DOPYTUJCIE, JAK CZEGOŚ NEI ROZUMIECIE!

C

N rozgrywa 3BA
A – Jaką kartą zawistujesz? (0-1 pkt.)
B – Dlaczego? (0-1pkt.)
Zadanie 2

W Polsce mamy kilka systemów licytacyjnych.
Najbardziej popularnym jest dość sztuczny system opracowany u nas
zwany Wspólnym Językiem (WJ)
W WJ otwarcie 2 oznacza kartę z przedziału siły 10-14 pkt i albo minimum 6 kart w treflach albo minimum 5 kart w treflach i starsza czwórka.
Nazywa się to Precyzion.
Ważną rzeczą do zapamiętania jest, że system licytacyjny przeciwników
(nasz również) jest jawny. Jeżeli nie rozumiesz dokładnie znaczenia jakiejś
odzywki np. gracza N – zapytaj przeciwnika (gracza S) – na meczu (zasłonach) pytamy tego samego gracza).
Pytamy o znaczenie konkretnej odzywki – zaraz po jej zalicytowaniu, kiedy
przypadnie na nas kolej licytacji, albo pytamy na końcu licytacji – jak należy rozumieć licytację – lub jakoś podobnie. Należy pytać w szczególności
o odzywki z Alertem (*), gdyż mogą być dla nas niezrozumiałe.
Wróćmy do rozdania.
A
E zapytał  N o znaczenie odzywki S (2) i dostaliśmy odpowiedź Precyzion!.
Ale nie pamiętamy, co to oznacza, co należy zrobić? (0-3 pkt.)

Wziąłeś lewę na K kier!
Pytania:
C1
Co oznacza od W dołożenie W i dlaczego? (0-5 pkt.)

C2
Jak myślisz, dlaczego wziąłeś lewę na K? (0-3 pkt,)
C3
Jaką kartę zagrasz? (0-1 pkt)
Zadanie 3

B
Zawistowalliśmy 5 pik

Czy jako zawodnik E masz w tym momencie coś do zrobienia? (0-5 pkt)

Jesteśmy na pozycji E.
Po otwarciach przeciwnika 1, 1, 1, 1 w ogólnie przyjętych systemach można zastosować tzw. Dwukolorówki Michelsa.
Zalicytowanie tego samego koloru, co zalicytował przeciwnik – na wysokości 2-ch – np. 1 – 2 - oznacza minimum 6 pkt i minimum 2 piątki
(układ mimimum 5 kart w jednym kolorze i 5 kart w drugim kolorze) przy
czym jedna musi być kolorem najstarszym z możliwych a druga dowolnie
innym, ALE! Żadna piątka nie może być TEGO SAMEGO KOLORU, Co kolor
otwarcia.
Natomiast zalicytowanie 2BA – również oznacza siłę od 6 pkt, i również
minimum 2 piątki – INNE OD KOLORU OTWARCIA – a dokładnie 2 NAJMŁODSZE MOŻLIWE PIĄTKI.
A.
Co zalicytujesz (0-2 pkt.)?
B
Dlaczego? (0-1 pkt.)

C
Taka sama zasada jest na pozycji E, ale licytuje się do Otwierającego

Otwierający

C
Co oznacza skrót GF? (0-5 pkt.)
Zadanie 6

Odpowiadający
Jaką odzywkę byś wybrał chcąc zalicytować dwoukorówkę Michelsa!
(0-5 pkt.)
Zadanie 4

W systemie licytacyjnym, którego będziecie się teraz uczyć, odzywkę 2
należy zaalertować. (Alert kładzie gracz N – na zasłonach alertują zarówno
N jak i S).
Odzywka ta oznacza kartę – prawie dowolna ręka od 15 pkt. Nie forsuje
do końcówki, ale może lub
Słaba karta na 5+pikach i 5+ treflach
A
Czy możesz teraz spasować? (0-1 pkt.)

A.
Co gracz E powinien teraz zrobić? (0-2 pkt.)

B
W naszym nowym systemie, który właśnie poznajecie 1BA może też zawierać fit pikowy, ale nadal w sile 6-9 pkt.
Co to jest fit opisz na tym przykładzie. (0-3 pkt.)
C
2 – słaba karta bez fitu pik,
2 – 5+ kierów,
2 – fit pik – słabe
2BA – maksymalna karta bez 5 kierów i fitu pik
3// - naturalne, nadwyżkowe, kolory 6+
3 – fit pik, lepsza karta.
Jaką odzywkę wybierzesz? (0-2 pkt.)
Zadanie 5

B.
Po jakim czasie od wistu K i dołożeniu przez dziadka A powinniśmy dołożyć 4? (0-3 pkt.) – zaznacz odpowiedź.
B1 – natychmiast po dołożeniu A pik?
B2 – Mamy czas do zastanowienia się do 1 min. I powinniśmy dołożyć
kartę nie przekraczając tego czasu.
B3 – Możemy się zastanawiać dowolnie długo, ale wiedząc, że zastanawiając się dłużej niż 1 min za ew. opóźnienie gry nasza strona może otrzymać
karę.
B4 – Powinniśmy zastanowić się ok. 1 min. Nawet, jeżeli dołożenie karty
jest oczywiście i możemy zrobić to natychmiast.
C
Uzasadnij swój wybór. (0-10 pkt.)

Odzywka 2 jest sztuczna i oznacza prawie dowolny GF (bez 4+ pików)
A.
Co należy zrobić jak najszybciej po pojawieniu się odzywki 2? (0-2 pkt.)
B.
Co byś teraz zalicytował chcąc pokazać, że masz lepszą kartę (otwarcie 1
oznacza siłę od 12 pkt i minimum 5 pików), (0-2 pkt.)

D
Do pierwszej lewy dołożyłeś 4 pik, do drugiej 9 karo, do trzeciej 7 karo.
Jak myślisz, czy dołożenie tak kart, ma jakieś znaczenia, czy są dokładane
losowo? (0-1 pkt.)

E
Wziąłeś lewę na K. Macie już 3 lewy, brakuje 1 żeby rozgrywający nie
wygrał 4. Jak myślisz, co powinieneś teraz zagrać (0-3 pkt) – zaznacz odpowiedź.
E1 – Grasz w Q pik, bo nie ma znaczenia co zagrasz, a może Q pik weźmie
lewę.
E2 – Gasz w trefla licząc, że gracz W ma Q i obłożycie 4 kier!
F
Odpowiedź możesz uzasadnić (0-5 pkt)

Zadanie 7

Zawistowałeś W

A
Co powinieneś teraz zrobić (0-1 pkt.)

Przebiłeś trefla biorąc lewę na 3 pik.
B.
Co powinieneś teraz zagrać w karo, czy kiera? Czy na Twoją decyzję mają
jakiś wpływ zagrywane do tej pory karty Gracza N? Jeżeli tak jakie? (0-5
pkt.)

Zadanie 8

Twoja kolej licytacji. Ze względu na słabe karty w kolorze pikowym wybierzesz odzywkę bezpieczną 3, czy może zaryzykujesz 4, jeżeli 4, to dlaczego? (0-3 pkt.)

