknél. Nálunk a nyílt teremben 
Szendrey Gyuri ült Délen, az osztó pedig Nyugat volt, aki passzolt. További két 
passz következett. Gyurinál épp csak egy-két pont hiányzott az induló erőhöz, s már 
ő is éppen passzolt volna, amikor a zárt teremből sugárzó ábrázattal előjöttek az el
lenfelek, s mögöttük elszontyolodva a magyarok.
Szendrey Gyuri megértette: odaát összedobták a lapokat. Ha ő is passzol, az ellenfél 
győzött. Tehát passz helyett három szánt licitált, s mivel (jó kapusnak szerencséje 
van!) sikerült is teljesítenie, végül a magyar válogatott nyerte a találkozót. Azóta 
még senki nem tett Gyurinak szemrehányást, amiért a végső leosztás előtt utánajárt a 
mérkőzés állásának, s ehhez igazította játékát.
Mármost vajon állíthatjuk-e, hogy a csehszlovák csapat jobb volt, s mieink csak sze
rencsések? A jobbik” fogalmához nem tartozik-e hozzá a körülményekhez való 
gyors, okos alkalmazkodás is? S minden más sportolóval ellentétben miért éppen a 
bridzsezőnek tilos tudnia, mihez is kell alkalmazkodnia?
Persze, egyetértek: győzzön a jobbik - de miért titokban?

TÍMÁR GYÖRGY
(rövid i-vel, író, nem doktor,nem képviselő és nem kisgazda)
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Padovai anziksz
•

Padova csodás szép olasz városka, s versenyei sem akármiért híresek, nem véletlen 
tehát, hogy az idei tél végi, kora tavaszi versenyre népes magyar küldöttség látoga
tott el. A Szilágyi-Jakab, Gerő Gulyás összetételű együttes tisztes eredményt ért el, 
amennyiben tizedikek lettek a csapatversenyen. Szilágyi László két partit őriz emlé
kezetében Szt. Antal városából, amelyeket most okulásul közreadunk. Az egyik egy 
indítókijátszás-feladvány Nyugat számára: A B x x
A licit a következőképpen alakult: ¥ _
É K D Ny . a is♦ A K x

' *  *  A K x x x x x x
3 V P 3 szán P
P P
•Polish club, felkészült, de lehet treff is. A A x
Lacika többeknek feltette a kérdést, mi- ¥ A K 10 x x x
vei kell indulni a buktatáshoz, de a sem a ♦ 10 x x x
kis treff, sem a nagy treff, sem a kis káró, 
sem a nagy káró indulás nem bizonyult
jónak. A buktató kijátszást senki nem ta- * B x x £ A  D 10 xxx
lálta el, Lacika sem! Ez volt a teljes ki- * ~ v x x x x
osztás: ^  * A K x  D ♦ x x x
Dél ezzel indult egy treffel, majd vállal- *  A Kxxxxx ------------- A x
kozott három szanzadura, s a dolog be- ♦ K x x
vált, mert a buktató pikk indulást Lacika v D B x
nem találta el. Más sem. Szilágyi László ♦ D B x
ezt a kiosztást csak amolyan érdekesség- + D B x x
ként hozta, minthogy nemigen lehet ki
következtetni a helyes indulást, csak éppen el lehet találni. (Mellesleg négy kör a jó 

A  A B 5 felvétel)
v  4 A másik kiosztás a csapatversenyen sokkal tanulságosabb volt.
♦ D 10 4 'me:
*  K D B  7 6 4  A feladat Dél kezéből hat treff teljesítése, amit a két kéz közösen

---------7-------- vállalt talán némi optimizmussal, miközben Kelet mesterséges
licitsorozatban megkontrázta a két kör licitet, Nyugat a színben 

Ny ^  négyet mondva védekezett. Az indulás is kör volt, amit a felvevő
_____ D____  megütött az ásszal, majd mély gondba merülve a következő tervet
A K 8 3 kovácsolta: káróból jó lenne három ütést szerezni, de közlekedési
¥ A 10 3 problémái vannak, ezért mielőbb meg kell vizsgálni a lehetősége-
♦ A 8 6 2 két. A második ütésben kis kárót hívott azzal a tervvel, ha bal-
*  A 3 2 kézt kicsit tesznek, a tízessel megy el. Ez jó akkor is, ha jól ül a
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kisgábli, akkor is, ha 3-3 a káró, és jól ül a bubi, sőt akkor is, ha balra dubló a kilen
ces, mely esetben a második körben a dámát kell hívni az asztalról. A valóságban 
Nyugat ütött a királlyal, vagyis 99 százalékos valószínűséggel nála van a bubi is. A 
kör folytatást az asztal lopta, adu király, majd adu ász következett. És ez volt a hiba.

A A g 5 A második körben Nyugat nem adott adut, s
v _ most a lopásveszély miatt a felvevő nem
^ j-j IP mert azonnal impasszt adni a káró bubi ellen.

A helyes játék a treff K, D, Á. lett volna. A 
tényleges játszmában - feltételezve, hogy a 

É kontrázó Kelet az első ütéshez K, D, B-ból
u n  v  R  9"  Ny K adta a dámát, úgy tűnik, hogy kétoldalú be-
♦ B 7 3 p  ♦ 9 szorítást lehet végrehajtani. Balra tartják a
* ~ --------------  *  • kárót, jobbra a kört, tehát a pikket senki nem

* K 8 3 tudja védeni. Ehhez le kell hívni az összes
V 10 adut, ezt megelőzően pedig a káró ászt és a
♦ A 8 2 dámát, mégpedig ebben a sorrendben, vagyis
4, . lemondunk a dubló bubi esésének esélyéről.

A felvevő úgy találta, hogy ennyit nem ér 
meg ez a játék, kipróbálta a kárót természetes sorrendben, majd miután ez nem vált 
be, megadta a pikk impasszt és teljesített. Utólag azonban kiszámolta, hogy a be- 
szorítás osztott kör figurák esetén is működött volna, lévén hogy Keletnek pikket és 
kárót kellett tartania, a körről eleve lemondhatott, Nyugat pedig a körre és pikkre 
szorult volna be.
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Toine van H oof

KEVERD MEG A LAPOD A T!
Két napja levelet kaptam egy tehetséges fiatal játékostól, aki nemrég lépett be a 

profi bridzsezők táborába. Nagyon meglepett, hogy írt nekem, hiszen csak futólag 
ismerjük egymást. A levél egy kétségbeesett fiatalember segélykiáltása volt, és a 
következőképpen szólt:

Kedves van Hoof úr!
Bizonyára tudja, hogy úgy hat hónappal 
ezelőtt a Buborék-csapat felkért, játsz- 
szam náluk. Hízott a májam. Ez volt 
messze a legerősebb csapat az ország
ban. Majdnem minden csapatversenyt 
megnyertek az elmúlt szezonban, miáltal 
szponzoruk jelentős publicitást kapott. 
Ráadásul olyan ajánlattal álltak elő, 
amelyet nem tudtam visszautasítani, hát 
nem is tettem.
Nem sokkal ezu.án csapat-összejövetelre 
hívtak meg. Egy meglehetősen nyomo
rúságos, külvárosi kocsmába kellett 
mennem. Pontban nyolckor érkeztem, de 
nem láttam ismerős arcot, ezért a csa
posnál érdeklődtem a bridzsparti iránt. 
Ő egy kis szobába vezetett az épület 
hátuljában. Beléptem a gyengén megvi
lágított helyiségbe, ahol eltartott egy 
darabig, míg észrevettem, hogy egy 
asztalnál három ember ül. Alighanem a 
csapattársaim voltak, bár ebben nem 
lehettem bizonyos.
A középen ülő férfi szólt, hogy üljek le, 
és egy tokot nyújtott felém.
- Vedd ki Dél lapját, de ne rendezd el! - 
utasított.
így is tettem. Egy másik fickó kivette 
Észak lapját, elrendezte, majd leterítette 
az asztalra. Eltartott egy darabig, míg 
megszoktam, hogy lapom nincs elren

dezve. A gyertyafényben az alábbi felve
vőjáték-probléma állt előttem:
Osztó Dél, Általános beli 
AAB 9 4 - Ezt a leosztást nemrég

7 játszották a Botahall-
#KD 8 2 versenyen. - mondta közé-
*AD 5 Pen férf1- ő felvétel 

p  hat pikk az indító kijátszás
q  a kör király. Mi a játék-

A K 10 8 3 terved?
^  ^ Ránéztem a lapokra, es

láttam, hogy csak az adu 
^ dámát kell eltalálni. Más

*KB 9 buktatót nem láttam, ezért
azonnal válaszoltam:
- Az indulást megütöm, lehívom a pikk 
ászt, és körbeengedem a pikk bubit.
- Jó, teljesítetted a felvételt. De miért így 
játszottad?
- Nem tudom. Egyszerűen eltaláltam. 
Általában szerencsém van.
- Olyasmi, hogy szerencse, a bridzs ben 
nem létezik, - szólt közbe komoran a 
harmadik férfi. - Az esélyeket nem lehet 
legyőzni.
A középső férfi egyetértőleg a karomra 
tette a kezét, és megkérdezte:
- Mit gondolsz, mi történt az asztalnál?
- Honnan tudjam?
- Várj. Nézd meg a lapodat. A parti után 
a felvevő visszatette lapját a tokba,
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anélkül, hogy előzőleg megkeverte vagy 
elrendezte volna. Tudod, kevesen teszik 
ezt. Arra kértelek, ne rakd rendbe a la
podat. Melyik lap van felül?
- A kör ász.
- És mik következnek utána?
- A pikk király, a pikk tizes és a kör ha
tos.
Hirtelen minden megvilágosodott. A la
pokból pontosan látszott, milyen sor
rendben játszották ki őket a versenyen. 
Tehát a felvevő megütötte az indulást, 
lehívta a pikk királyt, és impasszt adott 
a Nyugatnál feltételezett pikk dáma el
len. Ez nem ült, és Kelet kör hívással el
buktatta a felvételt.
- A másik asztalnál a felvevő egyet bu
kott! - mondtam levegő után kapkodva.
- Úgy van. Okos fiú vagy. Szóval a jö 
vőben, amikor a csapatunkban játszol, a 
másik asztalról kapott lapokat ne rakd 
rendbe, hacsak nem tudod megjegyezni, 
milyen sorrendben voltak, amikor kivet
ted őket a tokból.
- De hát ez csalás! - kiáltottam fel.
- Dehogy - mondta a bal oldali férfi -. 
Csupán egy kevéssé ismert technikai fo 
gás, amelyet úgy hívnak, hogy az ellen
fél lapjának felderítése. Licitjükből és 
jelzéseikből le szabad vonni következte
téseket, tehát ezt is szabad.
- A megbeszélésnek vége. - mondta a 
középső férfi. - Csak tedd, amit mond
tunk, és meglátod, mennyit javul a játé
kod.
Kissé szédültem, amikor elhagytam a 
kocsmát. A következő hetekben - bár
mennyire helytelenítettem is - nem tud
tam ellenállni a kísértésnek, hogy az 
újonnan tanult technikai fogást kipró
bálja. Csakugyan meglepő, milyen keve

sen keverik meg a kártyájukat, mielőtt 
visszateszik a tokba. Néha az első ütés
től a tizenharmadikig követni tudtam, 
hogyan folyt a játék a másik asztalon.

Sok hasznom ugyan nem volt mindeb
ből, ám amikor először játszottam a Bu
borék-csapatban, a következő leosztás 
fordult elő:

Osztó Dél, É-D beliben
A 74
¥ K83
♦ KDB4
*  K753

A D10832 g  A K95
¥ 964 Ny *10762
♦ A76 p  ♦ 853
* 108 ------------- * DB9

A AB6
¥ ADB
♦ 1092
*  A642

A partit egy jó, de eléggé tapasztalatlan 
játékosokból álló csapat ellen vívott 
szoros mérkőzés második felében 
játszottuk. A licitmenet 1 szán - 3 szart 
volt, és biztosra vehettem, hogy ugyan
így ment a másik asztalnál is. Az indító 
kijátszás a pikk kettes volt (jó szín), és 
Kelet a királyt tette. A felvétel teljesíté
séhez három káró ütésre volt szükségem. 
Ha a káró ász Keletnél van, kétszer ki 
kell hagynom a pikket, hogy védekezzem 
az öt-hármas pikkelosztás ellen. Ha vi
szont Nyugatnál van, azonnal ütnöm 
kell, hogy megmaradjon a második fo 
gásom. Ott voltam egy 28 - pontos 3 
szánban, és a teljesítéshez el kellett ta
lálnom a parti fekvését.
Megnéztem rendezetlen lapomat: felül a 
pikk hatos, aztán a pikk bubi, a pikk ász.
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a káró tizes, a treff kettes és a treff né
gyes. tehát a másik asztalnál a felvevő 
kihagyta a pikk indulást. Pikk bubiját a 
dáma ütötte és a következő pikk kitépte 
az ászt. Dél ezután a káró tízest hívta, 
amit szemlátomást megütöttek az ásszal. 
A két kis treff nagyon úgy nézett ki, 
mintha dobás lett volna. Eszerint Nyu
gatnál volt a káró ász, és ötös pikkje 
volt a dámával.
Némi bűntudattal elvettem az első ütést 
a pikk ásszal, és kihívtam a káró tízest. 
Tizet ütöttem.
- Jól csináltad. - szólt partnerem.
- Jól csináltad. - mondták később csa
pattársaim.

Hála ennek a leosztásnak, tizenkét 
IMP-vel nyertünk.
A következő hónapokban egyre gyak
rabban tudtam alkalmazni ezt a felderí- 
téses technikát; nemcsak a felvevőjáték 
során, hanem ellenjátékosként, sőt még 
a licitben is. Ez tette lehetővé, hogy 3

szán ellen eltaláljam a megfelelő indító 
kijátszást KD9-vezetésű ötös színemből, 
és még egy 50 %-os szlemmből is sike
rült kimaradnom, mert ki tudtam derí
teni, hogy az adu király rosszul fekszik. 
Mégis valahogy zavar, van Hoof úr, 
hogy ilyen módon szerzek pontokat (és 
pénzt). Nem áll módomban felhagyni e 
kétes technikával. Csapattársaim azon
nal észrevennék. De még ha otthagynám 
is a csapatot, nem tudnám figyelmen kí
vül hagyni a tokból kivett lapok sorrend
jét.
Önhöz fordulok segítségért. Az ön rova
tát rengeteg versenyjátékos olvassa. Ké
rem, írjon erről a jelenségről 
(természetesen a forrás említése nélkül), 
és mondja el a világ játékosainak, hogy 
keverjék meg a lapjukat, mielőtt vissza
teszik a tokba. Biztosra veszem, hogy 
számíthatok önre.

Tisztelettel:

Nem tudom, az olvasó miként érez, én csak hüledeztem, mialatt a levelet olvastam. 
Egyetértek az íróval abban, hogy ez a lapfelderítési mód igen közel jár a csaláshoz, 
de alkalmazását nem tiltja szabály. Boldogan teszek hát eleget a kérésnek, hogy 
közzétegyem, s egyúttal az 1994/95-ös Bols Bridzs Tipp Versenybe a következő 
tippel nevezek be:

KE VERD MEG A LAPOD A 77

PS±. Ib Lundby az IBPA Bulletin 1995. január 16-i számában a következőket írja:
A cikkben az egyik gonosztevő azt állítja, hogy le szabad vonni következtetéseket 
az ellenfelek licitjéből és jelzéseiből. Az 1987-es szabálykönyv 16. §-a kimondja: 
”A játékosoknak joguk van lépéseiket szabályos bemondásokból vagy hívásokból 
származó információra, valamint az ellenfél viselkedésére alapozni. Az olyan lépés, 
amely más jellegű információn alapul, szabálysértésnek minősülhet.”
A tipp utolsó bekezdésében a szerző azt írja, hogy noha ez a fajta lapfelderítés igen 
közel jár a csaláshoz, nincs szabály, amely tiltaná alkalmazását. Ezzel nem értek 
egyet. A szabálykönyv meghatározása szerint ellenfél ”a másik fél játékosa; annak a 
párnak a tagja, amely ellen játszunk”.
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Ebben a definícióban nem szerepelnek más asztalnál ülő játékosok, tehát az ellenfél 
csapattársai sem. Ennélfogva sohasem szabad felhasználni azt az információt, hogy 
az ellenfél csapattársai hogyan licitáltak vagy játszottak. Ha valaki bármi módon 
tudomást szerez arról, hogy mi történt a másik asztalnál, haladéktalanul hívnia kell a 
teremvezetőt.
Summa summarum: aki megpróbál rájönni, vajon hogyan játszották a partit a másik 
asztalnál, az CSAL.

Fordította:Szöts Gábor

Hírek
ec A hazai versenynaptárban május 13-14.-re meghirdetett Buda Kupa elmarad. 
i®’ A budapesti Mitchell-párosbajnokság május 9. én kezdődik

Felhívás...
Kedves Tagtársak!

Az MBSZ Könyvtára a segítségeket (segítségüket) kéri. Sajnos a Bridzsélet évfo
lyamait hiányzó példányok miatt nem tudjuk beköttetni. Megkérem ezért a tagtársa
kat, hogy akinek fölös példányai vannak, azokat juttassa el a Könyvtárnak! A 
Könyvtár minden kedden 16,30 - 17,30 között tart nyitva.
Különösen fontos, hogy az alábbi példányokhoz hozzájussunk:
1959. egész 1980. egész
1960. egész 1982. 1, 2, 5., 6.,7
1961. 4-12. számok 8., 9., 10, 11
1962.3,4,5,6,7,10,12 1983. I., 2., 3., 6. 7.,
1963.6,7 1985.2,3
1965. 1,2,4,7,8 1986. 1
1968.5 1987.3
1969.3,4 1988. 1.,2.,3.,4., 9
1972. egész 1989.1.,2.,5.,6.,7.,8.,9.,10
1973. egész 1990. 3.,4.,5.,6.,7-12
1974. egész 1991. 1 .,2.,3.,4.,5.,6
1978. egész
Az adományozók között 10 évfolyam bekötött Bridzséletet sorsolunk ki. A bekül
dött, de fel nem használt példányokból csereakciót szervezünk.Tehát várjuk azon 
tagtársak jelentkezését is, akiknek egy-egy példány hiányzik.

Sándor Judith 
könyvtáros
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Az 1995 évi 1. szám rejtvényeinek megfejtése:

Dél játszik 6 treffet, tetszés szerinti 
indulásra:
Nyugat nyilván teljes joggal érzi úgy, hogy 
Dél bukik, de a legerősebbnek tekinthető ká
ró indulás sem segít, ha Dél egyszer sem 
aduzik. Mint olvasóink rátaláltak, ha Dél jó  
tempóban játszik, valamennyi rossz piros 
lapját lelophatja az asztalon, s ha a szükség 
úgy hozza, a pikket kétszer kicsivel, egyszer 
pedig nagy treffel lop(hat)ja, így 3, vagy 4 
lapos végállásban kézből a negyedik kárát 
kijátszva szöktetheti az asztalon magánosán 
maradt treff bubit, s Nyugat tehetetlen.

A másik játszma úgy tűnik, nehezebb volt, mert csupán két olvasónk jött rá a megfej
tésre:

Az világos, hogy a 3 szán felvétel a fel
vevő jó játéka esetén csak kör király in
dulásra buktatható, hiszen ez akadá
lyozza meg a közlekedést. A felvevő 
tehát a második kört megüti, lehív két 
pikket, és kísérletezhet akár a káró dá
ma, akár a káró 9, (8) hívásával, Kelet a 
tízest nem teszi be, Nyugat pedig elen
gedi e hívást. A következő kárát viszont

megüti, lehív még kettőt ebből a színből, 
s most ismeri fel, hogy eljött a döntő 
pillanat. (Kelet a negyedik káróra csak 
kört dobhat, mert a pikket tartania kell!) 
Két levélírónk jött rá, hogy a treff dáma 
kijátszására a felvevő tehetetlen. Üthet 
ugyan az asztalon három treffet, de ott 
marad két vesztő lapja, a utolsó kör és a 
kis treff. Ha Keletnek adja ki körrel az 
ütést, akkor egyet bukik (Kelet már csak 
pikket hívhat), ha Nyugatnak treffel, ak
kor kettőt.
Ha pedig a második treffet kézben üti, 
lehívhat ugyan még két pikket a kezéből, 
de az utolsót Kelet viszi, hiszen a má
sodik (kis) treff hívásra Kelet nyilván 
magas kőrjétől válik meg.
A kifogástalan megoldással Talyigás 
Péter és Talyigás András, valamint dr. 
Szabó Tibor debreceni olvasónk szol
gáltak. A szerencse Szaké Tibornak ked
vezett.

A K9843 
V 9
♦ 842
♦ B987

A A7 --------7-------  A DB 10652
v D654 E v 10872
♦ D76 Ny K ♦ B109
*  D l052 r) A -

A -
v AKB3
♦ AK53 
A AK.643

A KD 
v 9853
♦ D98
A AKI04

A 3 É * 108654
v K6 i\jy k  * DB 107 
♦ AK76 ‘ D ♦ 1043
A D97652 -------------- A 3

A AB972 
v A42
♦ B52 
A B8
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Eredménylisták, 1995 március - április
XI. Sopron kupa

Ncv pont % Név pont %
1. Mezei-Honti 3277,2 62.78 35. Andrásfai-Gráf 2603.3 49.87
2. Gál-Winkler 3150.6 60.36 36. Szikrai hp. 2585.7 49.53
3. Pollak-Pollak /A 3136.5 60.09 37. Gsztonyi
4. Kugler-Franz /A 2993.9 57.35 -Söpképzné 2582.5 49.47
5. Gerő-Gulyás 2990.5 57.29 38. Winkler hp. 2549.0 48.83
6. Sándor-Szőts '2925.9 56.05 39. Beck-Trencséni 2545.8 49.77
7. Dienes-Szalka 2924.0 56.02 40. Sáfár-Boóc 2504.0 47.97
8. A ezé 1-Varga 1. 2923.5 56.01 41. Szabó-Szabó 2502.8 47.95
9. Andrási-Molnár 2901.1 55.58 42. Eliás-Kleinné 2490.9 47.72

10. Balogh-Bánki 2879.2 55.16 43. Daghofer
11. Mirk-Riborics 2875.9 55.09 -Komericki/A 2480.1 47.51
12. Bamberger 44. FarkasAschley 2471.8 47.35

-Gramatikov 2871.0 55.00 45. Zsák-Kállay 2466.6 47.25
13. Hajdú-Ormay 2869.8 54.98 46. Biborka-Vaday 2462.0 47.16
14. Gruber-Plank/A 2834.0 54.29 47. Madarász hp. 2459.2 47.1 1
15. Falus-Szabó 2825.0 54.12 48. Solt-lványi 2445.4 46.85
16. Földi-Zöld 2811.3 53.86 49. Gogomán-Gogomán2438.8 46.72
17. Bucskó-Vikor 2803.6 53.71 50. Bikki-Kerényi 2429.6 46.54
18. Széles-Kuttner 2785.4 53.36 51. Balázs-Martinkó 241 1.4 46.20
19. Csepeli-Porosziai 2783.7 53.33 52. Szakály-Czimer 2404.7 46.07
20. Blancz-Wellner 2777.9 53.22 53. Loyda-Rosenauer/A 2396.6 45.91
21. Bárczy-Csehó 2761.1 52.89 54. Böszörményi
22. Réti-Gabos 2749.7 52.68 -Gárdos 2394.2 45.87
23. KovátsZ.-Biró 2733.3 52.36 55. Ferenezi-Szóbel 2391.5 45.81
24. Gulcsik-Borsos 2725.4 52.21 56. Frisse-Gölles/A 2272.7 43.54
25. Bozzai-Guelmino 2711.2 51.94 59. Mészáros-Mészáros 2241.5 42.94
26. Hajdú-Gombár 2709.0 51.90 60. Miller-Premitzer/A 2238.9 42.89
27. Welker-Lovász 2702.7 51.78 61. Zách-Oláh Levente 2215.8 42.45
28. Éliás-Bartók 2681.8 51.38 62. Nagyzsadányi
29. Decleva-Makay 2660.7 50.97 -Kovács 2213.3 42.40
30. Nyárádihp. 2652.1 50.81 63. Rosenauer
31. Krieger-Talyigás 2648.5 50.74 -Burziwal/A 2211.2 42.36
32. Tímár-Cserjési 2627.3 50.33 64. Varga-László 2060.1 39.47
33. Koroknai-Stammer2625.6 50.30 65. Garami
34. Marjai-Lévai 2624.1 50.27 -Hunyadvári 1899.5 36.39
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BUTLERI/A ’94-95
Ncv pont Név pont

1. Szász Gy.-Tóth 1. 178(5) 17. Gulyás-Szalay - 8
2. Csepeli-Kovács M. 158 18. Topolyi-Kelen K. -11
3. Macskásy-Szilágyi 157 19. Anders-Cziffra -14
4. Vikor D.-Lakatos 148(9) 20. Gabos-Szalka T. -36(9)
5. Kaufmann-Osskó 112 21. Liska P.-Lukácsi -36
6. Lévai J.-Vinkler 94(11) 22. H arangozó-V ékony -48
7. Gál P.-Winkler 66 23. Argay-Zoller -51(3)
8. Kepecs-Mirk-Sztrapkovics 54(7) 24. Fogaras-Szirmay -74(3)
9. Holyinka-Jakab 39(1) 25. Ormay-Siba G. -77

10. Bartis-Kisgyörgy-Varga 1. 37(2) 26. Nagyiván-Szamos -81
11. Gólya-Ecsedy 27(9) 27. Pallos-Takács -99
12. Csóka-Fogarassy 12 28. Bleyer-Cifer -103
13. Koltai-Magyar-Szappanos 11 29. Németh-Bálint-Béda -119
14. Homonnay-Linczmayer 30. Kertes-Vég-Vég -136

-Nikolits 10(12) 31. Welker J.-Fodor -168(5)
15. Bárány-Kerényi 4 32. Biró-Demeter -173
16. Földi-Zöld -3

Név pont Név pont
1. Dienes-Honti 180(9) 17. Bánkiné-Pető - 2
2. Lovász-Vida 166(5) 18. Lelkes-Mérey -24
3. Blancz-Wellner 161(5) 19. Benedek-Guelmino -37(14)
4. Lévai-Marjai 147(4) 20. Balásy l.-Kuttner-Tihanyi -40(20)
5. Hajdu-Petravich 129 21. Makara-Kocsis -49
6. Monori-Szőts 125 22. Bártfai-Quittner-Quittner -68(2)
7. Gemiadics-Magyari 111 23. Kelen L. hp. -74
8. Dessewffy-Szigethy 110 24. Drasny-Varsányi - 79(2)
9. Pál-Szabó L.-Falus 105 25. Réti-Varga L. -89

10. Kovács A.-Kardos-Balásy P. 83 26. Dörnyei-Zánkay -109
11. Kováts-Nyárádi hp. 61(2) 27. Forgács-Oláh-Vörös -147
12. Szabó J.-Varga T. 51(4) 28. Kolosy-Nagy-Siba L. -153
13. Szabó I.-Szönyi 33(6) 29. Gulcsikné-Kádár -157
14. Bódis-Kovács M.-Minarik 22(1) 30. Kerekes-Varga S. -158
15. Kertesné-Bolgár-Poroszlai 17 31. Bohner-Schamitzky-185
16. Ferenczi-Iványi 8 32. Laky-Vikor Gy.-Vikor K. -252

BUTLERI/B ’94-95
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BUTLER II. osztály ’94-95
Név pont Ncv pont

I. Székelyné-Madarász +208,7 17. Bíró-Bartha - 12,0
2. Csiszár-Tamay +192,0 18. Koczka-Szombati - 22,0
3. Faludy-Szabó L. +127,0 19. Márton-Nagy - 22,7
4. Bárczy-Guilfoyle +121,0 20. ltj. Kisgyőri-Liska - 69,0
5. Bárdossy-Bóc +118,8 21. Ragályi hp. - 69,3
6. Kákóczi-turjánszky + 99,0 22. Ragályi hp. - 72,3
7. Zempléni-Trón +195,1 23. Éliás-Hunyadi - 84,0
8. Róna-Szabó Szűcs + 82,7 24. Macskásy hp. - 90,0
9. Gosztonyi-Turcsányi + 63,0 25. Csibi-Detre - 96,0

10. Andrásfai-Balogh + 60,0 26. Arató-Mihály -1 1 1,0
11. Kapocs-Nemes + 58,0 27. Ligeti-Soterius -129,0
12. Hittmann-Kálmán + 48,0 28. Láng-Szetey -140,8
13. Andrási-Molnár L. + 45,0 29. Drasny-Kós -142,0
14. Gyulai-Kotányi + 41,3 30. Haluszné-Söképzné -158,0
15. Kriegere-Springer + 40,0 31. Ember-Kállay -166,0
16. Bleuer-Gráf - 8,0 32. Szabados-Balásy -177,0

BUTLER III. osztály 994-95
Név pont Név pont

1. Ribényi-Czímer 248 17. Csipka hp. 6,2
2. Poór-Petrás 164,7 18. Pongrácz-Pártos-Újlaki 4
3. Rásonyi-Kemény 121,5 19. Toron-Eleőd - 5,5
4. Vatai hp.-Burián 122,5 20. Novák-Tölgyesi - 8,3
5. Moharos-Pataki 99,2 21. Grőbler-Radinszky - 17,3
6. Békésiné-Szabados 87,8 22. Fodor-Garai - 40,8
7. Bartha-Kovács 72 23. Gyulai-Lénárt - 46,6
8. Szűcsné-Trenka 54,8 24. Kerkovits-Dessewffy - 61,5
9. Talyigás-Talyigás 46,9 25. Böszörmény i-Gárdos - 76

10. Beck-Trencsényi 30,4 26. Füzes-Haraszti-Resofszky - 81,3
11. Rónai-Soproni 29,5 27. Hazai-Komlós - 83,3
12. Zempléni-Mód 29,2 28. Bama-Szetey -144,8
13. Vaár-Susits 28,6 29. Czigány-Kiss-Körtvélyesi 154,1
14. Gergely-Tala 27,5 30. Jakab-Riborics -176,8
15. Lendvari-Dömyei 11,7 31. Baksay-Pákozdi-Zioller -190,8
16. Fazekas-Hüvely 10,2 32. Vasvári-Verő -213,3
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BUTLERIV. osztály ’94-95
Név pont Név pont

1. Rózsa-Dömyei 265 31. Ligeti-Dezső 33
2. Sallai-Juhász M. 238 32. Szemere-Fekere 33
3. Földesi-Klein 213 33. Harmat-Kiss 26
4. Tóth-Valet 206 34. Tamássy-Solt 25
5. Barkó-Reviczky 196 35. Surányiné-Vajda 18
6. Szántó-Végh 170 36. Kiss-Vámai 3
7. Nikolits É.-Somhegyi 117 37. Lengyel hp. - 3
8. Eless-Tölgyessi 114 38. Bíró E.-Bozzai - 4
9. Fövényi-Révész 106 39. Takácsi-N agy hp. - 7

10. Mallászné-Zách 103 40. Dobóczky-Seres - 10
11. Kabay-Tanos 95 41. Tóth-Benedek - 21
12. Juvancz-Nagy 93 42. Károlyiné-Rauscher-Zalai - 22
13. Andor-Andor 84 43. Dózsa-Csomai-Dózsa - 22
14. Palócz-Dézsi-Vincze 82 44. Maros-Pátkai - 24
15. Kónya-Molnár-Farsang 80 45. Gerlits-Hídvégi - 33
16. Baán-Grőbler 77 46. Bálint-Pós - 34
17. Erős-Szabó 70 47. Benedek-Weininger - 38
18. Flangya-Sz. Kovács 69 48. Koroknai-Stammer - 52
19. Nádasi-Glatz-Villányi 68 49. Orlay-Vashegyi-Bánkúti - 65
20. Keresztény-Révai 66 50. Kroicskovits-Szintay hp. - 90
21. Jalsovszky-Révai 61 51. Szirmayné-Véghné - 94
22. Balogh-Popper 60 52. Garami-Hunyadvári-Farkas -123
23. bokor-Fodor 59 53. Zentay hp.-Oláh -126
24. Balázs-Csehó 53 54. Ragályi-Tornyi -127
25. Hegedűs-Szalkay 51 55. Zsótémé-Csongrádi -163
26. Bajomé-Gasztonyi 43 56. Kutak-Vásárhelyi -265
27. Hegedűs-Keleti 39 57. Kalmár-Ámon -290
28. Hegedűs-Wiener 39 58. Petróczi-Németh -484
29. Bencsik-Gábler 39 59. Gábriel-Nagyhegyesi -552
30. Székely-Dobi 34

Colonia párosverseny
Név pont % Név pont %

1. Gabos-Szalka T. 1422 62,37 5. Széles-Kuttner 1307 57,32
2. Bartók-Zsák 1363 59,78 6. Martinkó-Vida 1302 57,11
3. Czimer-Ribényi 1340 58,77 7. Nyárádi hp. 1291 56,62
4. Bartis-Varga 1316,2 57,53 8. Balásy-Kovács 1288,8 56,53
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Név pont % Név pont %
9. Macskásy-Szilágyi 1286 56,40 31. Mezei-Fodor 1 115 48,90

10. Ormay-Kováts Z. 1282 56,23 32. Eliás-Madarász 1 101 48,29
11. Székely-Dobi 1276 55,96 33. Makay-Szabó 1100 48,25
12. Kemény-Trón 1253 54,96 34. Argay-Siba 1093 47,94
13. Szigethy-Dessewffy 1233 54,08 35. Oláh-Zách 1092 47,89
14. Bíró-Demeter 1233 54,08 36. Bánkiné-Bozzai 1085 47,59
15. Nagyiván-Szamos 1208 52,98 37. Tölgyesi-Barkó 1078 47,28
16. Hegedűs-Hegedűs 1208 52,96 38. Böszörményi
17. Oláh-bikki 1207 52,94 -Gárdos 1071 46,97
18. Gulyás-Szász 1205 52,85 39. Fövényi-Gyulay
19. Bánki-Balogh 1201 52,68 -Révész 1056 46,32
20. Nemes-Ferenci 1201 52,68 40. Solt-Tamási 1055 46,27
21. Rásonyi-Szalai 1182 51,84 41. Talyigás-Talyigás 1017 44,65
22. Földi-Zöld 1165 51,10 42. Kovács-Kovács 1010 44,30
23. Bánkövi-lványi 1163 51,01 43. Beck-Trencsényi 992 43,51
24. Reszler-Szabó 1160 50,88 44. Farkasné-Horváth 979 42,94
25. Liska-Lukácsi 1160 50,88 45. Hegedűs-keleti 966 42,37
26. Tóth-Valet 1153 50,57 46. Andrásfai-Quittner 956 41,93
27. Topolyi-Hajlik 1138 49,90 47. Erős-Szabó 950 41,67
28. Kisgyörgy-Liska 1136 49,82 48. Szemere-Fekete 907 39,78
29. Kardos-Lovász 1129 49,52 49. Gasztonyi-Stem 873 38,29
30. Nádasi-Glatz 50. Giulfoyle-Balázs 872 38,25

-Villányi 1118 49,04 51. Sándor-Szőts (Visszalépett)

KOMMUNIKÁCIÓ A BIZTONSÁGOS VILÁGÉRT 
KRIMINALEXPÖ 95 
ENVISEC * HISEC

4. Nemzetközi Biztonsági, Védelmi, Informatikai, 
Környezetvédelmi Szakkiállítás és Konferencia 

1996. június 7-10.
Budapest Kongresszusi Központ

Témacsoportok:
tar Személybiztonság 
na* Vagyonbiztonság 
is-Környezetbiztonság

Konferenciák:
A modem bűnüldözés témában:
na’ A szervezett bűnözés elleni harc jogi és technikai feltételei 

nemzetközi együttműködés
ra* Gazdasági bűnözés ts" Migráció és kriminalitás

Szakmai szervező:
Ü G Y É S Z E K  
O R S Z Á G O S  
E G Y E S Ü L E T E

Rendező:
COMPEXPO Számítástechnikai, ^  ^
Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft V 
H-1053 Budapest, Kálvin tér 5. ^  ,
tél.: 117-1933,117-6760,117-0436
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A római páros 
EB végeredménye
Név pont

1. Lasocki- Gawrys
(Lengyelország) 277,46

2. Waterlow- Hackett P.
(Nagy-Brittánia) 256,83

3. Pattacini- Sementa
(Olaszország) 247,05

4. Cabanes- Gautret
(Franciaország) 246,24

5. Gál- VVinkler
(Magyarország) 245,28

6. Covo- Paladino
(Franciaország) 245,05

7. Fucik- Kubák
(Ausztria) 244,90

8. Maas- Kirchoff
(Hollandia) 244,05

9. Hayes- Petterson
(Lettország) 242,00

10. Chemia- Perron
(Franciaország) 241,79

11. Westra- Muller
(Hollandia) 241,11

16. Feichtinger- Terraneo
(Ausztria) 238,27

17. Abecassis- Quantin
(Franciaország) 238,24

18. Helgemo- Tislevoll
(Norvégia) 237,62

31. Lesniewski- Szymanowski
(Lengyelország) 230,22

37 Kowalski- Pomansksi
(Lengyelország) 225,44

39. Dumhovich- Magyar
(Magyarország) 220,82

RENDEZVÉNYSZERVEZŐI
KÉZIKÖNYV

A COMPEXPO Számítástechnikai Ren
dezvényszervező és Kereskedelmi Kft., a 
Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége 
szakmai támogatásával adja ki a Rendez
vényszervezői Kézikönyvet. A Kézikönyv 
tartalmazza a rendezvényekhez kapcsolódó 
szolgáltatások lehetőségeit, segítséget nyújt 
a rendezvényszervezőknek, hogy a számuk
ra fontos információkhoz egyszerűen hozzá
jussanak.

A  Kézikönyv fontosabb témakörei:

* Rendezvényszervező szervezetek és cégek
* Feladattár kiállításszervezőknek
* Kongresszusszervezők feladatai
* Rendezvények lehetséges helyszínei
* Technikai berendezések, hangtechnika, 

fénytechnika
* Kiállítási- és rendezvény berendezések
* Azonosítórendszerek, névkitűzők
* Növénydíszítés,belső dekoráció
* Ajándék
* Számítástechnika
* Reklámgrafika
* Kiállításkivitelezés
* Vendéglátás
* Személyzet

Ára 500,-Ft

C O M P E X P O

A B-döntöben (3 forduló, előny nélkül, 164 pár) 
Dienes-Vikor illetve Homonnay-Szappanos 
a 21., 22. helyen végzett.

Megrendelhető utánvéttel: 
COMPEXPO Kft. 1389 Bp. 62. Pf. 126. 

Érdeklődés: telefon: 117-6760, fax:117-0436
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ELTE párosverseny
Név pont % Név pont %

1. Ormay-Siba 1689,4 64,98 31. Palócz-Palócz 1291,0 49,65
2. Gál P.-Pelikán 1686,8 64,88 32. Miklós-Szalay 1268,0 48,77
3. Zöld-Vikár 1606,0 61,77 33. Nemes-Hámori 1264,0 48,62
4. Winkler-Trenka 1579,0 60,73 34. Gál A.-Vida 1256,0 48,31
5. Gulyás-Hajdú 1566,0 60,23 35. Drasny-Kós 1247,0 47,96
6. Molnár-Andrási 1498,0 57,62 36. Mezei-Honti 1241,0 47,73
7. Czimer-Ribényi 1482,0 57,00 37. Nyárádi I.-
8. Kalmár-Hajlik 1477,0 56,81 Nyárádi G. 1239,0 47,65
9. Nemes L-Ferenci 1465,0 56,35 38. Zempléni-
10. Torma-Lénárt 1455,0 55,96 Zempléni 1236,0 47,54
11. Liska T- 39. Székely-Székely 1227,0 47,19

Kisgyörgy 1442,0 55,46 40. Hegedűs P.-
12 Reviczky-Barkó 1427,0 54,88 Hegedűs G. 1192,0 45,85
13. Bohner- 41. Réti-Gabos 1188,0 45,69

Schamitzky 1421,0 54,65 42. Petrás-Poor 1164,0 44,77
14. Oláh M-Zwada 1420,0 54,62 43. Meskó-Varga 1156,0 44,46
15. Földesi-Klein 1408,0 54,15 44. Beck-Trecséni 1153,0 44,35
16. Tóth-Valet 1405,0 54,04 45. Róna-Oláh Lajos 1151,0 44,27
17. Székelyné- 46. Heiter-Gyarmati 1137,0 43,73

Madarász 1404,0 54,00 47. Pasztos-Révész 1129,0 43,42
18. Gráf-Andrásfai 1392,0 53,54 48. Révai-Keresztény 1115,0 42,88
19. Dörnyei-Balásy 1374,0 52,85 49. Doby-
20. Lendvai-Rózsa 1367,0 52,58 Oláh Levente 1114,0 42,85
21. Bánki Zs.-Bozzai 1360,0 52,31 50. Tóth-Horváth 1101,0 42,35
22. Szigethy-Dessewfy 1358,0 52,23 51. Hefferich-
23. Nagyiván-Szamos 1351,0 51,96 Hefferich 1059,0 40,73
24. Tóth J.-Varga T. 1350,0 51,92 52. Smid-Vince 1026,0 39,46
25. Széles-Kuttner 1344,0 51,69 53. Garami-
26. Böszörményi- Hunyadvári 1008,0 38,77

Kerényi 1335,0 51,35 54. Sas-Horostyák 1004,0 38,62
27. Bankövi-lványi 1323,0 50,88 55. Hegedűs L.-
28. Talyigás-Talyigás 1314,0 50,54 Szalkai 991,0 38,12
29. Szigeti-Nyulász 1298,0 49,92 56. Surányiné-Vajda 989,0 38,04
30. Eliás-Kleinné 1294,0 49,77
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A . M agyar Bridzs Szövetség tájékoztatója

XXXVII. évfolyam 3. szám 1995. máius-iúnius__________________ ára:200.- Ft

Bridzs EB Portugáliában
Portugáliában, Algavre-Vilamoura-ban június 17. és július 1. között bo

nyolították le a 42. Bridzs Európabajnokságot. A küzdelemben több mint 600 játékos 
vett részt. A férfiak mezőnyében 32, a nők között 22, a szeniorok kategóriájában 
pedig 18 csapat nevezett. A csapatversennyel párhuzamosan bonyolították le a női 
páros EB-t is, amelyen 70 pár küzdött a bajnoki címért. A körmérkőzéses rendszerű 
csapatversenyen fordulónként 24 leosztást játszottak az együttesek, 12 leosztás után 
volt egyeztetés és csere. Csapatunk - mint az már közöltük - Dumbovich Miklós- 
Kovács Mihály; Magyar Péter-Linzmayer Lajos; Szilágyi László-Szappanos 
Géza összeállításban játszott. (Az EB-ről részletes beszámolót lapzártánk miatt 
természetesen csak következő számunkban adhatunk.)
Az Európai Bridzs Liga tagjainak száma a portugáliai kongresszuson 42-re nőtt, s 
külön kiemelésre méltó hír, hogy Budapesten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
ülésén a NOB tagszervezeteinek sorába felvették a Bridzs Világszövetséget is, ami 
reményt ad arra, hogy idővel a Bridzs is hivatalos olimpiai sportág lehet.

A párharc folytatódik

A Taurus nyert a M agyar K upa döntőjében
A hagyományos rendszerű előcsatározások után a vidéki együttesek sorra 

elvéreztek, fővárosi csapatok jutottak a Magyar Kupa négyes döntőjébe. A Taurus, 
az IBE és a Fészek mellett a Lévai csapat volt a negyedik főszereplő, amelynek talán 
szerencsét hozott a versenyéletbe húsz év után visszatérő Poroszlay Csaba, akit 
egykori szőkesége miatt mindenki csak „Svéd” becenéven ismert. A szerencse 
azonban elpártolt Lévaiéktól, mert az elődöntőben a Taurus-szal kerültek össze és a 
mindkét oldalon igen sok hibával tarkított mérkőzésen vereséget szenvedtek. A 
másik elődöntőben a tavalyi védő Fészek együttese némi meglepetésre biztosan verte 
az „all stars” IBE csapatát. Az IBE a 3. helyért folytatott mérkőzésen is meglepetést 
produkált, biztos vereséget szenvedett Lévaiéktól. A döntőben a Taurus lelépte a 
tavalyi győztes Fészek-et, utóbbiak 32 leosztás után 51 I.M.P hátránnyal feladták a 
további küzdelmet. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Meghiúsult a Közgyűlés
Újabb kísérlet szeptemberben

A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége tiszte 
szerint március 7.i ülésén összehívta a szö
vetség tisztújító közgyűlését 1995 május 9.re, 
illetve 16. ra. A szövetség legfőbb döntéshozó 
szerve a terv szerint áttekintette volna a szö
vetség általános helyzetét, s ebben pénzügye
inket, az idei, s a távolabbi programot, s 
megválasztotta volna az új elnökséget. Az 
ülés azonban a második alkalommal sem bi
zonyult döntésképesnek, a közgyűlés meghiú
sult. A vészes érdektelenség nem igazán ért
hető, hiszen saját dolgainkról lett volna szó, 
a közgyűlésen hozott döntések alapvetően 
befolyásolják kedvenc sportunk művelésének 
feltételeit. Azt hihetnők tehát, hogy a tagság 
az igazán nem túl gyakori esemény iránt illő 
érdeklődést tanúsít. A határozatok most el
maradtak, a korábbi elnökség legjobb tudása 
szerint folytatja munkáját abban a remény
ben, hogy tevékenységét a tagság a szeptem
berre újólag összehívandó, s akkor remélhe
tőleg összeülő közgyűlésen jóváhagyja. 
Voltaképp persze nincs nagy baj, a szervezet 
működik, a versenyek rendezése nem rosz- 
szabb, mint volt, a játék sem vesztett szépsé
géből. Mindazonáltal a versenybridzset ked
velő, saját és a többiek komoly szórakozása 
iránt felelősséget érző tagságnak helyénvaló 
lenne nagyobb felelősségtudatról, közösségi 
érzésről bizonyságot tenni! Döntsünk közö
sen magunk ügyeiben, hogy a szövetség 
munkájában továbbra sem legyen fennaka
dás! Ez igazán nem erőnket meghaladó fel
adat.

Lovász Péter

TARTALOMJEGYZÉK
A Magyar Kupa döntője ..........3.
Elment a király......................... 7.
Az ellenjáték nagymestere .... 14.
Az ELTE 9. párosversenye....16.
A nyár Kenésén kezdődött .... 17.
Topok és nullák.......................19.
Visszapillantó Rómára............21.
Kiskőrösi emlékek.................. 24.
A méltóságos asszony fed.......27.
Az ellenfél színének licitje......30.
Egy jobb megfejtés................. 33.
Eredménylisták ...................... 34.
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A Taurus nyerte a Magyar Kupát

(Folytatás az 1. oldalról) A Taurus-Lévai meccsen az „első vér" az alábbi partiban
cseppent: K-Ny beli. Osztó: Kelet.

A K984 A licitet mindkét asztalon Kelet nyitotta 1
v  B10832 káróval, mindkét Dél 4 pikket mondott. A
♦ 954 zárt teremben körpassz következett, a nyílt
* A_____  teremben azonban Nikolits Tamás 5 kárót

*6  É * ^ mondott. Poroszlay 5 pikk licitjét Lincz-
v D954 jyy y AK7 mayer 6 kárója követte. Vinkler László a ki-
♦ DB63 u  ♦ AKI 087 sebbik kockázat elvéből kiindulva 6 pikket
* KB!08 ----------J  * 7654 licitált (ha K-Ny-on a pikkelosztás 2-0, a ká-

A ADB10732 pó Szlem terített) és kontrával egyet bukott.
2 A végén derült ki, hogy a látszat a bridzsben
D932 (is) gyakran csal, mert K-Ny nem a támadó,

hanem a védekező vonalon ült.
A következő leosztásban viszont a Lévai csapat volt a jobb. É-D beli. Osztó: Kelet. 
Fogarassy Bálint Dél helyén Kelet 1 káró in
dulása után az 1 pikk licitet választotta. Nyu- * '
gat 1 szanzadu licitjét 2 passz követte. A 2 kör v 0976°  J r  a 08753
licitet 3, majd 4 kör követte. A teljesítés ru- B632
tinmunka, kétszer kell kis pikket lopni az asz- -----—----
talon, adu impasszal lehet közlekedni. A másik ^ 54 ^  y D32
asztalon kontra követte az 1 kárót és Nyugat 1 » BIO Ny K ^
pikk licitje elvette É-D kedvét a gémbemon- + KD984 D a A1Q7
dástól. Elméletileg lehet vitatkozni, hogy a ^ AK9873
kontra vagy az 1 pikk a helyes. Jó felvevő a v AKI 08
kontra helyett általában színt licitál, mert nem 4 42
szeret asztal lenni... *5

Az elődöntő következő leosztása azt a régi
szabályt igazolja, hogy kihagyott szlemmel pontokat szerezni könnyebb, mint bukot
tal. Általános beli. Osztó: Dél.
A nyílt teremben a Dienes-Vinkler pár D Ny É K
licitfélreértés folytán a 4 treffes ászkér- 1 a passz 1 v passz
dést játszotta és teljesítette. A zárt te- 1 szán passz 3 v  passz
remben a Dumbovich-Kovács pár licit- 3 szán passz 4 szán passz
je:-> 5v passz 6v körpassz
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A 4 szán invit, az 5 kör elfogadja az in vitet és 
A K943 bemondja 2 ászát. A szlem a treff lopás miatt

elbukik, a 6 szanzaduban 12 ütés van. A licitt  RKD3 alapján valószínű Észak pikk királya, így Dél
A A mondhatott volna a lopási érték hiányában 6
A  /O  -|j< A  D  I U o j Z

v 1065 ^  y 987 szánt.
♦ D32 Ny K 4 10876 Az IBE-Fészek elődöntő érdekes leosztása
♦ A10876 D + s volt a következő: Általános mans.

["ad Osztó: Dél.
v 43
* AK954 * KD
* B942 * 63

Dél 2 pikkjére Észak 4-et mondott. A felvétel ♦ A10962
mindkét asztalon elbukott. Az egyik asztalon ♦ ADB10
Nyugat a káró dámával indult, a felvevő ezt A9S2 É A 74
helyesen kihagyta. Ezután kör hívás követ- v ^ S74 Ny K ¥ ADI09 
kezett, ütött az ász és Kelet a káró bubit hívta. * n D * KB87
A felvevő számára világos a helyzet: a *k38; ------------  + 652
Rusinow indítókijátszás miatt Nyugatnál csak * AEU0863
két káró van. Ütni kell az ásszal, lehívni két ♦ 43magas pikket, egy kárót magasan ellopni, adut 43
hívni, megadni a treff impasszt és újabb kárót
lopni. A treff impassz és a magas káró 11 ütést biztosít. Ehelyett a felvevő ütött a ká
ró ásszal és egy kárót kis aduval akart a kezében ellopni. Függöny. A felvétel minden 
indulásra teljesíthető. Az adu indulás a legerősebb, ezután kis kárót kell hívni az 
asztalról és a leírt játékmód a teljesítés kulcsa.

9 A Taurus-Fészek döntő mindjárt szlemfor-
v Dg£ dulattal kezdődött. Általános mans.
* B10763 Osztó: Dél. A licit mindkét asztalon:
* DB42 D IWy É K

+ B64 1 T ~ W aD3 2a 3a P3852 3v
r  A54 ^  v  v KB 1072 P3882 4* P3882 4 szan
♦ AK542 f passz 5v passz 6v
+ 76 D * AK985 x

^ Ki 087^2 Indító kijátszás, trcii 10.
y 93 A zárt teremben a felvétel elbukott. A felve-
4 D98 vő a treff ász, király után treffet akart lopni
* 103 az asztalon, Dél a kilencessel elélo-pott, az

asztal eldobott egy pikket. Dél pikket hívott, 
az asztal ütött a bubival és lehívta a káró ászt és a királyt, s kézből treffet dobott. A 
kör ászt a király követte, de a dáma nem esett, egy bukás. A nyílt teremben Nikolits 
Tamás a kör kilencest az ásszal ütötte, két magas káróra eldobott két pikket, a kör
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bubival kézbement és újabb treffet lopott. Az adu dáma volt az ellenvonal egyetlen 
ütése.

Csepeli Miklós

Versenyek Tatán és Almádiban

A Tatabányai Bridzsklub 1995. augusztus 17. és 20. között Tatán a Patak Motelben 
(a Fényes fürdőnél) rendezi meg a 25. Bányász Kupa Nemzetközi Bridzsversenyt.

Szállásfoglalás: Lévai Ferencnél 2800 Tatabánya, Réti út 31. T: 34-333-358 
A verseny programja:
Csapatverseny: 17. (csütörtök) 16 óra 1. rész; 20. (vasárnap) 10 óra II. rész 
Párosverseny: 18. (péntek) 18 óra 1. forduló, 19. (szombat) II. forduló 
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat; 1600 Ft/pár. Ifjúsági versenyzőknek 500 Ft/fő.
Díjazás: Csapatverseny: 1. díj: 20.000 Ft + a Bányász Kupa 

Párosveryeny: 1. díj: 20.000 Ft + ALFADAT Kupa 
Jelentkezési határidő 1955július 31.

Az MBSZ 1995. augusztus 24. és 27. között Balatonalmádiban rendezi meg a 
38. Nemzetközi Balaton Bridzs Fesztivált. Szállásfoglalás és információ: 

Hajlik Gábornál 1033 Budapest, Zab u 3. T: 1873-148 
A verseny programja:
1. / Dán csapatverseny: 24. (csütörtök) 17 óra 1-3 forduló; 21.30 óra 4-5 forduló

25. (péntek) 16 óra 6-9 forduló; 21.30 óra 10-11 forduló 
Nevezési díj: 2.000 Ft/csapat

2. / Kovács László emlékverseny (Mitchell páros) 26. (szombat) 15 óra, 1. forduló,
27. (vasárnap) 14 óra, 2 forduló. Nevezési díj: 1.600 Ft/pár 
(Az MBSZ tagjainak páronként 200 forint kedvezmény jár)

3. / Patton csapatverseny 26. (szombat) 21.30 óra. Nevezési díj: 1.000 Ft/csapat
Szállásdíjak: kétágyas szoba reggelivel: 2.400 Ft/éjszaka 

egyágyas szoba reggelivel: 1.800 Ft/éjszaka 
Jelentkezési határidő 1955 augusztus 22.

Amerikaiak Pesten

Amerikai bridzsezők látogattak el hozzánk június 19-én a Finesse West Tours nevű 
tengerentúli utazási iroda szervezésében. A találkozón 23 nem éppen élvonalbeli 
amerikai páros mérte össze tudását a honi mezőnyből erre vállalkozó kevesekkel. 
Mind a Tárogató úti helyszín, mind a vacsora, mind a verseny nagyon kellemes volt, 
ennél több információval az eseményről hihetőleg nem kell szolgálnunk.
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Bridzsverseny Balatonalmádiban a 
HOTEL AURÓRÁBAN

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT 
AZ 1 9 9 5 . AUGUSZTUS 24-27-IG  TARTANDÓ 
HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNYÜNKRE. 

EMELLETT ÖRÖMMEL FOGADJUK 
KEDVESVENDÉGEINKET 1995 . OKTÓBER 31-IG

n Y i t V a t a r t ó

SZÁLLODÁNKBAN.

B elfö ld i ven d égein ek  k ed vezm én yes árak 
k étá g y a s  szoba: 3 .0 0 0  Ft (főszezon)

1 .6 0 0  Ft (utószezon)

K ülföldi ven d égein k n ek
k étá g y a s  szoba: 5 0  DM (főszezon)

3 0  DM (utószezon)

SZOLGÁLTATÁSAINK 
AUTOMATA TEKEPÁLYA 

STRAND, USZODA 
SZAUNA

Helyfoglalás ügyében és további információért hívja a 88/338-810 telefonszámot
vagy 88/338-400 telefaxot.
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Elment a király
Május 15-én 72 éves korában Rómában elhunyt Giorgio Belladonna.

A mester játszik (I.)
Az alábbi leosztás a Bridzsélet 35 éves története alatt harmadszor jelenik meg a lap 

hasábjain. De úgy érzem, ennél szebb emléket nem állíthatunk a
* mesternek:v B83
♦ KB 109 Belladonna 3 szánt játszott. Nyugat kontrázott és elindult a pikk
* B62 királlyal, amelyre Kelet a hármast adta. Tessék próbálkozni a

É felvevőjátékkal!

— 2 ---- A nagyságról
▲ A  9 6. __ Ottlik Géza írja a Prózában:v AD4 J♦ AD62 „Koromzay Dénes barátom, a világhírű Magyar Vonósnégyes
* AD4 brácsása mesélte nekem vagy harminc évvel később, hogy egy

előkelő amerikai fogadáson valahogyan egy nagynevű ottani 
matematikaprofesszor mellé került, aki láthatólag jól értett a zenéhez. Dénes, csak 
hogy mondjon valamit, megjegyezte, hogy az ő barátjának is, mármint nekem, volt 
egy zeneértő matematikaprofesszora, akit ők nagyra tartottak. Fejér Lipótnak hívták, 
de hát nem valószínű, hogy valaha is hallotta volna a nevét itt Amerikában. Mire az 
idős professzor felhördült, elvörösödött, hebegni kezdett, hátrált: »Hogy - hogy - 
hogy - hogy hallottam-e a nevét? Ember! Életem legnagyobb élménye, hogy egyszer 
egy kongresszuson ötlépésnyire álltam Fejér Lipóttól! Ott állhattam egészen közel 
hozzá! Ez évtizedekre erőt adott nekem! «„
Hát én is szerencsésnek tartom magam, hogy még a hetvenes évek elején, amikor az 
ifjúsági válogatott a Fészekben tartotta edzését, egy alkalommal bemutattak bennün
ket Ferenczi Györgynek, a világhírű zongoraművésznek, aki tagja volt az 1938-ban 
Oslóban Európabajnokságot nyert magyar válogatottnak. Emlékszem, úgy fogadott 
bennünket, mint egy fejedelem az alattvalóit. A félhomályos kártyaszobában megille- 
tődötten járultunk elébe, ő pedig sorra kezet fogott velünk.
Azután interjút készíthettem Cohen Rafaellel és Keleti Andorral, akik az 1934-es 
bécsi EB-n vezették győzelemre a magyar csapatot. Keleti halálakor én kértem le
vélben Rixi Márkust, az osztrák származású angol világbajnoknőt, hogy írjon régi 
barátjáról a Bridzséletnek. Meg is tette. Akkor is ott lehettem, amikor Almádiban az 
Amerikai Kontrakt Bridzs Liga akkori elnöke, a magyar származású világbajnok Lou 
Mathe az 1975-ös - ismét olasz győzelemmel zárult - világbajnokság botrányos lefo
lyásáról mesélt. (Az olasz csapat csalással gyanúsított párja, Facchini-Zuchelli a 
döntőben nem játszhatott.) Partnereként játszhattam egyszer Kovács Lászlóval, aki 
1938-ban a Vigadóban páros világbajnoki címet szerzett. Az ő halála után, mint a 
Bridzsélet szerkesztője megfigyelhettem, hogyan csiszolja tökéletesre Ottlik a Ko- 
vács-gambitról szóló írását, amely egy csodálatos bridzsfogásról bizonyította, hogy 
magyar eredetű.
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És nagy élményem, hogy játszhattam Benito Garozzo ellen 1973-ban Tihanyban a 
páros versenyen, majd találkoztam vele és Belladonnával a margitszigeti Thermál 
Szálló halijában, amikor 1983-ban a nagy visszatérésre készülődve Budapesten jár
tak. Megkértem őket, hogy vegyenek részt a Büdzséiét „Ki licitál jobban?” vetélke
dőjében és nézhettem ahogy a világ leghíresebb párosa végiglicitálta a Holyinka Pé
ter és Jakab Sándor összeállította feladatokat.

A nagymesterek licitálnak
Homonnay-Kerek.es és Csepeli-Kuttner illusztris ellenfelekkel szemben licitálhattak 
1983 januárjában. Belladonna és Garozzo az alábbi játszmában mutatták be, hogyan 
kell egy egyszerű nagyszlemet bemondani:

Holyinka-Jakab kommentárja: „Belladonnáék mintaszerű licit után mondták be a 
nagyszlemet. Garozzo tudott partnere minimum hetes zárt kárójáról, kör sikénjéről és 
pikk támogatásáról. így a tizenharmadik ütést partnere elosztásától függően vagy a 
nyolcadik káró, vagy treff lopás ered-
Nyugat Kelet * _ F_ H  * KD8642
Belladonna Garozzo « AKD10752 y ♦ 86

IV *1096 ------------  * AK
3** 3 V** ményezheti.” (Homonnayék 6 káróig,
3 szán*** 4 ***** Csepeliék 5 káróig jutottak.)
4 v **** 4*****
4 szán**** 5***** Minden kék
5 * * * * * 5 * 1951-ben Nápolyban a Sámuel Staymennel
5 szán 1 ♦ (van aki e nevet nem ismeri?) és B. Jay
* szolid vagy majdnem szolid szín Beckerrel (már játszott a híres Culbertson-
** relé, kérdezi a káró erejét Lenz-meccsen is 1931-ben!) felálló amerikai-
*** szolid szín ak fölényesen nyertek az Európabajnok ola-
**** kulcslicitek szók ellen. Az olasz csapatban szerepelt

Pietro Forquet, Eugenio Chiaradia és Guglielmo Siniscalco is. De a csapat kapitá
nya, Carlo Alberto Perroux reggelente hiába ébresztette őket az olasz himnuszt éne
kelve, ekkor még nem sikerült megverni az amerikai bajnokokat.
Azután 1956-ban az olasz válogatóverseny döntőjében két csapat küzdött egymással. 
Az egyiket pirosnak hívták, a másikat kéknek. Ez utóbbiban játszott az a játékos, 
akiben Perroux megtalálta a vezéregyéniséget. Ő azután tizenhatszor vezette világ- 
bajnokságon és bridzsolimpián győzelemre társait. A kékek győztek, és a következő 
évben Giorgio Belladonna, Walter Avarelli és Massimo (Mimmo) d'Alelio csatlako
zott a fent említett három olaszhoz, hogy a Blue Team New Yorkban megmérkőzzék 
Charles Gorennel (bizonyára róla is hallottak már!) és tár-saival a világbajnoknak 
járó Bermuda Kupáért. Az olasz csapat 233-183-ra győzött. Azután következett 
1958. Como, 1959. New York, 1961. Buenos Aires (Siniscalco helyett itt már 
Garozzo játszott), 1962. New York, 1963. St. Vincent (Avarelli helyett Camillo 
Pabis Ticcivel), 1965. Buenos Aires (újra Avarellivel, de Siniscalco nélkül a nagy
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csapat: Avarelli-Belladonna, Forquet-Garozzo, d‘Alelio-Pabis Ticci), 1966. St. 
Vincent, 1967. Miami Beach, 1969. Rio de Janeiro, újra és újra olasz győzelem. 
Közben 1960-ban Franciaország nyerte a bridzsolimpiát, de 1964-ben New Yorkban 
a nagy hatos lett az első, azután 1968-ban Deauville-ben is.
1969-ben azután úgy érezték, elég volt, minden győzelmi sorozatnak vége szakad 
egyszer. A következő évben már másik csapat képviselte Itáliát, és utolsó lett a selej
tezőben. De Belladonna nem bírta sokáig a pihenést. 1972-ben megint megnyerik az 
Európabajnokságot, és jogot nyernek, hogy a következő évben játszhassanak a 
Bermuda Kupáért. Az ellenfél a döntőben Észak-Amerika csapata, a Dallasi Ászok
ból Róbert Goldmannal, Róbert Hammannal és Róbert Wolff-fal, illetve Kanada 
vasembereivel, Sammy Kehelával és Eric Murryval. Az olasz csapatban Belladonna, 
Garozzo és Forquet mellett mos Bianchi, Garabello és Pittala játszik és így is győz
nek. Azután 1974. Velence (Belladonna, Bianchi, de Falco, Franco, Forquet, 
Garozzo, 1975. Bermuda (Belladonna-Garozzo, Franco-Pittala). Közben 1974-ben 
Miami Beachben az olimpián megint egyszer - és utoljára - Avarelli-Belladonna, 
Forquet-Garozzo, d‘Alelio-Pabis Ticci legyőzi az egész világot.
Az olaszok sikersorozata megváltoztatta a játékot. Példájuk végképp bebizonyította, 
hogy a bridzs kártyajáték létére nem szerencsejáték. Az olasz csapatban sok nagysze
rű játékos szerepelt. Sokak szerint a legjobb felvevőjátékos Garozzo volt közöttük, a 
legjobb párt talán ő és Forquet alkotta. Nincs miért vitatkozni. Tény, hogy 
Belladonna volt az egyetlen, aki minden győzelemnek részese volt.

A Római Treff és társai
Az olasz győzelmeket eleinte licitrendszereiknek tulajdonították. A statisztikusok 
kimutatták, hogy a világbajnoki mérkőzéseken fölényük elsősorban azokban a játsz
mákban mutatkozott meg, amelyekben az egyik vonal játékosai végig passzoltak. 
Azaz az ellenlicit nélküli helyzetekben a Blue Team tagjai pontosabban licitálták a 
játszható felvételt.
Igen ám, de az olaszok nem játszottak egységes rendszert. Belladonna például 
Avarellivel Római Treffet, Garozzóval Blue Team Clubot (Nápolyi Treffet), illetve 
Precízióst játszott.
Ráadásul forradalmian új elgondolásokat nem vezettek be. A Római Treff tulajdon
képpen nem más, mint a nálunk (gyerekkoromban) treff konvencióként ismert kávé
házi licitrendszer jól kidolgozott változata. Az 1 treff indulás lehet gyenge vagy erős, 
szín vagy felkészült stb. A színindulásoknál alkalmazott canapé-elv (előbb a rövi- 
debb, majd a hosszabb szín bemondása) sem olasz találmány. A francia Pierre 
Albarran licitált így először a harmincsas években. A Nápolyi Treffben használt erős 
mesterséges 1 treff indulás is megvolt már Harold Vanderbilt rendszerében 1934- 
ben. A régi típusú információs kontra („Kontrázz az egyes magasságon, ha indító 
erőd van!”) után a legrövidebb színt bemondó Avarelli módszerét pedig ma már 
senki sem tartja üdvözítőnek.
Az olaszok újítása csak annyi volt, hogy sokkal mélyebben dolgozták ki a licitsoro
zatokat. Perroux kapitány sportnak tekintette a bridzset, és elvárta, hogy játékosai
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komolyan felkészüljenek a nagy versenyekre. Alaposan megbeszélték az előforduló 
licithelyzeteket, és kemény edzéseken gyötörték egymást a minél biztosabb alapok 
érdekében. Nem volt szükségük találgatásokra és kétes értékű improvizálásra, mert 
pontosan tudták, mi mit jelent a licitálás negyedik-ötödik menetében is. Nagy egyé
niségek voltak ők maguk is, de nem hagyatkoztak csak a játéktudásra, mint az ameri
kaiak, hanem pontos licitálással alapozták meg a jó felvevőjátékot.

Az első szlem
A nagy győzelmekhez szerencse is kell, az alábbi játszma lejátszásakor kétségkívül 
Fortuna vette kegyeibe a világbajnokot:
Nyugat Észak Kelet Dél
Hármon Avarelli Stakgold Belladonna 

2 ♦ kontra
passz 3 a passz 3 a
passz 4* passz 4v
passz 5 ♦ passz 5 szán
passz 6v körpassz

Amikor ezt a leosztást játszották az 1959-es világbajnokságon, az amerikaiak 22 
meccsponttal vezettek. Ez a licitsorozat fordította meg a szerencsét. Pedig némi fél
reértésen alapult. Belladonna a 4 treffet ászkérdésnek gondolta, ezért mondott 4 kört. 
Avarelli viszont úgy értelmezte, hogy a kör partnere második színe, és káró kérdő

licittel folytatta. Az 5 szán az ászt ígérte,
* ^  _ mire Észak 6 kört mondott,v DB75 Nyugat a káró királlyal kezdett. A felvevő

. , kicsit csodálkozott az asztal láttán. Az elsőA AKD984 , ,  „ , ,  , , , , ,____.____ sokk után megállapíthatta, hogy karó tama-
♦ 10953 E A 84 dásra sem a 6 treff, sem a 6 pikk nem telje-
v 942 K  y A103 síthető. (A káró ász kilövése miatt nincs át-
♦ K87 j)  ♦ DB 10432 menet a pikkekhez a blokkoló ász lehúzása
♦ 765 ------------- * B10 után, tehát treff játékban nem lehet eldobni a

a KDB762 kiadó kárót, pikk játékban pedig nem lehet
* K86 kiaduzni, hogy utána treffre kárót dobhasson
* ^  a felvevő.)

Belladonna ütött a káró ásszal, pikket hívott 
az ászhoz, majd három magas treffel folytatta. Kelet a harmadik menetben eléfeküdt 
a kör tízessel. A felvevő felüllopta a királlyal, a pikk királyra felvette az asztal mara
dék káróját, majd adut hívott a hetes(!) felé (alkalmazta a korlátozott választás elvét, 
hiszen ha Keletnél lett volna, a kör kilencessel is belophatott volna a treff dámára!), 
Kelet ütött az ásszal. A káró dámát Belladonna ellopta az asztalon, lejátszotta a kör 
dáma-bubit: a hiányzó aduk szépen estek, a szlem teljesült.

A testsúlyról és a mocorgásról
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Jacques Delorme 1969-ben így kezdte a beszélgetést: - Giorgio Belladonna, önt a 
világ legjobb játékosának tartják...
Mire ő - Talán azt akarta mondani, hogy a legkövérebbnek. Ami bizonyára igaz. 
Ferdinando Mayerral - játszott Garozzóval páros világbajnokságon - 1966-ban a 
Limszki-fjordnál beszélgetett Zánkay Péter.
- Garozzo legnagyobb csodálói közé tartozom — mondta az olasz mester. — De nem 
őt tartom a világ legjobb játékosának, hanem Giorgio Belladonnát. Igaz, hogy 
Garozzo az asztal mellett a pillanatok tört része alatt találja meg megtévesztő hatású 
és megsemmisítő ellenjátékait, Belladonnának ehhez kissé hosszabb időre van szük
sége. Ugyanakkor Giorgio harci szelleme, küzdeni tudása, a csapat moráljára gyako
rolt hatása egyedülálló. (...) Garozzo, Forquet és a többiek mindig azzal az eltökélt 
szándékkal ülnek a versenyasztalhoz, hogy meg akarják nyerni a mérkőzést. 
Belladonnának meg kell nyernie! Robusztus testalkatával úgy mozgolódik, fészke- 
lődik az asztal mellett, hogy az ellenfél szinte már fizikailag is legyőzve érzi magát. 
Giorgio mocorog, mozog, minden hibára lecsap és minden lehetőséget kihasznál.

A mester zseniálisat hív
A D9 Belladonna Dél helyén 4 pikkre vállalkozott. A káró indulást
v K4 ütötte az ásszal, és...
♦ A75* A DB 106 ̂  Egyszerű parti. A felvevő káró lopással kézbejön, hogy rá-
' ----- ;----- hívjon a kör királyra. Ha az ász Nyugatnál van, teljesít. Ha

E Kelet üti a királyt, és nem hív adut - mert, mondjuk, nincs
D neki -, a 4 pikk otthon van. Ha pikket hív, Dél a bubit teszi

a AB1087532 és teljesít, ha Nyugat nem bírja felülütni. Ha bírja, még van
v B75 remény, ha nincs több aduja. Ha nála van az utolsó pikk és
♦ 9 azt hívja, még nincs veszve semmi, ha a kör dáma a bubi
* 4 előtt ül. Azaz Dél csak akkor bukik, ha a kör ász és szingli

kis pikk van Keletnél, Nyugat pedig a kör dámát és a máso
dik pikk királyt tartja. A megnevezett lapok bármilyen más fekvése a teljesítést je
lenti a felvevőnek. Belladonna azonban tudott jobbat. A káró ász után kis kört (!!) 
hívott az asztalról. A király mellől. Ha mindkét ellenfélnek van legalább egy treffje, 
nem lehet úgy kiosztani a lapokat, hogy ez a játnék ne vezessen teljesítéshez! Tessék 
utánajárni!
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Az a bizonyos nagyszlem
Ezt a játszmát minden bridzsezönek ismernie kell. 1975-ben ezen dőlt el a világbaj
noki cím sorsa. Ha Belladonna teljesíti a nagyszlemet, újra világbajnok, ha bukik, az 
amerikaiak nyerik a Bermuda Kupát. Osztó Kelet, Észak-Dél beliben

Nyugat Észak Kelet Dél
Kantar Garozzo Eisenberg Belladonna

* DB8 passz 2*
v AB965 passz 24 passz 24
+ K82 passz 3 v passz 3 szán
+ AD passz 4* passz 4*

.  7652 É I .4 3  PaS“  l SZa" PaSSZ 5 t
V K432 Nv K y DI087 passz 5* kon,ra rekon,ra
♦ B53 ♦ Dl 064 passz 5* kontra 5szan
+ K10     * 754 Passz 7* körpassz

* AKI09 Garozzo jobb színt várt a természetes 2 treffel
' induló partnertől, és nagyszlemig kényszerí-

* B98632 tette a vona*at- A™ nern meglepő, ha tudjuk,
hogy 77 pontos hátrány behozásán dolgoztak, 

és addig eléggé jól alakultak az események.
Belladonna arcán állítólag semmiféle érzelem nem tükröződött, amikor meglátta az 
asztalt. Rövid tépelődés után vette a pikk kezdést a kezében és treffet hívott a dámá
hoz. Ütött vele, erre lehúzta az ászt. A 13,8 százalékos esélyű nagyszlem teljesült! 
Kantar, aki a hosszú treffes mögött ült a királyával és a licit végén világbajnoknak 
érezte magát, hosszú ideig nem tudott magához .térni. (Ezért is nem emelkedett a 
helyzet magaslatára és nem tette bele a szín első menetébe a királyt, ami után a fel
vevő valószínűleg megpróbálta volna adu coup-val elfogni Kelet negyedik tízesét, és 
bukott volna.)
- Sorry — mondta Belladonna, és kivette a következő lapot a tokból.
Akik hangoztatják, hogy milyen pokoli szerencséjük volt az olaszoknak, mindig elfe
lejtik megemlíteni azt a tényt, hogy a másik asztalon Hamman és Wolff 6 szánig ju
tottak. Márpedig kör támadás után ehhez a felvételhez is szükség van a jól fekvő má
sodik treff királyra! Ha 6 treffet mondtak volna, az más volna...

A kollégám és Garozzo megjegyzést tesz
Azt mondja a kollégám, hogy valahol, talán a Vasárnap című lapban, látta egybeírva 
és nagybetűvel a szép asszony jelentésű két olasz szót., bella donna. - Milyen furcsa
— jegyezte meg —, hogy így azt jelenti: nadragulya. Nehéz lehet, hogy valaki úgy éli 
le az életét, hogy a neve egy gyógynövényt jelöl.
Az 1971-es athéni Európa-bajnokságra apám elkísérte a magyar csapatot. Lelkesen 
kibicelt Kaufmannéknak. Időnként azonban elpártolt tőlük, ha helyett kapott a nézők 
között annál az asztalnál, amelynél Belladonna játszott Garozzóval. Mesélte, hogy
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egy alkalommal Belladonna csak nyolcat ütött 3 szánban. - Egy bukás - mondta a 
scorer (egy fiatalember, aki az eredménylapot vezette). A következő játszmában 
Garozzo játszott, és szintén 3 szán volt a felvétel. Ő tíz ütést vitt haza. A fiú izgal
mában eltévesztette az angol szöveget, és ahelyett, hogy egy szűr, megint azt jelentet
te: - Egy bukás.
- Nana! — mondta Garozzo. — Most én voltam a felvevő, nem Belladonna.

A mester játszik (II.)
754 Szóval Belladonna kontrázott 3 szánt játszott,

y Nyugat a pikk királlyal kezdte az ellenjátékot.
* KB109 A licit alapján a hiányzó két király nyilván
* g62 Nyugatnál van. A megoldás tehát beszorítás és

* KDB102 a 83 kényszerhívás. A kárók lehívására az ellenjáté-
y K965 u  v 1072 kos majd beszorul, azután pikkel kiadjuk neki
* 7 ^ ♦ 8543 az ütést, és vége. Ezekben a fogásokban nincs
* K85 D * 10973 semmi új, csak az a lényeg, hogy jó tempóban

A A96 játsszuk a felvételt.
* AD4 De hát éppen ez az, amit el szoktunk rontani! A
* AD62 lejátszás legfontosabb momentuma, hogy a má-
* AD4 sodik pikk megütése után pontosan egy kárót

hívjunk le, mielőtt visszaadjuk az ütést Nyugatnak. Azt kell észre venni, hogy a tel
jesítés feltétele: Nyugatnál szingli kárónak kell lennie. Ha ugyanis egynél több kárót 
húznánk le, Nyugat negyedik és ötödik pikkjére
Délnek nem volna jó dobása. * 8
Belladonna tehát ütötte a második pikket, lejátszotta 9
a káró ászt, majd pikket hívott. Nyugat ütött, lehívta B
a pikkjeit: az asztal egy kört és egy treffet, a kéz két ^ _  ---  A
kárót dobott. Az ellenjátékos most kénytelen volt az ¥ K9 ^  ¥ ]0
egyik villába hívni, a kört választotta. A felvevő 4 . Ny K ¥ g 
ütött az asztali bubival. A treff ásszal kézbe ment, a * k D * jo
káró dámát átütötte a királlyal, majd lehívta a meg- * _
maradt kárókat, amelyekre a kéz két treffet dobott. y AD
Ezek a lapok maradtak:-^ ♦ -
Tehát az utolsó asztali káróra Dél a treff dámát * D
dobta, és Nyugat nem tehetett semmit.

Kelen Károly
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A z ellenjáték  nagym estere
Hugh Kelsey (1926-1995)

Az év elején halt meg a skót mester, aki újságíróként és novellistaként kezdte pályá
ját, majd többször képviselte Skóciát nagy bridzsversenyeken. Kétszer - 1969-ben és 
1980-ban - első lett a legnagyobb brit tornán, a Gold Cupon. Igazi énjét mint 
bridzscikkek és könyvek írója, szerkesztője és kiadója találta meg. Az Edingburgh 
Evening News és a The Scotsman bridzsrovatát vezette. Számunkra különösen fon
tos, hogy az általa szerkesztett Master Bridge Series egyik köteteként jelent meg 
Otdik Gézával közösen írt könyve, az Adventures in Card Play {Kalandozások a fel
vevőjátékbari). Kelsey járt Magyarországon, játszott Ottlikkal Almádiban és Buda
pesten. A Bridzsélet számára is küldött néhány eredeti írást.
Leghíresebb könyve az első, a Killing Defence at Bridge (Gyilkos ellenjáték), ame
lyet mintegy 50 további mű követett, köztük a More Killing Defence at Bridge {Még 
gyilkosabb ellenjáték).

A  Róbert Sheenan-nak a londoni Timesban megjelent cikke alapján klasszikussá 
vált első művéből mutatunk be egy játszmát, de előtte lássunk egy egyszerű helyze- 

AK32 tét:
jj 4*a felvevő szanzadut játszik, és úgy kell e színből három ütést

098 Ny K B5 szereznie, hogy közben nem engedheti Nyugatot ütéshez jutni.
Lehúzza tehát az egyik asztali figurát, hogy azután Délről hívja 

10764 a színt, és az ütést kiengedi a bubihoz. Ha Kelet az első menet
ben megválik bubijától, a terv összeomlik.

Valami hasonlót próbált Martin Hojfman alkalmi partnerével játszva az alábbi
játszmában:

*• KD8 Nyugat Észak Kelet Dél
y 432 1 szán
* 82(̂ 4 2 v 3 szán körpassz
* AB5

A 872  :---- A 10953 Nyugat kör király kezdését a felvevő kihagy-
¥ KDB1086 k ¥ 9 ta. A kör dámára Hoffman a káró ászt dobta,
♦ D3 Ny K ♦ A2 és ezzel megnyitotta az utat partnere magas
+ 108 £  * D76432 kőrjeihez. Délnek most már nincs esélye a

*■ AB4 teljesítésre. Kétségbeesetten ütni hagyta a
r  A75 második kört is. Kelet nem volt túl jó játé-
* KB 1095 kos, és partnere dobását agresszív jelzésként
* értékelve, a káró dámával folytatta...



BRIDZSÉLET 15

A nagymami partija

Jó sorsom úgy hozta, hogy nemrégi
ben találkoztam ifjúkori hölgyismerő
sömmel. Jómagam a nyolcvanadikat 
taposom, a hölgy sem sokkal ifjabb. 
Szó esett erről, arról, többek között a 
bridzsről is. És elmesélte nekem, 
hogy édesanyja, aki 103 éves, teljes 
szellemi frisses-ségben, szenvedélye

sen bridzsel. Nap nap után van parti
ja, olykor kettő is. Szerintem ez cso
dálatos. Kívánunk az idős hölgynek, 
dr. Weszely Imrénének még hosszú 
életet és sok-sok sikeres nagyszlemet.

Frey Endre

Most már eleget láttunk ahhoz, hogy kezünkbe ve- A
gyük Kelsey játszmájának lapjait:-^ v gg

Nyugat Észak Kelet Dél * 103
1 *  IV  2 4 * AB 108752
_ „ A 9762 -----r----passz 3 * passz 3 szán ^ E

körpassz KB72
Nyugat a kör hatossal kezd, az asztal bubiját a partner * KD4 ______
fedi a dámával, és a felvevő hagyja öt ütni. Kelet a 
kör ásszal folytatja, a harmadik menet a felvevő királyáé.
A buktatás nem látszik könnyűnek. A licit alapján Délnél kell lennie a pikk és káró 
ásznak, a treff figurák pedig nagyon jól fekszenek az ö szempontjából. Egyáltalán 
van valami esélye a védekező vonalnak?
Biztosra nem mehetünk, de ha a felvevőnek elég képzelőereje van - vagy ismeri a 
fenti eseteket -, lehet valamit keresni azzal, hogy Nyugat a treff királyt dobja a har
madik körbe. Ebből Dél arra következtethet, hogy az ellenjátékos Kx-szel a kezében, 
így akarja partnere dámáját ütéshez juttatni. Elképzelhető, hogy emiatt nem treffre, 
hanem káróra alapozza a teljesítést. Ez a teljes kiosztás:

a KD A felvevő a harmadik menet kört a kezében
v B8 ütötte, Nyugat eldobta a treff királyt. Ha
♦ '03 Dél most pikkel asztalra megy, hogy kör-
♦ AB 108752 beengedje a káró tízest, Nyugat üt a bubi-

A 9762 ^  A 10854 val, és a treff négyest kell hívnia. A felvevő
v 64 Ny K V AD 10753 nagy valószínűséggel berohan az ásszal,
* ™ ^2 D * )̂4 majd megpróbálja bekeríteni Kelet káró ki-
Jb KD4 1 -  -  + 6  .

A AB3 raIyat-
v K92
♦ AD985+ Kelen Karoly
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A z E L T E  9. párosversenye

1995. április 22-én és 23-án rendezte 
meg az Eötvös Loránd Tudománye
gyetem 9. párosversenyét. (Az ered
ménylistát előző számunkban közöl
tük)

Néhány figyelmet érdemlő parti 
akadt.. Az első forduló 23. kiosz
tásában, beliben 1 káróval indultam a 
következő lappal dél helyén:
*K10, VD543, ♦ AK83, *732 
Nyugat 2 pikkel közbeszólt, és part
nerem először kontrával jelezte 4-es 
kőrjét, utána pikkben felüllicitet 
adott, majd káró fogáskérdéssel elju
tottunk a 6 káró felvételig. Nyugat 
pikk dámával indult és felterült az 
asztal.
*A 8, VK987, ♦D10952, *AK

Mint rendező, idegesen ültem le az 
első partihoz, gyorsan eldöntöttem, 
hogy nem a mansban 2 pikkel közbe
szólt ellenfélnél lesz a kör ász, így 
csak az a sanszom, hogy Keletnél lesz 
a dubló kör ász és így a partit elbuk
tam. A 26 asztalból 6 kárót négyen 
vettek fel, ketten teljesítettek, a 6 kört 
hárman vették fel és mindannyian el
bukták. A 6 körben rögtön el kell 
dönteni, hogy hol a dubló kör ász. A 
6 káróban nem szabad kapkodni. A 2 
pikk közbe-szólás után ki lehet Nyu
gat lapját számolni: 6 pikk, 3 káró 2 
treff (le kell aduzni és le kell hívni a 
treff ászt és királyt) és ezek után lát
szik, hogy dubló kör csak Nyugatnál 
lehet.

Ilyenformán a telvetel csak akkor 
teljesíthető, ha a gyenge kettes külső 
ászt szorongat a kezében. Adott eset
ben így volt.

A második forduló 17-es partija mu
tatja, hogy mennyire vegyes volt a 
mezőny. 12-en vették fel a 4 pikket a 
következő lapokból:

* 986 Asztalunkon így
v 8763 folyt a licit
* KD105 É D
* K5 1* lszan

É 3* 4*

Partnerem kis treffel 
v KD5 indult, az asztalon
4 ütötte a király. A fel-
* A8 vevő pikk impaszt

adott és így a partit 
elbukta. A 12 felve-vőből hatan tel
jesítették a felvételt. A treff indulás 
valószínűleg a lege-rösebb, mert 
megzavarja a közle-kedést. Treff ász 
ütés után pikk ász és kis pikk hívás a 
legjobbnak tűnő felvevőjáték. Ez csak 
akkor rossz, ha Keletnél van a har
madik (negyedik) mariázs a színben. 
Minden egyéb esetre jó, vagy közöm
bös ez a játék. Most van elég átmenet 
a körök szöktetésére, vagy ha az el
lenfél nem elég éber, s időnek előtte 
megüti a kárót, akkor a negyedik ká
róra eldobható a rossz kör.

Dr. Poór István 
BEAC
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A nyár Kenésén kezdődött

A káró ötös néha nagy lap
Az időjárásfelelős ezúttal kegyeibe fogadta azokat, akik resztvettek a kenesei nagy 
családi partin, s bár szám szerint nem voltunk éppen sokan, azért játékerőben tisztes 
mezőny gyűlt össze a Hungarotex üdülőben a Várkert Casino és az EcoSoft Kft ven
dégeként. A csapatversenyen a győzelmet a Kuttner Gy. Balásy I. Széles Cs. Szőts 
G. összetételű együttes szerezte meg a Taurus és a Fészek előtt Teljesítményük érté
két növeli, hogy a verseny rajtlistáján ott volt az EB-re készülő válogatott egy híján 
valamennyi tagjának neve, közülük négyen a Taurusban indultak.
A párosversenyen a sors úgy hozta, hogy a versenyzőknek a számítógép jóvoltából 
nemigen kellett "unalmas egyenletes kezekkel" bajlódnia. A második forduló idején 
az egyik játékszünetben Szilágyi László és Marjai György együtt levegőztek a kert
ben, s Szilágyi (miként a Bridzsélet legutóbbi számában) szelíd szóval ismételten 
említést tett arról, hogy jó lenne az osztóprogramon valamelyest javítani, hogy a ki
osztások jobban közelítsenek az élethez, a realitáshoz. A verseny főrendezője termé
szetesen úgy vélekedett, hogy a programmal nincs semmi baj, s a leosztások nem, 
vagy legalábbis nem sokkal szélsőségesebbek, mintha alapos keverés után kézzel 
osztották volna ki a lapokat. Szó szót követett, s a felek még nem jutottak egyetértés
re, midőn folytatni kellett a játékot. A vitázók az asztalhoz ülvén azon vették észre 
magukat, hogy ellenfelek lettek. Szilágyi-Macskásy Kelet-Nyugaton, Marjai Délen, 
Lévai Ferenc Északon a 19. leosztásban a következő lapokat vette kezébe: Osztó 
Dél, K-Ny beliben
Marjai pontosan jelezte gyenge figurális erejét és két hosszú major színét. Kelet

je  Nyugat egy darabig próbálkozott a káró felvé-
* fellel, el is jutottak a kisszlem bemondásáig,

,>2 Dél azonban a kedvező szkórhelyzetben úgy
* D987543 vélte, jó lesz a mentés. Akár igaza is lehetett

A --“r- — g - volna, amint az a szkórlapokból később kide-
v y KDB94 fö'1- Egyik másik pikket választó, a mentésre
♦ KDB10863 ^  ^  ♦ A974 alacsonyabban vállalkozó felvevő nem járt
* AB62 ® * K10 rosszul. Gondos ellenjátékkal azonban a pikk

A KD109732 játékban is csak hatot üt a felvevő, aki tehát
v 1076532 Észak-Délen hármas magasság fölé merészke-
* - dett, az pikkben is túlbuk(hat)ta a bellgém
* - értékét. Hanem, visszatérve az adott helyzet

hez, Lévai Ferenc Északon egy alkalommal a licitben jelezte, ha mindenáron játszani 
akarnak, akkor neki a kör szín kedvezőbb lenne. S lön. É-D hat körrel mentett. Az 
eredményt borítsa a feledés jótékony homálya!
A párosversenyt Szirmay György és Fogaras András nyerte a kenesei nyár esemé
nyeit nemzetközivé avató osztrák Pollák házaspár és Dumbovich-Kovács M. előtt. A
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Gál-Winkler pár 13. helyezése sokaknak tisztes eredmény volna, ők azonban nem 
így értékelték teljesítményüket. Gál Péter így emlékszik az eseményekre:"Ez nem a 
mi versenyünk volt. A legjobb budapesti pár díjának hangzatos címe sem feledteti, 
hogy 12 zömében budapesti pár előttünk végzett. De a jó időért és az alábbi partiért 
talán mégis érdemes volt leutazni. II. forduló 7. parti, osztó Dél, általános beli . A 
páros licit így hangzott: 4  D É
Az 1 szán ugyan 15-17 pontot ígér, de Winkler Gábor leginkább ] szan 2*
a felvevőjátékot szereti. A felvétel végül is nem rossz, ha az 2 » 4*

A D106 egyik szín jól viselkedik már otthon lehe-
v D863 tünk. A treff dáma indulást üti az asztal, kör dáma, 2-es, 5-ös ...
♦ A762 treff 2-es. Ennyit a barátságos elosztásokról. Pikk bubi, Nyugat
LÜ2_-----  üt az ásszal, pikk vissza. Kelet üt a királlyal és kiteszi a káró tí-

E zest, bubi, dáma, ász. Ez jó  hír, hiszen ha legalább a káró 3-2
—— ------ már csak egy adut adunk ki. De Gábor itt nem hagyta abba az
v AB 105 elemzést. Vajon miért hívta meg Kelet a káró tízest, hisz ha nem
♦ KB95 teszi biztos a bukás. Ha Nyugat treff kettese Lavinthal, ami kárót

Ag kér, akkor sem kellett volna. A megoldás Kelet rutinból hívta -
szinglijét. De akkor megint bukásra állunk, hisz Nyugat káró 8- 

asa még ütés. De nem a partnerem ellen. Kör impasszal kézbe és kihívta a káró 5- 
öst(!). A gyanútlan Nyugattól a 3-as és Kelet tehetetlen, akár dob, akár lop a felvétel 
teljesül.

L.P.-G.P
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Topok és nullák
(Első csevej: színkezelés)

Mottó: Tegyétek elé a királyokat! 
(Petőfi Sándor: Mi legyen 
a kör királlyal?)

Mindenekelőtt egy feladat:
A

v D103 
♦ AK76 
+ AK8652

A KDB1065 ------ ;------
¥ B75 E
♦ B5 Ny
A BIO l— ---------

Dél Nyugat Észak Kelet
passz 2* kontra 3 A
4v passz 6 ¥ körpassz
Nyugat a pikk királlyal kezd, amelyet 
Észak ellop a kör hármassal, majd az 
adu tízes következik. Kelet a kettest 
adja, Dél a négyest. Hogyan tervezi 
Nyugat az ellenjátékot?
Bridzsezni úgy a legjobb megtanulni, 
ha van valaki a társaságban, aki el
mondja a szabályokat, azután addig 
rakjuk egymásra a lapokat, amíg ki 
nem derül, hogy már a menőkkel is 
fölvehetjük a versenyt. Ha meg a tár
saság taglétszáma nem éri el a négy 
főt, úgy kell csinálni, mint egykori 
csapattársam, Szalay Endre, akinek 
egy Knuth Előd nevű gimnáziumi 
osztálytársa (hány nagy csatát vív
tunk meg együtt, mielőtt tavaly elte
mettük őt 50 éves korá-ban!) egy óra 
alatt elmagyarázta (vagy lehet, hogy 
fordítva volt?), mikor mit kell csinál
ni, azután este fél hatkor a Kőris ut
cai villám-pároson próbálták ki a

frissen szer-zett ismereteket. Lehetett 
valami ér-zékük a játékhoz, mert már 
aznap sem ők lettek az utolsók, ké
sőbb pedig francia eredetű, Monaco 
nevű rendszerükkel a valamikori 
Marcel Peeters-licitvetélkedökön nem 
egy nagy sikert mondhattak maguké
nak.
Szóval tanulni úgy a legkellemesebb, 
hogy éjjel-nappal játszunk, lehetőleg 
jobbnál jobb spílerek ellen, a trükkö
ket menet közben szedjük föl, magunk 
találunk rá a Grand coup meg a Dar
vas-csel lehetőségére.
Mert mi értelme van bridzskönyveket 
bújni? Mit kezdünk vele, ha a bizton
sági játék tanulmányozása során el
sajátítjuk, hogyan kell kezelni az 
alábbi színt:

¥ D103
É
D

¥  A9864?
A Bridzsenciklopédia szerint ebben a 
helyzetben, ha öt ütésre van szükség, 
a dámát kell hívni, hátha Nyugatnál 
egy kör van, és az éppen a bubi 
(aminek esélye három százalék), ha 
négy ütést kell elvinni, szintén a dáma 
játszandó ki, és ha ezt viszi Nyugat 
királya, a következő menetben a tízest 
kell körbeengedni. Ennek a játéknak 
76 százalékos az esélye, vagyis átla
gosan 3,79 ütést fogunk szerezni - az
az 1,21-et adunk ki - a fenti lapokkal. 
(De ha úgy ismerjük Nyugatot, hogy 
második királyból mindig beszalad, 
Kelet pedig nem szokott cselből a ki
rállyal ütni, ha szék király-bubija
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nyolcassal -, mert Nyugat nem lopja 
felül, és utána már csak egyet bukni 
sem könnyű.)
Minarik azonban a kor tízest hívta, a 
sor végén Nyugat ütött a bubival. Vé
ge-
Az ellenjátékos hiába hívott pikket, 
mert Dél lopott az asztalon, káró dá
mával kézbe jött, az adu ászba esett a 
király, a kilencessel kiadu-zott, majd 
treff ász, treff király, treff lopás kö
vetkezett, a magas treffhez káróval 
lehetett asztalra menni.
Minarik Attila tehát a tízest engedte 
körbe, és az dobja Nyugatra az első 
követ, aki egy ilyen ajándékot vissza 
szokott utasítani. Pedig ha az ellen
játékos ütni hagyja a tízest, a felvevő 
nem tud teljesíteni. A treff magasítá
sával folytatja, de Nyugat most is 
résen van, és nem lopja felül Dél 
aduját, még akkor sem, ha a hetessel 
is megteheti. Most a felvevő káróval 
asztalra megy, hogy magas treffet 
hívjon. S ekkor eljön Kelet ébredésé
nek ideje. Ha végre kijátssza az adu 
királyt, tönkreteszi Dél szép napját.
Jó reggelt, kedves Kelet! Ébredhettél 
volna előbb is. Ha már a tízest le
feded a királlyal, régen vége volna a 
szlemnek.
Vegyünk tehát példát a költőtől, nem 
hiába mondott le olyan könnyen a 
királyokról.

Kelen Károly

van, akkor jobb Délről kicsit hívni a 
tízeshez, ha pedig ezt Kelet bubija üti, 
a dámát körbeengedni, ami 83 száza
lékos sansz.)
Ebből az következik, hogy eléggé jó  
esélyű ezt az aduszínt választani egy 
olyan kisszlemhez, amelyben a többi 
színt erősen fogjuk. Ami még nem je
lenti azt, hogy az enciklopédia aján
lotta eljárást is követnünk kell. A 
biztonsági színkezelés csak steril kö
rülmények között segít rajtunk, a 
csillagok speciális állására (meg az 
EcoSoft komputerére) nem lehet te
kintettel.
A kenesei páros versenyen Nyugat 2 
pikkel indult, Kelet megemelte, ami
kor sorra került, Minarik Attila (Dél) 
pedig 6 kör felvételben találta magát 
a következő kiosztásban.

* -
y  D103
♦ AK76
*  AK8652

A KDB1065 7  A A974

yB75  n  i*  yK2
♦ B5 ^  ♦ 10842
*  BIO D  *  [)93

A 832 
v A9864
♦ D93
*  74

A pikk király kezdést a felvevő ellopta 
az asztal adu hármasával. A kör szín 
adott elosztása nyilván benne van az 
encikopédia jelezte 76 százalékos 
tartományban. A nyerő játék mégsem 
a dáma kivágása volt. (Ha Dél az adu 
dámát hívta volna, Kelet nyilván fed  
a királlyal, és a fel-vevő nem folytat
hatja tovább az adu-zást, mert védte
lenné válik a pikkek-kel szemben. Hi
ába játszik treff ász, király, lopást - a
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Visszapillantó

R óm a - P h illip  M orris P áros EB
Az 1995 évi római páros EB-n résztvevő öt magyar pár mindegyike a mezőny első 
felében végzett. A nem összeszokott párok jó teljesítménye bridzskultúránk alapjait 
lerakó sporttársaink munkáját is dicséri. Az első három selejtező fordulót mi is jó

eredménnyel vettük, az összesen 291 induló
▲ K O S párból bejutottunk az első 120 közé a három 
¥ í^nins fordulós A-középdöntőbe, ahol a második for-
I  AKB8 dúló után a 37. helyen, minden dicsőségek ka-

pújában álltunk - node ekkor jöttek a katasztró-
* AB109 É * 6532 fák! 3. ford. 8. leosztás 4-
v Dl063 Ny K v 982 Ny É K D
* A3 ♦ 9876 H.L. Ellenfél H.J. Ellenfél
* 965 ------------ 1* 74 passz 2+! passz 2♦

* 74 kontra passz ?
v AB54B42 Észak alertálta indulását és készségesen közölte
+ d ]032 a screen azonos oldalán ülő Kelettel, vagyis

velem, hogy 20-22 pontos erős szanja van, a 2 
káró pedig relay. Vajon mit jelent Nyugat kontrája? A screen másik oldalán Honti 
Laci pontos felvilágosítást kapott: a 2 treff többféle lapot takarhat: a) gyenge kettes 
káró; b) 20-22 pontos szán; vagy c) félkövér major indulás. Dél a saját két káróját 
passzolhatónak mondta arra az esetre, ha Észak gyenge kettes káró típusú lappal in
dult. Kelet a kapott magyarázat alapján biztosra vehette, hogy partnere kontrája káró 
színt mutat. Elfogott az akciózhatnék és hogy elvegyem az ellenfél rekontra, 2 kör, 2 
pikk, 2 szán és 3 treff licitlehetőségét 3 káróra * B973
vállalkoztam. A rögtönítélő bridzsbíróság kés- * A2
dobáló magánszámomat -1100-zal jutalmazta. « A8
Nem akartam zsűrihívással még szánalomra * K10983
méltóbbá tenni helyzetemet, inkább az elkö- * Dl08 * 654
vetkező partikban írtunk még néhány nullát. v KJ5 v 109863
(Talán mégiscsak zsűrit kellett volna hívni?) ♦ 1097643 ♦ KDB5
Immáron a szerencse is elpártolt tőlünk, tér- * 2 * 7
mészetesen felvették ellenünk az alábbi 28 * AK2
pontos 6 treffet, amelyet Dél eliminációval, és v 074
Nyugat kényszerthívásba kergetésével 40 má- * 2
sodperc alatt teljesített. 6. ford. 22. leosztás: * ADB654
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A római EB egyéb sporthírei
Box:
Ötvösi úr, a kiváló lengyel bridzsező, 
a versenybíróság előtt pontozásos 
győzelmet aratott nehézsúlyú és ne
héz természetű olasz ellenfele ellen, 
aki jobbhoroggal próbálkozott érvelé
sét alátámasztani szellőztetés, 
nemszellőztetés ügyben.

Motorsport:
Dienes Ödön sporttársunk nyerte az 
összetett hatnapos római belvárosi 
autós rallye-t (egyedül indult). Róma 
legvadabb autósai még ma is tisztelet
tel emlegetik a magyar szürke Peu- 
geot-t, amely előzési technikájával az 
aszfalt ördöge címet vívta ki.

A harmadik fordulóban a spanyol Victor 
a AKD8765 Ludorum Senor Goded a legjobb felvevőjáték
* díját nyerte el ebben a leosztásban a követke- 

ző „szerencsés” játékkal: Hat pikket játszván,
. ot -------------  , treff indulás után azonnal kárót játszott és* 82 A 104 , ,
y ^  DB753 utott 3 klrállyaL Két menetnyi aduzas után a
* A10 Ny K  Q652 káró 8-ast üttette az ásszal. A treff visszahívás
* KD98642 D * BIO vétele után Észak lejátszotta az aduit, szegény

k 93 Kelet erre beszorult a piros színekben. Nálunk
v AK62 az ellenfél elbukta a felvételt.

* Végül a legjobb partinkat a kiváló angol 
Kendrick-Sowter páros ellen követtük el:

9. ford. 26. leosztás:
K  D Ny É * 0974
HJ. H.L. * B53
1 ♦ 2 a kontra passz ♦ DB8
3v 4* 5v passz *  B43
6 v  passz passz passz A B102 j? a 8

v AD 10942 * K87
Nagyon kevés kell a hosszú körön kívül a 4 94 Ny K  4 AK10765
szlemhez. Szegény ellenfeleink nem értették, *109 D * A85
miért pont ellenük vették fel ezt a jóesélyű a AK653
szlemet. Valami olyat gondolhattak, mint v 6
egykor Bob Hamman: „Képzeljék el, hogy két ♦ 32
boxoló küzd egymás ellen 15 meneten keresztül. * KD762
Győz, amelyik állva marad - ilyen a bridzs csapatverseny. A párosverseny - ezzel szemben a
teremben felállított szorítókban összezárt néhány képzett ökölvívó és sok-sok részeg verekedő
csatájához hasonlítható. Az nyeri az egész versenyt, aki a tömegverekedésbenállva marad,
mert a többi társ a leggyorsabban intézte el egymást. ”
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Bridzs
Az Európai Bridzs Liga Pre-Bulletin- 
jében megjelent az előző bielefeldi 
páros EB legemlékezetesebb játékai
ról egy cikk. Ebben a fenti 12 ütéssel 
Dumbovich Miklós a legjobb lengyel, 
francia és osztrák versenyzők társasá
gában képviselte a magyar színeket: 
Kelet 1 kör indulását dél megkontráz
ta. A 4 kör felvétel elleni treff indu
lást a felvevő ütötte az ásszal, majd 
hét menet kör következett. Dél vá
laszthatott: a káró ászát szinglizi le, 
amivel lehetővé teszi a káró király 
alóli hívást, vagy a negyedik pikk ki
rálya mellől dob el, ami megengedi a

felvevőnek a négy pikk ütés megszer
zését.

MI ŐK

ÁLLAMI NYOMDA
Részvénytársaság

110 2  Budapest, Halom u. 5. Tel.: 2 6 0 -1 5 3 5  
Leporelló és Nyomtatvány Üzlet Tel.: 2 6 0 -0 9 0 4  Fax: 2 6 0 -6 1 2 7

^  A  •  Ü zleti nyomtatványok
•  Számitógépes leporellók
•  Részvények, kötvények, jegyek, 

7 SZÁN A NYOMDAIPARBAN utalványok
• Reprezentatív megjelenésű 

nyomdai termékek
•  Plakátok, képeslapok

A 42 
¥ 987
♦ 109
♦ KB 10643

A AD 105 g  A B63
¥ K.4 m íz ¥ADB 10632
♦ 7654 Ny K ♦ K2
A A92 D * 8

A K987 
¥ 5
♦ ADB83 
A D75

Dr. Harsányi József
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Visszapillantó

Amiért érdemes volt elmenni Kiskőrösre

Sokkal szívesebben idézném fel em
lékeimet a Vidékbajnokságról, ha mi 
nyertük volna meg a csapatver-senyt. 
De sajnos gyengélkedtünk, méghozzá 
annyira, hogy végül a C csoportban 
kellett harcolnunk. Volt azonban egy 
parti, ami (majdnem) kompenzálta 
számomra a sok csalódást.

Először licitfeladványnak tűnt. Álta
lános mansban második helyen ültem, 
a lapom :
aA2, VAB9874, ♦ 6, +ADB6 volt. 
Az ellenfelek végig passzoltak; s a 
(Precíziós származású) Szeszélyes 
Treff rendszerünknek megfelelően a 
licit a következőképpen alakult:
Én Partner (Komor Péter)
1 +* 1 szan+
2 +** 2 szan++
3 *** 3 * tft
3 szán 4 v
?

* = 16+
f = 8+ pont, egyenlőtlen lap, legalább 

négyes káró 
= relék

++ = legalább hatos káró négyes mellék- 
szín nélkül

ttt= szingli (v síkén) kör — sejthettem 
volna!

A 3 szán licitem leállást javasolt, hi
szen a minimális lapom nem lett jobb 
a két 6-1 találkozástól a piros színek
ben. Erre Peti 4 kőrje további 
szlemérdekeltséget mutatott, és rend
szerünk szerint „feature” licitként fi

guratömörülést jelzett körben. Mivel 
nem sok figura tömörülhetett a 
szinglijében, ez olyan „nonszensz” 
licit volt, ami kifejezőbb licit nélküli 
szleminvitet jelentett.
Ebből arra következtettem, hogy vi
szonylag jó kárója lesz, legalább egy, 
de inkább két külső királlyal. Tehát 
külső vésztőnk nincs, és remélhetőleg 
káróban sem lesz több másfél 
vesztőütésnél.

Bemondtam tehát a hat kárót. Az adut 
a hatos magasságon mondtuk először, 
ráadásul a szinglimben lettem felve
vő!
Ezek után következett a lejátszás
feladvány:
A pikk ötössel támadtak, és körül
belül azt az asztalt kaptam, amit vár- 

a KD3 
v 3
♦ AD 108543 
+ K2

A B954 ^ IA 10876
v K10 ,  ¥ D652
♦ K972 Ny K ♦ B
* 987 D + 10543

a A2
¥ AB9874
♦ 6
* ADB6

tam. Nyugatnál kell találnom a dubló 
vagy harmadik királyt, vagy ha az 
impassz nem ül, akkor valamelyik 
ellenfélnek dubló adu bubit kell tar
tania.
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Megütöttem a pikket az ásszal és ká
rót hívtam a dáma felé. Amikor Kelet 
ebbe a bubit tette, láttam, hogy adu- 
coup-ra kell játszanom, amihez is há
romszor kell rövidítenem az asztali 
adukat. Tehát: kör ász, kör lopás, 
pikk király, pikk dáma, treff a dámá
hoz kör lopás, treff király átütve az 
ásszal:
Most a treff bubit hívtam, amire Nyu
gat-jobb ötlete nem lévén - eldobta a

pikk bubit.. Loptam az ötössel, aztán 
mondtam az asztalnak, hogy tetszés 
szerint hívja a kör tízest vagy a nyol
cast. Nyugat tokolta a lapját.
Nyolc külső fejütéssel kezdtem, ebből 
hatot ütöttem. „Grand coup”-nak ne
vezik, ha adu-coup miatt úr lapot lop
nak el -- de itt az egyik magas lapo
mat nem elloptam, hanem átütöttem, 
hogy kézi átmenetem legyen. Vajon 
ez is grand coup-nak számít? Akár
minek is nevezzük, az ilyen partikért 
érdemes elmenni birdzsversenyekre. 
Még akkor is, ha a C osztályban 
kapjuk őket.

Steve Starkey

Jóval éjfél után...

Versenyeink időbeosztása több esetben kifogásolható. Elsősorban a fővárosban ren
dezett versenyekre jellemző, hogy játék csak a délutáni órákban van, így a külföldi és 
vidéki játékosnak akár három délelőttje kihasználatlanul „szabad”. A másik véglet 
főként a vidéki csapatversenyeken tapasztalható. A minél több forduló megrendezése 
céljából gyakran jóval éjfél után is küzdenek a versenyzők. Kimerültén, szunyókálva, 
mélyen saját színvonaluk alatt. Erről szól az alábbi történet.
Az idei Vidékbajnokságon hajszálon, talán az itt leírt partin múlt, hogy a trófea védő
iként bekerülünk-e egyáltalán a nyolcas döntőbe. Éjfél után, kora negyed kettő körül 
a következő lapot kaptam: a x x x  - vDx - AKDxxx - a A I Ox

Minden erőmet arra koncentrálva, hogy el ne aludjak, annyit észlelek, hogy az előt
tem ülő ellenfél hosszas habozás után teszi ki a „passz” licitkártyát. Általános beli 
van, dallas-i rendszert játszunk. Mi a csudának induljak el, akarok én felvevő lenni, 
éppen most? Kiteszem a passzt és ekkor veszem észre a partnerem előtt heverő 1 
treff licitkártyát. Hát persze, ő volt az osztó! (Körültekintőbb partner ilyen napszak
ban hallhatóbban rakja ki a licitkártyát!) Igyekszerm nem elpirulni, imádkozom,

A - 
V -
♦ A1085
* - r___

AB é

¥ ' Nv K (nem 
♦ K97 érdekes)
A -

A -
r  B9
♦  -

A B6
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EXCELSIOR BRIDZS KLUB
A ¥ ♦ *

Budapest, XI. Mészöly u. 1.
Telefon: 1853-601

Játéknapok
SZERDA és VASÁRNAP 

17 órától
Megfelelő létszám esetén vasárnap párosverseny

Állandó büfé, biliárd 
KARAMBOL - SNOOKER- POOL

* » ♦  +
EXCELSIOR BRIDGE CLUB

hogy a mögöttem ülő nyissa ki a licitet. De nem teszi meg ezt a szívességet, 1 treff 
marad a felvétel. Káróval indulnak, üt az ász, visszahívja a kárót, amelyet ellopnak. 
Partnerem: „Hála Istennek...”
Az ő lapja: a KDxx »A  -♦ Bxx -aKDBxx. Kettős színtalálkozással, 27 ponttal - álta
lában - célszerű gémet vállalni. Elképzelheti a nyájas olvasó, milyen képet vágtak 
játékostársaim az asztalnál, amikor leterítettem 
a lapomat... Az 1 treff teljesült, három szűrrel, * xxx
a másik asztalon a 3 szán kétszer bukott. v Dx

♦  K D v y y

(Minor gém is buktatható.) Bóbiskolásomnak ^ AlOx
köszönhetően nem veszítettük el a mérkőzést, . . „ ------ ------
továbbjutottunk. * Bxxxxx E * Kxxx
A teljes kiosztás: -r  ^ x  Ny K 4  a 109x
Potenciális ellenfeleink érdekében is, javas- + xx D *  Xxx
lom, úgy tervezzük meg a versenyek beosztá- KDIOx—
sát, hogy éjfél után ne kezdődhessen új játék. y A
Ugyanakkor kérem a fővárosiakat, hogy ver- + Bxx
senyéiken ne csak a saját kényelmi szempont- a KDBxx

jaikat érvényesítsék.
Szesztay Zsolt
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A méltóságos asszony fed...

- A méltóságos asszony nagyon sze
retne Magával játszani - mondot-ta 
telefonon Klári.

Meg kellett ígérnem, hogy kilenc 
órára pontosan náluk leszek. Negyed 
kilenckor jöttem ki a hivatalomból, 
taxit vettem, hogy idejében átöltöz
hessek, de arra már nem maradt 
időm, hogy meg is vacsorázzam.

A méltóságos asszonyt nem lehet 
megvárakoztatni - gondoltam, köte
lességtudó fiatalmeberhez illően. Az 
egyik igazgatóm feleségéről volt szó 
és talán előmenetelem függött a ma 
esti bridzspartitól.
Szerencsére jókor érkeztem. A másik 
parti akkor alakult meg, de abban a 
házigazda játszott három úrral. A 
hölgyekhez én voltam beosztva, de a 
méltóságos asszony még nem jött 
meg.
- Színházban van - mondotta Klári, 
addig römizhetünk.
Römizni sohasem szoktam, nem cso
da, hogy másfél óra alatt annyit 
vesztettem, amennyit bridzsnél már 
behozni sem lehet. Igaz, viszonzásul 
kaptam három feketekávét, ami 
azonban már nem ellensúlyozhatta 
eléggé kondíciómnak a vacsora el
maradása folytán mind érezhetőbbé 
váló leromlását. Végre megérkezett a 
várva várt negyedik, a méltóságos 
asszony.

Azonnal húztunk és én máris vele 
kerütem össze. Az első kiosztás a kö
vetkező volt:
Észak osztott és pikkel indult, Dél 
kettőre emelte, Észak négyet mondott.

A AK432  
¥ AD5

(M éltóságos ♦ A 2
A sszony) * 4 3 2  (Én)

A 76 E A 5
¥ K 63 Ny K ¥ 10987
♦ B 10984 D ♦ D 765
+ A K D  ------------ *  B 1098

A DB 1098 
¥ B42 
♦ K3 
* 7 6 5

Treff bubival indultam, ütöttünk há
rom treffet, majd partnerem kárót hí
vott. Az ellenfél leaduzott, azután az 
asztalról a kör bubit hívta. A méltó
ságos asszony a kör 3-ast adta rá és 
az ellenfelek megcsinálták a 4 pikket.
- Fedni kellett volna a figurát - mon
dottam szerényen.
- Miért? Hátha nem ad impaszt? - 
szólt a válasz.
Az ellenfelek tehát belibe kerültek, 
majd mi buktunk egy kis optimizmus 
folytán ötöt kontrával, mire ez a le
osztás következett:

A 532 
v  A76543  

(M éltóságos ♦ KDB10
A sszony) * -_____ (Én)
A A K 7 4 g * D B 7

* K2 Ny K ¥ D♦ 974 ’’ ♦ 86532
♦  D 1072  ' U * 8653

A 1098 
¥ B1098
♦ A
*  AK B94
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Dél osztott és tréjfél indult, mire 
partnerem egy pikket mondott, Észak 
nem körjét, hanem előbb káróját 
mondta be és Dél mondott két kört, 
amit ezután Észak természetesen 
azonnal négyre emelt.
Partnerem pikk királlyal indult, lehív
ta a pikk ászát, a harmadik pikket én 
ütöttem. Treffet hívtam, amit a felve
vő a kézben az ásszal ütött és kihívta 
az adu bubit. Partnerem fedte a 
királlyal és az én dámám beleesett. 
Felírták ellenünk a robbert.

- Nem kellett volna fedni, ha hat adu 
van az asztalon, - kockáztattam meg,
- nálam legfeljebb csak szingli adu 
lehetett!
- De kérem, az előbb nem fedtem és 
az sem tetszett Magának - szólt kissé 
neheztelően a méltóságos asszony.
Két robbert játszottam most ellene, de 
olyan jó  kártyái voltak, hogy tehetet
lenek voltunk. Azután újra vele kerül
tem össze, de a másik vonalat válasz
totta. Ezeket a lapokat kaptuk.

Kelet osztott és indult egy káróval. 
Néhány bemondás után kijött a nagy

szlemm. - Hét káró ellen mit is tehet
tem, elindultam a treff dámával. Az 
ellenfél leaduzott, majd kihívta az 
asztalról a kör dámát, partnerem fe
dett, az ellenfél ütött az ásszal, 
megimpasszolta a kör tízesemét és 
megcsinálta a nagy szlemmet.
- Feltartható volt, - szóltam.
- Hogyan kérem? Csak nem akarja 
mondani, hogy most nem kellett volna 
fedni;
- Ráért volna a második kört fedni, 
méltóságos Asszonyom.
- Ugyan kérem, ne mondjon ilyet, hát 
az csak igazán mindegy, - és hangja 
nem volt már barátságosnak mondha
tó.
Nem mertem további magyarázatok
ba bocsátkozni, hanem csöndben 
osztani kezdtem.

Az ellenfél újra nagy szlemet licitált, 
ezúttal szanzaduban és Kelet volt a 
felvevő. - Lehívott három pikket, négy 
treffet és az asztal treff ászába és ki
rályába kárót dobott, ezután 
lejátszotta három magas kőrjét is.

(M éltóságos A sszony)
A 532
♦  8632
♦ K4
A 10986

A A B  10 A K D 4
v K B 9 XT „ v A D 1 0
. D B  3 Ny K ♦ A 7652
A A K 43 D * D B

A 9876 
v  754
♦ 1098 
+ 752

(Én)

(M éltóságos A sszony)
A 10642  
¥ K654
♦ 5
+ 5432

A A K D  -----̂ ----- A 987
v D B 9 L ¥ A 3 2
♦ D B 1 0 9 8 Ny K ♦ A K 732  
a  A 6  D  a  K 7

A'537 
v 1087
♦ 64
A D B 1098  

(Én)
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Most kihívta a káró dámát. Partne
rem a káró 4-est adta rá, az impassz 
sikerült. Erre az asztal a káró 3-ast 
hívta, a király esett és felírtak elle
nünk mindent.
- Látja, mit fecseg össze, most máso
dszor fedtem, mégis megcsinálták.

Két hét múlva a méltóságos asszony 
bridzsestélyt rendezett és én nem 
voltam meghívva. A bankban pedig 
rég esedékes fizetésemelésemet ebben 
az évben sem kaptam meg.

Darvas Róbert
Magyar Bridzs élet 1935.03.

Egy versenybíró tűnődései
Szilágyi László gondolatai a Bridzsélet 1995. március-áprilisi számában késztettek 
arra, hogy emlékeimet és 13 éves nemzetközi, beleértve nyolcéves amerikai ver
senybírói tapasztalataimat röviden összefoglaljam.
Annak idején az egyik úttörője voltam annak, hogy Magyarországon is elterjedjenek 
a számítógépes kiosztások. Hogy ezt elősegítsem, kidolgoztam egy nagygépes leosz
tás-generáló programot, amely - apró módosítások után - éveken keresztül használat
ban volt az otthoni versenyeken. Kezdetben elég erős ellenállás után a játékosok 
többsége, ha nem is megszerette, de elfogadta a játék tisztaságát és felgyorsítását 
elősegítő tecnhnikai segítséget. Talán hozzájárult ehhez a folyamathoz az is, hogy 
számos alkalommal tettem közzé statisztikákat, összehasonlítva a matematikailag 
várható valószínűségeket a tényleges kiosztások valószínűségével (jól emlékszem 
még számos beszélgetésemre e tárgyban Szilágyi Lászlóval). Ezek az írások valóban 
nem elemezték az ász mögött ülő szingli király előfordulását - többek között azért 
sem, mert gyakorisága olyan ritka egy 32 leosztásos versenyen, hogy érvényes sta
tisztikai következtetések nem vonhatók le.
Emlékeim szerint azonban többször hangsúlyoztam azt, hogy semmiféle szelekció
nak, válogatásnak nincs helye a számítógépes kiosztások felhasználásánál. Verseny
bíróként vettem részt az 1982-es és 1986-os világbajnokságokon, 1987 után pedig az 
Egyesült Államokban 6 nemzeti bajnokságon, valamint számtalan regionális és helyi 
versenyen, s egy jópár nagy pénzdíjas versenyen (pl. Cavendish Club) is. Egyetlen
egy esetben sem fordult elő az, hogy a számítógép által generált leosztásokat bármi
féle szelekciónak, előzetes vizsgálatnak, válogatásnak vetették volna alá. Ezért Szi
lágyi Lászlónak az az érzése, hogy nagy versenyeken irányítják a leosztásokat, téves. 
Amire nagyon kell figyelni, az a program minősége - s ez döntő mértékben a 
véletlenszám generáló algoritmus függvénye. Engem megnyugtatott, mi több, nagy 
örömet szerzett, amikor megtudtam, hogy az ACBL - ugyancsak nagygépre készült 
és azon futtatott - algoritmusa megegyezik az általam használttal. A kisgépes 
véletlenszám-generáló rutinok, tisztelet a ritka kivételnek, meglehetősen gyengék. Itt 
kellene felhasználni egy jó magyar matematikus (él otthon egy jópár...) segítségét és 
megjavítani a számítógépes kiosztási programokat.

Kertész Adóm (New York)
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Marshall Miles

Az e llen fé l színének bem ondása

A licitet megnyitó játékos gyakran in
dul treffel, holott csak három treffje 
van. De ha precíziós vagy más ”erős 
treff’ rendszert játszanak, indulhatnak 
káróval is, közben lehet mindössze 
két kárójuk. Válaszol-hatnak egy 
erőtlen négyes nemessel is. Előfor
dulhat tehát, hogy legjobb aduszíne
met az ellenfelek előttem már be- 
mondták.
Tegyük fel, hogy közvetlenül előttem 
mondtak egy treffet, s az én lapom: 
*K7, ¥4, ¥0108, *KD108652 
A szkórhelyzettől függetlenül 3 treffet 
kell licitálni, gyanítva, hogy ha a 
partnerem hoz némi erőt meg is csiná
lom, vagy ha a partnerem nagyon 
szegény, akkor feladtam a leckét az 
ellenfeleknek.
Ha előttem 1 káróval indultak, lici
tálhatok 3 kárót, amivel az előzőhöz 
hasonló lapot tudnék bemutatni.
A legtöbb rendszerben ötös nemes 
színnel nyitnak és nem valószínű, 
hogy kedvem lenne magas felvételt 
játszani az ötös színükben. így, ha 
előttem 1 kört mondtak, az én 3 
köröm arra kéri a partneremet, hogy 
licitáljon 3 szánt kör fogás birtokában 
vagy 4 treffet, vagy ha nincs fogása 
(ha a lapom:
* A 8, ¥96, ¥AKD 10854, *D7 vol
na, igazítanék 4 káróra). Ha azonban 
az ellenfelek kanapét játszanak, (a 
rövidebb színüket mondják be elő
ször) vagy olyan rendszert, ami meg
engedi a gyenge négyes nemessel

való indítást, akkor az ő színükben 
való ugrás okvetlenül természetes. 
Tegyük fel, hogy a licitmenet:
Ny É K D
1 *  passz 1 ¥ ?
a lapom pedig:
*A5, ¥KD 10854, ♦ D1083, *9 
Sok játékos passzolna, de ez később 
problémákat okozhat. Ha a folytatás 1 
szán - 3 szán lenne, akkor mernék én 
kontrázni? Szeretnék ugyan kör indu
lást kapni, de nem biztos, hogy a fel
vételt meg tudom buktatni, még ha 
partnerem kőrren indul, akkor sem.
Ha passzolok és Nyugat 2 treffjére 
Kelet 3 treffet mond, megkockáz
tatok egy 3 kőrös licitet? Biztonsá
gosabb, ha azonnal 2 kört licitálok, 
mint természetes licitet. Irreális azt 
remélni, hogy az ellenfelek a kőméi 
maradnak, ha én passzoltam.
Ha az én lapom:
*A5, ¥9, ¥D1083, *KD10854 
ismét természetesnek minősülő 2 
treffet kell bemondanom. Treff indu
lást szeretnénk, ha pedig az erő 
egyenlően oszlik meg a két vonal kö
zött, lehet, hogy nekünk van treff já
tékunk. Ez a legbiztonságosabb pil
lanat a küzdelemhez. Ha tehát bár
melyik ellenfél színét bemondom, en
nek természetesnek kell lennie. Ha 
két másik szín van nálam, kontráz
hatok vagy szokatlan szánt mond
hatok.
Ha büntető kontrát mondtunk egy 
színre (vagy büntető passzt egy in
formációs kontra után), ugyanannak a
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színnek a későbbi bemondása termé
szetes.
Ny É K D

1 ♦ kontra 1 * 
kontra 2♦ ?
Ha Dél új színt licitál, Nyugat kontrá
ja nem reszponzív, a szabad válasz
hoz szükséges erejű lapot, vagy jobb 
pikk színt ígér.
Ha tehát Kelet lapja:
*DB75, VA85, *43, *AK74 
akkor 2 pikket kell licitálnia. Az el
lenfelek blöffölhetnek is, vagy egy 
ultramodem stílust követve 4 rossz 
pikkel mondhatnak 1 pikket.
Cseréljük fel Kelet nemes színeit, ez 
esetben passzolnia kell, de akkor 
Nyugat maga tud 2 pikket mondani a 
következő lappal:
*KB962, vK6, 4 986, *864 
Néha licitből meg lehet állapítani, 
hogy a partnernek hosszúsága van az 
ellenfelek valamelyik színében. Ha ez 
az eset forog fenn, úgy kell felfognom 
a dolgot, hogy a partneremnek termé
szetes licitje volt. Például:
Ny É K D

I * Ív  passz
1* passz passz 2 v

Miért kellett Délnek először passzolni 
és később licitálni? Azért, mert elő
ször csapdapasszt alkalma-zott és azt 
remélte, hogy partnere újranyitó kont
rát fog mondani. Az ilyen licit tipikus 
lapja a következő:
*75, VKJ10853, 4098, *76 
Dél lapja csak kör felvételben ér va
lamit. Több figurával és kevesebb 
körrel mint pl:
*A107, VKB854, *B106, *82 
Délnek most kontráznia kell, amivel 
érzékelteti, hogy büntető passza volt

az 1 körre, és van elég jó védekezése 
pikk ellen.
Észak jó pikkel benne is hagyhatja a 
kontrában.
Ny É  K D

1 * passz 1 v
kontra passz 2*
Most a treff licit természetes-e vagy 
felüllicit? Nincs mindenki egy véle
ményen, de nézetem szerint természe
tesnek kell lennie.
Kelet lapja gyenge, mert 1 treff után 
sem tud megszólalni, és aligha lehet 
annyi ereje, hogy gémre kényszerít- 
sen. Invitáló lappal ugorhat jobbik 
színében (hiszen a kontra támogatást 
ígér mind a két nemlicitált színben).
Mi egyebet mondhat Kelet, ha ez a 
lapja:
*6, VB752, ♦ 85, *DB9743 ? 
Egyébként, ha tényleg felüllicitet 
akar adni, mondhat 2 kört. Ez a licit 
egyértelmű lenne, mert ha arra gon
dolt volna, hogy nyolcat vagy többet 
üt kör adu esetén a kontrát lepasszolta 
volna.
Ny É K D

1 * kontra rekontra
passz passz 1V kontra
2*
A józan ész azt sugallja, hogy Nyu
gat nem gémre tör, hanem kétségbeej- 
tően gyenge. Esetleg nincs jó treffje, 
de úgy gondolja, hogy a treff jobb 
minden egyébnél. Talán ez a lapja: 
*96, v74, *954, +B106432 
Mindabban, amiről eddig szó volt, 
nincs semmi rendkívüli.. A következő 
ajánlások nem ilyenek. Tegyük fel, 
hogy előttem 1 treffel indultak és a 
lapom:
*7, V AD965, ♦ B, *AB10964
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Avagy az előttem ülő 1 káróval indul 
és a lapom:
*-, V AKB7, ♦KDB875, *B54 
Információs kontrát nyilván nem 
mondhatok, mert nincs pikk támo
gatásom. Sokan passzolnának, azu
tán tanakodhatnak, hogy mi a teen-dő, 
amikor az induló partnere mond pik
ket, és az induló ezt 2 pikkre vagy 3 
pikkre emeli.
Nem ilyennek képzelem én a siker 
útját. A legbiztonságosabb pillanata a 
kőrlicitnek most van. Nem sok hi

ányzik a gém teljesítéséhez, ha a 
partneremnél van valami megfelelő 
kőrtalálkozás és ha nincs, kárt nem 
okozhatunk.
Tehát az 1 káró után licitálok 1 kört, 
az utánam ülő játékos passzol, partne
rem licitál 1 pikket és az indu-ló 
passzol. Azért félelmetes, mert e fej
leménytől tartva tartózkodnak sokan 
az 1 kör közbeszólástól.
Van ám egy egyszerű megoldásom: 
most a második színt kell licitálni - és 
ez természetes..

N yári B ridzsprogram

A Magyar Bridzs Szövetség az alábbi nyári programot ajánlja tagjainak 1995. június
5-től augusztus 31-ig.

Hétfői napokon MlTCHELL VILLÁMPÁROS 200,- Ft/pár
Helyszín: Budapest Xkker. Ecsed u. 13.
Klubvezető: dr. Zánkay Péter

Keddi napokon PATTON CSAPAT (pénzdíjas) 800,- Ft/csapat
Helyszín: Budapest VIII.kér. Balázs Béla u. 35. II. em. 
Klubvezető: Hajlik Gábor

Szerdai napokon MlCTHELL VILLÁMPÁROS 200,- Ft/pár
Helyszín: Budapest VIII.kér. Balázs Béla u. 35. II. em. 
Klubvezető: Bozzai Péter

A játék kezdete minden nap: 18® óra
Nevezési határidő: 17~

Budapest, 1995. június MBSz

”Winning Tactics” sorozat ACBL Bulletin 1995. március

Fordította: Medvigy Mihály
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En m ásként látom !
(Hozzászólás az 1995. évi 1. szám második rejtvényéhez)

Megoldásként az jelent meg, hogy ez a 3
*  ̂ szán nem teljesíthető kör király indulásra.
 ̂ Az én verzióm szerint igen, mégpedig a kö-

+ AKI04 vetkezőképpen:
A 3  ;--A 108654 ^  felvevő a kör királyt kihagyja, majd a kör
y K6 E y db 107 folytatást megüti. A treff Bubit hívja, amit
♦ AK76 Ny K  y 1043 Nyugatnak le kell fednie, így Észak üt az
* D97652 D * 3 ásszal. Lehív egy menet(!) pikket, majd a

káró kilencest hívja. Itt a folytatás kétfelé
* AB972 ágazik attól függően, hogy Nyugat kihagyja
¥ M ~ vagy megüti a kárót (az érdektelen, hogy
* 852 Kelet fedi-e a káró tízessel vagy sem).* B8

A D
1. ) Ha Nyugat megüti és lehívja másik káró figurá- v 98

ját is, akkor a következő állás alakul ki. ♦ D
Nyugat bármilyen minor hívására Észak lehívja * K104
három minor ütését (»Q, *K, *T). Kelet egy a - -----t----- a 10865
kárót, csak egy pikket, és így kört kell, hogy y - E y DB
dobjon. Ezután Észak lehívja a AQ-t, majd a 76 Ny K ♦ 10
körrel kiadja Keletnek az ütést, aki csak pikket * 97652 D * -
tud hívni a felvevőnek. (Kiadott két kárót és két ------------
kört.) * AB97

v 4
2. ) Ha Nyugat kihagyja a káró kilencest, újra kárót y g

hívunk, amit Nyugat visz el és lehív még két g
menet kárót. Ebbe Észak treffet, Kelet és Dél 
pikket tesz.
Nyugat treffet hív, amit Észak üt, Kelet kört dob, Dél természetesen treffet. A második 

A q treff hívására Dél megszabadul a kör négyesé-
y gg tői Kelet pedig menthetetlenül beszorul.

(Kiadott egy kört és három kárót.) 
Összefoglalva: Ha tehát a felvevő csak egy

----- ------  menet pikket hív le a közlekedés miatt, akkor
a - E a T86 a végén Kelet vagy végállásba kerül (1), vagy
* - Ny K v QJ beszorul (2).
* - D ♦ " Balogh Szabolcs
* 97652 ------------  * - Szerkesztőségünk csak gratulálhat a gondos

* elemzéshez, megfejtőnk természetesen meg-
¥ 4 kapja a kitűzött díjat, a Bridzsélet egy éves
* ‘ előfizetését L.P.* 8
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E redm énylisták , 1995 m ájus - jún ius

Magyar Kupa 1995

1. Taurus
Nikolits, Dumbovich, Homonnay, Ko
vács M., Linczmayer, Pelikán

2. Fészek
Gabos, Szalka T., Földi, Zöld

3. Lévai
Lévai J., Vinkler, Dienes, Csóka, 
Poroszlai, Fogarassy

4. IBE
Szappanos, Magyar P., Koltai, 

_  Winkler G.̂ _Gál Vikor,_Macskásy_ _
5. Monori

Monori, Szirmay, Fogaras, Tóth I., 
Szász Gy„ Szőts

6. Wellner
Wellner, Blancz, Bánkiné, Pető, 
Bozzai, Buelmino

7. Nimbusz
Jakab, Gerő, Gulyás, Holyinka, Szil
ágyi

8. Kertes
Kertes hp., Bolgár, Csepeli, Vég, ifj. 
Vég, Kaufmann

9. Szigethy
Sztrapkovics, Mirk, Kepecs, Demeter, 
Pál

10. EcoSoft
Marjai, Lévai F., Falus, Hajlik, Sza
bó L., Kalmár Z.

11. Bá rczy
Bárcy Zs., Csehó, T. Guilfoyle, Vida 
M, Balázs O.

12. Kisgyörgy
Kisgyörgy, Szalay Cs., Bárány Gy., 
Kerényi Z., Osskó, Fodor T.

13. Balásy
Balásy I, Balásy P., Kovács A., Ti
hanyi, Szabados E., Kuttner Gy.

14. Farm
Fazekas, Rásonyi, Molnár L., Andrá
si, Szalay Gy., Hüvely

15. Hajdú
Hajdú P., Petravich, Czimer, Ribényi, 
Ormay, Siba, Zoller

16. Németh
Németh J., DrasnyJ., Bálint B., Béda, 
Varsányi

Budapest Kupa

1. VargaS
Varga S., Kerekes Zs., Gólya, Ecsedi

2. Interface
Bódis, Minardi, Szabó /., Szőnyi, 
Liska P., Lukácsi

3. M’Agnes
Harangozó, Vékony, Nagyiván, Sza
mos

4. Welker
Kelen K, Welker J., Lovász, Topolyi, 
Kardos J.

5. Nyárádi
Nyárádi hp., Marton G., Nagy I. II., 
Gál A.

6. Buda-Barkó
Barkó, Reviczky, Tölgyesi E., Eless

7. K.M.
Kelen L. hp., Macskásy hp., Tölgyesi, 
Novák

8. Rados
Zempléni hp., Gröbler T., Mód, 
Radinszky
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Káró Kupa

1. Dörnyei
Dörnyei G., Rózsa, Lendvai M, 
Lendvai D., Dörnyei Zs.

2. Csipka
Csipka I ,  Ragályi hp., Germadics, 
Lelkes, Magyari

3. Riborics
Riborics, Jakab /., Bujdosó, Mada
rász

4. Építész
Turjánszky, Gulcsikné, Kádár K., 
Makara, Kákóczy, Lukács A.

Treff Kupa

1. Kövesdi
Kövesdi, Bíró E., Bartha L„ Fodor 
P„ GaraiP.

2. Beac-Poór
Poór, Petrás, Hámori, Marossy, 
Tichy, Majoros

3. Arató
Arató P., Arató P. II., Füzes, 
Resofszky, Haraszti, Mihály T.

4. Aranyászok
Révai A., Jalsovszky P., Talyigás P., 
Ragályi B.

MITCHELL 1995.1/A

1. Macskásy-Szilágyi 3070 55,02 17. Gabos-Szalka 2831 50.73
2. Gál-Winkler 3056 54,77 18. Kováts-Nyárádi 2826 50,65
3. Lakatos-Vikor 3003 53,82 19. Holyinka-Jakab 2821 50,56
4. Bartis-Kisgyörgy- 20. Csóka-Fogarassy 2802 50,22

Varga 2982 53,44 21. Kovács-Linczmayer-
5. Kertes-Vég-Vég 2943 52,74 Nikolits 2752 49,32
6. Szász-Tóth 2942 52,72 22. Gulyás-Ribényi 2711 48,58
7. Lévai-Vinkler 2935 52,60 23. Kepecs-Mirk 2706 48,49
8. Kaufmann-Osskó 2902 52,01 24. Argay-Czímer 2688 48,17
9. Dienes-Homonnay 2897 51,92 25. Makara-Kocsis 2620 46,95
10. Márton-Nagy 2884 51,68 26. Hajdú-Petravich 2603 46,65
11. Monori-Szőts 2883 51,67 27. Germadics-Magyari 2592 46,45
12. Bíró-Demeter 2879 51,59 28. Földi-Zöld 2584 46,31
13. Fogaras-Szirmay 2841 50,91 29. Pallos-Takács 2571 46,08

Gerő-Kovács A. 2841 50,91 30. Nagyiván-Szamos 2545 45,61
15. Balásy-Kuttner 2838 50,86 31. Szabó-Szőnyi 2531 45,36
16. Ormay-Siba 2834 50,79 32. Csibi-Detre-Lovász 2497 44,75

MITCHELL 1995.1/B

1. Bódis-Minarik 3002 53,80 5. Szabados-Tihanyi 2914
2. Gólya-Ecsedy 2984 6. Szappanos-Koltay 2906 52,08
3. Blancz-Wellner 2945 7. Bánkyné-Pető 2871
4. Harangozó-Vékony 2931 8. Dessewffy-Szigethy 2865
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9. Bárdossy-Bóc 2862 21. Tóth-Varga 2737
10. Sztapkovits-Boóc 2844 22. Bánkövy-Tarnay 2723
11. Bárány-Kerényi 2843 23. Bujdosó-Madarász 2718
12. Kelen hp. 2829 24. Mezei-Honti 2706
13. Bárczy-Csehó 2828 25. Petrás-Poór 2703 48,44
14. Gyulay-Kotányi 2809 26. Anders-Cziffra 2657 47,40
15. Welker-Kelen 2808 Hittmann-Kálmán 2657
16. Róna-Oláh 2801 28. Lévay-Marjai 2652
17. Bártfay-Quittner 2797 29. Lelkes-Mérey 2645
18. Bálint-Drasny 2784 30. Liska-Lukácsi 2573
19. Faludy-Nemes 2751 31. Szabados-Rásonyi 2566

Béda-Varsányi 2751 32. Ragályi hp. 2445

1. Bleyer-Cifer-Lukács 2969 55,60 16. Vörös-Forgács 1681 50,21
2. Bleuer-Gráf 2925 54,78 17. Kleinné-ÉIiás 2648 49,58
3. Krieger-Springer- 18. Topolyi-Kardos 2643 49,49

Talyigás 2901 54,32 19. Solt-Tamássy 2637 49,38
4. Nyárádi-Pap 2791 52,27 20. Gyulai-Lénárt 2631 49,27
5. Decleva-Dörnyei 2775 51,97 21. Soterius-Szántó-Végh 2628 49,21
6. Szalka J.-Benedek 2774 51,95 22. Koczka-Szombati 2612 48,91
7. Kerekes-Varga S. 2772 51,91 23. Bartha-Kovács 2601 48,71
8. Macskásy hp. 2769 51,85 24. ifj. Kisgyörgy-Liska T. 2596 48,61
9. Zempléni A.-Trón 2759 51,67 25. Gulcsik hp.-Kádár 2586 48,43
10. Bíró-Gombás- 26. Jakab-Riborics 2583 48,37

Karajannisz 2752 51,54 27. Gasztonyi-Söpkézné 2551 47,77
11. Bozzai-Guelmino 2742 51,35 28. Andrásfai-Rázso 2541 47,58
12. Falus-Szabó L. 2741 51,33 29. Kabai-Tanos 2510 47,00
13. Haluszné-Takácsi- 30. Beck-Tencsényi 2480 46,44

Takácsi 2705 50,66 31. Arató-Mihály 2468 46,22
14. Balázs-Guilfoyle 2703 50,62 32. Vikor-Laky 0 0.00
15. Láng-Szetey A. 2677 50,51

MITCHELL 1995. III. osztály

1. Tóth-Valet 3048 54,62 8. Bohner-Scharnitzky 2866 51,36
2. Moharos-Pataki 2999 53,75 9. Hazai-Pártos-Újlaki 2864 51,33
3. Plajner-Trenka
4. Zempléni E.-Mód

2954
2907

52,94
52,10

10. Gosztonyi-Márkus- • 
Turchányi 2863 51,31

5. Földesi-Klein 2888 51,76 11. Bikki-Frey 2860 51,25
6. Siba-Kolosi-Nagy 2885 51,70 12. Vatai hp.-Burián 2855 51,16
7. Andrási-Molnár 2872 51,47 13. Erdős-KissJ. 2839 50,88

MITCHELL 1995. II. osztály
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14. Bartha-Kövesdi-Bíró 2837 50,84 24. Dörnyei Zs.-Balásy-
15. Rónay-Soproni 2831 50,73 Kemény 2771 49,66
16. Székely-Doby 2825 50,63 25. Lengyel hp. 2739 49,09
17. Glatz-Nádasi-Villányi 2823 50,59 26. Éless-Révész 2694 48,28
18. Réti-Varga L. 2819 50,52 27. Balogh-Popper 2627 47,08
19. Czunyiné-Pásztor A. 2813 50,41 28. Zsótérné-Csongrádi-
20. Böszörményi-Gábros- Pátkai 2618 46,92

Kerényi 2807 50,30 29. Andor-Ligeti-Ligeti 2580 46,24
21. Szintai hp. 2793 50,05 30. Károlyiné-Rauscher-
22. Ferenczi-Szabó S. 2789 49,98 Zalai 2571 46,08
23. Ember-Kállay-Márton 2772 49,68 31. Baán-Baán-Grőbler 2557 45,82

32. Susits-Vaár kizárva

MITCHELL 1995. IV. osztály

1. Novák-Tölgyesy Z. 3887,9 57,80 Szetey Z. 3375,3 50,18
2. Barkó-Reviczky 3840,5 57,10 27. Garami-Hunyadvári 3353,7 49,86
3. Dézsi-Palócz-Vincze 3832,0 56,97 28. Mallászné-Zách 3339,2 49,65
4. Stern-Tölgyesi E. 3786,6 56,30 29. Fodor P.-Garai 3330,8 49,52
5. Ragályi-Talyigás 3708,7 55,14 30. Hídvégi-Gerlits 3310,2 49,21
6. Lendvai-Rózsa 3657,6 54,38 31. Fazekas-Hülvely 3288,5 48,89
7. Jalsovszky-Révai 3640,9 54,13 32. Farkas M.-Ashley 3282,4 48,80
8. Koroknai-Strammer 3639,8 54,12 33. Füzes-Haraszti-
9. Keresztény-Révai 3635,4 54,05 Resovszky 3260,4 48,47
10. Gergely-Tala 3634,9 54,04 34. Bosse-Fábián 3254,8 48,39
11. Szemere-Fekete 3618,4 53,80 35. Harmat-Kiss P. 3254,3 48,38
12. Hegedűs L.-Szalkai 3588,1 53,35 36. Kotányi-Páncél 3248,4 48,30
13. Saródy hp.-Pongrácz 3576,2 53,17 37. Bencsik-Gábler 3202,6 47,62
14. Tichy-Majoros 3494,7 51,96 38. Bánkúti-Orlay-
15. Gröbler T.- Vashegyi 3195,1 47,50

Radinszky 3489,9 51,89 39. Dobóczky-Seres 3170,3 47,13
16. Bálint-Pós 3484,3 51,80 40. Szabó A.-Szigeti 3102,5 46,13
17. Dózsa hp.-Csomay 3472,0 51,62 41. Helfferich-Helfferich-
18. Kiss-Várnai 3468,0 51,56 Kovács T. 3062,9 45,54
19. Eleőd-Toron 3466,4 51,54 42. Drasny-Kós-Lovas 3016,3 44,85
20. Nikolits É.- * 43. Bréda-Oláh 2952,3 43,89

Somhegyi 3438,7 51,13 44. Benedek-Bartis-Tóth 2908,0 43,24
21. Iványi-Jeszenkovits 3435,0 51,07 45. Balásy Á.-Perényi 2836,6 42,17
22. Hegedűs G.-Keleti 3425,6 50,93 46. Fehér-Oláh L. 2740,5 40,74
23. Hegedűs P.-Wiener 3394,4 50,47 47. Kutak-Vásárhelyi 2668,9 39,68
24. Bajomé-Végné 3393,2 50,45 48. Ligeti-Medvigy kizárva
25. Kovács B.-Kovács G. 3390,6 50,41 49. Kákóczki-Turjánszky kizárva
26. Phillipovich- 50. Kalmár E.-Ámon kizárva
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Várkert Kupa ‘95, Balatonkenese 

Csapatverseny

BRIDZSÉLET

1. BALÁSY 203 +160 12. RÓZSI 159 0
Balásy I., Kuttner Gy., Bartis B., Bíró L.,
Széles Cs., Szöts G. Szász Gy., Varga I.

2. TAURUS 191 +90 13. FERENCI " 158 -24
Dumbovich M., Ferenci Gy., Réti Zs.,
Kovács M., Magyar P., Szikrai M., Szörényi E.
Nikolits T., Szappanos G. 14. EcoSoft 156 -33

3. FÉSZEK 190 +91 Falus G., Lévai F.,
Földi J., Gabos G., Marjai Gy., Pál S.,
Szalka T., Zöld F. Szabó L.

4. NIMBUSZ 189 +116 15. TÓNY 156 -26
Gerő I., Gulyás D., Balázs O., Bárczy Zs.,
Jakab S., Macskásy G., Csehó Z., Guilfoyle,
Szilágyi L. Zsák Z.

5. OLDBOYS 185 +69 16. KOVÁCS 153 -37
Fogaras A., Kaufmann I., Csóka Á., Kisgyörgy L.,
Szirmay Gy., Vég T. Kovács A., Lévai J.

6. SZABOLCS 179 +28 17. MISKOLC 148 -38
Balogh Sz., Kováts Z., Csiky V., Jónap F.,
Nyárádi G., Nyárádi I. Kása hp.

7. KERTI 170 +12 18. ARTEMIX 148 -52
Aczél P., Decleva L., Gárdos G., Kálcsev,
Kerti I., Szalka J. Kerényi I., Reszler A.

8. WELLNER 170 +19 19. TIHANYI 145 -76
Bánkiné, Blancz T., Dörnyei G., Dörnyei Zs.,
Bozzai P., Vellner P. Lendvai D., Lendvai M.,

9. KÖR DÁMA 168 +15 Rózsa T., Tihanyi K.
Lovász P., Marczona M., 20. ÁGI 137 -94
Minarik A., Welker J. Beck A., Trencsényi Á.

10. TALPON 163 - 4 21. GABI 134 -104
Gál P., Lakatos P., Pappné, Pateráné,
Vikor D., Winkler G. Winkler hp.

11. HAJDÚ 163 + 19 22. SIA‘95 122 -134
Czímer Cs., Hajdú P. Ashley S., Farkas E.,
Mezei, Honti, Fodor, Farkas M., Wér V.
Osskó
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Várkert kupa ‘95 Párosverseny

1. Szirmay-Fogaras 2113,2 60,72
2. Pollakhp. 2090,1 60,06
3. Dumbovich-

Kovács M. 2061,9 59,25
4. Kisgyörgy-Kovács A. 2061,8 59,25
5. Sándor-Tölgyesi 2023,3 58,14
6. Szilágyi-Macskásy 2015,7 57,92
7. Gerő-Gulyás 2010,1 57,76
8. Jakab-Szappanos 2006,7 57,66
9. Szöts-Széles 1963,4 56,42
10. Földi-Zöld 1959,9 56,32
11. Vég-Kaufmann 1944,9 55,89
12. Nyárádi G-

KovátsZ. 1929,4 55,44
13. Gál-Winkler 1920,6 55,19
14. Homonnay-Nikolits 1918,1 55,12
15. Vikor-Lakatos 1908,1 54,83
16. Bíró-Szász Gy. 1904,1 54,72
17. Czímer-Hajdu 1901,4 54,64
18. Marjai-Lévai 1885,6 54,18
19. Welker-Lovász 1881,9 54,08
20. Balásy-Kuttner 1857,1 53,36
21. Csepeli-Poroszlay 1851,7 53,21
22. Trcnka-Kemény 1844,6 53,01
23. Bartis-Varga I. 1842,7 52,95
24. Fodor-Osskó 1832,1 52,65
25. Bozzai-Bánkiné 1831,6 52,63
26. Bódis-Liska 1830,3 52,59
27. Aczél-Kerti 1830,0 52,59
28. Andrásfai-Gráf 1827,4 52,51
29. Serdült-Jancsó 1816,7 52,20
30. Szalka J.-Decleva 1814,0 52,13
31. Derzsenyi-Fodor 1812,3 52,08
32. Nyárády I.-Balogh 1811,2 52,05
33. Ludvig-Székeiy 1802,0 51,78
34. Falus-Szabó 1787,8 51,37
35. Dömyei-Dörnyei 1786,8 51,34
36. Jónap-Csiky 1783,2 51,24
37. Kósahp. 1781,2 51,18
38. Guilfoyle-Bárczy 1774,6 50,99
39. Benedek-Forgács 1772,4 50,93

40. Reszler-Kálcsev 1760,8 - •
41. Ormay-Zempléniné 1758,3 - >
42. Lendvai D.-Rózsa 1753,0 50,
43. Gabos-Szalka 1751,6 50.JJ
44. Székelyné-Madarász 1746,1 50,
45. Mezei-Flonti 1737,7 49,
46. Nógrádi-Számos 1736,5 49,
47. Zsák-Vida 1728,0 49,66
48. Wellner-Blancz 1725,5 49,.
49. Szentiday-Mallászné 1717,6 49,3
50. Bálint-Varsányi 1713,4 49,2
51. Mirk-Riborics 1710,5 49,1-
52. Liska T.-Baráth 1706,5 49,04
53. Topolyi-Kelen 1687,2 48,48
54. Magyar-Csipka 1686,8 48,47
55. Gasztonyi-Söpkézné 1664,7 47,84
56. Farkasné-Wér 1659,0 47,67
57. Szikrai-Szörényi 1658,8 47,67
58. Andrási-Molnár 1652,9 47,50
59. Marczona-Minarik 1631,4 46,88
60. Lakyhp. 1628,4 46,79
61. Ferenci-Réti 1615,3 46,42
62. Kerényi-Gárdos 1598,4 45,93
63. Balázs-Csehó 1570,6 45,13
64. Szenes hp. 1565,8 44,99
65. Kerekes-Varga S. 1561,9 44,88
66. Lévai-Csóka 1555,0 44,68
67. Beck-Trencsényi 1553,2 44,63
68. Vági-Nagy 1546,6 44,44
69. Mód-Trón 1541,9 44,31
70. Solt-Tamássy 1535,5 44,12
71. Stern-Torgyán 1522,0 43,74
72. Berkes-Zách 1502,8 43,18
73. Winkler hp. 1500,2 43,11
74. Bikki-Kovách J. 1439,8 41,37
75. Salamonné-Szuronyi 1414,9 40,66
76. Bálint-Nemesbükki 1390,5 39,96
77. Iványi-Jeszenkovics 1384,0 39,77
78. Ashley-Farkas 1374,8 39,51
79. Szirmainé-Végné 1149,0 33,02
80. Pappné-Pateráné 1119,5 32,17
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Harkány csapatverseny

1. VASPHARM 207 +127
Széles, Csóka, Földi, Zöld

2. GALIM 189 +84
Kuttner, Szabados, Ecsedy, Vikor, 
Gál

3. DIENES 185 +75
Dienes, Szalka, Lovász, Monori

4. CSEPELI 184 +78
Csepeli, Szőts, Bíró, Varga I.

5. JÁCINT 180 +49
Welker J., Kelen, Jakab, Szilágyi

6. ÚJPEST 171 +34
Macskásy hp., Kerekes, Varga S.

7. W&VBT 1 7 0 + 3 4
Cziráky, Vági, Aczél, Nikolits

8. PÉCS VMH 169 +11
Bariné, Schweitzer, Komor, Starkey

9. MACI 168 +20
Szűcs, Borsos, Szűcsné, Gulcsik, 
Hajdú

10. PÉCS 167 + 17
Árvay, Harsányi, Éliás, Szvitacs

11. PÉCS-LACI 165 0
Kovácsné, Temesi, Répás, Jakó

12. GÁBOROK 162 - 12
Marczona, Minarik, Kaufmann, Mar
jai

13. GREENTEAM 153 -18
Kerényi, Gárdos, Beck, Trencsényi

14. FLANNERY 146 -63
Bánkiné, Benedek, Szalka J., Wellner

15. VEGYES PÁROS 142 -73
Gasztonyi, Söpkézné, Iványi, Solt

16 FABFOUR 140 -84
Berkes, Zách, Fábián, Bőssé 

17. SZEKSZ 111 -180
Szabó, Előd, Kunszenti, Szabó

Harkány páros ‘95

20. Csepeli-Szőts 1174,9 51,53
21. Vidaver-Kertész 1166,4 51,16
22. Bánkiné-Wellner 1152,2 50,54
23. Dienes-Monori 1148,2 50,36
24. Vági-Czíráky 1141,8 50,08
25. Kerekes-Varga S. 1140,8 50,04
26. Szabados-Kuttner 1138,2 49,92
27. Bariné-Schweitzer 1130,1 49,57
28. Beck-Trencsényi 1124,5 49,32
29. Solt-Söpkézné 1115,6 48,93
30. Éliás-Szvitacs 1105,7 48,50
31. Macskásy hp. 1098,5 48,18
32. Szűcsné-Gulcsik 1097,4 48,13
33. Varga-ArgyeIán 1095,4 48,04
34. Földi-Csóka 1088,5 47,74
35. Makay-Kállay 1076,3 47,21
36. Berkes-Zách 1073,9 47,10
37. Gombár-Hajdú 1060,2 46,50
38. Andrássy-Molnári 1059,1 46,45

1. Welker-Kelen 1392,2 61,06
2. Harsányi-Árvay 1391,6 60,60
3. Szalay-Rásonyi 1375,1 60,31
4. Zöld-Széles 1371,1 60,14
5. Szalka-Czimer 1349,3 59,18
6. Trinn-Decleva 1341,3 58,83
7. Aczél-Nikolits 1325,7 58,14
8. Bíró-Varga 1308,5 57,39
9. Szilágyi-Jakab 1298,8 56,96
10. Gál-Vikor 1260,6 55,29
11. Balázs-Vida 1254,7 55,03
12. Bartók-Zsák 1253,7 54,99
13. Kaufmann-Marjai 1248,4 54,75
14. Marczona-Minarik 1218,7 53,45
15. Ragályi hp. 1209,8 53,06
16. Gólya-Ecsedi 1206,8 52,93
17. Bikki-Tölgyessy 1198,6 52,57
18. Komor-Starkey 1193,6 52,35
19. Topolyi-Kardos 1189,8 52,18
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45. Farkas-Ashley 929,9 40,79
46. Gasztonyi-Iványi 909,4 39,89
47. Máté-Máté 900,6 39,50
48. Bruckneri-Bruckneri 897,3 39,36
49. Szabó-Kunszenti 859,0 37,68

39. Liska-Kisgyörgy 1045,8 45,87
40. Borsos-Szűcs 1020,7 44,77
41. Szalka J.-Benedek 994,0 43,60
42. Kerényi-Gárdos 991,5 43,49
43. Fábián-Bosse 974,6 42,75
44. Szabó-Előd 971,8 42,62

Piliscsaba 1995.

19. Tóth-Valet 627,6 50,29
20. Gráf-Andrásfai 621,4 49,79
21. Barkó-Reviczky 618,3 49,54
22. Bikki-lványi 610,5 48,92
23. Ferenci-Szabó 607,8 48,70
24. Oláh-Bánki Zs. 603,0 48,32
25. Poór-Tichy 596,5 47,80
26. Gabos-Réti 596,1 47,76
27. Gergely-Tala 580,4 46,51
28. Mallászné-Madarász 573,1 45,92
29. Vajda-Székely 531,3 42,57
30. Hámori-Nemes 528,3 42,33
31. Halusz-Takacsi N. 520,0 41,67
32. Fábián-Bosse 508,8 40,77
33. Nikolits É.-Zoller 500,7 40,12
34. Pásztor-Czunyi 499,0 39,98
35. Hunyadvári-Garami 483,9 38,77
36. Bajorné-di Gleria 449,8 36,04

1. Csepeli-Dienes 776,8 62,24
2. Bárczy-Csehó 750,9 60,17
3. Széles-Kuttner 740,1 59,30
4. Szalka-Czímer 737,0 59,05
5. Ormay-Zempléni E. 731,4 58,61
6. Zempléni-Trón 717,3 57,48
7. Mezei-Honti 701,4 56,20
8. Sándor-Szőts 693,4 55,56
9. Beck-Trencséni 677,7 54,30

10. Kertész-Kalcsev 677,6 54,29
11. Blancz-Wellner 671,0 53,77
12. Topolyi-Hajlik 663,1 53,13
13. Nyárádi hp. 661,7 53,02
14. Szabó J.-Makay 653,2 52,34
15. Jankó-Renyi 647,6 51,89
16. Oláh M.-Zwada 644,7 51,66
17. Éliás-Klein 644,5 51,64
18. Grieger-Reszler 629,2 50,42

X. Epson világszimultán
Budapesti verseny

K-Ny
1 .Bartis-Aczél 62.71
2. Vikor D.-Dienes 62.38
3. Kertész Zs.-Kálcsev 54.92
4. Bikki-Iványi 54.83
5.Szendrei-Farkasinszki 53.04
6-Reszler-Grieger 47.46
7.Oláh L.-Zách 37.38
8. Uhrin-Botos 35.04
9. Gózon-Ágoston 35.00

É-D
1. Vaday-Bíborka 6133
2. Kovács A-Fogaras 60.08
3. Vida-Bárczy 58.46
4. Tala-Drasny 56.92
5.Szigeti I.-Nyulász 54.00
6. Tichy-Mód 53.21
7. Nádas-Nagy S. 47.29
8. Fehémé-Bodor 45.54
9.Szabó hp. 40.60
lO.Farkasné-Halász 39.75
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Vidékbajnokság ’95
(Ez az eredmény sajnálatos hiba folytán előző számunkból kimaradt, ezért most közöljük)

Párosverseny
1. Bariné-Schweitzer 1603,3 61,67
2. Csobán-Molnár 1536,3 59,09
3. Kertész-Kálcsev 1518,4 58,40
4. Biborka-Vaday 1507,6 57,98
5. Jancsó-Serdült 1506,4 57,94
6. Széles-Hegyi 1492,9 57,42
7. Vági-Cziráky 1496,5 56,79
8. Duglyó-Szesztay 1466,8 56,42
9. Bartók-Zsák 1440,5 55,40

10. Jónap-Csiky 1535,4 55,21
11. Starkey-Komor 1432,4 55,09
12. Árvay-Harsányi 1414,0 54,38
13. Czimer-Zöld 1411,1 54,27
14. András-Bata 1402,7 53,95
15. Bánki-Balogh 1395,1 53,66
16. Éliás-Szvitocs 1388,7 53,41
17. Falus-Lévai 1386,0 53,31
18. Böszörményi-Láng 1373,8 52,84
19. Nyárádihp. 1369,1 52,66
20. Kása hp. 1361,7 52,37
21. Balázspiri-Martinko 1353,4 52,05
22. Krausz-Mátyus 1351,1 51,97
23. Grieger-Kassa 1333,7 51,30
24. Borbély-Nikolényi 1332,0 51,23
25. Gira-Visnyovszky 1331,8 51,22
26. Kovács-Nagy 1326,8 51,03
27. Makay-Kiss 1326,6 51,02
28. Trinn-Decleva 1324,0 50,92

29. Marczona-Minarik 1321,2 50,82
30. Szabó-Szabó 1309,7 50,37
31. Papp-Vétek 1304,3 50,17
32. Göcze-Szabolcs 1299,1 49,97
33. Baroczk-Nagy 1272,3 48,93
34. Gálos-Németh 1270,1 48,85
35. Rényi-Várkonyi 1260,2 48,47
36. Derzsenyi-Lenthar 1260,1 48,47
37. Dávid-Strausz 1259,9 48,46
38. Uhrin-Szendrei 1255,5 48,29
39. Szörényi-Szikrai 1247,5 47,98
40. Lendvai-Szabó 1223,1 47,04
41. Kállay-Kántor 1220,4 46,94
42. Juhász-Solti 1213,6 46,68
43. Reszler-Szabó 1209,6 46,52
44. Jankó-Czár 1201,0 46,19
45. Fenyves-Jákó 1162,3 44,70
46. Andorkó-Szöllösi 1161,0 44,65
47. Ágoston hp. 1154,1 44,39
48. Plesz-Rombauer 1138,9 43,80
49. Varga-Havaj 1121,6 43,14
50. Balázs-Kállay 1116,8 42,95
51. Kertész-Vidarev 1093,5 42,06
52. Kahotek-Domotori 1091,3 41,97
53. Friedmanszky-Rideg 1074,0 41,31
54. Rózsa-Rózsa 995,0 38,27
55. Zalai-Untener 990,4 38,09
56. Fazekas-Wener 975,9 37,53

5. Szeged 164 60
Kállay, Bartók, Czímer, Zsák

6. Debrecen-Kuka 160 32
Szesztay, Buglyó, Krausz, Mátyus

7. Maki 153 7
Makay, Kiss, Szabó, Szabó, Jankó

8. Dunaújváros 149 -10

1. Miskolc 187 129
Csiky, Jónap, Kása hp.

2. Pécs 179 102
Árvay, Harsányi, Éliás, Szvitacs

3. Pa-Gyo-Gyo 179 97
Balogh, Bánki, Jancsó, Serdült

4. STB 172 76
Marcona, Minarik, Hegyi, Szeles

Csapatverseny
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Borbély, Nikolényi, Kállay, Kántor
9. Törd ' 160 57

Falus, Lévai, Nyárad i hp.
10. Avas’95 160 29

Andorkó, Csobán, Molnár, Szöllősi
11. Veszprém 159 31

Kovács, Nagy, Drzsenyi, Lenthar
12. Pécs-VMR 159 29

Boriné, Schweitzer, Decleva, Trinn
13. Nyíregyháza 156 34

Zalay, Untener, Varga, Havaj
14. Pécs-Szeged 156 17

Vági, Cziráky, Martinko, Balázspiri
15. Debrecen-Kalcsev 155 14

Kertész, Kálcsev, Kertész, Vidarev
16. Eger 140 -32

András,Bata, Böszörményi,Láng
17. Szekszárd 134 -50

Fazekas, Wener, Rózsa, Rózsa
18. Debrecen-Kassai 130 -64

Reszler, Szabó, Kassai, Grieger
19. Timi 156 19

Renyi, Várkonyi, Gocze, Szabolcs
20. Kiskőrös 143 -24

Juhász, Solti, Rideg, Juhász,
Szalontai, Friedmanszky

21. Virág 141 -13
Fenyves, Jako, Starkey, Komor

22. Győr " 137 -18
Biborka, Papp, Vaday, Vetek

23. Miskolc-Baroczk 137 -36
Baroczk, Nagy, Szabó, Lendvai

24. Pentele 115 -106
Domotori, Kahotek, Plesz, Rombauer

25. Kncr 119 -123
Ágoston hp., Szendrei, Uhrin

26. DKQEast 109 -135
Dávid, Strausz, Gálos, Németh

27. Tatabánya 1 -33
Szörényi, Szikrai, Gira, Visnyovszki

ARANY KUPA, CINO DEL DÚCA 1995 PÁRIZS
(309 induló)

1. Trendafilov-
Karajvanov 138.83 67,17

(Bulgária)
2. Adamovic-Becic 135,39 69,56

(Szerbia)
3. Hackett-Hackett 131,63 70,52

(Nagy-Brittánia)
4. Fantoni-Nunes 130,98 67,37

(Olaszország)

5. Czerniewski-Price 128,95 61,14
(Nagy-Brittánia)

6. Duguet-Covo 126,89 62,04
(Franciaország)

14. Winkler-Gál 120,33 61,21
31. Balogh-Bánki 114,16 49,25
39. Linczmayer-

Magyar 112,21 51,77
46. Homonnai-

Szappanos 111,05 59,11
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Európa többsége jobb nálunk
A 42. Bridzs EB ismét olasz győzelmet hozott

(L.P.) Európa többsége ismét jobb volt nálunk. Ez nem meglepetés, hiszen tudtuk előre: a 
portugáliai Vilamoura-ban június második felében megrendezett EB-n csapatunk nem győ
zelmi esélyekkel vesz részt, s nem lehetett megalapozottan remélni első tízbe kerülésünket 
sem, jóllehet a Linczmayer-Magyar, Dumbovich-Kovács M, Szilágyi-Szappanos összetételű 
együttes valamennyi tagja ért már el igen jelentős nemzetközi sikereket. Vagy évtizeddel 
ezelőtt közülük hárman is tagjai voltak a hetedik helyezést elért csapatnak, amely akkor az 
utolsó játéknap előtt még harmadik volt, s a végső győzelemre is esélyesen ült le az asztalhoz. 
A portugáliai 24. helyezés mégis elmarad a várakozástól, méginkább a reményektől. Vajon 
elfelejtették, amit egykor tudtak, avagy Európa lett nálunk ennyivel jobb? Dumbovich Miklós, 
a magyar csapat elsőtáblása, nemkülönben Linczmayer Lajos úgy véli: a magyar csapat ezúttal 
lelkes amatőrök társulatának bizonyult a jobbára profi mezőnyben. Ma sem a tudással, a 
képességekkel van baj, hanem azzal, hogy a mi körülményeink között nincs mód e tehetségek 
kibontakozására. Az élbolyban végzettek többsége idejének javarészét bridzsezéssel tölti. A 
mieink hetenként egyszer, vagy kétszer játszanak a langyos magyar bajnokságban. Időnként 
persze, ha kedvük szottyan, elmennek külföldre is, ha idejük engedi, de ezeken a versenyeken 
messze nem az EB színvonalán játszanak az ellenfelek sem, s ezek a versenyek nem jelentenek 
olyan szellemi, fizikai, idegi megterhelést, mint az EB. A csapat licitrendszere elavult, 25 éve 
játsszák ugyanazt a rendszert, egyik-másik elemét már el is felejtették. Dumbovich szerint az 
sem szerencsés, hogy időnként partnert váltottak, mert ez nem vált javára a partnershipnek. 
Szilágyi László szerint ez utóbbi éppen hogy nem baj, mert fegyelmezettebb játékra készteti a 
versenyzőket, bizonyos rotációra szükség van, hogy a bajt hozó rutin elkerülhető legyen. A 
sikertelenség okai másutt vannak, nyilván mélyek és összetettek. Szilágyi László egyébként 
nem tartotta esélytelennek csapatunkat a tíz közé jutásra sem. De - mint mondta - volt néhány 
számunkra nagyon szerencsétlenül alakult kiosztás, s részben ennek nyomán is kedvét vesztet
te a társaság és valóban nem tudta tudása javát nyújtani. Szembetűnő, hogy a nyertesek és a 
vesztesek között nem látszik döntő játéktudásbeli különbség, egy-egy mérkőzésen minden 
megtörténhetett. (Folytatása a 3. oldalon)

BRIDZSELET
/V M agyar Bridzs Szövetség tájékoztatója

XXXVII. évfolyam 4, szám 1995. július - augusztus______________ára: 200 Ft
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Európai hírek TARTALOMJEGYZÉK

Miután Jósé D a m ia n it  a Bridzs világszövetség 
elnökévé választották természetesen leköszönt 
az Európai Bridzs Liga elnöki tisztéről. Az EBL 
tisztújító közgyűlésén elődje javaslatára a hol
land

André Boekhorst
került az elnöki székbe. Az alig megválasztott 
elnök azonban június 25-én, 61 éves korában az 
EB színhelyén meghalt. Személyében kitűnő 
szakembert vesztett el és gyászol a bridzsvilág

Az első alelnök a francia Jean-C laudeB eineix, 
a második az olasz A n n a -M a r ia  T o rlo n ta n o  
asszony lett. A szervezet főtitkári tisztét P anos  
G eron topou los  nyelte el Görögországból, míg a 
főpénztáros a brit B ili P en ch arz  lett.

Az EB bulletin nagy teret szentelt annak, 
hogy - amint már közöltük - a NOB budapesti 
kongresszusán a hivatalos olimpiai sportágak 
sorába jelölték a bridzset. Ez talán elősegíti azt 
is, hogy a mi versenyeinkre könnyebben talál
junk támogatókat.

A 7. női páros EB-n a német Z enkel- von  
A m im  kettős diadalmaskodott honfitársaik, a 
N ehm ert-R auscheid  pár előtt. A bronzérem az 
izraeli Tsuralbu-Poratlevit párosnak jutott.

A nők csapatversenyében a M ax C oppo lan i 
kapitány irányította, V eron ique B essis-C lau de  
B lo n q u it ,  B é n é d ic te  C r o n ie r -  C o le t te  L ise ,  
C atherine Saul-Sylvie W illard  összetételű francia 
együttes bizonyult a legjobbnak Németország 
és Izrael csapata előtt. A franciák 22 induló kö
zött hódították el a bajnoki címet. A magyar női 
együttes ezúttal elsősorban anyagi okok miatt 
nem vett részt a küzdelemben.
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Azért másként is eshetett volna?
(Folytatás a z  1. oldalról) Az EB-n nem voltak gyenge csapatok és játékosok, kivétel nélkül 

mindenki jó bridzsező volt. Ezért a sorrend - véli Szilágyi László - akár másként is alakulhatott 
volna.

Dumbovich Miklós kiemelte: a csapatnak ezúttal nem volt igazi húzó párja. Mindenkinek 
voltak rossz napjai, igaz, mindenki produkált szép dolgokat is. A baj az, hogy az előbbiek drága 
hibák voltak, utóbbiak kevesebbet hoztak. Szappanos Géza szerint - kissé megöregedett ez a 
csapat, nehezebben viseli el a gyűrődést. Ehhez képest szerencse, hogy éles szóváltás nem 
támadt a versenyzők között, barátokként, de legalábbis egymás iránt toleráns csapattársak
ként indultak el, s úgy is érkeztek. Ennél sokkal többről azonban nem tudtak beszámolni.

Hogy miért mégis ők utaztak? Nos, mert aTaurus nyerte a válogatóversenyt, s mert az utóbbi 
évek mesterpont-listája szerint még mindig nagyjából ők a legjobbak. Szóba jött még a G ál- 
Winkler, vagy a Vikor D .-Lakatos szerepeltetése harmadik párként, egyik választás sem lett 
volna indokolatlan.

Az EB-n egyébként sem a rendezésben, sem a játékban nem tűnt fel különleges újítás. Igaz, 
a két treff, két káró licitet nagyon sokan valamilyen mesterséges kétszínű, három- négyjelen
tésű licitnek tartják fenn, de egyébként általában nem voltak alapjaiban mesterséges rendsze
rek. Viszont kétségtelen, hogy állóképességben, rutinhelyzetek megoldásában, a bonyolult 
helyzetek kezelésében jobbnak bizonyultak.

A 42. Bridzs EB-n 32 induló között a győzelmet Olaszország szerezte meg (Andrea Buratti, 
M assim o Lanzarotti, Lorenzo Lauria, Maurizio Pattacini, A n ton io  Sementa, A lfredo Versace, 
kapitány: Carlo M osca) Franciaország és Hollandia előtt. A címvédő lengyel együttes ezúttal 
csak a hatodik helyen végzett. A 24 leosztásos mérkőzéseken a szokásos módon 30 győzelmi 
pont osztódott, s a maximális győzelmi arány 25 : 0 volt, valamennyi fordulóban, minden 
mérkőzésen az utóbbi években már megszokott módon, ugyanazon leosztásokat játszották le. 
A magyar csapat a 24. helyen végzett. Együttesünk 417 győzelmi pontot gyűjtött. Az átlag 
eléréséhez 465 pont kellett volna. A csapat 11 alkalommal győzött, 17-szer vesztett, és három 
döntetlent ért el. A legnagyobb győzelmet Csehország ellen arattuk, 24 : 6-ra bizonyultunk 
jobbnak, (ők a 23. helyen végeztek), a legsúlyosabb vereséget 25 : 2 arányban Norvégiától 
szenvedtük el. (Norvégia a 13. lett) Emellett volt még hat vereségünk, amikor tíz pontnál 
kevesebbet szereztünk. Az európabajnoki győztest, Olaszországot legyőztük 18 : 12-re, a 
második helyezett franciáktól viszont kikaptunk 25 :3-ra. Mindez semmiféle, a jövőben hasz
nosítható tanulsággal nem szolgál, csupán érdekesség. A kiosztásoknak, és a többi csapat 
azonos helyzetben tanúsított magatartásának alapos elemzése adhat hasznos eligazítást a 
továbbiakra nézve, s ha erre valaki vállalakozik, lapunk szívesen közli következtetéseit. Félő, 
hogy a résztvevők idő hiányában ezt nem tudják megtenni. Ám amit, s ahogyan az EB-ről 
Linczmayer Lajos az alábbiakban közread, az olvasóinknak szórakozásnak is, és (közvetetten) 
teljesítmény-értékelésnek is színvonalas lesz.
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BRIDZS EB VILAMOURA 1995
A 42. Bridzs Európabajnokságon csapa

tunk annak ellenére, hogy számos rutinos, 
jó játékos játszott benne, sajnos csak egy 
lelkes amatőr együttes teljesítményét nyúj
totta. Sok olyan elemi hibát követtünk el, 
ami egy "profi" csapatnál elképzelhetetlen. 
Jellemző adat a csapat teljesítményére, 
hogy az első öt és az utolsó hat helyen vég
zett csapat elleni átlagunk azonos, ami bi
zonyítja, hogy a vereségekben döntő szere
pünk volt. A Bridzsélet néhány számában 
nem az elemi hibákat, hanem érdekes par
tikat szeretnék rejtvény formájában bemu
tatni és elemezni. Az ellenjáíékok során az 
alkalmazott jelzések és indítókijátszások:

színjátéknál -Rusinow, 3./5., nagy-kicsi pá
ros, nagylap bátorít, Lavinthal, szanjáték- 
nál -attitűdé, szomszédos lapok közül a leg
nagyobb, belső sorozatból a második, a ki
rály ill. a dáma indulás kéri a dáma ill. a 
bubi bedobását, nagylap bátorít, nagy-kicsi 
páratlan, a bátorításnak prioritása van, 
Lavinthal...

A rejtvények olvasása során ajánlatos az 
egyes kérdések megválaszolása alatt a kér
dést követő szövegek letakarása, mert az 
gyakran tartalmazza a választ. Jó szórako
zást!

VILAMOURA I

2.) A 2 kör és 2 szán licitek kör és pikk fogást ígérnek. A pikk kilences indulást a partner 
üti a pikk királlyal és a kör hetest hívja amibe Dél a kör királyt teszi. Hogyan tovább?

1.) a.) Indítókijátszás:
Ny É K D

»10976 r r  | u  passz '♦
♦ 7653 y  passz IV passz 4 ♦
♦  D962 ----------- passz passz passz passz

b.) A pikk ász indulás után mit hív ? Ny É K D
1* passz IV

é 10742 passz lé  passz 4V
V K passz passz passz passz
♦ AK4

. *  AB874 Ny É D
é  A ------| éA  *2 *9 éB
V 10976 ** ?
♦ 7653 Ny
♦  D962 -----------
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4 B4 Ny E K D
*53 14
♦ DB6 passz 24 passz
♦ AKD973 passz 24 passz 2 szán

4 9876 g passz 3 szán passz passz
* A108 Ny passz
♦ K872
4 B6 --------

3.) a.) Tervezze meg a felvevőjátékot.

4 D74 Ny É K D
V 98 lszan 24
♦ B9742 3 * 34 passz 44
4 K97 passz passz passz

É
P  Az 1 szán indulás 13-15p

______  A káró hármas indulás 11 -es szabály sze-
4 B109652 rint
V AKD6 Ny É K D
♦ - 43 47 4 A 42
4 DB4 ?

b) Készítsen játéktervet az alábbi állás folytatására.

4 D7 Ny É K D
*98 4 3 4 7 4 A 42
4 94 43 47 4A 4D
4K9 45 42 46 45

 ̂ 4K 44 43 410
~ E  4K 44 48 46

?
D

4B9
♦ AKD6
4 -
4B4
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b) Lehívja a káró ászt majd kis kor hívást lopja a partner. A káró dámát fedi a káró király 
amit ellop. Mi a játékterve?

4 . ) Készítsen já ték terv et!
♦  A 6 4  Ny É K D
4  D 9 7  passz 1 *  p assz  l é
♦  K 8 4  passz ls z a n  p assz  2 4
♦  A D 9 4  kontra 2szan  p assz  3 4

_ passz 3 4  passz 4 4
É  passz passz passz

D  Ny É K  D

4  D 1 0 9 5 3  * D * 4 * 10
4 A K B 6 2  é B  4 8  4 5  4 7
^ 12 4 6  4 K  4 A  4 3

* 8

5 . ) A  2 káró tagadja a  n e m e se k e t és kéri a n e m e s  fogásokat. A  2  szán passzo lható .

4  D B 3  Ny É K D
* 6 2  1 4  Passz 2 4
4  K B 8 6 4 2  passz 2 4  p assz  2szan
4  A 8  p a ssz  3szan

4  A965   Ny É K D
4 A 8 7  É  * 5  4 D  4 1 0  4 2
4 A 10 N y  * 1 0  4 2  4 3  4 D
4 10932 ________________________  4 A  4 6  4 9  4 5

a ) H ogyan tovább?

b ) A  treff tizes h ívást a  fe lv e v ő  üti az asztalon, a partner a treff bubit, a fe lvevő  a treff  
négyest teszi.
A  felvevő kört hív, a m ib e  K ele t az ötöst, D é l a királyt teszi.
H ogyan tovább?

6 . ) a) Mi a játékterve?
4  K 1 0 8  Ny É K D
V D 1 0 6 2  Í v  p assz  1 a

4 K 5 4 2  passz lsz a n  p assz  2 a
4  A 5  passz passz passz

------ :------- 4  52  Ny É K D
É  4  A B 54 4 D  4 2  4 8  4 6

K  4 A 8  4 K  ¥ 2  * 5  4 3
---------------- 4  98643 4 9  4 1 0  4 B  4 7
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7.) Dél licitje szolid pikket ígér legalább 15 ponttal. Mit licitál?
A B Ny É K D
V K9854 Ív passz 2*
♦ A54 passz 2szan passz 3*
A A964 passz ?

É

8.) É-D beli. Az 1 pikk nem kényszerítő. Mit licitál?
* K97543 Ny É K D
* 8 U  Ív
♦ B64 passz 1* 3szan passz
* KD5 passz ?

É
9. ) É-D beli. Az 1 treff Polish club, vagy 12-15 egyenletes vagy 15+ természetes 

vagy 18+ bármilyen lap.

a) Mit licitál, ha rendelkezésre áll a két kor licit is ami minimun 5 pikk + 5 treff.
A KB9763 Ny É K D
* - 1+ passz
♦ D2 I V ?
* DB 1076

É
b) Mi a játékterve?

A KB9763 Ny É K D
1* passz

♦ D2 Í v 2v kontra 3+
* DB1076 kontra passz passz passz

É
Ny E K D

D *5 +D +A *2
v2 +6 vK v3

A -
v 1076543
♦ K1075 
+ K32

10. ) K-NY beli. Mit licitál ha Nyugat passza tagadja a jó lapot 3-as pikkel?

A A109865 Ny É K D
£  ^9 1* passz lA 2v

♦ 1097532 Passz 3* ?
+ -



8 BRIDZSELET

Kérdés: Hogyan folytassa Nyugat az ellenjátékot?
Kelet kor hetes hívása egyértelműen tagadja a B97x-et vagy annál jobb színt, mert 
akkor az x-et hívhatná (és Délnek nem nagyon lenne indulóereje), tehát Nyugat kör 
ütéseit keresi. Az ellenjáték potenciális ütései három pikk, a kör ász és a káró király. 
Ütni kell a kör ásszal és pikk 6-ost hívni.
Kelet azért hívott kört mert a buktatáshoz a három pikk ütés kevés és a buktatás egyik 
esélye, hogy Nyugatnak legalább kör ász, dáma, tízese van. Ezért ebben a helyzetben 
a legnagyobb pikk hívása újabb kör hívást a legkisebb pikk hívása a pikk folytatását 
kéri.

VI LAMO URA I. elemzések

1. ) A 10742 Ny É K D
»K  1* passz 1 ¥
♦ AK4 passz lA passz 4v
A AB874 passz passz passz passz

A A ---- ------ A K9653 Ny É K D
v 10976 E  ¥ A aA a2 a9 aB
♦ 7653 NyD K ♦ B10982 ?

nDO * ^  Kérdés: Pikk ász indulás után mit hívjon
v DB85432 Nyugat.
♦ D Ha a felvevő kör színe ADB8xx (nem
+ K3 hiányozhat a dáma vagy bubi) a bukta

táshoz kell a treff király, pikk király, káró 
dáma.

Ha a felvevő kör színe hetes a buktatáshoz kell vagy a treff király, pikk király kor figura, 
vagy a kör ász, pikk király vagy a kör ász, treff király, káró dáma. A partner pikk kilencese 
kéri a pikket (remélhetőleg a pikk királlyal) és nem kéri a treffet (a treff király birtokában 
a pikk hármast kell tenni), ezért adut kell hívni. (A Rusinow itt előnyös mert a pikk ász 
indulás nem ígéri a pikk királyt.)
2. ) A B4 Ny É K D

*53 1a
♦ DB6 passz 2a passz 2v

n01£ A AKID lí  passz 2A passz 2szan
A 9876 S A AK102 v ~y ^  y "7()42 passz 3szan passz passz
♦ K872 Ny K ♦ 10 Passz
A B6 D a 10542

ÍKDB9 Ny É K D
♦ A9543 *9 a4 aK a 3
a 8 ? v7 vK
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3. ) A D74 Ny É K D
y 98 lszan 2a
a B9742 3y 3* passz 4 a
a K97 passz passz passz

A K ---- 7----  A A83
v B7532 E v 104 Ny É K D
♦ K1053 Ny K ♦ AD86 *3 A 7 aA a2
+ 853 — 5—  a A1062 ?

A B109652
y AKD6 Az 1 szán indulás 13-15p.
♦ ■ a.) Ebben a partiban a kor ász, kor király,
♦ DB4 kor lopás nem jó, mert a pikk nyolcas vagy

most vagy később (ha a pikk dámával lo
punk) felüllopja az asztali pikk hetest. Ha treff hívást Nyugat ütné nem valószínű, hogy 
most adut hívna, ha Kelet üti, az egyik pikk figura Nyugatnál lesz.

b.) a D7 Ny É K D
v 98 a3 A 7 a A * 2
♦ B9 *3 *7 *A *D
A K9 A5 42 a 6 a5

A-  , A A 8 AK a 4 a 3 AlO
y B7532 E  y 104 aK a 4 a8 a6
♦ 10 Ny K « D ?
+ 5̂ D + | q̂ 2 A játék további része double dummy

^ g9 probléma. Kör ász, kör király, kör lopás
y AKD6 az adu dámával. Ha ezt Kelet felüllopja
4 . teríthetünk. Ha Kelet treffet dob, káró
A B4 lopás, treff bubi, treff király, káró hívás

az asztalról és szökik a pikk bubi. A 
fevétel akkor sem bukik, ha Kelet kétszer kihagyja a treffet. A kör ász, király, dámára 
eldobjuk az asztal utolsó tréflijét. Az ellenvonal csak egy adut tud hívni. A kézben 
maradt két kiadó lapunkat az asztalon lopjuk.
4. ) A A64 Ny É K D

y D97 passz 1a  passz 1 a
A K84 passz lszan passz 2*
A AD94 kontra 2szan passz 3 y

A B7 — g----- A K82 passz 3 A passz 4 a
y 104 y 853 passz passz passz
A DB6 Ny K ^ A10952
A KB10752 ■----- ------  A 63 Ny É K D

a D l 0953 aD a4 a 10 a 3
y AKB62 AB a8 a 5 a 7
a 73 a 6 AK aA a 3
A 8
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Pikk ász kis pikket kell hívni és ha nem jön Kelettől figura, el kell találni.
A magyarázat: (nem az éljátékosoknak) Mit tudunk? Nyugatnál van treff KB107xx 

(valószínűleg hatos mert a dáma, kilenc nyolc nálunk van), káró DB6(x), nincs kor színhi
ánya (ekkor kis kárót hívott volna a bubi helyett), és nincs pikk király, bubija mert passzos. 
Mivel már rövidültünk Kelet pikk KBxx-ja ellen nem tudunk védekezni. Szóbajöhet a pikk 
dáma hívás a pikk tízes hívás és a pikk ász kis pikk hívás. A vizsgálatból ki kell rekeszteni 
a korábbi események miatt lehetetlen eseteket és a nem szignifikáns (amikor mindegy, 
hogy melyiket választjuk) eseteket.Válasszunk először a pikk dáma és a pikk tízes hívás 
közül. A pikk dáma hívás jobb a pikk tízes hívásnál, mert nyerő úgy Nyugat mint Kelet 
szingli bubija ellen, Kelet dubló bubija ellen ha az káró tripla síként tud hívni és csak 
Nyugat szingli királya ellen vesztő. Tehát a pikk dáma és pikk ász kis pikk játékokat kell 
összehasonlítani. A pikk ász kis pikk játék jobb, mert nyerő Kelet szingli királya (1 eset) 
(ez ugyan majdnem kizárható), és Kelet király, bubija (1 eset) vagy király, bubi, kis lapja 
(3 eset) ellen és akkor veszít ha nem találjuk el, hogy Keletnek milyen harmadik figurája 
(3 eset) van.

Fejtörő: Hogyan kell játszani a partit, ha (hibásan) a pikk dámát hívtuk és Nyugat a pikk 
bubit teszi?

5.) A DB3 Ny f  K ®g2 !♦ passz 2a
♦ KB8642 passz 2 a  passz 2szan

. „ passz 3szan
+ Ao

A A965 ---- g ----  a 1087
¥ A87 k  ¥ B10543 Ny É K D
♦ A10 N y  K  ♦ 93 a 5 aD  AlO a 2
* 10932 ---- - —  a KB5 AlO a2 a3 aD

a K42 aA a6 a9 a5
¥ KD9 
A D75
* D764

A 2 káró tagadja a nemeseket és kéri a nemes fogásokat.

A 2 szán passzolható.

a. ) A partner kezében legfeljebb 5-6 pont lehet. Ha ez a kör KBlOxx, akkor most kis kör 
hívás buktat. A buktatás másik esélye, hogy Keletnél van a treff KDx vagy treff K + kör 
BlOxxx. A második esély jobb és a káró kicsi - nagy dobást is ésszerű az ilyen helyzetekben 
Lavinthal jelzésnek játszani. Tehát a treff tízest kell hívni.

b. ) A treff tízes hívást a felvevő üti az asztalon, a partner a treff bubit a felvevő a treff 
négyest teszi. A felvevő kört hív amibe Kelet az ötöst Dél a királyt teszi. Hogyan tovább?

Mivel a treff bubi dobás tagadja a treff király, dámát a kört kell hívni a kör bubi tízest 
remélve..
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6. ) A K108 Ny É K D
v D1062 Ív passz 1a
« K542 passz lszan passz 2a
* A5 passz passz passz

A 973 Z A 52
v  K9 N  K v  AB54 Ny É K D
♦ DB73 yD ♦ A8 aD a2 a8 a6
+ KB102 ----------  * 98643 vK v2 *5 v3

A ADB64 v9 vlO vB v7
a.) Kérdés: Mi a játékterve?

* 1096 ---------
* D7 Az egy bukáshoz a kor vagy treff hívás

elég. Két bukáshoz a bubi folytatás kell.
b.) Lehívja a káró ászt majd kis kör hívást lopja a partner. A káró dámát fedi a káró 

király, amit ellop.

Kérdés: Mi a játékterve?
Treffet kell hívni, különben a partner beszorul káróban és treffben.

7. ) A B Ny É K D
v K9854 Ív passz 2 a
* A54 passz 2szan passz 3 a
* A964 passz ?

A 862  =----- A 53 ,
v 10632 E y AB7 A 12 pontos indulás ellenere a szlem
♦ DB 106 Ny K ♦ 987 szempontjából jó a lap. A pikk bubi arra
♦ K2 D + B10873 uta ’̂ ̂ °§y Délnek hetes a színe. Kulcslici-

A AKD10974 tét ad™- A szlemet buktató adu indu-
y p  lást csak az angolok találták ki.
* K37 
+ D5

8. ) A K97543 Ny É K D
v8 lA Ív
A B64 passz 1 a 3szan passz
* KD5 passz ?

A B2 — j ----  A A5
V B10543 k  V K9 Az 1 pikk nem kényszerítő.
A 53 Ny K  A AKD10982 Kérdés: Mit licitál?
+ 9762 _  * B10 Dél közbeszólása a beliben jó lapot ígér.

4 D108 Kelet lapja szolid káró szín m ajor
v AD762 fogásokkal. A négy pikk licit kissé merész
* 7 de elég ésszerű a fenti érvek alapján.
* A842 Figyelemre méltó, hogyjó felvevőjátékkal

a partiban az öt pikk is teljesíthető.
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9. ) ' A KB9763 Ny É K D
¥ - 1 * passz
♦ D2 1 v 2 v kontra 3 a
♦ DB1076 kontra passz passz passz

A A102 ----- g —  A D854 Ny É K D
¥ A982 n  K ¥ ^DB +5 aD aA a2
♦ AB8 yD ♦ 9643 v2 a6 v K v 3

* ^  ^  Az 1 treff Polish club vagy 12-15 egyenle-
¥ 1076543 tes Vâ  term ŝzetes vagy 18+ bármi-
♦ K1075 lyenlap
A K32 a.) Kérdés: Mit licitálna az 1 kor után

Észak lapjával, ha rendelkezésre áll a két kor licit is ami minimun 5 pikk + 5 treff. A fenti 
diagram láttán gondolom passzolna. A 2 kor licit nem tűnik nagyon kockázatosnak, de a 
szkórhelyzet miatt az 1 pikk hátrányait érdemes vállalni.

b.) A 3 treff kontrát kell játszani treff indulás treff ász, majd kör király hívás után. Kelet 
lapja a 12-15 egyenletes dubló treffel (Kelet dubló treffel nem kontrázott volna), és mivel 
nincs ötös színe és kőrje legfeljebb hármas lehet ezért 43/42 az elosztása. Azért hívott kört 
mert nem látja, hogy pikk színhiányunk van és fél a pikk színtől. Ütni kell amit lehet!

A KB97 Ny É K D
¥ - a5 aD aA a2
♦ D2 ¥2 a6 ¥K ¥3
A BIO a 2 a3 a 4 a 3

A A -----,----- A D ¥8 a7 ¥B ¥4
¥ A9 E ¥ D  AlO a6 a5 aK
♦ AB8 Ny K ♦ 9643 c , ,  „ ,  t .. . . .„. D q bddig egyszerű es automatikus volt minden.
* L' * Most egy kicsit leállunk gondolkozni. Nyugat

♦ " kontrája a hármas treffel elég meredek ha nincs
y 10765 nála mindkét hiányzó ász. Ezért kör lopás, treff
♦ K1075 bubi, káró dáma. Ha Nyugat kihagyja pikket
A - hívunk. így egy bukással megúsztok.

10. ) K-Ny beli. a D73 Ny É K D
¥ D876 1+ passz lA 2¥
♦ B84 passz 3¥ ?
♦ K-B9 Kérdés: Mit licitál ha Nyugat passza tagadja a jó

* 42 p * A109865 lapot 3-as pikkel.

♦ AK ^  K ♦ 1097532 Az utolsó három parti érzékelteti, hogy sok vad
A 1065432 D . . elosztás volt. Ebben a partiban még az öt pikk is

^ teljesíthető, de ha Nyugatnak a treff színe erősebb
w krRins? bajok lehetnek. Dél négy kőije hibátlan ellenjáték-
 ̂ kai háromszor bukik

+ AD87 Lincvnayer Lajos
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A csapatbajnokság elé
13

A Budapest Csapatbajnokságot a régi, jól bevált lebonyolítási módszer szerint rendez
zük meg, de egyes szabályok megváltoznak.

Készülőben van az általános Versenyszabályzat (VSz), amely - reméljük - minden hazai 
mesterpontszerző versenyen hasznos segítője lesz a rendezőknek és a tornavezetőknek. 
Ezt 1996. január 1-től szeretnénk hivatalosan bevezetni, de a gyakorlatban az 1995. évi 
Budapest Bajnokságokra már érvénybe lép.

A Versenyszabályzat nyers változata szeptember elejére elkészül, és az MBSz Verseny
termében (Bp. IX., Balázs Béla u. 35.) több példány mindig rendelkezésére áll az érdek
lődőknek. Áttanulmányozását ajánljuk a csapatkapitányoknak. A vidéki klubok szintén 
kapnak egy-egy példányt. (A végleges, korrigált és jóváhagyott változat későbbre várha
tó)

A játékosok figyelmét most szeretnénk felhívni a fontosabb változásokra:

1. Csapat igazolólap bevezetése: Minden csapatnak ki kell tölteni egy ilyen lapot és a 
nevezési díj illetve a csapat tagjainak tagdíjbefizetését igazolandó, alá kell íratni azt a 
pénztárossal. Ezzel a lappal tudja minden csapat igazolni ellenfeleiknek, hogy a csapat 
jogosult az adott osztályban indulni és a játékosok jogosultak játszani. Erre a lapra kell 
felírni a csapatban játszó helyettesek (hosszú helyettesítés) nevét és a mérkőzés végered
ményét, majd mindkettőt igazoltatni kell az ellenféllel. Abajnokságvégén az igazolólapot 
a bajnokság főrendezőjének kell leadni.

2. Konvenciókártya: Minden párnak a játék kezdetén két egyezően kitöltött konvenció
kártyát kell az asztalra tenni. Ha bármilyen probléma merül fel, ami összefüggésbe hoz
ható a konvenciókártya hiányával, vagy nem megfelelő kitöltésével, a tornavezetőnek 
automatikusan meg kell büntetnie a vétkes pár csapatát, függetlenül az adott leosztás 
eredményétől és a leosztásban kiosztott büntetéstől.

További tervünk, hogy a jelenlegi konvenciókártya helyett 1996. január 1-től az Európai 
Bridzs Liga által használt konveciókártyát vezetjük be kötelezően.

3. Kopogás: TILOS a kopogás minden 3 szán fölötti licitre!
4. A helyettesítés szabályai megváltoznak: Bevezetjük a rövid és a hosszú helyettesítést.

A rövid helyettesítés azt jelenti, hogy a játék kezdetekor az első két leosztásban bárki 
helyettesíthet.

Hosszú helyettesítés azt jelenti, hogy a mérkőzés későbbi szakaszaiban vagy hosszabb 
időszakra csak bizonyos megkötésekkel lehet helyettesíteni (VSz szerint - hasonlóan az 
eddigi gyakorlathoz).

Fontos tudni, hogy minden hosszú helyettesítést be kell jelenteni a tornavezetőnek, be 
kell írni a zsűrikönyvbe és a csapat igazolólapra.

5. Hiányzó csapat: Az olyan mérkőzéseken, amelyen az ellenfél igazolatlanul nem jelenik meg, az
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eddigi 25 győzelmi pont (gy.p.) helyett a vétlen csapat minimum 18 gy.p.-ot kap, vagy saját átlagát, 
vagy 30 gy.p.-tói levonva az ellenfél átlagát. Ezek közül a számára legkedvezőbb pontszámot. A 
vétkes csapat továbbra is 0 gy.p.-ot kap.

Hajlik Gábor

w
Vidékiek Vándordíja

A verseny nem végleges rendszere:
1. ) Az országban négy területi központ irányításával területi bajnokságokat hirdetünk meg. A 

területi bajnokságok versenyfeltételeinek meghatározását a résztvevők egyetértésével a területi fe
lelősök határozzák meg.

2. ) Területi központok és felelősök:
Pécs Schweitzer József
Tatabánya Lévai Ferenc
Kiskőrös Szabó János
Debrecen Kassai László

3. ) A területi bajnokságokon max. 6 vidéki játékossal vehetnek részt a csapatok.
4. ) A résztvevő csapatok bármelyik területre nevezhetnek a terület felelősénél, de csak egy terü

letre. Nevezési határidő: 1995. szeptember 30.
5. ) A területi bajnokságok lebonyolítási határideje 1996. február 28.
6. ) Területenként a legjobb 2 csapat vesz részt az MBSZ által rendezett döntőben.
7. ) A döntő időpontja: 1996. március (A vidékbajnokság előtt.)
8. ) A döntő első két helyezettje résztvevője a Magyar Kupának. (MK)
9. ) Az a játékos, aki a Vidékiek Vándordíja mérkőzéssorozat alapján a MK. döntőjének résztvevő

je, a Vidékbajnokság alapján bejutó csapat tagja nem lehet (az ilyen csapat nem jut be az MK 
döntőjébe).

10. ) A döntő lebonyolítási rendjét a MBSZ a résztvevők egyetértésével kell, hogy megállapítsa.
Javaslat:
2 négyes csoport kialakítása irányított sorsolással (2 az első-, 2 a területi második helyezettek 

közül). A csoportokon belül 16 leosztásos körmérkőzés lebonyolítása. (Első nap)
A csoport 1.-2. helyezettjei keresztbejátszással (24 leosztással) majd a győztesek egymással játszva 

(24 leosztással) döntsék el a végső sorrendet. (Második nap)
A döntő díjazásának anyagi feltétele:
1. ) A területi bajnokságokon felhalmozódott nyereményalapból minden területnek 12.000,- Ft, 

azaz tizenkettőezer forintot kell átadnia a döntő rendezőjének.
2. ) A döntő díjait úgy kell megállapítani, hogy minden csapat kapjon díjat, és a teljes díjalap 

felosztásra kerüljön.
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Százhalombatta: a népszerű verseny
Az idén második alkalommal rendezte meg a Százhalombattai Bridzs Kör páros- és 

csapatversenyét. Ellentétben a többi versennyel, ahol általában csökken a résztvevők 
létszáma, ide az idén többen jöttek el, mint tavaly. A párosversenyen 68 pár, a csapaton 27 
együttes indult, s ezzel a százhalombattai rövid idő alatt az egyik legnépesebb vidéki 
versenyünkké vált. A kérdés mintegy önként adódik: vajon minek köszönhető ez?

A verseny színhelye egy üdülő (viszonylag alacsony árakkal), ahol a versenyzők család
tagjaikkal együtt kellemesen tölthetik el a hétvégét. A rendezők igyekeznek mindent 
megtenni a versenyzők kényelméért:

- a rendezők és családtagjaik állandó 5-6 fős gárdája biztosította a verseny és az elszál
lásolás zavartalanságát;

- minél több játékost próbáltak bevonni a versenybe, például sok olyan vidéki játékos is 
eljött, akikkel máshol ritkán találkozunk. Nagyon méltányos nevezési díjat állapítottak 
meg az ifjúsági játékosoknak, sőt a serdülőknek még ennél is kedvezőbbet;

- a városba vezető összes utat kitáblázták, így véletlenül sem lehetett eltéveszteni az 
útirányt.

Budapest közelsége és az, hogy ez az egyetlen verseny júliusban, szintén a verseny 
népszerűségét növelte. Végezetül ne feledkezzünk meg még egy lényeges kérdésről, a 
díjazásról. A MÓL Rt. támogatásával sok és magas pénzdíjat tudtak kiosztani a rendezők.

A versenyt azonban két számot megrendezve a szokásos(?), nem biztos, hogy jó módon 
kevesebb, mint 48 óra alatt bonyolították le. Véleményem szerint a csaknem 140 leosztás 
ilyen rövid idő alatt mindenképpen a színvonal rovására megy.

Pénteken este és szombaton délelőtt zajlott le a párosverseny. Az első forduló után még 
a Kuttner-Szőts páros vezetett, de a versenyt az első napi hetedik helyről a Homonnay- 
Tóth páros nyerte.

A csapatversenyen érdekesen alakult az eredmény. A Duna csapat (Hajdú, Kelen, 
Jakab, Szilágyi) fokozatosan elhúzott a mezőnytől és az utolsó forduló előtt már behozha
tatlan előnnyel vezetett, veretlenül. Ilyenkor a már győztes csapatot az utolsó asztalra 
szokták besorolni, hogy a többi csapat nélkülük tudja eldönteni a helyezéseket. A torna
vezető úgy döntött, hogy mivel a csapatverseny utolsó fordulójának eredményétől függött 
az összetett verseny eredménye, a csapatverseny győztese továbbra is az egyes asztalon 
játsszon. Az első helyezett Duna csapatnak (benne a Hajdú-Kelen párnak) olyan arány
ban kellett legyőznie a második helyen álló csapatot (benne a Homonnay-Tóth párt), 
hogy végül ők csak a harmadik helyen végezzenek. A mérkőzést a Dienes csapat nyerte 
(Dienes, Gerő, Homonnay, Tóth), ezzel bebiztosította második és a Homonnay-Tóth pár 
összetettbeli első helyét.

A sok pozitívum mellett egy-két hibára is fel kell hívni a figyelmet, ami nemcsak a 
rendezők, sokkal inkább az egész magyar bridzs hibája. A verseny folyamán elvétve talál-
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koztam olyan párral, akinek legalább egy, hiánytalanul kitöltött konvenciókártyája lett 
volna. Hol vagyunk még attól, hogy minden pár első dolga lenne egy új ellenfél ellen, hogy 
két megfelelően kitöltött licitkártyát rakjon az asztalra. A játékidő betartatása is mindig 
nehéz probléma a tornavezetőnek. Kerényi István órával jelezte a hátralevő játékidőt, de 
így is sok poblémát okozott neki a lassú játékért felelősek megállapítása és a megfelelő 
büntetés kiszabása.

Végül álljon itt egy leosztás a párosversenyről, amely nagymértékben hozzájárult a 
Homonnay-Tóth pár győzelméhez:

* 10 É K D Ny
¥ lOxxx Homonnay Tóth
* AKxxxx 1*
* KB 2* 3* passz 4*

* AB762 ---- ^----  * D43 passz passz kontra vége
m A D R yy j v  y

1,. Ny K R Indulás a káró király. Folytatás: káró A,
* x D * káró, amit üt az asztal B-ja. Dél és Nyugat

* ** kört dob. Pikk D-K-A-10. Treff impassz és
* a treff A-ra és 10-re is kört dob a felvevő,

pg Treff lopás, majd kör A, kör lopás az aszta-
„ Ion, amikor kialakul a háromlapos végál-

* ^  lás: a felvevőnél A76, Délnél 985 marad 
aduban. A felvevő az asztalról hívhat és biztosan üt kettőt. Vajon érdemes volt-e kontrázni?

Reméljük, hogy jövőre is szép számmal gyűlünk össze Százhalombattán (és talán nem 
lesz ekkora hőség).

Hajlik Gábor

Tanfolyam kezdőknek
Szeptember 20-án, szerdán új bridzstanfolyam kezdődik a szövetség Balázs Béla u. 35 

szám alatti versenytermében. Tanfolyamvezető Scharnitzky Péter, aki az idén másodszor 
vállalja a kezdők oktatását minden szerdán 16 hetes tanfolyamán. Az órák 18.45-kor 
kezdődnek. A tandíj 4000 forint. (Diákoknak 2000 forint.) A tanfolyamról bővebb infor
mációval szolgál maga a tanár, aki felhívható a 1226-738-as telefonszámon.
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Kelen Károj:*
Topok és nullák

Második csevely*: a partnership
Mottó: Az asztalnak is kell, hogy legyenek jogai! 

(Organisation of the Humán and Bridge Players’ Rights)

A svájci rendszerű versenyen - ha megy a játék - két fordulóval a befejezés előtt már csak 
jó képességű ellenfelet kaphat a csapat. Ilyenkor élvezetes igazán a bridzs: mindenki lát 
a pályán. Szegény asztal viszont csak kapkodja a fejét, nem nagyon van alkalma rá, hogy 
pontosan végigkísérje az eseményeket. Ráadásul ahogy a tét nő, egyre gondosabban, azaz 
lassabban folyik a játék. Ha a lapok leterítése után nem akarok unatkozni, a nyári verse
nyen legjobb kimenni a kertbe levegőzni.

Százhalombattán azonban asztalunk eleve a kertben volt, így inkább a helyemen marad
tam, miután általános mansban Észak kezével az alábbiakat műveltem:

* 7 Nyugat Észak Kelet Dél
v AB864 passz passz passz 1 ♦
* D10953 passz Ív 1a 2*
*73 3 a 5 a körpassz

a AK1053|--- g----- A B964 Amikor a pikk után elővettem a stop-
* N K * KI 09 kártyát a dobozból, mindenki nevetett,
* 7 jj * A86 nem nagy0n akarták elhinni, hogy most
* ugró licit következik. Nyugat elindult a

* pikk ásszal és az asztal láttán eltűnt a
* KB42 mosoly az arcokról. A felvevő és az
* AK864 ellenjátékosok egyaránt a várható nagy

küzdelemre koncentrálták az erőt.
Vontatottan kezdődött a játék, Dél láthatóan nehezen választotta ki a neki tetszőt a 

lehetőségek közül. Végül elhatározta, hogy keresztlopásra játszik (a másik asztalon - ahol 
Észak licitálta először a kárót - a felvevő másik utat választott, az asztal hosszú treffjét 
magasította, és bukott annak ellenére, hogy a szín elosztása ideális volt az ellenvonalon), 
és az események gyorsan peregtek a végkifejletig:

Nyugat ütve a pikk ásszal kört hívott, amelyet az asztali ász vitt. A felvevő kört lopott a 
kezében, pikket lopott az aszalón. Kör lopás következett, majd Dél lejátszotta a treff ász
királyt, és a pikk dámával folytatta. Nyugat fedett a királlyal, az asztal meg ellopta. Most 
következett Észak utolsó előtti kőrje, és Kelet elkezdett gondolkodni.
Minden rendben! - állapítottam meg magamban. - Csak három kör volt nála, tehát az 
elosztás kedvező, a teljesítés pofonegyszerű lesz. De mi a frászon töri a fejét?
Nem bírtam magammal belenéztem a lapjába és rögtön megértettem, mi a helyzet, 
mert csak ezek lehettek a maradék lapok:



18 BRIDZSELET

Furcsa: Dél a viszontválasz-problémák 
elkerülése végett négyes színével kezdte a 
licitálást, és az ellenvonal kilences színét is 
először a negyedik bubit tartó fél említette. 
De azért annak, aki az első helyért száll 
harcba, ki kell ismernie magát az ilyen hely
zetekben. Úgyhogy Kelet nyilván eldobja 
majd a treff bubit, Dél lop a kezében, tref- 
fet lop az asztalon, Kelet felüllopja, és adut 
hív, hogy a felvevő ne tudja keresztbe lopni 
a maradékot. De ez nem segít rajta, mert a 
hívást az asztalon lehet venni a dámával, 

azután a tízessel kiaduzni és a tizenegyedik ütés a felmagasodott kör bubié lesz.
Otthon vagyunk tehát, feltéve... Feltéve, ha Dél átlátja a helyzetet, és a kört az adu 
királlyal lopja el. Mert ha a bubit pazarolja rá, a treff felüllopás, és a menetrendszerű 
adu hívás után a kezébe ragad a királlyal, és nem tudja elvenni az utolsó adut, hiába 
magasak a treffjei.
Kelet még mindig gondolkozott, ami nem jelenthetett mást, mint hogy nem tudja 
eldönteni, a felvevő öt-négy vagy négy-négy elosztású treffel-káróval mondott 1 kárót. 
Az utóbbi esetben van még nála egy pikk is és mivel áz ellenjátékos cselesen négyes 
pikket mondott be, és még cselesebben a treff dámát adta a szín második menetében, 
esetleg a Dél nem tudja majd, melyik színt kell lopnia az asztalon...
De egyszer minden gondolkodás véget ér, és Kelet megvált a pikk bubitól. Kész. Ezután 
már nem volt jelentősége annak, hogy a felvevő melyik figurájával viszi az ütést, mert 
a treffet az ellénfél nem tudja felüllopni, és a keresztlopás kivédhetetlen.
Az én jó partnerem azonban megmutatta, hogy nem volt okom izgulni: a királytjátszotta 
ki. Kihasználtam az alkalmat, hogy dicsérő szavaimmal növeljem önbizalmát. Jót tesz 
az ilyesmi a partnershipnek (meg az sem baj, ha tudja, én is láttam, amit ő):
- Ha Kelet jól dobott volna, te akkor is teljesítesz. Igazán szép játék volt a királlyal 
lopni!
Csodálkozva nézett rám:
- A dáma is nálunk volt, tehát a bubi és a király ugyanannyit ér. Mindegy, melyiket 
teszem, nem?!

* Levélváltás: Drága Péterem, könyörgök (de Kelen Karcsinak is), hogy a "csevely" szót ne írjátok j-vel! A 
szó legjobb tudomásom szerint Rejtő Jenő alkotása: az első írásos nyom az ő vitriolos H.G. Wellspamfeltjében 
lelhető fel (a harmincas évek eleje). Mint már több helyütt megírtam: ne legyünk papábbakapapánál! Aszó nem 
a robaj, zörej stb., családjába tartozik, hanem az -ály, ely, ély főnévképzőjébe (király, beszél, veszély, ragály, 
kétely, stb.) Líránkban tudtommal eddig csak Eörsinél fordul elő, ott is elipszilonnal. Ölel: Tímár György.

Drága Gyuri! Olvastam ÉS-beli dolgozatodat, és éppen ezért kezdtem használni ezt a szép trópust. Azt 
hiszem, hogy Rejtő a szóval együtt egy helyesírási hibát is alkotott. Ráadásul az elipszilont fölöslegesnek gondo
lom, és utálom, ahogy van, de a kedvedért mindent. Ölel: Kelen Károj.

*-
¥ B8
♦ D109
♦ -

* 105 -----,----- * B
¥ D E ¥ -
♦ 7 Ny K 4A86
+ 9 ___2 __  *B

a _
¥  -

♦ KB 
*864



Nyárutó Tatán
(Az önmérséklet jutalma)

Tatán a rendezők a megszokott vendégszeretettel fogadták a XXV. Bányász Kupára 
összeseregletteket, akik a vendéglátók reményein felüli létszámban érkeztek a dunántúli 
fürdővároskába. A küzdelmet a versenyeinken gyakran feltűnő osztrák Pollák házaspár 
mellett egy holland páros avatta nemzetközivé. S itt voltak a legifjabbak is, a kenesei 
bridzstábor ígéretes növendékei. A verseny kezdete után nem sokkal futott be a Mezei 
csapat három tagja. Ormay Gyuri a Pollák házaspárral állapodott meg a csapatversenyen 
való részvételben, de ők időközben, félvén, hogy Ormayék nem érkeznek meg, - vesztükre 
- ráálltak, hogy velünk, (Welker J.-Lovász P.) játszanak. Mezeiék viszont a csapatver
senyre csak a látványosság kedvéért alkalmilag ellátogató Mirk Gáborral kiegészülve 
meggyőző fölénnyel, csaknem végig az élen állva megnyerték a versenyt.

A rendezők szellemes megoldást választottak a lebonyolításra, amennyiben az első 
napon, csütörtökön kétszer három fordulóval kezdődött a csapatverseny, pénteken-szom- 
baton volt a páros kora esti kezdettel, majd vasárnap délelőtt ért véget a csapatverseny 
újabb négy fordulóval. Debreceni sporttársunk, (aki sajnos nem volt jelen) örülhet: a 
rendezőkhöz intézett kérése, hogy a versenyeket lehetőleg elviselhető napszakban és 
időkeretek között bonyolítsák le, nem volt pusztába kiáltott szó.(Bridzsélet, 1995. 3. 
szám)

A páros az élbolyban fölöttébb éles küzdelmet hozott, az első három helyezettet alig 
néhány századpont választotta el egymástól. Az első helyen végzett kettős győzelme meg
lepetés, annál kevésbé az viszont a további sorrend.

Ez a játszma bizonyság arra, hogy az ön
mérséklet kifizetődő, ha azt szerencsés pil
lanatban tanúsítjuk. A második fordulóban 
a 13. leosztásban (mindenki beliben) a szá
mítógép szeszélye a következő kiosztással 
szerencséltette a versenyzőket. :
Észak helyén a Precíziós Treff laza 
szabályai szerint egy körrel nyitottam, 
Kelet passzolt, Dél egy pikket mondott, 
Nyugat passzolt. Egy szánnál 
folytattam, amit körpassz követett. Nyugat 
ott ült a fegyverekkel prédára éhesen. 

Megkapta. Ha már nem sikerült megtalálnunk a jó pikk felvételt, káró indulás után 
megkíséreltem öt ütésem mellé treff (esetleg káró) színben megszerezni a hiányzó 
kettőt, de a fatális treff elosztás miatt kettőt buktam. Hasonlót senki nem produkált a 
mezőnyben, Zánkay Péter önmérséklete Nyugat helyén meghozta gyümölcsét.

Az egy szán persze teljesíthető az adott kiosztásban. Kelet (Scharnitzky Péter) kis

♦ AD10 
V KD765
♦ 42 
+ 732

+ K3 — j ---  + 9862
v AB 103 L v 982
♦ KD Ny K ♦ B8763 
+ AD964 — - —  + B 
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♦ 4
♦ A1095 
+ K1085
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káróval indult, az asztalról az ötöst tettem, Nyugat pedig ütött a dámával. Kör bubival 
folytatta, amit Észak vitt el a királlyal. Most treffet hívtam, bubi-király, ütött az ász. 
Zánkay most kis kört hívott. Ha abban a pillanatban valami csoda folytán felsejlik előt
tem a tényleges kiosztás, (vagy egyszerűen csak jobban játszom), akkor ütök a dámával, 
(az asztal kárót dob), káró ásszal asztalra megyek, megadom a pikk impasszt, lehívom az 
ászt és a tízest, majd kis körrel kiadom az ütést Nyugatnak. Lehívhat még egy kort, majd 
hívhat kis treffet, hogy a végállásban még kettőt üssön, de így is ütök négy pikket, két kört, 
egy kárót és egy treffet, vagyis nyolcat. Két bukás helyett jobb lett volna márcsak az 
önbizalmam miatt is. (Az elemzést természetesen lehet folytatni, a parti ága-bogait bon
colgatni, de adott kiosztásban - azt hiszem - legalább hét ütés mindenképpen teljesíthető 
Észak-Délen (pikkben nyilván több), nyolc az asztal melletti események szerint, Nyugat 
második, kis kör hívása után lehetséges a vázolt játékkal. Ha ennyire a pályán vagyok, a 29 
É-D közül az utolsóról a 20. helyre rukkoltam volna elő a nyolc ütésért járó 120-as írással, 
s a 25. lettem volna 90-nel. (A rossz felvevőjátékot ez persze nem menti) Az igazi érdekes
ség ebben a játszmában az, hogy a 29 asztal közül mindössze nyolcnál játszott É-D. A 
többin Nyugat alighanem magához ragadta a kezdeményezést. Ki tudja, hogy hosszú 
távon hasonló esetekben is általában jobb-e hallgatni a sor végén?! A partnernek nem lesz 
nagy lapja két licitáló ellenfél mellett, ez több mint valószínű. De hogy az elosztás melyik 
égtáj javára billenti a pontban együttesen nagyjából kiegyenlített erejű vonalak játékere
jét, az kérdéses. Nyugat most jól döntött, s megkapta jutalmát, az osztatlan top szkórt.

L. P.

MI ŐK

ÁLLAMI NYOMDA
Részvénytársaság

1102 Budapest. Halom u. 5. Tel.: 2 60-1533  
Leporelló és Nyomtatvány Üzlet Tel.: 26 0 -0 9 0 4  Fax: 2 60-6127

^  /̂ y  A  •  Üzleti nyomtatványok
Ámi •  Számitógépes leporellók

•  Részvények, kötvények, jegyek, 
7 SZÁN A NYOM DAIPARBAN utalványok

•  Reprezentatív megjelenésű 
nyomdai termékek

•  Plakátok, képeslapok
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Egy "hebehurgya" kontra

A másik kiosztást, amit az olvasó figyelmébe ajánlok, a második fordulóban 
vettük kézbe, s többek megjegyezték: ilyen élményben még nem volt részük. Kelet ugyanis 
29 figurapontot szorongatott a kezében, ami valóban nem mindennapi eset. íme!

Sokáig kétséges volt, hogy Almádiban az Auróra szálló ad-e otthont a hagyományos 
balatoni versenynek, szerecsére azonban a privatizációs hercehurca végül nem jelentett 
akadályt. A szálloda kissé megkopott, az étterem bezárt, a műanyag kertiszékeket nem 
bridzsezőkre, hanem éhkoppon nevelt tengődőkre méretezték (az alkalmatosságok 
jónéhányunk alatt összetörtek), mindez azonban mit sem változtatott a lényegen: Almá
diban kellemes verseny zajlott le. A csapatversenyen 29 csapat, a pároson 102 kettős vett 
részt, ami az utóbbi időben megszokott mezőnyhöz képest tekintélyes létszám. A csapa
tok versenyében a Gál, Winkler, Lakatos, Vikor összetételű együttes nyert utolsó fordu
lóban aratott győzelmével. A hatodik helyen végzett a Pietri-di Maio-ifjabb di Maio, 
Gerő-Gulyás összetételű együttes. A két olasz nagyágyú az utánpótlást hozta el Almádiba 
tapasztalatokat szerezni.

A pároson - emlékezetem szerint - nem műveltünk semmi igazán különleges 
dolgot, hacsak azt nem tekintjük, hogy ezúttal a szokottnál kevesebb ballépésünk volt, 
viszont az ellenfelek több ajándékkal szolgáltak. Ennek köszönhető Árvay Gyulával ara
tott győzelmünk. Tudósításomban tehát mások élményiről fogok beszámolni.

Az első forduló 31. leosztásában a játékosok a következő lapokat vehették kezükbe: 
É-D beliben,

D95 A licit *
♦ D105 E K D Ny
♦ AK98764 ' '  í*  passz

„96 , a AK872 ,  2* passz 3* P ^ z
v A1087 E ¥642 3 szan passz 4* passz
♦ B7643 Ny K MK982 6* kontrakörpassz
+ 53 __ 5__ l + -  Kelet szemlátomást elvesztette türelmét,

A DB10543 amelyet a végkifejletig oly erényesen gya-
¥ KB3 koroít, s úgy vélte, szórakoznak vele. Az
♦ - igazán derűs pillanat persze az volt, amikor
+ DB102 a felvevő az első ütés után terített, s Nyugat

némileg ingerülten nagy ívben az asztalra 
dobta az ellenvonal egyetlen ütőlapját, a kör ászt, mondván partnerének: te sem tudod, 
hogy az ellenvonalon három ásszal nem szabad szlemet kontrázni! Kétségkívül "hebehur
gya" kontra volt. Kelet mentségére szolgáljon, hogy a 45 asztal közül mindössze hat helyen 
mondtak 6 treffet, ebből négy helyen kontráztak, egy helyen lementették hat káróval, s 
csak egy helyen ment kontra nélkül a felvétel. Egy híján az öt treffeket is mindenütt 
megkontrázták, viszont sokan nem mondtak gémet sem Észak-Dél vonalon, és sokhelyütt 
játszott kárót Kelet-Nyugat.
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Mindenki mansban, osztó Kelet: A partiban Kelet túlnyomórészt három, 
vagy hat szánt játszott. Aki a hat pikket vá
lasztotta, az ráfizetett, de néhány helyen a 
hat szánt is megbukták. Miután Dél két 
trefffel született, Észak beszorul a fekete 
színekben, hacsak, - s ez a valódi feladat - 
Dél nem találja ki a gyilkos treff indulást, 
amire Kelet csak tizenegyet tud ütni. A licit 
valószínűleg nem sok támpontot ad majd 
ehhez az induláshoz, mert Kelet nyilván 
forsszal indul, Nyugat negatív választ ad, 
Kelet gémet mond szánban, s ha Nyugat 
jelzi pikkjét, vagy hat pikk, vagy hat szán 
lesz a felvétel. Most kell kitalálni a treff 
támadást. Dél azonban alighanem úgy lát

ja: jobb körrel kezdeni, az nem ad ütést. A játék ezután már nem igazán bonyolult. A kört 
kézben ütve pikk ász-kis pikk, hátha húz a szín. A legjobb most Északtól a kis pikk vissza 
(nekem kitették a káró dámát, ami nem igazán nyerő!) pikk, király, káró ász, káró király, 
a sors kegyes, esik a dáma, treff ász, majd a két magas káró, az utolsóra pikk az asztalról, 
és Észak megadja magát, menthetetlenül beszorul. Kérdés, kell-e mondani a hat szánt? 
Valószínűleg nem.

L.P.

A D1042 
¥7
♦ D2
A Q 109432

A 97653  ,----  a AK8
¥ K65 E ¥ ADB
♦ 983 Ny K ♦ AKB10
A B6 __ 2 __  A AK8

A B
¥ 1098432
♦ 7654 
A 75
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Levél Kolozsvárról
Július közepén előrehozott választások és országos nyílt párosbajnokság színhelye volt 

Bukarest, mindkettőn én is részt vettem és ennek köszönhetően született ez a levél. A 
főtitkári beszámoló az éveken át unalomig ismételt hiányosságok mellett pozitívumokat 
is tartalmazott. Ezek közül említésre méltó:

- a különböző országos bajnokságok megrendezése;

- Sundelin svéd nagymester meghívása egy román válogatott létrehozása és felkészítése 
érdekében. A válogatón az ország valamennyi éljátékosa részt vehetett;

- a román válogatott EB-n való szerepeltetése.

A hozzászólásokban hangsúlyozták egy szaklap kiadásának a fontosságát. Ennek meg
valósítása egyelőre lehetetlennek tűnik a magas nyomtatási költségek miatt. Számos szak
könyv kézirata kallódik íróasztalfiókokban szintén anyagi gondok miatt. A klubok nagy 
része vendéglőkben kénytelen lebonyolítani rendszeres tevékenységét, ami eleve lehetet
lenné teszi a tanulóifjúság bevonását a versenybridzsbe. Örömmel állapítottam meg, hogy 
egyre növekszik a dohányzást ellenzők száma.

Ezután került sor a választásokra, amely tulajdonképpen a szövetségi elnök (5 év alatt 
a negyedik) jelölésére és megválasztására korlátozódott. Sikkes lehet bridzs-titulosokkal 
kérkedni, mert az elnöki címre két sikeres üzletember (egyik nemrég még miniszter), az 
alelnökire pedig Bukarest egyik kerületének alpolgármestere és az árubörze vezérigazga
tója pályázott. Végül az a Cornel Navrot lett az elnök, akinek a neve csupán a bridzsber- 
kekben járatlanok számára ismeretlen, ugyanis éveken át sikeres élversenyzője volt Jász
vásárnak (Iasi) és tagja annak a csapatnak, amely kb. 10-12 évvel ezelőtt országos bajnok
ságot nyert, éppen csapatom, a kolozsvári CFR elleni döntőben. Az alelnököt és az elnök
ség többi tagját újraválasztották.

Ezután került sor a párosbajnokságra, amelynek 60-as elődöntőjében az ország vala
mennyi számításba jöhető bridzsközpontja képviseltette magát. A három fordulós selej
tező 90 leosztásából kettőt mutatok be:

1. Osztó É; É-D beliben

Erős 1 treff indulásom után partnerem 
nem vette észre Kelet 1 káró közbeszólását 
és ő is az 1 káros licitkártyát tette az asztal
ra, amit az ellenfelek nem bocsátottak meg, 
hanem bírót hívtak. Megtörtént az ítélke
zés, majd partnerem hosszas gondolkodás 
és némi izgalom után 3 szanra korrigált.
Káró támadás, 3 szán egyenlő. íme a la
pok:-)

A forduló végén derült ki, hogy kevesen 
nem támadtak feketével.

A A109x 
v ABx
♦ ADBx
* Kx

* Bxxx ----g----  * xx
v Dxx „  v Kxxx
* XX y ♦ Kxxxx
* B9xx ----------  * Ax

+ KDx 
v lOxx
♦ lOx
* D108xx
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2. Nicky Diaconescu-t még mindig a román éljátékosok között tartják számon, és ami
kor felvevő, az ellenfél nemigen reménykedhet egy esetleges hibában. Sajnos ebben a 
partiban ellenünk sem történt másképp.

Osztó: Ny; É-D beli
A KlOx É K D Ny
v AK9xx passz
A Dxx Í v  2 szán kontra 3A
A Bx passz passz 3 ♦ passz

A 87xx -----»----  A B 3 v passz 3 A passz
v DBxx ^  v lOx 4 a passz passz passz
♦ A10 ^  ♦ D98xx

♦ AD9xx+ A licitek jelentését fölösleges elemezni,
támadás kis pikk, kicsi, bubi, ász játékterv, 

„  majd kis káró kézből és Nyugat tehetetlen.
♦  I v X X

A Kxx
Az elődöntő számos meglepetéssel szolgált, hiszen a portugáliai csapat EB-t megjárt 

három párból csupán Eckstein-Chelu jutott a 22-es döntőbe, a táblázat alja szinte erő
sebbnek tűnt a tetejénél, míg magát az elődöntőt a verseny korelnöke, a 75 éves Vlad 
Racoviceanu nyerte Schlesinger nevű partnerével.

A 22-es döntő megkezdése előtt a fogadások tárgya csupán az volt, hogy a Chelu- 
Eckstein pár mekkora különbséggel nyeri majd a versenyt, de ez a döntő csapdának 
bizonyult számukra, mert mit ad Piatnik, 2 x 22 parti lejátszása után az utolsó helyen 
díszelegtek. Szemtanúk állítása szerint ehhez hihetetlen pech-sorozat kellett, no meg 
olyan partik, mint a kontrázott 2 szán felvételük, amiben az első 11 ütést az ellenfél vitte 
haza 1700-ért, vagy partnerem indító-kijátszása az alábbi játszmában:

A D109 É D
v ADB85 1 szán
♦ 86 2a 2v
a K103 3 szán passz

A KB32 — -----  a 875
v K976 v  . .  v42 T , ^
♦ B73 NyD K ♦ KD1095 Tqmadas. ♦ -
A B4 ----------  A 982 Eredmény: 430 (Mindenki többet ütött)

A A64^ A következő leosztásban (25. oldal)
^ 2  mindössze egy Dél teljesítette a 4 kör fel-
. vételt (3 szán vagy 4 pikk szóba sem jöhet).

♦ A licit lényegtelen.
Támadás: kör kettes, kicsi, kor király, kör ász. Nem részletezem a teljesítés módját, 

mert terített lapokkal gondolom mindenki számára világos, inkább azt mesélem el, ho
gyan bukott a mi asztalunknál a felvétel.
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A 108 Azonos indulás, és a kör ász után a felve-
¥ D54 vő végzetes hibát követett el újabb aduzás-
* A7632 sál, elengedte a kor kilencest. Ezután pikk
a  1098 ász-király-dáma következett, amit loptam.

A 74 ----- -̂---- A B953 Az asztal felüllopott dámával, majd a treff
v 10732 ^  vK6 tízest játszotta ki. Kettes a partnertől (na-
♦ K85 ^  ^  *06104 gyón jól jött a lapszámjelzés) Dél az ötöst,
A AD73 ----------  * 642 magam a hetest(!) tettem. Újabb treff kö-

a  AKD62 vetkezett. Ezúttal én ütöttem, lehívtam a
¥ AB98 következő menetet a színből, majd káró
* 9 király következett. Függöny.

* A következő leosztás bemutatásának azt 
az alcímet is adhatnám, hogy "Nem vagyunk a lapszám-jelzés rabjai". íme a leosztás:

A K4 É D
¥ D98432 1 ♦
* D4 Ív  1A
A 1095 2 v  3*

A 10732 — g—  A D98 passz

* AK76 K * AB65 Támadás: treff kettes, kicsi, kicsi, ász. Pikk
ns? D ötös, kettes, király, kilences; ismét pikk,

ezúttal az asztalról, a dáma (!) tőlem, ütött 
^  az ász; majd újabb pikk, lopva az asztali káró

A B109532 dámával. És minő meglepetés, esett a nyol-
^  cas. Ezután utolsó próbálkozásként kis

kőrász, és a cseles ellenjátéknak köszönhe
tően egy ütéssel több, mint az asztalok legtöbbjénél.

Harmadik helyünkhöz a következő partira is nagy szükség volt.
Osztó Nyugat; általános beli.

A 9843 É K D Ny
* ”6 passz

passz passz 1 * 1 1 szan-
A 2 —^ -----  a B10765 x3 2 *  2 szán passz
¥ AK10 XT ^  Ijr ¥ D8743 3 szán passz passz passz
.B432 V  ‘ 5
a  DB832 ----------  A 105

A AKD 2 minorok
*  3 4.7 p 0 n t

A D10987 y
* a k  Pikk ász támadásom után az első öt ütést

mi szereztük meg és a lehetséges 20 pont
ból 18-at.
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Csepeli dolgozik
Háromévi szünet után újraindult a Füles rejtvényújság bridzsrovata. Januártól hetente 

olvashatjuk a Bridzsélet állandó szerzőjének feladványait.

AzEsti Hírlapban 15 éves szünet után júniustól jelentkezett ismét a bridzsrovat: minden 
csütörtökön találkozhatunk Csepeli Miklós írásaival.

¥

Még egy és egyben utolsó parti, amely osztott topszkórt eredményezett számunkra. 
Osztó Dél; általános mans.

É K D Ny
A A3 1 * 1 1 *
v 1086 2 a 2 passz 3 A passz
* DB92 3a3 passz3 szán4 passz
* AB72 4*5 passz 4 a passz

A DB952 ------»-----  A 106 4A6 passz 5 * 7 passz
v KD953 E  v  B742 6 A passz 7 A
A 5 Ny K A 108 .erős
+ 95 — - —  A D10864 2 . .

„K874 4SWpper
y a  3 plusz erő, fogást kér
A AK7643 4 van fogás
* K3 5Í 7 kulcslicitek

Néhány szót másokról. A temesvári Andrei-Nincu pár mindjárt a döntő első fordulója 
után az élre került és előnyüket fordulónként növelve fölényesen nyerték el a bajnoki 
címet, fiatalságukkal igazolva, hogy bridzsben is biztosított az utánpótlás, a jelenlegi - 
remélem - átmeneti hanyatlás ellenére. A nagyváradi Weber-Mihaescu pár a döntő har
madik és egyben utolsó fordulója előtt az előkelő II. helyen tanyázott, de nem bírták 
cérnával a magasságot, és egy adott pillanatban asztaluk fölött több kártya repült mint 
szúnyog. A fővárosi Mihai házaspár (szintén fiatalok) lett a második, a bronzérem Kolozs
várra került partnerem, Cálugáreanu, s jómagam révén, majd Ceacaru-Dogaru bukaresti 
párok zárták az élmezőnyt. További két kolozsvári pár (8. Moraru-Toma és 11. Oprisoni- 
Popescu) végzett a mezőny első felében.

Györkös Imre
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"Vidékről biciklin..."
Tíz /lappal ezelőtt a következő levelet kap

tam:

Tisztelt Norma Úr!
Clubom megbízásából intézem soraimat 

Önhöz.

Kihívjuk az Ön kapitánysága alatt műkö
dő Dél-Budapest bajnokcsapatát egy 
duplikát team-mérkőzésre, Saját költségün
kön utaznánk Pestre. (Ha nem is biciklin) 
E kihívásunk indítéka a következő:

Újabban nagyon elharapódzott város
unkban ez a bemondás: "Azt hiszi, vidékről 
jöttem biciklizni?" Védekezni akarunk e le
kicsinylő szólás ellen, bizonyítani kívánjuk, 
hogy igenis tudunk bridzsezni és egyúttal 
kikötjük, hogy esetleges győzelmünk ese
tén jogunk legyen ezt a szólást használni: 
"Azt hiszi, Pestről jöttem biciklin?"

Kérem e verseny tárgyában mielőbbi ér
tesítését.

Tisztelettel 
Szeles Viktor

a M.B.C. (Mucsai Bridzs Club) 
kapitánya

Megállapodtam velük a június 31-iki ter
minusban, 30-án tényleg meg is érkeztek.

Kedves epizód volt, amikor a verseny előtt 
megkérdeztem a kapitányt, hogyan töltötték 
pesti tartózkodásuk első napját.

Ő így felelt:

-Megérkeztünk a Keletin, megva
csoráztunk, elmentünk a Décsibe, megnéz
tük az Alpári.

- No, ne tessék halandzsázni, - szakítot
tam félbe - Keleti Bandin érkeztek? Décsi 
Laciba mentek?...

- Ugyan, ugyan! A Keleti pályaudvaron ér
keztünk, a Décsi moziba mentünk és Alpár 
Gittát néztük meg.

- Milyen érdekes, - ébredtem fel - látja, erre 
nem is gondoltam... Tényleg, nemcsak bri- 
dzsezők vannak...

Hozzáláttunk a játékhoz. Csapatom a leg
erősebbfelállításban indult; a mucsaiak csa
pata: Szeles, Jólesz, Hevenye és Talán.

Nagy fölényünkkel indult a játék. Majd 
minden kiosztásban hoztunk biztos játékunk
kal egy-két meccspontot. Itt egy über, ott száz 
figura, amott egy bukás, mindebből a félidő
ben harmincnyolc meccspont különbség 
adódott.

A második félidő elején még növeltük elő
nyünket, amikor a következő kiosztás került 
terítékre:

H.A106
y B6432
♦ 542

Szeles * 76 Talán
A D86 — jr----- a B752
y - * A9875
♦ KB1093 K ♦ 876
* D10982 — - —  * 5

A K93
vKDIO
♦ AD
♦ AKB42

A licit: Dél 2 szanzadu, Észak 3 szanzadu. 
Szeles habozás nélkül a pikk dámávalj?!) 
indult. Felvevő lavírozott, gyötrődött és végül 
egyet vesztett.

A helyzet ugyanis az, hogy ezen indulás ugyan 
ütést ad, de egy ütést el is vesz (a harmadikkőrütést, 
melyért már nincs átmenet, ha az első pikkel fe l
vevő asztalon üti és a pikk bubi elfogásra játszik).
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N e m  m o n d o m , a  p a r t i  teljesíthető , h a  a  f e l 
v e v ő  így já ts z ik :  1. p ik k  ász , 2  p ik k  im p a ssz, 3. 
P ik k  király, 4. K á ró  á sz , 5. K is  káró.

E z  a zo n b a n  egy "lehetetlen" k ijá tszá s i m ó d ,  
ro ssz  n éven  v en n é m  c sa p a to m  b á rm ely  ta g 
já tó l ,  h a  így já ts za n é k .

U tó b b  k é rd é s t  in té z te m  Szelesh ez, m ié r t  
in d u lt ép p en  a  p ik k  d á m á v a l,  h iszen  tiz e n 
h á ro m  la p ja  k ö zü l e z  a z  egyetlen , m ely e t is 
k o lá zo tt  b r id z s e z ő  s e m m i  ese tre  sem  v á la s z t  
in d ító  k ijá tszá su l, b á rm e ly  m á s  k e zd é s  v a la 
m ilyen  lo g ik á v a l in d o k o lh a tó .

- M e g v o lt a n n a k  a z  o k a , kérem ! Treffem , 
k á ró m  g á b l is  v o lt , c s a k  a  p ik k  n e m  (? ? ?  
szerk .j, e zé r t in d u lta m  p ik k e l .  É s  hogy m ié r t  
já ts z o t ta m  k i  a  d á m á t?

H á t te ttem  n e k i h ű sé g esk ü t?  H a h ah a ...

N e k e m  e g yá lta lá n  n e m  v o lt  k e d ve m  n e v e t
ni.

A  m á s ik  a s z ta lo n  i s  h á r o m  szá n  m en t, 
t r e f f  in d u lá s r a  a  f e l v e v ő  t e r í t e t t .  T íz  
m e c ssp o n t a z  e llen fé l r o s s z  já té k a  m ia tt!  E s  
j ö t t  a tö b b i k e se rű  fa la t. í m e  a  H ev en ye -]ó lesz  
p á r  egy "bravúros" lic itje :

H e v e n y e  
A A K 5 4 2  
v B 6 5 4 3 2  
♦ - 
X  A 6

A B 9 8 6 3  — g---  a 7
v 1 0 9 8  E v K D 7
♦ B I 0 7 3  Ny K ♦ 9852
x  7 — 2---  A D 1 0 9 8 4

A D 1 0  
v A
♦ A K D 6 4  
x  K B 5 3 2  
J ó le s z

J ó lesz  egy tr e f f  e l  in d íto tt. H even ye  egy k á 

r ó t  v á g o tt rá. (In d o k o lá s :  N a g y o n  so k s zo r  
o lv a s o tt  arról, hogy a  s ík é n  sz ín t  lic itá ljá k .)

3  káró, H .: 3  kör, J.: 4  k á ró , H. (k a p k o d  
szegén y: 4 p ik k , J. (n e m  le h e t  m eg á llíta n i): 5

káró , H. (teljesen  k é tség b e ese tt):  6  treff, K e 
let: kon tra , J. (m é g  m in d ig  s e m m it s e m  se jt):  
6  káró , N yu g a t k o n tra , H . (e lá ju l):  p a s s z ,  J.: 
rekon tra , H .: e lsü llyed .

K e le t k ö r  k irá lly a l indu l, fe lte rü l a z  a sz ta l, 
H e v e n y e  fö lé le d  é s  m e g já ts zv a  a z  eg ye tle n  
leh e tő sé g e t (4 -4  a d u e lo s z tá s , K e le tn é l  k ö r  
d á m a  és treff-fogás) k é n y sze rd o b á s sa l te lje 
sít. (H even ye  és k ib ic e i k ö zb e n  egy  z s á k  b ró -  
m o t  veszn ek  b e .)

C sa p a to m a t is é szrev eh e tő e n  d e p r im á lja  
a  p a rti, h iszen  a te ljesen  é r te lm e tle n  1 k á ró  
b e m o n d á s  révén  ju to t t  e l  a z  e lle n fé l a  6  k á r á 
h o z . K e zd ik  e lv esz ten i b iz to n sá g u k a t, fó r u n k  
m in d  kevesebb , a z  e llen fe lek  is fá ra d ta k , n e m  
b írn a k  m á r  g o n d o lk o zn i;  m o s t  j ö t t  egy  e llen -  
já té k -  "finomság".

A A B  
v A 1 0 4

♦ 1 0 7 6 3
S zeles x  8 5 4 2  T a lá n

A D 1 0 8 6 5  — -----  A K 9 4
v K 9 8 5  KT h ¥jr v 763
♦ B 9 4  Ny K ♦ K 8 2
x  10 — - —  x  K 9 7 6

A 732  
v D B 2
♦ A D 5  
x  A D B 3

D é l  h á ro m  szá n t já ts z ik . 1. K e le t k is  p ik k e l  
in d íto tt ,  f e lv e v ő  a b u b iv a l m en t, e lle n fé l ü tö tt  
é s  p ik k e t  h ív o tt  v issza . 2. Ü tö tt a z  á s s z a l  3. 
T r e f f  im passz. 4. K ö r  d á m a , S ze le s  a z  ö tö s t  
te s z i  rá. K ib ic e  h a lk a n  "ejnye-ejnyézik". S z e 
le s  m o s t  jö n  c sa k  rá, h o g y  fe d h e te tt  v o ln a , 
h a lk a n  oda sú g ja  a k ib icén ek :

- M a jd  m o s t fe d e k !  - é s  m á r  k e zé b e  fo g ja  a  
k irá ly t.

F e lvevő , a k i m in d e b b ő l se m m it s e m  h a l
lo tt , k is  k ö r t hív. S ze le s  g o n d o lk o d á s  n é lk ü l  a
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m e g fo g o tt k irá lyt adja . F e lv e v ő  a z  á ss za l  üt. 
S ze le s  c s a k  m o s t  veszi észre, m i  tö rtén t, h a n 
g o sa n  e lk á ro m k o d ja  m a g á t:

- A z  á ld ó já t, a z t  h ittem  f ig u rá t h ív, e lh ú z
ta m  m a g a m !

É s  e z  a z  e lh ú zá s so rsd ö n tő . M e g p e csé te li a 
f e lv e v ő  so rsá t. O d a v a n  a z  a s z ta l i  á tm en e t, 
h o lo tt  m é g  k é t im p a ssz  k én e  treffben . B ukás, 
o d a á t  h á ro m  szan zadu .

H á t  te s sé k !  M eg in t egy  k io s z tá s , m elyen  
v e s z ítü n k  a z  ellenfél sze le sség e  m ia tt. E zze l

a zu tá n  d ö n te tle n  is le tt a  m e c c s , így m in d k é t  
f é l  le m o n d o t t  a  " b ic ik lih a szn á la tró r.

- H ö lg y e im  é s  u ra im !

F e lte sze m  a  kérdést: v a n -e  a b sz o lú t  b rid zs-  
tu d á s?  V á la szo lo k  is: n in cs! Ü zen em  e z t  v i
g a szu l m in d en k in ek , a k it  v a la h a  is így to r 
k o l t  le  a  p a rtn e re :

- É n  c sa k  tu d o m !

Darvas Róbert 
A Magyar Bridge 1934. július

Az amerikaiak a világbajnokságra készülnek
A New York-i James E. Cayne, a Bear Stearns Vállalat elnök-vezérigazgatója június 16- 

án győzelemre vezette csapatát az amerikai nemzetközi válogatóversenyen Las Vegas- 
ban. Csapata elnyerte a jogot arra, hogy az USA-t képviselje a jövő októberi, pekingi 
Bermuda-kupán. Csapattársai Chuck Burger, Paul Soloway, Bobby Goldman, Mark Lair 
és Mike Passel voltak. A csapat részvételi költségeit az ACBL fedezi.

A döntő másik résztvevője és egy másod-esélyt nyújtó kieséses verseny győztese között 
lefolytatott rájátszásban Nick Nickell csapata szerezte meg az USA második csapatának 
címét. Ez a csapat, amelynek további tagjai: Richard Feeman, Bob Hamman, Bobby 
Wolff, Jeff Meckstroth és Eric Rodwell (micsoda névsor! - teszi hozzá a fordító), maga 
gondoskodik költségeinek fedezéséről.

A Steve Zolotov vezette csapat volt a vesztese mind a döntőnek, mind a rájátszásnak. 
Ebben a csapatban Ron Smith, Chris Compton, Harold Lilié, Billy Cohen és Marc Jacobus 
játszott.

A válogatóverseny június 8-án 30 csapattal kezdődött. A résztvevők száma körmér
kőzéses tornán csökkent 16-ra. Innen kezdve egyenes kettős kieséses verseny volt (egy 
vereség után még állva maradtak a csapatok). Cayne csapata az egész verseny során 
veretlen maradt.

(ACBL Bulletin, írta Brent Manley, fordította Kertész Adám)
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A jövő század reménységei
Az EcoSoft nevű számítástechnikai cég - 

azaz adott esetben a Marjai család - ötlete 
és támogatása nyomán június 12-21. között 
a kenesei Zeusz Hotelben (azelőtt 
Hungarotex-üdülő) tartották az első bridzs
tábort gyerekek számára. A résztvevők nagy 
részének nem volt új a környezet, mert szü
leikkel már többször voltak itt a hagyomá
nyos májusi verseny idején. Az alábbiak
ban tíz pontban összefoglalom a történése
ket.

1. Névsor
G y e r e k e k : Bary Gábor, Bodai Anita, 

Boóc Péter, Djurec Imre, Földi Zsuzsa, 
Gerő Péter, Honti Laura, Jávorszki Gábor, 
Keil Bálint, Keil Dóra, Kelen Anna, Kelen 
Dorottya, Kovács Bence, Kovács Gergely, 
Kovács Laura, Liska János, Marjai Gábor, 
Marjai Péter, Marsi Andrea, Marsi Éva, 
Minarik Ágnes, Minarik Gábor, Nyárádi 
Gabriella, Nyárádi Zsolt, Ormay Zoltán, 
Pap Adél, Szabó Csaba, Szendéi Petra, 
Sziray Zsófia, Tétényi András Varga Péter 
(7-17 közötti srácok, lányok)

T á b o rveze tő : Gyöngyhalmi Irén
O k ta tó k : Boóc András és Keil Béni
N e ve lő k : Komlós Erzsébet, Rigler Ilona, 

Tóth Zoltán
É s: Boóc Gyöngyi, Keil Vera, Kovács 

András, Marjai György
Amikor megérkeztünk, mindenkinek 

adtak egy névtáblát, amelyen rajta volt a 
neve és a beceneve. Ezt végig hordtuk.

2. Napirend
reggel 8: ébresztő
délelőtt: bridzsoktatás

délután: szabadidő
délután 4-től: versenyek
este 10: takarodó
3. Szállás és ellátás
Hárman-négyen laktunk együtt tökéle

tes kényelemben (színes tévé a szobában 
stb.). A Kenésén szokásos bőséges élelmen 
kívül tízórai és uzsonna is volt annak, aki 
kért.

4. Időjárás
Az első nap kicsit szemerkélt az eső. A 

többi napon kánikula volt, iszonyatos me
legen sütött a nap, teljesen leégtünk. Sza
badidőnkben sokat fürödtünk a Balaton
ban. Két gumicsónak is volt, amelyekkel 
időnként csónakáztunk.

5. A program
Lehetett teniszezni, pingpongozni, úsz

ni, kosarazni. Voltak pingpong- és tenisz- 
versenyek is. Egyszer még vitorlázni is el
vittek minket egy igazi balatoni jachttal.

Kétszer volt diszkó a szálloda bárjában 
és egyszer - az eredményhirdetés után - a 
kertben. A zenét Tozónak, azaz Tóth Zol
tánnak köszönhetjük. Ha bárki diszkózni 
akar, és szűkölködik dj-ben, én melegen 
ajánlom Tozót. ígérem, nem fognak csa
lódni!

Az első napon a szálloda bárjában ren
dezett fiú-lány-vetélkedőt természetesen a 
lányok nyerték, de sosem kapták meg a 
győztesnek járó díjat, ami érthetetlen. Két
szer voltunk kirándulni is.

Az utolsó napon az eredményhirdetés 
után éjszakai fürdést rendeztünk.
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6. Bridzs
A táborban a játékkal, és a Standard 

Americannel ismerkedtünk meg Keil és 
Boóc tanár urak vezetésével. Most már 
kezdjük sejteni, miről van szó. Minden 
bridzsoktatás végén írtunk egy tesztet ar
ról, amit aznap tanultunk.

Minden délután volt úgynevezett kis pá
ros verseny (hét forduló), ezenkívül volt egy 
nagy párosverseny (14 fordulós) és az utol
só napon csapatverseny. Az első két páros 
versenyen mindenki saját maga választotta 
a társát. A többi versenyen a névsor egyik 
fele húzott a névsor másik feléből. A nagy 
párosversenyen megint mindenki maga 
választott párt. A csapatversenyen egyfor
ma erősségű csapatok indultak, az oktatók 
állították össze őket.

7. Eredmények
A tábor utolsó napján, este volt az ered

ményhirdetés. A felnőttek minden gyerek
nek kitaláltak valamilyen díjat. Ajándékok: 
EcoSoftos pólók, kártyák, csokik. A fődíj, 
a legjobbnak: a jövő évi kenesei bridzsver
senyre ingyenes meghívás. Ezt Szabó Csa
ba nyerte.

I. Tesztverseny: 1 .-2. Kelen D., Szabó Cs.
II. Egyéni összetett: 1. Szabó Cs. 2. 

Kelen D. 3. Marjai P. (Ez a sorrend a kis 
párosversenyek alapján)

III. Csapat: 1. Gerő P., Nyárádi Zs., Boóc 
Gyöngyi néni, Kelen A.

IV. Nagy páros: 1. Szabó Cs.-Dju- rec I.
2. Kelen D.-Marjai P. 3. Minarik Á.-Földi 
Zs.

8. Vélemény
Szerintem az egész tábor nagyon jó volt. 

Ez alatt a tíz nap alatt mindenki megsze
rette és egy kicsit meg is tanulta a bridzset.

Ez abból is látszik, hogy a táborban gyak
ran a szabadidőnkben is kártyáztunk.

9. Folytatás
A bridzstábor óta már többször összejött 

a társaság.
Az első komolyabb összejövetel - amely 

a Keil család telkén, Lupa szigetén volt - a 
Lupa Kupa nevet kapta, és ezentúli min
den évben megrendezik.

E re d m é n y : 1. Kelen D., Lénárd A., Mar
jai P., Szabó Cs. 2. Kelen A., Kelen K., 
Minarik G., Pap A. 3. Djurec I., Marjai 
Gy., Nyárádi G., Nyárádi Zs. 4. Földi Zs., 
Keil Bálint, Marjai G., Minarik A. (Amiből 
következik, hogy a Kelen és Marjai család
ban a gyermekek máris megelőzték a szü
lőket!)

Két csapatunk is játszott 
Százhalombattán, részt vettünk a tatai és 
az almádi versenyen, és nagyon készülünk 
a januári bridzsfesztiválra, amelyen az ígé
retek szerint lesz 18 éves korhatárral páros 
és csapatverseny is.

Természetesen várjuk a további jelent
kezőket, már voltak csatlakozók a Lupa 
Kupán és azóta is. Az ősszel heti rendsze
rességgel fogunk találkozni (valószínűleg a
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban a Kele
ti Károly utcában) és tavasszal megrendez
zük a középiskolás bajnokságot is. Jelenleg 
favorit a Fazekas (Djurec I., Liska J., Mar
jai P.) és a Berzsenyi Gimnázium (Kelen 
D., Sziray Zs., Lénárd A.), de ehhez lesz 
egy-két szava a siófokiaknak (Minarikék) 
meg az Árpádnak is (ahová én fogok járni).

10. Köszönet
Köszönjük az EcoSoftnak, hogy szpon

zorálta ezt a tábort. Szeretnénk, ha jövő 
nyáron is lenne, ezért további szponzoro
kat keresünk. Ezenkívül szeretnénk meg-
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köszönni a táborvezetőségnek, a nevelők- tel vezetőségének, hogy a tábor létrejöhe- 
nek, az oktatóknak és a kenesei Zeusz Ho- tett.

Kelen Anna (Panni)

A  k ísérle t s ik erre l zá ru lt, végre m e g k e z d ő d ö t t  a z  u tá n p ó tlá s  szerveze tt, s z is z te m a tik u s  n e v e 
lése. A  tá b o r  j ó  k ie g é sz ítő je  v o lt  a ta n fo ly a m o k n a k , ille tve  m eg fo rd ítva . K ö s z ö n e t ille ti  é rte  a  
s z e rv e ző k e t és a  k ö zre m ű k ö d ő k e t,  a k ik  a n y a g i tá m o g a tá s t a d ta k  és id ő t á ld o z ta k  erre  a z  
ak c ió ra . A  tá b o r  h ih e tő le g  m eg é rd e m li a  szö ve tség , ille tve  a  B r id z s e z ő  Ifjú ságért A la p ítv á n y  
h a th a tó sa b b  tá m o g a tá s á t  is. M á s  s z p o n z o r o k  s e  k ím é lje n e k !  (A  szerk .)

Bad Kleinkirchheim 1995.
A népszerű téli üdülőhelyen rendezett hagyományos nyári bridzsversenyen általában a 

nyaralást a bridzsjátékkal összekötő törzsvendégek vesznek részt. A magyarok közül a 
párosversenyen partneremmel, Bolgár Palival nem tudtuk megvédni 1994. évi első he
lyünket, "csak" a 2. helyen végeztünk. A csapatversenyen végig versenyben volt a győzele
mért a Lévai J. - Gerő - Dienes - Csóka négyes. Balszerencsésen lettek negyedik. Az első 
helytől a szoros versenyben a legutolsó leosztás fosztotta meg őket. A kritikus parti:

,  A  l l P l t '
Osztó: Kelet, Általános beli. *E K I) Ny

^2 Dienes Gerő
¥ AD10973 U  P3SSZ U2¥ 3+ kontra 3*♦ D3 ,  - ..passz passz 3szankorpassz

A K109875 ----g----a D4 Az ellenjáték a treff négyessel indult.
¥ K84 ^ ^ ¥ B2 Kelet ütött a királlyal és a pikk dámát hívta.
♦ 2 D * K10764 A felvevő a második pikket elvette és a kör
* B94 ----------+ AK86 hatost hívta, az asztalról a dámát tette az

A AB3 ütésbe. Az elméleti játék a tízes lett volna.
¥ 65 Az adott partiban a felvétel elbukott, mert
♦ AB985 az asztali kör befagyott. Ezen múlt az első
A 1075 hely! Gerőt a licit megtévesztette, a királyt

Kelethez képzelte és arra akarta rávenni, 
hogy üsse meg a dámát. Nyugat parádés ellenjátéka a kör király lett volna a kör hatosra. 
Felvevő legyen a talpán, aki ezekután megoldja a problémát. Kihagyni nem lehet az ütést 
a magas pikkek miatt, el kell találni Kelet dubló bubiját.

Csepeli Miklós



MEGHÍVÓ
AZ ELSŐ SAKK-BRIDZS VERSENYRE

A Magyar Sakkszövetség és a Magyar Bridzs Szövetség 
elsőízben összetett sakk-bridzs versenyt rendez.
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A versem helyszíne: a Magyar Sakkszövetség helyisége Budapest V., Fáik Miksa u. 10.

A verseny időpontja: 1995. szeptember 16. szombat

A verseny programja:

9.30- 12.30 Egyéni sakkverseny (svájci rendszerben)
12.30 után a rendezők a résztvevőket "uzsonnára" vendégül látják

13.30- 14.00 Találkozás a bridzsezés illetve a sakkozás iránt érdeklődő saj
tóképviselőkkel

14.30- 18.00 Bridzs párosverseny (Buttler kiértékeléssel)

19.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás

A verseny résztvevői: Mindenki, aki szeret sakkozni és bridzsezni, és mind a két verse
nyen^) részt vesz. A bridzs párok összeállítását a sakkverseny kezdetéig kell leadni. Aki
nek nincs párja, a helyszínen összepárosítjuk valakivel.

Nevezés: Lehetőleg előzetesen a 111-6616 telefonszámon (MSSZ) szeptember 14-én 14 
óráig az "uzsonna" biztosítása miatt. A helyszíni nevezéseket csak feltételesen fogadjuk el. 
Nevezési díj: 500,- Ft/fő, amit a helyszínen be kell fizetni az MSSZ pénztárába (kívánságra 
számlát adunk).

Díjazás: a sakkverseny első 3 helyezettje, a bridzsverseny legjobb két párosa, és az 
összetett verseny első 4 helyezettje értékes tárgydíjakat kap. A további helyezettek a 
szponzorok által felajánlott ajándékokat kapnak. (Reméljük, telik minden résztvevőnek.)

Kiosztásra kerül a "Legjobban sakkozó Bridzsező" és a "Legjobban bridzsező Sakkozó" 
cím, amit a következő évi sakk-bridzs versenyen lehet megvédeni vagy elnyerni.

Egy "felemásan" kellemes, együtt eltöltött nap reményében vár mindenkit a

BRIDZS SZÖVETSÉG - SAKKSZÖVETSÉG
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Eredménylisták, 1995. július - augusztus 

MÓL Rt. csapatverseny
1. Duna 198 160

Szilágyi,Kelen,Hajdú,Jakab
2. Dienes 180 119

Dienes,Homonnay,T óth,Gerő
3. Győr - Budalakk 173 79

Balogh,Bánki,András,Bata
4. Keleti Szövetség 167 62

Széles,Zöld,Szőts,Kuttner
5. Secc 164 46

Rubicsek,Szabó,Várkonyi,Rényi
6. Szedett-vedett 163 70

Göcze,Szabolcs,Szabó,Wér
7. Gaiim 163 44

Gál,Gulyás,Szalka,Winkler,Vikor
8. Mezei 160 76

Mezei, Honti, Zempléni, Ormay
9. Bu-Mi 155 34

Tóth, Valet,Molnár,Csobán
10. Magna 155 11

Zara,Grabovschi,Micescu,Kovács
11. Pécs 154 37

Bariné,Schweitzer,Vági,Jakó
12. Morgó 152 15

Bánkiné,Szalkáné,Bozzai,Bucskó
13. Vihar 151 3

Tölgyesi,Bikki,Éless,Iványi
14. Hegedűs 148 - 7

Wiener,Hegedűs*3

15. Zanza-Győr 147 3
Papp,Vétek,Vaday hp.

16. Cicero 147 - 7
Beck,Trencséni,Szabó,Szabó

17. Érd 145 -12
Nyárádi,Nyárádi,Gál,Borda

18. EcoSoft 143 -15
Marczona,Minarik,Lévai,Marjai

19. Vida 142 -16
Vida,Bárczy,Mártinké,Csehó

20. Orsi " 139 -11
Kemény,Rásonyi,Szalay,Trenka

21. Leida 139 -33
Elian,Gatone,Bello,Ilea

22. Debrecen 132 - 57
Grieger,Reszler,Kalcsev,Kertész

23. Kner 131 - 51
Uhrin,Gózon,Botos,Lukács,Szendrei

24. El-Batta 129 - 53
Kovács,Kozák,N agy,Csordás

25. Mol-II 124 - 72
Homonnay,Molnár,Karmacsi,Király

26. Ecosoft II 122 - 99
Gerő,Minarik A.,Minarik G.,
Marjai P., Marjai G.

27. Offi-ifi 75 -236
Nyárádi,Nyárádi,Papp,Budai,Budai

28. Bye 0 - 90

MÓL Rt. páros ‘95
13. Bello-Ilea (Ro) 1890,0 54,31
14. Gál-Borda 1885,0 54,17
15. Gabos-Vikor 1883,2 54,11
16. Rózsa-Dörnyei 1874,8 53,87
17. Kemény-Trenka 1866,2 53,63
18. Bari M.-Schweitzer 1861,1 53,48
19. Zara-Micescu (Ro) 1850,0 53,16
20. Iványi-Éless 1845,7 53,04
21. Bánki Zs.-Szalka J. 1845,5 53,03
22. Rényi-Várkonyi 1840,8 52,90
23. Dienes-Gerő 1836,8 52,78
24. Blancz-Wellner 1836,7 52,78

1. Homonnay-Tóth 2103,8 60,45
2. Fogaras-Szirmay 2071,0 59,51
3. Hajdú-Kelen 2067,3 59,41
4. Gulyás-Gál 2030,5 58,35
5. Gyulai-Klein 2003,8 57,58
6. Mezei-Honti 1959,3 56,30
7. Aczél-Bartis 1957,9 56,26
8. Kuttner-Szőts 1954,8 56,17
9. Zempléni-Ormay 1950,0 56,03
10. Szalka T.-Winkler 1910,9 54,91
11. Rásonyi-Szalay 1907,0 54,80
12. Bozzai-Bucskó 1895,2 54,46
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25. András-Bata 1835,2 52,74
26. Grabovschi-

Kovács (Ro) 1831,0 52,61
27. Molnár-Jani (S) 1830,8 52,61
28. Elian-Catone (Ro) 1819,8 52,29
29. Reszler-Grieger 1816,8 52,21
30. Nyárádi hp. 1807,5 51,94
31. Sándor J.-Hajlik 1805,0 51,87
32. Papp-Vétek 1800,7 51,74
33. Tóth-Valet 1788,7 51,40
34. Szilágyi-Jakab 1784,2 51,27
35. Csordás-Kürti 1780,2 51,16
36. Csehó-Martinkó 1752,2 50,35
37. Kovács-Nagy 1749,0 50,26
38. Zöld-Széles 1745,8 50,17
39. Bánki-Balogh 1745,3 50,15
40. Réti-Ferenczi 1739,3 49,98
41. Tímár-Cserjési 1735,2 49,86
42. Kertész-Kalcsev 1722,7 49,50
43. Klein-Éliás 1722,1 49,49
44. Marczona-Minarik 1721,2 49,46
45. Marjai-Lévai 1699,2 48,83
46. Dessewffy-Oláh 1688,3 48,51

47. Csobán-Molnár 1658,2 47,65
48. Homonnay-Molnár 1623,3 46,65
49. Tölgyesi-Bikki 1621,8 46,60
50. Hegedűs P.-

Hegedűs G. 1613,0 46,35
51. Winkler hp. 1603,1 46,07
52. Göcze-Szabolcs 1599,8 45,97
53. Barczy Z.-Vida 1595,8 45,86
54. Szabó-Szabó 1591,2 45,72
55. Vaday hp. 1581,2 45.44
56. Bálint-Hámori 1564,9 44,97
57. Kispálné-Zoboki 1556,2 44,72
58. Pásztor-Gráf 1551,8 44,59
59. Poór-Nemes 1547,7 44,47
60. Beck-Trencséni 1537,2 44,17
61. Nikolits-Bajorné 1526,3 43,86
62. Vági-Jakó 1499,2 43,08
63. Szabó-Pintér 1423,0 40,89
64. Hegedűs L.-Wiener 1377,9 39,59
65. Király-Karmacsi 1363,7 39,19
66. Marjai P.-Minarik G. 1331,5 38,26
67. Horváth-Wér 1273,0 36,58
68. Gerő P.-Minarik A. 1221,1 35,09

Hungárián 
Fitness 
S h o w  *  1 9 9 5

B u d ap es t K ongresszusi K özpont 
1 9 9 5 . n o vem b er 2 4 -2 6 .

Sportrendezvények

3. Nemzetközi FITNESS Szakvásár
Rwutoző:c
COMP0CPO

COMPEXPO Számttéstechmkai. Rendelvén yMerveíö és K ereskedem  KM 
1053 Budapest. Kilvwi tér 5.. Tét.: 117-1933.117-6760. Fax: 117-0436
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TATA csapatverseny
1. Mezei 185 136

Ormay,Mirk,Mezei,Honti
2. Macskásy 173 75

Gabos,Szalka,Szilágyi,Macskásy, 
Jakab

3. Vaspharm 171 81
Bíró,Földi,Zöld, Szőts

4. Miskolc 170 63
Kása hp.,Csiky,Jónap

5. Csabria 170 91
Széles,Hegyi,Marczona,Minarik

6. Galim 169 62
Gál,Winkler,Vikor,Gulyás

7. HH 159 76
Catsburg I.,Staveren H.,Réti,Ferenczi

8. Győr Budalakk 157 73
Bánki,Balogh,Nyárádi hp.

9. Balásy 156 23
Balásy I., Balásy P.,Ecsedi,Gólya, 
Szabados,Kuttner

10. Szikrai 156 17
Szikrai,Németh,Novotny,Szabó

11. Wellner 152 23
Bánkiné,Szalka,Wellner,Sebes

12. Hamf 151 6
Hüvely .Andrási,Molnár,Fazekas

13. M-Ágnes Bt. 148 10
Nagyiván,Szamos,Harangozó,
Vékony

14. Kor Dáma 146 13
Pollák hp.,Welker,Lovász

15. Gira 141 ■ 49
Gira hp.,Nagyzsadányi,Bakos

16. Artemix 137 -40
Gárdos.Kerényi.Grieger,Kassai

17. DKWSZ 136 - 41
Darók,Klein,Szabó,Wér

18. EcoSoft 132 - 43
Lévai,Falus,Szabó L.,Marjai Gy.

19. Preszly 130 -67
Preszly,Szabó,Bokor,Kirschner

20. Serdülő I. (Szabó) 110 -146
Szabó Cs.,Kelen D.,Minarik Á., 
Marjai P.

21. Serdülőn. (Gerő) 105 -154
Gerő P.,Marjai G.,Nyárádi G., 
Nyárádi Zs.

22. Serdülő III. (Liska) 86 -209
Kelen P.,Minarik G.,Liska J.,Keil B.

TATA páros ‘95
19. Gál-Vikor 1874,2 53,86
20. Ormay-Zempléni 1856,5 53,35
21. Sándor-Szőts 1850,4 53,17
22. Mezei-Honti 1850,2 53,17
23. Bikki-Oláh 1848,1 53,11
24. Liska-Lukácsi 1830,3 52,59
25. Marczona-Minarik 1830,0 52,59
26. Réti-Ferenczi 1823,1 52,39
27. Sebes-Wellner 1812,9 52,09
28. Reviczky-Barkó 1809,4 51,99
29. Kováts-Nyárádi 1806,0 51,90
30. Falus-Szabó 1796,4 51,62
31. Welker-Lovász 1793,6 51,54
32. Mallászné-

Jeszenkovics 1788,7 51,40
33. Bucskó,Nikolits 1765,5 50,73
34. Söpkézné-Iványi 1726,3 49,61
35. Makai-Nyiráti 1725,4 49,58

1. Bárczy-Rásonyi 2156,7 61,97
2. Gulyás-Winkler 2154,5 61,91
3. Jakab-Szilágyi 2146,0 61,67
4. Pollak-Pollak /A 2054,8 59,05
5. Biborka-Vadai 2036,1 58,51
6. Földi-Zöld 1991,8 57,24
7. Kovács-Szalai 1962,7 56,40
8. Glatz-Villányi 1939,7 55,74
9. Kovács Á.-Kuttner 1936,2 55,64
10. Bánki-Balogh 1923,0 55,26
11. Kása hp. 1914,0 55,00
12. Hegyi-Széles 1906,6 54,79
13. Jónap-Csiky 1905,6 54,76
14. Gólya-Ecsedi 1896,5 54,50
15. Gabos-Szalka 1893,7 54,42
16. Staveren-Catsburg/NL1888,6 54,27
17. Lévai-Marjai 1884,8 54,16
18. András-Szűcs 1877,2 53,94
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Balatonalmádi - Csapat

53. Gárdos-Kerényi 1616,1 46,44
54. Bánkiné-Szalkáné 1603,7 46,08
55. Farkas-Ashley 1603,7 46,08
56. Surányiné-Vajda 1602,6 46,05
57. Roger-Levantor 1594,4 45,82
58. Vági-Cziráky 1593,0 45,78
59. Szabó-Novotny 1583,3 45,50
60. Forgács-Vörös 1565,5 44,99
61. Gira hp. 1565,4 44,98
62. Sváb hp. 1550,2 44,55
63. Beck-Trencséni 1518,7 43,64
64. Nyárádi tp. 1473,3 42,34
65. Kéri-Winkler 1453,5 41,77
66. Nagyzsadányi-Bakos 1396,6 40,13
67. Székely-Székely 1378,4 39,61
68. Marjai G.-Liska J. 1309,7 37,64
69. Kirschner-Bokor 1216,1 34,95

36. Gerő-Dienes 1719,4 49,41
37. Szemere-Fekete 1719,3 49,41
38. Szikrai-Német 1717,6 49,36
39. Grieger-Kassai 1702,2 48,91
40. Harangozó-Vékony 1698,8 48,82
41. Marjai P.-Szabó Cs. 1697,9 48,79
42. Zánkay-Scharnitzky 1693,4 48,66
43. Andrási-Molnár 1692,2 48,63
44. Lovász hp. 1682,5 48,35
45. Darók-Wér 1679,7 48,27
46. Klein-Makra 1667,9 47,93
47. Gráf-Andrásfai 1666,5 47,89
48. Rázsó-Benedek 1659,6 47,69
49. Riborics-Mirk 1654,6 47,55
50. Preszly-Szabó 1631,3 46,88
51. Éless-Tölgyesi 1623,3 46,65
52. Macskásy-Macskásy 1621,6 46,60

Dienes, Kovács A, Topolyi, Kardos
13. Juli 170
Szalka J.Benedek, Tarnay, Poór
14. H H  169
Kerti, Vékony, Staveren, Catsburg/NL
15. Mezei 168
Nyárádi hp. Mezei, Honti
16. Artemix 166
Gárdos, Kerényi, Reszler, Szabó
17. Miskolc 164
Kása hp. Csiky, Jónap
18. V§W 159
Bíró, Biri, Weisz, Vági
19. Springer 157
Springer, Bleyer, id.és ifj.Talyigás
20. Chaos 154
Lénárd, Renner, Cremer hp.
Pásztor,Czunyiné
21. Cicero II. 151
Macskásy hp. Beck, Trencsényi
22. ABC (A) 151
Rosenauer, Rosenauer, Rosenauer, 
Loyda
23. Farm 148

1. Galim 197
Gál, Winkler, Lakatos, Vikor
2. Jakab 195
Szilágyi, Macskásy, Hajdú, Jakab
3. Vaspharm 195
Földi, Bíró, Széles Zöld
4. EcoSoft 187
Kalmár, Falus, Szabó, Marjai
5. Ormay 184
Ormay, Ribényi, Czimer, Zoller
6. Pietri 184
Pietri, M.és A. di Maio, Gerő, Gulyás
7. Budalakk 184
Bánki, Balog, Marczona, Minarik
8. Benő 181
Szőts,Balásy, Kuttner, Bárczy
9. Bolgár 181
Bolgár, Csepeli, Kaufmann,Osskó
10. Schamberger(A-H) 175
Bálint, Sándor, Schamberger, Franz
11. Helgi 174
Dumbovich, Székely, Johansson, 
Szappanos
12. Pek+D 171
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Rásonyi, Andrásy, Fazekas,Molnár
24. Interface 147
Bódi, Kovács M. Szabó, Szőnyi
25. Sia 95 143
Fábián, Zách, Ashley, Farkas
26. Gyufa 138
Klein, Gyulai, Tóth A., Valet

27. Black-Wood 127
Nyárádi.,Földi,Nyárádi,Marjai G.
28. KGB 121
Kerényi, Gerő, Minarik, Keil
29. G erberA  119
Kelen, Minarik,Szabó,Marjai

Kovács László emlékverseny
(102 pár)

39. Anzawa-Fucik (A) 2761 52,30
40. Macskásy-Hajdú 2747 52,03
41. Bódis-Kovács 2742 51,95
42. Makay-Jankó 2742 51,94
43. Szemere-Fekete 2740 51,91
44. Torma-Talyigás 2733 51,76
45. Gombás-Bíró 2722 51,57
46. Blancz-Wellner 2714 51,41
47. Tóth-Valet 2709 51,32
48. Bálint-Drasny 2687 50,89
49. Bíró-Bíró(D) 2683 50,82
50. Nyárádi hp. 2680 50,77
51. Lersch-Plachetzky 2665 50,48
52. Dessewffy-Szigeti 2663 50,44
53. Kerti-Vékony 2659 50,37
54. Novák-Tölgyesi 2655 50,28
55. Fábián-Zách 2632 49,86
56. Staveren-Catsburg(NL) 2620 49,63
57. Kalmár-Marjai 2620 49,62
58. Sándor-Tölgyesi 2603 49,30
59. Székely-Madarász 2602 49,29
60. Váradi hp. 2593 49,13
61. dr.Farkasné-Czimer 2575 48,78
62. Klein-Gyulai 2575 48,78
63. Szabados-Hüvely 2572 48,73
64. Szalka T.-Trenka 2572 48,72
65. Reszler-Szabó 2570 48,67
66. Derzsenyi-Fodor 2561 48,52
67. Benedek-Szalka J. 2558 48,45
68. Csahó-Zsák 2552 48,35
69. Topolyi-Kardo 2538 48,07
70. Reviczky-Barkó 2509 47,53
71. Csibi-Detre 2503 47,41
72. Trón-Zempléni 2498 47,32
73. Dörnyei-Dörnyei 2498 47,31
74. Csepeli-Bolgár 2493 47,22
75. Renner-Lénárt 2480 46,99

1. Árvay-Lovász 3320 62,89
2. Johansson-Szappanos 3216 60,91
3. Éliás-Szvitacs 3195 60,53
4. Lakatos-Vikor 3104 58,99
5. Villányi-Glatz 3084 58,42
6. Ormay-Zoller 3069 58,14
7. Gulyás-Gerő 3043 57,65
8. Welker-Kelen 3035 57,48
9. Winjkler-Gál 3018 57,16
10. Pollak hp. (A) 3017 57,15
11. Lukácsi-Liska 3009 57,00
12. Széles-Bíró 3006 56,93
13. Schamberger-Franz (A) 2996 56,74
14. Cremer-Cremer (A) 2968 56,22
15. Jakab-Szilágyi 2961 56,10
16. Székely-Dumbocich 2945 55,79
17. Balogh-Nagy 2933 55,55
18. Földi-Zöld 2925 55,40
20. Söpkéz-Bikki 2912 55,16
21. Marczona-Minarik 2907 55,07
22. Rózsa T.-Lendvai 2899 54,91
23. Peterson-Tornfinns 2896 54,86
24. Kaufmann-Osskó 2889 54,72
25. Szőts-Bárczy 2881 54,56
26. Loyda-Rosenauer (A) 2879 54,53
27. Ribányi-Czimer 2877 54,49
28. Jónap-Csiky 2871 54,39
29. Andrásfai-Gráf 2852 54,03
30. Saródi hp. 2827 53,56
31. Kása hp. 2785 52,75
32. Falus-Szabó 2781 52,69
33. Bucskó-Nikolits 2777 52,61
34. Vági-Weisz 2777 52,60
35. Starkey-Komor 2774 52,54
36. Drasnyi-Talyigás 2774 52,54
37. dr.Róna-dr.Oláh 2769 52,46
38. Poór-Tarnay 2769 52,46



BRIDZSÉLET 39

Az EB végeredménye

CCMPFAIR 95
8. Nemzetközi Számítástechnikai 

Szakkiállítás és Vásár

1995. október 10-14. 
Budapesti Nemzetközi Vásárközpont

Rendező:c
COMPEXPO

COMPEXPO Számítástechnikai, Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft 
1053 Budapest, Kálvin tér 5 , T e l: 117-1B33. 117-6780, Fax: 117-0436

17. Németország 461,5
18. Írország 460,0
19. Spanyolország 460,0
20. Libanon 541,5
21. Oroszország 436,5
22. Belgium 434,5
23. Cseh Köztársaság 420,0
24. Magyarország 417,0
25. Belorusszia 408,0
26. Monaco 398,0
27. Horvátország 358,0
28. San Mariona 347,0
29. Ukrajna 344,5
30. Svájc 330,0
31. Litvánia 327,0
32. Szlovénia 317,5

1. Olaszország 569,5
2. Franciaország 547,0
3. Hollandia 542,5
4. Svédország 541,5
5. Lengyelország 537,5
6. Izrael 533,5
7. Dánia 524,5
8. Izland 523,0
9. Ausztria 510,0
10. Görögország 509,0
11. Finnország 508,0
12. Portugália 507,0
13. Norvégia 507,0
14. Nagy-Brittania 506,5
15. Románia 491,0
16. Törökország 488,0
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BRÍDZSELET
A M agyar Bridzs Szövetség tájékoztatója

XXXVII. évfolyam 5. szám 1995. szeptember - október ára: 200 Ft
A

Uj versenyszabályzat
Az elnökség szeptemberi ülésének határozatai

Az MBSZ elnöksége szeptember 26-án megtartott ülésén több közérdeklődésre szá
mot tartó ügyben hozott határozatot. Egyebek mellett döntött arról, hogy az idén határo
zatképtelennek bizonyult tisztújító közgyűlést 1996. február 10-re hívta össze a szövetség 
Balázs Béla utcai versenytermébe, délután 14 órára. Ebben az időpontban lesz az Orszá
gos Párosbajnokság selejtezője, remélhető tehát, hogy a közgyűlés nem fullad érdektelen
ségbe, s a tagság végre határozhat saját ügyeiben.

Az elnökség ezen a közgyűlésen javaslatot tesz a szövetség alapszabályának módosítá
sára. Az alapszabály több pontja ugyanis elavult, olyan formális kötöttséget jelent, amely 
akadályozza a szervezet eredményes munkáját. Az MBSz alapszabályának módosítása 
azonban természetesen csak a közgyűlés jóváhagyásával lehetséges, ezért az elnökség 
ezúton is kéri a tagságot arra, hogy minél nagyobb számban jelenjen meg a jelzett időpont
ban.

Az elnökség döntött arról is, hogy 1996. január elsejétől új, korszerűsített versenysza
bályzatot léptet életbe. A kiadvány elkészült, terjesztéséről Hajlik Gábor gondoskodik.

Európai Mesterpontlista 1995.

Az európai mesterpontlista frissítése évente jú
nius 30-án történik, és a listát vezető holland bri- 
dzsező, Paul Maris kifejezett kérése, hogy erről 
évente megjelenjen valami a nemzeti bridzskiad- 
ványokban. Valószínűleg e kérés nélkül is talán 
érdekes a listák elejének közreadása, hiszen némi 
képet festenek a jelenlegi erőviszonyokról, vala
mint az elmúlt f5 év összesítésében (körülbelül 
ennyi idő óta vezetik a listát a jelenlegi szabályok 
szerint) a legeredményesebb játékosokról. (F o ly 

ta tá sa  a  10. o ld a lo n .)Dumbovich Miklós: a magyarok között az élen
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KERTES ÉVA 
1926-1995

Őszinte és mély fájdalommal adjuk hírül tagtársaink
nak, hpgy régi sportversenyzőnk Kertes Ottóné, született 
Nemes Nagy Éva hosszantartó szenvedés után gyógyít
hatatlan betegségben 69 éves korában elhunyt.

Fiatalon, már zenei tanulmányai során kezdett bri- 
dzsezni és ez a szellemi sport rövidesen szenvedélyévé 
vált. Már 1953-ban tagja annak a csapatnak, amely meg
nyerte a II. Leonardo Kupát (a budapesti csapatbajnok
ság elődje) és azóta is a Kertes, Góth, Widder csapatok 
tagjaként az I. osztályban szerepel. Vegyes páros sikerein 
kívül női párosban is igen eredményes.

Puritán egyénisége, egyenes őszinte jelleme a bridzs
verseny asztalánál is kiviláglott. Küzdött a kedvező ered
ményért, de mindig fair eszközökkel. Amennyire örült 
saját sikereinek, annyira elismerte mások, az ellenfél va
lódi teljesítményét. Megtisztelő volt számomra, hogy 
időnként partneremként tudhattam, és mélyen fájla
lom örök távolmaradását. Az idősebb magyar sportoló 
bridzstársadalom értékes tagját vesztette el Kertes Éva 
halálával, de emlékeinkben szeretettel őrizzük alakját.

Bolgár Pál

URAI SÁNDOR 
1909-1995

Ez év augusztusában eltávozott közülünk a magyar 
bridzstársadalom egyik legendás nagy öregje, 86. évé
ben elhunyt Urai Sándor.

Már a harmincas években résztvett az akkor alaku
ló versenyéletben, szoros kapcsolat fűzte az akkori 
magyar válogatott legendás tagjaihoz, elsősorban 
Cohen Rafaelhez.

Az elsők között vett részt az ötvenes évek végén az 
újraéledő versenyéletben. Híres csapata igen sok ver
senyen ért el kiemelkedő sikereket. Cohen Rafaellel 
együtt részt vett az akkori magyar válogatott licitrend
szerének kialakításában és versenyzése végéig ezt a 
rendszert favorizálta. Néhány éve betegsége miatt már 
visszavonult a versenyzéstől, de élete végéig megtar
totta érdeklődését a játék iránt. Emlékét megőrizzük.

Frey Endre
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BRIDZS EB VILAMOURA 1995
A 42. Bridzs Európa-bajnokságon a ma

gyar válogatott csapat szereplését nem 
kísérte siker. Ám a kevésbé eredményes 
szereplésből is lehet és érdemes okulni. Az 
EB-n lejátszott kiosztások között nem egy 
kínál megszívlelendő tanulságokat - amel
lett, hogy a játszmák mellékesen érdeke
sek is. Most folytatjuk a Bridzsélet 4. szá
mában megkezdett sorozatot, amelyben fel
adványként, majd a megfejtésekkel együtt 
bemutatjuk az EB számunkra alighanem 
leginkább figyelmet érdemlő játszmáit. 
Nem az elemi hibákat, hanem érdekes par
tikat szeretnénk rejtvény formájában be

mutatni és elemezni. Az ellenjátékok so
rán az alkalmazott jelzések és indítókiját
szások: színjátéknál -Rusinow, 3./5., nagy
kicsi páros, nagylap bátorít, Lavinthal, 
szanjátéknál -attitűdé, szomszédos lapok 
közül a legnagyobb, belső sorozatból a má
sodik, a király ill. a dáma indulás kéri a dáma 
ill. a bubi bedobását, nagylap bátorít, nagy
kicsi páratlan, a bátorításnak prioritása van, 
Lavinthal...

A rejtvények olvasása során ajánlatos az 
egyes kérdések megválaszolása alatt a kér
dést követő szövegek letakarása, mert az 
gyakran tartalmazza a választ.

Második fejezet
(7-13 fordulók)

1. ) Általános beli
f i  *973 Ny É K D

*2  Ny passz 1 a
♦AKD10864 | _ ____ ?
* A

a. ) Mit licitál?
b. ) Mit licitál ha a 3 szán licitjére Dél 4 treffet licitál?
c. ) Mit licitál ha a 4 káró licitjére a partnere 4 kört mond?
d. ) Hogyan játszaná az alábbi fevételt treff király indulásra?

*A973 ---------  *10 K D Ny É
y 2 y B1097653 psssz 1A 3sz<in p<issz
♦AKD10864 Ny K *7 passz 4+ 4* passz
, A ______  qoai 4v passz passz kontra

passz passz passz
2. ) Mit hívjon Nyugat a kör ász ütés után? Ny É K D

A A64 passz passz 1*
v 652 passz 3* passz 3*
A 94 passz 4 a körpassz
* KDB82 Ny É K D

A B7 ----------  *3 *4 aA  *2
v  AB84 E *7 a9 aB aK
a  D10753 Ny *7 a A *2 *3
*  97 ----------  a B a 4 aK a 5

vA *2 ¥7 vK
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3. ) Észak a treff hármassal indul Dél a treff dámát teszi.
A KD1072 ---------  A A93 N y  É  K  D
y 1095 y ^42 1A passz lszan passz
♦ AD7 Ny K ♦ B653 2♦ Passz 4* Passz
A A10 ---------  +K52 Passz Passz

a. ) Mi a játékterve?
b. ) Kis pikket hív amibe Észak a treff hatost teszi az asztal a pikk ászt. A pikk kilencest 

Dél fedi a bubival, Észak a káró kettest teszi. Mi a játékterve?
4. ) É-D beli. Mit hívjon nyugat? Jól gondolja meg!

A K10 N y  É  K  D
¥ 73 1+ kontra
♦ K98 1a lszan 2a 2¥
A D87632 passz 2szan 3 a  4¥

A B8752 — -s—  kontra passz passz passz
¥ KD965 Ny N y  É  K  D

♦ 765 ______  a2 AlO a9 a4
* ' ¥D ¥3 a4 ¥B

5. ) Mit hívjon Nyugat? Jól gondolja meg!
A 104
¥94 N y  E  K  D

♦ ADB2 U lszan 2* •’passz passz passz
+ K±51U4Z

vAK53 P H
♦ K1075 Ny ‘ 6 ‘ D ,K ‘ 3
A A5 ---------

6. ) Általános mans N y  É  K  D

♦ D74 A AK105 lszan 2a passz
¥ AB9 ^  ^  ¥ 87632 3+ kontra 3 a passz
♦ B77 ' ♦ KD5 4y kontra passz passz
A A952 A 7 passz

a. ) Észak a treff királlyal indul. Készítsen játéktervet.
b. ) Treff ász, treff lopás, káró király, káró dáma, pikk ász, pikk dáma, treff lopás. Észak 

treffben a KDB-t adta. Hogyan folytatja?
7. ) Észak a pikk dámával indul dél a kettest teszi (nem kér). Mi a játékterve?

A K95 ---------  A 6 N y  É  K  ü
¥ D10 ¥ K752 passz passz passz
♦ 86 'S- y ab9 lszan passz 2 a  passz
a AKD872 -̂--------  a B10953 2 a passz 3szan passz

passz passz
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8. )

A AD9765 Ny E K D
V KD3 Ív
♦ - passz 2 a passz 2 szán
A AD86 passz 3 v passz 4 ♦
— g—  A KB1042 passz 4 a passz 5v

^  v - passz 6+ kontra passz
♦ 98754 passz 6 a passz 6v

---------  + K52 passz passz passz
A 2 szán relay. A 3 kor természetes. Az 5 kor passzolható. A kontra érthetetlen.

a. ) A partner kötelességtudóan elindul a treff hármassal a felvevő üt az ásszal, lehív öt 
adut. A partner mind az ötször adut tesz, a felvevő kétszer pikket dob az asztalról. Mit 
dobunk az adukra?

b. ) Tegyük fel, hogy aKB a987 aK5 maradt a kezünkben. A felvevő treff tízest hív, 
nyugat kárót dob az asztal a hatost teszi. Mi a tervünk?
9.) Általános mans. Mit hívjon Nyugat?

A 10 Ny É K D
v KB93 1* kontra 2 a 4v
a K973 passz passz passz
A AB92

A KB9754 — g—  Ny É K D
v A N b *9 AlO a2 aD
+ AB8 y vA *K *8 *5
A D106 ---------  ?

VILAMOURA II. elemzések
1.) Á lta lá n o s  b e li

A 862 K D Ny É
v KD84 Passz 1 * 3szan passz
* 532 passz 4 a  4 a  passz
+ 762 4 v passz passz kontra

A A973 — g—  A 10 passz passz passz
*  ̂ Ny K * B1097653 a.) Kérdés: Mit licitáljon Nyugat az 1 pikk
A AKD10864 p  ♦ 7 indulásra? 3 szánt.

A KDB54 b.) Kérdés: Mit licitáljon nyugat a 4 treffre?
^  A 4 káró helyett jobb passzolni. Észak négy
gg pikket mond, ami kontrával háromszor

A KDB105 buktatható,
c.) Kérdés: Mit licitál ha a 4 káró licitjére a partnere 4 kört mond?
Passzolni kell. A kört nem ígértük és két külső ászt hozunk. Kelet részéről a négy kör licit 
nem indokolt, mert Délnél lesz rövid mindkét piros szín (Délnek legalább tíz fekete színű 
lapja van), és a két külső ászra sem számíthat biztosan.
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d.) Kérdés: Hogyan játszaná a négy kör fevételt a treff király indulásra?
Pikk ász pikk lopás, treff lopás, pikk lopás, káró ász-király-dáma treffeket dobva. Bármely 
más indulásra a teljesítés sokkal egyszerűbb.

2.) * A64 Ny É K D
* 652 passz passz 1*
* 94 passz 3* passz 3*
* KDB82 passz 4* körpassz

*B7 ---- ,—  * K92
V AB84 NvE K * 010973 Ny É K D
♦ D10753 K ♦ AB 43 »4 *A *2
*97 --------  * 643 47 49 4B 4K

* D10853 *7 4A a2 *3
* K *B *4 *K *5
* K862 vA v 2 ¥7 *K
* A105

Kérdés: Mit hívjon Nyugat a kor ász ütés után?
Kelet tudja, hogy ha Nyugatnál nincs hetes káró a felvétel káró hívásra biztos bukik, tehát 
ki kell provokálnia a káró hívást. Nyugat tudja, hogy ha délnek hatos a pikkje kört kell 
hívni. Ha attitűdé hívást játszunk, (kis lap kéri a szín visszahívását) most Nyugatnak el kell 
döntenie, hogy Kelet hívása kis lap-e? De vajon a hetes kis lap-e? És ha D1097 van nála? 
Kezdünk belezavarodni! Nézzük mit tudunk. Kelet kárója dubló (különben kört hívott 
volna), tehát Délnél négyes káró van. Ha Délnek hatos a pikkje és van két kőrje akkor 
miért nem hívta le a szingli treff ászát? Tehát kárót kell hívni.
Van egy ellenjáték konvenció, amely szerint belső sorozatból a második lapot kell hívni. 
Tehát a fenti lapból a kilencest ami vagy 98x vagy D109(x). Ha ezt játssza valaki akkor 
ebben a partiban a tízest kell hívnia, ezzel tagadva a kör dámát és kikényszerítve a káró 
hívást.
3 ) * - Ny É K D

v i  ̂  passz i szan passz
* K9842 2 ♦ passz 4 * passz
* B7643 passz passz

* KD1072 ---- ,----  * A93
* 1095 NvE K V A42 Ny É K D
♦ AD7 - D ♦ B653 * a  *3 +2 *D
+ A1° *K52 *2 *6 *A *4

* B8654 *K *2 *9 *B
v D876
4 10 Mivel a negyedik vagy ötödik pikk bubit
* D98 csak Délnél tudjuk elfogni ezért kézből kis 

pikket kell hívni. A negyedik ütésben kézből kárót kell hívni (de nem az ászt!). Ha a káró 
király Délnél van mindig teljesítünk. Ha káró király Északnál van csak akkor bukunk, ha 
Délnek káró vagy treff színhiánya van.
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4-) * K1° Ny É K D
* 7- \  1+ kontra
* ÍP 8 „ 1* lszan 2* 2v
* 087632 passz 2szan 3* 4v

♦ 5 * kontra passz passz passz

♦ 765 Nyn K ♦ DB42 ^  f  D
* - — - —  * AKB10954 42 *10 *9 *4

* AD64 *3 *4 vB
v AB 10842 ?
* A103 Az egyetlen ismeretlen a káró figurák elhe-
* - lyezkedése. Ha a káró ász Délnél van (ami

a licitje alapján valószínű, a partner mansban menteni szeretne) és az asztalon kárót tud 
lopni akkor csak a három aduütésünkre számíthatunk. Adut kell hívni! Dél eljátszotta a 
partit. Ütni kell az adu ásszal pikk király, káró király, káró ász, pikk ász (az asztal kárót 
dob), pikk dáma, káró lopás az asztalon. Ütött nyolcat és a kör B10842 még kettőt üt.

5. ) *104 Ny É K D
*94 1* lszan 2*
* ADB2 passz passz passz
* KB 1042 ___ Ny É K D

* 87 E * DB6 *6 *D *K *3v D1062 N ^  K v AK53
♦ 64 y q ♦ K1075 Kérdés: Mit hívjon Nyugat?
♦ D9873 ---------  * A5 Öt ütésünk van a hatodik vagy egy hármá

ét AK9532 dik kör ütés vagy egy káró lopás lehet. A
v B87 káró tízes hívásra Dél tehetetlen, mert ez
4 983 blokkolja a káró színt. Ha aduzik ütünk
* 6 három kört, ha nem aduzik Nyugat lop egy

kárót.

6. ) Általános mans. . „ „
* 93 Ny E K D
» KD105 lszan 2* Passz
 ̂Aj[08 3* kontra 3* passz

* KDB8 4 * kontra passz passz
* D74 — g—  * AK105 Passz
v AB9 Ny K * 87632 a.) Észak a treff királlyal indul. Készítsen
♦ B97 d  ♦ KD5 játéktervet.
+ A952 + 7 Észak kontrája a kör KD105-el sem indo-

* B862 költ ezért higyjük el neki, hogy ez nála van.
v 4 Ez esetben csak akkor teljesíthetünk ha a
* 6432 végállásban "belefullad" az adujába.
* *6643 b.) Kérdés: Treff ász, treff lopás, káró ki

rály, káró dáma, pikk ász, pikk dáma, treff lopás. Észak treffben a KDB-t adta.
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Hogyan folytatja? Ha Északnak egyetlen ismeretlen lapja kor,
♦ ? a parti bukik. Eddig hetet ütöttünk. Most
¥ KD105? azt kell felismerni, hogy nem szabad pik-
♦ A? két hívni, mert ha a kor ötös üt akkor már
4 ? nem teljesíthetünk. Kárót hívunk és észak

4 7 . 4 K10 tehetetlen: -ha adut hív ütjük és treffet hí-
¥ AB9 E ¥ 876 vünk; -ha pikket hív ütünk a pikk királlyal
+ B Ny E * 5 és lopjuk a pikk tízest; -ha treffet vagy ká-
4 9 ---------- 4 - rót hív lopjuk az asztalon és pikket hívunk.

,  Ha ütött volna a káró ász az alábbi végállás
¥ KD105 lenne:
4 ? Most Nyugat treffet hív és Észak tehetet-
4 ? len. Ha tudunk az asztalon lopni pikk ki-

4 7 — g—  4 K10 rályt hívunk. Ha Északnak nincs treffje és
¥ AB9 ^  K V 876 lop a tízessel és adu figurát hív azt megüt-
♦ - y ♦ - jük és visszahívjuk.
49 ---------- 4-

7. ) 4 ADB107 Ny É K D
y ggg passz passz passz
y D542 lszan passz 24 passz
+ g 24 passz 3szan passz

4 K95  t- 4 6 passz passz
¥ D10 E ¥ K752 Kérdés: Észak a pikk dámával indul Dél a ket-
♦ 86 y ♦ AB9 test teszi (nem kéri a pikket). Mi a játékterve?
4 AKD872^---------  4 B10953 Az a reményünk, hogy vagy blokkol a pikk

4 8432 vagy hibázik az ellenfél. Ütni kell a pikk ki-
¥ A643 rállyal és kör dámát hívni azt a látszatot kelt-
♦ K1073 ve, hogy asztali átmenetet akarunk teremte-
4 4 ni. Ha Dél nem elég óvatos és úgy gondolko

zik hogy ráér még ütni, mert a kör dáma a felvevőnek még csak a nyolcadik ütése kellemetlen 
meglepetést fogunk neki okozni a gondosan titkolt hatos treffünkkel.
8. ) 4 AD9765 Ny É K D

¥ KD3 1¥
♦ - passz 24 passz 2szan
4AD86 passz 3¥ passz 44

4 83 — g—  4 KB 1042 passz 44 passz 5¥
¥ 98754 N „  ¥ - passz 64 kontra passz
4 DB1062 j-j 4 98754 passz 64 passz 6¥
4 3 4 K52 passz passz passz

¥ AB109 A 2 szán relay. A 3 kor természetes. Az 5
4 AK3 ~ kor passzolható. A kontra érthetetlen.
4 B10974 a.) Kérdés: A  partner kötelességtudóan elin-
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dúl a treff hármassal a felvevő üt az ásszal, lehív öt adut. A partner mind az ötször adut 
tesz, a felvevő kétszer pikket dob az asztalról. Mit dobunk az adukra?
Három pikket és két kárót.
b.) Kérdés: Tegyük fel, hogy pikk KB, káró 987, treff K5 maradt a kezünkben. A felvevő 
treff tízest hív, Nyugat kárót dob az asztal a hatost teszi. Mi a tervünk?
Nem szabad megütni. Ezzel a közlekedést szétromboljuk az asztal és a kéz között. A parti 
érdekessége, hogy a sokkal jobb hat treff felvétel is buktatható kor lopással, ha azt Dél 
játsza. A nyerő a hat szán Észak kezéből.
9.) Általános mans ^  f2'  jq 1* kontra 2* 4v

JQ593 passz passz passz
♦ K973 Ny É K D
* AB92 *9 a 10 *2 aD

A KB9754 — -z—  A 832 ¥A vK ¥8 v5
v A Ny K ¥ 842 ?
♦ AB8 Q ♦ D104 Kérdés: Mit hívjon Nyugat?
* D106 + K873 Nyugat láthatja, hogy a felvevőnek öt minor

A AD6 lapja van. (Kelet 3-3 at jelzett a nemes szí-
¥ D10765 nekben.) Két ütést kell keresnie a bukta-
♦ 652 táshoz. Ha a partner kör dámájában bízunk
* 54 akkor a treff királyt is nála kell feltételez

nünk. Ebben az esetben Dél lapja aADó ¥107653 aD65 *54 és treffet kell hívni. (Ha a 
treff király a felvevőnél van a kézi kárók az asztali treffekre eldobhatóak.) Ha Kelet két 
minor figurájában és a felvevő 3532-es elosztásában bízunk, káró bubit kell hívni. (Ha nem 
hívunk kárót az egyik kézi káró treffre eldobható, ha káró ász kárót hívunk akkor a 
tizenharmadik káróra a felvevő treffet dob. Ha ütöttünk egy kárót azonnal treffet kell 
hívni.) Ez jobb, mint a káró nyolcas mert nekünk a következő ütésben könnyebb lesz 
treffet hívni. Mivel egyéb támpontunk látszólag nincs, úgy fest, hogy mindegy, hogy treffet 
vagy kárót hívunk.
Nézzük mi történik, ha a felvevő lapja aAD6 ¥107653 aD65 *54 és a káró bubit üti a 
kézben a káró dámával. Ha most kárót hív kicsit teszünk és bízunk abban, hogy nem találja 
el a játékot és az asztalról a káró kilencest teszi. De majdnem biztos, hogy adut hív és ekkor 
már nem tud teljesíteni mert az asztalról nem tudja a kárót hívni. Tehát a káró bubi a nyerő 
hívás.
Nézzük meg a felvételt Kelet szemszögéből is. Kelet az indulásból látja, hogy a felvevőnek 
pikk ADx-je van. Melyek a remélhető ellenjátékütések? Egy kör egy treff és két káró ütés. 
Milyen hívást szeretne? Kis kárót. Ha az első ütésbe a pikk nyolcast teszi lehet, hogy 
Nyugat megérti mit szeretne. Végül adózzunk elismeréssel a felvevőnek, aki átütötte a 
pikk tízest a dámával, hogy kézből hívjon adut és ezzel Nyugat ellenjátékát megnehezítse.

Linczmayer Lajos
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Európai mesterpontlista 1995
Az európai mesterpontlista élmezőnye így fest:
1. Paul Chemla Franciaország 1015 EMP
2. Piotr Gawrys Lengyelország 940 EMP
3. Michel Perron Franciaország 935 EMP
4. Anton Maas Hollandia 820 EMP
5. Krzisytof Martens Lengyelország 775 EMP
6. Cezary Balicki Lengyelország 766 EMP
7. Michel Lebel Franciaország 749 EMP
8. Hervé Mouiel Franciaország 734 EMP
9. Adam Zmudzinski Lengyelország 733 EMP
10. Jens Auken Dánia 705 EMP
11. Per Olof Sundelin Svédország 701 EMP
12. Jan Fucik Ausztria 689 EMP

(Folytatásaz 1. oldalról.) Az első ötvenben ezenfelül norvég (Helness), német (Háusler), 
izraeli (Birman), angol (Forrester), izlandi Baldursson) és olasz (Lauria) található a to
vábbi rengeteg francia, lengyel és néhány osztrák, holland és dán versenyző mellett. A 
legjobb magyar, Dumbovich Miklós 125. a listán, előtte még a fenti nemzeteken felül 
görög és belga játékos található, ebből a szemszögből tehát Magyarország 15.

Csak emlékeztetőül: a magyar EMP-szerző versenyek a balatonalmádi páros, a Magyar 
Kupa és az Országos Párosbajnokság. Az utóbbi kettő megnyerésével és almádi 4. helye
zésével a Nikolits-Linczmayer páros egyértelműen a tavalyi év legsikeresebb magyar pár
ja lett volna, ha nem homályosítja el teljesítményüket Gál-Winkler Páros-Európa-bajno- 
ki 5. helyezése, amely a nemzeti kvótán kívül annyi pontot kamatozott e párnak, hogy 
végül ők szerezték a legtöbb pontot a tavalyi idényben Magyarországon (fejenként 41-et). 
Nikolits és Linczmayer 32-32 ponttal, Dienes Ödön és Vinkler László 20-20 ponttal gya
rapította európai mesterpontjainak számát. Linczmayer Lajos ezzel átlépte a 200-as ha
tárt, és ennek eredményeképpen Dumbovich Miklós és Kovács Mihály után harmadik
ként "Európai Mester" címet nyert el, melyhez ezúton is gratulálunk.

A huszas magyar lista:
1. Dumbovich Miklós -EM 233
2. Linczmayer Lajos - EM 226
3. Kovács Mihály - EM 220
4. Nikolits Tamás 179
5. Homonnay Géza 139
6. Lakatos Péter 127

Magyar Péter 127
8. Gabos Gábor 126
9. Szilágyi László 115

10. Koltai Gábor 104
Macskásy Gábor 104

11. Kovács Zoltán D1 99
12. Monori György 83

Szőts Gábor 83
14. Gál Péter 82
15. Dienes Ödön 81
16. Kaufmann István 77
17. Vikor Dániel 75
18. Fogaras András 71

Szirmay György 71
20. Pelikán József 65
EM - európai mester
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A juniorok listáján, amelyről Szalay György az előkelő 10. helyről öregedett ki, Winkler 
Gábor egyből a 13. helyre ugrott 54 pontjával. Mivel azonban ő szemtelenül fiatal, 1975- 
ös, és juniornak az 1970. január 1. után születettek minősülnek az idei listán, így nemcsak 
hogy előtte nincs nála fiatalabb a listán, hanem a legjobb 50-ben sem! Ha tehát ő így 
folytatja, akkor a junior listán egész hamar nagyon előkelő helyre kerülhet, mert az első 
hat helyezettből négy idén kiöregszik. Szalka Tamás 35 pontjával ugyanezen a listán 29.

Magyarországról összesen 133 játékosnak van mesterpontja, köztük 6 hölgynek, őket 
még említsük meg sorrendben: Welker Katalin, Kovács Zerna, Marczona Mariann, Me
zei Katalin, Lovas Gitta és Kása Miklósné.

Homonnay Géza

Európai hírek
Az Európai Bridzs Liga tájékoztatása szerint két játékos játékjogát felfüggesztették. 

Jan Serras belga versenyző büntetése egy évre szól, 1995. szeptember 1-jétől 1996. au
gusztus 31-éig. Paul Gagné, a Brit Bridzs Liga játékosa fél évig, 1995. július 17-től 1996. 
január 16-áig nem vehet részt az Európai Brizds Liga által szervezett és elismert versenye
ken. A híradás nem szól a felfüggesztések okairól.

Simoné dél Dúca asszony úgy döntött, hogy a jövőben nem támogatja a párizsi Cup 
d’Oro Cino dél Dúca emlékversenyt, amely ennélfogva megszűnik, vagy átalakul. Az 
elnökség hivatalosan felkéri a neves versenyző özvegyét: vállalja el az IBBF fővédnöksé
gét, s engedélyezze, hogy a jövőben a budapesti verseny viselhesse a Cino dél Dúca emlék- 
verseny elnevezést. A fejleményekről beszámolunk.



12 BRIDZSÉLET

Kikapcsolni a szörnyűség-funkciót!
Ahogy telnek az évek, egyre kevésbé bírom az izgalmakat. Irigylem a gyerekeimet, amiért 

élvezni tudják a Vírus-típusú filmeket. Nekem a szép szőke hősnőt ne kapja el a halálos kór meg 
semmiféle gyilkos cápa. Hiába tudom, hogy a végén megmenekül. Ahogy leülök a számítógép
hez a Simcity 2000-rel játszani, az első, hogy kikapcsolom a Disaster-funkciót, hiába tiltakozik a 
gyerek, aki szeret küzdeni földrengések és házpusztító szörnyek ellen. De nem elég gond, hogy 
hiába csökkentem az adót, egy bizonyos idő után rosszat írnak rólam a helyi lapok, és végül a 
városlakók kirúgnak a jó kis polgármesteri állásomból? (- Nem értesz hozzá- mondja egy szakér
tő barátom. - Ha szerencséd van, csak kis károkat okoz a hurrikán, a lakóid viszont ilyenkor 
minden áldozatra képesek, templomot építenek, te meg emelheted az adókulcsot, amekkorára 
csak akarod, és máris telepíthetsz rendőrséget meg börtönt, ami csökkenti a bűnözési rátát, és 
ezrek költöznek a városodba, csak győzd őket számon tartani!)

Átmeneti zavar
A budapesti csapatbajnokság első osztályában gyakran történnek körülöttem szörnyűségek, 

amelyek nyugtalanná teszik az éjszakai alvást, megzavarják a szép álmokat. Már első este része
sévé váltam az alábbi balesetnek:

* 1074 Észak 1 kőrjére 1 pikkem ötös színt mutatott. Part-
y  KDB108 nerem két pikkjét gémre emeltem. Nyugat a treff hár-
4 764 massal kezdett, ütöttem a királlyal, és már kértem vol-
* AK na az adu tízest, amikor eszembe jutott, hogy Kelet

4 95 -----t----  * K82 szingli királya ellen is védekezhetem, ha kis pikket hí-
V 62 N ^  K * A94 vök. Ütöttem a bubival a kezemben, treffelvisszamen- 
♦ AD10532 ' j -j 4 8 tem az asztalra, és most hívtam a tízest. Ezt az ellenjá-
+ 973 ----------  * DB8542 tékos fedte, mire kiaduztam, és kört hívtam. Szégyel-

a  ADB63 lem, de csak most vettem észre, hogy nem tudok a magas
y  753 körért asztalra menni, ha a harmadik ászt az első két
* KB9 menetben nem játssza ki az ellenfél. Ezért ráhívtam a
* 106 káróra, deazábramutatja,hogynemsokeredménnyel.

Ha rögtön a pikk tízest hívom, simán teljesítettem volna, és mert a másik asztalon kört játszottak 
- bölcsen csak a kettes magasságon (hiszen káró kezdés után, dáma, ász, lopás következik és kiadó 
még az adu ász) - hat meccspontot vesztettünk, ahelyett, hogy tízet nyertünk volna.

Lavinthal-baleset * AB3
Na, de ez mind semmi ahhoz képest, ami az y 873

alábbi leosztásban történt: 4 AB52
Nyugat Észak Kelet Dél * A82
passz 14 passz 24 * KD9742 — —  41085
34 3szan körpassz v B962 N „ v D l05

„  , t u  , 4 D86 y 497Kelet voltam, es a treff királlyal tamadtam. . D . y r .Dim
a t i .  , , *  i S . U r > l U jA partner a pikk kettest dobta - kicsivel kérünk ^ ^
-, a felvevő ütött az ásszal, és visszajátszotta a
színt. Éreztem, hogy körre kellene váltani, mert ^ K1043
Nyugat nyilván azért nem indított gyenge két- 97654
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tessel vagy hármassal, mert hosszú pikkje mellett kőrje is van (kör hívásra Észak nem tud 
teljesíteni), de mégis féltem, hogy a 3 szanosnál van a bubi, és megadom neki a kilencedik 
ütést. Gyáván pikket hívtam: a dámát vitte az ász. A következő treff után újra pikket 
játszottam ki, partnerem ütött a királlyal, és kort hívott, ütött a király. Most a felvevő 
hosszasan gondolkodott - már van két pikk, két kör és egy treff ütése, ha eltalálja a káró 
dámát, teljesít -, majd kis kárót játszott az ászhoz, és elbukta a felvételt. Hű, de meleg volt! 
(Észak a játszma után azt mondta, tudta, hogy Nyugatnak négyes kőrje van, de hetes 
pikkre - és így két káróra - tette őt.)

Mi ebben a szörnyű? - kérdezi az olvasó. - Ilyesmi nap nap után megesik a legjobb 
családban is.

De tessék csak megfigyelni, milyen események zajlottak a másik teremben!
Nyugat Észak Kelet Dél Az egyes magasságú minor indulásra akkor
passz 1 ♦ passz lv(!) lehet jól licitálni, ha majort mond az ember.
3 * passz passz 4 ♦ Senki sem szereti a minor válaszokat - még ha

passz 4 v körpassz fordított emelést játszik is -, pláne ha csak 10
pontja van. Viszont az 1 szán sem jó szinglivel. Akkor már inkább mondjuk be a hármas 
nemest. Csakhogy az ilyesminek rossz vége is lehet. Igaz, legtöbbször csak annyi, hogy 4-
3-as aduval kell játszani. Most azonban nem volt kikapcsolva a szörnyűség-funkció, így 
Gerő István 3-3-as körrel látott neki a gémfelvételnek.

Nyugat a pikk dámával kezdett. A felvevő ütött az ásszal, majd a treff kettest hívta. Kelet 
a dámával vitte - Nyugat pikket dobott -, majd a tízest hívta vissza. Nyugat ezt az egészet 
nem tudta másként értékelni, minthogy partnere Lavinthal-]e\zést adott. (A király végül 
is lehet Délnél, bár elég érthetetlen, hogy nem próbált ütni vele az első menetben.) Nyugat 
tehát ellopta a treff tízest, és lehúzta a pikk királyt!

A többit képzelhetik, Gerő lopott a kör négyessel, lejátszotta az adu ász-királyt. Helye
sen értékelve a helyzetet (Nyugat elosztása nyilván 6-4-3-0, és valószínűbb, hogy annál 
van a káró dáma, aki hosszabb a színből), kárót hívott a bubihoz, majd következett a 
harmadik menet adu. A dáma ütött, esett a bubi, és a káró magas volt, a treff ász meg a pikk 
bubi szilárdan tartotta magát...

Bridzs harminc év után
A fentiek után érthető, hogy az alábbi játszmánál már csak mint kibic vehettem részt. 

De úgy látszik, mások asztalánál is felbuk- ^ yJ(A
kannak a tengeri szörnyek. v Q̂g

Odáig rendben ment minden, amíg Dél ♦ K9765
el nem jutott a 4 pikk felvételig, amely ellen * AB
Nyugat a treff hármassal támadott. Azt hi- A B ----- ,----  * 83
szem, nem kell első osztályú játékosnak v KB964 ^  v AD52
lennie ahhoz, hogy valaki ezt a felvételt tíz ♦ D82 - n  ♦ 43
másodperc alatt teljesítse. (Ütni kell az A 9732 ---------- a  K10865
ásszal, kiaduzni, majd treffet hívni. A vé- A AD10952
dők lehúzhatnak két magas kört, de utána, v 73
aki ütött, vagy dobás-lopást ad, vagy bele ♦ AB 10
kell hívni a káró villába. Mindkettő adja a a  D4
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tizedik ütést.) Már el akartam menni, de mert a felvevő még mindig gondolkozott, marad
tam az első hívásig. A bubit kérte az asztalról! Nem mentem sehova.

Kelet ütött a királlyal, és kör ász, körrel folytatta, Nyugat meg treffel szállt ki. Dél ütött 
az ásszal, és ebben a pillanatban ráébredt, mi történt. Annyira el volt keseredve, hogy egy 
percig semmit sem csinált, majd elkezdte hívni az adukat. Szidta magát, hogy a biztos 
teljesítés helyett a véletlenre bízta a dolgot. A 4 pikk most is teljesíthető volt, de ki kellett 
hozzá találni, hogy merre van a káró dáma. És mivel már mást nem tudott kiötölni, az ósdi 
cselhez folyamodott: kihívta a káró bubit, hátha...

Mit tesz isten, Nyugat fedett a dámával.
- Úristen! - mondta viszonylag csendesen Kelet. - Hogy tehettél ilyet harminc évi bri- 

dzsezés után?!

Happyending
A vége azért mindig jobb. Moby Dicket megöli Ahab kapitány, ha vele pusztul is. Dustin 

Hoffman a vírusgazda kismajomból kinyeri az ellenanyagot, vagy mit, azután a belőle 
készített szérum segítségével újra szépségkirálynővé változtatja a lányt, akinek már folyó- 
sodni kezdtek a belső szervei.

Én meg az alábbi leosztást figyelhettem az asztal sarkáról:
A A82 Kelet 1 treffel indult, majd Dél 4 kört ját-
* KD74 szott. Nyugat a treff hatossal kezdett, part-
* K1076 nere ütött az ásszal, és visszahívta a színt.
* 75 Először is szögezzük le, hogy ezek után a

* B1054 ---- >----  * D7 felvétel teljesíthető. Ha Dél ismeri a lapo-
v 6 n ^ k ¥ ®52 kát, üt a treff királlyal, kiaduzik úgy, hogy a
* DB52 y ♦ A83 kezében végezze, majd hívja a káró kilen-
* B963 ---------- * AD1082 cest. Ha Nyugat nem megy elé valamelyik

* K963 figurájával, a kilences kihajtja az ászt, és
v AB 1093 már csak egy pikk kiadó. De sokkal valószí-
* 94 nűbb, hogy az ellenjátékos a bubit játssza
* K4 ki: király, ász. Most Kelet pikk hívását Dél

üti a kezében, és kárót hív. Nyugatnak ütnie kell a dámával, és hiába hív pikket, mert a 
felvevő azt az ásszal viszi, lehúzza a káró tízest, amelybe esik a nyolcas, és erre meg a káró 
hetesre eldobható a két rossz pikk.

De nem volt esélytelen elképzelés az sem, amelyet hosszú gondolkodás után Dél kidol
gozott. Háromszori aduzás után, pikket hívott az ászhoz, és azt tervezte, hogy a következő 
menetben ütni hagyja a dámát. Kelet eliminált helyzetében vagy dob-lopot hív, vagy 
felszabadítja a káró királyt.

Én Dél és Kelet között ültem, pontosan láttam, mi a helyzet. Amikor a pikk ászra az 
ellenjátékosnak tennie kellett, és egy pillanatnyi szünetet tartott, mintha elhalványult 
volna a fény a teremben. De a következő pillanatban felszikráztak a csillárok, mert a Kelet 
lapjait tartóDumbovich Miklós a dámát adta az ütéshez. A felvevő most már sehogyan sem 
teljesíthetett.

Boldog vég! Az öreg mester, ahogy Dumbovich magát aposztrofálta, megint egyszer 
megmutatta, hogyan kell ezt a bridzset játszani.
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Üdvözült mosollyal indultam haza. Biztos voltam benne, hogy metropolisom lakói ez
úttal elfogadják bölcs polgármesterük döntését, és nyolcszázalékos adót fizetve szorgos 
munkával felvirágoztatják a várost.

Otthon a gyerekeimet a számítógép előtt találtam. Atlantic City.
Kelen Károly

Korai örömök
A Budapesti Csapatbajnokság III. osztá

lyában beliben és osztóként az alábbi lapo
kat vettem kézbe: 

aAx, ¥x, +Dxxx, *AKDxxx.
A licit így ment:

2** passz 2 4** 24
lszan*** passz 3 szán körpassz
* precíziós

**felkérdezés, legalább 11 fp 
*** felső zóna, pikkfogás 

Indulás: pikk x.
Leterül az asztal:
4xx, vB9xx, iAkx, *B10xx.
Hát ez nem 11 figurapont, de sabaj. Sőt

örömök: nem mentettek pikkel, nem indul
tak körrel. Zsinórban van 10 ütés. Nem ha
gyom ki, mert értelmetlen és átfordulhatnak 
körre. Lehúzom ütéseimet és újabb öröm: 
nőtt egy újabb ütés, a káró 3-3, de ez az öröm 
sem helyénvaló.

A másik asztalon 5 treffet mondott az el
lenfél és az élesen licitáló csapattársam kont
rázott, mert 16 figurapontja volt. (Mindig 
mondom, hogy kontrázni nem figurapontra 
kell, hanem ütésre és főleg legyen aduütés 
is.) A felvevő 11-et ütött, mert a negyedik 
kézi kárójára eldobta a második asztali pik
ket.- 7 IMP.

B. I.

Szilveszteri Bridzs
Balatonalmádiban a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Kollégiumában 1995. de

cember 28-tól 1996. január 2-ig tervezünk Bridzs Szilvesztert rendezni.
A szilveszteri mulatságot minimum 40 fő jelentkezése esetén rendezzük meg.
A kollégiumban négyágyas szobák vannak (mosdó + WC), korlátozott számban két

ágyas szobák is bérelhetők (tusolóval).
A fenti időszakban a teljes kollégium rendelkezésünkre áll - így elég hely lesz versenyek 

rendezésére.
Árak (szállás és teljes ellátás):
5 napra felnőtt 10.000,-Ft 

gyermek 8.500,- Ft
3 napra felnőtt 7.000,- Ft

gyermek 6.000,- Ft
1 napra Szilveszter 3.000,- Ft
Jelentkezés és 2.000,- Ft/fő előleg befizetésével 
Hajlik Gábornál.
Jelentkezési határidő: 1995. december 5.
Ha nincs 40 jelentkező, az előleget december 5-től visszafizetjük.

Minden nap legalább egy pénzdíjas bridzsverseny lesz.
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Csak 18 éven felülieknek
Én még ilyen finom fagylaltot sehol sem 

ettem! Nagyon sok jót elmondhatnánk 
Soltvadkertről, erről a kis alföldi városról, 
a tóról, a táborról meg magáról a bridzsver
senyről (micsoda reggeliket, ebédeket és 
vacsorákat adtak a soltvadkerti asszo
nyok!), de mégiscsak a vagy harmincféle 
fagylaltra emlékszem leginkább.

Meg arra a játszmára, amelyet a csapat- 
verseny hetedik fordulójában a Nyárádi 
házaspár ellen játszottunk. Általános 
mansban Dél helyén ez volt a lapom:
♦5, ¥4, ♦AD863, +K97652.

Passzal kezdtem a licitet, passzolt Nyu
gat is. Partnerem 1 kőrjét Kelet megkont
rázta. Nem nagyon tudtam, mit csináljak. 
A rekontrához elég erőm van, de bajba 
kerülhetek, mert Észak állandóan meg fog
ja kontrázni az ellenfelek pikkjét, és én nem 
tudom majd, hogy kivegyem-e belőle, vagy 
sem. A 2 káró (vagy 2 treff) meg azért nem 
tetszett, mert mindenki passzolni fog rá, 
márpedig az is lehet, hogy elbukom, de az 
is, hogy tizenegyet ütök.

Passzoltam hát, még úgyis sorra kerülök.
Nyugat Észak Kelet Dél

Szilágyi Kelen
passz

passz 1 ¥ kontra passz 
1a passz passz 2*

2#(!) 3*(!)
Nyilván el tudják képzelni, milyen nehe

zemre esett palástolni az örömömet, ahogy 
egymás után az asztalra kerültek a licitkár
tyák, és egyre szebb lett a világ. A bal oldali 
ellenfél 2 kárója is jólesett, de igazán akkor 
örültem a második menetbeli passzomnak, 
amikor Szilágyi megemelte a treffet. És 
ebben a pillanatban sajnálni kezdtem, hogy 
éppen Nyárádiék az ellenfeleink, mert hiá
ba tűnik majd lehetetlen licitnek, ha most

gémre ugróm treffben, ők nem arról híre
sek, hogy csak emiatt megkontrázzanak. 
Ellenkezőleg. Bárki más ellen alakult vol
na így a licit, elővette volna a piros kártyát. 
Ok azonban úgy passzoltak, mintha soha
sem hallottak volna ennél simább licitme
netet. És igazuk volt.

A KD64
¥ DB1097
♦ 9
+ A104

A A983 — - —  A B1072
¥ 853 N b K ¥ AK62
♦ B1072 ♦ K54
* B3 ---------  + D 8

A 5
¥ 4
♦ AD863
+ K97652

Nyugat kis lappal indult a pikk ász mel
lől, amivel ütést adott, de ez csak a szűrt 
jelentette, mert a teljesítéshez elég, hogy 2- 
2 az adu elosztása. Ütöttem a pikk királlyal, 
kárót hívtam a dámához, loptam.egy kis 
kárót, egy kis pikket, majd még egy kis ká
rót. Treff ász, pikk lopás, treff király: egy 
kör kiadó.

A másik asztalon 1 kör - passz -1 szán - 2 
treff után Délnek azonnal gémre kellett 
volna ugrania, mert Észak igazán nem hi
báztatható, ha nem akar passzos partner
rel az ötös magasságon játszani. Dél azon
ban nem lehet biztos benne, hogy partnere 
nem 4-5-2-2 elosztással mondott 2 treffet...

Sok múlik az olyan játszmákon, amelyek
ben az erő nagyjából egyenlő megoszlása 
ellenére valamelyik (vagy mindkét) fél gé
met tud teljesíteni. Az utolsó fordulóban 
háromszor is ilyen választás elé kerültünk, 
de természetesen csak abban volt gém, 
amelyikben nem mondtuk be. Ennek elle-
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A 3 szán ellen Kelet a káró kettest hívta, 
a dámát a felvevő ütötte a királlyal. Nyugat 
a harmadik treffet vette, és a káró kilencest 
játszotta vissza. A bubit Kelet ütötte az 
ásszal. Ha lehúzza a tízest is, a felvevő már 
otthon van. Óvatosabb volt, de kis pikk hí
vása így is adta a teljesítést, mert Szilágyi 
vette a bubival, és a káró nyolcassal kihaj
totta tízest, ütött négy treffet, két pikket, 
két kárót és a kör ászt.

Ha Nyugat a káró ász után a pikk királyt 
hívta volna, érdekes végállás alakul ki. A 
felvevőnek le kell húznia a treffeket, és két 
lapot dobnia kell a kezéből, vagyis úgy lát
szik, beszorul. De dobniuk az ellenfelek
nek is kell.

A 95 
¥ 962 
♦ - 
+ -

A 10 — g—  a  87
v 1083 N b K vKD4
♦10 L eJ  ♦-
■fc -  -

A  D
¥ AB7 
♦ 8 
+  -

Dél tehát kénytelen eldobni egy kárót, 
de nem kerül bajba. Ha Nyugat úgy tart, 
ahogy az ábrán látható, a felvevő kis kört 
hív az asztalról, és ütni hagyja a dámát. Kelet 
pikket hív, amit Dél visz a dámával, majd 
káróval kiadja az ütést, és Nyugat kör hívá
sa elfogja partnere királyát. Ha Nyugat csak 
két kört tartana, a felvevő megüthetné a 
kör dámát, a bubival folytatná, amelybe esik 
a tízes, és magas lesz az asztal kilencese.

Nyugat a treffekre minden pikkjét eldob
hatja, azaz az ábrán látható helyzetben há
rom kört és két kárót tarthat. A felvevő most 
is úgy játszik, ahogy az előbb. Amikor Ke
let pikk hívását megüti a dámával, Nyugat-

nére ezek a leosztások döntötték el a 
meccset a javunkra.

Öt leosztás után nagyjából egyenlő állás
nál ez volt a lapom beliben mans ellen:
A-, VK1074, ♦ AD9653, +754.

A partner passzolt, jobbra tőlem 1 pikkel 
indultak. 2 kárót licitáltam: 2 pikk-passz- 
passz. Egy másik napon talán bedugom a 
fejemet az oroszlán szájába, és kontrával 
újranyitok. Egy harmadikon már a 2 káró 
bemondása helyett kontráztam volna. Most 
viszont passzoltam. Az ellenfelek persze 
teljesítették, amit vállaltak. Szilágyinál vi
szont négy pikk volt a király-bubival, öt kör 
volt a dámával, káró király-kicsi és két treff, 
a kör elosztása meg 2-2 volt, ami a 4 
körünket bukhatatlanná tette volna, de így 
is hozott egy meccspontot a konyhára, mert 
én a kör király mellől indultam, a másik 
asztalon viszont treff volt a támadás, és tár
saink szűrt csináltak a 2 pikkben.
Azután jött ez:

+ A95 
¥ 962
♦ 53
+ KDB86

+ K1063 — -r—  + 8742
¥ 1083 KT E „  ¥ KD4 
♦ A10642 N y K  ♦ D9 
+ 3 — 1 * A942

A DB 
¥ AB75
♦ KB87 
+ 1075

Délen Szilágyi 12-16 pontos 1 szánnál 
nyitott. Nyugat passzolt, én meg úgy érez
tem, ebben a helyzetben nem lehet okos az 
ember. Ha a partnernek osztották a treff 
ászt, máris hat ütésünk van, és százfélekép
pen lehet kilenc. Ha két kis treffel szüle
tett, akkor még az 1 szán sem biztos felvé
tel...
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jára Nyugat 3 pikket (Jó aduja van - mondta kérdésemre 
Kelet) mondott.

Az olvasó látja az 52 lapot, és nyilván passzolna az én 
tizenhármammal. De én nem mertem. Éreztem ugyan, 
hogy semmi jó nem vár a 3 szánunkra, de nem kockáztat
hattam meg, hogy hagyom az ellenfelet játszani, ha Szil
ágyinál hatodik káró ász-dáma-bubi van a király mögött és 
treff ász. Végül is közbeszólt a hármas magasságon!

3 szánomra Kelet 4 pikket licitált. Kontráztam, és a 
káró hetessel kezdtem az ellenjátékot. Dél lejátszott két 
kárót, majd treffre váltott...

Most látom csak, miről írtam! Még szerencse, hogy 
csak 3-400-an olvassuk ezt a remek kis lapot. Kérek is 
mindenkit, vigyázzon, nehogy a gyerekek kezébe kerül
jön. Mit gondolnának rólam a péntekenként ötkor a II. 
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban (Keleti Károly utca 37.) 
gyülekező középiskolás diákok - kezdők és haladók -, aki
ket eddig arra tanítottunk (Boóc Andrással, Keil Bénivel 
és Winkler Gáborral), hogy a gémhez a vonalon legalább 
26 pontra van szükség?!

Kelen Károly

//
_________OK________

ÁLLAMI NYOMDA
Részvénytársaság

110 2  Budapest, Halom u. 5. Tel.: 2 6 0 -1 ^3 3  
Leporelló és Nyomtatvány Üzlet Tel.: 2 6 0 -0 9 0 4  Fax: 2 60-6127

•  Ü zleti nyomtatványok
•  Számítógépes leporellók
•  Részvények, kötvények, jegyek, 

utalványok
•  Reprezentatív megjelenésű 

nyomdai termékek
•  Plakátok, képeslapok

MI

220
7 SZÁN A NYOMDAIPARBAN

nak dobnia kell. Ha kis kárójától válik meg, akkor a fenti 
helyzethez érkeztünk. Ha kis kénjétől, akkor Dél lehúzza 
az ászt (esik a tízes), a kör királlyal Keletet hozza ütésbe, 
és az utolsó ütés az asztali pikk kilencesé.
Ez volt a verseny utolsó leosztása:

* A43
¥ D95
♦ 72
* KB 1064

* KDB965 — - —  * 108
¥ 103 E „  ¥ AKB8
* 95 Nyn  K ♦ B43
* D53 — 1 + A982

*72
¥ 7643
♦ AKD1086
* 7

Nyugat 2 pikkel kezdett, én passzoltam, Kelet dallasi 2 
szánnál érdeklődött partnere lapjának jellege iránt. Szil
ágyi zárt színével belevetette magát a küzdelembe. 3 káró
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Gyomaendrőd 1995
Hatodik alkalommal rendezte meg Szendrei László barátunk nagy szeretettel az év 

talán legkellemesebb, de mindenképpen legcsaládiasabb hangulatú versenyét, a KNER- 
kupát. Hat romániai páros - és három belőlük alakult csapat - tette a versenyt nemzetkö
zivé. Közöttük üdvözöltük a kiváló temesvári Chelu-Eckstein párost, akik a portugáliai 
EB-t is megjárták, és emlékezhetünk a januári bridzsfesztiválon elért második helyükre a 
csapatversenyen. A velük kapcsolatos öröm magyar részről ezzel be is fejeződött, ugyanis 
hatalmas fölénnyel nyerték mind a páros, mind a csapatversenyt, ez utóbbit a Toma- 
Nincu kettős segítségével. Nagy sikert aratott viszont az igen tehetséges és szemtelenül 
fiatal Kertész Zsófia és Kertész Balázs. Első napi második helyezésüket érett és nyugodt 
versenyzéssel a verseny végére is megtartották. A harmadik helyen a kelet-magyarországi 
versenyekről jól ismert nagykárolyi Godea Tibor és Curta Ovidiu végzett.

A párosversenyen nem volt sok szlemfelvétel, elég kiegyensúlyozott elosztások voltak. 
Egy érdekesebb parti:

A AKD109 Több színben mondtak szlemet, de csak a 6
v DB9632 treff teljesült néhány asztalon. Rövid tanako-
♦ D dás után meg lehet találni nyílt lapokból a
♦ 8 buktató indulást, a treff dámát! Pikk indulás

A B74 ___,___ a 86532 után ugyanis háromszor pikk, majd káró ász,
v 107 E v K854 káró lopás, kör ász és aduzás következik, míg
♦ KB 103 ^  E 4 865 kis treff indulást asztalon ütve négyszer kell
+ D432 — ^ —  * 5 pikket hívni, és Nyugat adu ütésből lophat.

^  Csapatversenyen a második helyet - esé-
♦ A9742 lyesebb csapatokat megelőzve - a BEAC sze-

AKB10976 rezte meg, jó játékuk bizonyítéka, hogy az élen
végzett Temesvár csapata csak tőlük szenve

dett vereséget. A harmadik helyen is romániai csapat végzett.
Gyomai sportbarátaink még nem szerepeltek a mezőny első felében, de számuk tavaly óta 

megkétszereződött és ez annál inkább örvendetes, mert fiatal játékosok tűntek fel, akikkel 
remélhetőleg egyre több versenyen találkozunk. Az igen szívélyes vendéglátáshoz csak egy 
negatívumot tudok hozzátenni, két kilót hoztam haza magammal - és nem csak én - önsúlyban.

Az ELTE BEAC fennállása legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy megverte a román váloga
tott játékosait is felvonultató győztes csapatot. A rutinos Tarnay Gyulának sokat köszönhe
tünk, de Tichy Eszter és Kerényi István is megbízhatóan, jól játszott. Az utolsó három forduló
ban 68 pontot szereztünk.

A sikeres hajrá ezzel - a kicsit szerencsés - partival kezdődött. Lapom Dél helyén aAKB6, 
VA1053, ♦ A7, +AK6 volt, 2 treffel indultam, Tarnay 2 kör válasza 4-6 pontot jelentett. 2 szán 
licitemre 3 pikk (ötös pikk) volt a válasz. Eszembe jutott az a sok sikeres parti, amely abból 
adódott, hogy az erős indulásra pontválaszt adunk. így a válaszoló kevés pontja is jól behatárolt 
és az induló könnyebben találhatja meg a jó szlemet.

(Rögtön az almádi párosversenyen játszott, s a Bridzsélet legutóbbi számában is közölt parti 
jutott az eszembe. Ott is ugyanez a licitmenet folyt, csak kicsit erősebb lappal: aAK8, vADB, 
♦AKB10, +AK8 6 szánt játszottam.)
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Ezen a partin gondolkodva próbáltam összeszedni a partneremnél levő 4-6 pontot. Sok 
olyan variációt találtam, mely szerint meg lehet csinálni a 6 pikket. Ezt is mondtam és 
szerencsémre a káró király indulás után partnerem pillanatok alatt teljesítette a szlemet, 
mert lapomhoz a következőket hozta: AD10753, vB6, ♦10983, aD7. A harmadik treffre 
a kör 6 eldobható és van elég tempó még 3-1 adunál is a 2 káró lelopására.

Bozzai Péter - dr. Poór István

Pécsi bridzsélet
A vidéki bridzsklubok közül - legjobb tudomásom szerint - a Pécsi Vasutas Művelődési Ház 

Bridzsszakosztálya alakult meg először. Elnökünk Sülle Ferenc, s a heti versenyeken szinte 
mindent egyedül végző háznagy Dr. Schweitzer József. Vizsgázott tornavezetőnk: Éliás Imre. 
Heti kétszer - hétfőn és szerdán - van játék a Művelődési Ház nagytermében, hétfőn 8-10 aszta
lon a szervezett páros és csapatversenyek zajlanak, míg szerdán 2-4 asztalon a ráérőkés a gyanút
lan kezdők küzdenek a napi győztes címért. Utánpótlás szinte nincs, dr. Szvitacs István évente 
meghirdetett tanfolyamai ellenére.

A szakosztály versenyeredményei ismertek, s ezek alapján a vidéki bridzsklubok között előke
lő helyet foglal el.

Pécs két országos versenyt rendez, januárban a Mecsek Kupát (Pécs), májusban a Tenkes 
Kupát (Harkány).

Az éves menetrend szinte napra ismétlődik: csapatverseny, Mitchell-páros május végéig, a 
nyári szabadságok idejét (szeptember közepéig) páros létraversennyel tesszük folyamatosan 
játszhatóvá, utána Butler-párossal zárjuk az évet, természetesen sok villámpárossal tarkítva.

Idén nyolc csapat nevezett az év elejei csapatversenyre.
A lebonyolítás 14 leosztásos teljes körmérkőzés utáni sorrend alapján 32 leosztásos rájátszás

sal történt. A rájátszásban az addigi eredményeiket elvesztve küzdöttek a csapatok az 1-2,3-4 stb. 
helyekért. Nyílt terem:

A sors úgy hozta, hogy a körmérkőzés utol- É K D Ny
só fordulójában találkoztunk a 2. helyen álló Harsányi Vági Árvay Cziráky
V&W BT csapattal. A meccset 25:5-re nyer- 2 a  4szan*
tűk egy teljesített nagyszlem és az alábbi, csak 6 a  7 a  passz 7 a
licitálás (vehemencia) szempontjából érdekes passz passz passz
parti szerencsés megoldása miatt. 1-; +50

A lüxxxx Zárt terem
V KBxxx Starkey Éliás Komor Szvitacs
* 2a** kontra
* x passz*** 5 a  passz 6 a

* ^ p * x passz**** passz passz
vAD9x k  * XX * Ászkérdés
♦ AKDxxxx A Bxx ** Multi lehet 1. gyenge kettes majorban
A B A AKDxxxx 2. 21-22 egyenletes

A ADBxxx 3. 25 + egyenletes
V lOx 4. gyenge 5-5 minor
♦ 10 *** a minor kétszínűtől félve (őserdő!)
A 109xx **** jó álmokat



BRIDZSELET 21

A 32 leosztásos rájátszásban a V&W BT elégtételt vett a Harsányi csapaton és 25:4 
arányú kiütéses győzelemmel megnyerte az 1995. évi csapatbajnokságot.

Gratulálunk a Cziráky-Vági; Komor-Starkey csapatnak.
A Mitchell párosversenyen 16 pár indult. A párok három fordulóban (3 hétfő) döntötték el 

helyüket a rajtlistán. A reálisabb (!?) átlagok érdekében két osztályban (1-8 pár, 9-16 pár) 8 
leosztásos teljes körmérkőzést játszottunk. A hét forduló utáni sorrend:

I. osztály II. osztály
Éliás-Szvitacs Bariné-Schweitzer
Cziráky-Vági Jakó-Répás
Temesi-Temesi Kispálné-Zoboki
Komor-Starkey Bari L. -Pálmai
Harsányi (Bodor)-Arvay Bánfiné-Harasztiné
Decleva-Trinn Berényi-Weisz
Kollár-Süllé Soós-Táncos
Zalatnay-Matavovszky Dani-Eliás sr.

Az ötödik fordulóban vettük kézbe az alábbi lapokat:
A Bxxx licit: Blue Club-ban.
V xxx Dél Észak
* x 1*' lA2
* DBxxx 1 A3 3 a4

* 9x ---- ,----  a K8x 4 a
v DIOxx E v Bxxx 1 - 17 +
♦ K108XX Nyn K ♦ Dx 2-0-5 FP, 0-2 kontroll
. a j j  * KI 09x 3 - 5-ös szín v. 4-es egy 5-ös minor mellett

a AD 10 4 - 4 db pikk, 4-5 FP, nem lehet egyenletes, 1 db
X kontrollnak illik lenni (K v. szingli)

A AB9xx Kérdés: 1-4 információk alapján kell-e
* xx gémet mondani?

A válasz eldöntéséhez nézzük Dél lapjait tartva, hogy a licit alapján mikor van esély 10 
ütés megszerzésére!

Nem a teljességre törekedve, ha Észak hozza:
1. aK + aD
2. aK és B + szingli ♦
3. aK + 4 v. 5 db ♦
4. aB + szingli v. dubló ♦ + * A
5. aB + 4 v. 5 db ♦ + +A
6. aB + szingli ♦+ +K és B
7. aB + aK

lehetne még 8. a IO + ......... hisz a Blue Club-ban a "10"-es az utolsó magas lap, de
most ezt Dél tartja.

Egy közepes bridzselő kb. ennyit tud végiggondolni a licit egyenletes menetében.
Én gémet mondtam a Blue Club gémcentrikus elvével azonosulva.
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Treff ász indulás után lássuk a játékot:
Ny É K D

1. +A! *x *9 +x
2. +x +D +K! *x
3. ax *x *x *10

most felmerült a teljesítés esélye!
4. ax Ax ax aA!
5. *8 Ax *D *x
6. A X  AX Ax aD!

otthon a tíz ütés, ha Keleten 3. káró mariázs és 2. v. 3. pikk király van, illetve ha 2. pikk 
király és csak trükk volt a káró dáma vagy ténylegesen clubló volt.

7. ax ax Ax aA!
már csak a 3. káró mariázs segít!

8. *10 aB aK! ax
mínusz 1 - természetesen nullszkór.

A rájátszásban az eredményeket nem vittük tovább, a döntő sorrendje csak egy helyen 
változott.
Az 1995. évi Mintchell-páros győztesei:

I. osztály II. osztály
1. Cziráky-Vági Bariné-Schweitzer
2. Éliás-Szvitacs Jakó-Répás
3. Temesi-Temesi Kispálné-Zoboki

Arvay Gyula

18. AGRIA - KUPA
Nemzetközi bridzsverseny 

1995. november 17-19.
E G E R

Hotel Eger, Szálloda u. 1.
Program: Nevezés:
17- én 18.00: Csapat 1-5 f. Csapatverseny: 1.200 Ft/csapat
18- án 9.45: Csapat 6-9 f. Párosverseny: 1.200 Ft/pár
18- án 18.30: Páros I. Ifiknek: ' 200 Ft/fő
19- én 10.00: Páros II. Külföldieknek kedvezmény
Díjak: a nevezések számától függően.

A jelentkezéseket szeptember 14-e után kérjük: /  [
András Imre 3300 Eger, Menház u. 49/A. I
Tel.: (36) o: 322-176; mh: 410-655,312-256 
Böszörményi Mátyás: 315-939

A boroskannákat utántöltésre kérjük visszahozni!
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Kelen Károly
Topok és nullák

Harmadik csevely: a priori
Mottó: Véletlen, ha nem hibázol 

(Graffiti a Balázs B. utcában)

pikkje van, és nincs négy vagy több kőrje. De 
bevallom, úgyis tudtam, hogy a kontrámra 3 
kört fog mondani, és megint bajban leszek. 
Még lehet ugyanis négyes pikkje, de persze 
nem fogom megemlíteni az enyémet, hanem 
a treffemet mondom. Majd passzolok, ha erre 
gémet mond körben, hiszen akkor már leg
alább öt van neki ebből a színből. Mit tesz 
isten, treff gémet mondott!

Nyugat a treff négyessel kezdett, és amikor 
leterült az asztal, még rosszabbul éreztem 
magam. Jó, hogy nem mondtam 3 pikket, a 
végén még négy-kettes aduval kellene játsza
ni. De miért nem tudott a partnerem passzolni 
a 3 káró kontrájára!? Az ellenfél legföljebb a 
hét aduját vihetné haza meg a kör ászt.

Majd gondolatban bocsánatot kértem. A 
Bridzsélet 25. születésnapján a Hilton szál
lóban rendezett versenyen osztották azokat a 
lapokat, amelyek azután rejtvényként szere
peltek a Bridge World hasábjain is. A Rejt- 
vényfejtők Klubjában - amelyben a legjobb 
amerikai mesterek adnak tippeket a külön
böző licithelyzetek megoldására - Dél lapja 
általános beliben ez volt:

AD107, ¥8642, *B74, *AD7 
Nyugat 3 körrel indítja a licitet, Észak kont- 

rázik, Kelet passzol. Mit csináljon Dél?
A 32 mesterből 15, illetve az olvasók 32 

százaléka passzolt. (Emlékezetem szerint a 
Hiltonban 70 százalék felett volt a passzolok 
aránya.) Edgár Káplán, A Bridge World fő- 
szerkesztője például így indokolta a dönté
sét: - Passz. Úgy érzem, valószínűbb, hogy 
megcsinálják, mint hogy nem, de a többi le
hetőség még rosszabb.

A feladványnak utóélete is volt. Alvin Roth

- Már megint elrontottam egy partit!
- Csak egyet? - kérdezi a drága partner.
Pedig mondhattam volna azt is: - Már

megint majdnem eltaláltam valamit!
Az asszony, aki a legközelebb áll a szívem

hez úgyis mindig csodálkozik:
- Nem értelek benneteket! Miért bosszan

kodtok állandóan?! Sokkal egyszerűbb vol
na a hibákat természetesnek tekinteni, és 
örülni, ha valami mégis sikerül!

Szóval:
-Képzeld, kedves partnerkám, amíg elszív

tál egy cigit odakinn, csodálatos felvevőjáté
kot produkáltam!

- Igen? És akkor mi az a kétszáz pont az 
ellenfél rovatában?!

Erről az esetről beszélek:
Osztó: Nyugat, általános beli.

A 63
¥ KI0863 
A 8754 
*K2 

E

D
a AKDIO 
¥ D5 
a D3
AADB106

Nyugat Észak Kelet Dél 
passz passz 3 A kontra 
p assz 3 ¥ p assz 4 A
passz 5 * körpassz

Nézzenek rá Dél lapjára! Érthető, hogy nem 
éreztem jól magam a licit közben, de mi a 
fenét kellett volna mondanom? Az egyetlen 
reményem az volt, hogy a partnernak négyes
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(a Dallasi Aszok meg az Eastem Scientific 
alapjait adó Roth-Stone-licitrendszer egyik 
alkotója) levelet írt a lapnak, amelyben le
szögezte: nem szabad passzolni, mert 
könnyen lehet szlem, sőt nagyszlem az Észak- 
Dél vonalon. És milyen igaza volt! A Hilton
ban Észak ezt tartotta magánál:

*AKB532, ¥-, *AKD2, *652.
A treff impassz ült, és Keletnek három 

aduval meg négy káróval a kezében tűrnie 
kellett, hogy a felvevő a negyedik káróra el
dobja a treffjét, majd lopjon az asztalon. Azaz 
az aktív vonalon 7pikket lehetett teljesíteni, 
miközben Nyugat szépen hazavitt kilenc ütést 
a kontrázott 3 körben!

Szóval, az 5 treffet a Budapest Kupa elő
döntőjén kellett volna teljesítenem. Először 
teljesen reménytelennek láttam a helyzetet. 
Kiáll két káró meg egy kör, és még egy pikket 
is üthet az ellenfél vagy kor lopáshoz juthat...

Szerencsére Nyugat nem káróval támadott. 
Azaz szerencsére nem tudott kárót hívni, mert 
nyilván nem osztottak neki egyet sem. Kelet
nek van tehát hét kárója, mondjuk, két treff- 
je, két pikkje és két kőrje. Akkor a treffet kéz
be veszem, lehívok két pikk figurát, a pikk 
tízest ellopom a királlyal, az ellenfél nem tudja 
felüllopni. Hívok egy kört a dámához, ezt 
csak tőlem balra üthetik meg, mert Kelet nem 
alkalmazott volna kizárást káró ász-király- 
bubival és kör ásszal. Tehát Nyugat üt, és - 
jaj! - pikk hívását Kelet ellopja, még akkor is, 
ha három volt neki belőle, sőt, akkor még 
kört is lophat. Kivéve, ha csak egy treffet ka
pott az osztáskor! Vagyis az adu 4-2-es elosz
tása esetén veszve vagyok, de ha 5-1, le tudok 
aduzni!

Csak óvatosan!
Az első menet treffre a királlyal (!) men

tem el az asztalon (Kelet a nyolcast adta), a 
harmadik pikket pedig a kettessel loptam 
(jobbról jött a bubi). A kör hármasra Kelet a 
kettest, én a dámát tettem, Nyugat ütött az 
ásszal. Pikket hívott, Kelet kárót dobott -

milyen büszke voltam magamra! -, és most 
már csak arra volt szükség, hogy annál a 
Nyugatnál legyen a kör bubi, akinek ebben a 
pillanatban éppen háromszor annyi kőrje 
volt, mint partnerének.

Lehúztam hát az összes adut, Nyugat min
dig színre színt tett, Kelet pedig rendre kárót. 
A háromlapos végállásban kört hívtam a tí
zeshez. Ez volt a teljes kiosztás:

*63
¥ KI0863 
♦8754 
*K2

* 9752 — z—  * B84
¥A974 Ny K ¥B2
* - ♦ AKB10962
*97543 ---------  *8

a AKDIO 
¥ D5
* D3
*ADB106

A sors rettenetes igazságtalanságának érez
tem, hogy kettőt buktam. Pedig az első lap 
kijátszása előtt gondosan végiggondoltam, 
hogyan megy majd a játék, és egészen az utol
só momentumig minden engedelmeskedett 
is az elképzeléseimnek!

De tessék csak figyelni a végállásra:
*  -

¥ KI 08 
*- 
*-

*-  ---- g---- * -
r r n  „ E ,, i B

NV K
*  - ---------  * -

*-
¥5
*D3 
* -

A kor ötösre Nyugat a négyest tette, és így 
két lapja maradt a színből. Keletről tudjuk, 
hogy csak egy kőrje van: a bubi, a kilences 
vagy a hetes. Gondoltam tehát: ebben a pilla-
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natban kétszer akkora esélye van annak, hogy 
a tízes a helyes játék (nyer az utóbbi két eset
ben ), mint annak hogy a királyt kell kijátsza
ni (ami jó lett volna az adott játszmában).

Állítólag a kubai sakkvilágbajnok 
Capablanca mondása volt, hogy ha jó lépést 
találtál, húzd meg. Legyőzője, az orosz 
Aljechin viszont azt vallotta: Törekedj a leg
jobb lépés megtalálására! A meccs utáni éj
jel ezekkel a lapokkal álmodtam, és tisztán 
láttam, hogy a király akkor is jó, ha Kelet a 
kilencest tartja, mert ez esetben a tízes-nyol
cas és bubi-hetes megosztozik a maradékon. 
Ez a játék csak akkor veszít, ha Nyugatnál a 
bubi-kilences villa marad a sor végén. Vagyis 
a tízes kijátszása éppúgy két esetben nyerő, 
mint a királyé.

És ha valóban egyenlő esélyű a két megol
dás, mégiscsak a királyt kellett volna ten
nem, mert vele legkevesebb tíz ütésig jutok, 
az asztalnál pedig csak kilencet szereztem!

A bridzstudomány szerint persze nem biz
tos, hogy korrekt a fenti okoskodás. Ugyanis 
azt tanítja, hogy a priori esélyeket kell alapul 
venni. Abból kell kiindulni, hogy tudjuk: az 
ellenfelek hat kőrje közül négy Nyugatnál van 
az ásszal, kettőt pedig Keletnek osztottak. 
Vizsgáljuk meg, milyen lapjai lehetnek Ke
letnek, azaz hányféleképpen lehet a fenti fel
tételekkel kiosztani a kártyákat:

B9 97 74 42
B7 94 72
B4 92
B2

Összesen tehát tíz esettel kell foglalkoz

nunk. Mint mondtuk, a király nyer, ha Kelet 
lapjai között van a bubi vagy a kilences, azaz 
a tízből hétszer. A tízest kell rakni, ha az el
lenjátékos kártyái között nincs ott a bubi, 
azaz az ábra szerint csak hatszor. De nem 
szabad elfelejteni, ha Keletnél a B9 van, ak
kor az első menetben kijátssza valamelyiket, 
és azzal már meg is oldódik a problémánk. 
(Vagyis ha B9 van a felvevőtől jobbra, mind
két módszerrel teljesít.)

Ez a kis próba bizonyítja, hogy a két játék 
pontosan ugyanakkora esélyű. Azaz a királyt 
kellett volna tennem, mert kudarc esetén 
kevesebbet bukom vele. Azért arról is szót 
kell ejteni, hogy amikor Nyugat a kör ásszal 
ütéshez jutott, azonnal visszahívhatta volna 
a színt. Ebben az esetben a király csak Kelet 
bubija ellen véd, kilencese ellen nem. Azaz a 
tízessel kellett volna próbálkoznom, ami egye
nesen három bukáshoz vezet: Kelet üt a bu
bival, lehúzza a káró ász-királyt, majd har
madszor is kárót hív, és ezzel kimagasít egy 
adu ütést Nyugatnál.

Hát igen. Mégis azzal jártunk volna jól, ha 
a másik fekete színemet mondom be a 3 kör 
után. Partnerem nyilván a pikk gémet vá
lasztotta volna, és mivel Nyugatnak kell kez
denie, a 4 pikkben hat aduval is könnyen 
lehet tízet - és mert a bubik hullanak, mint a 
legyek, tizenegyet - ütni. De ennek lejátszását 
már az olvasóra bízom, ugyanúgy, mint a 4 
kőrét, amelynek káró kezdésre nagyon szo
morú a sorsa. (A kör gémen még az sem se
gítene, ha valahogy Dél lenne a felvevő, mert 
a treff kezdés után lopással Kelet ütésbe ke
rül, és le tudja hívni a káró figurát.)

Szenzáció Grazban
Marjai Péter, a honi mezőny egyik legifjabb versenyzője (mindössze 14 éves) a grazi 

nemzetközi versenyen édesapjával Marjai Györggyel 3. helyezést ért el. Tudomásunk 
szerint a nemzetközi mezőnyben még nem volt példa arra, hogy ily zsengekorú versenyző, 
erős nyílt párosversenyen dobogós helyezést ért volna el. A teljesítmény értékét csak 
emeli, hogy az ifjabb Marjai mindössze csaknéhány hónapja foglalkozikversenybridzssel. 
A grazi verseny krónikájával következő számunkban jelentkezünk.
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Tűnődés a gyenge 1 szán indulás kapcsán
Újabban terjed a szupergyenge 1 szán indulás használata, így egyre inkább szükségessé 

válik az erős és gyenge közbeszóló lapok megkülönböztetése.
Az ACBL Bulletin cikkein felbuzdulva partneremmel egy éve játszunk mansban 11-13 

FP-os 1 szán indulást, dallasi folytatással. Odakünn a gyenge 1 szán általában 10-12 FP-ot 
ígér, szkórhelyzettől függetlenül.

Eddigi mérlegünk pozitív. Az egyik serpenyőben egy mínusz ezres bukás mellett né
hány olyan parti szerepel, amelyben az ellenfél ki tudja használni az 1 szanos indulásból 
adódó információkat.

A sok átlag parti mellett a másik serpenyőben lényegesen több jó parti szerepel.
A gyenge szánt csak mansban játsszuk. Úgy gondoljuk, hogy csapatversenyen egy na

gyobb bukás demoralizálná a csapattársakat.
Az induláshoz részletesen kidolgozott menekülési rendszer tartozik. Hasonlít az un. 

"moszkvai" meneküléshez:
1 szán - kontra - ?

2 * - legalább 4-4 treff és káró
2 ♦ - legalább 4-4 káró és kör
2 v - legalább 4-4 kör és pikk 
2 a - legalább 4-4 pikk és treff
rekontra - van egy legalább ötös hosszúságú színe. Erre az induló kötelező 2 *-et (igen jó 

káróval, ami ötös, 24-t) licitál, amire a válaszoló passzol vagy bemondja színét, 
passz - rekontrára kötelez. Vagy erős lap, vagy kétszínű menekülés. Az 1 szanos 

kötelező rekontrája után a válaszoló 
nagy lappal - passzol 
min. 4-4 *+ v-rel 2 +-t 
min. 4-4 4 + A-kel 24-t licitál.

2 szán - védekező, 5-5-öt ígér érintkező színekkel, 
magasabb színlicitek - védekező, ezt kívánja játszani.
1 szán - passz után 5-ös nemes színnel még 5-3-3-2-vel is licitálunk, így 1 szán - passz - passz 
- kontra
passz - passz után, minthogy a válaszolónak már nem lehet 5-ös nemes színe, a licitek 
megegyeznek a fentiekkel, de mivel a passz ilyenkor már nem kényszerít, ezért min. 4-4 
*+ v-rel, illetve ♦ + *-kel rekontrát, majd 2v-t illetve 2*-et kell és lehet licitálni. 

Ebben a menekülési rendszerben gyenge pont az, amikor az induló partnerének 4-3-3-
3 elosztása van. Ilyenkor ugyanis az 1 szán nem kontrával, hanem re kontrával bukik, mivel 
1 szán - kontra - passzt nem tudunk játszani. így született a mínusz 1000 is.

Jó megoldás nincs, talán a 4-3-t 4-4-nek kell licitálni, vagy még jobb a 4-es színt 5-ösnek 
kinevezni.

Meglepő módon a jó partik zöme nem a kontrázott teljesítésekből, vagy az ellenfél 
kontrázott bukásaiból tevődött össze, bár ezekből is akadt szép számmal. Ez talán abból 
is adódik, hogy Balogh Szabolcs partneremmel óvatos, visszafogott játékosok vagyunk... 

Ami a cikk megírására késztetett, az az ellenfelek felkészületlensége a gyenge szán
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ellen. A gondot számukra a kontra ereje, illetve a közbeszólás ponthatárai okozzák. 
Ezekből születtek a jó partik, az ellenfelek nem találták meg a megfelelő magasságot. 
Véleményem szerint a hazai mezőnyben domináló erős, 16-18 FP-os 1 szán indulás lusta, 
passzív beletörődésre szoktatta az ellenvonalat. A soron következő játékos szellemi tevé
kenysége a licitben - eltekintve egyes jó elosztású lapok esetétől - véget ért.
Tudjuk, Amerika messze van ... Azonban egy bizonyos szint felett fel kell készülni a 
különböző erejű 1 szán indulások elleni kontrák, közbeszólások erejének a páron belüli 
tisztázására.
Erős szán ellen a cél a zavarás, a jó színtalálkozás megtalálása részjátékhoz, mentéshez, a 
jó indító kijátszás bemutatása.
Gyenge szán ellen a gém is elérhetővé válik, meg kell különböztetni a játékerős és a sima 
közbeszóló kezeket.
Partneremmel az ún. Hamilton konvenciót próbáljuk 1 szán ellen alkalmazni, amely a lap 
leírásán kívül némi bizonytalansági tényezőt is tartalmaz - az ellenfél számára.
Módunk van egyszínű lapokkal négyféleképpen közbeszólni (2 *, majd sima szín; 2 *, 
majd ugró szín; azonnali ugró szín; kontra, majd szín).

Ahogy mi játsszuk: 1 szán - ?
passz - közbeszólásra, kontrára alkalmatlan lap
kontra - büntető. Erős, legalább 15 FP-os szán ellen (16) 17 FP-tól, gyengébb (lehet 15 

FP-nál kevesebb is) szán ellen 15 FP-tól alkalmazzuk. Sorvégi helyzetben kb. 
12 FP-tól kontrázunk. Ha a kontrás később színt licitál, 20 FP körüli, ötös
hatos színt ígér a sima licitje.

2 * - van egy jó ötös-hatos színe, legalább közbeszóló erővel. A partner erre általá
ban 2#-t licitál, amire közbeszóló lappal passz (♦), 2v, 2a, 2 szán (*) a licit. 
Erősebb géminvit körüli egyszínű lapunkat pedig a hármas magasságon licitál
juk. A partner akkor nem licitál 2f-t, ha géminvite van, ilyenkor 2v-t, vagy ♦ 
és v géminvittel 2A-t mond. Általános géminvittel pedig 2 szánt mond be.

2 ♦ - legalább 5-4 majorokban. A partner simán vagy ugorva választ, 2 szanja leg
alább géminvit.

2 major - legalább ötös szín, de ígér egy legalább négyes minor színt is. 2 szán kérdezi a 
minort.

2 szán - érintkező 5-5. A partner először a minorokból választ.
3 szín - Védekező, egyszínű.
Passzostól: a kontra - treff színt ígér,

a 2+ - egyszínű lap, de nem treff, 
a többi licit változatlan.

Semmi sem tökéletes: a Hamilton konvenció hátránya, hogy az ötös minort és négyes 
majort tartalmazó kezeket nem tudja bemutatni, ezenkívül az, hogy a védekező vonal 
treff színnel többnyire a hármas magasságra kényszerül.

Az ellenfél 1 szán indulásának kontrájával kapcsolatban lényeges, hogy
- érdemes lehet felülről limitálni a kontrát;
- érdemes az ellenvonali licitmenetet (pl. a menekülést) megbeszélni a partner kontrája 

utáni helyzetben;
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- jobb a kontra egy hosszú, erős színnel és beütése(ek)kel, mint egyenletes erős lappal;
- 5-3-3-2 elosztás az 1 szán utáni közbeszólásra nem igazán alkalmas. Ilyen lappal passzol

junk, vagy megfelelő erővel kontrázzunk. A közbeszólásra a tömör, középlapos hatos 
szín a jó, ilyenkor a külső ponterő kevésbé fontos.

Az 1 szán indulásunk után az ellenfél kettes magasságú színközbeszólása esetén mi a 
Rubensohl konvenciót használjuk.

Ha az 1 szanra az ellenfél 2*-fel szól közbe - kivéve, ha az mindkét nemes színt ígéri, 
mint pl. a Landy konvencióban -, továbbra is dallasi folytatást játszunk, azaz 

a kontra - Stayman 
2*, 2v - Jacoby transzfer 
stb.

Ha az 1 szán indulásunkra az ellenfél ugorva a hármas magasságon védekezik, a kontra 
erre informatív.

Bánki Zoltán

A SZVING KORSZAK
A bridzs ma a Szving Korszakát éli. Néhány évvel ezelőtt egy rangos 64-leosztásos 

csapatmérkőzésnek 98-85 lehetett volna a szokványos végeredménye; ma már inkább 
198-185 lenne a normálisnak tekinthető. Az egálpartik szinte kihaltak - főleg azért, mert 
a világ éljátékosai olyan agresszíven licitálnak, hogy gyakorlatilag nem fordul már elő 
békés, nyugodt pároslicit az evidens, unalmas végkontraktig. Minden Parti Egy Kaland1 
a szállóigéjük: lehet, hogy mínusz 800 lesz belőle, de lehet az is, hogy plusz 800. Egy, ami 
biztos: húzott parti nem lesz.

Sok modern rendszerben az 1 szán indulás egyenletes lapot és 9-11 pontot ígér (kivéve 
beliben mans ellen, ahol óvatosabbnak kell lenni - ilyenkor 10-12 a figurális követel
mény!). A hármas magasságú kizárásoknál nemhogy az 500-as Szabály, hanem az 1400- 
as Szabály uralkodik: aKxxxxx vxx ♦xxx*Bx egy "automatikus" 3 A indulás (mansban beli 
ellen ez maximálisnak is számítana)2. Ezek a módszerek körülbelül ugyanannyi mínuszt 
hoznak, mint amennyi pluszt; a fő céljuk egyszerűen az, hogy jelentősen növeljék a szvin- 
gek számát.

Miért van az, hogy ennyi éljátékos alkalmazza ezt a stílust? Sok tévhit terjeng a válasz 
körül.

Az egyik legnépszerűbb tévhit szerint ezekkel a módszerekkel meg akarják lepni a 
mazsolákat, előnyt akarnak szerezni azzal, hogy a gyenge ellenfelek nem tudnak mii 
kezdeni egy 10-12 pontos 1 szán indulással. Ez nyilvánvalóan nagy naivitás. Amikor olyan 
páros, mint Meckstroth-Rodwell vagy Balicki-Zmudzinski kidolgozza a 800 oldalas rend
szerét, nem az a célja, hogy a helyi klubban a nénik ellen nyerjen, hanem az, hogy a 
Bermuda Kupa döntőjében szerezzen előnyt. Azt viszont nem várhatják és nem is várják, 
hogy a Bermuda Kupa döntőjében az ellenfelük nem lesz felkészülve.
1 Every Hand An Adventure. Röviden EHAA (ejtsd: í-há, mint amit a szamár mond).
2 Annyira kiszélesedtek a kizárások figurális követelményei, hogy sokan azt játsszák, hogy a 2* indulás (vagy 
néha a 2 szán) konvencionálisán mutatja a minimum alatti kizárást bármelyik színben, így újra “hagyomá
nyos" erejű lehet az egyenesen bemondott kizárás.
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A másik tévhit azt állítja, hogy ezzel meg akarják verni a náluk erősebb ellenfeleket. 
Vagyis az ilyen páros úgy gondolja, hogy konzervatív játék mellett nincs esélye pl. Wolff- 
Hamman ellen; csak akkor van sansza, ha randomizálja az eredményeket, hátha több 
pluszt kap, mint ahány mínuszt ad le. Ez a tévhit matematikailag is cáfolható - erre majd 
visszatérek nemsokára -, de logikailag is sántít. Az élpárosokra nem jellemző az a felfogás, 
hogy őnáluk bárki is lehetne jobb, ezért szinte lehetetlenség, hogy ilyen (nem létező) 
kisebbségi komplexusra alapoznák a módszereiket.

A harmadik tévhit szerint csupán ízlés kérdése az egész. Ebben utóvégre van valami: 
mivel egyes éljátékosok most is maradnak a régi konzervatív stílus mellett, a rendszerki
választásban nyilvánvalóan szerepe van az ízlésnek is. Mindettől függetlenül, matemati
kai alapja is van a szving-centrikus stílusnak.

Tegyük fel, hogy csapatmérkőzést játszol egy erősebb ellenféllel. Technikai fölényük 
miatt minden egyes partiban - ha nem lesz húzott parti - 60 százalék a valószínűsége 
annak, hogy ők írnak. Te szabhatod meg, hogy hány partit játsszatok. Hány leosztást 
akarsz játszani?

A válasz egyértelmű: egyet. így 40 százalékos esélyed van a győzelemre; minél több 
leosztást játszol, annál inkább csökkennek a sanszaid. Az egálpartik éppen ezért a gyen
gébbik csapatot segítik: csökkentik a lehetőségek számát arra, hogy az erősebb csapat 
érvényesíthesse eredendő előnyét.

Svájci rendszerű versenyen egy erős csapat legjobban akkor fél, ha az első hét leosztás 
mind dögunalmas evidens három szán. Ezek után szinte fej-vagy-írás módon dőlhet el az 
oktáv, attól függően, hogy mi történik a nyolcadik partiban. Az erősebb csapat érdeke, 
hogy valamilyen módon szaporítsa a szving-lehetőségek számát.

Tegyük fel, hogy x játszik y ellen. X a jobbik, tehát ha lesz írás egyáltalán, tízből hatszor 
ők fognak írni. Az egyszerűség kedvéért feltételeztem azt is, hogy a szvingek nagyságra 
mind egyformák. A következő tábla mutatja, mi történik, ha egy oktávban egyetlen egál
parti van és hét partiban van írás.

x = 60 % v = 40 %
Szvingek Esetek Valószínűsége
aránya száma Egyenlet (%)

7-0 1 x7 02,80
6-1 7 x6 * y 13,06
5-2 21 x5 * y2 26,13
4-3 35 x4 * y3 29,03

x nyer = 71,02 %
3-4 35 x3 *y4 19,36
2-5 21 x2 * y5 07,74
1-6 7 x * y6 01,72
0-7 1 y7 00,16

y nyer = 28,98 %

Csak egyféleképpen történhet az, hogy x szerez pluszt mind a hét partiban, melynek a 
valószínűsége 2,8 százalék. Hétféleképpen történhet az, hogy x ír hatszor a hétből (y szerzi 
az egyetlen írását az első partiban, vagy a másodikban, vagy a harmadikban, stb.), és így
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tovább. Attól, hogy több írás-lehetőség volt, jelentősen - több, mint 10 százalékkal - nőtt a 
valószínűsége annak, hogy a jobbik csapat győz.
Mi van, ha kisebb az x fölénye?

x = 55 % y = 45 % Ezúttal 5 százalékkal javult a jobbik csa-
Szvingek Valószínűsége pat esélye. Ebből a táblából kiderül egy
aránya (%) másik jelentős érv a szving-centrikus stílus

7-0 01,52 mellett: ha szolid játékkal 60:40 a fölé-
6- 1 08,72 nyünk, de nyolcból csak egy írás-lehetőség
5- 2 21,40 lesz, akkor "vad" játékkal 55:45 arányú fö-
4- 3 29,18 x nyer = 60,82 % lény mellett hét szving esetén a "vad" játék
3- 4 23,89 adjobbesélytagyőzelemre(nyolctizedszá-
2- 5 11,72 zalékkal). Megéri szvingeket "gyártani" ak-
1- 6 03,20 kor is, ha ezzel esetleg kissé csökken a
0- 7 00,37 y nyer = 39,18 % leosztásonkénti eredményességünk'.

És ha minimálisan jobb az x?
x = 51 % y = 49 % Most is javultak az esélyek, hacsak 1,2
Szvingek Valószínűsége százalékkal is. Aki a kicsit nem becsüli...
aránya (%) A tárgyilagosság kedvéért meg kell emlí-

7- 0 00,90 tenem azt is, hogy a szvinggyártó stílus egy-
6- 1 06,04 ben a nagyarányú vereségeknek is növeli a
5- 2 17,40 valószínűségét. Ha hét egálparti van egy
4- 3 27,86 x nyer = 52,20% oktávban, akkor nagyarányú vereséget nem
3- 4 26,75 fogunk szenvedni, de ha hét szving van,
2- 5 15,43 akkor fönnáll ennek a veszélye. Igaz, a nagy-
1- 6 04,94 arányú győzelmekre is ugyanez vonatkozik.
0-7 00,68 y nyer = 47,80%

A szving-centrikus stílus egy másik módon is befolyásolhatja a végeredményt. Tegyük 
fel, hogy egy háromleosztásos mérkőzésen felveszitek és megcsináljátok mansban a nehe
zen bemondható négy kört. A másik két parti unalmas részjátékok, egy ide, egy oda. A 
szkórlapod: +420, +110, -110 — nem is rossz. Jön az egyeztetés! A másik asztalon bizony 
nem mondták be a négy kört, de a két részjátékban a csapattársaid nem a legélesebben 
játszottak (hiszen csak részjátékról volt szó). A kettesbe beletömtek egy szűrt, a hármast 
pedig elbukták.

Nyílt Zárt IMP Két triviális hibájukkal semmissé tették
+420 -170 +6 a jó eredményedet!
+ 110 -140 -1 De mi van, ha+110/-110 helyett+800/-
-110 - 50 -4 800-at hoztok? Összpontokban ez ugyan

úgy zérus, tehát robberben pontosan ugyan
annyit ér mind a két variáció. De csapatversenyben?

Nyílt Zárt IMP Nyílt Zárt IMP
+420 -170 + 6 +420 -170 + 6
+800 -140 +12 -800 -140 -14

_______-800 - 50 -13 +800 - 50 +13
1 N yom atékosan felhívom  K ed v es  Olvasóm figyelmét a k issé  s zó ra .



BRIDZSELET 31

A triviális hibáik elhanyagolhatóvá váltak; amit kerestetek a négy kor bemondásával, az 
majdnem teljesen érvényesült a végeredményben. Az is érdekes, hogy teljesen mindegy, 
melyikben írtok +800-at és melyikben -800-at.

Most tegyük fel azt, hogy bemondtatok és megcsináltatok egy jó hat treffet, miközben 
a másik asztalon három szánt játszottak egy szűrrel. A másik két parti ismét +110/-110 
volt, de a csapattársak ismét produkálták magukat: újabb szűrt tömtek a kettesbe, a hár
masban pedig elszálltak gémig és kontrázva buktak kétszer.

Nyílt Zárt IMP Ismét sikerült nekik kitörölni a jó ered-
+920 -430 +10 ményeteket!
+ 110 -140 -1
-110 -300 -9

De ha +110/-110 helyett +800/-800-at hoztok:
Nyílt Zárt IMP Nyílt Zárt IMP
+920 -430 +10 +920 -430 +10
+800 -140 +12 -800 -140 -14
-800 -300 -15 +800 -300 +11

A csapattársak rossz játéka mindössze három IMP-be került.
Persze a szving-centrikus stílus a csapattársak jó eredményét is semmissé teheti:

Nyílt Zárt IMP Nyílt Zárt IMP
+920 -430 +10 +920 -430 +10
+110 +300 + 9 -800 +300 -11
-110 +140 + 1 +800 +140 +14

Ha a csapattársak olyan jók, hogy rendszeresen, megbízhatóan hoznak ilyen jó íráso
kat, akkor két tanácsom van: (1) Gondold meg, hogy nem kellene-e szelídebb stílust 
alkalmaznotok, és (2) Mondd meg nekem a csapattársaid telefonszámát!

Egyszóval a szving-centrikus játék gyakorlatilag lényegtelenné teszi azt, hogy mi törté
nik a másik asztalon. A meccs azon múlik, hogy a mi asztalunkon mi történik. (Ha az 
egyesben elbuktad a hat treffet, akkor abban reménykedj, hogy a csapattársak szving- 
centrikusan játszanak!) Éppen ezért jellemző ez a stílus azokra a profi párosokra, akik 
szponzorral játszanak egy csapatban, tudniillik, a mai szponzorok többsége nemcsak fi
zetni akar, hanem játszani is. A profiknak számolni kell azzal is, hogy jó néhány "váratlan" 
baleset lesz a másik asztalon, ha a szponzor játszik ott.

Összeszésül: a szving-centrikus játék tompítja a másik asztal eredményeit és jobban 
engedi érvényesülni a Nagy Számok Törvényét. Ha ezt a két célt akarod elérni, tudom 
ajánlani ezt a stílust. Viszont ha jobbak a csapattársak nálad, akkor inkább azt ajánlom, 
hogy örülj a szerencsédnek. És ha az ellenfelek jobbak nálad, akkor az lenne a tanácsom, 
hogy ne a taktikával, hanem a technikával foglalkozz!

Steve Starkey
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DANUBIUS
HOTELS

H  - 8 3 6 0  K e s z t h e l y ,  B a l a t o n p a r t  5 .
T á l . :  ( 3 6 )  8 3 / 3 1 1 - 3 3 0  F a x :  ( 3 6 )  8 3 / 3 1 5 - 4 0 3  T e l e x :  3 5 - 2 7 6

FEKVÉSE
Közvetlenül a Balaton partján , 7 km-re a hévízi termáltótól

SZOLGÁLTATÁSOK
232 erkélyes szoba, é t te rem ,  söröző, kávézó, drink- és snackbár ,  fede t t  uszoda, f i tness  
központ, szauna, szolárium, biokozm etika, akupunktúra ,  derm atológia ,  bowling

SPECIÁLIS AJÁNLAT
fed e t t  ten iszcsarnok, lovaglás, tró feav izsgála t

KONFERENCIA- ÉS BANKETTLEHETŐSÉGEK 

ÁRAJÁNLAT BELFÖLDI VENDÉGEKNEK
ta r ta lm a: reggeli,  uszoda, szauna, f i tness  terem használata
érvényes: 1995. X. 21. - XII. 30.
egyágyas szoba: 3.340,- Ft/nap 
kétágyas szoba: 5.340,- Ft/nap
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Feladványok mesterfokon
Pécsi sporttársunk, Arvay Gyula új rovatot indít a Bridzséletben. Minden 

számban négy rejtvényt közöl, s a helyes megfejtők között kisorsolja kertjé
nek és keze munkájának gyümölcsét; az első helyezett megfejtő ötven, a má
sodik huszonöt, a harmadik tíz liter Árvay Gyula kertjében szüretelt-gondo- 
zott bort nyer, amelyet a rovatvezető a tavaszi harkányi versenyen ad át a 
szerencséseknek.

íme az első négy rejtvény:
1. ) a B97 3.) a KB

v A6 v K52
♦ A765 ♦ 754
A-  A-

A 1086  ,--  A - A 8 — ,------  A D1093
¥ - K7 E v ¥ KB10987 ¥ 10876 XT E __ ¥ DB9
♦ KDB109 Ny_ K a 32 ♦ AKB Ny_ K ♦-
A K — 1 a d  a - — 1 a d

A 5432 A 42
¥ D4 ¥ A43
♦ 8 ♦ -
A A2 A AB10

Treff az adu. Treff az adu.
Dél hív és 8 ütést visz el. Dél hív és 7 ütést visz haza.

2. ) A 7 4.) A K3
¥ B7 ¥ D107
♦ 3 ♦ A3
A K85 A-

A 108 — g—  A 9 A D7 — g—  A 96
* 9 Ny K ¥K2 y986 Ny K * B♦ 9 y a 72 a DIO d ♦ KB
A 732 ---------  A BIO A -  --------- A K10

A DB A B84
¥ D86 ¥ -
♦ 104 ♦ 2
A -  A ADB

Szanzadu. Treff az adu.
Dél hív és 6 ütést teljesít. Dél hív és mindent üt.

Válaszokat Árvay Gyula címére kérjük: 7625 Pécs, Nyíl u. 11.
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Mesteri ellenjáték

Mesteri ellenjátékról számolt be a minap 
Gulyás Dani barátom. A történet hőse Gál 
Péter volt, az eset pedig alkalmasint meg
érdemli, hogy a bridzstörténelem megörö
kítse. A zseniális megoldás Dani elmondá
sa szerint az alábbiak szerint esett meg:

A licit:
Észak Kelet D él Nyugat

G ulyás G á l
U  2ts

3ax passz 3*
x- n e m  kényszerítő

A lapok a következők voltak:
A Bx 
v Bx
♦ BlOx
A AKxxxx

A AlOxxxx ---- ,----  A xx
v Kx E y ADxxxx
♦ Dx Ny K ♦ 9xx
A Bxx ---------  A Dx

A KDx 
¥  xxx
♦ AKxxx
A XX

A felvétel ellen Gál a kör királlyal in
dult^), majd Dani bátorító kis lap dobásá
ra folytatta a színt. Dani ütött a dámával és 
pikket hívott. Kicsi, ász, kicsi. Gál Péter 
visszahívta a pikket abban reménykedve, 
hátha meg tudja partnerét lopatni. Csalód
nia kellett. A felvevő ütött a királlyal, majd 
lehívta a káró ászt. Miután mindenki adott, 
a felvevő kis treffet hívott az asztali ász felé, 
és a királyt is lehívta. Ezután treff lopással 
kézbe jött (Dani kört dobott).

Ekkor ez volt az 5 lapos állás:
A - 
V -
♦ BIO
xxx

A lOxxx ---- -----  a -
¥ - vt E ,  ¥ Dxx
♦ D Ny K ♦ 9x
A-  L - d J  * .

A D 
¥  X

♦ Kxx 
A -

Ekkor a felvevő kihívta kis kőrjét, hogy 
lelopja. Gál Péter átlátta a helyzetet és 
szemrebbenés nélkül megvált egy kis pikk
jétől, így ütött az asztali tízes.

(Mi van, ha belop a dámával? A felvevő 
eldob egy kis treffet, majd a pikk visszahí
vást megüti az asztali adu tízessel, lehívja a 
káró bubit és terít.)

A felvevő hátul lévő káró kilencesre szá
mítva megadta a káró impasszt a szűrért (a 
felvevőnek pontosan tudnia kellett, hogy 
nyugatnak eredetileg 2 db kárója volt; 
(6 A + 2 V+3 A = 11). Gál Péter a felvevő leg
nagyobb megrökönyödésére (Ki az az 
"őrült", aki nem lop elé a dámával; és kü
lönben is, mióta van egy gyenge kettesnek 
10 FP-ja?) ütött a dámával, majd ellopatta 
partnerével Dél magas pikkjét, így a felvé
tel egyszer elbukott.

A tanulság: nem kell mindig mohónak 
lenni avagy Gál Péterben nem szabad meg
bízni!

Z o lle r  R ó b e r t
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Meleg van
Mit csinálhat az ember nyáron, rokkantnyugdíjasán, hosszú kórház után, ha már vége a 

versenyszezonnak! Természetesen bridzsezik! Szerencsére van hol, hétfőn Zánkaynál a 
Szent Imre Kórház mögött, kedden és pénteken Katinál Óbudán, szerdán a Balázs Béla 
utcában (sajnos a hiányt pótló csütörtök klub helyhiány miatt már nincs) és vannak partik. 
Néhányat megosztok az olvasóval.

Még júniusban történt. Általános beli, Dél helyén ülök: *10, vA86, ♦K7653,+DB86, 
semleges lap. Tőlem balra Nyugat 1 pikkel indul, partnerem 2 pikket licitál (Gesthem), 
kezdek éledni. Kelet 4 pikkre ugrik, habozás nélkül 5 kört licitálok (elvégre párosverseny!), 
passz, s partnerem nemes egyszerűséggel 6 körre emel. Körpassz, indulás pikk király, terül 
az asztal: *-, VKD9742, *2, +AK10953. Lopom, és kérem a kör királyt. Még rá sem teszi 
Kelet a kis pikket, már ott vibrál szemem előtt a Biztonsági Játékok alapszabálya: negye
dik BIO csak a két figura felé fogható. Míg a két kiadó után 11 ütést rutinból lehúztam, 
állandóan csak az járt a fejemben, hogy ekkora hiba után mekkora bocsánatkérés illeti a 
partnert. Kivettem a szkórlapot, kinyitottam és nem hittem a szememnek (utolsó előtti 
asztal volt). Csak az ellenvonalon volt, de legalább 3, de inkább 4 számjegyű írás, 4 pikk, 
kontrával, két szűrrel, 5 pikk kontra szűrrel, 6 pikk és 6 pikk kontrák. Beírtam a 100-at az 
ellenfélnek és valamit morogtam a rossz elosztásokról. Mindegy volt, hogy teljesítek-e 
vagy megbuktam egyszer! Aki 4 pikkel licitált, hetedik pikk dámával, negyedik káró bubi 
tízessel és két kis treffel ugrott be a licitbe, a 6 pikk elvehetetlen.

Egyik hétfőn "ős" partneremmel futottunk össze, s ő mesélte el az éppen befejeződő 
Mitchell bajnokság utolsó partiját, amit játszottak (új partenével éppúgy Blue Club rend
szerben, mint most mi is). Á partiban első helyen 2 treffel indult (legalább 6-os, két figurás 
szín, 11-16 pont), de csak treff dámája volt, igaz, hetedik 4-es AK vezetésű mellékszínnel, 
s partnere a treff ász, király birtokában (s még természetesen egyéb fejütéssel) így tudta 
kiszámítani a hetedik treff ütéssel a terített 13 ütést és belicitálni a hét treffet. Mit tesz 
Isten, még másfél hónap sem múlt el, s általános beliben, első a helyen a következő 
lapokat veszem fel: *AK85, v7, +B9876532. Eszembe jutott a parti (partnerem is
hallotta), felágaskodott bennem a kisördög, s elindultam 2 treffel. Nyugattól 2 káró, part
neremtől kontra (felkérdezés) következett. Kelet passzolt, én boldogan licitáltam 2 pik
ket (még nem is járunk olyan magasan). Partnerem "gyűrte" a lapot, majd röviden 6 treffet 
licitált. Körpassz (nem éreztem jól magam). Pikk dáma indulás, terül az asztal: *76, 
vAK84, *K8653, *AK. A lejátszás érdektelen, de látni kellett volna partnerem arcát 
mikor a 2 ütésnél a kézi kis treffre Nyugaton megjelent a dáma! Természetesen 13-at 
ütöttem (egy kis pikket lopva az adu királlyal, egyet körre dobva, káró lopásokkal közle
kedve, beejtve a treff tízest). Már csak annyit kérdeztem nagyképűen a partneremtől: ha 
megkérdezed a káró sikénemet, bemondod a hetet? Ezt később visszakaptam. Boldogan 
meséltem következő összefutásunkkor az "eredeti szerződnek partija párját, s ő csak azt 
kérdezte "és miért nem mondtál a felkérdezésre 3 pikket, mikor 5 vesztő ütésed volt!?"

Egy parti, amin azóta is töröm a fejemet, amióta megbuktam. Egy kör indulásomra 
partnerem 2 kört (ász + adu magasfigura kérdés) licitált, és 2 pikk válaszomra (a 4 ászból
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és-az adu király, dámából 2 rövid szín nélkül) 4 körrel zárt. Pikk kilences indulás, a lapok 
a következők:

^ 54 Ütöttem a pikk ásszal, kör, kör ász, mindenki tett, kis kör az
¥ A764 asztalról, Kelet adja a dámát, már van esély. A problémák azon-
♦ K984 bán itt kezdődnek. Kiadó egy pikk és biztosan a káró ász. Ha ül á
+ A75 káró dáma impassz, a treffnek már nem is kell ülnie. Ha nem ül,

---- ,----  és kiadjuk a káró dámát, még kell egy treffet dobni a káróra és
E meg kell adni a treff impasszt is. így fennhagytam az adu bubit és

a káró bubit hívtam. Természetesen (!?) a dáma ütött, pikk király, 
— 2 —  pikk dáma következett s a kör tízes elélopott az asztalnak. A treff
A A72 impassz ugyan ült, de így is egyszer elbuktam a felvételt. Sokféle-
v KB52 képpen raktam már ki a lapokat, de az ellenfél hibája nélkül nem
4 3 ] Q5 lehet teljesíteni. Mi az optimális felvevőjáték, ahol az ellenfél
* DB4 hibázhat? (Természetesen nem nyitott lapokkal, bár azzal sem

könnyű, hanem asztal mellett!)
Még két szép partit szeretnék mutatni. Az egyikben a licit, másikban a játék gyönyör

ködtet.

Első helyen, általános mansban kapom a lapot: *-, ¥1086, ♦ADB7654, *875. Passzo
lok, az ellenfél 1 körrel nyit, partnerem 2 kört licitál. Kopogok, Gesthem. Kelet kontrájára 
3 kárót licitálok, passz, majd 3 kör következik partneremtől. 5 káró következik részemről 
(az 5 treffhez kevésnek találom az aduimat), s erre a partner 5 kört licitál! Ezt már csak kör 
sikánnal és káró királlyal teheti, igen erős lappal, következik is a 7 káró. Ez az asztal terül: 
*AKB986, ¥-, aK5, *AKB102. Indulás kör lopás, kis pikk lopás, káró király, kis pikk 
lopás, káró ász, káró dáma, treff király, pikk ász, pikk király, pikk lopás, treff vissza, magas 
pikkre elmegy a treff. 13 ütés.

A második partiban lapom Délen: *A743, ¥106, AB82, *AJ86. Partnerem első helyen 
1 treffel indul, kopogok, forsz, legalább 17 pont, 1 szán a válaszom (4 kontroll, az ász 2, a 
király 1 kontroll). Mire felocsúdnék, partnerem máris stop, 6 szán licittel véteti észre 
magát. Pikk bubi indulásra terül az asztal: *KD5, ¥AD94, *A73, *KD9. Legalább nem 
kaptam káró indulást, dohogok és számolni kezdet, 4 treff, 3 pikk, 1 káró, 4 kört nem lehet 
ütni. Ütök a pikk királlyal, pikk dáma, pikk ötös, ütök az ásszal s lássunk csodát mindenki 
tesz. Eggyel több az ütés, most már csak 3 kört kéne ütni. Jön a kör tízes, Nyugat fed a 
bubival, dáma, király. Kelet máris a káró királyt hívja, káró ász üt az asztalon. Treff király, 
treff dáma, treff kilences, kézben üt az ász és jön a treff bubi. Az asztalról káró, Nyugat 
sápad. Megjelenik a 13. pikk, s míg a második kárót dobom az asztalról, megkérdezem 
Nyugatot: a kör négyest vagy a káró bubit óhajtja-e 12. ütésnek?

Még nincs vége a nyárnak, s már nyertünk is versenyt, így a szórakozások egy része - s a 
későbbi klubjátékok is - még hátravannak. Egyik kedves versenyzőtársam kérdezte meg 
egy alkalommal, miért van, hogy a magyar éljátékosok olyan kis számban játszanak eze
ken a versenyeken, pedig néha szívesen játszana ellenük.

Tényleg, miért?
P á k o z d i  G á b o r
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Emeletes ház
Udvarias kéz tolta el az I. emeleti lengő

ajtó szárnyát.
- Ma jó napunk volt Jolánka. Lehet, hogy 

50 százalék fölött leszünk.

- Én is remélem. De az utolsó játék azért 
bánt. Sajnálom, hogy elbuktam a 3 szánt.

- Nincs miért hibáztatnia magát. Mindent 
megtett, amikor a pikk ász beütés után 
megpróbálta a káró mélyimpasszt. Teljesít, 
ha mindkét figurát Kelet tartja. Nem volt 
szerencsénk, egyszerűen nem volt benne. 
Talán kicsit túlerőltettük a licitet.

Mozgás támadt a II. emeleten is. Bridzs- 
viták szűrődtek ki. Ez olyan ház volt ugyan
is, ahol minden szinten játszottak, méghoz
zá ugyanazokat a leosztásokat. Egy erőtel
jes bariton dominált.

- Azt hiszem jó napom volt. Igazán meg 
lehetek magammal elégedve!

- Feltétlenül, Egonkám, feltétlenül. Az 
utolsó partiban egyenesen brillíroztál!

- Az egész csak logika kérdése, tudod. 
Amikor a harmadik pikk hívásra elmentem 
az ásszal és Kelet kimutatott, nyilvánvaló
vá vált a megoldás: amolyan anti-impassz. 
Asztalra menni, káró impassz a dámával, 
újra asztalra, a következő kárót fedi a ki
rály. Rajta hagyom az ütést és már teríthe
tek is. Ezzel a felvevő játékkal az adott fek
vésben biztos a parti.

Mondanom sem kell, a III. emeleten is 
szóba jött ez a leosztás.

- Látni kell a pályán! Mindig ez a döntő. 
Látni kell!

- Hát igen ehhez értesz. Nem mindenki
nek jut eszébe a harmadik pikkbe bedobni 
a káró királyt.

- Éppen erről beszélek. Fantáziadús el
lenjáték stratégia és a 3 szán egyszerűen 
teljesíthetetlen.

Távozóban voltak a IV. emeletiek is. 
Ugratások, elejtett szavak üzleti ügyekről, 
másnapi tenisz program és persze elemzé
sek. Az utolsó leosztásról nem sok szó esett. 
Minek?! Banális parti. A 3 szánt nem lehet 
elvenni.

A ház elcsendesedett. Elégedett hősök 
merültek el az enyhe koraőszi estében.

Ez volt a kiosztás:
A xxx 
v AKxx
♦ xxx
* AKx

A KDBxx ---- ,----  A xx
v xx E y DBxxx
♦ Bxx Ny K ♦ Kx
A xxx — - —  * DBxx

A Axx 
v xx
♦ ADlOxx
* xxx
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Eredménylisták, 1995. szeptember-október
34. Nemzetközi Bridzsfesztivál 

PULA csapatverseny
N év VP IM P

12. BATO 61 2
13. IMPAS 61 1
14. HENING 61 -8
15. MRTOJAK 60 20
16. SCHWARZ&WEISS 58 - 5
17. HŰM 58 -11
18. PIAST 58 -15
19. SCHIPOL 57 -4
20. SILESIA 57 - 8
21. MELITTA 56 - 20
22. TRINN 55 - 9
23. OTTO 54 - 27
24. EMÍLIA 53 - 27
25. PULA 48 - 50
26.4 ROSES 45 - 93
27. JAMA 43 -121
28. LADIES 20 -252

Név VP IM P
1. DIENES 81 97

Boros, Aczél, B a r tis
2. BU-SI-MI 77 113

M arczona, M in a rik , Kerekes
Varga S., K ása hp.

3. P A N C O  77  93
4. L IPIC A  74 74
5. D O M IN O  72 70
6. K U G L A N A  71 78
7. M A R E C IA  69 34
8. ECOSOFT 67 37

Falus, Szabó, L éva i, M arja i
9. 9 0 F S Q U A S H  63 5
10. B R Ú N Ó  62 15
11. DSO 62 11

Dumbovich, N ik o lits ,
Szappanos, S zto jan ovics

PULA páros
N év pon t %

21. Esnekier-Radek 2891 54,75
22. Lévai-Marjai 2883 54,60
23. Penko-Starcevic 2869 54,34
24. Caklovic-Tesla 2858 54,13
25. Spiljak-Sver 2845 53,88
26. Jeres-Kalebic 2839 53,77
27. Dumbovich-

Szappanos 2816 53,33
28. Ananijev-Sicic 2810 53,22
29. Miko-Richter 2799 53,01
30. Radek-Swierzy 2792 52,88
31. Cakic-Marinkovic P. 2785 52,75
32. Gavran-Spacal 2769 52,44
33. Matasic-Traub 2768 52,42
34. Janzekovic-Korosec 2760 52,27
35. Sancic-Urli 2757 52,22
36. Caric A.-Caric J. 2751 52,10
37. Ivancic-Kuis 2748 52,05

Bryja-Lasota 2748 52,05
39. Falus-Szabó 2744 51,97
40. Jeretic M.-Jeretic S. 2742 51,93

N év pont %
1. Petrovic Ra.-Sasek 3393 64,26
2. Borevkovic-Diklic 3386 64,13
3. Pintaric-Tomaskovic 3267 61,88
4. Ivanek-Mrvica 3153 59,72
5. Bulaic-Dupor 3106 58,83
6. Stojanovic-Vikor 3089 58,50
7. Martini-Paolini 3081 58,35
8. Miksic-Postic 3056 57,88

Golles-Miller 3056 57,88
10. Boros-Dienes ' 3015 57,10
11. StrafnerE.-

Strafner M. 2987 56,57
12. Mamic-Muller 2956 55,98
13. Poklepovic S.-Zagar 2953 55,93
14. Bozzai-Guelmino 2940 55,68
15. Paulin-Rojko 2921 55,32
16. Guatti B.-Guatti M. 2916 55,23
17. Delfin D.-DelfinD. 2914 55,19
18. Lesiecka-Piwko 2905 55,02
19. Mandic-Skreblin 2900 54,92
20. Andrásfai-Jónap 2897 54,87
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75. Cseryesi-Ersek 2518 47,69
Horvat-Simic 2518 47,69

77. Filjar-Katusic 2504 47,42
Arhanic-Novosel 2504 47,42

79. Andrásfai-Pallai 2476 46,89
80. Stanicic-Stanicic 2467 46,72
81. Caklovic N.-Tomic 2462 46,63
82. Permozer-Suligoj 2461 46,61
83. Balint-Ferge 2453 46,46
84. Scharnitzky-Zánkay 2448 46,36
85. Miksic-Sterk 2447 46,34
86. Bíró-Dolusic 2436 46,14
87. Kása-Kása 2432 46,06
88. Guelmino-Nikolits É. 2431 46,01
89. Ligeti-Vincze 2425 45,93
90. Blazi V.-Brkljacic V. 2406 45,57
91. Stuck-Tauber 2358 44,66
92. Szabó-Varga 2337 44,26

Rosic A.-Rosic V. 2337 44,26
94. Bohner-Sujits 2333 44,19
95. Bucskó-Nikolits T. 2315 43,84
96. Avakumovic-Kolar 2304 43,64
97. Mracic-Peschke 2296 43,48
98. Calic-Podrugac 2224 42,12
99. Kerényi A.-Marjai 2176 41,21
100. Millinig M.-

StrafnerA. 2158 40,87
101. Marinkovic A.-

Marinkovic J. 2143 40,59
102. Szabó-Szigeti 2139 40,51
103. Jonke-Tomljenovic 2086 39,51
104. Kremser-Kremser 2014 38,14
105. Gostisa-Havilland 2000 37,88
106. Lovrencic-

Radmilovic 1917 36,31
107. Babic-Karaman Z. 1886 35,72

VI. KNER-KUPA csapatverseny
Név pont

1. Temesvár (Ro) 192
Chleu, Eckstein, Torna, Nincu

2. BEAC 163
Tarnay, Poór, Tichy, Kerényi I.

3. Carmencitta (Ro) 149
Bello, Ilea, Grabovschi, Kovács

4. Gróz 147
Zempléni É., Réti, Ormay, Gabos

Név pont
5. Mezei 144

Mezei, Honti, Bárczy, Nyárádi
6. Vaspharm 140

Zöld, Földi, Kuttner, Széles
7. Mavaresz 138

Makay, Várkonyi, Rényi, Szabó A.
8 . Tisza-Walley (Ro) 136

Curta, Godea, Ráduly, Ráduly

41. Jemc-Protega 2739 51,88
42. Bizjak-Osojnik 2738 51,86
43. Dautbegovic-

Kuzmanovic 2737 51,84
44. Petric-Radolja 2722 51,55
45. Majstorovic-Rase 2720 51,52
46. Jurisic-Pilipovic 2717 51,46
47. Gudac P.-Gudac V. 2710 51,33
48. Duic-Petrovic I. 2708 51,29
49. Beros-Zoric 2701 51,16
50. Krautsak-

Djordjevic 2684 50,83
51. Aczél-Bartis 2679 50,74
52. Lakota-Petrina 2675 50,66

Petrovic Z.-Tedeschi 2675 50,66
Antonic-Sever 2675 50,66

55. Buratti-Michelini 2670 50,57
56. Bilusic-Petrovic Re. 2658 50,34
57. Majder-Mevorah 2657 50,32
58. Ivancic-Kovacevic 2654 50,27
59. Blazencic-Steinbauer2636 49,92
60. Karaman B.-Pecina 2631 49,83
61. Kaiser-Sagmeister 2618 49,58
62. Perkovic-Zenko 2608 49,39
63. Neral-Pavicic 2600 49,24
64. Krieger-Springer Gy. 2595 49,15
65. Kerekes-Varga ' 2593 49,11
66. Lyskawa-Maczynski 2590 49,05
67. Milic-Spelic 2582 48,90
68. Lendvai-Rózsa 2576 48,79
69. Ivanisevic-Skreblin 2572 48,71
70. Kelis-Poklepovic M. 2566 48,60

Dörnyei-Dörnyei 2566 48,60
72. Szikrai-Szörényi 2561 48,50
73. Millonig-Strafner E. 2542 48,14
74. Saina-Saina 2530 47,92
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9. Tigor 133
Kostyál, Gembiszki, Uramecz, 
Szabó F.

10. Debrecen 131
Kassai, Grieger, Reszler, Szabó T.

1 1 . Ági 121
Trencséni, Beck, Argay, Kovács T.

12. Kner 1. 120
Uhrin, Botos, Gőzön, Ágoston hp.

13. Eszter 118
Tölgyesi, Ferenci, Bikki, Zách

14. Berta 113
Bajomé, Nikolits, di Gleria, Söpkézné

15. Demi 111
Kertész, Kalcsev, Andorkó, Csobán

16. Kner II. 78
Gellai, Halász, Szendrei, Farkasinszky, 

Lukács

VI. KNER-KUPA páros
Név pont %

1. Eckstein-Chelu (Ro) 1103 65,65
2. Kertész Zs.-Kertész B. 1029 61,25
3. Gedoa T.-Curta (Ro) 958 57,02
4. Molnár L.-Kemény 953 56,72
5. Zempléni É.-Ormay Gy. 946 56,31
6. Rényi-Várkonyi 938 55,83
7. Réti-Gabos 936 55,71
8. Zách-Bikki 935 55,65
9. Földi-Zöld 928 55,23
10. Kassai-Grieger 918 54,64
11. Bárczy Zs.-Nyárádi G. 905 53,87
12. Argay-Kovács T. 903 53,75
13. Mezei-Honti 889 52,92
14. Ráduly-Ráduly (Ro) 874 52,02
15. Bello-Ilea 871 51,85
16. di Gleria-Söpkézné 867 51,61
17. Tarnay-Poór 864 51,43
18. Reszler-Szabó T. 862 51,31
19. Grabovschi-Kovács B. 860 51,19

Név pont %
20. Tóth J.-Gulcsik G. 846 50,36
21. Kováts Z.-Zsák 841 50,06
22. Toma-Nincu (Ro) 840 50,00
23. Makay-Szabó A. 832
24. Lendvai Rózsa 811
25. Széles-Kuttner 806
26. Tichy-Kerényi I. 798
27. Bajorné-Nikolits É. 791
28. Tölgyesi-Ferenci 767
29. Andorkó-Csobán 761
30. Bótos-Uhrin 749
31. Uramecz-Szabó F. 742
32. Beck-Trencséni 738
33. Farkasné-Dobrin (H-Ro) 737
34. Németh hp. 723
35. Kostyál-Gembiczki 708
36. Gellai-Halász 646
37. Ágoston-Gózon 631
38. Szendrei-Farkasinszky 621

Soltvadkert 1995. csapatverseny
Név VP IMP

1. Galim 170 129
Gál, Gulyás, Szilágyi, Kelen

2. Mazo-BB 163 96
Bánki, Bárczy, Csehó, Martinkó

3. Vaspharam 160 108
Széles, Zöld, Balogh, Bánki

4. Opal 153 58
Vörös, Klein, Forgács, Éliás

5. M-Ágnes 152 55
Mezei, Honti, Ormai, Harangozó

6 . Nyárádi 149 50
Nyárádi, Nyárádi, Gráf, Andrásfai

Név VP IMP
7. Szakocza 146 62

Argay, Czimer, Kováts, Szamos
8. Dunaújváros 143 41

Dömötör, Schaubert, Plesz, Rombauer
9. Kiskőrösi. 137 2

Makai, Kiss, Szabó, Szabó, Rubicsek
10. BEAC 136 6

Bikki, Iványi, Kovács, Kovács
11. Krimpen 135 - 4

Lény, Jopie, Frans, Rien
12. Tóth 132 -14

Tóth, Tóth, Valet, Varga
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13. V&WBT. 132 -14
Vági, Várkonyi, Renyi, Szabó

14. Zanza-Gyó'r 130 -13
Vaday, Biborka, Papp, Vetek

15. Szeketo 130 -13
Szentendrei, Mádi, Előd, Szabó

16. Éles , 127 -15
Gergely, Tala, Eless, Fekete

17. Artemix 127 - 20
Gárdos, Kerényi, Kertész, Kalcsev

18. Miskolc-Borock 126 - 28
Nagy, Lendvai, Nagy, Borock

19. Kiskőrös II. 125 - 34
Juhász, Solti, Rideg, Friedmanszki

20. Szekszárd 122 - 29
Fazekas, Wener, Rózsa, Rózsa

21. Szabolcs 119 -53
Szabolcs, Glattfelder, Varga, Havaj

22. Panni 117 - 53
Kelen, Kelen, Marjai, Szabó

23. Miskolc II. 108 - 84
Vigoczki, Gáspár, Dőcs, Lenkey

24. Balin 64 -233
Nyárádi, Pap, Nyárádi, Gerő J.

Soltvadkert 1995. páros
Név pont %

29. Gáspár-Dőcs 1301,6 50,06
30. Szeles-Zöld 1289,7 49,60
31. Rózsa-Rózsa 1276,5 49,10
32. Nagy F.-Boroczk 1272,8 48,95
33. Oláh-Dessewfy 1264,9 48,65
34. de Linde-de Linde 1249,4 48,05
35. Szabó A.-Rubicsek 1245,2 47,89
36. Kovács B.-Kovács G. 1238,1 47,62
37. Jankó-Kallay 1236,5 47,56
38. Bikki-Iványi 1236,5 47,56
39. Dömötöri-Schubert 1233,5 47,44
40. Kertész-Kalcsev 1222,2 47,01
41. Beck-Soós 1221,3 46,97
42. Varga-Havaj 1216,2 46,78
43. Szabó Cs.-Marjai P. 1212,2 46,62
44. Ágoston-Gózon 1209,3 46,51
45. Uhrin-Szendrei 1204,7 46,33
46. Forgács P.-Beck P. 1182,0 45,46
47. Gergely-Tala 1161,9 44,69
48. Czimer J.-Szuromi 1159,6 44,60
49. dr Vorst-de Vorst 1114,4 42,86
50. Solti-Juhász 1109,7 42,68
51. Fazekas-Wener 1099,8 42,30
52. Nagy I.-Lendvai S. 1038,7 39,95
53. Rombauer-Plesz 1028,5 39,56
54. Papp-Nyárádi 991,8 38,15
55. Gerő-Nyárádi Z. 991,0 38,12
56. Vigoczky-Lenkey 970,3 37,32

Név pont %
1. Gulyás-Gál 1642,6 63,18
2. Vaday-Biborka 1565,5 60,21
3. Mezei Honti 1524,1 58,62
4. Andrásfai-Gráf 1509,3 58,05
5. Kováts Z.-Szamos 1482,9 57,03
6. Balogh-Bánki 1469,4 56,52
7. Vági-Szabó J. 1457,7 56,07
8. Fekete-Éles 1456,8 56,03
9. MKovács-MKovács 1455,8 55,99
10. Klein-Éliás Gy. 1439,7 55,37
11. Nyárádi hp. 1434,5 55,17
12. Bánki Zs.-Bárczy Zs. 1429,8 54,99
13. Gárdos-Kerényi 1417,3 54,51
14. Argay-Czimer 1414,2 54,39
15. Makai-Kiss Gy. 1412,5 54,33
16. Renyi-Várkonyi 1404,5 54,02
17. Tóth A.-Valet 1403,6 53,98
18. Papp L.-Vetek 1382,0 53,15
19. Nagy L.-Kovács Gy. 1380,8 53,11
20. Szabolcs-Glattfelder 1379,8 53,07
21. Vörös-Forgács 1376,0 52,92
22. Serdült-Jancsó 1374,7 52,87
23. Harangozó-Ormay 1359,9 52,30
24. Kelen-Szilágyi 1355,8 52,15
25. Előd-Szabó L. 1353,2 52,05
26. Mádi-Szentendrei 1335,1 51,35
27. Csehó-Martinkó 1331,5 51,21
28. Tóth J.-Varga 1302,7 50,10
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Kelet-Magyarországi Bridzsverseny 
Nyíregyháza, csapatverseny

1. Galim-Vaspharm 184 185
Gál, Széles, Zöld, Bíró

2. Horn 155 67
Nyárádi hp., Bozzai, Aczél

3. Samus II. 145 39
Torna, Olar, Nados, Matuz

4. Eger 142 22
Böszörményi, Láng, András, Bata

5. Artemix 138 1
Kerényi, Gárdos, Szűcs, Bikki

6 . Debrecen-Kassai 135 3
Szabó, Reszler, Grieger, Kassai, Nagy

7. Debrecen-Valami 132 23
Kertész, Kertész, Szabó, Szabó

8. Kán-Kán 131 8
Kalcsev, Fantana, Vomicescu, Vomicescu

9. Debrecen-Kuka 131 - 6
Szesztay, Buglyó, Krausz, Félegyházi, 
Mátyus

10. Szabolcs 130 -18
Szabolcs, Glattfelder, Bottyán, Dobro

11. Samus 125 -29
Cojocaru, Bartha, Pataki, Nan

12. Nyíregyháza 120 - 52
Zalai,Untener,Varga, Fiavaj

13. Miskolc-Avas 102 -106
Csobán, Szabó, Szőlősi, Molnár

14. Edo 91 -137
Vigoczki, Lenkey, Godea, Curta

Nyíregyháza páros

Szekszárd páros

18. Pataki-Nan 829,96
19. Nyárádi-Nyárádi 828,75
20. Ertel-Unter 825,85
21. Godea-Curta 809,02
22. Szesztay-Buglyó 790,53
23. Korsós hp. 786,96
24. Nagy-Mogyorós 773,47
25. Szabó-Szabó 769,85
26. Kassai-Grieger 763,05
27. Vornicescu-Vornicescu 762,56
28. Kalcsev-Fantana 745,74
29. Uhrin-Bótos 726,45
30. Zalai-Havaj 718,37
31. Varga-Erkel-dr. Halmos 716,38
32. Vigóczki-Lenkey 711,69
33. Gózon-Ágoston 707,29

1. Zöld-Széles 1053,70
2. Bata-András 1002,95
3. dr. Böszörményi-Láng 998,17
4. Bíró-Gál 949,82
5. Nados-Matuz 946,72
6. Félegyházi-Mátyus-Krausz 945,91
7. Gárdos-Kerényi 929,91
8. Olar-Toma 923,84
9. Szabolcs-Glattfelder 916,03
10. Molnár-Csobán 915,11
11. Bottyán-Dobro 892,64
12. Bozzai-Aczél 877,65
13. Kertész-Kertész 873,05
14. Cojocaru-Bartha 858,53
15. Szűcs-Bikki 849,87
16. Szabó-Reszler 845,81
17. Szabó-Sznlősi 838.76

11. Schweitzer-Kovácsné 655 50,54
12. Vaday-Biborka 648 50,00
13. Bikki-Oláh 641 49,46
14. Bánkiné-Csehó 636 49,07
15. Makay-Nyiráti 632 48,77
16. Mkovács hp. 594 45,83
17. Rózsa-Rózsa 591 45,60
18. Rombauer-Plesz 588 45,37
19. Kerényi-Baán 586 45,22
20. Fazekas-Wener 521 40,20

1. Zöld-Széles 735 56,71
2. Gál-Kuttner 728 56,17
3. Iványi-Barkó 701 54,09
4. Mezei-Honti 692 53,40
5. Vági-Cziráky 684 52,78
6. Bárczy-Nyárádi 674 52,01
7. Bánki-Balogh 672 51,85
8. Éliás-Trinn 662 51,08
9. Nyárádi-Pap 660 50,93
10. Serdült-Jancsó 660 50,93
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GRAZ csapatverseny

9. MISCHA 118 46
10. MDVED 116 36
11. KUBLER 113 60
12. D1ENES 112 19

Dienes, Honti, Davor, Pavao
13. PANZER 109 11
14. SPACEBABYS 108 9
15. ADAM 107 15
16. SIMONS 100 -11
17. ALPLES 100 - 13

GRAZ párosverseny 
(76 pár)

GRAZ vegyespáros
3. Ferlic-Url 747,03 61,03
4. Soukup-Hatlauf 731,49 59,76
5. Pichler-Lackner 729,02 59,56
6. Weigkricht-Spinn 723,24 59,09

1. BLAND1NE 139 120
Blandine, Jochen, Dumbovicli,
Kovács, Kertes

2. VIVAT 127 82
3. CHERIE 123 78
4. TIVOLI 122 58
5. DR. OSTBAHN 121 46
6. ROSI 120 60
7. JÁKOB 120 46
8. TINÓ 119 52

9. Amlacher-
Schamberger 1105,73 59,07

10. Spinn-Vivat 1101,50 58,84
11. In-Wernle 1095,77 58,53
12. Jurisic-Pilipovic 1094,77 58,48
/ 7. Hülsmann-

Kovács M. 1066,23 56,96
24. Kaufmann-Kertes 999,00 53,37
40. Dienes-Honti 929,50 49,65
70. Bartis-Marjai G. 726,27 38,80

1. Floszmann-
Floszmann 1173,00 62,66

2. Hatlaup-Terraneo 1171,73 62,59
3. Marjai Péter-

Marjai György 1146,23 61,23
4. Daschiel-Daschiel 1145,35 61,18
5. Gloyer-Gloyer 1126,20 60,16
6. Eichholzer-Kugler 1123,00 59,99
7. Pichler-Weigkricht 1113,73 59,49
8. Lendwai-Popp 1113,50 59,48

1. Smederevac-
Lindermann 787,27 64,32

2. Hiilsmann-
Dumbovich 756,80 61,83
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Első Sakk-Bridzs kéttusa verseny
A Magyar Sakkszövetség és a Magyar Bridzs Szövetség 1995. szeptember 16-án a sak

kozók székházában rendezték az első Sakk-Bridzs kéttusa versenyt.

Délelőtt 9 fordulós svájci rendszerű villám sakkversenyben mérte össze tudását a 38 
főnyi mezőny, köztük válogatottversenyzők is: Gál Péter (bridzs), Grószpéter Attila (sakk). 
Végeredmény:
1. Kállai Gábor 9,0 pont
2. Grószpéter Attila 7,5 pont
3. Marosi György 7,0 pont
4. Szabolcsi János 7,0 pont
5. Forgács Gyula 6,0 pont
6. Honos Attila 5,5 pont

A legjobban Sakkozó Bridzseló' címet a 10. helyezett Iványi Antal szerezte meg.

Délután a bridzs párosok vetélkedője zajlott, Mitchell-féle kiértékeléssel. 
Végeredmény:
1. Forgács Gyula - Grószpéter Attila 63,54 %
2. Fekete István - Palócz István 62,76 %
3. Lévai Ferenc - Lovász Péter 61,72 %
4. Gál Péter - Homonnay Géza 57,93 %
A legjobban Bridzselő Sakkozó címet Grószpéter Attila kapta párjával, Forgács Gyulával.

Az összetett verseny végeredménye a helyezési pontok összege alapján:
1. Grószpéter Attila 3,5 h.sz.
2. Forgács Gyula 6,5 h.sz.
3. Horkai András 22,5 h.sz.

Palócz István 22,5 h.sz.
5. Kállai Gábor 24,5 h.sz.
6. Hegedűs László 25,5 h.sz.

A kitűnően sikerült napon minden résztvevőnek jutott díj vagy ajándék, amit á két szövet
ség vállalkozó tagjai ajánlottak fel. A két szövetség vezetői - a jelenlevők biztatásától 
kísérve - ígéretet tettek, hogy máskor is rendeznek hasonló észtornát.

Ambrus Zoltán 
a Sakkszövetség főtitkára
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Budapesti Csapatbajnokság
A Taurus megvédte bajnoki címét

Az I/A osztályú csapatbajnokságot a tavalyi bajnok TAURUS csapata nyerte meggyőző fö
lénnyel. Az utolsó fordulóban már bajnokként ültek asztalhoz, tartalékosán álltak ki, de így is 
megszerezték 10. győzelmüket. Nagy harc folyt viszont a dobogós helyezésekért, mivel a TAU- 
RUS-t sokáig üldöző Hajdú csapat visszaesett és az IBE már-már behozta. Végül azonban a már 
kiesett EcoSoft ellen magabiztos játékkal nyertek 25:3-ra és védték meg tavalyi ezüstérmüket, míg 
a bronzérem az IBE-Nimbusz csapatnak jutott, azaz megismétlődött a tavalyi sorrend a dobogón. 
Igen éles küzdelem folyt akiesés elkerüléséért. A Szigethy és a M-Agnes BT. is veszélyben volt, de 
mivel egyikük sem szenvedett súlyos vereséget, így az EcoSoft és a Kertes mellett a Matematikus 
- Interface mérkőzés döntött a harmadik kieső helyről. Ezen az estén az Interface csapatnak kedve
zett a szerencse, és őkjövőre is az I/A osztályban játszhatnak. (Folytatása a 3. oldalon.)

Ülést tartott az elnökség
Menedzsert szegődtetett az MBSZ

Az MBSZ elnöksége november 14-én áttekintette a januári budapesti bridzsfesztivál előkészü
leteit, s megállapította, hogy a munka kellő ütemben halad. Akadnak azonban bonyodalmak is, 
amennyiben — mint azt közöltük— Simoné dél Dúca asszony a továbbiakban nem támogatj a a 
párizsi Cup d’Or versenyt, következésképp az IBBF díjakra eddig rendelkezésre álló fedezetében 
számottevő hiány támadt. A szövetség részben saját forrásaiból, részben azInter-Európa Bank 
támogatásából kiegészíti a díjakra szánt összeget. Az Inter-Európa Bank Kupáért kiírt nyílt csapat- 
verseny első díja például százezer forint lesz. Az IBBF külön érdekessége lesz, hogy vasárnap, a 
verseny első napján ifjúsági csapaversenyt rendeznek, amelyen remélhetőleg külföldi versenyzők 
is részt vesznek, hogy összemérjék tudásukat a nemrégiben versenyezni kezdett hazai fiatalokkal. 
Az elnökség reményei szerint ez az ifjúsági verseny nemes hagyománnyá válhat, s jövőre korábban 
kezdett előkészítéssel, szélesebb körű nemzetközi propagandával új abb lendületet adhatna a hazai 
versenybridzs fejlődésének. E tárgyban, nevezetesen a hazai versenybridzs fejlesztésének tárgyá
ban Vikor Dániel, az egyik legifj abb nagymester javaslatot tett az elnökségnek. A tervezetet lapunk
29. oldalán részletesen közreadjuk. (Folytatása a 2. oldalon.)
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Ülést tartott az elnökség
Drágul a BRIDZSÉLET

(Folytatás az 1. oldalról.)

Az elnökség részletesen értékelte Vikor Dániel 
elgondolásait, s úgy határozott, hogy a szövetség 
szerény anyagi lehetőségeinek megfelelően mini
málbérrel bridzsmenedzserként próbaidőre alkal
mazta a versenyzőt.

A továbbiakban az elnökség tudomásul vette a 
kiadó 1995. évről adott beszámolóját. Ennek leg
fontosabb pontja, hogy lapunk kiadása és terjeszté
se elsősorban a viszonylag csekély előfizetői létszám 
miatt 1995-ben is veszteséges volt. (A veszteséget a 
szövetség fedezte).

A nyomdai költségek emelkedése, a terjesztés és 
alap adminisztrációs-könyvelési kiadásainak növe
kedése arra kényszeríti a kiadót, hogy a hazai olva
sók előfizetési díjait 25 százalékkal, a külföldiekét— 
elsősorban apostaköltségek vészes emelkedése miatt 
-30 százalékkal felemelje. Eszerint a honi előfize
tők 1996. január elsejétől a hat számért összesen 
1500.-, a külföldiek 2000.- forintot fizetnek. Egy 
szám ára 250.- Ft. A kiadó kéri, hogy az előfizetői 
dijakat a mellékelt csekkeken szíveskedjenekbefi- 
zetni. S ki-ki azért kapott két csekket, hogy ideje, 
energiája, hajlandósága szerint nyerjen meg még 
egy előfizetőt a lapnak.

A Bridzsélet új számlaszáma: =>

A külföldieknek minden jel szerint nehézsége
ket okoz az előfizetési díjak továbbítása. Elvben 
nincs akadálya annak, hogy bárki erre a számla
számra devizában utaljon pénzt, de eleddig ezzel a 
módszerrel egyetlen fillér sem érkezett. A megol
dás az lehet, hogy ki-ki budapesti ismerőseit, vagy 
rokonait kéri fel a díj befizetésére. Az Egyesült 
Államokban Kertész Adóm volt szíves vállalni a 
díjak összegyűjtését. Címe: 400 East 58. str. New 
York, NY 10022
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A Taurus megvédte bajnoki címét
(Folytatás az 1. oldalról) A bajnoki táblázatból jól látható, hogy sok csapat kapott lassú 

játékért pontlevonást. A játékidő betartása tényleg fontos, de nem ártana a játékvezetőket is 
egységes álláspontra bírni, és a szabályt konzekvensen alkalmaztatni, mertegyes játékveze
tők büntetnek, mások pedig nem.

A szkórlapok leadásának elmulasztása, vagy hiányos kitöltése miatt az I/A osztályban nem 
láttam szükségesnek büntetés kiszabását, mivel a táblázat összeállításához szükséges információ 
általában rendelkezésemre állt. Azt viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szkórlapokkal 
való gondatlan bánásmód a középmezőnybenjátszó csapatokra volt jellemző, előfordult az is (egy 
csapatnál kétszer is), hogy egyáltalán nem adtak le szkórlapot.

A csapat-igazolólap bevezetése nem vált be, senki nem látta értelmét ezzel foglalkozni, így a 
csapatkapitányok, ha egyáltalán volt nekik, általában elvesztették.

Ormay G yörgy

Az első a második ellen
A tavalyi évben hosszabb beszámolót írtam a Bridzséletben az 1994-es bajnoki címet eldöntő 

TAURUS - Hajdú összecsapásról, amely a TAURUS 24:6-os győzelmét hozta. Idén már az 5. 
fordulóban összekerült a két csapat, de az előjelek ismét azt mutatják, hogy a bajnoki címre senki 
más nem pályázik eséllyel, mert a TAURUS 85 pontos volt, a Hajdú 78, és noha volt egy-két 
elmaradt mérkőzés, a 3. helyezettnek legalább 15 pont hátránya volt Hajdúékkal szemben.

A TAURUS immár 5 éve azonos felállásban szerepel, Hajdúék (akiket a tavalyi cikkben újonc
nak tituláltam, pedig már 1993-ban is a 4. helyen végeztek) a tavalyihoz képest jelentősen erősöd
tek, hiszen mind Gerö István, mind Kelen Károly a legjobb magyar játékosok közé tartozik.

Rögtön a második leosztásban komoly előnyt szerzett a Hajdú csapat. Osztó: Kelet. É-D beliben.

Igazán szigorúan véve egyik lap sem tekint
hető induló erőnek, bár Nyugaton 13 pont van. 
A Nyílt teremben elindultam első helyen 1 káró
val, Gerő 1 pikkel közbeszólt, Pelikán József 
negatív kontrájára Gulyás Dániel Északon 2 
pikket licitált. Ez elvette a licitteret - passz, passz 
után Pelikán 3 pikket mondott, amire Gulyás 
passza aztjelentette, hogy nincsjobb ötlete, mint 
a pikk indulás, ha a partnere indul. Ez a konven
ció kettős előnnyel j árt: egyrészt nem kontrával 
kérte a pikk indulást, amire a rekontrám félfogást 
ígért volna és bemondhattuk volna a 3 szánt, 
másrészt attól is elvette a kedvemet, hogy akció 

jelleggel 3 szánt mondjak a harmadik bubival. így 4 kárót licitáltam, amit ráadásul el is buktam, 
mert arrajátszottam, hogy a másik asztalon valószínűleg bemondott 3 szán nincs benne, és elkezd
tem felderíteni, hogy melyik oldali harmadik dáma ellen játsszak. E hadművelet csúfos kudarccal 
zárult, mert a harmadik menet kört Gerő felüllopta.

*K92 
¥ D98743
♦ 75
* 65

* D8 ----- :-----  * B74
¥ KB65 E ¥ A
* KB4 Ny K ♦ A109632
* K872 D * D94

A A10653 
¥ 102
♦ D8
* AB103
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A Zárt teremben Ormay György passzolt Keleten, Kovács Mihály. 1 pikkel indult Délen. 
Nyugat (Siba Gergely) kontrájára Dumbovich Miklós nem mondott 2 pikket, ilymódon az 
ellenvonal kétszer tudta felüllicitálni a pikket, és a 2. felüllicitre a félfogás már 3 szánt tudott 
mondani, ami a káró kedvező fekvése miatt teljesült. 10IMP Hajdúéknak.

3. leosztás: K-Ny beliben. Osztó: Dél.

976432 Nyílt terem
^  É sza k  Kelet D é l N yugat

Gulyás Homonnay Gerő Pelikán 
, noc. * 1* kontra
¥AD8 E VKB5 paSSZ Sza" 2* korPassz
♦ A5 E ♦ B10873 Valakinek, talán inkább Pelikánnak meg kel-
A D1073 ________  * B5 lett volna kontráznia a 2 treffet. A pikk indulás

A B6 adott egy ütést, de a felvétel így is hármat bu-
¥ 10 kott. A másik asztalon Siba-Ormay 3 szánig li-
* KD962 citált, de csak 8-at tudott ütni. 6 IMP a Taurus-
A AK962 nak.

4. leosztás: Általános beli. Osztó: Nyugat.

* 107 xt -n*¥ KB 10 Ny,literem
 ̂ É sza k  K elet D e l N yu ga t

^ Gulyás Homonnay Gerő Pelikán

A 8654 "T  A KDB92 .  p3SSZ
¥ D765 „  E „  ¥ 832 paS“  2A Pf Z Pf Z
♦ AK8 K 4 74 kontra passz 3a 3a

D „ passz passz kontra körpassz
+ DÖ ----------------- 94z

A A3
V A 94 Nem vagyok híve az ötös színekkel leadott
* D952 gyenge kettesnek, de a tömör színnel a harma-
* KD53 dik helyen úgy éreztem, érdemes kivételt tenni. 

Nem értek egyet partnerem licitvezetésével, vagy azonnal mondjon 3 pikket (ez történt a másik 
asztalon, 2 bukás csendben) vagy egyáltalán ne licitáljon, mert lapjából várható értékben 1 -2 bukás 
néz ki. Gulyás és Gerő agresszív, jó licitjei meghozták az eredményt: + 500 és 7 IMP a Hajdú 
csapatnak.
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5. leosztás: É-D beliben. Osztó: Észak.
4 65 É szak K ele t D él N yu g a t
V 1097652 Gulyás Homonnay Gerő Pelikán
♦ B10862 passz Ív kontra passz
4 - 2 ♦ kontra 5 ♦ passz

♦ B943 ^ A A1087 passz 5v passz passz
V 4 N 1 K * AKDB83 kontra körpassz
♦ 53 p ♦ - Érdekes licitmenet volt, sokféle döntési lehe-
4 D87532 4 B94 tőséggel. Azt hiszem Gerő ezúttal jobban tette

4 KD2 volna, ha az 5 káróra ugrás helyett 4 körre ug-
V - rik, mert így partnere nem lehetett biztos a
♦ AKD974 sikénben. Szerintem az 5 körre erősen szóba
4 AK106 jön Pelikántól akár az 5 pikk, akár a 6 treff licit,

hiszen Kelet kontrája ezeket a színeket is ígéri. Végül Gulyás ott állt a szokatlan dilemmával: a 6- 
os körrel megkontrázza az ellenvonal ötös magasságú felvételét, vagy tovább licitáljon? Végül a 
hatos szám vonzása döntött.

Mivel Gerő káróval indult, üthettem volna hetet, de nem gondoltam, hogy Északnak 11 piros 
lapja van, és könnyelműen treffet hívtam. Észak mindkét pikkj e elment a treff ász-királyra, és mivel 
aduban hosszabb volt, 1100-at buktam. Dumbovich-Ko vács M. azonban belicitálta terített 6 kárót 
(Kovács M. második licitje nem öt, hanem hat káró volt), amiben kör indulásra 13 ütött, így a 
TAURUS 7 IMP-t keresett a kalandon.

Gerőnek nem ez volt a legjobb lapja ezen az estén:
7. leosztás. Általános beli. Osztó: Dél.

4 1085 É szak  D él
v B865 Gulyás Gerő
♦ AD43 24
4 D5 2v 34

É 34 3v
D 5v 6v

♦ Anr? A két kör licit 2 kontrollt ígért, az 5 kör
♦ szleminvit volt.♦ K Licitversenyre való leosztás, hiszen 6 szánt
4 AKB82 kell játszani, de nehéz ellenállni a 4-4-es kör

csábításának. Dumbovich-Kovács M. is 6 kőrigjutott, és mivel egyik ellenfél sem tartott negyedik 
kör király, tízes, kilencest, mindkét É-D pár 1430-at írt.

A bridzsasztalnál történt.
Köztudomású, hogy Gabos Gábor nem szenvedheti a kopogást (amire alkalmasint jó oka van.) 

A minap Kelen Csárli ült le asztalához új partnerével, Hajdú Péterrel. A kitűnő művész kitette az 
asztalra kis figyelmeztető kártyáját a felirattal „Kérjük a kopogást mellőzni!". Csárli ennek 
láttán így szólt: Kedves Gábor! Csak rövid ideje játszunk együtt, még össze kell csiszolódnunk, a 
rendszert sem nagyon tudjuk, ha nem veszed rossznéven, nekünk szükségünk van a kopogásra! 
Gabos Gábor a hírek szerint csak a harmadik leosztás után volt képes megszólalni, s akkor ezt 
kérdezte partnerétől „ Szerinted ez hülye, vagy csak provokál? "
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8. leosztás. Általános mans. Osztó: Nyugat
A AD8763 A Nyílt teremben Pelikán 1 treffel indult, és
¥ 862 Gulyás 3 pikket licitált — ez lett a felvétel. Az
* D865 ellenjáték igen csúfos véget ért: nem akartam
* -____  lopásra indulni az ötös aduval, így a treff hatost

A KB ^  A 109542 tettem ki. Gulyás eldobott egy kárót a treff ászra
¥103 ¥ A93 éskáróthívottazasztalról,amitPelikánelenge-
♦ AB93 D ♦ 7 dett a dámához. Most kis pikk jött a kézből, és
A K109541--------------- A D862 ütöttPelikánbubija.Utolsólehetőségakáróász

A - lehívására—nem, treffet hívott. Gulyás lopott,
¥ KDB74 lehivta a pikk ászt (esett a király), kört hívott.
* K1042 Ütöttem az ásszal és adut hívtam, de ütött az adu
A AB73 dáma.aharmadikmenetkörbemégszíntkellett

adjak, akárcsak a negyedik menet treffre, amit a felvevő ellopott. A kétlapos végállásban két magas 
adum lopta el partnerem két magas káróját. Mivel a másik asztalon a két pikk elbukott egyszer, 
Hajdúék 5 IMP-t kerestek a leosztáson.

A második nyolc leosztás, amelyben a Nyilt terembenNikolitsTamás-Linczmayer Lajos ját
szott Hajdú Péter és Kelen Károly ellen, nagyon alacsony meccspontforgalmat hozott, így a 
félidőben Hajdú-Taurus 32-19 volt az eredmény.

A második félidőre a Zárt teremben Nikolits-Linczmayer játszott Gerő-Gulyás ellen, a Nyilt 
teremben pedig Dumbovich-Homonnay ült le Hajdú-Kelen ellen.

Az első két partiban megremegett Hajdú Péter keze.

17. leosztás: Általános mans. Osztó: Észak.
A 876432 Nyílt terem
¥ 10742 É szak  K elet D é l N yugat
* AD Kelen Hcmomqy Haját Durhnh
A A passz 1 ¥ 2a 2¥

A - £  A KB 109 2a 3¥ 3A 4a
¥ K93 Nv K V AD865 4 A kontra 5 A kontra
♦ KB 10983 y D ♦ 74 körpassz
A 10764 ___ ____  A 8

* Az élénk licitmenet végén Hajdú biztosabb-
* '  nak érezte a treff felvételt a pikknél, és milyen
* igaza volt! A másik asztalon a4 pikk kör indu- 

lásra egyet bukott a rossz aduelosztás miatt. Az 
5 treffben látszólag 11 ütés van— 7 treff és két

ász-dáma. Ehhez elég ellopni a kör indulást, lehívni a treff ászt, kört lopni, leaduzni és megadni a 
két impasszt, melyek a licit alapján elég jó eséllyel ülnek. Hajdú máshogy játszott, ami egy ideig 
szintén jó volt: ellopta a kört, megadta a káró impasszt, lehívta a káró ászt, kört lopott, majd 
harmadik káróját ellopta az adu ásszal. Most az asztalrólpikket hivott, de elég érthetetlenül kezéből 
az ászt tette, amit Dumbovich ellopott, és a felvevő később kiadott 2 pikket a kezéből.
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A következő leosztás ismét jópofa végálláshoz vezetett.
18. leosztás: K-Ny beliben. Osztó: Kelet

A 62 Ugye Nyugat lapját nézve nem gondolná az
V K10953 ember,hogya4kárófelvételtakőrszínfelüllo-
* A94 pásával fogj a elbuktatni Nyugat?
* 953 Észak Kelet Dél Nyugat

A KDB82 £ A 1095 Kelen Homonnay Hajdú Dumbovich
A B874 ^  k  V A.D62 passz 1 ♦ 1A
♦ D ^ d ' ♦ 1062 kontra 2 a 3* 3 a
* KD6 -----_----- 1 * B74 passz passz 4 a körpassz

* A73 A pikk indulást Hajdú megütötte, és vissza-
* - hívta. Ezt Dumbovich ütötte a bubival én a tí-
A KB8753 zesttettem,éskőrreváltott.Hajdúakirályttette
A A1082 az asztalról, ellopta az ászomat, ellopta a pikk

jét, és most, valószínűleg helytelenül, kört lopott, mielőtt a kezéből kis treffet hívott volna. Dumbovich 
ütött, kört hívott. Hajdú treff ász, treffet játszott, amit Dumbovich megütött (ez az ellenvonal 
harmadik ütése), és utolsó kőrj ét hívta. Ez lett a végállás:

A -

V 10 A felvevő pontosan tudta az elosztásokat, és
A A9 azadotthelyzetbenalegjobbesélyrejátszotta
A - treff tízest ellopta a káró ásszal, majd az asztal-

A 82 jj, A - ról kort hívott, és kézből az adu bubit tette. A
V - ^  K V " káró dáma megbüntette őt azért, mert korábban
A D D A 1062 egy fölösleges kör lopással kirövidítette magát,
A - ___ _____  A - és nem volt lehetősége az adu ász lehívására.

A - Tény, hogy a kör lopás révén pontosan ki lehe-
v - tett számolni az elosztásokat, a 4-4-es
A KB kőrelosztás enélkül is valószínűsíthető volt. A
A 10 másik asztalon a 3 káró felvétel szűrrel telj esült.

A mérkőzés atovábbiakban is igen alacsony meccspontforgalom mellett zajlott, és a 32. leosztás 
végén az eredmény 57:53 lett a TAURUS javára, ami győzelmi pontokban kifejezve 16:14.

A következő három forduló gyakorlatilag eldöntötte abajnokság sorsát, mert a TAURUS három 
nagy győzelmet aratott, és közel 30 pont előnnyel várta az utolsó 3 fordulót, majd az utolsó előtti, 
10. fordulóban a Matematikus csapat ellen aratott 18:12 arányú győzelemmel az utolsó mérkőzés 
eredményétől függetlenül már megnyerte a bajnokságot.

Homonnay Géza
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BRIDZS EB VILAMOURA
Harmadik fejezet

Folytatjuk a portugáliai EB-ről szóló, fejtörővel kombinált beszámolónkat. Ezúttal a 14.-18. 
fordulók leosztásait mutatjuk be. A jelzésrendszer természetesen változatlan.

1. ) Mit licitáljon Észak?
♦ 64 Ny É K D
¥ AK103 U
♦ D643 passz 1 ¥ passz 1 szán
♦ A73 passz ?

É

2. ) Mit licitáljonDél a negyedik helyen?
D

A AB108632 Ny É K D
¥ DB9 passz passz passz ?
♦ DB9
♦ -

3. ) Tervezze meg az ellenjátékot.
A D986 Ny É K D
¥ AB96 1 ♦ passz 2*
♦ K4 passz 3* passz 3 szán
♦ D l04 Ny É K D

~ A AK74 ¥8 ¥6 ¥D ¥K
E ¥ D +2 +4 *5 *A

K ♦ A632 ¥3 AD +7 *3
________ * B975 Aó ?

4. ) Az 1 szán 15-18 pont. A partner treff kilencese a megállapodás szerint vagy a treff színben 
jelez érdekeltséget vagy Lavinthalj elzés (pikket kér) vagy lapszámjelzés (páratlan). A megfejtésnél 
takarja le akiosztást!

A D10 Ny É K D
¥ 976 passz passz 1 szán
♦ KDB842 2¥ 3¥ passz 3 szán
*43

A A98 -T-----  Ny É K D
¥ DB8532 E ¥D ¥6 ¥10 ¥K
♦ 3 Ny *3 aK a7 ♦ 10
* A106 ________  ? +3 *9 *D

a. ) Hogyan tervezi az ellenjátékot?

b. ) Tételezzük fel, hogy nem a kör dámával hanem a kör kettessel indult a 3 szán ellen, minden 
egyéb változatlan. Hogyan tervezi az ellenjátékot?
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c. ) Lehívja a pikk ászt, a partner a kettest a felvevő az ötöst teszi. A megállapodás szerint nagy 
lap kér. Mit hív?

d. ) Gondolt arra, hogy ha a partnerénél a * KB72 van akkor nem teheti a hetest mert a felvevő 
hatosa magasodik. Tehát mit hív?

5. ) a.jTervezze meg a felvevőjátékot.
A B973 N y É  K D
V D542 passz 1 ♦
♦ 82 kontra Ív lA 24
* AD7 2a 3a passz 44

É passz passz passz
D N y É  K D

A A VK V2 V3 V7
*7 AK a3 a5 aA
♦ KDB10953 44 48 4A 43
* 10964 47 42 46 4K

b.) Kézből a treff kilencest hívja amit kelet üt a királlyal és treffet hív. Hogyan tovább?
6. ) Az 1 szán indulás 16-18 pont. Mit hív a pikk dáma ütés után?

A 10643 N y É  K D
V K2 1 szán
4 D96 passz 2* passz 2v
A K982 passz 2 szán passz 3 szán

A D97 -----7-----  N y É K D
V B753 E 42 46 45 4 10
4 B82 Ny 48 4D 43 47
A Dl07 ________ AD a 3 a 5 a b

7. ) Általános beli. Tervezze meg a felvevőjátékot.
A K9654
V AB852 N y É  K D
♦ B85 passz passz 2v 34
* -_____  passz 3 A passz 4 a

É passz 44 passz passz
D passz

A N y É  K D
*6 v2 v3 vK

4 AKD1073 
A D873
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8. ) Tervezze meg a felvevőjátékot.
* 3 Ny É K D
V A9 passz
* K.10753 2* 3a passz 3 szán
A AKI 064 passz passz passz

E
D Ny E K D

* A98652 *1 *A
.K B  * „  *
« D96 ’ 10 ’ A ’ 4 ’ 3
+ 3

9. )Készítsenjátéktervet.
A 9874 Ny É  K D
v AB52 1 ♦
+ B4 passz Ív passz 2*
* A104 Passz passz passz

----- f ----  Passz
p  Ny É K D

---------------  AA A4 a 3 a 5
* 0 5  AK * 7  a 6 a D
v 7  A2 a 8 AB 42
* AK852 A3 *A +2 +5
* 08765 AK *4 aB *D

A l O  A 9  a 9  ?

10. ) Általános mans.
* D10732 óy 5 Ny E K D

K Ív 1a passz passz
________ A AB543 kontra passz ?

a. ) Mit licitál Kelet lapj ával Nyugat sorvégi kontráj ára ?

b. ) A két treff licitjére a partner három kört mond. Most mit licitál?
c. ) Ha három szánt mond, Dél a pikk nyolcassal indul. Készítsen játéktervet.

A K6 A D10732 Ny É K D
V AKB986 ^ k  V 5 1V 1A passz passz
♦ AB4 1 " ♦ 53 kontra passz 2* passz
A K8 ________ A AB543 3 V passz 3 szán passz

passz passz
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11. ) Hogyan folytatná a felvevőj átékot?
A D97 Ny E K D
¥ B1073 1 szan
y K76 passz 3 szan passz passz
* AB2 Passz
----- r-----  Ny E K D

*5 4*2 *K *4
-----------  +7 *B +3 *6
AB63 v5 y3 *6 vA
V AKIM *8 v7 *6 VK
* AB3 v9 ¥B *2 v4
* 1064 *8 v 10 45 vD

12. ) Tervezze meg az ellenjátékot.
A 87543 Ny É K D
* '03 passz passz 4y passz
* 10743 passz passz

A8
A AB962 £ Ny É K D
* B Nv AD a3 a8 a9
♦ KD65 *
♦ 753 ------------

VILAMOURAIII. elemzések
1.) Mit licitáljon Észak ?

A 64 Ny É K D
v AK103 U
* D643 passz 1V passz 1 szan
* A73 passz ?

A K987531 ^ A AB2
y Bg4 ^  y 752 Valamilyen módon a pikk fogás hiányát ki
♦ 105 ^3' K ^ g-j2  kell tudni deríteni. Az egész EB-re jellemző
£ BIq p * D984 volt,hogyakétségesháromszanfelvételeknagy

^ D1Q része buktatható volt. Nagyon sok három szánra
v Q9g csábító lapban volt egy fedetlen szín. Vélemé-
* AKB 8 nyem szerint válogatott partik voltak rengeteg
^ £652 buktatóval. Vad elosztások, sok problémával.

Aki egy pillanatra lazított egy egy ártalmatlan
nak tűnő partiban általában ráfizetett. A sok probléma elősegítette, hogy a tudásbeli különbségek 
jobban megmutatkozzanak, de sok esetben csak a szerencse döntött.
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z. I Mit ncitanon uei a negyeaiK neiyen:
A D5 Ny É K D
¥ K I064 passz passz passz ?

I  DB63 A negyedik helyen 11 ponttal valószínűsít-
^  ________  hető, hogy 10 pont körüli lapja van mindenki-

^^22 É y 875 nek. Mivel csakis a pikk gémben van fantázia (a
♦ AK6 Ny K ^ 8732 3 szánt nem passzolnánk le) mondjunk négy

„ D pikket azonnal. Nem valószínű, hogy megkont-
* ' 3 ~ J * rázzák, de az adott partiban azt sem fogjuk bán-

^ m. Figyelemre méltó, hogy a három passzos lap-
ból kettővel (azazNyugat lapjával is) teljesít
hető a négy pikk.

3. )Tervezzemegazellenjátékot. Nv É K D
. 1 ♦ passz 2*v AD96 ^passz 3* passz 3 szán* K4

* D104 Ny É K D
A 532 I  A AK74 *8 ¥6 ¥D ¥K
¥ 87532 N  R ¥ D A2 *4 a 5 a A
♦ D875 y D ♦ A632 *3 *D +7 *3
♦ 2 ___ ____  * B975 *6 ?

* ^ ® Arra nincs remény, hogy a partner a pikk ti-
* ^ ^  zessel üssön mert akkor a felvevő a kilencest
* ® ̂  hivta volna. Az viszont szinte biztos, hogy a
+ AK863 pikk bubi ütés után a parti nem buktatható. Ütni

kell a pikk királlyal és káró ász káró hatost játszani, nyugat negyedik káró dámáj a reményében.
4. ) (Takarja le a kiosztást!) Az 1 szán 15-18 pont. A partner treffkilencese a megállapodás szerint 

vagy a treff színben jelez érdekeltséget vagy Lavinthal jelzés (pikket kér) vagy lapszámjelzés 
(páratlan).

Ny E K D
^ 10 passz passz 1 szán
v 976 2¥ 3¥ passz 3 szán
* KDB842 Ny É K D
A 43 ¥ü  ¥6 ¥ 10 ¥K

A A98 £  I A 7432 43 4K 47 4 10
¥ DB8532 N " K ¥ 10 AA a 3 A9 aD
4 3 y D 4 97 a A A 10 A2 a 5
A A106 ----- - -----  A KB9872 a.) Hogyan tervezi az ellenjátékot?

A KB65
y ^ 1̂ 4 b.) Tételezzük fel, hogy nem a kör dámával
4 A1065 hanem a kör kettessel indult a 3 szán ellen, min-
+ den egyéb változatlan. Hogyan tervezi az ellen

játékot?
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A kör kettes indulás ugyan látszólag kedvezőbb az ellenvonalnak de könnyen gondatlan 
ellenjátékhoz vezethet, mivel a „biztonságos” kör hívás szinte automatikus. Ha a kör dámával 
indultunk a további kör hívás lehetőségét elvesztettük. Az ellenjáték további elemzéséhez 
feltételezzük a kör kettes indulást. Mikor tudjuk buktatni a felvételt? A partnernek elvileg 4-6 
pontos lapja van. Ha a partnernél a káró ász van, a felvételt nem lehet buktatni (mert magányos 
kőrje van). De a felvevő játékából egyértelműen látszik, hogy káró ász nála van. Ha nem lenne 
nála a káró ász, kárót kellene hívnia (ha Nyugat lapja *98 VDB852 4A7 + B1062 lenne vagy 
Keletnél lenne a káró ász és a magányos kör tizes eljátszaná a terített felvételt). Tehát a felvevő
nél van a káró ász, nyolc ütése van és ha üt egyet valamelyik fekete színben teljesít. Ezért a treff 
dámát megütjük. Az a kérdés, hogy treffben vagy pikkben keressük a buktatást. A buktatáshoz 
vagy az ábrán látható treff felszerelést vagy legalább 4KB72 -t kell találnunk a partnerünknél.

c. ) Lehívja apikk ászt, a partner a kettest a felvevő az ötöst teszi. A megállapodás szerint nagy 
lap kér. Mit hív ?

d. ) Gondolt arra, hogy ha a partnerénél a 4 KB72 van akkor nem teheti a hetest mert a felvevő 
hatosa magasodik. Tehát mit hív? A pikk ász lehívás nem oldotta meg a problémát. Elemezzük 
a partnerünk gondolatmenetét. A felvevő a kör indulást (nagyon helyesen) a vK-lyal ütötte. 
Tehát nálunk vagy V ADBxxx-t vagy vDBxxxx-t feltételezhet. A partner számára azonban csak 
a vDBxxxx érdekes. Tételezzük fel, hogy a lapja4KB72 V10 ♦ 765+B9875. A 47-es mutatja 
a pikk érdekeltséget. Az treff hí vásba azonban a * 5-t és nem a zavarkeltő *9-est tenné hiszen 
akkor szinte automatikusan pikk hivást kapna. Tehát ne hagyjuk magunkat becsapni és hívjunk 
treffet. Kelet biztosan tudja: a felvevő azért hívja a treffet, hogy minket lebeszéljen a treff 
hívásról, azt is kitalálhatja, hogy a felvevőnek csak teljesen reménytelen treff felszerelése lehet 
*Dx vagy * 10x(x). (Ha*Dxx lenne nála, nem hívná meg a szint mert lehet, hogy Kelet soha 
sem kerülne ütésbe, lehet, hogy Nyugatnál harmadik treff magasfigura van, ezzel szemben 
Nyugatnál leheta*AKB9). Ha a felvevőnél 4 Dx lenne megtehetné hogy a treff királyt teszia 
második helyen, de ha a partnernél dubló *AD-t talál, ez a játék blokkolja a treffet. Kérdés 
azonban, hogy 4 AD-val a partner fel tud-e nőni a feladathoz és treff ásszal ütni a hívást majd a 
treff dámát hívni. A legfőbb tanulság az, hogy kétséges helyzetekben az ellenfél hívása esetén is 
a hívott színre vonatkozó kérésnek kell prioritást adni.

5.) a.) Tervezze meg a felvevőjátékot.

4 0973 AT ó v  r\
V D542 Ny E K D

82 Passz  1 ♦
. „_ kontra Ív 14 24

4 KD64 ----- 7----- 14 10852 34 paSSZ 4
VAK10 E VB9863 P^sz passz passz
♦ 74 Ny K , A 6  Ny É  K D
4 B852 D *K3-----------  4K 43 45 4A

^  44 48 4 A 43

4 KDB10953 47 42 46 4K
4 10964 b.)KézbőlatreffkilencesthívjaamitKelet

üt a királlyal és treffet hív.
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Hogyan tovább? A végállás: kézben 4B10 4 106 az asztalon 4B ¥D +A és Nyugatnak már 
az utolsó előtti adura a *D ¥A *B8-ból dobnia kell. Aki először a treff dámával ad impasszt, az 
treff visszahívásra elbukj a a felvételt.

6. ) Az 1 szán indulás 16-18 pont. Mit hív a pikk dáma ütés után?
4  10643 N y  É K D
¥ K2 1 szán
4 D96 passz 2* passz 2v
* K982 passz 2 szán passz 3 szán

4 D97 p 4 K52 N y É K D
¥B753 N K ¥ 964 ¥2 46 45 ♦ 10
♦ B82 y D 4 543 48 4D 43 47
4 D107 ------------ 1 * AB63 *D 43 45 4B

* ^n^ins A felvevőnél 4ABx vagy 4KBx és
¥ AD 108 4 AKI 07 van. A treff és káró színekben, ha
* pikk ásza van 5-6, ha pikk királya van 6-7
* pontja kell, hogy legyen. Ennek megfelelő

en nála van még egy ász és vagy a kör dáma vagy a treff bubi vagy mindkettő. A partner káró 
hármasa treff érdekeltséget mutat, tételezzük fel tehát, hogy a kör ász a felvevőnél van. 
Annak az esélye, hogy a felvevőnek van a kör dámája is, kb. 75 százalék. Ha 4KBx-ja van, 
100 százalék, ha 4ABx-ja van, 50 százalék. Passzív ellenjáték esetén a felvevő kiad még 
egy pikket és kilencet üt. Treff dámát kell hívni és a treff tízes ütés után kárót.

7. ) Általános beli. Tervezze meg a felvevőjátékot.
4 K9654 N y  É K D
¥ AB852 passz passz 2¥ 34
4 B85 passz 34 passz 4*
4 - passz 4 4 passz passz

4 Dl087 £  4 A3 passz
¥ 6 nv K v Dl09743 N y  É K D
4 954 d 42 ¥6 ¥2 ¥3 ¥K
4 AB654 ----- ------  4 KI092

^ B2 A beliben Keletnél biztosan hatos kör van
y K (¥D10973kevéslenne).Lekelllopnihárom
4 AKD1073 treffet az asztalon, kőrlopással (magasan lop-
* D873 va) kézbejőve, majd a treff dámát eldobni a

kör ászra. Ezt Nyugat lopja. Ha treffet hív 
leaduzunk, ha pikket hiv el lehet találni, hogy Keletnél van a pikk ász.
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8. ) Tervezze meg a felvevőjátékot.
*3 Ny É K D
V A9 passz
♦ K10753 2a 3a passz 3 szán
A AKI064 passz passz passz

A KDB1074 T a - Ny É K D
v 102 N K * DB8754 aK a3 v5 aA
♦ 84 y„ ♦ AB2 a8 aK aA a6
+ 972 ________ 1 + DB85 vlO vA v4 v3

A A98652 Meg kell adni az impasszt a káró bubi ellen.
* K63 A szélsőséges pikk elosztás miatt ez jobb, mint
♦ D96 50 százalék esélyű. Ha Nyugat üt a bubival ak-
* 3 kor is csak egyet bukunk mert a treff királyra 

eldobható a blokkoló káró dáma. Ha Nyugat kimutat, lehívjuk a káró dámát és kör király kis kört 
hívunk, majd ha erre mód van a treff király ütés után kis kárót az egy bukásért.

9. )Készítsenjátéktervet.
A 9874 Ny É K D
V AB52 1♦
* 84 passz Ív passz 2*
+ A104 passz 2 ♦ passz passz

A AK102 ----- 7-----IAB63 Passz
V 1084 E VKD963 Ny E K D
♦ D73 Ny K A 1092 *A *4 *3 * 5
+ K93 |} |+ B2 *7 *6 * D

^ Q5 *2 *8 aB 42
y 7 *?»3 4íA *2 4»5
♦ AK852 * K *4 +B * D
+ D8765 * 10 *9 ?

Treffet kell dobni. A treff szín blokkolása miatt a felüllopás nem jó. Kelet csak adut vagy kört tud 
hívni.

10. ) Általános mans.
A AB954 Ny E K D
y . 1V 1A passz passz
y D762 kontra passz 2* passz
* 9752 3 V passz 3 szán passz

A K6 ----- :-----  A D10732 Passz Passz
EV AKB986 * 5 Dél a pikk nyolcassal indul.

♦ AB4 Ny K ♦ 53
+ Kg D * AB543 a-) Mit licitál Kelet lapjával Nyugat sor-

A g végi kontrájára?
V Dl 07432 A passz általános mansban jó licit. Aki a sor
♦ KI 098 végén kontrázik, fel kell készülnie arra, hogy
+ q | q partnere esetenként bennemarad a kontrában.
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Ha lapja erre nem jó (szinhiánya van, nagyon szélsőséges az elosztása, stb.) más licitet kell válasz
tania. Ebben a partiban hét asztalnál játszottak 1 pikk kontrát, (hat asztalnál három, egy asztalnál 
négy bukással).

b. ) A két treff licitjére a partner három kort mond. Most mit licitál? A 3 szán jó licit.
c. ) Ha három szánt mond, Dél apikk nyolcassal indul. Készítsen játéktervet.
A pikk nyolcast le kell fedni a pikk királlyal. A játék további menetére vonatkozóan nincs 

egyértelmű javaslatom. A 3 szánt 24 asztalon játszották és csak 10 asztalon teljesítették. Ez volt az 
egyik legszélsőségesebb eredményeket produkáló parti. Tizenkét Nyugat játszott kör felvételt, 
ebből kettő teljesített (2v+1 ill. 3 ¥=). A két legszélsőségesebb írás NY 5 ¥ kontra-6 =+1400 és 
É! 6 * kontra -7=-1700 amit az angolok buktak a portugálok ellen licitfélreértés miatt. Egyébként 
54 asztal játszotta a partikat amikor a női és nyílt verseny egyidejűleg folyt.

11.) Hogyan folytatná a felvevőjátékot?

♦ 097 Ny É K D
¥ B1073 1 szan
* ^ 7() passz 3 szan passz passz
* AB7 passz

A A1042 ------------- A K85 fly É K D
* 985 É * 62 *5 *2 *K *4
* 4 Ny K ♦ Dl 09852 * 7 +B +3 +6
* D9875 D ♦ K3 v5 v3 v6 *A

* ¥8 ¥7 ¥6 ¥K
¥ AKD4 *9 *B 42 ¥4
♦ AB3 *8 ¥ 10 ¥5 ¥D
* 1064

A dobásokból úgy tűnik, hogy Nyugat tartja a kárót tehát szingli vagy dubló pikkje van. Ha ez 
igaz telj esen veszélytelen kézből pikket hívni és ha Nyugattól nem j ön pikk magasfigura rátenni az 
asztalról a dámát. Ha Kelet üt és pikket hív akkor sem bukhatjuk el a partit. Kérdés hogy milyen 
káró felszerelésből dobott kettőt Kelet. Négyes vagy ötös kárója nem lehetett mert egyrészt ezzel 
szűrt adhat esetleg beletömheti a partit (pl. ha Nyugatnál dubló DB van), másrészt nyugodtan 
dobhatna az ötös vagy négyes pikkjéből. Hármas vagy rövidebb káró lehet nála de ekkor azt 
feltételezzük, hogy a legalább hatos hosszúságú pikkjéből egyet sem dobott és mindezt azért, hogy 
rábeszélje a felvevőt, hogy a káró dámát a partnerénél keresse. A fentiek alapján kizárásos alapon 
hatos kárót kell nála feltételeznünk és káró impasszt adni.
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♦  4> V A

_________ MI_______________ ŐK____________

ÁLLAMI NYOMDA
Részvén y társaság

1102 Budapest, Halom u. 3. Tel.: 2 6 0 -{5 3 5  
Leporelló és Nyomtatvány Üzlet Tel.: 260-0904  Fax: 2 6 0 -6 1 2 7

^  ^  A  •  Üzleti nyomtatványok
U  •  Számítógépes leporellók

•  Részvények, kötvények, jegyek,
7 SZÁN A NYOMDAIPARBAN utalványok

• Reprezentatív megjelenésű 
nyomdai termékek

•  Plakátok, képeslapok

12.) Tervezze meg az elleniátékot.
* 87543 Ny E K D
v 1Q3 passz passz passz 4v
* 10743 passz passz
^ A8 ,

*AB962|------:----- |*D 10 Ny E K D
»B E ¥ 976 ♦D 43 48
♦ KD65 y ♦ AB82 Adut kell hívni. A pikk és káró ütéseinkkel
« 7 c t  ^  •  K R 1 0 6J J ------------ * jnjj i uu várhatunk a treff ütés(ek) megmentése a sür-

_ gős. Ha Dél lapja *A ¥ADB8542 ♦9
V AKD8542 +D942, vagy *K ¥ AKDB8542 ♦ 9 *942,
* 9 csak a káró átütéssel, és aduhívással buktatha-
* tó a parti. Kelet segíthet megoldani a feladatot 

annál is inkább, hiszen lehetséges hogy Nyugat síkén volt körben. A lengyel Gavrá nem ütötte 
át partnere káró király indulását így beletömték a partit.

Lincztnayer Lajos
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Az ELTE VII. csapatversenye
Az ELTE rektorának és az FDSZ titkárának anyagi támogatásával a Kazinczy utcai aulában 24 

csapat részvételével 1995. október 28. és 29-én rendezte meg az ELTE VII. csapatversenyét. Az 
esélyes csapatok kerültek a dobogóra. A rendező BEAC a 13. helyet szerezte meg.

Most két leosztást mutatok be a versenyről.

Általános beliben 4pikk - 4 szán - 5 pikk - 6 pikk licit után a következő lapokból kell indulni: a 87, 
vK743, ♦ B1074, *982. A felvilágosítás szerint az 5 pikk 2 ászt (az 5-ből) és az adu dámát 
jelentette. Partnerem az aktív kör hármas indu
lást választotta. A természetes káró bubira a parti * 8,
elbukik. Azindulólapja:*AKDB53,v6,♦ 852, ¥ AB94,
*D74, az asztal lapja: *109642, VAB104, ♦ AKDB,
♦ A6,*AB. volt. A másik asztalon nem vették * AK63.
fel a szlemet. ------------

É
D

A másik partiban 6 kárót játszottam: => * ADB52,
V K863,

Aszinglikárótízesindulásutánlejátszottam ♦ 9874,
a fej ütéseket és utána keresztbeloptam a partit. * -
A másik asztalon 6 szánt vettek fel, mivel a kör 
impassz ült és 3-2 volt a kör elosztása, igy telje
sítették.
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Esték az Orfeumban
(Az őrület nem ok a játékjog felfüggesztésére)

2. Minek nevezzelek?
A xx 
¥  X X

♦ Dxx
A AB9xxx

ADBx T a x
¥ABxx '  ¥ KD1 Oxxx
♦ B10xxx4 ^ aAx
A „.......” Ia KDIOx

A AK109xxx
¥  X

♦ Kx
♦  X X X

É K D Ny
passz 1 ¥ 3 a 4¥
4a 4 szán 5a x
passz

Támadás: Káró négyes.
N y É K D

1 a4! ax aA ax

2 AX AX Ax  A K

3 AX AX Ax AA
4 AB Ax ¥ x a K
5 ¥xü +A Ax Ax
6 AD!!! AK ¥ x ¥ x

Nyugat színt vétett!

Eredmény: +800 helyett -850
Szunyókálni természetesen nem tilos, csak 

beliben, kontrázott partit játszván nem éppen 
ajánlatos.

A következő játszmát már a párosversenyen 
vették kezükbe aj átékosok, s tekintettel a vég
eredményre, igazán megérdemli, hogy szere
peljen az 1995-ös év bridzs- annalesében:

Az alábbi két játszmát Györkös Imre ko
lozsvári játékostársunkjegyezte fel az Orfe
umban bizonyítván hogy alcímünk nem vé
letlenül került ezen írás második sorába

/. Ez jobban fizet
A Bx 
¥ AK8x 
A ABlOxx 
A Bx

a KIOxx T a ADxxx 
¥ DB7x .,  „  ¥ 109
♦ Dx K ♦ K9xx
A 8xx ________ A Ax

A xx 
¥ 6xx 
A XX

A KD109xx

Osztó: É, É-D beliben. A Licit:
É K D Ny 
lA lA passz 2 a 
x passz 3 A passz 
3 A passz passz 3 A 
passz passz 4 a  passz 
passz passz

Támadás: kör dáma.
Ny É K D

1 ¥D ¥A ¥ 10 ¥x
2 Ax a B ax ax

3 ax Ax AA Ax

4 Ax Ax AA Ax

5 AK Ax Ax Ax

6 ¥x! ¥x ¥9 ¥x
7 Ax!

A felvevő —jobb ötlete nem lévén—a hato
dik ütésben kiengedte Keletnek az ütést, aki 
megtalálta a gyilkos káró hívást. Eredmény: -2 
+200. K-Ny vonalon a 3 pikk telj esíthető, de ez 
a két bukás beliben jobban fizetett.
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1. forduló, 19. leosztás
A K1083 
¥ B87
♦ 9742
♦ 108

A 76 é  * A952
VK32 N K VAD94 
♦ AD103 o a K65
A AB62 ------------ A D3

A D l04 
V 1065
♦ B8
* K9754

A licit volt az, ami igazán ínyenceknek való 
csemege, a leosztás — mondhatni már szinte 
magától adódott. íme:

Osztó: Dél, K-Ny beliben
Ny É K D

passz
1 ♦ 2a! kontra 3a
passz passz 4 szán passz 
5¥ passz 6 a

Kelet gusztusos zsugát szorongat a kezében, 
s úgy véli, bár partnere a 3 pikkre passzolt, tehát 
viszonylag gyenge indulása van, a vonalon lesz 
elég elosztási és jól fekvő figurális erő a 
szlemhez..

Támadás: Pikk hármas.

A pikket üti az ász. Treff impassz, majd treff 
ász, kis treff, amibe Észak belelop a káró hetes
sel. A felvevő felüllopja a káró királlyal, majd 
háromszor aduzik, és öt káró, négy kör, egy pikk 
és két treffütéssel teljesíti a szlemet, ami egyéb
iránt ebben a kiosztásban mindig teljesíthető, 
de amit a pikk közbeszólás nélkül eszükbe sem 
jutott volna felvenni.

Zoller Róbert a párosverseny második for
dulójában viszont ezt a kiosztást tartotta feljegy
zésre érdemesnek:

A K9632 
¥ 73
♦ 765 
+ 653

A 105 ^ [a DB
¥ AB9842 N R ¥ K106
♦ 1083 y D ♦ AKD2
A A2 ___ ____ Ia DB109

A A874 
¥ D5
♦ B94 
A K874

Aliéit:
É K D Ny 
Argay Zoller

1 szán passz 4a* 
passz 4v passz passz
passz

*- transzfer körre

A felvétel ellen a káró négyessel indultam, 
amire a felvevő rátette az asztali tízest és ezzel 
ütött. Hozzálátott az aduzáshoz: lehívta az asz
tali ászt, majdkiskőrthívottakirályához, ami
be esett a dámám. A felvevő az eddigi esemé
nyek sikeres alakulásán felbuzdulva lehívta a 
három magas káróját, az utolsóra egy pikket 
dobva az asztalon. Ezt követően kihívta a treff 
dámát, hogy megadja az impasszt a király ellen. 
Én — még az előző parti hatása alatt — balga 
módon rátettem a királyt: 3 szűr. Erre nincs ma
gyarázat.

Amikor partnerem kinyitotta a szkórlapot 
megpillantottam Kelet lapjait és mentegetődzés 
gyanánt megjegyeztem: a káró indulás után 
mindig tudott volna ennyit ütni.

A helyzet értékeléséhez kanyarodj unk vi ssza 
az aduzás befejezéséhez.
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Topok és nullák
Negyedik csevely: sárkányok

Mottó: Én a dárdámat a dögbe beledöftem, uram, nem tehetek róla, ha túlélte
(Szent György imája)

Ezt a feladatot kellet megoldanom a Casino 
Orfeum versenyén, amikor egyszer csak szem
betaláltam magam egy régi sárkányommal: 

Osztó: Kelet, Észak-Dél beliben 
A 6

V AK764
♦ D952 
A 1063

É
D

A AK52 
y 83
♦ 84
A AK942

Nyugat Észak Kelet Dél
2 a * 3+

passz 3 y passz 3 szán
körpassz
*gyenge kettes (gyakran ötös szín)

Nyugat a pikk bubival kezdett, Kelet a né
gyest tette. Hogyan játssza Dél a felvételt? 
De előbb egy sárkány történeti visszapillantás!

Ekkor ez volt az állás:
A K9632
y -
♦ 76 
+ 653

A 105 £ A DB
* 8 9 8 4  N v  K  V 10♦ 83 y „ ♦ AKD
A A2 _______  A DB 109

A A874 
y D5
♦ B94 
A K874

A felvevő teljesen biztosra mehetett volna. 
Lemegy az treff ásszal az asztalra, majd káróval 
kézbe megy. Az utosló káróra eldobj a az asztal 
kis treffjét. Treff dáma.

A K.9632 
y - 
♦ -
A 65

A 105 -----t-----  A DB
y B984 E y 10
♦ - Ny K ♦-
A-  D I a DBIO

A A74 
y - 
♦ -
A K87

Ha lefedem, akkor ellopja, az adu tízessel 
kézbe megy és a magas treffekre eldobja a két 
rossz pikkjét. Ha nem fedem le,...

Z o lle r  R ó b e r t

A sárkányok az agy rejtett zugaiból törnek 
elő. Lehetetlen véglegesen elpusztítani őket. 
Ráadásul szükség is van rájuk. Veszélyérzet nél
kül senki sem lehet eredményes a bridzsasztal- 
nál. Húsz éve a Buttler-pároson szíven szúrtam 
az egyik legerősebbet, de most megint feltámadt, 
és ezúttal ögyőzött.
1975 A A63

y 754
♦ AK10 
A KJDB10

É
D

A 854 
y A98
♦ 765 
A A765

Nyugat Észak Kelet Dél
lA* passz lszan**

passz 3szan körpassz
* precíziós, legalább 16 pont
**8-10pont, egyenletes
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Ennél egyszerűbb kiosztás nincs. Mégis, a 
kör dáma kezdés után legalább egy percig bá
multam az asztalt. Láttam, hogy nyolc ütésem 
van vonalban, láttam, hogy a kilencedik meg
szerezhető, ha Nyugatnál van a káró dáma
bubi, de a sárkány ott duruzsolta: — Kell len
nie valami más megoldásnak, kell lennie más 
megoldásnak.

Hát igen, amilyen mélyen megsértődünk, ha 
kettős impassztjátszva bukunk, mert az összes 
figura rossz helyen van, annyira nehezen veszi 
rá magát az ember, hogy a teljesítést arra ala
pozza, hogy mindkét figura jól fekszik.

De egy perc küzdelem utánfelülkerekedtem. 
Ütöttem az ásszal, kárót hívtam a tízeshez: a 3 
szán teljesült.
1995: 4  6

¥ AK764 
¥ D952 
4  1063

4  B107 ^  4  D9843
¥ 1095 ¥DB3
¥ AKI 07 y „  ¥ B63
4 D975 ________  4 B

4  AK52 
¥83 
4 84
4  AK842

Kelet gyenge 2 pikk indulása után Dél he
lyén 3 szánt játszottam. A pikk bubi kezdést 
kihagytam, a pikk tízesre kört dobtam az asz
talról, és az ásszal ütöttem a kezemben. A nyil
vánvaló két pikk, két kör, két treff ütés mellé 
treffből valószínűleg tudok szerezni még ket
tőt. De mi lesz a kilencedik ütés?

Az idő telt, és nem találtam megoldást. 
Eszembe jutott a káró dáma: lehet, hogy min
den nagyobb lap Nyugatnál van. De a sárkány 
megint rámtört valahonnan: — Ki látott olyat

— sziszegte —, hogy valaki abból a színből 
akarjon ütni 3 szánban, amelyikből az aszta
lon negyedik dáma-kilencese van, a kezében 
pedig két kicsi?

Na de ha a másodikpikkre kárót dobok Észak 
lapjaiból, azután kis kört hívok a kézből és ki
csit kérek az asztalról is?! Kelet üt, és—mond
juk —pikket hív. Viszem a királlyal — az asz
talról káró!—, majd lejátszom az összes kört. 
Idáig jutunk.

4 -  

¥6
¥ D9 
4  1063

4  - T 4  D9

¥AK10 NyD K ♦ B63
4  D97  4  B

4 5

¥-
¥8
4  AK84

Északról jön az utolsó kör, Kelet és Dél ad
hatja, ami nem kell neki, de Nyugatnak nem 
könnyű a helyzete. Ha treffet dob, a dáma esik 
az ász-királyba: egy szűr. Ha a kárót, akkor a 
felvevő kézbejön a treffel, és kárót híva dáma 
felé. Kelet akkorsem kerülhetne ütésbe, hapart- 
nere az ász-király egyikétől vált volna meg. És 
láthatjuk, ha egyszer már ment a treff, Nyugat
ra semmi jó nem vár, ha neki kell újra bontania 
a színt.

Kelet az első kört megütve hívhatja a treff 
bubit, de Dél üt a kezében, lehívja a pikk ki
rályt (!) — kárót dob rá —, majd a körök jön
nek: Nyugat megint nem tudja ütésvesztés nél
kül elkerülni a treff kényszerhívást. Ha pedig 
Kelet kört játszik vissza, a felvevő lehúzza a 
köröket, treffel kézbe jön, és a pikk királlyal 
gyakorolja a végső nyomást Nyugatra.

Kelen Károly
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Egri csaták
Szerény létszámú mezőny gyűlt össze Heves székvárosában, hogy megmérkőzzön az Agria 

kupáért, jóllehet Eger városa sok kellemetességet kínál a látogatóknak. A tartózkodásnak sok oka 
lehetett, egyebek mellett talán az, hogy a három nap alatt lebonyolított verseny sok is, kevés is egy
szerre. A pénteki, első játéknapon csak öt fordulóra került sor, de a játék így is a késő éjszakába 
nyúlt, mert a rendezők igazán nem követelték meg a játékidő betartását. A másnap délelőtti négy 
fordulóhoz is majd’ öt órára volt szükség, vagyis sikerültjó hosszú ideig játszani, de ebbe a hosszú 
időbe csak kilenc forduló fért. Mindent összevetve a verseny mégis olyan volt, mint valami lóver
seny, amit a megszokottnál rövidebb távon, túlterhelt lovakkal futtattak.

Mindez mit sem von le aKelen-Hajdú, Széles-Kuttner összetételű csapatteljesítményéből, 
amely az utolsó fordulóban átgázolt az eladdig talán várakozáson felül j ój átékkal első helyen 
álló és egy ponttal vezető Vida-Lovász-Bárczy-Csehó alkotta együttesen, s 25-5 arányú győ
zelemmel utasította maga mögé az egyébként néhány más élj átékost is felvonultató mezőnyt.

A pároson az első forduló után Gál- Winklerkellős több, mint 70 százalékos teljesítménnyel 
vezetett, a„csak” 63 százalék körüli eredményt elértSzász-Tóthl. ésDienes-Csepeli párosok 
előtt, mindenki joggal hihette, hogy az első hely sorsa eldőlt. Ám, mint már annyiszor, most is 
kiderült, hogy a bridzsben sem lehet soha előre lefutott versenyről beszélni. A nemzetközileg 
is jegyzett pár a második fordulóban részben több hibával játszott, részben a mezőny áldozata 
lett, s így csak a második helyet szerezték meg. A Csepeli Dienes pár viszont jól játszott, s a 
sors is kegyes volt hozzájuk, így övék lett az első hely. A párosverseny második fordulóját 
(jóllehet magunkis két ajándékkal kedveskedtünk a végső győztes kettősnek) sikerült meg
nyernünk. Ebben jelentős része volt az inkább szerencsésen, semmint jól kiválasztott 
kontraktnak, némi ellenvonali segédletnek és Vida Mihály gondos, óvatos felvevőjátékának.

Általános mans, osztó: Dél. A licit:
4 109854 D Ny É K
* K764 14 kontra passz 1V
* 1097 passz lé  passz 2*
* 2 passz 24 passz 3 v

A AK762 4 D3 passz 5* passz passz
íz V B10852 kontra körpassz

♦ AD82 NyD K 4 65
* KD43 ___ ____  + A985

4 B
V AD93 Szerencsésen választottam, jóllehet va-
T lószínűleg a 3 szán inkább teljesíthető,
* B1076 mert Délnek a pikkek lejátszására (esetleg

egy ütés kiengedésével) nehéz sora lesz, 
nem tudja mindhárom színt tartani. Hanem 

azért választottam szerencsésen, mert Dél úgy vélte — nem éppen alaptalanul —, hogy a 
parti buktatható. De a minden bizonnyal legerősebb kör indulás helyett a pikk bubival 
kezdett. Kelet ütött, megadta a káró impasszt, lopott egy kárót, s kis pikket hívott. Dél 
belelopott és kárót hívott. A felvevő lopott a kezében, leaduzott, s már csak egy pikket 
adott ki. Az 550 pontot érő kis ajándék osztatlan topszkór volt.
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CSENGERY ÁRPÁD 
1897-1995

A csak néhány éve versenyző játékosok nagy része nem ismerte a versenybridzsezők 98 éves 
korában elhunyt doyenjét. Bridzs-múltja a háború előtti évekre nyúlt vissza. Az 1953-ban újrain
dult versenyéletbe a MÉLYÉPTERV csapat játékosaként kapcsolódott be, majd e vállalati együttes 
megszűnése után az Építők Műszaki Klubját látogatta hűségesen. Egész életvitelében található 
fegyelem és rendszerességnek a bridzsasztalnál i s való alkalmazása—ha kimagaslót ritkán is —, 
de rendszerint jó eredményt hozott a számára. Részese volt egy Országos Párosbajnokság-beli 
győzelemnek. így Országos Párosbajnokunkról emlékezve vettünk tőle búcsút november 7-én a 
F arkasréti Temetőben.

D. A.

Mi történt volna, ha Dél nem lopja el a második pikket, hanem kört dob? A felvevő üt az 
asztalon és kis kárót hív, lopván a nyolcassal. Most kör lopás következik az asztalon, majd pikk 
lopás a treff ásszal, s újabb kör lopás az asztalon. S immár csak két pikket tud magas aduival ütni 
az ellenvonal. De mi történik, ha Dél nem lopja a második pikket, s nem kört, hanem kárót dob? 
A felvétel akkor is teljesül. A felvevő most kis pikket hív és lop a treff nyolcassal. Dél felüllop
hatja, s kör hívással próbálj avítani a helyzetén. A felvevő most kicsivel lop az asztalon, kis pikket 
lop a treff ásszal, majd két menet adu után hivja a magas kárót és pikket. Vagyis pikk bubi 
indulásra az öt treff minden ellenjátékra teljesíthető.

És mi történt volna kör indulásra? Kelet most rosszul érzi magát. Kis aduval lop, pikkel a kézbe. 
A normális játék most a káró impassz, káró ász, káró lopás. Ezután kis pikk, és Dél dönthet, lop-e, 
vagy sem. Ha nem, és kört dob, akkor káró lopás a kézben, kör lopás kis aduval, pikk lopás a treff 
ásszal, s még üt két magas adu az asztalon. Ha viszont Dél eldobja utolsó káróját, akkor ismét új 
helyzet áll elő.

A 1098
¥ K76
* . K-Ny még nem adott ki ütést, de helyzete
* 2 reménytelennek látszik. De Kelet új tervet ko-

a K76  ;--  a - vácsol. Kis pikket hiv és lop a treff nyolcassal,
V- E ¥ B1085 amit Dél nyilván felüllop. Az adu hívással most
♦ 8 Ny K 4 ismét a teljesítést adná, kört kell hívnia. De me-
* KD4 D *A98 lyiket?Mindegy,innentőlreménytelenateljesí-

A . tés. Ha kis kört hiv, Kelet pikket dobván elen-
* D93 gedheti abban a reményben, hogy treffet hív-
* nak vissza. Üt a király, s akár kör, akár pikk,
* B 1076 visszahívásra a védők még egyet ütnek. Ha Dél

a dámát hívj a, a felvevő lopja, kis pikket hív, lop 
a treff ásszal, (amire Dél nyilván eldob egy kört), 

majd kiengedi a kör bubit eldobván az asztalról az utolsó pikket. Délnek még három aduja van. Az 
asztalnak kettő, a kéznek egy. Egy bukás.

L.P.
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XXXIII. MECSEK KUPA
A Vasutas Művelődési Ház Bridzsszakosztálya 

1996. január 4-7. között rendezi meg a 
XXXIII. Mecsek Kupa nemzetközi bridzsversenyt 

a Magyar Bridzs Szövetség rendezésében
A verseny színhelye:

HOTEL MEDITERRÁN 
(Pécs, / Dömörkapu)

P r o g r a m :
Január 4. (csütörtök) 17 óra: megnyitó, csapatverseny 
Január 5. (péntek) 16 óra: csapatverseny 
Január 6. (szombat) 15 óra: párosverseny I. forduló 

21 óra: Patton csapatverseny 
Január 7. (vasárnap) 930 óra: párosverseny II. forduló

16 óra: eredményhirdetés és koktél
N e v e z é s i  d íj: 1.600,- Ft csapatonként; 800,- Ft/fö; ifjúságiaknak 400.- Ft/fő. 

D íja z á s :
Csapaterverseny: a győztes 1 évig védi a MECSEK KUPÁT. I. dij 15.000,- Ft. 
Párosverseny: I. dij 20.000,- Ft
További pénzdíjak a nevezők számától függően és tárgydíjak.

S z á l lá s o k :
Hotel Mediterrán
1.800,- Ft/éjszaka félpanzióval (reggeli + vacsora), 2 ágyas elhelyezéssel
1 ágyas elhelyezésnél 2.400,- Ft/fő/éjszaka félpanzióval
Vasúti vendégszoba
550,- Ft/fő/éjszaka
S z á llá s f o g la lá s :
Bari Istvánné, 7621 Pécs, Anna u. 12. Telefon: 72/320-373, mh: 252-672. 

R e n d k ív ü l i  u ta z á s i  le h e tő s é g
Az időjárásra és a versenyzők kényelmére gondolva minimum 20 fő jelentkezése 
esetén a Mecsek Kupára külön I. osztályú kocsit indítunk Budapestről Pécsre.
A vonat 4-én indul 1240-kor Budapest Déli pu.-ról, visszafelé Pécsről eredmény- 
hirdetés után.
A vonaton párosversenyt rendezünk.
A vonattal utazók a HOTEL Mediterrán szállásdijjal (3 éjszaka), csapat és páros 
nevezési díjjal együtt 7.500,- Ft részvételi díjat fizetnek.
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János bácsi n yu g d íjb a  vonult
Keszthelyen dr. Szentpétery János, közismerten János bácsi, a Magyar Bridzs Szövetség ház

nagya nyugdíjba vonult, nem rendez több versenyt. Elege volt a sok macerából, a késve érkező 
bridzsezőkből, akik minden figyelmeztetés ellenére sem találják a helyüket a következőforduló
hoz. Talán senki úgy nem szereti ezt a játékot és a mihaszna játékosokat, mint ő. Nekem, mikor 
kezdőként tétován botorkáltam a Kőris utcai teremben, ö mondta meg, mit kell tennem, hová kell 
ülnöm. Jóságos egyénisége, élénk szelleme rányomta bélyegét a magyar versenybridzsre. Drága 
János bácsi! Köszönjük, hogy oly sokáig gondoskodtál rólunk, bridzsezőkröl. Kívánunk Neked 
hosszú életet erőben, egészségben, látogass el hozzánk minél gyakrabban, hadd' emlegessük, 
hogy Te és Jácint miként „ térítettétek el" a vonatot Marosvásárhelyre!

L o v á s z  P é te r

Keszthely 1995
Szeretne Ön párosversenyt nyerni?

Kedves Olvasó, miután a címben feltett kérdésre igennel válaszolt, azonnal hozzáláthat az alábbi 
feladathoz. ^ AKB976 A licitmenet:

V K85 K elet D é l N yu g a t É szak
4 33 passz 1 szán passz 2 V
4, 107 kontra 2 a passz 4 a

7 passz passz passz

^ ^ —  Kelet a treff királlyal támad.
^ P 2 A felvevő Dél helyén partnerem,Dumóovic/i
♦ AKD96 M iklós volt. A treffkirályt ütötte az ásszal. Pikk

ász, pikk király következett, a királyba esett a 
dáma.

Az asztal káró bubij át átütötte a dámával, lehívta a királyt és az ászt is, amire az asztalról treffet 
dobott. Az ellenvonalon elfogytak a kárók. Treff lopással az asztalra ment, ahonnan kis kört hívott. 
Kelet a kilencest tette, Miklós dámája vitte az ütést. Most bemutatott két magas kárót. Ez volt a 
teljes kiosztás:

A AKB976 
¥ K85
♦ B3 A topszkór 88 pont volt, a tizenhárom üté-
♦ 107 sért 81 pont járt. Nyugat, aki páratlan lapszá-

A 52 ; I A D10 mú kárót jelzett, még most is azon gondolko-
¥ 743 ^  ¥ AB1096 dik, hogy milyen indokkal tolhatná le partne-
♦ 872 K + 1054 rét, amiért nem robogott el a kör ásszal. Ha
A KDB63 _  * 542 Ön, Kedves Olvasó nem így játszotta volna a

A 843 partit, ne adja fel a reményt, hanem partneréül
¥ D2 Dumbovich Miklóst válassza és a győzelem
♦ AKD96 nem marad el.
a A98 K o v á c s  M ih á ly
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A bridzsaszta ln ál történt.

X  első helyen, beliben tíz rossz ponttal elindult. Majd mikor az ellenfél csendben felírta a 
topszkórt, partnere megkérdezte:„Mi késztetett arra, hogy ezzel a vacakkal licitálj? Mire a vá
lasz: Befizettem a nevezési díjat, licitálhatok, nem?

Visszapillantó

Graz egy serdülő szemével
Ez a hétvége jól kezdődött. Kiderült, hogy sem nekem, sem az öcsémnek nem kell péntektől 

keddig iskolába mennünk. Édesapám megkérdezte, hogy nincs-e kedvünk elmenni Grazba, ahol a 
hétvégén verseny lesz. Mondanom se kell, hogy volt.

A verseny kétnapos volt, először a hétfordulós csapatversenyt, második nap pedig a 2 x 18 
leosztásos párosversenyt bonyolították le a Graz közepén lévő hegy tetején levő kastélyban. A 
kilátás tényleg gyönyörű volt, csak a feljutással volt némi problémánk, mert a SchloBbergbahn 
karbantartás miatt nem működött, és így gyalog kellett felmásznunk a hegy tetejére. A csapatver
seny első fordulójában kikaptunk, de utána 5 fordulót zsinórban nyertünk. Az utolsó fordulóban a
11. helyen álltunk, de sajnos ezt már éjfél után játszottuk, és így öcsém és én is elfáradtunk. 
Kikaptunk, így 30 csapatból a 20. helyen végeztünk. Vigasztaló volt, hogy a csapatversenyt a 
Blandin, Jochen, Kaufmann, Kertes, Dumbovich, Kovács összetételű, kétharmadrészt magyar 
együttes nyerte. A csapatban az öcsémmel, Marjai Gáborral Bartis Béla, velem pedig apukám, 
Marjai György játszott.

Életem első külföldi párosversenyét vasárnap rendezték. Az első forduló legelső leosztásában én 
voltam a felvevő 3 szánban és a következő háromlapos végállás alakult ki:

♦ - A felvevő Kelet, Nyugat hív, a pikk négyes
V 10 hívásával Dél szorul.
♦ 87 Az első fordulóban 6. helyen álltunk. Én úgy
♦ - éreztem, hogy a második forduló rosszabbul

A 4 ----- 7 A- ment, de apukám mondta, hogy csak nyugi, még
v -  ^  V 4 ez is lehet olyan, mint az első. A forduló végén
♦ 4 Ny K * AD számolgattuk, hogy hányadikak lettünk. Végülis
*9  D * -  kétóOszázalékfelettiteljesitménnyelharmadi-

a  - kok lettünk. Az eredményhirdetésnél különdíj-
V - ként hatalmas tapsot kaptunk, amikor kimen-
♦ K10 tünk átvenni a díjat.
♦  10

Ez volt és talán ez lesz életem legszebb versenye. Örültem, hogy elmentem és ily en jó eredményt 
értünk el. Az ellenfelek is nagyon kedvesek voltak, mindig érdeklődtek, hogy hány éves vagyok és 
mióta játszom, én pedig—mivel nem tudok németül—apu segitségével megmondtam, hogy 14 
éves vagyok és júniusban tanultam játszani.

M a r ja i  P é te r
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Visszapillantó
Kelet-Magyarország Kupa 1995.

Ha beköszönt az ősz, akkor időszerű a Kelet-Magyarország Kupa. A versenyt az idén Nyíregy
háza rendezte meg a Helyőrségi Klubban 1995. szeptember végén.

A párosversenyen 33 pár, a csapatversenyen 14 csapat indult a sikeres szereplés reményében. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy a fővárosból, sőt Dunántúlról is érkező hazai versenyzők mellett 
Romániából (Nagykárolyból, Szatmárról, Kolozsvárról) is szép számmal jöttek: 6 pár (3 csapat), 
ugyanakkor sajnáltuk, hogy a kárpátaljai bridzsező barátaink most nem tudtak eljönni.

A párosversenyt egyenletes jó  teljesitménnyel (mindkét fordulóban 60 százalék feletti ered
ményt értek el) a Zöld-Széles pár nyerte. Nagyon jól ment az egrieknek, az egri „négyes fogat” 
párj ai vitték el a II.-III. dij at.

A csapatversenyen a Galim-Vaspharm (Zöld-Széles, Bíró-Gát) első helye nem forgott veszély
ben, mindvégig meggyőzően vezették a mezőnyt. Az első fordulókban a román csapatokkal vias
kodtak az első asztalon, később felnyomult az élmezőnybe a másik két fővárosi csapat is.

Apáros verseny II. fordulójában a 21. kiosz
tás a következő volt:

* 97532 A többnyire pikk színfelvételben (egy asztal-
y AB2 nál vállalkoztak 6 szanra) a két fekete király
y . elfogása a probléma.
+ 10632 Az a felvevő, aki izoláltan a pikk színt vizs-

A gálta, azt a valamivel több mint 50 százalékos
y 10985 * ' y 7643 pikk király esést választotta és csak 11-et ütött.
♦ DB1032 ' ^  « 98765 Aki mind a két fekete színt együttesen mérle-
m £874 ________ + gelte, az esélyeit tovább növelte és megadta

A ADB104 mindkét impasszt, most jól választott: 12-t ütött,
y j££) András Imre nem elégedett meg ezzel az alter-
y A14 4 natívával és játékával kb. 90 százalékra emelte a
* a q 9 ópikkteljesitésénekvalószínűségét. Akáródáma

indulást ütötte a káró ásszal, majd káró király, 
káró lopást játszott. Kör király, kör ász következett kör bubira eldobta vesztő treffjét és csak ezt 
követően próbálkozott a pikk impasszal. Miután tőlejobbról anyolcas érkezett, nyugodtan tehette 
a dámát: ha nem ülne az impassz és üt a pikk király, akkor is teljesít, mert Kelet kényszerhívásba 
kerül.

A mezőnyben 6 felvevő ütött 12-t.
S z a b ó  T ib o r  - Z a la i  L á s z ló
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Az MBSZ 1996-os Menedzsment-programja
1995 novemberében programot dolgoztam ki, amelynek megvalósítása révén — reményeim 

szerint— a versenybridzs professzionális sporttá fejleszthető, megtartva annak speciális társa
dalmi szerepét és jelenlegi arculatát. Az MBSz elnöksége a tervezetet jónak ítélte és Vikor Dánielt 
megbízta annak végrehajtásával— kiemelve, hogy a szükséges anyagi eszközöket az új technikai 
vezetőnek, magának kell előteremtenie, minthogy a szövetségnek a programra nincs fedezete. 
Vikor Dániel tehát kéri mindazokat, akik egyetértenek a programmal és megvalósításához akár 
anyagi, akár egyéb segítséget tudnak adni, vagy csak el szeretnék mondani véleményüket, fordul
janak hozzá a 2500-625-ös telefonszámon.

1. Áttekintés
A magyar versenybridzs magában hordozza a jelenkori magyar társadalom nehéz helyzetét, 

annak pénzhiányát, szervezetlenségét, morális válságát. Ezenkívül meg kell küzdenie a múlt árnya
ival is, hosszú ideig kifejezetten ellentét feszült apolitikai rendszer és abridzstársadalom között. 
Mindezek az okok miatt a bridzs, mint sport, hullámvölgyben van.

Mostanára azonban a helyzet megváltozott. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság legutóbbi, buda
pesti ülésén hivatalos olimpiai sportnak nyilvánította a játékot. Az 1994-es közgazdasági Nobel- 
díjat pedig az USA-ban élöHarsányi János professzor kapta az üzleti élet és ajátékelmélet közti 
szoros kapcsolat kimutatásáért. A professzor e kapcsolat legmagasabbrendű hordozójának a bri- 
dzset nevezi meg. Megnőtt tehát a bridzs társadalmi tekintélye.

2. Tennivalók
A. ) Fel kell venni a kapcsolatot a MOB-bal (megtörtént) és az OTSH-val. Segítségüket, anyagi 

támogatásukatkellkémi,valaminttámogatásukatabridzs fejlesztéséhez, publicitásának bővítéséhez.
B. ) A legnagyobb feladat abridzs „belopása” aköztudatba. A publicitást illetően kétségbeejtő a 

helyzet. 1995-ben a Gál-Winkler pár ötödik lettapáros EB-n. Lakatos Péter és jómagam harma
dikok lettek a Dubek kupán, az egyik legerősebb meghívásos nagymesterversenyen. A sajtóban e 
két eredmény egyikéről sem jelent meg semmi. A MOB és az OTSH támogatásán kívül fel kell 
használni saját kapcsolatainkat és anyagi eszközeinket is a sportág népszerűsítésére.

C. ) Szponzorok szervezése részben a válogatottak, részben a szövetség számára. Mivel a kezdeti 
időszakban nem lehet nagy összegű támogatásokra számítani, ezért a szponzorszervezőket csak 
komoly jutalékkal lehet érdekeltté tenni. Ennek reális mértéke vélhetőleg 20 százalék.

D. ) Lépéseket kell tenni, hogy a bridzs tantárgyként bekerüljön a felsőoktatásba és esetleg a 
matematika-tagozatos gimnáziumokba. Ezzel egyidőben meg kell kezdeni a technikai feltételek 
megteremtését: tankönyveket kell készíteni és meg kell bízni valakit a bridzs matematikai össze
függéseinek vizsgálatával és tananyaggá alakításával. Az én koncepcióm az, hogy a bridzset KÉSZ
SÉGFEJLESZTŐ tantárgyként kell tanítani olyan felsőoktatási intézményekben, amelyek gazda
ságtanhoz, joghoz, döntéselmélethez kapcsolódó tudományokat oktatnak.

E. ) Minél több fiatalt kell bevonni a versenysportba és ezért komoly anyagi áldozatotkell vállalni. 
A legjobb alkalmazható módszernek az látszik, ha az MBSz minden ifjúsági korú játékos tanfo
lyamdíjából részt vállal. Ez megtérülő befektetés, mert azok a fiatalok, akik versenyezni kezdenek, 
később visszahozzák a rájuk fordított összeg többszörösét. így biztosítani lehet, hogy a bridzsok- 
tatók motiválva legyenek minél több fiatal beszervezésére. Javaslatom ajuniorok tandíjának 40, a 
gimnazisták tandíjának 60 százalékát a szövetségnek kellene állnia.
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F.) Meg kell szervezni a bridzsoktatók képzését. Ennek első feladata a tematika és a tananyag 
elkészítése, vizsgarendszer kidolgozása, a beszervezés megtervezése és a szelekció normáinak 
lefektetése.

V ik o r  D á n ie l

*
Uj bridzskönyv a piacon!

Szó, ami szó, a hazai könyvpiac fölöttébb szűkölködik bridzstárgyú művekben, ezért különös 
öröm, hogy nemrégiben új kiadvány látott napvilágot. Sporttársunk, Nagyiván Gábor Bridzs
iskola című munkája a Merhavia Kiadó gondozásában jelent meg. A csaknem 320 oldalas, 
Kovács Zoltán emlékének szentelt könyv alapos munka. Kezdőknek szól, illetve azoknak a 
kezdő-haladóknak, akik csak nemrégiben ismerkedtek meg a játékkal, s elhatározott szándé
kuk, hogy tudásukat magasabb színvonalra fejlesztik.

A játék bemutatása az alapismeretek áttekintésével kezdődik, a szerző tehát a kezdet kezde
tétől, mintegy kézenfogva irányítja olvasóit a bonyolultabb, magasabb szintű régiókba, hogy 
a végén néhány mesterfogással is elkápráztassa a játékban immár otthonos olvasót. Könyvből 
persze bárki is aligha képes megtanulni bridzsezni, ezt a játékot művelni kell, az élőjátékban 
mindig több ismeret szerezhető, mint könyvből. De a Bridzsiskola anyaga hasznos kiegészítője 
az oktatóktól elsajátított tudásnak, és az asztalnál megszerezhető tapasztalatoknak. Talán csak 
annyi róható terhére, hogy a lapértékelésben túlzottan hangsúlyozza a pontszámítás jelentő
ségét, holott — mint tudjuk — néma birtokolt pontok, hanem az elvitt ütések hozzák a sikert. 
A könyvben örvendetesen kevés a sajtóhiba.

Mindent összevetve jószívvel ajánlható kezdőknek és haladóknak, bárha nem éppen olcsó, 
ára 798forint.

L .P .

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy bridzstársunk és barátunk, Nagy Ferenc — a szoká
sos hétfői bridzsversenyre igyekezvén — tragikus körülmények között elhunyt. A Miskolci 
Műszaki Egyetemen kezdett bridzselni, és a játék életének fontos részévé vált. Szigorúan 
korrekt játékos volt, aki előszeretettel foglalkozott elméleti kérdésekkel is. A fiatalokat 
mindig segítette, és szervezői tevékenysége folytán a miskolci bridzsélet a mélypontról az 
utóbbi években ismét emelkedni látszik. Kedves személyiségének emlékét szeretettel meg
őrizzük.

M is k o lc i  B r id z s  E g y e s ü le t

NAGY FERENC 
1941-1995
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F E L H Í V Á S
BRIDZS-TANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

Vikor Dániel nagymester a Magyar Bridzs Szövetség támogatásával bridzs-tanfo- 
lyamot rendez kezdőknek. A tanfolyam időtartama 8 hét. Ezt követi egy haladó tan
folyam, melynek időtartama szintén 8 hét.
A tanfolyam időpontja: 1996. február 5-től minden hétfőn 17~ óra.
A tanfolyam helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, II., Keleti Károly u. 37. 

(Marczibányi térnél)
A tanfolyam anyaga: Standard American licitrendszer, a felvevő- és ellenjáték alap
ismeretei, játékok, tesztek. A hallgatók a tanfolyamon Kovács Zoltán és Vikor Dáni
el tankönyveit használják majd.
A részvétel feltételei: A minimális létszám 16 fő, a maximum 48.
Amennyiben többen jelentkeznek, szervezünk egy másik tanfolyamot is.
A tanfolyam díja: 6.000,- Ft (az ár az ÁFA-t tartalmazza).
Az MBSz ifjúsági programjának jóvoltából ifjúsági játékosok (25 éven aluliak) szá
mára 3.000,- Ft. Középiskolások számára 2.000,- Ft.

A tanfolyam legjobb hallgatója visszakapja befizetett tandíját.

A legjobb ifjúsági játékosok lehetőséget kapnak az ifjúsági válogatott kerethez törté
nő csatlakozásra.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Vikor Dánielnél a 2500-625-ös telefonszámon, vagy 
a helyszínen február 5-én 17~-ig

MEGRENDELÉS
Megrendelem 1996-raaBRIDZSÉLET c. folyóiratot........példányban
Cím: Hermész-Parnasszus Bt.-BR1DZSÉLET, Budapest, 1165 Csipkés köz 7. 
Kérem, hogy a lapo(ka)t a következő címre küldjék:.............................................

Az előfizetési díjat, 1500.- forintot (külföldieknek 2000.- forintot) átutalom a Hermész- 
Parnasszus Bt -  BRIDZSELET számlájára, az OTP XVI. kér. Jókai u. 1/b alatti fiókjába a

11716008-20130305

számú számlára.
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Feladványok mesterfokon
Megoldások az első fordulóból

1. ) A B97
V A 6 D  Ny É  K
♦ A765 1. *A! * K  vA  * D
4. - 2. a2 46 a7! y7

A 1086 -------7----  A- 3. A8 a 9 aA! a 2
y -  E  y KJB10987 4 - *2! ♦ 10 a 5 a 3
♦ KDB109 N y  K  a 32 5. *3 a 8 a 9! y8
* K  D * D  6. A4 AlO a B! y9

A 5432 7. y6
y  D4
♦ 8 
+  A2

Treff az adu. Dél hív és nyolcat üt
2. ) A 7 D  Ny É  K

y B 7  1. y 8  y 9  yB  yK!
♦ 3 2.a. a4 +2 +K! *B
+ K85 2.b. AB! a 8 a7 a9

a 108 ^  A 9 3. y 6  * 2  y7! y2
y 9 ^  ^  y  K2 6 ütésbármilyen visszahívásra.
♦ 9 y D ♦ 72 2.) D  Ny É  K
+ 732 ----- - ----- + BIO 1. y 8  y 9  yB! y2

A DB 2. y 6  * 2  *K! +10
y  D 86 3. AB! a 8 a 7 a9
♦ 104 4. a D AlO y 7  *B
+  - 5. a 4 ♦ 9! +3 +2

Szanzadu. Dél hív és hatot üt. önimpassz.

3. ) A KB
y  K52
♦ 754 
■fc "

A 8 A D l 093 D  Ny É  K
y 10876 N  K  V DB9 1. *A! y 6  a B +D
♦ AKB y D ♦ -  2 - A2 a 8 aK! a3
+ - -------------l + D 3. y3  AB! a4 a9

a 42 4. yA! y 7  y 2  yB
y A43 5. *B! AK a5 AlO
A- 6. *10! y 8  a 7 y9

♦ a 4. ütésben káró hívásra is kétoldali! beszo-
Treff az adu. Dél hív és hetet üt. rítás áll elő
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1/2. D  N y É  K
1. 42 *10 4A! 4B
2. *4 ¥6 ¥D VB
3. *B! ¥8 ¥ 10 *10
4. *A! 4D 43 +K
5. *D!

egyoldalú beszorítás!
II/l. D  N y É  K
1. *B *D *K! *6
2. *4 ¥6 ¥Ö! ¥B
3. *B! ¥8 ¥ 10 *10
4. *A! *7 43 *K
5. *D!

kétoldalú beszorítás!
II/2. D  N y É  K
1. *B *D *K! *6
2. *4 ¥6 ¥ü! ¥B
3. *8 ¥8 ¥ 10! * v.♦
4. *B! * 7  43 4 v. ♦
5. 42 4 10 4 A! 4
6. 4 V. ¥

Bridzsklubok Budapesten
HÉTFŐ

XI. kér. Ecsed u. 13. (Tető Alapítvány)
klubvezető: dr. Zánkay Péter

(B 1-850-417)
45kezdés 17 (Mitchell párosverseny)

KEDD
III. kér. Kiskorona u. 7. (Óbudai Társas Kör)

klubvezető: Ludwig Katalin
( S 1-311-295)

45kezdés 17 (Mitchell párosverseny)

SZERDA
IX. kér Balázs Béla u. 35. (OSzH)

klubvezető Bozzai Péter
(B 1-533-524)

45kezdés 17 (Mitchell párosverseny)

XI. kér. Mészöly u. 1. (Excelsior klub) 
klubvezető Rásonyi György 

(B60-333-324) 
kezdés 18®̂  (Robber-bridzs)

PÉNTEK
V. kér. Eötvös u. 25.

klubvezető Ludwig Katalin
(B 1-311-295)

45kezdés 17 (Mitchell párosverseny)

XI. kér. Mészöly u. I. (Excelsior klub) 
klubvezető Rásonyi György 

(B60-333-324)
kezdés 18^ (Butler párosverseny)

4.) 4 K3
¥ D107 
4 A3 
+ -

4 D7 £ 4 96
¥ 986 Ny K ¥B 
4 D10 4 KB
* - ___ ____ * K.10

4 B84 
¥ - 
4 2
* ADB

Treff az adu. Dél hív ésmindent üt. 
Ml. D N y É  K
1. 42 410 4 A! 4 B
2. 44 ¥6 ¥D ¥B
3. 48 ¥8 ¥10! 46
4. *B! 4D 43 4K
5. 4 B  4 D  4K! 49
6. *D! ¥9 ¥7 *10
7. *A!
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Feladványok mesterfokon
Második forduló

Amint azt előző számunkban közöltük, a megfejtők a dicsőségért, valamint az Arvay Gyula 
termelte borért szállnak ringbe. Első díj 50, a második 25, a harmadik 10 liter bor. Kérjük, a 
megfejtéseket 1996. február 20-áig küldjék el a rovatvezető címére, de ne ajánlott levélben! A 
cím (helyesen):

Arvay Gyula, Pécs 7625 Nyíl u. 10.

5. ) A A 7.) A 10532
¥ - ¥ 5
♦ D108 ♦-
♦ K74 A K96

A 7 ------7------ A - A K97 ----- 7-----  A B864
¥ A64 E ¥ K ¥ - E ¥ 62
♦ - N y  K  ♦ k b 9 ♦ 109 N y K  ♦ B
♦ 862 P * D103 A B85 P a 4

A 2 A AD
¥ 753 ¥ 73
♦ - ♦ K7
♦ AB9 a 73

Szanzadu. Treff az adu.
Dél hív és 5 ütést visz el. Dél hív és 7 ütést teljesít.

6. ) A AD98 8.) A K97
¥ 54 ¥ -
♦ - ♦ A82
A 63 A K6

A- ------:-----|A -  A DB 10 ----- ;-----  A 2
¥ D962 É v B8 ¥ - É v D63
♦ D Ny K « B832 ♦ KDB Ny K ♦ 63
A KD8 D A 95 A DB D A 54

A - Á1
¥ K3 ¥ AK104
♦ K964 ♦ 4
A A4 A 32

Pikk az adu. Kör az adu.
Dél hív, és mind a 8 ütést megszerzi. Dél hív és az összes ütést elviszi.

Arvay Gyula
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19. NEMZETKÖZI BUDAPEST BRIDZS FESZTIVÁL 
1996. január 21-27., Duna Palota

IBBF
a Magyar Bridzs Szövetség rendezésében

NYITÓ PÁROS
21. vasárnap 17.00 óra két forduló
Nevezési határidő: 16.00 óra

VEGYESPÁROS
22. hétfő 16.00 óra 1. forduló

21.00 óra 2. forduló
Nevezési határidő: 15.00 óra

NYÍLT CSAPAT az
Inter-Európa Bank Rt. Kupáért

23. kedd 17.00 óra 1-5 forduló
24. szerda 16.00 óra 6-11 forduló
Nevezési határidő: 23. (kedd) 16.00 óra

NYÍLT PÁROS
25. csütörtök 18.00 óra 1. forduló
26. péntek 18.00 óra 2. forduló
27. szombat 13.30 óra 3. forduló
Nevezési határidő: 25. (csütörtök) 14.00 óra

DÍJKIOSZTÁS
27. szombat 20.00 óra

INFORMÁCIÓ:
Homonnay Géza Szappanos Géza

1122 Budapest, Csaba u. 24/a. 1121 Budapest, Árnyas út 38-40. D. cp.
Telefon: 155-3016 Telefon: 202-6980

MAGYAR BRIDZS SZŐ VÉTSÉG 
1502 Budapest, Postafiók 253.
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1996 évi versenynaptár
Június 15. Piliscsaba

Július 19-21. Százhalombatta

Augusztus 17-20. Tata

Augusztus 22-25. Balatonalmádi

Aug. 30. - Szept. 1. Soltvadkert

Szeptember 20-22. Gyomaendrőd

Szeptember 27-29. Debrecen

Október 5-6. Szekszárd

Október 26-27. ELTE csapat - Budapest

Okt. 31. - Nov. 3. ORFEUM Casino

November Eger

November 21-24. Keszthely

December 6-8. OPB Selejtező - 
Budapest

December 27. Dunaújváros

Január 4-7. Pécs

Január 21-27. IBBF-Budapest

Február 16-18. OPB Döntő - Budapest

Február 24-25. Ifjúsági Bajnokság -
Budapest

SeniorBajnokság-
Budapest

Március 8-10. Sopron

Március 30-31. COLONIA-Budapest

Április 12-14. Vidékbajnokság-Győr

Április 20-21. ELTE páros - Budapest

Máj us 2 - 5. Balatonkenese-EcoSoft
Május 9-12. Harkány

Június 1 - 2. Magyar Kupa Döntő
Budapest

Néhány külföldi verseny

Januári. Baden
Február5-ll. Piatnik-Wien 
Március 26-31. Kitzbühel
Április25-28. Aldrans (Innsbruck)
Május 22-26. Veiden
Június 5-9. Rust
Június 28-29. Pörtschach

Július 1-6. Bad Kleinkirchheim
Július 10-14. Gmunden
Augusztus 4-10. Loiben
Szeptember 20-21. Linz
Október 11. Burghausen
Október 12-13. Salzburg
November 1-3. Graz
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Eredménylisták, 1995. november - december

CASINO Kupa csapatverseny
1. IBE-NIMBUSZ 220 184

Jakab S.,Szappanos G., Szilágyi L.,Macskássy 
G.,HolyinkaP.,Koltai G.

2. Győr-Budalakk 195 94
Bánki Z. .Balogh Sz.,Kuttner Gy.,Széles Cs.

3. BÁRÁNY 184 78
Bárány,Kerényi,Bartis,Varga,Kisgyörgy

4. EcoSoft 184 68
Falus G.,Bódis Gy.,Kalmár Z.,Marjai 
Gy.,Szabó L.,Lévai F.

5. ARTEMIX3. 184 64
Hajdú P.,Kelen K.,Ormay Gy.,Siba G.

6. GERŐ 178 87
Gerő I.,Gulyás D.,Zoller R.,Argay Gy.

7. MEZEI 177 52
Mezei K.,Zimmer Cs.,Ribényi Á.,Harsányi 
J.,Honti L.

8. FÉSZEK 173 69
Gabos.Szalka,Földi,Zöld

9. T1MBUKTU 173 21
Talyigás A.,Talyigás R.Drasny G.,Tichy E.

10. TAURUS 167 37
Dumbovich M.,Homonnay G.,Kovács 
M.,Linczmaycr L.,NikolitsT.

11. DIENES 167 6
Dienes, Boros, Bamberger H.,Gramatikov

12. GYÖRKÖS 166 12
Györkös I.,Kovács Z.,Kálcsev A.,Fontana D.

13. GAL1M 165 7
WinklerG.,Vikor D., Szalay Gy.,Lakatos P, 
GálP.

14. M-ÁGNES BT 165 1
Harangozó L.,Vékony Gy.,Nagyiván 
G.,Kovács B., Stanca-VassG.

15. KERTES 163 -6
Kaufmann,Kertes,Vég,Vég,Bolgár,Csepeli

16. WELLNER 163 -6
Wellner P.,BlanczT.,Bozzay R.Guelmino 
S.,Bánki Zs., Pető Z.

17. KÖR DÁMA 153 -40
Welker J.,Bálint B.,Drasny J., Lovász P.

18. STOP 148 -41
Andrási M.,Kemény Gy.,Molnár L., 
RásonyiGy., Szabados J.

19. BUDHA 148 -58
Makay L.,Valet B., Tóth A., Szabó J.

20. ARTEMIXII. 146 -60
Gárdos G.,Bikki G.,Beck A.,Trencséni Á.

21. ARTEMIX I. 146 -56
Kerényi I.,LámGy.,Kovács T.,Fodor L.

22. PRIMO 145 -70
Oláh L.,Kőváry Cs.,Szóbél I.,Zach G.

23. CALARASU 144 -71
Calarasu R., Moraru R.,Capilncanu R.,Torna 
D.,Gall A.

24. EVERYBODY 144 -65
Lendvay D.,Tihanyi K., Dömyci G.,Dömyei 
Zs., Rózsa T.

25. SZÁLKÁI 132 - 117
Wiener G., Szálkái Á.,Hegedűs L.,Hegedűs 
R,Hegedűs G.

26. SIA95 108 -190
Ashley,Farkas,Lesch,Garami,Hunyadvári

CASINO Kupa páros (98 pár)
13. Holyinka-Jakab 2913,2 55,17
14. Hajdú-Kelen 2910,5 55,12
15. Vég-Kertes 2897,3 54,87
tj}> Dömvei-Dömvei______ 2896.7 54,86 _
\7. Topolyi-Cziffra 2895,3 54,84
18. Szász-Tóthl. 2877,8 54,50
19. Kaufmann-Osskó 2875,6 54,46
20. Éliás-Horváth 2863,6 54,23
21. Bálint-Drasny 2861,6 54,20
22. Argay-Zoller 2855,5 54,08
23. Koltai-Szappanos 2853,5 54,04
24. Gerő-Gulyás 2853,1 54,04
25. Harsányi-Szikrai 2851,9 54,01

1. Kovács-Dumbovics 3545,7 67,15
2. Winkler-Gál 3235,2 61,27
3. Csiky-Jónap 3209,8 60,79
4. Szilágyi-Macskássy 3181,8 60,26
5. Nyárádi-Nyárádi 3098,3 58,68
6. Drasny G.-Talyigás 3093,6 58,59
7. Andrásfai-Quitner 3018,8 57,17
8. Balogh-Bánki 3013,4 57,07

-Skx Árvay-Lovász 2994,3 56,71
Z  lOy Ragályi hp. 2972,0 56,29 .

T I  ’ Uabos-Szalka 2949,5 55,86
12. Gramatikov-

Bamberger 2914,3 55,20



38 BRIDZSELET

26. Bartis-Varga 2844,7 53,88
27. Györkös-Kovács/Ro 2827,5 53,55
28. Monori-Szőts 2816,1 53,34
29. Csepeli-Bolgár 2810,5 53,23
30. Lakatos-Vikor 2800,9 53,05
31. Ferenci-Nemes 2798,3 53,00
32. Földi-Zöld 2795,0 52,94
33. Marjai-Marjai 2787,7 52,80
34. Rcviczky-Barkó 2783,9 52,73
35. Trcnka-Kemény 2774,9 52,55
36. Kerti-Aczél 2761,1 52,29
37. Stanca-Vass-Kovács 2752,1 52,12
38. Gulcsik-Kádár 2750,7 52,10

ELTE VII. csapatverseny
1. MEZEI 162 100

Mezei,Honti,Ormay,Siba
2. HAJDANI 162 99

Csepeli, Dienes, Gulyás, Hajdú
3. MUHA 161 85

Rózsa,Dömyei,Lcndvai,Lendvai, Kemény
4. GÁL 159 90

Gál A.,Nagy I.,Nyárádi hp.
5. VASPHARM 154 64

Földi, Zöld, Széles, Kuttner
6. BONY 148 52

Madarász,Róna,Oláh,Maliasz, 
Székclyné,Szentmiklóssy

7. TÓTH 142 25
Tóth,Tóth,Valet,Varga T.

8. ARTEMIX 140 20
Kerényi,Gárdos,Bikki,Zách

9. MATEMATIKUS 139 30
Tamay,Andrásfai,Bánkovi,Quittncr, 
Razsó,Szabó S.

10. SZÜRKEBARÁTOK 137 15
Kovács,Argay,Mód,Tichy.ZolIcr

11. BEACKOKI 136 2
Kcrényi Á.,Iványi,Kovács B.,Kovács G.

12. BÉTA 132 -10

1. Fucik-R Manhardt 2969,6 64,67
2. Smederevac- 2826,8 61,56

Trampisch
3. Simon-S. Wcmlc 2824,8 61,52
4. Dumbovich- 2737,2 59,61

Harsányi
5. A. + S.Gloyer 2717,1 59,17
6. L. Geretsegger-Pfeil 2683,0 58,43
7. Lakatos-Winkler 2681,2 58,39

39. Hcrczegfalvy-
Varsány 2738,3 51,86

40. Kerényi-Lám 2736,2 51,82
41. Kuttner-Szabados 2736,2 51,82
42. Homonnay-Nikolits 2734,8 51,80
43. Söpkéznc-Jónás 2710,6 51,34
44. Beck-Trencséni 2708,3 51,29
45. Blancz-Wellncr 2707,4 51,28
46. Boros-Dienes 2703,4 51,20
47. Mezei-Honti 2700,3 51,14
48. Hittmann-Erdős 2692,6 51,00
49. Liska-Lukácsi 2682,0 50,80
50. Balázspiri-Kállay 2660,2 50,38

Zempléni hp.,Bcck,Trencséni
13. BEAC 131 -11

Poór, Bálint, Hámori, Friss
14. BÁRCZY 131 -16

Bárczy,Vida,Csehó,Balázs
15. FERENCI 130 -21

Zwada,Ferenci,Nemes,Kapcsos
16. OPAL 127 -31

Éliás hp.,Vörös,Forgács
17. MORGO 127 -19

Bánki Zs.,Bíró L,Demeter,Bozzai
18. SZONÁTA 126 -34

di Gleria, Vajda,Székely,Székely
19. BUDA 125 -34

Tölgy csi-Éless,Fekete,Barkó
20. BOHNER 118 -51

Bohner,Szántó,Varga L.,Scamitzky
21. FIBRISZ 118 -59

Bittó Horotyak,Iványi,Sas
22. TAO 117 -63

Bartha,Bíró,Moharos,Pataki
23. BELLBE-VÁGÓK 113 -71

Majdik.Mesko,Orbán,Fodor
24. KULTURÁLT 83 -162

Maróti. Király. Német. Hceedüs G.

SALZBURG 1995. párosverseny
8. Eichholzer- 2680,0 58,36

D. Fischer
9. Bemcr-Zauner 2654,3 57,80
10. Ehcp. Strafher 2634,5 57,37
20. Honti-Mezei 2539,3 55,30
21. Boros-Dienes 2533,7 55,18
37. Fodor-Ormay 2348,7 51,15
42. Bucskó-Vikor 2324,3 50,62
85. Winkler hp. 1843,5 40,15
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Keszthely csapatverseny

Keszthely páros (96 pár)

1. DU-KO 225 195
Dumbovich,Kovács,Barlis.Kisgyörgy

2. INTERFRUCT 193 102
Magyar,Koltai,Szappanos,Macskásy

3. BURGHAUSEN/D 191 78
Graf,Bicncrt,Kuntz,Harsányi

4. JAKAB 188 92
Szilágyi,Hajdú,Holyinka,Jakab

5. MISKOLC 187 75
Kása hp.,Jónap,Csiky

6. GALIM 185 68
Gál, Winkler,Lakatos,Vikor

7. SZOMJAS TEVE 185 62
Tihanyi,! iömyei.l vndvai.Ró/.sa.Donivá Zs.

8. DIENES 179 69
Dienes,Szőts,Gerö,Gulyás

9. LEOGRAD/A 178 64
Gruber,Vivat,Premitzer,Piánk

10. EcoSoft 175 32
Decleva,Falus,Makay,Marj ai

11. HOFRAT/A 170 21
Wallner,Senzcnberger,Ketzl,Niesncr

12. VARGAS 169 26
Kerekes,Varga,Gólya,Ecsedy

13. KBC-Galgenvögel/A 168 6
Kugler,Chalupa,ehep.Semmclrath

14. ZSUZSIK 167 0
Ferenczi,Réti,Macskásy hp.

15. MIX 165 2
Ashley,Farkas ,Farkasné,Weér,Szyszko,

Krasnowski
16. MIX 5 162 -9

Madarász hp., Ján hp.
17. ZERNA 161 -7

Kovács Z.,Zempléni,Nyárádi,Ormay
18. MORGÓ 157 -21

Bozzai.Bánkinc,Szeles,Kuttner
19. ABC /A 153 -44

Rosenauer,Roscnauer,Loyda,Burziwal
20. FODOR 152 -47

Fodor,Ötvösi,Mezeti,Honti
21. ARTEMIX 151 -44

Gárdos,Grieger,Kerényi,Reszler
22. MÖSER/A 150 -49

Fucik,Miiionig,Strafher,Raunig,Mőser, 
Anzawa,Wemle

23. CSÓKA 149 -35
Csóka,Fogarassy,Lévai J., Földi

24. NADER/A-H 147 -60
Schöller,Nader,Trencséni,Beck,Sándor

25. VIDA 145 -64
Jezsó,Vida,Balázs,Kállay

26. HÉVÍZ 144 -65
Bajomé,Nikolits É.,Söpkézné, Di Gléria

27. HEXE/A 137 -96
Pirker,Englcr

28. CEDE/A 127 -124
Gerstl,Müller,Döppes,Steinwcnder

29. FISCHER/A-H 123 -128
F ischcr, Desscwfly,Li nhart,Linhart

19. Réti-Fcrcnczi 2906,6 55,05
20. Kugler-Semmelrath 2904,1 55,00
21. Rainer-Prokosch/A 2877,7 54,50
22. Miller-Gölles 2876,8 54,48
23. Fogarassy-Csóka 2871,9 54,39
24. Zempléni-Ormay 2867,2 54,30
25. Balogh-Bánki 2857,7 54,12
26. Unger-VikorD. 2848,2 53,94
27. Niesner-Wallner/A 2833,6 53,67
28. Ecscdi-Gólya 2832,2 53,64
29. Szilágyi-Hajdú 2820,5 53,42
30. Biborka-Vaday 2812,6 53,27
31. Földi-Lévai 2802,1 53,07
32. Gráf-Harsányi/D 2800,0 53,03
33. Kováts-Nyárádi 2792,3 52,88
34. Liska-Kisgyörgy 2791,2 52,86
35. Fisch-Frühwald/A 2752,9 52,14
36. Martinkó-Zsák 2750,0 52,08

1. Dumbovich-Kovács 3307,6 62,64
2. Mezei-Honti 3239,7 61,36
3. Koltai-Magyar 3226,8 61,11
4. Szalka-Czimer 3218,5 60,96
5. Lakatos-Nikolits 3194,2 60,50
6. Macskásy-Szappanos 3181,9 60,26
7. Holyinka-Jak 3141,6 59,50
8. Gál-Winklcr 3040,8 57,59
9. Gruber-Plank/A 3034,0 57,46
10. Csiky-Jónap 3033,3 57,45
11. Kállay-Balázs 3027,5 57,34
12. Strafner-Millonig/A 2997,5 56,77
13. Pollakehep. 2997,5 56,77
14. Dömyei-Rósa 2967,5 56,20
15. Gerő-Gulyás 2959,6 56,05
16. Kása hp. 2955,5 55,98
17. Bánkiné-Bozzai 2922,2 55,34
18. Fucik-Anzawa /A 2908,3 55,08
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Eger páros /fffcL r
( A csapatverseny eredményét nem kaptuk meg)

37; Dcsscwfly-Ragályi2743,1_____
38. feasnowski-Szyszko 2 7 3 8 7 5 5E86
39. Fischer-Linhart/A 2717,9 51,48
40. Springcr-Talyigás 2717,9 51,48
41. Bódis-Lukácsi 2713,9 51,40
42. Nemes-Wolz/A 2702,4 51,18
43. Jezsó-Vida 2698,3 51,10

£  Snegr ; ReCSZler 2696,6 51,07
46 c 07  ,; ltacs 2688.8 50,9246. Széles-Kuttner 2676,8 50,70
47. Kisgyorgy-Bartis 2670,2 5 0 ,5 7
48. Macskasy hp. 2668,5 50,54
sn S a7°í. Cny‘ 2667,2 50,52
50. Beck-Trencséni 2665,3 50 48

—~6q - p ? ea- yj h p '. -----------  1 330 .32  51 17
^ cny - s zabo 1 322 ,15  50 ,85

. Barczy-Bárczy 1 3 2 0 ,8 6  50 ,8 0
■ Barczy-Csehó 1^07 IQ 50 78

32. S opkéz-B ikk i 13 0 2 ,1 0  50 ,08
33. B ozzai-G uclm ino 1276 82 49  11
34. K crcnyi-G árdos 12 7 6 ,5 2  4 9 ,1 0
35. R ozsa-B alássy  1 2 7 1 ,3 0  4 8 ,9 0
36. M olnár-A dorkó  1232 72  47  41
37. M in a r ik G .-

S zabó  C s. 1 2 2 9 ,8 4  4 7 ,3 0
38. Kostyál-Gembiczki 1202 60  46  26
39. B akos-S zűcs „ g j j  4 5 ,6 8
40 . G aspar-D ocs 1 176 ,00  4 5 ,2 3
41 . M aija i P .-M inarik  A -

K e le n D - 1 163 ,70  4 4 ,7 6
42 . U ram ecz-S zabó 1148 89  44  19
43 . Szőllősi-Szabolcs 1147 7 9  4 4  15
44. Surányi-V ajda 1112’58  4 2 ,19
45. Székely-Székely  1110 ,70  4 2 ,7 2
46 . A sh ley-Farkas 1099 01 42  27
47 . T ó th -L áng  1089^82 41 ,92
48 . B réda-O láh  1085  99  41 77
49 . M ak ay -Jan k ó  1 0 7 1 ,.6 4  41 22
50. B ukovszk i-S zabó  10 5 6 ,4 6  40  63
51. V igóczki-Lenkey 10 4 4 ,6 9  4 0 ,1 8
52. G uelm ino -S zarka  9 7 3 ,3 8  37 ,44
53. Farkasné-C ser 8 5 7 ,9 3  33 ,0 0

1. Csepeli-Dienes 1602,70 61,64
2. Gál-Winkler 1592,20 61,24
3. Horváth-Vági 1591,55 61,21
4. Tóth-Szász 1543,81 59,38
5. Bartis-Aczél 1542,70 59,33
6. Földi-Zöld 1515,53 58,29
7. Lovász-Vida 1499,50 57,67
8. Böszörményi-

Láng 1478,09 56,85
9. Kádár-Gulcsik 1440,88 55,42
10. Hajdú-Kelen 1434,12 55,16
11. Mezei-I lonti 1427,62 54,91
12. Oláh-Dcsscwfly 1425,84 54,84
13. Reszler-Grieger 1421,67 54,68
14. Kertész-Kálcscv 1409,88 54,23
15. Marczona-Minarik 1407,00 54,12
16. Marjai Szabó 1393,42 53,59
17. Bata-Adrás 1386,56 53,33
18. Nyárádi-Nyárádi 1384,45 53,25
19. Wclker-Vikor 1375,54 52,91
20. Éless-Fekete 1375,42 52,90
21. Kalmár-Hajlik 1374,26 52,86
22. Busi-Szepesi 1372,97 52,81
23. Zemlényi-Ormay 1370,26 52,70
24. Kelen hp. 1347,58 51,83
25. Széles-Kuttner 1341,37 51,59
26. Bódis-Lukácsi 1340,15 51,54
27. Winklcrhp. 1338,96 51,50

Országos Párosbajnokság selejtező
L0, Nemes-Kapcsos 2498,7 55,09
11. j Ragályi hp. ____2472,0 54,50

-fZi Hittmann-Erclős T. 2464,6 54,33
13. Szigethy-Desscwffy 2443,6 53,87
14. Fcketc-Éless 2433,4 53,65
15. Várkonyi-Rényi 2431,0 53,59
16. BIeuer-Gráf 2425,8 53,48
17. Liska-Lukácsi 2407,9 53,08
18. Rózsa T.-DömyeiZs. 2390,05 52,70
19. Kállay-Balázs O. 2383,3 52,54

1. Gulyás-Winkler 2772,1 61,11
2. Földcssi T.-Gyulai-

Klein 2618,4 57,72
3. Gál-Zöld 2598,0 57,28
4. Szesztay-Buglyó 2594,0 57,19
5. Marczona-Minarik 2568,1 56,62
6. VikorD.-Bucskó M. 2541,6 56,03
7. Rásonyi-Szalay 2533,4 55,85
8. Demetcr-Bíró 2529,8 55,77
9. András-Bata 2514,6 55,44
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40. Baksay-Pákozdi 2147,9 47,35
41. Szabó S.-Andrásfai B. 2142,8 47,24
42. Szabó-Reszler 2135,4 47,08
43. Kovács-Kovács 2133,9 47,04
44. Beck-Tencséni 2133,1 47,03
45. Szőllősi-Csabán-

Andor 2117,4 46,68
46. Nádasi-Glatz-

Villányi 2106,8 46,45
47. Minarik-Minarik 2095,0 46,19
48. Kerényi A.Iványi A. 2069,7 45,63
49. Révész-Szigeti-

Szabó 2061,3 45,44
50. Winklerhp. 2056,3 45,33
51. Hegedűs-Keleti 2051,1 45,22
52. Bohner-Schamitzky 2047,0 45,13
53. Pártos-Újlaki 2022,0 44,58
54. Szóbel-Zách 2020,7 44,55
55. Zempléni-Zempléni 2005,4 44,21
56. Ashley-Farkas 1972,7 43,49
57. Pcrényi-Kotányi-

Pánczél 1972,6 43,49

20. Nyárádi G.-Aczcl 2376,3 52,39
21. Tichy-Talyigás P. 2356,7 51,96
22. Rázsó-Bencdek 2351,3 51,84
23. Nyárádi-Gál A. 2350,5 51,82
24. Bárczy-VidaM. 2335,2 51,48
25. Reviczky-Barkó 2331,8 51,41
26. Kákóczky-

Turjánszki 2324,0 51,23
27. dr. Éliáss Gy.-Bikki 2322,1 51,19
28. Sándor-Szőts-

Tölgyesi 2321,5 51,18
29. Mallászné-Szentiday 2318,5 51,11
30. Bánkiné-Szabóné 2298,2 50,67
31. Márton-Nagy 2268,8 50,02
32. Nagyiván-Szamos 2267,3 49,98
33. Pctrás-Poór 2264,6 49,93
34. Bozzai-Guelmino 2231,7 49,20
35. Kassai-Grieger 2229,1 49,14
36. Gárdos-Kcrényi 2221,2 48,97
37. Mód-Trón 2210,5 48,73
38. Bálint-Hámori 2181,7 48,10
39. Halusznó-Takácsi 2157,0 47,55

Philip Morris Európai Szimultán Páros
K-Ny
1. Nádasi-Villányi 63,88
2. Csetjésy-Tímámé 63,77
3. Árvay-Varga L. 58,83
4. Biborka-Vaday 58,23
5. Argyclán-Nagy A. 57,83
6. Tichy-Mód 56,96
7. Erdős-Hittmann 56,11
8. Hegedüs-Szalkai 55,15
9. Iványi-Kerényi 53,07
10. Méry-Mészáros 50,43
11. Hegedűs G.-Keleti 50,07
12. Hegedűs P.-Wiener 50,07
13. Fchémc-Fcrenczi 48,97
14. Bótos-Gózon 45,18
15. Lángh-Lipi 39,60
16. Zendovits-Horvát 36,22
17. Farkasné-Cscr 32,74
18. Bye

É-D
1. Gyulai-Lénárt 58,96
2. Kővári-Szóbél 58,41
3. Surányiné-Székcly 57,00
4. Gerő-Ötvösi 56,93
5. Bohncr-Schamitzky 56,77
6. Balogh-Bánki 55,37
7. Homonnay-Vadnay 54,74
8. Papp-Vétck 52,87
9. Petrás-Poór 52,77
10. Heiter-Gyarmati 48,59
11. Csamogulszky-Munkács 47,77
12. Ersek-Balló 47,01
13. Fülöp-Hirkó 43,50
14. Princzinger-Zomboriné 43,47
15. Oláhnc-Zwada 40,41
16. Farkas-Ashley 39,26
17. Dezső-MészárosÉ. 36,66
18. Bodor-Kovács 32,57

95. Vegyespáros Bajnokság
6. Róna-Nemes 1605 55,12
7. Söpkézné-Jónás 1589 54,57
8. Nikolits-Bartis 1586 54,47
9. Szabados-Kottner 1582 54,33
10. Sándor-Szőts 1575 54,11

<:rt'\Kádár-Dicncs 1762 60,63
2. jRagályi hp.___________ 1643 56,44 .

—ÍT'Mezci-Honti 1640 56,32
4. Réti-Gabos 1639 56,29
5. Zempléni-Ormai 1614 55,43
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Budapesti Csapatbajnokság

23. Tichy-Trón 1401 48,11
,-2^Révay-Keleti 1369 47,03
25 Jtsipkahp.____________  1351 46,39

~26rSzabó-SzigétÍ 1344 46,15
27. Barát-Liska 1335 45,87
28. Ballai-Varga L. 1329 45,65
29. Oláh-Bréda 1319 45,32
30. Hegedűs-Kemény 1310 45,00
31. Saródy-Saródy 1310 45,00
32. Keresztény-Orasny 1250 42,93
33. Fábián-Zách 1249 42,89
34. Szabó-Hüvely 1238 42,52

11. Holyinkahp. 1540 52,89
12. Székely-Doby 1526 52,40
13. Nyárádihp. 1515 52,05
14. Vörös-Forgács 1515 52,03
15. Bánkiné-Bozzai 1491 51,22
16. Székelyné-Madarász 1444 49,61
17. Tölgyesi-Bikki 1436 49,31
18. Szcmcrc-Fckctc 1421 48,81
19. Kleinné-Éliás 1410 48,44
20. Vasváriné-Gcrgcly 1408 48,35
21. Zwada-Palócz 1407 48,34
22. Bcck-Argay 1402 48,16

12. EcoSoft 123,0
Falus G., Kalmár Z., Lévai F.,
Marjai Gy., Szabó L.

I/B osztály
1. Balásy 186,0

Balásy I, KuttnerGy., Gólya V.Ecsedy L., 
Szabados E.,Tihanyi K.

2. Bárczy 185,5
Bárczy Zs., Csehó Z.,Vida M.,Balázs O., Jezsó K.

3. Welker 181,0
Welker J.,Lovász P.,Kardos J., Topolyi M., 
Minarik A.,Cziffra A.,Anders T.

4. Bárány 175,0
Bárány Gy.,Kerényi Z.,Faragó A.,Bercnzay 
E.,Bartis B, Varga I.

5. Győr-Budalakk 175,0
Bánki Z.,Balogh Sz.,Bíborka T.,Vaday P.

6. Vég 174,0
Balogh A.,Pallos I.,Takács G.,Quittncr G., 
Vörös K.,Forgács F.,

7. Kisgyörgy 172,0
Kisgyörgy L.,Szalay Cs.,Fodor T.,
Osskó A.,

8. Wellner 167,5
Wellner P.,Bánki Z.-né,Blancz T.,
Bozzai P.,Guelmino S.Pető Z.

9. Nyárádi 164,0
Nyárádi hp., Nagy I.,Márton G.Pákozdi G.

10. Farkas 143,5
Farkas K.,Bckcsi S., Bíró, Karaiannisz, Gombás G., 
Szabados Zs.,CsibiÉ.,DetreK

11. Tatabánya 129,5
Szikrai M.Hegyi A., Tompos,
Visnyovszky

12. Újpest 114,0
Vatay hp.,Qláh L.,Róna L., Burian F.

I/A osztály
1. TAURUS 215,0

Dumbovich M., Homonnay G.,
Kovács M., Linczmayer L.
Nikolits T. Pelikán J.

2. HAJDÚ 190,0
Gerő I., Gulyás D., Hajdú P.,
Kelen K., Urmay Gy., Siba G.

3. IBE-NIMBUSZ 183,5
Holyinka P., Jakab S., Koltai G.,
Macskásy G., Szappanos G.,
Szilágyi L.

4. MONORI 176,0
Fogaras A., Monori Gy.,
Szász Gy., Szirmay Gy., Szőts G., Tóth I.

5. LÉVAI 164,0
Csóka Á., Diencs Ö., Fogarassy
B., Lévai J., Poroszlai Cs.,Vinklcr L.

6. FÉSZEK 163,5
Földi J., Gabos G., Szalka T.,
Széles Cs., Zöld F.

7. 1NTERFACE 154,0
Bódis Gy., Liska P., Lukácsi L.,
Pogány J., Szőnyi Gy.

8. SZIGETHY 153,5
Biró L, Demeter G., Mirk G.,
Sztrapkovics L.

9. M.-ÁGNES BT 150,0
Harangozó L., Honti L., Mezei
K., Nagyiván G., Szamos G.,
Vékony Gy.

10. MATEMATIKUS 146,0
Bánkövi Gy., Bártfai P., Csiszár I.Quittncr 
P.,Rázsó Gy.,Tamay Gy.

11. KERTES 140,0
BoloárP., Csepeli M., Kaufmann
I., Kertes 0.,id.Vég T., ifj.VégT.
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II. osztály (kedd)
1. Vikor 229,0

Vikor D.,Lakatods P.,Gál P.,Winklcr 
G.,Trcnka P,

2. Töfi 204,0
Fazekas G.,Molnár L.,Andrási M.,Rásonyi 
Gy.,Hüvely, Kemény Gy.

3. Rcli Í723
Réti Zs.,Ferenci Gy.,Frcy E., Varga L.,Nemes 
1 ...SzahóTvj

T. DÜX 1673
Faludy Gy.,DessewfFy A.,Szabó L.,Szigcthy

^ A „
Csijrka 165,5

'— ^  *Üsipka hp.,Ragályi hp.,Magyari Z.,
Gcrmaclics V., Lelkes B. Mércy L.

6. K+M 160,5
Kelen hp.,Kelen B., Macskásy hp.,Novák, 
Tölgy esy Z.

7. Bóc 155,5
Bárdossy D.,Bóc. I.,LakyZs.,Nádas A.,Vikor 
Gy és K., Gulcsik G.

8. Építész 154,5
Turjánszky E.,Kákoczky 1..Lukács A.,Makara 
K.,Gulcsik K.,Kádár K.

9. Rados 151,5
GröblerT.,Radinszki A.,Zempléni hp.,Trón 
V.,Mód R.

10. Németh 136,5
Bálint B.,Béda B.,Drasny J.Németh
J.,Varsányi L.

11. Kcrkovits 114,0
Bartha G.,Bohncr R.,Dcssewffy L., Kcrkovits 
G.,Kovács A.,Schamitzky P.

12. L+L 112,0
Bcck A.,Trencsónyi A.,Halusz, Takácsi,Nagy hp.

II. osztály,(csütörtök)
1. Tóth 206

Tóth J..Varga, Tóth A.,Valct,
2. Dömyei 187

Dömyci G.,Zs.,Lendvai M.,D.,Rózsa
3. Éliás 186

Gyulay, Kotányi, Hunyadi, Szabó-Szűcs, Éliás
4. Veszprém 185,5

Derzsényi,Kovács,Lenthár,Nagy

5. Hittmann 176,5
Barna,Hittmann.Szetey,Erdős

6. Dobos 172
Szigeti,Fövényi,Gráf,Bleuer, Gyulay,Lénárt

7. Mcdiprint 162,5
Siba,Révai .Kolosi,Nagy

8. Springer 156,5
Kiss,Harmat,Bleycr.Cziffer, Kricgcr.Talyigás

9. Pártos-Hazai 155
Hazai, Újlaki, Saródy hp., Pártos

10. Aranyászok 148,5
Jalsovszky,Révai, Ragályi, Talyi-gás

11. Bencsik 113
Márkus, Turcsányi, Maros, Pátkai, Csongrádi, 
Zsótémé

12. Andor 109,5
Kabay, Tanos, Palócz, Vincze

111. osztály
1. Soterius 123

Soterius M., Kristóff A., Ligeti
Gy., Szántó L., Végh J.

2. Buda 119
Barkó I., Éless M., Reviczky Gy.,
Tölgyesi E.

3. Hegedűs 112
Hegedűs G., Hegedűs L.,
Hegedűs P, Keleti T., Szálkái Á.
Wiener G.

4. Kövcsdi 101
Kövcsdi L., Bartha L., Bíró E.,
Fodor P., Garai P, Moharos G.,
Pataki J.

5. Remeteség 100
Balogh L., Lengyel J., Lcngyelné,
Popper L.

6. Szcrcday 93
Kiss P, Koczka Gy., Szombati I.,
Várnai J.

7. Lovas, 8.Artcmix 9.IBE 2.
10. Fábián. 11.BEAC-FI3K,
12. BEAC 13.Hárem 14.Reál
15. Toron. 16.Vcgyterv 17.Gröbler 
18. Vashegyi 19.Vöcsök20.Pasarét 
21. BEAC-IV.22.Primo 23 .Moha 
24. Kémbridgc25.Hccc 
26. Közgáz.27.Esély SE.
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