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ששוחקה במועדון בירושלים. מספר אבי:"   (IMP - ב) היד הבאה הובאה ע"י אבי רוזנטל ולקוחה מתחרות ברומטר

היו שלושה בתחרות  !  IMPS 100 -ברידג' הוא משחק של חלוקות ולא של נקודות. על היד הזו הרווחתי למעלה מ 

שביצע אותו. לצורך הביצוע זכיתי בידי   נקודות. אני הייתי היחידי 5כשברשותם יד עם  Slam שחקנים בלבד שהכריזו

 :"נקודות בלבד בשבע לקיחות. אני ישבתי בצפון 5שבה 

 

 

 :אבי המשיך בתיאור

 עשויים להימנע מניסיון לחפש בצפון. שחקנים ממוצעים,  מפוקפק עם יד כמו שלי  Slam לא רבים ינסו להכריז"
Slam  הנחתי שיש לו את כל קלפי המפתח והכרזתי   5  נקודות(. כששותפי הכריז 25-27 -ספירת נקודות )כ   בגלל

6NTT . כמוכן הנחתי שסדרת הקלאב שלי היא פוטנציאל להרבה לקיחות". 

 -  והמשיך בהארט נמוך לעבר ה  A - וזכה בלקיחה. כעת משך את ה Q - מזרח הוביל בספייד. אבי שיחק את ה
J  . מערב זכה באמצעות ה - Q   ה -והמשיך עם ספייד נוסף אל הJ של שותפו וה - A  שבדומם. אבי המשיך עם

 .תבע את יתר הלקיחות – K - על ה  Q  - שבידו וכשנפלה ה  J – הארט אל ה

מצידי על ההכרזה. ברידג' הוא אכן משחק של חלוקות ולא של מצטער, אבל אין פירגון  -אז עם כל הכבוד על הביצוע 

נקודות אבל התוצאה שהתקבלה על היד הנ"ל נובעת במקרה זה רק ממזל. ההכרזה והחוזה הסופי גרועים במיוחד: צריך 

 –נופלת )פחות מ  Q – ( וגם שה50%( וגם שהעקיפה בהארט מצליחה )50%לקוות שהעקיפה בספייד מצליחה )

40%) . 
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0.1=0.5X0.5X0.4  הצלחה. ואפילו אם כל אלה מתקיימים עדיין נופלים בהובלה בדאימונד 10% –כלומר פחות מ.. 

 ..פעמים 6קל לראות שאם קלפי היריב היו הפוכים, הכרוז היה נופל 

חקן אז לסיכום: הימור יכול להצליח לפעמים ולהניב תוצאה טובה. אבל ביתר הפעמים התוצאה תהיה קטסטרופלית. ש

טוב יודע להעריך האם חלוקת ידו מספיקה לחוזה גבוה יותר או האם להסתפק במועט. וסוד נוסף: השחקנים הטובים 

באמת משיגים את תוצאותיהם מכך שהם ממעטים לקבל תוצאות רעות, כלומר ראש וראשונה מכריזים את החוזים 

 ...הנכונים. כל היתר הוא בונוס של משחקם הטוב

 אורן לידור

 


