Konvence Drury

Zpracoval Vladimír Nulíček
podle materiálů z několika webových zdrojů

Douglas Drury (1914-1967) byl americký a kanadský bridžista (část života prožil v Kalifornii, část
v Torontu), lektor, majitel bridžového klubu a člen komise ACBL pro dražební systémy a konvence.
Konvence Drury byla poprvé popsána v r. 1957 v časopise Bridge World jeho stálým bridžovým partnerem Erikem Murraym. Traduje se, že právě obliba Erika Murrayho zahajovat na třetím místě s podlimitními listy vedla Douga Druryho k tomu, že vymyslel tuto dnes tak oblíbenou konvenci.
Konvence Drury (2 ev. i 2) se používá po zahájení partnera 1 v drahé na třetím resp. čtvrtém
místě. Slibuje minimálně třílistý fit v barvě zahájení a sílu na výzvu do hry.
Výhodou této konvence je zejména to, že na třetím ev. i čtvrtém místě lze s drahým pětilistem zahajovat na podlimitní list, s nímž byste nezahájili na prvním nebo druhém místě, protože jste ev. schopni se v dražbě zastavit na druhém stupni, i když má partner list na výzvu (s fitem). Bez použití Drury
vás dražba může zavést o stupeň výše než je optimum a bude „potrestáni“ za své agresívní zahájení
tím, že spadnete ze tří v drahé. Nebo bude naopak partner příliš konzervativní a bude počítat s tím,
že jste mohli zahájit slaběji, a s listem, s nímž by normálně dal výzvu, řekne pouze dva v drahé a nevydražíte manši. Tyto problémy za vás konvence Drury vyřeší.
Poznámka:
Slabší (podlimitní) zahájení na třetím místě zejména v drahé barvě se dnes stává běžným stylem. Pomůže vám to často v soutěžní dražbě nalézt svůj optimální závazek nebo ztížíte soupeřům cestu
k jejich optimální dražbě. Měli byste mít samozřejmě mít ve své konvenční kartě poznámku o tom,
jaký je váš styl dražby na třetím (ev. čtvrtém) místě. Partner by měl rovněž počítat s tím, že vaše zahájení na třetím místě nemusí být tak silné, jako na zahájení na prvním nebo druhém místě, a zejména
by neměl být příliš agresívní v ev. kontrování závazku soupeřů.
Co se týče zahájení na čtvrtém místě, zde už byste měli být obezřetnější a počítat s tím, že pokud
zahájíte s podlimitním listem, můžete dražbu otevřít svým protivníkům. Máte-li např. 10-11 HCP na
čtvrtém místě a nikdo nezahájil dražbu, můžete počítat s tím, že body jsou kolem stolu rozděleny
rovnoměrně a jak vaše linka, tak i linka soupeřů má kolem 20 HCP ( 2 body). Protože nejvyšší barva
jsou piky a v ní hrozí, že vás nejspíš soupeři mohou ev. předražit, je dobré brát v potaz i počet piků ve
vašem listě na čtvrtém místě. K tomu vám může orientačně posloužit pravidlo patnácti (Rule of 15).
Přičtěte si ke svým figurovým bodům počet piků, a když vám vyjde15 a více, zahajte, jinak pasujte.
Příklad:
10 9  K 7 3 2  A J 9 5 4  K 6 2

A 9 7 6 2  6 3  A Q 9 8  10 2

I když druhý list má pouze 10 HCP, s takovým listem zahajte, zatímco s prvním listem na čtvrtém místě pasujte.
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S jakým listem použít Drury?
List vhodný k použití konvence Drury je obvykle definován takto: máte alespoň třílistý fit v drahé barvě zahájení a list silnější než na hlášku 2 v barvě zahájení, tj. v zásadě list na výzvu (cca 9-11 bodů
včetně započtení rozlohy, počítáte-li ztrátové zdvihy, pak cca 8 ZZ)
Toto je pár příkladů, kdy po zahájení partnera 1 v drahé použít konvenci Drury:
po zahájení 1:

po zahájení 1:

Klasické Drury
pas
2

1
???
2 = podlimitní zahájení
2 = běžné zahájení, ale minimum (cca 12-13), pasovatelné
2NT = pokud nehrajete zahájení 1NT s drahým pětilistem, pak 5332 a 15-17 FB
nová barva = v zásadě přirozená nebo seminaturální (koncentrace hodnot), rezerva, GF, zájem o slem
3 = blok s šestilistem, podlimitní zahájení
4 = proti výzvě mám na celou hru, bez zájmu o slem
skok v nové barvě = krátkost. GF, zájem o slem

Výjimku tvoří dražba:
pas
2

1
2

S rozlohou 54 na drahých je dobré ukázat tuto rozlohu i s minimálním listem (nikoli podlimitním), máli partner čtyřlist srdcový a jen třílist pikový, je často lepší hrát závazek na fit 4-4 než 5-3 (pětilistá
barva může sloužit k odhozům ztrátových karet ve zbylých barvách).
Příklad 1
(1) Drury
(2) podlimitní zahájení
(3) do pasu
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Příklad 2
(1) Drury
(2) normální zahájení (12-14)
(3) výzva, žádost o doplnění v kárech
(4) mám rezervu a super doplnění

Drury v soutěžní dražbě
Pokud je zahájení 1 v drahé kontrováno (nebo 1 srdce předraženo 1 pikem), může být hláška 2 stále
použita ve smyslu Drury – je třeba to mít ale s partnerem dohodnuto, v soutěžní dražbě by se někdy
mohla hodit i přirozená hláška 2.

Pokud je kontrována hláška 2, pak odpovědi na Drury platí, pokud je hláška 2 předražena, pak
nelze použít odpovědi na Drury, lze mít ale např. dohodu o „stolen bids“

V prvním případě hláška 2 opět znamená
podlimitní zahájení (pas by byl silnější).

Ve druhém případě je kontra „stolen bid“, tj.
chtěl jsem dražit 2.
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Reverse Drury
Tato dnes oblíbená varianta konvence Drury spočívá v přehozeném významu hlášek 2 a 2 v drahé
barvě zahájení, což je nejslabší odpověď.
Výhodou této varianty Drury je, že hlášce 2 zahajitele ve smyslu, mám primérní, ale minimální zahájení, může partner použít např. toto schéma hlášek:
pas
2
???

1
2

2
2NT
3

mám minimální list, pokud nemáš super maximin, pasuj
mám maximální list s tříistým fitem
rezerva, žádost o doplnění

Příklad 3:
(1) Drury
(2) minimální (podlimitní list)

Příklad 4:
(1) Drury
(2) minimum normálního zahájení (12-14)
(3) žádost o doplnění v trefech
(4) mám rezervu a doplnění
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2-way Reverse Drury
Tato varianta Drury používá jako konvenční zfitování s listy silnými na invit do hry dvě hlášky:



2 s přesně třílistým fitem
2 s minimálně čtyřlistým fitem

Síla fitu může být pro zahajitele rozhodujícím faktorem ocenění listu.
Na dotaz 2 draží zahajitel obdobně jako na Reverse Drury, na dotaz 2 odpovídá se slabým listem
rovněž 2 v barvě zahájení, jakákoli jiná hláška slibuje rezervu a je (semi)naturální (hledání doplnění).
Opět po zahájení 1 potom rebid 2 slibuje čistě rozlohu 54 bez toho, že by to znamenalo dobré
zahájení (tedy i s podlimitním zahájením je dobré rozlohu 54 na drahých ukázat, je možno následně
hrát podlimitní manši se dvěma dobrými fity).
Příklad 5:

(1) Drury s přesně třílistým fitem
(2) minimum zahájení

Příklad 6:
(1) Drury se čtyřlistým fitem
(2) dobré zahájení, koncentrace bodů v trefech
(3) v trefech mám doplnění
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Související dražba
Pokud používáte konvenci Drury, pak nemáte k dispozici přirozené hlášky 2 resp. i 2, pokud dražíte 2-way Drury. Toto lze řešit několika způsoby:



využít nyní volné hlášky 3 (pokud např. máte v systému Bergen Raises, pak se vám tyto
hlášky nyní uvolňují, protože použijte 2 resp. 2).
hrát forsující hlášku 1NT, pak s dlouhou levnou barvou lze použít tuto hlášku

Dále je nutno vzít v úvahu, že při použití konvence Drury není nutno používat ostatní konvence, slibující fit a výzvu. Tyto hlášky lze použít jiným způsobem, např. takto:



hlášku 2NT např. jako přirozenou nebo s fitem a speciálním listem (např. 4+ listý fit a krátkost
vedle)
hlášky 3 v levné buď jako přirozené – viz výše – nebo jako konvenci barva + fii

Pozor na to, pokud si dohodnete s partnerem konvenci Drury, je třeba si dávat pozor na to, že vy nebo
partner je po pasu a že se tedy mění význam některých hlášek. Řada bridžových lektorů upozorňuje na
to, že konvence Drury (a související dražba) se často zapomíná právě z toho důvodu, že si neuvědomíte, že vy nebo partner je po předchozím pasu.
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