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Rozdání na tento týden
26. 7. - 1. 8. 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

Po zahájení E 1 sehráváte závazek 4 z ruky S.
W vynáší desítku pikovou.
Jak budete sehrávat a proč?

Výnos raději vezměte hned esem, není vyloučeno, že E má šestilist pikový a W by mohl ev. dostat dva pikové
snapy – jeden hned, to by vám sice odsnapl jen ztrátový zdvih, ale následně by mohl dostat ještě další snap
poté, co se E dostane do zdvihu na srdcové eso, a to by vám už odsnapl pikové eso.
U každého rozdání, které na první pohled vypadá bezpečně, byste se měli vždy zamyslet nad tím, co vám
v daném rozdání hrozí. Kromě dvou piků (jeden ztrátový pik byste sice mohli odhodit na kára, ale to nestihnete, protože půjdete esem srdcovým ze zdvihu) odevzdáte ještě určitě eso srdcové. Nesmíte odevzdat dva
srdcové zdvihy.
Po vzetí prvního zdvihu zahrajte srdce do ruky. Dejme tomu, že E propustí a váš král vezme zdvih. Pokud
nyní zahrajete srdce k dámě a W bude mít třílist srdcový, pak E stáhne dva pikové zdvihy a dalším pikem
vypromuje zdvih trumfový svému partnerovi.
Jedním možným řešením by bylo samozřejmě uhodnout situaci v srdcích a zahrát v druhém kole srdcí malou
z obou stran – to je ale hodně „kamikadze“ sehrávka, pokud bude mít E třílist srdcový, pak odevzdáte dobrovolně dva srdcové zdvihy.
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Jiným možným řešením je zahrát káro na stůl ke králi a hrát další srdce ze stolu. I to je ale nebezpečné,
pokud např. jsou kára 2-2, tak E vezme esem, stáhne dva piky a W na druhý pik shodí káro a následně
dostane kárový snap.
Správnou sehrávkou, která vás ochrání před třílistem srdcovým v ruce W je zahrát ve třetím zdvihu srdcového kluka z ruky. Když nyní vezme zdvih E na druhé eso, nebude moci druhý srdcový zdvih partnerovi vypracovat, protože na stole budete mít dámu srdcovou, kterou můžete přesnapnout.
Pokud by měl W čtyřlist srdcový a E singl eso, pak promoci nezabráníte, ale jinak jste pro splnění udělali
maximum.

CELÉ ROZDÁNÍ

NOVÉ ZADÁNÍ
W vynáší pikovou šestku do barvy svého partnera,
ten pokrývá vašeho kluka dámou.
Jak budete sehrávat a proč?
O své odpovědi se můžete podělit s ostatními na
tomto online formuláři.
Správné řešení spolu se seznamem úspěšných řešitelů zveřejním za týden.

