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Rozdání na tento týden
9. - 15. 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

Sehráváte 3NT z ruky jihu po výnosu pětkou pikovou (soupeři vynášejí čtvrtou shora). Jaká je nejlepší sehrávka pro splnění tohoto závazku?

Máte osm zdvihů shora a naději na devátý buď v trefech nebo srdcích.
Máte dostatek zádrží v pikách i kárech na to, abyste zahráli malý tref z obou stran a následně eventuelně
trefový expas. Pokud nebudou trefy 3-1 s esem u W, máte bez problémů splněno (a dokonce s několika
nadzvihy). Pokud tato šance nevyjde, pak můžete ještě zkusit srdcový impas.
Další šancí je srdcová barva. Můžete zkusit srdcový impas a pokud nesedí, pak vám stačí dělení srdcí 4-2.
Když nevyjde ani tato šance, pořád budete mít v záloze trefový expas.
Existuje ale ještě větší šance na splnění, která je téměř stoprocentní. Zahrajte srdce k devítce ruky. Když
vezme W dámou nebo E naskočí desítkou nebo dámou, máte splněno. Pokud W vezme desítkou, můžete
následně zahrát srdcový impas. Jediný případ, kdy vám tato sehrávka nepřinese tři srdcové zdvihy je singl
desítka u W. V tom případě se budete muset pokusit o trefový expas.
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CELÉ ROZDÁNÍ
V našem případě E vezme druhý zdvih desítkou a
vrátí pik do vašeho esa. Nyní zahrajte devítku srdcovou, kterou E vezme dámou. Vezměte další pik králem, přejděte a stůl esem károvým a odehrajte tři
srdcové zdvihy.
Všimněte si, že ostatní varianty sehrávky v tomto případě selžou.

NOVÉ ZADÁNÍ
Partner vynáší srdcovou trojku, berete zdvih esem.
Jak budete pokračovat v obraně?
Podělte se o své řešení prostřednictvím tohoto online formuláře.
Seznam úspěšných řešitelů spolu se správným řešením zveřejním příští týden.

