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Rozdání na tento týden
31.5.– 6. 6. 2021

Další rozdání ze série „Rozdání na tento týden“. Každý týden připravím jedno zajímavé rozdání na sehrávku,
obranu nebo dražbu. Řešení můžete psát do připraveného online formuláře. Následující týden vždy zveřejním
řešení z minulého týdne a zároveň zadání dalšího rozdání.

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO TÝDNE
Sehráváte 3 po této soutěžní dražbě. 1W je
přirozené, slibující alespoň čtyřlist v nepravidelné
rozloze (tj. 4441) nebo pětilist (5332 na kárech není
vyloučeno). Jeho kontra ve druhém kole bylo
„support double“, slibující přesně třílist srdcový
(povinná hláška s třílistem srdcovým neslibující
rezervu).
W vynesl eso a krále kárového, E do druhého kola
kár zahodil čtyřku pikovou. W pokračuje károvou
devítkou – ze stolu desítka, E snapuje a vynáší
dámu srdcovou, berete esem. Jak budete dál
sehrávat?

Již jste odevzdal tři zdvihy a určitě odevzdáte ještě jeden zdvih srdcový – jedno srdce si budete moci po
vytrumfování odhodit na dámu károvou. Nesmíte ale odevzdat trefový zdvih. Jak budete rozehrávat trefy?
Klíčem je rozloha karet u obránců. W ukázal 5 kár a 3 srdce, dělení těchto barev je jasné. Jaká je situace
v pikách?
Chybí vám celkem osm piků a ty jsou zcela jistě rozloženy 4-4. Kdyby měl W pětilist pikový, zahájil by 1
pik, kdyby měl E pět piků a čtyři srdce, dražil by 1, nikoli 1. Máte tedy kompletní informaci o rozlohách:
W měl 4-3-5-1, E tedy 4-4-1-4. Zahrajte tedy tref do krále a trefovou devítku (potřebujete zůstat na stole
pro další impas a eso pikové budete potřebovat později jako vstup ke kárové dámě). Pokud E nepokryje,
propusťte, W podle očekávání nepřizná. Zahrajte další tref do kluka a trefové eso. Nyní pik do esa a na dámu
károvou shodíte jedno ztrátové srdce.
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Celé rozdání:

NOVÉ ZADÁNÍ
Po zahájení 1 N použil hlášku 2 jako GF
nevylučující fit srdcový. S zadražil svoji druhou
barvu (piky) a N následně silně zfitoval srdce
hláškou 3. Další hlášky (3, 4. 4) byly cuebidy, 4NT RKCB na srdce, 5 dvě z pěti klíčových
figura + dáma srdcová.
W vynesl desítku károvou (výnosy standardní) –
berete esem na stole. Jak budete dále sehrávat?
Řešení můžete poslat pomocí tohoto online
formuláře

