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Az estorili EB után szerény vigaszt
nyújtott a magyar válogatott győzelme
az első alkalommal megrendezett nem
zetközi kupán.
A versenyen Románia, Csehszlovákia
és az EB ezüstérmese, Lengyelország
vett részt Észtország járványügyi okok,
Jugoszlávia zsúfolt versenynaptára miatt
lemondta a részvételt
Az egyes csapatok összeállítása a
következő volt:
Lengyelország:
Achmaiowicz, Kasparzak, Krugulski,
Czahorowskj, J.aw»rati, Jedrzejowski.
Romániából a Bukaresti Briízs Klub
csapata:
Anatasiu, Dumilrescu, Vitéz, Neamtu,
Jordanescu, PopovicL
Csehszlovákia:
Sedlar, Sedlarova. Horak, Chvalina.
Körinek, Schwarz.
Magyarország:
Vlnkler, Línczmayer, Keil. Kovács M,.
Márton, Ihrig.

A lengyel csapat ugyanilyen össze
állításban játszik a lengyel bajnokság
ban és négy fordulóval a befejezés
előtt 30 ponttal vezet (Náluk a maxi
mális győzelmi arány 8:0.) Románia
legjobb játékosait nevezte, a cseh
szlovák csapat ismeretlen játékosok
ból állt Magyarországot a rendező in
tézmény, a N1M IGG'SZl csapata kép
viselte.
ESEMÉNYNAPTÁR:
1970. november 16.
15 óra: A Berlin Étterem- különtermé
ben caapatértekezlet, sorsolás,
megnyitó. A csapatkapitányok
elfogadják, hogy a versenyen
az estorili E B -re kiadott
*RULES» az irányadó, és 40
leosztást játszanak mérkőzé
senként
16 óra: I. forduló:
Lengyetország-Bukarest
18:2
(116:67. félidőben: 38:60)
Magyarország-Csehszlovákta
20:-2
(129:48. 81:26)

1970 november 17.

10 óra: Küldöttértekezlet. Résztvevők:
M. Snabl (szlovák). R. Matouaek (c se h ). C. Neamtiu
(román). L. Frenkiel (lengyel),
dr. Márton Géza, a BBE elnö
ke. Fülöp Miklós, a BBE fő
titkára, Ihrig Péter, a verseny
rendezője.
16 óra: II. forduló:
Lengyelország-Csehszlovákia
20»-5
(210:27. 97:18)
Magyarország-Bukarest
9:11
(71:76. 25:43)
1970, november 18>
16 óra: III. forduló:
Bukarest-Csehszlovákia
(94:73, 54:31)
Magyarország-Lengyelország
( 84:48. 51:16)

14:6
16: 4

Végeredmény:
1.
2.
3.
4.

Magyarország
Lengyelország
Bukarest
Csehszlovákia

45
42
27
-1

(284:172)
( 384:178)
(237:260)
(148:433)

Igen alacsony a két első helyezett
leadott meccspontjsXnak száma. Eddig
még nem volt 1,43 pont leosztást le
adó hazai csapat.
Magyarorezág-Cséhazlovákla
20:-2
A magyar csapat biztos győzelmet
aratott. Néhány érdekes, számunkra
kedvezően alakult kiosztás:
4.

leosztás:
♦
♦
♦
+

♦ 9
*B 64
♦ K 10 92
4* DB 10 84

É
Ny K
D
♦
♦
♦
+

2

DIÓ 752
K. 10 5
A 64
A3

A 863
D 987
8
K 975

♦
♦
♦
+

KB4
A32
DB753
62

de

Mindkét asztalon Ny 4 Tátiéi játszott,
Vinkler

Mindkét asztalon Ny 4 pikket játszott,
de Vinkler kontrával teljesített, míg
Horak elbukta a felvételt
13 pont nekünk.
12. leosztás:
♦
V
♦
+

♦
♦
♦
+

KB 74
K54
72
DB82
D9 86
*
A 1063
Mb „
AB84
Ny R
5
°
♦ 3
♦ D872
♦ KD1063
+ K74

♦ A 10 52
*B 9
♦O á
+ A 10932

Kell Béni K helyén teljesítette a 4
pikket A csehek csak 3 pikket licitál
tak: ez Is 6 pontot jelentett
15. leosztás:
♦
♦
♦
+

AB4
A K B10853
D
D10
ájfe D106
+
< (^ 8 5 3
«*D
m
t*92
♦ KB1074
yn
♦ A963
4-B 876
u
+K 95
♦ 9 72
*764
♦ 85 2
+ A 432
A zárt teremben K-Ny lapjaival
Keilék a 2 pikket egyszer bukták. A
nyílt teremben Vinkler (É) 4 kört ját
szott K a kór 2-el támadott Vinkler
óriási érzékkel játszotta a felvételt:
nem használta fel a kétszeri asztali
átmenetet (kör 7 és treff Á) a pikk
máriázs azőktetésére. Hogy miért nem?
Mert nincs előtte a pikk mari! Lehívott
kézből hat kórt. Sedlarova ellenjátékhlbát vétett: eldobta a pikk 6-ost

♦ DIÓ

♦ AB4
¥3
♦ D
4* D10
6

♦

■

-

♦ KB 10
4* B7

Ny

K
u
♦ 972
♦ ♦ 85
4* A 4

♦ K85
♦ A9
4* K9

A 2 treff 150-et bukott Szerencsés
llcithiba, mert É helyén az Informatív
kontrára kötelező (konvencionális) licit
van: 1 szán, ami a jobbik minor szint
kéri és D 2 káró licitje után K való
színűleg "felébred*.
36. leosztás:
♦ A K 104
♦ A8
♦ 8

4* KB9532

Jelen állásban Vinkler a pikk bubit (!)
hivta. Ny. ütött és a káró bubit játszot
ta vissza. Kelvette az Á-al és kárót hi
vott, melyet a felvevő az utolsó adujá
val lopott Pikk Á következett, melybe
Sedlar habozás nélkül tette a királyt,
látva sorsát A pikk 9 jelentette a 10
ütést és a 11 IMP-t

♦ 985
*B 963
♦ AB 10632

4*-

£
L
Nyn R

U

♦ B 732
* D1052
♦ 9
4* D 10 87

♦ D6
♦ K74
♦ KD754
4* A64

Bnkareat - Magyarország_______ 11:9
17. leosztás:
♦ 9
♦ K4
♦ B9854
+ B10743
♦ K8
*
« * 9 8 Í6 3
v, v♦ A3
Ny K
4* A K86
u
♦ 107542
♦A D
♦ KD10 76
4* D

♦A D B 63
*B 1052
♦ 2
4*952

Magyarország-Lengyelország

Nyílt terem:
ÉSZAK KELET DÉL NYUGAT
Popovici Linczmayer Neamtu Vinkler
passz
passz lkáró
kontra
passzt?)
2pikk passz
3kőr
passz
4kór
Eredmény: 11 ütés.
Zárt terem:
Márton Jordanescu Ihrig
passz
passz lpikk
2 treff -

Mindkét asztalon 3 szánt játszott D.
Neamtu kör indulást kapott és egyszer
elbukta a felvételt Ellenem a káró Bval támadtak és Így 10 ütésem lett:
K nem tudta folytatni a kárót A parti
fekvése é s a színek elosztása kísér
teties.
Eredmény:+l2 IMP.
A román csapat az első félidőbeli
több jó töredékével aratta győzelmét

Vitéz
kontra

16:4.

Bravúros győzelem! Az utolsó for
dulóban
győznünk
kellett legalább
!5:5-re ahhoz, hogy elsők legyünk.
Sikerült! Sőt még egy szűr és 17:3 a
végeredmény. No, de ne legyünk telhe
tetlenek!.
I. f é l i d ő :
Nyílt terem
Zárt terem:
É: Kasparzak
Kell
K: Vinkler
Krogulski,
D: Achmatowicz
Kovács M.
Ny: Linczmayer
Czahorowski

3

11.

leosztás:
♦ A 97653
*A D 3
♦ D7
+ K4
#K 8
*
#B 74
v
k'
♦ B74
y n
+ B8762
u
# DB 104
# 1086
♦ 108632

#2
» K952
♦ AK5
* AD1093

+ 5

■ Nyílt terem:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
passz passz
tplkk
kontra
passz 2kőr
2plkk
kontra
3ptkk 3szan(!)
A pikk hatos indulás után 9 ütés.
Zárt terem:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
passz passz
lpikk
kontra
3pikk(!) Kell Béni 10 ütést vitt haza.
Eredmény: +11 IMP.
leosztás:
#10732
# 1043*
♦ 732
+ AK10
♦ 965
e
#A K 9
Mb „
♦ DB9 7
Ny n
4»B85
U
#84
♦ DB852
♦ A K5
+ 742

A pikk 7 indulás után Linczmayer
a káró négyest hívta és ütött a dámá
val. Átfordult a treffre és teljesítette a
felvételt
Zárt terem:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
passz passz
passz
lkáró
1kör
1pikk<!) 2kór
2pikk
passz 28zan
passz
3kór
passz 4k£ró
passz
4pikk
Az eredmény: 1 bukás és 12 IMP
Magyarországnak.
Az első 20 leosztás után 51:16-rá
vezettünk. Vajon sikerül-e megtartani
a 35 IMP előnyt?
II.

fé lid ő :

Nyílt terem
É: Javorski
K: Vinkler
D: Jedrzejowski
Ny: Linczmayer
27. leosztás:
#
#
#
+

19.

#97
# 9 74
♦ A 62
4* 86532

♦ A KDB
#6
♦ 10 864
+D 963

Nyílt terem:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK
passz passz
passz
passz 2káró
passz
passz 3szan

4

KELET
2treff
3káró

Zárt terem
Márton
Czahorowskl
Ihrig
Kroguiski

D6
AB8632
D75
A4
f,
m

it

yn
u

#
#
♦
4»

A 10 8 54
05
1093
KDB

# KB32
# K 10
# KB84
4*10 9 7

Vajon ön eltalálná-e 4 kör felvétel
esetén az adu Dámát? Én eltaláltam,
igaz, hogy én csak 2 szánt játszottam.
Ez is pontot jelentett: csak 2 IMP-t
adtunk le a partin, a lengyelek 170-et
Írtak.

Linczmayera 3 szánban Czahorowskt
a 2 treffben ütött 11-et (+2 IMP)

32 leosztás:
♦ K10
♦

106543

♦ B
4 AD982
♦ A B 954
*
*
VAK

M

♦ 109632
4» K

ír

y r,
U

7

V DB82

♦ KD87
4» 7543

4» D8632
V 97

♦ A 54
4 BIO6
A lengyelek 2 kárót, Vlnkler-Linczmayer 5 kárót játszott A felvétel bukhatatlan. Sajnos mans parti, így csak
+ 6 1MP,
34. leosztás:
♦ A962
V 92

♦
V
♦
4»

♦ KD743
+ K9
KB7
6
D 10 754
b „
B5
Ny n K
B 10 8
D

♦ 84
V A3
♦ A 109
4* AD6543

♦ D1053

V KB86
♦ 862

4

72

35. leosztás:
♦ A 10 85
V AB
♦

86

4* B8642
♦ 64
6
♦ KB9 7
V 93
M b„
V K D 762
♦ K 1092
1Nyn K
♦ A4
4* KD1095
U
4» A4
♦ D32
♦ 10854
♦ DB753
4* 3
A zárt teremben a Czahorowski tel
jesítette a 3 szánt némi segédlettel.
Linczmayer jó ellenjátékot kapott és
elbnkta a felvételt
Ez volt az egyetlen “drága* hiba a
mérkőzésen (-11 IMP).
Vinkler-Linczmayer pár vezetésével
a magyar csapat - a románok elleni
kisebb gyengélkedéstől eltekintve - Jól
játszott. A lengyel csapat elleni győ
zelem igen értékes fegyvertény. Sze
rénytelenség nélkül: megérdemeltük a
győzelmet és igen boldogan őrizzük
egy évig az értékes vándorkupát
Ihrig Péter

mmm
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Mindenképpen első helyre kívánkozik
a rendezőség köszöneté Szeretném a
versenyzőknek tolmácsolni ezt azért a
türelemért, amelyet a váratlan rendezé
si nehézségek tudomásulvételekor tanú
sítottak. Számos hazai, nemzetközi ver
seny rendezésében és szervezésében
vettem már részt, de nem emlékszem,
hogy lett volna már köztük egy is ilyen
alaposan előkészítve. Sajnos közbejött
egy vÍ8 mayor.

A verseny egyébként zökkenőmen
tesen zajlott le. A magyar versenyzők
kicsit idegenül fogadták a számukra
Ismeretlen versenyrendszert, pedig kül
földön szinte minden hasonló tipusú
verseny ilyen rendszerű: a dobozok
időnkénti 90°-oa elforgatása a Muchell
rendszeren belül is egyetlen győztest
és abszolút sorrendet eredményez. Azt
hiszem, hogy a versenyrendszer által
megkívánt fokozott fegyelem volt egy
kicsit szokatlan a magyar verseny
zőknek.
5

listán, hogy az első helyen, hazai nem
zetközi versenyen^ magyar pár vég
zett, teljesen megérdemelten. A három
forduló közül kettőt megnyert a Makovényiné-Végó pár; a harmadik fordu
lóban pedig mindössze 2 pont hátrány
nyal szorult a második helyre. Gratu
lálunk!
A verseny végeredménye (aláhúzva
a díjazott párok:

Az első két forduló befejezése után
- nem kis meglepetésre - s fiatal és
igen tehetséges pécsi MatyasovszkyDr. Temesi pár az előkelő negyedik
helyen állt.
A verseny végeredménye a szoká
sos képet mutatja: az első nyolc hely
ből ötöt a külföldi párok szerezték meg.
Talán az egyetlen feltűnő az eredmény
I.

ford.

1. Vágó - Makovényiné
709
2. Sandomlerski hp. (Lengyelo.)
538
3i Poroviciné - Ve resti (Románia) 590
4. Kovács L. hp.
603
5. Doteva - Frenklel (Lengyelo.)
562
6. Gyóryné - Mátéffy
546
7. Sínesen - Vitéz (Románia)
504
8. Sedlar hp, ( Csehszlovákia)
510
9. Seidenné - Komlós
545
10. Jakubovich hp.
559
11. Németh - Kaufmann
613
12. Jordanescu - Gomae (Románia) 527
13. Makádiné - Kertes
602
14. Beöthyné - Blancz
478
15. Dziadkoviecz-Kaozorowsky (L.o) 656
16. Gnndel - Kovács Z,
506
17. Ziermann - Maint (NSZK)
453
18. Fülöpné - Csendes
547
19. Szalay hp.
615
20. Bornemissza hp.
486
21. Mattyasovszky - Temesi (Pécs)
562
22. Wellner hp.
577
23. Bari hp. (Pécs)
529
24. Ciobanu - Dumiireacu( Románia) 574
25. Gyenes hp.
478

I-IÍ. ford.
1866
1099
1152
1234
1083
1133
1131
1050
1073
1113
1156
1069
1152
1067
1221
1076
1007
10 56
1088
1107
1173
1074
1025
1083
1004

I-II-1II. ford.
2284
2019
1990
1973
1961
1960
1949
1925
1920
1911
1911
1910
1891
1878
1864
1850
1849
1847
1841
1828
1810
1798
1792
1787
1784

A versenyen 46 pár indult

A vegyespáros bajnoksággal egyldőben, azonos leosztásokkal, nyilt párosversenyt is rendezett a NIM IGÜSZI
Bridzs Szakosztálya. Az első és má
sodik fordulóban 29, a harmadikban
23 pár versenyzett. Az egyes fordulók
élmezőnyei és az összesítés alapján
díjazott párok:
I. forduló:
1. HerczegfalYy-Fogarassy
6

411

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kovács-Proniewicz
Kende-Rónaky
Kéri-Lukács
Kun - Honii
Tamássi-Szabó L.
Csiky-Horváth (Miskolc)
Serfőző-Dessewffy
Horváth - Csóka
Pál - Urai
Szesztal-Bari L. (Pécs)
Cziffra-Cziffra

410
401
386
375
374
371
369
366
364
362
360

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

II. forduló:
Kun - Honti
Pákozdi-Princz
Horváth-Csóka
Kéri - Lukács
Dessewffy-Serfőző
Berentei-Faragó
Kótczlán - Bacsó
Csiky-Horváth (Miskolc)
Cziffra - Cziffra
Szesztay-Bari L. (P écs)
Proniewicz-Kovács
Kend- Rónaky

415
406
394
391
384
376
366
365
363
361
355
352

Összesite:

\

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IIL forduló:
Serfőző-Dessewffy
Árvai-Kürti (Veszprém)
Gömbós-Stmonidesz
Berenfel - Faragó
Kende - Rónaky
Kovács-Proniewicz
Lóvai-Németh
Kéri - Lukács
Szabó - Tamássi
Vinkler-Llnczmayer
Pákozdi - Princz
Fogarassy-Herczegfalvy

1. Serfőzó - Desaewffy

8 + 5 + 1 * 14 h.p.

2. Kórt - Lakács
3. Kovács - Proniewicz
4. Kende - Rónaky

4 + 4 + 8 - 1 6 h.p.
2 +11 + 6 = 19 h.p,
3 +12 + 5 = 20 h.p.

Január 7-10. között rendezte meg
a pécsi KPVDSZ Bridgeclub a Vili.
Mecsek Kupa nemzetközi csapat- és
párosversenyt. Noha a környező álla
mok kivételesen c zord időjárás- és út
viszonyai folytán csupán kisszámú
lengyel és szlovák játékos indulása
biztosította a verseny nemzetközi jel
legét, a BBE számos kitűnő versenyző
je - csaknem a teljes magyar élmezőny
jelent volt Pécsett! - és a vidéki vá
rosok legaktívabb bridzsezőinek rész
vételével az eddigi legszínvonalasabb
pécsi versenynek voltunk részesei.
Húsz csapat indult a vándorserlegért
folyó küzdelemben. Nagy izgalmak kö
zepette folyt a két csoportba történő
sorsolás. Többek szerint túl erősre si
került az első csoport irányítani kel
lett volna a sorsolást.

434
432
418
412
404
399
386
383
377
373
372
364

Aligha gondoltuk, hogy az első for
dulóban a Berentey-Fogarassy mérkő
zésen a későbbi első két helyezett ta
lálkozik. A ‘meccslabda’ Pákozdi Gábor
elbeszélése szerinte következő játszma
volt:
♦ D87x
O AKxxx
♦ X
4* DBx
4j» A9xx
* É
Dxx
« BlOx
Ny K
♦ Axx
♦ KDBxxxx
Ct
+ Axx
4» XXX
* KBlOxx
9 XX
♦ XX
4* K 109x
7

Nyugat (Fogarassy) felkészült minor
indulása után Pákozdi 1 körrel közbe
szólj Pogány passzolj Princz 1 pikket
mondva elutasítja partnere színét Passz,
2 pikk, 3káró, passz, passz. És most
Kelet káró licitjén felbuzdulva, partnere
kór színe rövidségének tudatában Észak
bemondja a 4 pikket A lejátszás: Nyu
gat a káró ászj majd a treff ászt is le
hívja, majd a kór bubi. kijátszásával
dubleton látszatot kelt Asztalról kis adu
hivás a királyhoz: kiderül a 4-0 elosz
tás. Kis kórt hiv Nyugaj az asztal üt
a maradék figurával és még egy kórt
hiv, amelyet az adu bubival lop. Jelen
kiosztásban nincs további probléma, de
Prina: Róbert felvevőjátéka 4 -2 -es kór
esetén is nyer, mert módja lenne a pikk
9-es elleni impasszal asztalra mennj
még egy kórt fellopni a magas aduval,
majd a kéz utolsó kis adujával elvenni
Nyugat maradék aduit. (Az esetleges
5 kéró mentés persze szintén eldön
tötte volna a verseny végeredményét)
A másik asztalon Észak 2 kórt tel
jesített Az ennek folytán elért 5 :l- e s
győzelem a végső elszámolásnál döntő
nek bizonyult
Mindkét csoportban öldöklő küzdelem
folyt a döntőbe kerülésérj számos m eg
lepetéssel és keresztbeveréssel tarkítva.
Az első csoportban hajszállal esett ki
a végig helyen álló, háromszoros Me
csek Kupa győztes dr. Proniewicz
Ferenc csapata (a kaposvári dr. Németh-Bárány párral kiegészítve), csa
lódást keltett a hazai bajnok Harsányicsapat A második csoportban végülis
a papírforma érvényesülj de sokáig
esélye volt a döntőre a Tatár-csapatnak
(Tatár hp., Bariné-dr. Schweilzer) és a
bajai-kiskunhalasi sokat fejlődött Halas
csapatának. Itt a krakkóiaktól és a
Góbé-tói (Gerő- Kőszegi- Poroszlai Puza) vártunk többet. A továbbjutó
csapatok a magukkal vitt pontokkal:
A. csoport:
1. Kun
14
2. Mélyépterv
3
3. Csiky
10
4. Kovács
9
B. csoport:
1 Fogarassy
8

12

2. Berentey
10
3. Bubik
6
4. Vágó
8
A döntőbe került csapatok magukkal
vitték az egymás elleni eredményt és
további 8-8 leosztást játszottak a másik
csoport élcsapataival. A folytatás a Kun
csapatnak sikerült legjobban, két győ
zelmével már nyolc ponttal vezetett a
mezőny előtt és biztos győztesnek tűnt.
Az utolsó két fordulóban azonban nem
sikerült pontot szerezniük és igy szoros
küzdelemben a harmadik helyre csúsz
tak. Közben feljött a jól hajrázó Be
rentey- és Pogarassy-csapat és ki
alakult a végeredmény:
1. Berentey
27
(dr. Berentey-dr. Faragó-PákozdiPrincz)
2. Fogarassy
26
(dr. Fogarassy-Pogány-dr. ZánkayHerczegfalvy)
3. Kun
25
(dr. Kun-Honti-dr. Pál-Uray)
4. Kovács
22
(Kertesné-Kaufmann-Kovács L.Ottlik)
5. Mélyépterv
17
( Serfőző- Dessewffy-Szász-Póka)
6. Vágó
17
( Vágó-Kapcso8-Gábor-dr Szirmay)
7. Bubik
(Fürst-dr, Csák-Antos-Holyinka)
8. Csiky
( Csiky-Gricser-Horváth-Treffier)

17
17

Gratulálunk a győzteseknek: Berenteyék két párosgyőzelem után szerezték
meg a csapatelsóségej Pákozdiék ta
valy is tagjai voltak a győztes csapat
nak. Együttérzünk a balszerencsés má
sodik helyezettel: a Fogarassy-csapat
másodízben szorult Pécsett a legmini
málisabb különbséggel a kupavédő mö
gé. Örülünk, hogy a miskolci-szegedi
Csikyék személyében vidékiek is ját
szottak a döntőben, kis szerencsével
jóval előbb végezhettek volna.

A döntőbe nem került csapatok is
tovább játszottak a másik csoport csa
pataival, így valamennyi helyezés sor
sát eldöntötték. (Kár, hogy a rendezők
nem díjazták valamivel e «kisdöntő»
győztesét.) A magukkal vitt pontok
előnyét megőrizve, a Proniewlcz-csapat
lett itt az első, a Kende- vegyes csapat
és a Halas előtt,
Még annyit a csapatversenyről, hogy
a magyar versenyeken megszokottnál
reálisabbnak tartom az ezúttal alkalma
zott győzelmi arányokat: 0-3 pont kü
lönbség 3„\3, 4-10 4:2, 11-20 5:1 és
21-től 6:0. A nyolc leosztásos mér
kőzéseken Így egyetlen hiba, szeren
csétlen felvétel vagy kijátszás nem bi
zonyult annyira döntőnek, kevés volt a
maximális arányú győzelem. Amelyik
csapat viszont egy oktávban 20 pontnál
többet lead, az valóban megérdemli a
totális vereségek
További párokkal erősödve, 58 pár
részvételével kezdődött meg a páros
verseny. Két fordulóban, összesen 60
leosztást játszottunk. Mindkét forduló
ban arányosan oszlottak meg a pozitiv
lapok a két vonalon, igy senki sem
panaszkodhatok hogy a végig negatív
lapok sújtották. Érdekes ellenjáték prob
léma adódott a legelső asztalunkon:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
+

63
84
K B 7432
K 64
♦
♦
♦
+

01098
K106
95
A975
É
Ny K
D

♦
♦
♦
+

K 7542
A32
Dö
D108

AB
DB975
A 10 8
B32

Kelet-Nyugat beliben. A legtöbb asz
talon 2 kört játszik Dél. Jó pikk ta 
passzal a felvevő kilenc ütést könnyen
megszerezhet, a feladat: megakadályoz
ni a tizedik ütésk Terített lapokkal egy
szerű: adu Indulás, ezt Kelet kiengedi,
majd a legelső alkalommal elveszi az

asztali adukat és igy meggátolja a kárólopást az asztalon. A gyakorlatban azon
ban Nyugat többnyire pikkel támad. Most
m ár nem akadályozható meg az asztali
kárólopás, amit a felvevő szerencséjére
csak az aduásszal lehet felüllopni. Mit
hivjon ekkor Kelet? A treff 10-est! !
Négy asztal kivételével mindenütt Dél
játszott kör felvételt, 4 helyen 11-et,
13 helyen (ellenünk is) 10-et tudott
ütni.
Licittaktikai probléma a következő:
♦ 84
♦ ♦ ADB8752
♦ 9 752
♦ B10 7
É
♦ 3
** 9 6 54
Ny K
♦ KDB&332
♦ K
D
♦ 6
■f* AD864
4» KB 103
♦ AKD9652
♦ A 10
♦ 10943
-

Kelet mansban 4 körrel indul (a leg
több asztalon), mire Dél beliben 4 pik
ket mond. Halmost Kelet-Nyugat tovább
védekezik, Észak-Dél mindig rálicitál.
Egy asztalon még a kontrázott 7 pikkig
is eljutott, Ha azonban a gyengébb fél
nem fokozza a kizárást, az erősebb
megelégszik a szerényebb felvétellel,
(d r Kovács Jenő észrevételei.)
Az első fordulóban kevés kiugró
eredmény született. 1000 pont ( csaknem
62 %) felett végeztek: Makádyné-Ker
tes 1004, Kovác8-0ttlik 1003 és Poroszlay-Puza 1002. Bezzeg a második
fordulóban: Kertesné-Kaufmann 1090,
Vinkler-Linczmayer 1088, HarsányiBari 1. 1056, Gábor-dr. Szirmay 1046,
Caepeli-Dumbovich 1019. Végeredmény
ben nem kis meglepetésre és a hazaiak
nagy-nagy örömére a Harsányi-Bari
pár lett az első. Jól kihasználták az
ellenfelek megingásait, ők maguk pedig
alig hibáztak. Ismerve a bridzs iránti
fanatikus lelkesedésüket, licitkultúráju
kat és technikai készségüket, bátran
9

megjósolhatom, hogy jelen kiugró ered
ményüket tőbbizben meg fogják ismé
telni. Gáborék jó szereplése immár ha
gyományos a pécsi párosversenyeken.
Csepeliék helyezése viszont egy fiatal
pár értékes sikere. A következő két
vegyespar helyezése azt bizonyítja,
hogy legjobb hölgyjátékosaink tudása.

--- -------- ------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Harsány! - Bari I.
Pécs
Gébor - .dr. .Szirmay
Bp.
Csepeli - üumboTich
Bp. (Fészek)
Makádyné * Kertes
Bp.
Kertesné - Kaufmann
Bp.
Gricser - Csiky
Miskolc
dr Zánkay - Herczegfalvy Bp.
Vinkler - Llnczmayer
Bp.
Osskó - Ajkay
Bp (Fészek)
Kovács L. - Ottük
Bp.
Stanikowaka-Dr. Michalski Kraków
dr. Fogarassy - Pogány Bp.
Pákozdi - Princz
Bp.
Poroszlay - Fuza
Bp.
Győryné - Mátéffy
Bp.
Balogh L. - Győry
Bp.
Vág! - SasváTy
Pécs
Gerő - Kőszegi
Bp.
Csák - Fürst
Bp.
í 20., Ragályi - Bartha
Bn..
V=gTT Szesztay - Bari T I
Pécs
22. Wellner - Blancz
Bp.
23. dr. Kon - HonU
Bp.
24. dr. Pál - Urai
Bp.
25. Kend - Rónhky
Bp.
Bach - Matheovits
Pécs
27. Gabos - Kovács Z,
Bp.
28. dr. Berentey - dr. Faragó Bp.

A csapatverseny helyezettjei a pécsi
KPVDSZ-hez tartozó vállalatok értékes
tárgyjutalmait kapták, a párosverseny
első hat helyezettje pedig - magyar
mértékkel - magas pénzdíjakat kapott,
A verseny jó hangulatát fokozta a pá
rosverseny első fordulója után kisor
solt tiz üveg pezsgő is. Köszönettel és
elismeréssel tartozunk a verseny fő
rendezőjének, a jugoszláv Fred Kule10

eredményessége nem marad el a fér
fiakétól. Díjazott lett még a kiegyen
súlyozottan Jól játszó fiatal miskolci
pár is. Legjobb külföldi pár: Stanikowska-dr. Michalsky (Lengyelország),
legjobb vegyespár: Győryné-Mátéffy,
legjobb női pár: Prager-Mágory.
Párosverseny eredménye:

1. f.
934
929
913
100 4
804
961
964
748
912
1003
920
996
894
1002
954
857
891
867
804
734
§28
883
79 7
827
774
85 7
806
872

II. f.
1056
1046
1019
896
1090
898
890
1088
920
818
878
798
883
772
818
894
852
869
925
995
7§5
824
891
833
884
801
825
753

Ossz.
1990
61,6%
1975 61,1
1932 59,7
1900
5 8,8
1894 58,6
1859 57,5
1854 57,2
1836 56,7
1832 56.6
1821 56,1
1798
1794
1777
1774
1772
1751
1743
1736
1729
1729
1727 -------1707
1688
1660
1658
1658
1631
1625

novicnak, aki nemcsak a verseny zök
kenőmentes folyamatosságát biztosította,
de olyan kapkodásmentes, nyugodt lég
kört teremtett, amelyben öröm volt ját
szani.
Viszontlátásra kedves barátaink Pé
csett, április elején, a Felszabadulási
Kupán!
Szesztay Zsolt

isimüL
A most szervezkedő román brldzssport első erdélyi íersenye a marosvásárhelyi szakszervezet rendezésében
november 27-29-ike között került le
bonyolításra két bukaresti, egy buda
pesti és egy helyi csapat részvételével.
November 29-én hírverő jellegű páros
verseny is szerepelt a műsorban, merj
lyen kolozsvári és nagyváradi párok is
résztvettek.
A csapatversenyt 6 pontos előnnyel
a budapesti Szeleczky-csapat (Szeleczky Ferenc, Győri Lajosné, Dr. Bikár

Deján, Dr. Mátiéffy Pál és Szász Endre)
nyerte, a magyar brtdzsezők által jól
Ismert C. ^eamtu által vezetett Buka
rest I, csapata előtt, harmadik a Buka
rest II. csapat lett.
Eredmények:
I, Budapesti B.E.
II. Bukarest I.
III. Bukarest II.
IV. Marpsvásárhely
A párosverseny végeredménye:
K - Ny vonalon

É - D vonalon
első helyezett

Dr. Szász Béia-Logotetti
(Marosvásárhely)
második helyezett: Gabroveanu - Vigniali
(Bukarest)
harmadik helyezett: Nagy J. - Slchermann
(Kolozsvár-Marosv.hely)
A csapatverseny számtalan érdekes
leosztásából döntő jelentőségű volt a
Budapest-Maro8vásárhely mérkőzésen
az alábbi 6 szanzadu felvétel, melyet
Észak (Szeleczky) szép kényszerdo
bással teljesíteti, ugyanakkor a kevésbé
rutinos marosvá8árhelyi felvevő - ugyan
csak káró 8-a8 indítás mellett - elbu
kott.

♦
V
♦
+

♦ AB102
VAK
♦ K742
+ KD2
K94
e
1086
x, L kBJ0 65
yn
9 84
U
♦ 86
V B732
♦ AD9
+ AB103

V D 753
V D 954
♦ 83
+765

47
41
28
3

Szeleczky - Mátéfíy
(Budapest)
Racoviceanu-Genatini
(Bukarest)
Mild Gézt - Bende
( Kolozsvár)

A végállásban az asztalon egy kis
pikk. a kör bubi és a treff ász maradt.
Ez utóbbi lehívására Kelet körben és
pikkben beszorult, kört tartott és igy
Észak pikk 2-se volt a 12. ütés. A
kényszerdobások ellen a bridzs köny
vek sematikus védekezési módot aján
lanak: le kell időben rombolni a kéz
és az asztal közötti hidakat, melynek
a beszorilás pillanatában döntő szerepe
van! Itt is megfigyelhető, hogy ha a si
kertelen pikk dáma impassz után Kelet
azonnal visszahívja a pikket, a vég
állásban lehetetlenné teszi a kézbeju
tást, nincs beszorítás és a felvétel el
bukik.
A bridzs játékot - többek között az teszi változatossá, hogy a lapok
matematikai (poén) erejét az elosztás
néha szélsőségesen megváltoztatni ké
pes. Jól példázza ezt az alábbi leosz
tás. melyet a Bukarest I. és a Buka
11

rest II. csapatai játszottak általános
mansban.(Észak: Neamtu, Dél: Giosanu).
•

-

* A 76542
4» 10986432
• AB862
É
♦ 109832
.. b „
Ny „ K
4* D7 5
D
* K 10 9
* A KB5
* KB 103
+ AB
A licit
DÉL
ltreff^g
2szan
3kőr*
5káró
passz
1.
2.
3.
4.

*D 7543
♦ D 764
♦ D9 8
*** K

menete a következő volt:
NYUGAT
ÉSZAK KELET
lkór
lpikk^
lszan
passz
3káró
passz
passz
5treff
passz
passz
6káró
passz
passz

Nápolyi treff
magasfigura válasz
egyenletes, erős lap
ellenfél színének erős fogása
káró emelés

és

A teljesítés nem okozott gondot Ér
dekes, hogy a szélsőséges elosztás
miatt 24 ponttal biztos a kis szlem, de
ugyanakkor a K-Ny vonal nem hasz
nálta ki jól. ugyancsak szélsőséges el
osztását, mert a kis sziem 4 bukással
lementhető.
A kitűnő légkörben lebonyolított ver
seny során a rendezők páratlan vendég
szeretetről, szinte mér túlzó áldozat
vállalásról tettek tanúbizonyságot s e jól
sikerült verseny kapcsán remélhető,
hogy a kialakult baráti kapcsolatok
újabb ösztönzést adnak a román-magyar
sporttevékenység további növelésének.
+
A marosvásárhelyi verseny után a
bukaresti bridzsezők meghívására Bu
karestbe utaztam és az ottani bridzséletet három napig tanulmányoztam.
Bukarestben a bridzsezést sport
12

szerűen űző játékosok a Szakszervezet
keretén belül alakult bridzsszakosztályban hódolnak e szép szellemi sportnak.
Hetente két alkalommal tartanak edzést
és versenyeket. Taglétszámuk 300 fő
és ebből kb. 200 fő aktivan vesz részt
a szakosztály életében.
Ott tartózkodásom alatt a budapesti
N.I.M. és a marosvásárhelyi csapatverseny eredményeit értékelték ki. Ez
követendő példa lenne a pesti verseny
zők részére is, az egyes érdekesebb
játszmákat falitáblán mutatták be, és
ehhez igen sok hozzászóló volt, Az
egyes játszmákról parázs viták alakul
tak ki és véleményem szerint ez a he
lyes irányzat, ha valaki egy ország,
jráros, vagy egyesület szineit képviseli,
számoljon be játékáról, még akkor is,
ha rosszul játszott.
Érdekes észrevételt tettek az országok
közötti versenyekről. Ők úgy tartják,
hogy ha valaki egyesületét, vagy or
szágát képviseli, elengedhetetlen a
rendes ruházkodás. A Budapesti verse
nyen is tapasztaltuk, hogy a román
csapat tagjai mind sötét ruhában jelen
tek meg, ezzel is kifejezést adva an
nak, hogy ellenfelüket megbecsülik.
Egy tény, hogy a bukaresti bridzsklubban egy olyan nagyfokú kollektív
szellemet tapasztaltam, ami nálunk tel
jesen ismeretlen. Nincsenek klikkek, és
az élvonal játékosai szívesen foglal
koznak a kezdőkkel, átadva nekik ta
pasztalataikat. A bukaresti bridzsezőkról még sokat fogunk hallani!
Mátéffy Pál és
Szentpétery János

Főszerkesztő: dr. Zánkay Péter
Felelő* szerkesztő: Csepeli Mkiós
Kiadja a Budapesti Bridzs Egyesület
Felelős kiadó: Csepeli Mkiós
A szerkesztősig elme:
BBE. Budapest 62. pl. 225.
Az előfizeti*! dijat a OBE
223-XIU-V sz. csekKszámlára
biankó csekkiapon, vagy személyesen
az adminisztrátoroknál a versenyek
színhelyén kell befizetni.
*; Előfizetési dl} ü l évre 24,
egész iv re 48,- Ft.
OL. Róla 227/71. P.v.: Rózsa Nándor

ISSTTCDlJiL1LL {MM
(BESZÁMOLÓ AZ EB. MÉRKŐZÉSEIRŐL)
LIBANON-MAGYARORSZÁG
87:58

18:2

(48:26)

3, játszma:
♦ BIO 764
♦ A BIO 5 M
♦ K
INjr' K ♦
*K64
+
A licitünk:
Ny
K
1pikk
2káró
2kőr
2szan
passz

98
K2
DB943
A 852

Kelet második licitje magas figurák
kal a partnere által a nemlicitált színek
ben nem kifogásolható, - mégis az el
lenjáték során sikerült a két kezet egy
mástól elválasztani - egy bukás, A
másik asztalon Libanon 2 pikket 1 szűr
rel teljesített
-5 meccspsnt
7, játszma:
+ A4
V A 1083
* A43
+ 10942
É

D
* DB 10653
V 92
* K62
+ K5
A gyenge kettes indulás csapatunk
licitrendszerében úgyszólván az egyet
len korszerű fegyver. Mérsékelten ki
záró hatása vitathatatlan csapatverse
nyen, különösen beliben, azonban igen
fegyelmezett alkalmazást kíván, tekin
tettel konstruktív jellegére.
Amennyiben az alábbi íicitsorozatban
D
É
2 pukk 4 pik k

az Indulás nem ígér 6 játékütést, t szak
nem mondhat gémet. Az eredmény: csak
mindkét fekete szin kedvező fekvése
esetén teljesíthető a gém. 1 bukás beli
ben - 100, a másik asztalon 2pikk + 1
-6 meccspont
10. játszma:
Nehéz szlem az Észak-Dél vonalon!
*
**
♦
+

KD32
D1052
AD98
K
É

D
# A 7654
*9
♦ K54
+ A982
A magyar hcitsorozat:
Dél
Észak
1pikk
4treff
4 pikk
4szan
5káró
Spikk
passz
Ha tudná, hogy a káró K-t kapja'
A másik asztalon ‘belökték* a 6 pik
ket A helyzet kulcsa: Dél szingii szí
nében nincs a vonalon magas figura,
tehát nincs duplikáció.
Az Eisenberg-Goldman rendszerben:
Dél
lpikt,
átrefr^
4szan
üpikk

Észak
3szanJ
4pu:kJ5káró

^pikk találkozás, 13-15 figuraponk külső
szinglt
2
“melyik szingii?
3treif.
13

^a rövid kór nagy érték, tehát római
Blackwood.

5 1 A.

A Jacoby féle lpikk-2szan (gémforsz, pikk találkozás után) Dél 3 kór
szinglijelző licitje után Észak Á-t kér
dez és szlemet mond, hiszen a leg
jobb biiyen kapja a színglit.
Ebben a játszmában a jó öreg Blackwood nem tud segíteni, mint általában
olyankor, amikor összesen 27 pont van
a vonalon!
-12 meccspont
A l.'i-a s játszmában kiderül,’, milyen
nehéz a középáráé három színű indu
lások utáni licitsorozat:
Dél lapja:
* B 1 0 9 * A D 9 ♦ 76434- K65
és partnere három ez ina 2 káróval In
dul. Joga van a fel kérdezéshez? Negatív
2 kőijét Észak boldogan passzolja
+ A764 * K B 6 5 3 ♦ - + A B 4 3
kézzel.
Ha Észak kórben lett volna rövid.
Dél igazán nem láthat gémet, de a felkérdezés elmaradása dönt A rosszul
fekvő treff dáma miatt a másik asztalon
természetes licitsorozat után bemondott
4 körben nincs szűr.
-10 meccspont
A 14-ea játszmában sem remekel
tünk:
db 10 2
*A 6
d*AD6 w „ ** 108432
♦ D72
* KB94
+ 76532
+ A4
A licit:
Észak

Kelet Dél
Nyugat
1 kór passz 2treff
2káró 2pikk 3kőr
3pikk
4kőr
passz passz
kontra
-2
-300
Vajon Nyugat két licitje konstruktív?
Ha nem, mire mond partner gémet?
Azt hiszem, nem nagyon ismerhette ki
magák
14

A másik asztalon 3 pikket teljesítettünk,
igy csak
-4 meccspont
18, játszma:
Elképesztő libanoni licit:
Dél:
ÁD63 ♦ K 4 3 + K 9 5 4 3
kézzel Kelet f pikk indulására 2 treffeí
mond, majd Nyugat 2 pikk licitjét a sor
végén lepasszolja! Miután Észak keze
* D74 * K9853 ♦ 8 6 2 + 7 6
a zárt teremben játékosaink Dél kontrája
és Észak szabad 3 kór licitje után be
mondják a gémet, és egy szűrrel tel
jesítenek!
+13 meccspont
A 23. játszmában a mieink KeletNyugat vonalon 5 treff +2-öt játszanak,
de a kór szin fekvése igen szeren
csés: 3-3 és jól üt a D-a - igaz, hogy
ez már 13 ütést jelent!
Az ellenfél 3 szánt teljesít szúr nélkül.
24. játszma:
db
**
♦
+
♦
♦
♦
+

AD3
87
K D10 92
K 74

K 10 9
KD642
63
B93
É

Ny

K
D

♦
♦
♦
+

B7 6
B5 3
B 8 754
D 10

*854 2
* A 10 9
♦ A
+ A8 6 5 2
Nyílt terem:
Nyugat

Észak Kelet

Dél

Jtreff
lkáró
2káró
x
xx
3kőr
4kőr
x
A káró indulás után nincs mód annak
megakadályozására, hogy Dél a 13.
pikkre egy asztali treffet eldobva telje
sítsen, mivel Kelet treff indulása ütést
ad. A kontra mindenképpen eróltetettne k
látszik.

Zárt terein:
Nyugat Észak Kelet Dél
Iszan
2treff
2káró
2kőr
3káró 3kőr
körpassz +1
-9 meocspoat
A 25. játszmában Kelet-Nyugat lapjá
ban terített szlem van, de kimarad mind
két asztalon.
♦
»
♦
+
♦ DB532
*83
♦ K
+ K9643

764
9 7 64 2
B 76
B5
*
#AK
n,
ír * A B 1 0 5
Nín
4D2
4* AD872

♦ 1098
♦ KD
♦ A1098543
4* 10
A licit:
Kelet

Dél

Nyugat

Észak

lkáró 3káró 3pikk
4pikk körpassz

passz

A mesterséges indulás és Dél ki
zárása után magasan kellene elkez denl az erő és jó aduszin felderítését
- reménytelen kísérlet
Természetes 1 treff indulás és kór
reverse után (minél magasabbra kény
szerítik, annál több erőt tud mutatni)
Nyugat lapja megnő!
A másik asztalon 1 szán indulás és
Dél helyén ülő játékosunk mély hallga
tása után ( pedig rövid színekkel mindig
közbeszóltunk) az ellenfél csendesen
kiköt 3 szánban...
+2 meccspont
A szoros mérkőzés a 28. játszmá
ban kedvezőtlenül alakul. A libanoni
Észak küzdelmes licitsorozat után 5
körre kontrát kap és 7-5-1-0-as el
osztásával könnyen teljesít A másik
asztalon az ellenvonalon Libanon táma
dólag elmegy 5 pikkig és kontra nél-

kül egyet bukik - nagy szerencsével.
-13 meccspont
( é s ezért senki sem hibáztatható!)
A 31. éa 32. játszmában a nyűt te
remben a magyar pár a siker komoly
esélye nélkül gémet mond - az ellen
felek mindkét esetben leálltak és ezzel
az itt elért 14 meccsponttal növelték
győzelmük arányát
(Folyt következik)

tá tié t ia jc itv i
a. /e fo u á r j tí1. Osztó: É. Á lt mans.
♦ A K 10 764 V A D 74 2 ♦ - + A3
2. Osztó: K. É-D beli.
♦ 6 2 ^ A D5 3 ♦ AB642 4* D 8
3. Osztó: D. K-Ny beli.
4» - « 74 3 ♦ K 10 9 5 2 4 * KB 9 7 3

♦

4. Osztó: Ny. Ált. beli.
K D 6 * 6 3 ♦ D B 6 4 + AKD3

5. Osztó: É. É-D beli.
♦ A 4 * A 8 2 é KOB6 + A D 6 5

♦

6. Osztó: K. K-Ny beli.
D B 6 » K5 ♦ B 6 3 4 AK872

7. Osztó: D. Ált. beli.
Dél 1 körrel indul. Észak 4 kórt mond.
♦ D 9 6 5 4 * - ♦ A KD863 4* 85
8. Osztó: Ny. Ált. mans.
*D 42*K D 8 53^D52 + 6 4
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fiflf trnuisagos ^
A tervező intézetek cs«n»tk.
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L t c i t :

2treff

KELET DÉL

-

válni ml* fi
1 nem tudott ">egrálvM tette
1 u rt al Í0T az asztj*J Pikk ki
rályát
volna szabaddá.
DaiA fin u ik'.aSZÍal°n “S ^ e z z e ! a lap
pal 6 kárót mondtak be és pontosan
azonos játékkal teljesítették is azt.
Tanulság: Keletnek 6 káró ellen az
, f 8Z. b! f ‘f 8e “tán feltétlenül kórt
kell hívma. Neki nem kell treff lopásra
í1tSí aní’ 8 b“ktatáshoz a káró ászon
kivul elegendő még egy ütést biztosí
tani. Fel kell neki ismerni: igen nagy
valószínűsége van annak, hogy a fel
vevő sikán pikkben, hiszen az eddigi
játék alapján kiszámíthatta Észak tiz
lapját (7 káró + legalább 3 treff.) Ha
a felvevőnek mégis volna pikkje, azt
úgyis kiadja, mert nem tudja semmire
sem eldobni.
A kór hívásának végeredményben az
az elméleti jelentősége, hogy meghiúsítja
az asztal és a kéz között a közlekedést
és emiatt nem lehet a beszoritást vég
rehajtani.

Osztó: Dél, ált beli

ÉSZAK

^

NYUGAT

1
treff
(válogatott)
ükáró

lkőr

Indítás treff búb. Ütöttem az asztalon
és adut hívtam. A kézben ütésben ma
radtam. Treffel átmentem az asztalra,
hogy újból adut hivjak és Kelet ütött
az ásszal. Nyugat a két adu hívásba a
kórt és pikket markirozta. Kelet - meg
lepetésemre - nem kört, hanem pikket
hivott, nyilván azzal a szándékkal, hogy
Nyugat pikk áaz ütése után lopjon egy
treffet és igy buktassa el a felvételt.
Elloptam a pikket, majd lehívtam
összes adumat és két maradék treffemet úgy, hogy utolsóként a kilencessel
az asztalon maradjak. Erre hátulról el
fogtam Nyugat leblankirozott kór kirá
lyát és 6 kárót teljesítettem. Nyugat

Dr Szalay Lajos

Felkérjük a kéziratok szerzőit, hogy
a partik ismertetésénél felvevőjáték
esetén lehetőleg mindig Dél legyen a
felvevő. Ha licitálás kerül ismertetésre,
és abban nincs ellenlicit, mindig a Ke
let-Nyugat égtájakat használjuk. Ellen
játék probléma esetén is Délt bízzuk
meg a felvevő jogkörével. Fentieket
még akkor is szíveskedjenek a T. Szer zők betartani, ha egy adott versenyen
a szóban forgó játékos, vagy játékosok
esetleg más égtájakon ültek. A szer
kesztőség és az olvasók nevében előre
ia köszönetét mond:
A felelős szerkesztő.

BB/DZSE TIKft AVftGY_A
3 R TEK KOMOL YSfí Gfi
A versenybridzs moráljához hozzá
tartozik, hogy vegyük, komolyan az el
lenfelet, a versenyt} magát a bridzsjátékot. A Mecsek Kupa csapatverse
nyének utolsó fordulójában (amely a
helyezések eldöntése szempontjából
nem volt közömbös) a Puza-Kószegi
párral játszottunk egy asztalon. ‘Alkal
mi pár vagyunk, az 1 szán indulásunk
erős, l-e s szinindulásaink és közbe
szólásaink természetesek, 2-es indulá
saink kétszinüek’ - mondták, amíg ke
vertük a lapokat. Az első leosztásban
Kőszegi indul 1 szánnál. Egyenletes
lapja van? - kérdem. r_Hááát... szinglije nincs - a válasz. Kőszegi elosz
tása: 7-4-1 —1—
. A második parti:
Puza
Kőszegi
♦ 975
*ADx
♦863
qp A K 10 75
♦ 104 3
+■ A $S
♦ B 10 75
+ K3
Licit:
1 treff (?) r p a ss z -2 k ő r-p a s s z
pa88z(!) - 2pikk-4kőr-körpa8sz

A harmadikban Kőszegi hármas ma
gasságon közbeszól három kis káró
birtokában 3 káróval, minden kimenő
szín nélkül. A negyedik:
Kőszegi
AD9
4
DB 9652
A D4

Puza
KB54
AB
1073
K953

Passz
passz ( ! )

38zan (? 1)

Még egyszer mondtak 3 szánt, ugyan
ilyen licitmenettel. Éa még egy ‘érde
kesség* az egyetlenegy oktávban: Kő
szegi 1 treff indulására (moBt már tud
tuk, azt jelenti: nincs indulóereje) Puza
1 pikket mond. Kérdésemre, hogy ez
mit jelent, a válasz: ‘fogalmam sincs*.

Nem vitatom, bárkinek joga van blöf
fölni, olyan jó (?) licitrendszert játszani,
amihez kedve van - amíg ezt a BBE
eltűri. Nem panaszként vagy óvás he
lyett írom e sorokat, hiszen igy is (vagy
éppen ezért) megnyertük a mérkőzést.
Az ilyen licitálás és játékstílus, méltatlan
két jó játékoshoz, még akkor is, ha
fáradtak és jobb helyezésre már nincs
esélyük. Az ellenfeleknek és a ver
senynek a lebecsülését éreztették, leg
szívesebben játék nélkül feladtam volna
a mérkőzést, csakhogy ne legyek szen
vedő tanúja a bridzs megcsúfolásának.
(A szórakozásnak megvan a maga
helye és ideje, a bridzsversenyek - az
utolsó leosztásig! - sportemberek ne
mes küzdelmei legyenek!)
Hozzá kell még tennem, hogy a BBE
versenyzőinek döiíö többségére, tapasz
talataim szerint, a fentebb vázolt vi
selkedésellenkezője jellemző. Kultúrált
bridzsjátékukkal és viselkedésükkel
egyaránt példát és segítséget nyújtanak
a kevésbé tapasztalt vidéki játékosok
nak. Bizonyos vagyok benne, hogy el
határolják magukat attól a stílustól,
amelyben a Puza-Kőszegi pár ré
szesített.
Szesztay Zsolt.
MEGHÍVÓ a BBB közgyűlésére!
A Budapesti Bridzs Egyesület febf
ruár 18-án csütörtökön 18 órakor
tartja közgyüléséL
Tárgysorozat
1. Az 1971. évi munkaterv és költ
ségvetés megállapitása.
2. Esetleges indítványok.
A közgyűlés határozatképtelen, ha a
tagok legalább ötven százaléka nincs
jelen. Határozatképtelenség esetén az
újabb közgyűlést
1971. február 25-én. csütörtökön 18 óra
kor a fenti helyen és az eredeti tárgyso
rozattal tartjuk meg.
Elnökség
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(folytatás)
5
11. «Nápolyi treff* indítás
Legalább 17 pontos, vagy erős eloaztásoa lapot jelez, egy menetre kény
szerül. A válaszoló magas figuráit li
citálja lépcsőzetesen (,Á“ 2 magas fi
gura; K»l magas figura);
1 káré - 0-2 magasflgura 0-5 pont
1 kór ■ 0-2 magasfigura 6 v.tóbb pont
1 pikk 3 3 magasfigura
1 szán » 4 magasflgura
2 treff * 5 magasflgura
2 káró » 6 magasflgura
2 szán « 7 vagy több magasfigura
Az 1 kór válasz. 2 szánig, az 1 pikk
válasz már gémig kötelez. A 2 kór. 2
pikk válasz 6-oa. kétfiguráa szint jelez,
3-5 ponttal.
1 káró közbeszólás után a kontra
0-1 magasfigurát és legalább 6 pontok
a passz 0-2 magaaÜgurát és 6 pontnál
kevesebbet ígér. Egyéb válaszok lép
csőzetesen a magaafigurák számát
jelzik.
Minden más egyes magasságú köz
beszólásra a kontra 0-3 magasfigurát
és legalább 6 pontot, a passz 0-2 magasfigurát és 6 pontnál kevesebbet je
lez. A többi licitek a magaafigurák szá
mát jelzik, lépcsőzetesen; a legolcsóbb
szín licitje 4- magaafigurái jelez.
Minden 2-es magasságú közbeszó
lásra a kontra maximum 2 magasfigurát
éa legalább 6 pontok a 2 szán 3-4
magaafigurák a felüllicü 5 vagy több
magaafignrát jelez, minden más válasz
természetes, 0-2 magaafigurával éa
0-6 ponttal.
A 2 szán közbeszólás után a kontra
0-3 magsafigurát és legalább 6 pontok
a 3 szán 4-5. magsafigurát jelez, szin
tied a 3-as magasságon természetes,
1 menetre kényszerítő.
18

3-aa magasságú közbesxóláa után a
kontra opcionális éa 0-3 magsafigurát
jelez, legalább 6 ponttal, a 3 szaa 3-4
magasfigurák stopperral az ellenfél szí
nében, a felüllicü 5 vagy több magasfigurát igéi; minden más válasz termé
szetes és egy menetre kényszerűé.
12.
A. kényszerül 1 azanzadu vélsaz
nemcaazini indulás után.
Ezt s választ lapok széles skáláiéra
alkalmazzák, még olyan kezekre ia,
amelyekkel a atandard rendszerben al
ma emeléak vagy 2-ea magasságú új
szín választ kell adni. A fő cél a sima
emelés azükebb keretek közé szorítá
sa. A Roth-Stone rendszerben a sima
emelés erős (10-12 pont) és az 1 szaa
utáni igazítás gyenge (6-9 pont). A
Káplán-Sbeinwsld rendszerben éppen
ellenkező értelemben használják, amely
nek küzdelmi helyzetekben ran bizo
nyos előnye. Ugyanis a gyenge lappal
adott azonnali sima emelésnek jó ki
záró értiéke van.
Valamivel erősebb lappal viszont nincs
sok értelme annak, hogy az ellenfelet
megpróbáljuk kizárni a licitből.
Mindkét rendszerben a nemesozinü
indítás legalább 5-ös szint igéi; igy
feltehető, hogy az Indító minden külö
nösebb zavar nélkül tud Itctteket adut
Ha a szine 6-oa, megismétli, ha nem,
bemondja legalacsonyabb rangú &sas
minor színék
Persze emiatt néha kellemetlen hely
zetek is adódhatnak. Ha az indítónak
pl. 4-5-2-2 az elosztása, egyik rend
szer sem gondoskodik megfelelő vi
szontválaszról és esetleg olyan fel
vételben kötnek ki. hogy csupán 6 adu
van a vonalon. (Ez megtörténhet pL
akkor is, ha az indítónak Ö-3-3-2, a
válaszolónak 1-3-3-6 az elosztása.

A vés kontra ki letted hogy 2 káré lesz.)
Ebben a ritka helyzetben néhányon át
vetik a szabályt éa 1 pikket tndnlaah.
ha a pikk az in elég er(s ehhez. (T i a
4-ea pikkek)
13. A szokatlan 2 szán i» tM a: mi
nő r színeket igét.
Az indítónak legalább 5-5-je t u
minor u ts e k h e a Maaabaa 10-13 fip ra peat, beliben 14-16 pontA figuráéról! e k
a minor azinekben kell koBcenizálódaiak.
A válaszoló gyenge lappok hosszá
nemgar cinekkel passzolhat, de ItctUlais
keli. ha 3-aa minor színe van. 4-5 lap
pal valamelyik minor sziahea a vála
szoló 4-ea vagy 5-ös magasságra a gór
hat, akár mentés céljából. akár a fel
vétel teljesítésének reményével.
A 3-aa magassága aemeaoziai lidt
erm észeies. nem kényszerítő. A 4 szán
rálaaz Biackwsod.
Védekezés:
A 3-aa magasságú nemesoziaü köz
beszólás természetes, de nem kény
szerítő. A kontra informatív. Minor szí
nekben adott kuicsliciieknek számos
hasznos jelentési lehet adni
14. A “Római treff* indítás,*1234
A lapok 4 típusát jelöli:
1. Egyenletes elosztás, 12-16 pont
2. Egyenletes elosztás, 21-22 pont
3. Erős lap, tetszőleges elosztással
(hasonló a Calbertson féle 2 -es ma
gasságú indításhoz,) ■
4. Egyenlődén elosztású kétszínű lap.
17-20 ponttal, legalább 4 -ea treffei és
egy 3-ös meüékazinnel.
A konvencionális válaszok: I káró
- kevesebb mint 8-9 pont Minden más
szinlicit - 8-11 pont
Egy szanzadu - 12-16 pont
2 szanzadn
- 16 pont feleit
Az egyes ttpusú lappal az indító be
mondja a legjobb szinét, egy szánt li
citál, vagy emelt a válaszoló szinét
A kettes tipnsú lappal szanzaduban
ugrik. A hármas típusával az indító
rendszerint ugrik legjobb színében és

a válaszoló viszontválasza iépcsóazernen jelzi, hogy ebben a azinbea mi
van a kezében:
1-aó lépcső - 2-3 kis lap
2.
lépcső - azingli vagy atkán.
3. lépcső - egyszer védett, vagy
azingli Ugara,
4. lépcső - 3. figura.
5. lépcső - 4 kis lap.
•
6. lépcső - 4 lap a 3 magas-figura
egyikével. .
Ha ezután az indttő a magasabb ran
gú szint licitálta, a válaszolónak újra
a fenti lépcső szerint keO licitálnia, ha
az alacsonyabb rangú szint licitálja,
minden válasz kiricaiicit
A 4 -ea ttpasú lappal az indító vissza
veszi a treffet a lehető legalacsonyab
ban.
Közbeszólón alán a válaszoló felüllicitje 12-16 pont, az elleniéi színében,
fogás nélkül. Szanzada játékra biztat,
ha az indítónak van fogása az ellenfél
színében.
15. Scbenken 1 treff.
Erős, mesterséges indító iicü, rend
szerint 17 v. több figuraponttal, de lehet
14 pont is. kedvező elosztással. 3 Lapíipnat jelöl:
a) egyenletes szanzadu típus 19-22
ponttal,
b) némi elosztással - 17 v. több
ponttal,
c) erős 6-oa szín, v. kétszínű lap
- 14 v. több ponttal.
Az 1 káró válasz negatív, 0-6 pont
tal. a 2 treff fél pozitív, 7-8 ponttal, egy
menetre kényazeritő, minden egyéb vá
lasz pozitív, természetes és gémforsz.
2
pikk köz beszólásig a válaszoló
kontrája “pozitív*, információs, legalább
9 pontot Ígér.
1 káró negatív válasz után ugrás
nélkül mondott szín passzolható, ugró
szinlicit egy menetre kényszerítő. Egy
szán viszontválasz 19-20, a két szán
21-22 pontot ígér.
Védekezés:
A legjobb védekezési módszer min
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den mesterséges érés 1 treff vagy 2
treff Indítása ellen az, ha a védekező
vonal tartózkodik a licitálástól a magas
figurák hiányában.
Egy sima közbeszófás nem akadá
lyozhatja meg az ellenvonalat, hogy
megtalálja a jó felvételt, csupán hivásirányttá8i célja lehet. Kedvező szkórhelyzetben és jó elosztással a hely
zet nagyon alkalmas egy erőteljes ki
záró licitre. A 3-as vagy 4-es ma
gasságra ugrás után az ellenfelek hivásfelvétellel köthetnek ki, de az ugró
licit mindenképpen elveszi számos li
citlehetőségüket, amely lapjuk bemuta
tásához egyébként feltétlenül szüksé
ges lenne.
16. Rövid színű gémkisérlet.
Nemesszinü indításra adott sima eme
lés után alkalmazzák. Az inditó géminvitet ad rövid színének licitjével;
lpikk
2 pikk
3káró
ez kéri a válaszolót a 4 pikk bemon
dására, ha ereje főként a többi színben
tömörül. Ha pl. a válaszoló most 3 kórt
mond, ez szintén lehet rövid színű gémkísérlet, ám bizonyos kétségeket fejez,
ki a gémjáték lehetőségeit illetően.
Ez a módszer lehetőséget biztosit
ahhoz, hogy a játékosok megítélhessék,
vajon níncs-e erőduplikáció. Hátránya,
hogy segíthet az ellenfeleknek meg
találni alacsonyan a jó mentést. Az
egyik ellenfél megkontrázhatja a rövid
színlicitet, mintegy mentésre biztatva
partnerét Ezenkívül útmutatást adhat a
jó induláshoz.
Legcélszerűbb a konvenciót olyan
helyzetekre korlátozni, amikora nemesszlnü Indulást megemelték és ellenlicit
nem volt. Az 1 kór - 2 káró - 2 pikk
speciális licitmenetet külön vizsgálat
tárgyává tehetjük. Ezt a két pikk lici
tet természetes viszontválaszként ke
zelhetjük, különösen akkor, ha az in
dítás nem írja elő az ötös kör szint.
17. Skinner blöff kontrol.
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Bevezette R. H. Skinner, USA.
Vannak bizonyos kényszerítő licitek,
amelyek akkor alkalmazhatók, ha az
indítónál egy esetleges, de meghatá
rozott erejű (3-6 pontos) blöff indítást
gyanítunk. A nemesszinü indításra
mondott 1 szán válasz 6-13 pontot je
lez. Olyan kézzel mondható, amellyel
normális esetben a helyes licit a gémre
ugrás, kizáró jelleggel. Ha az inditó
viszontválaszt ad és ezzel tagadja a
blöfföt, a válaszoló gémre ugrik. A
nemesszin azonnali gémre emelése
nagyon erős lapot ígér, a teljesítés
még blöff esetén is biztosítottnak látja.
Hasonló kényszerítő sima emelés ad
ható minor színben erős lappal. A 2
szán és a 3 szán válasz 19-21, illetve
21 pont feletti erőt jelez.
18. «Splinter» licit.
Ez a konvenció pontosan ellenkezője
a •fragment* licitnek, azaz a kétszeres
ugrás egy új színben a licit első vagy
második menetében jó találkozást ígér
a partner szinével és a licitált szinben
szinglit jelez. A következő licitmenetek
mindegyikében az utolsó licit *Splinter»;
1) 1 pikk
4 káró
2) 1 káró
1 kör
3 pikk
3) 1 treff
1 kör
1 pikk
4 treff
A «Splinter»-t licitálónak rendszerint
3 lapja van a nem licitált szinben.
19. Swiss konvenció.
Az ACOL rendszert játszók széles
körben alkalmazzák. Az azonnal 4 treff
válasz az 1 kór vagy 1 pikk indításra
- ellentétben egy kizárással - jó lapot
ígér, amellyel egyébként a nemesszint
4-re emeltük volna.
Az azonnali 4 káró válasz pedig a
nemesszinben csatlakozást, 3 ászt vagy
2 ászt és adukirályt Ígér. Tehát az
azonnali gémre ugrás: lkőr-4kőr vagy
1pikk-4pikk biztonságosan alkalmazható
olyan lapokkal, amelyek csekély figura
erőt tartalmaznak, de jó elosztásúak.

Néhány játékos ezenkívül még egyéb
speciális követelményt is fűz a 4 treff
és a 1 káró licithez, de az alapvető
elv mindig azonos: az erős emelések

megkülönböztetése a tisztán elosztási
értékeken alapuló, azonnali gémreugrá soktól.
(Ford.: dr. Kell Béni)

ÚU 'SuáJMAjúlA
Ne u egészen két évvel ezelőtt dol
goztam ki a tran8fer-konvenció egyik
fajta módosítását Ez a módosítás azt
célozta, hogy a válaszolónak módjában
legyen többféle információt adni az
indító részére lapjának erejéről. Ezt a
célt úgy próbáltam megoldani, hogy az
indító nem egy, hanem két lépcsővel
alacsonyabb szint licitál valódi színe
alatt és a válaszoló a következő szín
licitjével gyengeségét jelzi, mig a va
lódi szín licitjével támogatja, illetőleg
•gyengén emeli* az indító szinét Pél
dául: ha az Indítónak kor színű lapja
van, 3 treffel és nem 3 káróval inditja
a licitet. A válaszoló 3 káróval eluta
sítja, 3 körrel támogatja, 4 kör licitjé
vel pedig gémerőre emeli a szint ( A
konvenció módosítása a Bridzsélet 1969.
évi március-áprilisi számában jelent
meg teljes terjedelmében.)
Ezúttal ezt a hazai vonatkozásban
igen népszerű konvenciót úgy kísérlem
meg módosítani, - anélkül, hogy az
eredeti konvenció hatásosságát vala
miben is csökkenteném - hogy az ín ditó mindjárt első licitjével jelezze part
nerének: indítása gyenge, vagy erős,
egyszínű, vagy kétszínű változata-e a
konvenciónak.
Ezek szerint az egyszínű v. kétszínű
lapok indításai a következőképpen tör
ténnek:
1. ) Gyenge egyszínű lapok indítása =
2 szán
2. ) Gyenge kétszínű lapok indítása =
3 treff
3. ) Erős kétszínű lapok indítása =
3 káró
4. ) Erős egyszínű lapok indítása 3kőr, 3pikk, 4treff, vagy 4káró.

únxlútcrtí/
1. GYENGE EGYSZÍNŰ VÁLTOZAT
A válaszoló az indító 2 szánjára - ha
nincs önálló erejű pozitív lapja -, 3 triífet mond, amire az indító hármas ma
gasságban bemondja színét, vagy ha
az történetesen treff: passzol. Ha a
válaszolónak önálló erejű lapja van,
pozitiven licitál és lapja szerint 3 kárót,
3kőrt, 3 pikket, vagy 4 treffet mond .
A pozitív licitek egy menetre kötelezőek:
az indító, - ha tudja - segíti a szint,
ellenkező esetben saját szinét licitálja
legalacsonyabban
Ha a 2 szán indításra a baloldali
ellenfél közbeszól, a válaszoló csak
pozitív lappal licitál, egyébként paszszol. Kontrája büntető. Az ellenfél in
formációs kontrája gyenge lappal paszszol. pozitív lappal, ha egyenletes el
osztású: rekontrázik, ha egyenlőtlen
elosztású: a szinét licitálja. A licitek
folytatása értelemszerűen történik.
Ha a közbeszólások miatt az indító
nem tudja szinét bemondani és a vá
laszoló jó mentési lehetőséget lát a
vonalban, az ellenfél által belicitált gém
ellenében Fishbeinx - licitet alkalmazhat
y

A ‘Texas* elnevezés helytelenül
került be a magyar bridzsszótárba,
helyesebb a •transzfer* szó alkalma
zása, mivel a Mexas* külföldön mást
jeleni, igy félreértésekre adhat alkal
m at A jövőben lapunkban ezt az el
nevezést kerülni fogjuk.
x A ‘Flshbein konvenció* elnevezés
ebben a.helyzetben helytelen.
A szerk.
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Erre az indító saját színében lementi a
gémet Hogy valamelyik bemondás
púikor Flahbein-licii, vagy mikor önálló
erősségű azin. azt az dönti el, hogy
a válaszoló a licit folyamán gyenge
ségét, akár passzolásával. akár kon
vencionális 3 treff licitjével kózöite-e
az indítóval. Példánl:
♦ Kx
♦ ú
♦ KDxxxxx

♦ Dx
É

D
♦ D xxx
«*x
♦ Bxxx
+ Kxxx
Lici
ÉSZAK
2szan
passz

t:
KELET DÉL
3 kör
passz
passz 4pikk

NYUGAT
4kör

Itt a • pikk csak Flshbeinx -licit le
het, mert Dél gyengeségét passzolásá
val már közölte, de ha 2 szán - 4 kör
re Dél közvetlenül 4 pikket mond.ez
önálló erejű pikk szint jelent

b) minor-nemes színek kapcsolódá
sa esetén (2.3,4.5.) bemondja hármas
magasságon nemes színét,
c) nemes szinek kapcsolódása e s e 
tén (6.) 3 kórt licitál.
Ezekre a licitekre a válaszoló - ha
a lapja gyenge -. a következők szerint
reagál:
3 szanra a jobbik mtnor színét licitálja
négyes magasságban, amire az in
dító passzol.
3 kői; vagy 3 pikkre, ha a licitált szín
ben legalább xxx, vagy Dx lapja
van: passzol. Ha pedig ez a mini
mális segítsége sincs meg a színben,
a következő legalacsonyabb olyan
színnel utasitja el a szint, amelyik ->
ben ennyi segítsége legalább van.
Az indító az elutasításra, ha az meg
egyezik második színével: passzol, ha
pedig nem egyezik meg, úgy ő licitálja
második színét a legalacsonyabban.
Ha az indítónak kör-pikk a szine (6.)
és a 3 treff-3káró-3kőr licitsorozatra
az elutasítás nem pikkben, hanem a
mtnor szinek valamelyikében történik,
az indító hosszabb, tömörebb nemes
szinét licitálja, amelyet a válaszoló
lepasszolni köteles.

2. GYBNGE KÉTSZÍNŰ VÁLTOZAT
Két Színnek kapcsolódása toJvalevóen
6 féle módon lehetséges:
1. treff - káró
2. treff - kór
3. treff - pikk
4. káró - kör
5. káró - pikk
6. kór - pikk
A válaszoló a 3 treff indításra - ha
pince közbeszólás -. általában 3 kárót
köteles licttálnt Kivétel, ha a válaszo
lónak önállóan gémerejü lapja van,
amikor is zárólicitet alkalmaz saját
színében.
A 3 treff-3 káró licitekre az indító:
a)
mtnor színek kapcsolódása ese
tén (1.) 3 szánt mond (nem zárólicit).
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Ilyen módon a válaszoló megtudja
az indító lapelosztását és elérhető,
hogy a legelőnyösebb színben való
suljon meg a felvétel.
Ha a válaszolónak erős lapja van,
és az indító lapjának ismeretében gém
re tőr; a kővetkezők szerint licitál:
3treff - 3 káró
3szan - 5 minor szin
A válaszoló abban a minor színben
mond gémet, amelyet jobban támogat.
3 treff - 3 káró
3 szán - passz
Nagyon kivételes esek de el lehet
képzelni, hogy a válaszoló szánban
és nem a minor szinek valamelyi
kében látja a gémet Például:

♦

10

* 10
♦ KDxxxx
+ KDxxx
É

♦
V
♦
+

D
KDBx
KDBx
A Bx
Bx

3 treff - 3 káró
3 nemes szín - 3 szán
Ne t zárólicit, hanem a válaszoló
kérdezi az indító második színét,
amit az minor szín esetében négyes
magasságban licitál, nemes színek
kapcsolódása esetén pedig a kórt
ismétli meg, hogy korrekció legyen
lehetséges. Válaszoló további licitje
értelemszerű.
Ha Észak 3 treffes indítására Kelet
közbeszól. Dél gyenge lappal passzol.
Ilyenkor Észak, ha mentésből tovább
kíván licitálni, információs kontrát mond.
Dél erre azt a legalacsonyabban be
mondható szinét licitálja, amelyikben
minimális segítsége van. (xxx, vagy
Dx). Ha Északnak ez nem felel meg,
bemondja alacsonyabban licitálható
szinét, amit Dél vagy lepasszol, vagy
korrigálja az eddig el nem hangzott
negyedik színre, amely minden bizony
nyal az indító második szine. Észak
ugyanis nem adhat információs kontrát,
ha a közbeszólás egyik színével azo
nos. Ugyanilyen elvek szerint licitál
Észak és Dél akkor is, ha 3treff-3ká ró
licitjükre Nyngat szól közbe. Észak
kontrája ilyenkor is informatív.
Ha Észak 3 treff indítását Kelet meg
kontrázza. Dél gyenge lappal passzol,
és ha Nyugat a kontrában benne ma
rad, Északnak kell rekontráznia, amire
Dél az előbb ismertetett elvek szerint
keresi meg vonalukban a szintalálkozást. Ha Észak a 3 treff kontrát nem
rekontrázza meg, ez annyit jelenj hogy
egyik szine éppen a treff. Ilyenkor
vagy passzol, ha úgy látja, hogy a 3
treff kontra jó mentésnek ígérkezik,
vagy bemondja második szinét hármas
magasságon. Ha ezt is megkontrázzák.

Dél lapja szerint passzol, vagy korrigál
4 treffre.
Ugyanilyen elvek szerint licitál Észak
akkor is, ha Nyugat a 3 treff indítására
Dél által licitált 3 kárót kontrázza meg:
rekontrázik, ha a káró nem a szine és
passzol, ha az egyik szine káró. Ha
a 3 káró kontrát Észak is. Kelet is
passzolja. Dél csak akkor hagyhatja,
ha van káró segítsége. Különben most
ő rekontrázik és ezzel kéri Észak má
sodik színét
Ha Délnek erős lapja van és s közbeszólás, vagy kontra ellenére is gé
met lát vohalukban, pozitiven licitál és
bemondja azt a legalacsonyabban li
citálható szinét, amelyikben minimális
segítséggel rendelkezik. Ha ez nemes
szin és megegyezik Észak egyik szí
nével, akkor azt Észak rögtön 4-re
emeli. Ha viszont minor szin és Észak nak van nemes szine, akkor Észak
azt még a minor szin egyezése esetén
is bemondja, ingyen megpróbálva né
gyes magasságon játszani a gémet
Ha nincs meg az egyezés, az eddi
giek szerint vezetik tovább licitjüket
Meg kell jegyezni, hogy ha a licitmenet a következő: Észak: 3 treff.
Kelet: kontra. Dél: rekontra, ez pozitív
lapot jelent treff segítséggel.
Ugyanígy Kelet kontrájára licitált 3
káró sem konvencionális szin, hanem
pozitív licit
Az indítónak Dél pozitív licitjére nem
szabad gém alatt leállnia.
Kelet kózbeszólására Dél által adott
kontra: büntető.
3. erős k é t s z ín ű v á l t o z a t
Az inditás feltétele: az egyik szin
minimális segítsége esetén, gémerős
lap.
A 3 káró indításra a válaszoló kon
vencionális licitje, - ha nincs közbe
szólás - 3 kór, bármilyen lappal. Erre
az indító a következők szerint közli
lapelosztását:
3 pikk = egyik szine pikk(3.5.6.)
3 szán = 2 minor szin (1.)
4 treff = treff-kör szin (2.)
4 káró - káró-kőr szin (4.)
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3
pikkre a válaszoló viszontválasza
3 szán ( konvencionális!), amire az
inditó közli második színét és Így a
válaszolónak módjában van választani:
melyik szinben mondjon gémet. A három
másik esetben az indító 1 licittel közli
szinelosztását, tehát a válaszoló azon
nal válaszolhat a 2 gém belicitálása
között
Ha az ellenfelek közbeszólnak, a
licit menete azonos a gyenge kétszinü
változatával, azzal az eltéréssel, hogy
a válaszoló még gyenge lappal sem
passzol, hanem rögtön megkezdi licitsorozatát a színek találkozásának fel
derítése céljából. Ez azért indokolt,
mert az inditó lapja olyan erejű, hogy
egyik színében minimális szintalálkozás
esetében is gém erős.
Természetesen, ha a válaszolónak
a lapja erős, a szintalálkozás felderí
tése után értelemszerűen - ászkérdés,
kérdőlicitek felhasználásával - megkí
sérelheti a szlem felvételt
4. ERŐS EGYSZÍNŰ VÁLTOZAT
Az inditó tulajdonképpen nem trans-

m m *

az

is c

NÉGY HÉTEN KERESZTÜL RENDEZTE
meg pénzdíjas versenyét A versenyen
általában 20 pár vett részt az ered ménye a következő volt:
I. forduló:
1. Szinnay-Gábor
68J3S
2. Kőszeghy-Gerő
Gl, 1135
3. Kend-Rónaky
56,48
II.

forduló:123

1. Zánkay András- Méhes G. 59,80
2. Kende- Rónaky
58,88
3. Kürthy hp.
55,37
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fer-liciiet. alkalmaz, mert közvetlenül
erő® longőr színét licitálja, éspedig,
ha nemes szine van, hármas, ha minor
szine van, négyes magasságban. Az
Inditás feltétele: minimális segítséggel
gémerejü lapok, hosszú, tömőp vezető
szinnel, 8-9 játszóütéssel.
Válaszok 3 kör, 3 pikk, 4 treft 4
káró indításokra:
a) Ütéstelen lappal, rossz elosztás
sal
= passz.
b) Minimális adu segítséggel (xxx,
vagy Dx) és némi melléklappal = gém
bemondása az inditó színében.
c) Nemes színek indítására, szinta
lálkozás nélkül, de a mellékszinekben
biztos fogással: 3 szán. Zárólicit
d) Idegen színek licitje megállapodás
szerint lehetnek kérdólicitek, vagy kulcs
licitek, az inditó színének elfogadása
mellett Csak ütőerős lapokkal ajánlatos
alkalmazni
e) Ász kérdést vagy 4 szánnál,
vagy hármas nemes színek indításánál,
megállapodás alapján 4 treffel lehet
alkalmazni
Dr. Szalay Lajos

III. forduló.
1, Kevács-Gabos
2. Holyinka-Antos
3. Dr. Vég-Cohen

58.10
57.87
57.17

IV. forduló:
1. Dr. Vég-Cohen
2. Herczegfalvi-Cziffra
3. Timár-Horváth

58,25
57.81
54,91

Összesitésben:
1. dr. Vég-Cohen
2. Gábor-Szirmay
3Y. Kende dr.-Rónaky
4. Herczegfalvy-Cziffra
5. Szalay-Csaba
6. Kovács-Gabos

170.42
170,09
169,57
167,62
166,41
160,70

WAROMSZINU LAPOKINDÍTJA
Irta: Jan Wohlin
A háromszinü lapok mindig nehezen
kezelhetők. Problémát jelent mindhárom
szín bemondása, mielőtt még a licit túl
magasra jutott volna.
A két típus, mely a “háromszinü lap"
elnevezést viseli, a 4-4-4-1 és az
5-4-4-0. Ha az egyes szininditást választ. k, legtöbbször nehéz alkalmat
találni a másik két szin jelzéséra, éa
hogy takarékoskodjunk a licitálási térrel, manapság a háromszinü lapokat
konvencionális indítással írjuk le.
2. káró1
A 2 káró indítás 4 -4 -4 -l- e s elosztást jelez legalább 13 ponttal, tehát
normális inditőerejü lap. Ha a partner
lapja még egy licitmenetet elbir; a 2
kör választlicitet alkalmazza, mely felz,JarÍgy
“ ltehát
u akét .licittel
r í sikerült
a
néi
leírnia
.
,,
pon s e ősz s .
Kelet-Nyugat lapja:
# K 1 0 63
* DB9 7
#AB84
v
„
# D75
♦ 5

lNy‘ K

4“ AB96
A licllmenet
Nyugat
2 káró
3 káró
passz

♦

A 104 2

4 - D3
Kelet
2 kór
4 pikk

Nyugat
„
,
2 ,,r®
2 plkk

Kelet
2 kl^r
passz

x KeIet 12 ponttal kéaz Sémre vállalkozni
Kelet szívesen játszik gémet, ha partnere egyik négyes színe a pikk. Ezért
alkalmazza a 2 kör kényszerítő vála sz i Pedig némiképp gyaníthatja, hogy
Nyugat rövid színe a pikk. Mivel a
lapokban nincs fit, Keletnek le kell mondania a gémjátékról. Szívesen vállal
részkontraktot pikkben, noha tudomása
van partnere szingli pikkjéről, s paszszol.
Am,kor a válaszoló,mozgásba hozza
8
gépezetet.
- mint
említettük,. biziosi, . kell
, „ a megfelelő
, , ,,
tania
erői A ..fo szabály az> j)ogjr
v^ia8ZO|5 kéznek jó
esélyt kell biztosítania a gémhez, ha
a 2 k6r Tála8Zt alkalmazza♦ 7
# 86 4 3 2
#

AK84

♦ AB82
* K9 7 J
Nyugat
2 káró
2 pikk
5 treff

v

# 9

y

+ K95
+ ADB5
Kelet
2 kör
4 treff
passz

Kelet 12 ponttal kész gémre vállalkozni. Ha nem lett volna a pikk találkozás, elegendő lapja lett volna a 3
szán játékhoz is. Ezért felteszi a 2 kór
kérdési, amire a válasz: Nyugatnak
káróban van szingletonja. Ezután Kelet
azonnal 4 pikkre megy.

Amikor Nyugat szingli pikket mutat,
Kelet tudja, hogy treff lesz a jó ada
szin. Olyan jól azonban nem áll, hogy
gémet licitálhasson, igy megelégszik a
4 treff invitáló licittel. Mivel Nyugatnak
a minimálisnál erősebb lapja van, kész
5 treffet játszani.

ét 3
#A974
♦ A B 86
4- KB62

*10
* A 763
♦K1084
4* AK54

Ny' K

é t DB8764
#63
♦ K52
4» D4

.
Ny

K

*KB87543
#82
♦ A5
4* 9 6
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Nyugat

Kelet

2 káró
2 pikk
4 pikk

2 kór
3 pikk
pasaz

Kelet legalább gémet akar játszani,
ha partnere pikkben hoaazú. Ezért 2
körrel felkérdez. Amikor Nyugat pikk
azlnglll jel®. Kelet lapjánakértéke
erősen csökken, de 6 mégsem adja
föl a reményt a gémre. Ezért 3 pikkel
invitál, és Nyugat, akinek minden ereje
magas figurákban van, helyesen 4 pikk
re emel. Nyilván volt valami értelme a
partner inviliének, amikor fel volt ké
szülve a szingli pikkre.
Amikor a válaszoló kéz gyenge, mi
nél hamarabb meg kell húzni a vész
féket. Ekkor nem használhatjuk a 2 kör
licitet
4d K9S4
* A 105
* A853
Nv - K
» 9 6 2
♦ AK62
♦ 84 3
+10
+ 9653
Nyugat
Kelet
2 káró
2pikk
paasz
Ha a válaszoló nem 2 kört licitál, ja
vasoljuk a licit lezárását Kelet 4 pontjá
val igyekszik 2 pikkben megállapodni,
feltételezve, hogy nem éppen Nyugat
legrövidebb szinét jelölte ki a kény
szerleszállás helyéül. Nyugat nem pikk
ben rövid, a Így passzol. A kettes ma
gasságon Így megfelelő kontraktban si
kerül leállniok.
ab
B
♦ 96542
*KD104
w
.,
*B3
♦ D963
Ny ‘ K ♦ K1085
* AK85
+ 73
Nyugat
2 káró
3 treff
paasz

Kelet
2 pikk
3 káró

Itt Kelet szintén túl gyenge arra,
hogy ő legyen a kapitány. Ezért meg
kísérli a leállást 2 pikkben, de ezt Nyu26

gat nem passzolja, hanem kimegy a
legalacsonyabb négyes szinére. 3 treffre. Kelet most tudja, hogy káró a játsz
ható szin, s Így 3 káróban állapodik
meg.
a«b A D 7 2
ad 95
♦ D
xt
r
* 1 0 64
♦ A653 wy " K
♦ B972
+ AB94
+ 10875
Nyugat
2 káró
3 treff

Kelet
2 szán
passz

Üres kézzel Keletnek újfent fékeznie
kell. Ez esetben nem javasolhatja tiszta
lelkiismerettel a leállást 2 pikkben hatos
aduval, amikor tudja, hogy valamelyik
olcsó színben nyolcas adu van, lehet,
hogy mindkettőben is. A 2 szánnál fel
kéri Nyugatot licitálja be legalacsonyabb
négyes színéi. A zárólicit tehát 3 treff
lesz, ami valószinüleg bukik, de az el
lenvonal legalább 2 kört tud teljesltent
amit bizonyosan be is licitálnak, ha
Nyugat 1 káróval indul a régi szabály
szerint miszerint a szlngleton alatti
színnel kell indulni.
A 2 káró indulás magában foglalhat
1 13 pontostól egészen a 2 treff indulásx határáig terjedő laperőt Ha emel
lett a válaszoló lapja
• 8 5 * 9 3 O B 1 0 8754 + 9 6 3
okosan teszt ha passzol a 2 káróra.
Egész biztosan katasztrófát okozna, ha
nem igy cselekedne.
Ha az indulónak 16 pontja, vagy en
nél is többje van, erejét úgy jelzt hogy
kivár a szlngleton jelzésével:
* 7
V KD9 5
♦ AK73
+ AB84
Nyugat
2 káró
2 szán
3 pikk
5 kór
passz 1

r
Ny " R

ki

4b
*
♦
+

A 10 63
B8743
8
KD6

Keléi
2 kör
3 treff
4 szán
6 kór

1 A 2 treff indulás itt az abszolút forsz
indítást Jelent, 22 pont feletti lapot

Nyugatnak 17 pontja Tan é« vona
kodik megmutatni azlngli pikkjét Kelet
2 kőrjére. Amikor a partner esélyt lát
a gémre és Nyugatnak jelentős többlet
értékei vannak, valószínűleg nagy Játék
van a vonalon. Ezért Nyugat egyelőre
a 2 szán licitjével arról ad felvilágosí
tást, hogy minimálisan 16 pontja van.
Kelet felkéri, ismételje meg a kérdést
azzal, hogy 3 treffet licitál, és most
Nyugat jelzi rövid pikkjét. Kelet ez
által a lehető legtöbb felvilágosítást
kapta. A kör kilences hosszúságú, a
pikk Á jól illeszkedik partnere szinglíjéhez. éa a két olcsó színben második
menet éli fogása van. Ez egy kicsit
véletlen, de meggyőződve arról, hogy
nem hiányzik 2 ász. Kelet kisazlemmel próbálkozik. Az Észak-Dél vo
nalnak nem lesz könnyű megakadályoz
nia a teljesítést.
♦ KD93
ékB 6
V 6
ki
t- «*KB1094
♦ AD73
R éK84
+ A B10 4
4»D52
Nyugat
2 káré
2 szán
3 kór
passz

Kelet
2 kór
3 treff
3 szán

Kelet kényszerítő válasza után Nyugat
2 szánnál jelzi legalább 16 pontos lap
ját A következő kérdésre jelzi szingli
tőrjét, mire Kelet nem tud mást tenni,
mint 3 szánt licitálni.
Kelet lapelosztása veszélyeket rejt
magában, nem tudni, mit hangsúlyozzon
ki lapjából. Ha Nyugatnak minimális in
dulása lett volna. 3 kört licitált volna
Kelet 2 kőrjére. Most a 3 szán a leg
ritkább esetben jó, és a legokosabb,
amit Kelet ekkor lehek hogy 3 kórt ját
szik Eé-l-es aduval, ami nem éppen
ideális adueissztás, de mindenesetre
nem jelent katasztrófát.
2 azanzadu:
A 2' szán indításs* 5-4-4-0 típusú
lapokra van fenntartva, legalább 16 fi
gurális ponttal, tehát 19 ponttal, ha az
elosztást is figyelembe vesszük. Ami
kor nem tudunk a hármas magasság

alatt leállni, ilyen erős indító kézre
van szükség. Gyengébb lappal ezért
egyes szinindulással kell indulnunk. A
2 szán indulásnak tehát semmi köze
az egyenletes laphoz, hanem kénysze
rűi a partnert, hogy alkalmazzon mentő
licitet, vagy pozitív lap birtokában 3
treffel kérdezze a hiányszínt.
ék AB83
<!» K9642
* K B 74
..
„ *D3
* Ny-K
* iq 8 6 5
* A K85 2
+ 10 3
Nyugat
Kelet
2 szán
3 treff
3 káré
4 pikk
passz
Kelet tudja, hogy vagy a pikk, vagy
a káró megfelelő adu lesz. Ezért 3 tref
fel kényszeríti partnerét hlányszine be
mondására, gyenge figurális ereje, elle
nére. Amikor Nyugat közli a káró azinhiányt. Kelet úgy találja, hogy a két
lap ideálisan illeszkedik. A védekező
vonalnak nincs többje 9 pontnál a szóbajővő színekben. Kelet helyes licitje
ezért 4 pikk.
ék
«
*
+

K10 7 5
AD863
AK94
Nyugat
2 szán
3 szán

Nt

_

ékB3
K V 10 5
♦D85
+AKB754
Kelet
3 treff
passz

Kelet kérdésére, melyik a hiányszin.
Nyugat a 3 szán licittel azt mutatja,
hogy az a treff. Tehát nincs megfelelő
aduszin, és ez készteti Keletet arra.
hogy passzoljon.
*
^
*
jf.

A 963
KD74
AK652
Nyugat
2 szán
3 pikk
passz

ék
d*
Ny-K ♦
+

106432
KDB85
A3
D

Kelet
3 treff
7 kór
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Már az indító licitből tudja Kelet,
hogy azlem van a láthatáron. 3 treffel és amikor Nyugat pikk szinhiányt
jelez. Kelet maximálisan elégedett le
het. Nyugat legalább 16 pontot Ígér a
három színben, amihez Kelet még 12rel járul hozzá, A 30-ból 28 a vo
nalon van. Észak-Délnek mindössze
egy dámája vagy'.2 bubija van a szóbajövő színekből, és csak rendkívüli
esetben lehet bukás a Kelet által be
mondott 7 körben.
Gyenge válaszoló lappal nem lehet
3 treffel kérdezni, hanem azonnal vég
kontra ktot kell javasolni:
* *AD96
♦ AB742
+ KD73

w
v
Wy ‘ K

*
*
♦
+

10863
B854
93
864

Kelet túl gyenge a 3 treffre, és ezért
3 kórt javasol. Ha ez Nyugatnak éppen
a htányszine lenne. Nyugat átmehetne
3 pikkre, amivel egyben jelzi, hogy
rendelkezik a két olcsó színnel i s .
Ebben az esetben Kelet kiköt Nyugat
valamelyik négyes színénél, és ekkor
Nyugat passzolni fog. Nem eshet ki
sértésbe, hogy 4 körre emeljen. Hiszen
Kelet nyíltanmegmondta, hogy nagyon
gyenge. Nyugat hálás lehet, hogy nem
mentek magasabbra, még ha esély is
lehet a gémre.
+ AB74
*82
♦ AD852
w
„ *74
♦ Ny ‘ K ♦ D1096
+ AB72
+ 109653
Nyugat
2 szán
3 kör
passz

Kelet
3káró
4treff

Keletnek Itt is fékeznie kell. 3 káró
val próbálkozik, de káró szlnhlányával
Nyugat kimegy 3 körre. Kelet Így tudja,
hogy treffböl van egyezés, s Így a z á 
rólicit 4 treff. Mint az Imént, Nyugatnak
tudatában kell lennie, hogy partnere
gyengeséget jelzett és a 4 treff ménté
llel!.
Nem biztos, bogy a válaszoló meg
tudja állapítani az aduszlnk annak el
28

lenére, hogy partnere már jelezte hiányszinét:
*
*
*
*

A K742
AB53
KB62
-

N

*D9 5
^ * D 86
" ♦ A94
+8532

Nyugat
2 szán
3 szán
4 pikk

Kelet
3 treff
4 treff
passz

Kelet 8 figurális pontja éppen elég
arra, hogy 3 treffel kérdezhessen. Ami
kor Nyugat 3 szánnál közli a treff sí
ként, Keletnek keresnie kell partnere
ötös szinét, hogy az 5-3-as aduval
játsszanak. Ezért folytatja a kérdezősködést 4 treffel. mely felhivja Nyugatot,
licitálja be ötös szinét. Amikor Nyugat
4 pikket licitált, már a helyes úton jár
tak.
Ha a válaszolónak szélsőséges egy
színű lapja van némi erővel, nem jól
Jár, ha a konvencionális utat választja.
Jobb, ha egyenesen a tárgyra tér egy
Invitáló licittel:
* AK83
* AD743
+ Ny - K
AB 84
Nyugat
2 szán
5 káró

*
*
^
+

7
62
AD109864
K 73

Kelet
4 káró
passz

Kelet kárója olyan erős, hogy még
partnere szinhiánya mellett is játszható.
Lapjának típusát azonnali 4 káróra ug
rással mutatja. Ezzel felhivjapartnerék
emelje
gémre, még ha szinhiánya is
van ebből a színből, de vannak jó
gyorsütései.
Nyugat követi a felhívást, és 5 káróra
emel, melynek teljesítésére jó esélye van.
Ha Nyugat hiányszlne nem káróban,
hanem más színben lenne, az ő kö
telessége, hogy a hiányszint kulcs
bemondással licitálja. Ebben a hely
zetben csak az a kérdés, hogy milyen
szlemet kell licitálni.

♦

AD62
7,,
♦ AK742
4. K1063
Nyngat
2 szán
4 ,^r
® ^°r
passz

* K5
Ny - K * J 0 74
^9
+ADB8742
Kelet
4 treff
4 szán
7 treff

Kelet legjobb licitje az azonnali 4
treffre ugrás. Hosszú színét partnere
segítsége nélkül is tudja játszani. Csak
most Nyugat hiányszine nem a treff, s
igy al ;álma van sikénjét jelezni Licitje
4 kor, és Kelet nagyszlemet Iái, fel léve, ha Nyugat hozza azt a három
ászértékek ami Keletnél hiányzik. Ke
let ezért 4 szánnál kérdez, és amikor
Nyugat a redukált BIackwoodx szerint
(olcsó szín esetén) két ásszal és az
adu királlyal tud szolgálni. Kelet ter
mészetesen 7 treffel zárja a licitéi
Ha az ellenfél közbeszól.
Az ellenfél számára veszélyes a li
citbe való bekapcsolódás a háromszinü
indulás után. A színek elosztása nem
egyenletes.
De azért érvényes a szabály: kiélesitettfegyvereklel kell várni, hogy gond
ját viselhessük az elővigyázatlan ellen
feleknek.
Az indító részéről a kontra a legrit
kább esetben büntető, ha a partner még
nem hallatott magáról.
Nyugat lapja:
O KB85 * 8 ♦ K B 7 4 + A 9 6 5
Nyugat helyén 2 káróval indultunk.
Észak 2 körrel jelentkezik. Ha Kelet
és Dél passzol, meg kell adnunk magunkaL Mindamellett előnyösebb hely
zetben vagyunk, és természetesen nem
kell mindig feladnunk a harcot, noha a
partner nem hallatott magáróL

x Wohlin, Jan: Modern Blackwood.
Bridgetidningen, 27. évi. 54-544 old.
(1969/9. az.)

4k AD 105
«*7
^ A K73
4 - A1 0 8 4
Nyugat
2 káró
kontra
passz

Nr
Ny

#B73
K 0 10852
K ^96 4
4- D62

Észak
Kelet
2 kór passz
passz 2 pikk
passz

Dél
passz
passz

Nyugatnak 17 pontja van és teljesen
helyesen információs kontrát ad Észak
2 kór licitjére. Kelet nem tud jobbat,
mint 2 pikket licitálni, s bele kell nyu
godnunk ebbe az okos válaszba.
I
Ha az ellenfelek még magasabb aka dályt állítanak, igen megnehezítik a dol
gunkat, de mindezek ellenére jobb hely
zetben vagyunk, mintha egyes szinindulást alkalmaztunk volna.
A D 10 4
V 10
♦ AD62
4- D 8 7 3
Nyugat
2 káró
passz

*KB96
„ *853
♦ 73
4» KB94

Észak Kelet
Dél
4 kór 4 pikk passz
passz

Keletnek alapos oka van azt feltéte
lezni, hogy Nyugat rövid színe a kór.
A 4 pikk igy részéről logikus licit.
Ha Nyugat 1 káróval indult volna. Észak
bizonyára 4 kórt játszhatott volna.
A közbe8zóláa megakadályozza a
válaszoló konvencionális kérdését, ha
pozitiv lapja van. Rendszerint a büntető kontra a legjobb ilyenkor. Ha a partner
bent tud maradni a kontrában, az ellen
felek bizonyára bajban vannak, ha pe
dig a partner kivesz a kontrából, ez
zel jelzi rövid színét. Ha a válaszoló
azért nem kontrázott, mert nincs többje
egy lapnál az ellenfél szinéből, saját
színét licitálhatja, és a továbbiakban a
józan ész szerint kell licitálni.
Az alábbiakban található egy tipuspélda arra. hogy megy a licik ha az
ellenfél is belép a licitálásba.
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(Céléi oszt, mindenki beliben:

♦72
♦
♦
+
♦
♦
♦
+

DB64
KJ04
742
10 7 3

DB95
1086
B952

• 9
K V A 762
♦ AD9 3
D
+ AK8 4
♦ A K 10 85 3
V 83
♦ KB5
É

Ny

erűn színét Nyugat biztos volt abban,
hogy bedben Dói legalább hatos szín
nel mert közbeszólni a így Kelet rö
vid színe a pikk. így Kelet kimenekül
ne, ha Nyugat kontrázna. Ezért Nyugat
passzolt abban a reményben, hogy part
nere még egy Információs kontrát fog
adni Kelet nagyon helyesen kontrázott
Jó magasfiguráival, és erre Nyugat
büntetópasszt adott így minden meg
erőltetés nélkül sikerült 500 pontot irniok, amire saját felrevőjátékuk esetén
semmi esélyük sem volt

+ O6

Fordította: Lénáit Zoltán

Kelet Indult 2 káróval, és Dél úgy
látta, hogy 2 pikkel be kell jelentenie

Megjelents BRIDGETIDNINGEN 1970.érl
5. számában.

KOm w ik MSIMDO 9
Januárban a már kétizben győztesen
továbbjutó Pákozdi-Princz pár ellenfele
a Gundel-Zánkay pár.
Zánkayék természetes rendszert játsza
nak. (1 kór, 1pikk USA Ászok szerint
min. 5-ös kényszerítő 1 szán válaszszal, 1 szán Woodson, 2 treff erős,
lkáró, 17-24 jr. Irátomszlnü, 2káró.;2pikk
gyenge.)
1. Osztó: É. Ált. mans.
♦
♦
♦
+

75 4
D9863
4
KB85

♦ A 10 83
M „ V B 102
♦ AK3
+ AD1 0

Pákozdl

Princz

lk ő r
2kőr

Iszan

Zánkay

Gundel

2káró

2kör

1treff

Iszan
Értékelés:
4kőr
3kör
3szan

20
8
^J7 /

Iszan
2szan

7
6

Princznek a 2 körre még kellett volna
licitálnia.
Gundel lapjában tévesen 17 pontot
számolt.
Az 1 szán indítás persze hibás 18
ponttal, mivel az rendszerükben maxi
mum 17 pontot ígér, igy Zánkaynak
nincs reális gém esélye. (A 2káró licit
Jacoby-transfer és 2kőr licitet kér a
partnertől.)

Állás:
Pákozdi-Princz
Gundel-Zánkay

8
8

2. Osztó: K. £ - 0 beli.
♦
♦
♦
+

D963
8 72
ADB65
7
Pákozdl
lpikk
2treff
5pikk

g|k A KB 10
AD
* K74
* A 10 83
Princz
1treff
Iszan
3pikk
Gpikk

Zánkay

Gnnctet

2káró
3káró
4 szán
6pikk
Értékelés:
7pikk
20 5szan
őpikk
( TS) 5pikk
7káró
i 0cárö
6szaa
7 őkáró

Pákozdi-Piincz
Gundel-Zánkay
Osztó: D.

21
21
K-Ny beli.

+ A B 10 762
AD83
v, „
❖ 63
W' K
+ A

& KD53
<9 K9
0952
+ K876

Pákozdl

Princz

lkőr
3pikk
5káró
őpikk

lpikk
dpikk
őkőr

Zánkay

Gundel

lpikk
3szan

3 pikk
4pikk

4

őpikk
20
*7- ífv ‘ ' ''
Gundel 3 pikk licitje limitált emelés
(10-11 p.). A 3 szán kérdezi az eset
leges szinglit, a 4 pikk tagadja.
Állás:
41
41

.

^ AB83
❖ 74 2
+ B86Ő4
Princz

a

^ 10 85 3
v AD
l^ o z d i
l *zaa
2kőr

2treff

Í^ S Z

Gundel

j ^ TÓ
<:kor

lkőr

Értékelés:
2kór
l kőr
úkőr
Állás:
* c

(2Ö J
18
16

2treff
3treff
lszan

Pókozdi-Princz
Gundel-Zánkay
ő. Osztó: É.
K 72
A 10633
❖ AB8
+ 65

14
9
S

61
61

É-D beli.
^ A 854
K D 74
KD7b
^ ,3

Pákozdl

Princz

2kőr
3treff
4kór

2káró
2szán
3 káró
_

Zánkay

Gundel

lkőr
4kőr

Értékelés:

Pákozdi-Princz
Gundel-Zánkay

Osztó: Ny. Alt. beli.
&A72

7
7
6
6

A jé 7 pikk felvételt csak akkor lehet
megta lni, ha Ny-m&k sikerül bemutatnia
kétszínű lapját jó középfiguráival. A
probléma megoldása: fogáskérdések
vagy kulcslicitek alkalmazása.
Állás:

3.

4.

2treff
2szan(21-22)
3pikk
5treff

lkáró
3kőr

Értékelés:
6kőr
(26^ őkáró
7
őkőr
10
4pikk
3
A tökéletes fit—
et egyik pár sem
tudta felismerni. Zánkay helyes licitje
a 3 körre a 3 pikk, ami kérdezi a
szinglit A szingli treffet mutató 4 treff
válasz után a lapjával a 6 kór már
esélyes felvételnek ígérkezik.
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Állás:

Princz-Pákozdi
Gnndel-Zánkay

:

6. Osztó: K

71
71

K-Ny beU

♦ KD9 72
*A 8
♦ 4
M „ * 10 62
♦ DB85 I Nj r _K^ A K 9 7 3
+952
+A87
p ,i _ j,
Prin<-»
----------------lkáró
Ipikk
3káró
3pikk
_ ,
r , .
Zánkay
-^3° ■1
lkáró
lptkk
lszan
2 káró
3treff
3káró
"
.
Értékelés:
5káró
4 pikk

4káró
3pikk

5
4

Pákozdlnak 3 pikk. licit helyett a
konstruktivabb 4 kárót
kellett volna
kalmaznia.
A Gnndel-Zánkay pár igen Jó úton haladt az 5 káró felé. Az 1 szán 13-16
pontot mutat A 2 káró korrekció a kór
fogás hiányát mutatja - feltehetően 15
ponttal és 5 -ö s káróval. Zánkay lapja
erősen megnő a azlngli kör miatt; súlyos hibát vétett: kötelező licitje a 4
káró, amire Gundel az ászok és királyok birtokában 5 kárót tud licitálnt

Gundel

1treff
2szan
3kiró
4kór

lkőr
3treff
3kőr

Értéjtaléa:
lkőr
2szan

2Ű
19

2kőr

19

[# y

Az egyenletes kezek licitálása a
válogatott rendszerben kidolgozatlan. A
Jó felvételt igen nehéz licitálni a fenti
lapokból. A Zánkay -Gundel pár sem
találta meg a jó felvételt. A 2" szán
ngró válasz 18-19 pontos, egyenletes
kezet matat, amire érzésem szerint
helyesebb passzolni Kelet lapjával,
Állás:
i
íb c ,

20
13

Zánkay

Pákozdi-Princz
Gnndel-Zánkay
8. Osztó: Ny.
+ AD9863
al- . D8 6
+ 5

75
76

Ált mans.
♦ K72
*AKD654
♦ A9
+ 86

Pákozdi
passz
2pikk

2kőr

Zánkay

Gundel

2pikk

4pikk

Értékelés:
P ák o zd i-P rin cz
G nndel-Z ánkay

fOO

75
7b

6plkk
gk6r

_ _ , _ tll . „
7. Osztó: D Ált beli
A
A co
m
*jcn
A
Ny-fC T g c , J
, "K-w
“

A 7b

tjtkozoj_
1treff
lszan
3hőr
32

'f d4 o

rincz
lkőr
2kőr
-

4pikk

20
20

4k6r
5pikk

jq

,j

lí

5kőr

10

Prtncz súlyos hibát követett el a
pasazal. A 2 pikk licit ugyan gyenge
lapot és 6-os pikket mutat, de óriási
lapjával egy géminvitet kötelező adnt
A Gnndel-Zánkay pár közel jár a
2 pikk indulás után a szlem bemondóshoz. A szingli treffet kellett volna
felderitenL Gyenge vigasz, hogy ők
legalább gémig eljutottak.

Végeredmépy:

Pákozdi-Princz
Gundel-Zánkay

1. Bakacs
2. Szikrai
3. Héjjas

75
87
Linczmayer Lajos

a,$eéfou4*i & ou.&r&<?zé$Aez
1. Osztó: É.

38 pont
37 pont
27 pont

(Az eredményszámitásnál még az 'ő s
kort* 4:0, 3:1. 2:2-ea pontarányokat
használják.)
A párosbajnokság állása a VI. for
duló után:
1. Szikrai hp.
64,7 %(!)
2. Héjjas-Szentiványí 58.1 %
3. Molnár-Jankovics 56.- %
A -Bridzsélet* szerkesztősége öröm
mel közli a jövőben a Komárom megyei
s híreket, ha azokat a szerkesztőség el
mére eljuttatják.

Ált. mans.

4* B852 *0 K 6 3 ♦ 10 863 4- K9 87
2. Osztó: K.

É-D beli.

MISKOLCI GYORSHÍR:

«í» AB9 9 0 64 2 ^ D 5 3 4-K 9 7 6
3. Osztó: D.

* * *

IC-Ny beli.

4»AKB3»DB95^D84-D10 6
4. Osztó: Ny.

Ált. beli.

4»AB107* 852#K 934-B 62
5. Osztó: É.
65

K 6 5-3 ♦ A lű 8 4- K B 10 8

6. Osztó: K.
4*K4*

É-D beli.

K-Ny beli.

AB8 6 4 ♦ K 8 2 4 - 6 4 3

7. Osztó: D. Ált. beli.

Dél 1 körrel iádul. Észak 4kőrt mond.
♦ AK83 ^

6 2 ♦ 10 4 4- KD10 6 3

8. Osztó: Ny.

Ált mana.

4 » K 6 5 * A ♦ A K B 6 4 3 4- 5 3 2

TATABÁNYAI HÍRADÓ

& #

4f>

A Komárom megyei Bridzs Egyesület
a Tatabányai Szénbányászati Tröszt
'Hiú Műszakiak Klubja*-ban rendezte
az 1970. évi csapat- és párosbajnok
ságot A csapatbajnokság állása a XII.
forduló után:

Október 9-11-e között a már hagyo
mányos kassai és miskolci egyetemek
közötti bridzsverseny zajlott le, melyen
Ostrava-Bratislava is részt vett A vil
lám csapatverseny 9 csapat részvéte
lével, 10 leosztásos fordulóban zajlott
le. melynek az első három helyezettje:
Kassa I.,
Miskolc I. és
Ostrava
A párosverseny 9 asztalon 27 leosz
tásos volt, 8 külön értékelve az É-D és
K-Ny vonalat: előbbit Palánkai-Dr. Zombori miskolci pár. az -utóbbit SoltészGabrik kassai pár nyerte.
A két egyetem közötti vándorkupát
ezúttal a kassaiak nyerték. A verseny
rendkívül barátságos légkörben zajlott
le, a helyezettek nagyon értékes dijakat
kaptak.
November 6-án tartotta a Miskolci
Egyesület választmányi ülését. Elhatá
rozták, hogy 1971. május 21-22-23-ára
kiírják a II. AVAS KL'PA küzdelmeit.
Az AVAS KUPA párosverseny *Barsy
Rókus* emlék párosverseny lesz.
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tím
A,
#84 3
#54
♦ K5 3
+ KB642
N ^K
+ AB 10
VAK
♦ DB 10 98 7
+ A7
Dél 5 káról játszik. Nyugat káró Á,
ki* táróval támad. A káró elosztás 2-2.
Hogyan játszaná a felvételt?
B.
♦
V
♦
+

AD6
AK9
10 6 3
A D 72

#K54 3
#64 3
♦ A54
+ K5 4
Dél 4 pikket Játszik. Nyugat a káró
K-al indul, amit a felvevő kihagy. Ez
után a káró D-át hívja, amibe Kelet
kórt dob. Dél üt az Á-al. majd három
szor aduzik. A harmadik aduba Kelet
kórt dob.
Hogyan játszaná a felvételt?
MEGOLDÁS:
A.
,
Kór A, kór K, majd treff Á, treff
K-t játszunk. Ezután az asztalról pik
ket hivunk. és kézből a B-ot tesszük.
Nyugat eliminált helyzetbe kerül, bár
mely szin hívása a teljesítést jelenti.
(A treff lO-es hivásra asztalról a B-ot
kell tenni.)
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Nyugat lapja:
♦ KDx#Dxxx

♦ Ax + D 10 9 x

B.

Kelet hibát követett el. hogy nem
lopta el a második kárót (ami a biz
tos bukást jelentette volna), de a tel
jesítés Így is csak akkor lehetséges,
ha Nyugatnak a 6-os káró, 4-es pikk

mellett 3 treffje, vagy szlngli kérje és
dubló treffje van. Nézzük a második
esetet, ami a problematikusabb.
A teljes kiosztás:
# AÉr^r"
# AX9
# 10 6 X
♦ b
É
*10
w
Ny K
♦ KDBi^r
D
+ 8^3"
# jC 'sX 3
# 6 Sár

# ,B B 8 7 ^
♦ r
+^10 ^6

A harmadik aduzás után kézből kis
kért hivunk. védekezve Ny kór szinhiánya ellen., Az asztalon ütve az ászszal. treff ász, kis treff következik,
kézben ütünk a királlyal.] majd kis treffet
hivunk (amit Ny nem lophat), és ütünk
a dámával, majd a 4. treffre kézből
kárót dobun k/ Kelet csak kört tud hívni,
amit az asztalon ütünk, és káró lopás
sal szerezzük meg a 10, ütést Akinek
a fenti játék bonyolult inkább 3 szánt
licitáljon.'.
Linczmayer Lajos

M--------OD
E R N B L fíC K W O O D
------------------------------------------------------------------------ Irta: Jan Wohlln
Amikor az ellenfelek közbeszólnak
(Folytatás)
Néha megtörténik, hogy az ellenfelek
jó elosztású lapot tartanak, és meg
akadályozhatják a lépcsőzetes választ
a 4 szánra. Ekkor csapán arról van
azó, hogy legyen megfelelő ellenszerünk
a kizárás ellen. Sajnos, túlságosan
80k félreértésnek voltam már tanúja
ezze.' kapcsolatban.
Ha az ellenfelek kizárása az ötös
magasságon hangzik el, a következő
skálát kell alkalmazni:
kontra - , 0 ász
passz - 1 ász
érintkező
licit
- 2 ász
minden további ász egy lépcső.
Kelet-Nyugat lapja a következő:
• AB7
*K B 853
♦ K96
+ 72

Nl K
T

♦ KD9832
VAD642
♦A
+9

NYUGAT ÉSZAK KELET
DÉL
lkőr
3treff
4szan
Streff
5 káró
passz
6kőr
Ha Dél hallgatott volna. Nyugat licitje
5 kör lett volna a két ász-értékkeL
Dél 5 treffje után Nyugat 5 káró érint
kező licittel mutatja meg, mije van. Ke
let megkapja a felvilágosítást, hogy egy
ász hiányzik, és így kénytelen meg
elégedni a 6 kőrreL
Ha az ellenfelek a hatos vagy hetes
magasságon szólnak közbe^ ezzel sok
kal nehezebb helyzetbe kerülünk. Nem
hiszem, hogy a probléma megoldható
valamilyen konvencionális skálával min
den helyzetre vonatkozóan. Legjobb,
ha kontrázunk, amikor óvakodunk a
azlemiől, míg a passz egy piciny biz
tatást tartalmaz. Hacsak nem kapunk

kedvet a visszavágásra abban a re
ményben, hogy elegendő erővel ren
delkezünk. A gyakorlati bridzsben gyak
ran megtörténik, hogy az ellenvonal
feláldozza magát a szülében.
Ha a Blackwood-konvenciót ésszel
és megfontoltan alkalmazzuk, ez való
ban nagyon jó. De ezzel is, mint sok
mással, vissza lehet élni. Az alábbi
példa azt illusztrálja, hogy hátrány túl
ságosan bőbeszédűnek lenni.
Osztó: Észak, mindenki beliben:
4j» K852
♦ D4
♦ K6
4* AKD74
• D104
£
»B962
b
♦ DB 10 8 N y r.
+ 10 3
U
♦ AB763
V A5
♦ A42
+ B85

4»9
* K 10873
♦9753
+962

Robberjátékban a licit a következő
volt:
ÉSZAK KELET DÉL
NYUGAT
1treff
passz
ipikk
passz
3pikk
passz
4szan passz
5kőr
kontra
6pikk passz
passz
passz
Nyugat a kór kettessel indult, és az
asztal dámája kihozta a királyt és az
á s z t Dél lejátszotta a magas adukat
és kiderülj hogy Nyugatnak egy biztsa
ütése van ebben a színben. Utoisó
esély: ha Nyugatnak van három treffje.
Ebben az esetben Dél meg tudna sza
badulni kőrjétől, mielőtt Nyugat üt az
adujávaL Azonban Nyugat lopta a har
madik menet treffei, és a kór bubival
elbuktatta a felvételt
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A rossz eredmény teljes mértékben
Dél számlájára írható. 16 pontjával,
Észak ugró emelése ntán tudta, hogy
6 pikket fog játszani, afc^r több van
benne; akár kevesebb. Ez az, amit a
4 szán helyett kellett volna licitálnia.
így Kelet nem tudta volna bejelezni

kér erejét; és Nyugat normál indulása
a káró dáma. Ezzel az indulással Délnek nincs problémája a kisszlem megjátszásával,
(Megjelent a *Bridgetidningen* 196*9,
évi 9. számában.)

Fordította: Lénáit Zoltán

VanS&MftiAXifctZur
Folyamatos fővárosi vers enyetek:
Párosbajnokság

február 16-tól

Magyar K0pa selejtező
Nyári versenyek

április 20-tól
június, július,
augusztus

Hazai és külföldi versenyek:
Zágráb (páros)
Országos párosbajnokság selejtező Bp.
Felszabadulási Kupa párosverseny, Pécs
Svéd-magyar párosverseny Bp.
Országos páros bajnokság döntő, Bp.
Rovtai (jug.) páros verseny
Marianske Lazne Vili. Nemzetközt Bridzahét
Avas Kapa, Miskolc
Fészek Klub párosversenye
Porec (jug.) páros- és csapatverseny
H *U m Kapa. Keszthely * csapat- és párosv.

Tihany
Pala (jug.) csapat- és párosv.
Velencei Brtdzskét

február 27-28.
március 26-28.
április 3-4.
április 11-12.
április 23-26.
május 1-2.,
május 8-15,
május 14-16.
május 22-23.
június 2-6.
június 17-20.
szept 4-9.
szept 11-15.
szept 18-26.
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A BUDAPESTI BRIDZS EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA

em m m ?
A Budapesti Bridzs Egyesület 1971. I. 29-én tartotta évi rendes közgyűlését.
közgyűlésen a szokásos napirendi pontok megtárgyalása után a tagság
egválasztotta az új Elnökséget
ELNÖK: DR MÁRTON GÉZA
ALELNÖKÖK: BALOGH LÁSZLÓ
DR RÓNAI RÓBERT
FŐTITKÁR: HORVÁTH SÁNDOR
ELNÖKSÉGI TAGOK: DR BERENTEY ERNŐ
CSEPELI MIKLÓS
JINDA EDE
SZÁSZ DOMOKOS
DR. ZÁNKAY PÉTER
A BBE. elnöksége határozatot hozott a 'Magyar bridzsaport örökös mestere*
ctm adományozásáról. 1971. III. 16-án a Kőris utcai versenyteremben
dr. Márton Géza elnök és Horváth Sándor főtitkár ünnepélyes keretek között
adta át az első okleveleket
Cohen Rafael eurőpa bajnok
Ferenczy György európa bajnok
Keleti Andor európa bajnok
dr. Widder Lajos európa bajnok
sporttársaknak, a háború előtti évek 'aranycsapat* tagjainak. Horváth Sándor
főtitkár üdvözlő beszédében a 'nagy idők*-re emlékezett. Cohen Rafael a ki
tüntetettek nevében válaszolL Az ünnepségen a tagság meleg szeretettel és
viharos tapssal köszöntötte a kitüntetetteket
BBE Elnöksége

AZ OSffll>ÉVICSAEHTBAJKTOKSÁG
Az 1971 évi csapatbajnokság I. osztályának végeredménye
i
1. Góth
13 0 3 +£05 251 78*
2. Kovács 12 0 4 +410 223 69*
.3-.NJM-L— ií.§ -5 — +35Q..2H..MJ!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kéri
10 15 +190 189
Tamássy 10 2 4 + 89 186
Fészek 9 0 7
+185 180
Végh
9 0 7 + 65 171
Vágó
9 16 + 51 167 52*
Makádiné 5 2 9 - 5 153 44*
Beöthy
7.1 8
-121 150
Matematikus
6 19
-135 133
12.. .Kende___8 .1 .7 ...r l3 7 . . Í.3J...........
13. Szeieczky 7 0 9
14. Bolgár
5 110
15. Petz
4 1 11
16. Turnovszky3 112
17. Merza
2 0 14
5 csapat esett ki az

-216
129 40*
-235 116
-315 101
-276 97
-586
64 20*
I. osztályból.

Az 1971. évi I/B. osztályú csapatbajnokság végeredménye:
1.
2.
3.
4.

Debreczeni
Jaknbovits
Bubik
Mélyépterv

10 0 6 +390 218 68*
1 1 1 4 +301 214
12 0 4
+258 213
10 0 6
+ 95 178

5. ISC Jínda
10 0 6
+ 62 177
6. Perneczky 10 1 5
+94 174
7. Somoskővi
826
+108 169
8. Keresztúri
8 1 7 +60 169
9. Szikszainé
718
+27 158
10. Dr. Tóth
727
+ 36 156
1 K C sipka........8 0 8___—
_46_151____
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wittinghof
817
ISC Zempléni 7 0 9
Kozmovszky 5 2 9
Vlda
4 1 11
Matolcsy
6 0 10
Bencsik
10 15

- 63
-100
-101
-154
-173
-628

144 45*
138
133
124
115
3711*

4 csapat féljük 6 csapat eseB ki az i/B -ból

1971

1.
2.
3.
4.

évi csap atbajn ok ság

Spartacus
270
Agocs
211
Szabó
203
Toron
_ 199

I I. o s z t á l y á n a k

végeredm énye:

+679
+320
+144
+209

5. Balássy
196 +91
6. Kelen
193 +171
7. Zsigor
190 +199
8. Kis-Szabó 190 +168
9 Duna
178 +11X2
10. Springer178 - +128
-----------------------«s--e-------11. ISC. Nikolits 178 +99
12. Mélyépterv B 156 - 71
13. Olajterv
126 -283
14. Főmterv
126 -309
15. Agroterv
124 -202
16. Aluterv
116 -278
17. Bán
75 -534
18. Müki
56 -635
4 csapat feljutott, 8 kiesett.

1971 évi csapatbajnokság III. osztályának végeredménye:
1. Lendvai
13 2 2
2. Chemokomplex
11 1 5
3 Vegyterv
11 1 5
4. Andor.......... 13_;__4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Welker
NIM II.
Galántai
Kriston
Iparterv
Fáklya
Bezdán
Kristály
Törekvés
üzdi
Földes
Terv. mák
Török
Zwada

11
10
10
6
10
8
7
7
7
7
7
3
2
1

1
2
2
1
2
1
1
2
-

5
7
5
9
6
9
8
10
9
9
10
12
15
16

505 260
440 239
393 233
206_212
217
389
92
284
204
174
- 9
- 82
-123
-185
-326
-299
-878
-920

4 csapat feljutott a II. osztályba.

210
195
194
190
187
168
165
148
148
138
118
97
38
12

Fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk,
hogy kedves sporttársunk
DR. SAI HALÁSZ ANDRÁS
hosszú betegség után 51 éves korában
elhunyt.
Többszörös bajnok volt, eredeti és szí
nes játékstílusát 'Kibernetika* elneve
zésű licitrendszerét emlékünkben sze
retettel megőrizzük.
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HOTEL

IN T E R C O N T IN E N T A L

-

ESPLANDE

_______ Stö& M B —
A III. hagyományos zágrábi nemzet
közi párosverseny az idén valamivel
gyengébben sikerüli, mint a korábbi
években. Az osztrák, magyar, jugoszláv,
nyugatnémet játékosok mellett csupán
2 olasz pár vett részt a versenyen,
igy mennyiségileg és minőségileg is
csökkent a színvonal. Bizonyára jelen
tős szerepet játszik ebben a jugoszláv
infláció feltartóztathatatlan árhulláma
- tavaly óta 40-50 *-kal emelkedtek
az árak! A magas pénzdíjakat az idén
először nem dollárba, hanem dinárban
fizették, igy ez is csökkentette az ér
deklődést
A mezőny azért csak a szokásoshoz
képest volt gyenge, több neves pár vég
zett a vert mezőnyben, igy a RalcaTurk *8orozatnyerő» ljubljanai kettős a
26. lett A világbajnok Manhard-Babscht
(Ausztria) 2. helyével igazolta jó for
máját
Végeredmény:
1. Bukal-Caric (Ju) 1476
61,5*
2. Manhard-Babacht
(Au.)
1422
59,25*
3. Bauer-ZepicUu) 1404
58,5*
5. dr. Berentey-dr.Faragó
(BBE)
1395
58,2*
8. Dumbovich-Csepeli
(BBE)
1382
57,6*
31, dr. Csaba- Szalay
(BBE)
1264
52.6*
55. cLr. PronieWitz-dr.
KovácsJ.
(BBE)
1176
66. Kéri-Horváth S.
(BBE)
1136
74. Szász D.ePóka
(BBE)
1071
86 induló, 19 külföldi pár. 12 pénzdíj,
20 külön tiazteletdij.
A gyönyörű szálló ‘Smaragd Room*jában lebonyolított kellemes versenyen
mosta ‘Bridzsélet* olvasói is részivéhetnek - 5 leosztásban. Az 5 problémát
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1971. II. 27-28.

legfeljebb 10 ‘perc alatt kell megoldani,
különben felhangzik a ‘csere* vezény
szó - horvátul: ‘promjena*.

1.
* KB 10 x
OS 3
* KBxx
4* Dxxx
4!* A x
É
4* AB876542 Ny
♦

XXX

4* -

Ált man8.
Licit:
DÉL NYUGAT ÉSZAK
lkáró 4kőr
5káró
passz passz

KELET
passz

Ön Nyugat helyén a kór ásszal indul,
partnere a 10-est, a felvevő a 9-est
teszt Mit hiv?
2.
é t XXX

•ABx
♦ ADBxx
4 - B10

Ny

Ált. mans.
Licit:
ÉSZAK KELET DÉL -NYUGAT
paaaz
passz
1treff lkáró
3treff
passz
3szan passz
passz
passz
Mivel indul?
(A felvevő a 3 szán bemondása előtt
hosszan gondolkodik.)

<& 10 9 X
V xx
♦ Kxxx

A szomszéd asztalnál két *nyuszi*
(bal) melegít. Partnered figyelmeztet:
•Most vigyázz, élesre tölts...* Mit licitál
On ilyen körülmények között az alábbi
lappal egy passz után:

+ ABIOx

Ny É K
D
• Kx
* Bxx
♦ A Dx
4* K9 8xx

$

Megoldások:

Ált. mans.
Licit:
NYUGAT
1pikk
3pikk
kontra

XXX

♦ K
♦ ADxxx
4* KDxx

1. Kis pikk. De habozás nélkül!
A teljes kiosztás:
ÉSZAK
passz
4treff
passz

KELET
2pikk
pasaz
pasaz

DÉL
3treff
paaaz
passz

Nyugat kör dámával indul, majd a ki
rályt hívja. Pikk ász, pikket játszik. Ke
let bubiját üti a felvevő, treff királyt ját
szik, majd,..?
4.
* KBxx
XXX

♦ lOxx
+ Bxx
É

D
# Axxx
V

XXX

♦ AKxxx
+ x
É-D beli.
L ic it
DÉL NYUGAT ÉSZAK KELET
tpikk
passz
2pikk passz
passz kontra
.passz 3treff
3pikk
passz
passz kontra
passz passz
passz

♦ KBlOx
♦ 3
♦ KBxx
4* Dxxx
♦ Ax
6
Dxxx
V* AB876542 Ny K » 010
♦ xxx
D ♦ xx
4* x
4* Bxxx
• xx
* Kx
ADxx
4> A K10 xx
Nyugat helyén Dumbovich Miklós rög
tön kis pikket hivott, de sajnos a ver
seny 3. helyezettje kb. 2 perces gon
dolkodás után a királlyal ütött.
2.

Remélem nem a káró dámával. Én
ugyanis azzal indultam és ez volt a fel
vevő 9. ütése: Dél kérő királya. Mivel
senki nem licitált gémek iay 0 pontos
parti lett.
Minden egyéb indulás nyer...
3.

Dr. Faragó András és Csepeli Mik
lós egyformán megbukták a felvétel ‘Pe
dig egy jó párosverseny-Játékosnak meg
kell csinálnia a 10 ütést:

Nyugat a treff királlyal indul, majd
kis treff hivásába Kelet az ászt teszi,
amit a felvevő ellon. Mit hiv?
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♦ 10 9 x
^

* KBxx
4xxi
♦ 10 xx
4* Bxx

XX

♦ K ix x
+ ABlOx
♦ Axxx
*
^ DBxx
90 AKD
,,
„ V u x ix
♦ lOxxx
N y K ♦Bx
4* xx
4" Dx
«a> k x
90 B x x
♦ A Dx
+ K98xx
«Ha a treff 3 - 1-ben van elosztva,
és a káró 4-2-ben, az ellenfélnek 3
pikkje teljesíthető 140-ért Így egy bu
kás még kifizetődő. A treff király után
káró ász, káró dáma a játék, majd ütni
kell a treff ásszal*. (így kellett volna
gondolkoznunk.) Arra kell játszani, hogy
a 3 pikk már nem teljesíthető KeletNyugaton!
4.
Kis káró a 10-es felé. Nem szabad
elárulni az ellenfeleknek a gyenge pon
tokat Dumbovich merész licitjét és jó
játékát top-score kontrázta: plusz egy !

4*
4
♦
4*

Dx
Axxx
Dx x
K Dx x

Axxx
90 K Dx
♦ Bx
4* Á x x x x

É

Ny K
D
4 Axxx
90 x x x
^ Ak x x x
4* x

Nyugat ütött a dámával és folytatta a
treffet Függöny. (Nem állitom. hogy a
Belladonna ellen is sikerült volna.)
5.
Passz. Korpusszal is lehet $0 %-os
eredménnyel végezni, nem beszélve
arról, hogy a «nyuazi» is visszalőhet..
Csepeli Miklós
v

V

(Dorothy Hayden, USA)

Íme egy rövid ellenjáték kvíz. A kér
dések nem nehezek, feltéve, ha ön
egy percet gondolkodik a válaszon.
Esetenként számítson 5 pontot a
korrekt megoldásért és 15 pontot, ha
a megoldás okát Is tudja. A kviz végén
megtalálja az eredményskálát és ehhez
hasonlíthatja saját eredményét Vala
mennyi esetben Kelet helyén ül és
robber brtdzset játszanak.
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4*
90
♦
4*

A62
953
A DB 10 2 <
D7
É

K
4 * 873
4AK642
♦ 8 73
4. K102

A licit:
DÉL
NYUGAT
lszan
paaaz

ÉSZAK KELET
3szan (vége)

4.

#
#
+
+

+ 16-18 p. Standard.
Nyugat a treff 6-sál indul és az asz
tal a 7-t teszt. Mit tesz ön az ütéshez,
és miért? Partnerével a 11-es szabályt
játsszák!
2.
♦
♦
♦
♦

A 62
953
A DB 102
10 7
É

K
#873
#642
♦ K873
+ AD2

É

K # K B 10 3
*7 2
♦ D6 5
+ 9 862
A licit:
DÉL NYUGAT ÉSZAK KELET
lkőr paaaz
2kőr
passz
4 kér passz
passz
passz
Nyugat a pikk 5-el indul éa a felre vő
az asztalról a 4-t teszi az ütéshez.
Mit tesz ön az ütéshez és mté,^?
5.
# 100 87
# AB3
# 642
#6 42

A licit:
DÉL NYUGAT ÉSZAK KEL El
lazan+ passz
3szan (vége)
+16-18 p.
Nyugat újra treff 6-sál indul és az asz
tal a 7-t teszt Mit tesz ön az ütéshez
és miért?
3.
♦ A K 10 9
♦ K6
♦ AD
4> A DB 10 6
,É
#AB92
♦ KB863
+ K9 7
A licit:
KELET DÉL NYUGAT ÉSZAK
lkáró
passz lkőr
kontra
2kőr
2pikk passz
4pikk
passz
passz passz
Nyugat a kör 7-el indul és az asztal
a 6-t teazL Mit tesz ön az ütéshez és
miért?

64
A 10 6 4
K83 2
B5 3

É

K # A DB62
# K 10 2
♦ 8

# B 753
A licit:
DÉL
2treff
3káró
4kárő
6treff

NYUGAT ÉSZAK KELET
passz
2kőr
passz
passz
3szan
passz
passz
5treff
passz
passz
passz
passz

Észak-Dél erős 2-es indítást Játsza
nak. azonnali ász válasszal. Nyugat a
pikk 3-saI indul, ön üt az ásszal, s a
felverő a 4-t teszt Melyik kártyát hivja
ki a második ütésnél és miért?
VÁLASZOK:1
1. A ’ treff király.
Csak nagyon hitvány remény van a
felvétel megbuktatására. (Ez aztán egy
asztal, amit Észak leteriteit! 1 A legjobb
esély arra játszani hogy a partner
hosszú treff színéből felülről a 4-el in43

dúlt. [gy a U -es szabály szennt a
felvevőnél csak 1 nagyobb treff van.
mint a 6-os. Mit gondol, mi a való
színűbb. hogy ez a lap a bubi. vagy
az ász"1 1la Ön azt mondja, hogy az
asz. Ön nem gondolkodott igazán. Mit
játszana Ón az asztalról az első ütés
nél, ha felvevő lenne és a kezében
Ax, vagy Axx lenne0 A damát játszaná,
nem0 Tehát az azt jelenti, hogy a fel
vevőnek Bx vagy Bxx van a kezében,
így az Ón korrekt játéka az első ütés
nél a treff király. Ha Önnek jó napja
van, a felvevőnek csupán Bx volt .és
Önnek lehúznak 6 treff ütést.
2. A treff dáma.
Ha a partnernél van a király, nem
számit, hogy Ön az ászt, vagy a dámát
játssza. De ha a felvevőnél Kxx van
treffből. Ön belejátssza a partit, ha az
első ütésnél az ászt teszi. A felvevő
ki fogja hagyni a treff dáma folytatást
és megüti a harmadik treífet a királlyal.
Ezután káró impasszt ad és amikor Ön
üt a káró királlyal, nem tud már treffet
hívni, hogy megbuktassa a felvételt. Ha
azonban Ön a treff dámát teszi az első
ütéshez, a felvevő ezt nem hagyhatja ki.
Lehetséges, hogy Nyugatnál ABxxx
van treffből és jól fekszik a káró király.
Így Dél meg fogja ütni a treff dámát a
királlyal és káró impasszt ad. Ezután
már csak le kell hívni a treffeket, hogy
a felvétel megbukjon.
3. A kór kettes.
A U -es szabály szerint a felvevőnek
nincs nagyobb kórje, mint a 7-es. így
valószinüleg jobb, ha rajtahagyjuk az
ütést partnerünkön. Meglátva az asz
talt, bizonyára kárót fog hivni és Ön
valószinüleg fog ütni egy kárót, egy
treffet, két kórt, azaz a felvétel meg
bukik. Ha Ön megüti az első kórt a
bubival, valószinüleg sohasem kapja
meg a káró ütést.
4. A pikk tizes.
A licitmenet után bizonyos, hogy a
partner nem hívhatott el a pikk ász
mellől. Tehát a felvevőnél van az ász
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és talán a dáma is. A 10-es betéteié
vel: Ön megállapithatja, hogy hol a
dáma. Egyidejűleg egy rugalmasabb el
lenjáték útját, is egyengetheti ezzel,
mert a partner, ha nála van a pikk
dáma, később még eljátszhat mellőle,
ha az ellenjáték logikája ezt szüksé
gessé teszi.
5. Kór király.
Ez nagyon könnyű. A felvevő a licit
során 5-ös kárót jelzett (hiszen vissza
vette a szint) és 6-os treffet (hisz ezt
licitálta először), tehát csupán két lapja
van nemes színekben. Nem lehet a fel
vevőnek két pikkje, mert ez esetben a
partnernek dublója volna, és Ön tudja
a pikk 3-as hívásból, hogy partnernek
nem lehet dublója. Tehát a felvevőnek
valami ilyesmi lehet a lapja:

•

i 4 » i ♦ AKDBx + AKDIOxx

Ha Ön visszahívja a pikket, a felvevő
ellopja és aduzni kezd. Amikora partner
az első treff ütéshez nem ad, a felvevő
lemegy az asztalra a kór ásszal és
impasszt ad az Ön treff bubija ellen.
Ezt kell megelőzni az asztali átmenet
azonnali megölésével. A kór király hí
vás kevésbé gyanúsnak tűnhet, mint
egy kis kór (hacsak a felvevőnek nincs
szingli dámája). De számítson 20 pontot
bármely kór visszahívásáért.
Eredmények:
100... Ön úgy gondolkodik, mint egy
szakértő.
75-95... Ön valóban gondolkodik leg
többször.
50-70... Ön feltehetően az "előbb ját
szunk, aztán gondolkodunk"
hivei közé tartozik.
25-45,.. Reméljük, a felvevőjátéka jobfc^
mint az ellenjátéka!
0-25... Ez legalább őszinte volt
(Fordította: Dr. Keil Béni)

[M ^T K D U ID E L (M Jű®
(Folytatás)

liláid - M i p m n á i ________ 26:0
104:54 ( 35:25 )
A harmadik játszmában megfelelő
jelzésrendszer hiányában a zárt terem
ben játékosaink <beletömnek* egy 3
szánt, mig a nyílt teremben a 4 pikk a
káró szín kedvezőtlen elosztása miatt
kettőt bukik.
Az 5. játszmában a nyílt teremben
az alábbi lapokból játszunk 3 szánt
23 ponttal - ezt már nehezen lehet nem
a licitrendszer számlájára írni!
♦
*
♦
+

B83
A 85 3
A 9 84 3
D
É

D
♦ A D5
* K 10

* D1075
+ BIO 5 2
A l í c it:
DÉL

ÉSZAK

ltreff
2szan
3szán

2káró
3kőr

p«ea»

3szan - 1

A másik asztalon:
passz
1treff 1kör
1szán 2káró
passz
2káró 4-2
-6 meccspont
A 8. játszmában viszont a másik
teremben sikerült 23 ponttal 9-et ütni
3 szánban, igaz, hogy az is csak mint
egy 30 ÍU-oe esély, de ezúttal Fortuna

mellettünk volt (Jól ülő pikk K, 4-4
pikk és legalább egy jó helyen fekvő
treff figura kell a teljesítéshez!)

9. játszma. A zárt teremben Nyugat
helyén ülő játékosunk érthetetlen hibát
vét: Nyugat lapja:
K7 6 * A7|^B109 4* A1075 3
Ezzel a kézzel a következőt produkálja:
ÉSZAK KELET DÉL NYUGAT
passz
passz
ltreff kontra?
Ikőr
kontra passz passz?
Az információs kontra a legkedvezőt
lenebb elosztással szinte elképzelhetet
len - utána nyugodtan benne marad
passzos partnerének büntetőkontrájá bán: eredmény 1 kontrázott szürtrick,
-9 meccspont
A 12. játszmában bravúros ellenjá
ték a zárt teremben. A magyar Nyugat
káró Á indulás után kis lapot hiv ne
gyedik kör Á-ból és utána meglopatja
partnerét körben!
4 12 pont
14. játszma. Izland egy reménytelen
4 pikkben kettőt bukik, a mieink kettő
nél leállnak;
4 4 pont
15. játszmában fegyelmezetlen izlandi
licit.
4bA109 8 6 5 4 « K 9 - » 7 2 + 5 3
kézzel 1 treff kontra passz-ra 4 pikket
mond, partnerének pikkből szinhiánya
van. szerencsés 3-3 adneloazlássál
egyet bukik. Ha a kontra nem Ígér némi
támogatást a nemesszínekben, akkor
óvatosabban kell ugrálni. A másik asz
talon a mieink á 3. szánt bukták.
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-13 meccapont

18.
já tsz m a . Dupla tráa a javunkra
2 kór + 2 sz á n
-c6 m eccs pont

20.

26.
játszma. A nyílt teremben sike
rült elkapnunk Keletet; 2 káró kontra
- 1.100
-1-12 aent.

játszma.
♦ 4
♦ 654
♦ 54

4*lAKD10987 ♦ AB 1053

t

♦S

♦ KD2
♦ 83

D

_ Nv

K

+! B5 3

♦ AB 10 983
♦ K B 10 62
+U

♦
♦
♦
♦

KD9762
7
AD97
62

Nyílt terem:
ÉSZAK KELET
pas8z
lkőr
3trefT
3 kár
+ 620

DÉL
2pikk
passz
Izland

Zárt terem:
ÉSZAK KEL BT DÉL

NYUGAT
kontra
4kár
javára

23. játszma. Mindkét csapat lementi
az ellenfél bukó 4 pikkjét 5 káróval
- 500 -ért
Ezután megindul a magyaros hajrá.
Régi szokásunk a mérkőzések utolsó
játszmáiban a lapokat merészen túlli
citálni.
27. játszma.
♦
♦
♦
+

É

D
♦ A9 7
♦ D106
♦ B87
4* 10975

NYUGAT

passz

3treff
peeaz 3káró
PSS8Z
3kár
passz 4kár
p&ssz
pasaz
4pikk kontra
5tre£f
pasaz
passz kontra
+ 750 Izland javára
Ifi meeean
Pv
Talán a 4 pikk kontra nem volt szerencséa. de ki számíthat Észak treff

K1054
74
AK965
AD

Nyílt terem:
ÉSZAK

DÉL

tkáró
iszan
3azan
23 pontos laperő, a reális 2 bukás.
A másik asztalon Izland 3 kárót teljesit
-5 meccspont

s z ín é r e ?

22. játszma. A nyílt teremben Dél
helyén ülő játékosunk súlyos hibája.
♦ KB 10 7 ♦ '» 5 4 ♦B 10 5 + 8 64
kézzel.
A licit:
.
KELET DÉL NYUGAT ÉSZAK
1pikk
passz passz
kontra
2kéró
passz passz
kontra
2pikk
kontra
Tehát olyan kézzel, amely optimális
esetben is csak 3 ütést jelent, újranyitó
kontrán partnerétől 3 gyorsütést várt ell
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28. játszma.
4l*A103
T I 34
4*K10 74 3

01*8752

Zárt terem:
KELET

.
-NYUGAT

2káró
3k«r

+ A

2kér
4kőr

-4 1
“7 meccspont
Nyilt teremben 2 kör teljesítve,

30. játszma:
♦ A85
♦

K 10976

K10
+ 754

32 figurát'nt

É

D
♦ B 109 7
»A 3
«. A94
4> K982
Nyílt terem:
DÉL NYUGAT ÉSZAK KELET
lazan 2káró
2azan
paaaz
3azan
Milyen erejű azan indulást játszik a ma
gyar pár, ha 12 ponttal az inyitre még.
be lehet mondani a gémet? Eredmény :-5!
Az ellenfél 1 kárt teljesít.
-8 meccspont
Magyarorazág-Svédorazág:_____2: 18
8. leosztás:
♦ 72

♦ A K965

♦ A DB 72 m ír ♦ K
♦ K8 53
Wy
♦ 76
+ K4
+ AB1053
A magyar pár licitje:
Iker - lpikk
2k'.r(?) - ópikk (?)
4pikk - passz
A a>éd pár licitje:
leör - 1 pikk
2káró - 3pzan
passz1

A magyar pár licitje:
1 ,/lkőr
2káró 2kór
passz (?)
A svéd pár licitje:
lkir
2káré 3kár
4 kór
Eredmény: -10 pont A svéd Kelet
bátron licitál 3 kört a második menet
ben. mert Nyugat 2 káré licitje legalább
tiz f:gnrepontot Ígér. A magyar Nyugat
nak mindenképpen van még egy licitje.
17. leosztás:
♦ K7 2

♦ 10 4

♦ KB64
♦AD1085
♦ 74
Ny - K ♦DI Ó 5
♦ D86 4
+A92
Ezt a lapot igy licitáltuk:
paaaz
1kór
3kör
4kőr
passz
Szerencsésen fekvő ellenlapok miatt
a felvétel csak egyet bukik. Kétoldali
erőszakos licit -4 meccspont
24. leosztás:
*A 9
♦1075
gP K
Nv K ^ A 10 7
♦ KD842
K *. A75
+ KD532
+A1064
A magyar pár licitje:
lkáró - 3 szán (?)
passz

11 meccspontot vesztettünk a rossz
liciten. Miért nem licitált Nyugat 2 ká
rét' De, ha már igy történt, Kelet ~iért
nem mond 3 treffet, a 3 pikk he: ett?

A svéd pár
lkáró
4szán
7treff

10. leosztás:
♦ KD
♦ A 82
♦ K8
Ny_k—D109752
♦ K109 76
:«A4
+ 10965
+A3

A svéd Kelet 2 káré licitje ún. for
dított emelés, vagyis a 2 káré az erős.
a 3 káré a gyenge emelés. Egyébként
a további licitet ma Culbertson in igy
vezette volna.

licitje:
passz 2káró
passz 5pikk
pasaz .passz

2kór
pasaz
passz
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IlM T m m z ii-tH rim ro to _____ 13:7
19. leosztás:
13 I.M. pontot kerestünk s görögök
felvevőjátékán.
# D9762
# 10 8 7
# + KD986
# A 10 8 5
*
*KB
ír- KD962
11„
#53
♦ 9
NTn R
♦ AKD10763
+ 75 4
u
+ B3
* 43
• AB4
♦ B8542
+ A102
Kelet-Nyugat beliben van. A nyílt
teremben Észak a 3. helyen 2 treffel
nyitott, a görög Kelet 3 káróját Dél
természetesen megkontrázta (É-D a
válogatott rendszert játszotta). Treff
indulás után a 3. treffet Kelet ellopta,
és elmulasztotta a kis káré hívást az
asztali 9-e8 felé. ehelyett lehivta a
káró Á-t és egyet bukott
A zárt teremben a magyar Kelet a 4.
helyen 3 szanzaduval indult Dél sze
rencsétlenül választotta meg az indító
kijátszást: Kör ász! Most kellett vol
na eltalálni a treff folytatást Érdekes
Lavinthal helyzet: Északnak a kör szín
folytatása nyilvánvalóan rossz, igy ma
gas. vagy alacsony lap dobásával kér
heti a pikket vagy treffet Északnak
azonban csak magas kőrje van. így
Dél pikket hivott és a felvétel teljesült
(Kissé figyelmesebb Dél kitalálhatja a *

Föszsricssztö: dr. Zánkay Péter
Felelő* szerkesztő: Csepeli Mklóe
Kiadja a Budapesti Bridzs Egyesület
Felelős kiadó: Csepeli vtkiós
A szerkesztőség elme:
BBE. Budapest 62. pf. 225.
Az előfizetési dijat a BBE
22J-XIÜ-1. sz. csekkszámlára
Mankó csekklapon, vagy személyesen
az adminisztrátoroknál a versenyek
színhelyén kell befizetni.
* Előfizetési díj fél évre 24.
egész évre 48,- Ft.
OU Róla & Á /U - F.v.: Rózsa Nándor
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helyes ellenjátékot hiszen s 7-es alatt
csapán egy kis lapot nem lát! Kelettől
az 5-ös dobása kontra csel.)
24. leosztás:
#10
# B10872
♦ 10

4^AB109 64
#AD3
*
#AD3
Nr k
♦ KD932
+ÍD5
u
♦ B86542
♦ K6
♦ B85
+ 32
Általános
NYUGAT
1treff
kontra

#K97
#954
♦ A 76 4
+ K8 7

mans.
ÉSZAK KELET
2treff
kontra
passz
passz

DÉL
2píkk
passz

A görög Nyugat mesterséges (Nápolyi
treff) indulására Észak közbeszólt Miért
kellett Délnek ebből kimenekülnie?
Egyébként Kelet kontrája valószínűleg
negatív kontra. 700-as bukás az ered
mény.

#
#
#
+

31. leosztás:
ék D76543
« 73
♦ 75 3 2
+ 8 •
B10 8
é
AD 10 8 4 Nvc K
D94
n
53
♦ AK9 2
#B 6
♦ A K 10
+ D976

#K
#K952
♦ B86
+ A KB 1042

É-D beli.
A nytlt teremben a magyar pár jó
érzékkel lementette a görögök mansbeli gémjét egyet buktak. A zárt te
remben azonban a következőképpen
licitáltak K-Ny-on:

_ él nyugat é sz a k k e l e t
lszan passz
2pikk 3treff
3pikk passz
passz passz
Kelet helyén az információs kontra
a helyes licit, három szint támogatni tud
lapjával, és megfelelő erővel is rendel
kezik, a licitből ugyanis következik,
hogy Nyugatnak kell némi erejének
lennie.
Magyarország-Belgium__________ 16:4
+ K54 2
+ AKD64
♦

6

Ny- K

+ D9 7

+ A DB 10
♦ 2
♦ ÁK109 32
+ A3

« e p AK4
,.
,
KB6 4
I' y ~ N
+ A D8 765
1treff*
2treff
3szan
passz
i = 17 pont felett
**

♦
ét
♦
+

D7 2
763
43
A K7 6

Ny - K

*
V
♦
+

AKB6
D5
A B 10 7 5
10 9

Általános beli.
2treff
3treff

1káró
2pikk
passz26

26 pont a vonalon: el kell jutni a
gémig. Az ellenfél 3 szánt vett fék és
a 4-4-es kőrelosztás mellett ez búk hatatlan, de a 4 pikk sem esélytelen.
A licitmenet elvi kérdések tisztázatlan
ságát mutatja.

^ magas figura

Mivel a hollandok 6 treffet vettek fel,
és abban egyet buktak, a helyes 3 szán
felvétel pontokat hozott volna, a 4 pikk
azonban nem teljesíthető az adott le
osztásban.

Szép eredményt hozott a 7-es számú
leosztás, 7 pikket licitáltunk:

lkőr - 3káró
3kőr 3pik k
4pikk 4szan
5káró Sszan
7pikk passz
Az ellenfél csak a 6-os magasságig
jutott.
Érthetetlen viszont a 23. parti licitje:

dt» K B10 64 2
^ BG 5
o A 10
;4* K 10
lszan xx
3pikk (?)
4pikk (?)

20.

*
*é
♦
+

leosztás:
♦ AK10 8
+ B9 52
♦ 72
+ AS6
D95
t
K6
v L
AKB84
yn
104 2
u
+ 763
+ A 10 7 4
♦ D65 3
+ D5

ét B4 2
té DS3
♦ 109
+ KB873

A magyarok licitje a K-Ny vonalon:
NYUGAT ÉSZAK KELET
DÉL
1treff
Ipikk
2treff(?) passz
2szan
passz
passz
passz
Eredmény: -1
A hollandok licitje ugyanez a vonalon:
lkáró
Ipikk
passz
passz
lszan
passz
passz
passz
Eredmény: 7 ütés.
7 ponttal szabad választ adni a kettes
magasságon, elvi hiba.
Cs. M.

Magyarország- Hollandia_________13-7
12. leosztás:
Így licitáltak a mieink:

** ** ** **
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m N ELIEM7ÁTÉK
H» lenne időnk rá, bármilyen ellenjáték vagy felveTőjáték-helyzetben meg
találnánk a helyes döntést, hiszen tud
jak, hogy a legbonyolultabb bridzs-rejt
vényt Is meg lehet fejteni, ha másképp
nem, a bevált empirikus módon, soro
zatos próbálgatással. De nincs rá ilyen
sek időnk. A kártyaasztalnál nem is
a játéktervünket döntjük el mindenek
előtt, hanem azt, hogy kell-e gondol
koznunk egy adott helyzetben, és ha
igen, mennyit és meddig. Hogy mi az a
legkevesebb idő, amit abban a szituáció
ban a leghelyesebb, vagy egyetlen he
lyes játékmód eldöntésére, kigondolá
sára rá kell szánnunk. Ennek a felis
merésén múlik lényegében a játéktechnikai Ítélőképességünk.
Egy példával többet tudok mondani.
A kezdő játékos néha percekig töp
reng, amig elhatározza magát egy rossz
hívásra. Ml, bajnokok, elektrón-aebességgel végigfuttatjuk óriási tudásunk
játékterv-modelljeit és pillanatok alatt
elintézzük a dolgot, ICell-e itt sokat
tűnődni például:
* AK
90 6 4
♦ AK65
+ AD753
#D 1072
É
90 A lt 6 5 3
Ny
♦ 10 3
4 B4
Dél ót kárét Játszik, a kór királlyal
indultaink, partnerünk a bubit adta, a
felvevő a kettest.
■ A licit Így menti
ÉSZAK KELET DÉL
NYUGAT
1treff
lkáró
lkőr
2treff
2 kór
2plkk
3káró
4káró
5káró
É-D a válogatott rendszert licitálja,
vagyis Délnek nincs királya és ötös a
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pikkje. A bajnokok ne olvassák tovább.
Döntsék el előbb az ellenjátékukat
Szerényebb olvasóinknak elmondom,
hogy én is átláttam egy pillanat alatt:
a kór ászom nem fog befagyni. De ha
lehívom, felmagasitii „tóm Dél dámáját
és eggyel kevesebb lapját kell majd
ellopnia az asztalon. Ha két treifje van,
a királyt úgyis ki kell adnia. Tehát gon
dolkozás nélkül adut hivtam. Tegyük
fel azonban, hogy ennél jobban bridzsezem. Hogy éberebb vagyok, bekapcso
lom a 'téveszme-detektoromat* és
hosszú fejtörés után mégis lehívom a
kör ászt: Miért kell lehivni? Ezt majd
megmondják a bajnokok. Mi csak ott
folytassuk, hogy mit kell hívnunk, ha a
kör ászba esett a felvevő dámája.
Általában tudjuk, nem ajánlatos olyan
szint hivat adujáték ellen, amiből nincs
se a felvevő kezében, se az asztalon.
Bizonyos kivételes helyzetekben mégis
éppen azzal tudjuk csak megbuktatni a
felvételt, ha szentségtörő módon belehivunk a kettős szinhiányba. 'Chinese
Defense*-nek, kínai védelemnek neve
zi ezt a játékot egy amerikai szerző.
Az egyik tipusa jólismert:
# K10 9 65
* A
♦ 104 2
*, B 6 3 2
♦ 73
f
#82
♦ B 754
ME
gp D 10 9 6 2
♦ D985 3 Ny R
♦ KB6
+ 95
D
4.K 10 7
♦ A DB4
* K 83
♦ A7
+ AD84
Dél hat pikket játszik. Kelet kőit li
citált. A kör indulás után a felvevő
kétszer aduzik, a kör királyra dob egy
kárót, lop egy kőit és káró ász, kis
káróval kiadja az ütést Bármelyik el
lenjátékos üt, nem szabad treffet hívnia,
mert ha ők bontják ezt a szint nem

lesz ütésük benne. A piros szin hívá
sával ugyan kap a felvevő
egy
dobás-lopást, de csak a negyedik treffjét tudja elhelyezni, ami ugyanis maga
sodott volna, a harmadik treffje válto
zatlanul kiadó marad. - Hasonló lenne
a helyzet, ha ez a *tiiaimas» negyedik
színe AlOxx - K9xx lenne, az el
lenvonal 3-2-ea, osztott figuráival szem
ben. Vagy ha a felvevő K9xx - D8xxjéval szemben a Bx - A lOx felszere
léssel az ellenjátéknak két ütésre lenne
szüksége a buktatáshoz.
De sok másféle helyzetben is cél
ravezető lehet a kiküszöbölt szin hívása.
Néha egyszerűen rövidítenünk kell a
felvevőt, átmeneti ütés-áldozat árán is:
azaz először az asztalon, ha másként
nem megy. Vagy a partnerünk dobhat
a hívásunkra egy rövid szint Kaufmann
István játszott Estorilban egy négy pik
kek ahol az ellenjáték a színének har
madszori, már elimináli meghívásával
elbuktathatta volna: ha az asztali adu
K95-éből lopja, nem marad elég a
kettős impasszra, ha a kezében, az
ötödik adujával, kirövidül. De végső
próbálkozásnak, reménytelen helyzetben
zavartkeltő kirohanásnak is gyakran
beválik ez a *kinai játék*: még kitűnő
felvevőjátékosokat is tévútra terelhet.
Két ilyen ellenjátéknnk is adódotk
véletlenül egymás után, az idei csapatbajnokságban. A Góth-Kovács mérkő
zésen Dél játszott két pikket.:
44KD106
«4 D4
♦ B5
4* AD9 7 6
#3
£
44 BIO98652 v b „
♦ A9 3
NTn K
4* K5
u
4|b B 8 75
*A 7
♦ K642
4* 10 4 2

4b
44
♦
4*

A9 4 2
K3
D 10 8 7
B83

Nyugat, Kertes Ottó. kört licitált és
a bubival indult Kór dáma, király, ász,
utána treff impassz következett treff
ász, esett a király. Kelet helyén most
a felvevő pikk királyát kiengedtem, a

dámái ütöttem és visszahívtam a szint
A felvevő ezt kénytelen volt a bubival
ütni, hogy kézbe ne ragasszam majd.
A treff hívást ütöttem a bubival és csak
most hívtam kört, amikor már világos
volt hogy a negyedik adu hívásával
csupán nyolc ütésre tudjuk redukálni
a felvevők de azzal még nem buktattuk
meg. Egyet visszaadunk: üssön külön
a két maradék aduja, de helyette pró
báljuk meg befagyasztani a két magas
treffjét A partnerem felismerte a hely
zetet és folytatta a kört. Felvevő az
asztalról kárót dobotk én is, némi tű
nődés után a kéz is. Nehéz helyzetbe
került a játékos: ha lopja a harmadik
kör hivást a kezében, mintegy öngyil
kosságba kényszerült utána. Kárót kel
bontania és kikergetjük az asztal utolsó
aduját. De igy is elbukott már. Nyugat
lehivta a káró ászt és egy kőr-szürkuval érvényesítette az adu kilencesemet.
Bár a felvevőnek lett volna ellenszere,
mulatságos az ellenjáték sokszori eliminált kör hívása. És a harmadik kór
után Nyugat helyes játéka igazában
nem a káró ász, hanem negyedszer és
ha kell ötödször is kör hívás lett volna:
ami akkor is elbuktatja a felvevők ha
a kézbeli utolsó aduja magasabb az
enyémnél. Akkor elmondhattuk volna,
hogy a két természetes ütésünkön kí
vül - adu ász és treff búb - tulajdon
képpen négy kör ütéssel sikerült elbuk
tatnunk szerény két pikkes kontráktól.
A másik felvevőjátékos, akit a *kínai
védelem* rossz útra terelt, szintén nem
volt kezdő, hanem egy kitűnő technikájú,
tapasztalt régi versenyző, ha nem is
válogatott csapattag. Négy pikket ját
szott Dél helyén:
4b A KB
44 9 75
♦ 62
4* A KD9 5
4b D
e
4b 6 5 4 2
« AKD964 M „
44 BIO
♦ K53
N5rn K ♦ 9 7 4
4* 74 2
ü
4* B 10 8 3
4b 109873
44 32
♦ ADB10 8
4* 6
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A partnerem. Karács László kőit
licitált és a királlyal indult A kör ásszal
és dámával folytatta, amire kárót dobtam.
Felvevő lopta, adut hivott és a dáma
megjelenésére abbahagyta, helyesen, az
aduzást Nem könnyű átlátni, hogy a
káró impasszt nem szabad megadnt
Kovács Laci ütött a királlyal és ki
vágott még egy kört, negyedszer is
ezt a szink s ezúttal már bele a hármas-sikánba. A felvevő az asztalon
ütötte, hogy védje a kéz adu-hosszú
ságát - ez a természetes játéka, ki
ne esne bele ilyen tévedésbe? - de
ezzel már el is bukott. El tudtam dobni
a harmadik kárómat és most már vagy
belelopok a káró hívásába, vágy ön
magát kénytelen mégis megrövidíteni a
negyedik treff lopásával. Pedig kereszt
lopással még meg tudott volna élni a
negyedik kőr-hivás után is, ha az asz
talról kárót dob és a kézben lopja.
Nézzük ezek után az öt káró elleni
játéktervünket, amivel kezdtük. Ha a
második kór hívásunkba a felvevőtől
esik a dáma, harmadszor is kört kell
hívnunk. Ha Óéi kezében az öt pikken,
dubl körön kivül öt káró van a dámá
val, akkor semmiképpen nem tudjuk
buktatni. De ha a káró dáma a partne
rünknél van, akkor a harmadik kőrhivással megöltük a pikk magasítását.
Vagy az asztalon lop, a pikk maga
sításhoz szükséges egyik aduval, vagy
a kézben, az utolsó kézbemenéshez
szükséges adujával. Ellenőrizhetjük azt
is, hogy belejátszottuk-e a 11 ütést
ezzel a hívással, ha két kis treffje volt
és csak négy aduja? Nem. Eldobhatja
ugyan az egyik treffjét és fel is maga
síthatja az asztal ötödik treffjét, de ká
róból, minthogy legfeljebb DB9 8-a lehet,
a partnerünk harmadlagos hetese főt
ütni a treff királya helyett Például igy
treff ász, treff lopás kis aduval. Pik
ász. treff lopás az adu búbbal. Mór
akár fedjük a kézből hivott káró 9-é
akár nem. Kelet üt egy adut.
A nagymesterek közben eldöntötték,
hogy a második hívásunknak a kör
ásznak kell lenni Miért? Mert ha esik
a dáma, akkor a fenti ellenjáték az
egyetlen helyes védelan. Ha pedig nem
esik a kör dáma, akkor utána adut kell
-AíVÜBüIíl._Ugyanis, - Ja Dél elosztása
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5-3-5-0. akkor elvehetetten az 5 káré.
Ha pedig 5-3-4-1, akkor fenyeget ugyan
- a kéz káró DB9x-vel - a pikk maHa pedig 5-3-4-1. akkor fenyeget ugyan
- a kéz káró DB9x-ével - a pikk ma
gasítása, de ezt blokirozni tudjuk az
azonnali aduhivással: egy kézi rantréját
használtatjuk fel vele idő előtt, a pikk
ász-király lehívása előtt
Vagyis, ha a kör király után lejátsszuk
a kór ászunkat, változatlanul el tudjuk
buktatni a felvételt minden olyan elosz
tásnál, amikor bukás van benne, de el
buktatjuk ezenfelül az 5-2-5-1-es, káró
dáma nélküli lapjával is, holott minden
más hivásra simán teljesít ezzel az el
osztással.
No és mivel is kezdtem? Az igazi
játéktudás azon az intuitív felismerésen
múlik, hogy mennyi időt kell szánnunk
egy-egy hivás eldöntésére. Sajnos, a
második hívásnál itt nem ismertem fel,
hogy három napi gondolkozás kellett
volna hozzá.
Ottlik Géza

1. Osztó: É. Ált mans.
# A10 5 4 2 » 3 ^ A 1 0 532 + K6
2. Osztó: K. É-D. beli.
# 10 9 5 4 # K B 7 6 ♦ 4 4* D10 8 2
3. Osztó: D. K-Ny beli.
# B 10 7 5 ( f KB 4 ♦ - 4* A 10 96 3
4. Osztó: Ny. Ált beli.
# 9 75 4 # A K B 8 6 4 ♦ K O 4* 3
5. Osztó: É. É-D beli.
# A KB 9 52 # K 8 ♦ 6 3 + B 8 2
6. Osztó: K. K-Ny beli. .
#5
KB1098 6 ♦ KD 4 4*A72
7. Osztó: D. Ált. beli.
# K 9 85 # A 9 6 # K 8 4 3 + A7
8. Osztó: Ny. Ált mans.
# A 7 5 2 # 3 ♦ B1054 +j 10 74 3

@

USDD.0@DM
Februárban a műlthavi győztes Gunde!Zánkay pár ellenfele az idei budapesti
Marcel Peeters licitverseny győztese: a
Csepeli-Dumbovich pár.
A Csepeli-Dumbovich pár Római treff
licitrendszert alkalmaz. Az indítás két
színű lapokkal, a rövidebb színben tör
ténik. Az 1 treff inditás mesterséges,
jelentése: a) 12-16 v. 21 felett egyen
letes elosztás, b) abszolút forsz, maxi
mum 3 vesztő ütéssel.
Az 1 szán 17-20 p. egyenletes. A 2
treff treff8zinü inditás, esetleg canapé jel
legű. A 2 káró háromszinü, és a 2 kőrés
2 pikk gyenge kettes.
Az egyes magasságú indításokra
10 p. alatti lappal leintés van.
1. Osztó: É . Ált. mans.
AB852
• A K10 764
» K6 3
Ny-K
* A D 75 4
♦ 10 8 6 3
♦ 4* K 9
+ A3

kórjétisés kísérletet tett a nagy szlemre. Zánkay helyes licitje a 6 körre 7
pikk!
Csepeli 1 káró leintés utáni 2 pikk
licitje abszolút forszot mutat pikk szín
nel. A 3 pikk á-es segítséget Ígér, és
a 4 treff és 5 kör kérdőlicitekre a vá
laszok királyt mutatnak a színekben.
2. Osztó: K • É-D beli.
# AB9
* 62
* 642
N ..
* A D5 3
♦ D5 3
Wy ' K
♦ A B6 4 2
K9 76
4-D8
Zánkay

Gundel
1káró
2káró
3kór

j

Zánkay

Gunjel
1pikk
3káró
5kőr
6kór

2pikk
4pikk
5pikk
6 pikk
DnmboTich
lkára
3pikk
4kór
5szan
Értékelés:
7pikk
6pikk
Spikk

Csepeli
1treff
2pikk
4treff
5kór
7pikk

20
15
7

Gundel 3 káró licitje rövid szint mu
tat, amire Zánkay 4 pikk licitje indokolt
a két értékes király miatt Ezek után
Gundel teljesen egyedül 6 pikkig kényazerilette a vonalat, bemutatva 5-ös

lpikk
3káró
38zan
Dumbovich

Csepeli
lkőr
2káró

lszan
3káró
Értékelés:
2káró
lszan
28zan

20
19
17

3káró
2kőr
3kór

15
10
6

Gundel Helén 3kór licitje indokolatlan.
3. Osztó: D
#AKB3
^ DB 9 5
♦ DS
-*•0 10 6
Zánkay
1treff
lkőr
28zan

K-Ny beli

Ny-K.

♦ r
^743
♦ K10 9 5 2
+ K B9 73
Gundel
1kóró
2treff
3treff

53

Dumbovich
1treff
1kör

Csepeli
1táró

Értékelés:
ítreff
20
2 kör
14
3treff
18
2szan
11
lszan
17
3 káró
9
2káró
15
4. Osztó: Ny. Ált beli.
♦ A B 10 7
0 KD6
♦ SS 2
Ny . K ♦ 63
♦ IC9 3 Ny ^
♦ DB 6 4
+ B62
+AKD3
Zánkay

Gundel

passz
2treff
3szan

Iszap
2pikk

Dumbovich
passz
2káró +
3szan

Csepeli
1szán
2szán

Értékelés:
4pikk
3pikk
lszan
.iran

20
5
4
3

2treff
3treff
2káró
3 káró

4
3
2
1

A kór-fogás hiányát egyik pár sem
tudta megtalálni. (Zánkayéknál az 1 szán
Wosdson é l i 2 treffre a 2 pikk erős
szánt jelent)
+Kérdés anemes színekre.
♦
♦
♦
+

5. Osztó: É. É-D beli.
65
♦A 4
K6 5 3
„
„ ♦ A 82
A 10 8
r
♦KDB6
KB10 8
+AD65
Zánkay
Gundel
lkór
3trefT
3szan
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1káró
2szan
3káró
6treff

Dumbovich
2káró
4treff
6treff

Csepeli
1szán
3káró
4pikk

A Zánkay-Gundel párnál a 2 szán
18-20 pontot ígér egyenletes elosztással.
A 3 treff ún. Wolff-féle leállási kísér
let amire kötelező 3 káról moudant A
3 káróra a 3 szán treff színben szleminvit A 6 treff ezek után Kelet lapjai
val terített partinak látszik.
A Csepeli-Dumbovich párnál a 2 káró
kérdés nemes színekre a 3 káró 19-20
pontot jelez nemes színek nélkül. A
4 treff szlem kísérlet treffben, amire a
4 pikk négyes segítséget mutat két
magasfigurával. Dumbovich 6 treff licitje
kissé merész, de nincs is már lehető
sége további felderítésre.
Értékelés:
6treff 20
4kör
11
5szan 15
4treff
5
5treff 14
4káró
4
5káró 13
6. Osztó: K
*K 4
* ABS 6 4
♦ K8 2
+ 643
Zánkay

N
r

1kör
28zan
Dumbovich

«0DB6
, »K5
K ♦ B6 3
+AK872
Gundel
Ítreff
lszan
Csepeli
lkáró
2szan
3pikk

2kőr
3treff
38zan
Értékelés:
3szan
4kőr
2kőr
2treff
lszan

K-Ny beli.

20
12
12
10
10

3treff
2azan
3kör
4treff

9
9
6
4

A vonalon 25 p. van. A beliben licilálni kell a gémet.
7. Osztó: D. Ált beli.
Dél 1 körrel indul, É 4 kórt licitál.
» AK.83
«*6 2
N
♦ 10 4
+ KD10 6 3
D

Zánkay

tkör
D
lkőr

«* D9 6 54
K ♦ AKD863
+85

É

Gnndel

lpikk 4kör
5piik -

5kór
6ptkk

Dumbovich É Csepeli
kontra
4kör 5kör
6pikk
7pikk

Értékelés:
6 pikk
6káró

20
13

5pikk
5káró

Véleményem szerint Zánkay részéről
a 2 pikk lictt jobb a 2 szán helyett, de
Gundel, ha már le akar állni gém alatt,
helyesebb, ha a biztonságosabb 3 kárót
választja.
Dumbovich 3-as szinindulást válasz
tott Csepeli 3 treff licitje mesterséges
és kérdezi Ny. minor színét
A 3 káró licit 15-16 pontos kezet mutat
káró színnel.
A 3 pikk licit a treff fogás hiányát mu
latja.
Értékelés:
4 káró
2kőr

20
IS

3kór
lszan

11
11

Végeredmény:
Gundel- Zánkay
82
Csepeli-Dumbovích 109

10
9

Gnndel 5kór. majd 6 pikk licitjévé!
1. Osztó: É, Ált mans.
érzékeltette, hogynagy azlemet szeretne
játszani, de Zánkay minimális lapjával ♦ K 6 3 * KDB2 ♦ KD6 +AD5
nem vállalta, helyesen.
2. Osztó: K É-D beli.
Dumbovich Jól érzékeltette, hogy part
nerének kétszínű lapja van pikk-káló # A 2 ♦ A D 8 ♦ A9 63 + A K B 9
színnel, de 6 pikk licitje túllicitálás az
3. Oszló: D. K-Ny beU.
egyes ászos lappal.
* A K D 6 * AD1053 +. B1082 + - 8. Osztó: Ny. Ált mana.
4. Osztó: Ny. Ált beli.
*K65
*D42
♦ A
N r «PKD853
♦ D B10 8 6|g> D+AB10 5 + KD10
♦ AKB64 3
♦ D5 2
+532
+64
5. Osztó: É. É-D beli.
Zánkay
1káró
2káró
2azan
Dumbovich
lpikk
2szan
3káró
4káró

Gundel
1kór
2kőr
Csepeli
2kór
3treff
. 3pikk

♦ DIÓ8 7 ÍV A7 ♦ AB 1072 + AK
6. Osztó: K. K-Ny. belL
♦ AKDB1087 ♦ - + AB93'+ K8
7. Osztó: D. Ált beU.
♦ A D B 1062i» K8 7 ♦ 75 + 64
8. Osztó: Ny. ÁlL mana.
♦ K863**A 4r+K D 6 + A852
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NEM BO SZO R K ÁN YSÁ G
A. )
♦ A
V 86
♦ K852
+ AKB782

vmmom S
«*D10 3
Ny - K * A
K ♦ D6 4 3
4* D1093 3

Nyugat 5 treffet játszik. Észak a kór
K-al indul. Hogyan játszani a felvételt?
♦
V
♦
+

B. )
A IC10 8
A86
AKDB32
-

Ny - K

«* 6 5 4 2
V K D7 3
♦ 10 9 8 7
+3

Ha Dél nem ad pikkek beütünk az A-al
és elkezdünk számolni Északnak van
4 pikkje, 6-7 treffje. 1 kárója. tehát
maximum dubló kőrje van.
Ezek után kór A. kór K. majd kis
kórt hívunk, amibe kézből pikket dobunk.
Dél csak treffet vagy kórt tud hivnk
amibe kézből eldobjuk az utolsó rossz
pikket és az asztalon lopjuk.
A teljes kiosztás:
4*DB9 3
*5
♦ 4
4» ADB1098 6
*Ma K 10 8
.
41* 6 5 4 2
WA 8 6
V KD7 3
♦ A K D B 3 2 Ny ^ ♦110 98 7
D

A licit:
NYUGAT ÉSZAK KELET
2treff+
4 treff
5káró
6káró

DÉL
5treff

Észak a treff A-al Indul. Nyugat el
lopja és lehív egy magas adut. Min
denki ad. Hogyan játszaná a felvételt?
+ abszolút forsz
MEGOLDÁS:
A.
Leaduzunk. elimináljuk a nemes szí
neket, majd kihívjuk a káré 2-est és a
3-ast tesszük az asztalról.
Ha a káró elosztás 3-2. akkor már csak
az ászt kell kiadni
Ha 4-1 és a színgli káró ütött dob-lop
lehívást kapunk.
Ha 4-1 és a negyedik ászt tartó játékos
ütőik kénytelen elhivnl az ász mellől.
(Ez a hivást el kell engedni a sor vé
gére és ott ütni!)
B.
Aki ezt a partit is eliminációra játssza
pórul jár!
A helyes felvevőjáték:
Kétszer aduzunk, elhívjuk a pikk K-t és
a kór D-val az asztalra megyünk. On
nan kis pikket hivunk és ha Dél ad,
biztonsági impasszt adunk a 10-sel,
majd terítünk.

+3

♦ 7
V B 10 9 4 2
♦ 65
+ K754 2
Linczmayer Lajos
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk,
hogy
MAKŐVÉNYI ISTVÁNNÉ.
a Vágó-csapat tagja hosszas szenve
dés után, 55 éves korában elhunyt.
Eredményekben gazdag versenyzői pá
lyafutásának, kedves egyéniségének
emlékét szeretettel megőrizzük.
HÍREK A SZOVJETUNIÓBÓL
Forgách Ferenctől kapott levelet szer
kesztőségünk a napokban. Levelében
beszámolt a Moszkva-Dubna csapatmérkőzés eredményéről, valamint a
párosverseny lefolyásáról és a sor
rendről. A helyt sajtó nagy terjedelem
ben foglalkozott a ^Tudósok Házá*-ban
megrendezett színvonalas találkozóról.
Forgách Feri a lengyel Rutkowskival
3. helyen végzett a páros versenyen, és
tagja volt «Dubna A* győztes csapatá
nak. Moszkvában két fiatal, nagyon te
hetséges pár játszik, volt sakkmesterek,
nagy energiával fejlesztik tudásukat len
gyel szakirodalom alapján. A párosver
seny első két helyét ók szerezték meg.
Reméljük, 10 év múlva már a szovjet
fővárosban rendezett Európabajnokságról tudósíthatunk.
Cs. M.
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A BUDAPESTI BRIDZS EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA

(zJszceres tudósítás a uöuenzező számban)

1971. április 23-án a Veszprémi
Egyetemi Napok keretén belül bridzs
csapatversenyre is sor került A ver
seny egyben az V. évfolyam diplomázó
versenyzőinek a búcsújátéka is volt
Közöttük köszönthettük Kürthy Sándort,
a Veszprémi Egyetemi Napok diák rek
torát, a veszprémi bridzs-kör végző
vezetőjét Ezúton kívánunk sikeres és
lelkes munkát a bridzs-kör új vezetőjé
nek Szvitacs Istvánnak.
A versenyen négy csapat vett részt:

s u H emjds ax
31 svéd és 39 hazai pár vett részt a
MALÉV és a BBE rendezésében sorrekerűlő 3 fordulós párosversenyen
husvétkor a Gellért Szálló Teaszalon
jában. 75 leosztásban, kitűnő feltételek
és jó rendezés mellett került lebonyo

a II. éves csapata, az V. éves csapa
ta és - ezúttal először - az oktatók
csapata. Budapestet a NIMIGÜSZI-csapata képviselte. (Márton, Ihríg, Vinkier,
Póka, Szappanos, Csák.)
Végeredmény:
I. NIMIGÜSZI
19 pont
II. Oktatók
16 pont
III. V. évfolyam
13 pont
IV. II évfolyam
0 pont
(Megjegyzés: V. évfolyam-NIMIGÜSZI
5:3)

ssnaBisnisnEo
lításra a verseny (Jannersten úrnak
más volt a véleménye, de ő nem volt
még Tihanyban és a Kőris utcai leve
gőt sem szívta). A győztes pár a svéd
válogatottban is játszott, Morath az 1968—
as ifjúsági EB bajnokcsapatának tagja.

70 % feletti 3. fordalóval kerültek a
győzők az élre. A fiatal Cziffra-Magyar
pár eredménye nagy siker, jól szere
peltek a vidékiek ia. A díjkiosztás han
gulata, a dijak sokasága nagy nemzet
közi párosversenyek befejezésére em
lékeztetett Reméljük, ez a verseny egy
nagy lépést jelent a kultúrált hazai ver
senyéletmegteremtése felé vezető úton.
A svéd-magyar pároaverseny vég
eredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flodquist-Morath (svéd)
Cziffra - Magyar
Dr. Cziffra-Herczegfalvy
Kertes-Vinlűer
Csiki-Fónyad (Miskolc)
Dr. Kóczián-Szalay

íT

M

p

2143
2109
2082
2066
2059
2056

=

LICITSOROZATOK az eg y es n e MESSZININDULÁS EGYSZERŰ EME
LÉSE UTÁN
Ha az egyes nemesszininduláa mini
mum ötös szint mutat, a szin egyszerű
emelése: lkőr-2kőr; lpikk-2pikk 5-8 fi
gurapontot, legalább hármas adusegltséget és általában 8-9 vesztőütést je
lent. Erre a válaszra az induló 4 fő le
hetőség közül választhat:
- passz
- emelés báromra
- mansra ugrás
- a segítő kezének ‘kikóstolása*: el
osztásának és figurái helyének ki
derítése. a megfelelő végkontrakt ki
választása céljából.
A választást természetesen
duló lapereje, elosztása és a
helyzet határozza meg.
1. Gyenge lap passzolásra
2. Kedvező szkórhelyzetben
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az in
mans késztet.
hosszú

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bari-Haraányi (Pécs)
2052
Matuska-Hagemann (svéd) 2050
Carlason-Ljunquiat (svéd)
2035
Horváth -Gerő
2031
Caepeli-Dumbovich
2021
Aatröm-Alfredsen (svéd)
2016
Warmark- C. Landln (svéd) 2001
Salaby - B. Rimer (svéd)
1979
Gustavsson-Gusiavsson (svéd) 1942
Nikolits-Koltai
1937
Melbeg - Forsberg (svéd) 1935
Lindberg-Bakonyi (svéd) 1930
Normann-Normann (svéd) 1930
Dr. Proniewitz-dr. Kovács 1918

S*&őe° $
színnel, nem túl erős lappal jó ki
záró hatást lehet elérni a szin há
romra emelésével. Más szkórban
célszerű ezt a licitet az erős adu
támogatás (min. DBxx vagy Dxxxx)
keresésére felhasználni.
3. Erős lappal, egy- vagy kétszínű
kézzel - anélkül, hogy lapelosztá
sunkról feleslegesen sokat árulnánk
el - a manaraugrás Ígéri a legjobb
eredményt,
4. Vannak azonban olyan típusú, főként
az erősebb kategóriába tartozó lapok,
amelyeket nem lehet és helytelen
is lenne egyértelműen az előbbi ka tegóriák bármelyikébe is besorolni.
Ezeknél a válaszoló 1-2 figurájának
kedvező elhelyezkedése, vagy egy
jó helyen ‘hozott1 szingli 12 ütés
elvitelét is biztosíthatja. Keresésük
re jó szolgálatot lehet az alább is
mertetendő kétfajta lícitsorozst: a
‘próba-licit* és a ‘forszos 2 szán*.

1.

A

•p rób a-licit* ■

ÉSZAK

DÉL

áh D9x>
Az egyes nemesszinindulás egyszeri áb A K B lOx x
áp Á x x x
emelése után ugrásnélkül bemondott új V K x
♦ x
szín egymenetes forsz, és egyúttsl kér ♦ Á x x x
+ X X XX
dőlicit a válaszoló fogására - magas- + X
figura (Á v K) vagy szingli - a be
ÉSZAK
DÉL
mondott színben
lpikk
2pikk
1 pikk
2 pikk
3káró?
4kór
3 káró?
6pikk
A.
Dél 4 kór licitje ebben a helyzet
Negatív választ - visszatérés az
ben a kór ászt, szingli kárót és
induló színére a hármas magasságon ötös pikkel, vagy negyedik pikk
ad a válaszoló, ha a kérdezett szinhen
dámát igér. Ha treff ásza lenne,
fogással nem rendelkezik, a lapjának
4 treffet mondana, amire Észak 4
nincs különösebb értéke:
pikkel zárná a licitet
DÉL
ÉSZAK
DÉL
c. A kérdezett színben fogással - A.
*Dzx
lpikk
2pikk
K vagy szingli - és barroas aduV Kxxx
3káró?
3pikk
segitaégge! a válaszoló 3 szánt li
♦ XXX
citál:
rBxx
ÉSZAK
DÉL
B.
0 A K BlOxi
A Dx x
xx
A pozitív válaszok a válaszoló (y K i
S Kxix
V Ax x x
lapjának jellegzetességeitől függnek:
J. x
+ Bx xx
a. a kérdezeti egy magasfigurával
- ász vagy király - és min. né ♦ K*
4»DBxx
gyes, Á, K vagy D vezetésű adu- ¥ Á D B n x
vKxx
segitséggel megemeli a •próba- ♦ Á X X X
♦ X
licit' színét:
4* x
■f ' Bxxxx
ÉSZAK
DÉL
lpikk
2 pikk
3káró?
3 szán
4pikk
ÉSZAK
DÉL
♦ ÁDl Ox x
áfcKxxx
Ikőr
2kór
V Áx
éfxxxx
3káró?
3szan
♦ A Dx x
♦ Kx x
4kőr
4» x
4* x x
d. A kérdezeti szin harmadik mene
ÉSZAK
DÉL
tének fogásával - dáma vagy dublelon - és egyidejűleg jó aduscgillpikk
2 pikk
séggel, valamin' külső figurával
3káró?
4 káré
bátorító licitet lehel adni a hármas
6 pikk
magasságon:
b. A kérdezett színben azinglivel,
ÉSZAK
DÉL
negyedik, legalább D vezetésű adusegitséggel vagy öt kis aduval, és
^ Á K 3 10 x 4b D x x x
a két fennmaradó szín eg; íkében
V Kx
tp Á r t
egy ásszal négyes magasságon
♦Áxxxx
♦xx
mondja ászának azinét:
4- X
4* x x x x
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É SZ A K

lpikk
3káró?
4 pikk

DÉL

2 pikk
3kór

ben az esetben a “próba-licitál* fel
váltja a “forazoa 2 szán*. Erre a vá
laszoló a lehető Ieggazdaságossbbsa
bemutatja erejének - ász, király, sikén
vagy szingletoa - helyét

A három kór licithez a dubleton
káiA a negyedik pikk dáma, éa a
kór Á ragy K vagy D-B szüksé
ges.

A.

e. Végül, flguráliaaa maximális - 7-8
poatoa - kézzel, a kérdóazinben
fogán nélkül - de támogatáaaal! éa rövid aduaegilaéggei a manaeró
azonnali bemondása tanácsos:

B.

ÉSZAK
♦ ÁKlOxxx
♦ 4 xxx

4* x

ÉSZAK
lpikk
3 káró?

•

DÉL
D u

♦ B I O xx
4» 10 x x x

Ha az emeiéat a uL adu segítség
- ötödik ász vagy király - igazolta, a
válaszoló azonnali manserót mond:
ÉSZAK
4HKD9xx
♦ Á Dxx
♦ Á 10 x x

DÉL
4»Áxxxx
tfrix
♦ Bx

+

+

-

ÉSZAK
lpikk
2szan?

DÉL
Zpikk
4 pikk

Amint a felsorolt példákból is látható,
a kétszínű ragy közel kétszínű lapok
tényleges játszóerejének megítélésénél
nyújthat jelentős segítséget a •próbalicit*. Egy KDlOxx vagy ÁDxxx veze
tési.meilékazinhez hozott magas figura
a két lap együttes erejét 3-4 ütéssel ia
megemelheti.
Megjegyzés; Hogy a négy-négyes
pikk-találkozás mellett észrevétlenül ne
szaladjunk el. ezért az lkőr-2kőr soro
zat után mondott 2pikk *próba-licit»-re
négyes ptkkeL erőtől és elosztástól
függetlenül 2 szán a kötelező licit. (A
többi licit megtartja jelentését, de ta
gadja a négyes pikket) Ezután licitált
3 treff felkérdezés után a pikk csak
akkor ‘ismételhető* meg, ha legalább
egy D-t tartalmaz.
2. A “forszon 2 szán*.
Más lapelosztásoknál, különösen az
inditóerő minimumánál erősebb háromszinü lapok esetén, az indulót több szín
- esetleg beleértve az aduszint is figuráinak elhelyezkedése érdekli. Eb
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Visszatérés hármas magasságon
az aduszinre negatív válasz, tagad min den értékei a lapban.

XX X

DÉL
2pikk
4plkk

C.
Ha az emelés alapja a négyes
adusegitség volt, legalább 3 pontos “fej
jel », a válaszoló bemondása: 3 szán.
Amennyiben az indulót érdekli, úgy 4
treffel kérdezheti az adufigurák minő
ségét Erre 4 kárótól kezdve lépcsős
válasz van:
4káró - 3 pont ( Kxxx vagy DBxx)
4kőr - 4pont ( Áxxx)
4pikk - 5 pont (KDxx)
4szan - 6 pont ( ADxx)
5 treff - 7 pont ( ÁKx x )
D.
Más esetben - tehát ha az aduaegitség mellett van legalább egy másodmenet-fogásunk külső színből - a
megfelelő fogás színét mondjuk be alul
ról fölfelé. Erre az induló legolcsóbb új
szin licitje “relé*: nem ígér semmit
csak felszólít hogy - amennyiben még
van - további fogásunkat is mondjuk be.

DÉL

É SZ A K

«»ÁD9xx
VÁBzz
♦ Á 10 x x
+ ÉSZAK
Iptkk
2azan?
3kör (2)
5káró (4)

+ K! 0x x
t f KtO x x
♦ *
4

X X X X

DÉL
2pikk
3káró (1)
4kór (3)
6pikk

(1) A szingii káró jelzése. A káró másodmeneifogás gazdaságosabban
jelezhető, mint a kör.
(2) 'Relé*. Nem a kór azinben történő
kérdéa; a válaszoló további fogásai
iránt érdeklődik.
(3) A kör K vagy Á vagy szingli jel
zése.
(4) Az indulónak elég információ van
eddig a birtokában ahhoz, hogy az
ötös magasságon történő játékot
biztosnak tudja. A kisszlem érdeké
ben a káró azinben kérdezi a vála szoló fogásának minőségét ( nem a
legolcsóbb új szin!). Erre a kérdő licitre relé után van lehetőség. Dél

nyugodtan mondja be a hatot, mintán
a kérdezett színből csak egy veaztőütése van.
ÉSZAK
• ÁKlOxx
» A B 10 9

DÉL
á »D9x x
9KDx

♦ -

♦

♦ A l i i
ÉSZAK
1pikk
2azan?
3káró (2)
4treff (4)
5szan (5)
7pikk

X X X X X

+ x

DÉL
2pikk
3treff (1)
3kőr (3)
4kór
6káró

(1, 2 és 4) Lásd az előbbi példa meg
jegyzéseik
(3) Kör ász-dámával Dél válasza 4
kör lett volna.
(5) Adufigura-kérdőlicil: 6 treff tagad,
6 káró adu dámát jelez.
(Pierre Cheatem: Le brídge de demain
cimü könyve alapján
Kertész Ádám)

S tic JeuwierJUiu gl/PAPESTHJ'
A svéd bridzs-túristák csoportjával
fővárosunkba érkezett Eric Jannersten
a világbirü bridza-szakiró, az Európai
Bridzsliga végrehajtóbizottságénak tag
ja, a Bridzaújságirók Világszövetségé
nek alapitó főtitkára.
Jannersten az ötvenes évek végén a
teljes elszigeteltség állapotában levő
bridzasportunk segítségére sietett: Jan
Wohlninnal elkészítette egy licitverseny
anyagéi amelyet felhasználtunk egy
svéd-magyar licitverseay megrendezé
sére. A bridzaaajtó világszövetségének
megalakítása óta rendszeresen meg
küldi havi bulletinjük tiszteletpéldányát
- ami mindenkor a <Bridzsélet» külföldi
híranyagának legfontosabb forrása volk

Az aktív játéktól már évek óta vissza
vonult - most egy számára ismeretlen
partnerrel játszva, két napig alaposan
megszorongatta Budapest csapatát.
Szállásán felkeresve elbeszélgettünk
vele néhány, a magyar bridzsezőket
érdeklő kérdésről.
A legutóbbi Európa bajnokságok, de
a stockholmi páros-világbajnokság ered
ményei is arra mutatnak, hogy Önök
nagyszámú, rendkívül tehetséges fiatal
játékossal rendelkeznek, akik között
nincsen lényeges tudáskülönbség. Mivel
magyarázható, hogy fejlődésük egy bi
zonyos szinten megakad és nem érik
el a svéd bridzamúlt legendás alakjai
nak. Kock-nak. Wernemek, Wohlinnak,
Jannerstennek kiemelkedő klasszisát?
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- ‘Ez egyszerűen sajátos életfonná*
nak tudható be. Ismeretes, hogy a svéd
kormány a középfokú és feladiskolákban
néhány évvel ezelőtt kötelezővé tette a
bridzs állami oktatását. Ez a körülmény
rendkívül széles tömegeket mozgósít - a
fiatalok közül sokan szenvedélyesen
vetik magukat a versenyzésbe, sokat
játszanak éa gyorsan fejlődnek. A leg
jobbak csakhamar elérik az európai
középmezőny első felének színvonalát
Tanulmányaik befejezése után családot
alapítanak, az egyre fokozódó anyagi
igények kielégítésének természetes vá
gya, a magas fogyasztói árak és adók
mellett kitartó és szívós munkára ser
kent - nem hagy időt egy kimerítő el
mesport eredményes művelésére.*
Milyen bridza-lapasztalatokat szerzett
hazánkban?
- *A párosversenyen nem játszottam,
de feltűnt a magyar résztvevők alacsony
száms - ez bizonyára a szerencsétlen
időponttal magyarázható. Honfitársaim
szerint az első versenynap fáraaztó és
hosszadalmas volt - talán elég lett vol
na kevesebb leosztás. A terem szűk
volt - igy a hangosabb licitek áthallat
szottak a szomszéd asztalra *
- ‘Licitkártyák nélkül ma már Svéd
országban nem rendeznek versenyt.
Használatuk annyi előnnyel jár, hogy
általános elterjedésük biztosra vehető.
Alkalmazásuk kizárja az áthallást, fe
leslegessé teszi az idegtépő licitismét
lést, kiküszöböli az elhallást és az aka
ratlan hangsúlyozást vagy tiltott informá
ciót továbbító hanglejtést is lehetetlenné
teszi.*
A válogatott mérkőzések tanulságai?
- ‘Az A csapatok eredménye jó ma
gyar képességekre enged következtetni
- de egy mérkőzés eredménye nem
döntő. Alkalmi B csapatunkban egy
turistával játszottam - jól. Csapatunk
várakozáson felül helytállt és a magyar
B csapatnak meg kellett küzdenie a
győzelemért. Az ellenünk játszó három
pár jó játékosokból állt, de közülük két
párnak sajátosan egyéni keverék-licitrendazere véleményem szerint nem
méltó ilyen képzett játékosokhoz.*
- ‘A licitrendszereknek egyébként
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nem tulajdonítok túlzott jelentőséget;
néhány év előtt résztvettem a világ
legjobb játékosainak mezőnyében a ha
gyományos Monte-Carlo-i egyéni v e r 
senyen. Minden különös megállapodás
nélkül eljutottak a párok minden játsz
mában az optimális kontrakthoz. A já
tékos helyzetmegítélése és klasszisa
a döntői*
Milyen eredményt vár a küszöbön álló
Bermuda Kupa mérkőzésektől?
- ‘Nem értek egyet azokkal, akik az
ÁSZOK biztos győzelmét várják. Véle
ményem szerint minden idők legkiegyen
súlyozottabb mezőnye fog Taipei-ben
megmérkőzni. A franciák nem titkolják,
hogy győzni akarnak - a két amerikai
csapat egyforma erősnek látszik és az
én titkos tippem a Seres Tamás által
vezetett Ausztrália; őket még a NewYork-i olimpián tanultuk meg tisztelni.
A házigazdák kétszer is második he
lyezett csapata biztosan bele fog szólni
a versenybe.*
- ‘Véglegesen eldőlt, hogy az idei
Európabajnokságot Athénben rendezik.
Ez a hir nem keltett különösebb örömet,
a magyar részvétel szempontjából pedig
bizonyára nem kedvezőek az ottani el
szállásolás viszonylag magas költségei. ’
A BLUE TEAM esetleges vissza
térése?
- ‘ 1957 óta közvetlen közelből volt
alkat mám őket megfigyelni. Utolérhetetlen
és egyedülálló klasszist képviseltek és
szerintem soha nem találtak volna le
győzőre Sokan kérdezték tőlem, melyik
a világ legjobb párja? Mindig azt vá
laszoltam: mikor? Lehet, hogy kedden
Avarelli-Belladonna, szerdán ForquetGarozzo, de biztos csak ők jöhetnek
számításba. D1 Aleliot általában alábe
csülik, Pabis Ticci is eléri az első
klasszist Ha 1972-ben elmennek Miami
ba, szerintem ők az esélyesek!*
Befejezésül megkérjük, üzenjen vala
mit a magyar bridzsezőknek:
- ‘Örömmel hallottuk Estorilban, hogy
Önök foglalkoznak az 1974-es EB meg
rendezésének gondolatával.*

- *A válogatott mérkőzések és a pá
rosverseny tapasztalatai alapján úgy
gondolom, hogy Önöknek még sok a
tanulnivalójuk a rendezés terén. Mi,
néhány öreg világjáró persze szívesen
adunk adott esetben személyes segít
séget - én magam a libanoniak felké
résére szerveztem 1962-ben a Beyrouth-i
EB-t. De saját soraikból ki kell állitaniok
megfelelő számú és színvonalú terem
vezetőt, scorer-t, sajtóösszekötőt, ren
dezőt stb. A jelentős anyagi eszközök
előteremtésén kívül ez is hatalmas fel
adatot jelent; gondoljunk csak arra, hogy
egy képzett terem vezető tudása többéves
elméleti és gyakorlati képzésen alapul.
Ha szándékuk komoly, a felkészülést
talán már holnap el kell kezdeni! Végül
még egy dolgot: ami számunkra külö
nösen bántó volt: a pontosság teljes
hiánya! Idegenforgalmi szerveik a cso
portunk műsorának közlésében az egyes

kirándulások elindításában órákat té
vedtek és késtek.*
- ‘A mi párosversenyeink altijában
19 óra 30-kor kezdődnek - de soha
sem 19 óra 31-kor és 2 leosztásra
cserével együtt 15 percet adunk - ez
a nemzetközileg használatos időtartam.
De ez a 15 perc sohasem 14 vagy 16!
Első késedelem után figyelmeztetés,
utána büntetés!*
- ‘Aki EB-t akar rendezni, annak
nemcsak az órákat kell figyelnie, hanem
a perceket, sőt a másodperceket is!
- 'Ezen a téren kívánok gyors ja
vulást és a szivünkhöz nőtt magyar
bridzsbarátainknak sok sikert* - fejezte
be nyilatkozatát a rokonszenves svéd
bridzsszakiró.
Z. P.

cső é óQ&Ú!y§<2>
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Buzgó Berci áhítattal kibicelt estén
ként a klubban a nagy Rabló Robi ol
dalán Szorgalma nem maradt jutalom
nélkül: a biztonsági játék egy alapesetét
mutatta be a mester egy 4 pikk felvé
telben. Az aduazinben maximum egyet
adhatott ki:
A 10
É

D
K987642
Kézből kicsit hivott, az asztalról pedig
a 10-eat tette. Kelet nem adott, éa
mérgesen ráförmedt partnerére: •Tartsd
beljebb a lapod!* Rabló Robi fölénye
sen mosolygott. 'Biztonsági játék volt.
Bármelyik ellenfélnél van a negyedlegea
dáma-bubi, csak egy ütést adhatok ki
a színben.*
Berci a hétfői villámpáros versenyen
izgatottan várta a rajtot Csellengő Csa
bával, alkalmi partnerével, a •sziszté
mát* már megbeszélték: a pekingi treff
Hong-Kong-i változatát fogják játszani,
ez a párosversenyen állítólag mindig

jól beválik; a 'halak* ezt nagyon harap
ják. *A szisztéma oké, a technikát
kifigyeltem, 60 %-nál már nem lehet
kevesebb* - gondolkozik Buzgó Berci,
miközben kézbeveszi az 1. leosztás
lapjait, mansban a beli ellen:
<*A32 + K987 6 5 3 ♦ n + x
4 kőrös indulását körpassz követi.
Leterül az asztal:
4*KDB987 ¥ A 1 0 4 A x + x x x
•Bid boldly, play aafe* - mondja
Rixi Márkus híres könyveimé - a mon
dás első fele (licitálj merészen) már
megtörtént, csak a «play safe* (játssz
biztonságra) van hátra:
* KDB98 7
* A 10
* Ax
+

X X X

É
D
* A32
* K987653
é ii

4* x
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Nyugat a pikk 4-easel indul. Berci
kézben üt az ásszal: Ida kór a 10-ea
leié. Fó a biztonság! Kör dáma ük
pikk lopás, treflel üt Kelek pikk Iopáa
zárja le az akciók *Egyszer nem* hangzik fel keményen Szerencsés Sza
bolcs sürgető hangja, ő már a követ
kező ‘top-score*-t is szeretné látnk
így a többi ütésre nem tartva igényk
megadja magák
*Ha már a rossz 4 kör felvételben
vagy a 4 pikk helyetk legalább üaa 11 -ek
A biztonsági játékot a párosversenyen
csak ritkán szabad alkalmazok hiszen
a 4-0 elosztás valószínűsége csak 10 %.
Nem beszélve a pikk 4-es indulásról,
az csak szingli lehek kisebb lapot nem
láttál a kézben és az asztalon* - kom
mentálta Szerencsés az eseményekek
majd azonnali 3 káróval induik ‘kutyák*
ellen ez nem lehet rossz! Buzgó Berci
nem hagyta magát kizárok 4 pikk licit
jét körpasaz követte.
♦ '*

tp itm z
♦ KDxx
f i x
É

D
VAKDBxx
»Ax
♦ x
+ A Kx x

A párosbajnokság sok érdekes és
ssk unalmas játszmája közül legjobban
azokra emlékszem, amiket elrontottam.
Már csak azért is, mert Kovács Lászlóvak ősrégi és vadonatúj partneremmel
csupán a hibáinkat beszéltük meg min
dig részletesen. Tanulságos játszmák
ezek, de csak nekünk. Az olvasóknak
inkább két olyan leosztást mutatok be,
amiből mindnyájan okulhatunk, - még
ha itt el is találtuk a helyes megoldást
A hatodik fordulóban egy szokatlan
kényszerdobási helyzet ellen kellett vé
dekeznünk. A licit rövid volt: Nyugat
3 pikkel indult mint osztó. Kelet 3
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Licit:
ÉSZAK
-

KELET DÉL
3 káró
4 pikk

NYUGAT

Nyugat a káró bubival indul, az asztal
dámáját Kelet az ásszal üti. 9-ea viszszahivásába Berci kis kórt. Nyugat kis
kárót dobott ‘Ha a pikk elosztás nem
rosszabb 4-2-nék 10 ütésem már van.
De ez párosverseny!* Az olvasó már
kitalálja a folytatást: treff Á, treff K,
treff lopás az asztalon, ezt Kelet felül
lopja. káró hiváaával felmagaaitja Nyu
gat negyedleges aduját... kétszer nem.
■Kelet nem hivott adut: ebből kitalál
hattad volna, hogy nem fél a treff lo
pástól, te..,* szólalt meg Csellengő
Csaba, ‘én meg inkább megnézhettem
volna egy jó filmet*.
Buzgó Bercit nem keserítette el a
34 3>-oa eredmény, ügy döntött, legkö
zelebb majd nem a klubban kibicek és
nem a hétfői pároaverseny-menők ta
nácsaira figyek hanem kedden próbálja
ellesni az “igazi apillerek* fortélyait
Cs. M.

szanzadnt mondott, körpasaz. Dél he
lyén kis káréval indultam, az asztal
bubiját Észak a dámával, felvevő a ki
rállyal ütötte. Pikket hívott, az asztal
királya ütött. Észak a 10-est adta. A
pikk dámára Észak a kör kettest dobta,
vagyis kért a szint. Mi a játéknak EMI
helyén ?
É

♦ KDB964
V10 6 3
♦ AB
+ 83

Ny

K
D

# A 8 72
VDB
♦ 10 9 6 4 2
+ DB

(1) Kiengedni ezt is, hogy még egy
dobást kapjak Északtól és lássam a
felvevő dobását is? Nincs semmi ériel
me és kockáztatom, hogy két pikk ütés
után a felvevő treffre tér át, partnerem
beüt a negyedleges ászával, ha dubl
volt a kárója, hogy meghívja sürgősen,
amíg bent van a pikk ászom; kivált mi
után nem tudja a treff-helyzetet. Ötös
treff király-10—
9- el és kör királlyal a
felvevő ezzel kapná a 9. ütést, továb
bi pikk-ütés nélkül.
(2) Beütöttem tehát és nem hívtam
a kínálkozó kis kárót. Az az előnyös
helyzet támadt, hogy a felvevőnek, ha
át akar menni a pikkjeihez, útközben
amügyis fel kell szabadítania a káróimat.
Ha kórból is, treffből is ásza van, nem
buktatható. Ha az egyikből ásza, a má
sikból királya van, ami a valószínű,
akkor az ászos színét kell bontanom.
De ezt már a partnerem, aki szintén
szokott számolni kilencig, bejelezte.
Sajnos, az asztali kör tizes miatt a
kör szín biokirozódik. Kelet azonban
ezt nem tudja. Meghívtam a kör dámát,
remélve, hogy egyszer kiengedi a dubl
ászával. Kis kör, felvevő üt a királlyal.
Tehát Északnak kör ásza van: és treff
ászának is kell lenni, mert Keletnek
azzal már 9 ütése volna. Most derült
ki, hogy még egy fontosabb okom is
volt, nem káról hívni:
(3) Káró hívásra a pikkek lejátszása
után Észak - akinek dubl kárója volt
csakugyan - ebbe a furcsa kényszer
dobásba kerülhet:
♦ 90 A9 8

XA 7 6
*4
• 10 6 3
♦ "
4*83

É
Ny

K
D

♦ » K 42
♦ "
+ K109

♦ «D B
♦ 10 9
+ DB
A pikk 4-ea hívására Észak bárme
lyik. ászát dublirozza. felvevő abból a

színből tartja meg a harmadik lapot, és
meghívja az asztalról. Két ütésre van
szüksége s ezt akkor is megkapja, ha
Észak eldobja az egyik ászát: akkor
egyszerűen meghívja a másik szint.
Tehát, ha mondjuk kis kört dob Észak:
kör az asztalról, ász- a legjobb még,
különben szűrt csinálnak - és kör viszsza, esik a dáma-bub.
Az adott játszmában hatos kérje és
négyes treífje volt a partneremnek. Ha
nem bontom meg a kört, hanem káréval
leteszem felvevőt az asztalra. Észak
nagyon nehéz helyzetbe kerül. Mind a
két szín, kör és treff, végig homályban
marad számára, ki kell találnia, hogy
dubl kört és három treffet tartson, és
a kör hívásra be kell szaladnia az ászszal és visszahívni a szint.
így a kör dámám kihajtotta a királyt,
azaz közvetlen káró magasítás helyett
előbb csináltam magamnak egy átvevőlapot: a kör bubit. A kárómat a felvevő
asztalra-menet felmagasitotta, eldobtam
egy kis kárót és a treff dámát, s a
tizedik ütésnél Kovács László a treff
hívást ütötte rögtön az ásszal és kis
körrel átadta nekem az ütést. *Ha nincs
kör bubid és magsa káróid, nem tudom
buktatni1 - mondta. Ezt egyszerűbb el
mesélni itt, mint pontosan megjátszani.
A másik játszma, a 8. fortkilóból.
szintén elméleti technikai érdekesaégü.
Minek kényszerdobásra játszani a jól
ülő dáma ellen, közönséges impasaz
helyett? - szokták kérdezni. Nem pusz
tán nagyképűségből, néha. Dél helyén
játszottam hat pikket, az ellenfél nem
licitált:
♦ A3
¥A K B 65
♦ A 954
+ AK
É

D
# D B 10 8 764
90S72
♦ D 10.
+ B
Kis káró indulás: tegyük fel, hogy
ütöttünk az ásszal, treffre ledobtuk a
káró dámát, hazaloptunk egy kárót.
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Kelet a királyt adta. Meghívjuk a pikk
dámát. Nyugat a kettest adja. Mi a ter
vünk?
Hogy folytatjuk majd a játék jt, ha Kelet
üt a pikk királlyal és ad' hiv vissza,
amire Nyugal, mondjuk, -affet dob? (A
bridzs valóságában azonban meg kell
csinálnunk a játéktervünket minden kép
zeletbeli eshetőségre, még mielőtt meg
adnánk az impasszokaL)
A matematikai valószínűség azt ajánlja,
hogy hívjuk le a kör királyt és később
adjuk meg az impasszt a dáma ellen.
Itt most ez helytelen volna. Nem szabad
lehívni a kör királyt! Még a lopás hal
vány kockázatát is fölösleges vállalni
Nyugatnál van kétségtelmül a káró bubi.
vagyis a káró 9-es fenyegetéssel kény
szeríteni tudjuk, bogy ne tarthasson
kettőnél több kórt. Hazalopjuk a harma
dik kárót és lehívjuk az összes adunkat.
Az utolsó három lapunk csupa kör, az
asztalon az ász-király-bubi. Az előző
hívásra Nyugat akár kőit, akár treflet
dobott, meg kellett őriznie a magas ké
rőjét, s mi csak ezután dobtuk el az
asztal káró 9—ét. Ha most lehívjuk a
kör ászt és királyt, biztosan elfogtuk
Nyugat - akárhányadlagos - dámáját és

Kelet szingli vagy dubl dámáját is. Még
csak számolnunk sem kell a kör szint.
Nem fölösleges kényszerdobás ez, ha
nem biztonsági Játék: teljes védelem
minden kedvező elosztásra. Csak akkor
bukunk, ha Keletnél kétszer védett a
kör dáma, azaz ha megcsinálhatatlan a
felvétel, - mig az egyszerű impasazos
játékkal elbukunk a rosszul fekvő dubl
dámánál, az esésre való játszással
pedig elbukunk a jól ülő védett dámá
nál.
Nekem, mondom, a pikk impasazom
sajnos sikerült, a kör dámát pedig ki
kellett adnom, úgyhogy kárbaveazett a
gondos tervezés mindenestől - még
egy 8zürtrikket sem eredményezett. S
mégis, ez a szép a felvevő- és ellen
játékban: óriási pazarlással dolgozunk.
Száz meg száz pontos játékunk, finom
tervünk megy veszendőbe, mert az el
osztás más, triviális megoldások esetleg
éppúgy célravezettek volna. De ebből a
sok kárbaveszett fáradságból áll igazá
ban a játék.
Ottlik Géza

So OSZT. Zr2a/20S
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Kovács - Ottlik
Kertes - Vinkler
,
Lévai - Németh
Csepeli - Dumbovich
Kun-Honti-Makádiné
Kovács - Keil
Hellner - Blancz
Csaba - Szalay
Kovács - Proniewicz
Widder - Bolgár - Lendvai
Szeleczky-Máthélly-Győryné
Kaufmann - Linczmayer
Gábor - Szirmay
Góth - Gárdos
Tamássy-Cohen-Szabó

16. Vég - Décsi
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YE6

162
161
149
111
102
97
74
67
55
53
53
40
30
29
20
6

17. Seifőző - Dessewffy
2
18. Ajkai - Osskó
-5
19. Gerő - Kőszegi
-6
20. Berentey - Faragó
-10
21. Fáfcozdi - Princz
-27
22. Szalay - Láng
-53
23. Zánkay - Gundel
-54
24. Balogb-Bartal-Bikár
-80
25. Poroszlay - Puza
-95
26.__Kéri_;_ Lukács____ _____ _^_-lJD3
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fürst-Csák-Szigeti
Szász - Póka
Vágó - Kelen
Pál - Urai
Fogarassy-Pogány
Dukesz-Székely

Kiesett az utolsó 6 helyezett.

-150
-151
-153
-175
-175
-181

/ / / TELSZABADULAS KUPA PÁROS VERSENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dr Csák - Szappanos Bp. 1488
Szesztay-Matheovita Pécs 1467
dr. Kovács-dr. Proniewicz Bp 1463
Csepeli - Dumbovich Bp. 1447
Harsányi - Bari Pécs
1444
Dr Németh-Bárány Kaposvár
1436
7. Tatár hp.
Keszthely
1431
8. toakádiné-Kertes
Bp.
1403

9.
10
11.
12.
13.
14.
15
16

Serfőző-Desaewffy Bp.
dr. Kotzián - dr. Szalay Bp.
Horváth - Gerő
Bp.
Gömbóa-Pálné
Bp.
Horváth-Treffler Szeged
dr. Keil - Puza
Bp.
dr Fogarassy-Pogány Bp.
Bariné - Bach
Pécs

17. Jakubovits hp.

Bp.

1387
1340
1335
1334
1325
1312
1303
1295
1264

KB M ig lfijM SOBEfiCO f
Áprilisban a CsepeÜ-Dombovich pár
ellenfele a Puza-Keil pár.
Puzáék módosított Stop-rendszert li
citáltak.
1. Osztó: É. Ált mans.
♦ K6 3
♦ A 10 542
40 KDB2 w „403
♦ KD 6
N5,' k ^ A 1 0 5 3 2
+ AD5
+K6
Dumbovich
3 kór
3szan
4pikk

Csepeli
assz
pikk
3pikk
4káró

5

20
19
11
10

Dumbovich 1 szan-ja 17-20 pontot
igér. A 2 pikk és 3 pikk licitek kérdő
licitek, amelyre a válaszok 19-20 pon
tod min. 3-as pikk segítséget és egy
pikk magasfigurát ígérnek. A 4 káróra
a 4 pikk a káró királyt ígéri és a dá
mát tagadja. Ezek után Csepeli passza
indokolt de a lapot indítania kellett volna.
Keil indítása után Puza szlem licitje
szinte kötelező.

4pikk
5pikk

É-D beli.

#A 2
0*10 9 5 4
40AD8
Ny_K4 0 £B 76
♦ A 963
♦é
+AKB9
+ D I0 82

2 ik k
3káró
4treff
5 pikk

Értékelés:
6szan
6káró
5szan
Skáró

Dumbovich - Csepeli 10
Puza - Keil
20

2. Osztó: K.

ÜH?
2szán
3 kör
5treff
6szan

Állás:

10
9

Dumbovich

Csepeli

1treff
2szan
3káró

passz
lkáró
3 pikk
3szan
71

p uza
-----lkáró

£ ejj
-----passz
lpikk

Csepeli a 4 szán után tudja partneréról, hogy 4 vesztőütése van síkén
treffel. Ezek után a 6 pikk licitje sötétbeugrás, de jó esélyű,

3

íkőr1
3szan

Keil ^ szair-íg tisztázta azt, amit
Csepeli 4 szan-ig. igy még lehetősége
lett volna a káró szin minősége felől
érdeklődni, és ha megkapja azt a választ, hogy káróban 3 vesztőütés van,
a 7 pikk licitje korrekt lett volna!

Értékelés----------- 7pikk
20
6pikk
15
4szan
8

5kőr 7
5pikk 7

4. Osztó: Ny. Ált beli. .

Állás:

«*D B 1086

* 9 754

Dumbovich-Csepeli 18
Euza - Keil
28
A 7 treff licitálhatatian, de a 6 trefé
fet meg leheteti volna kísérelni.

♦ AB105
éf. KD10

♦K O
+3

3.

Osztó: D.

K-Ny beli.

*A K D 6
* B 10 754
* AD105 3 M „ * K B 4
♦ BIO 8 2

+ -

Ny_fV -

+A 10963

Csepeli

JJJ?

5 j£ k

D

Ked_

lpikk
3káró

2kőr
5 pikk

Csepeli

2káró
2 pik k
3pikk
4szan

2kőr
2 szán
4treff
6pikk

.
Értékelés
4pikk
4kőr

„ ,

Állás:

Puza

Keil

lszan

2kőr

2treff
2 pikk

2»zan
3^ór
jsz an

3treff“
3pikk
6pikk

t
Értékelés:.
7pikk
20
7kőr
19
6pikk
13
6kór
13

Spikk
6
5kőr
6
Ny 4szan 5
K 4szan 3

Állás:
Dumbovich - Csepeli
-Puza - Keil

31
41

A háromszinü indítások egyik problámája, hogy a színek minőségének a
felderítése igen nehéz.

„ ..

Puza_

Dumbovich

_

72

Dumbovich

20
17

4szan

Dumbovich - Csepeli
Pm a - Keil

17

51
41

Puzáéknál a hiba oka véleményem
szerint az 1 pikk (ill. 1 kör) indulás
kidolgozatlansága volt
Keil 2 kór licitjével még úgy érezte,
hogy nem Ígért ilyen jó lapot, és az 5
pikk licittel azt kívánta érzékeltetni,
hogy szlem gyanús lapja van rossz
Pikk támogatással.
Puza esetleges 2 szán licitje jobban
kifejezte volna középfigurás lapját a
kettős minor fogásokkal, de félt, hogy
kimarad az esetleges káró sziem.
. n
* * - , ,,
o. Osztó: E. E-D beli.
<»D 108 7
<»A K B 952
A7
,, ^ v K 8
+ A B 1 0 72 !Ny_K ♦ 8 3
+ AK
J . 8 82

Dumbovich

Csepeli
1pikk
2 pikk
3szan
5kőr

2káró
3treíf
4kőr
6pikk
Puza

Keil
lpikk
2pikk
4pikk
Skáró

2káró
4káró
4szan
6pikk
Értékelés;
6pikk
Sszac

20
15

5pikk
5szan

10
9

Állás:
Dumbovich -Csepeli
Puza - Keil

71
61

6. Osztó: K K-Ny beli.
*♦ AKDB1087
*5
v „
KB 1098 6
*V ♦ AB93 *y~K ♦ KD4
+ A 72
+ K8
Dumbovich

Csepeli

Puza

Értékelés:
7pikk
20
6píkk
13
K 6szan
13

Ny

6szan
5pikk

Csepeli

7. Osztó: D Alt.
• ADB1062
«|p K8 7
„
+ 75
Ny' K
+ 64

Keil
2kór
3kőr

2pikk
4 pikk

Ahol a 2 kór 12-14 p. egyszínű lap
a 2 káró, 2 pikk, majd 3 pikk kétszínű
kezet mutat, igen jó min. 6-os pikk
színnel és 4 káróval.
A 3 káró káré magasíigurát ígér.
A 3 pikk irtán <ami nyilvánvalóan
azlem kísértet) Csepeli lapjával a 4 treff
a treff ász (cue-bid) és esetleges 4
kór játékot is vállalna, de a 3 szánhoz
nem jó a lap!
A 4 káró a káró ász.
A 4 pikk a kór ász hiányát mutatja.
Az 5 treff a treff N
Az 5 káró a káró IC.
Az 5 szán nagy szlemkisértet
A 6 káró a káró D!
Állás:
Dumbovich Puza - Keil

lk ír
2kór
3kőr
3azan
4kór
ölrefl
6pikk

2treff
2 pik k
3pikk
4 káró
4 pikk
5pik k

na a licit, ba Csepelinek nincs ilyen jó
orra.
Az általam javasolt licit Csepeliék
rendszerében
1kör
2káró
2kőr
2pikk
3 káró
3pikk
4treff
4káró
4pik k
5treff
Skáró
Sszan
6káró
7pikk

Dumbovich

9
6

Puza 4 pikk licitje óriási pesszimiz
musra rali.
Dumbovichék licitje kifejezőbb, de a
1pikknél könnyen megszakadhatott vol

84
67

beli.
♦ K9 85
é*A 9 6
♦ K 843
4- A 7

Csepeli

Zpikk

4 pikk

Puza

Keil

lpikk
4pikk
Értékelés:
K 3azan
Ny 3szan

3pikk

20
16

4pikk
3pikk

10
5

Állás:
73

Dumbovich - Csepeli
Puza - Kei]

94
77

A 3 szán a Dallasi Ászok gyenge
kettes indulása után jön jól ki:
2pikk
2szan
3szan
ahol a 2 szán mesterséges és a 3 szán
6-os zárt pikket vagy 6-os jó pikket
ígér egy külső ásszal vagy királlyal.
8. Osztó: Ny.

Á lt mans.

Pnza
1 treff
1 pikk
3 pikk
Értékelés:
2pikk
3pikk
2treff

Keil
lkáró
2pikk
4pikk

20
13
16

3treff
lszan
2káró

14
13
7

Véleményem szerint mindkét Kelet
túllicitálta a l a p j á t

♦ K863
A4
♦ KD6
+ A 852

M „
Ny‘ K

A7 5 2
v 3
♦B 1054
4- 10 7 4 3

Dumbovich

Csepeli

*treff
Iplkk
4pikk

lkáró
2pikk
"

Végeredmény:
„
,
Dumbovich - Csepeli
Puza - Keil

„
94
77

Figyelem! I. o. párok figyelmébe
ajánljuk: mindenki résztvehet a licit—
versenyen, jelentkezést Linczmayer
Lajoshoz kérjük beadni

A.
♦
♦
♦
4»

654
K9 8 7
K 10 5 4
B3

♦
♦

♦ A KD5
♦ D59 7

É

É

D
♦
♦
♦
+

D
♦ 5
KlO 8 4
♦ 10 8 7
4* A K 10 8 5

K
B2
A D9
A KD10987

A licit: (É-D beli.)
KELET
1 pikk
-

DÉL
3treff
5treff

NYUGAT
2pikk

ÉSZAK
3pUk

Ny. a káró 7-essel induL K a 2-est
teszi
Hogyan játszaná a felvételt?
74

9 4 32
3

A licit: (K-Ny beli.)
NYUGAT ÉSZAK KELET DÉL
lpikk
2pikk
3 pikk
4treff
5treff
Ny a pikk királlyal indul, majd adut
hiv, amibe K-elet kórt dob.
Hogyan játszaná a felvételt?

ME GO L DÁ S :
A.
Ny nyilvánvalóan lopásra indulj ezért
a 3-3-as káró elosztásban nem remény
kedhetünk. A licit alapján a kór ász is
Ny-nál lesz.
A felvétel mégis 100 %-oa biztonsággal
teljesíthető.
A teljes kiosztás:
♦ 654
# K9 8 7
♦ K10 5 4
+ B3
#10 9 32
t
#A D B 87
# D10 6 5 3 N
11
* A4
♦ 7
y n ^ ♦ B8632
+ 654
U
+2
# K
# B2
♦ AD9
+ A KD109 87
Aduzás után pikk királyt hívunk, majd
a pikk visszahívást ellopjuk, lehívjuk
az összes adut és a káró ászt.
A végállás:
* # K
♦ K10
+ * -

(esetleg 4-2-3-4, de ebben az esetben
3-3 a káró és - teljesítés gondtalan.}
ugyanis K 2 pikk licitje 4-es segítséget
mutat, és kör dobása 5-ös v. 6-os kört
sejtet
A kör ász a licit alapján Ny-nál lesz.
A teljesítés feltétele, hogy a kŐT BB
Keletnél van!
(Megjegyzés: a Ny-nál levő harmadlagos kör ász nem esély, mivel nem
jó a közlekedés.)
A teljes kiosztás:
# 9 432
# 3
# A KD5
+ DB9 7
#A K D 10
t
#B876
W A9 2
,,
V DB7 6 5
♦ 43
Ny n
♦ B9 6 2
+6432
U
+ # 5
#K10 84
# 10 8 7
+ A K 10 8 5
A helyes felvevőjáték:
A treffet az asztalon ütjük, pikket lo
punk, aduval az asztalra megyünk, majd
újabb pikket lopunk.
Káróval az asztalra megyünk, és fellop
juk az utolsó pikket is. Káróval újra
asztalon ütünk, és adut hívunk.
A végállás:

# A

♦ B8

JL .
*
*
♦
+

B2
D
-

Ha Ny az ábra szerinti lapokat tar
totta: lehívjuk, a káró dámát is, majd.
kór ásszal ütésbe hozzuk Nyugatot,
aki kárót tud csak hívni. ( Ha Ny nem
tartja a kárót, akkor a káró dámát át
ütjük a K-el!)
B.

A licit és az első két hivás után
nyilvánvaló, hogy Ny elosztása 4-3-2-41

^

Ao

+ D
#
«
♦
+

A92
-

# *
a* DB
♦BO
+ -

6

# * K10S
♦ 10

+ A treff D lehívására Nelet beszorul.
Kénytelen kör B-ot dobni. Ezután káró
ászt majd kört hívunk és a kézi kör
10-es lesz a 11. ütés.
L ín c z m a y e r L a jo s
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• MISKOLC. Befejeződött Miskolc város
1970/71. évi csapatbajnoksága. 9 e s s pat részvételével.
1. Mörk-csapat
+478
145
(Dr. Bárczy. Dr. Bethea Dömötör,
Fónyad, Szabó)
2. Dr. Muttnyánszky-csapai
+512 141
3. Dr. Som ogyvárl-csspst+141
98
• GENF. A néhány évvel ezelőtt kívándoroll Bartha Miklós, aki itthon is közszeretetnek örvendett, rövid idő alatt
felzárkózott a rendkívül erős svájci
bridzs élvonalába. W. Spenglerrel játszva
65 X-oa teljesítménnyel megnyerte Svájc
páros bajnokságát, amelyen 120 pár inU’
• LONDON. A Brit Bridzsliga rendezésében lebonyolított nemzetközi párosveraeny mezőnyének színvonalát jellemr i hogy a részvevők közül 7 világbajnők, 11 európabajnok és 33 brit bajnok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slavenburg - Tintner
Garozzo - Sharif
'
Boulenger - Svarc
Lebioda - Wilkosz
Fiint - Shapiro
Gardener és Priday
Rodrigue és L. Tarló
Besse és Collings

91
86
81
80

A Londonban először szereplő BLUE
TEAM a legjobb összeállitásban kiáUó
angol válogatottat 4 mérkőzésen 69-9
arányban fölényesen legyőzte.
• mti . u n i r í
k
- .
i
• MILANO. A tihanybán győztes olasz
csapat két fiatalja: De Falco és Farina
komoly sikereket értek el az elmúlt
időben. Az olasz csapatbajnokságon és
a Kupában egyaránt a második helyre
kerúlteK így az olasz szövetség beválogattaokota Közös Piac bajnokságban
résztvevő válogatottba.
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.CARACAS, VENEZUELA. Hét or
szág részvételével bonyolították le Dél^ " r t ^ t v é t ^ ^ o á é H 8 K u ?ában
A ká™‘ ^őzós
’
*•
275
2. Argentína
247
, ,,
.
3. Venezuela
jgg
A 80 leosztáson döntő eredményeBrazilja - Argentin.
133:104.
Brazília csapata: Asaumpcao-Chagas.
Cintra-Fonaeca, Kenedi-Amaral.
» t i imta iic * .
j . ,
# Ar1í <A ,JJA* ÜSA‘ A V«“derbÜt Kupát
“
^ZOf j***?!* "f® ?8 el80pr6 !°~
é“ r.„
, ° „®“ 165 meccsponttal
gTŐZ0“ 80 t o , , u , k M # ST M0RIT2wSVÁJC A Chodziesner.
Waldeck, Auhagen, Preasburger. Schrödér összeállítású néme* csapat meglepetóere megiaméteUe előző évi győzel“ é* “ *
■*«" «<*• me
z6a^a csapatversenyen.
. pÁRIZS< A fraDcia caapatbajnoka4g_
bán Párizs I. csapata győzőt^ Jaia.
Stetten. LebeL Filcot, Gubert őaazeállitásban. 2. Párizs B. (Laniei. Greah,
Roudineaco, Sharif, Yallonze.)
. .
,,
..
,
,
A fn,nda ▼**o««**™™W TÍ«oredménre.
1. Klotz - Lebel
298
2. Roudinesco - Stoppá
297
4‘ p8®1^* , ^ j j ^*1
282
V
278
6; De,mouly . Suaael
Boulanger - Svarc
266
8* Tintner - Le Royer
263
J4lin# 3. éa 4-én kerül lebonyolításra
# . C|B0 De, d,,,.,. (Aranykupa) páros
7eraeny. Az első helyezést elérő pár
j _ j
Renaun RJ6 TS gépkocsit nyer.
A véd(5 4r Garozzo-Forquet A verse
kéla2er 32 leo3Zt4sban bonyolö, A pénzdijak összege 130.000
; ,
frank.

•ATHÉN. Lapzártakor érkezett hír sze
rint a görög fövárosban az ezévi Európabajnokság november 17-én kezdődik.

1. Osztó: É. Alt. mans
Észak 1 káróval indul.
♦ 3 « * k D B » A 8 6 3 + 96542

A.

2. Osztó: K É-D beli
♦ 5 4 ♦ 7 6 ♦ AK9 853 + AK9
6. Osztó: IC k-Ny beli.
♦ KB976 ♦ A K D ♦ A54 + ^2

3. Osztó: D K-Ny beli.
♦ DB108 5 3 » KB92 ♦ 65 +
4. Osztó: Ny Alt. beli.
♦ 65 ♦ 42 ♦ KDB98754

+

6

2

5. Osztó: É É-D beli.
♦ K64 ** A D8 6 ♦ K 73 + B42

Lapunk legutóbbi számában beszá
moltunk arról a bensőséges hangulatú
ünnepségről, amelynek keretében főtit
kárunk *A Bridzs Örökös Mestere* cí
met megörökítő oklevelet adott át legen
dáshírű régi bajnokainknak.
A mai fiatalok számára nem lesz
érdektelen, ha most felelevenítünk két
játszmát az 1934-es bécsi Eorópabajnokság magyar-holland mérkőzésé
ről. A 8 meccspontos győzelem az
európsbajaoki címet jelentette számunk
ra. Nagy világversenyen ritka az iro
dalmi értékű jétszme, az alábbi példák
talán hozzásegítik Olvasóinkat annak
megértéséhez, hogy akkori vilagklaazsziaaink a legforróbb légkörben is ké
pesek voltak tudásuk maximumát adni

7. Osztó: D Alt. beli.
Dél 1 pikkel indul.
♦ D109 32**kD 2 ♦ A k 7 +

K3

8. Osztó: Ny Alt. mans.
♦ AD10 653 « * K 6 ♦ 5 4 2 + 4 2

♦
♦
♦
+
♦ *
gp B x x x
^

DBxx
A Dxx
XX
Dx x
ee x x

É

Ny

X X X X

K.
D

+ B109x
41
áp
♦
+

v

k

X

X

4 XXX
.1 .

k

X X XX

A kxxxx
10 x x
A KD
A

Colién Rafael, csapatunk játszó (de
még hogyan játszó!) kapitánya Dél he
lyén 6 pikket játszott. Nyugat (Eitiorn)
treff B indulását kézben ütötte, kétszer
77

aduzott. hazalopotí egy treffet, eliminálta
a karó szint, majd az asztali utolsó
tréfliére, a D-ra eldobott egy kis kórt.
kelet, \ an líouten mosolyogva m eg 
adta magát...
Coliénröl egyébként a 3RIDGE D* 1TALIA
egyik legutóbbi szam a megírta, hogy túl
a hetvenedik életévén változatlan fris
seséggel és eredm ényességgel harcol
a verseny asztal mellett - reméljük még
nagyon sokáig'
keleti Andor ma m ár csak a Fészek
klubban csillogtatja régi technikáját.
Ugyanazon a mérkőzésen kelet helyén
produkálta far.táziadus é s ugyanakkor
könyörtelen pontosságú ellenjátékainak
egyikét.

passz
passz
lkáró
passz
lkór
2treíf
passz
passz
2pikk
passz
3pikk
passz
4 pikk körpassz
Cohen a rossz aduelosztás ellenére
sikeresen teljesített. Décsi védekező
indulása tehát gémhez juttatta a magya
rokat mig a nyílt teremben a hollandok,
bár Észak indított, csak töredékhez ju
tottak, és a kitűnő ellenjáték következ
tében ezt is elbukták.
+ A háború után sokszoros brazil vár
lógatott, nemrégiben hunyt el.

k-Ny beliben, osztó: Észak

Ue&tt

♦ ADx*
V k Bxxx
♦

X

*

X

*

a.
Z í o í t -

4* X X

# k

X X

9 yx x
♦ k

£

X

\j

éfc X

kk
0

X

9 Xx
♦ xxx

4*9xxx

x

4* AKDIOxx

9 B 10 x x
9 0 10 x

1. Osztó: É. Áll. mans.
Észak 1 káróvai indul.
9 A D B 1 0 6 5 9 1 0 $ 53 9 4

♦ A D B 10 x
+ B

2. Osztó: k.

4. a S

É-D beli

9 A B 9 2 9 A K D B 1 0 9 B 2 4*6 3

Nyílt terem:
ÉSZAK k E L E T
f.Goudsmit keleti

DÉL
NVL'GAT
E.Goudsmit Leitner

3. Osztó: D k-Ny beli.
♦ K9 9 A 10 6 9 A 74 2 4* D985

'kór
passz
passz

2káró
kontra
3káró

4 Osztó: Ny Ált. beli.
9 A 87 4 9 AKD3 ♦ A24*B103

2treff
passz
passz

2szan
Jtreff
körpassz

Leitner a treff 0 - e s s e l indult, keleti
ütésébe esik a B. Az emelésből arra
következtet, hogy a felvevőnek nincs
több IrefTje. üelehív tehát az asztal
nagyvillás pikkjébe ( I ) , ezt Goudsmit
üli az asztalon é s lm passz nélkül adu
zik, Leitner üt az adu k -a l, pikk lopás,
kór A, pikk lopás. Egy bukás. Nagy
taps.
A zárt teremben a licit így folyt le:
ÉSZAk

KELET

Cohen

Eihorn "r Décsi L. Ván Montén
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DLL

NVL'GAT

5. Osztó: É É-D beli.
♦ D5 9 K 10 9 7 ♦ A 862 4* D63
6. Osztó: k

k-Ny beli.

9 A D 10 8 9 3 ♦ k 10632 4* D8 3
7. Osztó: D Ált beli.
Dél 1 pikkel indul.
♦ 5 2 9 A 6 3 ♦ D 4 3 4* B10964
8. Osztó: Ny Ált mans
9 K 9 2 9 A D B S 5 ♦ 3 4. A 10 98

HOGYAN IA D V IJV N U SU XNM AD V
r u
\iivel induljunk? - ez minden parti
visszatérő problémája, mert az indulás
eldöntheti a felvétel sorsát. Egy rossz
indulás az egyébként reménytelen fel
vétel teljesítését jelentheti, míg egy jól
eltalált indulás elbuktathatja a minden
más indulásra teljesülő felvételt. Jan
Wohlinnak, a kiváló svéd játékosnak és
teoretikusnak Utspelet cimu két kiadást
megért könyve ezt a témát elemzi.
Jelen cikk ezen könyv egyik részletét
ismerteti - a szanzadu felvétel elleni,
ezen belül is a 3 szán elleni indulásokat.
PASSZÍV INDULÁS

Ha a felvevő vonal nem licitált szint,
vaktában kell megindulnunk, hiégis a
iicitmer.et alapján megtalálhatjuk a he
lyes utat. Ha a licitmenet 1 .szan-2szan3szan volt, feltéíelezhetiűk, hogy a felve
vő vonal csupán a felvételhez feltétlen
szükséges erővel rendelkezik. Ilyenkor
jó szin neikűl kerülni kell a támadó jel
legű, offenzív eileniátékot. A zárt sorozat
felső lapjával való indulás ilyenkor nem
annyira offenzív, mint inkább biztonsági
intézkedés.
íia ehelyett az ellenfelek rakétasebes
séggel licitálták be a 3 szánt: lszanoszan, feltehetően sokkal jobb lappal
rendelkeznek. Ez kissé más formájú
ellenjátékot igényel. Ennek az eltérésnek
már az induláskor jelentkeznie kell.
A legjellegzetesebb passzív indulás
az űn. üres sorozatból való indulás.
Egyenletes elosztású lappal, melyben
vannak villák is, leginkább a defenzív
indulás a célravezető.
A klasszikus elmélet egy gyenge, figurátlan szin legmagasabb lapjával való
indulást ajánlja. Esélyünk van arra.
hogy ebből a színből találunk erőt és
hosszúságot partnerünknél, és ha nem
ez az eset áll fenn, partnerünk tudni
fogja, hogy melyik szint nem érdemes
visszahozni.
KELET
1szán
3szan

DÉL

NYUGAT ÉSZAK

passz
passz

2szan
passz

passz
passz

f *

/

Dél helyén
kal:
a )# 8 5 3 »
b >4*A B 6 *
c d|*9 3 •
didi*6 7 df

ülünk a következő lapok
D93 ♦ AB93 + BS4
743 ♦ B S 6 4 4 - 7 4 3
AD107 ♦ B 4 + 107643
B S 3 ♦ K.B83 4>KB83

Niivel induljunk?
A licitmenet arra utal, hogy keletNyugat nem rendelkezik túlságosan nagy
túlerővel. Valószínűleg 25-27 pontjuk
van. Síinél egyenletesebb az elosztásuk,
annál kevésbé kell forszírozni a támadó
ellenjátékot.
Az egyenletes lapok elleni indulások
általános szabályaként a következőket
szögezhetjük le: ritkán jó az indulás
olyan négyes színből, melyben vüla van
- különösen, ha ez ászos villa. Ennek
teljesen logikus oka van. Tekintsük az
a.) kezet, és nézzük, mi történik, ha
Dél a káró hármassal indul. Ha Délnek
mázlija van, és a királyt Északnál ta
lálja, úgy vehetjük, hogy az ellenvonalé
az első négy ütés. De ez még nem
buktatja meg a 3 szánt. Észak-Délnek
legalább még egy ütésre van szüksége,
s ebből következik, hogy szükségtelen
volt úgy sietni a négy káró ütéssel. Ha
azonban keletnél van a káró király
.(hiszen 1 szánnál indult' i, a karó in
dulással olyan ingyen ütéshez jutott,
amit maga sohasem tudott volna meg
szerezni. Ezért az a. > lappai a helyes
indulás a pikk nyolcas.
Déi még a b.) lappai is védekező in
dulást válasszon. Egy bubi-vezetésű
üres négyes színből megindulni n igyon
kockázatos. Vindenekeiótt nem nevez
hetjük az indulást offenzív nek. Ezenfelül
-túl nagy a kockázata annak, hogy olyan
ütést ajándékozunk az ellenfélnek, mely
nek megszerzésére maga képtelen volna.
A szin elosztása valószínűleg ezek va
lamelyike:
K9 3
ry" 9
3“

^

^

^

BSö 4

k 10 “

A9 5
É

K 72

Ny d K

D 10 3

B8 6 4
D 73
K10 5 Nr

É

K
D
B8 6 4

A9 2

Mint látjuk, az indulás egy ütésbe
kerül, pedig Észak még egy figurával
is segit. Nos, elsősorban ezért kocká
zatos az indulás ebből s színből. Ez
az indtilás csak akkor Tolna eredményes,
ha a partner legalább két figurát vagy
extra hosszúságot hozna ebből a szín
ből. Észak-Dél egy kombinált villával
rendelkezik, úgyhogy a szint egyik ol
dalról sem lehet megbontani ütésvesztés
nélkül. Az induló meilékszin meghatá
rozásához Dél számára a licitmenet le
het az útmutató. Mivel Kelet-Nyugat nem
mutatott érdeklődést a nemes színű játék
iránt, nagyon valószínű, hogy a partner
nek inkább van körben ereje, mint treffben. A helyes indulás ezért a kör hetes.
A c.) kéz egy ötös szint tartalmaz,
ezért nincs okunk arra, hogy defenzív
pikk induláson gondolkodjunk. A kör
szín nyilvánvalóan nem játszható Dél
kezéből. A normál treff négyes indulás
(11-es szabály) itt nem megfelelő. Ek
kor Észak könnyen arra a következte
tésre jut, hogy a treff szín kimagasitható,
s ezzel értékes tempót ajándékoz az
ellenfeleknek. A teljes kiosztás:
♦
♦
♦
4♦ K 63
♦*6 53
♦ A 109 6 2
+ 92
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♦
♦
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80

BIO 7 2
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Dél nem akart a sovány treff színre
játszani, hanem a treff hetes indulást
választotta. Észak a királyt. Kelet az
ászt adta. A káró ászt kis káló kö
vette, amit Észak a királlyal ütött Dél
indulásából Észak már le tudta vonni a
következtetést: az indulás nem felülről
a negyedik lap volt Ebben az esetben
ugyanis az egyetlen lehetséges kombi
náció Délnél a dáma-bubi-tizes-hetes
lehetett volna, de ekkor Dél természe
tesen a dámával indult voka. Ezért Észak
elhatározta, hogy átvált körre, mire az
ellenvonal négyet ütött ebben a színben,
ami már a bukást jelentette. Ha Dél
gépiesen a treff négyessel indult volna.
Észak bizonyára visszahívta volna a
szint és Kelet egy szűrrel teljesített
volna.
A d ) példában Délnek két négyes
színe van vdlával:
d » - S 7 * B83 ♦ KB83 ♦ KB8 3
Délnek egyáltalán nem szabad meg
kockáztatnia a mmor indulást. A nemes
színek közül is a pikket kell választania.
Dél kör bubija kockázatossá teszi ezt a
szint de hs a bubit kilencesre cserél
jük, Délnek inkább a hármas körből kell
indulnia, mint a dubló pikkből.
A három kis lapból való indulás rit
kán ad ütést az ellenfeleknek, míg dublóból való indulás esetén a szin fel
göngyölíthető, ha 4-4-3-2 elosztású. Az
alábbi elosztások valamelyikére gondo
lunk:
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Ha Keletnek magának kell ezt a szint
megbontania, az eredmény valószínűleg
az, hogy csak az ásszal és a királlyal

ÜL Ha ezzel szemben Délnek az jut
eszébe, hogy ó induljon meg ebből a
sziliből, valószínű, hogy Keleté lesz
mind a négy ütéa. Az első ütésbe bele
esik Észak egyik figurája. Amikor Észak
legközelebb az asztalra kerül, kikény
szeríti Észak másik honőrjét is. Végül
Észak ötöse beim passzolható, amikor
Kelet harmadszor nyúl ehhez a azinhez.
HA A PARTNER LICITÁLT
Ha a partner licitált egy szint, és az
ellenfelek szánban kötöttek ki, a kővet
kezőket kell figyelembe venni:
- Milyen magasságon licitált partnerünk?
- Valószínűnek látszik-e, hogy partne
rünk tisztára tudja játszani ezt a
szint, és ebben az esetben elegendő
beütés van-e ennek kihasználására?
A válasz ezekre a kérdésekre valószí
nűleg elegendő támpontot ad az indulás
kiválasztásához.
Mindenki mansban, a licit:
NYUGAT ÉSZAK KELET DÉL
lkőr
3szan

2káró
passz

2szan
passz

Dél lapja:
♦ D10 742 » 1074 ♦

passz
passz

8 + K642

Észak a kettes magasságon licitált,
ás legalább egy erős ötös színnel kell
rendelkeznie, hogy azonos manshelyzetben megkockáztasson egy ilyen lici
tet Ezenkívül nyilván van elég beme
neté, hogy tisztára játssza a szint Dél
helyes indulása ezért a káró nyolcas.
Mindenki mansban, osztó Nyugat, a
licit:
NYUGAT ÉSZAK K£LET
DÉL
lkára
I pikk
lszan
passz
2szan
passz
3 szán
passz
passz
passz
Dél lapja:
4*5 * AD753 ♦ 108 6 4 + D107
Itt Észak az egyes magasságon li
citált, és Délnek arra az indirekt követ

keztetésre kell jutnia, hogy Északnak
nincs a 2 pikk ugrásra elegendő játék
ütése. Délnek 8 pontja van, és hsÉszaknak olyan erős volna a pikk színe,
hogy érdemes volna rájátszani, való
színűleg nincs beütése, hogy értékesít
se azt Dél lapja az egyik USA-Olaszország világbajnoki találkozóról szár
mazik. A teljes kiosztás ez volt:
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Ny K
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♦ 10 8 6 4
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A Kelet-Nyugat vonalon ForquetGarozzo ült Jacoby-Nail ellen. Dél a
kór ötössel indult, és Forquet a tízes
sel ütött. Kis treff bubi-impasszal, majd
a káró ász következett Amikor semmi
sem esett - a bubi-tizes ülhetett volna
egyedül - Forquet a treff ász-királlyal
folytatta. A szín 3-3-ban volt elosztva,
és a treff nyolcas következett Délnek
nem volt olyan lapja, melytől könnyű
szívvel megvált volna. Kárót nem dob
hatott, és ha a szingti pikkjét dobja el.
ennek az az eredménye, hogy Kelet
folytatja a kárót, éa ülteti Delet a ne
gyedik káróval. Ezután Kelet a kilen
cedik ütést a kór királlyal kapja.
Nail ezért egy kör eldobását válasz
totta a treff nyolcasra. Ha Északnak
pikk ász-királya van, a felvétel elbukik.
Forquet most lement az asztalra a káró
királlyal, és egy kis pikket hivott Jacoby bement az ásszal és kórt hivott
vissza, de Dél már csak három ütést
tudott hozni a színből, és Forquet tel
jesített.
A másik asztalon az egész lénye
gesen egyszerűbben ment Schenken,
mint Nyugat 1 szánnál indult, amit
Leventrítt háromra emelt Üelladonna a
pikk hármassal indult (az olaszok nem
használják a 11 -es szabályt), és Nyu
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gat ütött a bubival. Három menet treff
az impasszal tisztázta a szint, majd egy
pikk következett az asztal felé. Észak
ütött az ásszal és folytatta a pikket.
Nyugatnak már megvolt a kilenc ütése.
Pikk indulás után a felvétel már telje
sül, és Kelet rámehet egy plusz kör
ütésre. Kör indulásra viszont Keletnek
minden ügyességét és tudását latba
kell vetnie, hogy teljesítse a felvételt.
OFFENZÍV INDULÁS
Amikor a licit elárulja, hogy az ellen
felek egy olyan hosszú színnel rendel
keznek, amelyik minden valószínűség
szerint sok ütést biztosit számukra a
szán játékban, gyorsan el kell taláni a
buktatást, mielőtt még a felvevő hozzá
jut a kilenc ütés lehívásához.
Kelet 3 szánt játszik, és a licit így
ment
NYUGAT ÉSZAK KELET DÉL
lkáró
passz
1pikk
passz
3káró
passz
3szan
pasaz
passz
passz
és Dél lapja:
♦ 10 8 6 2 « * B 7 4 2 ♦ D3 + AD5
Mivel indulna Ön Dél helyén?
Nos, Nyugat 3 káróra ugrása legalább
hatos szint jelez. Dél második káró dá
mája Nyugat hosszú színe előtt való
színűvé teszi azt a feltevést hogy a
szín húzni fog. Délnek a treff ásszal
kell indulnia. Még ha ez előnyt is je
lenthet, a felvevőnek, nem valószínű,
hogy éppen a kilencedik ütést jelenti.
Észak-Délnek lehet azonnali öt treff
ütése.

♦
♦
♦
+

A teljes kiosztás az alábbi volt:
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Dél tehát a treff ásszal indult ás
Észak a treff kettessel elutasította a
szín folytatását A buktatás egyetlen
esélye az maradt ha Északnak ász
dámája van pikkből, annak ellenére,
hogy Kelet licitálta ezt a szint Dél át
fordult pikkre és a kettest hívta. Észak
ütött a dámával és az ásszat majd a
négyessel folytatta. A tizes-nyolcassal
Dél villába fogta Kelet kilences-hetesét.
Ezáltal a védekező vonalé lett az első
őt ütés, ami a bukást jelentette.
Délnek a kővetkező lapja van:
♦ A 9 5 » K 1 0 6 4 2 * B3 + 96 4
Kelet 3 szánnál indult, amit három
passz követett Mivel induljon Dél?
A válasz teljesen attól függ, mi van
Kelet kezében, amikor 3 szánnál in
dul. Manapság a 3 szán indulás leg
gyakrabban egy hosszú, szolid olcsó
szint jelent néhány stopperrel a mellékszínekben. Ilymódon ez az első dolog,
amiről Délnek tájékozódnia kell. Ha Ke
let 3 szán licitje ezzel szemben egyen
letes 25-26 pontos lapot jelent, aligha
volna okunk eltérni a standard indulás
szabályaitól. Ekkor a helyes indulás a
kór négyes. Ha viszont Keletnek egy
hetes szolid olcsó szine van, sietve
meg kell találni a buktatást Délnek
ekkor a pikk ásszal kell indulnia. Ez a
tempómegőrző indulás kettős esélyt biz
tosit Ha úgy tűnik, hogy a pikkel nem
lehet elbuktatni a felvételt, Délnek lehe
tősége van átfordulni a körre. A teljes
kiosztás ez volt:
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Dél a pikk ásszal indult és Észak
a négyest adta. Az asztal lapjaiból ki
tűnt hogy mindezek ellenére a buktatás

egyetlen esélye a pikk folytatása. Dél a
pikk kilencessel magánál tartotta ez
ütést, majd a harmadik menet pikk beimpasszolta az asztal danáját, és ÉszakDél elbuktatta a felvételt, mielőtt még
Kelet szóhoz juthatott volna. Mint lát
juk, Északnak nem tanácsos az első
ütésbe magasabb pikket dobni. Ha az
asztalnak nem lett volna ilyen erős kér
je, Délnek nehezebb feladatot okozott
volna a folytatás. El kellett volna talál
nia, hogy folytassa-e a pikkek vagy át
forduljon körrel. (Ez is mutatja a fordí
tott jelzés előnyét. Ha most Észak a
pikk kettessel kéri a szint, megoldja
Dél minden problémáját.)
Az összes manserejü licitek közül
éppen a 3 szán indulásnak van némi
hazárd jellege. Különösen ez a helyzet,
ha van egy szolid, lejátszható hosszú
színünk. Ekkor a védekező vonalnak
azonnal meg kell találnia a gyenge pon
tot, és támadást intéznie ellene. Itt van
egy lap, amiből meg kell indulni:
♦ 10 73 ♦ KD7543 0 8 5 + 64
Osztó Észak, mindenki beliben, a li
cit igy ment:
ÉSZAK KELET DÉL
NYUGAT
lkáró
3azan
pasaz passz
passz
Lássuk csak, mi lehet Kelet lapja.
Bizonyára egyetértünk abban, hogy nem
célazerü 3 szánt licitálni egyenletes,
erős lappal, pl. ilyennel:
♦ AKD ♦ A 10 6 ♦

AD4 + KD52

Partnerünk lapja egész biztosan tel
jesen üres, ha a káró licit nem blöff
volt, és egy nemes szinü gém az, amit
Kelet-Nyugat teljesíteni tud. Ehhez nem
kell sokkal több, mint az, hogy Nyugat
nak legyen egy ötös hosszúságú nemes
színe.
Az elleniéi indulása utáni 3 szán ala
pulhat egy hosszú szolid színen. Egy
idejűleg óvja-ien partneri- hogy nemes
szinben próbáljon menteni
Keletnél nagy valószinüséggel van az
alábbihoz hasonló lap:
♦ A4«01O8^A1O+AKDB852

Mihelyt Kelet Észak licitált színéből
kap indulást, megvan a kilenc ütése.
Az egyetlen veszély az, hogy kér lesz
az indulás, és az ellenvonal ötöt üt
ebben a színben, mielőtt még Kelet
ütésbe kerül. Ezért a legjobb buktatási
esély Dél részéről a kör indulás.
Kelet nyilván felkészült a káró in
dulásra és amint Északnál van a kör
ász. Dél vonalba tudja hozni a bukást.
Ezért az indulás a kör ötös lesz, és
nem a kór király. Ha Északnál máso
dik ász volna, ez utóbbi indulás blok
kolná a színi
A teljes kiosztás ez volt:
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Kelet az asztalról a kör bubit tette,
mire kapásból le tudott játszani tiz ütést.
Mint látjuk, Észak-Dél őt kárót üthetett
volna, mielőtt Kelet szóhoz jutott volna.
Ez a parti egy néhány évvel ezelőtti
Európabajnokságon fordult elő, és Dél
helyén Jan Wohlin ült. Kelet helyén
pedig a francia világbajnok, Trézel.
Trézel kiváló pszichológiai érzékkel
abból indult ki hogy ellenfele precízen
fog okoskodni amint ez meg is történi
Ezért nem volt egyáltalán szüksége a
káró fogásra a 3 szánhoz Észak káró
licitje után!
Ezután az okoskodás után úgy tűnik,
hogy az ilyen 3 szán licitek jók, és
minden esély megvan a teljesítésre,
mert a védekező vonal 'benne van az
erőben*. A helyzet azonban nem ilyen
elkeserítő, s a megoldást írja le a kö
vetkező rész.
HA A PARTNER MEGKONTRÁZZA A
3 SZÁNT
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Nézzük meg kissé közelebbről Észak
lapját az előző partiban.
+ KB5 4P 10 6 3 ♦ A ICD10 4 + 103
Északnak tisztában kell lennie azzal,
hogr Keletnél van egy erős olcsó szin,
amit le szándékozik játszani. Észak ha
tározottan saját induló színéből kívánja
az indulási. Kontráznia kell. hogy útba
igazítsa az indulót. Nyilvánvaló, hogy a
3 szán sok esetben bukhatatlan. de ezt
a hátrányt bőven kiegyenlíti az az előny,
amire a védővonal szert tehet. A leg
több esetben ez a 'sansz-3-azan' fel
vétel egy hosszú olcsó színre épít.
Igaz, hogy a kontra gyakran azt ered
ményezi, hogy az ellenfelek kimenekül
nek belőle, de a cél a kontrával ekkor
is elérhető, és ritkán esik meg, hogy
az ellenfelek elegendő erővel rendel
keznek ahhoz, hogy gémkontraktba me
neküljenek.
Az indirekt információ hasonlóan ér
tékes. Ha Észak lapja ez volt:
♦ AK85 * * A 5 ♦ DB832 + 7 3
nem fűződik érdeke a káró induláshoz.
Ezért passzolnia kell. Dél levonja azt
az indirekt következtetést, hogy a káró
nincs nagyon partnerünk ínyére. Ezúttal
a helyzet efféle lehet:
•AK85
»A5
♦ DB8 32
+ 73
4»D762
t
**DB4
.. ^
♦ K9 64
R
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u
♦ B 10 4
**1097632
♦ 10 5
+ 96

♦ 93
«*K8
♦ A7
+ A KDB854

Dél kör színe túl gyenge ahhoz, hogy
legyen némi esélye a buktatásnak ebben
a színben. A pikk bubi Dél helyes in
dulása.
Vegyük észre, hogy jóval nagyobb
annak a gyakorisága, hogy az induló
nak négyes pikkje van az induló káró
szin mellett, mint négyes kör. Az utóbbi
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esetben ugyanis inkább 1 körrel indu
lunk, mert a két szin érintkező.
A pikk bubi indulással Észak üt négy
pikket és a kör á sz t
Mindenki mansban, oszló Nyugat, a
licü:
NYUGAT ÉSZAK KELET DÉL
1 pikk
passz
2káró
passz
2kőr
passz
3szan
passz
passz
kontra
passz
passz
passz
Dél lapja:
♦ 10 5 * * B 8 7 3 * 9 7 + K10 86 4
Mivel induljon Dél?
Ezúttal a válaaz nyilvánvaló. Hagyjuk
a treff hatost vagy a kör hármast! Észak
pikk indulást parancsolt! Az egyetlen,
amit a kontra jelenthet az ellenfelek 3
szánjára, hogy Észak erős Nyugat in
duló színében. Ez tehát a magyarázat
arra, hogy Észak nem tudott korábban
licitálnt A teljes kiosztás:
«* KDB94
** 10 6 2

♦ A643
+ 5
alá A 8 6 4
É
* 72
« * AD9 4
Ny
K **K5
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D
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4*032
4* AB9 7
♦ 10 5
♦ B 8 73
♦ 97
+ KI 08 64
Észak kontrája nem azt jelenti, hogy
pikk indulásra a felvétel biztosai elbukik,
hanem azt, hogy a felvétel nagy való
színűséggel teljesíthető, ha az induláa
nem pikk.
A licit:
KELET DÉL
NYUGAT ÉSZAK
lszan
passz 3szan
kontra
passz
passz passz
Dél lapja:
4* D10742 ** 7 ♦ D 9 6 2 + 6 5 3

Itt senki sem licitált szint, és úgy
látszik, mintha nem volna semmi, ami
után mehetnénk. Dél igy csak a józan
észt használhatja segédeszközül. KeletNyugat önként licitált 3 szánt, és lega
lább 24 ponttal rendelkezik. Ezért nem
lehet, hogy Észak kontrája általános
laperején alapul. Az egyetlen magya
rázat az lehet, hogy Észak a kezében
tart egy szolid szint, vagy egy nagyon
erős szint egy biztos külső beütéssel.
Elméletileg Északnak lehet akár kérje,
akár treffje, dé a licitmenet azt mutatja,
hogy Észak szine a kör. Ha Észak •
trelTben lenne hosszú, nem valószínű,
hogy Kelet-Nyugat nem mutatott volna
érdeklődést a kór szín iránt. Ezért Dél
helyes indulása a kór hetes. A teljes
kiosztás:
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Minden más indulásra Kelet teljesíti
a 3 szán felvételt, igy azonban egyet
bukott.
Lénárt Zoltán

Zol
Uj szín bemondása a kettes magassá
gon reverse, ha a licitmenetet az induló
eredeti színének kettes magassága fölé
viszi
Az eredeti, Culbertson - féle meg
határozás egyszerűbb volt: reverse az
eredetinél magasabb szinben adott vi
szontválasz. Ennek értelmében azonban
az egyes magasságú viszonválaszok is
ebbe a kategóriába kerültek volna - mi
vel pedig a fogalmat erő jelzésére kel
lett fenntartani, a meghatározást meg
kellett változtatni
Egyes magasságú szinválasz esetén
a reverse csak négy változatban for
dulhat elő:
ltreff - lpikk 1treff - lpikk
2kőr
2káró
ltreff - lkőr lkáró - lpikk
2káró
2kőr
Minden reverse jelzi bogy az első
bemondott szin legalább ötös hosszú
ságú - a második pedig ennél rövidebb.
Sokszor szükségesnek mutatkozik a
viszonválaszt hármas hosszúságú szin
ben adni

Az induló viszonválaszai az alábbi so
rozatban nem tekinthetők reverse-nek:
lkáró-lkőr
lpikk
itt induló az egyes magas
ságon maradi
lkáró-lkőr
2pikk
induló ugrása gémforsz,
lkáró-lkőr
2treff
ha az igazítás a kettes ma
gasságon lehetséges, nincs
reverse
ltreff-2káró-2kőr- passz
2pikk
itt az ellenvonal küzdelmi
licitje kényszeritette az indu
lót arra, hogy pikkjét a kettes
magasságon említse.
Monroe Ingberman vezető amerikai
szakiró az ACBL Bulletin 1970. novem
beri számában részletesen foglalkozik
a címünkben jelölt témakörrel. Az aláb
biakban részletesen ismertetjük az in
duló reverse-ével kapcsolatos fejte getéseiiI.

Mik a reverse követelményei?

Ebben a sorozatban
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1káró-1pikk
2kór
az induló jelzi, hogy kész a hármas
magasságon játszani akkor is, ha a
válaszoló lapereje minimális. Ezért
viszontválasza legalább 18 pontos lap
erőt közöl. Lapja körülbelül ez lehet:
* A B 7 * A D 3 2 # KDB9 8 + 4
*6
V A K B 7 ♦ A KB863+10 6
*6
*AKB87^AD10963+8
Az induló kéz a 18-t- pont mellett
legalább 3 1/2 gyorsütést tartalmaz.
II. Kényszerítő a reverse?
A legtöbb bridzskönyv szerint a re
verse erős, de nem kényszerítő. Ma
napság azonban már a legtöbb mester
játékos egy menetre kényszerítőként al
kalmazza és ilyenkor ritka a gém alatti
leállás. Gyakorlatilag a reverse után mind
az induló, mind a válaszoló tovább licitál
az esetek mintegy 95 X-ában. Ez azt je
lenti, hogy a fennmaradó 5 % veszélye
természetellenes, torzított bemondásokat
lesz szükségessé, mert hiszen félő, hogy
a partner passzolni fog. Ésszerűbb elfo
gadni azt a módszert, amely megoldja
az esetek 95 3S-át és a szerencsére
bízni a fennmaradó 5 3!-ot. Ezért el
fogadjuk azt, hogy a reverse a vála
szolót egy menetre kényszeríti és az
induló kóieles még egyszer megszólal“k
III. Hogyan folytatódjon a licitmenet
a reverse után?
Okvetlenül jegyezzük meg, hogy vá
laszoló minden licitje kényszerítő, hi
szen induló megígérte, hogy még egyszerlicitál. Nézzük először, mi történik,
ha a válaszoló megismétli színét?
1káró-1pikk
2kór-2pikk
V'álaszoló viszontválasza öt vagy több
pikket igér; nem kell hatnál több pont
jának lennie, bár bemondása lehet egy
későbbi szlemkísérlet bevezetése is. Is
métli a pikket ezzel a kézzel:
4»DB7 4 3 44K9 3 ♦ 5 + 8 7 4 3
hiszen az indulónak lehet erős keze
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hármas pikk segítséggel éa ilyenkor
csak válaszoló pikk hosszúságára van
szüksége a gém bemondásához.
Erre a viszontválaszra az induló az
alábbi viazontválaazokat adhatja:
A. 2szán
Nincs pikk találkozás, de fogást igér
a nemlicitált színben. Tipikus kéz:
4»7«4AD10 8 ^ K D 1 0 94 + AD6
Ezután három mód van a gém alatti
leállásra:
1káró-1pikk 1káró-1pikk 1káró-1pikk
2kőr-2pikk
2kőr-2pikk 2kőr-2pikk
2azan-passz 2szan-3káró 2szan-3pikk
passz
passz
B.

3 pikk

Rendszerint dubl pikk figurát jelez, pE
4»A444AK104^AK972 + 8 6
Ez a bemondás nem kényszerítő, de
válaszoló minden újabb bemondása gém
forsz.
C. 4 pikk
Ez hármas pikk segítséget jelez, de
tagadja a treff fogást
4»KD4 ¥ A K 3 ♦ A K 8 5 2 + 9 6
A kéz túl erős az 1 szán induláshoz,
a 2 szán viszonválasz pedig nem volna
természetes treff fogás nélkül. A 2 kör
reverse a legkevésbé rossz megoldás
- utána pedig válaszoló ötös pikkje re
ményt nyújt a gémre.
D.

4 treff
Ez a fragment - licit kiterjesztése.
Pikk segítséget és szingli treffet jelez. Pl:
4* A 6 5 * 4 A D 9 7 - » A K l 0 73 + 2
E. 3 treff
Kényszerítő - jelzi, hogy az induló
nem talált megfelelő limit-bemondást.
Itt két lehetőség van:
4»6 4 4 A K 9 S + A KD7 3 + A42
Az induló elég erős a gémhez, de ha
a végső kontrakt 3 szán, azt minden
bizonnyal a másik oldalról kell felvenni.
♦ A 4 44 A D9 2 ♦ A D 10 8 3 + A 7

Itt is megvan a gémerő, de még
további felvilágosításra van szükség.
F. 3 kör
Ez természetesen hatos káró és ötös
kór, pl.:
♦ 6 **AfCB87 ♦ A D 1 0 9 6 3 + 8
A bemondás nem kényszerítő.
G. 3 káró
Általában hatos káró és négyes kór,
pl.:
♦ 6 * A K B ? ♦ AKB8 6 3 + 108
Nem kényszerítő.
Vizsgáljuk most meg, mi a teendő
akkor, ha az 1 káró-1pikk-2kőr so>rozatban válaszoló lapja gyenge és nincs
ötös pikkje. A legtöbb játékos ösztönö
sen igazítást adna, választana a két
piros szin között - visszamenne a káró
ra, vagy emelné a kört, vagy pedig
2 szán leállást javasolna treff fogással.
Az egyszerű igazítást és emelést azon
ban célszerűbb az alább ismételt okok
ból kifolyólag kényszerítő bemondásként
alkalmazni. E felfogásban a 2 szán be
mondás megmarad az összes gyenge
kezek jelzésére. Nézzük, hogyan érvé
nyesül ez az elv a gyakorlatban:
1
káró-lpikk
—2kőr-2szan
A 2 szán viszonválasz kéri indulótól
a 3 káró bemondást. Ugyanakkor a leg
több esetben gyenge lapot jelez. Induló
kényszeritett 3 káró bemondása után a
válaszoló igy folytatja:
A: passz Válaszoló gyenge és kárót
akar játszani
B: 3kőr
C: 4kőr

Azonos laperő, leállás kör
ben.

Válaszoló négyes kórt hoz
gémerővel, de nem gondol
szlem re.
D: 3szan Válaszoló szanzaduban akar
gémet játszani, de mint a
C esetben, itt sincsenek
szlem-ambíciói.
Mig induló a legtöbi yv ;etben engedel
meskedik a 2 szán felhívásnak és 3 ká

rót mond, természetesen vannak olyan
kezek, amelyekkel felülbírálja válaszoló
•beintését*. Pl:
• 7 V A K 9 2 ♦ A K B l l M + AB1 0
Itt az induló nyilván nem akar 3 ká
róra passzt kapni, mivel a szanzadu
gém jó esély az első menetben Ígért
támogatással. Ezért a 2 szánt azonnal
3 szanra emeli.
Egy másik fontos különbség:
<*AB7*AD32-*FCDB9S + 4
Itt az induló engedelmeskedik és 3
kárót licitál pikk segítsége ellenére,
hiszen a válaszolónak nem lehet négy
nél több pikkje.
Minden minimális kézzel, ha van benne
őt vagy több pikk, válaszoló köteles
3zinét ismételni és nem mondhat 2
szánt.
Nézzük most azokat az eseteket,
amelyeknél válaszolónak jó lapja van :
1 káró-lpikk
2kőr-3káró
Utóbbi bemondás kényszerítő, rend
szerint gémre vagy szlem re vezet- Ha
ez a bemondás nem volna kényszerítő,
válaszoló megoldhatatlan feladat előtt
állna ezzel a kézzel:
«*AB9 4«*fC4 2 ^ D S 6 + 6 4 3
Nem mehet 3 szán fölé, mivel az
lehet az egyetlen teljesíthető gém
- ugyanakkor treff fogás nélkül maga
nem mondhat 3 szánt. A kényszerítő
3káró rugalmas megoldás; induló 3
szánt mondhat treff fogásokkal, de ugyan
akkor bemondhatja a megfelelő gémet
vagy szlemre törhet más elosztással.
Jegyezzük meg hogy gyenge kézzel:
♦ KB84 ^ 6 4 ♦ D 8 3 + 8 7 4 2
válaszoló köteles 2 szánt licitálni és
nan adhat bátorító káró igazítást. Ezután
a kényszeritett 3 kárót lepasszolja.
1 k ár-1pikk
2kór-3kór
Világos, hogy válaszolónak itt legalább
ötös pikkje és négyes kérje van - egyéb
ként 1 körrel válaszolt volna az első
menetben. A kór emelés gémforsz és
S7

szlemérdekeltséget mulat. Válaszolónak
ez a keze tehet:
* A D 8 5 4 » ‘K B 9 2 ^ D 6 + 10 3
Oe mi van, ha válaszoló keze:
4*KB85 4 » KB9 2 ♦ 76 4* 103
Gémet akar játszani, de nem lát esélyt
a szlemre. Ilyenkor megint előveszi a
'mindenes* 2 szánt.
1káró-1pikk
2kőr-2szan
3káró-4kőr
passz
Ez a sorozat figyelmezteti az indulót,
hogy ne menjen a gém fölé.
Ha pedig a válaszoló még ennél is
gyengébb, pl.:
+ DB7 4 « * K9 3 '» 5 + 8 74 32
a licitsorozat gém alatt végződik:
1káró-1pikk
2kőr-2szan
3káró-3kőr
passz
1káró-1pikk
2kőr-3treff
Ez természetes sorozat, a fekete szí
neket jelenti megfelelő laperővel, amelyek
esetleg szlemre is elegendők:
♦ A D 7 4 2 ^ D 3 ♦ 76 4» KB8 3
Ritkán a válaszoló ugrani akar a
reverse után.
1káró-1pikk
2kőr-4kőr

Ez koncentrált erőket mutat, pl.:
♦ A 7 4 3 2 * K D 8 6 ♦ 92 4*86
Az ugró emelés jó adusegitséget
ígér, általában 2 figurával, és keveset
válaszoló bemondott színein kivül. Li
mitált bemondás, nem kényszeritő.(Erősebb kézzel a válaszoló 3 kört mond,
ilyenkor nincs felső határ.)
1káró-1pikk
2kőr-4káró
Ez hasonló az előbbi ugráshoz, de
most káróban van a találkozás. A be
mondás természetesen kényszerítő.
1káró-1pikk
2kőr-3pikk
Ónálló pikk szín - benne legfeljebb
egy kiadó ütéssel.
KDB10 84 » A 8 < * 6 3 4* 75 4
1káró-1pikk
2kőr-38zan
Ez ritkán szükséges bemondás, ke
rüljük!
Az itt leirt módszer jól alkalmazható
olyan esetekben, amikor az induló ugró
viszonválaszt ad a kettes magasságon pl:
1káró-1kór
2pikk
Itt a válaszoló azonnali pikk emelése
lehet szleminvit, vagy mondhat 2 szánt
és utána emelheti a pikket gyengébb
kézzel stb.
Z. P.

U.o& t.páros b a j fio ksóg A. csoport
3 feljutó
1. Főmet - Dörnyei
2. Lendvay - Jalsovszky
3. Kelen - Bányai-Hajdú

1021,3
938,5
934,-

4. Kovács A.-Nikolits T.
5. Vida - Királyné

877,5
872,-
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6.
7.
8.
9.
10.

Szabó T. - Miszlay
Fedana - Serfőző
Lovász - Welker
Koszó - Wagner
Komlós - Falus

858,r857,83<i835,5
817.-

tt. 0$2t.p<z*09Í>ajnoksáq & csoport
3 feljutó
L

216 Temesvári-Lendvai

883

pár
pár neve
!~31‘
száma__________________ 088268611
1. 216 Temesvári-Lendvai
8832. 211 Kelen L.-Kelen K.
85^3. 201 Debreczeni hp._______ 854,£T

ÁLLANDÓ

4- 210 Hunek ' GJ,ulai
5, 208 Arnóti - Szelényi

845-‘
836,5

6- 22a Tótli - Fogaras
7. 226 Vimi - Bezdán
8* 218 Szalay - Knuth
9, 202.. Simonidesz - Gömbös
10. 224 Gara - Gosztonyi

830,5
824-;
822,817,814,-

M E C C SP O N T ( ,

■PÁROSVERSENYEK
Mind a gyözelrnipont-számítás, mind
az újabb keletű ÁLLANDÓ MECCSPONT
az Amerikai Whist Liga 1895-ben hiva
talosan rögzített klasszikus elvein ala
pul. A módszer megértése nem lehet
séges az akkori szabályok ismerete nél
kül. A whist-uél az osztó által felütött
utolsó lap volt az adu, az eredményt
az ütések száma határozta meg. Így,
ha Észak-Dél 8-at ütött, K-Ny ered
ménye 5 pont volt 8tb. Nem volt sem

plusz, sem mínusz.
A Mitcheü és Howell-rendszerű ver
s e n y e k eredm ény é n e k kiszámítása
hosszadalmas, ezért sok klub megpró
bált Butler-rendszerhez hasonló módJ
szert követni. Ez szintén nem vált be.
A probléma megoldását jelenti a
George S. Coffin által összeállított és a
magyar származású A1 Őszi által re
videált táblázat, amelynek használata
feleslegessé teszi az eredmény hoazszadalmas számitgatását és a verseny
befejezése után néhány perccel ki lehet
hirdetni sz eredményt.
Coffin az 1962-ben készitett tábláza
tot kiegészítette azzal, hogy minden
eredményhez 40 pontot adott. így a tel
jesített 4 pikkéit eredetileg 47 pont, a
másik párnak -17 pont jár. A 40 pont
hozzáadásával az eredmény 57 és 23
lesz, tehát a két score eredménye
mindig 80. Körpassz esetén mindkét pár
40 pontot kap.

A tornavezető a módosított írásnál úgy
von le az egyik pár eredményéből, hogy
az eredmény megint csak 80 legyen.
Teljes körű Mitchell esetén az ered
mény könnyen és gyorsan kiszámítható.
A játékosok egyszerűen bemásolják a
score-lapokra, a ÁMP kalkulátorban
megkapják a végeredményt. A hibák

feltárása céljából a toraavezető egy
szerűen összeadja az összes É-D és
K-Ny pontokat, az így nyert értéknek
meg kell egyezni a leosztások számá
nak és 80-nak szorzatával. Ezáltal a
hibák felfedezése és kijavítása az eddig
használt módszereknél jóval rövidebb
idő alatt elvégezhető.
dr. Z. P.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy szeretett versenyzőtársunk
GÁTI ZOLTÁN
főiskolai adjunktus
31. életévében hosszú betegség után
elhunyt
Tehetséges, szerény egyéniségének em
lékét megőrizzük.
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II.AVAS UUAAMISUOLC.imV.l3-M
.
Szervác, Pongrác, Bonifác - a ‘fa
gyos* jelzővel ellátott szentek évezre
dekre visszamenőleg hideg napokkal
tették emlékezetessé május közepét. A
versenybridzs rohamosan növekvő nép
szerűsége nyilvánvalóan őket is megenyhitette: az idei Avas Kupa részvevőit
a Miskolc-Tapolca-i nyár örömei fo
gadták. Délelőtt strand, játék, sör, este
bridzs minden mennyiségben. Az utóbbi
szinvonala egy kicsit a délelőtti műsor
nivója alatt maradt: talán volt egy kis
összefüggés a kettő között. De lássuk
a lényeget
AmorfO.G.V. mérkőzés izgatja a csapat
selejtezőben az éppen pihenő krónikás
fantáziáját Két fiatal csapat küzd a to
vábbjutásért, a nyílt teremben dr. CsákSzappanos (Amorf), Lévai - Kőszegi
(O.G.V.) párok 'iszapbirkózás*-át él
vezi a szerencsés közönség.
A
*
♦
+
dr. Csák
♦ A98 2
»♦ D72
+ KD9765

Lévai
D6
DB973
A9 8 6
10 3
g
Ny K
D

Szappanos
0*73
*AK10842
♦ ia 5
•+ B 8 4

Kőszegi
♦ KB 10 54
*52
♦ KB43
4* A 2
Licit
ÉSZAK
passz
kontra
2kőr
passz

:
KELET
passz
passz
kontra
passz

DÉL
lpikk
2káró
2pikk
passz

NYUGAT
2treff
passz
kontra

+ negativ
A treff király indulást a felvevő az
ásszal üti, kis pikket hiv a dáma felé.
Ct Hosszú gondolkozás után (nem volt
elég hosszú) visszahívja az adut: Csák
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üt treff dáma - treff 5-ös következik .
Dél ellopja, lehívja összes aduját majd
nem találja el a kárét igy egyet bukik.
Nyugat nem indult kőrret igy nyilvánva
lóan azinhiánya van. hiszen később
sem hivta meg a kórt Legalább 3 káró
jának keU lennie; 6 treff 4 pikk mellett,
igy nagyobb esély a Keletnél levő má
sodlagos tízesre játszani. A hiba azon
ban nem ez volt Az asztali pikk dáma
ütés után a felvevőnek ki kell adnia a
kárót: király, kis lapot kell hívni a bubi
felé, igy az asztali adu véd a kirövődü lés ellen.
A 20 csapat (16 hazat 4 kassai)
péntek éjjelre kialakította a végső sor
rendet A selejtező két csoportjából 4-4
jutott a döntőbe, ahol a Fészek és a
Mélyépterv harcából az előbbi került ki
győztesen. Izgalmasan alakult a véghajrá: a két vezető csapat az utolsó
fordulóban találkozott egymással, a
Fészeknek már egy 4:2-es vereség is
elég volt a csapatverseny megnyerésé
hez, igy 'labdatartásra* rendezkedett
be. A mérkőzés végül 4:2-ea Fészek
győzelemmel végződött.
A döntő mérkőzésen a BerenteyHorváth S. pár rámenős licittechnikája
10 pentot hozott a Mélyéptervnek az
alábbi leosztásban:

*
*
*
+
Kovács Z,
♦ lOxxx
*Dxx
♦ Kxxx
4* x x

Horváth S.
ADBxzx
lOxxx
lOxx
„
Ny

É

Gabos

K

D

Berentey
#K i
* K xx
♦ D9x
4* AB9xx

gp ABx
p ABx
4» KDlOxxx

Licit
ÉSZAK
2káró
3pikk
passz

az állóképességre nagy szükség volt,
a teremben levő hőség még fokozta az
iram által okozott fáradtságot
A győztest már megdicsértem, mosta
4 nap alatt legegyenletesebben játszó
Gabos Gábor-Kovács Zoltán páros szép
partiját mutatom be az Olvasónak. A
párosversenyen a 4 kór felvételt egye
dül Gabos Gábor teljesítette az alábbi
lapokból:
Kovács Z.
éh 10 a
hh Dzx
♦ K 10 z
+ A Kxxz

:
KELET DÉL
2trefí
passz
3ireiT
passz
3szan
passz

NYUGAT
passz
passz
passz

Kis káró indulás után Csak 'elméleti
ellenjáték' buktatja a felvételt: ha Kelet
út a káró ásszal és treffet hiv, a fel
vevőnek két választása van: kihagyni
vagy ütni. Az első esetben körre kell
fordulni, a második esetben a felvevő
az asztali pikkek lehivásával beszorítja
önmagát Az adott ellenjáték éjfél előtt
a káró folytatás volt: így szerezte meg
Dél a 9. ütést
A csapatverseny végeredménye:
1. Fészek Klub Bp.
31
(Gabos, Kovács Z„ Osskó, Ajkai,
dr. K e i Csepeli)
2. Mélyépterv Bp.
27
(dr. Berentey, Horváth S., Dessewffy,
Serfőző)
3. Pécs
27
(Bárt Bariné, Harsányt Bach)
4. Perneczky
Bp.
5. Amorf Bp. - Pécs
6. O.G.V. Bp
7. Mörk
Miskolc
8. dr. Pál
Bp.
A papírforma 'zsinóron' jött, meg
lepetés talán a jó erőkből álló dr. Pál
én Mörk-csapat gyengébb szereplése.
A kassai csapatoknak erős volt a me
zőny, de sok tehetséges fiatal játékosuk
van. örömmel láttak a Debreceni Orvostudományi Egyetem fiatal és tehetséges
csapatát elsőizben versenyeinken, re
méljük, a későbbiek során sem hagy
alább s lelkesedés.
A párosversenyen 50 pár indult Ha
a totalizatör irodák a bridzsversennyel
foglalkoznának, a Linczmayer-Dunbovic h
pár lett volna az első favorit Mindket
ten brilliáns technikások, fiatalságuk
révén a párosversenyekhez elengedhe
tetlen állóképesség is birtokukban van.
A aüritett menetben hajtott versenyen

éh ADBxxxx
t
« <
Ny K
é

i n

n

+ xx

éh >x
gp B109x
o

dx xx

JL Dxx

Gabos G.
♦ Kx
V A Kxxx
♦ A Dx
+ Bx x
A licit során Nyugat pikkel védekezik,
majd káróval indul,
A felvevő kör ás^ kör dáma hivás
után lehivjs minden káróját majd a treff
ász. treffkirályt asztalról kis pikket
hiv, a kézi királyt az ász üti: Nyugat
eliminált helyzetben már csak gratulál
hat a kiváló zongoraművész lehcnikájához. 'Partjai elimination'-nak, részle
ges eliminációnak nevezik a szakiro
dalomban a leirt játékot
A párosverseny végeredménye:
1. Linczmayer-Dumbovich
1SS2
2. Puza - Rónaky
1829
3. Kótzlán - Szalay
1797
4. Ajkai - Oaskó
1728
5-6. Muttnyánazkv-PolAnyi
Gabos - Kovács
1687
7. Bari - Harsányt
1677
8. Csendes- Fülöp
1666
9. Serfőzd - Dessewffy
1657
10. Fónyad-Mörk-BethesMiskolc 1648
11. Pócsik - Török Miskolc
1626
12. Kovács-Proniewicz
1608
13. Lévay - Kőszegi
1594
14. Csepeli - Keil
1593
15. Gricser - CsíkiMiskolc
1591
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16. S z e s z ta y -M a th e o v ic s P é c s
1590
17. K n y a za o v ic z k y -Ja fc a á k K a s s a
1575
18. L endvay - S z é k ely
1564
19-20. Pál - Ural
Gun dél - Z áak ay
1558
21. Balogh - S c h w e ic z e r
1548
22. T atár h á z a s p á r K eszthely
1541
23. Horváth - B erentay
1533
24. M ezei - P á lm a i
Páca
1525
25. K ende - Honti
1519
26 -2 7 . B ariné - B ach P é c a
1510
F ü rst-H olyinka
28. Csák - S z a p p a n o s
1506
Az első három helyezett p én zd íjb an ,

az 5-6. h e ly e ze tte k tiazteletdijban ré sz e 
sültek. A B a rsy K apát a legjobb m is 
kolci p á r n y e rte : a nem rég elhonyt ki
váló v e rse n y z ő e m lé k ére alapított v á n 
dordíját idén e ls ő iz b e n a M attn y án szk y Polányi kettős k a p ta . Kiválóan s z e re p e lt
a fiatal P u z a -R é n a k i, é s az 'örökifjú*
dr. K ó tz iá n -d r. S zalay e g y ü tte s is.
Ajkai é s O aakó a c s a p a tv e rs e n y b e n is
győzött, 'ö s s z e te ttb e n * ők ny ertek .

A p é c s ie k jó s z e re p lé s e m á r hagyo
mány, a legjobb vidéki p á r diját a B arié
H arsányt kettős nyerte. G nndel Ilona
é s dr. Z án k a y P é ter sz in té n hagyom á
n y o s dijukat kapták: ők voltak a l e g 
jobb v e g y e s p á r. A legjobb k a s s a i k et
tő s: K n y a z so v ic z k y -Ja lc a á k .
A kitünően rendezett, gyönyörű helyen
lebonyolított v ersen y m éltó b e fe je z é se
volt a z ü n n e p ély es d íjk io sz tá s, ahol
dr. G á s p á r Gyula p ro fe s s z o r úr, a M|s -

k° kolci N ehézipari M űszaki Egyetem Ma
tem atika T a n sz é k é n e k v e ze tő je , a Mis
kolci BE elnöke adta á t a dijakat,
P a láa k ay Iván főtitkárral együtt.
T e re n c e R eese. a világhírű angol
sz a k iró könyvéből (■ Bridge fó r T o u rn am eat p la y e rs* ) m egtudhatja a v e rs e n y 
ző, hogyan nyerhet. De hol? Jöjjön el
M iskolcra 1972-ben, sz ív é ly e s ven d ég 
lá tá s é s gyönyörű k ö rn y ezet várja, han
gulatos v e rse n y ré sz v e v ő je le s z . Ha
nem nyer; v issz a k ap ja a z előfizetési
d ija t...

Ca.

M.

(V)OD€GN INfO&AIIÁCIÖ KÖZLŐ(fNFo&MActö*)
kL C X V rH A H .
(Három folytatásban közöljük Jeff Rubensnek a Bridge World hasábjain
1968-ban megjelent cikkét.' Ezzel kap
csolatban két megjegyzést szeretnénk
előrebocsátani.
1. Mivel a magyar bridzsirodalom
- sajnos - meglehetősen szerény, ezért
számos olyan szakkifejezés, amelyet
világszerte használnak, nem rendelkezik
kialakult magyar megfelelővel. Ezért
kénytelen voltam ezeket saját belátásom
szerint forditani. Ha az olvasó megfe
lelőbb fordítást talál, úgy előre ís elné
zését kérjük, és reméljük, hogy az
megy át a köztudatba. Ezea ok miatt
zárójelben közölni fogjuk z eredeti
angolnyelvü kifejezést.
2. Még egy- körülményre szeretné •
felhívni a figyelmet, amelyről egyébkén:
a cikkben is szó lesz, de most a ma
gyar vonatkozását szeretnénk ; \elni.
A nálunk információs kontr e" k neve
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zett kontra az angol (elsősorban ame
rikai) szaknyelvben 'takeout double*
néven ismert Ennek a szószerinti for
dítása 'kivevő kontra*, azaz olyan licit,
amely arra kényszeríti a partneri, hogy
valamilyen szint vagy szanzadut ucitáljon. A régi hazai gyakorlat szerint erre
a játékosok szoktak bünietőpasszí adni
a világ egyéb részeihez képest sokkal
gyakrabban. Jeff Rubens - amint azt
látni fogjuk - éppen azt akarja hang
súlyozni, hogy a 'teke out double* he
lyett az *informatory double* azaz az
információs kontrát célszerűbb játszani
Ez információt közlő licitet jelent, éppen
ezért a másik játékos aktívabb szerep*,
t e z jut: passzolhat vagy licitálhat a be'é:isn s z e r in t Tekintve, hogy a magyar
idzaezők közöl! ilyen terminológiai
nehézség nem merült föl, a továbbiakz ogységenan az ‘információs kontra*
• fejezést használjuk. Egyébként a cikk
nem foglalkozik az információ* kontra

i

elri követelményeivel. hanem azt is
mertnek tételezi fel: elosztáson ás nem
feltétlenül laperőn alapuló modernebb
felfogást használja implicile. A fordító.)
Valamikor régen, zalóazinülsg még
az elaó világháború előtt akadt néhány
bridzsjátékoa, akt felfedezte, hogy a
kővetkező licitsorozatban
NYUGAT
ÉSZAK
Ikőr
kontra
leljeaségael hatástalan a kontra büntető
szándékú értelmezése. Nem csak azért,
mivel szinte sohasem rendelkezett Észak
olyas lappal, amely büntető kontrára al
kalmas lett volna, hanem azért ia. mi
vel gyakran támadt nehézsége olyan
esetekben, amikor erős lap birtokában
több külső színben is nyújthatott volna
támogatást. Így született meg az •infor
matív kontra* (takeont donble) fogalma,
amely kétségtelenöl a bridzs történetének
egyik legnagyobb jelentőségű újítása
vök. Évek során aztán sok más kontrát
tekintettek inkább informativnsk (amely
licitre kényszeríti a partnert), mint bün
tetőnek ( azaz olyannak, amelyre a part
nernek passzolnia kell). Számos sza
bályt állítottak fel arra vonatkozóan,
hogy mikor kell egy kontrát büntetőnek
és mikor informatívnak tekinteni. Ennek
ellenére sok licttaorozatban nincs álta
lánosan elfogadott nézet az esetlegesen
elhangzó kontra értelmezésére.
A zavar ténye sem szükségképpen
az információs kontra ellen szól. A
kettősség, és emiatt a pároalicit meg
vizsgálásának a szükségessége akkor
tűnik elő, ha valamely, jő vagy rossz
konvenció hatáskörét tekintjük. Én úgy
érzem, hogy sz információs kontra más
Ücilaorozatokra való kiterjesztésének
az elve féiresiklott. Durván szólva, ez
terminológiai kérdés: az ‘-információs
kontra* szavak azzal a követelménnyel
társaitok, hogy a partner licitálja a leg
hosszabb külső színét, éppenigy a •bün
tető kontra* a partner pasaza iránti
óhajjal vsa kapcsolatban. Ezek a szó
lások, hogy 'kivette a partnerét a bün
tető kontrából* és •benne hagyta part
nerét az információs kontrában* gyak
ran használták a karikaturisták és vicckéazilők, noha a két kifejezéa koránt
sem- azonos súlyú. Amig a büntető

kontra megköveteli a partner passzák
addig az információs kontrának, hogy
hatásosan működjék, meg kell engednie
a partnernek egy bizonyos választási
lehetőségek esetleg búntetőpasszt is.
Hasonlítsuk össze a következő licitsorozatokat:
( 1)

NYUGAT
ikőr

ÉSZAK
kantra

( 2)

2kőr (védekező) kontra
(3)
^

3kőr

' kontra

ékőr

kontra

Speciális megállapodásoktól eltekintve
ezek a kontrák mind információsak.
Ennek ellenére Dél mindegyikre paazazolhak A licitmagasság emelkedésé
vel növekszik a bűntető-passz való
színűsége. A (4) sorozatban az esetek
több mint 50 %-ában fog Dél passzolok
mig az (1) esetben kevesebb, mint
2 % a passz előfordulása. Mivel a ki
záró indulás kontrájára adott passz
sokkal gyakoribb, mint az egyes ma
gasságú szinindalás informatív kontrája
esetében, ezért ezt a kontrát opcionális
nak ia nevezik.
De az első licitsorozatban sem kény
szerű feltétlenül licitre a kontra, ezért
ez éppen úgy opcionális, mint a (2),
(3) vagy (4) esetében. Az e tény,
hogy az (1) sorozat uián a kontrát
nagyon ritkán passzolják le, nem vál
toztat annak alapvető értelmén: válasz
tási lehetőséget kínál a partnernek,
hogy vagy passzoljon bünteiőleg vagy
licitáljon tovább támadólag. Azt a kont
rák amely a partnernek választást kinál
és •információs kontrának1 (informatory
donble) fogom neveznk mivel ez bizo
nyos meghatározott nagyságú éa elosz
tású erőről informálja a partnert (ame
lyet ó offenzív vagy defenzív módon is
felhasználhat)
D e f i n í c i ó k :
Információs kontra: (informatory double)
olyan kontra, amely bizonyos basznál93

ható értékekről informálja a partnert, éa
azt kéri, hogy ennek és a saját lapjának
megfelelően cselekedjék. A partner min
dig passzolhat erre, de amikor az infonnációa kontra nagyobb magasságok
ban fordul elő, akkor kb. egyenlő való
színűséggel passzolhat, illetve nem
passzolhat. ( Ezeket a nagyobb ma
gasságokra '.onatkozó kontrákat éppen
azért gyakran opcionálisnak nevezik.)
Büntető kontra: ( penalty double) olyan
kontra, amely jellegzetesen védekező
értékeket mutat be, és figyelmezteti a
partnert, hogy ennek megfelelően ne
licitáljon. Néhány esetben a partner el
tekinthet ettől a figyelmeztetéstől, ba
jelentős elosztással rendelkezik. (így
azt a büntető kontrák amelyből a part
ner kb. 1:3, 1:4 valószínűséggel kime
het, kooperatív kontrának nevezzük.)
Példaképpen vizsgáljuk meg a követ
kező liciteket:
(a)
lkáró
kontra
(b)
4káró
kontra
(c)
lszan
P
3szan P
kontra
(d) .,kontra
lszan
Az (a) és (b) kontrák-egyaránt in
formációsak, de a partner a (b) eset
ben sokkal gyakrabban fog passzolni,
mint az (a) esetben. A (c) és (d)
kontrák büntetóek, de a (d) egy kissé
kooperatív.

(5)

(

Kelet
lkáró

Dél
P

Nyugat
lpikk

Észak
kontra

lkőr

P

2kőr

kontra

lkőr

P

lszan

kontra

6)

(7)

Ezekben az esetekben a kontra ak
kor hangzott el, amikor már mindkét
ellenfél licitált. Az (5) két színben, a
(6) pedig három színben ígér támoga
tást. A ( 7) - tel kapcsolatban mái nincs
általánosan elfogadott vélemény. Néhá nyan ezt a kör színre vonatkozó infor
mációs kontrának (takeoui) tekintik,
mások szerint pedig ez az 1 szán bün
tető kontrája. Meggyőződésem szerint
az előbbi a hasznosabb; és ugyanilyen
értelmet kell tulajdonítani a kontrának
akkor Is, ha egy természetes szinlicitre
adott mesterséges relay válasz hang
zott el (ilyen pl. a Római treff rend
szerben előforduló ún. leintés.)
Az egyensúlyozó kontrák
Másjellegü információs kontrák for
dulnak elő újranyitó helyzetben. Ezek
bizonyos típusát néha 'egyensúlyozó
kontrának* (balancig double) nevezik.
Például az előbbieknek megfelelően:
( 1-B)
Kelet
Dél
Nyugat Észak
lkőr
P
P
kontra
(2-B;
2kőr

P

P

kontra

3kőr

P

P

kontra

4kőr

P

P

kontra

Nyugat

Észak Kelet

Dél

lkáró
P

P
kontra

P

(3-B)
Példák az információs kontrákra
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
•információs* elnevezés nem mutatja
meg azt, hogy egy b i z o n y o s k o m r a r 3
mi kor kell vagy nem szab id passzolni.
Az előző részben leírt 1-4 licilsorozatokban mindegyik kontra információs
nak tekinteudó. Ezek voltak a legegy
szerűbb példák arra vonatkozóan, ami
kor mindkét oldal résztvett a licitben.
Néhány további példa:
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( 4-B)
( 5-B )
lpikk

(Itt feltesszük, hogy Kelet passzolt
eredetileg, vagy talán Nyugat blöffölt.)

(6-B)
Nyugat
lkér
P

Észak
P
kontra

Kelet
2kér

Dél
P

Érdekes, bogy (6-B) kielégíti a klaszszikns büntető kontra követelményét
Északra vonatkozóan: *nem kontrázta
a szint első alkalommal, holott lehető
sége volt rá.* Még ma is van néhány
kiváló játéksa, aki ezt a kontrát bün
tetőnek tekinti. Ez a tény Jól illusztrálja
azt, hogy milyen nehéz szabályt fel
állítani az információs és a büntető
kontra megkülönböztetésére. Egy másik
érdekes eset:
<7-B)
Nyugat Észak Kelet Dél
lkőr
P
lszan
P
P
kontra
Az összes olyan kontrák közül, ame
lyek viszonylag egyszerű licitsorozatokban fordulnak elő, számomra ez okozta
a legnagyobb problémát. Néhányon
‘ egyensúlyi kontrának* tekintik ezt is,
de senki sem képes megmondani nekem,
hogy milyen magasfigurákat vagy el
osztási értékeket állit vagy tagad ez a
licit, vagyis még pontosabban, mit ér
tenek ‘egyensúlyi kontra* alatt. (Edgár
Káplán megjegyzése: ‘Megmondom ne
ked led, az egy késleltetett, gyenge
információs kontra*.)
Éa ezt kooperatív kontrának nevezném,
ezalatt azt értve, hogy büntető célzatú,
de Dél kimehet belőle elosztáson kéz
zel (pL ellenjátékra alkalmatlan, gyenge
hálós azin). A licit azt javasolja a
partnernek, hogy körrel induljon a kont
rázott 1 szán ellen, mivel Éazak ‘csel
ből* passzolt az első menetben erős
kőrje miatt. Akik ezt a kontrát infor
mációsnak tekintik, úgy gondolom, bogy
a következő üzenetet küldik a partner
nek: ‘Nem akarom, hogy az ellenfél
1 szánt játszón. Tedd azt, amit a leg
jobbnak gondolsz.* Én ezt nem helyes
lem. mivel nem vagyok jó találgató.
Újranyitó kontrák
Nincs értelme az információs kontra
használatát pusztán a védővonalra kor
látozni (azaz azokra az esetekre, ami
kor nem a mi vonalunk indult).

(8). (9). (10). (11)
Éazak
Keleti Dél
lkáró
lkőr
» 2kőr
p
v 3kör
r
v. 4kőr
koptra

Nyugat
p
V

Ezek a kontrák mind információsak,
és ennek megfelelően Dél ritkán fog
passzolni a (8) esetben (noha gyak
rabban, mint azt az ( l ) - nél teltei, de
gyakrabban a közbeszólás magasságá
nak az emelkedésével. Sajnos még a
legjobb játékosok közöttis nagy az ér
telmezésében magasabb közbeszólás
esetén. Úgy gondolom, hogy a zavar
iámét abból a téves felfogásból kelet
kezik, amely nem tesz különbséget a
kooperatív büntető kontra és egy olyan
információs kontra között, amelyet a
partner gyakran alakit át büntetővé.
Másrészt pedig túlzottan bízik a partner
ben. A következő licitaorozat az elmúlt
10 év alatt kétszer is előfordult a 'Mes
ter Solver* a Club*-bán (ez a Bridge
World licitfeladvány rovata. A fordító.)
Dél
lkáró
?

Nyugat
4trefl

Észak
P

Kelet
P

Először 1961-ben a következő lapokat
adták Dél kezébe:
♦ ÁD86 é* Á109 5 ♦ AD976 + Másodszor pedig: (1964.)
4|t DB7 ttP Á 8 3 ♦ Á 764 + ÁK10
Az első esetben a szavazók (a
•Mester Solver*’s Club szavazói mint
egy 40 személy, akik a legjobb ameri
kai játékosok közül kerülnek ki. A to
vábbiakban ezeknek a véleményét ért
jük a ‘szavazók* alatt. A fordító.) 84
%-a javasolta a kontrák a második
esetben pedig 79 %. Nos, nézzük meg
mi a helyzet valójában! Szegény part
ner a következő, vagy ehhez hasonló
lapot tart a kezében:
♦ K5 4 32 ** B764 ♦ 5 3 + 3 2
Ha pasazol, és az első kezet (1961)
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kapja ehhez, elbuktathatja a felvételt, ha
a káró király kedvezően fekszik, amely
esetben azonban a 6 pikk teljesítésére
is jó esély nyílik. Ha ezzel szemben
4 pikket licitál, és a második kezet
(1964) kapja, valószínűleg kontrázva
bukik 500-t vagy többet, noha kényel
mesen tudna Írni pozitív szkórt négy
treffben kontrázva vagy anélkül. A sza
vazók érvelése ez volt: ‘A partner ki
számítja majd, hogyan tovább.* Én
nem akarok arra gondolni, hogy a sza
vazók több mint 60 %-a bízik az ilyen
tipnaú licit hanglejtésében, de hát akkor
hogyan döntse el a válaszoló, hogy
mit jelent a kontra?
Nem akarok olyan messze elmenni,
hogy azt állítsam, hogy ezekben éa az
ehhez hasonló más küzdelmi helyzetek
ben a licit definíciójának a hiánya a
legjelentősebb tényező az amerikaiak
sorozatos nemzetközi ' vereségeiben
(az ‘amerikai* szót tetszés szerint a
‘magyar* szóval is helyettesíthetjük.
A fordító.), de kétségtelen, hogy jelentős
szerepet játszanak abban.
A zavar abból származik, hogy bün
tető kontrát alkalmazunk olyan ‘informa
tív* esetben, amikor a partner statisz
tikusan kb. 75 %-ban passzolni fog az
információs kontrára. Ha pl. Ön előtt 4
körrel indulnak, és szerencsétlenségére
megkontrázza azt a kővetkező lappal:
SjbÁ8 ST K 10 9 62 ♦ K94 4* B62
a partner valószinüleg szinte mindig
olyan lappal rendelkezik, hogy ki kell
mennie atxból. A legrugalmasabb vizs
gálatok szerint az újranyitó kontrát úgy
kell kezelni, mint olyan informatív kont
rát, amely külső színben tartalmaz ma
gas figurákat és (vagy) a külső szí
nekre vonatkozóan.
így az 1964-es kézzel nyilvánvalóan
passzolni kell.
Kontrával végződő lici'sorozatok
(Ending with a doubte)
Általában igen jó politikának bizonyul
úgy tervezni a licitsorozatunkat, 1.jgy
az egy információs kontrával végződjön.
Ez nagyon kellemes befejezés, mivel
felkínálja a partnernek az esetleges
büntetőpassz lehetőségét is Ha azon
ban kontrával kezdtünk, majd egy szír
licittel folytattuk, elestünk eüvl.

(12)

Nyugat
lkőr
P

Észak
2treff
kontra

Kelet
2kór

Dél
P

+A cikket 1968-ban Írták. A "sorozatos
vereségek* világbajnoki 2. helyeket je
lentettek. A szerk.
Ennek a kontrának információsnak
kell lennie. Észak rendelkezhet a kö
vetkező lappal:
♦ ÁB3 SS 2 ♦ K103 + ÁK1 0 9 5 4
Az ún. régitipusú licittechnika szerint
Északnak kontráznia kellett 1 körre
egy ilyen kézzel. Elegendő erővel ren
delkezik, és egy sima közbeszólás el
titkolná az erejét. De jön a csaknem
elkerülhetetlen kőremelés, és Észak el
van intézve. 3 treff licitje mindent egy
lapra tenne fel, második kontrája nem
adna tájékoztatást az elosztásáról: Dél
3 kárót licitálna négy db káróval és
három treffel! A másodszori informá
ciós kontrának a lap pontos leírása mel
lett megvan még az az előnye is, hogy
meg lehet büntetni az ellenfeleket, ha
az aduszinük elosztása történetesen
rossz. Tegyük fel pl, hogy a (12) licit
sorozatban Dél lapja:
<bD5 4SPK10 964 ♦ 8 6 42 4* 6
A Kelet- Nyugat vonal borotvaélen
táncol, a kór szín elosztása igen kel
lemetlen, és ezért bukniuk kell. Megje
gyezzük, hogyha Észak az 1 körre
kontrázna, majd a 2 körre a " •*rvégén
ismét, a helyzet m á s lenne, ugyanis, ha
Észak kezében a minor színeket fel
cseréljük, a vonalon jó esélyű minorgém van, mia a 2 kör elleni büntetés
bizonytalan kimenetelű a K-Ny vonaion
treff színben lévő másodlagos találko-

ZáS mídtt*(Folytatjuk)

Z< ^ “ >
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Július-augusztusban: minden hétfőn viilámpáros-verseny! (Kőris utca)
minden szombaton *ÁMP* rendszerű pénzdíjas párosa
verseny 5 órakor.
Július keddi napjain: (6-13-20-27) Párok számára 2-2 alkalommal licit, illetve
lejátszási versenyt rendezünk. A versenyek helyezési szám szerinti összesítése
alapján kialakult sorrendnél az első 3 pár siófoki teljes ellátását (szállás + pansió) fedezzük a párosverseny idejére, (2 nap) Megfelelően több résztvevő esetén
(napi 40 párnál több) további párok részesülnek hasonló díjazásban.
Nevezési díj: naponként-személyenként 10.- Ft Amennyiben a versenyen átlag
ban napi 30 .párnál kevesebb vesz részt - a versenyrendezőség fenntartja a jo
got, hogy a díjazott párok számát csökkentse.
Augusztus keddi napjain (3-10-17-24-31): Nyári párosversenyt rendezünk. A
nevezés a helyszínen és alkalmanként A pár eredményét akkor értékeljük az
összesítésben, ha az öt alkalomból 4x részt vett a versenyen. (Ha 5x vett részt
- a 4 legjobb eredmény számit az összesítésben), az első helyezett pár 2 napi
- a második pár 1 napi teljes siófoki ellátását fedezzük. A harmadik pár 3/4 évi,
a 4. pár félévi, az ötödik pár 1/4 évi tagdíj és újságelőfizetési kedvezményben
részesül. A díjazás két főből álló párokra vonatkozik.
Nevezési díj: alkalmanként - személyenként20,- Ft (Vagy az egész verseny
tartamára előre fizetve 80.- Ft)
Július és augusztus szerdai napjain (7-14-21-28-4-11-18-25-): Egyéni versenysorozatot tartunk. A 8 játéknapból a legjobb 5 eredmény számit, illetve legalább
5x kell résztvenni a versenyen ahhoz, hogy az eredmény az összesítésben sze
repeljen. Megfelelő számú résztvevő (az összesítésben legalább 50 fő) esetén
az első helyezettnek 3 napi, a második helyezettnek 2 napi, a harmadik helye
zettnek 1 napi siófoki teljes ellátását fedezzük, a negyedik helyezett 3/4 éves. az
ötödik helyezett l/Z éves, a hatodik helyezett l/4 éves tagdij és újságelőfizetési
kedvezményben részesül.
Nevezési dii: alkalmanként és személyenként 10,- Ft.

1

Valamennyi nyári verseny díjazásánál felajánljuk, hogy amennyiben valaki a sió
foki ellátást nem óhajtja igénybe venni, a nyereményt pénzdíjra átváltjuk, (napon
ként, személyenként 181,- FL).
Siófoki verseny: szeptember 4-8-ig. 4-5 páros; 6-8 csapat
Csapatbajnokság kezdete: szeptember 21, illetve 22.
Nevezési határidő: szeptember 11-ig beérkezőleg!
Országos párosbajnokság: selejtező: október 8-9-10
döntő:
október 22s23-24.
Nevezési határidő: október 2-ig beérkezőleg!
(Valamennyi nevezést írásban a következő címre kérjük: Dr. Berentey Ernő
Bp. VI. Liszt Ferencn tér 10. III. 19.)
Elnökség

Szeretettel meghívjuk önt az 1971.
szeptember 4-8. között Siófokon meg
rendezésre kerülő
14. NEMZETKÖZI BRIDGE FESZTIVÁL-ra

6 000.- Ft
4 000,- Ft
3 000,- Ft

15 III. forduló
21 Párosverseny eredményhirdetése
szeptember 6. hétfő:

Dijak:

I.
II.
III.

szeptember 5. vasárnap:

IV. 2 000.- Ft
V. 2 000,- Ft
VI. .1000,- Ft

Blhelyozéa:
Szállodai szoba panzióval 230,- Ft
Motel szoba panzióval
180,- Ft
Nevezés és ssobatoglaláa.
Dr. Berentei Ernő főrendezőnél
Bp. VI. Liszt Ferenc tér 10.
Határidő:
1971. augusztus 10.

10-12 nevezés a csapatversenyre
helyszin: Hotel Lido
nevezési dij személyenként 100.- Ft.
15 csapat selejtező
21 csapat selejtező
szeptember 7. kedd;
15 a csapatdöntő kezdete
folytatás a részvevők számától
függően.
A kiesett csapatok részére új
szerű pénzdíjas párosverseny,
azonnali értékeléssel.

Program:*21
szeptember 4 . szombat:
10-12 nevezés párosversenyre
helyszín: Hotel Lido
nevezési d(J személyenként 100, FL
14 ünnepélyes megnyitó
1430 I. forduló
21 II. forduló

9R

M iM S í
Főszerkesztő: dr. Zánkay Péter
F tM d t szerkesztő: Csepeli Mklós
Kiadja a Budapesti Bridzs Egyesület
Felelős kiadó: Csepeli Vtklóe
A -szerkesztőség elme;
BBE. Budapest 62; pl. 225.
Ax előfizetési ‘dijat a BBE
223—
XIH-1. ax. csskkazámlára
biankó csekklapon, vagy személyesen
ax adminisztrátoroknál a versenyek
színhelyén kell befizetni.
Előfizetési dij fél évre 24,
egész évre 48,- F t
OLk Rota S49/T1. F.v.: Rózsa Nándor
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C. C. Wei, az amerikában élő kínai
származású milliomos, a világbajnok
ságon kétizben is második helyen vég
zett csapat kapitánya licitrendszerével
komoly sikereket ért el a tengeren túl.
Anyagi eszközei lehetővé teszik, hogy
ezeket a sikereket a nyilvánosság előtt
alaposan kiaknázza. Ez év tavaszán
a> altala összeállított és rendszerét al
kalmazó csapat amerikai kőrútra indult.
Az összeállítás:
Belladonna - Garozzo.
Jordán - Robinson.
Mitcheil - Leventritt.
A kéthetes kőrút utolsó állomásén
Atlantában megmérkőztek az USA II.
csapatával, amely éppen a Bermuda
Kupa mérkőzéseire készült. A profik
s 24 leosztásos mérkőzésen 37 meccs
ponttal győztek. Egy Atlanta-i csapat
ellen Benito Garozzo az alábbi játszmá
ban igazolta, hogy miért tartják őt a
világ legjobb játékosának:
♦ KDB4
♦ K732
♦ D7
4* 7 4 3
♦ 10 75
É
♦ D1094
Ny K
♦ 109632
D
4*0

#9 6
♦ AB5
♦ K5 4
4* BIO 852

♦ A832
♦ 86
♦ AB8
4* AK9 6

^ o / A

A

w

m

meg volt győződve arról, hogy az indító
kijátszás szingli D volt; tehát kihagyta
a 10-est. Kelet a legjobb folytatást vá
lasztotta, treffet hivott, Garozzo impasszt
adottá 9-essel és kört hivott: az asztal
K-át Kelet ütötte az A-al. Két kör hí
vás következett, a felvevő kézben lo
pott és ez volt a helyzet:
♦
♦
♦
4*
♦
♦
♦
*

D
109 6
-

4
7
D7
-

Ny

É

K

D
♦
♦
♦
4-

* ^ K5 4
+B

AB8
K

Garozzo a treff K-t hívta. Nyugatnak
tartania kellett a kört, tehát kárót do
bott. Garozzo a magas treff K-t ellopta
az asztalon és a sikeres káró impasszal
biztosított három káró ütéssel teljesített.
A Garozzo-Belladonna pár az Atlanta-i tavaszi bajnokságon elsóizben nyert
amerikai bajnoki cimet az olasz színek
nek. Megnyerték a férfi-páros bajnok
ságok A verseny egyik játszmája:
Osztó: DéL Ált mans.
♦ A 10 8 7 2
♦ A109853
♦

A licit:
KELET
passz
passz
passz

O

10

4* K
DÉL
ltreff
2pikk
4pikk

NYUGAT ÉSZAK
lkőr
2kőr
passz
3pikk
körpassz

Indító kijátszás: treff D.
Garozzo kézben ütőit és háromszor
aduzotk majd kis treffet hivott az asztalróL Kelet a 10-est adta, Garozzo

♦ 5
♦ KB72
♦ 9 65
4*98762

g
N_ K
D

ájb KD9643
♦ 64
♦ B83
4*D4

♦ B
♦ D
♦ AKD7 4 2
4* AB1053

99

DÉL
NYUGAT
Beiiadonna
ltreff
passz
3káró
paaaz
4treff
passz
5treff
passz

ÉSZAK KELET
Garozzo
lkőr
lpikk
3szan
passz
4pikk
passz
6káró köipassz

Indító kijátszás: pikk 5.
A nápolyi treff mesterséges 1 treff
indulásától eltekintve, s licitsorozat ter
mészetes folt. A csúcspont: Garozzo
merész 6 káró bemondása! Nyugat
szingli pikkel indult, Beiiadonna ütött
az A-al. Lehívta a treff K-t, majd
- miután nem hallotta Kelet pikk köz
beszólását, pikk lopással akart kézbemenni. Nyugat felüllopta és adut hivott,
nehogy a felvevő egyetlen asztali treff

lopással felmagasitss kézi mellékszinéi.
Beiiadonna pillanatok alatt visszahozta
a játszmát a *sírból*. Lejátszotta az
összes és a magas treffeket. Nyugatnak
tartania kellett a treffet, tehát eldobta a
kór B-oL Az asztali kór A és 10 volt
a két utolsó ütés és a teljesítés.
A tavaszi bajnokság nőt és férfi csa
patversenyét szintén ‘Precíziós treff*
csapatok nyerték. A női csapat kapi
tánya maga Wei felesége volt, aki a
győzelem utáni nyilatkozatában kijelen
tette, hogy csak két év óta játszik, de
sohasincs licitproblémája, a rendszer
mindent megold.
*
Z. P.
(Lapunk következő számában röviden
ismertetjük a licitrendszer főbb részeik )

AZ VSAÁZZOKCSAPATAMEGVÉDTE
A BERMUDA KOFÁT
A taivani Taipei-ben tíznapos, igen
magas színvonalú küzdelemsorozat után
a bridzs csapat-világbajnokság a várt
eredménnyel végződött. A résztvevő 6
csapat a selejtező során három teljes,
egyénként 32 leosztásból álló mérkő
zéssel körmérkőzést játszott A selej
tező el^én az amerikai proficsapat és
a franciák rögtön a mezőny élére áll
tak és meglehetősen hamar elszakadtak
a mezőny többi részétől. A nagy meg
lepetést tulajdonképpen az USA máso
dik csapata okozta. Az első mérkőző sükön honfitársaik ellen hamar veze
téshez jutottak, a Jacoby-VVolff pár azon
ban egy szerencsés szlemmel megfor
dította a mérkőzés sorsát. Ettől kezdve
a kiváló játékosokból álló USA II. csa
pat végig az utolsó helyen áll. így a
sokak által várt amerikai döntő elma
radt.
A selejtező a következő eredményt
hozta:
1. USA I.
2. Franciaország
3. Ausztrália
100

228 p.
182 p,
154 p.

4. Taivan
5. Brazília

118 p.
103 p.

6. USA II.

98 p.

Az első helyért 128 leosztásos mér
kőzésre került sor.
Az első 32 leosztás után a dallasiak
70:27 arányban vezettek. Az első fél
idő befejezése után 120: 78 volt az ered mény.
Az utolsó 32 leosztás előtt 175:130
állásnál elméletileg még volt esélyük a
franciáknak. Svarc és Boulenger kitűnő
játékkal 25 pontra csökkentette a hát
rányt, azonban Bobby Wolff és Jacoby
a zárt teremben hibátlan játékkal viszszaverték a megújuló támadásokat. A
végső kimenetelt kissé befolyásolta,
hogy a franciák az utolsó játszmában
sok kockázatot vállaltak, és ahogyan
ez lenni szokott, ez csak növelte hát
rányukat,
A harmadik helyért folyó küzdelem ben Kina 90:86 arányban vezetett, de
végül Ausztrália 174:134 arányban
győzött.

Brazília 87:63 ar-nyű győzelmével az
utolaó helyre utasította az USA II. csa
patát.
A verseny alatt elterjedt hírek szerint
a Blue Team a jövő évi Bridzs-Olimpián megpróbálja visszahódítani a világ
hegemóniát, és azonkívül külön mérkő
zést is játszik majd a Dallasi Aszók
kal.
A selejtezők során az egyidőben le 
játszott három mérkőzés hat asztalán
azonos lapokat játszottak.
Egy-egy igen hosszú szin az adott le
osztásnak rendszerint különös érdekes
séget kölcsönöz. Megjelenésük gyakran
meglepő eredményeket hoz és általában
igen ritkák: nyolcas szinhosszúság ál
talában minden 300 leosztásban adódik,
a kilences hosszúságú szin pedig átla
gosan 5000 leosztásonként egyszer for
dul elő! Ezek után meglepő, hogy a
selejtező hatodik fordulójában Keletnek
kétszer volt kilences treffje!
Mit licitálna ön általános beliben Kelet
következő kezével?
# 5 ♦ KB 10 ♦ - 4* AD10976432
A szabvány bemondása kilenc ütés
sel 5 treff. Chagas. a brazilok kiemel
kedő tudású bajnoka azonban jobbnak
látta az első helyen passzolni! Ez a
megoldás nem volt túlságosan szeren
csés. mert a leosztás az alábbi ered
ménnyel végződött:

A licit:
KELET
passz
5treff
passz

DÉL
lkáró
passz
passz

NYUGAT ÉSZAK
passz
lkőr
passz
5káró
kontra
körpassz

Patrick Huang, a felvevő ellopta a
treff indulást és adut hivott a D felé.
Nyugat ütött és kört hivott. A felvevő
a K-t ütötte az A- al és a káró 8-ast
hívta. Nyugat ütött és kört hivott; Kelet
10-esét a felvevő ütötte és körülengedte
a pikk B-ot, anélkül, hogy leaduzott
volna; Nyugat a pikk 10-est fedte, ezt
a felvevő az asztalon ütötte, az asztal
utolsó adujával kézbejött és a pikk
9-esre adott impassza teljesített.
Láthatjuk, hogy az 5 treff csak pikk
indulással buktatható.
A selejtező utolsó, Ausztrália-Franciaország összecsapásának időpontjá
ban még nem volt véglegesen elintézett
a második hely kérdése. A francia csa
pat érthetően nagy gonddal őrködött
helyezésén. Ebben a helyzetben Svarcnak komoly gondot okozott a megfelelő
inditó kijátszás megválasztása. Az alábbi
licitsorozat után
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
Borin
Svarc
N.Borin Boulenger
lkőr
passz
lpikk
passz
2treff passz
2kőr
passz
3szan körpassz
Svarcnak a következő lapja volt:
♦ D975 « * D 6 4 3 ♦

♦
♦
♦
4*
*K 973
*92
♦ AB42
+ K8 5

AD864
8 763
765 3
É
Ny

K
D

♦
♦
♦
+

B10 2
AD5 4
KD1098
B

*5
qjp KB 10
♦ 4. AD109T6432

10+D 865

Vajon melyik szint válassza? A kór
eleve kizárt, mint bemondott és emelt
szin. Ki indulna treffel? Dél természe
tes licitrendszerében a 2 treff viszon
válasz nyilván .ötös kórt és négyes
treffet jelzett. Tehát ez a szin sem Jö
het számításba. Marad tehát a káró és
a pikk.
Elvileg a szabvány indulás: az ellen
vonalon nemlicitált szin. Ez ellen szól
az adott esetben, hogy Dél a kör támo
gatás ellenére 3 szánra ugrott, tehát
biztos van kettős káró fogása. Az is
biztos, hogy a felvevő vonalán legalább
5 darab káró van, mert nyolcas hosz101

szúsággal Boulenger biztos jelentkezett
volna. Azonkívül, ba ez a kijátszás
nem is ad ütést, jelentős hátrány, hogy
Nyugat ütésbe kerülve nem tudja foly

tatni a szint.
Ezek után csak a pikk marad, amely
ben Délnek nyilván szinglije van. ha
kárójá hármas hosszúságú. Svarc tehát
elindult a pikk 5-össel és felvevő telje
sített, mert a teljes leosztás a követ
kező volt:
<+
V
♦
+
+ D975
V D 643
♦ 10
+ D86 5
+
^
♦
+

K 8643
K 10 2
B5
9 74
É
Nv K
D

4k A102
♦ 9876432
+10 3

B
B 9875
AKD
A KB2

Boulenger a pikk 10-essel ment be.
felvevő ütött, impasszt adott a kör D-ra.
a káré hívást kézben vette, megismé
telte a kör impasszt. Lejátszotta a kör
FC-i, treffel kézbe ment és a kör kiadá
sával felmagasitotta szín ötödik lapját.
Az ellenvonal csak 2 pikket és
2
kőit ütött.
Svarc a mérkőzés 27. leosztásában
revansot vett az ausztrálokon. Osztó
ként, általános beliben ezt a lapot kapta:
♦ 9 « * K 9 3 2 ♦ D + KB109765
Az egyetlen logikus indulás 3 treff
lenne, de négyes nemesszinnel nem
ajánlatos. Svarc passzolt és a licitsorozat Így alakult:
DÉL
NYUGAT
ÉSZAK
Svarc Cummlngs Boulenger
passz
pásaz
lkáró
3treff
passz
3pikk
4treff
passz
4 kór
7
Boultwer kulcslicitje szlem
és Svarc engedelmeskedett.
elosztás:
102

KELET
Seres
lkőr
passz
passz
tnvit volt
A teljes

* A D 85
+» B
♦ A 10 74 3
+ A D4
<+10 743 2
a
+ KB6
10 7 6
Mb
«$» AD984
♦ KB 82
Ny K
♦ 965
+8
ü
+32
«* 8
* K53 2
♦ D
+ KB 109 765
Nyugat kör indulása után a te!i«sités
nem okozott gondot. Svarc kétszer lo
pott kórt az asztalon, de az adu indu
lás után is teljesíthető a felvétel, bár
kissé bonyolultabb módon. Jósé Le Dentu
francia szakiró elemzése, alapján a kö
vetkező módon:
Treff 8-as indulás után felvevő az
asztalon üt, kört hiv, amelyet Kelet az
A-al üt és kihívja utolsó aduját. Dél
tehát csak egy kórt tud lopni és hiány
zik a tizenkettedik ütése. Mire játsszon?
Pikk impasszra? Két pikk lopásra, hátha
esik a K? Ezeknél van jobb eljátszás!
mód is. Nyugatnak, akinek csak 1 treffje
és 3 kőije volt, legyen legalább négy
kárója. vagy káró KB-ja. A játék me
nete: adu, kör A, adu. káró A. káró
lopás, kör lopás, káró lopás és adu.
Ekkor ez a helyzet alakul ki:
pAD
pxx

klO

kK

pKx
P8 c5

ED

tB

Ha Nyugat egyedül tartja a kárót,
automatikusan előállt a kettős beszoritás, hiszen Kelet kénytelen a kört tar
tant A felvevőnek nem kell törődni a
ptkk K-al. hiszen a treff B lejátszása
kor Nyugat és Kelet kapitulálnak.
A szlem 11 nieccapontot hozott mert
a másik asztalon a licit Így folyt le:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
Smilde Stoppe
-Howard Roudi
3treff
passz
5treff
passz
Az amerikai csapatok mérkőzésén
áz ÁSZOK 6 treffét teljesítettek kont

rázva, inig a Káplán-Kay pár 5 treffig
jutott. A brazil- kínai mérkőzésen
Assumpcao - Kenedi 3 szánt játszott.
Huang-Tai 6 treffet Minden asztalon
treff indulás után a felvevő tizenkettőt
ütött.
SCHERLOCK HOLMES MÓDJÁRA...
A mérkőzéssorozat befejezése után
a szakértők hamar megegyeztek abban,
hogy a legjobb párnak Jacoby és Wolff
bizonyultak. Jim Jacoby 38 éves bridzstanái; a nagy Oswald Jacoby fia 22 éves
kora óta nyeri a versenyeket
Partnere, az alacsony és kövérkés
Bobby Wolff, nála csak egy évvel idő
sebb, Biztosítási ügynök volt, amikor
meghivást kapott Corn proficsapatába.
Elképesztő technikája jelentősen hozzá
járult csapatának győzelméhez. A se
lejtező harmadik, USA I.-Franciaország
mérkőzésén az alábbi játszma is> hoz
zájárult a védők 20:0 arányú győzel
méhez:
* K9 4
* K103
* KDB106
4- B 3

számított, ez pedig csak a negyedik
D9-es leket..
Wolff -a pikket kézben ütötte, Wolff a
kör B-ot hivta. ezt persze Svarc fedte,
a felvevő ütött az A-al, a káró A-8*
kézbement és kihívta a kör 7-est, meg
adta a 9-esre az impasszt és teljesített.
Nyugat lapja a kővetkező volt:
* A B 8 5 * D952 # - 4 3 4- K7 5
A lejátszás befejezése már egyszerű
volt Dél ütött a kör 10-essel, káró lo
pással kézbement és elvette az utolsó
adui, a pikk K-al az asztalra ment és
terített...
A másik asztalon Roudinesco a kör
K után impasszt adott a 10-essel és
egyet bukott - 10 meccspont az USA
javára.

J/AfLCpcds
Q lapjai a júliusi licitmérkőzéshez
1. Osztó: É. Ált mans.
* 8 3 * - ♦ KD962 4-B 108543

É

*
*
*
4-

D
D63
AB874
A
D962

Kelet osztott általános mansban.
Passza után a licitsorozat igy alakult:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
Wolff
Svarc
Jacoby Boulenger
lkőr
passz
2káró
passz
2kőr
passz
4kőr
passz
Svarc a treff 5-össel indult, Kelet
ütött az A-al, és a pikk 2-est hivta,
amire Wolff kicsit tett, Svarc ütött az
A-al, majd lehívta a treff K-t és pikket
hivott Hogyan teljesített Wolff és főleg
hogyan kezelte az adu szint?
Nyugat addigi játékából igen figyelem
reméltó következtetéseket vont le. Miért
játszotta le Svarc a pikk A-t, majd a
treff K-t? Bizonyára le akarta hívni
külső ütéseit, .mert biztos adnütésre

2. Osztó: K É-D beli.
* A K 8 5 * D9 ♦ ASö 4. A KDD
3. Osztó: D K-Ny beli.
* B 10 84 * 105432 ♦ 9 4-95 3
4. Osztó: Ny. Ált beli.
* A K 8 6 3 * D43 * D86 4- D9
5. Osztó: É. É-D beli.
Észak 2 pikkel indul (gyenge).
* 6 5 3 * KB 1096 ♦ D4 4-763
6. Osztó: K K-Ny beli.
* KB8 * DB5 ♦ KDB 10986 *
7. Osztó: D. A lt beli.
Dél 1 körrel indul.
* K 9 7 5 * 6 ♦ AKB53 4-AD9
8. Osztó: Ny. Ált mans.
* DB853 * 3 ♦ KB6 4- KDB5
m

Április 14-én és 15-én nemzetközi
mérkőzés rendezéséhez alkalmas, kul
turált körülmények között 2 •frontonJ’
találkozott a svéd és a magyar élgárda.
Magyarországot a hivatalos mérkőzésen
a Kertes- Vinkler, Kaufmann-Linczmayer és Kovács L.-Otilik párokból álló
együttes (nem-játszó kapitány: dr. Vég),
Svédországot Morath-Flodquist, SundellnGulberg (nem-játszó kapitány:!,. Salby)
párokból álló csapat képviselte.
A hivatalos mérkőzéssel párhuzamo
san. azonos lapokkal került lejátszásra
a Budapest-Stockholm találkozó. Buda
pest csapatában a dr. Kovács J. Dr. Proniewicz. Cziffra-Herczeglalvy és
a Faragó-Berentei pár játszott. A stock
holmicsapatjátékosai Laudin, Jannersten, Gartner, Sandgren és Wibron
voltak.
A magyar csapat összeállításához
csak annyi megjegyzést kell fűznöm,
hogy a válogatott csapatot az eddig le
játszott válogató verseny és az idei
párosbajnokság eredményei, valamint a
játékosok nemzetközi gyakorlata alapján
állítottam össze, mig Budapest csapa
tának kijelölésénél kizárólag a válogatóverseny első szakaszában kialakult sor
rendet tekintettem mérvadónak. Eleve
nem vehettem figyelembe olyan neves
játékosokat, akik a válogató-versenyen
nem neveztek ( pl. Góth, Décsi) és
azokat a tehetséges fiatalokat sem,
(pl. Keit, Dumbovich) akik a válogatóversenyen nem teljesítették az előirt mi
nimális helyezést.
Az előzetes .megbeszélés szerint
mindkét versenynap eredményét különkülön számítottuk ki. Az eredmény a
következő volt:
Magyarorazég-Svédország
10:10 é s 19:1
Budapest - Stockholm:
14: 6 é s 13:7
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A számszerű eredmény feltétlenül
dicséretes, bár túlzott következtetések
levonására nem alkalmas, ugyanis egy
részt a magyar bridzsválogatott remél
hető fejlődését csak sorozatmérkőzé
seken lehetne lemérni, másrészt a své
dek ellen a közelmúltban is elértünk
már szép eredményeke! igy pl. 1970ben a Margitszigeti Nagyszállóban a
Góth-Kaufmann, Kertes- Kovács L.,
Décsi-Vég csapat 20:0 arányú győzel
met aratott Svédország csapata ellen,
melyet pedig a svédek az oslói EB-n
elért győzelmük revans mérkőzésének
szántak.
Figyelemre méltó pozitívuma volt a
győzelemnek, hogy a magyar játékosok
általában higgadtan, fegyelmezetten és
taktikusan játszottak. Egyénileg Magyarország csapatából különösen Kertes és
Ottlikemelkedett k! akik minimális hiba
százalékkal játszottak, mig Budapest
csapatából a Faragó-Berentei pár mo
dern, kultúrált játékát indokolt kiemelni
örvendetes volt hogy az idén őszszeált és ezáltal még nem teljesen öszszeszokott élvonalbeli játékosaink be
váltották a reményeket. A klassziséról
nyékét csillogtató Kaufmann-Linczmayer
pár csak a szlem-zónában bizonytalan
kodott
Az Európa élvonalába tartozó svédek
ezúttal indiszponáltan és enerváltan ját
szottak, bár helyenként igy is megmu
tatták kivételes képességeiket
Néhány érdekes kiosztás a kellemes
emlékekkel zárult találkozásból:
1,
Ez a kiosztás azt a tételt bizo
nyítja, hogy a reális felvételt nem le 
het a licitmenettől elvonatkoztatottan
megítélni, de igazolja a modern bridzs
alapelvét is, hogy -minden lehetséges
helyzetben meg kell nehezíteni az el
lenfél licitjének spontán kibontakozását

♦ 10 5
♦ 532

♦ 10 5 3
+ DB987
♦
♦
♦
♦

64
A KB94
A DB 8
A5

é

Ny

K
D

* A D9 73
*1086
♦ K742
+6

♦ KB82
V D7
♦ 96
+ K10432

Dél helyén Gullberg 1 pikkel indított
és Nyugat (Linczmayer) kontrája után
a mieink végűi 5 kárót játszottak, mivel
Kaufmann, Kelet helyén ülvq leértékelte
erejét a rosszul ölő pikk villa miatt.
Miután Ottlik a 9 pont birtokában érthe
tően nem nyitotta meg a licitek tért ka
pukon értek Flodquisték a káró szlemhez.
Budapest csapatában dr. Kovács Jenő
is megnyitotta a licitek de a Kelet he
lyén ülő svéd játékos a kontra után a
pikk szín felülijeikével erőt mutatott és
végül a svédek 6 kört játszottak.

mert különleges elosztási értékei van
nak. Ilyen esetben pedig az aduinditás
lehet célszerű, (: A játékosok zöme
Kelet lapjából vagy treff figurával, vagy
a partner által licitált körrel támadott
volna.:)
A felvevő kézben ütött aduval és
treffet játszott. Vinkler most már könynyen áttekinthette a helyzetet és ismét
adut hivott. A felvevő erek után csak
9 ütést szerezhetett.
Flodquist treff K indítására Kovács
Lászlónak nem voltak gondjaL
A Budapeat-Stockholm mérkőzésen
Faragóék kontra nélkül ‘elengedték* a
3 kör felvételk de ez csak 2 IMP-be
kerülk mivel a Landin-Jannersten pár
csak 2 pikket licitált és 10 ütést szer
zett.
3.
Változatos és magyar szempont
ból nem különösebben dicséretes ered
mények születtek az alábbi kiosztásban:
♦
♦
♦
+

AD
KB
K94
B 109 832
f
*B 86
k
*94 3
♦ D10 763
+75
K10 7
A 865
AB 5
AK4

2.
Vinkler kitűnő ellenjátéka tette ér
♦ 95432
dekessé az alábbi kiosztást:
*D 1072
♦ 82
♦ A KB 4
4* D6
V A8 7
♦ A 765 3
♦
+ 5
♦
♦
*5
É
*763
+
» K10962
Ny K
* D
» D9842
D
♦ KB10
A licit a magyar pár részéről:
+ D7
+ A KB986
♦ D10 9 82
DÉL
ÉSZAK
V B543
Ottlik
Kovács.
♦ 1treff*
lszan**
+ 10 43 2
2szan
3treff
3kőr
4kőr
A nyílt teremben a licit igy alakult:
4 pikk
6treff
ÉSZAK KELET DÉL
NYUGAT
6szan
lkáró
2pikk

2treff
3treff

4pikk

2kőr

Vinkler, Kelet helyén, felismerte, hogy
az ellenvonal a nyilvánvalóan gyenge
figuraerő ellenére azért licitált gémek

♦ 17 pont felett
xx

4 magasfigura
Kovács László az ismételt és longőrt
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igérö treff licitjével legalább 6 treff ütéat
ígért és miután maga vállalkozott szlemre, további íiguraértékeket sejtetett, ezért
Ottlik nagyszlemre is vállalkozhatott vol
na. (Mint utóbb kiderült, ehhez a treff
D-nek esnie kellett.) 6 szánt játszottak
Flodquisték ia.
Ezzel szemben a Stockholm-Budapeat
mérkőzésen Wibron bátran belicitálta a
7 treff végkontraktot, mig a Kovács J.Proniewicz pár érthetetlenül 3 szánnál
megelégedett'

aült el viszont az ún. texas-konvenció
- mint általában - (a Szerző megjegy*
zése) Faragóéknál, mivel Kelet 3 kőt
licitjét Berentei 3 pikkel 'korrigálta*,
éa Észak kontrája után 900-at irt a
stockholmi csapat. Igaz, a 3 pikk in
dítás után az alig licitálható szlemmel
szemben még ez is kitűnő üzletnek bi
zonyult volna, miután az É-D vonal
beliben volt
5. Furcsa eredmények születtek az
alábbi kiosztásban:

4.
A bátor védekező licitek helyessé
gét dicséri az alábbi kiosztás:
♦

AD9

2

* KD8
♦ A K 109
♦ 854

4»K

e

44B9 4

w
Ny

♦ DB7432
+ D6 2

^

U

K

#10STff543
V 10 7 5
♦ 5
+ B 9

4b B 2
632
86

4* A K 10 73
Dél helyén Ottlik, Észak helyén Ko
vács L. játszott a nyílt teremben. A
licit - bár hosszas töprengéssel járt elég tömör volt.
DÉL
2treff
4pikk

ÉSZAK
4 treff
6szan

A zárt teremben viszont Kelet helyén
Kau/mann a modern bridzs szellemében
2 pikkel nyitott így azután itt a licit
menet még rövidebb volt, mivel Dél in
fonnációa kontrájára Észak 3 szánnál
zárta a licitet
Eredmény: 13 IMP a magyar csapat
javára.
A Budapest-Stockholm meccsen is
kihasználták a Kelet-Nyugat vonalon
ülő játékosok a manshelyzet előnyeit
A nyílt teremben Landin. Kelet helyén.
3 pikkel indított. Kovács Jenő paszszolni kényszerült é s Proniewicz vál
lalkozott a 3 szán felvételre. Fordítva
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79 6 3

*4*85 J

44 A
♦

r

T jL
J 8 ®5,4
♦ D8 7 4
» A 9 6
♦ KD7
4*642

c
N_

K
D

<I»K105 2
* D
♦AB10932
4*97

♦ B
4 4 K 10 85432
♦

-

4* AKDB10
•Látott lapokkal* Észak-Dél vonalon
6 kört kell játszani, melynek eldöntése
szempontjából csak a kör figurák hely
zete okozhat problémát
Ezzel szemben a svédek 'eltűrték*,
hogy a Kertes-Vinkler pár 5 kárót
játsszék, de a Kovács-Ottlik pár sem
tett kísérletet a kör szlem irányában.
Az eredmény igy is 11 IMP volt ja
vunkra.
A másik találkozón a Cziffra-Herczegfalvy pár 6 káróval védekezett az
5 kör ellen, mig svéd ellenfeleink 5
pikket licitáltak Dél 5 treffjével szem
ben, amit Faragó dr. megkontrázott. Az
eredmény itt 5 IMP volt Budapest csa
pata javára.
összegezve: Biztató kezdés a magyar
bridzsezők 1971. évi nemzetközi sze
repléseihez. Bár ilyen sikeres lenne a
folytatás, különösen Athénben, az Európabajnokság alkalmával!
Dr. Vég Tibor

A.

«!►AB72
f f A 10 8 3
♦ K10
+ AK3

A legjobb játék a pikk K éa pikk 10-ea
lehívása I

£

«h
♦
♦
+

D
KD103
B9
DB982
D4

A felvétel: 6 pikk.
Ny. s kör K-al indul. Hogyan jétazané
a felvételt?
b.

♦
ff
♦
♦

95
10 7
KDB864
AD3

£
Ny
♦ KD108
f f AB8 4
♦ 10 2
4» B75
A licit:
d£ l
n yugat £ s z a k
1káré
lkőr
2káró
2azan
3szan

Mintán kiderül a 4-1-es adu, a fen
tebb leirt játékot választjuk.
1. Ha Ny-nál van a 4-es pikk, a
parti a káró ász helyzetétél függetlenül
teljesitheté, miután Kelet a második ká
rót üti és kért hiv (a legjobb!), azt
kézben lopjuk és addig hívjuk a kárót
amíg Ny nem lop. Ha lop, felüllopjuk az
ásszal és aduval kézbe jövünk a magas
kárókért
2. Ha Keletnél van a 4-es pikk és
van legalább hárem kárója, a felvétel
teljesitheté, ha a káró ász Nyugatnál van.
Feltételezzük, hogy Nyugatnál van a káró
ász, és a második kárét üti:
ff
ff
♦
+
*
*
*
+

kelet

Ön Ny.helyén a pikk O-val
indul
(ami ígéri aK-t, de tagadja azészt).
Kelet a pikk 2-est teszi, ami negatív
jelzés. Dél a 7-eat helyezi az ütésbe.
Hogyan folytatná az ellenjátékot?
M e g o l d á a :

A.
A felvételt a 4-1-ea aduelosztás ve
szélyezteti. Ezesetben két aduzás után
O-nek, miután a veszté kért treffre el
dobta. ki keik hajtania a káré ászt

4
KD765
A65
B987

AB72
A 1083
K10
AK3
£

Ny

K
D

dk
ff
♦
+

♦
dk
♦
♦

9865
42
743
10652

KD103
B9
OB982
D4

Ha kér dámát hiv, magas az asztak
ha treffet hiv kézben lopjuk, káróra kért
dobunk, majd keresztbe lopjuk a partit
Ha Keletnél van a káró ász, a felvétel
csak akkor teljesitheté, ha legalább
4-es kárója is van.
Ha Keletnek csak két kárója van a
négyes adu mellett, a felvétel teljesít
hetetlen.
Aki az elsé két aduzás során fel
használt egy magas asztali figurát, a
felvételt csak akkor tudja teljesíteni, ha
Keletnek négyes kárója van, ugyanis
ekkor a káró ász ütés után kér hívás
jón, amit kézben figurával kell lopni!
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B.
A pikk A-B a jelzés után biztosan
Délnél van. A treff K is a 2 szán licit
miatt. A felvétel csak akkor buktatható,
ha partnerünknél a káró ász mellett ta
lálunk egy kór figurát is.
Ebben az esetben is csak a kór B!
hívás vezet eredményre, mert ekkor
iCelet a káró ász ütés után kór D. kis
kórt hiv, es beim passzoljuk Dél kilen
cesét! Kis kór hívás nem vezet ered ményre, ha Délnél van a kór kilences!
A teljes kiosztás:

4» KD108
44 AB8 4
♦ 102
4* B75

41 95
44 10 7
♦ KDB864
4* AD3
É
4b 6 4 3 2
Ny K
* D63
D
♦ A73
4. 104 2
4* AB7
44 K952
♦ 95
4* K9 8 6
Linczmayer Lajos

02DMKgQ'üSL
A júniusi versenyben az állva ma
radt Csepeli-Dumbovich pár ellenfele a
Dr. Márton-Ihrig pár.
Két olasz licitrendszert játszó pár küz
dött egymás ellen. Márton-Ihrig módo
sított nápolyi treffet játszik.
1 Osztó: É. ÁlL mans.
♦ 3
4»ADB1065
44 KDB
„
„ 44 10853
♦ A863 Ny" K
♦ 4
4- 9654 2
4* A8
D

Dumbovich

-

lszan
3kőr
4kőr

D

Márton

-

2treff
2szán
3szán

É
Csepeli
lkáró lpikk
2kőr
3pikk

É
lkáró
-

Ihrig
kontra
2 pikk
3pikk

Értékelés;
4pikk
3píkk
2kór

Dumbovich

Csepeli
lpikk
3kőr
4szán

3káró
3szán
Márton

Ihrig
lpikk
3kör
4kőr
Spikk
6káró

2treíf
4káró
4szan
5szán
6kör
Értékelés:
7kőr
6kór
6 káró
4szán

20
13
12
10

4kór
5kőr
5káró
5azan

10
7
6
5

MBGJBLBNT!
20
8
7

3kór
2treff
3treff

5
6
5

A parti problémáját Ny-nak kell meg
oldani, de ez egyik játékosnál: sem
sikerült.
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2. Osztó: K É-D beli.
4*54
4* AB92
44 7 6
M „ S4AKD910
♦ AK9853 Wy' K ♦ B2
4* AK9
4*63

A Kőris utcában kapható egy 12Ö0
leosztást tartalmazó licitfeladvány-gyüjtemény. Komputerértékelés, a világbaj
nok Dallasi Ászok kiadványa,
összehasonlíthatja rendszerét a 'menők
kel*. Ára: 50,- Ft, ezért egy évig szó
rakozhat.
Még ma vegye meg, mert korlátozott
számban kapható!

Márton

Á llás;

Dumbovich - Csepeli 10
Márton - Ihrig
13
A 7 tőr nehezen licitálható. Csepeli
nehéz helyzetben van a 3 szán után.
A 4 szán mennyiségi licit és nem ászkérdés. A leghelyesebb a 6 tőrre ug
rás részéről.
Ihrig a nagyszlemkísérlet után önálló
színével megpróbálhatja a nagyszlemet
3. Osztó: D K-Ny beli
*D B 10853
*K 9
♦ KB9 2
M ^ * A10 6
♦ 65
INy" K ♦ A 74 2
+ 6
*f* D985
Dumbovich
passz
1tőr

Csepeli
1treff

Márton
passz
lkőr
3pikk
4pikk

Ihrig
lkáró
lszan
3szan

passz
lkőr
3 káró
4 szán
6káró
Értékelés:
6káró

Ihrig

1 treff
lpikk
3 kór
5 treff

20

Dumbovich - Csepeli 25
Márton - Ihrig
53
A 3 káró indulás tökéletes beliben Ny
lapjával, 7 ütést ígér! Csepeli 4 treffjére
a 4 kör szingli treffet mutat Ezek után
érthetetlen Csepeli 5 káró licitje.
Ihrig igen helyesen elkerülte a szán
licitet és miután pikk és kör licitet adott,
Márton joggal kisérette meg a szlemet
5. Osztó: É É-D beli.
*K 64
*D 5
*A D 86
IC10 9 7
♦ K73 Ny- K ^ A862
+ B42
+ D63
Dumbovich

20
10

lkőr
2kőr

6
2

Csepeli
passz
lszan

1treff
Márton

Állás:
Dnmbovich - Csepeli 16
Márton —Ihrig
33
4. Osztó: Ny

Áh. beli.

*65
+A 874
*42
vj r * A K :D 3
♦ KDB98754 Ny*K ♦ A 2
+ 2
+B 103

Dnmbovich
3káró
4kőr

9

Á llá 8:

Értékelés:
4 pikk
3 pikk

5káró

Csepeli
4treff
5 káró

Ihrig
passz
2kőr
3szan

lkőr
2szan

Csepeli 1 szán licitje 11 p-ot Ígér
egyenletes kézzel.
Ihrig 2 kör licitje maximális passzt
mutat kör segítséggel. Ny lapjával a gém
esélye olyan minimális, hogy további
kísérletet nem érdemes tennie. (A 2
szán kéri a^rővid szint)
Értékelés:
2kőr
lszan
3kőr
2azan

20
16
12
8
109

ó. Osztó: K

K->Ny beli

♦ KB9 76
*A K D M „
♦ A54
Ny" K
+ K2

D

áh AD108
*3
♦ K10632
+ D83

Dumbovich

Csepeli

lpikk
3szan

passz
2káró
6pikk

Márton

20
18

5pikk
5káró

18
11

61
73

Dumbovich 3 szán licitje 21-24 pon
tot igét 5 pikk + 3, 3, 2 elosztással.
Márton licitjei mesterségesek. Ihrig
2 szan-ja 0-2 ász + adu magasfigurát
ígér, a 3 káró tagadja a treff fogást, a
4 káró két adumagasfigurát, az 5 kör a
treff dámát ígéri.
(A 6 pikk különben bukhatatlan, ha jól
adjuk a treff expasszt Ugyanis, ha az
ellenfél elmegy a treff ásszal, a treff
dámára van egy káró dobás, ha nem
megy el. akkor körre a treff felvehető.)
7. Osztó: D Ált beli.
Dél 1 pikket indul.
♦
**
♦
+

D10 9 3
KD2
M r
AK7
Wy
K3

D

Dumbovich

lpikk lszan
3szan
110

*
90
♦
+

52
A 63
D4 3
B 10 9 64

É

Csepeli

-

2szan

2 szán

Értékelés:
3szan
2szan

20
5

3treff

5

81
93

Azon ritka eset fordult elő, hogy a
két pár licitje megegyezett. (Első eset!)
Mindkét Nyugat helyesen értékelte a
kettős pikk fogását.

Állás:
Dumbovich - Csepeli
Márton - Ihrig

Ihrig

-

Dumbovich - Csepeli
Márton - Ihrig

Értékelés:
6pikk
5szan

É

Állás:

Ihrig
lpikk
2szan
3káró
4 káró
5kőr

2pikk
3treff
3pikk
5tteff
6pikk

Márton

lpikk lszan
3szan

8. Osztó: Ny Ált man8.
áh A D10 6 53
K92
*K 6
„ „
ADB85
♦ 542
Ny*K ♦ 3
+ 42
+ A 10 9 8
Dumbovich

Csepeli

2pikk
3szan

3káró
4pikk

Márton
passz
2treff
3pikk
4pikk

Ihrig
lkőr
3kőr
3szan

Értékelés:
6pikk
20
5pikk 10
6kőr
17
5kör
8
Dumbovich 3 szán licitje a pikk AD-át
Ígéri. A kör király felderítése viszont el
maradt.
Márton 2 treff licitje Drury konvenció

Végeredmény:
Dumbovich - Csepeli 91
Márton - Ihrig
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S U P A P E S T V EG V ESPA R O S B A JN O K SÁ G
----------------------------1971. V. 6. - VI. 3 .------------------------------A Budapesti Bridzs Egyesület meg
rendezésében 1971. június 3-án befe
jeződött a május 6. óta 4 fordulóban le
bonyolításra került Budapest Vegyes
páros Bajnokság. A verseny első 3 for
dulóját a MOM kultúrházban, míg a ne
gyedik fordulót a Kőris utcai helyiség
ben rendeztük. Az első forduló kelle
metlen befejezése után a szellős és
tágas Kupolateremben igen kellemes
körülmények között mérhették össze
tudásukat a versenyzők. A második,
harmadik és negyedik forduló ültetési
rendje a közismert kiemelési tábla sze
rint (a versenyzők nagy részének elé
gedettségére) történt. (A rendszert elő
ször a svéd-magyar párosverseny utol
só fordulójában alkalmaztuk. - a tudó
sító.)
A négyfordulós versenyt teljesen meg
érdemelten a végig kiegyensúlyozottan
szereplő Szalai házaspár nyerte. Szalayné ragyogó felvevő és ellenjátékokat
produkált, partnerét pedig nem kell be
mutatnom a hazai bridzskedvelőknek.
A második helyen az első két forduló
után élen álló Or. Makádiné-Kertes pár
végzett. Tudásukat már régóta ismerjük
és csak ezért nem tadták jobban meg
szorítani az első helyezettek mert az
utolsó fordulóban 50 X alatt végeztek.
A harmadik helyért óriási küzdelem
folyt a Győryné-Mátéffy és a GyőryBinder pár között. Az utolsó forduló az
első fordulóban még 20. helyen álló
Győrynéék ■mellbedobásos* győzelmét
hozta.
A legjobb ifjúsági vegyespár cimét
a Rimányi-Kerényi pár nyerte (illetve
megvédték a címüket). Az utolsó for
dulóban egészen kiválót nyújtottak, de
a verseny egészét tekintve is megér
demelték helyezésüket. (Ha Kerényi
Géza kicsit higgadtabban játszana, jobb
eredményeket is elérhetnének!)
Nagy csalódást okozott a hetedik he
lyezett Gundei-Zánkay pár, akik mind a
négy fordulóban rendkívül halvány tel
jesítményt nyújtottak.

Meglepetés az első fordulóban a
Zwada- Dr. Csák és a harmadik fordu
lóban a Kimár-Osskó pár győzelme.
Három igen tehetséges fiatal lány ki
tűnő játékára figyelhettünk még fel:
Rimányi Lili, Topolyi Magdi ésiWelker
Ottóné. Teljesítményükhöz gratulálunk!
A verseny végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15..
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Szalai hp.
Makádiné-Kertes
Győryné-Mátéffy
Binder - Győry
Rimányi-Kerényi
(legjobb ifj.)
Beöthyné - Blanc
Gundel - Zánkay
Zwada - Csák (ífj.pár)
Kimár - Osakó
Debreczeni hp.
Topolyi - Miszlay

2177 58,5%
2100 56.5%
2063 55,5
2062 55^4
2041 54,9

Szikszayné - Serfőző
Bornemissza hp.
Nagy hp.
Kerekesné - László
Ferenczy - Tímár
Somogyváriné - Suda
Kovács hp.
Németh - Hajdú
Wbiker - Welker
(ifj. pár)
Fekete-Kabay(ifj.pár)
Jakubovica hp.
Kürthy bp.
Prinez bp.

1956 52,6
1945 52,3
1933 52.0
1929 51,9
1928 51,8
1923 51,7
1921 51,6
1904 51,2
1003 51,2

2021 54.3
2000 53,8
1974 53.1
1964 52.8
1962 52,7
1959 52,7

1900 51,1
1899 51,0
1890 50.8
1861 50,0

Szappanos Géza
111

Az 1971. éri i/B . osztályú párosbajnokság
végeredménye

1. Bártfay - Rázsó (108)
+268
2. Gabos-Kovács Z. (102)
+225+
3. Dr. Cziffra-ifj.CzifTra-Palócz
(101)
+195
4. Sváb - Dr. Szikszayné (117) +162
5. Dr Kende- Rónaky (104)
+155
6. Kerényi - Kerényi (128)

+128

7,
8,
9,
10,
11,
12,

Dr, Márton-Ihrig (130)
+103+
Szalayné- Vájna (120)
+ 89
Tarnay - C siszár (113)
+ 67
Kovács - Rajkányi (123)
+ 60+Sebé - Sebé (124)
+ 29+
Bornemissza hp.-Dr, Verebélyi
(105)
+ 21
13, Béda - Virágh (115)
+ 21
14, Pauncz - Gyenes (119)
+ 4

15, Horváth - Csóka (106)
+ 4
16, Jánosiné - Keresztúri (132) + 3+
17, Markos - Volly (126)
- 9
18, Székely hp. (131)
-1 1 +
19, Dr. Takács-Takács (111)
- 26
20.. Németh J.-Nagy E. (109)
- 30
21, Dr, Toron - Dr. Szepessy (127)-48
22, Dr. Szikszay-Aradszkyné(128)-66+
23, Szabó-Pallós (129)
- 7)+
24, Jakubovics hp. (110)
-88+
25, Gács - Győry-Dr.lgali (103) - 88
26, Frey - Szántó (125)
- 94
27,
28,
29,
30,
31,
32,

Bálint - Drasnyi (107)
Dániel - Forst (116)
Fülöp hp.-Csendes (112)
Antos - Holyinka-Kábái (121)
Nagy hp. C114)
örtel - Jung (118)

- 97
-103
-153
-216+-238
-249+-

Kiesett 6, feljutott az I. o-ba 6 pár.

NAGYVÁRAD 9979.lV .2 9 .-V Ji.
A nagyváradi bridzaklub, valamint
Szentpéteri János bácsi fáradhatatlan
szervezésének eredményeképpen elég
nagy mezőny gyűlt össze Nagyváradon
a Klub alakuló versenyén. Félix-fürdőn
a gyönyörű fürdőhelyen igen kellemes
körülmények között ülhetett le a 16 csa
pat április 29-én. csütörtökön a ver
seny kezdetéhez.
A résztvevő csapatokat kiemeléssel
4 csoportba osztották. A küzdelem óriási
meglepetéssel indult. A Zánkay-Herczegfalvy; Cziffra-Szász összeállításban fel
álló csapat 16 leosztásban 13-7 arányú
vereséget szenvedett a Bukarest IV.
csapatától.
A selejtezőkből 100 %-osan csak
Bukarest I. és a NIM-Bublk csapata
került tovább. A legjobb 8 közé meg
lepetésre 3 nagyváradi és csak 1 bu
karesti csapat került be. Pénteken már
egyenes kieséssel folytatódott a ver
seny. Az elődöntő párosítása a NIM112

Bubik csapatának kedvezett, hiszen
Zánkayéknak Bukarest első csapatával
kellett mérkőzniük. Az első 12 leosztás
ban a bukarestiek 24 pontos előnyre
tettek szert, de az utolsó 4 leosztás
Budapest I. 25 pontos győzelmét hozta.
A döntőben az egész versenyt jó for
mában végigjátszó ‘bubik* magabiztos
san 50-7 arányban győztek Budapest I.
ellen.
Május 1-én reggel ültünk le a páros
verseny kezdetéhez. A délelőtti forduló
után a Zánkay-Herczegfalvy pár 2 pont
tal vezetett a Dr. Csák-Szappanos pár
előtt. A mezőny hátránya közel 40 pont
volt. A délutáni, mindössze 22 leosziá8os fordulóban mindkét pár *lebetlizett»
és a 7. 8. helyen végeztek.
A verseny a romának egyértelmű
diadalát hozta, hiszen az első 6 közé
csak az Antos-Holyinka pár tudott be
kerülni. Óriási csalódást okozott a

Dr. Cziffra-Szász pár. akik csak a 26.
helyen végeztek.
A párosveraeny végeredménye:
1. Heitani-Munteanu
(Bncu resti)
2. Vasilla - Ciaicovsci
(BucuresU)
3. Holylnka - Antos
(Budapest)
4. Chis - Abrudan
(Oradea /Nagyvárad/)
5. Gehazzini- Fagaraseanu
(Bucuresti)
6. Szabó - Seregi
(Oradea /Nagyvárad/)
7. Dr Zánkay-Herczegfalvy
(Budapest)
8. Dr Csák - Szappanos
(Budapest)
9. Ohlei - Oulei
(Oradea /Nagyvárad/)
10. Stanescu - Giosanu
(Bu curesti)

686
674
673
667
666
648
647
644
640

4* D9xxx
¥K x
♦ KBx
4* DBx

639

A B 10 xxx
Axx
A 10 9 8

É
N E „
n
U
4)1 Ax
V Dxxxx
♦

♦ KB 10xxx
♦ D10 9xxx
+ K

X

ÉSZAK
3kőr
passz
6kőr

XA* 1 kárt llcll legalább b-ee zárt aziat
‘«*t *• kéittezl a MF-t.
“ A 3 tzell azt. logáekáidáa. de Kaiét

KELET DÉL
NYUGAT
passz
passz
táró*
lpikk
passz 3treff**
3pikk
passz 4szan
5káró
passz 5pikk
4* xx
XX

♦ A Bxxx
+ K xxx
* A KDBxx
É
*A D x
Nv
K
♦ KDx
N yK
4. D
u

*9x
^B 9xx
♦ 10 x
4* AB109x

10 x x
* K 10 8 x
4 xxx
||| x x x

4> xxxxx
K-Ny beliben.
Li ci t :
DÉL
NYUGAT
passz 2pikk
Skőr
passz
passz passz

Licit :
ÉSZAK
passz
passz
passz
passz
körpassz

V

Két emlékezetes és érdekes leosztás
a csapatelődöntőből:
♦
qp
^
Jf.

Partnerem Dr. Csák Kálmán úgy
döntött, hogy inkább megpróbálja telje
síteni a-6 kört, minthogy megkontrázza
az 5 pikket. (A zárt teremben az AntosHolyinka pár 5 pikkx -2-t játszott.) In
dulás a pikk K, amit partnerem azon
nal elvett az ásszal és kézből trellet
dobott. Kór impassz, majd aduzás, két
szeri kárólopás és az asztali pikk el
lopása után az asztalról kis treffet hí
vott, 8 ezt kiengedte, majd terített.
(A felvétel csak a'treff király indulás
ra bukik.)
A másik partiban a kővetkező licit
menet után játszottak ellenünk 5 pikket.

KELET
4 pikk
5pikk
korpássá

K-Ny beliben.
Kis pikkel indultam, amit a felvevő
ütött az ásszal és káró királyt hivott.
Ezt partnerem elvette az ásszal és
adut hivott vissza. A felvevő, látva ne
héz helyzetét, még háromszor aduzott,
majd kór Á, kór D-t játszott. A D-t
kihagytam és a kővetkező hívásban
ütésbe kerülve kis kárót hivtam. Ezzel
feloldottam partnerem szükségszerű beszoritását, hiszen a kezemben lévő káró
9 tartja az asztali 8-at és Kálmán nyu
godtan eldobhatta volna a bubit. A fel
vevő is látta ezt a helyzetet, és bubi
lmpasszt adott, amire a felvétel elbukott.
(A zárt teremben a mieink 3 ezan+2-t
teljesítettek.)

azl hitte, bog r kózbe.zóllal. 2 IzelTel tM . licit jeleatáaéL)
, , eltázeeztette a zálaegL ISaJaoa. el- Ngogal 5 pikk llcttjáf* Kelet eleteeágtta
k l n t e e azl a hibái, hozz at.ákázdez- a . erta azleeuaeuet.
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Egészében véve nagyon kellemes és
viszonylag olcsó verseny volt. A ver
seny rendkívül pontos szervezésében
óriási szerep jutott Csórik János és
Kakas István nagyváradi sporttársak
nak. akik többek között vállalták az
utolsó buszt el nem érő teljes mezőny
többfordulós hazafuvarozását. (Csóriknak például 4 alkalommal kellett viszszatérnie.) A verseny színhelye rend
kívül szép és strandja nagyon kellemes
pihenési lehetőségeket biztosított a
résztvevőknek. Szentpéteri János bácsi
fáradhatatlan munkája biztosította a ver
seny gördülékeny lebonyolítását.

A verseny legszebb és legsportszerübb jelenete volt, amikor Holyinka Pé
ter a párosverseny során a csapat
döntőben játszott lapokat vette ki a tok
ból és azonnal zsűrit hivott, hiszen
számára nem lett volna probléma a
háromimpasszos kisszlem belicitálása.
Reméljük, hogy a minden évben má
jus 1-én megrendezésre kerülő verse
nyen az elkövetkezendőkben még több
budapesti és talán vidéki versenyző is
részt vesz.
Szappanos Géza
KVÍZ UI FORMÁBAN

Mi a különbség a jó bridzsező és a
kiváló között? Lényegében az, hogy a
kiváló játékos gondolatmenete rendsze
rint egy lépéssel messzebre jut, mint
a jó bridzsezőé.
Ez a kviz, amely 6 problémát - 3: fel
vevő - és 3 ellenjáték problémát tar
talmaz, éppen ezt a különbséget kivánja
bemutatni. A megoldásoknál ön látni
fogja, hogy a jó játékos hogyan játszik,
és hogyan a kiváló. Számítson 5 pontot,
ha a feladatot «jól», és 10 pontot, ha
'kiválóan* oldotta meg.
Ha olyan megoldást talál, amely sem
nem jó, sem nem kiváló, akkor - ki
tudja? - lehetséges, hogy Ön szuperklasszis, ahogy ezt mindig ia tudta ma
gáról. De kérjük, hogy ezért ne számit són egyetlen pontot sem !
1.
Észak: «t K43
♦ A KB 10 65
♦ K4
♦ K4
Dél:

♦ A B 10 9 8
♦ 93
♦ ADB10
+ AD
Robberbridza. felvétel 7 szanzadu.
Nyugat a treff bubival indul, hogyan
játssza a nemes színeket?
2.
Észak: é t K 3 2
♦ 54
♦ AB 10 9 7-6
*65
114

Dél:

ét
ét
♦
♦

A 10 8
A DB 10
K5
A K 73

Csapatverseny, felvétel 6 szanzadu.
Indulás a treff dáma, hogyan játssza a
partit?
3.
Észak: é t A964
♦ 32
♦ A B9
♦ AKB2
Dél:
* DB 10 8 7
♦ KD
♦ 87654
+ 3
A licit (K-Ny beliben):
NYUGAT ÉSZAK KELET
DÉL
passz
Itreff
3kőr
passz
passz
kontra
passz
4pikkpaaaz
passz
passz
Indulás a treff hetes,
ön üt az Á-azal éa a kör 2-eat hivja.
Kelet üt az Á-val éa visszahívja a kört.
Nyugat nagy-kicsit dob. ön most a pikk
dámát hivja. Kelet üt a királyával miután
ön lmpasszt adott, majd visszahívja a
szint. Nyugat mindkétszer ad. Hogyan
folytatja a játékot?
4.
Észak: é t A
é t KDB9
♦ A KB 105
♦ 632

Kelet:

A licit (robberbridzs, K-Ny beliben.
É-D-hek 60 részirása van):
DÉL NYUGAT ÉSZAK KELET
ttreff passz
lkáró
passz
3treff passz
3szan
passz
4treff passz
4kőr
passz
5káró passz
6treff
körpassz
Most viszont Ny helyén ül ön és a
kör bubival indul, a felvevő kézben üt
a királlyal, partnere a 2-est teszi az
ütéshez. A felvevő lehívja a treff ászt,
erre Ön pikket dob.
Figyelemreméltó gondolkodás után a
felvevő a pikk királyt hívja, ön nyo matékos felszólításunkra kicsit tesz az
ütéshez. Partner a 3-ast adja. A fel
vevő a pikk 6-ossal folytatja, amit Ön
megüt, partnertől jön a 9-es. Most ho
gyan tovább?
(A megoldást a következő szám
ban közöljük.)

♦ BIO
♦ 10 765
♦ 84 32
4* A 85
A licit (szkórhelyzetérdektelen). Pá
ros verseny:
ÉSZAK KELET DÉL NYUGAT
lkáró
passz lpikk
passz
2kőr
passz 2azan passz
3szan
passz
passz
passz
Ön most Kelet helyén ül. Nyugat a
treff dámával indul, ön megkéri a színt
a 8-as8al és a felvevő üt a királlyal.
Majd kört hiv, üt a királlyal az aszta
lon és folytatja a szint a dámával. Part
nere üt az ásszak és kihívja a treff bu
bit. Hogyan játssza az ellenjátékot?
5.
Észak: ♦
V
♦
+

ZfClapjai
jéJÜaZjúliusi
Jt licitmérkőzéshez

AB 7
10 3
10 6 5
AB975
Kelet:

♦ 86
♦ AB42
♦ KB9
♦ KD102
A licit (É-D beliben) párosversenyen:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
4pikk passz
pasaz.
kontra
passz 5kór
5pikk
kontra
passz passz
passz
indulás a kör király.
A 2. ütésnél Ny a kór hetessel foly
tatja és ön üt az ásszaL Dél a kör
9-est, majd az 5-öst adja, hogyan foly
tatja az ellenjátékot?
6.
Észak:
♦ D105
♦ AD3
♦ DB876
♦ 10 3
Nyugat:
♦ A8742
*81094
♦ K93 2

1. Osztó: É.

Ált. mans.

♦ A D B ♦ D1093 ♦ A 8 H A 976
2. Osztó: K. É-D beli.
♦ 764 ♦ A KB 10 76 * 9 4 .6 5 3
3. Osztó: D. K-Ny beli.
♦ AK76 ♦ A6 ♦ A K Ö S + AK4

♦

4. Osztó: Ny. Ált, beli.
75 ♦ A B 862 ♦ 10 7

4* K853

5. Osztó: É. E-D beli.
É. 2 pikkel indul (gyenge).
♦ A 8 ♦ A D85 ♦ A72 4» AK95
6. Osztó: K K-Ny beli.
♦ AD6 3 ♦ K976 ♦ - 4.A K 1053
7. Osztó: D Ált beli.
Dél 1 körrel indul.
♦ A 82 ♦

1082 ♦ D7 4^K B 853

8. Osztój Ny.
♦

K 9642 *

Ált mans
10864 2 * 3 + A 7
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A Budapesti Bridzs Egyesület az
alábbi feltételek és szabályok szerint
írja ki 1971-72-es csapatbajnokság
ve' senyét. Elöljáróban leszögezzük, hogy
az Egyesület a csapatbajnokságot ver
senysportnak tekinti! A kiírás két fő el
vet tűzött célul: az egyik, hogy a ma
gyar venenybridza nívóját emeljük, a
másik, hogy a magyar versenyeken
szinte polgárjogot nyeri fegyelmezetlen
versenyzést - etikátlan magatartást kiküszöböljük.

m

m

m

Akik a csapatbajnokságra az alábbi
feltételek mellett beneveztek, a követ
kezőket kőtelező érvényűnek tekintik.
A csapatbajnokságot 1971. szeptem
ber 28-29-i kezdettel, négy osztályban
rendezzük meg. Az I-I/B és a II.
osztályban a nevezési feltételeket az
előző bajnokság sorrendje alapján ha
tároztak meg. a III. osztályban a ne
vezés korlátlan.

i.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

o.

Góth
Kovács
NIM-I.
Kéri
Tamésay
Fészek
ISC Vég
Vágó
Makádiné
Beöthy
Matematikus
Kende
Debreczení
Jakubovics
NIM-Bubík
Mélyépterv A

I/B. o.
Szele czky
Bolgár
Petz
Turnovszky
Merza
ISC iinda
Perneczky
Somosköri
Keresztúri
Szikazayné
dr. Tóth
Csipka
Spartacus
Agócs
Szabó
Toron

A fenti csapatok a besorolásnak meg
felelő osztályba nevezhetnek.
A csapatbajnokságra bármely 6-9 ta
gú csapat nevezhet Az összes bene
vezett tagnak érvényes BBE tagsággal
kell rendelkeznie. A hatnál kevesebb
játékost nevező csapat nevezése ér
vénytelen, s ugyanez vonatkozik a ki
lencnél több személyt benevező csa
patra is. A játékosoknak az Egyesület
által rendszeresített tagkönyvvel kell
rendelkezniük, és tagdíjuknak az éppen
esedékes tárgynegyedévre rendezettnek
kell lenni Az I-I/B és a II. osztályban
a bariokság végső sorrendjében az utol
só 4 csapat kiesik és a következő év
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II. o.

III. o.

WitBnghnf
iSC Zempléni
Kozmovazky
Vlda
Matolcsy
Boncaik
Balássy
Kelen
Zsíngor
Kiss-Szabó
DUNA
Springer
Lendvai
Chemokompiex
Vegyterv
Andor

ISC Nikolita
Wélyépterv B
Olajlen
FÓM-lerr
Agroterv
Aloterr
Bén
MÜKI
Wellker
NIM-II.
Galántai
Kriston
Iparterv
Fáklya
Bezdén
Kristály
Törekvés
Uzdi
Földes
Ten-Mat
Tőrök
Zwada

ben egy osztállyal lejjebb jogosult indul
ni Az I/B második és a harmadik osz
tály végső sorrendjében az első négy
helyezett egy osztállyal feljebb jogosult
indulni a következő bajnoki évben.
A bajnokság nevezési határideje:
1971. szeptember 10—
i, vagy előbbi
postabélyegzővel ellátót^ Írásban be
küldött nevezéseket fogadunk el érvé
nyesnek.
Cim: dr. Bereniey Ernő, Budapest VI,
Liszt Femnc tér 10. III. 19.
Az időt vagy a feltételeket nem telje
siló csapat nevezését semmisnek te
kintjük - Így ez minden jogát elveszti
a kővetkező bajnoki évre is. Nevezni

csak a hivatalos, ún. ‘nevezési lap*
nyomtatványon lehet, - az összes rovat
kitöltése mellett. Ilyen nyomtatványt
minden csapatkapitánynak megküldünk,
de kapható a Kőris utcai versenyhelyiségben is bármelyik versenynapon. Ha
megváltozott néven kíván nevezni a
csapat, kérjük feltüntetni annak a csa
patnak a nevét is, akinek a helyén ne
veznek. A hely jogosságához a csapatkapitánnyal együtt 3 játékos, vagy lega
lább 4 játékos szükséges az előző csa
patból. Felmerülő probléma esetén az
Elnökség külön dönt egyes vitás ese
tekben.
1971. szeptember 21-én csapatkapitányi értekezletet tartunk Kőris utcai
helyiségünkben 3/4 6 órás kezdettel.
Minden csapatkapitányt nagyon kérünk,
hogy ezen jelenjék meg! Létre akarunk
hozni egy ún. Csapatkapitányi Testületet
(Cs.T.), melynek a tisztikarát ezen az
értekezleten kívánjuk megválasztani.
Tekintve, hogy ez a testület a csaknem
teljes versenyzői gárdát képviseli, úgy
gondoljuk, hogy ezen az új lehetőségen
keresztül ki tudjuk alakítani a vezetés
és a játékosok egészséges kétoldalú
kapcsolatát. A problémákat, a hatáskört
és a lehetőségeket a helyszínen ismer
tetjük. A csapatkapitányi értekezleten
ejtjük meg a részben irányított fordulóbeosztás sorsolását. Az egyes osztá
lyokba nem nevez' csapatok megüre
sedett helyeiért az úa. osztályozókat
szeptember 22-én rendezzük meg a
Kőris utcai helyiségben. Már most kér
jük az esetleg érdekelt csapatokat, gon
doskodjanak arról, bogy ezen a napon
hiánytalanul ki tudjanak állni a mérkő
zésre. Az osztályozó mérkőzések 32
leosztá sósak.
Nevezési dij: csapatonként 600,- Ft,
A nevezési dijakat legkésőbb az első
fordulóig rendezni kell. A második for
dulóban csak olyan csapatok vehetnek
részt, amelyek a nevezési dijat befi
zették. Ha egy csapat a III. fordulóig
nem rendezi nevezési diját, töröljük a
csapatbajnoki küzdelmekből és ered
ményéi visszamenőleg megsemmisítjük.
A verseny színhelye: a BBE Kőris
utcai helyisége. Az I. és I/B osztályú
csapatok részére a játéknap a kedd.

mig a II. éa a III. osztályú csapatok
részére a játéknap a szerda.
Az egyes fordulók időpontja_a lo j
vetkező:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

szeptember 2S-29.
október 5-6.
október 12-13.
október 19-20.
október 26-27,
november 1-2.
november 9-10.
november 16-17.
november 23-24.
nov. 30. - dec. 1.
december 7-8.
december 14-15.
december 21-22.
december 28-29.
január 11-12.
január 18-19.

A verseny rendszere: Körmérkőzés.
Egy mérkőzés 32 leosztásból áll. A
megszerezhető maximális győzelmi poní
20, a legkisebb: -5 győzelmi pont. V
győzelmi pont kiszámolás a irienieg ér
vényben lévő •■International Matcb Point*
(1MP) táblázat szonni történik Azonos
győzelmi pont esetén az IMP különbség
dönt 1la az IMF különbség is azonos
lenne, akkor az egymás ellen eléri ered
mény dönt.
A verseny díjazása: minden osztály
első három helyezett csapatát érem-dí
jazásban részesítjük a csapat létszámá
tól függően.
A verseny szabályai:
A versenyen a 'Nemzetközi Kontrakt
Bridge Verseny Szabályai* érvényesek
az alábbi, a speciális viszonyokra vo
natkozó kiegészítésekkel.
A verseny esedékes fordulóin a meg
jelenés kötelező. Bármely ok miat! ki
nem álló csapat ellenfele kötelea 1 órát
várakozni. Ezután a rneg nem jelenő
csapat igazolatlanul távollévőnek minő
sül. A verseny hivatalos megkezdése
17,46 óra, és befejezése 21,45. A hi
vatalos megkezdés utáni 5 perc késé
sért 5 IMP. minden további 3 percért
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1-1 további IMP büntetés jár. A ver
senyről való igazolatlan távolmaradás
első esetben -5 győzelmi pont, -100
IMP-vel történő igazolást jelent a tá
volmaradó csapat részére, míg a vét
len csapat részére +20 győzelmi pont
tal és +49 IMP-vel igazoljak a mérkő
zést A távolmaradó csapat ellen hiva
talból fegyelmi eljárást kell inditant A
második igazolatlan távolmaradás kizá
rást von maga után. A versenyből ki
zárt csapat valamennyi korábbi ered
ményét töröljük.
A mérkőzések elhalasztása: a mér
kőzés hivatalosan csak a főtomavezető
engedélyével halasztható el. A két játszó
csapat által történt megállapodás alapján
mérkőzést elhalasztani nem lehet A
mérkőzés halasztását kérő csapat ké
relmét kellő indoklással a halasztandó
forduló előtti forduló előtt köteles a főtornavezetönek bejelentent Egyes igen
indokolt esetben a két forduló közötti
időben is benyújtható halasztás iránti
kérelem, de az indok nem kellő súlyos
sága esetén a halasztás nem adható
meg. Egy csapat a verseny alatt három
nál többszőr nem kérhet halasztást. Az
indokolt halasztás esetén a két csapat
kapitánya megállapodik egy megfelelő
időben. Ez nem lehet több, mint 2 hét
az esedékes mérkőzés után. Amennyiben
az időben nem tudnak megállapodni, a
főtomavezető kijelöl egy napot és eh
hez köteles alkalmazkodnia vétlen csa
pat is. Ha bármilyen anyagi teher merül
fel a halasztott mérkőzéssel kapcsolat
ban, ezt teljes egészében a halasztást
kérő csapatnak kell viselnie. A ver
seny utolsó fordulójára nem adható ha
lasztás! A távoliét itt mindenképpen
igazolatlan távollétnek számit és rá a
fentiekben leirt következmények a mérv
adók.
Minden mérkőzésről 2 db tökéletesen
kitöltött a 2 csapat Észak játékosa által
vezeteti és a 2 csapatkapitány által
aláirt scorelapot kell leadni. A leadá
sért a csapatkapitányok a felelősek.
Nem engedhető meg az a hibás gya
korlat, hogy csak a mérkőzésen győztes
csapat kapitánya adjon le acorelapok
vagy hogy ő adja le mindkét csapat
scorelapják A scorelap leadásának el
mulasztása a mérkőzés - 5 győzelmi
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pont - 100 IMP-vel történő igazolást
von maga után. Ha egy mérkőzésről
egyik csapat sem ad le scorelapot,
mindkét csapat a fenti igazolást kapja
a mérkőzésről. Ezek a büntető igazolá
sok utólag semmilyen szerv által nem
korrigál hatók. A scorelapnál az aktuáli
san játszó játékosok nevének a kitöltése
azért lényeges, mert a csapatbajnoksá
gért mester-pontokat lógunk kiosztani,
amelyek egy csapat játékosai számára
csak akkor adhatók meg, ha a mérkő
zéseken kellő százalékban szerepeltek.
Ez a százalék utólag kerül megálla
pításra.
Átigazolás: a csapatokba
csak a
verseny-kiírásban megjelölt adatokkal,
névszerint benevezett és a tagsági
könybe az illető csapatba bejegyzett
játékosok játszhatnak. Bármely csapat
ba benevezett játékos a verseny meg
kezdése után 1971. szept 28. másik
csapatba semmilyen indokkal nem iga
zolható át, akár játszott, akár nem az
átigazolás kéréséig a csapatban.
Ha egy csapat a verseny tartama alatt
bármikor hiányossá válik, a fötornavezetőnél írásban szabályosan nevezhet olyan
BBE tagsággal rendelkező játékost, aki
erre a versenyre más csapatba bene
vezve nincs. A kiírás csak azonos,
vagy alacsonyabb osztályba tiltja az át
igazolást. Alacsonyabb osztályból ma
gasabb osztályba az átigazolás lehet
séges. A hiány pótlására olyan játé
kost, aki a fenti szabályok alapján nem
nevezhető, még az ellenfél hozzájáru
lásával sem lehet szerepeltetni. Sza
bályszerűen be nem nevezett játékos
szerepeltetése esetén hivatalból meg
semmisítjük az eredményt és a mér
kőzésen elérhető győzelmi pontokat a
vétlen csapat javára írjuk. Ha egy csa
patban utólag derül ki hasonló szabály
talanság, a mérkőzés eredményét - 5
győzelmi pont - 100 IMP-re módosít
juk és az illető csapat ellen fegyelmi el
járást indítunk. Ha egy csapat a hiányát
nem tudja pótolni, első alkalommal az
igazolatlan távollétnek megfelelő sza
bályok szerinti büntetést kap, az eset
ismétlődése esetén fel kell adnia a
versenytl
Az Így visszalépő csapat eddigi öszszes eredményeit meg kell semmisíteni.

Ha egy csapat a verseny-kiírásban
megjelölt számú leosztást nem játssza le
hiánytalanul ( pL a befejezés előtt eltáTozik), a mérkőzést a rétien csapat
jarára kell Írni + 20 gy.p., + 49 IMP
mellett, mig a vétkes csapat - 5 gy p,
- 100 IMP-rel igazolja ezt a mérkő
zést A vétkes csapat ellen hivatalból
fegyelmit kell indítani és az eset ismét
lődése esetén ki kell zárni a további
versenyzésből.
A csapatmérkőzéseken a helyválasz
tás: a következőképpen történik. A já
tékrendben (sorsolás) előtt feltüntetett
csapatok az ún. Hazai Csapat, amely
az egész mérkőzés folyamán a nyílt
teremben É-D, a zárt teremben a K.-Ny
vonalai foglalja eL
A játék megkezdésekor a sorsolás
ban hátai álló, ún. Vendég Csapat já
tékosai kötelesek először asztalhoz ülni.
A zárt teremben csak 16 leosztás után
lehet játékost cserélni. A nyilt terem
ben oktávonként lehet cserélni. A nyílt
teremben a második oktáv lejátszásai
hoz is előbb a Vendég Csapat játéko
sai kötelesek leülni. 16 leosztás után
a Hazai Csapat köteles először asztal
hoz ülni, vonatkozik ez a nyilt terem
utolsó 8 partijának megkezdése előtti
leüiési sorrendre is, A Hazai Csapat
tovább játszó párjai a 16 leosztás leját
szása után kötelesek helyükön marad
va folytatni a játékot mind a nyilt, mind
a zárt teremben. Ugyanazon pár ugyan
azon pár ellen csak 16 leosztást játszhat
Egyeztetés csak 16 leosztás után le
hetséges. A két asztal közötti lapcserét
kizárólag az É-D vonalon ülő játékosok
végezhetik. A zárt terem játékosai nem
léphetnek be a nyit terembe, még ha
előbb végeztek ia. Játék közben a zárt
teremből csak a teremvezető engedélyé
vel lehet eltávozni. Az asztal fegyelmé
ért, a leülés rendjéért és a partik he
lyes lejátszásáéit az É-D vonal a fe
lelős.
A Nemzetközi Versenyszabályokban
és az üt közölt határozatokban megje
lölt szankciók alkalmazására és bün
tetések kiszabására csak a főtoműve
zető és helyettesek a terem vezetők jo
gosultak, ezért minden szabálysértés

észlelése esetén a terem vezető dönté
sét kell kérni! A játékosoknak nincs
joguk az alkalmazandó szankciókban
megállapodni, vagy a terem vezető hívá
sától eltekinteni, még közös megegyezés
esetén sem. Úgy gondoljuk, hogy ezen
a téren a közfelfogás és az uralkodó
álláspont jelentősen elmarad a helyestől
- ennek javítása érdekében, ha a fen
tieket észleljük, igen szigurúan fogunk
eljárni az ónitélkezőkkel vagy az ité lettől eltekintőkkel, tekintve, hogy a te
remvezető hívásának elmulasztása sem
mi mással nem magyarázható, mint a
fenti szabály tudatos áthágásával. Ilyen
esetben első alkalommal két hetes, is
métlődés esetén egy hónapos, harmadik
esetben a teljes verseny-periódusban
való eltiltást alkalmazzuk büntetésként.
Lassú játékért járó büntetés: tekintve,
hogy terem lehetőségeink időben kor
látozottak és ennek a kihatása minden
csapatra egyformán kell, bogy érvénye
süljön, a csapatmérkőzések 3/4 6 -kor
asztalnál ülve kezdődnek és pont 3/4 10
órakor végződnek.
3 /4 10 órakor minden játékot minden
csapatnak abba kell hagyni, az éppen
kézben lévő játszott kiosztást is törölni
kell és csak a 3/4 10-ig lejátszott és
a scorelapba bevezetett partik számíta
nak bele a mérkőzés eredményébe.
3/4 10 órakor a teremvezető össze
gyűjti az összes tokokat Az éppen kéz
ben lévő partit, a játékosok kötelesek
tokba tenni és a tokot haladéktalanul
és vita nélkül a terem vezetőnek átadat
E szabály ellen vétőkek renitenskedőket
és reklamálókat eltiltással büntetjük. 8
parti lejátszására az egyeztetéssel együtt
egy óra áll a játékosok rendelkezésére.
Ha egy pár úgy véli, hogy az ellenfél
indokolatlanul húzza az időt, haladék
talanul hívjon zsűrit Az egy óra be
nem tartása esetén az első 5 perces
túllépéséit nem jár büntetés. Az ezután
még játszó csapatok sárga figyelmez
tetésben részesülnek. A második 5,
vagy több percet késő csapatok piros
figyelmeztetést kapnak. Ha egy piros
figyelmeztetésben részesült csapat 5,
vagy több percet késik, az alábbiak
szerint büntetendő:
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I. 6-10 percig
10 matek pont
II. 11-15 percig
7 győzelmi p.
III. 16-20 percig
10 győzelmi p.
IV. 20 percnél nagyobb késésnél a ver
senybíróság szab ki a fentieknél
nagyobb büntetést.
A levonást a másik csapat jutalom
ként nem kaphatja meg. Ha egy m ér
kőzésen résztvevők a verseny utolsó
fordulóját játsszák, mindkét fél piros
figyelmeztetést kapottnak tekintendő.
Valamely csapat lassú játékért kapott
büntetéseinek összegeként 15 IMP, 3
győzelmi pontra, minden további 8 IMP
2 győzelmi pontra váltandó át.
Óvás: a teremvezetői döntés elleni
óvás (amennyiben a döntés megóvható)
a versenyt követő nap 12 óráig postán
ajánlva adandó fel vagy az Egyesület
címére, vagy Dr. Toron János címére
100,- Ft óvási dij egyidejű csekken
történő befizetése mellett. A pénzt, ha
az óvásnak a versenybíróság helyt ad,
az Egyesület visszatéríti.
Tekintve, hogy az Egyesület az idén
bevezeti az arcképes tagkónyvek köte
lező használatát, és az Elnökség úgy
döntött, hogy 1971. november elsejétől
a tagkónyvek minden vonatkozásban
érvénybe kerülnek, ezzel kapcsolatban
a következő szabályokat vezetjük be:
Minden játékos minden csapatbajnoki
forduló alatt köteles magánál tartani
tagkönyvét! A játékosok kötelesek a
tagkönyvet minden külön indoklás nél
kül is felmutatni, vagy kérésre átadni.
A terem vezető felszólítására a csapatkapitányok kötelesek az összes játé
kosuktól beszedni a tagkönyveket és
ezeket időszakos ellenőrzésre a te
rem vezetőnek átadni. Az ellenőrzés
célja a tagdíj rendezettség ellenőrzése,
hogy a játékos a megfelelő csapatba
van-e benevezve és, hogy e tagkönyv
be is e csapat van belezetve, valamint
hogy a játékos sem áü-e esetleg el
tiltás vagy fegyelmi alatt.
Minden csa patté rdnló megkezdése
előtt a két csapat kapitánya köteles
ellenőrizni az ellenfél játékosainak tag
könyvét, és csak az arra jogosult já
tékos leültetését engedélyezheti az el
lenfél részéről. Ha bármely szabályta
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lanságot észlelnek a csapatkapitányok
a tagkönyvek körül, kötelesek ezt a te
remvezetőnek jelenteni. A tagkönyv el
lenőrzés elmulasztása már önmagában
is büntetendő, ha pedig az időszakos
tagkőnyv - ellenőrzésnél a terem vezető
vesz észre valami olyan szabálytalan
ságot, amit előzőén a csapatkapitány
nem jelentett, az inkriminált játékos mel
lett a bejelentést elmulasztó csapatka
pitány is büntetendő. A fentiekben ki
szabható büntetés: első esetben 50-200
Ft-ig terjedhető pénzbüntetés. Második
esetben eltiltás, ismétlődés esetén fe
gyelmi eljárás a fentieknél súlyosabb
büntetéssel. Ugyanezen büntetési skála
vonatkozik a tagkönyv nélkül játszó
játékosra is - még akkor is - ha a
nem jelenlévő tagköny egyébként tel
jesen szabályos. Ebben a játékévben
az Elnökség bevezeti a Zsűri Könyv
használatát, ehhez és egyes fegyelme
zetlenségek azonnali megtorlásának le
hetőségéhez elengedhetetlenül fontos,
hogy minden játékosnál jelen legyen
a tagkőnyv és azt szükség esetén át
tudja adni a terem vezetőnek. A fenti
tag k ö n y v-fegyelem Magyarországon
minden sportágban kötelező.
Úgy gondoljuk, hogy az egész kiírás
jó szellemben a magyar bridzs-sport
javát szolgálja. Ezeken keresztül sze
retnénk fegyelmezettebb és nivósabb,
valamint igazságosabb versenyfeltéte
leket teremteni minden csapat számára
egyformán.
Tekintve, hogy az Egyesület ismert
korlátáinál fogva nem tudja végrehajtani
a folyamatos, magas szintű és egyfor
ma ellenőrzést, szabályként mondjuk ki:
nem lehet hivatkozási alap egy szabály
talanság megtorlásánál, hogy hasonlót
másnál korábban nem vettünk észre!
Mindenki minden szabálytalanságot an
nak a veszélynek csak annak tudatában
követhet el, hogy megkapja érte a mél
tányos büntetést, függetlenül minden
egyéb körülménytől!
Ha egy csapat szabályos nevezést
küld a csapatbajnokságra, úgy tekintjük,
hogy a fenti kiírást és szabályokat ma
gára nézve kötelezőnek fogadta el.
Elnökség

A.

MEGOLDÁS:

♦
—
♦
4.

K84
D9 5 3
K 73
865
É

Ny

K
D

♦
♦
♦
4*

A
K872
A D64
DB4 2

Dél 4 kórt játszik.
Nyugat a pikk B-val indul. A felvevő
üt az ásszal és kis kórt hiv, amibe
Nyugat a B-ot, az asztal a D-át te
szi. Kelet üt az Á-al és pikk D-át hiv.
Hogyan játszani a felvételt?
B.
♦ 92
♦ AD109
♦ 9 73
+ K9 54
♦ D86543 É
*K 6
Ny K
♦ 10 6 4 2
D
4 .3

A licit:
Dél
2treff+
3káró
5treff
6káró

Észak
2kőr
4káró
5kőr

+ forsz.
ön Nyugat helyén kis aduval indul,
amit a felverő az asztali 7-essel üt
Kelet nem ad adut, kórt dob. A fel
vevő kór 10-est hiv, amire kézből pik
ket dob. Ön üt a K-aL Mit hiv?

A.
Aki az 1970, novemberi számban
olvasta Kéri Tamás: *A korlátozott
választás elve* c, kitűnő cikkét, és
alkalmazza az elvet az adott játszmára,
kiszámíthatja, hogy a Ny-nál levő szingli kór B-nak 1,65-ször nagyobb esélye
van, mint a dubló BIO-esnek.
De a fenti elv alkalmazása az adott
helyzetben hiba! Ugyanis a felvétel
4-1-es aduelosztás ellen nem teljesít
hető. mivel nincs tempó a 10 ütés
megszerzéséhez.
A teljes kiosztás:
♦ KS 4
♦ D9 5 3
♦ K 73
4 * 865
♦ D3 2
♦ B1Q9765
É
♦ BIO
Ny K ♦ A 64
♦ B10 9 8
♦ 52
D
4* K9 3
4* A 10 7
♦
♦
♦
4*

A
K8 72
A D6 4
DB4 2

Tehát az ábra szerinti esetben a
parti buktathatatlan, ha a felvevő dubló
BIO-re játszik aduban.
Ez igaz! - szól közbe az élesszemü
olvasó -, de ha Kelet jól játszik, a fel
vétel bukik. És igaza van!
Kelet helyes ellenjátéka az, ha nem
üti meg a kör D-át!
Ez esetben ugyanis Dél helyes játéka
a Ny-nál levő dubló AB-ra játszani,
aminek az esélye - éppen a korlátozott
választás elve alapján - kétszerese a
dubló BlO-esnek, nem beszélve arról,
hogy a fenti számítás feltételezi Kelet
ragyogó ellenjátékát!
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B.
Az eddigiekből a következőket tudjuk
a felvevő lapjáról:
Nincs kérje, és 6 karója van az
AKDB vezetéssel. Van pikk és treff
ásza, de nincs pikk K-a (mivel ha
lenne, akkor az asztalon lopná a kis
pikket!). Ezen kivül azt is tudjuk,
hogy csak 11 ütése van, mivel ellen
kező esetben a cikk írójának már ré
gen felmondtak volna!
Ezek után a teljes kiosztás felraj
zolása gye rekjáték:

KELET LAPJAI a júliusi licitmérkózéshez
1. Osztó: É. Alt mans.
4»KD4 3 4 4 | C 6 3 d KB5 4 ♦ AB
2. Osztó: K E-D beli.
< » KB8 4 44 AD3 ♦ D10 2 + D6 4
3. Osztó: D. K-Ny beli.
Dél 2 körrel indul (gyenge)
4* B9 4 44 10 64 2 ♦ 8 + DB 6 4 2
4. Osztó: Ny. ÁlL beli.
4 4KDI 0 5 44 B85 ♦ A D + B1086
3.

♦
44
♦
+

92
AD 10 9
9 73
K9 54
♦ Di 6 5 4 3
£
4|b K 10
♦ K6
Ny K
44 B875432
♦ 10 6 4 2
D
♦ + 3
+ DB 6 2
♦ AB7
♦ ♦ A K D B85
+ A 10 8 7

4»

Osztó: É. É-D beli.
- 4 4 AKB1096 ♦ K109543

6. Osztó: K. K-Ny beli.
♦ 9 7 5 2 4 4 A K 6 2 ^ 4 + AD94
7. Osztó: D Alt beli.
Dél 1 pikkel indul.
* DB9 7 44 10 3 ♦ BIO 7 6 + AD8
8. Osztó: Ny. Alt mans
4b K 7 4 3 44 9 ♦ D 1 0 73 *

AKB3

Nyugat helyes ellenjátéka a kór K
ütés után treffet hívni, ami feloldja Ke
let beszoritási lehetőségét a kór és
treff színben!
ila Nyugat nem treffet hiv, a felvevő
a következő végállást hozza létre:
*

-

v# 10
♦

-

+ K9
É

K
D

♦

♦ -

99 B

♦ •V DB 6

-

+ A 10 8
És ebben a helyzetben Keletnek még
dobnia kell valamit!
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esd hdsbit M
Az ehavi licitversenyen a Márton-lhrig
pár új ellenfele a Rónaky-Puza pár volt.
Rónakyék természetes rendszert játszanak, ötös nemesszin indulással, erős
szánt (16-18) és gyenge kettest a nemes színekben.

♦
♦
♦
+

l. Osztó: É. Ált. mans.
83
* ADB
w „
^01093
KD962
y
♦ A8
B10854 3
4> A9 7 6
Márton

Ihrig
lszan
3kőr
5treff

2káró
4 káró
passz
Rónaky
2pikk
5treff
Értékelés:
K
6treff
Ny 6treff
K
Streff
Ny Streff

Puza
1szán
3treff

20
15
14
11

Jszan
4szan
5káró
6káró

11
6
4
3

Állás:
Márton - Ihrig
14
Rónaky - Puza
14
A parti igen nehezen licitálható.
A Márton-lhrig párnál a 2 káró zónaés nemesszin kérdezés, amire a 3 kór
17-18 pontot Ígér 4-es körrel. A további licitek természetesek,
A Rónaky-Puza párnál a 2 pikk két
minorszint igér, és enyhe szleminvit. A
3 treff négyes treffet mutat. A jó sztem hez úgy lehetett volna eljutni, ha Kelelnek lehetősége lett volna a pikk színbeli figurakoncentrációját érzékeltetni.

s o ts ia a c ű p*
2. Osztó: K. t-D beli.
^
„ . _
' ^
♦ 76 I
JT "T9
Ny - K
♦ AKB1076
T ,
♦ 9
+AKDB
+653

Márton
--------

Ihrig
------

l treff
2szan
5 káró
7kör

2treff
4kőr
Sszan

Rónaky

Puza

_
2szan
7kór

7 kér
3kór

Értékelés:
7szan
I kőr
öszan
Állás:

20
,19
13

Ökör
Üfzan
3kór

12
1

Márton - Ihrig
Rónaky - Puza

33
33

ihrig 2 treffje 3 magasfigurát ígér. A
4 tö r licit min. 6-os szint jelöl. Az 5
karó kérdőlicitre az 5 szán szinglit
Ígér.
Puzáékuál a 2 szán a kór magasfigurákat kérdezi,
3. Osztó: D.
♦ B 10 8 1
♦ *054 3 2
♦ ®
+953

k-Ny beli.

Ny - K

♦AK76
♦A 6
♦ AK53
+AK1
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Márton

Hírig 2 kór licitje passzolható, 9-11
pontot éa 5-ös szint ígér. Márton mini
mális indulásával örömmel passzolta le.
Puza 2 kór licitje passzt kér! Ró
naky 2 pikkje értheteden.

Ihrig
1 treff
2szán
3pikk

1 káró
3kór
4 pikk
Ránaky

5. Osztó: É. É-D beli.
Észak 2 pikkel indul (gyenge)
* 6 53
A8
ép KB 109 6
M
ép A D85
♦ D4
Ny - K * A 7 2
+ 76 3
+AK9 5

Pasa
2treff
3káró
3pikk
5treff

2káró
3kőr
4 pikk
5pikk

Márton

Értékelés:
4 pikk
4kör
jpikk
38zan

20
8
6
5

2szan
2kőr
3kör
öpikk

4
4
3
8

Állás:
Márton - Iliiig
Rónaky - Puza

53
41

A válogatott rendszernek valamivel
jobban feküdt a parti. De Puza opti
mizmusa túlzott volt, a 4 pikkre paazsza van az erőt nem mutató partner
rel szemben.
4. Osztó: Ny.
* A K 86 3
*D43
vj
♦ DS6
y '
+ D9

Á lt beli.
* 75
*AB862
♦ 10 7
+ K853

Márton
1 pikk

Ihrig
2 kör

Kónakv
1pikk
2 karó
2 pik k

PtlSfl
lszan
2kór

Értékelés:
2 kór
lpikk
lszan

20
15
15

3kór
2pikk

10
10
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3kőr
4kőr
Rónaky
3kőr
4kőr
Értékelés:
4kőr
3szan

D

2szan
3pikk
-

-

É
Puza
2pikk kontra
3 pik k
-

20
19

5kőr
4szan

Márton - Ihrig
Rónaky - Puza

D

11
11
93
71

Ihrig 2 szán licitje 17 pont feletti
lapot Ígér. A 3 kór pozitív. A 4 kór
8-9 pontot igér.
6. Osztó: K. K-Ny beU.
* KB8
* A D6 3
* DB5
Ny - K « K9 7 6
♦ KÖB 109 86
+ +
+ A K 10 53
Márton
2 káró
3kór
5káró

2 kór

73
51

Ihrig

Állás:

Ré»»kj.

Állás:
Márton - Ihrig
Rónaky - Puza

É
2pikk
-

2szan
3káró
6káró

ihrig
lpikk
3treff
4kór
Puza
2 káró*
2 pikk
3treff
4treff
* 3 színű lap

Értékelés:
5szan

20

5káró

18

Állás:
Márton - Ihrig
Rónaky - Puza

Hl
71

A Márton-Ihrig pár 5 káló felvétele
jó konirakt, de a licitjük nem elég meg
győző. A felderítés nem volt 100 %-oa.
Rónaky a relé-sorozat után tudja,
hogy partnerének 5-öa treffje és 4
vesztőütése van. Neki nem volt szeren
cséje a végkontrakt kiválasztásában.
7. Osztó: D. Ált. beli.
Oél 1 körrel induL
*K975
♦
*6
vj
Y ^
♦ AKB53 Ny ‘ K ♦
+ AD9
+
Márton

É

Ihrig

kontra
3káró
4trefT
4szan
6 káró

-

2treff
3kőr
4káró
5káró

-

Rónaky

É

Puza

kontra
3káró
4 treff

-

Értékelés:
6treff
20
6 káró 18
5 treff
9

A8 2
10 8 2
D7
KB853
D
1kör

D
lkőr

3treff
3kőr
5treff

5káró
4treff
4káró

citmenet után nem indokolt. Ennek el
lenére a szlem felvétele igen jó ősszbangú pároslicit eredménye.
Puza 3 treff licitje 9-11 pontot ígér
5-08 treffd, passzolható. A 3 káró
nem passzolható.
8. Osztó: Ny Á lt mans.
♦ DB8 5 3
K9642
3
„
f f 108642
♦ KB 6
riy - k ^ 3
KDB5
4* A 7
Márton
lpikk
2szan
4treff

Ihrig
2pikk
3kör
lpikk

Rónaky
lpikk

Puza
lpikk

Értékelés:
4pikk
20

3pikk

S

Ihrig 2 pikk licitje forsz, az ászok
és pikk figurák száma felől érdeklődik.
Puza az azonnali gém reem elést vá
lasztotta, ami a szabályos licitje. Ve rsenyen nagyobb kizáróhatása miatt
hasznosabb licit.
A Márton-Ihrig pár az eddigi legma
gasabb pontszámmal győzött.
Végeredmény:
Márton - Ihrig
Rónaky - Puza

8
2
2

149
100

©
Nyugat lapjai a júliusi licitmérkőzéshez

Állás:
Márton - Ihrig
Rónaky - Póza

129
80

A 6 treff és 6 káré felvétel igen ked
vező találkozáson alapul.
A Márton-Ihrig pár a rosszabb 6
káró felvételbe jutott, ami az adott li

1. Osztó: É. Á lt mans
4 » A B l06g» AB5 2 ♦ A D 3 4> 6 2
2. Osztó: K. É-D beli.
♦ D10653 m K 4 2 ♦ AB3 +

53
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3. Osztó: D. IC-Ny beli.
Dói 2 körrel indal (gyenge).
+AK10532 + 3 ♦ K D 7 + A K 3

*

4. Osztó: Ny. 'ML beli.
+ B 6 4 32 + A K ♦ K54 + 7 5 3
5. Osztó: É. É-D beli.
s|bDB973 « D874 ♦ - + A K B8
6. Osztó: IC. K-Ny beli.
+ 864 + - ♦ AKD10753 + K72
7. Osztó: D Ált. beli.
Dél 1 pikkel indul.
* 5 3 + KDB962 ♦ A K 8 + B4
8. Osztó: Ny. Alt. mans
+ A5 + A K DB 7 5 ♦ - + 108642

HÍREK
A tatabányái Bridzs
Egyawtat
sz«pt«t*b*f 2S-2ö-án p é fo i+ rw iiy t
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M egalakult a BBE agy®*itatt ver
seny- és fegyelmi bizottsága.
Elnök: Or. Toron János
Elnök: Or. Tovon János
Togok: Dr. Borthodaiszky Emil
Dr. Gevényi Tibor
Dr. Görényt Tibor
Ihrig Péter
Dr. Kun Miklós
Dr. Pál Jenő
Páka Péter
Dr. Somhegyi Béla
Dr. Szalay Lajos
Dr. Zsingor László
Dr. V arannai István
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A BBE rendezésében elkezdődtek s
nyári versenyek. Minden béten kedden
került lebonyolításra a licit- és leját
szási páfosrerseny. Az elsó két for
duló után a fiatal Kuttner- Varannai pár
vezet 9 helyezési számmal. A második
helyen holtversenyben a MakádinéKertes és az Ottlik-fCovács L. párok
állnak 10 helyezési számmal. Az első
2 fordulóban a párok licittechnikai fel
adatokat oldottak meg. Mindkét verseny
lebonyolítása újszerű volt a magyar
mezőny számára. A licitek értékelése
a második fordulóban talán valamivel
reálisabban történt, mint az elsőben.
Köszönet illeti Dr. Berentei Ernő és
Linczmayer Lajos sporüársakat, akik
óriási munkával állították össze a 2
verseny kiosztásaik
A szerdai napokon került sor az
egész nyári •holtszezont* kitöltő
egyéni versenyre. Váratlanul alacsony
a résztvevők száma. Valószínű, hogy a
versenyjátékosaink körében nem eléggé
ismert versenyforma, valamint a magyar
országi áldatlan 'licitállspolok* is fo
kozzák a réazvéllenséget Sajnos a
szervezés sem állt feladata msgsslstás.
Az első fordslót Tamásay Emit, a má
sodikat pedig holtversenyben Tomcsányi
Ottó és a népszerű ‘keszeg* (kőszegi )
nyerte. A két forduló alapján összesíteti
eredmény még nem áll rendelkezésűnk
re.
A hétfői napokon változatlan a nép
szerűsége a villámpárosoknak. A júliusi
győztesek: Orbán-Pechy 63 19%; GaraGosztonyi 62 08%; Vágó-Dukesz 61 54%;
Koltai-Nikolits 66 18%.
Minden sporttársnnknak kellemes nyári
pihenést és jó nyári versenyeredménye
ket kívánunk.
eszgé

JEFF RUBENS:

MODERN INFORMACIŐKÖZLO
/INFORMÁCIÓS/ K O N T R Á D
n.
Késleltetett információs kontrák
í Delejed infoim atory double)
Láttak, hogy egy licitsorozat kontrá
val való befejezése milyen rugalmas,
és a partner számára maximális cse
lekvési szabadságot biztosit Ehhez ha
sonlóan bölcs dolog lehet passzolni egy
olyan kézzel, amely elég erős az infor
mációs kontrához, de nem teljesíti annak
az elosztásra vonatkozó követelményeit
Tegyük fel pL hogy tőlünk jobbra az
ellenfél 1 körrel Indult és a lapunk:
* Á 1 0 5 «PÁB9 2 ♦ 3 + K D 1 0 5 3
Tételezzünk fel alkalmas azkórhelyzetet (pl. mindenki manaban). a kéz ere
je feltétlenül alkalmas egy kontrára
vagy 2 treff közbeazólásra A kontra
azonban rossz licit, hiszen majdnem
biztos a káró válasz, a 2 treff köz be
szólás viszont nem ad bü képet a lap
ról, éa rossz réazjátékot eredményez
het, ha a partnernek szingleton treffje
van. A leghelyesebb, ha egyelőre egyél talán nem avatkoznnk be a licitbe.
A 'business-passzt* vagy a *cselpasszt* ( *trap pass») már régóta hasz
nálják éa vizsgálják. A fenti helyzetben
azonban én nem azért ajánlom, hogy
az ellenfeleket egy kontrázott felvétel
be becsalogassam, hanem inkább azért,
mivel egy olyan helyzetre várok, amikor
egy alkalmas licitlel le tudom Imi a la
pomat Abban reménykedem, hogy káró
licitre tadok adni információs kontrák
amiből a partner tadni fogja, hogy az
összes szint támogatom a káró kivéte
lével. A következő kontrákat informá
ciósnak kell használnánk:
(13)
Nyugat
Észak Kelet
Dél
lkőr
P
lazaa
P
2káró _ kontra

(14)
lkőr
2káró

P
1pikk
kontra

P

Egy másik késleltetett információs
kontra:
(15)
Nyugat Észak
Kelet
Dél
lkőr
P
1pikk
P
2pikk
kontra
Észak lapja valami ilyesféle lehet: <min
denki mansban)
♦ 6 V Á K 7 2 ♦ KDB10 •‘• K 1 0 9 7
Uj kontrák
Az információs kontra rugalmassága
erőteljes fegyvert ad a kezünkbe. Hasz
nálhatjuk olyan helyzetben is, amikor
egy strandard büntető kontrának nincs
értelme. Pl:
Észak
Kelet
Dél
Nyugat
4kőr
4pikk
P
?
K-Ny beliben, páros verseny. Észak
lapja:
4** 6 gpÁDB10 4 3 2 ♦ 8. + DB 10 9
Észak hajlandó menteni ötös magas
ságon, de ad a partnerének egy válasz
tási lehetőségek ezért kontrázik. Ezt
csak akkor teheti, ha nála van a ho sz
aza szia ásza (úgyhogy a partner
szingiive! és némi defenzív erővel már
passzolhat). Északnak aligha lehet igazi
büntető kontrája első és második he
lyen történt kizárás esetén. (Harmadik
vagy negyedikhelyes kizárásnál ajánla
tos továbbra, is a büntető cél megha
gyása.)
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A fentebb bevezetett újításokhoz ha
sonló helyzetek más sorozatokban la
elfordulnak, ahol a kontra klasazikua
büntető szándékú értelmezése értelmet
len, valószínűtlen vagy hatástalan. En
nek megfelelően sok olyan kontra, ame
lyet büntetőnek tekintettek korábban,
manapság információsként használatos.
Ezek közül néhány, mint a negatív kont
ra és a responsive kontra nagy nép
szerűségnek örvend világszerte (ez
nem vonatkozik Magyarországra; a for
dító), mások még mindig kísérleti stá
diumban vannak. Amint majd a továb
biakban látni fogjuk, az információs
kontra kiterjesztésének a határa egyelőre
még nem belátható.
Utolsó előtti számunkban vizsgáltuk
az általános értelemben vett információs

<információ közló > kontrát. Láttuk, hogy
az ilyen típusú kontrákat igen hajléko
nyán lehet alkalmazni, és a küzdelem
során választási lehetőséget nyújt a
partnernek.
A modem bridzsben mind több és
több büntető kontra megy ki a divatból.
Sok olyan helyzetet tártak fel, amely
ben a büntető kontra igen ritka, és az
információs kontra sokkal hasznosabb.
Cikkünkben ezek közül fogunk bemutatni
néhányat. Némelyek máris közhasznála
túnk, mások viszont nem Az viszont
mindenképpen látható lesz, hogy az in
formációs kontra lehetséges használata
igen nagyszámú és változatos.
A negatív kontra
(Felhívjuk olvasóink figyelmét a Bridzsélet 1969/4.. 5. számában Zánkay Péter
tollából megjelent cikkre, amely tartal
mazza a negatív és responaiv kontra
elemeik A fordító.)
A klasszikus licitelmélet szerint, ha
a partner egyszer licitált, nincs többé
információs kontra, csak büntető. Az
első kivétel e szabály alól a negatív
(szputnyik) kontra volt
Ezt a konvenciót az ellenfél kőzbeszólása esetén használták. Nem büntető
szándékú, sokkal Inkább bizonyos lap
erőről és értékekről tájékoztat Először
Alvin Loth és Tóbiás Stone alkalmazta.
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Rendszerükben a szabad licitnek igen
erős megkötései voltak, és az ebből
eredő nehézségeket hidalták át a ne
gatív kontrával. Azóta ezt sikerrel hasz
nálják szinte minden rendszer követők
Különböző szerzők a negatív kontra
alkalmazásának különböző útiad ajánlják,
és ennek megfelelően szabnak bizonyos
speciális követelményeket Nincs szán
dékunkban megvizsgálni az egyes nép
szerű variánsokat, sokkal inkább a ne
gatív kontra és a többi információs
kontra közötti elméleti hasonlóságra
akarunk rámutatni. A negatív kontrát
bármilyen magasságon lehet használni.
Erre bizonyos százalékban passz is
következhet, nagyobb magasságon egyre
gyakrabban.
iNekem az a véleményem, hogy fe
lesleges a használatát egy bizonyos
magasságig korlátozni. (Pl. a Bridge
World Standard-ben 3 pikkig játsszák.)
Ez azt jelentené, hogy a 3 pikk felett
elhangzó kontrára köteles az induló
passzolni? Aligha. Már a negatív kontra
formális bevezetése előtt ismeretes volt
a verseny játékosok körében, hogy a
következő kézzel a partner 1 pikk in
dulását követő 4 káró közbeszólásra
szegényes dolog kontrázni:
♦ 6 3 V 74 2 ♦ KD103 + 6 3 3 2
Ez inkább valamiféle általános erővel
szokás, pl.:
♦ B3 d* K42 ♦ B543 + AD52
Ma nem ez a meggondolás vezérel
bennünket, a partnert kizárhatjuk a li
citből. Ha az első lapot tartjuk a kezünk ben, akkor azt szeretnénk, hogy a fel
vétel a kontrázott 4 káró lenne, de a
mi kontránk nélkül valószínűleg a part
ner újranyitó kontrát fog adni A máaik
kézzel kontrázunk a 4 káróra, és az
esetek javarészében a partner paazazolni fog. De ha hosszú szine van,
vagy kétszínű, ki fog menni, és vala
melyik színében biztosan kap hasz
nálható értékeket
Így a negatív kontra bevezetése nem
változtatja meg a licitfelfogásunkat na
gyobb magasságokon, bizonyára nem
éppen 3 pikk felett hiszen az informá
ciós kontrára alkalmas lapok olyanok
!

ebben a magasságban, amelyekkel ko operát!? büntető kontrát szoktunk adni.
Az egyik legfontosabb szempont a
negatív kontra hatásosságáról folyó vi
tában az, hogy elveszik-e a jövedel
mező büntetésnek a lehetősége, ha a
büntető kontrát ilyen esetekben kiveszszük a fegyvertárunkból, A konvenció
hívei igénylik azt, hogy a válaszoló ne
hagyja ki a büntetés lehetőségét. Ezért
passzolnia kell, ha lapjának ereje a
közbeszóló színében összpontosul. Az
induló viszont ki fogja nyitni a licitet
kontrával (egyesek szerint mindig,, má
sok szerint az esetek legnagyobb ré
szében), ha a közbeszóló színében rö
vid. Erre aztán a válaszoló passzol.
További érv a vitában, hogy az induló
a válaszoló negatív kontráját átalakít
hatja büntetővé, ha a lapja ezt indokolttá
teszt Nem próbálkozunk itt a helyzet
teljes elemzésével és megoldásával.
Csak az érveket akarjuk hangsúlyozni
azzal a vitával kapcsolatban, hogy vajon
elvész-e a negatív (azaz információs)
kontra bevezetésével a büntetés lehe
tősége.
A responziv kontra
A responziv kontra lényege, ha part
nerünk egy szinindulásra információs
kontrát adott (vagy - néhány játékos
szerint közbeszólt), akkor az ellenfél
szinemelése után elhangzó
kontra
nem büntető, hanem információs. Hasz
nálata kevesebb ellenállásba ütközik,
mint a negatív kontráé. Úgy látszik, az
ilyen helyzetekben igen kevés lehetőség
nyílik az ellenfél megbüntetésére. Olyan
játékos, aki megemelt az induló part
nerének a színék nem a vak világba
licitál, mint a közbeszóló. Ráadásul az
az ellenvonalon is van bizonyos szintalálkozás, úgy hogy valószínűtlen, hogy
kifizetődő lenne ilyen alacsony büntető
kontra.
Ezzel szemben az információközlés
nyilvánvalóan nagy jelentőségű lehet.
Úgy hiszem, hogy a responziv kontrának
a negatív kontránál gyorsabb elterjedését
az a körülmény okozta, hogy olyan
esetben használatos, amikor valószinütlen az ellenfél biztonságos megkontrá

zása. Nagyobb magasságokban termé
szetesen gyakran követi passz. Pl.:
KELET
2kőr
és
KELET
lpikk

DÉL
x

NYUGAT
4kőr

ÉSZAK
x

DÉL
x

NYUGAT
4pikk

ÉSZAK
x

A responziv kontra az információs
kontrának olyan formája, amelyet szin
tén a partner licitálása után alkalmazunk
Ez nem más, mint negatív kontra a vé
dekező oldalon.
Eddig olyan információs kontrákkal
foglalkoztunk, amelyek viszonylag is
mertek, általánosan használatosak. A
következőkben olyanokat fogunk bemu
tatni, amelyek újdonságnak számítanak
ezen a területen, és amelyek egyikének
sincs (legalábbis egyelőre) széles kö
vetőtábora.

A kulcslicit-kontra
(The cue-hid double1
A responziv kontrát az ún. kulcslicit
kontra helyettesíti azokban az esetekben,
amikor valószínűbb, hogy a kulcslicitre
van nagyobb szükség. Speciálisan, ha
a partner egyes magasságon szól köz
be, és a másik ellenfél emeli az induló
szinét:
KELET
DÉL
NYUGAT ÉSZAK
lkáró
lpikk 2káró
kontra
(Talán ezt a vizsgálatot ki kellen ter
jeszteni kettes magasságra is.)
A responziv kontra a két fennmaradó
szin közötti választást kínálná. Most ehe
lyett É kontrája azt mondja: 'Kulcslicitet adtam volna 2 káróval, ha lett vol
na rá alkalmam.' Az összes információs
kontrák közül a kulcslicit-kontra az,
amelyet a legritkábban szokás lepaszazolni, meggyőződésünk szerint soha.
Én (t.L Jeff Rubens) 1960 óta alkal
maztam ezt a konvenciót összes állan
dó partnereimmel; mindenkinek csak
ajánlani tudom.
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A maximális közbeszólna kontrája
(The maximal-oTercall double)
A maximális közbeszólás kontrája a
kulcslicit kontrától eltérően az alkalma
zások és kiterjesztések lényegesen
szélesebb skáláját kínálja. (Egyébként
a cikk megjelenése óta eltelt időben
meglehetősen elterjedt a világon. A
fordító megjegyzése.) Fogalmához s
következő alapvető és a küzdelmi li
citek során gyakran előforduló prob
léma vezetett:
ÉSZAK KELET
lkőr
2treff
?

DÉL
2kőr

NYUGAT
3treff

A 3 kór licitet ebben a helyzetben
a legtöbb játékos tisztán küzdelminek,
nem invii jellegűnek használja és a
partner erre köteles passzolni (Hl.
1:100-hoz arányban egy 'tökéletes»
kézzel 4 kört mond). Emiatt aztán, ha
É géminvitet akar adni, a mesterséges
3 káró licitet alkalmazza.
Ez eddig szép és jó. De tegyük fel,
hogy az egyik ellenfél káróval szólt
közbe, és a másik emelte. Az 1 kör
indulás után 2 káró közbeszólás az
ún. maximális közbeszólás, mivel ez
a legmagasabb sima licit. (1 pikk in
dulás esetében a 2 kör ugyanez.) Ami
kor az ellenfelek maximális kőzbeszólást és emelést alkalmaztak, az induló
nak nincs lehetősége géminvitre egy
szin mesterséges licitje segítségével:
a maximális közbeszólás kontrája ép
pen ezt a hiányt pótolja. Ebben a hely
zetben a kontra mesterséges géminvitet
jelent éppen úgy, mint a 3 káró az
első licitsorozatban. Ennek a kontrának
géminvltként való használata értékesebb
(a relatív gyakoriság alapján), mint a
régimódi büntető kontra értelmezés.
Éppen úgy, mint a kulcslicit-kontra
esetében, a maximális közbeszólás
kontrája olyan konvenció, amely a
kontra szabvány értelmezésénél érté
kesebb jelentést tartalmaz. Azonban míg
a kuleslicit-kontra a büntető akciókban
teljesen hatástalan, addig a maximális
közbeszólás kontrája sokkal gyakrabban
teszi lehetővé a vonal számára a bün
tetést, mint a standard büntető kontra.
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Vizsgáljunk meg egy olyan helyzetek
amelyben előfordulhat a maximális köz beszólás kontrája, és próbáljuk felmérni
s büntető kontra hatásosságát Tekintsük
az előbbi licitsorozatot:
ÉSZAK KELET DÉL NYUGAT
lkőr
2káró
2kőr
3káró
?
Tegyük fel, hogy Észak bühtető kont
rát adna a kővetkező lappal:
* 85 • ÁK7 4 3 ♦ DB109 + A2
Ez a kéz, noha nem a legideálisabb,
de feltétlenül kielégíti a büntető kontra
összes követelményét: defenzív aduütés, mellékszin-kontroll, a felvevő szá
mára kedvezőtlen elosztás. Majdnem bi
zonyos, hogy Észak egyedül elbuktatja
a felvételt, és Dél, aki szintén licitált,
további ütéseket hozhat Nyugodtan ál
líthatom, hogy a legtöbb játékos ezzel
a kézzel büntetőleg kontrázza a 3 káró
felvételt Ha pedig ezt teszi, akkor vi
lágos, hogy ez csak kooperatív lehet
Ugyanis, ha Dél lapja a következő:
* 6432 * DB52 ♦ 2 4 * 8653
vagy ami még rosszabb
* 4 3 2 é* DB652 ♦ 2 + 8 6 5 3
úgy bizonyára szeretné Észak, ha part
nere kimenne ebből a kontrából.
Ugyanis, ha Dél lapja ilyen vagy eh
hez hasonló, akkor 3 káró nem tartható
fel, ugyanakkor az É-D vonal valószí
nűleg teljesíteni tudja a 3 kór felvételt.
Ha ebben a helyzetben a kontra olyan
mértékben büntető, hogy a partner
mindenféle licittől el van tiltva, akkor
nagyon hosszú ideig kell várnia (való
színűleg örökké...) egy olyan lapra,
amellyel a 3 kárót egyoldalúan, büntető
leg nem lehet kontrázni.
Tehát a büntető kontrát kooperatívnak
kell tekinteni, és ezért ebben a hely
zetben hatástalan. A büntető kontrát
olyan játékosnak kell leadni, akt tudja,
hogy az a valószínűbb esek hogy a
partner lapja alkalmatlan az ellenjá lókra. így, ha meg akarjuk büntetni a
közbeszóló ellenfeleket, akkor az egyik
játékosnak kezében aduütéseknek és
külső magaaftguráknak kell lenni, mig a

másik játékosnak legyen ‘normális*,
egyenletes keze.
Nézzük meg az érem másik oldalát!
Tekintsük az Induló 3 káróra adott
kontráját kór szinben való géminvitnek!
Láttuk, hogy ez elónyösnek mutatkozott
olyan helyzetekben, amikor nincs más
lehetőség inni alkalmazására. Ha még
azt is előírjuk, hogy ennek a géminviinek magasfigurákban jelentkező plusz
értékeken kell alapulni, akkor gyakran
meg tudjuk büntetni az ellenvonalat.
Ugyanis a magasfigurákkal rendelkező
induló kontrázik, éa a partner, ha adu
ütéssel, Ül. aduűté8ekkel rendelkezik,
bünletőpasszt ad. Valószínűbb, hogy
az aduk és a magasfigurák különböző
kézben vannak, mint az, hogy egy já
tékosnál. Ha információs kontrát hasz
nálunk ebben a helyzetben, akkor el
kerüljük a büntető kontrával jelentkező
kooperáció problémáját - a partnerek
közötti együttműködés az üyen infor
mációs kontrákba automatikusan bele
van építve.
Természetesen vigyáznunk kell arra,
hogy olyan kézzel nem adhatunk gém invitet, amely nem rendelkezik további
defenzív ütésekkeL A következő lappal:
<*• 65 V Á K 6542 ♦ 7 + KD65
az lkőr-2káró-2kőr-3káró? licitsorozat
után nem kontrázhatunk, hanem vagy
3 kórt mondunk (ez nem invit!) vagy
4 kört De a
♦ KDB V AB654 ♦ 7 4- ÁB102
kézzel azl kell tennünk.
Vegyük észre, hogy általában olyan
kézzel adunk kontrát, amelyik rövid az
ellenfél színében. Elosztásos kézzel
nem adható géminvit, de ezt a hátrányt
ellensúlyozza az a körülmény, hogy
most olyankor is kontrázhatunk magas
lapok birtokában, amikor különben gém
re ugranánk. Tegyük fel, hogy pl. a
fenti licitsorozat mellett a lapunk:
* KD2 éé AB342 ♦ 3 * ÁK75
A szokásos licit ilyenkor 4 kör. Most
van egy jobb lehetőségünk: információs
kontra. Erre a partner passzolhat meg
felelő lappal. Ha nem ezt teszi, a kő
vetkező menetben még mindig mond

hatunk 4 kórt A gyakorlatban előfor
duló esetben a partner lapja a követ
kező volt:
♦ A 6 3 » 10 63 ♦ K 1084 + B 6 2
A kontrázott 3 káróban jól megérde
melt 3-4 bukás van (a történetben sze
replő 2 káró közbeazólás nem volt ép
pen a legerősebb); és bár a 4 kór
teljesíthető, a valóságban egyet bukott.
A fenti vizsgálatot a következő elvek
felállításával általánosíthatjuk:
1. Ha az ellenfelek egy szinnei köz
beszólnak, és ezt simán emelik, akkor
a felvételük megkontrázásából csak
abban az esetben profitálhatunk, ha a
vonalunk rendelkezik bizonyos plusz
magasfigura értékekkel és a felvevő
számára ‘meglepő* adueloaztással.
2. Az 1. feltétel fennállása esetén ha
tásos büntetőkontra csak a partnerek
kooperációja révén képzelhető el.
3. Valószínűbb, hogy a sikeres kont
rához szükséges értékek nem egy kéz
ben, hanem két játékos lapjában össz
pontosulnak.
4. Ha a büntető kontra alkalmazásához
szükséges lapokat egy játékos tartja,
akkor a partnere rendszerint nem ké
pes bennmaradni a kontrában.
5. Ezért a megfelelően választott kö
rülmények mellett többször lehet bün
tetni információs kontra segítségével,
mint a büntető kontrával.
A büntető hatás
Érdekes összehasonlítani a külön
böző információs kontrák büntető ha
tását Láttuk, hogy a kulcslicit-kontrát
igen ritkán passzolják le büntető szán
dékkal.
A másik véglet: a maximális közbe
szólás kontrája nagyon kellemes bün
tető éllel rendelkezik, egészen bizonyos,
hogy a büntető kontránál nagyobb mér
tékben. A negatív és responztv kontra
a középső helyet foglalja el ebben a
sorban. Azon lehet vitatkozni - és ta
lán sohasem születik egyértelmű dön
tés -, hogy ezeknek a kontráknak a
büntető hatása kisebb vagy nagyobb,
mint a standard büntető kontráé. Vegyük
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ezt úgy, iiogy mindez lezárt kérdés. Az
információs kontrák modern általánosí
tását a következőképpen foglalhatjuk
össze'
A modern licittechnika sok esetben
megkívánja, hogy a büntető kontrát in
formációssal helyettesítsük. Az ilyen
helyette8itésekre példák: a negatív és
responziv kontra, a kulcslicit-kontra, a
maximális közbeszólás kontrája. Mind
egyik esetben az információs kontrák a
konstruktív licitet segítik. A büntető élük
lehet kisebb, nagyobb vagy éppen egyen
lő a büntető kontráéval, de fölényüket
elsősorban hajlékonyságuk és konstruknvitásuk biztosítja.
Meg kell jegyeznünk, hogy az infor
mációs kontrának a büntető hatása nem
attól függ, hogy a konstruktív licitben
mennyire használható. Értékes ráadást

jelent a konstruktív licitünk számára,
és olyan esetben, amikor még a bün
tetés lehetőségét is növelj nagyfokú
makacsság lenne nem kipróbálni. A
maximális közbeszólás kontrája éppen
ilyen. Azt nem mondhatjuk, hogy soha
el nem téveszthető - éppen úgy, mint
minden más konvenció - de fenntartás
nélkül ajánljuk. Én (ti. Jeff Rnbena)
olyan hatásos fegyvernek tartom, hogy
továbbfejlesztéttem azt számos más
helyzetre. így az ilyen típusú informá
ciós kontrák gyakorisága legalább a
tízszeresére emelkedik. A következő
hónapban közölni fogom az információs
kontra-technika kiterjesztésére vonat
kozó kísérleteimet és ajánlataimat
(Ford.: Kovács Zoltán)
(Folytatjuk)

KVÍZ Uf FORMÁBAN
(Folytatás)
MEGÖL PA SOK:
1. A jó játékos úgy gondolkodik, hogy
ilyen helyzetben, amikor a siker biztos,
ha a két szin bármelyike húz, a helyes
játék lehívni valamelyik színből az Á-t
és K-t, mielőtt a másik színben impasszt adna. Következésképpen lejátssza
a pikk Á-t és K-t és ha a dáma nem
esett, megadja a kór impasszt az első
menetben a negyedik D miatt
A kiváló a kór Á-K-t hívja le elő
ször és ha nem esett a dáma, pikk ki
rályt pikk impasszt játszik.
Mi a különbség11
Csupán annyi, hogyha először a kör
szint játszuk. szingli pikk dáma esetén
is teljesítünk, mig ha először a pikket
bontjuk és nem esik a dáma, megbuk
tatjuk a felvételt ha Keletnél szingli
kór dáma volt
2. Ebben az esetben a jó játékos
megüti az első treffet és káró király,
káró impasszt játszik. Ha a káró dáma
jól ült és csak 3 vagy rövidebb volt,
egyszerűen kór impasazt ad és hatot
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vagy hetet teljesít Ha a káró dáma
rosszul ült a teljesítéshez az kelt hogy
a kór király Keletnél szingii vagy dubló
legyen, vagy ha hosszabb, legyen nála
ötös pikk, mert ez utóbbi esetben a
káró hívásakor beszorul és a felvevő
nek egyetlen kór impassz elég.
A kiváló játékos megkísérel két asz
tali átmenetet biztositant Megüti az első
treffet és kis kárót hiv, és impasszt ad
a bubival. Ha nem ült akkor is van
két asztali átmenete a kör impasszokhoz. (Ha a káró impassz nem ült a
kör impasszt feltétlenül meg kell adnt)
Ha a káró bubival ütésben maradt, meg
adja a kór impasszt Ha kiüt a kór ki
rály, 3-2-es káró elosztásra kell ját
szást Ha a körrel ütésben maradt átüti
a káró királyt az ásszal és kiadja a
káró dámát Később a pikk király átme
netet biztosit az újabb kör impasszhoz.*
^Gyilkos ellenjáték, ha Nyugat 3. káró
dámával és legalább kétszer védett kör
királlyal az első kór impasazt kihagy
ja. (ford.)

3. A jó játékos valószínűleg megüti
a 2. pikket a kézben éa kilót hiv a
9-ea felé. Ha Kelet ezt figurával üti,
végjátékra kényazerül. Ez igaz ia, ha
Keletnél káróból KDz volt, trefije nincs
több éa caak dob-topot tad hivat. Ha
Keletnél dobló kiró figura volt, kénytelen
treffet viaazahirni éa Dél a két magaa
treff lejitsziaa után pikk hiviaokkal beazorttja Nyugatot A kiró 9-ea impaaaz
nyerő még akkor iái, ha Keletnél bár
mely aziagli kiró volt, akár a tizen ia.
Kénytelen treffet riaazahivni éa Ny me
gint beszorul. Ez a játékmód az adott
kiosztásban hatástalan, mert Kelet kárót
hiv vissza, halomra döntve minden le
hetőséget
A kiváló tovább csiszolhatja a jó já
tékot Megüti a 2. pikket az asztalon,
lejátssza a treff királyt és hazalop egy
treffet Tekintve, hogy Keletnél 7 kór és
2 pikk volt (ez tudott), a treff szin le
játszóéival Dél teljes képet kaphat Ke
let lapjáról.
A teljesség kedvéért feltételezzük,
hogy Keletnél 3 treff és ennek meg
felelőén 1 káró voiL Meghívunk egy ká
rót és lefedjük Nyugat lapját Kelet igy
kénytelen kőit visazahivnt
Nos. mondjuk Keletnél 1 treff és 3 káró
volt Impasazt adunk a 9-eaael. remél
ve, hogy Nyugatnál volt a tizes. Most
tegyük fel. hogy Keletnél éppen 2 treff
éa 2 káró volt Miránk egy kárót és ha
Nyugat kicsit tesz, beütünk az ásszal,
fellopjuk az utolsó treffet éa kárót hívunk
éa caak akkor vesztünk, ha Nyugatnál
KDz volk de nyelünk mindig, ha Kelet
nél D10 vagy K10 volt (kénytelen lesz
köri hivni). Ebben a két esetben a jó
játékos bukik, de egyetlen eset nincs,
amikor a jó teljesg éa bukik a kiváló.
4. A jó játékos átüti és visszahívja
a treffet, mert látja, hogy a felvevőnek
9 ütése van és deblokirozni kívánja
partnere valószínűleg hosszú treffjét
A kiváló kicsit tesz az ütéshez, mert
látja, hogy partnere azért hívta a bubit,
hogy ő deblokirozza a szint Kelet koazszú treffjé re játszva! Nyugat részéről
a treff bubi hívása tagadja a tízest éa
hármas azinhoaszúságot ígér. Ha tudjuk,
hogy Délnél van a tizes, rossz játék a
bubi átütése. Párosversenyen 2 szűr
nagyon sokba kerülhet

Ha gyenge játékossal játszunk, termé
szetesen át kell ütni mindig a bubit
Mindenesetre egy jó játékos nem hívja
a bubit ha nála van a tízes is.
5. Ennél a problémánál a jó játékos
látva a helyzetet valószínűleg félne a
treff visszahívástól, mert ez esetleg
partnere treff 8-asának behajtását okoz
ná. Ilyen asztali káró felszerelés ellen
a helyes játék a káró bubi a tizes be
kerítésére. Kétségtelen, hogy ez a leg
népszerűbb hiváa a 3. ütésben.
A kiváló játékos mindenesetre látja,
hogyha káró ütése van a vonalnak, ez
nem magasítható ki, mert a felvevő
addig felnöveli az asztali treffet.
A probléma megoldása tehát nem a
káró szin felmagaaitásával. hanem az
aaztali átmenetek megölésével érhető el.
A kiváló játékos tehát a 3. ütésben adut
hiv és türelmesen kivárja az egy bukást,
mert a felvevőnek eggyel kevesebb
asztali rentrée-je marad a treff szin
magasításához.
Ha Kelet bármelyik minorszint hívja
vissza a felvevő hazalopja a treffet
háromszor és a felmagasodott 5. treffre
eldobja vesztő káróját. Világos tehát,
hogy az aduhivás a kiváló játék.
6. A jó játékos valószínűleg vissza
hív egy nemesszínü lapot és vár egy
káró ütésre vagy partnere aduütésére.
A kiváló igy gondolkodik: ha a part
nernek aduütéae van, a felvétel minden
képpen elbukik, és Dél vesztő káróit az
asztali magas lapokra eldobhatja, igy
káró ütésre nincs remény. Vajon mi
lehet a felvevő problémája? Lehet, hogy
asztali átmenetre van szüksége az aduimpaaazhoz. Ha igy van, bármelyik nemeaszin meghívása csak elősegíti ezt
- de a káró hívás talán nem? Nem, a
káró király hívása nem! Ha partnernek
caak szingii kárója van, a káró király
meghívásával kényszeritbetjük Dél kéz
ben ütni, és caak a következő menet
ben tud az asztalra menni Partnere ezt
ellopja... é finila la comedia. Egyetlen
lap az On kezében a parti megbuktatá
sára a káró király, kihívása egyáltalán
nem illogikus, ha On kiválő játékos!
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S z u p e rk la s s z is - Ön túl jó
p a rtn e re ih e z vagy e h h e z a
kvízhez.
Fordította: dr. Kod B éni

BERMUDA KUBA 1971
A selejtező h árom fordulós k ö rm é rk ő z é s é n e k ré s z le te s e red m én y ei:
I. ford.

II. ford.

III. ford.

Ö sszesen

1-' S A 1,
Franciaország 0:20

16 : 4
16: 4
20:-5
19: 1_________

9: 11
20:0
29:31
19: 1
15:5
50:10
20: 0
11:9
47:13
. . .
20: 0
14:6
54: 1 + 1 b 1
18^2__________ U|_9________48:12________

71:24

86:14

Ausztrália
Taivan
Brazília
USA II-

71:29

228:67

FRANCIAORSZÁG
USA I.
Ausztrália
Taivan
Brazila
USA II.

20 : 0
11: 9
17: 3
2:18
20 : 0
20:-2
10:10
10: 8
15: 5___________8i_12________

0:20
31:29
10:10
29:31
0„
20:-4
60: -6 + 8 2
-2:20
20:38
19: 1________42:18_______

82:18

47:47

53:45

192:110

AUSZTRÁLIA
USA I.
4:16
1:19
Franciaország 3:17
18: 2
Taivao
11: 9
6:14
Brazilia
16: 4
14: 6
USA II.
9:11_________ 20:-2________
43:57

59:39

5:15
10:50
10:10
31:29
14: 6
31:29 + 8
11: 9
41:19
12: 8________41:17_______
52:48

154:146

TAIVAN
USA I.
4:16
0:20
9 :11
13:47
Franciaország 0:20
-2:20
-4:20
-6:60
_.
Ausztrália
9:11
14: 6
6:14
29:31 “ 5 b
BrazMa
7:13
10:10
15: 5
32:28
USA II.
15: 5 _________ 15: 5_________ 20:-2______ 50: 8________
35:65
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37:61

36:48

118:174

BRAZÍLIA
USA L
Prmneiaoraxás
Ausztrália

Tátrán
USA II.

-5:20
0:20
6:14
1:54
10:10
8:12
20:-2
38:20
4:16
6:14
9:11
19:41 - 8 7
13: 7
10:10
5:15
28:32
10:10_________ * 1 3 __________ Jh20______ 17:43________
32:68

31:60

40:58

103:190

USA 1L
USA L
1:19
2:18
9:11
12:48
FrancUerszáf 5:15
12: 8
1:19
18:42
»
Ausztrália
11: 9
-2:20
8:12
17:41
Talraa
5:15
5:15
-2:20
8:50
Brazília
10:10_________ 13: 7_________ 20: 0_______ 43: 7_______
31:68
40:58
36:62
98:168
A
Brazília-Ausztrália
mérkőzésen
Az alóbbl Játszma o selejtező sa
mindkét osztalon Kelet-Nyugat öt
lán három márkázásén, összesen hat
körrel mentett négy pikk ellen,
asztalon került lejátszásra. A leosztás
kontrázva, három bukással. Ered
a mérkőzések eredményeiben csodá
mény - 500.
latosképpen egyetlen meccspont kü
Az USA II—Taivan mérkőzésen
lönbséget sem ckozott ugyanakkor
mindhárom
mérkőzésen
más-más
mindkét asztalon Dél játszott 4 pik
eredmény született a játszmában —,
k e t teljesítve. Az egyik esetben Nyu
d e az a mérkőzés másik asztalán
g at aduval indult ellopta a harma
pontosan megismétlődött
dik treffet .lejátszott egy káré ütést
6 -D belien, osztá: Észak.
és elhívott a kór A mellől, azonban a
felvevő bem ent a K-al és egy szűrtncckel teljesített
A másik asztalon egy fantázia nél
10 t • 3
küli ellenjátékos Nyugat helyén le
K2
játszott egy m agas k árát a kör A t
4
és azután a felvevőnek már nem volt
A B 10 1 3 3
gondja. Nyugat itt talán párosverse
nyen képzelte mogát és nem akart
B 7 4
É
K
szűrt adni kis kör hívással.
A 9 54
Ny D K
D 10 7 6 3
Nyugat helyes elgondolása az ó n 
AK7 3
B 9 16 2
tól fel tarülése után csak az leh et
9 7
D 4
hogy a fekete színekben az ellenvo
nal legfeljebb egyetlen ütésre számít
A D 9 32
h a t tehát a piros színekben hárem
B 3
ütésre
van szükség. Abban kell re
D 10 3
ménykednie. hogy a partnerénél van
K 6 2
a kör D és a felvevőnél a B — ebben
az esetben a felvevő nehéz feladatot
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köp o második ütésben kis kár hívás
esetén.
Az USA I—Franciaország,m árkázá
sén mindkét Nyugat a helyzet ma
gaslatára emelkedett eg y etlen 'm a
gas káró lehívása után. Bob Gold
man és Jearv-Louls Stopa a második
ütésnél kis kárt hivott
Miután az indító kijátszás elárul
ta Nyugat kezében a két m agas ká
ró figurát a felvevők érthető okokból
Keletnél vélték a kör A -t így az el
lenjátékosok két gyors kör ütéshez
jutottak és a pikk B a bukást jelen
tette.
A döntők:
Az első helyért: (128 leosztás)
1 forduló: USA I 71:27 Franciaország
2 forduló:
49:51
3 forduló
55:52
4 forduló
68:51

A harmadik helyért: Ausztrália—
Taivan174:130
(64 leosztás).
Az
ötödik helyért: Brazília—USA II 83:63
(32 leosztás).
A selejtező mérkőzések első össze
csapásai után világossá vélt, hogy a
döntő két résztvevője adva van. Vég
eredményben a franciák szereplése a
torinói olimpia óta a iegjobb volt,
mégis, a belső viták és incidensek
hatása alatt a francia csapat kiáb
rándulton, elkeseredett vádaskodások
közepette tért vissza Európába.
Látszólag minden feltétel adva volt
ahhoz, hogy az európabajnokok egy
séges, kiváló csapatszellemben vfvják
meg mérkőzéseiket. Boulenger—Svarc
és Jais—Trezel m ár évek óta szeretett
volna együtt szerepelni: ez a négy
játékos választotta ki — igaz, hogy
hosszas habozás után — harmadik
párként Roudinescot és Stoppát. Az
estorili győzelem baráti hangulatot
I
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teremtett; a Taipie-ői selejtezők nem
Jelentettek túlságosan nagy problé
mát a franciák számára. Roudinesce
és Stoppá szinte szünet nélkül végigJátszották a mérkőzéseket, mert a
másik két pár nem nagyon tolako
dott a Játékért - a fiatalok nagyon
elégedettek voltak saját teljesítmé
nyükkel - ugyanakkor Huni kapitány
csalódott bennük. Megítélése szerint
Játékuk messze elmaradt portugáliai
teljesítményüktől — de ezt a vélemé
nyét nem hozta a tudomásukra, ne
hogy harci kedvük és önbizalmuk
csökkenjen.
Elérkezett a döntő nagy napja:
nyolcszor 16 leosztás. Az első fordu
lóban Roudinesco-ék pihentek. A
mérkőzés rendkívül szoros, kiegyen
lített küzdelemmel kezdődött Sok
volt az azonos score és a „Rámá”ban gyakran hangzott fel a taps. A
franciák 7 pontos hátránya (16:9) az
alábbi Játszmának tudható be:
2.
tz. leosztás. Jais lapja a követ
kező volt:
A 3 4
B 10 1 2 7 4 3
D 7 6
a Licitek:
KELET
Lawrance
passz
passz

DÉL NYUGAT
Trézéi Goldman
1 t
passz
2 k passz

ÉSZAK
Jais
1 c
f

A canapé sorozatban a második
szfn legalább ötös és a laperő nem
lehet minimális. A treff lehet csak
hármas. Miért mondott Jais erre 3
kárát és nem 2 s. a.-t? A gémek kö
zül kecsegtetőbbnek látszik nem t i ,
hanem csak 9 ütésre vállalkozni. . .
Trézéi lapja ez volt:
7 642
AKDB10AK109
3 kárára 4-et mondott, erre persze
Jais passzolt A teljesítésért 130 pon-

tót írtok. A másik asztalon a Wolf—
Jocoby pár 3 s. a + 1-et csinált, és
ezzel 11 meccspontot nyerte a Játsz
mán. A forduló befejezése után a
francia kapitány úgy látta, hogy
mindkét pór Igen jói játszott, tehát
nem változtat oz összeállításon. A
döntést azonban nem előzte meg
semmiféle megbeszélés, az önbiza
lomtól
és
játékkedvtől
duzzadó
Roudinesco befejezett tények előtt
állt. . . A csalódást drámai fordulat
követte: Roudinesco a csapat tagjai
hoz fordult és felkérte őket, hogy az
egyik pár kínzó fejfájásra hivatkozva
adja át a helyét nekik, és így korri
gálják Huni kapitány „szokásos té
vedéseinek1' egyikét A csapatból ki
maradva, beült a nézőtérre, hogy ta 
núja legyen a francia vereségnek.
A játékosok a fenti incidens után ért
hetően nem teljes nyugalommal foly
tatták a játékot és a szerencse sem
szegődött melléjük. Mit tenne ön a
17. leosztásban Sva re helyzetében?

A 8 9 2 97 K7
NYUGAT
ÉSZAK
Goldman Boulenger
1 k
passz
1 s a

D 10 6 4 2
KELET
DÉL
Lawrance Sva re
passz
1 p
passz
?

Szükséges még egy lépést tenni, és
Wolf a másik asztalon 2 s. q-t lici
tóit, Svare 3 s. a t — mondott bízva
hosszú treffjé ben. Helyes elgondolás,
ha nem volna olyan fenyegető a nyil
vánvaló kör indulás. Svare heves tá 
madással akarta a dalasiakat lero
hanni, d e ez a kockáztatás kudarcot
hozott:

K
A
B
A
8
K
A
K

4
3 2
10 9 5 3
8 7

7 5
D 10 6 2
D 6
É
B 10 8 5 4
D 6 4 2 Ny D K 8
3
A B9 3
B 9 5
9 7
K 7
D 10 ó 4 2

Mindkét asztalon a kör indulás
utón a felvevő a harmadikat vette
Boulengernek kilenc ütésre volt szük
sége, tehát a treff 8-ast hívta és impasszt adott a B-ra — ezzel rögtön
négy ütést biztosítva a treff színben
—, de a kilencedik ütést nem tudta
megtalálni.
A zárt teremben Jacoby a káró Bot hívta. Kelet sohasem jutott ütésbe
és a felvevő teljesített : 120 + 50 =
= 170, azaz 5 meccspont.
Az amerikai előny 12 meccspont,
de a következő játszma után nő a
különbség. A probléma megint Henri
Svarc-nak jutott a következő lappal:
A K9
Goldman
—
3 t

A B 9 5 4 10 7 3 A K
Boulenger Lawrance Svarc
—
passz
1 c
4 c
passz
?

A treffre ugrás persze gyenge, leg
aláb b hatos treff, indulóerő alatti
kézzel.
Jósé le Dentu francia szakíró sok
játékosnak feltette a kérdést mit csi
nálna az adott helyzetben? Slavenburg, aki dinamizmusáról híres, egye
dül döntött a szlem mellett, de le
Dentu szerint négy esetből háromszor
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benne lesz a szlem. De szerinte érde
mes lett volna 5 treffet lictiálni, amire
a partner köteles káró fogással 5
kárát mondani. Ez csak elméleti kö
vetelmény, m ert a káró A nélkül ez a
bem ondás nehezen várható el még
akkor is, ha a 4 s. a. átugrás után
nyilvánvaló, hogy Dél fogásokat ke
res és nem A-okat.
Néhány m esterjátékos 4 pikket
mondott ,ami kevésbé jó, mint az 5
treff, mert bizonytalan helyzetet te 
remt a treff szín fogása tekintetében.
M indenképpen nehéz helyzet, amely
nek m egoldásán sokáig lehetne vitat
kozni.
Svarc rám enős stílusával bem ond
ta a szlemet, és elbukott.
Goldman 8 3 8
A K 5 4 8 10

9 5 3 2 kézzel persze kárával indult.
Néhányon Boulenger gémre u grá
sát bírálták.
Lapja: D B 10 K D 7 3
D8
D 8 7 6
M indenképpen túl erős a passzol
ható 3 körhöz, a 3 s. a bem ondás
pedig nem volna logikus. Minden
esetre ez az eredm ény aláhúzza azt
a régi elvet, amely szerint a szlemnél a gyorsütések, és nem az elszórt
m ásodlagos figurák döntenek. Az
a d o tt esetben Észak 12 pontos lap 
já b a n csak egyetlen biztos ütés van!
A másik asztalon a védekező vonal
végig hallgatott, az am erikaiak könynyen leálltak és előnyük 23 meccs
pontra nőtt.

Z. P.

ÖNKÉPZŐKÖR

*

A figyelmes olvasó a Bridzsélet ta 
valyi számaiból bizonyára emlékezik
erre a rovatra. A sorozat néhány szá
mon keresztül igen élvezetes és ta 
nulságos problém ákkal foglalkozott
— Páka Péter szerkesztésében. A szer
ző másirányú elfoglaltsága miatt az
után a rovat megszűnt, óm úgy érez
zük az igény továbbra is m egm aradt
egy hason! ájellegű, középhaladó
szintű állandó sorozatra — főleg a
fiatalabb, am biciózus és fejlődni kí
vánó generáció részéről.
A nevében és célkitűzéseiben régi,
de tartalm ában és form ájában egy
aránt m egváltozott sorozat egyrészt
technikai, m ásrészt ellenjáték és in
dító kijátszási problém ák ismertetése
útján kíván a kezdő és középhaladó
bridzsezők
fejlődéséhez segítséget
nyújtoni.
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Az említett formaváltozás a prob
lémák teszt-vizsga jellegű tá la lá sá 
ban áll, ezzel is igyekeztünk a „szórakozva-tanulás" könnyed-nemes el
vét követni. Minden egyes probléma
helyes m egoldásáért bizonyos pont
számot ér el az olvasó. Esetenként o
nem helyes, de bizonyos fokú logikus
megfontolást tükröző válaszokat i&
honorálni kívánjuk.
I.
Hogyan játssza a szint? A helyes
m egoldás egyenként 10 p o n t
a) K93
íme az adúszín, amelyAD1085 bői nem ad h a tó ki ütés.
Külső színekben a köz
lekedés biztosított. Ho
gyan játssza a színt?
b) B53
Mind a 7 ütést haza
AD97 ó42 kell vinni I Mi a helyes
játék?

U. Felvevőjóték. A helyes megoldás
egyenként 25 pont
KB8
532
A74
K65
AK64 Ny
K 97
B82
AKI095
Nyugat 3 szánt játszik. Észak a pikk
7-sel, indul, Dél a 10-t teszi az ütés
hez. Hogyan játssza a felvételt?
b)
AK87
6543
A62
KB9
AK
Ny
K
D62
A62
743
Nyugat 4 pikket játszik. Észak a treff
királlyal indul (a a kintlevő aduk el
osztása 3-2), hogyan játssza a fel
vételt?)

HL Ellenjáték. A helyes megoldás
30 p o n t
ADB102
A licit:
1 K6
(canapé stílus)
E KB1074
3
D
Ny
É K
1 káró 1 cö
1 pikk 2 szán 3 káró 3 szán —
—
-*
986
Nyugat a treff 8D8
cai indul, Kelet
Kelet AD5
az 5-t teszi. Dél
KB1095 üt
a
dámával,
majd hosszan gondolkozik. Dél licit
jével kb. 11-12 figura - pontot
jelzett. Mi lehet a felvevő problémá
ja? Kelet helyén milyen lapot kell
tennünk a felvevőhöz? Ehhez képest
mi legyen az eilenjáték-terv már most
Kelet részérői?

M egoldások!
I.
a) § üstökösként az élvonalba
robbant fiatal tehetségünk játszotta
ezt az adúszint egy kisszlemm felvé
telnél. Egy ütést már kiadott, egyet
len problémája az adúszín helyes
megjátszása. Rövid (tűi rövid) gon
dolkodás után lejátszotta az ászt
é s...
szerencséje volt, mindenki
adott. A helyes játék kis lap kihívása
a király felé. Ha 4. bubi nyugatnál
volt úgyis tehetetlenek vagyunk — ha
csak nincs sasszemünk. Csak kelet
b ú b ja ellen játszhatunk. Igaz ez él
len az említett felvevőjáték is véd
mert az ász után kicsit hívunk a ki
rály felé és kényelmesen impasszoi
juk kelet 4. bubiját.
Más a helyzet, ha az ad u 5-o. Ha
nyugatnál volt 5 adu. szintén m ent
hetetlen a felvétel (sasszemüek itt is
előnyben). Ha azonban keletnél volt
5 odú, csak úgy fogható meg, ha
először kicsit hivunk a király feié. b)
Bármilyen 2—1 esetén mindegy, hogy
mit hívunk az asztalról, hiszen úgyis
impasszt fogunk játszani, mert ez
iobb esély, mint az eső király. Ha
azonban az elosztás 3-0 volt, eg y et
len helyes játék a bubi, hívása az
asztalról. Ha keletne! K108 volt csak
így nem adunk ki ütést mert qz
mégiscsak képtelenség, h o g y asztal
ról kis lapot hívunk és rögtön a 9-essel megyünk el.
a) Aki treff impasszt játszik jóval
kisebb esélyt választott, mert délnél
lévő 2. treff dám a eseten könnyen
m egbukhatja a felvételt. A heiyes já 
ték a treff A. K lejátszása. Ha esett
a d ám a: egy szűr. Ha nem esett,
még mindig bizhatunk ab b an , nogy
északnál volt a dám a, ha dérnél volt,
legyen 4—3 a pikk. Ha egyik sem tel
jesült akkor este a í jjkcban fizetek
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egy sört a szuperbalszerencsés ver teszi az asztalról. Az ásszal kell üt
senyzőnek.
nünk — szemrebbenés nélküli A fel
b) Ossük m eg ezt jó erősen. Majd
vétel most már biztosan bukik, mert
adú A. K és a három kóró m ag as treff visszahívásunk után újra a „jó”'
figura következik (a kibicek már só
káró impasszra fog játszani.
hajtoznak: istenem , de szépen játszLinczmayer
szal). Ezután treffet hívunk és csak
akkor bukunk, h a délnél volt a kör Eredmények:
D, 10-es. Aki két adú lehívása után
kör impasszt játszik, annak még sok
100 pont: Jobbra jár, ha Binzmayer
m eglepetést ta rto g a t ez a játék.
Lajos „Nem boszorkányság, techni
III.
A felvevő la p ja a licit és a mel
k á n " című sorozatát tanulm á
léklet ú tm u tatás, valamint hosszas
nyozza;
gondolkodás a la p já n kb. ilyesmi: xx,
75—90 között: Kitűnő eredmény
ABxxx, xxx, ADx. Ezzel a lappal p e
csak így további
dig el kell d ö n ten ie, hogy pikkre v.
55—70 között: Athénig még van
káróra játsszon. Pikkre nehezebben
' idő!
fog vállalkozni, hisz rossz pikk im20-50 között: On o mi emberünk.!
passzal nem is lenne 9 ütése. Ezért
Az „önképzőkör” ö n n ek íródott.
valószínűleg k á rá ra fogja játszani a
20 alatt: A bridzsjátékban a négy
felvételt, te h á t legjobb, ha a felve
szín és erősségi sorrendjük a kö
vőben azt a látszatot keltjük, hogy
vetkező: pikk, kór, káró, treff.
helyesen választott. A felvevő kárót
Dr. Keit Béni
hív és a középfigurák valamelyikét

VI HELIKON KUPA - KESZTHELY
1971. JÚNIUS 17-20
Nagy és erős mezőny gyűlt össze
Keszthelyen az immár hagyományos
VI. Helikon K upa csapatversenyen.
21 csapat k ezdte a küzdelmet a
Keszthelyi K ultúrház emeleti folyosó
j á n , illetve a n n a k tórsalgótermében.
A 21 csap ato t 3 hetes csoportba osz
tották. M inden csoportból az első 3
helyezett jutott a döntőbe. Kiemelték
a 6 I. osztályú b udapesti, Pécs, vala
mint
a
b u d a p e sti—pécsi
vegyes
AMORF és a T a tá r házaspár vezette
Keszthely III. c s a p a ta it A csoporto
kon belül a csap ato k 8 leosztásos
körmérkőzéseket vívtak. (A győzelmi
pontok szám ítása a következők sze
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rint történt: 0—3:3; 4—11; 4—2;
12-20; 5 -1 ; 2 1 -6 -0 .)
Az első csoportban óriási megle
petést okozva a Halványkék (blue
team ?) csap a t nagy fölénnyel sze
rezte meg az elsőséget.

Érdekesebb eredmények:
Halvónykék-Pogóny
Halványkék—Fészek
Pogány—Fészek
Keszthely III—Fészek

4 -2
3 -3
3 -3
6 -0

Továbbjutók:
1.
2.
3.
4.

Halványkék
Pogány
Fészek
Keszthely III

30
26
22
19

pont
pont
pont
pont

A második csoportban* a papírfor
mának megfelelő eredmények szület
tek. A Gundel—Zánkay párral meg
erősített Lendvay csapat mélyen tu
dósa alatt szerepelt
Érdekesebb eredmények:
AMORF-Kovács 4—2
Kovács—Honti
6—0
Honti—AMORF
3—3
Bácskai ll-Honti 5—1 (utolsó ford.l)

1.
2.
3.
4.

Továbbjutók:
kovács L.
AMORF
Honti
Bácskai II

29 pont
23 pont
22 pont
20 pont

A harmadik csoportban dz esélye
sek simán jutottak o 9-s döntőbe.
Érdekesebb eredmények:
Virbli-Pécs
OGV-Virbli
Pécs-OGV
Tatabánya—OGV

5-1
6-0
4-2
5—1 (első ford.)

Továbbjutók:
1. Virbli
2. Pécs
3 OGV
4. Donn-bá

28 pont
26 pont
25 pont
19 pont

A döntő küzdelmei az igen ki
egyenlített mezőny miatt szoros ered

ményeket ígértek. A döntő első for
dulója az egyetlen veretlen csapat, a
Halványkék győzelmével indult. Mint
később kiderült a fiatalok ezze ellőt
ték a puskaporukat. A verseny felé
nél úgy látszott, hogy a győztes a
Kovács, OGV és a Virbli csapatai kö
zül kerül ki. A hajrá hatalmas meg
lepetést hozott. A Pogány csapat,
amely az V. forduló után a 7. helyen
állt 3 6—0-s és egy 4—2-ős győzel
mével megnyerte a versenyt. Sors
döntőnek bizonyult, hogy a Vili. for
dulóban a Pogány csapat 6—0-ra ver
te „vicebojnokunkot".
A Helikon Kupa csapatverseny vég
eredménye:
Védő: Pogány
(Pogóny-Fogarossy;
Wellner-Blancz)
34 pont
2. Kovács
(Kovács-Ottlik: Dr. BerenteyFaragó)
31 pont
3. Virbli
Dr. Keil-Kovócs; PoroszlayBuza)
29 pont
4. Honti
(Honti—Urai; Horváth—
Gerő}
26 pont
5. Fészek
(Csepeli—Dumbovich: Gabos—
Kovács)
23 pont
6. OGV
(Németh—Lévai; SzászPáka)
22 pont
7. AMORF
.(Szesztay-Matheovics;
Dr. Csák-Szappanos)
19 pont
8. Halványkék
(Balásy—Balásy; Kuttner—
Varonnai; Fogaros—Kovács) 19 pont
9. Pécs
A vigaszversenyt o Keszthely III csa
pata nyerte.
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A szombaton kezdődő Péterfy An
dor emlékversenyre újabb párok ér
keztek, s a versenyen 80 pár indult.
9 külföldi pór jelenléte nemzetközi
rangot adott a versenynek. A szom
bati versenynap után (2 forduló) a
Berentey—Faragó pár vezetett a C se
peli—Dumbovich és '. a Dr. C sókSzappanos pórok előtt. A vasárnap
reggeli harm adik forduló az idegek
harca volt. Dumbovich, mint már
annyiszor a verseny
megnyerésére
játszott és vesztett. Mi egész éjjel ér
tékeltünk és m ásnap alig láttuk a la
pokat. Nagyon visszaesett a 4. helyről a Németh—Lévai p ár is. Az emlékversenyt m egérdem elten nyerte a vé
gig vezető Berentey Ernő—Faragó
András pár. A második helyen a
Gundel Ilona—Zánkay Péter pár vég
zett. Eredményük kárpótlás a Buda
pest vegyespáros bajnokságán elért
7-ik helyükért. (Heiént vasárnap sen
ki sem látta sírni.) Harmadik helyen
a végig kiegyensúlyozottan versenyző
Dr. Keil Béni—Kovács Misi végzett. A
legjobb nem díjazott vegyespár díját
a Fekete—Fürszt. a legjobb külföldi
pár díját a jugoszláv Kronfeld—Dupor, míg a legjobb keszthelyi pár dí
ját a Windisch h ázaspár nyerte.
A jó eredm ényhez a párosverse
nyeken szokásos szerencse fokozottan
kellett hiszen 58% -al nem lehetett
bekerülni a legjobb 10 közé!.

A Péterfafvy Andor párosverseny
végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dr. Berentey—Faragó díj.
Gundel—Dr-Zánkoy
„
Dr. Keil—Kovács
..
Fülöp—Hunyadi
„
Honti—Urai
„
Gabos—Kovács
„

3241
3164
3117
3114
3097
3075

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dr. Németh—Dr. Bárány „
.3070
Bariné—Bach
„
3049
Tatár házaspár
„
3039
Bari—Harsányt (legj.vid.)
3031
Matheovics-Szesztay
2993
Kovács Ottfik
2989
Proniewicz—Kovács
2981
Németh—Lévai
2957
Dr. Csák-Szappanos (ifj.) 2945
Csepeli—Dumbovich
2934
Horváth—Gerő
2897
Kőszegi—Rónaki (ifj.)
2883
Svatics—Dévényi
2870
Csaba—Szalay
2859
Wellner—Blancz
2836
Kelen B.-Kelen K.
2821

Pór szót a verseny rendezéséről. A
Helikon Kupa versenyek egyre nép 
szerűbbek és érdekesebbek. A ver
seny gördülékeny
lebonyolításához
kevés eg yember még akkor is, ho
az, a lelkesedéséről és energikusságáról híres. Dr. Szentpéteri János. Az
értékelést nem az érdekelt verseny
zőknek kellene végezniük. Lényege
sen meg kell javulnia a versenyzők
fegyelmezettségének is. A legnagyobb
dicséret illeti az éjjeli pihenőjüket
feláldozó Bariné, Bari, Harsányi,
Kuttner, Kovács A. és Dr. Csák sporttársaw at, akik segítettek az eredm é
nyek értékelésében.

Egészében véve jól sikerült Bridzshétvégét mondhattak magukénak a
versenysorozaton résztvevő. Ha az
időjárás egy kicsit kellemesebb lesz.
csodálatos pihanés és szórakozás a
Helikon-Kupa csapat és párosver
seny.
Végül az elmaradhatatlan partik:
A mezőny nagy része 5Tr=-t; 2 pór
3szan -2-t; 2 pór 6Tr-1-t; egy pár
5Tr-1-t; és egy pár 6Tr=»s-t játszott A

felvevő Csepeli Miklós volt. A teljes
kiosztás a következő:
Dumbovich
Ki

AOxxx
Kl09xxx
Kovács J.
lOxx
9
ADxxxx
Bxx

É
Ny
D
Csepeli
AOxx
lOx
109xx
ADx

K

Praniewicz
8 xxx
KB8xx
KBx
x

Csepeli ezt elvette az ásszal, majd
kis kőrf hívott az asztalról. Kár B- kis
kör ezt a felvevő az a d u ásszal lop
ta. Adu D — odú impasszt játszott,
majd háromszor adúzott. Ezután az
utolsó asztali adú lehívására Kelet
beszorul. (Vagy pikket, vagy a kór
K-t kell dobnia.)
A másik parti a győztes nevéhez
fűződik.

KB53
K8653
A3
DB3
D32
E:Harsányi
10872
A2
107 Ny: Faragó K: Berentey KD62
A42
875
AK96
B1085
D: Bari
D4
B9854
K1096
76
D 1 szán felvételét ragyogó ellen
játékkal kétszer buktatta el a győz
tes pár, így a pórosversenyen mindig
jó 2QQ pont került az íróslapra. A
treff 6-as indulást a felvevő (hibá
san) nem ütötte meg, így Kelet került
ütésbe a Bubival. A treff királlyal á t 
vette Nyugat az ütést, és a kör 10-est
hívta. A felvevő most már tehetetlen:
4 treff, 2 kör és a káró Asz, pikk A
ütéseket ki kell adnia.

Sz. Q.

MAGYAR BRIDZS KUPA 1971.
Az előző évek gyakorlatának meg
felelően idén is kiírásra kerültek a
M agyar Kupa bridzsversenyek. A ku
paküzdelmekre 46 c sa p a t nevezését
fo g ad ta el a versenyrendezőség. Mi
vel a nevezések kívánság szerint ked
di vagy szerdai versenynapra történ
hettek, a két nap mezőnye között je
lentős különbség mutatkozott.
A csapatok 8 csoportokat alkottok.
A csoportokon belüli körmérkőzések
után a kiírás értelmében az első 2
helyezett a Magyar Kupa, a 3—4. he
lyezett a Budapest Kupa, míg az

utolsó 2 csapat a Füles Kupa egye
nes kieséses táblájára került. Egyedül
a Nagy Imre csap a t indult 2 kupa
küzdelemben is, miután csoportjában
az első helyen végzett, s ezzel beju
tott a nagydöntőbe és a védő jogán
nevezhetettt a Füles Kupára is. (Re
méljük a versenyrendezőség a ké
sőbbiekben nem járul hozzá hasonló
szabálytalansághoz, hiszen ez ellen
tétben áll a kiírással);
A keddi csoportmérkőzések során
a következő m eglepetések születtek:
az „örökös bajnok’* Góth csap a t a
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beöthy csapattól, a Kéri csapot az
újonc NIM-Bubik csapattól, a Végh
csapat o D ebreceni csapattól egy
aránt 16—4 arányú vereséget szenve
dett. A szerdai versenynap m eglepe
tései: Kelen—Jinda 20-0; W agner—
Perneczky 20-5;
A Magyar K upa egyenes kieséses
táb lájára felkerült 16 csapat május
25-én folytatta a küzdelmet. Az első
versenynap m eglepetése a NIM-I
csapatának kiesése volt. (NIM-I—
Keresztúri - 2 —20!) A második ver
senynapon az állva m aradt 8 csap at
mór a pécsi és miskolci elődöntőbe
jutásért küzdött. Az eredmények a
papírformát igazolták, bár a Góth
csapat az egyeztetésnél még sima
vereségre állt a Szeleczky csapat el
len. Június 8-án a vidéki elődöntős
csapatok mérkőztek. Pécsre Véghék
utazhatnak
minimális
előnnyel
(Végh-Góth 11—9). Érdekes, hogy a
Végh csap at csoportjából csak sze
rencsével jutott tovább. (1 IMP d ön
tött). Miskolcra a Kovács csapat 16
míg Tomássyék csak 4 ponttal u taz
hatnak.
A Kupa vigaszágán érdekes e re d 
mények születtek. A NIM-I csap ata
16 leosztásban ismét sima vereséget
szenvedett a Keresztúri
csapattól,
akik ezután 16 leosztásban közel -100
pontos vereséget szenvedtek a Mákádinééket 20—4 arányban lelépő

14G

OGV-től.. Az ötödik helyet a Fészek
csapata szerezte meg, miután legyőz
te az OGV-t 2 0-0-ra. A hetedik he
lyért: Szeleczky—Keresztúri 18-2.
A Budapesti Kupa küzdelmei május
26-án kezdődtek. A m eglepetéseket
fiatal csapatok okozták. A végig ki
tűnően szereplő Nikolits csap a t elő
ször Kériéket, majd a Beöthy csap a
tot verte ki a további küzdelmekből.
A Balássy csap at simán győzött Debreczeniék ellen. A Budapest Kupát az
egyenletesen és végig m agabiztosan
játszó NIM-Bubik csap ata nyerte,
m iutándíadaim askodtak a Spartacus,
a Jinda, a Turnovszky és a döntőben
a Jakubovits csap a t ellen. A harm a
dik helyért: Nikolits—Turnovszky 17-3.
A Füles Kupa 14 csap a ta a védő
Nagy Imre csapattal kiegészülve szin
tén május 26-án rajtolt. A győzelmet
a fiatal erőkből álló Lowel/lovász—
Welker csapata szerezte meg. A m á
sodik helyen a Boán csap at végzett.
A kupaküzdelmek során fel kellett
figyelnünk néhány negatív jelenségre
is. A legkirívóbb az OGV csapatának
-,bunda-betli"-je a Tóth csap at el
len. (A vizsgálat folyam atban van.)
Feltétlenül elítélendő az is, hogy
egyes I. osztályú csapatunk miután
kiesett, a „hal"-ak ellen nem jelent
meg a mérkőzéseken.) (Különösen ki
rívó a kiemelt és erőnyerő Perneczky
csapat viselkedése.)
eszgé
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■■ Magyar-jugoszláv válogatott mérkőzés Keszthelyen ■

Egy héten belül két ízben volt bridzs
verseny színhelye Keszthely.
A résztvevők számának szempont
jából (80 pár) nagy sikerrel zárult He
likon Kupa és P éterfalvi emlékverseny
után egy héttel: 1971, június 25-én
és 26-án került sorra az első hivatalos
Magyarország - Jugoszlávia válogatott
mérkőzésre.
A mérkőzés színhelye a keszthelyi
kultúrház színházterme volt, ahol elég
gyér érdeklődés mellett folyt a verseny.
A technikai értekezleten a két nem
játszó csapatkapitány Vég Tibor és
Fred Kulenovic kétszer 32 leosztásban
állapodott meg. A két nap eredményét
külön-külön és összesítve kellett fi
gyelembe venni.
összesítve:
Jugoszlávia - Magyarország
28
(20:01

:

12
(8 :1 2 )

A két csapat összeállítása az alábbi
volt:
Jugoszlávia:
Kulenovic nem játszó ca. kapitány
Brldjacic - Zepic
Caric - Peraeie
Rajka - Turk
Magyarország:
dr. Vég Tibor nem játszó cs. kap.
Kaufmann - Linczmayer
Gábor - dr. Szirmay
Kovács L. - Ottlik

A magyar csapatot dr. Vég Tibor
kapitány a válogató verseny első he
lyezettjei közül állította össze.
Az első 16 leosztásban szlem dömping volt, amelyben a magyar csapat
nagyon rosszul végzett.
1. ford. 2-ea számú játszma:
É
K
D
Ny
Gábor Zepic dr. Szirmay Brkljacic
lkáró
lpikk
3szan
5kőr

-

lkőr
3treff
4szan
6szan

9 86 4 2
* B 83
♦ 8
+ 10 9 8 4
«*D10
^ A 109 6
♦ KDB
+ AK7 6

É
Ny

K
D

*AB53
»K 2
♦ A 10 6 4
+B32

* K7
*D754
♦ 9 75 32
+ D5
A Dél helyén ülő Gábor István a
treff ötössel indított, amelyre a felvevő
az asztalról kicsit tett, Észak 8-aaát
ütötte kézben a bubival és pikk im passz után 12—
öt ütött.
A zárt teremben a Kovács-Ottlik pár
6 kárót játszott, amely ellen a káró

kettessel tudattak és a (elvétel egy
szer megbukott
Eredmény: 14 meccspont Jugoszlávia
javára.
6.,

számú parti:

Nyflt terem:
É

K

D

NY

2treff

-

Iptkk fr
2kőr
3kőr " -

4

-

♦
♦
♦
+

D

NY
Ottlik
2tre£f

-

10 7 2

A zárt teremben az ellenjáték a pikk
4-e8sel indáik amely után a felvevő
12-ót ütött Adn indulásra a felvétel
elbukik.
Eredmény 12 oroeespent Jugoszlávia
javára.
13-aa számé parti:
Nyílt terem:
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K
-

♦
♦
♦
+
♦
♦
♦
+

D
NY
Linczmoyer
2káró
4kőr

NY
Ottlik

AD53
KB 75 4 2
D3
4

4
D9
BIO 8 6
AD7 6 3 2

É
Ny

K
D

♦
V
♦
+

3káró
3szan

a
é
+ KB986
5
Ny
K ♦ADB3 2
A764 3
D
»8
AKDB8 7
+93
♦ D 10752
^K 97
L
♦ D9 5
L'
+ 54

É
Kaufmanc
lkőr
2kőr

K
D
Kovács L.
lkőr
3kőr
4káró 4szán
6kőr

6tre(f

♦ 43
♦ 10 8 6 4
♦ K B 19 2

4.

É

3 káró

~

Zárt terem:
É
K
Kovács
lplkk
2kór
3kőr

Zárt terem:
I

♦ K98 6 2
♦ 10
♦ 942
4* KB 10 8

B 10 7
A 863
A K75
95

A zárt teremben pikk 4-es indulás
után a felvevő ütött a pikk ásszal és
aduzás után káróra eldobta vesztő trefíjé t igy 12-őt ütött Treff indulásra a
felvétel elbukik.
Eredmény: 13 meccspont Jugoszlávia
javára.
Az első 16 leosztás után a jugoszIávok vezettek 62:3 arányban.
A második 16 leosztásban szorosabb
volt az eredmény. (29:24 Jugoszlávia
javára.)
Ebben a részben csak két drága
parti volt oda-vissza.
A harmadik 16 leosztásban a jugoszlávok jelentős előnyre tettek szert,
ugyanis ezt a részt 62:19 arányban
nyerték meg.
4,, számú parti:
Nyílt terem:
ÉL
K
D
Kaufmann Zepic Linczm.
1treff
3szan

-

Ny
Brlj.
2káró

Zárt terem:
É

K
Szirmay

-

*
♦
♦
♦
+

2treff
3szan

D

NY
Gábor

-

3káró

♦ AB653
*96 3
♦ B6 3
+ 10 4
9
É
K1 0 7 4
Ny K
AK1 0 7 S
D
B72
♦
♦
♦
+

♦
♦
♦
+

* 8
♦ A4 32
♦ 10 3
4» D97653
KB 10 76432
É
10
Ny K
54
D
B2

*AD95
* B9 8 5
♦ ADB87
4. -

♦ -

* KD76
* K9 62
* A K 10 8 4
*K74
*A85
♦ 94
+AK843

D 10 82
DB2
D82
D9 6

A nyílt teremben Linczmayer a kór
dámával nyitott éa a felvevő 10-et ütött,
a zárt teremben pikk 2-ea indulásra
a felvevő csak nyolcat tudott ütni, A
4-3-aa körrel a 4 kör elvehetetlen.
Eredmény: 13 pont Jugoszlávia javára.

A nyílt teremben Kaufmann a kör
ásszal indult. A felverő aduzás után,
mivel nála a szingli 10-es volt, elfogta
kétszeres lopimpasszal Dél kör király
dámáját és a kör nyolcasra eldobta
vesztő káróját, igy teljesített.

A zárt teremben az ellenjáték káró
10-essel indult, amelyet a felvevő, Gábor
István ütött az ásszal és visszahívta a
káró dámát, amelyet Dél nem fedett le,
igy a felvevő csak egy kört adott ki,
és teljesített.
A 15-08 számú parti sokba került.

Talán a verseny legérdekesebb játsz
mája volt az alábbi:
5-08 számú parii:

15-ös számú parti:
Nyílt terem:

Nyílt terem:
É
Kaufm.
2kőr
-

K
lkáró
4 pikk
5kőr
Gpikk

D
NY
Linczmayer
lkőr
kontra

lpikk
4szan
5pikk

É
K
Kovács
lszan
3szan

-

D
Ottlik
lpikk
28zan

NY

D

NY
Gábor

Zárt terem :
É

K
Szirmai
lszan
5treff 5pikk
Gpikk
kontra
-

D

NY
Gábor
kontra ' 4pikk
6treff

Zárt terem: >
É
K
Szirmay
2kőr
4 pikk

-

lpikk
3szan
-
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£
♦ 9 83
♦ 10 9 8 5
♦ KB9
♦

♦ A D6
♦ KD 6 2
^7654
+ 96

A D 8

É
Ny

K
D

♦
♦
♦
+

♦ 52
«*B7 4
♦ D8 2
+ 10 7 5 4 2

K B 10 74
A3
A 10 2
KB3

A zárt teremben Perasic ‘szerencsé
sen1 - vagy ki tudja - jól bírálta felül
partnerét és 4 pikket mondott. A 3 szán
kis kór indulás után teljesíthetetlen.
Eredmény: 12 pont Jugoszlávia javára.
Tehát a jugoszlávok jelentős vezetése
után kezdődött el a IV. 16 leosztás.
Ebben a játékrészben a magyarok lé 
nyegesen jobban játszottak, mint az
első 3 fordulóban - ez az eredményen
is meglátszott A 12-es számú parti
ban a Kaufmann-Linczmayer párnak
nem okozott különösebb gondot a gém
bemondása, mig a jugoszlávok kihagy
ták a 11 üléses gém et

Eredmény:
ja vára.

12

pont Magyarország

A 6-os számú partiban a jugoszlávok
felesleges szlemkísérletet tettek és már
az 5 pikk sem volt benn.
Eredmény: 11 pont Magyarország ja
vára.
A 13-a8 számú partiban is hibás
szlem kísérletet tettek a jugoszlávok.
Nyílt terem:
É
Ottlik
-

K
1pikk.
3kőr
5treff

Zárt terem:
É
K
D
Linczmayer
1pikk
2pikk
-

D
Kovács

NY

kontra

2szan
4szán
5kőr

NY
Kaufmann
2káró
3szan

*863
♦ 82
♦ 10 6 2
+ 10 84 32
♦
♦
♦
+

D4
10 9 4 3
A K 83
AK9
♦
♦
♦
+

É
Ny

K
D

* A B 75 2
♦KB75
♦ B
+D76

K 10 9
A D6
D9 75 4
B5

Eredmény:
Zárt terem: 3szan + 2

=-660

Nyílt terem: 5kőr - 1 =-100
13 pont Magyarország javára.
A IV. részt Magyarország 72: 23
arányban nyerte meg.

A verseny befejezése után a jugosz
láv és magyar bridzsezők hangulatos
búcsút vettek egymástól és ‘viszont
látásra Bledben ősszel* felkiáltással
váltak el egymástól.
A mérkőzés végig rendkívül sport
szerű volt és alkalmasnak bizonyult
arra, hogy elmélyítse a nemzetközi
sportbarátságot. Köszönet illeti a ver
seny rendezésében tevékenyen ré sz t
vevő Gyetvai sporttársat.
Princz Róbert
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MÉRSÉKELT SIKER
POREC-BEN
A hagyományos Isztriái nemzetközi bridzs
versenyek második tavaszi csapat- és páros
mérkőzéseire idén június első hetének má
sodik felében Porec-ben került sor. Az
Isztriái versenyek kipróbált szervezője dr.
Tomljenovics a szokott körültekintéssel gon
doskodott arról, hogy a közel kétszáz főnyi
versenyző gárda kellemesen érezze magát.
A verseny gördülékeny, pontos rendezése,
az eredmények gyors kiszámítása Kulenovics
érdeme, de erről az oldaláról nem kell őt
bemutatni.
Az első három napon a csapatmérkőzésekre került sor. összesen 12 csapat vett
ezen részt és teljes - 12-leosztásos — kör
mérkőzést vívott. A BBE-t hivatalosan egy
csapat képviselte dr. Cziffra—Herczegfalvy,
Ajkay—Oskó összeállításban. Dr. Kovács
Jenő—dr. Proniewicz kiegészítő párja bal
eset következtében nem vehetett részt a ver
senyen s így régi válogatott párunk a bécsi
Platzek—Bergmann, Gulyás párokkal állt öszsze vegyes csapatba. Magyarországot még
a pécsi és miskolci versenyzőkből alakult két
csapat képviselte.
Az első fordulók után a Pula-i Tomljeno
vics csapat állt az élen. Ott foglalt helyet a
Budapest-Bécs kombinált csapat is, amely
mindjárt az első mérkőzésen legyőzte a BBE
csapatát. Utóbbi ezen a mérkőzésen indiszponáltan játszott. Később változott a hely
zet a nyugatnémet Hanken team, amely igen
jól és merészen játszó, főként párosverseny
taktikát követő játékosokból állott sorba
nyerte — ha nem is nagy arányban - mér
kőzéseit. A Budapest-Bécs kombinált csa
pat váltakozó eredménnyel játszott, míg a
BBE csapata magára találva szorgalmasan
gyűjtötte a pontokat. Ügy látszott, hagy las
san behozza hátrányát a nyugatnémetekkel
szemben, amikor a Braunschweigi Kelmereit
csapattól elszenvedett 4 pontos érthetetlen
vereség ismét visszavetette. Ez kihatott a
Hankenék elleni mérkőzésre is, akiktől
ugyancsak minimális vereséget szenvedtünk.
Az utolsó fordulók hajrája jól sikerült a BBE
és a Miskolc—Pécsi vegyes csapatnak és biz
tosította a II. és III. helyet. Hankenék tartani
tucftók némi előnyüket, míg a BudapestBécsi vegyes csapat a IV. helyre esett vissza.
Végeredmény:
I. Hanken—F. Müller, Schröder—
Schwenkreis (egyetlen mérkőzést
sem vesztettek)
168
II. BBE
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III. Csíki—Gricser (Miskolc), Bari I.
(Pécs) — Horváth (Miskolc)
137
IV. Budapest-Bécs
135
V. Kulenovics csapat Zágráb
132
A szombat-vasárnap rendezett páros ver
senyen 76 pár vett részt abban a szokásos
jugoszláv rendszerben, amely a hazaiakat és
külföldieket külön vonalra ülteti. A két for
duló mindegyikét a nyugatnémet Schröder—
Schwenkreis pór nyerte olyan fölénnyel, amit
behozni még hibátlan játékkal sem lehetett
volna. A magyar párok közül legjobban és
legegyenletesebben a dr. Kovács—dr. Profiiewicz pár játszott. Igen szép helyezést ért
el a Bari-Horváth és Csiki-Gricser pár is.
A Cziffra—Herczegfalvy pár az előbbi né
hány hibája következtében került az eloob
említett magyar párok mögé. Részletes ered
mények:
1. D. Schröder (Wiesbaden)—
Schwen-kreis (Frankfurt)
1629
2. V. Jovanovics—O.Kuzmanovics
(Pula)
1582
3. Ralca—Turk (Ljubjana)
1478
4. Dr. Kovács—dr. Proniewicz (Bp)
1469
5. Bschiera—Toffoli (Trieszt)
1460
6. Bari István (Pécs)—Horváth
(Miskolc)
1412
7. N. Haas—Kraus (Zagreb)
1390
8. Perasics—Karaman (Zagreb)
1360
9. Csiki-Gricser (Miskolc)
1353
10. Cziffra—Herczegfalvy
1338
11. Bardela—Urboni (Trieszt)
1325
12—13. Giuppani—Grisan (Triesz,t)
Tomljenovics hp. (Pula)
1321
14. Dr. In dér Mauer—dr. Schnitzer
(Klagenfurt)
1318
15. Hanker (Stuttgart)-F. Müller
(Wiesbaden)
1310
23. Boriné—Bach (Pécs)
1270
43. Ajkay—Oskó (Bp.)
1210
58. Tatár hp. (Keszthely)
1089
A számunkra mindenkor kellemes emléke
ket jelentő isztriai versenysorozatok követ
kező találkozója szeptemberben lesz Pulában. A szervező Tomljenovics ígérete szerint
még kedvezőbb körülmények között Űzhetjük
ott kedvenc versenysportunkat.
Cz. A.

*néjCy4<€£

&itfzM (Ltá.t$Áa
Amióta — több mint egy esztendővel ez
előtt - a román bridzs sportszervezet hiva
talos megalakulása alkalmából az első bu
karesti nemzetközi barátságos összecsapás
ra meghívtak és rendkívül szívélyes házi
gazdaként vendégláttak bennünket, egymást
érték o kölcsönös hivatalos látogatások, ö k
a Tihanyi nemzetközi versenyre és a Szocia
lista Országok Kupájára jöttek el hozzánk,
míg mi a Marosvásárhelyen és Nagyváradon
(Félix-fürdőben) rendezett nagysikerű csa
pat- és párosversenyeken vettünk részt na
gyobb küldöttséggel.
Alighogy ez utóbbi versenyről hazaérkez
tünk, ismét román bridzsbarótaink látogattak
el hozzánk. Ez a román csapat a Marianske
Lazne-ban rendezett hagyományos tavaszi
nemzetközi versenyről hazatérőben azért töl
tött pár napot fővárosunkban, hogy baráti
légkörben, a hivatalos formaságok teljes
mellőzésével együtt szórakozzék a magyar
bridzsezókkel a versenyasztal mellett. A ro
mánok első szereplését azon a csehszlovák:
versenyen, amelyen évrólévre — az idén is —
számos euróoai országból összeverődő erős
mezőny gyűlt össze, nagy siker kísérte. Csa
patuk 40 között a III. helyen végzett, míg a
Neamtu házaspár a nemzetközi párosversenyén előkelő helyezést elérve a legjobb
vegyespárosnak bizonyult.
Ez a jó erőkből álló román együttes május
18-án és 19-én a Daróczi úti teniszpálya,
ill. o MOM klubházában találkozott verseny
zőgárdánk fiataljaival, illetőleg erre az alka
lomra összeálló vegyespáros csapatunkkal.
Ennek a találkozónak az volt a legfőbb je
lentősége, hogy bizonyságul szolgált arra,
hogy nemcsak mi éreztük igen jól mcgunkat
a románok vendéglátásakor, hanem ók is
megragadnak minden alkalmat, hogy minólunk összemérhessék tudásukat a mieinkkel,
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ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy a
nemzetközi versenytapasztalatokat csak nem
rég szerző román bridzsezók között igen jó
képességű és tehetséges versenyzők komoly
fejlődésnek indultak.
A verseny jó megszervezése és nemcsak
baráti, hanem kedélyés hangulata elsősor
ban Szentpéteri János és Zánkay Péter ér
deme.
Az első napon a lordachescu—Dumitrescu
és Diaconescu-Nistorescu összeállítású Bu
karest I. csapat az ifjúsági válogatottunkkal
(Kovács Mihály-Dumbovich, Kőszegi—Geró
és Kerényi fivérek) döntetlent ért el, míg a
Neamtu házaspár, Gabroveanu—Genazzini,
Racoviceanu—Giosanu összeállítású Buka
rest II. együttes a NIM Bubik csapatától 20:0
arányú vereséget szenvedett. A Bubik csapa
ta a következő összeállításban állt fel: dr.
Csák—Szappanos, Holyinka-Antos, Magyar
P.—ifj. Cziffra. Ifjúsági játékosaink eredmé
nyével a jóképességű felnőtt román együtte
sekkel szemben meglehetünk elégedve.
A második napon vegyespáros csapatok
mérték össze erejüket. Bukarest színeit a
Neamtu házaspár, Lord—Jordochescu és Veresti—Dumitrescu, míg a magyar színeket
Gyóryné—Mátéffy és Gundel-Zánkay képvi
selték. Ennek a mérkőzésnek kiegészítése
képpen a Bukaresti Kultúrhóz csapatának
(Diaconescu-Nistorescu, Gabroveanu—G e
nazzini, Racoviceanu—Giosanu) kérésére
utolsó pillanatban egy ifjúságiakból álló
együttest dr. Csák—Szappanos, Kerényi fivé
rek) állítottunk ellenfelül. Ezen a napon
mindkét román csapat biztos győzelmet a ra 
tott.
Reméljük hamarosan ismét alkalmunk lesz
a román bridzsezókkel — hasonló baráti
hangulatban — összemérni erőnket.
Cz. A.

Ö N H tPIÖ U Ö R
••••••••••••••M M *

1. Szlnkezeléa:

5. Ellenjáték:

A6
DB 10 8 75
Mind a hat ütést haza kellett vinni.
Hogyan játssza a szint?
Megoldás: 15 pont.
2. IndUókiiétszáa:
Nyugat helyén az Ön lapja:
♦ 6 90 K8 ♦ KDB10 764 + 9 83
A licit (É-D beliben, párosverseny):
D

NY

É

K

lpikk
5pikk
passz

4káró
passz
passz

5kőr
6pikk

passz
passz

Mivel indul a 6 pikk ellen?
Helyes megoldás: 15 pont
3. Felvevőjáték:
£ : ♦ 976 90 AD4 ♦ D10864 «f* A4
D:*AD53* - ♦

A K B 975+K B 3

Felvétel 6 káró csapatversenyen, Ny
a licit során körrel közbeszólt.
Hogyan játssza a partit? Indulás kis
adu. Helyes megoldás 20 pont.
4. Felvevójáték:

90
90
♦
4*

9 8 ,7,5
D 1876
AD 108
É

K ♦ KD 10 3J:
* DT7.fi ~ '
♦72
+ 9jL
Licit: (párosverseny):
D
NY
É
K
passz
passz
passz
lkőr passz
lpikk
passz
2kőr passz
passz
passz
Partner a pikk A, pikk B-ot hivja, a
felvevő 4,6-ot tesz. A második pikket
ön üti és visszahívja a szint, a felvevő
ellopja az adu 3-sal, Ny felüllopja az
ötössel és a treff 5-öst hivja. Az asz
tal a dámával üt. A felvevő most az
asztalról a káró 9-est hivja. Ön kicsit,
a felvevő a B-t teszi, Ny pillanatnyi
gondolkodás után a 4-et adja az ütés
hez. A felvevő most adu A, K-t hivja
majd a bubit, Ny kétszer ad, a 3-hoz
kis treffet tesz. ön üti a 3 adut a dá
mával. Mit hiv most és miért? A helyes
megoldás 30 pont.
ME G O L D Á S O K :

É : * 5 3 90 2 ♦ A D B 6 3 2 4» 8743
D : # A K 8 7 4 2 * K64
K8 «f»A5
Felvétel 4 pikk. indulás a pikk B.
Hogyan játssza a felvételt?
Helyes megoldás: 20 pont.

1.
Valamennyi ütést csak akkor vi
hetjük el, ha Ny-nál van a dubló vagy
szingli K, avagy Keletnél a szingli K.
Ez utóbbira nem szabad játszani, mert
jóval kisebb esély. A helyes játék tehát
az impassz, de a tízessel! Ha ezt Ny
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lefedi, ütünk és visszafelé impasszoljuk
Kelet kilencesét, mert Ny feltehetően
szinglivel fedett. Ha az impasszt a dá
mával kezdjük és Ny lefedi, még nem
tudhatjuk, hogy dublóból vagy szinglivel
fedett. Aki Ny helyén dubló K9-essel
lefedi a tízest még mielőtt a megoldást
megnézte volna. 10 jutalompontot szá
míthat! Természetesen, ha a figurát K
lefedte, a visszafelé adott impassznak
a matematikai esélye is nagyobb!

és sikán káró, mig Nyugatnál a kór
ász. Ha az adu 3-2 volt és Keletnek
volt egy kárója legalább, szűrrel tel
jesítünk.

5.
A helyes ellenjáték a treffhivás.
Partnerünk meggondolatlanul mohó volt,
mikor kihagyta a káró hívást Abban
bízott, hogy a felvevő még egy kárót
hiv és újabb impasszt ad, ekkor üt és
visszalopatja a kárót és ezzel meg
buktatja a felvételt. A felvevő is ész
2.
Villámpárosversenyek állandó részt revette Ny pillanatnyi gondokodását és
látta, hogy a meggondolatlan ellenjáték
vevői emlékezhetnek erre a problémára,
egy szűrt eredményezhet. A teljes ki
A iegjobb indulás a kór 8-as! A fel
osztás:
vevővonal lapjai ugyanis:
♦ D
« AB10975
♦ A98
+ AK4
É

D
A KB 10 8753
♦ D4
♦ 53
•f. 10
A felvevő nem engedheti ki az indu
lást a 29
A felvevő nem engedheti ki az indu
lást a lopásveszély miatt. Feltehetően
beüt az Á-val, leaduzik és a treff A,
K-ra ledobja a vesztő kórt, majd kör
lopimpas8zt játszik, ön üt a királlyal,
igy 6 pikk egyenlő, ami jó parti az
ellenfélnek! (Lásd villámpárost, ahol a
mezőny fele gémet játszik.)
A káró indulás 10 pont, treffinduiás
5 pont, mert ezekre az indulásokra a
felvevő inkább üthet 13-at.

«» 9875
♦
*
«
*
*

AB
852
KI!
KB752

D9876
A D 10 8
É

Ny K
D
#
*
♦
+

*
V
*
*

KD1032
D976
32
96

64
AKB1 0 4 3
A B 10
43

Ha Ön most pikket hiv, a felvevő
ellopja, elveszti az utolsó adut, lehív
még adut és erre Nyugat beszorul.
Ugyanez a helyzet, ha kárót hiv viszsza, a felvevő ásszal üt, lejátssza az
összes aduját és Nyugat ismét beszorul.
(Partnerünknél biztos, hogy van káró
figura, ezt mind a játék, mind a licit
alátámasztja. Ha ásza lenne, káró hivásra megbukna a parti, de Nyugat pikk
A, B, káró Á, treff K - és feltehetően
a treff B - már elindult volna.)

3.
' Az aduzás után fellopjuk a kis
A be8Zoritást csak a treffhivás oldja
kórt, elimináljuk a treffet, majd kór Á-ra
fel, m ert a felvevőnek nem marad asz
és kör D-ra pikket dobunk és terítünk,
tali átm enete.
mert Ny vagy eliminált szint hiv, vagy
hátulról belehiv a pikkbe.
Eredmények:
4. Helyes játék az első pikk kiha
gyása. Ez a legjobb esély a felvétel
teljesítésére a piros színek kedvezőtlen
elosztása, ill. fekvése esetén. Így csak
akkor bukhatunk, ha Keletnél volt 3 adu
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100 pont felett: ólomsúly - egy papirsúlyu versenyen.
85-100 pont között: kiváló
70 - 85 között: jó

50 - 70 között: közepes
30-50 között: jobb, mintha lóversenyez
ne.
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A jövő arculata
Legutoljára a maximális közbeszólási kon
trával foglalkoztunk. Erre a tipikus példa:
Kelet
2 káró

Dél
2 kór

Nyugat
3 káró

kontra
Láttuk, hogy ez nem csak azért volt hasznos,
mert ilyen esetekben más géminvit nincs, ha
nem azért is, mert megnövelte a sikeres bün
tető kontrák számát. A büntetés lehetőségé
nek növelésére a kontrát akkor is használ
hatjuk géminvitként. amikor a közbeszólás
nem maximális. Ilyenkor azonban az invitnek magasfigurákban jelentkező pluszként
kell szerepelni PL:
Észak
1 kór

?

Kelet
2 treff

Dél
2 kór

Dr. Keíl Béni
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A küzdelmi kontra

(III. rész)

Észak
1 kór

30 pont alatt: sebaj, eszünk, tsznnk,
jól élünk!

Nyugat
3 treff

Ebben a helyzetben Észak 3 káró licitje al
kalmas géminvitre. Emellett azonban semmi
okunk sincs arra, hogy ne használjuk to
vábbra is az információs kontrát, mivel ez
növeli a sikeres büntetések számát. Az adott
licitsorozatbon Észak magasfigurák birtoká
ban kontrázhat, vagy 3 kárát mond, ha a
géminvitje elosztási értékeken alapul és a
3 treff felvétel ellen valószínűleg kevés vé
dekezési eséllyel rendelkezik.
Miután rákényszerítettem partnereimre ezt
o „kiterjesztett maximális közbeszólási kont
rát", rájöttünk, hogy sok más olyan licit
sorozat van, amely hasonló a maximális köz
beszólási kontra alap- és kiterjesztetthelyze
teihez.

(Competitive double)
Mivel az információs kontrának a most
következő kiterjesztése egy általános küz
delmi helyzettel foglalkozik, ezért azt küz
delmi kontrának (competitive double) nevez
tem el. (Dick Miller is vizsgálta ezt a kérdést
a Bridge Magaziné hasábjain és ugyanezt
az elnevezést használta.) A küzdelmi kontra
a következő elven alapszik:
amikor mindkét oldal küzdelmileg emel
egy színt, akkor az előállt helyzet fő
vonásai azonosak azzal, amelyek a
maximális közbeszólási kontrát hatá
sossá tették.
Nincs szándékomban bebizonyítani ezt —
vág yelhiszi a kedves olvasó a cikk elején
b mutatott két parti alapján, vagy pedig túl
sok oldal kellene ahhoz, hogy meggyőzzem
önt. Bármelyik esetet is vegyük, ha elfogad
juk az elvet ,a következő kontrát informá
ciósnak kell tekintenünk:
Dél
Nyugat
Észak Kelet
1 treff Passz
1 pikk 2 kór (2 káró)
2 pikk 3 kór (3 káró) kontra
Ha kórt licitálnak az ellenfelek, akkor
Észak kontrája az egyetlen lehetséges gé
minvit — összhangban az eredeti maximális
közbeszólási kontrával; káró szín esetében az
eredeti maximális közbeszólási kontra ere
deti kiterjesztésével vagyunk analógiában.
Ez lehet, hogy kissé zavarosan hangzik, de
ha On megérti az analógiákat, nyugodtan
elfelejtheti a maximális közbeszólási kontra
kiterjesztését, az is belefoiyik a küzdelmi
kontra új fogalmába.
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Nyugat
1 kór (1 káró)
3 kór (3 káró)

Észak Kelet
DéV
1 pikk 2 kór (2 káró) 2 pikk

kontra

Ismét, ha a K-Ny-vonal kört licitál, Észak
kontrája az egyetlen lehetséges géminvit,
míg káró találkozás esetén a kontra az alap
elv kiterjesztését jelenti. Pl., ha a fenti licit
sorozatban Nyugat 1 körrel indult, és ezután
a K-Ny-vonal kárát licitált és emelt, a
kontra még mindig információs.
Biztos vagyok benne, hogy nem szükséges
további példákat említenem. A küzdelmi
kontra használata világos: amikor mindkét
oldal licitál, és küzdelmileg emel egy szint,
akkor a kontra információs.
Küzdelmi kontrák újranyitó helyzetben.
Amikor a kontra közvetlen helyzetben
(azaz rögtön az ellenlicit után) küzdelmi len
ne, akkor újranyitó helyzetben szintén infor
mációs. Ebben az esetben azonban egysze
rűen csak arra invitál, hogy passzoljunk
vagy licitáljunk még egyet a megállapodott
adúszínben a lapunknak megfelelően. En
nek a kontrának az a célja, hogy tudtára
adjuk a partnernek, hogy küzdeni szeretnénk
a következő magasságon, de emellett jó de
fenzív erőnk is van az előző licitünknek meg
felelően. így lehetőséget kínálunk az ellen
fél kontrával való buktatására. Nem ígér
adúütést az ellenfél színében, de ezzel szem
ben rendszerint maximális magasfiguraértékeken alapul. Pl. az előzőkben vizsgált alap
vető licitsorozat esetében:
Dél
Nyugat
1 kór 2 káró
Passz Passz

Észak
2 kör
?

Kelet
3 káró

Tegyük fel, hogy Észak lapja:
Axxx Bxx xx Áxxx
Ezzel a lappal kontrázni kell I Világos, hogy
elég erős a lap a 3 kór licithez, de a 2 kór
emeléshez képest maximális defenzív érté
kekkel rendelkezik. Éppen ezért a leghelye
sebb ilyenkor kontrával küzdeni, és lehető
séget adni a partnernek arra, hogy a 9 ütés
összegyűjtése helyett az 5 ütés összegyűjté
sét válassza. Ezt általában akkor fogja vá
lasztani, ha erős kárója és viszonylag gyen
ge kórje van. Pl. • Dxx Axxxx KD10
Kx
Néhány további példa az újranyitó hely
zetben leadott információs kontrákra:
Észak
Kelet
Dél
Nyugat
1 treff Passz
1 pikk 2 kör (2 káró
2 pikk 3 kór (3 káró) Passz Passz
kontra
1 kór (1 káró) 1 pikk 2 kór (2 káró) 2 pikk
3 kór (3 káró) Passz Passz
kontra
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Ezek közül néhány ritkán fordul elő. Ha
azonban a küzdelmi licitsorozatokból ki
választjuk azokat a gyakranelóforduló ese
teket, amikor mindkét oldal emel egy színt,
akkor belátjuk, hogy a küzdelmi kontra sok
szor szerepel ilyen vagy olyan formában. A
klasszikus „licit-passz-kontra" problémának
ideális megoldása legtöbbször a kontra, ter
mészetesen az információs kontra. Általában
a következő üzenetet küldjük vele: „Rendel
kezem egy kis pluszértékkel, szeretnék vala
mit csinálni, de nem tudom, hogy mit. Döntsél kedves partnerem!"
Felületes szemlélő esetleg azt a következ
tetést vonthatja le, hogy a küzdelmi kontra
minden döntést átad a partnernek — egy
„transzfer kontra”. Valójában azonban a
küzdelmi licitekben egy értékes eszköz a
partnerrel való kooperáció megteremtésé
ben.
További kiterjesztések
A modern információs kontrák (negatív és
responzív kontra) már népszerűek, a hipermodernek (kulcslicit-kontra, maximális köz
beszólási kontra, küzdelmi kontra) pedig kez
denek azzá válni. Nyilvánvaló, hogy egy ten
denciáról van szó, amely a kevésbé hasznos
büntető kontrát célszerűbb, konstruktívabb
eszközökkel helyettesíti. Lehetsééges az in
formációs kontrának további kiterjesztése is,
és ez a terület igen termékeny az új gondo
latok számára. Megpróbáljuk bemutatni azt
az irányvonalat, amelyet az ide vonatkozó
újítások követnek. A vizsgálat középpontjá
ba a küzdelmi helyzeteket tesszük. Úgy ér
zem, hogy az információs kontra lehetséges
és valószínű kiterjesztése a licitelméletnek
egy új arculatát képezi.
Láttuk, hogy a küzdelmi kontra —az infor
mációs kontrák egy speciális típusa - akkor
lép fel, ha mindkét vonal licitál és emel egy
színt. Megkíséreljük meghatározni azokat a
területeket, ahol az információs kontra érté
kes lehet. Ecélból (többek között) a követ
kező kérdéseket tehetjük fel:
1. Lehet-e kontrázni informatív jeleggel, ha
az ellenfelek nem emeltek színt, de a
partner licitált?
2. Lehet-e információs kontrát használni(
ha a kontrázó vonalon nem történt szín
emelés, de mindketten licitáltak?
3. Lehet-e kontrázni informatív jeleggel, ha
a kontrázó vagy a partnere szanzadút li
citált?
Ha nem történt színemelés az ellenfeleknél
Eddig az információs kontrát csak két
olyan, nem standard helyzetben használtam,
amikor a partner licitált, de az ellenvonalon
nem történt színemelés. Ezek közül az egyik

az az eset, amikor a játékos lepasszolja a
partnere színindítását, de ez ellenvonal újranyítását a sorvégen megkontrázza: Pl.:
Dél
1 pikk
Passz

Nyugat
Passz
Passz

Észak
Passz
kontra

Kelet
2 káró

Ennek a kontrának legalább négy inter
pretációja lehetséges.
1. Észak megörült (vagy talán már a licit
kezdetekor is az volt).
2. Észak az első alkalommal elnézte a lap
ját3. Észak - ismerve Kelet notórius újranyitó
természetét - becsalogatta az ellenvo
nalat egy szép kis 1100-as bukásba.
4. Észak egy szokatlan információs kontrát
adott.
Gyorsan ejtsük el az első két lehetöségetl
A harmadik - a Moyse-Morehead iskola
szerint - már egészen más. Kétségtelen,
hogyha egy ismeretlen partnerrel játszunk, a
3. és 4. eset közül kell választanunk, még
hozzá valószínűleg inkább a 3. esetet. Ha
azonban a cselezéstől eltekintünk, a fenti
licitsorozat egyetlen lehetséges interpretá
ciója a szokatlan információs kontra. Az
adott esetben Észak lapja a következő lehet
körülbelül:
86
105432
7
K8643
Kétségtelen, hogy ez nem egy erős lap. de
Észak egyszer már passzolt az 1 pikkre. Az is
bizonyos, hogy megfelelő az elosztás a
2 káró elleni küzdelmi licitre. Ez a kontra a
másik két szín között kér választást, és az
elóményekhez képest maximális defenzív
erőt ígér. (A fenti lap kielégíti ezeket a kö
vetelményeket úgy az elosztás, mint az erő
vonatkozásában, hiszen egy ásszal már vá
laszolni kellett volna az 1 pikk indulásra.)
Használatosabb információs kontra az ál
talam „majoremelési kontrának" nevezett
(single major-raise double). Ez is akkor for
dul elő, amikor az ellenvonalon nem történt
színemelés. 1 kór, 1 pikk, 2 kór, 2 pikk indí
tás és színemelés után adott kontra - akár
közvetlen, akár pedig újranyitó helyzetben —
információs. Tehát:
Észak
Kelet
Dél
Nyugat
1 pikk
Passz.
2 pikk
3 treff
kontra
vagy
1 pikk
Passz
2 pikk
2 treff
Passz
Passz
kontra
vagy
1 pikk
Passz
2 pikk
Passz
Passz
3 treff
kontra
vagy
1 pikk
Passz
2 pikk
Passz
Passz
3 treff
Passz
Passz
kontra
A fenti típusú licitsorozatokkal gyakran ta

lálkozhatunk, és valószínűleg különösen a
párosversenyeken van jelentőségük.
Számos más helyzetben is használhatunk
információs^ kontrát akkor, amikor az ellenvonalon netn történt színemelés. Ezek közül
a legfontosabb a negatív kontra kiterjeszté
se: az indulp alkalmazza a válaszoló helyett.
Észak ;
Kelet
Dél
Nyugat
1 kóró I Passz
1 kór
1 pikk
kontra
1 káró
Passz
1 kór
2 treff
kontra
Észak Kelet
Dél
Nyugat
1 kór
Passz
1 szán
2 káró
kontra
Nekem úgy tűnik, hogy az első kettő hasz
nos lehet, míg a harmadik vitatható, és flilajdonképpen egy másik kérdéscsoporthoz
tartozik (t. i. lehet-e információs kontrát
használni, akkor, ha o partner szanzadút li
citált? Csak azért tettem ide, mivel a szanzadú licit általában nem valódi. Jelenleg
nincs határozott véleményem erről a licit
sorozatról.
Ha nem történik szinemelés a vonalon
Joggal csodálkozhattak idáig azon, hogy
azok az emberek, akik ilyen speciális infor
mációs kontrát játszanak, mindig fel tudják
ismerni azokat, és nem tévesztik össze a bün
tető kontrával. Megnyugtatjuk önöket, hogy
ez nincs így. A vélem előfordult esetek közül
is említhetek néhányat: egyszer a partnerem
„benne hagyott” egy információs kontrába.
500-t írtunk a bellbeli gém helyett (sajnos
éppen egy „egyasztalos" mérkőzés volt
(„board-a-match", Amerikában divatos ver
seny, egyleosztásos mérkőzésekből)); egy
másik alkalommal az általam információsnak
szánt kontrát a partnerem kooperatív bün
tetőnek vélte, de szerencsére nem passzolt,
és a megrémült ellenfelek most már nem
mondták be az egyébként sima gémjüket.
Ezek, a konkrét eredménytől független nyil
vánvaló szörnyűségek akkor történtek, ami
kor az ellenfeleknél volt színemelés, de a mi
vonalunkon nem. Az ok abból a körülmény
ből származott, hogy ilyen esetekre vonatko
zóan az információs kontra definíciója ná
lunk enyhén szólva homályos volt. Számos
szabályt ajánlottak erre a helyzetre.
1. Ha az ellenfelek kettes magasságig
emelnek egy színt, a válaszoló konrtája
információs.
Ennek megfelelően a következő kontrák
informatívak:
Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1 treff

Passz

1 kór

1 pikk

Passz

2 pikk

kontra
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Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1 treff
Passz

1 pikk
2 pikk

Passz
kontra

2 pikk

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1 treff
Passz

1 káró
Passz

1 pikk
kontra

2 káró

Ügy gondolom, hogy mindenki, aki ilyen
helyzetek elemzésével foglalkozik, egyetért
azzal, hogy a fenti kontrák információsak.
Ennek ellenére említünk két olyan példát,
amely követi a fenti szabályt, de a kontrákat
még sem lehet információsnak használni.
Dél
1 treff

Nyugat
kontra

Észak
Passz

Kelet
1 pikk

Passz

2 pikk

kontra

Dél
1 treff

Nyugat
kontra

Észak
Kelet
rekontra 1 pikk

Passz

2 pikk

kontra

Dél

Tehát az ajánlott definíció nem teljesen
pontos. Megpróbálom átírni valamivel precí
zebb alakba:
2. Ha az ellenfelek semmi mást nem csinál
nak, mint azt, hogy egy színt licitálnak és
emelnek a kettes magasságig, akkor a
válaszoló kontrája informác.ós.
Ez a szabály már befedi a fentebbi két
esetet, azonban még mindig elég kétséget
hagy a következő licitsorozattal kapcsolat
ban:
Dél

Nyugat

1 treff
1 káró
P (2 treff) 2 pikk

ourueio. rermeszetesen ez az eset ismét a
szanzadú licit utáni helyzet problematikájá
hoz vezet. A második licitsorozatban Észak
megmutatta erejét avval, hogy egyre kettőt
licitált, és ezért első pillantásra a kontrája
már inkább információsnak tekinthető. Ez a
helyzet azonban korántsem világos - leg
alábbis számomra nem az.
Az általam javasolt szabály a következő:
3. Ha az ellenfelek semmi mást nem csinál
nak, mint azt, hogy egy színt licitálnak és
emelnek, akkor az induló vagy a válc szoló kontrája információs abban az
esetben, ha a válaszolónak nem volt
még 1 szan-nql nagyobb magasságban
elhangzott licitje.
Vegyük észre, hogy ezek szerint nagyobb
magasságú liciteket meg lehet kontrázni
büntetőleg. Továbbá: egy emelés kontrája
akkor is információs, ha már előzőleq el
hangzott egy információs kontra. Pl.:

Észak

Kelet

1 kór
kontra

1 pikk

Számos más nehéz eset is van. A 2. szá
mú, javított definiciónk sem kielégítő a kö
vetkező esetekben:

Nyugat

Észak

Kelet

1 treff

1 pikk

kontra

2 pikk

Passz

Passz

kontra

Észak kontrája mindkét esetben informa
tív.
Remélem, hogy ez a vizsgálat megmutatta
Önöknek, hogy milyen nehéz a kontrák bizo
nyos típusaira megfelelő szabályt, definíciót
adni. Azt tanácsolom, hogy lassan haladja
nak ezen a területen.
Ha szanzadulicit hangzott el a vonalunkon
Két olyan helyzetet említettem már, ami
kor a kontrát megelőzően szanzadulicit
hangzott el a vonalunkon. Ezekben az ese
tekben a kontra megfelelő interpretációja
eléggé vitás volt. Van még néhány ehhez
hasonló licitsorozat, amelyet érdemes meg
vizsgálni. A legfontosabbak a következők:
Dél

Nyugat

Észak
kontra

Kelet

1 szón

2 pikk

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

Kelet

Dél

Nyugat

Észak

1 treff
Passz

1 pikk
Passz

1 szán
kontra

2 pikk

1 pikk

1 szán

2 pikk

kontra

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1 treff

1 pikk

2 káró

2 pikk

Passz

Passz

kontra

Az első esetben Észak 1 szán licitje után
úgy tűnik, hogy a 2 pikkre adott kontra már
1Í0

Az elsőesetet mostanáig minden játékos
büntető kontrának használó. Erre a helyzet
Ideálisnak tűnik: a partner lapja limitált
erőben és elosztásban egyaránt. Újabban
azonban néhányon „negatív" kontrának
játsszák. Ezek szerint az 1 szan-sinduló csak
akkor alakíthatja át a kontrát büntetővé, ha
erejének egy jelentékeny része a közbeszólás
színében összpontosul. Az újítók (közöttük a

Roth—Stone és Kaplan-Sheinwold tanítvá
nyok) ebben az esetben is hasznosabbnak
találják az információs kontrát a büntetőnél.
Néhány évvel ezelőtt a kontrának ilyen irá
nyú felhasználása — éppen úgy, mint annyi
más információs kontráé — nevetség tárgya
lett volna. Az idők azonban megváltoztak. A
magam részéről még mindig jobban szere
tem 1 szán indulás után a büntető kontrát,
de kooperatívnak játszom, azaz az induló
köteles kimenni belőle, ha a közbeszólás szí
nében csak két kis lapja van. Alkalmanként
esetleg kimarad ezáltal egy kellemes 1100as írás, de ez megtérül azáltal, hogy szaba
dabban kontrázhatok mérsékelt adúütés bir
tokában is.
A második licitsorozat az elsőhöz hasonlónaklátszik. Úgy tudom, hogy nincs olyan já
tékos, aki ezt informatívnak játszaná. De
majd lesz.

Jövendölés

Amely az információs kontráról írott „ku
tató, haladó tudósításból" következik. Saj
nos nincs helyünk az elmondottak példákkal
való illusztrálására. Ha egy-két látványos
esetet leírnánk, az mindenképpen félreveze
tő lenne. Ezeknek a kontráknak a jelentő
sége abban van elsősorban, hogy nagyobb
pontossággal tudjuk eldönteni azt a gyak
ran felmerülő kérdést, hogy kell-e licitál
nunk, vagy kontrázva kell-e elbuktatni az el
lenfelek felvételét.
Az információs kontrának a témaköre ko
rántsem merül ki az ebben a cikkben meg
válaszolt kérdésekkel. Egyáltalán nem lesz
könnyű feladat meghatározni a teljes hatás
körüket. Mindazonáltal el fog jönni az a
nap, és- én előre megjósolom azt, hogy a
cikksorozatunkban bemutatott információs
kontrák nagyon népszerűek lesznek, ha nem
éppen standard használatúak. Legminimálisabban a maximális közbeszólási kontra ere
deti használata (mint az egyetlen lehetséges
géminvit) és 0 kulcslicit kontra fog szinte
minden értelmes rendszer részévé válni.

Jeff Rubens

A fordító megjegyzése

Aki figyelmesen végigolvasta a 3 részlet
ben közölt cikket, nyilvánvalóan érdekeset és
hasznosat talált benne. Jeff Rubens gyak
ran előforduló —főképpen küzdelmi — hely
zeteket tárgyal. A speciális információs
kontrák közül szinte mindegyik beépíthető
akármelyik rendszerbe. Használatukhoz egy
általán nem kell éppen „standard american”-t játszani. Természetesen közülük jó
néhány vita tárgyát képezheti, mint ahogy
erre a szerző is rámutat.

1. Látható, hogy a hajlékony kontrák ese
tén milyen fontos az egyes kontrák pon
tos definíciója. Az is kitűnik, hogy igen
sok solyan .idevonatkozó licitsorozat van,
amikor bizonytalanok vagyunk a helyzet
pontos megítélésében, sőt lehet, hogy e
partnerünkkel éppen ellentétes a néze
tünk. Ezen kérdések tisztázása a jó „partnership” elsőrendű feltétele.
2. Észre kell vennünk, hogy a helyzetek
elemzésénél fontos szerepet játszik az,
hogy párosversenyen vagy csapat-verse
nyen játszunk. Látható, hogy a tárgyalt
kontrák jó részének elsősorban páros
versenyen van nagy jelentőségük. Ezért
ennek a tükrében kössük a megállapo
dásainkat a partnerünkkel.

Lehet, hogy Jeff Rubens túloz a „jövendö
lésben", de kétségtelen, hogy egy világvi
szonylatban érvényesülő tendenciáról van
szó; a régi licittechníka alapvetően meg
változott az utóbbi években. Éppen ezért
ajánljuk a tanulmányt a magyar játékosok
figyelmébe.

Kovács Zoltán
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Újabb fehér folt kezd eltűnni hazánk
bridzstérképéről: augusztus 15-én megren
dezték az első szegedi országos párosver
senyt. A szabadtéri játékokat kísérő szegedi
eseményekhez kapcsolódva, — éppen aznap
este volt Illyés Dózsa György-ének bemuta
tója, - Szabadtéri Kupa Bridzsverseny volt a
cím. színhely pedig a Juhász Gyula Művelő
dési Ház díszterme. Lelkes szegedi barátaink
mindent megtettek a verseny sikeréért és ezért
évről évre megrendezésre kerülő versenyük
nek. A BBE nevében Horváth Sándor főtitkár
köszöntötte a házigazdákat és kívánta vala
mennyiünk nevében, hogy mielőbb erősödjék
meg a szegedi bridzsélet.
Az egyfordulós, 36 leosztásos, Mitchelrendszerű versenyen 18 pár indult: fővárosiak,
szegediek, bajaiak, kiskunhalasiak, keszt
helyiek és pécsiek. Hadd idézzek egy érde
kes leosztást, amely licitálásban, lejátszás
ban egyaránt problémát okozott. Lapom Dél
helyén: AKD87 —A732 — Kő — DB. Hármas
magasságig megtudtam, hogy partneremnek
négy magasfigurája van, legalább hármas
pikk támogatása és további tartalékereje.
Meggondolatlanul 6 pikkel zártam. Káró
tízes indulás után felterül az asztal: 964 K4 - AD853 - K98. Most már bántam,.hogy
elmulasztottam az ászkérdést, egyászos part
nerrel 6 szánt kellett volna vállalni párosversenyen. így alighanem rossz parti lesz.
Ha csak nem csinálok szűrt I Szerencsére
nem treffel indultak. Kis káró az asztalról,
jobboldali ellenfél a búbot teszi a kijátszás
ra, ütök a királlyal. Kór király, kör ász, kör
lopás. Eddig sikerült és most már rögeszmém
lett, hogy szűrt kell csinálnom. Mi lehet a
káró elosztása? Miért ütötte át a tízest a
búb? Valószínűnek tűnik, hogy 109xxx-ből
jött az indulás és a búb szingli volt. Persze,
B9-ből is kaphattam a búbot; de akkor
10742-ből indultak tízessel? Vagy 10x-ból
jött az indulás és a körmönfont partner,
megtévesztés céljából, a B9xx-ból tette rá a
búbot...? Nem, nem Belzebub ül előttem,
mégcsak nem is Belladonna. Kétségtelen,
hogy negyedik körömet nem lophatom le,
mert felűllopnak, treffben aligha sikerül
ütésvesztés nélkül hazacsalni egy ütést, ü t
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nöm kell tehát az asztal valamennyi káró
jával, hogy szűrt csináljak, de legalább
négy kárát, hogy el ne bukjam a terített par
tit. - Vagy 3—3-ban voltak kinn a kárók? Maradjunk az első gondolatnál: kijátszó el
lenfelemnek öt kárója volt, legyen még nála
az utolsó kinnlevó kór vagy netán a treff ász,
s akkor a pikkek lehívására menthetetlenül
beszorul. Le is hívtam pikkjeimet (jó volt az
elosztás az ellenfeleknél), a kezemben ma
radt egy kis kór, egy kis kóró, és a treff
Dáma-Bub, az asztalon a maradék négy
kárát hagytam. Hiába figyeltem a dobáso
kat: se treff ászt, se kárát se kórt nem kap
tam. Nincs mit tenni, megadom ez impasszt
a káró kilences ellen, szűrt nem tudok csi
nálni, ha rosszul képzeltem el a kárók ki
osztását, elbukom a felvételt, egyedül a te
remben. Meg is adtam az impasszt és kide
rült a teljes kiosztás:

♦
*
♦
4♦ ,5 3 2
♦ D86
♦ 10942
4- 1052

964
K4
AD853
K98
É.

Ny.
4b
*
«
X

D.
AKD87
A732
K6
DB

♦
BIO
A* B1095
K * B7
+A7643

Mégis sikerült tehát a szűr. Nyugat igazán
nem hibáztatható indulásáért, természetes
szinlicitként csak a pikk hangzott el, - annál
inkább hibás Kelet, mechanikus „dublójelzéséért". Ha licitemért nem is, de gyötrel
meimért talán megérdemeltem a topszkórt
jelentő szűrt. — Hazamenet Pécs felé, félúton
Baján, vacsora közben megkérdeztem Harsányi Sanyit: Ti is a rossz 6 pikket vettétek

fel? (Valóban rossz felvétel, nemcsak páros
versenyen, mert a 6 szán kedvező káró el
osztás esetén kedvezőtlen pikkel is teljesít
hető.) — Igen, mondja ó. Úgy ment a licit:
1 treff — 1 szán (4 magasfigura) —2 pikk —
3 káró — 3 kór —4 pikk —4 szán — 5 káró,
és most úgy gondoltam, hogy a nyilvánvaló
6 szánnál mégis jobb lehet a pikk, mert az
asztali kárókra talán dobhatok és szűröm
lesz__ Nem így lett, mert ezután a licit
menet után az ó Nyugatja már kitalálta a
treff indulást.Mi a tanulság? Először is az,
hogy válasszuk mindig a legjobb felvételt.
Másodszor, hogyha mégis másutt kötünk ki:
ügyeskedjünk, játsszunk merészen. S végül:
ha pedig ajándékot kap az ember, — ezt
még a sakkban tanultam, - azt el kell fo
gadni és ki kell használni. Azt alig merem
hozzátenni, hogy lapunk pontos kilicitálása
gyakran az ellenfél részére nyújt értékesebb
támpontot. . .
Az eredmények, külön a két vonalonÉszak — Dél
1. Bari—Harsányi (Pécs)
2. Matheovits—Szesztay (Pécs)
3. Kollár—Sülle (Pécs)

342
315
309

Kelet —Nyugat
1. Vinkler—Princz (BBE)
2. Dr. Berentey-Horváth (BBE)
3. Várnai—László (Szeged)

366
353
311

Legalábbis, ezeket az eredményeket hir
dették ki. A játszmák alaposabb átnézése
során rájöttem ugyanis, hogy öt parti érté
kelése téves és így valamennyi pár eredmé
nye megváltozik. Á vonalonként első két dí
jazott helyezése változatlan, de mögöttük . . .
Az É—D-en hatodiknak hirdetett MakádinéKertes pár például mindössze egy ponttal
szorul a második mögé, Vinklerék pedig nem
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A tajvani világbajnokság után C.C.
VVei bridzseirkusza kilenc ország 11
városában játszott bematató mérkőzést.
A csapat tagjai: Beiladonna, Garozzó,
Dorothy Haydon, Truscott, a VVei házas
pár és az angol Fleming voltak.

63, hanem közel 70%-kal nyerték vonalukat.
Ezt nem a szegediek felé mondom szemre
hányásként, hiszen tudtommal nem is ók ér
tékelték. Azért teszem szóvá, mert nem ez
volt az első eset versenyeinken, ahol szemé
lyesen tapasztalom, hogy felületes, hibás az
értékelés és egyben a kihirdetett eredmény
is az. Szép dolog arra törekedni.,hogy mi
előbb eredményt hirdessünk, de ez nem me
het az értékelés megbízhatóságának rová
sárai Nem állok egyedül azzal a vélemé
nyemmel, hogy a magyar párosversenyeken
kihirdetett eredmény nem mindig valós. (A
gépi értékelésben is lehet hiba, pl. a bediktálásnál.) Tudom, alapvető nehézséget okoz,
hogy játékosaink jó része hihetetlenül nagy
hibaszázaiákkal vezeti a szkórlapokat. Javas
lom azonban az értékelés felelősebb végzé
sét, ezt a munkát meg kell szervezni és fi
zetni, nem lehet a versenyzés után fáradt já 
tékosokra vagy a mindig-kevés rendezőre
bízni. Javaslomtovábbá, hogy a szkórlapo
kat (ne csak a lebontott eredményeket!) az
értékelés után minden hazai versenyünkön
bocsássák az érdeklődő résztvevők rendelke
zésére, így elejét lehet venni a bizalmatlan
ság légköre kialakulásának.
Ismétlem, a fenti megjegyzés általános jel
legű, a szegedi versenycsak az apropos-t
szolgáltatta. A verseny igazán jó hangulat
ban zajlott le .csupán a trópusi kánikulától
szenvedtünk. Örülünk a szegedi bridzsezók
színrelépésének, jó javaslat volt a BBE jelen
lévő vezetői részéről, hogy a két legjobban
szereplő szegedi pár helyezésétől függetle
nül kapjon díjat. Szimpatikusak, szerények a
szegedi játékosok, egyszerű, természetes
brizset játszanak. Kellő kitartással és tapasz
talattal bizonyára gazdagítani fogják bridzssportunkat.

Szesztay Zsolt
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A 12 mérkőzésből 11-et nyertek, a
lejátszott 432 leosztásban 701 m eccspont többlettel végeztek.
A rendszer nemzetközi Ilire egyre
gyorsabban terjed; Londonban nem ki
sebb játékosok, mint Reese, Cansino.
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Kosé es runi so rra nyerik a verse
nyeket az általuk gyorsan elsajátított rend
szerrel. Rómában megjelent az első
idegennyelvü ismertetése Belladonna
és Garozzo tollából.
A Bridzsélet szerkesztősége C.C.
IVeihez fordult azzal a kéréssel, hogy
tegye lehetővé az általa megküldött
anyag alapján a rendszer részletes
ismertetését Ugyanakkor az Egyesület
Elnöksége elhatározta, hogy egy több
licitrendszert magában foglaló kiadvány
keretében a Precíziós Treff-et mintegy
25 oldalnyi terjedelemben közzéteszi.
A rendszer iránti megnyilvánuló szé
leskörű érdeklődés részleges kielégíté
sére az alábbiakban röviden közöljük
a tavalyi Bermuda Kupa küzdelmek so rán a taivani Huang-Tai és ChengHsiao-Lin párok, által alkalmazott licitrendszert, amely lényegében szorosan
követi a IVei-féle alaprendszert A köz
ben tudomásunkra jotott Garozzo és
IVei-féle módosításokat keresztülvezet
tünk az eredeti szövegen.
INDUL Á S O K
1 treff; m esterséges, egy menetre kény
szerítő, legalább 16 Lp. vagy kevesebb
bel igen jó elosztás.
Válaszok: lkáró - általában 0-7 p;
4- 4-4-1 elosztással 8 vagy több pont
tal előbb 1 káró. majd ugrás a rövid
színben. Ha az induló válaszoló rövid
színét licitálja, u g rás szánban.
lkőr, 1pikk, 2treff. 2 káró - legalább
ötös szín, 8 vagy több pont, általában
gémforsz.
lsz a n - 8-13 pont, egyenletes elosz
tás. Induló 2 treffje Stayman, ami csak
2 szánig kényszerít
2kór pikk. 3treff. káró - 5-7 pont,
jó hatos szin,
28zan - 14 vagy több pont, egyen
letes elosztás. Induló 3 treffje Stayman.
3kőr. pikk - 5-7 pont, jó hetes szin.
Ha az ellenfél 1 treff után közbeszól,
válaszoló kontrája (2pikkig) negativ,
5 - 7 pont, egyenletes elosztás, új szine
természetes, legalább ötös 5-7 ponttal;
minimális szán gémforsz: vagy egyen164

icioo jo .usu^ikkai az eueoiei szineueu,
vagy elosztássá kéz szolid színnel. Felüllicit gémforsz, de tagadja a fogást
az ellenfél színében.
Indnló viszonválaszai
Negativ válasz után a sima viszon
válasz nem kényszerítő, ötös vagy hoszszabb sztiiíiel. Ugró viszonválasz gémforsz vagy nemes színben hármas ma
gasságig kényszerít. Egyenletes elosz
tással lszan 16-18 pont, 2 szán 19-21
pont
Pozitív válaszra induló szine ötös.
ugrás szolid vagy félszolid szin és
többleterő, válaszoló színének ugró eme
lése kérdőlicit
Válaszok: 1. lépcső: nincs magas
adufigura. 2. lépcső: ötös szin 1 magas
adufigurával. 3. lépcső: ötös szin 2 ma
gas adufigurával. 4. lépcső: hatos szin
1 magas figurával. 5. lépcső: hatos szin
2 magas figurával. 6. lépcső: 3 magas
figura. (Huang-Tai ezt minorszinü vá
lasz esetén nem alkalmazzák.)
Ugró válasz után induló új szine ter
m észetes és kényszerítő. 2kőr-pikk-re
2 szán kéri a szinglitvagy síként
Válaszoló viszonválaszai
Az első két bemondás után a licit
menet természetesen folytatódik. Itreff1k á ró -! szán -2treff esetén az utóbbi
Stayman, amire a Huang-Tai párnál a
2káró és kór transzfer 2 szán viszon válaszra válaszoló 3 íreffie Stayman.
1 káré:: természetes. 11-15*p. Hanna dik és negyedik helyen, lehet hármas
szin.
Válaszok:
2káró - természetes és erős, legalább
11 pont
3 káró - kizáró.
2 szán - mesterséges. Induló egyenle
tes minimummal 3 szánt mond. 3 treffet
minimummal, vagy természetes viszon
választ ad jó indulóerővel. Ugyanez
érvényes az lkőr/pikk indulás után.
Ugrás új színben: kérdőlicit öt lépcső
vel (lkőr/pikk után is). V álaszok:
1. lépcső: 2 vagy 3 kis lap a színben.
2. lépcső: szingli vagy szlnhiány.

3. lépcső: Ax ragy Kx; 4. lépcső: Dxx
vagy Bxxx - 5; lépcső: Kxx vagy jobb.
A többi válasz természetes. Közbeszó
lás után a fordított emelés nem kerül
alkalmazásra.
lkőr. lpikk: Ötös vagy hosszabb szín,
11-15 pont
Válaszok: emelés 8-10 pont; ugró
emelés; limit. 3 szán erős. kényszerítő
emelés. 1 szán + kényszerítő, 8 vagy
több ponttal. induló viszonválasza RothStone szerint
Kettős ugrás új színben: szingli vagy
szinbiány, erős négyes segítség induló
színében Ellenfél inf. kontrájára a 2
szán válasz limit-emelés.
la z a n : 13-15 pont, egyenletes elosztás.
Válaszok:
2treff - nem kényszerítő Stayman.
2káró - kényszerítő Stayman; mindkét
nemes színnel induló először kórt mond.
Az egyik nemes színnel és maximummal
induló ugrik. 3treíf/káró viszonválasz
ötös minor;
2kőr/pikk 3treff/káró válaszok negatívok,
leállást jelentenek,
3kőr/pikk természetes, kényszerítő a
Huang-Tai párnál; Cheng-Hsiao-nál kér
dőlicit ötlépcsős válasszal,
4káró/kőr = transzfer 4kőr/pikk-re.
Közbeszólás esetén új szín a kettes
magasságon természetes és gyenge,
hármas magasságon kényszerítő. HuangTainál a 2 szán szint kér indulótól.
2treff: 11-15 pont, legalább ötös treffel;
ha csak ötös, van egy négyes mellékszin.
Válaszok: 2káró - mesterséges és
kényszerítő; induló négyes nemest lici
tál, 2 szánt mond négyes káróval és
minimummal, 3 kárót káró színnel és
maximummal, 3 treffet egyszínű kézzel.
2kőr/pikk - természetes, passzolható.
3káró/kőr/pikk - Huan^-Tainál invit.
A másik párnál kérdőlicit.
2káró - 11-15 pont, háromszinü kéz
szingli vagy szinhiány káróban Pontok
a másik három színben.

Válaszok: 2kőr/pikk 3treff - leállás.
2szan, 3kőr/pikk - invit.
3káró - mesterséges, felvilágosítást kér.
Erre az induló 3kőr: szingli káró. mini
mális - 3pikk: szingli káró, maximális.
38zan - szingli káró figura ( A. K vagy
D) 4treff - káró szinhiány, minimum
4 káró - káró szinhiány, maximum.
2kőr. 2pikk: Gyenge kettes indulás,
6-10 pont.
Uj szinválasz kényszerítő, 2 szán
válasz singlit vagy síként kér az in dűlőtől. Ha ez nincs, induló minimum
mal ismétli a színét, maximummal 3
szánt mond.
28zan: 22-24 pont, minden színben fo
gás. A 3 treff válasz Stayman, 4káró/
4kőr ugrás transzfer.
3szán: Gambling.
4treff-4káró: Kizáró indulás szolid vagy
csaknem szolid színnel.
A védekező oldalon a két kínai pár
egymástól eltérő módszereket követ.
Ezek között megtalálható a középerős
ugró közbeszólás a kettes, erős ugró
közbeszólás a hármas magasságon.
Pasazos ugró közbeszólás gyenge, ki
záró - ugyancsak, ha erős m estersé
ges indulás után.
Szokatlan szán, Rssponsive és negatív
kontrák.
Nagyazlem forsz.
Rővidazin - gémkisérlet (Káplán).:
MŰD.
Z. P.

F ő s z e r k e s z t ő : d r. Z á n k a y P é t e r
F e le lő s s z e r k e s z tő : C s e p e li M k ló s
K ia d ja a B u d a p e s ti B rid z s E g y e s ü le t
F e l e l ő s k i a d ó : C s e p e l i V B k ló s
A . s z e r k e s z t ő s é g e lm e ;
B B E . B u d a p e s t 6 2 . p l. 2 2 5 .
A z e lő f iz e té s i d ija t a D BK
2 2 J -X I1 1 -1 . a z . c s e k k s z á m l á r a
b ia n k ó c s e k k la p o n . v a g y s z e m é ly e s e n
a z a d m in is z trá to ro k n á l a v e r s e n y e k
s z ín h e ly é n k e ll b e fiz e tn i.
•: E l ő f i z e t é s i d i | f é l é v r e 2 4 ,
e g é s z é v r e 4 Ő ,- F t.
OL. R o ta
704/71. F . v . : R ó z s a N á n d o r
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( Remélhetőleg a sok lusta tudósító
jóvoltából következő számainkban ré sz 
letesebb cikket is közölhetünk.)
A válogató versenyek többhónapos,
3 szakaszban lebonyolított műsora be
fejeződött.
Végeredmény:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaufmann - Linczmayer
Gábor —dr.-Sztrmay
Kertes - Vínkler
Gabos - Kovács
Oumbovich - Csepeli
dr. Márton - Ihrig

A versenyen 24 pár indult. Az El
nökség döntése értelmében az első há
rom helyezett képviseli színeinket a
novemberi athéni EB-n. A 4-6. helye
zett párokból formálódott *B» csapat a
bukaresti •Szocialista országok kupá
já é é r t küzd. Az *A* válogatott kapi
tánya dr. Faragó András, a *B* válo
gatotté Szász Domokos,
*
A sopoti «Balti Kupa* versenysoro
zaton résztvevő magyar együttesek
gyengén szerepeltek, és egy súlyos fe
gyelmezetlenség ts előfordult. A vegyes páros versenyen a Kertes né-Princz a
6. helyen végzett. A legértékesebb
helyezést a dr. Makádyné-Kertes pár
szerezte, az egyik nyílt párosversenyen
az erős mezőny 4. helyét foglalták el,
*
Barátságos mérkőzésen *A» váloga toltunk legyőzte az osztrák válogatottat
Bnd a pesten.

*
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A siófoki nemzetközi versenyen nagy
mezőnyök vettek részt. A párosversenyt
a Milde-Puciatinsky lengyel pár nyerte
a Puza-Poroszlay és Kaufmann-Linczmayer kettősök előtt A csapatversenyt
izgalmas hajrában a lengyel *polonia
Bytom* nyerte a ‘Fészek* előtt.
*
A pnlai versenyen a sokszoros Góth
csapat győzött A párosversenyen a
S zász- Póka pár 4. lett

*
Athénban igen erős lesz ismét Olasz
ország csapata. A válogatóversenyt
nagy fölénnyel nyerte a BelladonnaGarozzo, Bianchi-Messina, MondolfoMayer összetételű együttes. A lengyel
válogatóverseny a Furdzik-Wala-Maciescak-Polec összetételű team nyerte, az
EB-n a Lebioda-WUkosz párral égé szülnek kL Kimaradt tehát a tavalyi
második helyezett csapatból 2 pár!
(Köztük Novak-Pietruk.) A lengyelek
átlag életkora 30 év alatt van!
*
Roudínesco eltiltása miatt a francia
európabajnok csapat sem tavalyi öszszetételében veszi fel a küzdelmet az
EB-n. Roudínesco a világbajnokságon a
kapitánnyal szemben sportszerűtlenül
viselkedett, ezért 1 éves eltiltást kapott
a válogatott szerepléstől, Így nem vehet
részt a jövő évi olimpián sem. A sport
szerűtlenséget még egy Ilyen neves
játékostól sem tűrik el francia sporttársaink.

Az 1972. évi Bridzs Olimpiát június
7. és 23. között bonyolítják le a miami
Beschben levő Americana Hotel-ben.
Az árak nem is drágák: két személyre
a szoba fél-panzióval ( reggeli és luxus
vacsora) 13 dollái. Csak el is kell jutni
oda valahogyan...
*
Az augusztusi nyári párosversenyt a
Rázsó-Bártfay páros nyerte Osskó és
Ajkai előtt Az egyéni versenyben
dr. Csák Kálmán igazolta tavalyi jó sze replését, győzött. Második Kőszegi Fe
renc, harmadik Princz Róbert lett In dűli még Bunda Bandi is, de helyezé
séről lapzártáig nem kaptunk hirt.

* *

* *

* *

*

Ehavi számunkból kimaradt két ál
landó rovatunk: ‘Ki licitál jobban* és
‘Nem boszorkányság, technika*. A
szerző nem szorul rá a Bridzsélet sze
rény tiszteietdijára: a siófoki verseny
3, dija és a pulai 1. dij anyagilag kár
pótolja. Dorgálásnak szánt megjegy
zésünk mellett az eredményekhez gra
tulálunk: az olvasók láthatják, ó nem
csak prédikál, iszik is ...
Cs. M.

*

* *

* *
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A festői Slovenia egyik legszebb
üdülőhelyén, a Tadregényes. de ké
nyelmes és szép szállodákkal ren
delkező *Bled» fürdőhelyen, ahol min
denki igényének és pénztárcájának meg
felelő szálláslehetőséget talál, került sor
(szept 29. - okL 3.) az immár ha
gyományos 'Városok közötti* csapat
versenyre, majd párosversenyre.
A magyar városokat Pécs (Bari I.Harsányi, Bach-Bari Iné), illetőleg Ka
posvár (dr. Németh-Bárány, dr. Kovács-dr Proniewicz) képviselte.
A verseny részünkre újszerű, ún.
dán-rendszerben került lebonyolitásra.
Ennek érdekessége, hegy a csapatok
az első fordulóban sorsolás, majd ké
sőbb mindig a pillanatnyi erősorrend
szerint játszanak egymás ellen és Így
előfordul, hogy sok csapat egyáltalá
ban nem (erős a gyengével), a jók,
illetve a gyengébbek többször játsza
nak egymás ellen. A leírt versenyforma előnye, hogy a fordulók száma,
függetlenül a résztvevő csapatok szá
mától előre meghatározható és elég
reális képet ad a pillanatnyi formáróL
Az első két forduló után az Athénbe
utazó osztrák válogatott volt az első
helyen mindaddig, amíg a* kaposvári
csapattal össze nem került A magyar
csapat kétszer is legyőzte az osztrák
válogatottat ( Rohan-Lindinger, Buchmeier-Zimmed) é s átvette a vezetést

*

M

&

V M

.

Az utolsó forduló előtt Kaposvár jobb
gólaránnyal éa egy ponttal (59) veze
tett az igen bátran és jól játszó fiatal
játékosokból álló linzi csapat előtt A
nagy izgalmak között lejátszott utolsó
fordulóban a kaposvári csapat 11:9
arányú vereséget szenvedett egy el
bukott nagy szlem miatt (39:37).
A linzi csapat 6 szánt játszott és
teljesített a következő lapokkal: Ok
ép
♦
+
djk BlOx
éPxxxx
♦ xx
+ Kxxx

9
AKBz
A KDlOx
DB 10
É

ék x x zx
K ép xx
D
♦ Bxxx
4* xxx
♦ AKD8x
ép DIOx
Ny

♦

XX

+ Axx

Az éles licitjeikről ismert dr. Kovácadr. Proniewicz pár 7 káréig jutott el.
amit rossz aduelosztás miatt elbnktak.
Sajnos a pikk BIO esése folytán
mind később kiderülj a 7 szán és 7
pikk teijesitbető lett volna.

Hiába vigasztalódtunk egy 800-as
és 500-as buktatással, az mái nem
volt elegendő a győzelemhez, minthogy
az egész csapatversenyen kifogástala
nul és kiválóan játszó d£. Németh
László-Bárány Gyula párnak is volt
egy halványabb megmozdulása A re
mélt győzelem 2 meccsponton elúszott
CSAPATVERSBNY. VÉGEREDMÉNY
(Indult 17 csapat ) *
1. Linz
69
(dr. Kriftner;dr. Obermeier, Stzoffner,
Bamberger, dr. Gramm) •
2. Kaposvár
67
(dr. Németh-Bárány. dr. Proniewicz dr. Kovács) .
3. Salzburg
<
66
4. Wien
59
A: kaposvári csapatnak csak $z a
vigasza maradj hogy még Így ft meg
előzte a Salzburg néven indult osztrák
válogatott csapatot
A pécsiek formájukon alul szerepel
tek és csak 12.-ek lettek.
Úgy a csapatversenyt, mint a páros*
versenyt 148 pár részvételével, ideális
versenyfeltételek mellett, impozáns kö
rülmények között bonyolították le
Reprezentatív cigaretta, cukorka és
üdiiő italok, kényelmes, tágas verseny
terem, Jó szellőzés, igen nagy összegű
pénz- és tárgynyeremények, kiváló zök
kenőmentes rendezés, ellenőrizhető és
gyors kiértékelés, valamint műsorral
egybekötött ünnepélyes eredmény ki
hirdetés, ahol mindenki korlátlanul ehe
tett, ihatott, tette felejthetetlenné a kivá
lóan rendezeti; igen nívós verseny^
melynek technikai irányítója a nálunk
is jól ismert, csendes eszközökkel is
fegyelmet tartani tudó, kedves barátunk,
t'red Kulenovic volt.
A párosverseny végeredménye:
1. tSabsch-Uuchmeire
2. Mescatl - Sticotti
3. Baschiera- loffoli
170

A.
1.
i.

3200
3183
3182

4, Orgia - fopovic

5,
6,
7.
8.
9.

YU

Kovács - Proniewicz H
Jurcec - Linké
YU \
Gruber - Korody
A
In.Dér Maurer-Rainer A
Boyneburg-Wagner
A

10. Baratta-Millawetz
18. Póka - Szász
38. Bari - Harsányt
71. Bach - Bari
100. Németh - Bárány

A
H
H
H
H

3100

3080
3070
3051
2999
2971
2960
2789
2646
2466
2296

A Kovács-Proniewicz pár mindkét
fordulóban mutatott majdnem 60 3S-oa
eredményével biztosan tartotta 5. helyét.
A Póka-Szász pár a második for
dulóban jól hajrázva előretört és még
pénzdijat biztosított magának.
A Harsányi-Bari pár. mint általában
szokott, a díjazottak között szerepelt
A Németh-Bárány pár nem tudta
megismételni a csapatversenyben csil
logtatott jó taktikai érzékét, elfáradtak
és sok balszerencsével versenyeztek,
úgyszintén a Bach-Bari pár is.
Az egész verseny létrehozója és
atyja, kedves barátunk. Dr. Ivanus Milán
mindent elkövetett, hogy valamennyi
versenyző jól érezze magát és élő pro
pagandistájává váljon a mind nagyobb
népszerűségnek örvendő «bledi» v er
senynek.
Pezsgő durrogás, az előző évi győz
tesek sorfala között vették át a csapatverseny győztesei és helyezettel az
igen szép vándorserfeget és annak ki
csinyített mását illetőleg a helyezeti
csapatok az értékes és Ízléses tárgynyereménydijakat, míg a párosverseny
1-20 helyezettje pénzdíjban, 20-40 he
lyezettje tárgynyereményben részesült.
Azzal a biztos tudattal búcsúztunk e
Dr. Ivanus Milán barátunktól, a versen)
létrehozójától, hogy egy ilyen kitünően
és jól rendezett verseny a legjobb szó
szólója a brídzssportnak és biztos zá
loga annak, hogy a hat országból öaz-

szegyült nagyszámú verseny bridzsező
hazájában népszerűsíteni fogja a bledi
versenyt.
A nagyszámú résztvevővel együtt
mi is azzal búcsúzunk a kedves házi
gazdától hogy

A hétfőn, november 23-án kezdődő
és vasárnap, december 4-én befejező
dő versenyen a résztvevők száma igen
magas. A sorsolás a nyílt csapatbaj
nokságban az alábbi rajtszámokat hozta:

VISZONTLÁTÁSRA BLEDBEN 1972-ben.
dr. Pnoniewicz Ferenc

Néhány újabb csapatösszeállítás:
Ausztria:
Babseb - Manhardt,
Buchmeier - Zimmeri,
Rohan - Lindinger.
Dánia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Norvégia
Spanyolország
Finnország
Lengyelország
Ausztria
Németország
Magyarország
Izrael
Jugoszlávia
Izland
Törökország
Olaszország
Franciaország
Svédország
Portugália
Dánia
Görögország
Belgium
Svájc
Izland
Hollandia
Nagybritainia

Werdelin - Ipsén,
Trelde - Mollei;
Lund - Hernriksen,
Svédország: Flodquist - Maratb.
Berglund - Ekberg.
Wahlgren - Stenberg.
Norvégia :

Káráén - Ralison,
Loew - Melby,
Nerdby - Pedersen.

Az Európabajnokság tartama alatt a
BRIDZSÉLET szerkesztősége naponta
fog értesülni az eredményekről az MTI
útján, Így a múlt évihez hasonlóan a
tabella állását és a magyar csapat ered
ményeit minden versenynapon ki fogjuk
függeszteni az Egyesület Kőris utcai
hirdetőtábláján.

PőasoricMZtő: dr. Zánkay Réter
Felelős szerkesztő: CMpfU Mklós
Kiadja a Budapesti Bridzs Egyesület
Felslős kiadó: Csepeli N«klds
A szerkesztőség elme:
BBE. Budapest 62. pt. 225.
Az előfizetési dijat a BBE
223-Xm-l. sz. csekkszámlára
biankó csekklapon, vagy személyesen
az adminisztrátoroknál a versenyek
színhelyén kell befizetni,
r Előfizetési dij fél évre 24.
egész évre 48,- P t
OL. Rota 7 £ ^ R | | F*V*: Rózsa Nándor
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M fA M l BEACUt, FLORIDA
A Blue Team visszavonulása óla a
Bermuda Kupa két Ízben is a Dallasi
Ászok zsákmánya lett, bár másodszor
Taipeiben a franciák ellen a döntő ki
menetele úgyszólván az utolsó leosz
tásig bizonytalan volt.
A jövő év nyarán a bridzsvilág é r 
deklődése fokozottabb mértékben fog
az olimpiai küzdelmek körül összpon
tosulni, mert már eldöntött tény, hogy
az olaszok csodacsapata itt meg fogja
kísérelni a világhegemónia visszahóditáaáL
Mig a Bermuda Kupa legközelebbi
küzdelmeiben Ira Corn csapata védő
ként, és ezúttal először mint a Bridzs
Világszövetség hivatalos képviselője fog
résztvenni, az olimpián történő USAképviseletért a rendkívül erős ver
senytársakkal szemben meg kell küz
deni.
Az ACBL már néhány évvel ezelőtt
szakított a Bntler-rendszerű válogató
párosversenyek nem sok eredményt
hozó gyakorlatával, és felismerve az
önként csoportosult játékosok össze
fogásában és baráti csapatszellemben
rejlő előnyt, a nagy bajnokságokon az
élen végző és bizonyos pontokat öszszegyüjtő csapatok egymás elleni mér
kőzésén dönti el a válogatottságot
A nagy csapatbajnokságok egyike, a
Spingoid Kupa a július végén Chikagóban megrendezett Nyári Bajnokságok
keretében került lebonyolításra. Az elő
ző évi védő. a ‘Precíziós Treff* rend
szert játszó fiatal New York-i csapat
nak a Spingoid Kapa történetében öszszesen másodízben sikerült a bravúr:
megvédték előző évi bajnokságukat.
J. Stuart, S. Altman, P,. Weichsel és
Smiih, akik az előző évi győztes
D. Strasberg helyett G. Neigerrel álltak
ki. a 72 leosztásos döntőben $7:90
arányban győztek a Mathe, Krauss,
Kay. Káplán összeállítású csapat ellen.
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Az alacsony meccspontforgalom rend
kívül magas színvonalat mutat
A limitált erejű nemesazin indulás le
hetővé tette, hogy az egyik leosztás
ban Weichsel
* A 3 2 « * 6 ♦ B108753 4* KD10
kézzel partnerének 1 pikk indulására
azonnal 4 pikket licitáljon. Kay az asz
úd előtt ülve, KD642 kárójából elin
dult a K-al és ezzel a felvétel bukhatatlanná vált A másik asztalon Krauss
1 pikk indulására Mathe 2 kárót vála
szolt végül Altman pikk indító kijátszá
sa után a felvétel nem volt teljesíthető.
Több kedvező játszma ellenére a
• precíziósok1 két leosztással a befe
jezés előtt még 4 pont hátrányban vol
tak. Charles Goren a <Sports Ulustrated*ben így Írja le a mérkőzést eldöntő
játszmát:
Észak osztó. K- Ny beliben.
AK74
n K 10 94
♦ 954
4* 43
m
*
♦
4•

8
865
KDB63
B852

♦ DB96532
K * ~
K ♦ 1072
4- A 10 7
D
É

Ny
Ok 10

* ADB732
♦ A8
4* KD96
A licit a zárt teremben:
ÉSZAK
KELET
DÉL
NYUGAT
Stuart
Krauss
Altman Mathe
passz
2pikk
3kőr
passz
3píkk
passz
4treff
passz
4kőr
passz
4szan passz
5káró
passz
6kőr
passz
kőrpassz

Dél közbeszólása után Észak felül
licitálta az induló szint, amivel erős
4 körre emelést jelzett. Délnek csak
erre volt szüksége ahhoz, hogy az A-ok
szamának tisztázása után szlemre men
jen. A pikk indulást megütve, a felvevő
az adu 10-est hívta az asztalról. Ami
kor Kelet dobott, a felvevő kis treffet
hivott, amit a K-al ütött. A második
aduzással asztalra ment, hogy áj tieffet
hívjon. Kelet ütött az Á-al és kárót
hivott, de a felvevő most már leaduzott,
ellopott egy treffet az asztalon és rossz
káróját eldobta a magas pikk figurára.
Ha Kelet pikket hivott volna, a felvevő
ezt magasan lopja, hogy megőrizze a
pikk figurát a későbbi káró dobásra.
A káró indulás gondosabb felvevő
játékot igényelt volna, de a felvétel így
is teljesíthető. A felvevő üt a kéró
Á-al. háromszor aduzik úgy, hogy az
asztalra kerüljön, majd ledobja rossz
káróját a magas pikkra, majd treffet
hiv. Kelet kicsit tesz. Dél üt, majd kis
treffet hiv kézből - arra játszva, hogy
Keletnek legfeljebb harmadik Á-a van.
Kelet a 10-est üti, de a felvevő min
den hívást ellop, lop egy trefTet az
asztalon és amikor Kelet A-a esik,
térit.
A másik asztalon Dél, Kay 4. kört
licitált a gyenge kettes indulás után.
Káplán úgy döntött hogy nem próbál
kozik szlemre törni (az 5-ös magassá
gon kelletU'volna kísérleteznie), hiszen
ereje abban a színben összpontosulj
amelyben partnere kétségtelenül rövid.
A fiatalok csapata a játszmán 11 meocspontot nyert és a második Spingoid
Kupát.
Az izgalmas döntőben résztvevő két
csapat szeptemberben újból találkozott,
ezúttal a válogatóverseny elődöntőjé
ben, amelynek során a győztes jogot
nyert arra, hogy az USA ÁSZOK el
leni mérkőzésen eldöntse a válogatott
ság kérdését.
Az újabb mérkőzés megiqf csak kés
hegyig menő küzdelmet hozott és vég
eredményben a 144 leosztásos mérkő
zésen a Mathe-csapatnak sikerült viszszavágni és 11 ponttal megnyerni a
mérkőzést. Ebből ugyan 3 pont bünte

tés volt lassú játékért, igy a két csapat
egymás ellen az idén lejátszott 216 le
osztásban a Mathe-csapat összesen
1 meccsponttal szerzett többet!
Az első negyed lejátszása után a
precíziósok 108:35 arányban vezettek,
a rutinosabb játékosok azonban a hát
rányt fokozatosan ledolgozták. A fej
fej melletti küzdelemben újra csakaz
utolsó játszma hozta meg a döntést, a
fiatalok részére bosszantó módon.
Általános beli. osztó: Dél.
♦ AKDB62
♦ 952
* 10 73
♦ 10873
♦ 982
♦ D76
AK8

É
Ny

K
D

♦
♦
♦
+

*5
♦ K76
♦ B10843
+ B954

94
ADB10543
AK
D6

A licit:
DÉL
Mathe
lkőr
4kőr

ÉSZAK
Krauss
lpikk

Nyugat a treff K-al indult, amibe
Kelet a treff 9 -est dobta, partnere a
treff A-al folytatta az ellenjálékot és a
felvevő teljesített. Utólag erősen vi
tatták a treff 9-es dobás jelentését (ba
Nyugat pikkre fordul. Kelet adubeütése
után treffel átadja az ütést és pikk lo
pással a felvétel elbukik). Kétségtelen
azonban, hogy a pikk hívás igen ve
szélyesnek látszik. ha Dél pikkje szingli
vagy síkén.
A másik asztalon Észak 4 pikket
játszott és ezt 6 aduütéssel 3 magas
piros figurával és egy asztali kárólopással teljesítette.
Október végén New Orieana-ban ját
szották le az USA ÁSZOK-Mathe mér
kőzést, a válogatóverseny döntőjét.
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Bllly Eisenberg, a játékosok életmód
jára és a felkészüléssel kapcsolatos kö
telezettségek mértékére vonatkozó viták
miatt már az őszi évad elején kivált a
csapatból és visszaköltözött Los Angeles-be. A világbajnokok egyelőre
ötösben játszanak - az elterjedt hírek
szerint Paul Soloway fog hozzájuk
csatlakozni.
A várt nagy küzdelem elmaradt, az
ÁSZOK a 144 leosztásos mérkőzést
nagy fölénnyel, 171 meccsponttal meg
nyerték.
Az egyik érdekes játszma. Általános
mans. Osztó: Ny.
♦ D 853
» A B5
♦ KB 84
•f» A3
♦ AK
K962
♦ 9
+ KB9862

É

«b * 10
D
♦ D1076532
D10754
♦ BIO 97642
V D 8743
♦ A
Ny

K

4* A licit:
NYUGAT
Jacoby
2treff
x
passz
körpassz

ÉSZAK
x
passz
6káró

KELET
DÉL
H'olff
5treff
6treff
passz rekontra
passz
6pikk

Ezzel a címmel jelent meg o közelmúltoan
a neves, fiatal amerikai biidzs szakíró, Jeff
Rubens („mellesleg" matematikatanár egy
New Yorki college-ban) könyve, amely a
bridzsjátéknak a szakirodalomban eddig még
nem tárgyalt területeit vizsgálja.
Úgy érezzük gondolatainak legalább is
vázlatos ismertetése valamennyi olvasónk
érdeklődésére számot tarthat.
Könyve első fejezeteiben Rubens a lapér
tékelés különböző módszereinek hatékonysá
gát, összefüggéseiket, az értékelési módsze
rek értéksorrendjét elemzi. Kövessük gondo
latmenetét.
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Nyugat kör 2-est hivott egy magas
adufigura lejátszása után és a felvevő
egyet bukott.
A másik asztalon azonos licitmenet
után Hamman Dél lapjával megelégedett
5 pikkel, ezt körpassz követte, az el
lenjáték során itt is kibivták a kör 2-est,
ami a 11. ütés, de ebben az esetben
a teljesítést jelentette.
A megnövekedett önbizalmú világ
bajnokokra még ebben az évben ko
moly erőpróba vár. A nevadai L as
V'egas-ban december 7. és 11. között
megmérkőznek a komplett felállításban
kiálló Blue Team-el. A győztes csapat
tagjai 15.000 dollárt kapnak. Az olaszok
'visszavonulásuk* óta sokkal több ver
senyen szerepelnek, november végén
Belladonna, Garozzo. Forquet és Avarelli 'PRECÍZIÓS TREFF* csapatot al
kotva megmérkőznek Anglia, Svájc és
Belgium válogatottjával. A mérkőzések
ről a BRIDZSÉL ET Harold Franklin
főtorna vezetőtől külön tudósítást kap
és igy módunkban lesz a három válo
gatottmérkőzésről decemberi számunk
ban részletesen beszámolni.

Megérkezett egyébként C.C. Wei köl
teménye, a kínai licitrendszerről irt
saját és Gőtén által irt könyve For
dításuk folyamatban van.
Z. P.

A pontszámítás hatásossága
Többféle pontszámítás ismeretes. Ezek kö
zül a legszélesebb körben elterjedt a 4 -3 —2
—1-es, amelyet először Milton Work. később
Ch. Goren népszerűsített. A pontszámítás legyen az a 4 -3 -2 -1 -es vagy bármi más nagyban hozzájárult az „átlagos" bridzsezó
limittechnikájának fejlődéséhez, egyúttal szá
mos tehetséges egyént elzárt attól, hogy va
lóban kiválóan licitáljon. Mágikus alkalma
zása majdnem annyiszor okozhat katasztró
fát, mint ahányszor jó eredményt. Ezért kell
hangsúlyozni nyomatékosan, hogy a pont

számítás nem licitrendszer. Csupán egyike a
lap értékét kifejező módszereknek. Mikor azt
mondjuk, hogy A lap 8 pontos, B lap 7 pon
tos. mindössze azt fejezzük ki, hogy A lap
jobb vagy bizonyos értelemben értékesebb
és mennyivel értékesebb mint B.
A 4—3—2—1-es pontszámítással az egyen
letes, Szanzadu elosztású kezek licitálhatok
legjobban. Már a kezdők is megtanulják,
még mielőtt a színeket meg tudnák külön
böztetni egymástól, hogy a szanzadu felvé
teleknél a gémhez 26, a kisszlemhez 33, a
nagyhoz 37 pont szükséges. Az egyenletes
elosztású lapokat tehát a viszonylag kezdő
is majdnem mindig olyan jól licitálhatja,
mint a kiváló. (Egyszerűen csak összeadja
figurapontjait és ha tudja, hogy partnere li
citje hány pont, újabb összeadási művelet
után bemondja végkontratot.) Igen ám, de
ha a vonalon valamelyik kéz vagy netán
mindkettő elosztási értékekkel rendelkezik, a
pontszámítás lényegesen hatástalanabbá vá
lik. Ez az a pont, ahol c- átlagjátékos tévelyegni kezd.
Az alábbi példákon keresztül azt kívánjuk
bemutatni, hogy az elosztási értékeknek mi
lyen nagy szerepük van, még az egyenletes,
ún. szanzadu csalóban tartozó lapok esetén
is.
A lapok mindegyike a legközönségesebb
4—4—3—2-es elosztású, az egyes vonalakról
csupán a treff K, D, B hiányzik és mégis mi
csoda különbség. íme:
ADB
AD32
KD
A432

♦
40

+
A

K103
KB94
AB
8765

ez? Csupán azt, hogy a pontszámítás a lap
értékelésnek önmagában tökéletlen mód
szere. És bár alkalmazása egyszerű, könnyű,
helyes felvételhez az esetek többségében is
zatlan maradt. Igaz ez a példa szélsőséges
csak akkor vezet, ha mindkét lap egyenletes
elosztású.
A lapértékelés filozófiája
A tiszta pontszámításnak tehát megvannokk a hátrányos oldalai. Mindenesetre in
duljunk ki abból, hogy a pontszámítás a lap
értékelésnek egyik, mégpedig első eleme. És
mindjárt fogalmazzunk meg egy általános
jelleggel alkalmazható szabályt:
Minél egyenletesebb lapunk elosztása, c
pontszámítás annál inkább helyes értékű.
Ebből következik, hogyha lapunk elosztása
egyenlőtlen vagy jó okunk van ugyanezt
partnerünk lapjáról feltételezni, a pontszá
mítás mellett más lapértékelési tényezőket is
figyelembe kell vennünk.
A következő kérdés természetesen, hogy
melyek ezek az egyéb tényezők? Nézzünk
ezek közül néhányat:
1. Középlapok:
A tízest és kilencest a 4—3—2—1-es pontszámítás nem értékeli, holott gyakran fontos
szerepük van a játék során. Ez különösen a
szanzadu licit területén igaz. Egy kéz átla
gosan egy tízest és egy kilencest tartalmaz.
Ha lapunk ennél jelentősen erősebb közép
lapokban, kissé felértékelhetjük. Ha közép
lap nincs kezünkben, a némileg konzervatí
vabb felfogás indokolt lehet.
Z

ADB 2
AD3
KD
A432
ADB’’
AD
KD3
A432
ADB2
AD
KD32
A43

**
40

+
A
40

ra
J t,

40
A
J f.

K103
KB94
AB
8765
K103
KB94
AB
8765
K103
KB94
AB
8765

Az 1. partiban négy, a 2-ben öt, a 3-ban
hat, a 4-ben hét szanzadu teljesíthető, és
mindezt csupán a Ny legkisebb lapjainak
cserélgetésével értük el, míg K lapja válto
zatlan maradt. Igaz ez a példa szélesóséges
és túlzó, ám igaz oz is, hogy mind a négy
esetben a legtöbb bridzsezó 6 szanzaduthoz
iut el. még Jeff Rubens is. Mit bizonyít mind

Fejütések ». kontrollkórtyák:

Az ászok (és kiterjesztő értelmezéssel a ki
rályok) olyan pluszértékkel rendelkeznek,
amelyet a 4—3—2—1-es pontszámítás szintén
nem. fejez ki. Ezeknek a figuráknak különle
ges képessége, hogy védenek, ellenőriznek
egy színt (vö. kontrollkártya), mert megaka
dályozzák, hogy az ellenfél azonnali ütést
vagy ütéseket szerezzen a védett színben.
Fejütésekben gazdog kézhez tehát plusz
értékeket számíthatunk, míg ezek nélkül le
kell értékelnünk lapunka.
3. Színtalálkozás:
Általános szabály, hogy lapunk erősebb
(főképp felvevójátékra), ha partnerünk színé
ben jó segítséget hozunk. Ha ez a szín lesz
az adu, az előny még szembeszökóbb. Am
ha mégsem a kérdéses szín lesz az adu, a
partner színében hozott segítség megkönynyíti a szín felmagosítását (szanzadufelvételeknél pl.).
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4. Védetten figurák:
Ha alacsonyabb figurákat nem támogat
nak kisebb lapok, értékük nagymértékben
csökken. Szingli király pl.. Közel sem olyan
értékes, mint a védett, hisz az ellenfél ásza
gyakrabban üti meg. Azaz a szingli király
nem ér 3 pontot. Hasonló leértékelést kell
alkalmaznunk szingli dáma vagy bubi és kü
lönböző dubló figura kombinációk esetén.
(Pl. DB.)
Ezeken az alapvető ismereteken túl kez
dődik a mesterfokú lapértékelési technika
Ezt a bridzsirodalom mindeddig csak felüle
tesen érintette. Továbbiakban erről lesz szó.

KÖvetkezó lapokat, amelyek megfelelnek a
fenti jellemzőknek:
1. AKxxx 2. AKxxx *
AKxxx
Axxxx
xx
Kx
♦
x
x
4*
3. AKxxxx 4. Kxxxx 4b
xxxxx
xxxxx qp
Kx
AK
A
A
+

A fenti lapok viszonylagos játékerejének
meghatározásához tegyük fel, hogy partneünk az alábbi „normális" lopot tartja kezé
ben:
A figurák elhelyezkedése
Dxx, Dxx, Dxx. Dxxx —
Ha lapunk figurális erejének értékét kell
A
legtöbblicitrendszerben
mind a négy pél
peghatározznunk, főképp azt kell vizsgál
dánkban a licit pikk felvételben ér véget,
junk, hogy ászaink, királyaink, stb. jól, roszszámítsuk ki tehát, hogy az egeys esetekben
szul, esetleg semlegesen helyezkednek-e el.
hány pikket teljesíthetünk. Az első példánál
A figurák elhelyezkedésének értékelésénél
kb. 50% a négy pikk teljesítésének esélye.
két általános helyzet képzelhető el:
A második esetben a négy pikk teljesítésé
nek esélye nem több, mint 30%, A harmadik
1. Amikor „vakon" kell a helyzetet meg
nál mindössze 12% esélyünk von a 10 ütés
ítélnünk, azaz ha a döntést megelőző licit
re, ha nem kevesebb. A negyedik lappal a
menet nem nyújtott használható támpontot.
gém esélye csupán 6%I Ez utóbbi esetben
még a kettő pikk teljesítéséhez is jó adag
2. Ha a megelőző licitmenet nyújtott hasz
szerencse kell.
nálható támpontot az értékeléshez.
Mindkét helyzetet külőntárgyaljuk.
Jól látható tehát, hogyha figuráink a
hosszú színekben helyezkednek el, a vonal
Gyakran adódnak olyan helyzetek, amikor
offenzív ereje mennyivel nagyobb. Ezt példák
vakon kell kiválasztanunk a helyes megol
hosszú sorával bizonyíthatnánk, de úgy érez
dást. Az indulónak el kell döntenie, hogy ki
zük a fenti példa is elegendő érvet tartalma
nyitja-e a licitet vagy sem. Ez gyakran elő
zott 1. sz. fő elvünk alátámasztására. Az elv
forduló döntés, az esetek egynegyedében el
gyakorlati alkalmazása a fenti esetek kap
kell döntenünk, hogy első helyen elindul
csán úgy történik, hogy azokat a lapokat,
junk-e, sok esetben egy, kettő vagy három
ahol a figurák rosszul helyezkednek el leérté
passz után kell ugyanerről döntenünk. Ha a
keljük, és megfordítva. Azaz az 1. sz. lappal
figurák elhelyezkedését a licitmenet tám
partnerünk 2 pikk licitjére (hisz természetes
pontjai nélkül kell értékelnünk, lapunk igazi
rendszerekben ez a válasza) mondjunk né
értékének meghatározása a következő két fő
gyet, míg a négyes számú lappal a 2 pikket
elv alkalmazása útján történhet:
valószínűleg lepasszoljuk, legjobb esetben
1.
A fontosabb: A hosszú színben elhe géminvitet adhatunk. A két közbenső lappal
a géminvitet javasoljuk.
lyezkedő figura elve.
Mint említettük, gyakran azt kell „vakon”
Egyéb információ híján, hosszú színünk fi
értékelnünk, hogy induljunk el vagy nem. Ta
gurája értékesebb, mint a rövid színünké.
nácsunk az, hogy indítsuk el az olyan lapo
Minél hosszabb a színünk, annál értékesebb
kat, amelyeknek inkább elosztási értékeik
a szín figurája.
vannak, ha a figurák jól helyezkednek el:
Nézzük meg ezt egy példán keresztül: ami
I. AB10xx,4»ll. AD10xx 4»lll. Á109xxx 4|k
kor a következő jellemzőkkel rendelkező la
Axxx
qp KBxx ép
Axxx
ép
pot kell értékelnünk:
xx
^
xxx
+
xx
^
színelosztás: 5 pikk, 5 kór, 2 káró, 1 treff.
Figurák: 2 ász, 2 király.
x
+
*
+
x
4.
Ezeket a lapokat bátran elindíthatjuk. Ha
Ha feltételezzük, hogy egyéb speciális té
netán olvasónk elborzad ennek láttán, te
nyezőket nem vettünk figyelembe, pontszá
gyen egy dámát valahova.
múnk 17: 14 p. magasfigurákban, 3 p. az el
osztásért (rövid szín számítás mellett 2 pont
Ugyanakkor az alábbi lapokkal a passzt
a szingliért, 1 pont a dublóért). Nézzük a köjavasoljuk:
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lOxxxx db II. lOxxxx

xxxxx 90

Bxxx

A3
+
AD
A
+
Kx
III. 109xxxx *
XXXX

M

A

+

A döntés fő érve mindkét lapcsoportnál a
a figurák elhelyezkedése.
Számos helyzetben a figurák elhelyezke
désének értékelése igen kritikus. Tegyük fel,
hogy partnerünk 1 szánnál indult (egyenle
tes, 16—18), és lapunk:
xx, xx, xxx, AKBIOxx

Elszórt figurák
Mi
Axx
Kxx

Partner
Dxx
Dxx

Otésérték
pikk: 3
kór: */4
Otésérték
pikk 1'/2
kór: plusz 1 (kissé jobb, mint egy)
ossz: plusz 2V2

A kétkedő elmék gyártsanak több példát,
és látni fogják mennyire így van ez. Követve:
Mit kell tennünk? 3 szánt kell mondani. 2 fő elvünket, erősebbnek kell az olyan la
Hogy miért? Nos. hogyan megy majd a já pokat tekintenünk, melyekben a figurák
ték? Partner a többi színekben igen valószí együtt vannak:
nűen védett, bármely színben indulnak,
előbb vagy utóbb üt, és vagy azonnal lehív
1. xxx
♦ 2. Kxx
6 treff ütést, —amikor is 9 ütés biztosnak lát
xxx
9
Dxx
szik —vagy megadja a treff impasszt. Ha az
AK10x
Axxx
impassz szükséges volt és nem ült, partne
KDx
J.
KIOx
rünknek 16 pontja van a másik három szín
ben minimum, és igen szerencsétlen esetben
Véleményünk szerint az első kéz némileg
adhat ki öt ütést.
erősebb, és indítható első, második helyen,
míg a második lappal a passz nyilvánvaló az
Ugyancsak 1 szánnál indul partnerünk és
említett körülmények közt.
lapunk:
Egyébként érdemes megjegyeznünk, hogy
Ax, Kx, Bxx 10xxxxx
egy lap értéke inkább függ attól, hogy a fi
Ezzel a lappal viszont csak két szán invitet
gurák hol helyezkednek el, mint attól, hogy
adjunk, mert csak kivételesen kedvező eset
milyen kombinációban vannak (ha egyálta
ben számíthatunk hat treff ütésre, ami pedig
lán vannak) más figurákkal.
a gém teljesítéséhez nagyon kell.
Mindenesetre a figurakombináció szabá
2.
A figurák elhelyezkedésének értékelésé lya hasznos emlékeztető. Leggyakrabban
nél a második fő elv a koncentrált erő elve:
szanzadu liciteknél alkalmazható, ahol a
színeknek többé-kevébé egyforma a jelentő
Egyéb információ híján a figurakombi
ségük. Az agresszív és konzervatív felfogás
nációk (figurák egy színben), értékeseb
ról korábban mondottak itt is érvényesek.
bek az elszórt figuráknál (figurák külön
Egy példa elegendő is: Tegyük fel, hogy 16—
böző színben).
18 pontos szanzaduval indultunk, és partne
Tegyük fel, hogy lapunkban 2 hármas
rünk, esélye adva nekünk a végső hiba elkö
színünk van, összesen 1 ász és egy király van
vetésére, 2 szanzadut licitál. A következő
a két színben.
lappal a passzt javasoljuk:
Például így: Axx, Kxx. Mindez másfél trikk.
Dxx, Kxx, ABx, AKxx (17 pont. rossz elosz
Ha a figurák viszont így helyezkednek el:
tás, nincs középlap) Ugyanakkor mondjunk
AKx, xxx, szinte érződik, hogy két trikkünk
3 szánt, ha lapunk:
van. Valóban az együttes figuráknak na
gyobb az erejük, mert egymást erősítik.
ADx, KBx, xxx. AKxx (azonos jellemzők Ugyanez igaz, ha partnerünk figuráival is
de együttes figurákl). Ha ezt az értékelési
összevetjük a két esetet; mondjuk partne
technikát alkalmazzuk, ritkábban kell a köz
rünknek mindkét színben 3. dámája van:
mondásos kockát elvetnünk. Arra az útra
léptünk, amely a mesterfokú megoldások bi
Együttes figurák
rodalmába vezet.
(folyt köv.)
Mi
Partner
p : AKx
Dxx
Dr. Keil Béni
c: xxx
Dxx
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ORSZÁGOS PAROSBAJNOKSAG
SELEJTEZŐ
Október 8-án a Kőris utcai teremben meg
kezdődött az Országos Párosbajnokság dön
tőjének még üresen álló 1ő helyéért vívott
selejtező. Részben a viszonylag magas neve
zési díj. részben a döntőbe kerülők korláto
zott létszáma folytán összesen 32 pár indult.
A verseny lebonyolításának minden fáradt
ságát és terhét magára vállaló dr. Berentei
Ernő forradalmi újításai csak mérsékelt si
kerrel találkoztak. A verseny első két napján
a mezőny az általa kiválasztott játszmákat
kapta; a kiválasztás eleve szubjektív motívu
ma mellett a ravasz leosztások rövid idő után
a bizonytalanság érzését keltették a verseny
zőkben és ez a körülmény legfeljebb a lema

radók részére szolgált bőséges vigaszul. Az
élre kerülők is csóválták a fejüket, de azért
megállapították, hogy végeredményben „ki
jött a tudás”. A fótornavezető maga is okult
a nem mindig szalonképes formában elő
adott építő bírálatokból: a harmadik napon
már a mezőny által kiosztott leosztások szol
gáltak a Butler-értékelés alapjául. Az így tö
kéletesített rendszer előnyei és hátrányai
olyan számosak, hogy azokat a közeljövőben
összeülő Elméleti Bizottságnak kell majd
mérlegelnie.
Az első forduló után a két vonal sorrendje
a következőképpen alakult:

É-D
K-NY
-f-98 1. Fürst—Szappanos
-j-57 2. Kauffmann-Linczmoyer
+ 54 3. Gabos—Kovács

1. Láng-Dukesz
2. Viktor-Radácsi
3. Dr. Csák—Gerő
A második forduló eredménye:
É-D
1. Forgács—Csóka
2. Láng-Dukesz
3. Fürst—Szappanos
2. Serfózó-Dessewffy
3. Kende—Kapcsos

+ 781.
-j-622.
+ 542.
4-551.
+ 412.
3.

A harmadik forduló:
É-D
1. Gundel—Zánkai
2. Láng-Dukesz
3. Fürst-Szaapanos

-f 58
+ 52
+ 28

K-NY
Gerő—Dr. Csák
Fogaras—Tóth
Kaufmann-Linczmayer
Gabos—Kovács
Kaufmann—Linczmayer
Gundel—Zánkay

+ 25
-j-22
4-88
-j-68
+ 48

K-NY
4-801. Gerő—Dr. Csák
-f-622. Fogaras—Tóth'
+ 543. Kaufmann—Linczmaver

-f-25
+ 22
4-12

Az egyes napokon elért helyezési számok
összesítése után az alábbi végeredmény ala
kult ki;
1. Kaufmann-Linczmayer
2. Gabos—Kovács Z.
3. Csák—Gerő
4. Láng-Dukesz
5. Koltal—Nikolics
6. Vikor —Radácsi
7. Forgács-Csóka
8. Fürst-Szappanos
9. Gundel-Zánkay

7
8
12
14
15
15
16
16,5
18

h. sz.
h. sz.
h. sz.
h. sz.
h. sz.
h. sz.
h. sz.
h. sz.
h. sz.

10. Ajkai-Osskó
11. Fogaras—Tóth
12. Kende—Kapcsos
13. Horváth—Rózsó
14. Nagy E.—Poór
15. Cziffra—Cziffra
16. Puza- Rónaky
17. Serfőző—Dessewffy
18. Kerényi—Kerényi

18
h. sz.
20
h. sz.
22
h. sz.
24
h. sz.
24,5 h. sz.
25
h. sz.
25
h. sz.
25 h. sz.
( 1 . tartalék)
28 h. sz.
(2. tartalék)
eszgé—z. p.
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Országos Páros Döntő végeredménye:
1971.
. .
Átlag:
1. DESSEWFFY-BORNEMISSZACSENGERY
2. DR. CZIFFRA-iFJ. CZIFFRA
3. KAUFMANN-LYNCZMAYER
4. LÉVAI-KŐSZEGI
5. KERTES-WINKLER
6. MAKADINÉ-KUN-HONTI
7. Dr. Csaba-Szalay
8. Csepeli-Dumbovich
9. Kende—Kapcsos
0. Koltai -Nikolits
11. Fogaras—Tóth
12. Gabos—Kovács
13. Ajkai-Ozskó
14. Bártfay—Rázsó
15. Keil-Kovács
16. Láng-Dukesz
17. Dr. Németh-Bárány
17. Csiky—Gricser
18. Wellner—Blantz
19. Bariné—Bach
20. Harsányi-Bari
21. Gundel—Zánkay
22. Puza-Rónaky
23. Forgács—Csóka
24. Viktor-Radácsi
25. Csák-Geró
26. Mörk—Fónyad
27. Mateovich—Szesztay
28. Ottlik-Kovács
30. Abonyi-Makay
29. Nagy E.—Poór
31. Fürst-Szappanos

21.4
,

22,7
||.

5,1
III.

66,4

11,3

43,9

121,6

14,6
43,7
23,1 81.4
15,6
38,3
22.1 76.-11,6
29,3
71.8 71.8
27,4
15,3
22,9
65,6
29,4
15,3
18.9
63,6
26,4
7,7
29,1
63,2
51,4 —16,3
20,1
55,2
-5,4
31,7
5.1
31,4
-11,4
2,7
38,9 30.2 legjobb ifjú pár
-0,4
9,3
20,9 29,8
20,6
8,7 —2,1
27,2
2,6
27,7
-7,1 23,2
-10,4
18,7
11,1 19,4
-12,6 -16,3
47.9 19,—11,4
8,7
7.9
5,2
-16,6
1.3
0,9 -14,4 legjobb v.dek, por
—11,6
—6,7
3,9 -14,4
-40,6
—2,7
25,9 -17,4
—8,6 —22,7
11,1 —20,2
-17,6
5.7 -15,9 -27,8
15,6 —29,7 —13,9 —28,—
-2,4
11,3 —42,1 —33,2
-18,4
—8,7
—8,9 —36,—
39,6 —37,3 —44,9 —42,6
-11,4 —20,7
—8,9 —46,—
—36,6
10,7 —29,9 —55,8
—19,6
—7,7 —29,1 —56,4
-9,6 -31.7 -27,1 -68,4
-35,4 —16,3 -28,9 —80,6
—16,6 —45,3 —23,9 —85,8
-8,4 —33,3 —117.1 -158,8

Szentpétery János bácsi stentori hangjá
ra 28 budapesti és 16 vidéki pár ült le a ta
tai Kristály Szálló különtermében az I. Bá
nyász Kupa 63 leosztásos versenyéhez.
Az I. forduló 21 leosztása huszáros ered
ményt hozott, 7 pár végzett 60% felett. Az
élmezőny helyzete:

1. Lendvay testvérek
2 Puza—Rónaky
3. Kerényi testvért k
4. Szesztay-Mateovics
5. Gyenes hp.
6. Lovász testvérek
7. Agócs—Dienes
Dt fiatal pár az élenl
A szombat esti II. fordulót az elsőben
mérsékelt, átlag alatti teljesítményt nyújtó
Szósz—Páka pár nyerte. Viharos eredmények
születtek a következő leosztásban.
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íme a III. forduló egy
„csak" licitprobléma.

D9xx
AKxxxx
♦ x
4- K*
40

4|k AKxx
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♦ DB10x
4» ADIOxx
41

V
♦
+

“
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4*AKDxxx
+

A9xx
Bxxx
DÉL

DÉL

108x
10x

ami

**

♦ Bx
1 0 DBxxx
^
^
♦ Kxxx
'
+ *x
^ Kxxx
♦ AKx
+ Bxxx

40

leosztása,

Tessék eljutni a top-scoret jelentő és Dél
kezében bukhatatlan 6 szánhoz. Én némi ellenvonal-segédlettel (erős pikk védekezés) a
6 treffhez jutottam, amit szintén csak két pár
licitált be. 6 szánt senki!
Jó verseny volt. Különösen örvendetes,
hogy a lelkes Komárom megyei bridzsezók
is bekapcsolódtak az országos versenyéletbe.
Partnerem 2 treff háromszintű indulása Tanulhatunk is tőlük, a rendezésben, sőt a
után 2 pikkben „landoltam". Kór Á indulás számolásban sem voltak hibákl Reméljük, a
(amire nem éreztem jól magam), ezt aszta jövőben évente megrendezésre kerülő Bá
lon elloptam, káró impassz, sikerült a máso nyász-Kupa közkedvelt versenyévé válik a
dik kárát loptákl Újabb kór, elloptam, majd bridzskedveiőknek.
treff A, treffet hívtam, mivel az impasszért
Végzetül a végeredmény
kézbejönni már nem lehet. Olt volnál Az
újabb kórt kézben loptam Kis treff híváso 1. Szász-Póka
1549 pont
mat Ny kiengedte, K lopta, és kárával meg 2. Szesztay-Matheovics
1517 pont
lopottá Ny-ot, majd kör dob-lop következett.
1475 pont
Kézben loptam és kétségbeesetten aduztam, 3. Puza-Rónaky
1452 pont
1 szűr. Azért nem volt teljesen O-score! On 4. Jakubovics hp.
1442 pont
hogyan licitálja be a bukhatatlan minor gé 5. Dr. Cziffra-Cziffra
met (az adott kiosztásban a szerencsés szle- 6 . Lendvay testvérek
1440 pont
met)? Játszani persze most már én is tud 7. Kerényi testvérek
1433 pont
nám jobban.
8 . Lovász testvérek
1411 pont
2.
forduló összesítésében az élmezőny dr.
9. Vellner-Bianc
1380 pont
Cziffra-Cziffra, Puza—Rónaky, Lendvay test 1 0 . Kőszegi-Lévai
1378 pont
vérek, Lovász testvérek, Szesztay-Mbtheovics 1 1 . Gerő—Csák
1363 pont
sorrendben elhúzott a mezőnytől, előnyük a
1340 pont
a 9. helyezett előtt 1 0 0 pontra nőtt. Egy top- 12. Knuth-Szalai
1339 oont
score 40 pont, úgy látszott tehát, a gőztes 13. Szabó-Svitacs
közülük kerül ki. Cziffráék „külön előnye" is
Veszprém - legjobb vidéki
35 pont volt.
14. Gyenes hp.
1327 pont
legjobb vegyespár
Az utolsó forduló hozta a meglepetést.
1292 pont
Fantasztikus hajrával, közel 72 %-os! telje 23. Szikrai hp.
legjobb tatabányai
sítménnyel élre tört a Szász-Páka pár és
Tatabánya átlag
1260 pont
Szesztayék 63%-os utolsó fordulója is csak
a II. helyhez volt elég. Az addig vezető Ciffráékat az utolsó fordulóban a szintén nagy
szerűen hajrázó Jakubovics hp. is befogta, s
megérdemelten a IV. helyre jött fel. Figye
lemre méltó a három fiatal testvérpár,, a
Lendvay, Kerényi és Lovász testvérek 6 - 8 .
helye.
D r. C s á k K á lm á n

ö m

m

o m
III.

1. Szinkezelés
Csak egy ütés adható ki.
Mi a helyes játék? Megoidás 10 p.
É: -

D: KB1097643
2. Felvevőjáték
Felvétel 5 kór
NY a Pikk királlyal indul. Mi a helyes
felvevőjáték?
Megoldás 20 p.
É A7
*
DB963
AB 9 ♦
853
J f.
D ♦
AK10742 f f
1053
+
AB109 J f .
3. Felvevőjáték

E
KB43 *
932 f f AKD
AD3 J f .

5. Ellenjáték

É ♦ AKD2
♦ 1072
♦ B543

♦ Kf

Ált.
D
1 treff
1 kór
1 szán
passz

* KB9
f f A863
KD3
J f . B1054
beliben a licit
NY
É
K
passz 1 káró passz
passz 1 pikk passz
passz 3 szán passz
passz

On most kelet helyén ül. Ny a káró 6-ossal indul. Önök a 11-es szabályt játsszák.
On a dámát teszi. Dél a kilencest. Ho
gyan játssza az ellenjátékot? Helyes
megfejtés 30 p.
Megoldások

1. A helyes megoldás a K hívása. Csak
bármelyik ellenfél szingli Dámája esetén üt
hetünk 7-et. Szingli Asz nem segít, mert a
Dámát akkor is ki kell adnunk, ha Bubival
AD65 ♦
elküldjük a szingli Ászt.
AD8
V
762
♦
2. A pikk K-t ki kell hagyni; és kárót kell
K42
f
eldobni. Ha ezután NY kárót hív (legjobb
ellenjáték) ütünk az Ásszal, és a pikk Ászra
Mit szeretne játszani? 10 p.
eldobjuk az utolsó kárót, majd hazalopunk
Melyik kézzel? 5 pont
egy kárót, asztalra megyünk aduval, haza
Hogyan játszaná a partit? 10 p.
lopjuk az utolsó kárót, kiaduzunk és az asz
4. Indító kijátszás
taltól meghívjuk a treffet és ha Kelet kis la
pot tesz impasszolunk. Nyugat üthet, de
643
*
vagy visszahívja a színt vagy eliminált színt
742
ff
hív.
NY
A8
«
AD432 J f .
3. A legjobb felvétel a 6 pikk (10 pont). A
felvételt Bélnek kell játszania (5 pont). Az
Licit (csapatverseny, E-D teliben)
összes mellékszínek és az adu eliminálása
É
K
D
NY
után az asztalról kórt hívunk és ha Kelet kis
1 pikk 4 káró 4 kór
5 káró
lapot adott, a 8-ast tesszük. Egyébként fed
5 kör passz passz
passz
jük a Bubit vagy 10-esta Dámával. Nyugat
Erős ellenfelek ellen Önnek kell indulni üthet, de csak eliminált színt hívhat, vagy
NY helyén. Helves inditó kijátszás 15 p. visszahívhat a kör villába (10 pont).
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4. A „The Bridge World" által közölt
probléma helyes megoldása az amerikai
„nagymenők" szerint a káró 8-as indulás.
Az ellenfelek licitjéből látszik, hogy nemes
színű indulás nem sok reménnyel kecsegtet.
Szóba jöhet még a treff Ász indulás is, mert
ha partnerünknél szingli treff van, a máso
dik menetben lop és még üthetünk egy ká
rát. Mégis jobb esély a káró nyolcas, mert
ha partnerünknek nincs szinglije vagy sikánja treffból, a treff Á adhatja a partit, ha a
király Délnél volt. A kis káró indulást part
nerünk üti a K-lyal és treffet fog hívni biz
tosan, hacsak nincs sikán treffje. A bukás
hoz így csak az kell, hogy a partnerünknél
legyen a Káró Király és ne legyen sikán
treffje. Treff Á indulás 5 pont, Nemesszínű
indulás - 10 pont.
5. Kis kór visszahívása abban a remény
ben, hogy ütünk 3 kárót, egy kórt és egy
treffet vagy 2 kört és 3 kárót rossz esély,
mert ha Délnél van a 3 hiányzó kör figura
(és ezeknek majdnem biztosan ott kell len
niük, mert még bubi nélkül is csak 11 pontja
van Délnek), ezek szöktetésével 9-et fog üt
ni. A 11-es szabály mutatja, hogy Délnek

nincs nagyobb káró, mint a 9-es. Anna* vi
szont jó esélye van, hogy NY ötös színből
indult. Minthogy a káró szín blokkol, Kelet
nek a 8-ast kell visszahívni, amibe NY (ha
jól játszik) a 10-es teszi. Ezt viszont a felve
vőnek nem szabad megütnie a Bubival, ha
csak nem bízik a jó treff elosztásában. A
teljes kiosztás:
AKD3, 1073, B543, Ká
♦ 10742
♦ 95
♦ A10762
4* 83
865, KDB4, 9, AD972

B9
A863
KD8
B1054

Értékelés
100
70
50
30
30

pont: kiváló
v. több pont
v. több pont
v. több pont
pont alatt

jó
közepes
gyenge
majd legközelebb
Dr. Keil Béni

• • •

Két levéllel fordult szerkesztőségünkhöz
dr. Sóvári Emil budapesti olvasónk, levelei
ben elemzi az újság hasábjain megjelent né
hány feladvány megoldását. Hely hiányában
nem áll módunkban olvasónk levelének köz
lése, azonban felvetett gondolataira ezúton
kívánunk válaszolni.
Olvasónk elsőként az újság július-augusz
tus havi számában megjelent „A különbség
— kvíz új formában" című kvíz 1 partijához
fűz kritikai megjegyzéseket. Olvasónk sze
rint a helyes felvevőjáték, ha először a pikk
Királyt hívjuk. Ha a pikk nem volt 5-0, ak
kor az újságban közölt módon kell a játékot
folytatni (kór Ász, Király és ha nem esett a
Dáma, Pikk inpassz). Ha viszont 5-0 volt a
pikk, akkor a helyes játék a kór Ász lehívása,
majd ha a Dáma nem esett, kór impassz.
Olvasónknak igaza van. Mi mást tehetünk,
minthogy elnézést kérünk valamennyi olva
sónktól. Mentségünkre szolgáljon, hogy a
cikket a „The Bridge World” című tekinté
lyes amerikai szakfolyóiratból vettük át, igaz
minden különösebb elemzés nélkül. Gondat
lanságunk másrészt annak róható fel, hogy
a cikk szerzője Eddy Kantar, aki pedig köz
ismerten mestere ennek a műfajnak.
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Ugyancsak kritika alá veszi oivason* ugyan
ennek a cikknek a 6-os számú feladványát.
Ez esetben azorjban meg kell „védenünk"
Eddy Kantort. Á cikkben közölt megoldás
ugyanis helyes. Csak a Káró Király hívás
buktatja a felvételt. Mind a licit, mind a fel
vevő játéka és az ellenjátékhoz fűzött útmu
tatás alátámasztja ezt.
Olvasónk megbírálja az önképzőkör című
rovat „1971. július—augusztus ll/b. feladvá
nyának megoldását is. Ezúttal az egyébként
rendkívül körültekintő olvasónkat sajrfalatos
módon megtréfálta a sajtóhiba ördöge. IÁ
felvevőnél ugyanis csak 12 lap vanl A
hiányzó lap egy kis Kóró, így bizonyára ol
vasónk előtt is nyilvánvaló, hogy a közölt
megoldás helyességéhez nem férhet kétség.
Ismét elnézést kérünk — ezúttal a sajtó
hibáért.
Végül megköszönjük dr. Sóváry Emil tar
talmas és értékes leveleit abban a remény
ben, hogy válaszunk kielégítő volt és olva
sónk a jövőben is hozzájárul hasonlóan tar
talmas elemzéseivel lapunk színvonalának
emeléséhez.
Dr. Keil B éni

BALATONI BRIDZS FESZTIVÁL
Siófok 1971. szeptember 4—7.
Egyesületünk legjelentősebb nemzetközi
versenyére a Balatoni Bridzs Fesztiválra ezút
tal Siófokon került sor. Szombaton és vasár
nap a párosok, hétfőn és kedden a csapatok
versenyeztek. Több külföldi is jelezte részvé
telét, s mégis a Lidóban csak lassan gyüle>
kezelt a mezőny. A délutáni megnyitóig 12.
pár nevezett.
A duplikálás, valamint néhány pár rossz
ültetése és a programban fel nem tüntetett
„B" terem (Európa étterem) miatt a rajt eg'
kicsit eltolódott. Az első forduló ettől elte
kintve zökkenőmentesen zajlott. A legjobt
eredményét a Bariné—Bach pécsi pár érte el
mégis a forduló igazi meglepetése a még
alig ismert Hargitay házaspár teljesítménye.
Az első forduló legjobb eredményei:
Bariné—Bach
Fülöp—Hunyadi
Hargitay házaspár
Fogarassy—Herczegfalvy
Fürst-ifj. Cziffra
MiIde- Pucyatycky

1572
1547
1530
1521
1520
1518

64.2%
63.2%
62.5%
62.1%
62.0%
62.0%

A szombat esti fordulóban az „A" és „B"
terem egy-egy vonala termet és égtájat cse
rélt. A második forduló befejezése után a
párok megkapták az első két forduló teljes
leírását, valamint a Lidóban megtekinthet
ték az első forduló „gvakorisági-lap"-jait
(frequent-score) és kiszámíthatták az első
fordulóban elért pontszámúkat.
A vasárnapi harmadik (utolsó) forduló
előtt a hirdetőtáblán megjelentek az első és
második fordulóban elért pontszámok. — Bár
ne jelentek volna meg! Sajnos, a rossz
értékelés és a K—Ny párok pontszámainál a
névelírások az elfelejtett reciprokok miatt a
mezőny rendkívül ideges hangulatban ült le
a döntő 25 leosztáshoz. Óvások tömege,
alaptalan vádaskodások érkeztek minden
honnan. Most már tudjuk, hogy a második
forduló legjobb teljesítményét és ezzel „sió
foki pályacsúcsot" állított fel a lengyel
Broda-Stono pár. A második forduló leg
jobb párjai:
Broda—Stono
Milde-Pucyatycky
Buchmaier—Zimmerl
Csóka-Forgách
Bari-Harsányi
Kovács—Balogh

1728
1601
1551
1517
1506
>1490

70.5%
65.4%
63.8%
61.9%
61.5%
61.1%

Az utolsó forduló előtt a díjak esélyesei így
álltak:
Milde-Pucyatycky
Broda-Stono

3119 63.7%
3087 63.0%

Csóka—Forgács
2942 60.0%
Fürst-ifj. Cziffra
2916 59 5%
Kauffmann—Linczmayer
2891 59.0%
Dr. Proniewicz-Dr. Kovács
2866 58.5%
Ebből a versenyzők vajmi tudtak hiszen a
hivatalos lapon pl. a Broda-Stono pár II.
fordulóbeli teljesítménye 722! pont volt
(2450-722=1728) összesítésben pedig a
104. helyen álltak. Az utolsó forduló ideges
hangulatát két fiatal pár birta legjobban. Az
érdekelt párok közülsenki sem szerepelt kivá
lóan! A harmadik forduló eredményei:
Ajkay-Osskó
Puza-Poroszlay
Kende-Kapcsos
Napiorowski-Radzikowsky
Doitschew—Walkowbolg.
Milde-Pucyatycky

1687
1620
1569
1557
1541
1539

68.9%
66.1%
64.0%
63 5%
62.9%
62.8%

A győzelmet a végig kitünően és egyenle
tesen szereplő Milde-Pucyatycky lengyel
párosszerezte meg. A második helyen mell
bedobással a Puza—Poroszlay pár jöt fel. Ér
demes felfigyelni Puza László párosverseny
sikereire. A 3. helyen a kiegyensúlyozottan
játszó Kauffmann—Linczmayer pár végzett.
(Talán ha a második fordulóban pontosan
számolják eredményüket jobban végezheltek
volna.) A verseny színvonala még a magas
százalék ellenére is jónak bizonyult. Elég egy
pillantást vetni a mezőny második harmadára.ahol ilyen pórok végeztek:
80. Dr. Berentey—Dr. Faragó
81. Mörk—Fónyad.
82. Csepeli-Dumbovich.
83. Abonyi—Makai.
84. Bartal—Bikár ez nem lehetett gyenge
mezőny.
Végül a párosverseny végeredménye:
1. Milde-Pucyatycky (lengyel) 4658 63.4%
2. Poroszlay—Puza (magyar) 4476 60.9%
3. Kauffman—Linczzmayer (m) 4421 60.1%
4. Broda-Stono (I)
4397 59.8%
5. Dr. ProniewiczDr. Kovács (m)
4392 59.8%
6. Bari-Harsányi (m)
4345 59.1%
7. Ajkay-Osskó (m)
4329
8. Fürst-ifj. Cziffra (m)
4315
9. Kovács L.—Balogh L. (m) 4304
10. Fogarassy—
Herczegfalvy (m)
4176
11. Kende-Kapcsos (m)
4260
12. Doitschew-Walkow (bőig.) 4252
13. Napiorkowski—
Radzikowski (I)
4226
14. Rainow—Radew (b)
4210
15. Knikowski—Minicki (I)
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Csóka-Forgóch (m)
17. Pákozdi-Princz (m)
18. Takács-Takács (m)
19. Buchmaier—
Zimmerl (osztrák)
20. Lazarova—Hristov (b)

4193
4163
4162
4160
4097

A döntő nagy esélyese ezek után a Le-Ma,
a párosverseny első és második helyezett
párjaiból alakultcsapat lett. Az esti elöntő
előtt azonban Pucyatycky hazautazott és
Henry Raab (USA) nem tudta őt pótolni. A
csapatdöntóben huszáros hajrát vágott ki a
Bytom és a Fészek csapata. Az utolsó előtti
fordulóban a Fészek 4—2-re le is győzte a
lengyeleket, de az utolsó fordulóban:
Bytom—ISC Végh 6-0 és ezzel eldőlt a csa
patverseny. A csapatdöntó végeredménye-

A legjobb külföldi pár díját a DoitschevvWalkow bolgár; a legjobb külföldi vegyespár
díját a Lazarova—Hrisztov bolgár; a legjobb
vidéki pár díját a Dr. Németh—Dr. Bárány; a
legjobb hazai vegyespár díját a KertesnéHorváth D.; a legjobb ifjúsági pár díját a
Fogaras-Tóth pár nyerte.
A párosversenyen ha lett volna sportszerűségi díj. azt feltétlenül Fogaras András nyer 1. Bytom 46 pont (Fangor—Napiorkowski;
te volna, amikor egy biztos „topscor-t" adott
Kaczerowski-Radzikowski),
fel és inkább zsűrit hívott önmaga ellen.
2. Fészek 42 p. (Gabos-Kovács; AjkayOsskó; Csepeli-Dumkovich,
Hétfőn a csapatverseny rajtjáig 34 csapa 3. Le-Ma 41 p. (Milde-Pucyatycky; Puzanevezett. Az előre jelzett rendszer szerin
Poroszlay: Raab)
rangsorolva, majd minimálisan irányított sor 4. Szeleczky 41 p. (Balogh-Bartal; Bikár—
solás után megkezdődhettek a küzdelmek. A
Szeleczky),
csoportban viszonylag azonos esélyekkel in 5. Góth 34 p. (Góth—Gárdos;Kovács-Produlhattak a „nagy” csapatok. A bolgár és a
niewicz; Kauffmann),
lengyel team-ek igazolták, kiemelésküket. 6. ISC Végh 33 p. (Dr. Végh-Décsi; Dr.
A 12-es döntőbe 2 bolgár, 1 lengyel és 1
Csaba-Szalay),
lengyel-magyar vegyescsapat jutott. A dön 7. Kovács 30 p. Kovács-Debreczeni; Dr.
tőbe a csoportokból az első 3 került. (Záró
Berentey—Dr. Faragó),
jelben a döntőbe vitt pontszám van feltün 8. Tamássy 29 p. (Cohen—Tamássy; Szabótetve.)
Láng; Dukesz-Vágó),
9. Fers 2 29 p. (Rainow-Radev; Walkow1. csoport:
Doitschew),
1. le-Ma
42 pont (11) 10. Pogány 26 p. (Blantz-Wellner; Herczegfalvy—Fogarassy),
2. Kovács
29 pont ( 4)
3. Pécs
26 pont ( 3, 11. Vitosa 25 p. (Manuilow—Panow—Kavlakov; Lazarova-Hrisztov),
12. Pécs 17 p. (Szesztay—Matheovics; Bari4. Bubik (NIMIG)
25 pont
né—Bach; Bari-Harsányi).
I
2. csoport:
1. Bytom (lengyel)
31 pont (8)
2. Vitosa (bolgár)
30 pont (1)
Kedden a kiesett csapatok párjai részvéte
3. Góth
29 pont (9) lével ÁMP rendszerű párosverseny került le
bonyolításra a Siófok étteremben. A részve
4. NIMIGOSZI
27 pont
vők szerint a rendszer rendkívül logikus és
5. ISC Nikolits
27 pont
számítása egyszerű. A két vonal díjait az
alábbi párok nyerték:
3. csoport:
1. ISC Végh
31 pont (6) É-D 1. Dr. Pál-Urai,
2. Dr. Csák—Gerő,
2. Fers2 (bolgár)
29 pont (9)
3. Gricser-Palósthy.
3. Pogány
29 pont (3)
4. MÉLYÉPTERV

24 pont

4. csoport:
1. Fészek
2. Szeleczky
3. Tamássy
4 Kende
184

32 pont) (7)
27 pont (7)
27 pont (4)
22 oont

K—Ny 1. Skunda-Veleczky (csehszlovák),
2. Neamtiu házaspár (román),
3. Serfóző-Desseffy.
3. Serfóző—Dessewffy.
Amikor a csapatverseny megnyerése után
megkérdeztem Fangurt, a Bytom csapat kapi
tányát melyik leosztásra emlékszik vissza leg
szívesebben — azonnal papírt kért és már
mesélte is: a lapok
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4treff
5szan
Sszan
6pikk
Értékelés:
ópikk
68zan
7pikk

Márton
2káró
4szan
5szan
6pikk

9 K 6 3

♦ KB54
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4SK D 43
„
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Egészében véve jól előkészített és jól rendezett, de szerencsétlenül lebonyolított ver
senyról tudósíthattam. A hibákért a verseny
kiírást, a számolóbrigád índiszponáltságát
és a kirívó sportszerűtlenséget elkövető és
eléggé el nem marasztalható FÖMTERV csopatot lehet elsősorban felelőssé tenni,
(Utóbbi csapat a selejtező befejezése előtt
minden bejelentés nélkül visszalépett.)
eszgé

Júliusban a Márton-Ihrig pár a Fogarassy - Herczegfalyy pár ellen mér
kőzött.
Fogarassyék standard amerikai rend
szert játszanak ötös nemesszin indulás
sal és Woodson szanzaduval.
1. Osztó: É. Ált. maris.
AB52
AD3
62

í

+

m

0

_

JSS
E-D a beliben K—Ny a mansban Osztó
Kelet, és mindkét asztalon 3 körrel indult.
— Mindez a selejtező utolsó előtti fordulójóban történt. Ellenünk a bolgárok csak 6
kárót játszottak és treff indulásra teljesítettek. Éreztük, hogy a mieink felveszik a hetet
és az teljesíthetetlennek tűnt. Az egyeztetésnél tudtuk csak meg. hogy a mieink fordított
kézből teljesítették a hetet, kis kór indulásra,
A felvevő az első kórt kézben lopta, majd
adú D kis adut hívott. (A második kis kórt
már nem szabad lopni!) Visszament az adu
bubira, kis pikket hívott és becsukta a szemét. Nyertl Ezután már gyerekjáték a telje-

0

"
^

AB

Ihrig
lszan
3pikk
Skáró
6treS
Fogaras8y

2íreff
3kár<“>

lszan
2pikk
3pikk

20
13
12

5szan
5pikk
7szan

12
11
6

Állás:
Márton - Ihrig
20
Herczegfalvy-Fogarasay 20
A Márton-Ihrig párnál a 3 pikk licit
4-es pikket és 17-18 pontot ígér.
Fogarassyéknál a 2 pikk erős szánt
jelent. A 3 pikk 4-es pikket, a 4 kör
4-es kárót Ígér,
2,

Herczegfalw

4 kör
5káró
Gtreff

•
0
♦
+

Osztó: K É-D beli.

D10 653
K 42
AB3
53

N y -K

♦
0
♦
+

KBS4
AD3
D10 2
D64
185

Márton

Ihrig
1pikk
2az a n
3káró
4tő r

2pikk
3treff
3kőr
4plkk
Hetczegfalvy

Állás:
Márton - Ihrig
46
llerczegfaly-Fogarassy 51
Mindkét Ny túllicitálta a lapját.
A helyes iicitmenet:
2 kör kontra - 3treff
3pikk! , - 4pikk

Fogarassy
1 treff
2pikk
3azan

lpikk
3treff
4 pikk

4.

4kB 6432
*A K
♦ IK54
+ [7 5 3

Értékelés:
4 pikk
3pikk

20
13

lszan
2«zsn

9
3

ÁUéa: ■
Márton - Ihrig
40
Herczegfalvy-Fogarasay 40
A Márton-Ihrig párnál a 2 pikk gémforsz és kérdőlicit. A 2 szán 0-2 ász
+ adu magaafigurát Ígér. A 3 treff és 3
kór kérdőlicit.

4|kB94
10 6 42
♦ 8
+ DB 642
Ihrig
3treff
3szan
5treff

Herczegfalvy É

Fogarasay

2kőr

kontra
3 kör
48zan
5pikk

3treff
3pikk
5treff

Értékelés: •

186

3pikk
4treff

KD105
» B85
^ AD
+ BIO8 6

Márton
passz
2pikk
4 pikk

Ihrig
lpikk
2szan

Herczegfalvy

Fogarassy
4káró

3szan
3pikk

20
5

2szan
4pikk

5
4

Állás: .

D

4 pikk 20
5pikk
11
5treff
6

M
Ny - K

Értékelés: .

3.
Osztó: D
K-Ny beli
D 2 körrel indít (gyenge).

-

Ált beli

lpikk
4pikk

Fogaraasyék licitsorozatában a 3 treff
géminvit A 3 szán fogadja ezt és egyen
letes kezet ígér.

♦ AK 1042 I
^3
N v-K
♦ IK D 7
Nr K
* AK3
D
Márton
É
2kőr
kontra
3kőr
4 szán -

Osztó: Ny

5
2

Mártó® - Ihrig
Fogarassy-Herczegfalvy

50
55

Fogarassy 4 káró licitje egyenletes
kezet Ígér, 12-14 pontot és 4-es pikk
segítséget

♦
♦
♦
+

5. Osztó: É
DB9 73
08 74
AKB8
Márton
3káró
3 pik k
5treff
5szan
6kőr

É-D beli.
<|»V A K B 1096
♦ K109543
+ D
Ihrig
3treff
3kőr
4szan
5pikk
6káró

Herczegfalvy

Fogarasay

'

2szan

3treff

4 táró

4pikk
6kőr

Sszaji

Értékeslés:
6kőr
7kőr
5kőr

20
11
10

3szaa
4azan

8
4

Állás: .
Márton - Ihrig
70
Herczegfalvy-Fogarassy 75
A Márton-Ihrig pár a Texas-konvenr,
clót alkalmazta. Ihrig 4 vesztőutést,
aikéa pikket, azingli treffet ée egy ászt
mutatott be a kérdőlicitre.
Fogarasay 2 szán, majd 4 treff licitje
káró és kör szint tgér 4 vesztőütéssel.
A 4 pikkre az 5 szán síkén pikket
mutat
6.
#
#
♦
+

Osztó: K

8 64
AKD10753
K 72

Ny-Ny beli
# 9752
Ny-K- » A K 6 2
#4
+ AD94

Márton. -

Ihrig
lkőr
3 pikk
4szan

3káró
4pikk
5káré
Herczegfalvy

Fogarasay
1 treff
lkőr
3kőr
3szam

lkáró
3káró
3pikk
Értékelés:
3szan 20

2szan

5

4káró 5

ÁUás; , ■
Márton - Ihrig
70
Herczegfalvy-Fogarasay 95

A Máiton-Ihrig párnál a 3 pikk szing11 kárók * 4 szán n pikk fogás hiányát
mutatja.
A kiosztás nem kedvezett licitrendsze
rüknek.
Fogarassyék licilmenete természetes
és igen kifejező. A 3 káré gém-forsz,
a 3 kór jó 4-es kórt Ígér (mivel 5-ös
körrel 1 körrel indítanak!) a 3 pikk
3 szánt keresi, de fél a pikk színtől.
Fogarasay a 4-es pikkel feltételezheti,
hogy a 3 szán teljesíthető.
7. Osztó: D Ált. beli.
D 1 pikkel indít.
# 5 3
# KDB962
♦ AK8
+ B4
D

Márton

lpikk kontra
3kőr
D

É

Ihrig

-

2káró
3szan

Herczegfalvy, É

lpikk
-

# D B97
#103
♦B 1076
+ AD8

», v
INr' K

2kőr
3az hu

Fggarassy

-

2szan
-

Értékelés:
3szan
2szan

20
5

9kór
4kőr

5
4

Á llás:..
Márton - Ihrig
Herczegfalvy-Fogarassy
8.

90
115

Osztó: Ny Ált mans

♦ A5
# A KDB75
♦ + 1 08642-

m

wy‘ K

j.

# K743
# 9
♦D 1073
+ AKB3

Márton i

Ihrig

1treff
3kŐr
4 treff
5káró
6treff
6kór

1szán
3szan
5treff
5kőr
6káró

187

Herczeafalvy

Fogarassy

2szan
3 szán
g8zan

3treff
4káró
7tre£f

Értékelés* *
6treff
6kőr
7treff
7í6r

20
16
16
14

A Márton-Ihrig

5treff
4kör
5kőr
3szan
párnál

10
10
9<
6

DÉL
1treff
2szan

É

D.
♦ A9753
♦ AK9
♦ 6
•f*i A8 6 2

NYUGAT

ÉSZAK KELET

1pikk

kontra

rekontra
2 pikk

4 pikk
Ny a treff 5 -ö ssel indul.
Hogyan játszaná a felvételt?

188

ÉSZAK
2káró
3szan

KELET

MEGOL DÁS :

DÉL

D
élé KB 10
ért DB84
♦ K9
4> KDB5

NYUGAT
1pikk
-

Ny a pikk 4-essel induL K a dá
mát teszi.
Hogyan játszaná a felvételt?

A licit: . Ált. beli.

É.

Linczmayer Lajos

A licit: i Ált. beli

K B 86
ért B42
♦ | D10 9 8
+ 43
é»

ért 6 5 3
ért K
♦ D 8753
+ A 10 62

Végeredmény:
-----Márton - Ihrig
106
Herczegfalvy - Fogarassy 131

a 3 szán

A.

B.

szjngli kört az 5 treff a treff AK-i, az
5kőr a káró fogás hiányát, a 6 káró a
treff D hiányát mutatja.
_
Fogarassy élnél a 3 szán kór és
treff szint mutat 3-4 vesztő ütéssel, az
5 szán sikén kárót mutat.

2treff

A.
Ny informatív kontrája szingli vagy
sikén pikket mutat A két treff licit után
azt is tudjuk, hogy maximum 3 db treffje
van, tehát körben és káróban 5-4 vagy
5-5 elosztása kell, hogy legyen. A fel
vétel teljesítése a fenti meggondolások
után nem gond.
A teljes
*
«rt
♦
+
ért2
ért D10 8 7
♦ A B 754
+ K 75

kiosztás:
KB8 6
B42
D10 9 8
43
g
N K
o

♦ A9753
ért AK9
♦ 6

+ A862

ért 0104
ért 653
♦ K32
+ DB109

A treffet ütjük az Á-al és káról hí
vunk. Kelet üt a K-al és treff D-t, majd
treff B-ot hív. Ezt lopjuk az asztalon.
Kárólopáa kézben, majd kór Á. kór
K következik. Trefllopás és újabb kárólopás után pikk K-al az asztalra m e
gyünk.
A végállás: •
♦ B'
44 B
♦ D
+ *
n,

É k
D
4b A 9
44 9
♦

-

+

-

♦ D 10
: »
+ -

Most a káró D-át hívjuk és Kelet
számára nincs orvosság.
A felvétel akkor is teljesíthető a fenti
módon, ha Ny a harmadik ütésben adut
hiv, vagy ha a pikk elosztás 4-0.

. B.
A licitmenet alapján a hiányzó ászok
Ny kezében vannak.
A teljesítés reális sansza, hogy Ny-nál
harmadlagos káró Á van.
A teljes kiosztás:
' • 653
44 K
♦ D8753
* A 10 62
♦ A 9842
ó
♦ D7
44A 92
Nt
k
* 107653
♦ AB 10
d
♦ 642
+ 43
* 9 87
♦ KB10
44 DB84
!♦ K:9
4> KDB5
A második ütésben káró 9-est hívunk,
és ha Ny nem megy el az Á-al a káró
0-val ütünk. Ezután a kór szín bontá
sával megszerezzük a hiányzó két ütést
Ha Ny elmegy a káró Á-al, egy szürtrikket csinálunk, mivel négy kárót.
négy treffet és két pikket ütünk.
Llnczmayer Lajos

az októberi licitmérkőzéshez

5. Osztó: É _É-D beli.
♦ K9 7 44 8 ♦ A 10 9 753 4« K86

1. Osztó: É. Ált. maos.
D 1 káróval indul.
♦ AKB983 44AD3 ♦ KB9 4* 6
2. Osztó: K
♦ B6*D B 53

É-D beli.
♦ AK64

4* KB9

6. Osztó: K K-Ny beli.
D 2 köri licitál, ha tud.
♦ A K 742 44 - !♦ 10853

4* A 963

3. Osztó: D K-Ny beli.
♦ 863 44 KOBIO 73 ♦ K6 4. 92

7. Osztó: D Ált. beli.
♦ A963 44 K.762 ♦ D 4» D973

4. Osztó: Ny Ált. beli.
♦ 7 44 A 83 ♦ ADB65 4* 10862

8. Osztó: Ny. Ált. mans.
♦ K1063 * DB82 ♦ A 9 6 í4»KD
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JT.NEMZETKÖZI PU LAI BS-IDZSimREENT
Szeptember 13. éa 17. között, a szo
kottnál is nagyobb érdeklődés mellett
került lebonyolításra a jugoazlávok ha
gyományos őszi versenye. A magyar
játékosok körében évek óta népszerűvé
vált találkozó az idén nem nyújtotta a
szokásos kellemes üdülést
A kontinensüket a nyári hónapban
szinte szünet nélkül ragyogó időjárás
az Isztriába vándorlók nagy bánatára
pontosan a versenyt megelőző napok
ban réget ért, és a csodálatos nap
sütés és a kellemes hőfokú tenger he
lyett a szürke fellegek é s a hűvös szél
alaposan elrontotta a m agyar játékosok
hangulatát Hogy a nagy játékerőt kép
viselő magyar küldöttség a szokottnál
gyengébben szerepelt, ez részben nyil
ván a sanyarú kedélyállapottal magya
rázható.
A szerdán délután kezdődő csapatversenyen már az előzetes megbeszé
lés felborzolta a kedélyeket: a bizony
talan terem viszonyok folytán a rende
zőség a reálisabbnak tartott teljes kör
mérkőzés helyett a nálunk «svájci* né
ven ismert dán rendszert alkalmazta,
amelyben a pillanatnyi sorrend kiala
kulása határozza meg az egymás ellen
mérkőzőket Itt a szerencsemomentum
különösen a verseny befejezésének pil
lanatában játszik nagy szerepet, hiszen
az élen a sorrend állandóan változik,
jól esik leírni, hogy az elsőség kérdése
már jóval a befejezés előtt eldőlt, mert
sokszoros bajnokcsapatunk komplett
összeállításban magasan kiemelkedett a
szokottnál is gyengébb mezőnyből. A
hatodik helyezett FÉSZEK é s a hetedik
helyezett Horváth-csapat (az előző:
Gabos, Kovács. Berentei, Faragó, az
utóbbi Horváth, Princz. Gundel. Zánkay
összeállításban) a verseny folyamán
gyakran volt a mezőny élén, utóbbi a
11. és 12. fordulóban az első asztalon
kétszer egymás után játszott a Góthcsapat ellen; végül azonban mérsékelt
játékerőt képviselő csapatok mögött vé
geztek.
Meglepetésre a Puza-Keil-Póka-Szász
D. összeállítású csapat a vártnál lé
190

nyegesen gyengébb teljesítménnyel a
vert mezőnyben végzett
A 19 csapat között az alábbi ered
mény alakult ki:
1. Góth. Budapest (Góth, Gárdos, Ko
vács Jenő. Proniewicz, Kaufmann,
Linczmayer)
65
2. Knlenovic (Zágráb)
54
3. Sofronic (Belgrádi
53
4. Mihalsky (Krakkó-Varsó)
53
5. Moldovanov (Belgrád)
53
6. FÉSZEK (Budai st)
51
7. Horváth (Budapest)
50
A 84 pár részvételével lebonyolított
•One Élne Mitchell* rendszerű páros
verseny is csalódást okozott a magyar
színeknek. Az egy vonalon ülő külföldi
játékosok között kevés szerencsével
játszó párjaink a vártnál lényegesen
kevesebb pontot gyűjtöttek és végered
ményben csak a Póka-Szász pár egyen
letes teljesítménye érdemel dicséretet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14.
15.
20.
22.
30.
31.
32.
37.
39,

Brkljacic-Zepic jug.
Gxin - Antic
jug.
Bltner - Lisicky lengyel
Páka - Szász
Knlvic - Zaradic jug.
Sofronic - Voronjec jug.
Pozenel - Zagar jug.
Kovács J. —Proniewicz
Berentei i Faragó
Keil - Puza
Pál - Urai
Horváth S. - Princz
Gárdos - Góth
Kaufmann - Linczmayer
Gabos - Kovács Z.
Gundel - Zánkay

1.482
1.478
1.398
1.392
1.382
1.377
1.375
1.326
1.323
1.289
1.287
1.272
1.271
1.268
1.247
1.233

62. Kálin - Falusáé
t,i30
78. Kollár - SüUe Pécs
1.012
A mostoha időjárás mellett elkedvetlenitően hatott az a körülmény, hogy a
néhány éve még zavartalan jugoszláv magyar brtdzsbarátságot egyre gyak
rabban árnyékolják be kisebb-nagyobb
incidensek, amelyek a kellemes szó
rakozást és a reális eredmények kiala
kulását kedvezőtlenül befolyásolják. A
játékosok nevelése és fegyelmezése
déli szomszédainknál sok kívánnivalót
hagy maga után. A negatív jelek persze
nem vonatkoznak Kulenovic és Marjanovic barátaink személyére, akik válto
zatlanul korrektek és figyelmesek. Ma
radéktalan élményt jelent változatlanul
Dr JuraJ Tomljenovic. baráti ténykedése,
segítségre mindig kész lelkes munkája.
A magyar vendégek jóléte és ellátása
különösen a szivén fekszik és a szün
telen gondoskodás, a részletekkel való
buzgó törődés bizony gyakran kimeríti
a népszerű •Juricát*. - mindig saját
versenyein éri el a viszonylag leg
gyengébb eredményt.

Az ő lebilincselően kedves személye,
na meg a remélhetőleg jövőre kedve
zőbb időjárás megérdemlik, hogy 1972ben is tömegesen keressük fel a Dr.
Tomljenovic által személyesen irányított
igen gazdagon díjazott versenyeket.
Befejezésül álljon itt a jövő évi isztríai
versenynaptár:
ROVINJ
PULA
POREC

ápr. 29-30. párosverseny
május 1-2. csapatverseny
június 7-11. páros- és
csapatverseny
szept 9-13. páros- és
csapatverseny.

A pulai verseny a tavasszal megnyí
ló verudelai Brioni szállóban kerül le
bonyolításra, amely teljes légkondicioná
lással, termálvizes fedettuszodával várja
vendégeit - a magyarokat igen előnyös,
kedvezményes árak biztosításával.

Z.P.

az októberi licilmérkőzéahe'z

1. Osztó: É. Ált marra
D 1 káróval indul.
4bD762 49 K96 3 ♦ A 6 4 + 75

5. Osztó: E
h-O beli.
4bAD862 49 3 ♦ K864 + AD7

2. Osztó: K É-D beli.
• KD103 44 A962 ♦ B + A1063

6. Osztó: K K-Ny beli.
D 2 kört.licitál, ha tud.
• D109863 49 KB 8 ♦ ö * KD7

3. Osztó: D K-Ny beli
♦ A 752 44 A62 ♦ ADBT05 + 8

7. Osztó: D Áll. beli,
• KDB8 44ADB8 ♦ AB10 + K 6

4. Osztó: Ny
Ált beli.
* 1062 44KD92 ♦ K 104 + AKB

8. Osztó: Ny. Á lt mans.
• AD7 44 K10 73 ♦ 853 *fr 9?2
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A nagy érdeklődéssel Tárt verseny
első fordulóiéra igen kedvező körül
mények között került so r a MOM Kultúrhéz kupolatermében. A részvételre
jogosultak közül csak a tataványai pár
maradt távol, munkahelyi elfoglaltság
miatt. Az ürea helyre a selejtezőben
17. helyen végzett DessewfTy-Seiföző
pár került - mint a későbbiek folyamán
kiderült - meglepően jó eredménnyel.
A betegsége miatt távollevő Serföző
helyén az első és harmadik fordulóban
Bornemissza, a másodikban pedig Csengery szerepeltek.
A versenyt - sok sikertelen kísérlet
után - viszonylag valós eredményszámitás alapján bonyolították le, bár pá
ros versenynek csapatverseny értékelés
sel történő megrendezése nem köze
lítheti meg a tényleges erőviszonyokat
E sorok írója vezette be nálunk a
Butler- rendszerű versenyeket most
pedig becsületbeli kötelessége beval
lónk hogy ez a forma már mindenhol
régen megszűnt
Az első fordulóban az alábbi élcso
portok alakultak ki:

É-D (átlag +21.4)
1. Vlkor- Rádácsi +61
2. Gabos-Kovács +42
3-4. Gundel-Zánkay
Kaufmann-Linczmayer+37
75. Czilfra-Czlffra
+36
6. Ajkai-Osskó
+24
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(39,6)
(20,6)
(15,6)
( L46)
( 2,6)

K-NY (átlag 21.4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bornem issza-Dessewffy +45 (66,4)
Csepeli-Dumbovich
+30 (51,4)
Makádiné-Honti-fCun + 8 (29,4)
Kertes-Vinkler
+ 6 (27,4)
Csaba - Szalai
+ 5 (26.4 )
Bariné - Bach
-30 (-8.6)

A második fordulóra már a Kőris
utcában került sor. A II. forduló ered
ménye:
É -D ' (átlag 22.7)
1, Kaufmann-Linczmayer+61 (38,3)
2, Lévai - Kőszegi
+52
3-4. Makádiné-Kun-Honti
és Kertes-Vinkler
+38
5-6. Puza-Rónaki és
Csengery-Dessewffy +34

1.
2.
3.
4.
5.
6.

K-NY ( átlag - 22.7)
Czlffra-Cziffra
+21
Kende - Kapcsos
+9
Ajkai - Osskó
+5
Bártfay - Rázsó
- 4
Mőrk-Fónyad
-12
Gabos-Kovács és
Láng-Dukesz
-14

Vasárnap reggel került sor az utolsó
fordulóra. Itt meg kell jegyezni, hogy
Berentei főtornavezető a verseVy folya
mán ismételten nagy megelégedéssel
regisztrálta, hogy a résztvevők fegyel
mezetten tartották magukat a kapott uta
sításokhoz. Egyesületünk többi verse
nyén is indokolt volna a versenyzők
kel szemben nagyobb követelményeket
támasztani - ez gyorsan javítaná a
sokszor túlfűtött atmoszférát. Ennek el
ső feltétele, hogy a két leosztásból
álló fordulók lebonyolítására minimá
lisan 15 perc álljon rendelkezésre.
Amíg a teremvezetők azért, hogy a
mozgó játékosok teljes kört írjanak le
(?), ezt az időt ötletszerűen csökken
tik, addig ne várjunk csodát!
Az utolsó forduló eredménye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

É-D (átlag + 5.1)
Keil - Kovács
De8sewffy-Bomemissza
Koltai - Nikolits
Blantz - Wellner
Kertes - Vlnkler
Fogaras-Tóth
K-NY

+53
+49
+44
+31
+28
+26

(átlag - 5,1)

1. Lévai - Kőszegi
2. Csaba - Szalay
3. Cziffra - Cziffra
4-5. Kaufmann-Linczmayer és
Csepeli-Dumbovich
6. Bártfai - Rázsó

+49
+24
+18
+17
+ 6

A három fordnló alapján kialakult
végeredmény szerint az 1971. országos
párosbajnok a Dessewffy-BornemisszaCsengery pár,
+121,6 p.
2. Cziffra-Cziffra
3. Kaufmann - Llnczmayfer
4. Lévai - Kőszegi
5. Kertes - Vlnkler
6. Makádiné - Kun - Honti

+121,6,
81,4
76,71,8
63,6

7,
8,
9,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Csaba - Szalai
Csepeli - Dumbovich
Kende - Kapcsos
Koltai - Nikolits (ifjúsági)
Fogaras - Tóth
Gabos - Kovács
Ajkai - Osskó
Bártfai - Rázsó
Keil - Kovács
Lán - Oukesz
C8iky-Gricser (Miskolc) és
Németh-Bárány (Kaposvár)

63.2
57,2
31,4
30,2
29,8
27,2
23,2
19,4
19,-.
8,4
-14,4

A versenybridzs népszerűsítésében
és szervezésében hosszú idő óta nagy
munkát végző MÉLYÉPTERV játékosok
sikere osztatlan szimpátiát keltett.
Befejezésül álljon itt Deasewffy Arisz
tid egyik sikeres játszmája, amelyben a
6 szán teljesítésével szerzett 13 pont
hozzájárult a győzelem kivívásához:

dk B864
90 A43
♦ A642
+ B5
db A 10975
£
90 DB92
v,
ií
♦ D109
Nyn *
4» 3
v
d»KD2
dK 6
♦ K 73
4* AKD42

♦ 3
4»3
10875
■90 10875
B85
♦♦ B85
109876
4+
* 109876

A felvevő Dél 6 szanzadut játszik.
Indulás: pikk 10.
Pikk D, majd pikk K, amit Ny fit és
Kelet kört dob. Kór D-t a kézben üti
a K-al, pikk impassz az asztali 8-assal
(Kelet ismét kört dobott). Kör A, utána
pikk B (Kelet már kárót dob), erre a
kézből kis káró. Treff B, majd kis treff
ütve a kézben. Az utolsó magas treff
lehívása előtti helyzet: .
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+. A 64

■ +! ♦ i« B
« D109
+ -

É'
Ny

* * ♦ Ba
+10 9

K
D

5 K.7
4> A 2

A treff A lehívására mindkét ellen
játékos 'bedobja a törülközőt*.
Megfontolandó, hogy a tőbbhónapos
Butler-rendszerű fővárosi párosbajnok
ságot kiegészítő országos versenyt a
jövőben Mitchel rendszerrel kellene le
bonyolítani - az eredeti elhatározásnak
megfelelően. Ilyen magas számú (96)
leosztás esetén annak realitásához nem
fér kétség, amit alátámasztani látszik az
a körülmény, hogy a Világszövetség
ezt a rendszert a világbajnokság lebo
nyolítására alkalmasnak tartja.
ESZGÉ-ZÉPÉ

MEGINDULT
A CSAPATBAJNOKSÁG
Hosszú várakozás, kétszeri elhalasz
tás után végre megindulhattak a küz
delmek mind a négy osztályban. Októ
ber 5-én az I. osztály és az I/B. osz
tály 32 csapata kezdte a küzdelmek
míg 6-án a II. osztály 16 és a III.
osztály 21 csapata rajtolt váltakozó si
kerrel. A bajnoki rajt előtt körkérdést
intéztem minden csapat 1-1 ismert já 
tékosához.
A kérdések:
1. Hányadik helyre várja a csapatát?
2. Hány pontot sz e re z csapata a 15
forduló alatt?
3. Hány pont kell a bentmaradáshoz?
A válaszok:
1. Gólh (dr Proniewlcz
I.
2. Kovács
I-V .
, (Dr Berentey Ernő)
3. Debreczeni XVI.
(Dr. Zánkay Péter)
1 94

Ferenc)
216
120
210
129
20

80

4. Kéri-Lnkács XII.
140
(Horváth Sándor)
5. Tamássy
IX.
150
,(Láng Miklós)
6. Fészek < III.
190
(Csepeli Miklós)
7. ISC.-Vég
III..
180
(Dr. Vég Tibor)
8. Kán
VIII.. 170
( (Dr. Kán Miklós)
9. Beöthy
IX.
142
(Wellner Péter;
10. Matematikus VIII.
148
( Rázsó Gyula) >
11. ISC Kende VII.
176
(Dr. Kende György)
12. NIMIGÜSZI Márton
(Kertes Ottó) II.
20 5
13. NIMIGÜSZI Jakubovics
(Jakubovics Jenő) X. 140
14. NIMIGÜSZI Bubik
( Holyinka Péter) X-X I. 155

140
135
135
126
120
110
130
130

90
110
135

15.
16.

MÉLYÉPTERV II. 207
( Deaewffy Arisztid)
Szeleczky
Vili. 156
(Szeleczky Ferenc)

114
132

Tehát a tippek szerint csak egy csa
pat esik ki. és hatan a dobogón végez
nek! Meglátjuk, ki tippelt a legjobban!
Érdekes felállítani a remélt pontszerzé
sen alapuló sorrendek Ennek megfelelő
en a bajnokság végeredménye:
1. Góth
2. Kovács
3. MÉLYÉPTERV
4. NIMIGOSZI Márton
5. Fészek
6. ISC Vég
7. ISC Kende
8. Kun
9. Szeleczky
10. NIM IGG'SZL-Bubik
11. Tamásay
12. Matematikus
13. Beöthy
14. -15. NIMIGOSZI Jakubovics
16. Debreczeni
Nemcsak a tippverseny indult meg,
hanem a valódi küzdelem is.
Az első forduló eredményei:

I. o.
Tamásay - Góth 10-10
( 85-84)
Kún - Kovács
0-20
( 55-113)
Vég - Debreczeni 14-6
(63-48)
Kéri - Fészek 11-9
(86-83)
Beöthy-Szeleczky 11-9
(62-59)
Matematikus-Mélyépterv11-9 (66-62)
Kende - Bubik 16-4
(78-52)
Márton-Jakubovics 16-4
(79-57)
+ Óvás alatt (Az óvott eredmény:
73-52 15-2)
A második forduló eredményei:
Jakubovics-Góth
-3-20
(36-114)
Beöthy-Kevács
13-7
(109-100)
Debreczeni-Kün 2-18 ,
(68-105)
Kéri-Vég
7-13
(45-56)
Tamássy-Fészek 19-1
(91-47)
Szeleczky-Matematiku8 7-13 (65-75)
Mélyépterv-Kende 6-14
(88-102)
Bubik-Márton
-3 -2 0
(38-120)

A bajnokság álása a II. forduló után:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NIM IGÜSZI Márton
Góth
ISC Kende
Tamásay
Kovács
ISC Vég
Matematikus
Beöthy
Kéri-Lukáca
Kún
Szeleczky
Mély épterv
Fészek
Debreczeni
NIMIGOSZIJakubovila
NIMIGOSZIBubik

36 +104
30+77
30 + 40
29' + 45
27 + 50
27 + 26
24 +14
24 + 1 2
18 - 8
18 - 22
16 - 13
15 - 18
10 - 48
8 - 52
1 -100
1 -108

Az 1/b. osztályban 2 forduló után
az élcsoport állása:
1. Spartacus B
39 +132
2. Merza
30 + 37
3. Keresztúri
29 + 33
4. Szikszayné
28 + .34
5. Csipka
27 +.58
6. Turnovazky
27 + 29
A I I . ' és III. osztályban legjobban
rajtolt csapatok: .
II. o.
1. Vegyterv
2. ISC Nikolits
3. Balássy

20 + 85
20 + ,51
20 + 49
III. a.

1. Bezdán
2. Medve
3. Terv. Mák

20 + 81
17 + 28
17+27
III..

b.

1. TÖMTE RV
2. Pénzügy
3. AGROTERV

20 + 52
20 + 51
19 + 40

ESZGÉ
195

A BBE. Elnöksége és az egész hazai
brldza-társadalom megrendültén vette
tudomásul, hogy
DR. KÁDÁR MIKLÓS
egyetemi tanár
hosszas szenvedés után 67 éves ko
rában elhunyt. Személyében kiváló köz
életi embert és kitűnő játékost vesztet
tünk el. Dr. Kádár Miklós a BBE. ala
pitó elnöke voH és hosszú évekig irá
nyította egyesületünket a kezdet nehéz
időszakában.
Emlékét szeretettel megőrizzük! '

Dr. Makovényl István 5000 Ft-os
pénzdijat ajánlott fel egg felesége em
lékére rendezendő vegyespáros versenyre. A BBE. Elnöksége a felaján
lást köszönettel fogadta és a jövő év
tavaszán a versenyt nemzetközi jelleg
gel megrendezi.
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NYOLC GYŐZELEM,
KÉT DÖNTETLEN
T IZ E N E G Y V E & E S ÍG

Nyílt csapatbajnokság:

'

Európabajnok:OLASZORSZÁG (Belladonna Giorgio, Bianchi Benito, Garozzo Benjto. Mayer Ferry MessinaGioseppe, MondolfoRenato)
379
2. Nagybrítannia
314
3"
4,
5.
fi

Sv4jc
Hollandia
Lengyelország
Rolai m

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Portugália
Ausztria
Törökország
Dánia
Franciaország
Svédország

13. Norvégia
14. Izland
15. Izrael
16* NSZK
17. In a rsz á g

18. Magyarország

167

19- Jo8°8zláTla
20. Finnország
21. Görögország

149
143
103

“ * Spanyolország

’

98

263
Nőicsapatbajnokság:
252
246
Európabajnok: OLASZORSZÁG (Bi<)■)« anchi Marisa, JabésRína,Robaudo M.
Antonietta, Romanelli Luciana, Valenti
219 Anna, Venturini MariaVittoria)
224
214
2. Franciaország
211
210
3. Syédorazág
178
204
4. Hollandia
175
201
5. Norvégia
166
201
6. Nagy brítannia
165
206
193
188
188
172

7. Svájc
g. Dánia
9. Törökország
10. Izrael
H. Portugália

161
151
125
125
123

12.
13.
14.
15.

Görögország
Írország
Belgium
Spanyolország

Magyarország-Jugoszlávia
Magyarország-Izrael
Magyarország-Nagybritannia
Magyarország-NSZK
Magyarország-Aasztria
Magyarország-Lengyelorazág
Magyarország-Finnország
Magyarország- Spanyolország
Magyarország-Norvégia
Magy arország-Hollandia
Magyarország bírórazág
Magyarország-Svájc
Magyarország-Belgium
Magyarország-Gérögország

122
120
117
106

+
Magyarország-Dánia
Magyarország-Portugália
Magyarország-Svédország
Magyarorazág-Frnnciaország
Magyarország-Olaszország
Magyarország-Törökország
Magyarország - Izland

-2:20
11: >9
12: 6
13: 7
10:10
9:11
4:16

Osló 1969.
Estoiü 1970.
Athén 1971.

gy

d

v

9
9
8

2

12
12

11

1:18
10:10
5:15
11-9
5:15
3:17
17: 3
12: 8
5: 15
2:18
11: 9
9:11
1:19
18: 2

17. hely
19. hely
18. hely

M U A * - L c k tíJ A ,
A görög fővárosban - a felszabadulás
óta harmadszor - ült asztalhoz a ma
gyar bridzsválogatotk hogy összemérje
tudósát földrészünk legjobbjaival.
Egy pillantás az eredménylistára, és
azonnal szembetűnik, hogy mindhárom
alkalommal azonos 'eredményt' értünk
el - különösen akkor, ha a labdarúgás
eredményszámitása alapján két döntet
lent egy győzelemmel azonosítunk.
E tényből következik, hogy nem tud
tunk előbbre lépni; az összeállitás meg
változása nem hozta magával az ered
mények változását
Nem tudtunk javítani annak ellenére,
hogy élgárdánk az utóbbi években nyi
tott szemmel járt, sokat tanult sőt kis
túlzással elmondhatjuk, hogy licitálás
ban és lejátszásban nincs szégyenkezni
valónk a legjobbakkal szemben sem.
Erősen kiélezve a fenti gondolatot 1*19>

irom. hogy mi is tudunk annyira ‘zsugázni*, mint a középmezőny bármelyik
tagja.
Ha a fenti állítások igazak (mármint,
hogy a pillanatnyi összeállítás nem döntő
és hogy a játékban elérjük a közép
mezőny színvonalát), akkor az ered
ménytelenség okát máshol kell keresni.
Ehhez szeretnék néhány gondolatot fűz
ni helyszíni tapasztalataim alapján, a
teljesség igénye nélkül, de a pártatlan
funkcionárius kőtelező tárgyilagosságá
val. Megítélésem szerint az eredmény
telenség okai az alábbiakban keresen
dők:
1. Nem kielégítő az egyesület szer
kezete, amely pedig a válogatott csa
patot adja. Csak az a közösség képes
jó szellemű és célratörő csapat kiala
kítására, amely maga is rendelkezik
ezekkel a fontos tulajdonságokkal. Egye

sületünkre ezt nem [ehet elmondani.
Régi igazság, hogy a vezetésben be
töltött tisztség nem egyeztethető össze
válogatott aspirációkkal. Lehet valaki
szent, egy kicsit mégis maga (és part
nere) felé hajlik a keze. Olyan egye
sületre van szükség, amelyben tiszta
légkör, rendezett és áttekinthető anyagi
és adminisztrációs körülmények bizto
sítják a kulturált versenyéletet és a
sportszerűség maradéktalan érvénye
sülését. Már itthon meg kell teremteni
azt a légkört, amely minden komolyabb
verseny jellemzője.
2. A válogatás. A legjobbak kivá
lasztása viszonylag egyszerű. A mód
szereken lehet vitatkozni - aki jobban
érvek győzni fog. Sokkal nehezebb azo
kat az összeszokott pórokat megtalálni,
akik feszült légkörben önmagukat tud ják adni. Athénben egyik párunk sem
játszotta ki ádagformájának nyolcvan
százalékát C merész állítást senki sem
akarja cáfolni, hiszen azt a példák tö
megével tudnám bizonyítani. Személye
ket itt nem emlitek, mert e sorok nem
vállalkoznak a teljesítmények elemzé
sére.
3. A felkészítés. A sok jó módszer
közül kiválaszthatjuk azokat, amelyek
számunkra a legjobbnak látszanak. Van
nak már tapasztalataink, de lemásol
hatunk más. a gyakorlatban bevált mód
szert. A dolog nehezebb oldala: kitűzni
a feladatokat és kierőszakolni a meg
valósítást Itt az ‘erőszak* kifejezést
nem véletlenül alkalmazom. Itt eljutottam
a legkényesebb ponthoz. A siker ezen
múlik - ezt bátran kimondom, még ak
kor is. La ezzel nem mindenki ért egyet
Sokan a bridzaversenyzést valami szó
rakoztató időtöltésnek tekintik és ebből
az alapállásból kiindulva ítélik meg a
dolgok menetét Ezek súlyosan téved
nek. Más résztvenni egy hétfői villám
pároson vagy résztvenni a ma már igen
magas színvonalú kesztiielyi versenyen.
A legnagyobb különbség a légkörben és
a megterhelésben van. Minél jelentősebb
a verseny, annál nagyobb a terhelés.
Számunkra az EB a legjelentősebb
verseny. Itt már olyan negyfokú a ter
helés, ahol a szórakoztató időtöltést
felváltja az idegi és fizikai kimerültség.

Ebből kiindulva az első követelmény,
megtalálni a fizikailag és idegileg meg
felelő egyéneket További fontos köve
telmény a legszigorúbb csapaifegyelem
biztosítása. Ez a kapitány legkényesebb,
de elkerülhetetlen feladata. A szigorú
fegyelem betartása nagy segítség ma
gának a játékosnak, mert kritikus hely
zetekben meg tudja osztani a felelős
séget a kapitánnyal. Ilyen helyzet ala
kulhat ki, amikor vezetés birtokában a
kapitány utasítást ad: óvakodjunk a
kalandoktól! Ilyenkor küzdelmilicit ese
tében meg tudunk állni 500-as bukás
alatt. A fegyelmezett játékos sohasem
kerülhet olyan helyzetbe, hogy szemé
lyét meghaladó dolgokért kelljen fele
lősséget váltania. A túllicitálást nem
lehet egy vállrándítással magyarázni.
Senki sem jogosult a csapat sorsát
kockáztatva kalandozni, vagy bravuroskodni.
Athénben gyakran volt érezhető a
nyelvismeret hiánya A felkészítés egyik
fontos tantárgya az angol bridzsnyeiv
kell, hogy legyen.
4.
A pszichikai állapot. Ez döntő az
eredmény kialakításában. Athénban csa
patunk tagjainak pszichikai ‘erőnléte*
siralmas volt. kisebb hiba is maga
után vonta a súlyos hibák sorozatát.
Mindez olyan körülmények között, amely
ben a partner sem gesztussal, sem
szóval nem bírált Nem hiszem, hogy
erre a betegségre tökéletes gyógyszert
ajánlhatnék, de úgy vélem, sokat segí
tene, ha itthoni versenyeink külsősé
geiben meghözelitenénk a nagy világversenyek ünnepélyes, komoly légkorét.
Lehetőséget kell adni a nemzetközi
verseny rutin megszerzésére. Itt meg kell
állni egy pillanatra, mert a legkénye
sebb kérdéshez érkeztünk. Pénzről van
szó. A nemzetközi tapasztalatokat csak
sok pénz árán lehet megszerezni. Ha
tóságaink jóindulata kézzelfoghatóan
megnyilvánul; kapunk útlevelet, a Magyar
Távirati Iroda sportosztálya napi tudó
sításaival széleskörű nyilvánosságot
biztosított az athéni EB-nek. Az uta
záshoz szükséges deviza is rendelke
zésre állt - a forintot azonban minden
kor nekünk keli biztosítani.
Ez olyan kérdéseket vet fel. amelyek

nek eldöntése az egyesület tagságának
joga. Athénben csak a mi játékosaink
járultak hozzá a költségekhez. Ez ter
mészetesen nem csökkentette a lelke
sedést - senki sem múlt felül bennün
ket akaratban. Az anyagi fedezet biz
tosítását célzó tervek kidolgozására
bizottságot kellene létesíteni amely ja
vaslatait a közgyűlés elé terjesztené.
Az elmúlt hetek során alkalmam volt
közvetlen közelségből figyelni a konti
nens legjobb játékosainak izgalmas

küzdelmét. Mindent összegezve ismét
kijelentem, álljuk az összehasonlítást a
tegjobbakkal is - csak meg kell talál
nunk a módját annak, hogy kikerüljünk
hátrányos helyzetünkből és azonos fel
tételek mellett állhassunk a porondra.
Meggyőződésem. hogy feltételeink
némi javitása is ugrásszerű javulást
hoz majd az eredményjelző táblán.

.......és....................
. . .dolog
. . . két
A
fél éve kezdődőt^
1969. júliusban, amikor a Daily News
szerkesztője helyesléssel és az úgy
iránti jóérzékkel elfogadta javaslatomat,
hogy indítsunk bridzs-rovatot a lap
ban. A magyar válogatott röviddel az
előtt tért haza az oslói EB-ről, s én,
mint ujdou8ült tudósitó, engedélyt kér
tem, hadd legyek jelen, amikor kun
Miklós kapitány elmondja ott szerzett
tapasztalatait Zánkay Péternek Mindig
emlékezni fogok a szives szavakra,
amikkel ók kelten üdvözöltek azon a
délutánon, ugyancsak a tárt karokra,
amikkel a legközelebbi versenynapon
fogadott az Egyesület a kőris utcában.
Uj ösvényt kellett taposni, mert rég
benőtte a fü azt a valamikori!, amit a
30 -as években tört magának l bridzí
a magyar sajtóban, bem értett hozzá a
DN szerkesztősége, hogyan kell a ro
vatot tördelni, nem tudta a nyomda, ho
gyan kell azt kiszedni, még a négy szin
típusjele is hiányzott a szedószek^énybői.
S mi tagadás, én magam is csak hal
ványan sejtettem, mi fán terem egy
heti állandó bridzsrovat egy napilapban.

Szerencsémre nem Í. _____
maradtam 0 ma
gamra utalva: segítettek nekem pél
dákkal és leosztásokkal Vég Tibor,
kovács László, Ottlik Géza, Ihrig Péter,
de legfőképpen és állandóan Csepeli
Miklós; magyarázattal, utaim egyengetésével, vendégszeretettel s egyéb mó
dokon sokan mások. Számuk nagyobb,
semhogy egyenként megnevezhetném
őket, de mindüket kérem, fogadják kö
szönetéin et.
Nem sokkal a kezdet után, 1969. ok
tóberben történt, hogy a svéd és ma
gyar válogatott barátságos mérkőzést
játszott a Margit-szigeti Nagyszállóban:
erről készült első helyszíni tudósításom,
amiből a svéd szövetségnek is küldtem
tiszteletpéldányt. Am mindez 8 az utána
következő riportok is jó ideig még a
sötétben tapogatódzás korszakába es
tek: nem volt módomban felmérni, van-e
bridzs rovatomnak olvasója, egyáltalában
felfigyeltek-e rá? Csak azt vettem ész
re, hogy keddi napokon, amikor az Egye
sületben kiraktam az asztalra vagy szét
osztásra átadtam a torna vezetőnek a
dínyokak
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azok mindenkor pillanatok alatt elfogy
tak. Jelenlétemet a teremben a ver
senyzők kezdték megszokni. Már néhinyan személyesen ismertek, a több
ség hallgatólag tudomásul vett. A vi
déki kupaversenyekre nem értem rá
eljárni, csak a budapesti eseményeken
lehettem jelen, azokon sem mindig. A
lapban, ha nem kaptam eredeti magyar
anyagot a BBE-beli segítőtársak szí
vessége folytán, kénytelen voltam má
sodkézből példákat kölcsönvenni.
De közben szinte észrevétlenül, lám,
a bridzs a csütörtöki Daily News angol
álló oldalának egyik állandó rovatává
fejlődött. Egy szép napos Dr. Németh
Gyula szerkesztő a következő epizódot
kőztÉvelem: a Vadászati Világkiállítás
idején a lap annyi hirdetési megbízást
kapott, hogy heteken át nem jutott hely
az én rovatomnak; valamelyik reggel
telefonon jelentkezik egy reklamáló ol
vasó s kérdi: végleg elmaradt a lapból
a bridzs, vagy csak szünetel? Ez volt
eddigi bridzs-irói pályafutásom legna
gyobb sikere!
De ha a BRIDZSÉLET olvasói ennél
még nagyobbhoz is hozzá akarnának

segíteni, hadd kérjek valamit tőlük. Ha
figyelemmel kisérték a Daily News
bridzs-rovatát, írják meg róla észre
vételeiket, esetleg kívánságaikat, per
sze magyarul, a szerkesztőségnek. így
karolnák fel legerősebben az én mun
kámat, de egyúttal a bridzs ügyét, s
annak a sajtóbeli nyUvánosságát is.
Mert ugyebár, mitő! vidulna valamenynyiúnk szive: ha nemcsak egy újság,
de minél íonb napilap és folyóirat rend
szeresen közölne bridzset!
Saígó Gábor
Lapunkat a fenti sorokkal megtisztelő
kedves barátunk az EB tartama altttt
állandóan adott számunkra tájékoztatást,
az MTI Sportosztálya megbízásából
pedig naponta elkészítette a hírügynök
ségi jelentéseket összesítő részletes
tudósítást a rádió, televízió és a napi
sajtó számára.
Kedvenc elmesportunk társadalmi
súlyának és elismertetésének szem
pontjából rendkívül fontos tevékenysé
gükért ezúton is bálás köszónetúnket
nyilvánítjuk.
Z. P.

Rendező: KPVDSZ BRIDZSKLUB, Pécs
Program: I. 6. csütörtök, 17,30 csapatverseny
7. péntek
15,- csapatverseny
Helyszín: KPVDSZ MH Pécs. József u. 15.
II. 8. szombat 14.30 párosverseny I. forduló
20,30 párosverseny II. forduló
9. vasárnap 10,00 párosverseny III. forduló
16,00 eredményhirdetés és díjkiosztás.
Helyszín: KISZOV Székház. Pécs, Megye u. 20.
Díjazás: Pénzdíjak 4000.- Ft—
tői 500,- Ft-ig.
Csapatversenyen 1-3. helyezett tárgy és éremdijak.
Rendezőség: Dr. Konkoly T. Miklós, Pécs. Sallai u. 12. (Tel.: 54-70)
Bari István
Pécs. Anna u. 12. (Tel.: 59-95)
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Október 5-én raitolt 69 csapat a 4
osztályban a feljutás és a győzelem,
illetve a bennmaradás reményében.
Azóta 9 hét telt el, és túl a félidőn,
nézzük meg. kinek mit hozott a Mikulás?
Az első osztály két élesen elválaszt
ható csoportra bomlott. Az élmezőny
csapatai egymás közt döntik el az ér
meket és a helyezéseket, míg a táblá
zat utolsó hét csapata közül kerül ki a
4 kieső. Meglepetésnek számit a Szeleczky-csapat kiváló szereplése. Töb
bek szerint jó párosításoknak és sze
rencsés ültetéseiknek köszönhetik si
kereiket, Váratlan a Fészek és a
MÉLYÉPTERV csapatainak mérsékelt
szereplése. Pillanatnyilag úgy néz ki,
hogy 110 ponttal simán bent lehet ma
radni.

A táblázat sajnos az elmaradt mér
kőzések miatt elég foghíjas:
1. Szeleczky 9 m.
2. Góth
8m
3. NIM IG tSZl
Márton
8m
4. ISC Vég
8 m.
5. Kovács
8m
6. Tamássy
9m
7. Kun
9m
8. Matematikus 8 m
9. Fészek
9m
10. Beöthy
10 m
11. MÉLYÉPTERV 9 m
12. NIM IGLSZI
Bubik
9 m
202

142 +331
128 a-339
118
113
106
103
97
93
89
74
62

+319
+152
+ 149
+ 69
+ 93
+ 9S
+ 63
- 51
-170

58 -1S4

Elmaradt mérkőzések:
Lukács - MÉLYÉPTERV
ISC Vég - Góth
NIM IGLSZI Márton - Kovács
Lukács - Matematikus
Előre lejátszották:
MÉLYÉPTERV - Beöthy
13.
14.
15.
16.

ISC Kende
Debreczeni
Lukács
NIM IGtSZl
Jakubovics

9m
9m
7m

57 -196
48 -211
39 -129+

9m

10 -477

+A Lukács-csapattól -5 pontot és meg
51 IMP-t le kell vonni idő előtti eltávo
zásért. Helyes pontszám:
7
m
34 -ISO!
i'a cikkíró megjegyzése)
Q Az l.'B. mezőnye lényegesen ki
egyensúlyozottabb, és bár itt is érez
hető bizonyos kettétagoltság, a csapa
tok játéktudása jobban megközelíti az
átlagot, mint az I/A . osztályban. Két
nagy meglepetést külön ki kell emel
nünk. Az egyik a jó erőkből álló ISC
Virbli siralmas szereplése, a másik a
tavaly még I/A. osztályú Turnovszkycsapat kiesés-: elleni küzdelme.
1. Petz
.2- \ierza
3. Csip ka456
4. Perneczky
5. Szikszayné

119
117
114

6. J i n d a

105

112
112

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Spartacus
ISC Virbli
Keresztúri
Agócs
Toron
Turnovszky
Vittinphof
Somoskövy
Dr. Téth
Szabó

104
103
103
93
64
63
59
57
52
40

A II. osztályban a táblázat a papír
formákat látszik igazolni. Az egyetlen
komolyabb meglepetés, hogy a Baiássycsapat nem talál magára az elveszített
osztályozó óta. Jó rajt után visszaesett
a Szentpeteri, Vida és Bencsik-csapat.
Az 'átigazolások' által igen érzékenyen
érintett Nikolita-csapat is elég gyengén
szerepei. A Matolcsy-csapat már az
első fordulóban sem jelent meg. ( Helye
sebb lett volna a csapatnevezéseket
megfontoltabban elbírálni!)
1. Lendvay
2 Zsingor
g Vida

132
122
112

4.
5.
6.
7.

109
103
105
102

Bencsik
Kelen
ISO Zempléni
Lowel

8. Balássy
9. Orbán
10 VEGYTERV

95
94
81

11.
12.
13.
14.

Andor
Spinger
ISC Nikolita
MM IGCSZI
Szentpéteri
15. CHEMOKOMPLEX I.
16. Matolcsy

visszalépett

79
76
74
70
36

A N1M IGCSZI Szentpéteri-Orbán
találkozót elhalasztották. Az AndorBencsik mérkőzés óvás alatt van. és
az óvás után (valószínűleg) az Andor
csapatnál +2, a Bencsik csapatnál -2
ponttal kell korrigálni a táblázatot.
A III. osztály egyik csoportjában be
fejeződtek a küzdelmek. A csapatok a
gondatlan előkészítés miatt még két
hetet várhatnak a folytatásra. A vég
eredmény (zárójelben a továbbvitt pont
számok) :
1. Tervmat.
128 (67)
2 Hajdú
124 (53)
3. Bán
105 (36)
4. Medve
101 (53)
5. Technika
97 (40)
S. Bezdán
89 (46)
7. Iparterv
83 (30)
8. Galántai
63 (40)
9. Uzdi
55 (24)
16 (24)
10. Mira
A másik csoportban még két hétig
várják bizonytalanságban a csapatok a
folytatást. Egyedül az ágoígy is kimagasló játéktudású Vasadiné - csapat
várhatja nyugodtan a folytatást.
A továbbjutásra esélyes csapatok
sorrendje:
Va8adiné
2‘ PŐMTERV
3- Pénzügy

128
102+
98+

4- MCK1
3- AGROTERV
^^^MOKOMPLEX II#

93
93
5/

7- Rad4c«*
S6
8‘ Kriaton
71
+
.
a csapatok már csak egy mérkőzést
játszanak.
Nézzünk egy ragyogó felvevójátékot.
amelynek a krónikás szerencsés szemtanúja lehetett. A ionok:
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A felvevő az asztalról a buDn i c «j,
amit K a királlyal ütőit és kórt hivott
vissza. Az asztal ütött a királlyal és
kis kárót hívott amit K elvett és kis
treffet hivott (legjobb ellenjáték! - mert
nem árulja el a dubló kórt!). A felvevő
ütött a dámával és kör Á kis kárót
játszott, amit a bubival ütött. A teljesítés
csak ezután következett; káró ász - és
Kelet a hétlapos végállásban beszorult
- Ha pikket dob, a felvevő kézből el
dobja a káró D-t és pikk A pikket
játszik.
- Ha treffet dob. a felvevő kis kárót
dob (megtartja a dámát) és átmegy
kézbe a káróra éa treff ász treffel
teljesít
Kelet pikket dobott de a felvevő az
előbb ismertetett módon teljesített Mind
ez a II. osztályban történt! (A liciten
még érezhető.)
Kelet helyes ellenjátéka, az első ütés
után azonnal a kis treff hívás. Erre az
ellenjátékra a felvevő játéka nehezehb.

♦ A BlO zzx
Kx
♦ AB9x
+ 8
♦ -» *
»D B 98xx
♦ «*
+ 9x

É
* KD9x
N7 K * “
o
♦ K10
4- KB10 7x
♦
qp
^
4>

*
A 10 x
D8xx
A 06xx

K-Ny mana, É-D beli. Osztó: Nyugat.
Licit:
NYUGAT ÉSZAK KELET
DÉL
3kőr
3pikk
passz
3szan
pasaz

lódító kijátszás: pikk 5.

W

ESZGÉ

I

l

M

f

JANUÁR:

FEBRUÁR:

4. k
5. sz

1,
2. sz ÁMP páros

ÁMP páros
ÁMP páros

6-9. Pécs MECSEK KUPA
11. k
12. sz 1971' C8aPatbaÍn<>kl forduló 14.
19.

^

az

1971. csapatbajnoki forduló 15.

25. k
26' “
204

1972. Budapesti Párosbajnokság
1. forduló

2-5.
a. k
g ^

f

i

Bécsi verseny
Bp. Párosbajnokság 2. forduló

^ 82
13 v Nemzetközi Vegyespáros Bajn.25
15. k
.„
Bp
16’ 8Z

Párosbajnokság 3. forduló

22 k
„ '
Bp Párosbajnokság 4 forduló
23. sz
26-27. Zágráb
29* L
Bp. Párosbajnokaág 5 ford.
MÁRCIUS: 1. sz

16 k
‘
17. sz
23. k

8.
15.

Bp. Párosbajnokság 6. forduló
sz

^

sz

21. k

22. sz
25.
26.
27.
oj,
OQ

sz
v
h
^

Magyar kupa

24. sz
,
'í i J ’

^

1

Masyar kupa selejtező
5. forduló
Dirékt kiesés 1. nap

*

Magyar kupa

31. az

direkt kiesés 1 nap

AVAS kUPA (időpont később)
Bp. Párosbajnokság 7. forduló
Bp. Párosbajnokság 8. forduló

BUDAPEST kUPA

ÁPRILIS: •

-------------

Villámpáros verseny
..
Magyar kupa selejtező.
I- forduló

^2* ®z
18. k

Magyar kupa selejtező
2. forduló

19, sz

a

j.

*
7 sz

Magyar kupa
direktkiesés 3. nap

7-11.
Pula
13. k ÁMP páros
14. sz BUDAPEST és FÜLES
DÓNTu

kUPA

1i. 82
Magyar kupa vidéki fordulója
18. y
20. k
ÁMP páros

®z

5. sz
11. k

,
JIN1L_S:

21. sz

AMP páros

21. sz
25. v

Magyaf kupa DQNTo

^

Villám páros verseny

28. sz

HELIkON kUPA (időpont később)

20• c*
AUGUSZTUS:
21. p Főiskolai és ifjúsági versenyek
Őszi Balatoni Nemzetközi vers.
„ „ --------------------------------------- 13-29.
22. sz

23 v
25. k

-------- —— ——-— ;------------------ -

'feltételes időpont)

Magyar kupa

26. sz

selejtező

3. forduló

MÁJUS:
2 ^
aiio
AMr
parosverseny

®z
Ápr. 29 - Május.3. Rovinj
9 k
Magyarkapa selejtező
10. sz
4. forduló

SZEPTEMBER:
4 t

5- sz
12. k
12. sz

9-13.
i 6. 23

Villámpáros verseny
Villám-csapatverseny
Porecs
Velence

19. k
20 sz Vülám-csapatverseny

^ 1972/73. Csapatbajnokság
27. sz
1. forduló
OKTÓBER:
3. k
Csapatbajnokság 2. forduló
4. sz
^ Csapatbajnokság 3. forduló
11. sz
13. p
1 8Z Országos Párosbajnoksig
15 T
Selejtező
17. k
18. sz
24: k
25.

sz

NOVEMBE R:
1.
8.
14.
15.

sz Csapatbajnokság 6 forduló
sz Csapatbajnokság 7 forduló
k
, , „
Csapatbajnokság í-8.
7-8. forduló
forduló
sz

^ Csapatbajnokság 8-9. forduló
22. sz
28. k
Csapatbajnokság 9-10. forduló
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I. GÓTH-CSAPAT
(Gótfa Gábor, Gárdos István, Kaufmann
István, dr. Kovács Jenő, Linczmayer
Lajos, dr. Proniewicz Ferenci
II. HARSÁNY! CSAPAT (Pécs)
Harsányt Sándor, Bari István, Bari Ist
vánná, Bach János, Mateovjcs László,
Szesztay Zsolt)
III. TAMÁSSV CSAPAT
Tamássy Emil, Cohen Rafael, Dukesz
Sándor, Láng Miklós, Szabó Lajos, Vá
gó István)
Az 1971. évi «Magyar Kupa* döntője
mint az éves versenyeknek a bajnok
ság melletti második legfontosabb ese206
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menye, decembér 11 - 12-én került sorra,
több hónapos előkészítő versenysorozat
után.
Az elődöntőkre a kiírás óta jól bevált
módszer szerint Miskolcon és Pécsett
került sor, ahol a legjobb négy-négy
vidéki és budapesti csapat mérkőzött a
döntőbe jutásért.
A miskolci elődöntők eredményei a
a következő sorrendet hozták:
I. Kovács László csapat,
II. Tamássy- csapat,
III. Muttnyánszky-csapat,
IV. Mörk-csapat.
Az eredmény megfelelt az erőviszo
nyoknak, a miskolci csapatok szépen

küzdöttek, de szoros eredménnyel sem
tudtak a döntőbe kerülni.
A pécsi elődöntő végeredménye:
I. Góth-csapat,
II< Harsányi-csapat (Pécs)
III. Vég-csapat,
IV. Konkoly-csapat
A pécsi mérkőzések látszólagos meg
lepetése az volt, hogy válogatott pá
rokkal felálló Vég-csapatot a pécsi
Harsányi-csapat nagy fölénnyel, 53
meccsponttal kiverte a döntőből.
A döntőre a Royal Szálló különter
mében került sor. A mérkőzések lég
köre és lefolyása végig sportszerű volt.
Az első fordulóban a Góth-csapat
a Tamássy-csapattal játszott és az el
ső félidő 25:27 meccspont aránya után
minimális különbséggel 58:54 meccs
pont arányban ll:9 -re győzött. Kőnynyen lehetett volna fordított eredmény is.
A másik ágon a Kovács L. csapat
és a pécsi Harsányi-csapat hasonlóan
izgalmas csatát vívott. Az első félidő
ben még a Kovács-csapat vezetett
30:27 arányban, végeredményben azon
ban a pécsi csapat győzött 66:61-re,
ugyancsak ll:9 -re . Ezek után a Har
sányt-csapat a Kupában már a máso
dik pesti élcsapat skalpját tűzhette a
zászlaja mellé, és igy győzelmük már
nem is volt meglepetés.
A döntőben érvényesült a Góth-csapat
nagyobb rutinja és állóképessége, a
pécsiek szoros első félidő után, amikor
a Gótb-csapat 21:13 arányban vezet
tek, egy rossz oktávot fogtak ki és

1.
2.
3.
4.

Lévai - Kőszegi
Szabados - Kuttner
Dumbovich-Kovács M.
Gricaer - Csiky

1650
1631
1568
1552

három rosszul megoldott részírásos
játszmában 24 meccspontot veszítettek,
igy végeredményben 59:33 arányban
(16:4) alul maradtak.
A harmadik helyért folyó mérkőzésen
a Tamássy-csapat ismét csak izgalmas
küzdelemben, végig fej-fej mellett har
colva 37:39-es félidő után, minimális
különbséggel 69:66 arányban meg
nyerte a mérkőzést és a dobogóra ju
tott. (11:9)
A “Magyar Kupa* 1971-ben ismét
a Góth-csapathoz került, a bajnokság
mellett tovább gyorsítva a csapat tró
feáit. A győzelem megérdemelt volt, a
csapat évek óta kiegyensúlyozott együt
test alkot, jó csapatszellemmel, szín
vonalas játékkal.
A második helyezett Pécs Haisányicsapat szép második helye a sokéves
versenyzés eredménye A legjobb pesti
csapatok színvonalát elérő együttes ki
forrott és összeszokott párjainak klaszszisát igazolta. A jövőben ezt tudomá
sul kell venni az országos válogatott
kialakításánál is.
Dicséretre méltó a végig jó formát
mutató Tamássy-csapat harmadik he
lyezése. Minden versenyen számolni
kell a legjobbak között is velük.
Negatív meglep-te- a jó játékosok
kal kiálló Kovács-csapat gyenge sze
replése, tőlük többet "ár mindenki Ugylátazik, igaz az. hogy négy jó játékos
még nem egy jó csapat Reméljük, ez
csak visszaesés, amelyet újabb szép
eredmények fognak követni.
Balogh László

5. Póka - Szász
6. Keil - Kovács Z.
7, Osskő - Szalay
8. Vinkler - Horváth D.

1531
1492
1491
1491
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9.
10.
11.
12.

Pécsik - Koaeczky
Rénaky - Szappanos
Pákozdi - Princz
Temesi - Trínn

1483
1454
1417
1411

Országos Ifjúsági és Főiskolai
csapatbajnokság 1971.
SELEJTEZŐ;
I. csoport:
1.
2.
3.
4.
5.

Pákozdi
PÉCS
Lowel
ISC Kendeffi
TATABÁNYA

31
17
16
10
6

II. csoport;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kei!
MISKOLC
Vattai
Veszprém 2.
Krislon
Terv-Mát

39
25
20
16
11
9

III. csoport:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gricser
Holyinka
Baláaay
ISC Vlrbll
Róma
GÖDÖLLŐ

33
27
26
22
10
2

IV. csoport:
1. NIM IGCSZI
2. Veszprém 1.
3. Pécsik
208

31
23
15
I

4. Petrovich

8

5. Medve

A

DÖNTŐ
1. NIM IGÜSZI
43
(Fnlóp Mné, Horváti D.Ihrig P. Póka
P, Szász D. Vinkler L.)
2. Gricser
37
( Csiky V, Gricser P. Oaskó A. Szalay Cs.)
3. Keii
35
(Dumbovich M, Gnndel I, Kod
Ko
vács Z.)
4. Pákozdi
33
(Kerésyi G. Kerényi Z, Pákozdi G,
Princz R.)
5. Holyinka
29
(Csák K, Cziffra A. Holyinka P, Ká
bái Z, Magyar P. Szappanos G.)
6. VESZPRÉM
19
(Argyelán. Árvát Dóm bt Kürti)
7. MISKOLC
18
(Huczka, Hmstinszky. Jezsó. Kamondi)
8. PÉCS
10
(Béri L, Sfivecz, Temest Trinn.)
DARVAS RÓBERT Főiskolai Kupa
végeredménye:
1. MISKOLC
2. Holyinka
3. VESZPRÉM

11 pont
7 pont
6 pont

IffiMSÍ
Foszerkoszlö: dr. ZAnkav Péter
Felelős szerkeszt” : Csepeli K4kl6*
Kiadja a Budapesti Bridzs egyesület
Felelős kiadó; Csepeli VBklós
A szerkesztőség elme.
BBF. Budapest 62. pl. 223.
As előfizetési dijat a BBE
22J-XIO-1. sz. csekkes ámlára
r>lankó csekklapon, vagy személyesen
az adminisztrátoroknál a versenyek
színhelyén kell befizetni.
Előfizetési dl) fél évre 24.
egész évre 48,- Ft.
OL. Rota Sar/vj F.v,: Rózsa Nándor

1971. nov. 4-7-ig zajlott le Graz-ban
(Ausztria) az Immár III. nemzetközi
csapat- és pérosverseny.
A grazi városi tanács, illetőleg a
grazi Bridge Egyesület elnökének,
Fr. Linde Assmann-nak igen kedves
és személyes meghívása lehetővé tette
a dr. Góth-Kovács, dr. Proniewiczdr. Németh László (Kaposvár) csapat
részvételét a versenyen.
A csapatverseny igen erős össze
állításban felvonuló jugoszláv, olasz,
német, osztrák és lengyel csapatok
részvétele mellett valóban nemzetközi
volt
A csapatverseny ún. 'késleltetett dán*
rendszerben bonyolódott le, vagyis az
első két fordulót sorsolás, a többit pe
dig a pillanatnyi erősorrend alapján
játszották egymás ellen a csapatok.
A magyar csapat első napi szereplése balszerencsésen indult Első mérkőzésen megérdemelt vereséget szénvedett, második mérkőzésen hihetetlen
furcsa szituáció fosztotta meg őket a
20:0 győzelemtől.
Mindkét magyar pár kiváló játékkal
a teljes 20:0 győzelem biztos reményé
ben lőtt ki a versenyterem bők amikor
kiderült, hogy hármas csere következ
tében (amiben a magyar párok vétlenek
voltak) máa-más csapatba tallózó pá
rok ellen játazott a csapat a nyílt, il
letőleg zárt teremben.
Hosszadalmas és - minthogy olaszok
is érintve voltak - szenvedélyes vita
után a magyar csapat vétlenségének
megállapítása mellett, minthogy újra
játszásról szó 3em lehetett, a magyar
csapat mérkőzését csnpan 10:á arány
ban igazolták, ami a későbbiek során
sorsdöntőnek bizonyult.

Ezen fatális mérkőzés után csapatunk
egymás után nyerte mérkőzéseit és
igen jó játékkal felzárkózott az élvonalba.
A lengyel csapat ( Pietruk-Novak.
Bitner-Lizinszki) a verseny biztos győz
tesének látszott, behozhatatlanul vezetve
a Perchtoldsdorf (osztrák), Klagenfurt
(osztrák) és Budapest-csapat előtt.
A második hely szempontjából döntő
jelentőségű Klagenfurt csapat elleni
mérkőzésen egy igen érdekesen ala
kuló iicitmeaet fosztotta meg csapatun
kat a győzelemtől.

4 Kxx
« KOx
V ki Üxx
4+ KDx
^ xx
^ BIO xxx
^ K10 9xx
‘
•

A Dxxx

É
Ny

K

^ Bxxx
+ Axx

D

« Bxx
gp Axxx
j|> B lOxxxx

ÉSZAK KELET
lszan
passz
kontra
passz

DÉL
2treff
passz

NVL'G.kT
2káró
?

Ha ebben a kontrában bennmaradok,
biztosan teljesítek, de félve az egy
szán Indító esetleges minor 5-ös szí
nétől (káró) 2 kórt licitáltam.
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Az ezután következő licitmenet a
következő:
ÉSZAK KELET DÉL
NYUGAT
2kőr
passz
passz
kontra
2pikk
3szan kontra
Kelet pikk indulása után É mint fel
vevő az asztalon ütött, majd p harma
dik treff hívásnál Nyugat részéről hivott
kis káré hívásra a felvevő 2 kontrázott
szűrrel teljesítette a felvételt Ez elég
volt a győzelemhez, és mint a későb
biek során kiderült minket elütött a
második helytől,
A végeredmény a következő volt:
1. Varsó
177
(Novak-Pietruk, Bitner-Lisinszky)
2. Klagenfurt
137
(Gruber-korodi. dr In dei Mauer,
Snitzer, Springer)
3. Wien Amatőr
136
( Reichard-dr Gries, dr. VieltorfTerreneo)
4. Budapest
127
(dr Góth-kovács, dr. Proniewiczdr. Németh)
5. Zagreb
122
6. Perchtoldsdrf
121
Figyelemmel az induló csapatok nagy
számára (27), valamint a magyar csa
pat *ad hoc* összeállítására, az ered
mény pozitívnak értékelhető, bár egy
kis szerencsével a második helyen is
végezhettünk volna.
A helyezésért csapatunk minden tag
ja 2-2 aranyérem díjazásban részesült
128 pár részvételével Sz előkelő
•SteierhoD szálló termeiben került sor
a 75 leosztásos, három fordulóból álló
párosversenyre, ahol egy-egy forduló
átlaga összesen 1225 pont volt
Igen szép és jó licittel jutott el a
dr. Proniewicz-Németh pár az ellenfél
3 kórt kizáró indulás után a bukhatatlan 6 káró felvételig.
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Azok, akik a párosverseny techni
kára tekintettel, inkább a nemesszinü
6 pikk, illetőleg 6 szán felvételére vál
lalkoztak, nagyon rosszul jártak.
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Az ismertebb párosversenyzők közül
Zepic-Brjakcic (3194), Raunig-Pajetta
(2984) Bodnarovitz - Rőhner (2978),
Lindenmayer-Buchmaier (2785), NovakPietruk (2768) párok vettek kitűnő
startot
Az első két forduló után az első há
rom helyezett előnye behozhatatlannak
látszott
Kedves kaposvári partneremmel a
népszerű Németh *Lifi«-vel mind a
csapatverseny nagy részében is, de
különösen a párosverseny 3. fordulójá
ban jól játszottunk.
Ennek meg is volt az eredménye,
mert a 17. helyről (2745) a 6. helyre
sikerült feltornászni magunkat és ha az
utolsó két asztalnál a világbajnok
F. Babsch részéről nem kapunk kiváló
ellenjátékot a III. hely is elérhető lett
volna.
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6.
7.
8.
9.

Licit:
ÉSZAK
2kőr
3káró
4kőr

DÉL
2szan
3kőr

Fritz Babsch a treff ász lehívása
után a licit ellenére kárót hivott és mint
hogy a doubló adu dámájával a harma
dik káró hívásnál meg tudott szökni, a
felvétel bukott, igy osztott toppszkor
helyett csak nagyon kevés ponthoz ju
tottunk,
A verseny végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.

Raunig - Pajetta
Bodnarovitz-Róhner
Zepic - Bijakacic
Novak - Pietruk
Springer - Miilanic

4529
4400
4357
4275
4258

dr. Proniewicz-dr.Németh
Korodi - Gruber
Krasnik - Laraza
Lidinger - Buchmeier

10. Kulovic - \iord
31. Góth - Kovács

4241
4193
4176
4172
4139
3875

Az 1-10. helyezett pénzdíjban, a 1120. helyezett aranyérem-díjazásban, a
21-37. helyezett pedig tárgynyeremény bán részesült.
Az osztrák televízió és a grazi rádió
előzékenységéből rövid interjúban be
számoltam a magyar bridzs-sport hely
zetéről, és megköszöntem a kedves
házigazdák előzékenységét, akik jól
szervezett, nívós rendezéssel szereztek
újabb híveket a grázi ünnepi bridzshétnek.
dr. Proniewicz Ferenc

1972. ÉVI BUDAPEST

VERSENYKIÍRÁSA
A BBE az alábbi feltételek és sza
bályok szerint iija ki az 1972-es évi
Budapest Párosbajnokság versenyét.
Aki a párosbajnokságra érvényes ne
vezést küld, az alábbi kiírást magára
nézve kötelezőnek tekinti.
A párosbajnokságot 1972. január
25-26-i kezdettel négy osztályban ren
dezzük meg. Az 1-I/L5 és II. osztály
ban a nevezési feltételeket az előző
bajnokság sorrendje határozza meg. A
III. osztályban a nevezés korlátlan Az
egyes osztályokban az előző bajnokság
alapján a következők jogosultak indulni:
l.o .

1. Kovács - Ottlik
2. Kertes - Vinkler

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lévai - Németh
Csepeli - Dumbovich
Kun-Ilonti-Vakádiné
Kovács - Keil
Uellner - tílantz
Csaba - Szalay
Kovács - Proniewicz
Wtdder-Bolgár-Lendvai
Szeleczky-Mátéffy-Györyné
Kaufmann - Linczmayer
Gábor - Szirmai
Góth - Gúrdos
Tamássy-Cohen - Szabó
Vég - Décsi
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Serfőző - Dessewlfy
Ajkai - Osakó
Gerő - Kőszegi
Berentey - Faragó
Pákozdi - Princz
Szalay - Láng
Zánkay - Gundel

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Balogh-Bartal-Bikár
Porosziay - Puza
Kéri - Lukács
Bártfay - Rázsó
Gabos - Kovács
Cziffra-Cziffra-Palócz
Sváb - Szikszayné
Kende - Rónaki
Kerényi - Kerényi
1/B. o.

Fürst - Csák - Szigeti
Szász - Póka
Vágó - Kelen
Pál - Urai
Fogarassy - Pogány
Dukesz - Székely
Márton - Ihrig
Szalayné - Vájná
Tarnay - Csiszár
tavács - Rajkányi
Sebő - Sebő
Bornemissza - Verbényi
Béda - Virágh
Pauncz - Gyenes
Horváth - Csóka
Jánossyné-Kere8ztury
Markos - V0Uy
Székely hp.
Takács - Takács
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Németh J, - Nagy E.
Toron - Szepesi
Szikazay - Aradszkyné
Szabó - Pallos
Jakubovich hp.
Gács;- Győry
Frei - Szántó
Főmet - Dörnyei
Lendvai - Jalsovszki
Kelen - Bányai - Hajdú
Temesvári - Lendvai
Kelen L, - Kelen K.
Debreczeni hp.

II. o.

Bálint - Drcsny
Dániel - Forst
Fülöp - Csendes
Antoa - Holyinka - Kábái
Nagy hp.
Örtel - Jung
Kovács A. - Nikolila T.
Vida - Király
Szabó T. - Miszlay
Fedena - Serfőző
Lovász - Welker
Koszó - Wágner
Komlós - Falus
gyulai - Faragó
Pátkai - Maros
Kürthy hp.
Németh - Hajdú
Mészáros - Holvay
Rónay - Szappanos
Hűnek - Gyulai
Arnoti - Szelényi
Tóth - Fogaias

Vími - Bezdán
Szalay - Knuth
Símonidea - Gömbös
Gara - Gosztonyi
Germadich - Niagyari
Varannaí - Kuttner
Kiss - Springer
Vásárhelyi - Kristofy
lakács - Rajczi
Agócs - Dienes - Giacz
A fenti párok a besorolásnak meg
felelő osztályba nevezhetnek. A Párosbajnokságra két- és háromtagú párok
nevezését fogadjuk el. Minden beneve
zett tagnak érvényes BBE. tagsággal
kell rendelkezni és az Egyesület által
rendszeresitett tagkönyvben a tagdíjuk
nak az éppen esedékes hónapot meg
előző időszakra rendezettnek kell len
ni.
Az I-I/B és II. osztályban a ver
seny végső sorrendjében az utolsó 6
pár kiesik és a kővetkező évben egy
osztállyal lejjebb jogosult indulni. Az
I/B. és II. és a III. osztály végső sor
rendjében az első hat pár egy osztálylyal feljebb jogosult indulni a kővetkező
bajnoki évben.
Az első osztály első 8 helyezettje jogot
nyersz Országos Párosbajnokság dön
tőjében való indulásra.
A párosbajnokság nevezési határ
ideje: 1972. jan. 14-i vagy ezt meg
előző postabélyegzővel írásban beküldött
nevezés. Cim: dr. Berentey Ernő Buda
pest, V I, Liszt F. tér 10. III. 19.
A határidőt vagy a feltételeket nem tel
jesítő pár nevezését som misnek tekint
jük - igy a pár minden jogát elveszti
a kővetkező évre is. Nevezni csak a
hivatalos nevezési lapon, az összes
rovat kitöltése mellett lehet. Ilyen nyom
tatványt a Kőris utcai versesyhelységben bármely versenynapon lehet kapni.
A csapatbajnokság vége előtt minden
csapatkapitánynak 3 db nevezési lapot
megküldünk.
Ha szétválás történt - vagy megvál
tozott összetételben kíván a pár nevez

ni - részletes írásos indoklás szüksé
ges a nevezés mellé az osztály és a
nevezés helyszámának pontos megje
lölésével. Amennyiben szétválás történt
és a pár eredeti másik tagja nem ki
vén igénnyel fellépni - erről a szándé
káról a nevezés mellé írásos dokumen
tumot kell csatolni -. Feloszlás és újra alakulás esetén a nevezés jogosultságát
az alábbi általános szempontok szerint,
de minden esetben egyéni alapon birálje el a főtornavezetővel egyetértésben
az Elnökség.

Ha egy helyre több pár - vagy já
tékos tart igényt;
- ha a korábbi 3 fős párból legalább
2 ismét együtt kiván nevezni, ezen
játékosoknak van előnye;
- ha minden játékos új párral kiván
nevezni, úgy annak van előnye, aki
párjaként a viszonylag legmagasabb
egyéni minősítésű játékost kívánja
nevezni (a játékos minősítését első
sorban a tavalyi párosbajnokság,
másodsorban az utolsó csapatbaj
nokság végeredménye jelenti).
- Problémás és vitás esetben a főtornavezető dönt az Elnökséggel
egyetértésben.
Ha egy pár feloszlott - és egyik já
tékosa sem kiván nevezni, a megüre
sedett helyre elsősorban a legjobb ki
eső, másodsorban az éppen nem feljutó
párnak és harmadsorban a szétvált
pároknak van előnye.
Nevezési dii: személyenként 120,- Ft.
(nyugdíjasoknak és diákoknak 60.- Ft.)
A nevezési dijat legkésőbb az első
forduló napjáig rendezni kell. Olyan pár,
amelynek a nevezési dija nincs ren
dezve, nem vehet részi a versenyben,
helyén már az első nap a soronbövetkezó tartalék, vagy egyéb pár jogosult
indulni.
A verseny színhelye: a BBE. Kőris
utcai helysége. Az I. és l/B osztáb'
részére a játéknap: KEDD - mig a II.
és III. osztály részére: SZERDA.
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Az egyes fordulók időpontjai a kör
vetkezők:
1. január 25-26.
2. február 8-9.
3. február 15-16.
4. február 22-23.
5. február 29. - március 1.
6. március 7-8.
7. március 14-15.
8. március 21-22.
A verseny rendszere: Butiér-rendszéni körmérkőzés. Egy pár ellen 8 le
osztás kerül lejátszásra. Az átlagszá
mításnál a 16 írásból 3-3 szélső érté
ket elhagyunk. A partikat az átlaghoz
képest csapatversenyszerüen matcbpoctokban számoljuk el. Egy partiban
csak 12 match-pont írható pluszban és
mínuszban. Egy pár ellen maximum 50
match-pont szerezhető poziiiv írásban,
míg a negatív mínusz írást nem korlá
tozzuk. A 3 szélső érték elhagyása miatt
a korábban használt ún. módosított át
lagot elhagyjuk.
A III. osztályban a rendszer az Or
szágos Párosbajnokság rendszerével
egyezik meg. Az első asztalon elért
eredmény jelenti a parti átlagát - mely
hez képest az egyes párok az ered
ményüket match-pontokba számítják át.
Az első alkalommal kialakult feltűnően
hívás átlagot a tornavezető módosíthatja.
Egy pár ellen minimum egy, maximum
négy leosztást játszanak a párok a je 
lentkező számától függően. A vonalát
laggal módosított összetett sorrend je
lenti az ültetés alapiát mind a 8 forduló
alatt a megszokott matematikai sémában.
Holtverseny esetén minden osztály
ban a kevesebb leadott ossz matchpont dönt.
A verseny díjazása: minden osztály
első 6 párját tárgy, ill. érem díjazásban
részesítjük.
A verseny szabályai:
A versenyen a NEMZETKÖZI KONTRAKT BRIDGE VERSENY SZABÁLYAI
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érvényesek, a speciális viszonyokra
való alábbi kiegészitésekkel:
A verseny esedékes fordulóján a
megjelenés kötelező. Elháríthatatlan
akadályoztatás ( betegség, kiküldetés
stb.) esetén - a főtornavezető előzetes
tájékoztatása után - köteles a pár he
lyettest állítani. (A helyettes személyére
csak a főtornavezető adhat engedélyt,
aki azonban nem lehet az éppen folyó
párosbajnokság azonos vagy magasabb
osztályába nevezett játékos.) A helyet
tesítés a bajnokság alatt háromnál több
ször nem fordulhat elő, negyedik alka
lommal a párt törölni kell a bajnokság
ból. A teljes pár távolmaradása csak
egyszer. lehetséges és igen indokolt
esetben - egyénenkénti elbírálás alap
ján, de még igy sem a bajnokság utol
só fordulójában. A távolmaradt pár vét
len ellenfelének a mérkőzést +30 matchponttal kell igazolni. A távolmaradó pár
a távolmaradásáig teljesített átlagát kap
ja a mérkőzésre. Ha a teljes hiányzás
második alkalommal is előfordul, a párt
töröljük a versenyből, függetlenül attól,
hogy a második hiányzás a verseny
hányadik fordulójában következett be.
Kizárás, ill. törlés esetén a pár va
lamennyi korábbi eredményét meg kell
semmisíteni - de a törlésig lejátszott
partik átlagait változatlanul kell hagyni,
tehát a törlés erre nem vonatkozik. A
törlés következtében kialakult megvál
tozott sorrend miatt óvni, vagy rekla
málni egyetlen párnak sincs joga, döntse
el ez akár az elsőség, akár a kiesés
bármelyik helyét.
A lassú játékért járó büntetés: te
kintve, hogy teremlehetőségeink időben
korlátozottak és ennek minden párra
egyformán kell kihatni, a versenynapok
3/4 6-kor kezdődnek és 3/4 10-kor
végződnek - 8 parti lejátszására 50
perc áll rendelkezésre. 10 perc szük
séges a fordulók cseréinek lebonyolí
tására. A lassú játékért az É-D pár
büntetendő, ha K-Ny játszik lassan,
É-D köteles zsűrit hívni, egyébként kár
térítésre nem tarthat igényt. Az elkéső,
vagy lassan játszó pár első alkalommal
figyelmeztetésben részesül. A zsűri ezt
a figyelmeztetést és minden további
lassű játékkal kapcsolatos intézkedését
köteles az eredményt a vezetővel kö-

zőlni. hogy a figyelmeztetések, ill. jel
zések a verseny folyamán a pároknál
folyamatosan regisztrálva legyenek. Ha
egy párnál másodszor fordul elő lessú
játék, a zsűri sárga jelzéssel figyelmez
teti, harmadszor piros jelzéssel ellátott
figyelmeztetésben részesíti a párt. A
sárga jelzés csak figyelmeztetés, - a
piros jelzés - 10 match-pont levonással és minden piros jelzés utáni késés -20
match-pont levonással jár. A büntetés
ként járó levonást a pár összpont szá
mából kell levonni
Minden sárga figyelmeztetésben része
sült pár elleni lassú játék esetén, kétes
esetben a terhűkre kell Ítélni az idő
húzást és a sárga jelzést pirosra kell
változtatni
Elégtelen adatszolgáltatásért járó bün
tetés: minden pár köteles a versenyről
hibátlan és teljes adatszolgáltatást tel
jesíteni (Ha egy pár É-D vonalon ül.
mindkét tagja köteles adatszolgáltatást
végezni, az egyik a saját, a másik a
partival együttjáró scortap kitöltésével. )
Minden rossz, elégtelen, vagy hibás
bejegyzésért az értékelő 2 match-pont
büntetést ad. A büntetés alapján képező
scor, vagy egyéb dokumentumot a pár
kérésére egy alkalommal, ami csak az
elkövetést követő forduló lehet - köte
les az értékelő a pár kérésére felmu
tatni Az ilyen büntető pontokat az ered
ménylistán egy alkalommal külön is
jelölni kell. Ha egy pár ósszbüntető
pontjai a verseny folyamán elérik a
40-et - a párt, mint versenyzésre al
kalmatlant ki kell zárni a versenyből.
Ha egy pár egy fordulóra egyáltalán
nem ad le scoiiapot, esetenként -20
match-pont vonandó le a pár összpont
számából. Kettőnél többszöri ismétlődés
a versenyből való kizárást vonja maga
után.
A párosbajnokságon az első és má
sodik helyen 10 Work pont alatti egyes
indulás tilos.
Konvencionális liciteknél a kopogás
tilos. Felvilágosítást kérni csak az ép
pen soronkövetkező játékosnak van jo
ga. Induló kijátszás előtt csak a teljes
licitmenetet lehet visszakérdezni.

A már lejátszott és eltolt lapokat a
tokból újra kivenni szigorúan tilos. Te
kintve, hogy ez bizonyos szituációban
(szándékos vagy vétlen eltokolás) a
párnak jogosulatlan előnyt biztosit, ha
egyszeri figyelmeztetés után ismételten
előfordul, a párt kizárjuk a versenyből.
Óvás: teremvezetői döntés elleni óvást
(amennyiben a döntés megóvható) a
versenyt követő nap 12 óráig postán,
ajánlva adandó fel vagy az Egyesület,
vagy dr. Toron János címére 100,- Ft
óvási díj egyidejű csekken történő be
fizetése mellett. A pénzt, ha az óvás
nak a versenybíróság helyt ad, az
Egyesület visszatérni.
Tekintve, hogy az egyesületnél kö
telező az arcképes tagkönyvek hasz
nálata - igy minden játékos - minden
forduló alatt köteles magánál tartani
tagkönyvét. A játékos a teremvezető
felszólítására köteles felmutatni, vagy
átadni tagkönyvét. Minden forduló meg
kezdése előtt a két pár köteles egymás
tagkönyvét ellenőrizni és csak a tag
könyvvel rendelkező, arra jogosult já
tékos leülése engedélyezhető. Bármilyen
vitás esetben kötelesek a terem vezető
nek szólni és a hozott döntéshez al
kalmazkodni. Tagkönyv nélkül játszó
játékos első alkalommal 200,- Ft-os
pénzbírságban - második alkalommal
fegyelmi büntetésben és harmadik al
kalommal, mint versenyzésre alkalmat
lan játékos, kizárásban részesük
Tekintve, hogy az Egyesület ismert
korlátáinál fogva nem tudja végrehajtani
a folyamatos és egyforma ellenőrzést,
szabályként mondjuk ki; nem lehet hi
vatkozási alap egy szabálytalanság meg
torlásánál, vagy a büntetés kiszabásá
nál, hogy hasonlót korábban másnál
nem vettünk észre és igy megiorlailan
maradt Mindenki minden szabálytalan
ságot annak a veszélynek a tudatában
követhet csak el, hogy megkapja érte
a méltányos büntetést, függetlenül min
den egyéb körülménytől.

Dr l'érentey Ernő
főtornavezetó
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Irta: Jan Wohlin
Az alábbiakban néhány feladványt
Dél játszik 4 pikkek Nyugat a kör
mutatunk be. Meg kell találni azt a já
dámával indul, és az a kérdés, hogyan
tékmódot, mely a legnagyobb esélyt
vezesse Dél a játékok
biztosítja a teljesítéshez.
4.
1.
4» 62
♦ AD10
ép 9
PP K 1042
♦ K8643
♦ 6
+ 107632
+ 96532
É
É
Ny
K
Ny
K
D
D
4» AK
♦ K B8
9 AK5
B9
♦ B9 2
♦ A B 10 9
+ AB854
+ A K 74
Dél 3 szánt játszik, és az indulás
Nyugat részéről a káró 4-es. Kelet a
dámát teszi és Észak üt az ásszal. Mi
a véleménye a teljesítésről?
2.

m
ép
9
+

D5
AB 10
A6 5 32
A B4

Dél 3 szánt játszik a követkézé li
citmenet után:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
1treff
lpikk
2treff
2pikk
3szan passz
passz
passz
Nyugat a pikk dámával indul. Ké
szítsünk játéktervet!
V Á-L A S Z 0 K :

É

Ny
♦
PP
♦
+
Dél játszik 6
iizessel indul.

K
D
A K B 10 8 73
D85
9 74
pikket és Nyugat a treff
Készítsünk játéktervet!

!. A parti lejátszásakor Dél azt hitte,
hogy könnyű feladatot kapotL Azonnal
treffre fordult, és lejátszotta az ászk
Amikor Nyugat a káró dobással szinhiányt mutatott. Dél helyzete már ko
rántsem volt ilyen rózsás.
A teljes kiosztás ez volt:

3.
♦
éP
♦
+

6 43
A7
A 42
108653
É

Ny
♦
éP
♦
+
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K
D
A K D5 2
63
K D 63
A7

♦ 7543
PP9653
♦ K8543
+ -

9 AD10
9 K 1042
♦ 6
* 96532
É
♦ 9 62
Ny
K ép AD7
D
♦ D72
+ DB 10 8
♦ KB8
9

B9

A B tO 9
+ A K74

Miután a treff fekvése kiderült. Dél
gyorsan lépést váltott, és a kérő bubit
hivta. Nyugat ütött, és körre fordulva
ültette Kelet dámáját, s a treff dáma
kihúzta Dél királyát Dél csak 8 gyorsütést tudott lejátszani, a amikor ez meg
történt, Kelet ütötte meg a maradék
lapokat.
Amikor Dél lehívta a treff ászt, már
megbukta a felvételt A teljesítést a
treff helyett a piros színekre kellett
volna alapoznia. Helyes játéka a kör
bubi hívása. Ha rajtahagyják az ütést
kikényszeríti a káró királyt és meg
van a kilenc ütése Ha Kelet beüt a
dámával, csak egy treff ütést tud meg
játszani saját erejéből, s eközben Dél
nek sikerül elvenni a piros színekben
a beütéseket. így Dél egy szűrrel tel
jesít

%

szal asztalra megy. a treff ászra le
dobja az utolsó káróL Magasan lop
egy kárót nehogy Nyugat felüllopja,
mert szélsőséges káró elosztás ese
tén még megmaradt a kör ünpassz le
hetősége is. Mikor mindkét ellenfélnél
van káró, nem keli más, mint pikk dá
mával lemenni az asztalra, és egy ma
gas aduval újra fellopni egy kárót Kiaduzáa után Dél lemegy a, kór ásszal,
és a többi kézi kórt eldobja a magas
kárókra.

3.
Egyenletes aduelosztás esetén
Délnek tiz ütése van. Ha az adu nem
ül egyenletesen, még lehet a káró el
osztás is jó. Ezenkívül gondolhat még
Dél asztali káró lopásra is.
Ebben a helyzetben kétszer aduzunk.
és ha mindkét ellenfél tett adut, káró
király, káró ász a folytatás, majd egy
2.
Dél 10 ütést tud összeszámolna harmadik kárót hívunk a kéz felé. 3-3as káró elosztás esetén vagy akkor,
és ha a kör király Nyugatnál vsa, jó
ha annál van az utolsó adu, akinél a
a szlem. Ha a kór király Keletnél van,
káró is. egy szűrrel teljesítünk.
az asztal káróját kell felmagasitani, de
eközben ügyelni kell arra is, nehogy
A feladat viszont az, hogy a leg
Nyugat kór bírása kilépje az asztal
biztosabb módon teljesítsünk. A teljes
ászát és ekkor®3-l-ea aduelosztás
kiosztás ez volt:
esetén a felvevő nem tudja hasznosítani
a kárót
♦ 643
♦ A7
Az egyetlen, amit Dél megtehet hogy
♦ A 42
a káró kiadó ütést treffre változtatja. A
4- 10 8653
treff tízesre az asztali bubit teszt kéz
ből pétiig megszabadul egy kárótól.
*10
É
* 0987
Normális 3-2-es káró elosztás (.setén
* D B 10 85
Ny K * K942
már nyeregben érezheti magát Dél er
♦ B985
D
♦ 107
re az elosztásra játszott:
+ K4 2
+ D&j)
♦ AKD52
* D5
*63
* A B 10
♦ KD63
♦ A6532
+ A7
+ AB4
* 942
É
ék 6
* 964
Ny K
* K732
Dél az alábbi tervet követte: a kör
* KB
D
♦ D10 8
ász után kéUzer aduzott, és látta, hogy
+ 109863
* KD752
Keletnél négyes adu van. Mostmár a
♦ A KB 10873
kárót úgy kell játszani, hogy nem a
szűrről, hanem a teljesítésről*.van szó.K
* D85
Dél lejátszotta a királyt és az á^izt, de
♦ 974
,. amikor újra kárót hivott a kéz felé.
+ Kelet aduval ment be. Kelet kór viszszahivássai próbálkozott, amire újabb
Kelet veszi az első ütést és teljesen
káró lopás következett, s ez már a
mindegy, mit hiv vissza. Ha adut hiv
bukást jelentette.
vissza. Dél kézben üti és a káró ász217

A csel az, hogy az ellenfelek köz
lekedésének lerombolására törekszünk,
ezért kihagyjak Nyugat kör dáma indu
lását Nyugat nem tehet jobbat, mint
folytatja a kórt, s ezzel meghiúsítja Dél
abbeli törekvését, hogy hasznosíthassa
treffjét Ettől kezdve már Dél uralja a
helyzetet kétszeri aduzás után konsta
tálja az adu fekvését s a korábbi re
cept szerint káróra fordul. A harmadik
káró hívásnál keletnek választása van:
aduütését káró lopásra áldozza vagy
dob valamit. Bármelyiket is választja,
egyformán rossz. Ha nem lop. Dél út
a káró dámával, és a kis kárót ollopja
az asztal utolsó adujával. Háromnál
több ütése nem lehet az ellenvonalnak.
Úgy néz ki, hogy a treff szint lehet
legjobban kibontani, de ezt nem lehet
ütésvesztés nélkül megoldani, akárhogy
is fekszik a szín, és ez is csak 3
pluszütést ad. Amikor Dél káróban pró
bál ütést szerezni, az ellenvonal má
sodszor kerül ütésbe és elbuktatja a
felvételt

Délnek káróban kell ütést szereznie
a treff helyett ütésvesztés nélküL Ezt
meg is kapja, ha Nyugatnál van a káró
ász és elalszik. Ezt megkapja egy éber
Nyugat ellen is, ha feltételezi, hogy
keletnél második tizes van, ezért leg
először Dél a káró kilencest hivja meg
az asztali király felé.
Ha Nyugat nem üt a káró ásszal,
amikor Dél a kilencest hívta, beüt az
asztali királlyal, majd biztonsági játék
kal treff impasszt ad, ha kelet nem
figurával megy be. A négy további ütést
az olcsó színekben ezzel sikerült meg
szerezni, és az ellenvonal csak egy
szer volt ütésben.

Ha Nyugat bemegy a káró ásszal, éa
elveszi Dél utolsó pikk fogását arra
kényszeríti Délk hogy felhagyjon a
treffel való kísérletezéssel. De az ide
ális káitó elosztás már hozza Dékiek
a szükséges pluszütéseket ebben a
színben. A káró bubit hivja kk amire
esik kelet tízese. Akár vár Nyugat a
dámával, akár beüt megvan a lemenőt
4.
Délnek csak öt vonalütése van, az asztalra, és ezzel együtt a teljesí
következésképpen négyet az olcsó szí
tés is.
nekben kell szereznie. Emellett csak
egyszer adhatja ki az ütést az ellen
feleknek, miután kelet-Nyugatnak lega
lább három pikk ütése van, ami már
Talán még azt kellene megjegyez
bukás.
nünk, hogy keletnek lehetősége van
Délt félrevezetni. Ha a káró tizest teszi
az ütésbe akkor, amikor Nyugat az
ásszal üti Dél kilencesét Délnek gon
Az egyetlen teljesítési esélyt az alábe
dot okozhat hogy a következő menet
bi kiosztás biztosítja:
ben üssön-e a királlyal, arra játszva,
hogy keletnél második dáma-tizes van.
♦ 62
» 9
♦ k8643
+ 107632
• DB 10 83
£
• 9 754
» B8642
w ^
• D 1073
♦ AD5
♦ 10 7
+ D
+ kD9
• Ak
9 A k5
♦ B92
* AB854
(Ford.: Lénáit Zoltán)
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S TA YMAN a g W M í l É
(The Contract Bndge Bulletin)
Bár Sam Staymannak hazai és nem
zetközi eredményei világhírnevet hoztak,
neve mégis egy, az 1 szán indulás után
általánosan használt konvenciót jelölve
vonult be a bridzs konyhanyelvébe.
Megkértük őt, hogy mondja el néhány
gondolatát a konvenció néhány 'mó
dosításáról' és néhány fejlettebb alkal
mazásáról.
Kezdjük az elején. Mit értünk a Stayman konvenció alatt?
- Ez mesterséges 2 treff válasz az 1
szán indulásra Azt kérdezi: van-e
iiciiálható négyes nemes színed0 Lici
tálható alatt Dxxx-t, vagy jobbat értek.
Ilyen egyszerű az egész.
Igér-e a 2 treff válasz á-es nemes
szint?
- Ez nehéz kérdés, nem lehet egyszerű
en 'igen'-nel vagy *nem*-mel vála
szolni ra. lígy érzem, a legtöbb játékos
garantál legalább egy négyes nemes
szint, amikor a Stayman konvenciót
használja. A konvenció fejlettebb hasz
nálatát fejtem ki az alábbi cikkben.
Még egy kérdés: Meddig kénysze
rítő ez a licit?
- Ez a használt szán indulás típusától
függ. Én úgy játszom, hogy kényszerítő
a Standard (15-18 p.) szánnál szem
ben, de a gyengével szemben nem. Ha
a válaszoló még nem passzolt, a licit
nem állhat le 2 szán vagy a 3-as ma
gasságú nemeeazin bemondás alatt.
Ha a válaszoló már passzolt, akkor a
2-es magasságon adott nemes-szín
bemondás passzolható. Ez az utóbbi
eset nem analóg a nem kényszerítő
Stayman konvencióval. Ott az alábbi
sorozat azt sugallja, hogy az induló
nak passzolnia kell:
passz
Iszan
2treff
2káró
2kőr

Az indítónak csak jó okkal kell há
romra emelnie, például maximális szán
nál és kitűnő adu segítséggel. A kény
szerítő változatnál az indítónak csak
kivételes esetnen kell passzolnia. Va
lószínűleg az egyetlen ok. minimális
szán indulás és ugyanakkor nem meg
felelő adu segítség italán dubló vagy
három kicsi) lehet A passzos és a
meg nem passzolt kéz megkülönbözte
tésének oka a két esetben használt
Stayman konvenció céliában meglévő
különbség. Passzos kézzel a szlemről
gyakorlatilag lemondunk és a gém le
hetőségét kutatjuk. így a párnak olyan
gyorsan kell leállnia, amint lehet ha a
gém valószínűtlen.
Ez azonban nem ielenti azt hogy a 2
treff az erős szánnál szemben garantál
valamilyen minimális pontszámot
PL:
Uh 9542
8753 ♦ 10952 4 - 7
A partner 1 szán indulására 2 treffet
licitálnék, azzal a szándékkal, hogy
minden válaszára passzolok. De az
Iszan
2treff
2káró/ kór 2 pikk
licitsorozat után az induló köteles meg
egyszer licitálnt mivel partnere még
nem passzolt és a 2 treff választ 2
szánig kényszerítő.
Hogy válaszolhat az induló a 2 treff
válaszra?
2 káró - tagadja a négyes nemes
szint
2 kór - négyes kórt jelent négyes
pikk nélkül*
2 pikk - négyes pikket jelent, lehet
negyes kór is’C’Ez nem általános, sokan fordítva
játsszák.)
Nem érdemes 2 karót válaszolni a
minimális szanzaduval. négyes nemesszín nélkül és 2 szánt maximummal0
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Néhány évig Így volt használatos a
gyakorlatban, de úgy találtam, hogy
ennek komoly hátránya van - kizárja
annak a lehetőségét, hogy a pár kettes
magasságon a legjobb színét játssza.
Hasonlóképpen a 3 treff válasz, amely
mindkét nemesszint jelentette. Ráadásul
az ellenfeleknek igen világos képet
nyújtott. A hátrány túlsúlyban volt az
előnnyel szemben, ezért mi a két vá
laszt elhagytuk.
Ez világosnak tűnik. Úgy vélem, hogy
a Stayman konvenció sikeres haszná
latának kulcsa a válaszoló viszonvála
szában van.
Helyes. Az induló megadta a kért in
formációt és a válaszolónak ezt fel kell
használnia. Passzolhat, ha az induló
válasza megfelelő és látja, hogy nem
játszhatnak gémet. Bemondhat égj ma
gasabb rangú nemesszint, ami kény
szerítőd ( +Nem minden játékosnál kény
szerítő ez a licit, viszont aki ezt paszszolhatónak játssza, annak ugrania kell,
ha biztosítani akarja, hogy partnere mégegyszer licitáljon.)
Licitálhat egy minort a hármas ma
gasságon, erővel vagy hosszúsággal a
licitált színben, minimum 10 ponttal,
partnerét gémig kényszerítve.
(Használják ezt a bemondást gyenge
kézzel és hosszú színnel is. A ta
pasztalat azt mutatja, hogy az ilyen tí
pusú lapot jobban leírja az asztali ug
rás az 1 szán után, szabadon hagyva
ezt a sorozatot, a gém utáni tapogató
zásra. Emelheti az induló nemes szí
nét - hármas magasságra 8 vagy rossz
9 ponttal
- négyes magasságra jó 9-től 13-ig
Válaszolhat szánt - 2 szánt 8-9 ponttal,
- 3szant 10-14 pont
tal.
Köteles a válaszoló négyes nemes
színnel Stayman 2 treffet-licitálni?
- Határozottan nem. A konvenciókat
ésszerűen, nem pedig gépiesen kell
alkalmazni. Nem licitálunk 2 treffét, ha
más bemondással jobban le tudjuk írni
a kezet vagy, ha egyenletes elosztá
sunk folytán nem vagyunk érdekeltek a
szintalálkozás felderítésében - ilyenkor
az információcsere csak az ellenvonalat
segítené.
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- Talán egy kis rejtvénysorozat hozzá
segít a fenti néhány tétel világos meg
értéséhez:
Partnerünk oszlott és 1 szánnál in
dult (16-18).
Mit válaszolunk az alábbi kezekkel?
l.* K I 0 5 3 « * 7 ♦ K B 5 4 + 9 6 5 2
2.4»K10 53f4KB54 ♦ 7 + 9652
3.4* B75434P 965 ^ 0 8 4 2 4* 6
4.4»K10852«* K1062 ♦ 63 4* 32
5.4bD752 * K42 ♦ K963 * 75
6.4»A832
K75 ♦ .D95 + 843
7.4»k9652 f * D52 ♦ 7 4 - K972
8. * 8
KDB73 ♦ 75 4« DB1053

*0

A válaszok:
1. Passz. Ha Staymant alkalmazunk,
az induló bizonyára kört licitál. Nehezen
fogunk leállni 3 szán alatt és ok nél kül merészkedtünk ilyen magasra.
2. Passz. Igaz, hogy jobb lenne nemesszinben játszani, de az esetleges
2 káró válasz után nem licitálhatunk
nemes szint, mert az kényszerítő vol
na: megint túlságosan magasra jutunk,
3. 2 pikk. Ne reménykedjünk abban,
hogy a 2 treffre pikk választ kapunk.
Piros színű viszonválaszra bemondott
pikk licitünk megint csak kényszerítő
volna.
4. 2 pikk. A négyes kór - csapda.
2 káró viszonválasz esetén nem tudunk
leállni
5. 2 treff. Ha a viszonválasz 2 pikk.
emeljük 3-ra. Más viszonválaszra a
2 szán bemondás tökéletesen leírja
kezünket
6. 2 szán Egyenletes elosztás 9 pont tál. Nincs okunk annak feltételezésére,
hogy színjáték esetén jobban járunk.
7. 2 treff. Tökéletes kéz a kényszerítő
Stayman alkalmazására. Piros viszon
válasz esetén 2 pikket mondunk, je
lezve a S-9 pontos laperőt és az ötös
szint A többi már nem a mi dolgunk...
S. 4 kór. Ez általában hatos szint

ígér, azonban esetenként mondhatjuk
jó ötös színnel - elosztásos kézben.
Nem akarunk szanzadnt játszani, tehát
azt mondjuk be azonnal, amit jó végkontraktnak tartunk. Még két kis kór
segítséggel is Tan esély a teljesítésre.
Eddig áttekintettük, hogy mi történik
akkor, ha a válaszoló a 2 treff - Stayman válasz után nemessaint licitál. De
mi történik, ha a válaszoló második li
citje minor szia?
- Mielőtt ezt megvizsgálnánk, döntsük
el, mit jelent a válaszoló azonnali 3
treff vagy 3 káró válasza az 1 szán
indulásra. Ez eredetileg erős kezet je
lentett hosszú színnel és gémig kény
szerűéit.
Ma inkább azt ajánlanám, hogy ezt a
bemondást használjuk kizáró céllal. Ezt
a szakemberek nagy többsége elfogadta.
Ennek eredményeként az alábbi sorozat
gémforsazá vált, hely tesitve az egykor
erős ugró választ:
1szán
'.treff
2káró/kőr/pikk 3treff/káró
Ez olyan licitsorozat kezdetét jelenti,
amelynek során igen finom információk
közlésére nyilik lehetőség Tegyük fel.
hogy az induló most 3 pikket mond.
Első viszonválasz 2 káró volt, tehát
tagadja a négyes pikkeL Most nyil
vánvaló, hogy segítséget ígér válaszoló
minor színében és jelzi a pikk színben
összpontosuló jelentős figurális erőt.
Ha a válaszoló minor színét emelné,
átlépne a 3 szánon, ami még a vonal
legjobb kontraktja lehet. Tipikus kéz:
*»AK3 » K 10 ♦ A 842 *. K1092
A fogások bősége folytán az induló
szlemre is gondolhat a válaszoló szí
nében. A pikk bemondással jelzi ere
jének elhelyezkedését és megteszi az
első lépést a szlem felé.
Eddig a közbeazóiáa nélküli licitsoro
zatokat vizsgáltuk. Igaz e az, hogy
minden beavatkozás megváltoztatja meg
közelítő módszerünket?
- Határozottan. A legtöbb invitáló so rozat eltűnik és átadjs a helyét a küz
dőim: licitnek. Ezen kívül nyertünk két
értékes fegyvert: a felüllicitet és a kont'á t A kontra talán a leginkább elha

nyagolt licit a küzdelmi helyzetben. Na
gyon gyakran hagyjuk az ellenfeleket
■ingyen' bukni, amikor pedig megkap
hatnák megérdemelt büntetésüket Per
sze, szívesen kontráznánk KB9S adu
val a licitáló mögött, de az ellenfelek
megtanulták, hogy nekünk ilyen jó adura
van szükségünk a kettes magasságú
kontrához, márpedig az ilyen elosztás
igen ritka. Általános elv: a válaszoló
8 pontos egyenletes elosztású kézzel
már kontrázik 3 jó aduval. Ha 4 jó
aduja van, lejebb szállíthatja a lapéról.
Néha az ellenfelek teljesíteni fogják a
felvételt, de hosszú távon csinos egyen
leg fog kialakulót
- Egyike a legrégibb bridzs-igszságoknak: ha az ellenfelek soha nem
teljesítenek ellened kontrázva, nem kont
rázol elég sűrűn. Mégis, tartózkodiál
az alacsony kontráktól, ha elosztásoa
lapod van. A közbeszóló nyilván rövid
a bosszú színedben és Így nem min
den magas lapod fog ütni... Ilyen kéz
zel a felvevőjáték többet ígér.
Kényszerítő-e, ha a közbeszólás
után a válaszoló új szint licitál?
- Nem. Ez küzdelmi licit és úgyszól
ván sohasem kényszerítő. Ha az Jen
fél nem szólt volna közbe, valószínűleg
leálltunk volna részirásban. A közbe
szólás után bemondod a színedet, várva
az induió passzát Ez nem záija ki az
indulót a további akcióból. Maximummal
és jó adusegitséggel a nemes-színben,
persze tehet gémisérletet. Jó minorral.
és maximummal, ha jól fogja az ellen
fél színét, megkísérelheti a 3 szánt.
Például:
Iszan 2pikk 3treff passz
után az induló
♦ AD7OB1095 ♦ KB9 + AK3
-al 3 szánt mond. Emlékezzél arra,
hogy nem kell feltétlenül licitálnod azért,
mert az ellenfelek közbeszóltak. Vagy
egy nagyon egészséges licit annak
közlésére, hogy kevés, vagy semmiféle
értékkel nem rendelkezünk: a passz.
Használd egészséggel!
Tartsd emlékezetedben, hogy nincs
lehetőséged partneredet a 3 szanra
invitálni közbeszólás után. Sok esetben
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2 szánt licitálnál, kérve az indulót, i.ogy
maximummal mondjon gémet Most rög
tön bemondod a gém et mert a 2 szán
csak küzdelmi licit volna, amire az in
duló köteles passzolni. Például:
* 953 * D7 ♦ 832 + AD1052
Mondj 3 szánt
Az esetek többségében a gém telje
síthető.
A közbeszólás megfosztott minket
attól, hogy a Stayman konvenció al
kalmazásával érdeklődjünk induló ne
mes színei iránt Fel kell tehát hagy
nunk a 4-4-es nemeaszin találkozás
keresésével?
- Biztos, hogy nem. Egyszerűen felül
licitáljuk az ellenfél szinét. Ez négyes
nemesszint kér az indulótól. Ezt jobb
gémforszként alkalmazni, mert egysze
rijén nem maradt elég a találkozás ke
resésére, ha ezt csak invitként alkal
mazzuk.
ÉSZAK KELET
DÉL NYUGAT
tszan
2káró
?
Azonos manshelyzetben mit licitál a
kővetkező lapokkal:
1 * 9 3 * D1042 ♦ B104 + KB75
2 * 9 3 * 87 ♦ B65 + AKB932
3*1083* K B 5 ♦ K72 * 9S62
4. * 93 * 87 «■ D84 + KB10432
5. * 9 3 * 7 ♦ D8532 + K7643
6. *KB95*A1083 ♦ 9 * DB54
7 . * 9 * KD10632 ♦ K4 + 9862
A válaszok:
1. 2 szán. Természetes, küzdelmi licit
A vonalon legalább 23 pont van, tehát
jó az esély a teljesítésre.
2. 3 szán. Lapunkban legalább 6 ütés
van, tehát mondjuk be a gémet Ne
felejtsük el, hogy a 3 trefl bemondá
sunk küzdelmi és nem kényszerítő volna.
3. Kontra. Van néhány jól ülő lapunk
és egyenletes elosztásunk. Ez a be
mondás ígért a legjobb eredményt
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4. 3 treff. Ezt akarjuk játszani, kivéve
ha partnerünk maximális és treff talál
kozással 3 szánt tud mondánk
5. Passz. Az ellenvonal bizonyára job
ban találkozna valamelyik nemeaszinben és a kontra hozzásegítené őket
ennek megtalálásához.
6. 3 káró. Felüllicit: nemes-szint kér.
A 3 szanra passzolunk.
7. 4 kör. Közbeszólás nélkül ugyanezt
mondanánk.
A beszélgetés megvilágította a Stay
man konvenció alapvető sajátságait
Szükségesnek látszik a világszerte di
vatban levő eltérésekkel és módosí
tásokkal foglalkoznt
Mi a véleménye a kétféle Staymanról? ( Ebben a 2 treff kérdező gyenge,
a 2 káróval kérdező pedig gémig akar
licitálni)
- Nem alkalmazom és nem is helyes
lem; két okból kifolyólag. Először is a
2 káró válasz jobban felhasználható.
Másodszor pedig a 2 treffnek nemkényszenlő használata sok informá
ciót ad az elienvonalnak. Ennek ellenére
hasznos lehet az átlagjátékos számára,
mivel ellenfelei nem lesznek képesek a
kapott információkat hasznosítani Ez
érdekes. Melyek a kétféle Stayman
hátrányai és gyengeségei?
- Ezt egy példával tudnám a legjob
ban megvilágítani Beliben mans el
len az alábbi lapot osztjuk magunknak:
* 82 * KB1Ú854 ♦ DB3 + 9 7
A licit:
passz
Iszan
passz 2treff
Ha a 2 treffnek nincs felső határa,
nem szólhatunk közbe. Ha azonban a
válaszoló maximuma 7 pont, nyugodtan
mondhatunk 2 kórt. Lapunkban van 5
ütés és partnerünk biztos hoz még
kettőt A konvenció tehát a legjobb el
lenfelek ellen mutatja a legtöbb gyenge
séget
Milyen célra kellene a 2 káró v á
laszt felhasználni?
- A nemeaszinü fogások megkérdezé
sére és a későbbiekben az induló kéz

egyéb értékeinek a kipuhatolására. (Az
erről szóló cikk megjelent a BRIDZS
ÉL ET 1969-es évfolyaméban. (A 2
káró válasz ezt jelenti: 'Péternek, la
pom ereje elegendő a gémhez, esetleg
többhöz is. Érdekelve vagyok egyik
vagy mindkét minor színben és van
némi elosztási értékem. Közöld, hogy
az erő hogyan helyezkedik el egyen
letes elosztású lapodban, hogy dönthessünk a szán gém és a minorszinü
gém között.*
- A 2 káró válasz követelményei:
- legalább 11 figurapont
- egy szingli vagy síkén
- legalább egy ötös minor szín, e se t
leg két hosszú minor
- érdektelenség induló nemesszinenek
hosszúságában.
Itt nincs hely a konvenció részletes
ismertetésére Nézzünk egy tipikus ese
tet:
NYUGAT
KELET
* ADB
Ok K105
ék DBT
ék K83
♦ D962
♦ AB10753
4- A62
+ 8
A 'standard* sorozat:
lszan
3káró
3szan
passz
Treff indulás után a 3 szán a káró
tapasszon múlik. Ugyanez kell a káró
szlemhez. A mi licitsorozaiunk:
lszan
2szan (a)

2káró
3káró (b)

"(a) fogás mindkét nemes-szinben
(b) káró szín. jelezve a rövidséget
a másik minorban. Ha Kelet nemesszinben volna rövid, 3 szánt mondott
volna, hiszen az induló jelezte a nemesszinek fogásait
A pár útban van a minorszinü gém,
esetleg a szlem felé. A legmagasabb
szintű bridzsben a 2 treff válasz né
gyes nemesszint Ígér.
- Ez merő naivitás volna A gyakor
lott játékos nem annyira óntelt, hogy
megmutassa lapjai az ellenfeleknek.

Miért követnénk el akkor ezt a hibát
bemondásainkkal? Tegyük fel, hogy 1
szánnál indulunk az alábbi kézzel:
0»AD64 ék KB85 ♦ A5 + P62

A 2 treff válaszra 2 pikket mondunk,
amit 3 szán követ A régi szép idők
hajnalán erre 4 kört mondtam. Ma már
passzolok, mert partnerem lapja lehet
a következő:
«* 73 *k 64 ♦ KDB1062 4> K9S
Csak feleresztett egy füstfelhőt - hátha
kedvező indulást kap. Megértem annak
az előnyét, hogy az ellenfeleket bizony
talanságban tartsuk, de nem kockáztatjuk
meg ezzel a 4-4-es szintalálkozás el
vesztését?
- Nem, mert mód van a másik nemeaszin felfedezésére. Ha a partnerem
tényleg érdekelve volt a kór színben,
hármas minor licitjével alkalmat ad ar
ra, hogy bemondja a másik nemesszint.
- Egyébként az egyes szininduiásra
adott 2 szán válasz után is keressük
a nemesszineket. Egyik mérkőzésünkön
egy érdekes játszma fordult elő: Vic
Mitchell 1 káróval indult és az én la
pom ez volt:
4*K92 é* KB105 ♦ A73 + D94
2 szánt mondtam és Vic 3-ra emelte.
Az indulónál volt a pikk ADB és a treff
K, tehát körrel indult Vic lapja ez volt:
** 85 é* a 832 ♦ KD65
A103
A káró el volt osztva a végjátékban
baloldali eltérnél szállította a tizedik ütést.
Ez a játszma számos érdekességgel
bír. Megengedhettem magamnak a 2 szán
választ, mert partnerem 3 treffel kér
dezhette volna a nemesszinek bosszú
ságát E lehetőség nélkül 1 kórt kellett
volna válaszolnom, a végső kontrakt
valószínűleg 4 körlett volna - bukassál.
Figyelemre méltó az a körülmény, hogy
partnerem nem kereste a kór találkozást
Kagalyoa betegség 4-4-es találkozással
mindig nemesszínben játszani Ha van
kilenc ütés. jobb a biztos gémet vá
lasztant Az olaszok példát mutattak
ezen a téren, mert sokszor 5-4-el is
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' rát adtunk volna a gyenge azan indu
lásra.
Mi a véleménye a 3 szán kontrájáról
olyan esetben. La a támadó vonalon
egyetlen szint sem licitáltak, pl. 1 azanpassz - 3szan - kontra?
- Ez a partnerek közötti megállapodás
kérdése. Milchellel ez pikk indulást kér.
másoknál treffet A lényeg az, hogy
hivásirányitó legyen - más célra nem
érdemes használnh
Ml a helyzet, ha volt a licit folyamán
Stayman 2 treff?
- Ilyenkor a végső kontra nyilván nem
kérhet treffet. lé indító kijátszás lehe
tőségének hiányában ezt káró indulás
kérésére alkalmazzuk.

szanzadnt játszanak. Rossz aduelosztás
sok nemesszinü gém halálát jelentette
már, pedig meg lett volna a 9 ütés
szanzaduban.
Ön bárki másnál több időt töltött a
szanzadu-licitálás elemzésével. Milyen
védekezést ajánl a Stayman szanzadn
ellen?
- Ez a szanzadn indulás erejétől függ.
Ha az ellenfelek ‘standard* szanzadnt
játszanak (1.5-18). azt ajánlom, hogy
a 2 treff kontrája jelentsen treff szint
Ha azonban gyenge szánt játszana,
más eljárásra van szükség. Hogy ki ne
maradjunk a licitből, azt javaslom, hogy
ilyenkor a 2 treff kontrája jelentsen
ugyanolyan lapot, amivel közvetlen kont-

ÖNKÉPZÖUÓR
IV.

1. Szinkezelés
9642
AK 8 7
Egy ütés kiadható. Hogyan játssza a
szint? Megoldás 10 pont
2. Felvevójáték
A.
♦
♦
♦
+

IC10 3
D832
AD 10 4
D7

♦
♦
♦
+

D
AD
B 10 764
KB9 73
4

É

224

A felvétel 4 kör. Nyugat a káró ket
tessel indul.
Ml a helyes felvevőjáték? Megoldás
20 pont.

B.
♦ A5
ép A 10 2
+ A K 654 3
+ 65
♦
«
♦
+•

10974
KDB
10 7
A IC72

A felvétel 3 szanzadu. Nyugat a 11es szabály szerint a pikk 6-ossal in
dul. Készítse el játéktervét!
A helyes megoldás 20 pont

c.
♦
qp
♦
+

pikket Dél üt a dámával, miután az
első pikkbe a bubit tette. Dél most a
káró bubit hívja és átüti a dámával,
majd körbeengedi az asztali kör 9-et,
Hogyan játssza az ellenjátékot és miért?
Megoldás 25 pont

A 82
DB 10 7
DB 7
K9 5

rf* DB6
K5
♦ K 10 62
4- A 10 84

MEGOLDÁSOK

A felvétel ismét 3 szanzadu. Nyugat
ezúttal is a 11-es szabályt erőlteti és a
pikk 5-öst helyezi az asztalra.
A felvevő, mindent megpróbálva, a
8- ast teszi az asztalról. Keiet fedi a
9- essel. Ebben a pillanatban a felve
vőt telefonhoz hívják, aki barátságos
mosollyal átnyújtja Önnek lapját, hogy
játszaná le ezt a terített partit, mig ő
telefonál, ön meggondolatlanul elvállalja
a megbízást, játékába az ellenfelek is
beleegyeznek, annál is inkább, mert Ön
csak most érkezett, nem láthatta az
ellenfelek lapjait és játéktudása is min
den bizonnyal alatta marad megbízójáé
nak, aki közismerten a klub legnagyobb
hiénája.
Nos, most bizonyíthat! Megoldás 25
pont.
3.

Ellenjáték

A licit:
DÉL •
2kőr+
3kőr
passz

NYUGAT
passz
passz
passz

ÉSZAK
2szan
4kőr
passz

KELET
passz
passz

+erős. egy menetre kényszerítő.
* 653
98
♦ AD
+ 10 87542
• 1098
*»AD3
♦ 10 874
4* 1393

É
Ny

Ön Ny helyén a pikk 10-sel indul.
Kelet út az ásszal, és visszahívja a

1. Világos, hogy csupán Kelet négyes
színe ellen védekezhetünk. Ha Kelet
nél DBlOx volt a jó játékos nem ússza
meg egy kiadóval, mert a helyes játék
az egyik magasfigura meghívása, és ha
Ny-tól valamelyik kőzépfigura esett, az
asztalról meghívjuk a szint és befogjuk
K maradék figuráját Ha K kicsit* Uesz.
impasszt adunk és nincs gond akkor*"
sem, ha ezt Nyugat meg tudja ülnt.njfíS:
az utolsó kintiévé lap esik.

2/a. Ny szinglivel indult nem kétsé
ges. A lopás megakadályozására meg
kell kísérelni az ellenfelek közlekedő sének lerombolását Pikk A-t és D-t
hívunk, utóbbit átültetjük az asztal kirá
lyával és a tízesre, ha K nem teszi a
bubit eldobjuk a kézi treflet
2/ b. Az indulás azt mutatja, hogy Ny nál nincs a hiányzó 3 pikk figura, és
valószínűleg négynél több pikkje van.
Beütünk a pikk A-szal, hogy blnkkolju k
a szint az ellenfeleknél, majd kis káról
hívunk a kézi tizes felé. Most már cs a k
abban a szerencsétlen helyzetben bukha
tunk, ha Ny kétszer fogja a kárót (né
gyes kárója van), és K-től a pikk ász
ban nem esett figura,
2/c. Mire a felvevő visszatér a tele
fontól, a parti is befejeződött Ön érez
hető elégtétellel hangjában jelenti az ered
ményt hogy szűrrel teljesített Rutinfela
dat volt - jegyzi meg szárazon a mes
ter. Minden gyermek - még mielőtt szo
batiszta lenne - megtanulja, hogy ilyen
esetekben az első pikket ki kell hagynt Ha nem ezt tesszük, csak a sze
rencsében bizhatunk, mert el kell talál
nunk, hogy melyik ász van Nyugatnál és
melyik K-nél. Ha az ászok közül vala
melyik K-nél volt bukhatatlan a parti,
Ny ötös pikkje ellenére - ha az első
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pikket kihagytok - fejezi be elemzését a
klub csillaga. Önnek pedig jogos a 25
pont.
3. Az adu kilencest az ásszal kell
megülni! A felvevő ezután a maradék
asztali átmenetét egy. újabb kör impasazra fogja felhasználni, ahelyett, hogy a jó
treff impaaszt adná meg. A felvevő lap
ja:
♦ KDB « KBlOxxx ♦ K B + AD

Eredmények:
100 pent 80-90 pont
60-75 pont
40-55 pent
0-35 pont

kiváló
- jó
- elég jó
- közepes
- gyenge
Dr. Kod Béni

LAPÉRfÉKESLÉS A LICIT ALAPJÁN
A figurák elhelyezkedésének még na
gyobb a jelentősége, ha partnerünk lap
járól már teljes képet kaptunk. Tegyük
fel - szélsőséges esetként -. hogy a li
cit során megtudtok partnerünk treff
sikánjáL Ha treffünk erős, lapunk érték
telenebb, ha viszont figuráink másutt
vannak, erejük sokkal nagyobb, mert
partner vesztő lapjait biztosan lefedi,
színének magasítását megkönnyítik stb.
Nézzük meg. hogy mit jelent ez szá
mokban kifejezve. Ha partner treffbői
sikán és feltételezzük, hogy a vonalon
jó adutalálkozás is van, akkor csupán
30 pontot kell öaszfigurapontként szá
mítanunk. Ha tehát 5 pontunk van treffben és 5 másutd ténylegesen az összfiguraerő egyhatodát tartjuk kezünkben,
mig. ha mind a tiz pontunk treffen kívül
van, az összeró egyharmada a miénk!
Hatalmas különbség!
Nézzünk egy példát:
ön lapja Ny helyén:
♦ AKxxx qp x xx ♦ Dxx *5* Ax
1 pikkel indul, partner 2 kárót válaszol.
A káró licit után nincs rossz lapunk,
majdnem 3 kárót lehetne mondani, dehát kőtelező a 2 pikk. Erre partner 3
treffet mond. Ön 3 kárót, a partner szí
nei közt választva. Partner most 4 pikk
re ugrik. A licitsorozat után világos,
hogy szlemre tör (szlemérdekeltség
nélkül a 2 pikkre egyszerűen 4 -et
mondott volna). Miután kárót, treffet és
pikket licitálj világos, hogy kórból szing226

(Folytatás)

i

Uje, esetleg sikánja van, tehát legalább
kiasziemet kell mondani.
Ha viszont azonos iiciimenet mellett
a lap:
^ K B 1 0 x x 4 P KD ♦

Dxx +

Dxx

Ugyancsak 13 figurapont ugyanolyan
káró segítség, a pikk szín sem rossz,
mégis a 4 pikkre passzolni kell. A kór
figurák értéktelenek. Még ha partnerünk
a kővetkező nagyon jó lapot hozza:
♦ Axxx kf i

♦ AKx xx + Axx

az esély a azlem elbukása mellett szól.
Ha tehát képet kaptunk partnerünk
lapjának jellegéről, hosszú és rörpd szí
neiről, lapunkat felértékeljük, ha figurá
ink partnerünk hosszú színeiben helyez
kednek el, ugyanakkor figuráink vesz
tenek értékükből, ha partnerünk rövid
színeiben vannak.
Néha nem tudjuk, hogy a partner hol
rövid, de tudjuk, hogy melyik szín vagy
színek érdekesek számára. Nézzük a
kővetkező gyakran előforduló helyzetet:
1pikk
2pikk
3káró
?
Az inditó három káró licitje megfelel
3 pikk licitnek (mely kéri a válaszolót,
hogy maximális emeléssel mondjon
4-et minimummal passzoljon a három
pikkre), de emellett általánosan elfoga
dottan azt is jelzi, hogy a válaszoló
káró figurái értékesek lennének a gém
felvételnél. (A bridzsezők egy viszony -

lag kiaebb csoportja, ide értre a szer
zőt is, ebben a licitmenetben a 3 kárót
rövid színként licitálja, kérve a part
nert hogy mondjon gémet ba nincs
káró figurája. )
Nos, nézzünk két példát a válaszoló
lapjára az idézett licitmenet után:
1. ♦ Kxxx ép xix ♦ KBx + xxx
2. ♦
xxx ♦ x x x + KBx
Az első lappal nyilvánvaló licit a
4 pikk. A lap minimális minden te
kintetben, de a figurák az inditó színei
ben helyezkednek el. A második lappal
bárom pikk leintéat kell adni.
Ha az inditó lapja:
♦ ADxxx ♦ Ax ♦ ADxx J|> xx
az első lappal a 4 pikk csak nagyon
szerencséden körülmények között bu
kik, a második lappal viszont még a
bárom pikk teljeailéséért is jócskán
meg kell izzadni
Tegyük fel, hogy az ön lapja:
♦ DIOxxx 90 x + AKDx ♦ Axx
1 pikkes indulását partner 2 pikkre
emeli. A lap megéri a géminviiet Mit
licitál most? 3 kárót semmiképpen. Ne
héz elképzelni hogy a partner káró
felszerelésének ismerete lenne most a
legfontosabb. A korrekt licit a 3 treff,
mert azt a szint kell mondania, ahol
segítségre szorul. Emlékezzünk csak
partnerünk lapjára:
00 Kxxx 90 xxx ♦ xxx ♦ KBx
Partner (korrekt módon) visszauta
sítja a hárem káró géminvitek de né
gyet mund a három treffre.
Szakítsuk meg a lapértékelésről folyó
vitánkat a következő tanulság össze
foglalására:
Ha lehetséges, támogassuk partne
rünk lapértékelését azzal, hogy azt a
szint licitáljuk, amelyben esetleges fi
gurái értékesek lesznek. Sok esetben
partnerünk külön jelzése nélkül is tud
juk, hogy milyen szín vagy színek ér
deklik. Íme a következő licitmenet:
"''Ezt a nálunk Káplán néven elterjedi
konvenciót a nemzetközi irodalom «Short
suti game try'-nak, azaz rövid szinü
gém kísérletnek nevezi.

NYUGAT
lkáró
3pikk

KELET
1pikk

Ebben a licitmenetben világos, hogy
partnerünknek először nem az volt a
célja, hogy figuráinak elhelyezkedését
közölje, a licitmenet alapján mégis tud
juk. hogy káró figuráinknak a lapérté
kelés szempontjából döntő a jelentősége.
A fenti licitmenetnél lapunk Kelet
helyén:
♦ AOlOxx 90 xx ♦ xxx + KBx
Négy pikk licitünk gondtalan.
Mig, ha lapunk ugyanilyen licitmenet
mellett:
♦ ADlOxx ♦ xx ♦ KBx + xxx
a négy káró szlemkísértet kötelező!
Tegyük fel. hogy az inditó lapja az
alábbi:
♦ Kxxx 90 x ♦ ADxxx <4* Axx
A lap az ugró pikk-licit alsó zónája,
a kis szlem teljesítési esélye mégis
9:1.
Viszont, ha az első Kelet lapját terít
jük az asztalra, még a négy pikk is
megbukhat ha minden rosszul fekszik.
(Észak üti a kór indulást, és treffet
bont; a minor impasszok rosszul ülnek.)
Remélhetőleg az olvasó itt már kezdi
látni, hogy a pontszámítás nem minden.
Nézzünk másik példát a figurák elhe lyezkedésének következtetésszerü érté
kelésére.:
ön Kelet helyén a kővetkező lapot
tartja kezében:
♦ xxx 90 Kxx ♦ xxx + xxxx
Tetszik? Ha partnere pikk színben
erősen biztatja gémre, bemondja? A
válasz: ez a licitmenettől függ.
A változatosság kedvéért ezúttal néz
zünk két különböző licitmenetet ugyan
ezzel a lappal.
Első licitmenet:
DÉL
NYUGAT ÉSZAK KELET
lkáró kontra
2káró
passz
passz
3pikk
passz
?
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Második licitmenet:
lkór
kontra
2k6r
passz 3pikk
passz

passz
?

Mindkét esetben partner majdnem
önállóan gémerós lapot jelez és kéri
Ont. hogy minimális segítséggel is
mondjon gémet. Az első licitmenetben
a négy pikket be kell mondani. A kér
király értékes lesz partnere lapjához,
mert nagyon valószínűtlen, hogy az el
lenfeleknek legalább 9 kötjük legyen,
amikor is partnerünk szingli kérje miatt
királyunk nem sokat ér.
A második licitmenetnél a király
majdnem semmit sem ér, nemcsak
partnerünk valószínű szlnglije miatt.

banem mert királyunk az inditó színe
alatt fekszik. (Három szán lehet s
nyertes licit, ha partnernek valami ilyes
mi a lapja:
♦ A KDBxx ép x ♦ ADx 4» AlOx
Az ellenfelek valószínűleg körrel in
dulnak, de káró impasszal teljesíthe
tünk akkor is, ha nem ez történik.
Mégis, mindent figyelembe véve a há
rom szán kockázatos, mert nincs ga
rancia arra, hogy partner- pikkje zárt,
amikor is a kér indulás majdnem biz
tosan buktatja a felvételt. Tehát a passzt
ajánljak, de semmi esetre sem a négy
pikket.)
(Folytatjuk) Dr_ fCeil Béni
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A Budapesti Bridzs Egyesület 1972. JANUÁR 20-ÁN. CSÜTÖRTÖKÖN
18 ÓRAKOR tartja évi rendes KÖZGYŰLÉSÉT a Kőris u. 22. alatti verseny terem ben.
Tárgysorozat:
1. Beszámoló az Egyesület 1971. évi működéséről.
2. Az ellenőrző bizottság jelentése.
3. Határozathozatal a beszámoló és a zárszámadás elfogadása,
valamint a vezetőség felmentése tárgyában.
4. Az 1972. évi vezetőség megválasztása.
5. Az 1972. évi munkaterv és költségvetés megállapítása.
6. Esetleges indítványok.
A közgyűlés határozatképtelen, ha a tagok legalább ötven százaléka nincs Je
len. Határozatképtelenség esetén az újabb közgyűlést
1972. JANUÁR 27-ÉN. CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRAKOR
a fenti helyen éa az eredeti tárgysorozattal tartjuk meg.
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