Όποιος είναι έξω από τον χορό πολλά τραγούδια ξέρει...
ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ ΠΠΖ ΟΠΕΝ &1-11 – Σάββατο 27-01-2018

Matchpoints – Board 9

Αμύνομαι με τα φύλλα της Δύσης σε συμβόλαιο 2♠ με εκτελεστή το Βορρά. Το αποτέλεσμα είναι
καταστροφικό για τους Β-Ν και ακούω τις διαμαρτυρίες τους εκατέρωθεν:
Β /ΑΔ

Δ

J863
Q10
743
J984

K10954
J9763
A
65

Q2
42
KQ10986
AQ2

Β
[Pass]
1♠ [Pass]
Pass [ 2♠ ]
Pass

Α
1♦
2♦
Pass

Ν
[Dbl]
[Dbl]
[Pass]

Α Ο Βοράς διαμαρτύρεται για το πρώτο Dbl του Νότου λέγοντας του
A7
ότι δεν έχει Dbl και πρέπει να περάσει Pass. Αντιθέτως ο Νότος
AK85
ισχυρίζεται ότι έχει ένα δυνατό χέρι το οποίο πρέπει να αγοράσει.
J52
Ποιος έχει δίκιο?
K1073
Και οι δύο έχουν δίκιο αλλά και οι δύο έχουν άδικο. Το χέρι είναι πολύ ισχυρό για να περάσει πάσο
αλλά φυσικά δεν έχει αγορά Dbl με δύο πίκες σχήμα 4432 και μόνο 15 πόντους. Τι θα αγοράσει?
Θα παρεμβληθεί με 1♥. (ναι με την 4φυλλη ♥ … !!). Τα 3,5 fast tricks το 2φυλλο Αx πίκα, και το
χρώμα του ΑΚxx είναι αρκετά για παρεμβολή στο επίπεδο ένα. Τις όποιες αμφιβολίες που μπορεί
να έχει κάποιος για την ορθότητα της αγοράς τις άρει ο Mike Lawrence στο βιβλίο του The
complete book on OVERCALLS in contract Bridge. Παραθέτω αυτούσιο ένα απόσπασμα του
βιβλίου:
There are many hands with five card suits on which nearly everyone would overcall which could
easily end up taking fewer tricks.
[1♦] : ♠ AQ862 ♥ AQ3 ♦ 42 ♣ 973
This hand, if doubled in a one spade overcall could conceivably take only two tricks. While two
tricks is, admittedly, unlikely, the possibility of taking three or four is very real. And yet, nearly
everyone would hasten to bid one spade on this hand, and hasten equally quickly to pass the hand
just being discussed with K Q J 9 of spades. My own feeling is such that I would be quite pleased to
hold ♠ KQJ9 ♥ A2 ♦ 43 ♣ J8743 and be able to overcall one spade at matchpoints, rubber bridge,
IMP's, or, for that matter, board-a-match.
Β Στην συνέχεια ο Νότος διαμαρτύρεται γιατί ο Βοράς δεν αγόρασε κάποιο από τα μη
αγορασθέντα χρώματα π.χ. τα σπαθιά που έχει 4φυλλο, ενώ ο Βοράς απαντά ότι άρχισε να
αγοράζει διαδοχικά τα 4φυλλα του και ως και τούτου ο Νότος με 2φυλλη ♠ πρέπει να αγοράσει το
4φυλλο ♣. Επίσης λέει (ο Βοράς) ότι πρέπει να αγοράσει τις πίκες γιατί μπορεί σ’ εκείνο το χρώμα
να έχουν φιτ 4-4. Ο Νότος προσθέτει ότι η αγορά των πικών είναι 5φυλλο χρώμα και πρέπει να
πασάρει.
Ποιος έχει δίκιο?
Ο Νότος ….

Παράδειγμα:
Σε μια τυχαία διανομή η 1η θέση ανοίγει 1♣. Η 2η θέση κοντράρει. Η 3η θέση κρατάει :
♠ x ♥ xxxx ♦ xx ♣ Axxxxx.
Η αγορά 2♣ ή 3♣ (αδύνατο) είναι οι προφανείς αλλά δεν δυσκολεύουν τους αντιπάλους οι οποίοι
έχουν σίγουρα τουλάχιστον 8φυλλο φιτ στην ♠ και πιθανών μανς αν ο ανοίξας είναι minimum.
Αντιθέτως η αγορά 1♠ από την 3η θέση μπερδεύει την 4η θέση και τους εκτροχιάζει από το να
βρούν το συμβόλαιο των πικών που έχουν. Η 3η θέση με ασφάλεια μπορεί να αγοράσει 1♠ (με
σόλο) γιατί ότι και να γίνει θα διορθώσει σε σπαθιά και σε 5♣ αν χρειαστεί.
Αυτές οι αγορές «ανακαλύφθηκαν» περί το 1950 σε κάτι υπόγεια (!) στην Αγγλία που έπαιζαν
μπρίτζ. Όπως είναι φυσικό αμέσως μετά βρέθηκαν οι άμυνες για αυτές τις αγορές.
Συγκεκριμένα η 4η θέση με 4φυλλο ♠ αγοράζει 2♠ ενώ με 5φυλλο+ ή με ισχυρό 4φυλλο κοντράρει.
Επιστρέφοντας στην διανομή που συζητάμε ο Βοράς μπορεί να αγοράσει 2♠ αλλά σε πρώτο χρόνο
δηλαδή αμέσως μετά την αγορά μου με 1♠. Φυσικά θα πρέπει να έχει ισχυρότερο χέρι κάτι το οποίο
δεν συμβαίνει και για αυτό σωστά περνά πάσσο. Με αδύνατο χέρι δεν πρέπει να θέλει να παίξει ένα
συμβόλαιο που τα αντίπαλα ατού είναι μοιρασμένα 4-1 και ίσως και 5-0. Για τον λόγο αυτό σε
δεύτερο χρόνο που καλείται να αγοράσει πρέπει να καταφύγει σε ένα «ήπιο» συμβόλαιο δηλαδή
να αγοράσει 2♥ αν έχει 3φυλλη ♥ (και να μείνει στις 8 μπάζες) ή 3♣ με το 4φυλλο ♣.
Η αγορά 2♠ σε δεύτερο χρόνο δείχνει ένα χέρι με 5φυλλη πίκα όπως τα παρακάτω:
♠ QJxxx ♥ Jx ♦ xxx ♣ 8xx ή ♠ QJxxx ♥ Jx ♦ 8xxx ♣ xx
Τέλος ο Νότος με το δεύτερο του Dbl σε θέση reopening αναμένει μια αγορά από τον συμπαίκτη
στα μη αγορασθέντα χρώματα και σιωπηρά το μη αγορασθέν μαζέρ.
Η διαδικασία της διαδοχικής αγοράς των 4φυλλων είναι λάθος για τον εξής λόγο:
Παράδειγμα
xxx
Qxxx
Qxxx
xx
A7
AKxx
AKJx
xxx

Δ

Β
[Pass]
1♠ [Pass]
Pass [ 2♦ ]

Α
1♣
2♣
Pass

Ν
[Dbl]
[Dbl]
[???]

Σ’ αυτή τη θέση ο Νότος το πολύ να αγοράσει 3♦. Το 4♥ φαντάζει αδιανόητο.
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