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סיקור תחרויות
4

מדליית כסף לישראל באליפות אירופה
רם סופר

ש

רשרת ההישגים המעולים של הברידג'
הישראלי באליפות אירופה הפתוחה
מאז החל מפעל זה להתקיים במתכונתו
הנוכחית ,לא נותקה גם השנה .לאחר
שבועיים של הישגים פושרים לנציגי ישראל בתחרויות
שנערכו בעיר הפולנית פוזנאן ,התעלה הזוג אלדד
גינוסר-רון פכטמן )שכזכור בשנת  2007זכה במדליית
הזהב באליפות אירופה הפתוחה לקבוצות( ביום האחרון
של התחרות .עם סגירת הגיליון נודע כי השניים הגיעו
למקום השני בתחרות הזוגות הפתוחה ,ורק 0.05%
הפרידו בינם ובין מדליית הזהב שבה זכה זוג פולני.
שני זוגות ישראלים נוספים סיימו במחצית העליונה של
הדירוג בגמר א' שבו השתתפו  52זוגות :דן ישראלי-
דרור פדון וליאוניד גרינבאום-מיכאל צ'ורניי.
ברכות חמות לאלדד ולרון! אנו מאחלים להם ולחבריהם
לנבחרת ישראל )הרבסט-הרבסט ,בראל-זק( את מלוא
ההצלחה באליפות העולם לנבחרות )ברמודה בול(
שתתקיים בקרוב בהולנד .נבחרתנו התמודדה בתחרות
הקבוצות בפוזנאן והגיעה עד לשמינית הגמר .נקווה
שצברה ניסיון שיועיל לה בתחרות החשובה יותר.
בירחון אוגוסט נדווח בהרחבה על הישגיהם של השחקנים
הישראלים בפוזנאן .בינתיים נסתפק בשתי ידיים יפות
המציגות את הרמה העולמית הגבוהה של התחרות.
Board 4, Dealer W, Vul Both
KQJ2
AJ
KJ9642
A
95
9432
753
K543

♠
♥
♦
♣

863
KQ876
8
QJT6
AT74
T5
AQT
9872
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South
מקסטרוט
♦2
♦3
3NT
♦4
♥5
♠6

East
פיקארק
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
All Pass

North
רודוול
♣1
2NT
♠3
♣4
4NT
♦6
♠7

West
סמירנוב
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Dbl
Pass

ההכרזה דורשת הסבר 1♣ .תיאר יד חזקה ) +16נק'(
והתשובה ♦ 2הייתה מלאכותית 10-8 :נק' עם חלוקה
מאוזנת 2NT .היה מעין סטיימן ו 3♦-הראה רביעייה
ב ,♠-אך לא ב 3♠ .♥-קבע את סדרת השליט ו3NT-
היה ") "Seriousקונבנציה שפותחה על-ידי מקסטרוט
ורודוול( ,כלומר דרום מתאר יד טובה יחסית להכרזותיו
עד כה עם פוטנציאל לסלם.
מכאן כבר אי-אפשר לעצור את צפון .לאחר שתי הכרזות
 Cuebidהוא שאל לקלפי מפתח 6♦ .היה שאלה על מצב
סדרת ה ,♦-והתשובה ♠ 6אישרה שה ♦Q-אצל דרום .כל
שנותר הוא להכריז ♠ 7עם וודאות כמעט מוחלטת .יש
לציין כי ב ♦-יש  12לקיחות ,אבל ב) 13 – ♠-זהו יתרונה
של ההתאמה .(4-4
יד זו סייעה לקבוצת מהאפי )מהאפי-קוהלר ,לב-
פשצ'ולה ,מקסטרוט-רודוול( לגבור באחד השלבים
המוקדמים על קבוצת בסיס )בסיס-בסיס ,פיקארק-
סמירנוב( .רצה הגורל ושתי הקבוצות האלה נפגשו שוב
בגמר .הקבוצה הצרפתית-גרמנית התחילה נפלא ולאחר
 24מתוך  48בורדים הובילה בהפרש שנראה מכריע
 ,62:120אבל מקסטרוט-רודוול הוכיחו שהם רמה בפני
עצמה ,וביחד עם חבריהם לקבוצה הפכו את הקערה על
פיה .התוצאה הסופית הייתה  133:155לטובת קבוצת
מהאפי האמריקנית ,אלופת אירופה.
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סיקור תחרויות
Board 11, Dealer S, Vul None
Q865
QJ53
JT8
75
A7
T62
K765
AJT2

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KJ43
AK97
Q
KQ83
T92
84
A9432
964

East
לוואצה
♣2
♥4
♣6

♠
♥
♦
♣

הכרוז היה צריך לזכות בכל הלקיחות כשיש לו לכאורה
מפסיד ודאי ב .♥-קודם כל הוא טיפל בחיתוכי ה,♥A :♦-
♣ אל ה ,T-חיתוך ♦ ♠ ,אל ה A-וחיתוך ♦ נוסף .עכשיו הוא
עשה  Overtakeל ♣K-עם ה) A-אם חלוקת השליטים
היא  4-1החוזה נידון לכישלון ממילא( ,סיים את הוצאת
השליטים וזה היה המצב:
Q86
QJ
-

♠
♥
♦
♣

7
T6
K
2

יד זו ממוקדמות הזוגות המעורבים זיכתה את שחקן
נבחרת איטליה ג'ורג'יו דובואה בפרס "הביצוע הטוב
ביותר" .מהלך הכרזה שהתחיל בInverted Minors-
הוביל לחוזה מאתגר של ♣ .6צפון החמיץ את ההובלה
הקטלנית בשליט ובחר ב .♦J-דרום זכה ב ♦A-ושיחק ♥.

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KJ4
K9
T9
4
94
-

West
דובואה
♣1
♣4
♣5
Pass

5

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

הקלף הבא היה  .♦Kמערב השליך את ה ,♥9-אך מה
ישליך צפון? אם ישליך ♥ ,הכרוז ישחק  ♥Kעם נפילת
ה ,Q-ובהמשך יחזור לדומם באמצעות חיתוך ♠ כדי
לגבות את ה.♥T-
צפון בחר להשליך ♠ ,אולם ג'ורג'יו קרא נכון את המצב
ושיחק  ♠Kו ♠-נמוך .ה ♠Q-נחתכה ,וה ♥K-שימש כניסה
ל ♠J-שהוגבה .ביצוע יפהפה בעזרת התכסיס הנקרא
.Trump Squeeze

½´¼¸»È´Ç¸ ‘±²¸Ç° ¾´²Á
¼º¿¸½µ³» ¶½È
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»“µ
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½É´½´Æ
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½´
É½²Æ
)(¼¸»È´Ç¸ ,¼Çº³ É¸° ,48 Ä´»¶³ ‘¶Ç

¼Çº³ É¸° ´“Å¸´ ¾´Á½°

17:30 - 14:30 , 13:30 - 10:00 :¼¸°È´½ 2 É´Ç¶É°
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לומדים ברידג‘
6
הכרזות לשחקן המתחיל

הכרזה ראשונה של
המשיב :סדרה חדשה
בגובה 2
מוטי גלברד

כדי להכריז סדרה חדשה בגובה  2המשיב צריך  11נק'
גבוהות או יותר.
לאחר שהמשיב החליף סדרה בגובה  ,2אסור לפותח
להכריז  Passבתורו הבא.
המשיב שואף להכריז את הסדרה הארוכה ביותר שלו,
בתנאי שיש לו מספיק נקודות כדי להכריז אותה בגובה .2

דוגמה 1
East
♠ QJ2
♥ 863
♦ A5
♣ KJ862
East
♣2

West
♦1

למשיב  11נק' גבוהות עם  5קלפי ♣.
מזרח מכריז ♣ – 2הכרזה זו מחייבת את מערב להכריז
עוד פעם אחת לפחות.
דוגמה 2
East
♠ KQ
♥ A3
♦ KQJT9
♣ K742
East
♦2

7/10/2011 9:35:04 AM

West
♠1

למשיב  18נק' גבוהות עם  5קלפי ♦.
מזרח מכריז ♦ .2אין צורך לקפוץ לגובה  .3למערב ממילא
אסור להכריז  Passבתורו הבא.
דוגמה 3
East
♠ AQ63
♥ 5
♦ J63
♣ AQ742
East
♣2

West
♥1

למשיב  13נק' גבוהות 5 ,קלפים ב ♣-ו 4-קלפים ב.♠-
יש לו מספיק נקודות כדי להכריז את סדרתו הארוכה
ביותר בגובה  .2ההכרזה הנכונה היא ♣.2
דוגמה 4
East
♠ A963
♥ 5
♦ J63
♣ QJ742
East
♠1

West
♥1

למשיב  8נק' גבוהות בלבד 5 ,קלפים ב ♣-ו 4-קלפים ב.♠-
אין לו מספיק נקודות כדי להכריז את סדרת ה ♣-בגובה .2
ההכרזה הנכונה היא ♠.1
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לומדים ברידג‘
8
שחק יחד עם מוטי

הלקיחה החסרה נמצאת.
צריך רק להגיע אליה!

תחילה נראה שיש שתי דרכים טובות להגיע ללקיחה
התשיעית .האחת :לשחק על חלוקה  3-3ב ,♥-כלומר
לתת למתנגדים את הסיבוב הראשון בסדרה זו ,ואז אם
נגלה בהמשך שסדרת ה ♥-אינה מתחלקת  ,3-3נבצע
עקיפה אל ה .♦Q-קו משחק זה מעניק סיכוי גדול לביצוע
החוזה :מעל  ,87%אבל בחלוקה הנתונה זה פשוט לא
יצליח:

מוטי גלברד

873
AK72
T964
52

Dealer: N, Vul: E-W, Lead: ♠4
873
AK72
T964
52

♠
♥
♦
♣

AKJ
853
AQ2
AK73

♠
♥
♦
♣

95
QJT6
873
J864

♠
♥
♦
♣

QT642
94
KJ5
QT9
AKJ
853
AQ2
AK73

South
2NT
♦3

East
Pass
Pass
All Pass

North
Pass
♣3
3NT

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

במקום להתלונן בסוף המשחק על כך ש"שום דבר לא
ישב" ,עדיף היה לבחור בדרך של  ,100%גם אם איננו
רגילים לשחק כך בשל הרגלים מקובעים.

West
Pass
Pass

הגעת לחוזה  3NTלאחר פתיחה של  2NTותשובת
סטיימן .ההובלה ב ♠4-משמחת – היישר לתוך ה.♠AKJ-
זכית ב ♠J-ואתה סופר  8לקיחות בטוחות .מהי הדרך
הטובה ביותר להגיע ללקיחה התשיעית?

הריהו הפתרון :ותר על העקיפה ב ♦-ושחק בלקיחה
השנייה  .♦Aלאחר מכן שחק  .♦Qמערב יזכה ב♦K-
וימשיך ב .♠-אתה תזכה ב ♠A-ותמשיך ב .♦2-מערב יזכה
ב ,♦J-ועתה הלקיחה התשיעית קיימת – זהו ה ♦T-בדומם
שתגיע אליו באמצעות ה.♥AK-
על מנת לשחק כך עליך לשנות את הרגלי המשחק .העיקרון
החשוב ביותר הוא השגת המטרה – ביצוע הלקיחות
שהתחייבת אליהן .לא תמיד כדאי לדבוק בדפוסים רגילים
של עקיפה או פיתוח סדרה.

¯¿¶¿´ ´³¶ÃÈ½³
!¼¸»È´Ç¸ ¾²° ³¿È³ È¯Ç°
28.9-1.10
11 ²´½Á° ¼¸·ÇÃ
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לומדים ברידג‘
9
לחשוב נכון בהגנה

כשהבלתי אפשרי – אפשרי!

מערב לא ראה דרך שההגנה תגיע לארבע לקיחות
מהירות ,לפיכך חשב :איך אפריע לכרוז לזכות ב10-
לקיחות? הוא הבחין שהכרוז יכול להגיע לדומם רק דרך
סדרת ה ♦-והגה רעיון :לנתק את הכרוז מהדומם!

מוטי גלברד

872
65
AKQT9
J98

Dealer: S, Vul: None, Lead: ♥A
872
65
AKQT9
J98

J54
43
5432
QT76

♠
♥
♦
♣
KT963
AK7
J8
532

South
♥1
♥3

♠
♥
♦
♣

KT963
AK7
J8
532
AQ
QJT982
76
AK4

♠
♥
♦
♣

East

North

West

Pass
All Pass

♦2
♥4

♠1
Pass

נגד החוזה ♥ 4הובלת ב ♥A-כדי לראות את הדומם .עכשיו
כדאי לעצור ולבדוק איך תוכל ההגנה להגיע ל 4-לקיחות.
לדרום  17-15נק' לפי ההכרזה ,לצפון –  10ולך – .11
לשותפך נותרו במקרה הטוב  4נק' .מהו הסיכוי הטוב
ביותר להפיל את החוזה?

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לפיכך שיחק מערב בלקיחה השנייה  .♦8הדומם זכה
ב ♦Q-והמשיך מיד בסיבוב שני של  .♥Qלאחר שזכה
ב ♥K-שיחק מערב את ה ♦J-וניתק את הכרוז מהדומם.
אם ינסה הכרוז להמשיך מיד ב ♦A-כדי להשליך מפסיד,
מערב יוכל לחתוך אותו )ולהמשיך ב .(♣-אם יוציא שליטים
קודם ,כבר לא יגיע אל ה !♦A-לכרוז נותר רק לקוות
שהעקיפה ב ♠-תצליח או שה ♣Q-תיפול דאבלטון ,אבל
תקוות אלה לא התממשו והחוזה נפל פעם אחת.
הרעיון המרכזי של ההגנה היה ליצור חוסר תקשורת
בסדרת ה ♦-ובכך לנתק את הכרוז מהדומם .אם אנו
משחקים ♦ ומתברר שלכרוז  3קלפים ב ,♦-אז את החוזה
הזה לא נפיל ,אבל לפחות ניסינו .

Ç°´·Æ´¯° 12-15 É´º´À ÉÈÃ´¶» ´¿´º¸³
ÉÇ¿º³ É´²± »Á - ³µ¯»Ã »¯¸´Ç ¾´»½°
03-6040940 :ÀÆÃ»· 050-5364604 - ·À° ¾° ¸²±

7/10/2011 9:35:10 AM
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הכרזות המשיב לאחר
התערבות
חלק ח':
לאחר התערבות דו-סדרתית
רם סופר

ה

מאמר הקודם עסק בבעיות המתעוררות לאחר
הכרזות מנע של המתנגדים .כעת ,במאמר
האחרון בסדרה ,נטפל בהכרזות המתנגדים
המתארות אורך בשתי סדרות .גם הכרזות אלה שוללות
מרחב הכרזה מהפותח ומהמשיב ,אבל הן יוצרות מצב
מיוחד שבו יש רק סדרה אחת שלא הוכרזה ,שניתן לנצלו
כדי להתגונן מפניהן בצורה יעילה.

QJ54
KQ2
93
T762
East
♠3

)(1
♠
♥
♦
♣

North
2NT

עם התאמה של עשרה קלפים לפחות ב ♠-שווה לנסות
משחק מלא .כרגיל במקרים אלה ,הכרזת הקפיצה
המיידית ל 4♠-מתארת כוח של פחות מפתיחה.

A862
AK73
52
KT3
East
♣3

North
2NT

West
♠1

לו היה צפון מכריז ♦ ,3היינו משתמשים בהכרזת קיו-ביד
♦ 4כדי להראות יד חזקה עם התאמה ב .♠-גם כאן נרצה
להשתמש בקיו-ביד ,ולרשותנו עומדות שתי הכרזות קיו-
ביד ,היות שגם ♣ וגם ♦ הן סדרות של המתנגדים שלא
נרצה לשחק בהן .ההסכם הוא :הכרזת הקיו-ביד הנמוכה
מבין השתיים מתארת יד טובה עם התאמה בסדרתו
של הפותח.

A4
AKJ86
63
T892
West
♠1

)(3
♠
♥
♦
♣

East
♦3

)(4
♠
♥
♦
♣

North
2NT

West
♠1

נתמקד בקונבנציה ) Unusual 2NTשבה משתמשים
המתנגדים( .ההכרזה  2NTמתארת יד עם שתי חמישיות
)לפחות( בסדרות המינור .בהמשך נלמד שיטת התגוננות
מפני קונבנציה זו הנקראת ,Unusual vs unusual
אבל נתחיל בהכרזות טבעיות עם התאמה .משמעות
ההכרזה ♠) 3ללא קפיצה( זהה למשמעותה לאחר הכרזת
 10-8 ,Preemptנק' לערך עם התאמה ב .♠-למזרח יש
העדפה ברורה לשחק ב ♠-ולא להגן נגד ♣ 3או ♦.3

החלק השני של ההסכם הנקרא Unusual vs unusual
הוא :הכרזת הקיו-ביד הגבוהה מבין השתיים מתארת
 5קלפים לפחות בסדרה שלא הוכרזה ומחייבת משחק
מלא .כאן אין ספק שמזרח ירצה לשחק ♥ 4או ♠4
)במקרים נדירים –  .(3NTההכרזה ♦ 3מתארת  5קלפי ♥
עם פתיחה לפחות ,בעוד ההכרזה הטבעית ♥ 3תתאר יד
חלשה יותר ,כמו בדוגמה הבאה:

)(2
♠
♥
♦
♣

)(5
♠
♥
♦
♣

KT974
AQ63
73
52
East
♠4

7/10/2011 9:35:12 AM

North
2NT

Q
KQJ964
J63
852
West
♠1

East
♥3

North
2NT

West
♠1
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³»´²±³ ‘±²¸Ç°³ É±¸±¶» ´¿´º¸³
28/9-1/10/2011 ³¿È³ È¯Ç°

³¿È³ È¯Ç É¯ É´»°» ¼º¸É´¶ÃÈ½´ ¼ºÉ¯ ¾¸½µ³» ³¶½È ¾² É´¿´»½ ÉÈÇ
(Hayatt Regency Ç°ÁÈ»)

***** È²¶³,¼¸»È´Ç¸°
¼¸»È´Ç¸
¾²
¾´»½°
¾² É´¿´»½ ÉÈÇ »È È²¶³ ÈÃ´¿³ ¾´»½

µºÇ½³´ É¸Ç°Á³ ³·¸ÀÇ°¸¿´¯» É´º¸½À° ¼¸Ã´Å³ Ç³ É´¿´Ç²½ »Á ¾º´È
»È Ä´Ã¸È´ ¼¸¿Ã É¶¸É½ ³¿Ç¶¯³ ³¿È° Ç°Á ¾´»½³ .³²´³¸ ¸Ç³´ ³Æ¸ÉÁ³ Ç¸Á³ »È ³½¸È¿ ÇÅ´Á Â´¿ ¼Á ,³À²³ ¸¯´ÃÇ³
¼¸°¶Ç¿ ¼¸¸Ç´°¸Å ¼¸¶·È ¾´»½» .¼¸Á¸±Ç½´ ¼¸¸Á°· ¼¸Á°Å° ¼¸°Å´Á½³ É´·¸´´À´ ¼¸Ç²¶ 505 ¾´»½° .¼¸¸Ç´°¸Å³ ¼¸¶·È³´ ¼¸Ç²¶³
³¸¶È Éº¸Ç° ,»»º´È½ ÇÈ´º Ç²¶ Á¸Å½ *¯ÃÀ³ .¼¸»È´Ç¸ Ç´µ¯° Ç¯´Ã½³´ »´²±³ ¯ÃÀ³´ É¸Æ¿Á ³º¸Ç° ,À¸¿· ¸ÈÇ±½ ,¼¸Æ¿Ã½´
.Â´± ¸»´Ã¸· Ç¶°½ ,¸ÆÇ´· ¼¯½¶ ,·Ç´ÃÀ ¸Ç´Á¸È´ ´¸²´·À ,¸µ´Æ‘±´ ³¿´¯À É´º¸Ç° ,É½½´¶½´ ³Ç´Æ½

.È¸²¶ “²¿»¸¿²” ¼¸²»¸ ¾´²Á´½ ¾´»½»
Ã¯¯
Ä
¹
¯
¬
½
´
Á
,¯¹° °Â¹¯ Ã¿¼¹ ,¾´¸À¿Ã ¸Å¶ À¸À° »Á É´»¸» 3-» ¶´Ç¸¯ É´»¸°¶
¼²¯» ¶“È 1640 »È ²¶´¸½ Ç¸¶½°
!·±°« Å°¹
(É¸±´µ ³À´ÃÉ° Ç²¶»)

:É»»´º ³»¸°¶³
¾´¸À¿Ã ¸Å¶ À¸À° »Á É´»¸» ³È´»È» É´Ç¸¯
ÉÇ¯´Ã½ ±¶ É¶´Ç¯
¼´¸° ³È²¶³ ³¿È³ ²´°º» ²´°¸º´ ¸±¸±¶ »¸¸·Æ´Æ
Ç¸Á³ É´½´¶ »´½ »¯ ÉÀÃÇ½° 16.00 ³ÁÈ ¸Á¸°Ç
³Æ¸ÉÁ³
»¸¸·Æ´Æ³ Ç¶¯» 28.9-³ ‘² ¼´¸° É¸½´Æ½ ‘±²¸Ç° É´Ç¶É

•
•
•

•

É´¸ÅÇ¯ É´¸´Ç¶É
IMP ³¿È³ È¯Ç Á¸°±

1 °È´½ - 11.00 ‘³ ¼´¸ 29.9.11
2 °È´½ - 10.30 ‘´ ¼´¸ 30.9.11
T.B- ¼¸»È´Ç¸ ¾² Á¸°±
1 °È´½ - 10.30 É°È ¼´¸ 1.10.11
2 °È´½ - 15.00
É´¸ÅÇ¯³ É´¸´Ç¶É» É´ÃÉÉÈ³ ¸½²
°È´½» ¶“È 65

»Å¯ ÇÇ°» ¾É¸¿ É´·¸´´À»´ ¼¸²»¸» ¼¸Ç¸¶½ ¼¸»³¿½ ¸Ç²¶´ É´Ç¯´Ã½ É´·¸´´À ,³¶ÃÈ½ ¸Ç²¶ È¸ ¾´»½° ÉÀ¿º É¸° È¸ ¾´»½°
¸Á¸°Ç ¼´¸° ¯É½ É´²¶´¸½ É´ÁÀ³ Ç²¶» ¶“È 50 - ¾´±Ç¯´ ¼´È¸Ç ¸½² ¸±´µ Ç²¶ Ç¸¶½½ É´¶Ã 15% Ç²¶° ²¸¶¸ Ç¸¶½ ¼¸¿±Ç¯½³
.¼´»ÈÉ° ¯ÃÀ» ³À¸¿º (²ÇÃ¿ ¼´»ÈÉ°) È“Å´½° ³Çµ¶´
.É´²±¯É³³ ¾´¿ÆÉ» ¼¯É³° É´¸ÅÇ¯ ¾½¯ É´²´Æ¿

daganbridge@hotmail.com
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כאן מזרח מוכן לשחק בחוזה ♥ 3אם לשותפו יד
מינימלית .מצב זה מהווה יוצא מן הכלל לעיקרון הבסיסי
שהכרזת סדרה חדשה על-ידי המשיב מחייבת לסיבוב
אחד .עליך לוודא כמובן שאתה ושותפך "משדרים על
אותו גל" בנושא זה.
)(6
♠ 4
♥ A875
♦ KQ64
♣ J975
East
Dbl

North
2NT

West
♠1

האופציה הנוספת העומדת לרשות המשיב היא
הכרזת ה .Dbl-רוב המומחים מעדיפים לא להשתמש
ב Takeout Dbl-לאחר התערבות דו-סדרתית – הרי יש
דרכים אחרות להציג אורך בסדרה שלא הוכרזה .הDbl-
מציע להעניש את המתנגדים ומזהיר את השותף לא
להמשיך להכריז ,אלא אם יש לו יד עם חלוקה קיצונית.
כאן מזרח מעונין להעניש לא רק ♦ – 3אלא גם ♣.3
כאשר לנו אין התאמה ,גם למתנגדים לא תהיה ,ולכן
הם בצרות צרורות לאחר שצפון התערב ב .2NT-מזרח-
מערב צריכים לנצל זאת ולגרוף את מספר הנקודות
המקסימלי באמצעות  Dblמעניש והגנה טובה.
לעתים המצב הוא שהמשיב מוכן להעניש רק אחד
משני החוזים האפשריים של המתנגדים ,אך הוא מקווה
שהפותח יוכל להעניש את החוזה האחר .גם כאן ניתן
להשתמש ב.Dbl-
)(7
♠ 974
♥ AQ86
♦ KJ95
♣ 73

East
Dbl

North
2NT

West
♠1

מזרח לא צריך להתלהב לשחק חוזה ב ♠-משום שלאור
ההכרזה ייתכן ריכוז ספיידים משמעותי אצל דרום .לעומת
זאת ,הוא ישמח מאוד להעניש חוזה ♦ 3של המתנגדים.
הבעיה היא מה יקרה אם הם יכריזו ♣ .3בדיוק מסיבה
זו באה הכרזת ה Dbl-שהיא כאמור הצעה להעניש .אם
כעת יכריז דרום ♣ ,3ולפותח  4קלפים טובים בסדרה זו,
הוא יכפיל ♣ 3לעונשין.
אם מערב לא יכפיל ♣ ,3אפשר תמיד להכריז ♠ 3בהמשך.
שים לב שכל האופציות נשמרות – אם מערב יבחר בתורו
השני להכריז ♥ ,3נשמח להעלות אותו ל.4♥-
במאמר זה התמקדנו בהתערבות המתנגדים Unusual
 .2NTקיימות התערבויות דו-סדרתיות נוספות כמו
 Michaelsאו  ,Ghestemוניתן להתגונן מפניהן בדיוק
לפי אותם עקרונות:
 כאשר יש לנו שתי הכרזות קיו-ביד ,הנמוכה
מהן מתארת התאמה עם הפותח ,והגבוהה
מתארת אורך בסדרה שלא הוכרזה.
 הכרזת  Dblהיא הצעה לעונשין .מכריז הDbl-
מחזיק לפחות אחת משתי הסדרות של
המתנגדים.
בזאת מסתיימת סדרת המאמרים "הכרזות המשיב
לאחר התערבות" ,שבה ניסיתי לתת לתלמיד הברידג'
המתקדם )או לשחקן התחרויות בראשית דרכו( את
הכלים הבסיסיים המומלצים על-ידי רוב המומחים,
שהמשיב משתמש בהם כדי להתגבר על התערבויות
המתנגדים באופן היעיל ביותר .לימוד יסודי של החומר
הזה ביחד עם השותף הקבוע ישפר ללא ספק את
ביצועיכם במכרז התחרותי.

¶¿´»¯ÇÈ¸° ³²¸¶¸³ ‘±²¸Ç°³ É

180

°¯»Æ ³µÇº³ É´¯ÀÃ´Æ ·À ¶“È

¶“È 240 ¼´Æ½°
¶´»È½» ¶“È 35 ÉÃÀ´É

³µÇº³ ¸Ã»Æ »»´º
½¼¸¸Ç·½¸À Æ¸·À»Ã

¯¿´ ½³¸¿Æ³ É¸´´¶½ É´¿³» ¼ºÉ¯ ¼¸¿¸½µ
´¿»È È²¶³ ÇÉ¯° ¾¸¸»¿´¯ ‘±²¸Ç° ¸ÇÅ´½ »È

www.lioncard.co.il

7/10/2011 9:35:17 AM

¯½“Á° ¼¸Ã»Æ» ³Ç°¶ ,³¸Ç
(¾´»¸¯ ¾´¸¿Æ ²¸») ÆÇ°-¸¿° 16 ¾´È¸Æ³

03-6186722
08:00-17:00 ³-¯ ¼¸½¸ ¶´ÉÃ
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¾´ÈÃ´¿
²ÇÃÀ ³¸À´»²¿¯ ³±»½°
Torrequebrada ÀÆ» ³²
´¿¸µÆ ¾´»½

¾´»½°

8-14.9.2011 ¼¸½¸ 7-´ É´»¸» 6
,‘±²¸Ç° ¸Æ¶È½ °»È½³ ¾´ÈÃ´¿
¸±¿» ÂÀ¯´ Æµ °¸¿¸-»¯ÇÈ¸ ÉÇ¶°¿ ¸¿Æ¶È 2 ¸´´¸»°
³À´¿½ É´´Å ÉºÇ²³° É¸Ç°Á° ¼¸»´¸·
,¸±´µ Ç²¶° ¼²¯» ´Ç´¸ 1,310 Ç¸¶½³
¾´¸À¿Ã ¸Å¶ À¸À° »Á
.²¸¶¸ Ç²¶° ¼²¯» Á´°È» ´Ç´¸ 180 ÉÃÀ´É

:»»´º Ç¸¶½³

³½Ç° ¼¸ºÇ²´½ ¼¸»´¸· ,¾´»½» É´Ç°Á³ ,³±»½» ³Ç¸È¸ ³À¸·
,É¸²´³¸³ ³»¸³Æ³ ¸ÇÉ¯´ É´¸ÅÆÇ·¯» (¼¸½¸ ¸Å¶´ 2) ³³´°±
Æ¶È» É´¿½²µ³ - ‘±²¸Ç° ¸Æ¶È½´ É´¯ÅÇ³ ,´Æ¿½»Ã ÁÃ´½
...É´ÃÀ´¿ É´ÁÉÃ³´ É°È É»°Æ ,¼¸Ã´»¯ ¼Á
,³¸¶È Éº¸Ç° ´°´ ³±»½» ¹´½À ÇÃº° ³Ã¸Ã¸ Â´¶ »Á ¾º´È ¾´»½³
.¼¸Ç¯´Ã½ Â»´± ¸ÈÇ±½ ¼¿È¸ ¾´»½³ É°ÇÆ°´ ,À¸¿· ¸ÈÇ±½´ ´¿¸µÆ

:ÇÆ°¿ ¼³° É´½´Æ½³

,¼ÈÇ³» ´Ç³½
!»°±´½ É´½´Æ½³ ÇÃÀ½
:³½ÈÇ³´ ¼¸·ÇÃ»

054-7354239 ³²ÁÀ ¸»·¿
054-8083015 Æµ °¸¿¸
054-4871336 ¸±¿» ÂÀ¯
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Cordova
Gibraltar
Marbella
porto banus
Malaga and
Museum Picasso
Granada
Michas
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לשחקן המתקדם
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אלדד גינוסר

מאמר מס' 12

התערבות היריבים אחרי " 2על "1
בזמן מכרז של " 2על ) "1אין מדובר כאן על תשובה
של  (1NTהשותפות מחויבת למשחק מלא .עם זאת,
התערבות היריבים משנה את כללי המשחק:
)א( לרוב ההתערבות מקשה עלינו להכריז בנוחות
לחוזה הנכון .פעמים רבות ניאלץ להתפשר על מכרז לא
מדעי או אפילו להמר מאחר שאין אפשרות נוחה להכריז
בצורה איטית ומדעית.
)ב( לאחר ההתערבות יש ברשותנו אופציה להעניש את
היריבים .אין להקל ראש בחלופה זו – לא תמיד מתנגדינו
לוקחים בחשבון את מצב הפגיעות או את החלוקות
הגרועות .לעתים אין לנו אפשרות לבצע משחק מלא,
אך ניתן להעניש אותם .לחילופין ,הרווח שיתקבל מה-
 Dblהמעניש עשוי לפצות על כך שלא הכרזנו משחק
מלא .השאלה הראשונה שעלינו לשאול את עצמנו היא:
האם כדאי להעניש את היריב? התשובה תלויה בראש
ובראשונה בכמות הלקיחות שיש לי בסדרת השליט
שלהם!
מכל מקום ,התערבות היריבים הופכת שתי "הכרזות
חדשות" לזמינות עבורנו:
) – Pass (1זוהי הכרזה מחייבת )(Forcing Pass
שהשותף אינו יכול להכריז  Passבתשובה אליה.
אופציה זו מחליפה את "כפל ההוצאה" ואומרת לשותף:
לי אין מה לומר – אתה חייב להכריז!
) – Dbl (2יובן בדרך כלל כמעניש או כהצעה להעניש
את המתנגד .כפל הוצאה אינו קיים לאחר הכרזת 2/1
המחייבת למשחק מלא.
 – Dblמעניש או המלצה לעונש
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 Dblבכל המצבים מראה חוסר רצון לשחק את היד
ורצון להגן .הנטייה היא ל Dbl-מעניש .ככל שהתערבות
היריבים היא בגובה נמוך יותר ,כך המלצת ה Dbl-לעונש
חזקה יותר .ה Dbl-מחייב לקיחות בסדרת היריב,
למשל:
South
♣3

North
Pass

East
♦2

West
K2
KQ854
63
AQ92

West
♥1
?

♠
♥
♦
♣

בידנו  3-2לקיחות בסדרת המתנגד שהתערב בגובה .3
יש להכריז  Dblמעניש! ה Dbl-אינו פקודה ,אבל הוא
הצעה חזקה מאוד לעונש.
South
♣5

East
♦2

North
Pass
West
Q42
AJ842
K3
K84

West
♥1
?

♠
♥
♦
♣

כאן התערבות היריבים היא בגובה  .5בגובה  4או יותר
עלינו לקחת בחשבון לא רק את כמות הלקיחות שלנו
בשליט ,אלא גם את איכות ידנו למשחק בגובה הנתון
)כאן  .(5היד הנתונה מינימלית ומאוזנת ללא התאמה
עם השותף .על כן נבחר באופציה של  Dblמעניש – אנו
מעדיפים להגן ולא לשחק.
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הכרזה – רצון לשחק ולא להגן ,יד חלוקתית
משמעותה של הכרזה הפוכה מזו של  Dblמעניש .יד
שמכריזה אומרת" :ברצוני להתקיף ולא להגן!" לרוב
מדובר בידיים עם כיוון ברור למשחק עם שליט – ידיים
עם התאמה או ידיים חלוקתיות ,ידיים ללא כוח בסדרת
היריב ואף עם קוצר בסדרת היריב.
יש לציין שמרבית כללי ההכרזה של  2/1נשארים כמו
שהם )למשל :תמיכה במייג'ור בגובה  3חזקה יותר
מתמיכה בגובה  .(4עם זאת ,הכרזת הפותח בגובה
 3אינה מראה בהכרח נקודות עודפות אלא נוטה יותר
לחלוקה מעניינת .כמו-כן ,הכרזת "פח הזבל" אינה
קיימת יותר – מחליפה אותה הכרזת .Pass
South
♣3

East
♦2
West
QJT8
KQJ987
K4
3

North
Pass

West
♥1
?

♠
♥
♦
♣

זוהי דוגמה ברורה ליד שתבחר להכריז – ♥ .3היד
חלוקתית והתקפית :אם המתנגדים יכריזו ♣) 7דוגמה
קיצונית( ,איננו יודעים בוודאות אם נכשיל את החוזה.
במלים אחרות ,ליד זו אין לקיחות בהגנה .יש בה קוצר
בסדרת היריבים והתאמה חלקית עם השותף.
South
♣5

East
♦2
West
JT86
AKT76
KQ87
-

North
Pass

West
♥1
?

♠
♥
♦
♣

מעטות הידיים שיכריזו לבדן בגובה  ,5אך היד הנתונה
משמשת דוגמה לכך – התאמה מצוינת וחוסר ב .♣-שים
לב שמספר הנקודות משחק כאן תפקיד משני בלבד.
נכריז ♦.5
 - Passמחייב
רבים מכם נתקלים אולי לראשונה במושג "פאס מחייב"
) .(Forcing Passהעיקרון הוא :אנחנו נכריז משחק
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מלא )לפחות( או שהיריבים ישחקו חוזה מוכפל .לא
ייתכן שהיריבים ישחקו חוזה לא מוכפל.
לפיכך Pass ,מעיד על חוסר רצון להחליט בשלב זה.
בקיצור :התלבטות .כמו-כן ,הכרזת "פח הזבל" שהכרנו
בעבר מוחלפת על-ידי ה Pass-המחייב.
South
♣3

East
♦2

North
Pass

West
QJ9
AT987
AQ
543

West
♥1
?

♠
♥
♦
♣

איני יכול להחליט לבדי ,ואין לי הכרזה נוחה ,לכן אכריז
 .Passמחד איני בטוח ביכולתי להכשיל ♣) 3יתכן שרק
ב ♣-היריב יזכה ב 8-7 -לקיחות( ,ומאידך איני בטוח
ביכולתי לבצע משחק מלא )אין לי עוצר ב ♣-או התאמה
עם השותף( .לפיכך אשאיר לשותפי את ההחלטה :ייתכן
שהוא יחליט להעניש אותם ,להכריז  ,NTלתמוך בי או
לחזור על סדרתו .דבר אחד ברור :הוא חייב להכריז
מאחר שה Pass-שלי הוא "פאס מחייב".
South
♣5

East
♦2

North
Pass

West
A6
AQJ876
K54
43

West
♥1
?

♠
♥
♦
♣

כאן התערבות היריבים היא בגובה  .5ההכרזה הנכונה
היא  .Passאין להכריז לבד בגובה  ,5לפחות לא עם יד
כזו .מצד שני ,זו איננה יד "קלאסית" להגנה .אני מעוניין
דווקא להציע לשותפי אפשרות להתקיף או להגן  -תלוי
בקלפיו .בדרך כלל "גובה  5שייך ליריבים" והוא יבחר
ב ,Dbl-אך לעתים עם יד חלוקתית ומעניינת הוא יבחר
להכריז.
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תרגיל
אתה יושב במערב ,וזהו מהלך ההכרזה:
East
♣2

South
♥2

West
♠1
?

North
Pass

תשובות
 .Dbl (1חוזק היד אינו רלוונטי .הגורמים החשובים הם
החלוקה המאוזנת למחצה ושלוש הלקיחות בסדרת
היריב .שני אלה מחזקים את רצוננו להגן .סביר להניח
ש 2♥-מוכפל יביא לנו תוצאה טובה יותר ממשחק מלא.

מה תכריז עם כל אחת מהידיים הבאות?
)1
♠ AJ875
♥ KQT5
♦ A2
♣ Q3
)2
AQJ942
85
QJ8
K3

 .2♠ (2אנו מראים שישייה .אין לנו רצון להעניש את היריב
בגובה  .2ננצל את ההתערבות לטובתנו כדי להראות
טוב יותר לשותף את חלוקת היד .שים לב שאין מדובר
כאן בהכרזת "פח זבל" ,אלא בהכרזה "אמיתית" .לאחר
ההתערבות אין חובה להכריז עם "כלום" – גם Pass
מחייב את השותף להמשיך.

♠
♥
♦
♣

 .Pass (3יד זו אינה מעניינת במיוחד .נשאיר את
ההחלטה לשותף.

)3
♠ KJ872
♥ K32
♦ AQ4
♣ 92

½´¼¸°¸°¯ ‘±²¸Ç° ¾´²Á
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+
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+
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+
¶´¼¸¸²¸ ÉÇ°

É°È

¸È¸È
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+
»Æ ²´°¸º
16:30-19:30
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17:00-20:00

É´Ç¶É
+
³¯ÅÇ³
+
»Æ ²´°¸º

½¼¸°¸°¯ ‘±²¸Ç° ¾´²Á´½° ¼¸ºÇ²´½ ¼¸Æ¶È
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¯¶Å"³
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³¸»½Á ¼Á

¸´¼ '°
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³»» ¼Á
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½´¼¸À´¿½» ¹Ç²
À¸¿² ¼Á
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³»» ¼Á

¶¿¸ÁÃÈ° ³
´!¼¿¸¶°

7/10/2011 9:35:32 AM

¸´¼ ‘±
½´¹Ç²
»½¼¸»¸¶É
³¸»½Á ¼Á
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בחן את הכרזתך

3) South
♠ KT72
♥ 653
♦ KQ32
♣ Q5
South
Pass
?

West
2♠

North
Dbl

אפרים בריפמן
East
3♠

4) South
♠ AKT965
♥ K
♦ 86
♣ QJT7
South
1♠
?

West
Pass
1NT(1)
(1)

°

North
1♥
2♥

בכל אחת מהשאלות הבאות אתה מחזיק את קלפיו של
. ועליך להחליט באיזו הכרזה לבחור,דרום
בשאלה האחרונה אתה מתבקש לבחור את הובלת
 רשום את תשובותיך ולאחר מכן השווה עם.הפתיחה
!הפתרונות
24 תשובות בעמוד

East
Pass
3♦
South
Pass
?

♣+♦

5) South
♠ J852
♥ 984
♦ T98
♣ 653

½

South
Pass
Pass
Pass

´¸
½¿
»
¯
´¸
¸¿
Á
±
³´
°

West
1♣
2NT
Pass

North
Pass
Pass

East
1NT
3NT

!בחר את קלף ההובלה

´¸
Å¿
°
»
Á
³
½´

1) South
♠ T972
♥ 432
♦ 5
♣ AJT62
West
3♦

North
Dbl

East
3NT

2) South
♠ KQJ752
♥ Q4
♦ AK6
♣ 84
South
1♠
?

West
Dbl

North
2♠

East
Pass

Ç°º ¼É½ÈÇ¿
³¿È³ È¯Ç ¾´ÈÃ´¿»
?¼¸»È´Ç¸ ¾²°

´¸
³
³
³
Á
°

11 ²´½Á° ¼¸·ÇÃ
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¼´Ç²° É´º´À
³¸»·¸¯
!¼»´Á° ¼¸Ã¸³ ¼¸Ç´µ¯³ ²¶¯ ,³¸»·¸¯ ¼´Ç²° ¼¸³²½ Á´°È» ¼ºÉ¯ ³¿¸½µ½ ‘±²¸Ç°» ³¸½²Æ¯³

È½½ ¼¸¯È¸¿³ ¼¸Æ´Å .¼»´Á° ¼¸Ã¸» ¼¸°È¶¿³ ¼¸Ã´¿» ¼»´Á³ »º° ¼¸Ã²Ç¿ É´½È ¼»´º - ¸Ã½´Ã´ ¸Ã»½¯³ Â´¶³ ,¸ÇÃ¯Æ ,´·¿Ç´À
.É´¸Ç´¸Å ÈÃ´¿ É´Ç¸¸Á´ ¼¸°¸³Ç½ ¼¸¸¯ ,¼¸Æ¸ÉÁ ¼¸²¸ÇÈ ,°´µ´ ÈÁ±³ Ç³ »È ¼¸¸¯½³ Â´¿³ ,¼¸½¸ÀÆ½ ¼¸Ã´¶° ¯»½³ Â´¶³ ´Æ» ¹´½À°

(³»¸»° 22:00 -° 22/10 -° ³À¸·) 23/10/11 :³Çµ¶ ¹¸Ç¯É (ÇÆ´° ÉÀ¸·) 16/10/11 :³¯¸Å¸ ¹¸Ç¯É
´Ç´¸ 250 »È ÉÃÀ´É :Ç²¶° ²¸¶¸ !!!²°»° ´Ç´¸ 1390 : Ç¸¶½³
!³¶¿³ ´Ç´¸ 50 - 15/8-³ ²Á ¼¸½ÈÇ¿» !°» ´½¸È

»´¸·³ »´»À½

ÉÃÀ´É° ¸»¯¿´¸ÅÃ´¯ Ç´¸À) ¸±´»´¯¸ºÇ¯³ ¾´¯¸µ´½³´ ¸»´Ã¯¿ - 5 ¼´¸
´·¿Ç´À ÄÇÃ½ - ¯½´Ç - °¸°¯ »É - 1 ¼´¸
( ¼´»ÈÉ ÁÀ¸¿ .³¸¿Ã½Æ »°¶ »¯ ¯Å¿ ³Á±³° .³¸»·¸¯ »È ³ÉÇ¸° ,¯½´Ç» ¯¸Ç½¿
Ç´Æ¸°° »¸¶É¿ .“É´½»´ É´¯Ç»” É´Á·° Ç½¯¿ ³¸»Á ¸»´Ã¯¿° Ç´¸À» ¯Å¿ .³¶´¿½´ É´¿±Ç¯É³» ´·¿Ç´À ÄÇÃ½ Ç´µ¯°È ´¿¿´»½» Â´¶³ ¹Ç´¯»
,¸Ã½´Ã Ç¸Á³½ ¼¸¯Å½½³ »º É¯ ´º´É° µºÇ½³ ¸±´»´¯¸ºÇ¯³ ¾´¯¸µ´½°
.‘±²¸Ç° Æ¶È½´ °ÇÁ É¶´Ç¯
É»¸¸·° ,³»È ³ÇÆ´¸³ É´¿´ºÈ° Ç´°Á¿ ,ÉÇ¶¯³ ¸»´Ã¯¿° »¸¸·¿´ ¹¸È½¿
.‘±²¸Ç° Æ¶È½´ °ÇÁ É¶´Ç¯ .²´Á´
¸Ã»½¯ - 2 ¼´¸
É»ÉÃÉ½³ ¹Ç² .¸Ã»½¯» ´·¿Ç´À ¾¸° ¼»´Á° É´Ã¸³ ¼¸ºÇ²³ É¶¯° ÁÀ¸¿
´·¿Ç´À ¸¯³ ¸Å¶ - 6 ¼´¸ »È É´ÀÇ· ¼¸À´º½ É´¿´Ç²½³ .¼¸³ ´Æ ¹Ç´¯» ¼¸»´»É ¼¸Æ´Å½ »Á
.É´°¸³Ç½ É´¸ÃÅÉ» Ç´ÅÁ¿´ ¼¸ÇÃº° Ç´°Á¿ .´·¿Ç´À ¸¯³ ¸Å¶° »´¸·» ¯Å¿ ¼¸¸¿¸°³ ¸½¸° ³°´È¶ É¸½¸ ³½ÅÁ½ ³É¸¸³ ¸Ã»½¯ .¾´½¸» ¸À²ÇÃ´ ¼¸¿Ã±
»Á É°È´¸³ ,´·¿Ç´À ³½¸ÀÆ½³ ÈÃ´¿³ ÉÇ¸¸Á° Ç´¸À» ÁÀ¸¿ ¹È½³° Æ¶È½´ °ÇÁ É¶´Ç¯ .³ÇÈ´Á» É´²Á ¯¸³ ³»È ÉÇ¯´Ã½³ ³»Ç²ÉÆ³´
¸É° ,É´²ÁÀ½³ É´¸´¿¶³ É¯ ³¯Ç¿ ,°´¶Ç²½° »¸¸·¿ .»´»É Ç³ ¾´Ç²½
.‘±²¸Ç°
°´È¿ É´½²Æ´½³ ¼¸¸Ç³Å³ Ç¶¯ É´ÁÈ° .Ç´»Æ»´Ã³ ¸¿´²Á´½´ ³ÃÆ³
ÁÃ´½» ¯Å¿ °ÇÁ³ É¶´Ç¯ Ç¶¯» .‘±²¸Ç° ¸Æ¶È½» ¾½µ ´¿» ÇÉ´´¸´ ¾´»½»
(¼´»ÈÉ ÉÃÀ´É° ¸»¯¿´¸ÅÃ´¯ Ç´¸À) ¸ÇÃ¯Æ ¸¯³ - 3 ¼´¸
.¼¸¿·¸»´Ã¿ ¼¸Ç¸È´ ¼¸²´Æ¸Ç ¼Á “³»·¿Ç·” ¸ÇÃ¯Æ-¯¿¯ ÇÃº³ »¯ »¸ÃÁ¿ .¸»´Ã¯¿ ÄÇÃ½°È ¸¯³ »¯ ÉÇ´°Á½° ¯Å¿
´Ç»´À ³·¿´½» »°ºÇ° ³»Á¿ .³·¿´½ »ÀÆ¯ ¯Ã´Ç³´ ÇÃ´À³ ¸¶ ´°
°¸°¯ »É - ¯½´Ç - ³·ÇµÆ - 7 ¼´¸ ¼¸±¸¸² ÇÃº »È °´»¸È ¯´³È ¸ÇÃ¯Æ ÇÃº³ »¯ ²Ç¿ ¹È½³°´ É¸ÃÅÉ»
»È ¸¯ÀÇ´ ,³Ã¸³ ³·ÇµÆ ¾´½Ç¯° ÇÆ°¿ ¼È ³·ÇµÆ »¯ ³¿´ÃÅ ÁÀ¸¿ ³¿¸Ç½» ¼¸¸¿¸È³ ¸»±»± É°ºÇ° ³²¸Ç¸° ¼¸¸À¿ ,»°É ¸Ç¸ÈÁ »È É´»¸´ ¼Á
»È ³±¸Å¿ - ¹»½³ Ç´°Á 1752 -° ³¿°¿ Ç¯´Ã½³ ¾´½Ç¯³ ¼¸Æ»·¸¯³ °ÇÁ É¶´Ç¯ .¾´»½» ÁÀ¸¿ ¼È½´ ¸»´Ã¯¿» ³Çµ¶° ·´È¿ ¼´¸À» .³»´²±³
1200 È¸ ¾´½Ç¯° .³Ã´ÆÉ ³É´¯° ÉÃÇÅ° ³·»È ÇÈ¯ ¾´°Ç´° É¶ÃÈ½
.‘±²¸Ç° Æ¶È½´
Ç¸¸À¿ .É´ÈÇ°¿´ É´¯Ç½ ,¼¸·¸³Ç ,¼¸¶¸·È ,Ç¸Æ ¸Ç´¸Å° È´²± ¯´³´ ,¼¸Ç²¶
³Ã´ÁÉ³ ³²È» ÁÀ¸¿ °ÇÁ É¯ÇÆ» .´²¸Å»È ¼¸°¸³Ç½³ ¼¸¿±°´ ¾´½Ç¯°
°´µ´ ÈÁ±³ Ç³ - ¸Ã½´Ã - 4 ¼´¸
.¯½´Ç° .°´µ´ ÈÁ±³ Ç³ É´ÅÇÃÉ³° ³°Ç¶ ÇÈ¯ ¸¸Ã½´Ã É´Æ¸ÉÁ» È²Æ´¸ ¼´¸³
É´»¸´³´ ¼¸Á´ÈÁÈ³ ,Ä¶Ç½³ ¸É° ,³¸É´°´¶Ç »Á ¯¸»Ã³» ³Ç½È¿ Ç¸Á³
°¸°¯ »É» ³Á±³ - 8 ¼´¸ ÀÃ·¿ ¹È½³° .¼¸ÀÃ¸ÀÃ´ ´ÆÀÇÃ ¸Ç´¸Å É´À´º½ ¾³¸É´Ç´ÆÈ É´Ç¯´Ã½³
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אפרים בריפמן
במאמרים האחרונים התעמקתי בעיקר בנושא ההגנה.
משימות ההגנה אינן פשוטות ,אבל אם יודעים לפענח את
מהלך ההכרזות ולספור את הסדרות ואת הנקודות ,הכול
הופך לאפשרי .במאמר הנוכחי נראה כי גם משימותיו של
המבצע אינן פשוטות.

לו היו בידי דרום  ,♣KQxxהוא היה משחק את ה– ♣Q-
נמוך מרצף )אלמנטרי ,נכון?  ,(לכן ה ♣Q-אצל צפון.
כדאי לחשוב פעמיים על מה שקורה ב .♦-אתה רואה Kx
מול  .xxxשאל את עצמך :מי היית מעדיף ש'יתקיף' אותך
בסדרה זו – צפון או דרום?

על המבצע ,בטרם ישחק ללקיחה הראשונה ובהתאם
להובלת הפתיחה ,למקם את הקלפים החסרים ,להתגונן
מפני חלוקות גרועות ,להישמר מהיד המסוכנת ,לקטוע
את התקשורת בין המגנים ,לפתח סדרות ועוד.

אין לי צל של ספק שהיית רוצה שאת ה ♦-יתחיל ...דרום!
עכשיו השאלה החשובה :אם דרום שירת בלקיחה
הראשונה ב ,♣K-וידוע כי ה ♣Q-בידו של צפון ,האם
לזכות מיידית ב ♣A-או לעכב?

הנה דוגמה טיפוסית:

עכשיו אפשר להתבונן בחלוקה המלאה ובביצוע הנכון:

AT63
AJT52
K7
95

KQJ84
Q94
853
AJ

♠
♥
♦
♣
East
♥2
♠4

♠
♥
♦
♣

West
♠1
♥3
Pass

צפון מוביל ב ,♣4-מהדומם –  ♣9ודרום משחק את ה.♣K-
במבט ראשון נראה כי סיכויי ההצלחה טובים .אם
העקיפה ב ♥-תצליח ,אין בעיה .במקרה זה תזכה ב11-
לקיחות ,וביום טוב אפילו ב .12-ואם העקיפה לא תצליח?
לכאורה ,לא נורא.
ייתכן שה ♦A-בידי צפון .כך תפסיד רק לקיחה אחת ב,♦-
ובסך הכול – שלוש לקיחות.
אז את ה ♣K-לוקחים ב ,♣A-מושכים שליטים וניגשים
לטפל בסדרת ההארט .נכון? – לא נכון!
אם תשחק כך ,אתה עלול להיכשל ,משום שלא לקחת
בחשבון את כל האפשרויות הטמונות בחלוקה זו .ובכן,
שים לב:
המשחק ללקיחה הראשונה מרמז על מיקומה של ה:♣Q-
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J964
QT842
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AJT52
K7
95
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♠
♥
♦
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KQJ84
Q94
853
AJ
952
K6
AQT2
K763

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

צפון מוביל  ,♣4מהדומם –  ,♣9דרום משחק את ה♣K-
וזוכה בלקיחה .עיכבת כדי שלא יתאפשר לצפון לזכות
בלקיחה עם ה .♣Q-אילו היית זוכה מיד ב ,♣A-אז אחרי
שדרום יזכה ב ,♥K-הוא ימשיך ב ♣3-אל ה ...♣Q-ואפילו
אני הייתי ממשיך ב . ♦4-כך החוזה היה נכשל בלקיחה
אחת.
עיכוב הזכייה ב' ♣A-מנטרל' את צפון – היד המסוכנת –
ומונע ממנו להוביל ב ♦-דרך ה .K-לאחר משיכת השליטים
עוקפים ב ,♥-ושוב יהיה זה דרום שיזכה ב – ♥K-היד
הלא מסוכנת! אם תשחק כך תוכל ההגנה לזכות בשלוש
לקיחות בלבד.
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Ħčĥ

ĕĥĕĥ

ĕĥĕĚē

T.B. ĦđĤēĦ
ĦĤčđē ęĞ

ĦđĤēĦ
T.B.
17:00
ĦđĤēĦ
T.B.

ĦđĤēĦ
T.B.
ĐČĢĤĐ +
ďđčĕė +

ĕĞĕčĤ

ĦđĤēĦ
T.B.
ĐČĢĤĐ +

ĦđĤēĦ
T.B.

ĕĥĕĘĥ

ĕĜĥ

ěđĥČĤ

ęđĕ
ĐĞĥ
T.B. ĦđĤēĦ
Ĥģđč
+ ĐČĢĤĐ 13:00 –10:00
ĦĤčđē ęĞ
ĦđĤēĦ ĦđĤēĦ
ĦđĤēĦ
Ģ“ĐēČ
T.B.
T.B.
T.B.
19:30 –16:30

T.B. ĦđĤēĦ
ĕĠĝė ĝĤĠ + ĦĤčđē ęĞ

čĤĞ
23:30 –20:30

³¿¸²½³ Çº¸º° É¸ÅÇ¯ É´Ç¶É
,2011 ·À´±´¯° 9-³´ 2-³ ¸È¸»È ¸½¸°
20:30-23:30 É´ÁÈ³ ¾¸°
É´¸ÅÇ¯ ¾½¯ É´²´Æ¿
¼¸¿´È¯Ç³ É´½´Æ½³ ÉÈ´»È» ¼¸Á¸°±
È¯Ç½ ³½ÈÇ³
www.bridge-bakikar.com

03-6969830 :¾´Ã»· °¸°¯-»É ,53 ¾½Å¸´ ‘¶Ç ³¿¸²½³ Çº¸º ¾´²Á´½
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הנה החלוקה המלאה:

ועתה למשחק מתקדם יותר:
A
AT83
AK72
KJ83

♠
♥
♦
♣

♠
♥ KQJ952
♦ 8653
♣ AT4

אתה יושב במערב ובחרת על-פי "חוק ה "20-לפתוח
♥ .1אין פלא שהשותף לא הניח לך עד שהכריז ♥.6
צפון מוביל ב .♠Q-לסלמים כדאי להקדיש יותר מחשבה
מהרגיל ,אף-על-פי שלפעמים הם נראים קלים לביצוע.
גם אם נראה לך שהכול ברור וקל ,בכל זאת תעשה את
עצמך חושב – זה עושה רושם חזק על המתנגדים .
ובכן ,על ה ♠A-אפשר לזרוק מפסיד ב ,♣-למשוך שליטים
ולהמשיך ב ,♣A-ב ♣-אל ה K-ובחיתוך ♣ .ייתכן שה♣Q-
תיפול .ואם לא? – לא נורא .משחקים  ♦AKונותנים ♦
אחד ליריבים .ה ♦-האחרון יהפוך לקלף זוכה .נכון? – לא
מדויק .אם ה ♣Q-לא תיפול וסדרת ה ♦-תהיה מחולקת
 ,4-1תפסיד שתי לקיחות ותיכשל בסלם.
נכון שחלוקה  4-1נדירה יותר מחלוקה  ,3-2ונכון שאילו
ה ♣Q-הייתה נופלת היה ניתן להשליך מפסיד ב .♦-הכול
נכון ,אבל...
אם יש אפשרות לבצע את החוזה ,למרות החלוקות הלא
נוחות ,תפקידך הוא למצוא את הדרך .על כן יש לתכנן
היטב את המשחק גם בחוזים הנראים קלים לביצוע,
ובייחוד בסלמים .כדי לתכנן היטב עליך לקחת את הזמן...
ולחשוב.

QJ9643
7
QT94
65
A
AT83
AK72
KJ83

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥ KQJ952
♦ 8653
♣ AT4
KT8752
64
J
Q972

♠
♥
♦
♣

המשחק הנכון בלקיחה הראשונה הוא להשליך ♦ על
ה .♠A-מדוע? הסיבה פשוטה :לאחר משיכת השליטים
משחקים  ♣3אל ה .♣T-בחלוקה הנתונה העקיפה
מצליחה ,וכל שיימסר להגנה הוא לקיחה אחת ב.♦-
עם זאת ,נניח שה ♣Q-הייתה בידי צפון והעקיפה ב ♣-לא
הייתה מצליחה .מה היה קורה? אמנם הפסדנו לקיחה,
אבל הגבהנו לקיחה נוספת – על ה ♣J-תתאפשר השלכה
נוספת של ♦ .רואים?
היכן היה טמון המלכוד? בתחושת הביטחון :המון
אסים ומלכים ,ולמראית עין מפסיד בודד ב ,♦-נוסף על
האפשרות להשלכה מהירה של מפסיד ב ♣-בלי לקחת
בחשבון את הפוטנציאל הטמון בסדרה זו.
האם כבר אמרתי לכם" :שבו ותחשבו ,או לפחות תעשו
רושם. ?"...

ĐĕčĔĘĘ ČĢđĕ ĘĕĕĔĚĐ 'ĎďĕĤčĐ

ĐĘĚĤđĕ

ĐĠđĤĕČč ĦēČ ĤĠĝĚ ČĠĝ ĦĤĕĕĞ
ĤčĚĔĠĝč 14-3
ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ đĤđĕ 1,170 ĤĕēĚ
ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ đĤđĕ 200
'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ ,ěđĕĝĜĠ ĕĢē ,ęĕĘđĕĔ 3 ,ęđĕč ęĕĘđĠĕĔ 3 ,ĦđĤčĞĐ ,ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ĤĕēĚ ĦĠĝđĦč ĐĜĘĕđč ęĕĕĚđĕ :ęĕĜĕĕĜđĞĚĘ

054-5452263 čĕĤĕ ĕĦđĤ ,052-5125550 ĝđĤĎ ĐĤĥ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠ
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14-20/10/2011 Ħđėđĝ ěđĥĠđĜ

Montenegro - Bodva

DLX ęĕčėđė ĐĥĕĚē Hotel Splendid - Conference & Spa Resort
ęĕĘĕĕĔĚĘ ĐĞĕĢĚ đĤĎĜĔĜđĚ .ęĘđĞĐĚđ ġĤČĐĚ ęĕĤĕĕĦ ĕďĕč đĥčėĜ ęĤĔĥ ĐĠđĤĕČč ęĕĜđĤēČĐ ęĕďĞĕĐ ďēČ - ěģĘčĐ Ęĥ ġĕđđĥ - đĤĎĜĔĜđĚ
ęĕĤĠė ęĕĤđĒĠ ĐĒĐ ĕĞčĔĐ ĕĠđĕĐ Ęė ĖđĦčđ ,ęĕĦđčĞ ĦđĤĞĕđ ęĕĤĕďČ ĦđĤĐĜ ,ęĕĚĕĥĤĚ ęĕĜđĕĜģ ĕĢđĤĞ ęĞ ,ĘģĘđģĚ ČĘđ ĕČĤĠ ĞčĔ Đč
čĤĞĐ Ęĥ đĒđ ĤģđčĐ Ęĥ ĐčďđčĘ ĐĦđČ ģĘēĘ ĤĥĠČđ (Budva) Đčďđč ČĕĐ đĤĎĜĔĜđĚč ĐĞĕďĕĐ ČĐč ĤĕĞĐ .ĦđĕĤđĕĢ ĦđĤĕĕĞđ ęĕĜĔĜĔģ
Ħđđĥĥ ĦđĔėČĕ ĔĞĚ ČĘ ęĎ ĘčČ ,ĦđčĤ ęĕĎĕĕď ĦđĤĕĝ Đčĥ ĐĜĕĤĚ ĐĘ ĥĕđ ęĕĐ ğđē ĘĞ ĦČĢĚĜ ČĕĐ .ĐĥďēĐ Đčďđčđ ĐģĕĦĞĐ Đčďđč ĦđĦĘď .ĕĦĤģđĕ ĕđĘĕč ęđģĚĘ ĐėĠĐđ ġđĠĕĥđ ĎđĤďĕĥ ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĐĤčĞ đĒ ,ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞĐ ĦČĢĚĜ ĐĜĕĤĚĘ ĖđĚĝ .ęĕĤĘđď ĕĠĘČ ĦđČĚ
.ęĕĜđďĞđĚđ ĦđďĞĝĚ ,ĦđĕĤĘĎ ,ěĕĕ ĦđĕđĜē ,ĐĤģđĕ ĦđĕđĜē đēĦĠĜ ,đĥďđē ĐĘČ Ęė - ĦđĎĤďĚĐđ ĦđĝĠĤĚĐ ,ęĕĝĕĤĦĐ ,ęĕĦčĐ

Splendid - Conference & Spa Resort - ěđĘĚ
Great Hotels of the World Ęĥ ĕčĕĝđĘĝģČĐ ěđďĞđĚč Ĥčēđ Đčďđč Ęĥ ĐĤģđĕĐ ěđĘĚĘ čĥēĜ
,đĜĕĒģ ,ĦđĜđĥ ĦđĜđČĝ ,Ĥĥđė Ĥďē ,ĕĒđģ'Ď ,ĦđĤđģĚđ ĦđēđĦĠ Đĕēĥ ĦđėĕĤč ,ČĠĝ ,ĕĔĤĠ ęĕ ğđē ęĞ ĤČđĠĚđ ĥĕďē ěđĘĚĐ
.ĐĤģđĕ ěđĘĚĘ ĐČĕė ęĕģđĜĕĠ ďđĞđ ęĕďĘĕ ěđďĞđĚ ,Ĥđďĕč ,ĦđďĞĝĚ ,ęĕĤč

đĤđĕ 1290 ĤĕēĚĐ

đĤđĕ 240 ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ (ĕĎđĒ Ĥďēč ďĕēĕĘ)

!ęĕČĘĚ ęĕĚĕ 7 (ĐĘĕĘĐ ĦđĞĥč ĐĤĒē-ĦĚďģđĚ Ĥģđč ĦĝĕĔ) ģĕĜčđĤčđďĘ ĐĤĕĥĕ Ĥėĥ ĦĝĕĔ :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
,ĕčđĜ ĎĕĢĤĐčđ Đčďđč ,ģĕĜčđĤčđďč ĖĤďđĚ Ĥđĕĝ ,Splendid - Conference & Spa Resort - ěđĘĚč ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ēđĤĕČ
,ęĕčĤĞč 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ ,ĤđĔĕĚĤđď ĕĚđČĘĐ ģĤĠĐđ ĐĤĔ ěđĕĜģĘ ĘđĕĔ ęđĕ ,ĤđĔđģ ġĤĠĚĘ ĘđĕĔ ęđĕ
.ęĕĘĔĕĐđ ĘĚĜ ĝĚ ,ęđĥĕĤ ĕĚď ,(ĦĕĘĎĜČ Ĥčđď) ęĕĘđĕĔč ĕĚđģĚ ĖĕĤďĚ ,ĐĤĒēđ ěđĘĚĐ ĦĕčĘ ĦđĤčĞĐ
.ĘđĘė ĤĕēĚč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęė ,(ęďČĘ đĤđĕ 50 ěđĥĠđĜĐ ĦĘēĦĐč ĒėđĤĚč ĐčĎĕ) ęĕĠĕĔ ,ęĐĕĜĕĚĘ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ

!!!! ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ęďģĐč ęĥĤĕĐĘ ĥĕ ęĕĎēč ĦđĝĕĔĘ ĘđďĎ ĥđģĕč čģĞ - ĤĦđĕč čđĥē
050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď ,052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ ,054-7690305 ěĕĕĔĥĜĔĤđĎ ďđď :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
ĝĤđĔĕĜđĕ ĒđČĐĜĒĕď ĦđĤĕĦ ĕĦđĤĕĥ
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בחן את הכרזתך – פתרונות מעמוד 18
)(1

4♣ = 10

Pass = 8

Dbl = 1

4♠ = 2 4♦ = 5

הרוב המכריע של המומחים העדיפו לא להימצא בהגנה ,וההסבר שלהם הוא :עדיף להיות במצב של ניחוש במהלך
המכרז מאשר בעת הובלת הפתיחה .החשש הוא כי צפון עלול לברוח מ 3NT-מוכפל ל ,4♦-ומה אז?...
)(2

3♦ = 10

2NT = 8

3♠ = 6

Pass = 4

3♥ = 2

4♠ = 1

פאנל המומחים היה חלוק בדעותיו .כמה מומחים מצאו לנכון להראות סדרה עם מכובדים ,וחלקם ראו אפשרות לשחק
 3NTאם השותף יכול 'לכסות' את ה ♥-וה .♣-שאר המומחים לא ראו סיכוי למשחק מלא .חלקם בחרו להכריז ♠3
)והשותף יפענח זאת כפי שימצא לנכון( .אחרים ויתרו – .Pass
קיט ווּלְסי טוען :תן לשותף שני אסים ,ועדיין חסרה לקיחה .עם זאת ,רוב המומחים לא רצו לאפשר למתנגדים להתחרות
בקלות בגובה  ,3ולכן המשיכו במכרז.
)(3

Pass = 10

3NT = 5

Dbl = 4

4♦ = 1

מדוע בחרו הרוב המכריע של המומחים ב Pass-ולא ב?Dbl-
סמי קהלה סיכם זאת באופן נאה" :השותף לא ישאיר  Dblהמראה כוח כללי ומפוזר ,ובוודאי שלא יכריז  ,3NTאז מדוע
להעמיד אותו במצב שאיני מעוניין להימצא בו?" סמי בחר להכריז .3NT
דויד ברקוביץ – Pass" :החלופה היא  .3NTזה יתאפשר אם השותף יוכל לפתוח מחדש את המכרז) Pass .בשלב זה(
היא האופציה היחידה להשגת תוצאה חיובית".
)(4

4♥= 10

3♠ = 9

3♥ = 7

4♠ = 5

Dbl = 2

אם השותף הכריז ♥ 2בלי שהיה חייב לעשות זאת ,ברשותו שישייה איכותית ,לכן ה ♥K-שווה זהב.
ההחלטה בין ♠ 3ל 4♥-היא צמודה .קיים חשש שמא השותף יפענח את ♠ 3כהכרזה מזמינה שאינה מחייבת אותו
להמשיך במכרז.
)(5

♦T = 10

♠2 = 9

♥9 = 7

♣6 = 6

מהלך המכרז והניקוד שלנו רומזים כי לשותף ניקוד של פתיחה ,אך נבצר ממנו להתערב.
קיט ווּלְסי ממליץ על ה ♦T-ומסכם :לא רק שזו ההובלה הבטוחה ביותר ,אלא גם קרוב לודאי שבדומם לא יימצאו ארבעה
דיאמונדים .לשותף ככל הנראה רביעייה ב .♦-בכל מקרה ,הרצף  ♦T98מגן היטב על כל צירוף קלפים שעשוי להיות
אצל השותף.

¼¸±±´¶ ´¿»´º ³¿È³
¯³¿È³ È¯Ç É
!¼¸»È´Ç¸ ¾²°
28.9-1.10
11 ²´½Á° ¼¸·ÇÃ
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גביע וקסלר 2011
רם סופר

התחרות המסורתית על גביע וקסלר מיסודו של ארגון נכי
צה"ל התקיימה השנה בפעם ה .12-התחרות מתקיימת
לזכרם של בני הזוג רות וג'ק וקסלר ז"ל ,שתרומתם
אפשרה את קיומה בשנים הראשונות .רות וג'ק וקסלר
הקימו ופיתחו חברת בנייה מצליחה בניו יורק ,ובמקביל
עסקו בפעילות פילנתרופית ענפה בארה"ב ובעיקר
בישראל וסייעו לאינספור פרויקטים חשובים .ג'ק היה
גם שחקן ברידג' ותיק .כיום מתאפשרת התחרות הודות
לתרומתם הנדיבה של ילדיהם ומשפחותיהם.
אירוע זה מאפשר לשחקני הברידג' להתוודע לפעילותם
הברוכה והענפה של ארגון נכי צה"ל ושל בתי הלוחם.
בד בבד ,פעילות הברידג' בבתי הלוחם זוכה לתמיכה
ולעידוד מארגון נכי צה"ל ,הרואה בה שילוב של פעילות
אינטלקטואלית ,תרבותית וחברתית ומרכיב שיקומי
חשוב .כיום נערכים בבתי הלוחם קורסים למתחילים
ולמתקדמים וחוגי ברידג' רבים .תחרויות הברידג'
המתקיימות באופן קבוע בבתי הלוחם פתוחות לציבור
הרחב ,המוזמן לקחת בהן חלק.
השנה פתח את שעריו בית הלוחם החדש בבאר שבע,
והתחרות על גביע וקסלר התקיימה במקביל בארבעה
מרכזים במקום שלושה כבעבר .בסיום התחרות חולקה
לכל המשתתפים חוברת מהודרת שכללה ניתוח של 27
מתוך  40הידיים מאת רב-אמן זהב איתן אורנשטיין.
בתחרות עצמה הצטיין הזוג אאידה מינזלי – לוטן פישר
שזכה במקום הראשון עם תוצאה מדהימה של .73.69%
במקום השני זכו אבי חיות – יצחק קלר עם  ,70.62%ובמקום
השלישי סיימו מירי וישניצקי – גיל פלדבוי עם .65.08%
לוטן פישר דיווח על שתי ידיים מוצלחות שסייעו לו
ולשותפתו לזכות בתחרות.
Board 7, Dealer S, Vul Both
♠ T975
♥ AKT
♦ AQ
♣ 7532
♠ J
♠ 632
♥ 83
♥ 76542
♦ T743
♦ 986
♣ QJT986
♣ K4
♠ AKQ84
♥ QJ9
♦ KJ52
♣A
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South
לוטן
♠1
♣3
♣4
4NT
5NT
♠7

North
אאידה
2NT
♦3
♥4
♥5
♥6
Pass

הזוג המנצח לא התקשה להגיע לסלם גדול .הכרזת 2NT
של אאידה הראתה פתיחה לפחות עם התאמה של 4
קלפי ♠ וביקשה מדרום להראות סינגלטון )אם יש( .לאחר
מכן התנהלה סדרת הכרזות קיו-ביד ,ולאחר שלוטן שמע
משותפתו ♥ 4הוא היה יכול לשאול לאסים לקראת סלם.
ההכרזה  5NTשאלה למלך ספציפי .תשובתה של צפון
♥ 6הראתה את ה ,♥K-וזה הספיק לדרום כדי להכריז
♠) 7החוזה האידיאלי בטופ-בוטום היה  ,7NTאבל לא
הייתה דרך לברר שלצפון גם  .(♦Qהכרוז הוציא סיבוב
אחד של שליטים ,ולאחר נפילת ה ♠J-תבע את כל 13
הלקיחות.

JT6
JT752
K2
AK3

♠
♥
♦
♣

Board 19, Dealer S, Vul E/W
♠ KQ97
♥ K643
♦ 98743
♣♠ 5
♥ Q9
♦ AJT65
♣ Q8654
♠ A8432
♥ A8
♦ Q
♣ JT972
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South
לוטן
♠1
♠4

East

North
אאידה

West

Dbl
Pass

♣3
Pass

2NT
Pass

27

הבאות .ביצוע החוזה כבר היה מובן מאליו ,אבל לוטן
חיפש לקיחה עודפת .הוא עבר לדומם עם ה ,♥K-וזה
היה המצב שנוצר:

בידיים של  5-5בסדרות השחורות ישנם חילוקי דעות
בין המומחים .בעוד איתן אורנשטיין המליץ בהסבריו
לפתוח ♣ ,1לוטן פישר העדיף פתיחה של ♠ .1מערב
ביצע התערבות נועזת במצב פגיע והציג את שתי סדרות
המינור .צפון הכריז ♣) 3קיו-ביד נמוך( והראה התאמה
ב ♠-וכוח של הזמנה למשחק מלא לכל הפחות .מזרח
הכפיל כדי לבקש הובלה ב ,♣-ולוטן הכריז מיד משחק
מלא בהסתמך על הכוח החלוקתי של ידו.
איתן אורנשטיין המליץ על הובלה בשליט )שאכן מגבילה
את הכרוז לתשע לקיחות( ,אולם השחקן שישב במערב
ידע זאת רק לאחר מעשה והעדיף להוביל ב ♣-כמצוות
שותפו.
הכרוז ניצל היטב את ההזדמנות שניתנה לו .הוא חתך ♣
בדומם ושיחק מיד ♦ שבו זכה מערב עם ה .♦A-ההמשך
היה ב ,♥-ולוטן זכה בידו עם ה A-והחל בחיתוך צולב
– ♣ בדומם ו ♦-בידו .כך זכה הכרוז בשש הלקיחות

64
9
JT6
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

5
J
Q
A8
J

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

בלקיחה ה 11-הוביל לוטן  ♦9מהדומם .מזרח חתך גבוה
עם ה) ♠T-אם יחתוך נמוך ,דרום יחתוך מעליו וישלים
את החוזה מיד( .דרום השליך את ה .♣J-בלקיחה ה12-
הוביל מזרח  .♠6בשלב זה החלוקה הייתה ברורה.
הכרוז ידע שלמערב קלף בודד ב ,♠-אך היה עליו לנחש
אם זהו ה ♠5-או ה .♠J-לוטן ניחש נכון ,שיחק מידו את
ה ♠8-וביצע  11לקיחות – תוצאת שיא.

ראשהשנהבמלון"קראוןפלזה"-חיפה
עםדניאלהורותי

28ספטמבר2-אוקטובר2011
המלוןהמקסיםעלהרהכרמל,המשקיףעלמפרץחיפה

חבילותאירוח3:לילות)4ימים(₪2,090
4לילות*)5ימים(₪2,590
*ארוחתצהרייםמסורתיתבשבתלמזמינים4לילות!

חדרליחיד15%הנחה,ילדבחדרהורים60%הנחה,מבוגרשלישי20%הנחה
המחיר לאדם בחדר זוגי ,על בסיס חצי פנסיון כולל מע"מ וכולל:

ארוחתחגחגיגית כיבודחופשיבזמןפעילותהברידג' 15%הנחהעל
הטיפולים הרצאותותחרויותמדייום ערכתקפהבחדר חניהחופשית
טיול לעתלית ופארק הכרמל  שי מיוחד לכל משפחה  ערבי בידור.

דניאלהבירמן,03-6058355רותיליברמן054-4556111
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אליפות ארצות
הברית 2011
רם סופר
אליפות ארצות הברית השנתית לקבוצות שנערכה השנה
בלס-וגאס היא גם תחרות מבחן לקראת ה"ברמודה
בול" .קבוצת פליישר כבר הבטיחה מקומה בתחרות זו
לאחר שניצחה באליפות ארה"ב  .2010האליפות של
 2011הייתה אמורה לקבוע מי תהיה הקבוצה השנייה
שתייצג את ארה"ב.
המועמדת הנצחית לזכות בתחרות היא קבוצת ניקל
שזכתה בעבר להישגים מופלאים על אף גילם המתקדם
של שחקניה .אני מניח שרבים תהו עד מתי קבוצה זו
תצליח "לסחוב" .ואכן ,הזמן עושה את שלו ,וברבע הגמר
של האליפות הנוכחית נפל דבר :קבוצת ניקל נכנעה
לקבוצת בתהרסט ,הצעירה ביותר בתחרות .הקבוצה
המנצחת התבססה על שחקנים שזכו לפני כעשור
באליפות העולם לצעירים )לאחר שגברו בגמר על...
ישראל( .נבחרת הצעירים החזקה הזאת התקשתה לפלס
את דרכה במהירות אל צמרת הברידג' האמריקאי ,אבל
השנה הגיעה הפריצה .כך הצליח ג'ואל וולדרידג' )מערב(
להערים על ג'ף מקסטרוט )דרום( בעל הניסיון העצום:

J652
AQJ972
J
T3

South
מקסטרוט
Pass
Pass
Pass
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♠
♥
♦
♣

Board 4, Dealer W, Vul Both
♠ T
♥ K86
♦ Q973
♣ AQJ92
♠ A83
 ♥♦ AKT84
♣ K8764
♠ KQ974
♥ T543
♦ 652
♣5

East
הרד
♥2
♥3
Pass

North
רודוול
♣2
Pass
Pass

West
וולדרידג'
♦1
2NT
3NT

מערב היה שמח יותר אילו שותפו היה מכריז  .Dblלאחר
שהרד )מזרח( התעקש פעמיים על סדרת ה ♥-הגיע
וולדרידג' לחוזה לא מוצלח של  .3NTרודוול הוביל ב.♣Q-
הכרוז זכה ב ♣K-וניסה ♦ נמוך מידו .צפון זכה ב♦Q-
וגבה שלוש לקיחות שהוגבהו ב) ♣-שעליהן השליך דרום
ספיידים( .ההמשך היה ב ♠T-אל ה ,J-ה K-וה.A-
מה לעשות עכשיו? הכרוז יכול לזכות בארבע לקיחות ב,♦-
שתיים ב ♣-וב .♠A-אל ה ♥A-בדומם אין להגיע .נראה כי
נפילת החוזה היא עניין בלתי נמנע ,אבל ג'ואל ראה דבר
אחד שעשוי להצילו :דרום אינו יודע על החוסר ב.♥-
הכרוז החליט לעשות רושם שהוא מתבסס על סדרת
ה .♥-הוא גבה את ה ♦AK-ולא המשיך עם ה ♦T-כדי
ליצור רושם מסולף שקלף זה אינו אצלו והוא זקוק
ללקיחות רבות ב .♥-לאחר מכן שוחק ה .♣8-בידו של
דרום נותרו .♠Q ♥T543

וולדרידג' –
האלוף החדש

מקסטרוט:
"מצטער"

מקסטרוט הגיע למסקנה שלכרוז קלף בודד ב ♥-והוא
עומד לעקוף נגד ה .♥K-אם זה המצב ,ה ♥T-הוא
הקלף שימנע מהכרוז את הלקיחה התשיעית ,וחשוב
מאוד לשמור עליו מוגן )לפי ספירת דרום הלקיחות של
הכרוז היו :אחת ב ,♠-שלוש ב ,♥-שתיים ב ♦-ושתיים
ב .(♣-ה ♠Q-הושלכה ,וה ♠83-של הכרוז הפכו במפתיע
ללקיחות השמינית והתשיעית )ביחד עם שני דיאמונדים
זוכים שצצו במפתיע(.
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משחק הלחץ המדומה עבד להפליא .בסיום המשחק
מלמל מקסטרוט "מצטער" ,אבל בחצי הגמר הוא כבר
לא שיחק.
בחצי הגמר הוכנעה קבוצת וולפסון החזקה  15בורדים
לפני הסוף ,ובגמר נפגשה בתהרסט עם קבוצת דיאמונד
החזקה הכוללת את הזוגות המובילים גיטלמן-מוס וגרקו-
המפסון .בשתי הידיים הבאות הצטיין ג'ו גְרוּ שביצע בזה
אחר זה שני משחקים מלאים שהוכשלו בשולחן השני.
המוזר הוא שבשתי החלוקות הופיע רעיון דומה :לתת
למתנגד שיש לו סינגלטון "לחתוך באוויר".

AKJ85
Q9754
4
J6

South
לאל
Dbl
♠3
♣5

Board 49, Dealer N, Vul None
♠ T
♥ T8632
♦ K5
♣ AQ732
♠
♠ 762
♥
♥ KJ
♦
♦ QT9862
♣
♣ 98
♠ Q943
♥ A
♦ AJ73
♣ KT54
East
גרקו
♠1
Pass
Pass
Pass

North
גרו
♥1
♣3
♣4
Pass

West
המפסון
♠2
Pass
Pass

הכרזה בסגנון של צעירים .לא רק שצפון פתח עם 9
נקודות ,הוא גם בחר בהכרזה חופשית של ♣ 3בסיבוב
השני .לאל )דרום( ידע כנראה עם מי הוא משחק ולא
ניסה להגיע לסלם.
מזרח הוביל ב ♠K-והחליף לקלף הבודד ב .♦-הכרוז
מתכנן חיתוך צולב ולפיכך עליו לשחק  ♦AKתחילה
ולאחר מכן לחתוך לסירוגין את סדרות המייג'ור .הכרוז
בשולחן השני )בראד מוס( שיחק  ♥A ,♦Aו .♦K-לצערו
מזרח חתך והמשיך בשליט .לאחר מכן כבר לא הייתה
שום דרך לבצע את המשחק המלא.
גרו שיחק בזהירות כשהוא לוקח בחשבון את האפשרות
שה ♦4-הוא קלף בודד :הוא שיחק  ♦Jשכוסה בQ-
וב K-והמשיך מיד ב ♦-נמוך מידו .מזרח חתך "באוויר"
והמשיך בשליט ,אבל עכשיו בא ה ♥A-ובעקבותיו שישה
חיתוכים ,ה ♦A-השלים את החוזה מאחר שלמזרח כבר
לא נותר שליט כדי לחתוך.
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Board 50, Dealer E, Vul N/S
87
AKT932
86
J74
J6542
86
2
AT986

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AT
754
QJT9
K532
KQ93
QJ
AK7543
Q

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לאל )מקבוצת בתהרסט( פתח בדרום ♣ 1חזק ומלאכותי,
בעוד גיטלמן )מקבוצת דיאמונד( פתח ♦ 1טבעי ,אבל
לבסוף שני השחקנים בצפון ,גרו ומוס ,הפכו לכרוזים
בחוזה ♥ .4בשני השולחנות הוביל מזרח בקלף הבודד
ב.♦-
מוס ניסה להכין חיתוך ♣ בדומם והוביל את ה♣Q-
בלקיחה השנייה .וולדרידג' )מערב( הבין היטב את
כוונתו ,כיסה ב ♣K-שזכה והמשיך ♥ .הכרוז זכה בידו
עם ה ♥A-וניסה ♠ אל ה K-וה .A-מערב התמיד בשליט,
ועכשיו הכרוז היה אבוד .הוא גילה באיחור שהחלוקה
הגרועה ב ♦-מונעת ממנו לפתח את הסדרה ,ונותר עם
שני מפסידים ב.♣-
בשולחן השני התפתח המשחק בצורה שונה במקצת:
כאשר שוחקה ה ♣Q-מהדומם החליט מערב לשחק
נמוך .מזרח זכה ב ♣A-והמשיך ב ♠-אל ה K-וה .A-רק
עכשיו שיחק מערב סיבוב ראשון של ♥.
גרו זכה בידו וביצע את מהלך המפתח :הובלת ♦ מידו
למרות הסיכוי הגבוה שמזרח יחתוך .הסיבה :זהו חיתוך
"באוויר"! אם יחתוך מזרח וימשיך ב ,♥-הכרוז יזכה
בדומם ,יגביה את ה ♦-באמצעות חיתוך גבוה ,יסיים את
משיכת השליטים ויעבור לדומם עם ה ♠Q-כדי ליהנות
מהסדרה הארוכה שהוגבהה.
במציאות לא היה למזרח ♥ נוסף והוא המשיך ב ,♠-אך
זה לא שינה את התוצאה :הדומם זכה ב ♦ ,♠Q-נחתך
גבוה ו ♣-נחתך בדומם עם ה .♥Q-עתה שוחק ♦ גבוה
מהדומם שעליו הושלך המפסיד האחרון ב .♣-כמו ביד
הקודמת ,למזרח לא נותר שליט לחתוך ,והחוזה בוצע
– צירוף מקרים נדיר בשתי חלוקות "צמודות" .הצעירים
צברו יתרון גדול כבר במחצית הראשונה של המפגש
)שכלל  120חלוקות( ,ולא שמטו אותו עד הסוף .חילופי
משמרות מבורכים בברידג' האמריקני .נותר לראות
כיצד תתמודד הקבוצה הצעירה עם הנבחרות המובילות
מאירופה )ובהן ישראל(.
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שילוב ילדים במועדונים
אוריה מאיר

שילובם של ילדים הלומדים ברידג' במועדונים המקומיים
הוא מטרה חשובה ,אם כי לא פשוט להשיגה.
לאחרונה ,עם קצת "חשיבה מחוץ לקופסה" נראה שעלינו
על נוסחה פשוטה למדי ,שלפיה המורים יוזמים תחרויות
ילדים בחסות מועדונים קיימים .זהו מצב של .win-win
הנה כמה מהיתרונות הבולטים בשיטה זו:








התחרות המתקיימת במועדון חושפת את הילדים
לאווירה ברידג'יסטית אמיתית שאינה קיימת בכיתת
בית הספר .זה מעודד אותם להצטרף בהמשך גם
לפעילויות רגילות של המועדון.
ההורים שמסיעים את הילדים לתחרויות נשארים
לצפות בהם ונחשפים לפעילות העשירה והחשובה.
רבים מהם מתעניינים מתי גם הם יוכלו להתחיל
ללמוד .כך המועדון יכול לקחת את הפרטים ולצרפם
לקורס המתחילים הבא.
עלות התחרות סמלית ₪10 :למשתתף .המועדון
מקבל את הסכום שיש להעביר להתאגדות בגין כל
משתתף ,ואינו צריך לממן זאת מכיסו.
הילדים יכולים לצבור נקודות אמן מקומיות ,והדבר
הופך את התחרות לאטרקטיבית יותר.

ביוני בחסות מועדון טבעון .לתחרות זו הגיעו תלמידים
מנהריה ,מחיפה ,משמשית ומיגור .כך כתב זך לאחר
התחרות:
"תודה לכל הילדים המשתתפים – הייתם נפלאים,
בוגרים וסבלניים! כך צריכה להיראות תחרות ברידג'.
ברכות לזוכים במקומות הראשונים – כל הכבוד! תודה
גדולה להורים ,שתרמו ממטעמיהם ומכלי הרכב שלהם,
עזרו לארגן במקום וגם נשארו לצפות בילדיהם כשהם
משחקים .תודה לעמיר ישראלי ,שמלמד בחיפה והיה
שותף בהתארגנות ובסיוע לתחרות .תודה לאוריה על
הייעוץ והסיוע בארגון ועל חלקה של ההתאגדות בתחרות
שהייתה רשמית ומוכרת .תודה גדולה ,ממני אישית
ומכולנו ,לאריאל בן דרור ממועדון טבעון על הארגון,
הניהול והלוגיסטיקה".
יישר כוח לאדוארד ולזך על היוזמה! תודתנו נתונה
למועדונים שנתנו את חסותם וסייעו בקיום התחרויות .אנו
בטוחים כי שיתוף פעולה זה יישא פירות בעתיד.
אנו מעודדים את כל המורים המלמדים ילדים להרים את
הכפפה ,לפנות למועדונים לקבלת חסות וליזום תחרויות
נוספות בסגנון זה .לכולנו יש רק מה להרוויח מהן!

לאחרונה התקיימו שתי תחרויות כאלה.
האחת ,פרי יוזמתו של אדוארד ויטנברג,
התקיימה בפתח תקווה ב 10-ביוני
בחסות מועדון מייזנר ,הידוע גם בשם
ויצ"ו פ"ת.
בתחרות היו  16שולחנות שמולאו על-
ידי ילדים משלושה בתי ספר שונים.
תודה מיוחדת לנציגת המועדון טלי וולף
שסייעה רבות בתחרות זו .יתר על כן,
המועדון הוזיל את המחירים לילדים
הרגילות,
בפעילויות
המשתתפים
והמתקדמים שביניהם החלו משתלבים
בפעילויות המועדון הרגילות.
התחרות השנייה ,פרי יוזמתו של זך
עומר ,התקיימה ביישוב נופית ב18-
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נופש,חגיגתסוףהקיץוברידג'
באחוזתיערותהכרמל
להרגע,להתפנק,להתחדש...ולשחקברידג'
ביערותהכרמל,אחוזתהבריאותוהספאהמובילהבישראל

תחרויותברידג'והרצאות

בהנחייתשחקניותנבחרתישראלדניאלהבירמןורותיליברמן

חבילותאירוחבמחיריםמיוחדים:
אדםבחדרזוגי

אדםבחדריחיד

מחירל 3
לילות

מחירל 4לילות אדםבחדרזוגי
א'ה'
2,995ש"ח

אדםבחדריחיד

2,320ש"ח

3,775ש"ח
4,950ש"ח

המחיריםהינםלאדםבחדרזוגי,פנסיוןמלא,בחדר
כרמלדהלקס,כוללטיפולוכוללמע"מ
מחיריםמיוחדיםלחדריצמרת,גןוסוויטות
ניתןלקבלתפריטדיאטה)ללאתוספתתשלום(
הנחהבת10%לכלהטיפולים)למזמיניםמראש(

†£מגווןפעילויותכגון:טאיצ'י,יוגה,מדיטציה,חדרכושרמשוכלל)ללאתשלום(
†£סאונותרטובותויבשות,חמאםטורקי,בריכתשחייהמקורהומחוממת,בריכתשחיהחיצונית
†£תוכניותבידורמגוונות
דמיארגון,כוללכלפעילויותהברידג')תחרויותוהרצאות(₪150לאדם.
ביטולעד48שעותלפניהמועד,₪150ביטוללאחרהמועדחיובלילהאחד.

לפרטיםוהרשמה:דניאלה,03 6058355רותי054 4556111
מרכזימגוריםיוקרתיים
לאוכלוסיה המבוגרת
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איזה כיף בברידג'
מתן פרג'ון
השנה התחלנו ללמוד ברידג' .אני חושב שזה משחק ממש מהנה וכיפי.
בסיום ההפסקה אנו מגיעים לחדר הברידג' ומתחילים לשחק .המורה אומר לנו שמספר הטעויות שאפשר
לעשות בברידג' הוא אינסופי!
זהו השיעור האהוב עלי .אני לא כל-כך אוהב להיות כרוז ,אבל אני ממש אוהב להיות דומם.
אני טוב יותר כשאני עם בן הזוג הקבוע שלי ,כי אני רגיל לצורת החשיבה שלו ולמהלכים שלו.
אני ממש מתגאה במורה שלי מירצ'ה ונהנה ממנו .לפני כשבועיים בית הספר שלנו זכה בליגה לבתי ספר.
אני ממש מתרגש – איזה כיף שבית הספר שלנו זכה!

מיליון ידיים )(3
חיים קלר

שלוש הכרזות הפתיחה האחרונות כוללות ידיים חזקות
וחלשות כאחד.
1.85% :2NT
♣0.69% :3
♦0.68% :3
הסדרה "מיליון ידיים" מספקת נתונים מעניינים שהתקבלו
♥0.52% :3
מניתוח של מיליון ידיים ששוחקו  onlineבכל הרמות,
♠0.47% :3
לפי חתכים שונים .הפעם נבחן את שכיחותן של הכרזות
0.10% :3NT
הפתיחה השונות.
♣0.04% :4
♦0.05% :4
♣ – 22.68% :1נתון זה כולל גם הכרזות פתיחה
♥0.32% :4
בשיטות כמו  Precisionו.Polish Club-
♠0.27% :4
♦21.31% :1
 4NTומעלה0.08% :
♥15.54% :1
♠16.31% :1
ובכן ,הפתיחות של  1במינור מובילות עם שכיחות של
מדוע ♠ 1שכיח יותר? ראשית ,פותחים ♠ 1עם שתי
 ,43.99%אחריהן הפתיחות בגובה  1בסדרות המייג'ור
חמישיות במייג'ור ,ושנית ,ישנן שיטות כמו Flannery
–  .31.85%שכיחותן של פתיחות המנע בגובה  3היא
שבהן אין פותחים ♥ 1עם חמישייה ב.♥-
11.68% :1NT
 2.36%בלבד.
♣ – 2.02% :2נתון זה כולל הן ידיים חזקות והן הכרזות
בגיליון הבא :באיזה גובה אנו אוהבים לשחק?
טבעיות לפי שיטת .Precision
♦1.32% :2
♥2.02% :2
♠2.05% :2
* הנתונים לסדרה זו באדיבות לארי כהן

0
0
0
0
0
0
1

הפתיחות השכיחות ביותר
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האם יש לך נוכחות שולחן?
חיים קלר

מה פירוש המושג "נוכחות שולחן" )או בלעז Table
 ?(Presenceשחקן הברידג' חייב להיות ערני ומרוכז
כשהוא מבצע חוזה או משחק בהגנה .עליו לעקוב אחר
סדרות ,בייחוד אלו המעניינות אותו – סדרת השליט או
סדרה שהוא רוצה לפתחה – עד לקלפים הקטנים ביותר
שגם הם ,כידוע ,עשויים להפוך לגדולים ולזכות בלקיחות
מדי פעם .בקיצור ,הוא חייב להיות נוכח בשולחן כל הזמן.
KJ42
QT9
A72
642
South
♣1
Pass
Pass

♠ 765
♥ AK8
♦ K95
♣ AKQ3

♠
♥
♦
♣
East
Pass
♠2
Pass

North
Pass
Pass
Pass

West
Dbl
3NT

מהלך ההכרזה סטנדרטי .מערב הכפיל תחילה כדי
להראות  Big Doubleבהמשך .מזרח הראה  4קלפי ♠
לפחות ו 11-9 -נק' .מערב ,עם  3קלפי ♠ בלבד ,קפץ
ל.3NT-

מהלך המשחק:
לקיחה  :1צפון מוביל ב 2 ,♣9-מהדומם ,דרום מכסה
ב T-ומערב זוכה.
לקיחה  :2מערב הוביל  8 ,♠5מצפון J ,מהדומם ודרום
זכה ב.♠Q-
לקיחה  :3דרום הוביל  ,♣Jמערב זכה וצפון שירת עם
ה) ♣5-גבוה-נמוך(.
לקיחה  :4מערב מוביל  T ,♠6מצפון K ,מהדומם ודרום
זוכה ב.A-
לקיחה  5:דרום מוביל ♣ שלישי ,מערב זוכה וצפון משליך
♦.
לקיחה  :6הכרוז מוביל  ,♠7צפון משליך ♥ ,מהדומם 2
ודרום זוכה עם ה.♠9-
לקיחה  :7דרום גובה את ה ♣-הרביעי שלו.
לקיחה  :8דרום מוביל .♦Q
זהו – עד כאן .מהם להערכתך סיכויי הכרוז לבצע את
החוזה? )רמז :נוכחות שולחן(
התשובה בעמ' 37
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הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק

השותפים שלי הורגים אותי .הכוונה כמובן ל .BBO-אתה
עושה משהו שלא נראה להם – ישר יורים בך .אתה עושה
משהו טוב ,אבל חריג – סתם תוקעים בך סכין.
אני מדבר על חלוקה מיוחדת מאוד ששיחקתי כשהייתי
אורח בשולחנו של שחקן טיוואני או סיני המגדיר עצמו
) World Classהמתנגד מימיני( .בתוך שניות ספורות
הצטרפו לשולחננו שני  Expertsמארה"ב )המתנגד
משמאלי( ומטורקיה )שותפי(.
ביד הראשונה הסיני מחלק ומכריז  .Passאלו הקלפים
שבידי:
South
AKJ864
AQJ4
T9
8

♠
♥
♦
♣

יד נאה ,וכמובן שאני פותח ♠ .1משמאלי  ,Passושותפי
נכנס למחשבה .כעבור זמן הוא מודיע  1NTמאכזב .אני
מעז בכל זאת ומכריז ♥ .2להפתעתי שותפי מכריז ♣.3
מה זה? האם הוא משחק בשיטת " 2על  "1ולא היה יכול
להכריז ♣ לפני כן?! נדמה לי שאני יכול בכל זאת להעלות
את הרף .במחשבה נוספת ,על כל מה שאכריז הטורקי
כנראה יכריז  ,Passלכן החלטתי גם בשבילו והכרזתי
♠ – 4מה שיהיה יהיה.
המתנגד מימיני מכפיל ,וכולם עוברים – שותפי לאחר
היסוס רב .אוי ,מה עשיתי? חלוקה לא טובה!
South
♠1
♥2
♠4
Pass

East
Pass
Pass
Pass
Dbl

North

West

1NT
♣3
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass

האמריקני מוביל בסדרה שלא הוכרזה  ,♦8והשולחן
ניגלה:

7/10/2011 9:36:08 AM

North
9
AQJ64
QT97532

♠
♥
♦
♣

כן void ,בספייד – חלוקת אימים.
מובן מאליו שהנפילה היא בלתי נמנעת .מימין יש בוודאי
המון ספיידים ועוד כל מיני טובין כמו  ♦AKJ ,♦Kועוד ,אבל
רגע ,זה לא יכול להיות .הסיני לא פתח את ההכרזה .אולי
יש לו את הנקודות ב ♣-ואת ה ,♠Q-אבל אז אין לו את
ה .♦K-יאללה ,עקיפה .נמוך מהשולחן ♦3 ,מימין )אחרת
אין מאמר( וה 9-שבידי זכה .הורדתי  ,♠Aמשמאלי 9
ומימיני  .3האם ה 9-בודד? איפה ה ?2-החלטתי לשחק
ספייד נוסף ) ,(Kמשמאלי נפלה ה 2-ומימיני – ה.5-
כעת הפסקתי את משיכת השליטים מאחר שהיה ברור
לי ששלושת הנותרים ) (♠QT7נמצאו בידו של הWorld -
 – Classאחרת ,איזה מין דאבל היה לו?
כעת שיחקתי את ה .♦T-אמנם חששתי ממלכודת בצד
ימין ,אבל לא הייתה ברירה ועליתי עם ה .J -כאשר מימין
הופיע ♦ נמוך רווח לי .כולם עדיין שירתו ל ♦A-שעליו
הושלך מפסיד – .♣8
את ה ♦-הרביעי המתנגד מימין אינו חותך ,אלא משליך
♥ .אני משליך ♥ נמוך )ייתכן שהסיני קיווה שלשותפו עדין
יש שליט( .גם על ה ♦-האחרון מושלך מימיני ♥ ,ואני
משליך את ה.♥J-
עד כה זכיתי בכל  7הלקיחות ,ובידי נותרו הקלפים
הבאים.♠J864 ♥AQ :
אני משחק מהשולחן  ♥9ולא עוקף ,אלא עולה ב) A-לקיחה
 (8וממשיך  ♥Qמידי )לקיחה  .(9לתמהוני ולרווחתי דווקא
המתנגד משמאל זוכה בלקיחה )ומימין מושלך .(♣K
♣ מובל ללקיחה הבאה ) Aמימין( ,ואני חותך )לקיחה (10
וממשיך ב ♠-נמוך אל ה 7-של מזרח .הוא גובה גם את
ה Q-ונאלץ למסור לי את הלקיחה האחרונה ) .(♠Jיופי,
נחמה.
לא ,לא קיבלתי תודה מהטורקי .מזל שהוא לא שלח אותי
במשט לעזה.
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כמעט שכחתי ,זו היתה החלוקה:
9
AQJ64
QT97532
QT753
853
753
AK

מוסר השכל:

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

92
KT762
K82
J64
AKJ864
AQJ4
T9
8

♠
♥
♦
♣

כשהיינו ילדים ושיחקנו במשהו מסוכן נהגנו לומר "על
החיים ועל המוות" .זה מה שחשבתי בעת הכרזת ה,4♠-
אך לא אמרתי זאת בקול רם כדי שהאחרים לא ישמעו
ויצחקו ממני.

♠
♥
♦
♣

נוכחות שולחן :פתרון מעמ' 35
KJ42
QT9
A72
642

♠
♥
♦
♣

765
AK8
K95
AKQ3

♠
♥
♦
♣

התשובה מביכה בפשטותה .קורא יקר ,האם היית נוכח בשולחן? האם עקבת בקפדנות אחרי מהלך המשחק ,ובייחוד
אחרי סדרת ה ?♠-אם כן ,בוודאי ידעת כיצד להמשיך :בלקיחה  8זוכים בדומם וגובים את ה!♠4-
כן ,ה ♠4-הפך להיות הקלף הגבוה ביותר ב ♠-והוא הלקיחה התשיעית .האם ידעת זאת? כל שהיה עליך לעשות הוא
לעקוב אחרי המשחק .בידו של הכרוז היו  ,♠765בדומם –  ,♠KJ42מצפון הופיעו  ♠T8ומדרום –  .♠AQ9הקלף שנותר
בידי המגנים הוא ה.♠3-

2011/12 É´¸´Ç¶É ¸»³¿½ ÀÇ´Æ

¸¯½ÅÁ »´³¸¿ ÉÇÈÃ¯½³ ³½Ç° ‘±²¸Ç° É´Ç¶É ¸»³¿½ Ç¸Èº³» ²Á´¿ É´¸´Ç¶É ¸»³¿½ ÀÇ´Æ
.¼½´ÀÇÃ´ É´¯Å´É ¸°´È¸¶ ,·´Ã¸È ,»´³¸¿ ,¾´±Ç¸¯ ,¼²Æ´½ ¼´ÀÇÃ ,³¿º³ :¹º½ Á½ÉÈ½³ »º »Á ‘±²¸Ç° É´¸´Ç¶É »È
.¼¸Ã¸¿À° ¼¸»¸ÁÃ´ ¼¸¸°¸·Ç´ÃÀ ¼¸¿·ÃÆ» ¼± ¼¸¯É½´ É´Ç¶É »³¿½ ²¸ÆÃÉ° È½È» ¼¸Å´Ç» ²Á´¸½ ÀÇ´Æ³
• ½.(²ÇÃ¿ ¼´»ÈÉ°) ÀÇ´Æ³ ¼´¸À° É´²±¯É³³ ¼Á·½ ³º½À³ ¸¿¶°
• .´»´º ÀÇ´Æ» É´¯ÅÇ³³ ¸Ç¸ÅÆÉ ÇÃÀ ¼ÈÇ¿ »º »°Æ¸ ÀÇ´Æ³ É¸È¯Ç°
½´.¼¸È²´¶ 4-º ¹È½¸´ (¸´¿¸È ¾ºÉ¸) 2011 Ç°´·Æ´¯° 27 ‘³ ¼´¸° ¶ÉÃ³» ²Á´¸½ ÀÇ´Æ³ :²Á
²´½¸» É´ÁÈ 48 º“³À ,É´ÁÈ 3 »È É´¸Á´°È É´È¸±Ã 16 ,16:30 ³ÁÈ½ ¸È¸½¶ ¸½¸° ,¯“É 91 ¼¸¯¿´½È¶ ‘¶Ç ,‘±²¸Ç°³ ¾´²Á´½° ¼¸¸ÆÉ¸ ÀÇ´Æ³

½054-4420406 :¸Ã¸µÈ ¾»¸¯ ,¼¸ÃÀ´¿ ¼¸·ÇÃ»´ ³½ÈÇ³» .¸Ã¸µÈ ¾»¸¯ :¸È¯Ç ¹¸Ç²½´ ÀÇ´Æ³ µºÇ
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר  287יוני 2011
עורכת :חנה שזיפי ,כתובת משרד התאגדות :ת.ד 1264 .שוהם 60850
טל‘  ,03-9794862פקס03-9794319 :
דואר אלקטרוני ibf@bridge.co.il - :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנטwww.bridge.co.il :

»¸2011 É´Å´°Æ» É´±
´¡(2010 ´£¦ ´°´ £®¦) ´£¥  ´°± £ª¢®±¦ ¡¦³ª ¦ §£¨£ .¡´® 2011 ´°±¦ ´£¦ ´£²
¬´ ¨®.§³£² £«®¢ ¨³² £²« © ´¢²
.§³£² £«®¢ ´ ´¥¨ ´ ¦£± ¤¦³ °± ©¢®± § ± ª ,²±£ ©±¡³
¨´´ ²³¨¦ ££¨ ª® ,'¥ °±¨ ³²® / ¦"¡ / ³®¡ °¨ª ©¢®±  ,¬£ ¦ ´¥¨ £
.¨³² £«®¢ §£¢²® ´£££¨ ¡¦³ª ª 03-9794862
²¨ª §£³¡ ¤¦¨ ¥²¬££ ´ª³ ´£¦ (´²¬¨ ª³) ²¢± ³¡ ¦²³£ £¡ ¦¦ :¦ ¨£³
.£³³ £¨£ § ´£¦ £±¡³¨ ¨££±´££ ª³ .²¨°
´.³²ª¥ ¨³²£³ ´°± ¦¥¦ ¬¨ ¬ ¡¦³£´ ´¢²®¨ ´£ª¥
§ 2011 ²¨¢®« 24 ¤£²´ §££±´´ ,' £¦¦ ´³¡ ´°± 32-¨ ²´£ ¨³²££

'° ³±¸»» ³¸»Á» É²¶´¸½ É´Ç¶É
´¡´³¡ ´°±¦ ,2010 ' £¦¨ ²£³ ´°±¦ ´¬£¨ 2011 ' £¦ §££ª® ´¨±¨ £¦£¨¦ ´¬ª ´²
¨¬¦¦¥ ¤²) ´£¥ §¬ §£ª±¡³ ¦³ ±£®«¨ ²®«¨ © ²´ª ¦³ ´°± ²¬ ´£¦ £±¡³¨ ¦´³¦ ´ª£ª
¬.(§£ª±¡³ ´£ ¬ ±
¬ ¨®§³£² «®¢ ³± ,§£®£ª«¦ ¦ §£¨£ ¡¦³£ ¨³² £«®¢  ´²¡´¦ ¨³² £²« ¦¬ ´¢²
¨¬.´´ ²´¨ ²  ´´ £ª
§ .2011 ' £¦¦ ´¨³²ª ´°± ¦¥ ¦¬£ ,´³¡ ´°± 32-¨ ´¡® ¨³²££
¦®.15:00 ¬ 10:00 ´¬³ ' ¬ ' §£¨£ ,´´ ²³¨¦ ´ª®¦ ««´ ¦ ,² ´¦³ §£®«ª §£¢²
´²) ¦"  «±® § ´ª®¦ ©´£ª .§¥£¦ ²³±´ª ª ¨¨£ ´¬³ 24 ´¢¦±¨ ¬ ²£³¦ § ¦¥
´´ ¦³ ¢ª²¢ª£ ²´ ¨³² £«®¢ £²¦ § ©´£ª .(©¢£ ´´ £® ³² ´´¥
www.bridge.co.il
¨´³ ´£°² ©¨ ´±ª ´²£°¦ ²´£ ²°± ¢ ¤² § §ª£ ,§£±´²¨ §´£ ¦¨ , ´£¦ £±¡³
´.(©¨¥ ,§£¡£¦°¨ £¨) !§£³¡ §£²

! 2011 É´±¸»³ É´¸´Ç¶É° ÂÉÉÈ³» ´¯´°
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2011 ¼¸»¸Ã¿³ Á¸°± É´Ç¶É
»“µ ·¸¿Ç± ¼´»È È“Á
¯“É ³º´ÇÁÉ³ ¸¿±° ¼¸ÀÇ±¿´Æ³ µºÇ½° ¼¸¸ÆÉÉ

2011 ¸»´¸° 30-29 É°È´ ¸È¸È ¼´¸°
(¹ÇÁ» 18:00 ²Á 10:00 É°È ,¹ÇÁ» 20:00 ²Á 16:00 ¸È¸È ¼´¸)
.¼¸É°³ ¸¿È° ¾´¿ÆÉ³ ¸Ã» É´¸ÅÇ¯ ¾½¯ É´²´Æ¿ .‘¯ Ç½±° É´¸½´¯»¿¸° ¾½¯ É´²´Æ¿
‘° Ç½±° ¼¸¿´È¯Ç³ 6-» ,‘¯ Ç½±° ¼¸¿´È¯Ç³ É´±´µ³ 10-» ´Æ¿Á´¸ ¼¸¸ÃÀº ¼¸ÀÇÃ
.¼¸Ç½±³ ¸¿È° ÁÅ´½½³ ²Á »´±Á ¼´Æ½ »º» ¾º´

»¸°Æ½° ¹ÇÁÉ 2011 ¸»´¸° 30 É°È ¼´¸°

²Ç¯ ¾½¯ É±Ç² ²Á ¼¸¿Æ¶È» É²¶´¸½ É´Ç¶É
¾´¿ÆÉ³ ¸Ã» É´¸ÅÇ¯ ¾½¯ É´²´Æ¿
.ÁÅ´½½³ ²Á »´±Á ¼´Æ½ »º»´ ¼¸¿´È¯Ç³ É´±´µ³ 5-» ´Æ¿Á´¸ ¼¸¸ÃÀº ¼¸ÀÇÃ

! ³°´¶ È¯Ç½ ³½ÈÇ³
2011 É¿È» É´²±¯É³³ ¸Ç°¶» °È´½» Ï 60 É´ÃÉÉÈ³³ ¸½²
2011 É¿È» É´Ç°¶ ´È²¸¶ ¯»È ¼¸¿Æ¶È» °È´½» Ï 75

¼¸°È´½ 3-» ¾Æ¶È» Ï 180 :É¸µºÇ½³ É´Ç¶É»
.(2011-» É´Ç°¶ È²¸¶ ¯»È ¾Æ¶È» Ï 225)
¼¸°È´½ 2-» ¾Æ¶È» Ï 120 ²Ç¯ ¾½¯ É±Ç² ²Á É´Ç¶É»
.(2011-» É´Ç°¶ È²¸¶ ¯»È ¾Æ¶È» ±´µ» Ï 150)
www.ezypay.co.il ÇÉ¯° ¼»È» ¾É¸¿
(14071 ¾´°È¶ ‘À½» À¿º¸³» É´²±¯É³³ ¼´»ÈÉ Â²»)
.03-9794862 É´²±¯É³³ ²ÇÈ½° ¾º´
.¼´Æ½° ‘±²¸Ç°³ ÉÃ´Æ° ³¶¿³ ÉÆ°²½ »°Æ» È¸ ,³¯¸Å¸» Ï 15 :³¸¿¶
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2011 ¸¿´¸° 16 ¼´¸° É´È²¶ É´±Ç² ¸»°Æ½
ĐĕĤĝĕģ - ĕĝđĕ ĕčĕĤĎ
ĢĘĥĤ ĔĤđĠĝ ĒėĤĚ - ĦĕĜđĤ ĕĒĤČ
Ģ"ĘĥČĤ ĕčėĚ Ħĕč - ĐĕĕĘ čĘ
Ģ"ĘĥČĤ ĕčėĚ Ħĕč - ĘēĤ ěďĕĚ
ďĤĞ - ĐĜē ěĐė
ĦđčđēĤ - ĕĤĕĚ Ęčđĥ
ĦđčđēĤ - ęĕĤĚ ěđĤĥ
ĦđčđēĤ-ĝģđ - ĕĎĚ čĕĘĔđĎ
ĦđčđēĤ-ĝģđ - ĕĔđĚ ĔĐĘ

¾½¯ ¾±À

ěĕĞĐ ĥČĤ - ĐĤĥ ĘĎĝ
ęĕ Ħč - ĐčĕčČ ěđĕĢ ěč
ěđĤĥĐ - ģĕĤČ ĤĔĘĐĔĝĎ
ěđĤĥĐ - ĕĠĕĢ ĤđĜĕď
ěđĤĥĐ - ĘĕČ ĤĎĜĕĘđĤĠ
ěđĤĥĐ - ĕčČ ĖđĔĢĤčĥ
ěđĤĥĐ - ĐďĕĤĠ ĤčĕĤĥ
Ččĝ ĤĠė ĤďĐ - ďĕđď ĕďđčĞ
ęĕčĕčČ - ĕĦđĤ ĤĔėĘ
đĐĕĤĚĥ-ĦđčĥđĚ - ĘČĤĥĕ ĐėĤč
đĐĕĤĚĥ-ĦđčĥđĚ - ĝđģĤĚ ěĚĤĚĕĢ
ęĕĕĔ 'ĎďĕĤč - ĐčĕčČ ČčĕģĞ
ęĕĕĔ 'ĎďĕĤč - ĤĕČĚ ĤĜđģ
ęĕĘĥđĤĕ - ĐĝďĐ ěĤĔĥ
ĦđčđēĤ-ĝģđ - ĐĕĤČ ĘĚĤė
ĦđčđēĤ-ĝģđ - ČđĐĕčČ ĕčđĞĥ

¼²ÆÉ½

ěđĤĥĐ - ĘēĤ ĤĕĤĠĥ
Ģ"ĘĥČĤ ĕčėĚ Ħĕč - ďĎ ďĎĕčČ
Ģ"ĘĥČĤ ĕčėĚ Ħĕč - ĐĘĕČ ĎĤčėđĐ
Ģ"ĘĥČĤ ĕčėĚ Ħĕč - ĐďĤđ ĝĜĎĚ
\

¾½¯

ěđĘđē + ĔĤđĠĝ - ģēĢĕ ğĝđĕ ěč
ěđĘđē + ĔĤđĠĝ - ĘĒĚ ĐĜđĕ
ěđĘđē + ĔĤđĠĝ - ęĕĤĚ ĘďĜĚ
ĐĕĤĐĜ - ďđď ęĕĕē
ĦĕĤģ ĦĠģĤ - ĐĔĕĒ ěĕĔĥĔđĘč
ěđĞčĔ
ěđĤĥĐ - ĕĚĞ ĤĕĚĒ
ěđĤĥĐ - ĐģĕĜđĚ ěđĤĥ
ęĕčĕčČ - ĐėĘĚ ěĕĕĔĥĜĕčđĤ
đĐĕĤĚĥ-ĦđčĥđĚ - ěĦĜđĕ ĘČĤČ
đĐĕĤĚĥ-ĦđčĥđĚ - ďĞĘČ ěĘđĎ
ĐĕĘĢĤĐ č"ĦĚ - ěĕĔĤĚ ĤĠđģ
ĐĤďē-ĐĜē ĝďĤĠ - ěđĕĢ-ěč ěĎđģ
ĐđģĦ ēĦĠ đĢĕđ - ĕĘĔ ğĘđđ
ĢĘĥĤ ĔĤđĠĝ ĒėĤĚ - ĕėďĤĚ ďĤĥĜď
ĔĤđĠĝ ĒėĤĚ - ĐĕĤČ đĝĤģ-ĕđĘ
ĢĘĥĤ
ĕčėĚ Ħĕč - ĐĜĘĔčĝ ěĕĕĔĥĠČ
Ģ"ĘĥČĤ

ÂÀº ¾½¯ ¾±À

ĐĜĜĞĤ ĕĤĔĜđČģ - ĘČđĕ ěģĤč
ĘČĕĚĤė - ĝēĜĠ ĕĜđĞčĢ
ĘĚĤė/ĐĠĕē - ĐĢĕĜ ěĢĕĜ
ĘĚĤė/ĐĠĕē - ěď ęēĥ
ěđĤĥĐ - ĕčĕĝ ĤďČ
ěđĤĥĐ - ďĤĠĘČ ĖĘĕđĤĠ
ěĎ ĦĚĤ - ĐĜĘĕČ ĝđĘđĎ
ęĕčĕčČ - ďĜđĚďČ ĤģĘ
đĐĕĤĚĥ-ĦđčĥđĚ - ĐĤđď ĕģĝĜĘĕđ
ęĕĘĥđĤĕ - ĤđĤď ďđĤĘĝģČ
ĐĤďē - ĐĜĕĤđď ġĕčđģĝđĚ
ĐĕĤĝĕģ - ěĘĕČ ĕčĕĤĎ

¾½¯ °Ç

ĐĜĜĞĤ - ęĞđĜĕčČ ěĎď

°³µ ¾½¯

ěđĘđē + ĔĤđĠĝ - ĕėďĤĚ ĎĜĕĤ
ęĕčĕčČ - čģĞĕ Đĕďĕďĕ

ÂÀº ¾½¯

čĕčČ ĘĦ ěđďĞđĚ - ěĚĤė ĎĤĕđ
Ččĝ ĤĠė - ĝđėĤĚ ĤČč
ĦđčđēĤ-ĝģđ - ĝĘđ'Ď ĤĘĕĚ

²Ç¯ ¾½¯

ĘČĕĚĤė - ĤĔĘđđ ěĐė
ĐĠĕē/ĦđĕĤģ - ĐđČ ěĜđĎ
ěđĞčĔ - ĐĜĥđĥ ęđČčĜĕĤĎ
ĐĕĤĐĜ - ĐĕĦč ěĒē
ĐĠĕē "ġĤĐ" - ęĕĤĚ ĝđĠĕĕĤď
ěđĞčĔ ĦĕĤģ ĦĠģĤ - ěđĕĤĚ ěđďČ-Ĥč
ěđĞčĔ ĦĕĤģ ĦĠģĤ - ĐĕĤđĤč ĝģĘĠ
ěđĞčĔ ĦĕĤģ ĦĠģĤ - ĐĜĥđĥ čĔđģ
ěđĤĥĐ - ĐĜĕĘĎ čđĤđģĜĕđ
ĐďđĐĕ ěčČ - ĕčĎ ĘĞ ĘČ
Ččĝ ĤĠė ĤďĐ - ĥđĥ ĤĕĤĠĢ
čģĞĕ ěđĤėĒ - ĐĐĘč Ğčđĥ
ĐđģĦ ēĦĠ đĢĕđ - ěĕĚĕĜč ęĕģĕĘČ
ěđĕĢĘ ěđĥČĤ - ĕĘČ đĜČĕĝĘč
ĢĘĥĤ ĔĤđĠĝ ĒėĤĚ - ĐĘč ěĕĕčĥĕĠ
ďĤĞ - ĐĘČĕĜď ęđĤĕĚ
ĦđčđēĤ - ĘĚĤė ěđĤĥ
ĐĜđĕĢ ĝĜ - ĐĕĘď ěĤ
ęđĤď ĕĢđčģ - ěĜēđĕ ĤģđĤď

2011 ´²¡´ £¦ª¨¦ ©£¬ £¨£
: ©¦¦ ¢²®¨¥ ¥²¬£ (¡ ´®´´³) ´£²¡´ £¦ª¨¦ ©£¬ £¨£
: ©¬¨ ´²¡´ ¦ª¨ ´² 1 ² ´£²¡´ £¦ª¨¦
.(ªª¬² ´²¥) ´´ ´£ ¢£ª² §¦ – 10:00 ¬³ ,2011 ²¨¢®« 2 ,£³£³ §£
.®£¡ §££ª¡¨ ¡² ,¦¨²¥ ®£¡ '£² ©¬¨ – 10:00 ¬³ ,2011 ²¨¢®« 23 ,£³£³ §£
.(ªª¬² ´²¥) ´´ ´£ ¢£ª² §¦ – 10:00 ¬³ ,2011 ²¢± 29 ,´³ §£
.§¨ ¡ ´´³¦ ³£ ,§ª¥´ §£ ¦"ª ©£¬ £¨£ .´¬³ 5 -¥ :©ª¥´¨ ´¨¦´³ ¤³¨

: 4- 3 ,2 ´² ´²¡´ £¦ª¨¦
.(ªª¬² ´²¥) ´´ ´£ ¢£ª² §¦ - 10:00 ¬³ ,2011 ²¢± 28 ,£³£³ §£
.´¬³ 7-¥ :©ª¥´¨ ´¨¦´³ ¤³¨

.´´³¨¦ ¦±³ 50 - ©£¬ £¨£¨ ¡ ¦¥ ´®´´³ £¨
.ª³ ¦¥ ´¡®¦ ¡ ©£¬ §£ ´´³¦ ££¡ ´²¡´ ¦ª¨ ¦¥ £¥ ³ ²£¥ ª
,´´ ²³¨ ´²¦ §£¬£¨ §£¬¨ ¡¦ ³²¨ §³²£¦ ,² ¦¥ ,´²¡´ ¦ª¨ ¦¥ ¦¬
.ibf@bridge.co.il : ¦"  03-9794319 «±® ,03-9794862 ©®¦¢
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É´¸´Ç¶É» ´¿´º³

2011 É´Å´°Æ» ³¿¸²½³ Á¸°±
2011 É´Å´°Æ» É´²±¯É³³ Á¸°±
ĐĎĕĘĐĚ ęĕĜģēĥ 3 ĦđēĠĘ ěčėĤĐčĥ ,ĦđĢđčģĘ ďĞđĕĚĐ ĘđĘĝĚ :³¿¸²½³ Á¸°±
ęĎ ēđĦĠ ĘđĘĝĚĐ .ěĚČ-čĤ ĦđēĠĘ Ęĥ ĤČđĦč ęĐĥ đČ *ĦĕĢĤČĐđ ĦĕĚđČĘĐ
.(ĕĢĤČĐ ěĔĠģĐ ĤđĥĕČč) đĒ ĦĤĎĝĚĘ ĦđĚĕČĦĚ ěĚĢĞ ĦđČđĤĐ ĦđĤēČ ĦđĢđčģĘ
*ęĕĜĚĜĐ ęĕĜģēĥ 2 ĤĦđĕĐ ĘėĘ ěčėĤĐčĥ ,ĦđĢđčģĘ ĘđĘĝĚ :É´²±¯É³³ Á¸°±
.ěĚČ-ĕčĤ ĤČđĦč ęĐĥ đČ ĦđĤĕėčĐ ĦđĎĕĘĐ ĕĦĥ ĘĞ
."³Ç´È³½" É´Å´°Æ» ¼± ¾½¯ É´²´Æ¿°´ ¼¸Á¸°±° ³¸¸ºµ ÇÈÃ¯» ²Á´¸½ ³µ »´»À½

[ .2011 ĦĜđĞĘ ĦĕĢĤČĐ ĐĎĕĘĘ đĘĞ đČ ,2010 ĦĜĥč ĐĘČ ĦđĎĕĘč đģēĕĥĥ ęĕĜģēĥĘ ĐĜđđėĐ * ]

.ĘđĘĝĚ Ęėč ĐėđĒĐ ĐĢđčģĘ ęĕĤČđĠĚ ęĕĞĕčĎ ĕĝĤĠ
.ęĕčĘĥĐ Ęėč ęĕĘđĘĝĚĐ ĕĜĥč ĦđĕĚđģĚđ ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
.ęĕĘđĘĝĚĐ ĕĜĥč ĤĚĎĘđ ĤĚĎĐ ĕĢēĘ ĐĜĞĎĦĥ ĦđĢđčģĘ ĦđĕĚđČĘĜĕč ěĚČ ĦđďđģĜ
.ęĕĘđĘĝĚĐ ĕĜĥč ĤĚĎĘ ĐĜĞĎĦĥ ĦđĢđčģĘ Ĭ 15,000 Ęĥ ĘĘđė Ėĝč ęĕĝĤĠ
:ĔĝđĎđČ ĥďđēč ęĕĕģĦĦ ĦđĤēĦĐ
Â´À° É´²±¯É³³ Á¸°± ĤđčĞ ,ĦĕĦĜĥĐ ĦĕĜėĦĘ ęČĦĐč ,ęďģđĚĐ čĘĥĐ
13 - 12 Á´°È³ Â´À° ³¿¸²½³ Á¸°± ĤđčĞđ ,2011 ·À´±´¯° 6 - 5 Á´°È³
.2011 ·À´±´¯°
,2011 ĔĝđĎđČč 13 - 12 ĞđčĥĐ ğđĝč ,ĦđďĎČĦĐĐ ĞĕčĎč ĖĥĚĐĐ
.2011 ĔĝđĎđČč 27 – 26 ĞđčĥĐ ğđĝč ĤĚĎĐđ ĤĚĎĐ ĕĢē ĕčĘĥ
.ĐĎĕĘĐ ĦđĢđčģ ĕĜĔĠģĘ đēĘĥĜ ęđĥĕĤ ĕĝĠĔđ ęĕģēĥĚĐ ĦĕĜėĦ ĘĞ ĔĤđĠĚ ĤĒđē
ĦđďĎČĦĐĐ ĤĦČč đĘČ ęĕĝĠĔđ ĤĒđē ďĕĤđĐĘ ěĦĕĜ
www.bridge.co.il
! 2011 ¸»´¸° 28 ¹¸Ç¯É ²Á Á¸±³» °¸¸¶ ¼´È¸Ç³ ÀÃ´·
.ĦđďĎČĦĐĐ ďĤĥĚĘ ĦđĜĠĘ đĝĝĐĦ ĘČ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

ĦđĕđĤēĦč ģēĥĘ đČđč
2011 ĦđďĎČĦĐĐ / ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ
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²Ç¯ ¾½¯ ²Á É´±´µ» »¯ÇÈ¸ É´Ã¸»¯
ĦđĎđĒ 100 đĠĦĦĥĐ ,ĦđĒđēĚĐ ĦĥđĘĥč ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĐĚĕĕģĦĐ ĦđĤēĦĐ
2 :¼¸°È´½ ÇÃÀ½ 25-06-2011 :¹¸Ç¯É 2 :°È´½ ÇÃÀ½

IMP- ¸ÅÇ¯ °´È¸¶° É´¸»»º É´¯Å´É
ʮ"ʠʰ 1 ʡʥʡʱ 2 ʡʥʡʱ ʫ"ʤʱ

ʭʩʰʷʧʹʤ ʺʥʮʹ

ʢʥʸʣ

15

49.0

42.0 91.0

ʺʩʸʥʣ ʤʠʥʴ - ʤʣʩʠ ʯʰʥʢ

1

12

30.0

56.0 86.0

ʡʷʲʩ ʯʤʫ - ʤʸʴʲ ʯʤʫ

2

10

23.0

45.0 68.0

ʯʰʧ ʹʩʬʥʷ - ʸʴʥʲ ʸʨʬʥ

3

8

31.0

30.0

61.0

ʸʥʨʷʩʥ ʯʮʡʩʸʹ - ʬʠʰʺʰ ʩʸʸʤ

4

6

42.0

9.0

51.0

ʠʩʢ ʯʮʮ - ʩʺʮ ʯʮʮ

5

5

36.0

10.0

46.0

ʬʨ ʭʥʬʡ - ʯʥʸʩ ʩʣʲʬʢ

6

5

31.0

15.0

46.0

ʣʣʥʲ ʯʩʴʩʶ - ʯʥʸʤʠ ʩʸʠʴ

6

4

11.2

34.0

45.2

ʩʡʶ ʸʣ - ʬʠʥʰʮʲ ʩʹ

8

4

21.0

24.0

45.0

ʩʡʢ ʸʣʰʬʢʰʠ - ʩʬʲ ʸʣʰʬʢʰʠ 9-10

4

34.0

11.0

45.0 ʪʥʸʡ ʭʥʠʡʰʩʸʢ - ʤʰʹʥʹ ʭʥʠʡʰʩʸʢ 9-10

2011 §£²¬¨ ´ ¦ ¦²³£ ´®£¦
´£ ¡¨ ´¨±¨ ¦³
TB ³£¡ ´¢£³ .´±¦¡ 18 £ª §£²°± §£³¨ £ª³
¬°¨¨ ¦¬¨ ´ ¦ ±ª¬´ ´¦¨ ´£°² ©¨ ´±ª ´¨¥

¥²¨

§²

©®°

"©²³ ´¨²" ©¬¨
©²³ ´¨² ,52 ¦±«

¦± '£²" ©¬¨
´¡² ,1 ª¨ ,"´¡²

¦¨²¥ ®£¡ ©¬¨
®£¡ ,§££ª¡¨ '¡²

¨³² §£¢²®

¨³² §£¢²®

¨³² §£¢²®

²¨¢®« 3 ´³
09:30 ¬³
¯ª£¨ ±¬£
052-2783263
03-5403244

²¨¢®« 3 ´³
09:30 ¬³
£² © £
052-3859335

²¨¢®« 3 ´³
09:30 ¬³
²ª¨ ³¨
054-6908800
04-8101027 :©¬¨

 ¦ ¡"³ 120 ²£¡¨
¡ – ³²¨ ¨³²

 ¦ ¡"³ 120 ²£¡¨
¡ – ³²¨ ¨³²

 ¦ ¡"³ 120 ²£¡¨
¡ – ³²¨ ¨³²

´´³¨  ³ ¡¨ £ª«¦ ¤££´³¦ ££¡   £ª¨ ¡ ´¡®¦
(¡²¨ ¡¨ ©¢®± ¦³ §±¨ ²³£ ±² ²¡ ¡¨ ´´³¦ ©´£ª)

©±¡³ ´£ª±¡³ = ²¬¨ 
.(¦ ¡ ¬³ «) ²¨¢®« 10 - 9 :©¥¨ ²¡¦³ ¬³ « ¨££±´£ ²¨ £¦³
.¨ ´¡²¨ ´ª¥´¨ ´£¨¦ª£ ´£°² ©¨ ´±ª §£«²®
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đĜđČ ĦĕĤģ – ěđĕčĝ ěđďĞđĚ

ĦđĕĤģĐ ğĕĜĝđ ğĝđĕ ĐđđĜ / ĐĠĕē ğĕĜĝ

ęėĜĕĚĒĐĘ ďčėĦĚ

: ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ

É¸ÅÇ¯ É´Ç¶É»
ĦđģđĘē 30 ,1 čđčĝ

¾° ¸°Å »È ´Çºµ» É¸ÅÇ¯ É´Ç¶É»
»"µ ¼¸°´·

14:00 – 10:00 ,2011 ¸»´¸° 16 ,É°È ¼´¸

10:00 ³ÁÈ ,2011 ¸»´¸° 15 ,¸È¸È ¼´¸

"ěĕĜĕĕĢ" ġĠđĥĚĐđ ģĜĞĐ ĔĤđĠĝĐ ęĘđČ
đĜđČ ĦĕĤģ ,2 ĤĕĚĒĐ čđēĤ

ěĕģĢđĚ ĦĕĕĤģč ěĥđĎ ĝ"ĜĦĚ ęĘđČ
ęĕĜđĥČĤ ĦđĚđģĚ ĐĥđĘĥĘ ęĕĞĕčĎ
ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
ĕĥĠđē Ęģ ďđčĕė
É¸½Á ÂÀ¯´ ³º¸½ :ĦđĤēĦĐ ĘđĐĕĜ

¸Ã¸µÈ ¾»¸¯ : ĦđĤēĦ ĘĐĜĚ
(Đčđē) ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
052-8802656 : ³Ç´È ,050-7827986 : ¸Ç¸È

ĦđĕĤģĐ ĤĦČč ĐĚĥĤĐ ĝĠđĔč ĥČĤĚ ęĥĤĕĐĘ ČĜ

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦĘ ěĕĚĒĚ ęĕĕĦĞčĎ ěđďĞđĚ

ęėĜĕĚĒĐĘ ēĚĥ ęĕĘĥđĤĕ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ

2011 É´±´µ» ¼¸¸ÉÁ°± Á¸°±

¼¸¸ÃÀº ¼¸ÀÇÃ É¯È´¿ É¸ÅÇ¯ É´Ç¶É

.ĦđģđĘē 30 ďēČ čđčĝ

»"µ ÁÈ´³¸ Æ¸Å¸¯ Ęĥ đĤėĒĘ

14:00 – 10:00 ,2011 ĔĝđĎđČč 20 ,Ħčĥ ęđĕ

,2011 ĕĘđĕč 22 ,ĕĥĕĥ ęđĕ
17:30 – 14:30 ,13:30 – 10:00 ĦđĞĥč ęĕčđčĝ ĕĜĥ

(ĐĜĜĞĤ ĦĤđďė) ĦđďĎČĦĐĐ Ħĕčč ĔĕĜĤĎ ęĘđČ
¸Ã¸µÈ ¾»¸¯ : ĦđĤēĦ ĘĐĜĚ
(ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚ ĤĠĝĚ ,Đčđē) ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐ
054-4651504 : Ä¸°´°¸» ³´¯
.ĥČĤĚ ĞĕďđĐĘ ČĜ ,ģēĥĘ Ęđėĕ ĖĜĕČđ ĦĚĥĤĜ

www.micha-amit.com

ęĕĘĥđĤĕ ,ęĤėĐ Ħĕč ,48 ġđĘēĐ ,đ"Ģĕđ ěđďĞđĚ
Ĭ 100 : ěģēĥĘ ĤĕēĚ
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĘ ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ
: ĐĚĥĤĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
054- : ³¿¶ ,050-7395944 : ³»°µ¸¯
050-8477610 : ³½»È ,4638101
.ĥČĤĚ ęĕĚĥĤĜĘ ģĤ ęĕēĔčđĚ ĦđĚđģĚ

:¼¸È²´¶» É¸ÅÇ¯ É¸°¸·Ç´ÃÀ É´»¸ÁÃ É¸¿º´É
2011 Ç°½·ÃÀ –¸»´¸

2011 ²¨¢®«

2011 ¢«

´¨±¨¦ £¢²®« 17 - 13
´¦£ - ¬
´£°² ´£ª¢¦¨£«
"2011 ²¨¢®«"

18

£¦¦ £¦¬¦ ©¡¨ £±¡³¨
.' 28 ¬ ¨³² ,'

24

/ ª£¨ ¬£ £±¡³¨
– ´°±¦ ´´
´¨±¨
– ´°±¦ ¬£ £±¡³¨
²¨ ¬² ´£ª£¨³

6-5

£¦£" ´£°² ´£ª¢¦¨£«
"2011

17

13- 12

– ´°±¦ ¬£ £±¡³¨ 27 - 26
²¨ ²¨ £°¡
´¢²®¨ ¬¨ ²
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2011 £¦£

¬¨ ² ,§£¦£®ª ¬£ 30- 29
´¢²®¨
´² £¦¬¦ §£¦£®ª ¬£
´¢²®¨ ¬¨ ² ,´¥¨ª
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É¿²À» ¼¸¿½µ´½ ¼º¿³
¼¸²»¸» ’±²¸Ç° É¯Ç´³
,¯“É° 5 ¾³º³ ¼²¯ ‘¶Ç° ÄÇ± ÇÃÀ É¸°° ¼¸¸ÆÉÉÈ

26.8.11-³ ¸È¸È ¼´¸°
:³¿²À³ É¸¿ºÉ
.»Æ ²´°¸º´ É´À¿ºÉ³ - 09:15 - 09:00
(Ç¸¯½ ³¸Ç´¯) .°“ÁÈÉ »“³¿È» É´¸¿º´É´ ¼¸²»¸» ‘±²¸Ç° É¯Ç´³ É´»¸ÁÃ ÉÇ¸ÆÀ - 09:45 - 09:15
.(»±¿ ³‘ÅÇ¸½ Ç“²) ·¸»È ¯»» ‘±²¸Ç° ¸¿¸½ - 11:15 - 09:45
.(»±¿ ³‘ÅÇ¸½ Ç“²) .·¸»È ¼Á ‘±²¸Ç° ¸¿¸½» ·¸»È ¯»» ‘±²¸Ç° ¸¿¸½½ Ç°Á½³ - 12:30 - 11:15
²´°¸º + ³ÆÀÃ³ - 13:00 - 12:30
.(¼É´Ç ³¸Ç¯) ²¸³ Æ¶È½ ¾´¿ºÉ´ É´¶¸Æ»³ Ç´Æ½ - 13:45 - 13:00
.(»±¿ ³‘ÅÇ¸½ Ç“²) ‘±²¸Ç°» ‘±²¸Ç° ¸¿¸½½ Ç°Á½³ ÁÅ°É½ ²Å¸º - 14:30 - 13:45
.É´»¯È´ ¾´¸² - 15:30 - 14:30
,É´Å´°Æ° »´±ÇÉ ,³É¸º° Ç´Á¸È³ ¸ºÇÁ½ »È ³¸¶ ³½±²³ É´»»´º É´¯ÅÇ³³ »º •
.¼¸Ç´Á¸È³ ¹»³½° É´ÇÅ´¿È É´¸Á°» É´À¶¸¸É³
.¼¸¸·Æ²¸² ¼¸Ã»Æ´ ¼¸²»¸» Ç´Á¸È ¸ºÇÁ½ É´Ç°´¶ È´ºÇ» ³¸³¸ ¾É¸¿ •
.¼¸²»¸ É¯Ç´³° °»ÉÈ³» ¼¸¿¸¸¿´Á½³ ¼¸Ç´½³ »º»´ ¼¸»¸ÁÃ ¼¸Ç´½» É²Á´¸½ ³¿²À³ •
!³°´¶ È¯Ç½ ³½ÈÇ³³ ,»°±´½ É´½´Æ½³ ÇÃÀ½ •
.³¿²À³ ¹´É½ ¼¸°´Éº ¼¸Ç½´¶ ¼Á Æ¸É »°Æ¸ ÂÉÉÈ½ »º •
¶“È 100 - É´ÃÉÉÈ³ ¸½²
oryah@bezeqint.net ,0523-292-290 Ç¸¯½ ³¸Ç´¯ :³½ÈÇ³»
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On Etiquette and Ethics
Brian Zietman
Here are 10 improvements in behavior that I would
like to see during bridge tournaments in Israel:
1) Tournament directors starting the
tournaments on time, without players
arriving late and delaying the proceedings.
I remember playing a tournament in
England. At 7:55 p.m. all the players,
without exception, occupied their seats.
At exactly 8:00 p.m. the tournament
director came in to the room and said
very quietly: "OK, you can start now". Play
began immediately in perfect silence.
2) Less talking by directors. Once I was
playing a tournament in Canada – 2
sections of 18 tables each. After 9
rounds the director said: "Please move
to the next round" and every East-West
in the room knew to skip a table. The
director didn't even mention the need to
skip. Apart from announcing to move to
the next table, the director's voice was
not heard at all during the tournament.
3) A more pleasant approach to players
by directors. The players pay good
money to participate in tournaments and
sometimes make mistakes – like revokes
or insufficient bids. There is no point in
shouting at the players. It would be far
more pleasant if directors could show
more respect to the players, making the
ruling with humor and without emotion.
4) Less talking by players and less body
language. This is another word for cheating,
and it has to come from the way we educate
our new players and also our youngsters.

july.indd 43

5) Respect for partners. One of Modi
Konigsberg's favorite expressions is: "I
have never made a mistake in bridge…
on purpose". Remember: your partner
is on your side. He wants to win just as
much as you do. It doesn't help to call
him an idiot or worse, it will only ruin
your chances of doing well in the next
board. If your partner makes a mistake,
he probably knows it before you do. On
the other hand, a short remark like "Well
played, partner" or "Good switch, partner"
can do wonders for partnership harmony.
6) Less gloating and more respect for
opponents.
Shaking
hands
when
the opponents make a mistake and
demonstrably congratulating one another
on a top score is very unpleasant.
7) Less post-mortems. When the hand is over
it is much more pleasant to arrive at the
next table with a short greeting to the new
opponents rather than remain agitated
over partner's play in the previous round.
8) No mobile phones. How did we
exist before they were introduced?
9) When I am directing a tournament, I
am very frustrated when I am called by
one player, yet the whole table starts
interrupting and trying to have their say.
Don't they realize that they are harming
their cause? If the player who called is
allowed to have his say, and the others
listen and respond to the questions of the
director, then the problem will be solved
much more equitably and fairly. Those who
interrupt or talk loudly are automatically
judged more harshly by me and I am sure
that other directors act in the same way.
10) More teaching of ethics and etiquette to
our beginner's classes – not just learning
how to play the game.
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A4
J93

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

K5
AT8
♠
♥
♦
♣

9
T9
Q2

K7654

Here dummy continues with the ♠A and a small
spade. West, thrown in with the ♠K and having
nothing but clubs, must lead this suit, thereby
giving two tricks to declarer, who makes it to
nine tricks via two spades, four hearts, one
diamond and two clubs. If West doesn't wish to
be endplayed, he may keep his smallest spade
(winning the “strange competition” in spades),
but the third spade trick will be declarer's ninth.

♠
♥
♦
♣

T4
K94
J93
♠
♥
♦
♣

52
T76
AT8
♠
♥
♦
♣

9
5
T964
Q2

Q8
8
K7654

Whatever West does now can't prevent declarer
from cashing his hearts, throwing West in with
the fourth spade and winning two clubs.

A final word
At long last, I can't see any more possibilities,
neither for declarer nor for the defense, and I
wish to stop at this optimistic moment. Declarer
may try to collect nine tricks in three different
ways:
Declarer also has a solution for the toughest 1. 3-4-1-1 (that is: 3 spades, 4 hearts, 1 diamond
and 1 club)
opening lead – hearts 
Finally, we come back to trick 1. Since the ♦ This was the actual line at the table. West, after
lead doesn't help, why not try attacking the winning the first club trick, should find the play of
the ♠K to defeat this plan.
communications immediately by leading a
2. 2-3-1-3 (Developing clubs, starting with a
heart? Indeed this is the most challenging lead
small heart to dummy)
for the declarer (who said “Always lead partner’s
My first impression of this line as the best one
suit!” ? ).
was a little bit impulsive. Indeed, this is the only
I'm not going to describe all the lines which fail
line which doesn't require West to have the ♠J,
for declarer (for example, winning the first heart
but it requires him to have at least four hearts. It
in dummy does not work). I will show the only is unusual, but the friendly 3-3 distribution is not
one which wins.
good here: West simply has no fourth heart to be
Winning the first trick in hand, declarer plays a endplayed with.
diamond to the Q and K.
This line may be defeated by a heart opening
Now:
lead or a spade switch by East at trick two.
1. On a spade return he plays the Q and ducks 3. 2-4-1-2 (Eliminating the red suits from West's
in dummy. After any continuation he wins all the hand and throwing him in with the last spade in
obvious tricks, ending in dummy, and endplays order to win two clubs)
West with the last spade.
This line survives any defense, but it requires
2. On a heart return he wins all hearts, ending in West to have the ♠J.
dummy and plays a spade to the Q. The rest is The reader who was patient enough to stay with
simple.
me till the end, can see that despite being a fan
3. On a diamond return he wins, leads a small of declarer, I have tried to find improvements
spade to West’s J and dummy's A ,and then for both sides. However, maybe someone can
plays back a spade to South's Q and West's K, still correct me or find new ideas in this ordinary
looking layout.
thus reaching this position:
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This is the position after the first two diamond tricks:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

AT43
K942
J93
♠
♥
♦
♣

KJ52
T763
AT8
♠
♥
♦
♣

Q6
AQ8
3
K7654

987
J5
T964
Q2

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

AT43
9
♠
♥
♦
♣

KJ52
3
♠
♥
♦
♣

987
T9
-

Q6
3
76

Declarer wins the heart trick presented to him by
West, but he may never reach his established
My new plan is: ♥ to the K, North's ♣9 to West’s clubs, nor can he make three spades. The
♣T, heart (best) to South's A and ♣K to West’s defense wins two spades, two clubs and one
♣A. Another heart to South's Q creates the diamond for one down.
following position:
I can make it by unblocking in hearts as well 
♠ AT43
West may discard his high hearts, but dummy
♥ 9
can do it as well, and since he possesses the
♦ ♥2, he will win this strange competition: “who
♣ J
remains with the smallest heart?”. The position
♠ 987
♠ KJ52
will be similar to the last but one diagram, in
which declarer wins. Again (as it happened
♥ ♥ T
at the table with spades), had the ♥2 and ♥3
♦ T96
♦ been exchanged between North and West, the
♣ ♣ 8
contract would fail. Thus we come to a rather
♠ Q6
strange conclusion: the side possessing the
♥ lowest heart is going to win the battle.
♦ 3
♣ 765
One more attack repulsed 
South leads a club to dummy's J and exits with Have we reached the end at last, or does the
the ♥9, discarding his last diamond. Only spades defense have more possibilities? (I am sorry,
remain in West's hand. No matter which of them they have…  ).
he plays, South gains an entry to his established I originally analyzed the hand after the first two
"obvious" tricks in diamonds. Were they so
clubs.
For sure this is the correct plan, although it was obvious? Why should East, having no side entry,
not mine at the table. Apparently we have a continue diamonds at trick two? Once on lead, he
should try to help his partner by leading a spade.
happy end, but…
The idea is to develop two spade tricks while the
defenders still have two club stoppers. Indeed,
They can beat it by unblocking in hearts 
What if in the above diagram West doesn't the spade switch destroys declarer’s plan, but
wish to be endplayed and keeps a small heart fortunately for him a new plan is available.
On a spade return by East at trick two, South
instead?
This would be the position after North's ♣J won plays the Q, West – the K, and North ducks. West
continues spades and declarer finesses the T,
the trick:
plays a diamond to his A, wins four hearts by
finessing dummy's 9 and reaches the following
position:
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And this was the position after 10 tricks:
♠ AT3
♥ ♦ ♣ ♠ 9
♠ KJ2
♥ ♥ ♦ JT
♦ ♣ ♣ ♠ 6
♥ ♦ ♣ 76
I led the ♠T from dummy, East dropped the 9,
West won with the ♠J and had to lead the ♠2
from his K2 to the ♠A3 in dummy. Since it was
known that East had no more spades, I won the
trick with the ♠3! Had the 2 and 3 of spades been
exchanged in this end position, the contract
would have failed. I actually won three spades,
four hearts, one diamond and one club, making
nine tricks.
Though it was funny to take the cheapest
possible trick with the 3, I realized that I was
strongly assisted by both opponents – West
(who was playing 3/5 leads) led the ♠5 instead
of the ♠2, and East made an early discard from
his ♠987. What would have happened had they
kept their spade spots? Could I make it against
the best defense? I was eager to know…
I can make it against a better defense! 
Let’s look at the position after trick 7, when
West wins the ♣T and assume that East has not
discarded a spade.
♠ AT43
♥ ♦ ♣ J3
♠ 987
♠ KJ52
♥ ♥ ♦ T9
♦ ♣ Q
♣ A8
♠ Q6
♥ ♦ ♣ K765
East plays the ♠2 (not the 5) and South wins with
the Q.
Now South should not hurry to play clubs.
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Instead he leads a spade. West must play an
honor, and North plays small. Now West has no
answer: if he plays a spade, South can finesse
the T and then switch to clubs, while playing
♣A and another club gives South the rest of the
tricks.
They can beat 3NT?! 
It is too early to celebrate – maybe the defense
can do better?! What if in the previous diagram
West does not lead a small ♠, but rather the ♠K?
This will be the position after North wins with the ♠A:
♠ T43
♥ ♦ ♣ J3
♠ 98
♠ J52
♥ ♥ ♦ T9
♦ ♣ Q
♣ A8
♠ Q
♥ ♦ ♣ K765
Now declarer can't win more than two tricks: if he
plays a small club to the Q and K, West exits with
a spade while clubs are blocked, and eventually
declarer will be forced to play from dummy's ♠T4
to West's ♠J5.
If he plays a spade to the Q and then the ♣K,
West wins with the ♣A and continues a club, with
the same result.
So 3NT could be beaten, the defense winning
two spades, one diamond and two clubs…
A new plan succeeds! 
I was disappointed. On the one hand I attempt to
reach the true conclusion, but on the other hand
I would like it to be in favor of the declarer, so
let’s make one more try.
Up to now I analyzed some details, but did not
look at the whole hand. What really happened?
I can't make three spades, but I didn't have it in
mind anyway. I was planning to develop clubs and
made only one club trick due to lack of entries.
Why? From the very beginning I removed all my
entries in hearts due to my fear of blocking the
suit. Had I won three hearts, three clubs, the ♦A
and the ♠A, I would still have a good chance for
the ninth trick in hearts or spades.
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In memory of Andrei Baranov

A story about two
major deuces
(An attempt at post-mortem analysis)

Boris Vilsker
How it was played
Some time ago, playing in BBO (neither side
vulnerable), I got the following hand:
South
♠ Q6
♥ AQ8
♦ A83
♣ K7654
My partner passed, my RHO bid 2♦ (natural and
weak), and I bid 2NT which my partner raised to
3NT, so the whole bidding was:
West
Pass

North
Pass
3NT

East
2♦
All Pass

South
2NT

West led the ♦7 and partner laid down his hand:
♠
♥
♦
♣

AT43
K942
Q2
J93

in hearts. I cashed the ♥AQ first (in order not to
block the suit), East playing the ♥J on the second
round. I successfully finessed dummy's ♥9 (East
discarding a small ♦). On the ♥K East discarded
the ♠7 and South – his last ♦.
Now the ♣9 was played from dummy, 2 from
East, 4 from my hand and West won the trick
with the ♣T.
After some thought West led the ♠5. There was
nothing to do if East had the ♠K, so I played small
(say it was the 4) from dummy, 8 from East and
I won with the ♠Q.
How should I play clubs now? Did West have ♣AT
and East ♣Qxx or rather West ♣ATx and East
♣Qx? In view of the earlier spade discard (which
was inaccurate, for sure) I had a strong feeling
that East's distribution was 3-6-2-2 with three
small spades, (he would hardly have discarded
from Jxx) and therefore the ♣K could drop the Q.
When I played the ♣K next East indeed dropped
his Q, and West won with the ♣A and put me in
dummy with his last club.
The full hand looked like this:

♠ Q6
♥ AQ8
♦ A83
♣ K7654
The ♦Q was covered by the K and ducked. After
winning the second diamond with the A, I had to
decide how to develop clubs while keeping East
off lead. There was no hope if East had ♣A or
♣QT, but if he had ♣Tx(x) or ♣Qx(x), I might have
a chance. In any case, clubs should be started
from dummy.
The only reasonable way to reach dummy was
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

AT43
K942
Q2
J93
♠
♥
♦
♣

KJ52
T763
75
AT8
♠
♥
♦
♣

987
J5
KJT964
Q2

Q6
AQ8
A83
K7654
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