ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
מאי 2013
גיליון 117

♣♥♠♦

5/8/2013 1:03:05 AM

may.indd 1

may.indd 2

5/8/2013 1:03:11 AM

תוכן
לומדים ברידג‘

לשחקן המתקדם

תחרויות
שונות

פרפראות

4

דבר ועד העמותה  -מודי קניגסברג

6
7
9
10
11
14
15
16
18

שפר את הכרזתך  -רם סופר
היזהר מחיתוכים!  -רם סופר
הכרזות התערבות  -רם סופר
כיסוי תמונה עם תמונה  -קובי שחר
עקיפות – הלכה למעשה  -חיים קלר
שחק יחד עם מוטי  -מוטי גלברד
יד החודש  -יוסי אנגל
הכרזות סלם  -אפרים בריפמן
קריאת ידי המתנגדים  -חיים קלר

19

לחשוב נכון בהגנה  -רם סופר

22

גביע  NECגביע  Yeh Brosביפן  -רם סופר

27

ישראלים ביפן  -מודי קניגסברג

28

אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום  -רם סופר

30

מועדון החודש  -רם סופר

32

פינת החוק  -אילן שזיפי

34

בחירת קלף ההובלה  -אפרים בריפמן

34

בעיה בקלפים פתוחים  -חיים קלר

36

בחן את עצמך  -קובי שחר

49

דפי ההתאגדות  -אוריה מאיר ,אילן שזיפי

55

מערכת:
מו“ל :הוצאת רותם הפקות בע“מ
טל 077-3330775 .פקס03-5717007 :
גד רוזמרין
עורך אחראי:
gadi@rotemltd.co.il
עורכת:

מטילדה פופלילוב

עיצוב וגרפיקה :לילו פופלילוב
עורך לשוני:

רם סופר

עריכה ופיקוח:

גלעד אופיר

5/8/2013 1:03:13 AM

Brian Zietman – IMPs at the Festival

עורכי מדורים:
לומדים ברידג‘ :מוטי גלברד
לשחקן המתקדם :אפרים בריפמן
סיקור תחרויות :רם סופר
דפי ההתאגדות :אוריה מאיר ,אילן שזיפי
אילן שזיפי
צלם:
רוית ברינגס
מנהלת מדיה:
 ravit@rotemltd.co.ilנייד050-9430111 :
חני חיימוב
רכש מודעות:
ניידhani@rotemltd.co.il ,050-8430108 :
© כל הזכויות שמורות למו“ל
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
ההתאגדות הישראלית לברידג‘
03-9794862

מאי  2013גיליון 117

may.indd 3

דבר ועד העמותה
שלום חברים,
אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום הסתיימה בחודש אפריל .ברכות לזוכים במקום הראשון  -יוסי רול
ואילן ברקת ,במקום השני  -גרינבאום לאוניד ומילשטיין דימטרי ובמקום השלישי  -רון פכטמן וסיגל
מליאנה.
בשלושת התחרויות הסימולטניות האחרונות ,הנהגנו שיטת חישוב חדשה שמטרתה לעשות יותר צדק ספורטיבי ולאפשר חלוקה גדולה
יותר של נק‘ אמן גם לשחקנים המנוסים פחות .אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ועל הסבלנות שגיליתם.
החודש תחל אליפות ישראל הפתוחה לזוגות בשיטת  IMPולאחריה תחל אליפות ישראל לנשים ולסניורים .בחודש יולי נמשיך במסורת
של תחרות גביע הנפילים היוקרתית ,שתתקיים בגני התערוכה וכמו כן ,נקיים יום עיון בנושא תוכנת חישובים דור ב‘ ,שלאחריה תושק
התוכנה לשימוש המועדונים .התוכנה ,שפותחה ע“י אסף עמית ,לפי דרישות ההתאגדות ,תאפשר לסניפים לבצע את החישובים באופן
קל יותר וידידותי יותר ,עם יותר אפשרויות ,כשהכל בסביבת מערכת הפעלה של .WINDOWS
אנו ממשיכים לפעול למען המועדונים ,כשעל הפרק תכנית שיווקית אסטרטגית שמטרתה העיקרית שיפור תדמית הברידג‘ ,העלאת
המודעות למשחק בכל בית בישראל ,צירוף עוד אנשים למעגל שחקני הברידג‘ ובעיקר הרחבת הפעילות במועדונים והחזרת שחקנים
שהיו פעילים בעבר.
כמו כן ,הצלחנו להשיג זכאות לתמיכת כספי ספורטוטו למועדונים שונים ברחבי הארץ ואנו פועלים להרחבת הזכאות למועדונים
נוספים.
שלכם ובשבילכם ,ועד העמותה.
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יש הזדמנויות שלא
חושבים עליהן פעמיים...
דירה בפרויקט מול רצועת החוף
המדהימה של אשקלון ,בשכונת אפרידר

1.000.000

מחירי פרי-סייל לרגל השקת הפרויקט
החל מ-

₪

גני אפגד אשקלון .סביבה ירוקה ,נגיעה מהים

מפרטי יוקרה/מועדון ברידג‘ בכל בניין
לבחירתכם :דירות  4,5חד‘ ,דירות גן ,מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים מפוארים

לפרטים נוספים:

∞μ≤≠≥≥∞≤∞¥±
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שפר את הכרזתך
רם סופר
הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר שהפותח
הכריז  ,1NTללא התערבות.
השיטות המקובלות כיום להשיב להכרזת פתיחה זו הן
סטיימן וטרנספר.
יש המשתמשים בהכרזות טרנספר לכל ארבע הסדרות,
אך במאמר זה נסתפק בהכרזות טרנספר לסדרות
המייג‘ור ,המקובלות כיום בברידג‘ התחרותי בכל הרמות.
כללי הטרסנפר פשוטים :עם  5קלפים )או יותר( באחת
מסדרת מייג‘ור מכריזים טרנספר )ולא סטיימן( ,ללא קשר
למספר הנקודות .ההכרזה הבאה של המשיב )שיכולה
גם להיות  (Passתתאר את הכוח ואת החלוקה שלו.
כאשר יש רביעייה )או שתיים( במייג‘ור ,אך לא חמישייה,
משתמשים בסטיימן בתנאי שלמשיב  8נקודות לפחות .עם
יד חלשה יותר המכילה רביעייה במייג‘ור נכריז לרוב .Pass
הערה :קיימים מקרים מיוחדים שבהם מכריזים סטיימן
עם חמישייה במייג‘ור או עם פחות נקודות ,אך הם
שייכים כבר למדור ”לשחקן המתקדם“.
נסו את שלוש הבעיות הבאות .בכולן מהלך ההכרזה
הוא:
South
?

East
Pass

North
1NT

השני .לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד ,השוו את
תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)(1
South
♠ AK962
♥ A65
♦ J4
♣ 832

West

אתם יושבים בדרום .מהי הכרזתכם עם כל אחת
מהידיים הבאות? כדאי גם לחשוב מה תכריזו בסיבוב

)(2
South
♠ 62
♥ QJ87
♦ A763
♣ J74
)(3
South
♠ 972
♥ JT965
♦ 3
♣ T864

תשובות בעמוד 8

,čėĤ ĘĞč ,ĕČĘĚĕĎ ,ģĕĦđ 'ĎďĕĤč ěģēĥ
ěģēĥ ęĞ 'ĎďĕĤč ģēĥĘđ ĦđđĘĘ ĥģčĚ
ĐėĤďĐđ ĐėĕĚĦ ,ĕđđĕĘč ěĕĕĜđĞĚĐ
)(ĐĕĤĝĕģ - čĕčČ-ĘĦ ĤđĒĕČĚ

052-8850407 .ĘĔ ĤčĕĕĤĥ ĘĤĥĘ ĤĥģĦĐĘ
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היזהר מחיתוכים!
רם סופר

חיתוכים הם לרוב כלי הנשק של הכרוז בחוזה עם
שליט ,המאפשר לו להגדיל באופן משמעותי את מספר
הלקיחות .עם זאת ,ישנם מקרים שבהם הבחירה בשליט
פועלת נגדו .פעמים רבות אנו רואים את הכרוז חסר
אונים מול הובלה בסינגלטון וסדרת חיתוכים של ההגנה,
המפילה אותו בטרם הספיק לזכות אפילו בלקיחה אחת.
במאמר הנוכחי נטפל במקרים שבהם יש סכנת חיתוך
של ההגנה ,אבל הכרוז יכול להתגבר עליה באמצעות
משחק זהיר .לפעמים חיתוך בא בהפתעה ,אבל במקרים
אחרים הוא צפוי ,והכרוז יכול לחזות אותו מראש.
Dealer South, Vul N/S
AQ98
Q3
763
K942

♠
♥
♦
♣

62
AK8752
KQJ
A7

♠
♥
♦
♣

בדוגמה זו ההגנה כבר חתכה ,לכן סכנת החיתוך צפויה
מראש .כולם כבר יודעים שלמערב לא נותרו קלפי
דיאמונד .אם ניתן למזרח לזכות בלקיחה נוספת ,הוא
ימשיך בדיאמונד שלישי והחוזה ייכשל.
למרות זאת ,עדיין נמצא מספר חובבים מושבעים של
עקיפות שישחקו את ה ♠Q-בתקווה קלושה להשיג
לקיחה עודפת.
שים לב שכל הסימנים מראים שה ♠K-נמצא אצל
מזרח .ראשית כל ,הוא הכריז אוברקול עם סדרה שיש
בה  4נקודות גבוהות בלבד .אמנם יש שחקנים שמרשים
לעצמם הכרזות פרועות במצב לא פגיע ,אבל עדיין מזרח
צריך את ה ♠K-כדי להצדיק את האוברקול.
שנית ,המשחק של ה ♦T-בלקיחה השנייה הוא איתות
העדפת סדרה ,המבקש מהשותף לחזור בספייד.
העובדה שמזרח מאותת כך מצביעה שה ♠K-אצלו.
השורה התחתונה :אם תשחק בלקיחה השלישית ,♠Q
תיכשל בחוזה .אם תשחק ) ♠Aותשלים עם הפסד לקיחה
בספייד מאוחר יותר( ,תבצע את החוזה כמעט תמיד.
המקרה היחיד שבו תיכשל הוא כשארבעת השליטים
שנותרו בידי ההגנה נמצאים כולם באותה יד ,והסבירות
לכך נמוכה מאוד.
Dealer East, Vul All
A974
932
8
KJ542

5
KJ86
A7
AQT983

חוזה .4♥ :הובלה♦2 :
South
♥1
♥3

East

North

West

♦2
All Pass

♠1
♥4

Pass
Pass

הגעת לחוזה ♥ 4לאחר התערבות של מזרח ב.2♦-
מערב הוביל ב .♦2-מזרח זכה ב ♦A-והמשיך ב♦T-
ששותפו חתך .בלקיחה השלישית מערב מוביל ב.♠3-
מה לעשות?

5/8/2013 1:03:28 AM

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה .5♣ :הובלה♥5 :
South
♣2

East
♥1
All Pass

North

West

♣5

Pass

המשך בעמוד 8
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שפר את הכרזתך תשובות
המשך מעמוד 6
)(1
South
♠ AK962
♥ A65
♦ J4
♣ 832
♥ .2ייתכן כי בקורס למתחילים למדתם להכריז ♠ ,3אך
כיום מקובל להשתמש בהכרזות טרנספר בכל מצב שבו
יש למשיב חמישייה במייג‘ור .לאחר ♥ 2מצדנו הפותח
חייב להכריז ♠) 2אם יש לו תמיכה מצוינת בספייד עם
יד טובה הוא רשאי להכריז ♠ .(3ההכרזה הבאה שלנו
תהיה  :3NTהשותף מתבקש לבחור בין  3NTובין ♠.4
)(2
South
♠ 62
♥ QJ87
♦ A763
♣ J74
♣ .2יד זו מכילה את מספר הנקודות המינימלי הנדרש
להכרזת סטיימן –  .8יש סיכוי למשחק מלא ,לכן לא

נכריז  ,Passאלא ננסה לברר אם יש התאמה במייג‘ור.
אם השותף יכריז ♥ ,2נתמוך בו ל 3♥-עם הזמנת משחק
מלא; אם השותף יכריז ♠ 2או ♦ ,2ההכרזה הבאה שלנו
תהיה  .2NTבמקרה זה מתברר שאין התאמה בהארט,
והשותף יצטרך להחליט לפי מספר הנקודות שלו אם
להכריז משחק מלא  3NTאו להישאר ב.2NT-
)(3
South
972
JT965
3
T864

♠
♥
♦
♣

♦ .2בידנו נקודה אחת בלבד ,ובכל זאת נשיב לשותף ולא
נכריז  .Passמדוע? דווקא החולשה שלנו מכתיבה צורך
לברוח מחוזה ללא שליט ולהגיע לחוזה עם שליט .ככל
הנראה ,החמישייה בהארט לא תעזור לשותף בחוזה של
 ,1NTאבל בחוזה של ♥ 2היד שלנו תביא לשותף כמה
לקיחות.
חשוב להבין שלאחר הכרזת הטרנספר ♦ 2אסור לשותף
להכריז ♠ 2או  .2NTהוא חייב ”לקבל“ את הטרנספר
ולהכריז ♥ .2עם שותף ממושמע אנו יודעים שלאחר
התשובה ♦ 2נוכל תמיד לעצור ב ,2♥-ולא נחשוש להכריז
עם הקלפים האלה.

היזהר מחיתוכים!
כדי להיות כרוז טוב ,כדאי לדעת לספור עד  .13בדומם 3
המשך מעמוד 7
הארטים ובידך  4הארטים .12=5+4+3 .מסקנה :למערב
לאחר שמזרח פתח ♥ 1התערבת בהכרזת ♣ 2עם שישייה לכל היותר הארט בודד .מצד שני מערב כבר הוביל ב.♥5-
טובה ו 14-נקודות .שותפך החליט להעלות אותך למשחק עכשיו אתה יודע שלמערב לא נותרו קלפי הארט והוא
יחתוך .איזה הארט כדאי לכרוז לשחק מידו? כמובן ,את
מלא עם תמיכה מצוינת בקלאב וקלף בודד בדיאמונד.
הנמוך ביותר .מערב יחתוך ,אבל לאחר מכן הכרוז יזכה
מערב הוביל ב .♥5-מזרח זכה ב .♥A-כעת הוא מוביל בכל המשך ,יוציא שליטים ויבצע את החוזה בקלות.
ללקיחה השנייה את ה .♥4-כיצד תשחק?
בכל זאת ,אנו רואים מדי פעם שחקנים המשחקים את
גם כאן חשוב להשתמש במידע מההכרזה כדי לקבל ה ♥K-במצב זה מתוך חשש בלתי הגיוני להפסיד את
הלקיחה ל .♥Q-נדגיש שוב :הכרוז חייב להשתמש במידע
תמונה ברורה על ידי המתנגדים.
שהועבר בשלב ההכרזה כדי לדעת בזמן המשחק מי
מזרח פתח את ההכרזה ב .1♥-מכאן נובע כי רוב הנקודות מחזיק מה .הדבר ישפר לאין ערוך את איכות משחקו.
החסרות אצלו ,ובנוסף יש לו  5קלפים לפחות בהארט.
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הכרזות התערבות
רם סופר
הפעם נעסוק בתשובות להכרזת  Dblשל
השותף )ללא התערבות של המשיב לפותח(.
העיקרון הראשון שחשוב להדגיש הוא החובה להשיב
להכרזת  .Dblהכרזת  Passתהפוך את ה Dbl-למעניש,
וזה יכול להיות מוצדק רק במקרה )הנדיר ביותר( שיש
לנו  6-5קלפים חזקים בסדרת הפותח.
ככלל ,המשיב ל Dbl-יכריז את סדרתו הארוכה ביותר
בגובה הנמוך ביותר האפשרי כאשר יש לו  8-0נקודות.
עם ניקוד גבוה יותר הוא יכריז בקפיצה .יש גם אפשרות
להכריז  ,NTאך זאת רק כאשר למשיב ל 7 Dbl-נקודות
לפחות עם עוצר בסדרת הפותח.
נסו את שלוש הבעיות הבאות .בכולן מהלך ההכרזה הוא:
South
?

East
Pass

North
Dbl

West
♦1

אתם יושבים בדרום .מהי הכרזתכם הבאה עם כל אחת
מהידיים הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד,
השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)(1
South
♠ 962
♥ Q4
♦ 985
♣ J8642
)(2
South
♠ KT83
♥ KT62
♦ 654
♣ J8
)(3
South
♠ A5
♥ KQT876
♦ J532
♣ 3
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תשובות
)(1
South
♠ 962
♥ Q4
♦ 985
♣ J8642
♣ .2האם חששת לעלות לגובה  2עם  3נקודות בלבד?!
נכון ,זה אינו מצב אידיאלי ,אבל אין שום ברירה אחרת.
עליך לכבד את שותפך שביקש ממך להכריז את הסדרה
הארוכה ביותר שלך בגובה הנמוך ביותר האפשרי.
בהכרזות  Dblאנו לרוב שמים דגש על סדרות המייג‘ור,
אך אין זה אומר שאי אפשר להשיב להן בסדרת מינור.
)(2
South
♠ KT83
♥ KT62
♦ 654
♣ J8
♠ .1בין המומחים יש חילוקי דעות אם להכריז ♥ 1או ♠1
במצב זה .אנו נמליץ על ♠ 1מהסיבה הבאה :אם אחד
המתנגדים ימשיך להכריז ,נאמר ל ,2♦-נרצה להראות
גם את הרביעייה השנייה שלנו במייג‘ור ולתת לשותף
)שהכריז  (Dblהזדמנות לבחור ביניהן .אם נכריז תחילה
♠ 1ולאחר מכן ♥ ,2הבחירה תתבצע בגובה  ;2אם נכריז
קודם ♥ 1ואחר כך ♠ ,2זה עלול להכריח את השותף
לעלות לגובה .3
)(3
South
♠ A5
♥ KQT876
♦ J532
♣ 3
♥ .4רבים שוגים ומכריזים ♥ .1לאחר מכן הם מתפלאים
מדוע השותף הכריז  Passוהם החמיצו משחק מלא.
הכרזה בגובה הנמוך ביותר האפשרי מתארת 0-8
נקודות בלבד!
כאן יש לנו יד מצוינת עם  10נקודות גבוהות ותוספת
משמעותית של נקודות חלוקה )קלף שישי בהארט ,בודד
בקלאב( .ההתאמה בהארט היא עניין ודאי – הרי הכרזת
ה Dbl-של השותף מבטיחה  3קלפים לפחות בכל אחת
מהסדרות שלא הוכרזו .לפיכך עליך להכריז ללא היסוס
משחק מלא.
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כיסוי תמונה
עם תמונה
קובי שחר
במאמר הקודם למדנו את העיקרון החשוב ”יד שנייה כמו לרוב הכללים בברידג‘ ,גם לעיקרון של ”כיסוי תמונה
נמוך“ שלפיו על המגן השני בתור ללקיחה לשחק קלף עם תמונה“ יש יוצאים מהכלל רבים:
נמוך לאחר שהכרוז הוביל קלף נמוך מידו או מהדומם.
לעומת זאת ,כאשר הכרוז מוביל קלף בכיר ,בדרך כלל
♠ KJT9
כדאי למגן לשחק קלף גבוה יותר אם יש בידו קלף כזה.
♠ 873
♠ Q62
הקלפים הנכבדים )משפחת המלוכה( קרויים ”תמונות“
♠ A54
בז‘רגון הברידג‘ ,ומכאן העיקרון ”לכסות תמונה עם
תמונה“.
נתבונן במערך הקלפים הבא:
הכרוז מוביל את ה ♠J-מהדומם בתקווה ששחקן לא
מנוסה במזרח ישחק אוטומטית את ה ♠Q-ויפתור עבורו
את הבעיה בסדרה .אבל כאן מזרח יכול לראות בדומם את
♠ Q73
כל קלפי הביניים ,כך שהוא יודע שכיסוי תמונה עם תמונה
♠ 8642
♠ KT9
לא יגביה להגנה דבר .הנכון הוא לשחק נמוך ולהשאיר
♠ AJ5
את הכרוז באפלה .קיים סיכוי סביר שדרום ישחק כעת
את ה ♠A-מידו וינסה בסיבוב הבא עקיפה נגד מערב,
שתאפשר ל ♠Q-לזכות בלקיחה.
דרום )הכרוז( מוביל את ה ♠Q-מהדומם.
אם מזרח לא מכסה ,ה Q-תזכה ובלקיחה הבאה תתבצע קיימים מקרים נוספים שבהם הכרוז ינסה לפתות אותנו
לכסות ולפתור עבורו את הבעיה בסדרה .יש לצפות לניסיון
עקיפה נוספת נגד ה .K-הכרוז יזכה בכל  3הלקיחות.
אם מזרח מכסה עם ה ,♠K-דרום זוכה עם ה ,♠A-אבל כזה ולהתכונן מראש .כאשר ישוחק מהדומם קלף נמוך,
הלקיחה הזאת ”עולה“ לו בשני קלפים בכירים .ה ♠J-עלינו לשחק קלף נמוך ללא היסוסים מיותרים או סטייה
זוכה בלקיחה הבאה ,אבל מזרח זוכה בלקיחה השלישית .כלשהי מהקצב הרגיל שלנו.
”כיסוי תמונה עם תמונה“ הקטין את מספר הלקיחות של
להלן מקרה נוסף שבו אין לכסות תמונה עם תמונה:
הכרוז.
בדוגמה לעיל החזיק מזרח שני קלפים ביניים בסדרה
) .(T9ניתן היה לצפות שעל-ידי כיסוי תמונה עם תמונה
♠ A6
הביניים
הוא יגביה קלפים אלה .עם זאת ,ייתכן גם כי קלפי
♠ K73
♠ 8542
נמצאים אצל השותף:
♠ QJT9
♠ AQ4
דרום מוביל מידו את ה .♠Q-מערב חייב לשחק נמוך!
♠ K32
♠ T987
ה Q-אמנם תזכה בלקיחה זו ,אבל בסיבוב הבא צפון יהיה
♠ J65
חייב לשחק את ה ,♠A-ואז יוגבה ה) ♠K-בהנחה שהחוזה
הוא ללא שליט( .אם מערב שוגה ומכסה ,הכרוז יזכה
דרום מוביל את ה ,♠J-ועל מערב לכסות ב ,♠K-אחרת בקלות בכל  4הלקיחות.
הכרוז יזכה בכל הלקיחות .כאן מערב אינו מגביה דבר
עבור עצמו .קלפי הביניים נמצאים אצל מזרח ,והוא שיזכה
המשך בעמוד 12
בסיבוב השלישי בסדרה כתוצאה ממשחק נכון של מערב.
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עקיפות – הלכה
למעשה
חיים קלר
בירחונים קודמים פרסמנו שלושה מאמרים שסיכמו סוגים עדיין אפשר לשחק בדיוק כמו בדוגמה הקודמת עם סיכויי
שונים של עקיפות .הגיע הזמן לתרגל את הנושא ,ונתחיל הצלחה של  ,50%אך יש דרך טובה יותר – העקיפה
בשתי ידיים ”תאומות“.
הכפולה .התחל עם ה ♦Q-מהדומם )טוב גם להריץ  ♦Tאו
)1a
 .(♦9אם ה K-בדרום – הצלחת! לאחר שהוא יכסה תהיה
AKQ753
♠
♠ JT8
לך לקיחה שנייה ודאית בסדרה בזכות ה.T9-
♥ 74
♥ J63
אם ה ♦Q-יפסיד ל ♦K-בצפון ,תהיה לך הזדמנות שנייה
לעקוף נגד ה .♦J-בסך הכול העקיפה הכפולה מעלה את
♦ A53
♦ Q62
סיכויי ההצלחה מ 50%-ל - 75%-כדאי בהחלט!
♣ 76
♣ AK52
חוזה .4♠ :הובלה♥K :
East
♠3
Pass

נעבור לזוג שני של ידיים :קלפי מזרח-מערב זהים ,אך לא
קלף ההובלה של צפון.

West
♠1
♠4

)2a

ההגנה תזכה בשתי הלקיחות הראשונות בהארט ,ואתה
תחתוך בסיבוב השלישי .קל לספור  9לקיחות בטוחות.
כיצד תנסה להשיג את הלקיחה העשירית? הדרך הנכונה
היא להוציא שליטים ולהמשיך ב ♦A-ובדיאמונד נמוך אל
ה .♦Q-אם ה ♦K-בצפון ,תבצע את החוזה .אגב ,סוג זה
של עקיפה נקרא  Expasseוכבר תואר באחד המאמרים
הקודמים.
)1b
JT8
J63
QT9
AK52

AKQ753
74
A53
76

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♠ :הובלה♥K :
East
♠3
Pass

West
♠1
♠4

הכול זהה ,רק החלפנו שני דיאמונדים זוטרים בדומם
ב .T9-האם זה ישפיע על צורת המשחק שלך?
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432
AQ85
A964
43

AKQJ
743
K532
A6

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה .3NT :הובלה♣T :
East
♣2
3NT

West
1NT
♠2
Pass

האם קלף ההובלה )ה (♣T-מוצא חן בעיניך? כיצד
תשחק?
לצערך ,ההגנה בחרה בהובלה החזקה ביותר .אתה
מעכב פעם אחת ,אך אין ביכולתך למנוע את פיתוח סדרת
הקלאב .הסיכוי היחיד שלך לבצע את החוזה הוא לקחת 9
לקיחות מהירות לפני שההגנה תקבל שוב את ההובלה8 .
לקיחות בטוחות כבר יש .ניסיון לפתח את סדרת הדיאמונד
יביא לכישלון :ברגע שאחד המגנים יזכה בלקיחה יהיו להם
לפחות ארבע לקיחות בקלאב והחוזה ייכשל.
המשך בעמוד 12
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המשך מעמוד 10
יזכה ב ♠A-ויישאר לו  ♠J9בדומם .הוא יוכל לבצע עקיפה
נתבונן בדוגמה נוספת:
מוצלחת נגד ה ♠T-של מערב ולזכות בכל  3הלקיחות
♠ Q7
בסדרה.
♠ 84
♠ K652
האם ניתן למנוע זאת? כן! ההגנה הנכונה היא לשחק
♠ AJT93
קלף נמוך בסיבוב הראשון ולתת ל ♠Q-לזכות .אם בסיבוב
הכרוז מוביל את ה ♠Q-מהדומם .אם מזרח יכסה ,יהיו השני של הסדרה צפון יוביל את ה ,♠J-זה הזמן לכסות!
לדרום חמש לקיחות בסדרה; אם מזרח משחק נמוך כל כעת יוגבה ה ♠T-של מערב.
הזמן ,הכרוז יוכל לעקוף נגדו רק פעם אחת .בסיבוב הכלל הוא :כאשר בדומם יש רצף של תמונות ,אין לכסות
השלישי הוא כבר ייאלץ לשחק את ה ,♠A-וה ♠K-יזכה בפעם הראשונה .יש לכסות כאשר הכרוז מוביל את
בסיבוב הרביעי של הסדרה )בהנחה שהחוזה הוא ללא הקלף האחרון ברצף.
שליט(.
המשותף לשני המקרים האחרונים הוא שהמגן היה יכול לסיכום ,מספר היוצאים מהכלל אינו קטן ,ואין תחליף
לדעת מראש שהקלף הבכיר שלו יוגבה בסופו של דבר ,למחשבה .עלינו לצבור ניסיון במשחקים רבים עד שנוכל
לזהות במהירות את המצבים שבהם לא כדאי לכסות
ולכן לא היה טעם לבזבז אותו ולכסות.
כאשר מכסים תמונה עם תמונה ,מנסים להגביה את קלפי תמונה עם תמונה .עם זאת ,ברוב המקרים כיסוי תמונה
הביניים שבידי השותף ,אך יש להיזהר כאשר הכרוז מוביל עם תמונה יביא תועלת.
מרצף של תמונות בדומם:
זכרו כי ב 50%-ממשחקי הברידג‘ שלנו אנו בהגנה,
♠ QJ9
וכמגנים נצטרך לשרת רוב הזמן ללקיחות שהכרוז מוביל
♠ T83
♠ K542
מידו או מהדומם .יישום מוצלח של הכללים ”יד שנייה נמוך“
♠ A76
ו“כיסוי תמונה עם תמונה“ יביא רוב הזמן להצלחה .כמובן
הכרוז מוביל את ה ♠Q-מהדומם .האם לכסות? נבדוק שאין תחליף לחשיבה ולניתוח המצב ,ועל כך במאמרים
מה יקרה אם מזרח ישחק בלקיחה זו את ה .♠K-דרום הבאים.

המשך מעמוד 11
ההגנה בחרה בהובלה ידידותית שנותנת לך אוויר לנשימה.
הדרך הנכונה היא עקיפה פשוטה בהארט לעבר ה .♥Q-אל תסתפק בעקיפה בהארט עם  50%סיכויי הצלחה.
אין ברירה אחרת .סיכויי ההצלחה שלך עומדים על  .50%נסה קודם כל את סדרת הדיאמונד .שחק  ♦Aו ♦-נמוך
)2b
אל ה .K-אם שני המגנים שירתו פעמיים ,תמסור להם
♠ AKQJ
♠ 432
לקיחה בדיאמונד ותבטיח את ביצוע החוזה ללא עקיפות.
743
♥
♥ AQ85
אם גילית שהדיאמונדים מתחלקים גרוע ) 4-1או ,(5-0
תשתמש בעקיפה בהארט כמוצא אחרון.
♦ K532
♦ A964
♣ A6
♣ 43
ברגע שאיננו שמים את כל הביצים בסל אחד ,ויש כמה
חוזה .3NT :הובלה♠T :
אפשרויות שונות לבצע את החוזה ,סיכויי ההצלחה עולים
בצורה דרמטית .ניתן לחשב כי הסיכויים לביצוע החוזה
במקרה הנוכחי עומדים על כ ,84%-לעומת  50%בדוגמה
West
East
הקודמת.
1NT
♣2
♠2
3NT
לסיכום ,חשוב לא רק להכיר את סוגי העקיפות השונים,
Pass
אלא גם לדעת מתי ואיך להשתמש בהם כדי לבצע יותר
הפעם צפון הוביל ב .♠T-האם זה ישנה את תכנית חוזים.
המשחק שלך?
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2013 ġĕģ čĕčČ – ęĕģĠđČ Ęĥ ęĕĜĎĤđČĚ ęĕĘđĕĔ
ĚĘ
ĦđēĠĥ ĔģđĠđ ďĜĘĕČĦ

ĚĘ
ĦđēĠĥ ĕĤĔĝđČĐ čėđėĐ

ĚĘ

ĦđēĠĥ

ĤđēĥĐ ĤĞĕĐ

ĚĘ

ĦđēĠĥ

ĐĕĎĘč ďĜĘđĐ
ĦĠĤĢđ

ĦđĘĕĘ 6 / ęĕĚĕ 7
.ĐĜĕđ ďčĘĚ - ěđĕĝĜĠ ĕĢē
,ĦđĥĘĎĚ ,ĎĤđčĢĘĒ ,ĐĜĕđ
.ĎĜĕĔĠĤ

ĦđĘĕĘ 7 / ęĕĚĕ 8
,ďĤČĎĔđĔĥ ,ĎĤđčĝĤĔĥ
ģĤČĠ ,ĐĠđĤĕČ ģĤČĠ ,ĤĚĘđģ
.ĕĝģĘČĎ ęĕĚĐ

ĦđĘĕĘ 10 / ęĕĚĕ 11
ĦđĤĞĚ ,ĐĜČĕĘčđĘ ,ďĘč ,čĤĎĒ
,ĔĕĘĠĝ ,ĤďČĒ ,ĐĜĕđĔĝđĠ
.ģĕĜčđĤčđď

ĐĤĕĕčĕĤĐđ ĝĜčđĤĠ
ĦĕĦĠĤĢĐ

ĦđĘĕĘ 7 / ęĕĚĕ 8
ěČ ĝģČ ,ęĕĜ ,ěđĕĜčČ
,ĐĕĘĕĠĔĜđĚ ,ĝĕĜ ,ĝĜčđĤĠ
.ĒđĘđĔ

ģĚĞđ ĕĜĔĕĤč ,ĕďĜĚĤđĜ
ĤČđĘĐ
ĦđĘĕĘ 6 / ęĕĚĕ 7
ĔĜđĚ ,ěČģ ,ĥĜĚđĤČ ,ěČđĤ
ģĚĞ ĦđĤĕĔ ,ĘĥĕĚ ĔĜĝ
.ĝĕĤĠ ,ĤČđĘĐ

ĦđĘĕĘ 6 / ęĕĚĕ 7
ģĤČĠ ,đĜČĘĕĚ ,ĐĕĢĜđ ,ĐĜđĤđ
,ęĕĚĐ ģĤČĠ ,ĞđĜĘđģĐ ęĘđĞ
.ďĜĘĐďĤČĎ ģĤČĠ

ďĜĘĕČĦ

ĎĜđģ ĎĜđĐđ đČģĚ ěĕĝ

ģĚđĞĘ ĐĕĎĤđČĕĎ

ĦĤďĐĜĐ ĐĕčĜĕďĜģĝ

ĦđĘĕĘ 12 / ęĕĚĕ 15
ęĕĕĤĐĢ .Č 11 + Ĥģđč .Č
,ĕČĚ ĎĜČ'Ģ ,ĕČĤ ĎĜČ'Ģ ,ģđģĎĜč
ęĘđĞ ,ĔģđĠ ,ęĕĤĐĐ ĕĔčĥ
.ĦđĎĚđČđ ęĕĚĐ ęĘđĞ ,ĦđĚđĘēĐ

ĐĕĔČđĤģ ĐĕĜčđĘĝ
đĤĎĜĔĜđĚđ

ĦđĘĕĘ 10 / ęĕĚĕ 12
.ĦđĠĝđĜ ĦđēđĤČ 7+Ĥģđč .Č
ĎĜČ'Ģ ,ĕČĤ ĎĜČ'Ģ ,ģđģĎĜč
.ĎĜČ'Ģ đģ ,ĕČĚ

ĦđĘĕĘ 14 / ęđĕ 16
.ĎĜđģ ĎĜđĐ ĔĞĚĘ ěđĕĝĜĠ ĕĢē

ĦđĘĕĘ 7 / ęĕĚĕ 8
,ĐĕĒďĤČđ ,ĕĜČĕĤđģč ,ĕĝĕĘĕčĔ
.ĕĔČēČģč ,ĕĤđČďđĎ

ĦđĘĕĘ 7 / ęĕĚĕ 8
,ĕčĕĘđđ :ęĕģĤČĠĐ ĘĘđė
ĎĜĕĘĔĠČ ,ĕčĕĘĐđđģČ
.ĝĕĤĠ ďĜĘĕĜĝĕďđ

ĚĘ
ĦđēĠĥ ĐĕĘĔĕČ ěđĠĢ

ĐĜģĝđĔđ

ĦđĘĕĘ 11 / ęđĕ 12
.ďĜĘĜĕĠ ,Đĕďčĥ ,ĐĕĎčĤđĜ

03-7610700 :ĦđĜĚĒĐđ ĞďĕĚĘ ěđĠĘĔ
2013 ĦĜĥĘ ĐĥďēĐ ęĕģĠđČ ĦĤčđē ĦČ ĥģčĘ ěĦĕĜ

www.ofakimtours.co.il :ĤĦČč ęĕĘđĘĝĚĐ ĔđĤĕĠĘ
Ęė ,1.1.13 -Ę ěđėĜ ģĘďĐ ĦđĠĝđĦđ ěđēĔĕč ĘĚĜ ĕĝĕĚ ,Ę"đēč ęĕĦđĤĕĥ ĕĜĦđĜĘ ęĕĠĕĔ ,ęđĥĕĤ ĕĚď ,ĦđĝĕĔ ,ĞģĤģ ĕĦđĤĕĥ ęĕĘĘđė ĐĤčēĐ ĤĦČč ęĕĚĝĤđĠĚĐ ęĕĤĕēĚĐ
.19:00 ďĞ ēđĦĠ ďĤĥĚĐ .ē.Ę.Ĕ .ĦĚďģđĚ ĐĚĥĤĐ ĦēĜĐ ĤēČĘ ęĜĕĐ ęĕĤĕēĚĐ
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שחק יחד עם מוטי

תן למתנגדים
לעבוד בשבילך
מוטי גלברד
השחקן הלא מנוסה מתלהב מעקיפות .ומחפש דרכים
לבצע את החוזה בלעדיהן.

בואו נשחזר את שלוש הלקיחות הראשונות .כל אחד
מהמגנים שירת שלוש פעמים בקלאב .נותר רק קלאב
אחד בחוץ – ה .♣Q-סביר להניח כי הוא במזרח .לו
מערב היה מחזיק  ,♣AKQxהוא לא היה ממהר להוביל
קלאב נמוך בלקיחה השלישית ,ומערב לא היה מאותת
גבוה-נמוך עם שלושה קלפים זוטרים.
בעזרת המידע הזה ניתן לבצע את החוזה בוודאות.
כיצד?
נסו לעצור למשך מספר דקות ולגלות את התשובה
בעצמכם .אם לא הצלחתם ,אפשר להתבונן בחלוקה
המלאה ולנסות שוב.
♠ QT4
♥ AQ4
♦ KJ4
♣ J975
♠ 8
♠ 765
♥ KJ93
♥ T87
♦ QT62
♦ 9875
♣ AK2
♣ QT84
♠ AKJ932
♥ 652
♦ A3
♣ 63

שים לב להכרזת צפון ♣ .2בדרך כלל החלפת סדרה בגובה
 2מבטיחה חמישייה בסדרה ,אך כאן לא הייתה ברירה.
צפון מעוניין להראות כוח ולהכריח את דרום להמשיך
להכריז לפני שיתמוך בו ל.4♠-
מערב הוביל ב ♣A-והמשיך ב .♣K-מזרח שיחק
גבוה-נמוך ועודד את שותפו להמשיך בסדרה .בלקיחה
השלישית מערב הוביל קלאב נמוך 9 .מהדומם T ,ממזרח
ואתה חותך בדרום .מה הלאה?
אנו סופרים תשע לקיחות בטוחות :שש בספייד ,שתיים
בדיאמונד ואחת בהארט .עקיפה מוצלחת אחת בסדרה
אדומה תביא לנו לקיחה עשירית! מפתה לעקוף פעמיים,
תחילה אל ה ♦J-ולאחר מכן אל ה .♥Q-אבל לפני שנשחק
כך ,כדאי לחשוב ולבדוק :אולי יש דרך בטוחה יותר לבצע
את החוזה?!

העקיפות בהארט ובדיאמונד לא יושבות ,אבל מותר
לנו להפסיד עוד לקיחות אחת ,וניתן להכניס את מזרח
למשחק סופי .לאחר החיתוך בלקיחה השלישית נשחק
 ♠AKוספייד שלישי אל ה ♠Q-בדומם .מזרח נותר כעת
ללא קלפי ספייד .אנו מובילים מהדומם את ה ♣J-ולא
חותכים את ה ♣Q-של מזרח ,אלא משליכים הארט
– מפסיד על מפסיד .מזרח נותר עם קלפים אדומים
בלבד ,והוא חסר אונים :אם ישחק הארט ,ברור כי כל
הלקיחות שלנו; אם ישחק דיאמונד ,נזכה ב ,♦J-נשחרר
את החסימה בעזרת ה ,♦A-נעבור לדומם ב ♥A-ונשליך
עוד הארט מפסיד על ה.♦K-
מוסר ההשכל ברור :כשאתה מחזיק "מזלג" ביד או בדומם,
הדרך הטובה ביותר לנצל אותו היא לאו דווקא לעקוף ,אלא
להכריח את אחד המתנגדים לשחק לתוך המזלג.

Dealer East, Vul N/S
♠ QT4
♥ AQ4
♦ KJ4
♣ J975

AKJ932
652
A3
63

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♠ :הובלה♣A :
South
♠1
♠2

5/8/2013 1:03:38 AM

East
Pass
Pass
All Pass

North

West

♣2
♠4

Pass
Pass
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יד החודש:

משחקי ההזמנה
לזוגות
יוסי אנגל
כמו כל שנה בחודשים מרץ-אפריל ארגנה ההתאגדות
לברידג‘ תחרות שאליה הוזמנו השחקנים הבכירים
בישראל .במחזור הרביעי שנערך באמצע אפריל הופיעה
היד המעניינת הבאה:
Dealer West, Vul All
AT86
9
AT7
AKQ72
K752
AKQT8
852
6

♠
♥
♦
♣

Q94
J76543
T984
J3
2
KQJ9643
J53

South
♦3

♠
♥
♦
♣

East
♥1
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
♣1
♦6

West
Pass
♥4

כפי שניתן לראות ,לדרום אין קושי לזכות ב 12-לקיחות.
קפיצתו של דרום ל 3♦-הבטיחה שביעייה טובה בדיאמונד
ללא כוח צדדי נוסף .צפון רואה שאין מפסידים פרט ל,♥A-
והוא יכול להכריז את הסלם בבטחה.
תמיכתו של מערב ל 4♥-בקפיצה אינה מבטיחה חוזק,
אלא חלוקה טובה .ניתן לראות כי מזרח-מערב יכולים
להקריב ל 6♥-מוכפל .אם יבחרו לעשות זאת ,צפון-דרום
יזכו בהגנה ב 3-לקיחות בלבד עם תוצאה של +500
במקום .+1370

5/8/2013 1:03:40 AM

כיצד יכולים מזרח-מערב להחליט על הקרבה? הרי
הסלם של היריבים עלול להיכשל ,ובמקרה זה כל הכרזת
הקרבה תעלה ביוקר.
קיימת שיטה שבעזרתה מזרח-מערב יכולים להעריך אם
הסלם של המתנגדים יתבצע או לא ,ולפי זה להחליט אם
להקריב .להלן פירוט הקונבנציה:
השחקן הבא בתור לאחר מכריז הסלם )במקרה שלנו
מזרח( מכפיל אם בידו  2לקיחות בטוחות ,על מנת למנוע
משותפו להכריז .אם בידו פחות מ 2-לקיחות בטוחות,
הוא מכריז .Pass
שותפו )מערב( בוחן את ידו .אם בידו  2לקיחות בטוחות
הוא מכריז  Passכדי להכשיל את החוזה ללא Dbl
ולמנוע משותפו להקריב .אם בידו לקיחה אחת בלבד
הוא מכפיל .השותף ישאיר את ה Dbl-לעונשין רק אם
בידו לקיחה בטוחה אחת .עם אפס לקיחות בטוחות הוא
יקריב.
אבל במקרה שלנו למערב אפס לקיחות בהגנה .הוא
מבין מה Pass-של מזרח שאין בידו  2לקיחות בטוחות.
המסקנה היא שהסלם שהוכרז על-ידי המתנגדים עתיד
להתבצע .ברור כי הקרבה ל 6♥-תהיה זולה יחסית ,ולכן
מערב מכריז ♥.6
כך ,באמצעות שימוש בקונבנציה שתוארה כאן ,מערב
היה יכול לדעת שההקרבה היא כדאית ולהשיג רווח נאה.
באחד השולחנות בתחרות היה היסוס רב מצדו של מזרח
לאחר הכרזת הסלם .כאשר הגיע תורו של מערב ,הוא
הכריז ♥ .6נשאלת השאלה :האם זו הכרזה חוקית ,או
שהוא משתמש במידע בלתי מורשה הנובע מההיסוס
הארוך של שותפו?
לדעתי ,אם ניתן להוכיח כי הזוג משתמש בקונבנציה
שתוארה לעיל ,אין למנוע ממנו את האפשרות להכריז.
מה יכולה להיות הסיבה למחשבה של מזרח? אולי הוא
סבור שבידו שתי לקיחות בהגנה? אם זו הסיבה ,ודאי
שאין למנוע ממערב להכריז.
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הכרזות סלם
)חלק ב‘(
אפרים בריפמן
כאשר לשני בני הזוג ניקוד גבוה מהרגיל ניתן לכנות
זאת ”צרות של עשירים“ .זוגות שאין להם את הכלים
המתאימים נוטים להכריז גבוה מדי או נמוך מדי.
סדרת מאמרים זו עוסקת בכלים הבסיסיים שיאפשרו
לכם לדייק בהכרזה .הפעם נתמקד בקונבנציה
 Blackwoodונלמד מתי להשתמש בה ומתי לא.

מקרים שבהם יש להשתמש בBlackwood-
שחקן השואל על אסים באמצעות קונבנציית Blackwood
לוקח על עצמו את תפקיד ”המפקד“ .הוא זה שיחליט אם
להכריז סלם קטן ,סלם גדול או משחק מלא בלבד.
על מנת להפעיל את ” ,Blackwoodהמפקד“ חייב להיות
בטוח במספר גורמים ,והם:
 .1יש סדרת שליט מוסכמת;
 .2יש מספיק נקודות לסלם;
 .3חשוב לדעת כמה אסים יש במשותף;
 .4אין שני מפסידים מידיים באף סדרה.
הנה שלוש דוגמאות:
)1
K4
KQT874
5
AKQJ

♠
♥
♦
♣
East
♥2
4NT
♥5

AQJ76
J952
KQJ
2

♠
♥
♦
♣

West
♠1
♥3
♦5
Pass

לאחר שמערב תמך בסדרה מזרח מוסיף  2נקודות
עבור הבודד בדיאמונד .שימו לב שבידו של מזרח אין
שני מפסידים מידיים באף סדרה .שאלה על אסים
) (Blackwoodתברר האם אפשר להכריז סלם .כאשר
מתברר שחסרים שני אסים ,מזרח עוצר ב” .5♥-המפקד“
)מזרח( קובע מה יהיה החוזה הסופי.

5/8/2013 1:03:41 AM

)2
K4
KQT874
5
AKQJ

♠
♥
♦
♣
East
♥2
4NT
♥6

AQJ76
J952
A73
2

♠
♥
♦
♣

West
♠1
♥3
♥5
Pass

במקרה זה ,לאחר שמזרח בדק כמה אסים יש במשותף,
התברר שחסר רק אס אחד .אין זה משנה כלל איזה
אס חסר ,בכל מקרה ניתן לזכות ב 12-לקיחות .גם כאן
”המפקד“ קובע מה יהיה החוזה הסופי.
)3
♠ AT876
♠ K4
♥ A952
♥ KQT874
♦ A73
♦ 5
♣2
♣ AKQJ
East
♥2
4NT
♥7

West
♠1
♥3
♣5
Pass

קלפיו של מזרח זהים לשתי הדוגמאות הקודמות .הוא
שואל על אסים  4NTומערב עונה ♣ 0) 5או  3אסים(.
היות שמערב פתח לא ייתכן מצב שאין לו אף אס ,לכן
חייבים להיות לו  3אסים .התבוננו בשתי הידיים ותגיעו
למסקנה שהפעם מזרח צריך להכריז סלם גדול ♥!7

מקרים שבהם יש להימנע מBlackwood-
) Blackwoodעל גרסאותיו השונות( הוא אחד הכלים
הנפוצים ביותר להכרזות סלם ,אך חשוב לדעת כי לא בכל
חלוקה ניתן ליישם קונבנציה זו באופן מוצלח .יש להימנע
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מיישום  Blackwoodבשלושה מצבים ,והם:
 .1יש שני מפסידים מיידים )או יותר( באחת הסדרות
הצדדיות ,כלומר חסרים בסדרה זו גם ה A-וגם ה;K-
 .2יש חוסר בסדרה כלשהי;
 .3כוח היד מספיק להזמנת סלם בלבד.
לפניכם שלוש דוגמאות שבהן חשוב להימנע מהפעלת
.Blackwood
)4
♠ KJ875
♠ AQ
♥ A95
♥ KQJ876
♦ T5
♦ Q73
♣ AQ3
♣ K4
East
♥2
?

)6
A4
KJ8763
A6
K83

West
♠1
♥3

שאלה על אסים באמצעות  4NTתגלה שלמערב שני
אסים ,אבל היא לא תגלה היכן הם ממוקמים .בחלוקה
הנוכחית צפון-דרום יכולים לזכות בשתי לקיחות )(♦AK
מיד בהתחלה ,עוד לפני שהכרוז מתחיל לשחק .שימו
לב שאילו מערב היה מחזיק  ♦Aבמקום  ,♣Aמזרח היה
מבצע ♥ 6ללא קושי )המפסידים בדיאמונד היו מושלכים
על הספיידים(.
)5
♠ AKT7642
♠ QJ5
♥ K4
♥ QJ876
♦ KQJ4
♦ 97
♣♣ AKJ
East
♥2
♠3

שאלה על אסים ) (Blackwoodתברר את כמות האסים,
אבל לא תגלה את מיקומם .ה ♣A-אינו נחוץ כאן .החליפו
אותו ב ♦A-או ב ,♥A-והוא יהיה ”שווה זהב“.
אם נכריז כאן סלם ,ההגנה יכולה לזכות מיד בשתי לקיחות.
נכון ,אם צפון-דרום לא יזכו מיד ב ,♥A-יהיה ניתן להעלים
את ה ♥K4-על ה ♣AK-ולבצע ♠ .6האם זה ברידג‘!? ...

West
♠1
♠2
?

JT952
A42
Q3
AQJ

♠
♥
♦
♣
East
♥2
?

♠
♥
♦
♣

West
♠1
♥3

למזרח  15נקודות גבוהות עם  6הארטים .לאחר תמיכתו
של מערב יש לו יד בעלת פוטנציאל לסלם .עם זאת ,כוח
היד מספיק להזמנה בלבד.
שאלה על אסים תגלה כמה אסים למערב .היא לא תגלה
כמה נקודות למערב!
בחלוקה זו מזרח-מערב מחזיקים בכל האסים ,אבל
עובדה זו אינה מבטיחה את ביצוע הסלם .מערב יפסיד
לקיחה בספייד ,ככל הנראה לקיחה בדיאמונד ואולי גם
לקיחה בשליט.
אז מה להכריז בכל הדוגמאות האחרונות? בחלקו
השלישי והאחרון של המאמר שיתפרסם בחודש הבא
נלמד על ההכרזות המראות קונטרולים ,המהוות פתרון
לאותם מקרים שבהם יש להימנע מ.Blackwood-
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קריאת ידי
המתנגדים
לכרוז חשוב מאוד לעקוב אחרי הכרזות )או אי-הכרזות(
המתנגדים ,וכמובן אחרי הקלפים שהם משחקים .קלף
ההובלה חשוב במיוחד .במקרים רבים הוא מספק רמזים
כיצד לבצע בהצלחה את החוזה שהוכרז .הנה יד קלאסית
לקריאת ידי המתנגדים .אתה יושב במערב.
Q75
AT97
AT86
KT
South
All Pass

East
3NT

AJT
QJ54
QJ93
AQ
North
Pass

♠
♥
♦
♣

West
1NT

קרוב לוודאי ששותפך מכיר את קונבנציית סטיימן ,אבל
בתחרות טופ-בוטום הוא החליט שחוזה ללא שליט עדיף.
ייתכן שרוב השדה ישחק ♥ ,4אולם עליך לעשות את
המקסימום בחוזה שהוכרז –  .3NTצפון הוביל ב.♣2-
זכית ב ♣K-בדומם והובלת מיד את ה ,♠Q-שכוסתה עם
ה ♠K-של דרום .זכית ב ♠A-והמשכת ב .♠J-בלקיחה זו
שמת לב שצפון לא שירת .כיצד תמשיך?
נסה להחליט על המשך המשחק בעצמך לפני שתקרא
את ההמשך.
ייתכן שהשאלה ”כיצד תמשיך“ נראתה פשוטה עבורך:
עוקפים בסדרות האדומות ומקווים לטוב ,אבל בשולחן
התפתחו העניינים בצורה שונה .בלקיחה הרביעית מערב
הוביל את ה ♥4-ושיחק מהדומם את ה ,♥A-בעוד ה♥K-
נופל מדרום! כעבור שניות ספורות שוחק ה ,♦A-וגם
ה ♦K-הבודד נפל מידו של דרום!! הכרוז חשף את קלפיו,
תבע  13לקיחות וזכה כמובן ב“טופ“.
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מערב זכר את הכללים הקשורים לקלף ההובלה:
 (1מובילים לרוב בסדרה הארוכה ביותר.
 (2כשיש שתי סדרות )או יותר( בעלות אורך שווה ,עדיף
להוביל בסדרה האיכותית יותר.

חיים קלר

♠
♥
♦
♣

סתם מזל? הצצה בקלפי המתנגדים? מעשה קסם או
ניתוח מעמיק?!
הבה נראה כיצד ידע הכרוז שעליו לשחק בדרך זו.
מתנגדיו היו שחקנים טובים ,והוא הניח שהם לא יבצעו
מהלכים בלתי רציונליים.

צפון-דרום הובילו )כמו מרבית הזוגות( בשיטת ”רביעי
מלמעלה“ .כך ידע הכרוז שצפון הוביל מסדרת קלאב בת
 4קלפים שהמכובד היחיד שיכול להיות בה הוא ה.♣J-
הוא הסיק מיד שאין בידו של צפון סדרה בת  5קלפים או
יותר )אחרת היה מוביל בה(.
בלקיחה השנייה התברר שלצפון סינגלטון בספייד! עכשיו
הכרוז ידע את החלוקה המדויקת של צפון.1-4-4-4 :
הוא לא הסתפק בכך ושאל את עצמו :מדוע צפון בחר
להוביל דווקא בקלאב ולא בהארט או בדיאמונד .לו החזיק
צפון רביעייה בהארט בראשות ה ,K-הוא היה אמור
להעדיף הובלה בהארט על הובלה מרביעייה עלובה
בקלאב בראשות ה .J-מערב הגיע למסקנה שצפון מחזיק
ארבעה קלפים נמוכים בהארט ,ודרום –  Kבודד .לפי
אותו היגיון הסיק הכרוז כי לדרום  Kבודד גם בדיאמונד.
כעת נדרש מהכרוז רק האומץ להאמין לניתוח של עצמו
ולשחק את שתי הסדרות האדומות בצורה לא סטנדרטית.
הפרס היה ”טופ“ אבסולוטי .הנה החלוקה המלאה:
6
8643
7542
J972
Q75
AT97
AT86
KT

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AJT
QJ54
QJ93
AQ
K98432
K
K
86543

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
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לחשוב נכון בהגנה

באיזו סדרה לחזור?
רם סופר
זהו חלקו השני של המאמר שתחילתו התפרסמה בירחון
אפריל .הרעיון העיקרי הוא שלא תמיד כדאי לחזור
בסדרה שבה הוביל השותף .בשתי הדוגמאות הבאות
מערב הוא הכרוז ,ואתה יושב בדרום.
Dealer West, Vul None
♠ 86
♥ 92
♦ QT753
♣ KJ54
AT5
65
KJ42
QT98

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♥ :הובלה♠4 :
South
Pass
Pass

East
1NT
Pass

North
Pass
Pass

West
♥1
♥4

שותפך הוביל ב ♠4-נגד החוזה ♥ .4זכית ב) ♠A-יד
שלישית גבוה( .במה תמשיך?
כדי להגיע לתשובה הנכונה ,צריך לשאול את עצמנו :מה
הולך לקרות בעוד כמה לקיחות?
להגנה יש סיכוי לזכות בשלוש לקיחות בספייד )או אפילו
בארבע( .הבעיה היא ,שאם נמשיך מיד בספייד ,זה רק
יעזור לכרוז לחתוך את המפסידים שלו בדומם.
אבל לדומם )שהכריז  (1NTאין תמיכה אמיתית בהארט.
את שני השליטים שלו אפשר לחסל בקלות ולמנוע חיתוכים
ביד הקצרה .המפתח הוא להוביל שליט בלקיחה השנייה.
ברגע שלא יישארו שליטים בדומם ,לא תהיה לכרוז שום
אפשרות להיפטר מהמפסידים שלו בספייד ,ובסופו של
דבר הוא יהיה חייב להפסיד אותם.
נקודה חשובה נוספת היא שסדרות הדיאמונד והקלאב
שבדומם אינן מסוכנות כלל .דרום מחזיק קלפים בכירים
בסדרות אלה שימנעו מהכרוז לפתח אותן .ביד זו אין סכנה
שהכרוז ישליך מפסידים בספייד על סדרה אחרת .הסכנה
היחידה היא חיתוכים בדומם ,וההגנה צריכה להמשיך
בשליט כדי למנוע אותם.
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Dealer West, Vul None
♠ KQJT
♥ KJ92
♦ 972
♣ K3
♠ A8732
♥ A3
♦ J9542
♣6
חוזה .4♥ :הובלה♠4 :
South
Pass
All Pass

East
♣2
♥4

North
Pass
Pass

West
1NT
♥2

שותפך הוביל ב ♠4-נגד החוזה ♥ .4זכית ב) ♠A-יד
שלישית גבוה( .במה תמשיך?
לא קשה להסיק שהשותף הוביל מסינגלטון :למערב
וצפון ארבעה קלפי ♠ ביחד ,וה ♠4-לא יכול להיות גבוה
מדאבלטון כשאתה רואה בידך את ה ,♠32-לכן למערב 3
ספיידים ולצפון ספייד בודד .אז נותנים לו חיתוך?
אם תמשיך בספייד בלקיחה השנייה ,השותף יחתוך,
וכאשר תזכה ב ♥A-תוכל כנראה לתת לו חיתוך שני
)בתנאי שאין לכרוז חמישה שליטים( .זה יסתכם בנפילה
אחת ,אבל אפשר להגן טוב יותר.
אם נשמור את חיתוך הספייד ככניסה עתידית ליד השותף
ולא ננצל אותו מיד ,נוכל לקבל בעצמנו חיתוך קלאב! הובל
בלקיחה השנייה את ה .♣6-המתן עד שהכרוז ישחק
שליט ,ואז זכה מיד ב ♥A-ושחק את ה ,♠2-המבקש
מהשותף חזרה בקלאב )אם עדיין לא הבין את הרמז(.
אתה מקווה לתת לו חיתוך שני לאחר שתחתוך קלאב ,ואז
תפיל את החוזה פעמיים עם תוצאה טובה באמת.
במשחק תחרותי ♥ 4ישוחק ,וסביר להניח שייכשל ,ברוב
השולחנות .הגנה שגרתית שתפיל את החוזה פעם אחת
תספיק בקושי לתוצאה ממוצעת.
לסיכום שני המאמרים ,ראינו שבמשחק עם שליט ישנם
מקרים רבים שבהם לא צריך לחזור בסדרת השותף:
 אם יש סדרה אחרת )חולשת הדומם( שהיא מקור
אפשרי ללקיחות רבות של ההגנה ,צריך להוביל אותה
מיד.
 אם יש סכנה של חיתוכים בדומם ,המשך בשליט עשוי
בהחלט להיות מועיל.
 אפילו כאשר השותף הוביל בקלף בודד ומצפה לקבל
חיתוך ,במקרים מסוימים קיים מהלך מועיל יותר
מחיתוך מיידי.
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סיקור תחרויות
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גביע NEC
וגביע  Yeh Brosביפן
רם סופר
בשנים האחרונות ההתעניינות העולמית בברידג‘ כענף
ספורט ברמה גבוהה הולכת וגוברת ,פרט לאליפויות
הרשמיות )שבהן לרוב אין פרסים ,והשחקנים הבכירים
נהנים רק מה“משכורת“ המשולמת על-ידי הספונסרים
שלהם( מתקיימות ברחבי העולם תחרויות הזמנה רבות
לשחקנים בכירים כאשר סכומי הפרסים נמצאים בקו
עלייה.
העיר היפנית יוקוהמה אירחה בחודש אפריל שתי
תחרויות כאלה ,תחילה ”גביע  “NECהמסורתי ולאחר
מכן ”גביע האחים  “Yehשעבר אף הוא ליפן .ברשימת
המשתתפים ניתן היה למצוא את טובי השחקנים בעולם.
מבין הידיים המרתקות הרבות ששוחקו בשני הפסטיבלים
האלה ,נתחיל ביד מהשלבים המוקדמים של גביע ,NEC
שבה הובלת פתיחה שגרתית נגד חוזה מוכפל עלתה
ביוקר לקבוצה האוסטרלית.
Dealer South, Vul E/W
KT9
7
KQT973
KQ6
Q86542
T86
A65
7

♠
♥
♦
♣

J
Q95432
AJ9542
A73
AKJ
J842
T83

South
בקשי
♣1
♦3
3NT
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East
ניואל

North
גולד

West
ריד

♥2
Pass
Pass

♦2
♠3
Pass

♥1
♥3
Pass

ידיים חלוקתיות מאוד מציבות בדרך כלל בעיה לשחקן
הנמצא בפגיעות נחותה .הנטייה הטבעית היא להכריז
באגרסיביות ,אך הסיכון ליפול פעמים רבות עם דאבל
הוא גדול .כך החליט מערב לוותר על אף שהחזיק חלוקה
של  6-6ולאפשר לצפון-דרום שהחזיקו ברוב הנקודות
לשחק  .3NTהכרוז האנגלי ביצע  11לקיחות ללא קושי,
פלוס  460לצפון-דרום.
South
ג'יל
♦1
2NT
3NT
Dbl

East
ון פרויין

North
האנס

West
יאנסמה

♥2
♠3
Pass
Pass

♦2
♥3
Pass
Pass

♥1
♦3
♥4
Pass

בשולחן השני קיבל יאן יאנסמה מהולנד החלטה שונה
והכריז ♥ 4למרות הפגיעות .עכשיו הכול היה תלוי
בהובלת הפתיחה של צפון .ההיגיון אומר כי כאשר אנו
מחזיקים ב 25-נק‘ לפחות והיריבים מכריזים משחק
מלא ,הם מסתמכים על חיתוכים לא מעטים .לרוב הובלה
בשליט תהיה היעילה ביותר ,ואכן ביד הנוכחית שלושה
סיבובים של שליט מצד ההגנה מספיקים כדי להפיל את
החוזה המוכפל פעמיים עם רווח קטן לצפון-דרום.
אבל השחקן האוסטרלי בחר בהובלה ”הבטוחה“ של
 – ♦Kראש רצף בסדרה שהוא ושותפו הכריזו .הכרוז
השליך את ה ♠J-על ה ♦A-והמשיך ב ,♣A-חיתוך קלאב,
חיתוך דיאמונד וחיתוך קלאב .לאחר שהסדרה הצדדית
התחלקה  3-3נותר רק לשחק שליטים ,למסור לדרום
את ה ♥AKJ-ולתבוע  10לקיחות .פלוס  790למזרח-
מערב עם רווח של .IMP 15
בגמר תחרות הקבוצות התמודדה רוסיה )אנדריי גרומוב-
אלכסנדר דובינין ,יבגני גלדיש-מיכאיל קרסנוסלסקי ,עם
שיורט ברינק מהולנד( עם קבוצה אמריקנית-דנית-פולנית
שכללה את הזוגות הבאים :סבינה אאוקן-רוי וולנד ,יאצ‘ק
פשצ‘ולה-מיכל קוויצ‘ן ,ריס מילנר-המאנט לאל.
תחילת המפגש הייתה שקולה מאוד :ביד הבאה שתי
הקבוצות דייקו בהכרזה ובהגנה ולמרות התוצאה הבלתי
שגרתית לא היה שום סווינג.
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Dealer West, Vul N/S
♠ 9653
♥ A87653
♦ AJ
♣A
♠ JT82
4
♥ JT92
4
♦ K764
9853
♣J
KQ98743
♠ AKQ7
♥ KQ
♦ QT2
♣ T652

Dealer West, Vul All
♠ J
♥ KQJ52
♦ K42
♣ KJ85
♠ AK98
♠ T52
♥ A4
♥ T98763
♦ T95
♦ 876
♣ QT43
♣7
♠ Q7643
 ♥♦ AQJ3
♣ A962

South
Rdbl
Dbl

East
Dbl
Pass
Pass

North
♥1
Pass
Pass

West
Pass
♠1
Pass

בברידג' ישנן ידיים שנראות תמימות לכאורה ,אבל
למעשה אם קיבלת אותן »נגזר« עליך לשלם  .800כזו
היא ידו של מזרח בחלוקה הזו .מי לא היה מכריז כאן
 Dblעל ♥ ?1אבל לאחר ה RDbl-של דרום אין לאן
לברוח .מהלך ההכרזה וההגנה בשני השולחנות הוא
שיעור מאלף לאותם שחקנים הסבורים שאין זה כדאי
להכפיל את המתנגדים בגובה .1
♠ 1מוכפל היה ”הרע במיעוטו“ עבור מזרח-מערב ,אבל
ההגנה ,הן של גרומוב-דובינין והן של פשצ‘ולה-קוויצ‘ן,
הייתה חסרת רחמים .צפון הוביל בשליט )כפי שצריך
נגד חוזה מוכפל בגובה נמוך( .הכרוז זכה ב ♠A-בדומם
והמשיך בקלאב .דרום אפשר לשותפו לזכות כדי שיוביל
את ה ♥K-לעקיפת חיתוך שחיסלה את ה .♥A-לאחר
מכן שוחק שליט נמוך .הכרוז הספיק לחתוך קלאב אחד
בידו ,וקיווה שה ♠K9-שנותרו בדומם יביאו שתי לקיחות
עם תוצאה סבירה של מינוס  ,500אבל ההגנה ארגנה
את המשך המשחק כך שצפון יוביל בלקיחה ה 12-דרך
ה ♠K9-אל ה ♠Q7-של דרום .בשני השולחנות ביצע
מערב  4לקיחות בדיוק.
בהמשך הסתמן יתרון הולך וגדל לקבוצה הרוסית .היד
הבאה הייתה מרתקת במיוחד:
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South
מילנר

East
דובינין
All Pass

North
לאל
♥4

♠
♥
♦
♣

West
גרומוב
♣4

למילנר )דרום( הייתה יד חזקה מול האוברקול בגובה 4
של שותפו ,אבל הוא בחר שלא להתקדם הלאה לקראת
סלם .זו הייתה החלטה מנצחת .הכרוז נאלץ להפסיד
לקיחה אחת בהארט ואחת בדיאמונד ,וביצע ♥ 4עם
לקיחה עודפת.
South
ברינק
5NT
♠6

East
וולנד
♣5
Pass
Pass

North
קרסנוסלסקי
Dbl
♥6
Pass

West
אאוקן
♣4
Pass
Pass

בבשולחן השני העדיף צפון )קרסנוסלסקי( להכריז Dbl
עם שישייה גרועה בהארט ורביעייה צדדית בספייד,
ומזרח )וולנד( החליט להעלות ל 5♣-בתקווה שיריביו
יתפתו להכריז גבוה מדי וייכשלו בגלל החלוקות הגרועות.
תקוותו התממשה כאשר ברינק הכריז  5NTשמשמעותו:
מבקש מהשותף לבחור סלם ללא קונטרול ראשון
בקלאב .לו היה מכריז ♣ 6הוא היה מראה קונטרול
ראשון בסדרה .החוזה הסופי היה ♠ 6וסבינה אאוקן
הייתה צריכה להוביל .הובלה בכל אחת מסדרות המינור
הייתה מביאה לכישלון הסלם ולרווח עצום לקבוצתה,
אבל קשה להאשים את אחת השחקניות הטובות בעולם
על שבחרה להוביל בקלף הבודד בהארט בתקווה לקבל
חיתוך .הובלה זו עלתה לקבוצתה .IMP 26
הכרוז ההולנדי שחיזק את נבחרת רוסיה בתחרות זו
ניצל את ההזדמנות שניתנה לו עד תום .הוא זכה ב,♥K-
משך שני סיבובים של שליטים ולא התרגש מהחלוקה
הגרועה .ההמשך היה ב ♥Q-שעליו השליך מערב כצפוי
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קלאב .קלאב נמוך שוחק אל ה ,A-וכאשר מזרח שירת
הכרוז ידע שהחוזה יתבצע.
כעת הושלך קלאב על ה ,♣A-הארט רביעי נחתך בידו
של הכרוז ,ה ♠Q-שוחק ,וזה היה מצב הקלפים:
9
87
AJ
J
K764
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

985
KQ
QT2
T6

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

הכרוז חתך קלאב בדומם .בשלב זה הכרוז איבד שליטה
לכאורה .רק מזרח נותר עם שליט ,אולם עובדה זו פעלה
לרעתו! אין זה משנה אם מזרח חותך מעל הדומם
בלקיחה זו או חותך בשלב מאוחר יותר הארטים גבוהים
מהדומם ,בכל מקרה הוא ייכנס למשחק סופי וייאלץ
להוביל דיאמונד מתחת ל .K-ביצוע יפה בדרך למקום
הראשון ולפרס של  12,000דולר שהתחלק בין חברי
הקבוצה הרוסית .הפרס הנאה הזה היה ”כסף קטן“
לעומת הפרסים הנדיבים שחולקו ב“גביע האחים “Yeh
שהתקיימה מיד לאחריה .למנצחת בתחרות הקבוצות
הראשית המתינו  110,000דולר ,וגם בתחרות הזוגות
הפתוחה היה פרס ראשון נכבד של  20,000דולר.
בשלבים המוקדמים בלטו אב ובן מדנמרק ששיתפו
פעולה בהצלחה גדולה .מורטן ודניס בילדה הפתיעו
לאחרונה כאשר זכו בתחרות גביע ונדרבילט החזקה
בארה“ב .ביד הבאה בחר מורטן בהכרזה בלתי שגרתית
שעזרה לזוג להגיע לסלם מצוין.
Dealer East, Vul N/S
♠ K98542
♥ 864
♦ AQ2
♣4
♠ QJ3
♠ A7
♥ AQJ9753
♥ K2
♦ J
♦ 87643
♣ KJ
♣ AQ53
♠ T6
♥ T
♦ KT95
♣ T98762
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East
ד .בילדה
♥1
♥3
♦4
♣5
Pass

West
מ .בילדה
!♣2
♣4
♠4
♥6

»לפי הספר« מערב צריך להתחיל בסדרה הארוכה
ביותר שלו ולהכריז ♦ .2זה מה שקרה ברוב השולחנות.
מובן מאליו כי הקלף הבודד בסדרת השותף לא עודד את
רוב השחקנים במזרח ללכת לסלם.
מורטן )מערב( החליט להעדיף כוח על אורך ולהכריז
♣ .2כעת ידו של מזרח נראית אחרת לגמרי וה♣KJ-
שלו שווים זהב .כאשר החלו קיובידים לקראת סלם ,דניס
)מזרח( שיתף פעולה בהתלהבות.
הסלם נראה מצוין .אמנם ההגנה יכולה ליצור קשיי
תקשורת בין הידיים ,אבל במערך הנתון ניתן לבצע את
הסלם נגד כל הגנה.
אם דרום מוביל בספייד ,הכרוז זוכה ב ,♠A-מוציא
שליטים ,עולה ב ♣Q-על ה ,J-משליך דיאמונד על
הקלאב השלישי ותובע  12לקיחות.
אפילו אם דרום מוצא הובלה לא סבירה ב ♦K-וממשיך
בספייד ,אין להפיל את החוזה .הכרוז יזכה ב ,♦A-יחתוך
דיאמונד ,יעבור לדומם ב ,♥K-יחתוך דיאמונד נוסף
וימשוך את כל השליטים כדי ליצור משחק לחץ נגד דרום.
ברבע הגמר ניהלו הדנים מאבק צמוד נגד קבוצה סינית,
שהוכרע ביד הדרמטית הבאה .זו הייתה החלוקה
האחרונה במפגש ,ולפניה הורה לוח התוצאות על שוויון
מוחלט.
Dealer West, Vul E/W
♠ 8
♥ Q8432
♦ KT4
♣ T986
♠ A7
KJT95432
♥ AKJT965
7
♦ 95
J7
♣ AK
42
♠ Q6
 ♥♦ AQ8632
♣ QJ753

♠
♥
♦
♣
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South
האוג'ון
♦4
Pass
Dbl

East
ד .בילדה
♣4
♥5
Pass
Pass

North
רואויל
Pass
♦5
Pass
Pass

West
מ .בילדה
♠3
♥4
♠5
Pass

הסינים בצפון-דרום היטיבו להעריך את היד .הם דחפו
את יריביהם לגובה  5ולאחר מכן הכפילו .צפון הוביל יפה
ב ♦K-כדי לשמור את ההובלה בידו ,והוא קיבל משותפו
איתות ברור כשמש –  .♦Qקלף זה דרש בדחיפות
החלפה להארט .צפון עשה זאת ,והחוזה נפל פעם אחת.
תוצאה זו נראתה טובה מאוד לזוג הסיני ,שזכר כי ”גובה
 5שייך למתנגדים“ והיטיב להכפיל ולהגן.
South
וולנד
4NT
Dbl

East
ג'ו
♣4
♠6
Pass

North
אאוקן
Pass
5NT
Pass

West
שי
♠3
♣5
Pass

וולנד הכריז בצורה אגרסיבית בפגיעות עדיפה – ,4NT
ושותפתו שהחזיקה יד חלשה עם התאמה בסדרות
המינור הקריבה מראש לגובה  .6כל שהסינים היו
צריכים כדי לעלות לחצי הגמר היה להכפיל ,אבל מזרח
לא עמד בפיתוי והכריז סלם אופטימי מדי למרות הבעיה
בדיאמונד.
דרום הכפיל כדי לבקש חיתוך בהובלה .אאוקן פעלה
בהתאם והובילה את ה ♥8-כדי לבקש חזרה בדיאמונד.
שותפה סמך עליה ,חתך את ההארט וחזר בדיאמונד
נמוך בתקווה לקבל חיתוך הארט שני .אבל צפון
שהחזיקה חמישייה בהארט ,ידעה שמערב יחתוך מעל
דרום והמשיכה נכון בדיאמונד אל ה A-של דרום .הגנה
טובה זו הפילה את החוזה פעמיים ,והקבוצה הסינית
הודחה מהתחרות.
רצף ההצלחות של הדנים נקטע בחצי הגמר מול
הנבחרת האיטלקית .ביד הבאה הובלה יצירתית מדי
של דניס בילדה הביאה ל“מכירת“ סלם מוכפל שהייתה
כואבת לנוכח התוצאה הטובה שהשיגו חבריהם לקבוצה
בשולחן השני.
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Dealer West, Vul None
 ♠♥ J52
♦ 97
♣ AKJT9762
♠ KQ753
AJ842
♥ KT864
Q7
♦ QJ
AT843
♣3
8
♠ T96
♥ A93
♦ K652
♣ Q54

South
מ .בילדה
♣6
Dbl

East
סמנטה
♠5
♠6
Pass

North
ד .בילדה
♣5
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

West
דובואה
♠1
Pass
Pass

שחקני הצמרת העולמית מאמינים בהכרזה תחרותית
אגרסיבית ללא פשרות .שני השחקנים בצפון לא היססו
להתערב ב 5♣-עם שמינייה במצב פגיעות שווה .מובן
מאליו שמזרח תמך ל ,5♠-אבל ההחלטה האמיתית
התקבלה בגובה  .6בשני השולחנות מערב הכריז Pass
על ♣ 6והשאיר את ההחלטה לשותפו.
סבינה אאוקן )בשולחן השני( העריכה שבלי אסים יהיה
קשה לבצע ♠ 6והכפילה ♣ .6היא הובילה בספייד,
והכרוז נורברטו בוקי הוציא שליטים תוך כדי אלימינציה
של סדרת הספייד .הוא המשיך ב ♥A-בתקווה ליצור
משחק סופי ולהקטין את מספר הנפילות ,אבל רוי וולנד
)מערב( הגן מצוין והשליך את ה ♥Q-על ה .A-עכשיו
אין למנוע מההגנה שתי לקיחות בהארט ושתי לקיחות
בדיאמונד עם תוצאה של  500למזרח-מערב.
בשולחן שלנו החליט אנטוניו סמנטה )מזרח( להכריז
הלאה ל .6♠-קשה לדעת אם חשש שצפון-דרום עלולים
לבצע ♣ 6או העריך ששותפו עשוי להביא שלושה אסים,
אבל ההימור הצליח .שחקן מועדון ממוצע בצפון היה
מוביל ב ♣A-ומפיל את החוזה מיד ,אבל אלוף הוונדרבילט
דניס בילדה חשד שסמנטה הכריז ♠ 6עם חוסר בקלאב
ובחר להוביל את ה .♥2-אביו מורטן זכה ב ,♥A-ובהיעדר
מידע מספיק מההכרזה הוא העריך שקלף ההובלה היה
סינגלטון והמשיך בהארט )הוא לא היה יכול לדעת אם
צפון התערב ב 5♣-עם  8או  9קלפים בסדרה( .כך נעלם
לו המפסיד בקלאב ומזרח-מערב רשמו תוצאה ”בלתי
אפשרית“ של .1210
לגמר הגיעו הנבחרות החזקות של הולנד ואיטליה .ביד
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הבאה נהנו ההולנדים מאי-הבנה איטלקית כדי להשיג
רווח נאה בלוח שהיה עלול להביא להם הפסד.
Dealer West, Vul E/W
Q
AJ743
K62
Q754
J8753
Q982
8
T96

♠
♥
♦
♣

T962
K5
AQJ754
3
AK4
T6
T93
AKJ82

South
סמנטה
3NT

♠
♥
♦
♣

East
ון פרויין
♠3
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
דובואה
Pass
♣5

Dealer East, Vul N/S
♠ QJ2
♥ QT964
♦ AKT72
♣♠ K98743
♥ KJ7
 ♦♣ K653
♠ A5
♥ A
♦ Q9843
♣ T8742

North
בוקי

West
וורהייס
♠1
Pass

ההכרזה זקוקה להסבר .הזוג ההולנדי שיחק בשיטת
 ,Canapeלפיה עם חלוקות של  5-4או  6-4מכריזים
קודם את הרביעייה ואחר כך את הסדרה הארוכה .כך
נמצאה במהירות ההתאמה בספייד .הקפיצה ל3♠-
הייתה כמובן הכרזת הפרעה עם יד חלשה.
אנטוניו סמנטה החליט תחת לחץ להכריז ) 3NTטבעי(
עם  15נקודות – ההכרזה המנצחת ,אבל ג‘ורג‘יו דובואה
חשב ש 3NT-היא הכרזה מלאכותית המראה שתי
סדרות מינור ,וקפץ מיד ל.5♣-
למזלו דרום היה ארוך בקלאב ,כך שהחוזה הסופי היה
סביר ,אבל הובלה של מזרח בקלף הבודד בדיאמונד
חרצה את דינו לכישלון מיידי .ההגנה זכתה ב ,♦A-חיתוך
דיאמונד ובסופו של דבר גם בלקיחה בהארט.
בשולחן השני פתח מערב ב ,1♦-ולאחר מהלך הכרזה
טבעי היה החוזה הסופי ♣ ,5הפעם מצדו של דרום.
למערב לא הייתה שום דרך לדעת את המצב בדיאמונד.
אגוסטין מדאלה בחר להוביל ספייד ,ולאחר הוצאת
שליטים והשלכת מפסידים על ה ♠AK-לא הייתה לכרוז
באוקה מולר שום בעיה לבצע את המשחק המלא.
הטעות האיטלקית הזאת לא אפיינה את רמתו הגבוהה
של מפגש הגמר .ביד הבאה שתי הנבחרות לא התקשו
להכריז ולבצע סלם חלוקתי עם  22נקודות גבוהות בלבד.

T6
8532
J65
AQJ9

♠
♥
♦
♣

East
South
מולר
מדאלה
♠1
Pass
!Pass
2NT
Pass
♣3
Dbl
♦3
♣4
!♦6
Pass
Pass
Pass
הזוג ההולנדי שיחק שיטה שלפיה פתיחה של ♥ 1או ♠1
מוגבלת עד  15נקודות בלבד .זו הסיבה שמערב הכריז
 Passעל ♠ .1האיטלקים השתמשו בהכרזת Balancing
של  2NTשתיארה יד עם שתי חמישיות .בשלב זה דרום
אינו יודע היכן החמישיות של שותפו ,ולכן מדאלה הכריז
♣.3
כעת מערב ”התעורר“ והכפיל ,ומזרח התחרה ל.4♣-
עבור מדאלה )שבשלב זה כבר ידע שלצפון  5-5בסדרות
האדומות( ההתאמה של היריבים בקלאב הייתה חדשות
נפלאות .לצפון חייב להיות חוסר בקלאב ,ואם כך ,אז
לצפון-דרום אין כמעט מפסידים .הקפיצה הבלתי צפויה
ל 6♦-סיימה את ההכרזה.
North
ון פרויין

West
דה וייס

West
דובואה

East
South
וורהייס
סמנטה
♠1
Pass
1NT
♠2
Pass
2NT
Pass
♦3
Pass
4NT
Pass
♦5
Pass
♦6
Pass
Pass
Pass
בשולחן השני מערב השיב ל 1♠-בהכרזה סטנדרטית
של  1NTוצפון התערב ב) Michaels Cuebid-שחייב
להראות כוח לא מבוטל בפגיעות נחותה( .דרום בירר
שסדרת המינור של שותפו היא דיאמונד .היות שהיריבים
לא מצאו התאמה בספייד ,הוא הסיק שצפון קצר בקלאב
והוביל לסלם.
המשך בעמוד 29

5/8/2013 1:03:49 AM

may.indd 26

סיקור תחרויות
27

ישראלים ביפן
מודי קניגסברג
חודשים רבים תכננתי ביחד עם חברים טיול ליפן .בין
המשתתפים היה ידידי נח טימיאנקר .כאוהבי משחק
הברידג‘ נדלק הרעיון לוותר על בילוי ערב בטוקיו ולשחק
ברידג‘ .יצרתי קשר עם יו“ר ההתאגדות היפנית שהפנה
אותנו לסניף המרכזי בטוקיו.
כך הופענו במועדון .מנהל התחרות המתין לנו בכניסה
ברחוב והוביל אותנו לאולם המשחקים ,שבו היו למעלה
מ 40-שולחנות שחולקו לשלוש רמות .שובצנו ברמה
הראשונה .בשולחן הראשון ישב אלוף יפן שהכיר את
ז‘קו ,בראל והאחים ידלין שהשתתפו בעבר בתחרות
גביע  NECביפן.

האווירה הייתה נעימה ושקטה ,כולם קיבלו אותנו במאור
פנים ושאלו – בדרך כלל באנגלית עילגת )די מפתיע
ביפן( – מאין אנחנו )כי נראינו שונים .(...כולם ידעו על
ישראל והברידג‘ האיכותי שלה.
שיחקנו היטב וזכינו במקום הראשון בתחרות .את הפרס
– כרטיסים למשחקים חופשיים – לא יכולנו לנצל .חילקנו
את הכרטיסים לאנשים נחמדים ,זכינו בתשבוחות
ובברכות ,ובקיצור – נהנינו!

‘ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐđ ęĕčĕčČ ‘ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ
ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦĘ
ġĠē ĥ“Ğ

Ę“Ē ęēĜĚ

20:30 ĐĞĥč ĕČĚč 28-Đđ 21-Đ ĕĥĕĘĥ ĕĚĕč ęĕčĥđĚ ĕĜĥ
ęĕčĕčČ ěđďĞđĚč

!Đčđē – ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐ
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אליפות ישראל
לזוגות טופ-בוטום
רם סופר
התחרות על אליפות ישראל טופ-בוטום לשנת 2013
נערכה כרגיל בשלושה שלבים :מוקדמות מחוזיות ,חצי
גמר וגמר .בגמר א‘ השתתפו  28זוגות שכללו שחקנים
בכירים רבים .ניצח בצורה משכנעת הזוג אילן ברקת-
יוסי רול עם תוצאה גבוהה של  60.41%לפני ליאוניד
גרינבאום-דמיטרי מילשטיין  58.41%ו -מליאנה סיגל-
רון פכטמן  .56.64%מנצחי גמר ב‘ היו לוטן פישר-לוי
שטרן עם .56.92%
חבר הזוג המנצח אילן ברקת שלח לנו כמה ידיים
מעניינות ששוחקו במהלך התחרות .אגב ,לברקת היה
חודש אפריל מוצלח מאוד ,שבמהלכו ניצח גם בתחרות
ההזמנה לזוגות בשותפות עם אסף לנגי .עוד על תחרות
מעניינת זו – בגיליון הבא.
היד הראשונה מדגימה את חשיבותה של ערנות בהגנה.
אילן ברקת לא נפל במלכודת ”הקלף האוטומטי“.

יד זו שוחקה בסיבוב הראשון של חצי הגמר .לאחר
הכרזה שגרתית )♦ 2הראה  2חלש באחד המייג‘ורים(
העריך יוסי רול שידו המכילה כוח בכל הסדרות תספיק
כדי להפיל את החוזה גם בהתחשב בעובדה שהשותף
פתח ביד שלישית .הוא הוביל במייג‘ור הקצר שלו )(♥Q
ומצא את סדרת השותף .הכרוז כיסה בלית ברירה .אילן
ברקת )דרום( קרא את המצב נכון ולא כיסה!
לו היה זוכה ב ♥A-וממשיך בהארט ,הסדרה הייתה
נחסמת ,ואז הכרוז זוכה בידו בהמשך ספייד ,משחק
 ♣AKו ♦-אל ה J-ובסופו של דבר מפתח את סדרת
הקלאב לביצוע החוזה המוכפל.
לאחר הוויתור של דרום על הלקיחה הראשונה ,אין
מנוס מהפסד  ♦Aוחמש לקיחות הארט .פלוס ) 500טופ
משותף( לצפון-דרום.
ביד הבאה בסיבוב הראשון של הגמר הגיע הזוג המנצח
לחוזה הנכון לאחר מהלך הכרזה נדיר יחסית.
Dealer West, Vul None
K8
6
AQJT6
KQJ74
Q654
JT4
42
A865

Dealer North, Vul All
QT95
QJ
AT75
Q94
K73
K3
J9
JT8762

South
ברקת
♦2
Pass
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

A862
765
KQ86
AK
J4
AT9842
432
53

East
Pass
3NT
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
רול
Pass
Pass
Dbl

2
AKQ982
K87
932
AJT973
753
953
T

West

2NT
Pass

South
ברקת
♠3

♠
♥
♦
♣

East
Pass
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
רול
2NT
♠4

West
♥1
Pass

בדרך כלל לאחר התערבות של ) 2NTלפחות 5-5
בסדרות המינור( ,המשיב מסתפק בהעדפה בין סדרותיו
של השותף ,אך הפעם אילן ברקת העדיף להראות את
השישייה שלו בספייד ולמזלו מצא  Kxאצל השותף .יוסי
רול שנכנס להכרזה עם יד חזקה שמח כמובן להעלות
את שותפו למשחק מלא.
ההובלה הייתה ב .♥A-מערב ראה את הדומם והחליף
לספייד .מזרח כמובן לא שיחק את ה ,♠Q-אבל הכרוז
עבר לקלאב והגביה שתי לקיחות בדומם כדי להשליך
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עליהן הארטים מפסידים כאשר יש לו עדיין שליט בדומם
כדי לטפל בהמשך בהארט .בסופו של דבר הושלכו שני
מפסידים בהארט על הקלאבים ,ולאחר מכן הכרוז סיים
את הוצאת השליטים ועקף בהצלחה נגד ה .♦K-המשחק
המלא בוצע לאחר שהכרוז הפסיד רק שני אסים ולקיחה
בשליט.
Dealer East, Vul None
KT753
AJ6
3
JT83
Q9
AKJT975
AQ95

A82
T953
Q86
K76
J64
KQ8742
42
42

South
Pass
Pass
Pass
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

להגיע אליו עם  25נקודות גבוהות .כמחצית השדה
בגמר א‘ עמדה במשימה.
כך הכריזו אלופי הארץ )השחקנית בדרום בחרה לא
להתערב(:

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

החוזה הרצוי הוא כמובן ♦ 6בכיוון מזרח מערב .הביצוע
קל )כל עוד השליטים מחולקים  ,(2-1והבעיה היא רק

East
רול
♣2
♦3
♥4
♦6

North

Pass
Pass
Pass

West
ברקת
2NT
♦4
♠4

לאחר פתיחה של ♦” 1לפי הספר“ יקשה על מזרח לתאר
בהמשך ההכרזה את ידו המיוחדת .יוסי רול החליט להיות
אגרסיבי ולפתוח ♣ 2עם סדרה מצוינת וחלוקה טובה.
ברקת הראה נקודות בתשובה של  2NTותמך בסדרת
שותפו .למזרח נותר רק לברר אם לשותף יש קונטרול
בספייד ,וזה בוצע באמצעות שתי הכרזות קיוביד .היות
שפתח ♣ 2עם יד חלשה יחסית ,רול החליט בצדק לא
לחפש סלם גדול ולסגור מיד ל 6♦-לאחר ששמע משותפו
קיוביד בספייד ,ואכן  12לקיחות היו הגבול של היד הזו.

המשך מעמוד 26
חלוקת השליטים  3-0מסבכת את העניינים במקצת ,אבל
ביצוע הסלם אינו מהווה בעיה .קו המשחק הפשוט ביותר
)שנבחר על-ידי נורברטו בוקי( היה להגביה את סדרת
ההארט באמצעות חיתוכים תוך כדי הוצאת שליטים .כל
שהיה עליו למסור להגנה הוא לקיחה אחת בספייד.
לבסוף ההולנדים ניצחו בגמר  77:102וגרפו את הפרס
הגדול .לסיום כתבה זו ,הגנה טובה שלהם מהשלבים
המוקדמים מול נבחרת הנשים של יפן.
Dealer West, E/W Vul
♠ A72
♥ KJ5
♦ Q832
♣ 643
♠ T8
♠ J6
♥ A8
♥ 976432
♦ KT94
♦ J76
♣ AKQ97
♣ J8
♠ KQ9543
♥ QT
♦ A5
♣ T52
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החוזה הסופי בשני השולחנות היה ♠ 3מצד דרום ,לאחר
שמזרח פתח את ההכרזה ב .1♣-בשני השולחנות הוביל
מערב ב.♣J-
היפנית במזרח זכתה בשלוש הלקיחות הראשונות
בקלאב ,וזה היה סוף ההגנה .המשך בשליט נלקח
על-ידי הכרוז ,שהוציא שליטים ומסר לקיחה ל ♥A-כדי
להשליך את המפסיד שלו בדיאמונד.
הזוג וורהייס-ון פרויין מצא את ההגנה הנכונה .מזרח
)וורהייס( עודד עם ה) ♣7-איתותים הפוכים( וזכה בלקיחה
השנייה עם ה .♣Q-הוא המשיך בלקיחה השלישית עם
ה ♣9-כדי שמערב יחתוך! דרום אמנם זרקה את ה♣T-
בסיבוב השני ושיחקה נמוך בסיבוב השלישי ,אבל מערב
)ון פרויין( הבין את הרמז ,חתך והמשיך בדיאמונד .כדי
להפיל את החוזה חייבים להיכנס לידו של מערב כדי
שיוביל דיאמונד .רק כך יהפוך ה ♦K-של מזרח ללקיחה
לפני שהמפסיד של הכרוז בדיאמונד ייעלם.
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30
מועדון החודש

רמת השרון
רם סופר

החודש נציג את מועדון רמת השרון ואת מנהלו הנמרץ
יעקב מינץ ,חבר נבחרת ישראל הצעירה בעבר ,וחבר
הנבחרת הפתוחה לשנת  2008יחד עם שותפו דורון
לימור .השניים זכו גם באליפות ישראל לזוגות ובגביע
הנפילים )פעמיים( .לכל ההישגים הללו הגיע במקביל
לעיסוקו כמנהל תחרויות ומורה לברידג‘ במועדון רמת
השרון ובבית הלוחם .בנוסף ,יעקב כותב טור ברידג‘
שבועי בעיתון ”גלובס“.
מתי זה התחיל?
המועדון נפתח ב .1996-העברתי חוגי ברידג‘ בקאנטרי
קלאב רמת השרון וזה התפתח למועדון .בהתחלה ניהלתי
את המועדון יחד עם אפרים בריפמן ,וכיום המועדון מנוהל
על ידי אשתי ורד ואני.
מהו היקף הפעילות כיום?
יש לנו  9תחרות שבועיות סדירות ,משחקים מודרכים

ובית ספר לברידג‘ עם קורסים למתחילים ולמתקדמים.
מדי שנה מתקיימות  5-4תחרויות ארציות וכן אליפויות
מחוזיות .פעם בשנה מתקיימת השתלמות לשחקני
תחרויות.
אף על פי שאנו מעסיקים מספר מדריכים :מיכאל
בריפמן ,זיוה גרבר ומוטי צדיק ,אנו משתדלים להיות
נוכחים במרבית הפעילויות ,עד כדי כך שהחופשות שלנו
מתוכננות בהתאם לחגים ולימים שבהם המועדון סגור.
מה מייחד את מועדון רמת השרון לעומת מועדונים
אחרים?
ראשית כל ,יחס מאוד אישי לאנשים .אם שחקן נעדר
לזמן מה אנו מרימים טלפון ושואלים מה קורה .חלק
אפילו מודיעים לנו מראש על יציאה לחופשה.
שחקנים רבים מזמינים אותנו לשמחות :חתונות והולדת
נכדים .מצד שני ,אנחנו טורחים גם ללוות חברים שנפטרו
בדרכם האחרונה.
בנוסף ,אנו שמים דגש על קידום רמתם של השחקנים,
ושלוש פעמים בשבוע מלוות התחרויות הסדירות שלנו
בחוברות ידיים דוגמת הסימולטנית .יש גם הרצאות
קצרות של כחצי שעה לפני חלק מהתחרויות.
חברי המועדון מפתחים קשרים אמיצים בינם לבין עצמם
ומרחיבים את המעגל החברתי שלהם.
לסיום ,נביא דברים שכתבה חברת המועדון שרה פז
מדרוני:

ĦđĘĕĞĠ ēđĘ
2013 ěđĤĥĐ ĦĚĤ ěđďĞđĚ
:‘Č ęđĕ
ĦėĤďđĚ ĦđĤēĦ - 10:00
ĦėĤďđĚ ĦđĤēĦ - 16:45
ęĕĕďĕ ĕēđĦĕĜ ĦđĤčđē ęĞ ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 20:00

:‘ď ęđĕ
ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 10:00
ęĕĚďģĦĚĘ ĖĤďđĚ ģēĥĚ - 16:30
ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 20:00

:‘č ęđĕ
ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 10:00
ĕĜģēĥĘ ęĕĝĤđģ / ĤĞđĜĘ ęĕĘĕēĦĚ ĝĤđģ - 16:30
ĦđĕđĤēĦ
ęĕĕďĕ ĕēđĦĕĜ ĦĤčđē ęĞ ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 20:00

:‘Đ ęđĕ
ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 10:00
ęĕĕĜđĜĕčĘ ĖĤďđĚ ģēĥĚ - 16:00
‘Č ęĕĚďģĦĚ ĝĤđģ - 20:00

:‘Ď ęđĕ
ęĕĘĕēĦĚ ĝĤđģ - 10:00
ęĕĕďĕ ĕēđĦĕĜ ĦĤčđē ęĞ ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 16:30
ęĕĘĕēĦĚ ĝĤđģ - 20:00

:‘đ ęđĕ
ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 10:00
:Ħčĥ ęđĕ
ĦĕĥĠđē ĐĚē ĐĕĕĦĥđ ĦĘĒđĚ ĦĕĦĤďĝ ĦđĤēĦ - 17:00

,03-5403244 :ěđĠĘĔ ,52 čđĘđģđĝ čđēĤ :čģĞĕ ĘĢČđ ěđďĞđĚč ĐĚĥĤĐĐ
www.bridgerh.co.il :ĔĜĤĔĜĕČč ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ ,052-2783263 :ġĜĕĚ čģĞĕ

5/8/2013 1:03:54 AM
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ברצוני לספר לכם על המועדון שלנו ברמת השרון
בניהולם של ורד ויעקב מינץ.
המועדון מנוהל באווירה ביתית ,חמה ונעימה ותמיד
מתקבלים עם חיוך והמון נשמה ואוזן כרויה לכל שאלה
)ולא רק בענייני ברידג‘( .גם השיפוט ללא משוא פנים.
תראו לי עוד מועדון שבו פרט לגביע ,זוכים גם בנשיקה .זה
בעצם מעיד על אופיו של המועדון שרבים רואים בו בית שני.

ורד ויעקב מעורים בחיי החברים ,מקפידים להשתתף
בשמחות ולהבדיל – לבקר בלוויות ובשבעה של חברים
שנפטרו .כאשר שחקן מגיע בגפו ,לא יישלח הביתה,
ומיד יתנדבו ורד או יעקב ברצון רב לשמש לו שותף.
לא אחטא לאמת כשאומר שאני רואה בוורד ויעקב לא
רק מנהלי המועדון ,אלא גם ובעיקר חברים טובים .אני
יודעת שרבים שותפים להרגשתי זו ,ועל כך יבורכו.

ĐĜĕďĚĐ Ĥėĕė ‘ĎďĕĤčĘ ĝ“Đĕčđ ěđďĞđĚ

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦ
(ĕĜĥ čĥđĚ) 11.6-Đđ (ěđĥČĤ čĥđĚ) 4.6-Đ ĕĥĕĘĥ ĕĚĕč

23:30-20:30 ĦđĞĥĐ ěĕč
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĕĜĥĘ ęĕĞĕčĎ
ĦĤčĔĢĚ ĐČĢđĦč ĞĢđĚĚĐ ĦČ ęĕĤčđĞĘ ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐ
www.bridge-bakikar.com 03-6969830 :ěđĠĘĔ čĕčČ-ĘĦ ,53 ěĚĢĕđ ‘ēĤ ĐĜĕďĚĐ Ĥėĕė ěđďĞđĚ
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may.indd 31

32
פינת החוק
אילן שזיפי

במדור זה נעסוק הפעם בשני נושאים:




תשובה לשאלה בעקבות
בעיה שהתעוררה במהלך
משחק במועדון.
שינוי בטבלת ההמרה של
נקודות הניצחון.

המכתב הבא התקבל במערכת:
לאילן שלום .השבוע שחקתי במועדון ,ישבתי בצפון.
שותפי ואני הכרזנו  Passכל הזמן.
מזרח פתח ♦ ;1מערב ענה ♠ ;1מזרח קפצה.2NT :
מערב ענה ♣) 3לא הייתה אתרעה( .ביקשתי הסבר.
מזרח ענתה” :טבעי“ והכריזה . 3NT
לאחר ההובלה ראינו בדומם  5ספיידים ו 3-קלאבים
קטנים .שותפי שאל אם ♣ 3היה .Checkback Stayman
מערב ענה” :כן!“
שאלתי :האם מערב היה חייב לתקן את ההסבר של
מזרח לפני ההובלה?
תודה על התייחסותך ותשובתך,
רז מזל
למזל שלום,
התשובה לשאלתך היא כן!
לפני הובלת הפתיחה מערב היה חייב לקרא למנהל
התחרות כשתהליך המכרז הסתיים ,ובנוכחותו להסביר
למגנים את משמעות הכרזתו.
זה מתבסס על חוק  20בספר חוקי הברידג‘ אשר קובע:
 .2שחקן ששם לב שהסברו היה שגוי או חלקי ,חייב
לקרוא מיד למנהל התחרות ,המיישם את חוק 21ב
או חוק 40ב).(4
שחקן ששותפו נתן הסבר שגוי אינו רשאי לתקן את
הטעות במשך המכרז ,ואינו רשאי לרמוז בצורה
כלשהי שהייתה טעות” .הסבר שגוי“ כאן כולל חוסר

5/8/2013 1:04:00 AM

אתרעה או נתינת הודעה לפי דרישת תקנות ,או
אתרעה )או הודעה( שאינן מתחייבות מהתקנות.
)ב( השחקן חייב לקרוא למנהל התחרות וליידע את
יריביו שלדעתו ההסבר של שותפו היה שגוי )ראה
חוק  ,(75אך רק בהזדמנות החוקית הראשונה עבורו,
שהינה:
) (iעבור מגן ,בתום המשחק.
) (iiעבור כרוז או דומם ,לאחר הפאס הסופי
במכרז.
 .3אם מנהל התחרות מעריך ששחקן פעל בהתבסס על
מידע שגוי שהוא קיבל מיריב ,ראה חוק  21או חוק
47ה ,בהתאם למקרה.
האפשרויות של מנהל התחרות:
מנהל התחרות רשאי לבטל את הקריאה האחרונה של
היריבים )אך לא את הקריאה של שותפו שקרא לפניו(
ולפתוח מחדש את תהליך המכרז .המנהל רשאי גם לתת
תוצאה מתוקנת אם ברור שנגרם נזק שכבר אינו ניתן
לתיקון.

שינוי טבלאות ההמרה מ IMP-לVP-
לאחר שנים רבות שבהן היו נהוגות טבלאות ההמרה
הקיימות כיום ,הוחלט על ידי ה) WBF-ההתאגדות
העולמית לברידג‘( לשנות את הטבלאות הקיימות ולהחיל
שיטה חדשה להמרת  IMPלנקודות ניצחון בתחרויות
קבוצות ובתחרויות זוגות בשיטת מפגשים )מאצ‘ים(.
חסרונות השיטה הקיימת:
 .1לא כל  IMPקבע ניקוד  .VPבטבלה היו טווחי נקודות,
כך שלעיתים היו נקודות ” IMPמבוזבזות“ שלא
תורגמו לנקודות ניצחון  VPנוספות.
 .2הטבלה הקיימת מתבססת על  30נקודות VP
שמתחלקות בין שתי הקבוצות המתמודדות ,אך
כמות ה VP-המרבית שניתן לצבור היא  ,25כאשר
במקרה של תוצאה מרבית ניתן לקבוצה היריבה 0
 .VPתיקו הוא  .15:15לדוגמה :במשחקי ליגה עם
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 שקרובות לאפס שוות יותר מנקודותIMP  נקודות.3
 כלומר הטבלה אינה,נוספות שבאות אחריהן
. עיקרון זה חל גם בטבלה הישנה.לינארית
ועדת החוקה וועד העמותה אישרו את הפעלת
, ומעתה,הטבלאות החדשות בתחרויות בישראל
לאחר שהושלמו ההתאמות הנדרשות בתוכנות
 אנו נשתמש בטבלאות ההמרה החדשות,החישובים
(IMP) לראשונה בתחרויות על אליפות ישראל לזוגות
.שיתקיימו במהלך חודש מאי

25X11  מפגשים ניתן להשיג תוצאה מרבית של11
 שזה יותר,165 = 15X11  אך הממוצע הוא,275 =
. של הניקוד המרבי האפשרי50%-מ
:עקרונות השיטה החדשה
IMP- הטבלה ממירה את הפרש ה. קובעIMP  כל.1
לחלקי נקודות ניצחון עם שתי ספרות לאחר הנקודה
.()מאיות
,20 =  וניצחון מרביVP 10 =  בטבלה החדשה תיקו.2
 במשחקי הליגה יהיה ניתן לצבור לכל היותר:לדוגמה
 שזה110 = 10X11  והממוצע יהיה,220 = 20X11
.50% בדיוק

ęđďČĐ ęĕč ĕĚđČĘĜĕčĐ 'ĎďĕĤčĐ ĘčĕĔĝĠĘ ,đĜđėĕĐ
2 13 ĤčĚčđĜĘ 24-14
ĦĜĎĤČĚĐ ĐďĞđĐđ ěĚĤĕč ďđď

Wexler - “ĤĘĝģđ

ĤĕĜĤđĔ”

In Memory of Ruth & Jack Wexler - ĤĘĝģđ ģ‘Ďđ ĦđĤ Ęĥ ęĤėĒĘ

!đĢĕĚēĦ ĘČ - ĦđĠĕĢĤč ĐĤĥĞ ĞčĤČ ĐĜĥ
10:00-14:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ,28.6.2013 ĕĥĕĥ ęđĕ
ęĕĕďĕ ĦđģđĘē 30 :ďēČ čĥđĚ
Ĭ 12,000 Ėĝč :ęĕĝĤĠ
ďĤĠĜč ĦĚĝĤĠĦĚĐ ĐĚĕĥĤ ĕĠĘ

ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ

:ęēđĘĐ ĕĦč ĦĞčĤČč ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ
03-6461646 :‘ĘĔ 49 ĕČģĤč ĘČđĚĥ ,ĐģĠČ - čĕčČ-ĘĦ
04-8590820 :‘ĘĔ 101 ĦĠĤĢ ĖĤď - ĐĠĕē
02-6750011 :‘ĘĔ (ĕė“ĜĦĐ ĦđĕēĐ ěĎ ďĕĘ) ĦēĜĚ - ęĕĘĥđĤĕ
08-6251106 :‘ĘĔ 9 ĘĚĤė ġĜč - Ğčĥ ĤČč
Ĭ 60 - ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď
18 ĘĕĎĘ ĦēĦĚ ęĕĠĦĦĥĚđ Ę“ĐĢ ĕĘĕĕē ,ęĎđĒ ĦđĜčđ Ę“ĐĢ ĕėĜ ěđĎĤČ ĕĤčēĘ Ĭ 40

ĦđĤēĦĐ Ĥģđčč ęēđĘĐ ĕĦčč ęĕĝĕĔĤė ĦĤĕėĚ

ęĕĤčĝĐđ ēđĦĕĜ ,ęĕĕďĕĐ ĦđģđĘē+ĦĤďđĐĚ ĦĤčđē ěĦĜĕĦ
ĐďĥĐ Ęė ĘĞ čĥđēĚ ęđĔđč-ĠđĔ :čđĥĕē ĦĔĕĥ

may.indd 33

5/8/2013 1:04:08 AM

פרפראות ברידג'
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בחירת קלף ההובלה

)2
West
A5
J98753
J3
QT4

אפרים בריפמן
בבעיות הבאות דרום הוא הכרוז .אתה מחזיק את קלפי
מערב ,ומהלך ההכרזה נתון מראש .מהי הובלת הפתיחה
שלך? רשום את הקלף שבו בחרת בכל אחת מהבעיות,
ועבור לפתרונות בעמוד  38כדי לקבל ציון )מ 0-עד .(10

East
♦3
Dbl

South
♠3
All Pass

)1
West
QT652
T93
6
Q854
South
♦2

East
♠1
All Pass

North

West

♠4

Pass

)3
West
AQ
85
AQ654
8732

♠
♥
♦
♣

North

West

♦5

♠4

בעיה בקלפים
פתוחים
חיים קלר

נגררת על-ידי שותפך ל 3NT-עם  23נקודות בלבד .מערב
הוביל ב .♥8-כיצד תשחק?

South
♥4

East
♠3
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
♥5

West
♠4

פתרונות בעמוד 38

AKJ4
2
A942
T654
87
KQT95
3
KQJ83

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

QT93
876
KJ75
97
652
AJ43
QT86
A2

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה ;3NT :כרוז :דרום; קלף ההובלה ♥8 :ממערב.

פתרון בעמוד 37
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ĦđĕđĤēĦ ĕĜģēĥ ĤĜĕĚĝ

ęĕĚďģĦĚĘ ĐĜĎĐ ĤĜĕĚĝ
‘Ď ĕĚĕč ĖĤĞĕĕ
,ĕČĚč 21-Ě ĘēĐ
18:00-20:00 ĦđĞĥĐ ěĕč

10:00 ĐĞĥč ,ĕĜđĕč 5-Ě ĘēĐ ‘ď ĕĚĕč
ěĚĤčĕĘ ģĤč Ęĥ đĦėĤďĐč

ęďģĦĚĐ ĒĤėĚĐ ĤđĠĕĥĘ ęĕĥĎĠĚ 8
ĦđĕđĤēĦ ĕĜģēĥ ĦĚĤĘ

ĤĝđĜĕĎ ďďĘČ Ęĥ đĦėĤďĐč
ĐĜĎĐč ĦĤđĥģĦđ ĐčĥēĚ ĤđĠĕĥĘ ęĕĥĎĠĚ 8

ĐĜĜĞĤč đĜĘĥ ğĕĜĝč ęĕĕģĦĕ
114 ĐĜĎĐĐ ‘ēĤč

ěĚĤčĕĘ ģĤč

ĤĝđĜĕĎ ďďĘČ

114 ĐĜĎĐĐ ‘ēĤč ĐĜĜĞĤč đĜĘĥ ğĕĜĝč ęĕĕģĦĕ

“ďĕ ĦėĤĞĐ” ĤĜĕĚĝ
ġĤđđĥ ěđĤ ęĞ 20:30 ĐĞĥč ,ĕĜđĕč 30-Ě ĘēĐ ‘Č ĕĚĕ
đČ
ĤĝđĜĕĎ ďďĘČ ęĞ 17:00 ĐĞĥč ,ĕĘđĕč 1-Ě ĘēĐ ‘č ĕĚĕ
ġĤđđĥ ěđĤ

!ďčĘč ęĕĚďģĦĚĘ - ĒĤėĚč ďĕĐ ĦėĤĞĐ ĤđĠĕĥč ęĕďģĚĦĚĐ ęĕĥĎĠĚ 6

!ĥČĤĚ ęĥĤĕĐĘ ĥĕ ęĕĝĤđģĐ ĘėĘ

ĤĝđĜĕĎ ďďĘČ

! ĥďē ęĕĘĕēĦĚ ĝĤđģ
ĕĜđĕč 5-ĐĚ ĘēĐ 17:00-19:00 ‘ď ĕĚĕčč
ěđĤĥĐ ďđĐč đĜĘĥ ĥďēĐ ğĕĜĝč ęĕĕģĦĕ

!ęĜĕē

ĕĞđčĥ ĦđĕđĘĕĞĠ ēđĘ
Ħčĥ
_
ĦđĤēĦ
ĘēĐ)
(17:00-Ě

_

ĕĥĕĥ
ĦđĤēĦ

_
_

ĕĥĕĚē
ģēĥĚ
ĖĤďđĚ

ĕĞĕčĤ
ģēĥĚ
ĖĤďđĚ

ĕĥĕĘĥ
ĦđĤēĦ
ĦĕďđĚĕĘ

ĕĜĥ
ĦđĤēĦ

ěđĥČĤ
ĦđĤēĦ

ĦđĤēĦ

ĦđĤēĦ

ĦđĤēĦ

ĦĕďđĚĕĘ ĦđĤēĦ

ģēĥĚ

ģēĥĚ
ĖĤďđĚ

ĦđĤēĦ

ĦđĤēĦ
ĤĔĚđĤč

ĦđĕďđĚĕĘ .Ĝ ĘĘđė

Ĥģđč
10:00-13:00
ęĕĕĤĐĢ

ĦđĕďđĚĕĘ .Ĝ ĘĘđė ĖĤďđĚ
16:30-19:30
!ĥďē (17:00-Ě ĘēĐ) (18:00-Ě ĘēĐ)

ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ
(20:30-Ě ĘēĐ)

ĦđĤēĦ
-

čĤĞ
20:00-23:00

.ğĦđĥ ĦČĕĢĚč ĐĤĒĞ * !ěĚČ ĦđďđģĜđ ęĕĞĕčĎ ĦđČĥđĜ ĦđĕđĤēĦĐ Ęė * Ĥĕėč ěģēĥ ĕĠĚ ĐČĢĤĐ ĦđĤēĦ Ęė ĕĜĠĘ Ħđģď 15
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(2)
Dealer South, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

854
85
AKQ42
852

♠
♥
♦
♣

AK7
KQ6
9873
A43

North

קובי שחר
South
1NT
Pass

3NT

 מזרח משרת בקלף.3NT ♥ נגד החוזהJ-מערב מוביל ב
! תכנן את המשחק.נמוך
(3)
Dealer South, Vul None
♠
♥
♦
♣

QJT4
A82
765
874

♠
♥
♦
♣

AK
K65
KQJ2
A952

בחן את עצמך

(1)
Dealer South, Vul None
♠
♥
♦
♣

632
KJ87
A
Q8642

♠
♥
♦
♣

A75
AQ3
KQJ6
T93

North
2♣
3NT

North
3NT

South
2NT
Pass

South
1NT
2♦
Pass

! תכנן את המשחק.3NT ♠ נגד החוזהJ-מערב מוביל ב

! תכנן את המשחק.3NT ♥ נגד החוזהQ-מערב מוביל ב
39 פתרונות בעמוד
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פתרון חידת אפריל
יעקב וקס

חידודי ברידג‘
AK63
AK52
AKT76
-

צפוי שהוא מחזיק  Qבאחת הסדרות .אל תבנה על זה –
השליט חייב להיות קלאב!
כמה לקיחות ניתן לבצע? אם אין מפסידים בשליט7 ,
לקיחות של השותף ו 6-לקיחות בידך יסתכמו ב,13-
והחוזה הרצוי הוא ♣ .7אם יש מפסיד אחד בשליט ,החוזה
הרצוי הוא ♣.6
כאן אין צורך בקונבנציה מיוחדת כדי לברר את איכות
הקלאבים של השותף .הסיכוי שלא יהיו מפסידים בקלאב
גבוה מאוד ,הרבה מעל  .50%הוא כולל מספר אפשרויות:
 למערב ) ♣AKQJxxxואולי גם ה.(♣T-

♠
♥
♦
♣

 למערב שמינייה בקלאב.
 למערב  ♣AKQTxxxוה J-נופל דאבלטון.

שותפך מערב מחלק ופותח ב .(Gambling) 3NT-צפון
מכריז  .Passמהי הכרזתך?
 למערב  ♣AKQxxxxוהסדרה מתחלקת .3-3
כיצד נראית ידו של שותפך? בקלאב יש לו לכל הפחות
 .AKQxxxxבסדרות האחרות לא אמור להיות לו דבר .לסיכום ,ההכרזה המומלצת היא ♣ .7לא לעתים קרובות
בחוזה ב NT-הוא יוכל להגיע לידו רק במקרה הבלתי יזדמן לך לשחק סלם גדול עם חוסר בסדרת השליט!

בעיה בקלפים פתוחים

מהיד( .הגעת למצב הבא )תורו של מערב להוביל(:
A94
T6
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AKJ4
2
A942
T654
87
KQT95
3
KQJ83

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

QT93
876
KJ75
97
652
AJ43
QT86
A2

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה ;3NT :כרוז :דרום; קלף ההובלה ♥8 :ממערב.
בלקיחה הראשונה )מזרח משחק  (♥Qעכב את ה.♥A-
מזרח ימשיך ב ,♣K-עכב גם לקיחה זו .זכה בלקיחה
השלישית עם ה.♣A-
בלקיחה הרביעית אתה מריץ את ה .♦8-מערב משחק
נמוך וה 8-זוכה )אם מערב מכסה ,תמשיך בדיאמונד,
והחוזה יבוצע בדרך דומה(.
כעת תשחק ארבעה סיבובי ספייד! אתה עוקף ל ♠J-בהצלחה,
מושך  ♠AKומוסר למערב לקיחה עם ה) ♠Q-הארט מושלך
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KT9
QJ

♠
♥
♦
♣

♠
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♦
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76
KJ7
AJ
QT6
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב בצרות .כל קלף שישחק יעניק לכרוז  4מתוך 5
הלקיחות שנותרו .אם יוביל ♥ ,הכרוז ישיג בקלות שתי
לקיחות בהארט ושתיים בדיאמונד .אם יוביל ♦ ,הכרוז
יזכה בשתי הלקיחות הבאות בסדרה זו ויכניס את מערב
למשחק סופי עם הדיאמונד האחרון שלו.
יש לציין שאם מזרח מתחכם ולא מוביל קלאב בלקיחה
השנייה אלא מנסה ספייד או דיאמונד ,אתה תשחק קלאב
בעצמך ,תעכב פעם אחת ,ולאחר שתזכה ב ♣A-תגיע שוב
לאותו משחק סופי נגד מערב .המגנים יזכו רק בלקיחה
אחת בכל סדרה ,ובסופו של דבר הם יהיו חייבים לבצע
עבורך את העקיפה בהארט.
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)1
West
QT652
T93
6
Q854
East
♠1
All Pass

South
♦2

♠
♥
♦
♣

North

West

♦5

♠4

לנו על חוסר בסדרה .לפיכך נוביל בסדרה הארוכה שלנו
)הארט( מתוך ציפייה שהשותף יחתוך .אם בידו של מזרח
שלושה שליטים ,נוכל להעניק לו חיתוך נוסף לאחר שנזכה
ב.♠A-
חשוב לבחור בהארט נמוך כדי לנווט את השותף לחזור
בקלאב ולא בדיאמונד .אם נוביל בהארט גבוה ,שותף
יצירתי עלול לחפש כניסה לידנו באמצעות הובלה מתחת
ל .♦A-
ציונים ;♥3=10 :הארט אחר= ;6סדרה אחרת=.0
)3
West
AQ
85
AQ654
8732

דבר אחד ברור :להגנה לכל היותר לקיחה אחת בספייד.
צריך לחפש לקיחות נוספות בהארט או בקלאב – לכאורה
עניין של ניחוש ,אבל הובלה ב ♠Q-עשויה ”להחזיק“
ואז נוכל לבחון את הדומם ולקבל איתות העדפת סדרה
מהשותף.
ציונים ;10=♠Q :הארט= ;5קלאב= ;5ספייד נמוך=;2
.♦6=1
)2
West
♠ A5
♥ J98753
♦ J3
♣ QT4
South
♠3
All Pass

East
♦3
Dbl

North

West

♠4

Pass

לא ייתכן שמזרח שפתח ♦ 3מחזיק  4לקיחות בטוחות
בהגנה .הסיבה היחידה האפשרית ל Dbl-היא לאותת

South
♥4

East
♠3
All Pass

♠
♥
♦
♣

North

West

♥5

♠4

השותף פתח ♠ .3רוב הסיכויים שה ♠K-אצלו .לאור הכרזת
המתנגדים סביר להניח שלאחד מהם קלף בודד בספייד.
סביר גם להניח שה ♦K-אצל דרום שהתערב ב.4♥-
אתם מעוניינים להיכנס לידו של השותף כדי שישחק
דיאמונד אל ה ♦AQ-שלכם )אחרת המפסידים בדיאמונד
עלולים להיות מושלכים על קלאבים( .כיצד ניתן לגרום
לכך? הובילו ב ♠Q-וקוו שהשותף יקרא את המצב ויעלה
ב .♠K-
ציונים ;1=♦A ; 6=♠A ;10=♠Q :קלאב או הארט=;1
דיאמונד נמוך=.0
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)(1
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KJ87
A
Q8642
KQ8
954
9752
KJ5
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♠
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T62
T843
A7
A75
AQ3
KQJ6
T93
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♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב מוביל ב ♠J-נגד החוזה  .3NTתכנן את המשחק!
 9הלקיחות הנדרשות לביצוע החוזה כבר בידינו )אחת
בספייד ,ארבע בהארט וארבע בדיאמונד( ,אבל צריך
להתגבר על חסימה בסדרת הדיאמונד ,שבה לא נוכל
לקחת את כל הלקיחות ברצף.
הפתרון הנכון :זכה בלקיחה הראשונה עם ה ♠A-ושחק
מיד  ♦6אל ה A-כדי לשחרר את החסימה .חזור ליד עם
ה ,♥A-המשך ב ♦KQJ-וב ,♥Q-וסיים את הביצוע המוצלח
עם ה.♥KJ-
עיקרון:
כאשר מזהים סדרה חסומה ,יש לשחרר את החסימה
מוקדם ככל האפשר באמצעות משחק של הקלפים
הגבוהים ביד הקצרה .חשוב לתכנן מראש את המעברים
בין הידיים.
)(2
854
85
AKQ42
852
QT32
743
JT5
KJ7

♠
♥
♦
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J96
AJT92
6
QT96
AK7
KQ6
9873
A43

5/8/2013 1:04:16 AM

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב מוביל ב ♥J-נגד החוזה  .3NTתכנן את המשחק!
לאחר הזכייה ב ♥K-בלקיחה הראשונה יש  7לקיחות
מלמעלה .חלוקת דיאמונד של  2-2או  3-1אמורה להעניק
לנו שתי לקיחות נוספות .דווקא כשהכול נראה פשוט חשוב
לשאול :מה עלול להשתבש? אין כניסות צדדיות לדומם,
לכן חשוב לקחת את כל  5הלקיחות בדיאמונד ברצף ,אבל
משחק לא זהיר עלול לגרום לחסימה ,למשל :אם נשחק
 ♦AKQונשליך מידנו ) ♦873בהנחה שהסדרה מתחלקת
 (3-1נמצא עצמנו עם  ♦9ביד ו ♦42-בדומם.
הפתרון הנכון :זכה בלקיחה הראשונה ושחק מהיד  ♦7אל
ה .♦A-על ה ♦KQ-תשחק מידך את ה .♦98-ה ♦4-יזכה
בסיבוב הרביעי של הסדרה ,וכך תגיע ל.♦2-
עיקרון:
קיימות סדרות שבהן אין חסימה מלכתחילה ,אבל עלולה
להיווצר בהן חסימה אם לא נטפל כראוי בקלפים הזוטרים
שלנו .כדאי לשמור קלף נמוך ביד שבה הסדרה קצרה
יותר.
)(3
QJT4
A82
765
874
975
73
A983
QJT3
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8632
QJT94
T4
K6
AK
K65
KQJ2
A952

♠
♥
♦
♣
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מערב מוביל ב ♥Q-נגד החוזה  .3NTתכנן את המשחק!
יש  7לקיחות מלמעלה .ניתן לפתח בקלות שתי לקיחות
נוספות בדיאמונד באמצעות מסירת לקיחה ל ,♦A-אך
עלינו לשים לב לחסימה בספייד ולשחק בהתאם.
הפתרון הנכון :זכה עם ה ♥K-בלקיחה הראשונה כדי
לשמור כניסה עתידית לדומם .טפל מיד בבעית החסימה
ושחק  ♠AKמהיד .לאחר שחרור החסימה הגיע הזמן
להוביל  .♦Kההגנה תזכה מתישהו ב ♦A-ותמשיך
בהארט ,אבל אתה התכוננת לכך .תוכל לזכות ב,♥A-
להמשיך ב ♠QJ-ולחזור ליד כדי לזכות בלקיחות הדרושות
להשלמת החוזה.
עיקרון:
בדרך כלל משחקים בהתחלה את הסדרה שבה מנסים
לפתח לקיחות נוספות ,ולא סדרה שבה יש לנו את כל
הלקיחות מלמעלה ,אבל שחרור חסימה קודם לכל.
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ęĕĜđĥĠđĜ ĤđďĚ

đĜđėĕĐ
ĐĜĥĐ ĥČĤ ěđĥĠđĜĘ
ęĕĘĥđĤĕ ěďč
4-7.9.13
050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď :ęĕĔĤĠĘ

2013 ĕĜđĕč 19-16
ěđĚĤ ĥĦėĚ ĦĠĥ ĘĞ ,ĦĕĥČĤč ěđĘĚ
ĘĔđĤĥĕ Ęĥ ĐĤģđĕĐ ĦđĜđĘĚ ĦĢđčģĚ
!ěĠđďĐ ĦČĢđĕđ ĐĚĕĞĠĚĐ ĦĕĤčďĚĐ ĐĥĠđēĐ Ħĕđđē
ĦđČĢĤĐđ ‘ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ
ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤđ ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď - ĘČĤĥĕ ĦĤēčĜ ĦđĕĜģēĥ ĦĕĕēĜĐč

ē“ĥ 2,590-Ě ĘēĐ ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚč ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
.ĤđĒē-ĖđĘĐ ĐĞĝĐ ĘĘđė ,(ěđĕĝĜĠ ĕĢē) ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ
.Ĥďēč ďĕēĕĘ ē“ĥ 3,890

.ęďČĘ ē“ĥ 150 - (ĦđČĢĤĐđ ĦđĕđĤēĦ) ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĘĕĞĠ Ęė ĘĘđė ěđĎĤČ ĕĚď

054-4556111 ĕĦđĤ ,03-6058355 ĐĘČĕĜď :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
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ĐĕĜčđĘĝ ďĘč ěđĥĠđĜ
****Golf Hotel Bled - ĐĕĜčđĘĝ ďĘč ğĘđĎ ěđĘĚ

3-17.8.2013
ęĕĚĕ 15 / ĦđĘĕĘ 14

ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ďčĘč đĤĕČ 1,890
ęđĕĘ ęďČĘ đĤĕČ 9 ,ęĎČĘ ğđĜĘ ĦĠĝđĦ
!ęĥĤĐĘ đĚĕďģĐ ,ĘčĎđĚ ğđĜĐ ĕĤďē ĤĠĝĚ

:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ĐďĥĚ ĦđĤčĞĐ • ęĕĘĔĕĐđ ĘĚĜ ĕĝĕĚ • čđĥđ ĖđĘĐ ĦĕĘČĤĥĕ Ĥėĥ ĦđĝĕĔ •
ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ęĕčėđė 4 GOLF ěđĘĚč ĦđĘĕĘ 14 • ĐĤĒēčđ ĐĠđĞĦĐ
*ĤđĒČč ęĕėĤďđĚ ĘđĕĔ ĕĚĕ 3 • ěđĘĚčĥ ČĠĝĘ ĦĕĥĠđē ĐĝĕĜė •
(đĘĝĤĚ) ďđĚĢ ĕĘČĤĥĕ ĐđđĘĚ • ĐĤģđ ĐĚē ĐĕĕĦĥ ĘĘđė 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ •
ĦĤďđĐĚ ęĕĘđĕĔ ĦĤčđē • ĦđĞĦĠĐ • ęĕĦđĤĥ ĕĜĦđĜĘ ęĕĠĕĔ •
ĐĤĕēč ĕĘđĕĔ 4 ďđĞ đĞĢđĕ *

:ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
ĐĤĕēč ĕĘđĕĔ • ĕĘČĤĥĕĐ ĐđđĘĚĘ ĠĕĔ • ĕĥĕČ ĕĠđČ ĦđĘĞč ĦđČĢđĐđ ęĕĞĝđĜ ēđĔĕč •

2013 ĦĔĤđĠĚĐ ęĕĜđĥĠđĜĐ ĦĤčđē ĦĘčģĘ
050-5364604 Ĕĝč ěč ĕďĎ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘđ
bnbg.ben@gmail.com
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2013

ĦĕĚđĘē ĐĥĠđē
ęĞ

ěĚĤčĕĘ ĘČđĚĥđ ĐĤđČĕĘ

ġĕģ

ĦđĞđčĥ 11 ďĞđ ĞđčĥĚ ĦđĘĕčē ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ
ĐĕĜĚĤĎđ ĐĕĤĔĝđČ - ĕĘđĕ
BADEN-BADEN

13-20.7

ěďČč-ěďČč – ĤđēĥĐ ĤĞĕĐ

BAD-WOERISHOFEN

20-27.7

ěĠđĐĝĕĤđđ-ďČč - ĐĕĤđđČč

SEEFELD - TYROL

27.7-10.8

ďĘĠĕĕĒ - ęĕĕĤĔĝđČĐ ęĕĠĘČ

(ĐĚĤĔ đĜČčČ ,ďĘĠĕĕĒ ,ěďČč-ěďČč) ęĕčėđė 5 ĦĎĤďč ęĐ ěđĘĚĐ ĕĦč
ĤđĕĤĠđĝ ęĕčėđė 4 đČ
.(ěďĘĠ ,ěĕĕĔĝĎĠđĐ ,ěĠđĐĝĕĤđđ)
,ęĕĘđĠĕĔđ ęĘĥđĚ ČĠĝ :ęĘđėč
.ěĕĕđĢĚ ęđģĕĚđ ĐĚĤđĎ ēčĔĚ
ęĕĕĘģĕĝđĚ ęĕĞĠđĚđ 'ĎďĕĤč ,ęĕĘđĕĔ
.ĐĥĠđēĐ ĦČ ęĕĚĕĘĥĚĐ

ĐĕĤĔĝđČ - ĔĝđĎđČ
BAD-HOFGASTEIN

10-24.8

ěĕĕĔĝĎĠđĐ-ďČč

VELDEN by
WOERTHERSEE

24-31.8

ěďĘĠ

SPLENDOUR OF THE SEAS

Ĕĕĕĥđ ĐĕĘĔĕČ - ĤčĚĔĠĝ
ABANO TERME

31.8-14.9

ĐĚĤĔ đĜČčČ

!! ~~   –   ~ ~  
:ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

,03-5250708 :ěđĠĘĔ
ĕĦđĤ - 405 ĐēđĘĥ

ADRIATIC CRUISE

14-21.9

ĕĔČĕĤďČĐ ęĕč ĕĚđĘē Ĕĕĕĥ

Ě"Ğč ĝĤđĔĜĞĜė
čĕčČ-ĘĦ 18 ĐďđĐĕ ěč

đČ
0544-406834 ěĚĤčĕĘ ĐĤđČĕĘ
bridgeholidays@gmail.com
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...ęĕĘđĕĔđ 'ĎďĕĤč ęĞ ČĘĠĜ ĔĕĕĥĘ ęĕČĢđĕ đĜČ ĦĕĞĕčĤĐ ęĞĠč
ĕĘđĔĝđĎĤČ ,(ĐĕģĤđĔ) ĕĝďČĥđģ ,ĝđĜđģĕĚ ,đĠĤđģ ,(ĐĕĔČđĤģ) ĔĕĘĠĝč ĤģčĜ
.ĐĠĕĐ ĐĕĢĜđđ – ěčđĚėđ (ěđđĕ)

!!ĔĤđĠĚ Ĕĕĕĥ ĔģĠĝđĤĠ đĥģč
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º´´Ã¯ ·½ ‘®´Ã¬ ³´´Ä
Å°·¬· ¸¶Å« ¸´»´¹±¹ ‘®´Ã¬· ¯´¹®Â«¯° ¸´¬´¬« º°®½°¹
!!º´´Ã¯ Ã¯» ·½ ¸´¯®¹ Å°Ã¯» ³´´Ä¬ ,¸´´¹°·² ¸´¹´ 9

·½ ¸´¬¶°¶ + 4 Å¹Ã¬ Statendam Ã¯»¯ Å»´¿¼¬ (¯Å´²»¯ ¸°´ ··°¶ 9) ¸´«·¹ ¸´¹´ 8 ··°¶ º°Ä¿°»¯
Å²·Â¹ ,Ã¬ ´»´¹ ,Ã½´Ä Ä¬´´¹ ,Ã´°« °±´¹ ¸·°¶¬ .¸·®°¬ ¸´¯±° ¸´´»°Á´² ¸´«Å¯ ·¶ .«·¹ º°´¼»¿ ¼´¼¬
.¯´Ã¿¼° ¯Ã¿¼¹ ,ÃÄ°¶ Ã®² ,¸´Ã¬ ,¾·° ´»´¹ ,¯¶´Ã¬ ¯»´¿¼¬ .Å¿¼¶° º°¿·³ ,¯´±´°°·³ ,¸´Å°Ã´Ä°

23-31.8.2013 °« 11-19.8.2013 :¸´¶´Ã«Å
!·¬°¹ Å°¹°Â¹¯ Ã¿¼¹ !!!¬· °¹´Ä
¸´¹ÄÃ»· ¸°Â¹ ²³¬°´ «· µ¶´¿·
!10/6-¯ µ´Ã«Å· Ã¬½¹
.¸·°½¬ Å°¹¼Ã°¿¹¯¹ «´¯ º°·°Â¬ ¯·Ã®ÅÂ¯
º¶° Å°´»Â ±¶Ã¹ Ä´ ¯·Ã®ÅÂ¯ ´Ã°²«¹° ¬´¬¼¹
¸´¹Ä¬¯ Å´¬ °¹¶ ¸´¿¼°» ¸´°°´³ÂÃ³« Å°¹°Â¹
.®·°Â°Ä¯ º°«´±°¹°
¸´´¯»Ã« - º°·°Â :8 ¸°´
¸´½´¹ 14:00 Å°¬´¬¼¬ .¯´»°«¬ º°Ã²«¯ °»´¹°´
¯®Ä· ¯½´¼»¯ ®½ Ã´½¬ ´Ä¿°² º¹± .¸´´¯»Ã«·
.¯¿°½Å¯
¬´¬« ·Å :9 ¸°´
.ÃÂ°¬¯ Å°½Ä¬ º°´Ã° º¬¬ ¯Å´²»

¸°´¯ µÄ¹¬ ¸´Â²Ä¹¯ º¹± .¸°´ ·¶ ‘®´Ã¬ ´Â²Ä¹ •
.¯´»°«¯ ·Ä ¯»´½¯ ´»¹±¬ ´°·Å ¯´¯´
.´¹°Â¹ µ´Ã®¹ ´°°´·¬ ¸´¬´¯Ã¹ ¸´Ã°´¼ ¯½¬Ä •

(Rudesheim) ¸´´´¯¼®°Ã - µ»Ã®»« :5 ¸°´
´³»¹°Ã¯ Â·²¯” «ÃÂ» ¸°´¯ ¸´³Ä °»« °¬ Ã°±«¯
Å°Ã´³ Å°«Ã· ·¶°» µÃ®¬ !¸Å¼ «·° .“º´´Ã¯ ·Ä
Loreley) ´·Ã°· «ÃÂ»¯ ÃÁ¯ Ã¬½¹¯° Å°½¬ ·½
¸´´¯¼®°Ã .«·¿°¹¯ ¾°»¯ ·½ Å´¿ÁÅ ÃÄ¿«¹ (
°»« ¯´·« ÃÅ°´¬ Å´¹°Ã®¯° ¯Â°²Ã¯ ¯®°Â»¯ «´¯
.¸´Ã´´Å ¬ÃÂ¬ ®°«¹ Å´Ã·°¿°¿ «´¯° ¸´´·¿¹
.Ã´½¬ µÃ®°¹ Ã°´¼
À»´· - (Koblenz) À»·¬°Â - ¸´´¯¼®°Ã :6 ¸°´
(Linz)
´·Ã°· µÃ® Ã°¬½» ¬°Ä ,¯»°¿Á ¯Ã±² °»¶Ã®¬
.Ã³¹ 132 °¯¬°Ä ¸´ÄÃ¹¯ ½·¼¯ Å« ¯«Ã»°
ÅÃÁ°´ Ã´¯ ¯·®° Å°Ã¹·Ä ,À·¬°Â· ½´»
:´»°¹¯ «·° ´¹´³»´« ´¿°« ¸½ Ã´½ ·Ä ¯Ä°²Å
®½ ´Ä¿°² º¹± .Å°¿°¿Á Å°´°»² ¸½ ¸´ÃÁ Å°¬°²Ã
Ã´½¯ Ã¬½· ³°Ä» ¬Ã½¯ Å²°Ã« µ·¯¹¬ .Á“¯²«
À½ ´½±¹ ¸´´Á²¬ ¸´´°»¬¯ ¯´Å¬¬ ¯½°®´¯ À»´·
.¸´Ã´¯¬ ¸´½¬Á¬ ¸´½°¬Á ÃÄ«
(Cologne) º°·°Â - À»´· :7 ¸°´
.º°·°Â Ã´½¬ Ã´´¼» ¬Ã½° ¸´Ã¯Á¯ Ã²« ·¶

¸´´¯»Ã« :1 ¸°´
Å»°½Ä ¯´»°«· ¯Ã¬½¯ ,¯Å´²»¯ Ã²«· ®´´¹
.¸´´¯»Ã«¬
¾Ã°®·¼´® - ¸´´¯»Ã« :2 ¸°´
,¸´´¯»Ã« Ã¬½· ½¼´»° ÃÂ°¬¬ ¸®Â°¹ ¸°Â»
Å« ¯·´²Å¹ ¯´´»°«¯ .¯´»°«¯ °»· ¯¶²¹ ¸Ä
¯½¯ .³´¬°·¬ ¯Ã´Á½ .ÃÂ°¬¬ 9:30 – ¬ ¯·¿¯¯
¸´¹´´ÂÅ¹ ¯·´·¯ ´´² ¸Ä ,¬Ã½¬ ¾Ã°®·¼´®·
.ÃÂ°¬¯ ·Ä Å°»³Â¯ Å°½Ä¯ ®½
Ã³»´°¼´»°Â - º°¬ - ¾Ã°®·¼´® :3 ¸°´
(Königswinter)
.¯´»¹Ã ·Ä Å¹®°Â¯ ¯ÅÃ´¬ ,º°¬ Ã¬½· ³°Ä»
.¯·¿¯¬ ¸´¶´Ä¹¹ Á“¯²« .Ã´½¬ µÃ®°¹ Ã°´¼
Å°«Ã· ¯´¯´ ÃÄ¿« Ã³»´°¼´»°Â· ¯½¯¯ ´»¿·
¸´Ã¯¯ 7 º´¬ ·°·¼¹¬ º°Ä«Ã¯ º´´¯ ¬Â´´ Å«
.¸´¹´ÄÃ¹¯
(Andernach) µ»Ã®»« – Ã³»´°¼´»°Â :4 ¸°´
Ã´½¬ Ã´´¼» .¸´´Ã¯Á¯ Å°¬´¬¼¬ µ»Ã®»«· ½´»
¯®°Á¹¯ Å« ¯«Ã»° ¸´³·Â¯ Å¿°ÂÅ¹ ,¯Â´Å½¬
.¯¿°ÂÅ¯ ¯Å°« ·Ä ¯´´»¬¯¹ ÃÅ°»Ä ¯¹ Å«°

,(¯´¹®Â«) 03-5274021 ,(¸´¬´¬«) 03-6417470 :¸´¿¼°» ¸´³Ã¿·
(¾¼«) 054-4871336 ,(ºÃ°«) 054-5252656 , (´·³») 054-7354239
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,ĕĒđģ'Ď ,Đĕēĥ ĦđėĕĤč ,ęĕĜđĠĕĝ 13
,ĤČđĠĚ ČĠĝ ,ĦđďĞĝĚ 8 ęĕĤč
,čĤĞ čĤĞ Ĥđďĕč ĦđĕĜėđĦ
,'ĎďĕĤč Ĥďē ,đĜĕĒģ ,ęĕďđģĕĤ
...ďđĞđ ďđĞđ ęĕĤČđĠĚ ęĕĤďē

ĤČĠĐ ĦĕĕĜđČ

Brilliance of the Seas
DLX ęĕčėđė ĐĥĕĚē

!!! ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ
ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

ĦĕĜđĠĢĐ ĐĠđĤĕČč ĦđĎđĜĞĦ Ĕĕĕĥ Ęĥ ġĕģĘ
ěČĕčĕĤģ ĘČĕđĤ ęĞ

đĤČĠ ĕĕČđ ďĜĘĝĕČ + ęĕĎčĤđĜĐ ęĕďĤđĕĠĐ
(ęđĕ 14) 26/7-8/8/2013
ĐĕĎčĤđĜ Ęĥ ęĕčĕĐĤĚĐ ęĕďĤđĕĠĘ ĐĕĘĎĜČ 'ġĕđđĤĐĚ - ĞčĔĐ ĕččđēĘ ĦđĚđĘēĐ ĒđĤģ
.ďĜĘĝĕČ ĥČĐđ ēĤģĐ ġĤČĘ ęĕĚđĝģĐ đĤČĠ ĕĕČ ĖĤď
,(ĐĕĎđđĤđĜ) ěĎĤč ,(ĐĕĘĎĜČ) 'ġĕđđĤĐ :ĘđĘĝĚč ĦđĎđĜĞĦ Ĕĕĥ ĦđĘĕĘ 11 ,(ěđďĜđĘ) 'ġĕđđĤĐ ĤđĒĕČč ĐĘĕĘ :ĘđĕĔĐ ĦĕĜėđĦ
.ěđďĜđĘč ĐĘĕĘ +(ĐĕĘĎĜČ) 'ġĕđđĤĐ ,(ďĜĘĝĕČ) ģĕđđČĕģĕĕĤ ,đĤČĠ ĕĕČ ,(ďĜĘĔđģĝ) ďĜĘĔĥ ĕĕČ ģĕđđĤĘ ,(ĐĕĎđđĤđĜ) ĤĎĕĜĤĎ

ęďČĘ đĤđĕ 2950 ĤĕēĚč
(ęĕĘ ěđĘē ęĞ ĕĜđĢĕē ĕĎđĒ ČĦč)

ĤďēĘ đĤđĕ 400-Ě ĘēĐ ĦĝĠĤĚ ęĞ ĤďēĘ ĎđĤďĥ
đĤđĕ 1300 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

:ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ
.Č"Ħ – ěđďĜđĘ – Č"Ħ đģč ĘĞ ĘČ ĦĤčēč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ •
.ĐĕĘĎĜČ 'ġĕđđĤĐ ĤđĒĕČč ęĕčėđė 4 ěđĘĚč ĐĘĕĘ 1 •
ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ ęĕĘ ěđĘē ęĞ ęĕĕĜđĢĕē ęĕČĦčBrilliance of the Seas ĤČĠĐ ĦĕĕĜđČč Ĕĕĕĥ ĦđĘĕĘ 11 •
(B/B) ěđďĜđĘ ęĕčėđė 4 ěđĘĚč ĐĘĕĘ 1 •
'ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ •
(ĦĕĘĎĜČ Ĥčđď) ęĕĘđĕĔč ĕĚđģĚ ĖĕĤďĚ – ĐĝđĜĚ ĕĘČĤĥĕ ĐđđĘĚ •
ęĕĘĔĐđ ĘĚĜ ĕĝĕĚ ĦđĤčĞĐ •
.(ĦđĝĕĔč ęđģĚĘ ğđĠė) ĘđĕĔĐ ęđĕĝč ěđďĜđĘč ĐĕĕĐĥ ĦėĤČĐĘ ĦđĤĥĠČ •

!ęĕĜđĤēČ ĦđĚđģĚ đĤĦđĜ
ğĕĞĝč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęėđ . ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚč ęĕĤđĕĝ ,(ęđĕĘ ęďČĘ đĤđĕ 11) ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ĠĕĔ .ęĕĕĥĕČ ęĕēđĔĕč - ĘĘđė đĜĕČ ĦđĘĕčēĐ ĤĕēĚ*
.ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚĘ ĦĘĒđĚ ęĕĤđĕĝ ĦĘĕčē ĞĢđĦ ĐČĕĢĕĐ ĕĜĠĘ .ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ

050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď 054-7690305 ěĕĕĔĥĜĔĤđĎ ďđď 052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ - ęĕĔĤĠĘ
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'ĎďĕĤčĐ ĦĥĠđē
ĐĠđĤĕČč ĦĕĦĤģđĕĐ
,ĕĦđėĘĚĐ ĘČĕđĤ ěđĘĚ
ĦĠĤĢ Ęĕčđď
2013 ĕĘđĕč 29-15
!ĦđĚĤĐ Ęėč 'ĎďĕĤč ĕččđēĘ ,ęĕĠĕĤĔĚĐ ĕďĜĚĤđĜ ĕĠđē ĘĞ ĐĎđĝĚ Đďĕēĕ ĦĕĦđĤĕĕĦ Đĕđđē
ĦđĘĕĘ 14-6 ĥĠđĜ ĦđĘĕčē

!đĢĕĚēĦ ĘČ
054-4556111 ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤ 03-6058355 ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď

ĦĕĚđĘē ĐĥĠđē
ęĞ

ěĚĤčĕĘ ĘČđĚĥđ ĐĤđČĕĘ
10.8-20.7 :ęđĕ 22
3.8 - 20.7 ďĘĠĕĕĒ
(DORINT – ĤčĞĥĘ) !ęĕĐďĚĐ Falkensteiner Spa Hotel ěđĘĚč
ĕģĜĞ ČĠĝ ,ĦđČĘĠĜ ĐĥđĞĐ ğĥ ,ęĕĚĕĝģĚ ęĕĤďē ,ĝģđĘ-Đď ęĕčėđė 5 ěđĘĚ :Đĥďē ĐĘĐĜĐč
,‘ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦđ ĦđČĢĤĐ .ęĕďēđĕĚ ČĥđĜ ĕčĤĞđ ĐģĕĝđĚ ĕčĤĞ ,Ĕģĥđ ĐĘđĞĚ ęđģĕĚ ,ĘėĐ ęĞ
...ęĕĔĤĢĜđģ

BAD-HOFGASTEIN 10.8 - 3.8 ěĕĕĔĝĎĠđĐ-ďČč
ĐĠĕĐ ĕĜĤ‘Ģ ĦēĠĥĚ Ęĥ ĕĥĕČ ĘđĐĕĜč ĐĘđĞĚĐ Norica :ěđĘĚč

ĝĕĝčĐ đĕĐĕ đĘČ ęĕĜĕĕđĢĚ ĦđĜđĘĚ .ęĕĘđĕĔđ ęĕĔĤĢĜđģ ,ĐĘđĞĚ ĘėđČ ,ĘđďĎ ČĠĝ :ěČė ĥĕ ĘėĐ
(ĐĕĤĔĝđČ) ĕČčđĔĥ ěđēĤģ ,ęĕĤėĝđ ęĕĚĎČ ,ĕģĝčđĤčĝ ěđČĕĒđĚ ,ģđĤčĝĜĕČ :đĚė ęĕĘđĕĔĘ
...ďđĞđ (ĐĕĜĚĤĎč) ĐĢĕĠĥĎđĢ ,ĎĕđđďđĘ Ęĥ ĦđĚđĝģĐ ĦđĤĕĔĐ ,ěėĜĕĚ ,ĥĕĚĤĎ

đĤĕČ 3,250 :ĤĕēĚĐ
+ ĦđČĢĤĐ) ĐČĘĚ ‘ĎďĕĤč ĦĕĜėĦ ,ěđĕĝĜĠ ĕĢē ,ĦđĘĕĘ 21 ,ĦđĤčĞĐđ ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ :ĘĘđė
...ĦđĞĦĠĐđ ęĕĝĤĠ ,ĘČđĚĥđ ĐĤđČĕĘ Ęĥ ďđĚĢ ĕđđĕĘ ,ĘĕĕĔģđģ ĦđčĕĝĚ ,ęĕĘđĕĔ 3 ,(ĦđĕđĤēĦ

čĕčČ-ĘĦ 18 ĐďđĐĕ ěč - ĝĤđĔĜĞĜė ,ĕĦđĤ - 405 ĐēđĘĥ ,,03-5250708
03-5250708 :ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

bridgeholidays@gmail.com ,,0544-406834
0544-406834 ĐĤđČĕĘ đČ
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Ĕ
Ĕĝč ěč ĕďĎđ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
SC
C ĤČĠĐ ĦĕĕĜđČ ĘĞ
:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ěđēĔĕčđ ģĘď ,ĘĚĜ ĕĝĕĚ • ĐĜđĘĢĤčĘ ĦđĤĕĥĕ ĘĞ ĘČ ĦđĝĕĔ •
ĦĝĠĤĚ ęĞ ęĕČĦč ĐĜĕĠĝč ĐĜĕĘĐ ,MSC ĦĕčĚ SPLENDIDA ĦĜĕĠĝč Ĕĕĕĥ •
ĔĕĕĥĐ ĕĤēČđ ĕĜĠĘ ĦđĤčĞĐč ĎĒđĚĚđ ēđĜ ęĕĤĕĕĦ ĝđčđĔđČ • ĐĜĕĠĝč ČĘĚ ěđĕĝĜĠ :ĐĘėĘė •
'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ •

:ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
ĦđďĞĝĚč ęĕĠĕĔ • ĕĥĕČ ĕĠđČ ĦđĘĞč ĦđČĢđĐđ ęĕĞĝđĜ ēđĔĕč • ęďČĘ đĤĕČ 110 - ĘĚĜ ĕĝĕĚ •
ĝĕĜđĦĘ ĐĝĕĜė ĦĒĕđ • ĔĕĕĥĐ ĦđĜĕĎĞč ęĕĤđĕĝ • ĔĕĕĥĐ ĖĘĐĚč ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ęĕĠĕĔ •

ĥČĤĚ đĚĥĤĐđ đĚĕďģĐ ,ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ
bnbg.ben@gmail.com ,050-5364604 Ĕĝč ěč ĕďĎ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-6417470 ĦĜĕĤ ,054-7354239 ĕĘĔĜ :ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
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ĦđĚđĘē ĔĕĕĥĘ ęĕĎĕĘĠĚ Ĕ
Ĕĝ
SPLENDIDA MSC
CĤ
14.10.2013-21.10.2013
ęĕĚĕ 8 / ĦđĘĕĘ 7

ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ďčĘč đĤĕČ 1,330
ĦđĝĠĤĚ ęĞ ęĕČĦĐ Ęė
đĤĕČ 380 - Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ
.ĐĕĝĜĘđ ,ĐĜđĘĢĤč :ďĤĠĝč ĦđĜĕĎĞ ĘĘđė ĘđĕĔĐ
.ĕĕĝĤĚ :ĦĠĤĢ .ĔĘđĎ ĐĘ :ĝĕĜđĦ .ĐČđĜĎ ,ČĚđĤ :ĐĕĘĔĕČ
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ęėĦČ ěĕĚĒĚ ĝģđ ěđďĞđĚ

!ęĕĕĔĕĤčĐ ęĕĕČĘ ĤČĠ ĦĎĘĠĐĘ
*****Caribbean Princess ĐĜĕĠĝč

2013 ĔĝđĎđČč 13 – 28

ה

$ 4,400 ĐĘĕčēĐ ĤĕēĚ
(ĕČĚč 30 ďĞ ęĕĚĥĤĜĘ)

$ 100 Ęĥ ĐēĜĐ ĕĚĕĜĠ Ĥďēč
$ 650 Ęĥ ĦĠĝđĦ ĦĝĠĤĚ ęĞ Ĥďēč
:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ĦĕģĘē ĤĦĝđĚ ěđĘē ęĞ) ĕĜđĢĕē ČĦč ĐĎĘĠĐ ĦđĘĕĘ 12 • ęĕĝĕĚ ĘĘđė ĘĞ ĘČ ĦđĝĕĔ • Ĥďē ĘėĘ ĐĜĕĠĝč ĦđČĢđĐĘ $50 :ďēđĕĚ ĝđĜđč
city ĦĥĤč ěđďĜđĘ ĒėĤĚč ěđĘĚč ,ĐČĘĚ ĦĕĘĎĜČ Ĥģđč ĦēđĤČđ ĐĜĕĘ ĝĕĝč ĘĞ ĦđĘĕĘ 3 • ĘđĕĔĐ ĖĘĐĚč 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ • (8 ĐĚđģč
.ĐĎĘĠĐĐ ĖĤđČ ĘėĘ )ĐĤĘģ( ĦĕĘČĤĥĕ ĐėĕĤďĚ • ĦĕĜėđĦč ĔĤđĠĚė ęĕĤĦČĘ ĦđĝĕĜėđ ĐėĤďĐ ĘĘđė ěđďĜđĘč ĘđĕĔ ĕĚĕ 3 • barbican
:ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
,ĐĢđčģĘ ďēđĕĚ ĤĕēĚč) ĐĎĘĠĐĐ ĖĘĐĚč ďđĚĢ ĝđčđĔđČ ĘĘđė ĦĕĘĎĜČđ ĦĕĤčĞč ęĕėĤďđĚ ğđē ĕĘđĕĔ ĦĘĕčē •
ęĕĕĥĕČ ęĕēđĔĕč • ĐėĕĤďĚĘđ ĐĜĕĠĝč ęĕĠĕĔ • (ęĕĘđĕĔĐ Ęė ęďČĘ $ 400-ė
,ďĜĘĤĕČ – ĔĝĠĘč ,ďĜĘĔđģĝ – ďĜđĚđĘ ęĎČ ,ĐĕĘĎĜČ – ĘđĠĤčĕĘ ,ďĜĘĤĕČ – ěĕĘčČď ,ďĜĘĤĕČ – ģĤđģ :ĘđĘĝĚĐ ĕďĞĕ
.ĦĠĤĢ – ĘĥĕĚ .ĔĜĝ ěđĚ ,ďĜĘĔđģĝ – ĝĜ-ĖđĘ ęĎČ ,ďĜĘĔđģĝ – đĤčĜĕďČ

yaniv_vax@yahoo.com 054-6344810 ĝģđ čĕĜĕ 08-9492829 ĝģđ čģĞĕ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 2013
עורכי דפי ההתאגדות :אילן שזיפי ואוריה מאיר ,כתובת משרד ההתאגדות :ת.ד 1264 .שוהם 60850
טל ,03-9794862 .פקס03-9794319 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי  – 2013יולי 2013

מאי 2013
4

אליפות ישראל
הפתוחה לזוגות )(IMP

יוני 2013
1

שלב מוקדמות מחוזי

 26 – 25אליפות ישראל
הפתוחה לזוגות )(IMP
31

גמר על

אליפות ישראל
הפתוחה לזוגות )(IMP
גמר על

8–7

חצי גמר וגמר אליפות
ישראל לנשים

22

אליפות ישראל
לסניורים

שלבי גמר

אליפות ישראל
הפתוחה לזוגות )(IMP

יולי 2013
6-5

גביע הנפילים
בגני התערוכה

13 - 12

אליפות ישראל
לסניורים
שלבי גמר

27 - 26

שלב מוקדמות מחוזי

גביע המדינה 2013

מוקדמות ,הודעה מפורטת
וסדרי הרשמה יפורסמו
בחודש הבא

הודעות חשובות
המודעה מיועדת לאנשים האחראים במועדון על הפקת התוצאות

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא תוכנות חישובים דור ב'
יום העיון יתקיים בתאריך  ,5.7.13בשעה  12:30בדיוק ,בגני התערוכה  -ביתן 10
)האולם שבו תתקיים תחרות גביע הנפילים ,מיד לאחר יום העיון(.

במסגרת יום העיון תינתן הדגמה של חבילת התוכנות,
יודגשו התוספות והשכלולים החדשים ויינתנו טיפים
לשימוש יעיל בתוכנות.
יש להירשם מראש ליום העיון ,ע"י שליחת דואר אלקטרוני
חוזר ,בו יצוינו הפרטים הבאים :שם מלא ,כתובת דוא"ל,
טלפון נייד ,עבור כל מי שעוסק במועדון בחישוב תוצאות
עם התוכנה) .אם יש יותר מאחד  -נא לציין מי אחראי על
הנושא במועדון(.
כל משתמש יידרש לחתום על הסכם ההרשאה לשימוש
בתוכנה כתנאי לקבלת קוד הפעלה.
התוכנה תושק לשימוש הסניפים לאחר יום העיון.
שימו לב :ההשתתפות ביום העיון הנה תנאי
לקבלת תמיכה בעתיד עבור תוכנות חישובים דור
ב' .הוראות התקנה לחבילת התוכנות וקוד הפעלה
יישלחו במייל.

שלכם ועד העמותה
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2013

אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים במתכונת החדשה
בסוף השבוע  8 - 7ביוני  2013במועדון הכדורת ברעננה.
רח' יערה  ,27רעננה ,כניסה לחניון הכדורת העליון.
בבקשה לא להחנות ברחוב דוד אלעזר.
אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה ,והשנה יכולות הנשים להשתתף בשתיהן.
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת  ,2013על בסיס מקום פנוי.
מתכונת התחרות:
• אין שלב מחוזי.
• ביום שישי יתקיים שלב חצי גמר של שני מושבים ,משותף לכולן .נקודות אמן ארציות יוענקו לזוגות מעל הממוצע.
• בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות לשני בתים על סמך ההישג המצטבר:
• גמר א' )בערך שליש מהזוגות( וגמר ב' .המספר המדוייק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות,
ועל פי שיקולי ארגון התחרות.
• שלב הגמר ישוחק בשבת בשני מושבים של כ 24 -חלוקות )או שלושה מושבים קצרים של  16-18חלוקות(.
נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים ,לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן ומושבים .כמו כן
יינתנו פרסים כספיים.
• תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.
• לוח זמנים ,ביום ו' 7 ,ביוני :משעה  13:00ועד  20:00לערך,
בשבת 8 ,ביוני :משעה  10:00ועד  18:00לערך.

הרשמה מראש חובה  -מספר המקומות מוגבל!
יש להירשם במשרדי ההתאגדות עד לתאריך  ,3/6/13בטלפון 03-9794862
או באמצעות משלוח הודעה בדוא"ל לibf@bridge.co.il-
את התשלום ,בסך  ₪ 400לזוג ,יש לשלם מראש) ,לא תהיה גביה במקום התחרות( באחת מהדרכים הבאות:
 .1כרטיס אשראי באתר ההתאגדות www.bridge.co.il
 .2משלוח המחאה לפקודת התאגדות ישראלית לברידג' לכתובת :ת.ד  1264שוהם .60850
* נא לא לשכוח לציין  /לצרף את מספרי החבר ושמות שתי בנות הזוג.
למי שאינו יכול  /מעוניין לשלם בכ .אשראי – יש לשלוח המחאה ע"ס  ₪ 400לפקודת :התאגדות ישראלית לברידג'
לכתובת :ת.ד 1264 .שוהם) .6085000 ,נא לוודא כי ההמחאה תגיע עד ל.(3.6.13-
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני ,ממולא כיאות.
ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות )בהודעות( www.bridge.co.il

הודעות מועדונים
סניף הקריות מזמין

מועדון נתניה מזמין

לתחרות ארצית
סבוב אחד 30 ,חלוקות

לתחרות ארצית
ע"ש שמואל כץ ז"ל ,סבוב אחד 30 ,חלוקות

יום שישי  14ביוני  ,2013שעה 10:00

יום שבת  29ביוני  ,2013שעה 10:00

מתנ"ס גושן ,שד' משה גושן  ,62קריית מוצקין
גביעים לשלושת המקומות הראשונים
נקודות אמן ארציות

רח' בקמן  ,2פינת שמואל הנצי"ב  ,15נתניה

פרטים נוספים והרשמה מוקדמת  -באתר הקריות
www.micha-amit.com
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פרסים וגביעים למקומות הראשונים ונקודות אמן ארציות
מחיר לשחקן 60 :ש"ח

הרשמה מראש – חובה ,מספר מקומות מוגבל
מיקי09-8841551 ,09-8337063 ,050-5401475 :
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דרגות
ד
מקבלי דרגות חדשות בתאריך 14-4-2013
אמן בינלאומי

מרום אילה  -מרכז ספורט ראשל"צ

גרנס ליאורה  -קיסריה

אורנשטיין איתן  -חיפה/כרמל

פארן שי  -ערד

גואריס כרמית  -ויצו פתח תקוה

קוטנר מנחם  -נס ציונה

וינטראוב נאוה  -ויצו פתח תקוה

רב אמן ארד

קופר מייק ד"ר  -נס ציונה

זלוף אמי  -ויצו פתח תקוה

זיכרמן דוד  -באר שבע

לנצמן סופיה  -גליל תחתון

גלגור אורי  -סביון-קרית אונו

רב אמן

אמן

סגל פרנסיס  -מרכז ספורט ראשל"צ

דגן יעקב  -מועדון תל אביב

מינסקי אסתר  -ראש העין

בן חץ לאה  -רחובות

פורטיאנסקי ג'אנה  -ראש העין

דורון יונה  -רחובות

אמן זהב

פרנק אילנה  -טבעון

מזור רוזה  -אשדוד

רובינשטיין משה  -ספורט  +חולון

זוהר לילי  -רקפת קרית טבעון

וולך הוגו  -קבוצי דרום

בן חיים עוזי  -השרון

ספינקה גילי  -השרון

כליף אילנה  -רמת גן

גולוס אילנה  -רמת גן

סגן אמן

דסקלוב דבש  -קבוצי דרום

פיאדה אריאלה  -מרגנית

מזרחי מלכה  -ראש העין

המר אילנה  -אביבים

ציון גל  -ראש העין

אמן כסף

מרקוס אסתר  -מושבות-שמריהו

מימון אלנזר לאה  -כרמיאל

אלרן ישראל  -חיפה/כרמל

מרקוס דינו  -מושבות-שמריהו

לזינסקי מרים  -חיפה/כרמל

ליבר מוניקה  -קריות/חיפה

דובדבני פנחס  -זכרון יעקב

יעקובוביץ נעמי  -קריות/חיפה

מנדלאי אמי  -רמת גן

אוליאמפרל אשר  -ראשל"צ

גינזבורג אלברט " -הרץ" חיפה

וקשלק רן  -ירושלים

שראל צביקה  -ראשל"צ חלמיש זיוה  -באר שבע

גרזון יהודית  -רקפת קרית טבעון

קליין יעקב  -סביון-קרית אונו

גת ירון  -רמת גן

ליבוביץ אביבה  -ירושלים
עגור אסף  -מת"ב הרצליה

סגן אמן כסף

מדינה ליויה  -רמת גן

פרידריך סוניה  -מרכז ספורט ראשל"צ

מילר נינה  -ספורט  +חולון

נדל דונלד  -רעננה

צ'רנס אדריאן  -נס ציונה

קופנס שושנה  -לב הצפון

אליאס אליהו  -אביבים

בר גלעד  -טבעון

שפירא עטי  -אביבים

אמן ארד

גלעדי אלקה  -נהריה

לוי יהודה  -מושבות-שמריהו

מרדכי יהודית  -ספורט  +חולון

קלוג-יהלום שרה  -רקפת קרית טבעון

לובצקי חנה  -ברידג' טיים

אפשטיין פרל  -אבן יהודה

זגר אני  -השרון

משיח משה  -ברידג' טיים

מראלי טרי  -אבן יהודה

חורי דני  -השרון

אשכנזי נסים  -לב חולון

אסא דויד  -כפר סבא

כץ ז'אנה  -השרון

אלון רפי  -מרכז הברידג'-י"ם

ליבוביץ דוד  -הדר כפר סבא

רבינוביץ קרלוס  -השרון

שמיר עומר  -ויצו פתח תקוה

שגיא אניטה  -מרכז הברידג'-י"ם

חן גאולה  -רמת גן

שפירא ניצה  -מרכז ספורט רשלצ

שגיא משה  -מרכז הברידג'-י"ם

פייס אלה  -רמת גן

ברונשטיין אסתר  -וקס-רחובות

אליאס תקוה  -ויצו פתח תקוה

בירן מיכאל  -רעננה

פולק חנה  -וקס-רחובות

מזרחי זמירה  -מרכז ספורט ראשל"צ

זילברברג אסתר  -מושבות-שמריהו

בן זגמי הראל  -בתי ספר

פז טל ברק  -ברידג' טיים
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אליפות ישראל טופ-בוטום 2013
תאריך 20 :באפריל 2013

גמר א'
השתתפו  28זוגות
דרוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שמות

ברקת אילן  -רול יוסף
גרינבאום ליאוניד  -מילשטיין דמיטרי
סיגל מליאנה  -פכטמן רון
הרצקה רון  -רוסלר אמנון
כהן עדי  -שפי רון
אנגל יוסי  -מולכו רזיאן
חץ קלרה  -אסולין עדי
פייקין יותם  -גולדפרב איליה
רשתי שאול  -פורת רמי
מילצ'ן דרור  -וקס יעקב

גמר ב'
השתתפו  38זוגות
דרוג
1

מצטבר נא"ב
30 60.41
58.41

24

2

56.64

20

3

55.50

15

4

55.24

12

5

54.85

10

6

54.76

8

7

54.65

7

8

53.13

6

9

52.79

5

10

שמות

תוצאה נא"ב
5 56.92

פישר לוטן  -שטרן לוי
בלאט אמירה  -כהן דני
אדטו אבי  -אלון אלכס
פולק אוסקר  -קופמן שרה
דב אלכס  -נוסבאום יצחק
אורן אפרת  -פדון דרור
טולדנו אורן  -עציון אמיר
לזר שוקי  -צ'רטוק לאוניד
ארנון גדי  -קונפינו יוסי

56.57

4

56.36

3

54.58

2

53.58

2

53.56

1

52.27

1

52.21

1

51.97

קיש תמר  -מזרחי יפה

51.56

1
1

סימולטנית ארצית אפריל  - 2013משוקלל
השתתפו  1058זוגות ב 41-סקציות
חישוב רגיל
דרוג

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שמות

אגוזי בתיה  -אגוזי יורם
פישר לוטן  -מינזלי אאידה
פדון דרור  -אורן אפרת
שמיר רחל  -חילביץ אבריל
בן חיים עוזי  -פרידלנדר אהוד
שחר נטע  -סגל מרדכי
דביר אביב  -הלר אילן
לוי משה  -קשת דוד
הירש הלן  -לרנר משה
בן יאיר שירלי  -נוימן יוכבד

תוצאה

75.52
74.67
73.96
72.66
70.40
69.77
69.47
69.28
68.88
68.65

חישוב HANDICAP
דרוג

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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שמות

אגוזי בתיה  -אגוזי יורם
שמיר רחל  -חילביץ אבריל
לוי משה  -קשת דוד
דביר אביב  -הלר אילן
בן יאיר שירלי  -נוימן יוכבד
הירש הלן  -לרנר משה
בן חיים עוזי  -פרידלנדר אהוד
שחר נטע  -סגל מרדכי
חיון אתי  -קופפרשמיד פריץ
בנדיקט מימי  -טרגנו רוברט

תוצאה

70.95
70.37
70.05
69.61
68.80
68.38
67.55
67.48
67.39
67.00

may.indd 52

¶²Á²»¿ Ã¬»®

đĘ
ęĦĕėĕēĥ
ġĕģĐ
ĐĜēĚ
¸´¶´Ã«
Å¯ º´¬ ¸´´ÂÅ

4-6.8.201
¯´Ã¼´Â ´¹´¯ ±

¶Ã¹¬

´

3

!ĝĠĝĠĘ ĤđĝČ
-Ħĕďđēĕĕ Đĕđđ

ē

(1.6.13-¯ ®½) Å¹®Â°¹ ¯¹ÄÃ¯¬ Ã´²¹¯
'®´Ã¬¯ Å°®«Å¯¬ ¸´Ã¬²¯ ¸´®´¹·Å·

.®¬·¬ ²"Ä 620 ²"Ä 820

Å°¿ÅÅÄ¯ ,Å°½¼¯ ,·¶°« ,¯»´· :··°¶ Ã´²¹¯
¹¯
.Å°¿¼°» Å°»°°¹ Å°´°·´½¿¬° Å°´°Ã²Å¬
¸´®·´¯ Å« ¯°°·´ ´½°ÁÂ¹ Å°°Á
¯´½¬ ·¶¬ ¸¯· «®´°
·¬°¹ Å°¹°Â¹¯ Ã¿¼¹
!¸¶¹°Â¹ Å« °²´³¬¯° °¹ÄÃ¯

´»¬° ¸´®·´¯ ·¶· ®½°´¹ ¯»²¹¯
·¶¬ '®´Ã¬ ¸´Â²Ä¹¯ Ã½°»¯
.Å°¹Ã¯ ·¶¬° Å°Ã¼¹¯
ęĕďĘĕĘ ęĎ ĐĜēĚĐ ēĦĠĜ ĐĜĥĐ
ęĕĜĕĕĜđĞĚđ 'ĎďĕĤč đďĚĘ ęĤĔĥ
!ģēĥĚĘ ğĥēĐĘ

050-9552042 :¼²°´¹ °Â´Ä°¹ ¸½ ÃÄÂ °ÃÁ ¯¹ÄÃ¯·

Meyouhas.m@gmail.com

may.indd 53

5/8/2013 1:04:37 AM

English
54
a club, a heart and a spade, made my contract
and earned a big swing which helped us win the
match. At the other table they got as far as 3♠
plus 1.
So, here is my list of bridge tips when playing
IMP Pairs or Teams:
1) Bid boldly, play safely.
2) Don’t double part-scores, unless you are 99%
sure that the contract will fail.

may.indd 54

3) Ensure down one first, and then worry about
a bigger set.
4) Take more time when bidding and playing
slams.
5) Be constantly aware of the vulnerability – be
extra careful before competing or sacrificing
when vulnerable.
6) Stretch to games and small slams, particularly
when vulnerable.
7) Beware of bidding grand slams – you only get
about 50% more than a small slam.
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IMPs at the
Festival
Brian Zietman

The ‘trouble and strife’ (rhyming Cockney slang
for ‘wife’) thinks I am a lousy IMP player because
I am too conservative in my bidding. (Don’t
mention it to her, but I am pretty lousy at ‘TopBottom’ too). She may well be right – just look at
this hand from the IMP tournament in the festival:

IMPs you have to stretch to bid games. So after
her ridiculous free bid of 1♠ with just 4 points, I
should have gone to 4♠ instead of inviting with
3♠.
I was able to redeem myself in the mixed teams
(also IMP scoring) by going to game in the
following deal:

Board 30, Dealer East, Vul None
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Board 10, Dealer East, Vul All

AT92
KQ4
AK864
4
♠
♥
♦
♣

J5
J2
QJT9
AKQ62
♠
♥
♦
♣

KQ
T98763
3
JT75

87643
A5
752
983

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

AJ962
J52
AQ7
5
♠
♥
♦
♣

Q8
A63
6432
T832
♠
♥
♦
♣

K3
T75
J8
AKJ976

T754
KQ98
KT95
4

Here is the bidding:
Here is the bidding:
West

1♣
2♣

North
Me
Dbl
3♠

East
Pass
1♥
All Pass

South
Wife
Pass
1♠

West

1♦
3♣

North
Me
1♠
4♠!

East
1♣
2♣
All Pass

South
Wife
Pass
2♠

Just 20 HCP together, but 4♠ plus one is
unstoppable, losing just a club and a spade. Again, just 20 HCP together. It is true that if the
True, had the Spades been divided 4-0, the Spades would have divided poorly, then 4♠ could
game would not have made, but she says that in not make. Fortunately, they were 2-2 so I lost just
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đĤĕČ 1,485 ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ĤĕēĚ
đĤĕČ 399 :Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

2013 ĕĜđĕč 18–12

ĦđĘĕĘ 6 / ęĕĚĕ 7
Ĝ
đ
Ħ
Ĥ
đ
Ě
ģ
đ
Ě
đ
:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
Ħ
Č
ē
!ęĕĜđĤ
ĐĕĜĕďĤĝĘ ĦđĤĕĥĕ Ĥėĥ :ĦđĝĕĔ •

Ę"đēčđ ġĤČč ģĘďđ ěđēĔč ĕĘĔĕĐ ,ĘĚĜ ĝĚ •
SU GOLOGONE ěđĘĚč ĐĜČĕĘđČč :ęĕčėđė 4-5 ĦĎĤďĚ ěđĘĚĐ ĕĦčĚ ďēČ Ęėč ĦđĘĕĘ 2 •
SEA VIEW ĕĤďē Le Palme ĐďĘĤĚĝ ĐĔĝđģčđ Carlos V đĤĎĘČč
ĐĕĦĥ ĘĘđė ČĘ – ěđĘĚĐ ĕĦččđ ĦđďĞĝĚč ĘđĕĔĐ Ęė ĖĤđČĘ ěđĕĝĜĠ ĕĢē č"Ğ ēđĤĕČ •
ĘđĕĔĐ ĘđĘĝĚĘ ĎĒđĚĚ ęĕĤĕĕĦ ĝđčđĔđČ •
ĦĕĘĎĜČ ĕĤčđď ęĕĕĚđģĚ ęĕėĕĤďĚ • ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ •
ĦĔĤđĠĚ ĦĕĜėĦ ĕ"ĠĞ Ę"đēč ęĕĜđĥĐ ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ :ęĕĠĕĔ • ĦĕĜėĦč ĔĤđĠĚė ęĕĤĦČč ęĕĤđĕĝđ ĐĝĕĜė ĕĚď •

2013 ĦĔĤđĠĚĐ ęĕĜđĥĠđĜĐ ĦĤčđē ĦĘčģĘ
050-5364604 Ĕĝč ěč ĕďĎ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘđ
bnbg.ben@gmail.com
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