Kurz pro pokročilé juniory

© Vladimír Nulíček
vnulicek@gmail.com

Dražební kvíz – soutěžní dražba
Připraveno podle kvízu Larryho Cohena

Ve všech těchto rozdáních jsou obě linky v první hře. Do zahájení vašeho partnera soupeř zasáhl hláškou na druhém stupni (v pořadí nebo skokem). Co budete dražit z pozice S?
Rozdání 1

Zahájení 1 tref je lepší levná (3+ trefový). Zásah E 2 je blokující
(šestlist srdcový, cca 5-10 FB).
Správná odpověď: Kontra
Vaší první snahou je ukázat čtyřlist v nedražené drahé barvě (pikách),
což učiníte právě hláškou kontra (hláška 2 piky by slibovala pětilist a
byla by pasovatelná1). Trefový fit ev. NT závazek lze nalézt v další
dražbě.
Pokud např. na vaše kontra partner zadraží 3 kára, budete pokračovat 3 srdci – dotaz na držení srdcové. Pokud partner nedrží srdce, pak
bude nejspíš nejlepším závazkem 5 trefů, ev. 4 piky na sedm trumfů.

Rozdání 2

Správná odpověď: 3
Tato hláška slibuje fit srdcový (3+) a alespoň invit. Začněte touto
hláškou, abyste ukázal fit v barvě zahájení partnera, následně můžete ev. prozkoumat možnosti slemu.
Hláška 3 by sice rovněž forsovala do hry, ale pozdější sfitování
srdcí by již znamenalo pouze semifit (dubl srdcový). Rovněž hláška
4 není vhodná, protože vylučuje možnost prozkoumání slemových
možností.

1

Je potřeba mít dohodnuto, zda hlášky na druhém stupni, tzv. „free-bidy“, jsou pasovatelné, nebo nikoliv, obě
varianty jsou možné a obě se v praxi používají.
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Rozdání 3

Hláška 2 soupeře je opět blokující (šestilist, podprimérní).
Správná odpověď: 3
Dražte přirozeně svou dobrou károvou barvu, tato hláška je forsující.
Máte jen jedno držení pikové, není zatím důvod spěchat s hláškou
3NT – možnost tohoto závazku je pořád otevřená, je ale možné, že
partner má krátkost pikovou a např. šestilist srdcový nebo dobrý fit
kárový, potom barevný závazek v srdcích nebo kárech bude výrazně
lepší než závazek 3NT. Pokud zadražíte rovnou 3NT, pak tuto možnost
v podstatě vyloučíte.

Rozdání 4

Správná odpověď: 2NT
Pokud nemáte domluveno, že hláška 2NT slibuje fit, pak máte k dispozici tuto nejpopisnější hlášku. Máte dobré držení srdcové (nejspíše
dvě zádrže) a sílu na výzvu.
Pokud byste měli domluveno, že 2NT jsou se srdcovým fitem (tam je
ale možno použít hlášku 2), pak byste se museli rozhodnout mezi
forsující hláškou 3 a negativním kontrem.

Rozdání 5

Správná odpověď: 3
Máte-li fit, pak preferujte tuto informaci před ostatními. Hláškou 3
sdělíte partnerovi, že máte list s 3+fitem a alespoň výzvou. Máte 7
ZZ, takže a zřejmě i dobře posazené figury v krátkých barvách, proto
ev. dodražte celou hru, pokud tak neučiní přímo partner.
Pokud byste zvolili hlášku 3, pak by vaše dražba piků v dalším kole
dražby slibovala pouze dubl figuru (např. oprava ze 3 do 3).
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Rozdání 6

Správná odpověď: 3
Máte bodově slabý list s dobrým fitem srdcovým. Hláška 3
přesně vystihuje takový typ listu. Je pravděpodobné, že soupeři mají pikový fit a dražbou skokem na třetí stupeň jim nalezení správného závazku ztížíte. Bude-li silný nebo výrazně rozlohový váš partner, může zadražit 4, pokud máte např. ještě
fit a hodnoty v kárech, může být tento závazek ke splnění nebo
dobrou obranou proti pikovému závazku soupeřů (a možná se vyplatí i obětní dražba 5 proti 4 soupeřů) –
rozhodnutí už nechte na svém partnerovi, vy jste mu svou hláškou ukázal svůj typ listu.

Rozdání 7

Správná odpověď: pas
Máte 9 FB, ale misfit v barvě zahájení a délku v barvě zásahu
soupeře. Na hlášku 2NT máte málo, navíc to vypadá na misfitový typ listu, což je vždy při sehrávání NT závazku problém.
Raději byste bránili 2 trefy s kontrem, proto pasujte a počkejte si na ev. reopen kontra partnera – to samozřejmě zapasujete. Bude-li partner dražit 2, zapasujte navzdory svým
9 bodům – rozdání je misfitové. Pokud partner reopnuje 2, zvyšte na 3, ukážete tím fit a pokus o závazek 3NT,
tedy zhruba takový typ listu, který držíte a s nímž jste nechtěli dražit 2NT v prvním kole dražby.
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