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 Ir noslēdzies 2012.gads. Šis gads bija labs!  

 

 Pirmkārt, Bridžs Latvijā ieraudzīja dienas gaismu un „noturējās virs 

ūdens”. Mēs vēl neesam sasnieguši savu mērķi un joprojām esam elektroniski, taču 

nezaudējam cerību pēc gada vai diviem kļūt taustāmiem.  

 

 Otrkārt, bridžs pamazām nostiprina savas pozīcijas un sāk audzēt 

muskuļus - mēs esam skolās, augstskolās, esam bijuši televīzijā, mēs spējam 

organizēt labus turnīrus un drīz sasniegsim arī augstus rezultātus!  

 

 Treškārt, ir zināmi pirmie šī gada uzvarētāji. Līga Brikmane un Jānis 

Bendiks ir kļuvuši par 2012.gada titāniem, savukārt labākais TILTa problēmu 

risinātājs no lasītāju vidus ir Alfrēds Maļinskis, kurš sīvā cīņā apsteidza Imantu 

Bendiku. Redakcija aicina visus lasītājus piedalīties TILTA problēmu risināšanā, 

sūtot savas atbildes uz bridzs.latvija@gmail.com. Sākot ar šo numuru mēs 

apbalvosim katra numura labāko risinātāju – balvā K.Martensa grāmata! Savukārt 

Alfrēds Maļinskis saņem Eric Rodwell grāmatu „The Rodwell files”.  

 

 
 

 Bridžs Latvijā kolektīvs novēl visiem Latvijas bridžistiem laimīgu, 

panākumiem bagātu 2013.gadu!  

mailto:bridzs.latvija@gmail.com
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Latvijas turnīru hronika 
 

Latvijas tūres fināls (20.10.) 

1.vieta Bruno Rubenis – Uģis Jansons 

2.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 

3.vieta Gints Vilnis – Ivars Bebrišs 
 

Dobeles prāta spēles (03.11.) 

1.vieta Līga Beķere – Pēteris Bethers 

2.vieta Natālija Vekša – Bruno Rubenis 

3.vieta Uldis Bethers – Juris Balašovs 
 

Druvas dūža Ievadnieks (09.11.) 

1.vieta Kārlis Rubins – Mārtiņš Lorencs 

2.vieta Artūrs Ilziņš – Ivars Ilziņš 

3.vieta Kārlis Liepiņš – Jānis Ratnieks 
 

Druvas dūža Naktinieks (09.11.) 

1.vieta Bruno Rubenis – Nauris Ārmanis 

2.vieta Jānis Neimanis – Uģis Jansons 

3.vieta Lauris Lauks – Jānis Ratnieks 
 

Druvas dūža nacionālo izlašu komandu turnīrs (09.11.) 

1.vieta Somija 

2.vieta Latvija U-20 (A.Zālītis, G.Freimanis, J.Ilziņš, G.Dreimanis) 

3.vieta Latvija U-25 (J.Cīmiņš, L.Vegners, N.Pelsis, R.Fridrihsons) 
 

Druvas dūža Pāru turnīrs (10.11.) 

1.vieta J. Grandstrom – L.Orkoneva (Somija) 

6.vieta Nauris Pelsis – Rihards Fridrihsons 
 

Druvas dūža komandu turnīrs (11.11.) 

1.vieta Somija 

2.vieta Juniors LV (J.Cīmiņš, L.Vegners, N.Pelsis, R.Fridrihsons) 

3.vieta RSP (A.Zālītis, E.Stepiņa, V.Iļdeikins, G.Dreimanis) 
 

Latvijas jaukto pāru čempionāts (24.11.) 

1.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 

2.vieta Līga Brikmane – Jānis Bendiks 

3.vieta I.Pibeleht – M.Karpov (Igaunija) 
 

Latvijas pāru čempionāts (15.-16.12.) 

1.vieta Uģis Jansons – Andris Smilgājs 

2.vieta Mārtiņš Lorencs – Jānis Bethers 

3.vieta Maija Romanovska – Kārlis Rubins 
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Ārvalstu turnīru hronika 
 

Viļņas pāru turnīrs (27.10.) 

1.vieta A.Kowalski – J.Russyan (Polija) 59,5 % 

8.vieta Aigars Ģērmanis – Ivars Rubenis 56,5 % 

 

Viļņas komandu turnīrs (26.-28.10.) 

1.vieta ERA (Lietuva / Polija) 

4.vieta Oceans 4 (N.Vekša, B.Rubenis, J.Ozols, J.Mauriņš) 

   

Krievijas pāru čempionāts (2.-5.11.) 

1.vieta A.Zaicevs – E.Rudakovs (Krievija) 56,5 % 

2.vieta Edīte Klīdzēja – Dmitrijs Prohorovs (Latvija / Krievija) 56,1 % 

 

Igaunijas GP fināls (17.-18.11.) 

1.vieta V.Kurig – O.Oja (Igaunija) 56,2 % 

2.vieta Jeļena Alfejeva – Marko Tenn (Latvija / Igaunija) 55,9 % 

 

Valgas jaungada turnīrs (26.12.) 

1.vieta A.Hutt – R.Kurusk (Igaunija) 59,3 % 

2.vieta Juris Balašovs – Uldis Bethers 58,7 % 

 
Nākamo turnīru kalendārs (janvāris-marts, 2013) 

5.-6.01 Tartu Jaungada Turnīrs Tartu (Igaunija) www.bridge.ee  

11.01 
Latvijas U-20 

čempionāts 
Ogre www.bridge.lv  

12.-13.01 TGRs Auction pairs Londona (Anglija) http://www.tgrsbridge.com  

19.-20.01 
Bergenas meistar 

turnīrs 

Bergena 

(Norvēģija) 
http://www.storturneringen.no  

19.-20.01 
Igaunijas pāru 

čempionāts 
Tallina (Igaunija) www.bridge.ee  

24.-27.01 Islandes festivāls 
Reikjavīka 

(Islande) 
www.bridge.is  

25.-27.01 
Latvijas Tūres 1.posms 

un KKK 
Saldus www.bridge.lv  

1.-3.02 Barcelona Open Barselona (Spānija) http://www.bridge.cat  

09.-10.02 LKČ, atlase uz A līgu Rīga www.bridge.lv  

22.-24.02 Slava cup Maskava (Krievija) www.slavacup.ru  

23.02 IMP čempionāts  Mārupe www.bridge.lv  

29.-10.03 LKČ. A līgas 1.posms Rīga www.bridge.lv  

23.03 Latvijas Tūres 3.posms Ogre www.bridge.lv  

14.-24.03 ASV čempionāts St.Louis (ASV) www.acbl.org  

28.-31.03 Easter Bridge Īveskile (Somija) http://www.jklbridge.fi  

  

http://www.bridge.ee/
http://www.bridge.lv/
http://www.tgrsbridge.com/
http://www.storturneringen.no/
http://www.bridge.ee/
http://www.bridge.is/
http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.cat/
http://www.bridge.lv/
http://www.slavacup.ru/
http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.lv/
http://www.acbl.org/
http://www.jklbridge.fi/
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Kaujas Laukā – Cavendish Invitational pairs 

 

Monako – otra mazākā valsts pasaulē – gada 

laikā ir kļuvusi par bridža lielvalsti. Jauni talanti, laba 

apmācība, varbūt veiksme? Nē. Daudz, pat ļoti daudz eiro, 

labs lobijs un karalisks atbalsts, pieplusojot divus labākos 

itāļus, divus labākos norvēģus, labu francūzi un šveicieti, 

kas to visu apmaksā – tā ir formula, kas nepieciešama 

labas komandas izveidošanai. Līdz ar naudu parādās arī 

tituli un stipri turnīri – šogad pasaules naudīgākais turnīrs 

– Cavendish Invitational pairs – notika Monako. Izveidots   
1975.gadā, tas daudzus gadus notika Ņujorkā, vēlāk tika pārcelts uz Las Vegasu, 

bet šogad pirmo reizi notika Eiropā.  

 

Turnīru varētu nosaukt par zirgu skriešanas sacīkstēm. Ir daudz dažādu 

zirgu – bridžistu, kas skrien pakaļ lielajam eiro burkānam. Ir vairāki žokeji (paši 

arī skrien), kuri ir sanākuši vienā vietā, lai uzliktu uz zirdziņiem. Noteikumi ir 

vienkārši – zirdziņiem pašiem ir jāsamaksā par skriešanu un jāuzliek uz sevi, ja 

neviens žokejs neuzliek. Ja kāds zirgu nopērk, tad tam ir tiesības atpirkt daļu no 

sevis 10 – 40 % apmērā.  

 

Izsole, kas notika dienu pirms sacensībām, norisinājās ļoti skaistā vietā ar 

skatu uz līci un vecpilsētu. Dzestrs Vidusjūras gaiss un smuki kopts parks rosināja 

apetīti, taču restorāna kvalitāte stipri pārsteidza: rīsu putra (it kā risoto) un ķilaviņa 

(zivs bija nosaukta arī kaut kādā svešvārdā) – zirdziņu barība pirms lielā skrējiena 

– kvalitātē atpalika no skolas ēdnīcas piedāvājuma. Jāatzīst, ka saldais bija labs! 

 

Maija un es jau iepriekš esam piedalījušies turnīros ar izsoli un mums bija 

savs žokejs, tāpēc bez lieka uztraukuma pasīvi piedalījāmies procesā. Izsole paliks 

atmiņā ar divām lietām. Pirmkārt, Zia šarms un harizma, vadot izsoli. Ja Versače 

kādu pirka, tad viņš teica, ka tā ir mafijas nauda, ja Eidi – tad libāņu, ja Grue – tad 

ebreju. Labi, ka neviens neteica, ka Zia pats tirgojas ar talibu naudu. Bez viņa 

vadīšanas process izgāztos. Labs humors un laba zirgu lielīšana – kas, kur, ko 

izskrējis, pat zināja, kā skrien Baltijas zirgi! Otrkārt, Gladiša solīšanas stils. 

Līdzīgi kā „Divpadsmit krēslos”, viņš lieliski zināja, kad veikt likmi. Kad par 

Fantoni un Nunes solīšana lēnām bija aizgājusi līdz ~ EUR 25’000, „Benders” 

pacēla roku ar lauzītu vārdu „forķī”. Klusums, un zirgi viņa. Līdzīgi tika nopirkts 

Smirnovs ar Piekareku. Romanovska un Rubins no visa staļļa bija vislētākie.  

 

Pats turnīrs bija noorganizēts labi. Arī spēles līmenis bija labs. Arī mūsu. 

Muļķīgi pēc kaujas mētāties ar kulakiem, taču spēlējām labāk, kā parāda skaitļi. 

Ceturtā kvalifikācijas sesija bija viena no visneveiksmīgākajām, kāda mums ir 

bijusi. Protams, bija arī kļūdas un nepareizi lēmumi, tomēr uzskatu, ka noskrējām 

labi. Bez burkāniem, bet ar pārliecību, ka nākamajā reizē tie būs!  
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Pirmās sesijas 17.sadalījumā tikāmies pret Gladišu – Krasnoseļski: 

N E S W 

Romanovska Krasnoseļskis Rubins Gladišs 

pass 2♠ (5♠ un 4+m) kontra 4♠ 

kontra pass 5NT pass 

6 pass 6♦ pass 

6♥ Visi pass   

 

Pirmkārt, jāatzīmē Krasnoseļska atklājums. Pāris spēlē tādu stilu, ka bieži 

pretinieks tiek apmētāts, pirms tas paspēj kaut ko izdarīt. Šoreiz man bija tik 

stipras kārtis, ka pēc Maijas kontras man prātā bija tikai divas domas: kā nepalaist 

garām septiņus; ko darīt, ja Gladišs mani pārsolīs. Septiņus es atmetu, jo pēc 

tādām solīšanām parasti kaut kas slikti ir sadalījies, pie tam Maija ir pēc pasa, var 

solīt nedaudz „jestrāk”. Gladišs uz sešiem vēl kaut kādu brīdi padomāja, bet 

laikam sajuta, ka bez kontras sešus viņam neviens neļaus spēlēt. 

 

Otrkārt, šis sadalījums, kā arī virkne citu, tika daudz apspriests saistībā ar 

netīru / nelegālu spēli. Baumo daudz un dažādi, bet solīšana, kāda bija pie 

Gromova galda, ir diezgan aizdomīga:  
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N E S W 

Švarcs Gromovs Fišers Dubiņins 

pass pass 2♣ (FG) 2♠ 

pass (4+hcp) 4♠ pass* pass 

kontra (soda) pass 5NT pass 

6♣ pass 6♥ Visi pass 

 

Pēc tam, kad partneris ir nopasējis kā atklājējs un solījis soda kontru uz 

4♠, Fišera solījums 5NT liekas dīvains. Vēl dīvaināks liekas viņa solījums 6♥, 

kuru pēc tādas solīšanas var interpretēt kā ļoti stipru vienmasta invitu uz septiņiem. 

Protams, partneris ar KJ trumpjos, tādu invitu nepieņem... Pēc līdzīgas Dubiņina 

replikas Fišers ar Švarcu burtiski uzsprāga... 

 

Otrās sesijas vidū nokļuvām līdz vieniem no turnīra favorītiem: Fantoni – 

Nunes. Sadalījums Nr.13, visi zonā: 

 

 
 

N E S W 

Fantoni Romanovska Nunes Rubins 

pass 2 pass 3♠ 

pass pass kontra (izsaucoša) Visi pass 
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 Pēc Maijas atklājuma 2♠ es, vadoties no laba atbalsta pīķos, nolēmu 

piebloķēt pretinieku. Nunes kontra tika paskaidrota kā izsaucoša, Fantoni pass 

likās nedaudz savāds. Iespējams, viņš domāja, ka partnera kontra apsola arī 

opozīciju pīķos, iespējams, pieņēma, ka paņemt 5 stiķus būs vieglāk kā 10 kāravos 

vai ercenos. Mani pārsteidza tas, ka, pat ja partnerim ir tik labas kārtis kā tagad, 

tad pie mūsu asāka sadalījuma 3♠ tiks izspēlēti, un uz IMPiem tas ir ļoti liels 

zaudējums.  

 

 Pirmo dienu pabeidzām labi: sesijas beigās tika vinnēts reti sastopams  

kontrakts 1♠, uzlikts augšējs šlemiks pēc augstas pretinieku bloķēšanas, vinnēts 

sarežģīts geims pēc pretinieku solīšanas un labas aizsardzības. Vienīgi Zaleski-

Bompis izbojāja vakaru, pēdējā kārtā uzliekot 7♣ aizsardzību pret mūsu 

zonālajiem 6♥. Rezultātā neliels pluss pēc pirmās spēļu dienas. 

 

Trešā sesija sākās labi. Paši spēlējām labi, un arī veiksme pūta burās. 

Taču neilgi pirms beigām Helgemo-Helness viesulis mūs atpūta atpakaļ krastā. 

19.sadalījumā pretinieku augsta bloķēšana neļāva apmainīties ar informāciju: 
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N E S W 

Helness Romanovska Helgemo Rubins 

  pass 1♣ (16+) 

4♦! kontra (izsaucoša) 5♦ 5♥ 

Visi pass    

 

Helnesa 4♦ solījums nezonā pret zonu izrādījās uzvarošs. Es varēju 

nopasēt uz 5♦, radot forsējošu situāciju, taču tad mēs izglābtu tikai dažus impus, jo 

piecus kāravus kontrā varam iegāzt bez četriem. Sešus mēs vairs nevarējām uzlikt, 

jo tā būtu minēšana, ko augstos līmeņos cenšamies nepielietot. Taču neuzliktais 

šlemiks nebija pats dārgākais, kas notika ar mums: pēc šī sadalījuma pazuda 

pārliecība par saviem spēkiem un sākās kļūdas un neveiksmes – izlaists geims, 

nevinnēts daļējs kontrakts, pretinieks sāk agresīvi kontrēt mūsu zonālos geimus un 

knapi, knapi gāž bez viena. Lavīna, kas turpinājās ceturtajā sesijā, mums šoreiz 

vairs nebija apturama. Ja pēc trešās sesijas mēs saglabājām cerīgo +401 IMPu un 

21.vietu, tad deviņi neveiksmīgi sadalījumi un vairākas kļūdas ceturtajā sesijā mūs 

nometa uz pirmo vietu C grupā. Sesiju kopumā var raksturot sadalījums Nr.12: 
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N E S W 

Diamonds Romanovska Platniks Rubins 

   2♥ 

pass 2♠ (relejs) 3♣! 4♦ (renonss) 

pass 4NT* pass 5♥ (2A no 5) 

pass 6♥ Visi pass  

 

Labs šlems, kura vienīgā problēma ir trumpju sadalījums 4-0. Pat pie šī 

trumpju sadalījuma var vinnēt, ja nav krusta uzbrukuma. Pat ja ir krusta 

uzbrukums, tad var vinnēt,  ja N ir tikai viens krusts... 

 

Pēdējā diena uzausa blāvi. Netikšana B finālā deva cerības tikt pie 

burkāniem (A un B finālā ir carry-over, savukārt C fināls tiek spēlēts no nulles), 

taču spēle turpinājās kā iepriekšējās dienas vakarā. Jau pirmajā sadalījumā Gladišs 

ar Krasnoseļski mūs apspēlēja (viņi to turpināja darīt ar visiem saviem 

pretiniekiem), savukārt mēs kā priedītes liecāmies jūras krastā... Atsevišķi labi 

nospēlēti sadalījumi tika aizēnoti ar pretinieku drošu un veiksmīgu spēli. Gala 

rezultātā klibs finišs, pelavas un pārdomas, kad nākamā lielvalsts – Vatikāns – 

parādīsies uz bridža skatuves.  

 

 

 
Maija Romanovska blakus spēles vietai, fotogrāfijas aizmugurē Montekarlo 

galvenais kazino. 
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Starp sesijām – „Vienmēr liec figūru uz figūru”-vai tiešām? 

 

Tas, ko piedāvāšu Jūsu uzmanībai šodien,   

kādam var likties garlaicīgi un nevajadzīgi. Spēle 

aizsardzībā var šķist garlaicīga, piņķerīga un tāpat pilnīgi 

bezcerīga, jo, ja ne pats, tad partneris diezgan droši kaut 

ko salaidīs grīstē. Šādai attieksmei ir vairāki iemesli. 

Pirmkārt, aizsargājoties Jums parasti ir vājas kārtis un 

pasēšana solīšanas laikā ir nogarlaikojusi pašsajūtu. 

Otrkārt, sliktās atmiņas par neveiksmēm iepriekšējos 

sadalījumos dod sliktu priekšnojautu par šī sadalījuma  
iznākumu. Treškārt, jāpatērē daudz enerģijas, mēģinot kaut ko sakarīgu izdomāt, 

bet beigās tāpat viss izrādās veltīgi un oponenti aiziet lepni par savu lielisko 

ierakstu un vienīgais, kas ienāk prātā, ir „kāpēc šīs kārtis neatnāca mums”. Ir 

spēlētāji, kas cīnās ar šo nevēlēšanos spēlēt aizsardzībā, atrodot iespēju pārsolīt 

pretiniekus gandrīz katrā sadalījumā. Reizēm tas atnes rezultātu, bet reizēm arī 

nē. Bet, pat ja neatnes, vienmēr var novelt visu uz veiksmes trūkumu. 

 

 Man personīgi spēle aizsardzībā šķiet ļoti baudāma bridža sastāvdaļa, jo 

visspilgtāk parāda pāra savstarpējo sadarbību, attīsta analītiskās spējas un 

domāšanu. Un vēlāk, apspriežot turnīra veiksmes, ir daudz patīkamāk atcerēties 

kaut ko kopīgi paveiktu, nevis pacelt savu pašapziņu ar kādu solo gājienu.  

 

 Lai uzlabotu pašsajūtu spēlējot aizsardzībā, mēģināsim apskatīt dažas 

vienkāršas lietas, kas kādreiz varētu dot Jums kādu lieku stiķi, kādu iegāztu 

kontraktu, kādu uzvarētu maču vai pat turnīru. Apskatīsim dažas tipiskākās 

situācijas, kas var gadīties gandrīz katrā turnīrā. Vai esat dzirdējuši tādu bridža 

aksiomu „Vienmēr lieciet figūru uz figūru”? Paskatīsimies, kā tas darbojas dzīvē.  

 

Pretinieks spēlē kontraktu un galdā redzat AQ976, Jums rokās K42, un no 

rokas izspēlētājs iet ar kalpu. Ja tagad neuzliksiet kungu, tad izspēlētājs uzliks 

mazo un nākošajā gājienā izies vēlreiz un uzliks dāmu, paņemot 5 stiķus un 

partneris ar 1083 paliks bez stiķa. Otrs piemērs – pretinieks spēlē 3NT pēc 

solīšanas 1NT-2♣(Steimans)-2♦(nav mažora četrinieku)-3NT un partneris iet ar ♠2 

(mēs lietosim klasiskos gājienus ar ceturto no augšas) un uz galda parādās pīķu 

kombinācija Q84, bet Jums ir K1063. Izspēlētājs no galda liek dāmu un, ja Jūs 

neliksiet kungu, tad šis stiķis jau piederēs oponentam, toties kunga likšana dod 

iespēju paņemt 3 vai 4 stiķus šajā mastā, ja izspēlētājam ir A5, vai 75 rokā. Tik 

tālu viss ir vienkārši un diez vai vispār būtu vērts pie tā visa uzkavēties, ja šai 

monētai nebūtu arī otra puse – situācijas, kad savas figūras ir jātaupa, nevis jātērē. 

Pamainīsim situāciju. Tā pati solīšana, bet partneris šoreiz iet ar ♠8 (no tukšiem 

mastiem ejam ar lielām kārtīm) un galdā ir sekojošas kārtis - Q103, bet Jums 

K964. No galda liek dāmu un ko darīt tagad? Gājiens ar 8 nav ceturtais no augšas 

un tas nozīmē, ka figūru šajā mastā partnerim nav. Ja izspēlētājam rokā ir AJ2, ir 

vienalga, ko darīt, bet ja nu tikai AJ, tad, neliekot kungu, izspēlētājam vēl arvien ir 

tikai 2 stiķi, bet nākamie 2 būs mums.  



12 

 

 

Vēl viens piemērs. Galdā Jūs redzat kombināciju QJ9, bet Jums ir K64. 

No galda iet ar Q –  ko darīt – sist vai nesist? Jūs liekat kungu, jo tā taču mācīja, 

izspēlētājs liek dūzi un izgriež partnera desmitnieku nākamajā gājienā, bet ja nu to 

kungu Jūs neuzliksiet, vairāk kā 2 stiķi izspēlētājam nesanāks.  

 

Kā tad tikt skaidrībā – likt vai nelikt tās figūras? Katrā pozīcijā jātiek 

skaidrībā, kādu pozitīvu vai negatīvu iznākumu dod tā vai cita spēle, un visi tā 

sauktie „likumi” ir tikai palīgi situāciju atpazīšanā, nevis rīkojumi darbībai. Bet 

šoreiz var redzēt dažas līdzības. Gadījumos, kad sist figūru bija pareizi, tā bija 

vienīgā, bet gadījumos kad sist bija nepareizi - tajā pašā rokā bija vairākas 

figūras tajā mastā.  

 

Paskatīsimies vēl vienu piemēru. Atkal tā pati solīšana un partneris iet ar 

♠4, galdā ir J106, bet Jums Q85. Tā kā mēs neredzam ne 2, ne 3 pīķos, pastāv 

diezgan liela varbūtība, ka partnerim ir piecas kārtis un tajās ir figūra: dūzis vai 

kungs. Un ko tad tagad darīt, sist no galda uzlikto kalpu, vai nē? Vispirms, 

protams, ir jāatbild sev pašam uz jautājumu, vai partnerim var būt abas figūras šajā 

mastā, bet pašreiz atliksim šo dedukciju un padomāsim ko varam izdarīt labu 

gadījumā, ja figūra ir viena. Ja partnerim ir tikai 4 pīķi ar figūru, tam, ko tagad 

darīsim, nav nekādas nozīmes – 2 stiķi izspēlētājam garantēti. Ja partnerim ir 

piektais kungs, tad arī nekas labs mūs negaida, jo mūsu dāmu izspēlētājs nositīs ar 

dūzi un ♠10 galdā nodrošinās vēl vienu aizturi un stiķi šajā mastā. Tad par ko mēs 

te vispār runājam? Iedomāsimies, ka partnerim ir piektais dūzis pīķos. Tagad 

situācija mainās. Ja uzliksim dāmu, tad paliks tā pati situācija, kad desmitnieks 

galdā būs vēl viens stiķis, bet ja nu nelikt to figūru? Pirmo stiķi paņems tas pats 

kalps, bet nākamajā gājienā partneris noraus dūzi un izspēlētāja kungs, kas būs 

palicis uz to brīdi singlais, nokritīs un Jums būs 4 stiķi vai sliktākā gadījumā 2, bet 

izspēlētājam tikai 1. Un atkal varam redzēt situāciju, kurā pareizāk bija nesist 2 

figūras galdā. Vēl viena nianse par šo situāciju – arī partnerim ir jābūt 

informētam, ka tas, ka dāma neparādās pirmajā gājienā, vēl nenozīmē, ka dāmas 

Jums nav. Un vēl viens padoms, kas tieši neattiecas uz galveno tēmu. Kādu kārti 

likt gadījumos, kad Jūs nepārsitat galda kārti. Pastāv viedoklis, ka vērtīgs ir 

pārsitiens tikai ar 9 vai vecāku kārti, ja nu šādas iespējas Jums nav – rādiet 

skaitu. Partnerim tas diezgan bieži dos vajadzīgu informāciju un palīdzēs 

noorientēties situācijā. Pie mums lielākā daļa signalizē nepāra skaitu, liekot lielāko 

no mazām kārtīm, tātad no Q85 liekam astotnieku. 

 

Nākamā situāciju grupa, kas prasa pareizu apiešanos ar figūrām, ir brīžos, 

kad izspēlētājam jāatspēlē masts A765 pret J102 vai līdzīgi. Vislabāk izspēlētājs 

vēlētos, lai šajā mastā būt jāiet Jums, bet, tā kā Jūs ar partneri neesat noskaņoti 

sadarboties ar izspēlētāju, agri vai vēlu izspēlētājam tur būs jāiet pašam. Lai 

paņemtu 2 stiķus un atdotu tikai vienu, izspēlētājam ir jāuzmin, kuram no 

aizsargiem ir Qx vai Kx, vai arī jāuzmin singlā figūra. Bet, ja nu Jums ar partneri 

sadalījums ir 3-3, tad nekāds legāls izspēles veids nebūs efektīvs, ja vien Jūs 

spēsiet atturēties no figūras uzlikšanas uz gājienu ar kalpu. Protams, ka nākamajā 
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gājienā desmitnieku nosist vajadzēs. Un atkal redzam zināmu līdzību: sitam 

vienīgo galda figūru, bet atturamies no 2 figūru pārsišanas. 

 

Viena no tipiskākajām situācijām, kad var apsvērt figūras nelikšanu 

pirmajā stiķī, ir gadījumos, kad izspēlētājam būs jāmin, ko darīt tālāk. Apskatīsim 

šādu gadījumu. Kontrakts 4♥, rokā ir nezināmi 5 erceni, galdā QJ9, bet Jums K32. 

Izspēlētājs iet no galda ar dāmu. Ja viņam rokā ir A10xxx, tad nav cerību paņemt 

stiķi, bet, ja desmitnieks ir partnerim, tad mums ir cerības, ka izspēlētājs 

neuzminēs! Nesit dāmu, partneris liks mazu un izspēlētajam tagad ir jāmin, vai 

Tev ir K32 vai K2. Protams, ka izspēlētājs var tikt galā ar šo situāciju, izejot ar 

kalpu, bet viņš nevar būt par 100% pārliecināts, cik Jums ir ercenu, un laiku pa 

laikam kļūdīsies, kas Jums arī ir vajadzīgs. 

 

Vēl viens, varbūt pavisam banāls, iemesls nelikt figūru uz figūru ir 

gadījumos, kad Jūsu figūrai klāt ir vairākas mazas kārtis un to līdz galam nemaz 

nevar izgriezt. Piemēram, izspēlētājs spēlē ercenu kontraktu uz fita AK7 pret 

J10986. Jūsu Q543 ir griezienā, bet sist kalpu diez vai būtu prātīgi, jo vairāk par 

vienu griezienu izdarīt tāpat nevar un ar lielāko iespējamību beigās dāma tomēr 

dabūs stiķi (veicināšanas balva lasītājam, kas atsūtīs pareizo atbildi – kā sauc 

manevru, kad šāda dāma tomēr stiķi neņem, lielmeistarus lūdzu nepieteikties). 

 

Un vēl viens piemērs par tēmu neliec figūru uz figūru tiešā veidā attiecas 

uz trumpju mastu. Pietiekoši bieži solīšana saka priekšā, ka trumpju gājiens varētu 

būt noderīgs. Reizēm gadās, ka trumpju gājiens atklāj Jūsu trumpju figūru vai 

vecāko kāršu lokalizāciju. Vai ir iemesls dusmām vai panīkumam? Nebūt ne, ja 

vien šīs figūras neparādīsies uz galda pirmajā stiķī. Jums nekad nav zināms, kas 

tieši nākamajos stiķos ir jāizdara izspēlētājam, bet ir pavisam droši zināms, ka 

tikmēr, kamēr šī figūra vēl būs Jūsu rokā, tā ir reāls drauds izspēlētājam un var 

paņemt stiķi. Lūk, pavisam reāls piemērs no diezgan pasena turnīra Dobelē. Tiek 

spēlēti 6♦ pēc solīšanas, kur izspēlētājs ir parādījis vismaz 3 kāravus, bet galdā būs 

kāravu un ercenu divmastnieks. Šajā solīšanā gājiens trumpjos liekas loģisks un, tā 

kā pie gājiena ir tikai 1 kāravs, ar to arī tiek iziets. Tātad ♦9 un galdā parādās 

J108632 un arī ercenu masts, kuru pašreiz neapskatīsim. No galda liek desmitnieku 

un aizsargs ar Q75 uzlika figūru uz figūru, kas arī bija aizsardzības beigas. Varbūt 

drusku aiz nolemtības vai dusmām uz partneri, kas tik nelietīgi atklājis Jūsu 

trumpja stiķi, tomēr arī šajā gadījumā atturība no figūru bezjēdzīgas tērēšanas būtu 

izglābusi ļoti labu rezultātu, jo, lai vinnētu kontraktu, izspēlētājam ir jānosit 

vismaz viens ercens un sanāks to sist ar dūzi vai kungu un kārava dāma paņems 

vajadzīgo stiķi. 

 

Lai nerastos iespaids, ka vispār nekad nav jāliek figūra uz figūru, ja tādas 

galdā ir vairākas, pateikšu sekojošo – bridžā nav absolūtu un nepārsūdzamu 

likumu, kurus tikai atliek iemācīties un uzvaras velsies kā sniega lavīna. Katrā 

atsevišķā situācijā jārīkojas atbilstoši tekošajai situācijai, informācijai, ko sniedz 

solīšana, pirmais gājiens, partnera signāli vai izvēlētais izspēlēs plāns. Teiksim, ir 

izveidojusies situācija, kad Jums nekavējoties ir jāiziet kādā mastā, citādi tie stiķi 
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var pazust. Izspēlētājs iet no galda mastā, kur viņam ir QJ107, bet Jums tur ir K32, 

citu figūru Jums nav un citas iespējas nonākt pie gājiena arī nav. Ja partnerim ir 

dūzis šajā mastā, tad varbūt to kungu var nelikt un paņemt nākošo stiķi, ja 

izspēlētājam nav singlets un otras iespējās var arī nebūt. Bet ja nu partnerim ir 

dūzis, tad arī pirmajā stiķī kungs būs vecākais un būs iespēja izdarīt tik svarīgo 

gājienu. Vai pamanījāt atšķirību? Šajā gadījumā Jūs nelikāt figūru uz figūru, lai 

iegūtu stiķi uz citām kārtīm, Jūs vienkārši nodrošinājāt sev iespēju dabūt gājienu 

un iziet pareizā mastā. 

 

Spēle aizsardzībā var būt ļoti interesanta un baudāma, ja vien to neuztver 

kā neciešamas zobu sāpes, kas jāpārcieš, lai tiktu pie spēlēšanas. Šeit es centos 

apskatīt tikai ļoti mazu daļiņu no tās. Ja bija neinteresanti, centīsimies meklēt 

aizraujošākus tematus, ja interesanti, lūkosim turpināt kādā no nākošajiem 

numuriem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titānu cīņas North roka (South kārtis ir dotas 25. lapā). 

 

Sadalījumi ir ņemti no turnīru pieredzes, solīšana ir tāda pati, kāda ir 

bijusi pie galda. Šos sadalījumus savā starpā solīs Latvijas vadošie spēlētāji, viņu 

veikums ir novērtējams nākamajā numurā. Titānu cīņu uzvarētājs iekļūs gada 

finālā, kas norisināsies rudens numurā, gada labākais pāris iekļūs Super finālā, kur 

viņus sagaida cīņa pret 2012.gada uzvarētājiem Līgu Brikmani un Jāni Bendiku. 

 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max North 

1, Dala N, Visi nezonā ♠ A986, ♥ QJ65, ♦ A10, ♣ QJ9 

2, Dala E, NS zonā ♠ Q84, ♥ A98743, ♦ K, ♣ AKJ 

3, Dalītājs S, EW zonā, 

W atklāj 1♥, E sola 2♦ (nat, NF) 
♠ A8763, ♥ Q63, ♦ J6, ♣ KQ3 

4, Dala W, Visi zonā ♠ 6, ♥ AKQ873, ♦ A964, ♣ 96 

5, Dala N, NS zonā, 

E sola ercenus, W fito 
♠ 83, ♥ K94, ♦ AK62, ♣ AQ75 

6, Dala E, EW zonā ♠ K762, ♥ 102, ♦ 1074, ♣ K1063 

7, Dala S, zonā visi, 

W atklājas ar 1♠ 
♠ 108, ♥ AK764, ♦ KQJ2, ♣ Q10 

8, Dala W, Visi nezonā, 

W iesola ercenus, E sola 3♥ 
♠ A94, ♥ 6, ♦ AJ43, ♣ KJ542 
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IZSPĒLES UZDEVUMI 

 

1. 

 

 North  

   

 ♠ 9765  

 ♥ K1096  

 ♦ A7  

 ♣ 876  

   

   

 South  

   

 ♠ A10  

 ♥ AQ875  

 ♦ K1096  

 ♣ 54  

 

Solīšana: 

 

S W N E 

   1♣ 

1♥ kontra* 2♦** pass 

3♦ pass 4♥ Visi P 

 

* negatīvā kontra, apsola 4♠; 

** labs pacēlums ar ercenu fitu 

 

Pirmais gājiens: ♣K – 6 – 2 – 4  

Otrais gājiens: ♣10 – 7 – A – 5 

Trešais gājiens: ♣J – ?  

 

Sastādi izspēles plānu! 

 

2. 

 

 North  

   

 ♠ K863  

 ♥ Q82         

 ♦ A9  

 ♣ AQ108  

   

   

 South  

   

 ♠ AQ109754  

 ♥ A63  

 ♦ 5  

 ♣ 94  

 

Solīšana: 

 

N E S W 

 pass 1♠ pass 

2NT* pass 3♠* pass 

4♣* pass 4♥* pass 

4NT* pass 5♠* pass 

6♠ Visi P   

 

Pēc partnera forsējoša solījuma ar fitu, 

Tu parādīji ekstras, kārava īsumu, 

ercena kjubidu, divus dūžus un ♠Q bez 

papildus kungiem. 

 

Pirmais gājiens: ♦Q 

 

Sastādi izspēles plānu! 
 

 

 

 

Atrisinājumi 31.lapā 
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Padomi iesācējiem – izsaucošā kontra un atbildes uz to 

 

Solījuma „kontra” primārā nozīme ir sodīt 

pretinieku – aizsargi netic, ka izspēlētājs realizēs savu 

kontraktu, kontrē un palielina prēmiju par katru sagāzto 

stiķi. Zema līmeņa soda kontras lietošana ir neefektīva, jo 

reti Tev būs tādas kārtis, ar kurām varēsi sodīt pretinieka 

zema līmeņa solījumus, it sevišķi naturālus atklājumus. 

Tāpēc laika gaitā radās „izsaucošā” kontra – solījums, kas 

parāda atklājuma spēku un atbalstu visos atlikušajos 

mastos. Klasisks, ideāls izsaucošās kontras sadalījums ir 

4441 ar singletu pretinieka mastā. 

 

 

Ir nepieciešams zināt atbildes uz partnera izsaucošo kontru. Sākumā 

pameklē mažora kontraktu. Netrumpes kontrakts ir otrajā vietā. Ja neviena no šīm 

iespējām nav laba izvēle, tad Tu vari sameklēt minora mastu. 

 

Apskatīsim šādu solīšanas piemēru: 

LHO Partneris RHO Tu 

1♦ kontra pass ? 

 

Partneris prasa, lai Tu kaut ko nosoli, apraksti savas kārtis! Kā Tu atbildēsi? 

 

0-8 figūrpunkti, piemēram: 

 

 

Soli savu tuvāko naturālo mastu, šajā 

gadījumā 1♠. Tev ir paveicies, ka ir 

tādas kārtis, bet tās nav tik stipras, lai 

solītu kaut ko augstāk par pirmo 

līmeni. Pat, ja Tev nebūtu ♠K, Tavs 

pareizais solījums būtu 1♠, jo 

partneris lūdz Tevi atbildēt uz viņa 

izsaucošo kontru. 

7-10 figūrpunkti un salīdzinoši 

vienmērīgs sadalījums, piemēram: 

 

 

Soli 1NT. Tas parāda vienmērīgas 

„pus pozitīvas” kārtis. Svarīgi ir 

vienoties ar partneri, vai 1NT 

solījumā var būt mažora četrinieki un 

vai tas apsola aizturi pretinieka 

mastā! 

9-11 figūrpunkti vai arī 8 figūrpunkti un 

labs sadalījums, piemēram: 

 

 

Soli 2♥. Tavas kārtis ir pārāk stipras 

solījumam 1♥! Tavs solījums parādīs 

invitējošas kārtis, uz ko partneris var 

nopasēt ar minimumu vai izdarīt vēl 

vienu solījumu, ja viņam ir papildus 

vērtības. 
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11-12 figūrpunkti un vismaz viena aizture 

pretinieka mastā, piemēram: 

 

 

Soli 2NT! Šīs kārtis ir pārāk stipras 

solījumam 1NT un Tev nav 4-kāršu 

vai garāka mažora. Meklē 

beztrumpes kontraktu (nevis minora), 

ja Tev ir vienmērīgas kārtis un 

aizture pretinieka mastā – šāds 

solījums visprecīzāk aprakstīs Tavas 

kārtis un palīdzēs partnerim pieņemt 

pareizu lēmumu! 

Tev ir vairāk par 12 figūrpunktiem, 

piemēram: 

 

 

Soli pretinieka mastu – 2♦! Ja Tev un 

Tavam partnerim katram ir atklājuma 

spēks, tad jums, ļoti iespējams, ir 

geims. Un Tu savam partnerim nodod 

šo ziņu ar kjubida solīšanu. Svarīgi ir 

ieforsēt geimu un vēlāk nosolīt 

pareizo denomināciju - spēlēt trumpja 

kontraktu vai bez trumpjiem. 

Garš masts ar labām spēlēšanas vērtībām, 

bet maz figūrpunktiem, piemēram: 

 

Soli savu mastu trešajā līmenī – 3♠. 

Šāds solījums parādīs garu un labu 

mastu un dažus vērtīgus punktus. 

Partneris novērtēs savas kārtis un 

nolems, solīt vai nesolīt 4♠. 

 

Lai labāk izprastu atbildes uz izsaucošo kontru, apskatīsim vēl dažus 

piemērus. Katrā pretinieks atklājas ar 1♣ un partneris nosola izsaucošo kontru. 

 

 

Soli 1♦. Jā, masts ir vājš, bet Tu esi 

spiests solīt un šis ir vienīgais 4-kāršu 

masts, kas Tev ir. 

 

 
 

Soli 2♥. Tiešām Tev ir tikai 4-kāršu 

ercens un masts nav ļoti stiprs, bet 

solījums 1♥ neparādītu kopējo Tavu 

kāršu spēku. Partnerim parasti ir 4-

kāršu atbalsts, tāpēc lec, solot 2♥, un 

cer uz to labāko.  

 

Soli 2♦. Tev nav 4-kāršu mažora, lai 

to nosolītu. Tev nav aiztures krustos. 

Tas nozīmē, ka jāsola kāravi.  2♦ 

solījums apsola kāravus un 9-11 

figūrpunktus (vai labus 8). 

 

Soli pass. Tad, kad Tev ir iedalītas 

labas kārtis pretinieka mastā, tad Tu 

pārvērt partnera izsaucošo kontru par 

soda kontru. 
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Jauniešu stūrītis – Druvas Dūzis 2012. 

 

Šī gada novembrī Druvā notika lielākais Latvijas 

jaunatnes bridža pasākums, kas izrādījās arī lielākais turnīrs 

šogad Latvijā - Latvijas junioru čempionāts „Druvas 

Dūzis”. 

Pirmajā dienā notika ievada turnīrs (42 pāri!!!), kā 

arī izlašu mači, kurā otru vietu ieguva Latvijas U-20 izlase. 

Pirmajā dienā kopā spēlēja vairāk kā 100 cilvēki! 

Turnīrs kā katru gadu bija ļoti jauks un jautrs, 

ieskaitot sporta aktivitātes, kurās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas   

komanda spēja pieveikt Pasaules izlasi, un viktorīnu, kurā Normunds beidzot visiem 

atklāja savus bridža apmācības noslēpumus. 

 

 Šajā numurā apskatīsim tipiski juniorisku sadalījumu: 

 
 

N E S W 

pass 1♦ kontra 1♠ 

2♥ pass 5♦! pass 

6♥ Visi pass   
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 Kontrakts neizskatās slikts, taču tajā pat laikā arī ne īpaši cerīgs, jo, lai arī 

nav augšēju zudēju, pietrūkst divpadsmit stiķu.  North solījums 2♥ nedaudz 

uzliesmoja optimismu, bet 5♦ solījums, jau viesa arī pašā cerības. 

 Pēc ♦A gājiena un spēles uz pārsitieniem, izspēlētājs nonāca pie 

situācijas, kad bija nepieciešams veiksmīgs sadalījums un ♥K pareizajā pusē. 

Diemžēl šoreiz laime nebija viņa pusē un -1, kas deva 7 no 30 MP. 6♥ gan neviens 

nebija sasniedzis un +650 būtu devis 26 no 30 MP, bet vismaz šī raksta autors 

varēja apliecināt, ka sirdī vēl ir juniors!  

 Kopumā latviešu spēlētāji bija draudzīgi un visas galvenās balvas 

novēlēja viesiem no Somijas. Cerēsim, ka viesmīlība atmaksāsies un nākamgad 

sagaidīsim vēl vairāk viesus no ārvalstīm un iespaidīgāku dalībnieku saimi.  Par 

lielu Druvas Dūzi un tiksimies ar jauko Druvas skolu un Normundu nākamgad! 

 

 

Turnīra dalībnieki pirms apbalvošanas ceremonijas 

 

Latvijas skolēnu čempionāts! 

 

11.janvāris, Ogre 

 

Sīkāka informācija 

www.bridge.lv 

 

http://www.bridge.lv/
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TILTS - 1. PROBLĒMA 

 

Tavas kārtis: ♠K4; ♥AQ9; ♦52; ♣KQJ642, visi nezonā, Min / Max 

Partneris RHO Tu LHO 

   2♠ (bloks) 

3♦ 4♥ ?  

 

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

Kontra 10 5 

4NT 9 1 

6♣ 8 1 

5♣ 6 1 

   

Pretinieka augsta bloķēšana mums ir 

atņēmusi vietu, lai apmainītos ar 

informāciju. Lielākā daļa ekspertu sajūt 

asinis un kontrē, Hjups uzreiz sola sešus, 

bet Doks sola piecus. Man vislabāk patīk 

4NT, ko nosolīju pie galda, vinnēju un 

saņēmu labu ierakstu. Solījumam jābūt 

naturālam, jo tas ir izdarīts bez lēciena, pēc 

pretinieka bloka un nosolīts no pareizās 

rokas, aizsargājot pīķa un ercena vērtības. 

Vienīgi Maija arī sola 4NT, tikai ar nedaudz 

savādāku argumentāciju... 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „saku 4NT (gribas 

jau ticēt, ka partam ir prēmija kāravos un 

♣A), bet ļausim viņam palīdzēt - tiesa, 

partam solījums būs daudznozīmīgs - vai nu 

lūgums izvērtēt krusta kontrakta 

iespējamību, vai invits uz 6♦. Ja parts 

pateiks 5 vai 6♣, mēs tos nonesīsim uz 

kāraviem - lai aizsargātu savu ♠K.” 

Pieļauju, ka Maija domāja solīt 5 vai 6NT, 

jo ♠K kārava kontraktā aizsargāt būs 

pagrūti. 

 

Kauko un Uģis arī apskata 4NT kā 

alternatīvu, bet sāk ar kontru: 

 

KAUKO KOISTINENS: „Kontra. Ja solīšana 

turpināsies [pass] – pass – [4♠], es solīšu 

4NT, kam jābūt naturālam solījumam.” 

UĢIS JANSONS: „Kontra – pagaidām 

demonstrējam spēku, iespējams, ka labākais 

kontrakts ir 4NT no mūsu rokas un sasniegt 

to var caur kontru (4NT pa tiešo, bez 

specifiskām norunām laikam jau būtu 

Blackwood).” 

 

BGO un Eva kontrē bez liekiem 

argumentiem, savukārt Bruno baidās, ka 

mūsu kontraktu pretinieks varētu iegāzt, 

tāpēc labāk censties maksimāli sagāzt 

pretinieku. 

 

Hjups uzskata, ka vietas precīzai solīšanai 

vairs nav un tāpēc sola 6♣, piebilstot, ka: 

„paredzu, ka šis varētu būt pareizais 

kontrakts...” un norāda iespējamās partnera 

kārtis: ♠Qxx; ♥x; ♦AKxxxx; ♣Axx. 

 

JĀNIS BENDIKS: „5♣ - būtu jābūt naturāli ar 

zināmu kāravu toleranci un no pareizās 

rokas tomēr.” 
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TILTS - 2. PROBLĒMA 

 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠2; ♥K764; ♦98765; ♣985, visi nezonā, Min/Max 

Partneris RHO Tu LHO 

 1♣* Pass 1♦* 

2♥ Kontra*** ?  

*Poļu krusts: a) 11-14 bal, 15+ar krustiem vai 18+ jebkāds sadalījums; 

** a) 0-7 jebkāds sadalījums vai b) 7-11 minori vai c) 15+ bal; 

*** stiprā grupa 

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

4♥ 10 2 

5♥ 9 1 

Dažādi 

blefozie 

8 4 

pass 5 1 

 

Stiprā krusta un it sevišķi poļu krusta vājā 

vieta ir solīšanās, kad pēc atklājuma 1♣ ir 

ienākušas stipras kārtis un pretinieks augstu 

lec, blefo vai vienkārši traucē solīt, it 

sevišķi, atrodoties nezonā pret zonu. Šajā 

sadalījumā ir zināms, ka pretiniekam ir 

geims, visticamāk šlems un iespējams pat 

lielais šlems. Kā viņam traucēt, ar ko un cik 

augstu? Vienīgā, kas pasē, ir Eva. Pass 

nevar būt pareizi – tas neapgrūtina solīšanu 

pretiniekam un neaizņem vietu. Izvēloties 

starp naturālu solījumu un blefozu, es 

piekrītu „naturālistiem”. Labākā 

argumentācija, manuprāt, ir Jurijam: 

 

JURIJS HJUPINENS: „Tādās situācijās man ir 

sava recepte – es solu tajā līmenī, kurā es 

gribu, lai spēlē pretinieks. Šeit es gribu, lai 

pretinieks spēlē 4♠, tāpēc solu banālos 4♥. 

LHO 4♠ solījums būs izdarīts ar ļoti plašu 

diapazonu kāršu un RHO būs ļoti grūti 

turpināt solīt.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♥. Man būtu 

nedaudz vieglāk, ja būtu paskaidrots 2♥ 

solījums, bet tāpat solu 4♥, lai kas tas arī 

būtu.” 

 

Bruno uzreiz liek lielāku slodzi 

pretiniekam: „5♥. Ja partam duplets minorā, 

vajadzētu būt mīnus 800 pret šlemiku, ja 

spogulis, tātad arī singlets ♠. Pretiniekam ar 

tik daudz ♠ būs grūti nokontrēt. Var, 

protams, sanākt, ka parts ņem 2 stiķus un 

šlemika nav.” 

 

Uģis, Maija un Jānis izvēlas solīt mastu + 

fitu. Katram no viņiem ir sava izpratne, cik 

kārtis un kāds fits ir šim solījumam, bet 

mērķis visiem vienāds – parādīt fitu, traucēt 

pretiniekam un palīdzēt uzlikt aizsardzību, 

ja tāda ir nepieciešama. Dažādas “masts + 

fits” novitātes: 

 

UĢIS JANSONS (viltīgais (K.R. apzīmējums): 

„3♠ = masts + fits – te jau var ļaut fantāzijai 

vaļu, man sanāk, ka, visdrīzāk, 1¨ solītājam 

ir 0-7 ar pīķiem, līdz ar to es blefoju, lai 

pretinieki tiek galā.” 

 

JĀNIS BENDIKS: (piesardzīgais (K.R. 

apzīmējums)): “4♦ = masts+fits, lai parts 

zina, ko darīt uz 4♠.” 

 

MAIJA ROMANOVSKA (pragmātiskā (?) 

(K.R. apzīmējums)): „...es laikam izvēlēšos 

vidusceļu – solīšu 5♦ – fit bids (nav svarīgi, 

kad tas noskaidrosies), labumu saskatu 

faktā, ka, ja parts ieraudzīs pavairāk kārtis 

kāravos – varam arī augstu aizsargāties...” 

 

Kauko arī sola 3♠, taču kā īsumu, lai 

palīdzētu partnerim pieņemt lēmumu uz 

pretinieka 4♠. 
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TILTS - 3. PROBLĒMA 

 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠Q952; ♥AK943; ♦-; ♣A1092, nezonā pret zonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

pass pass 1♥ kontra  

1NT (krusti) 2♠ ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

5♣ 10 2 

3♠ 9 2 

4♦ 7 2 

6♣ 5 1 

4♣ 5 1 

3♣ 3 0 

 

Partneris ir pasējis un sola transfēru uz 

krustiem pēc mūsu atklājuma trešajā rokā 

un pretinieka kontras. Kādas kārtis var būt 

partnerim? Vieglāk ir atbildēt, kādas kārtis 

nav partnerim. Pirmkārt, viņam nav 

maksimums no pasa, jo tad solītu kontru. 

Otrkārt, partnerim nav labi un gari krusti, jo 

tad viņš neatklājas ar bloku. Treškārt, 

partnerim nav laba fita ercenos. Visticamāk 

partnerim ir vai nu labi krusti un pusfits 

ercenos (partneris grib parādīt gājienu), vai 

arī daudz un gari krusti. Abos gadījumos 

mums ir labi saskaņots deviņu vai vairāk 

kāršu masts. Pretiniekam ir kāravi un 

iespējams pīķi, kas nozīmē, ka kopējais 

stiķu skaits ir liels, iespējams, ka var vinnēt 

geimu uz abām līnijām. Atkal ekspertu 

domas dalās, vai solīt uzreiz krustus, vai 

izdarīt starpsolījumu. Arī šoreiz es piekrītu 

„naturālistiem”, jo krustu solīšana augstā 

līmenī visvairāk apgrūtinās pretinieku. 

 

JURIJS HJUPINENS: „Izvēlēšos praktiskos 

5♣. Iespējams, palaidīšu garām šlemiku, 

taču man nav precīza solīšanas plāna. Var 

kaut kas pietrūkt, varbūt partnerim nav pīķa 

singleta, varbūt nav krusta figūru, varbūt 

krusti ir slikti sadalījušies.” 

 

Eva arī sola 5♣, BGO – 6♣, Doks – 4♣. 

JĀNIS BENDIKS: „Abas puses sola, bet 5♣ 

var gadīties vinnēt arī pie parta jarboro, 

pieņemot viņam pīķu singletu. Ja 1NT var 

būt ar ercena fitu un krusta vērtībām, 5♣ 

teikt nedrīkst, tad sakām 4♣.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „6♣. Var solīt 

zinātniski 4♦ un viņi izies pareizajā mastā, 

iesēdinot šlemiku.” 

 

Arī Maija un Kauko uzskata, ka 4♦ ir 

splinters, kaut gan es nebūtu 100% drošs 

par to. 

 

KAUKO KOISTINENS: „4♦. Ja partnerim ir 

♠x, ♥x, ♦xxxx, ♣KQxxxxx, viņam jāsola 

6♣.” 

 

Ar tādu kārti partneris pirmajā rokā varēja 

arī atklāties... 

 

Bruno un Uģis sola 3♠. Uģis to dara kā 

vienkārši forsējošu solījumu, savukārt 

Bruno brīdina partneri, ka sadalījums pieder 

mums, norādot, ka stipri saskaņo krustus. 

3♠ ir labs solījums, taču kā solīt tālāk, ja 

pretinieks pārsolīs, piemēram, ar 5♦, ne 

Bruno, ne Uģis nenorāda. Pieņemu, ka abi 

kontrēs, kas varētu būt optimālākais 

rezultāts sadalījumā. 
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TILTS - 4. PROBLĒMA 

 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠ 9, ♥ AK, ♦ AKQ7, ♣ AK10654, nezonā pret zonu, Max 

Partneris RHO Tu LHO 

  2♣ (FG) pass 

2♠ pass 3♣ pass 

3♠ pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

3NT 10 2 

4♦ 9 4 

4♠ 8 1 

5♠ 7 1 

4♣ 5 0 

 

Šis sadalījums tika ņemts no Titānu cīņām 

un BL netika skaidrībā, kā labāk turpināt 

solīšanu. Arī Tilta eksperti līdz galam 

neatrisina šo problēmu, jo domas dalās. 

Vairāki eksperti norāda uz sistēmas 

trūkumu, par ko man jāatvainojas – mums 

tik tiešām pietrūkst vienotas sistēmas..., un 

Tilta sadaļas izveidošana – viens no 

veidiem, kā uzlabotu BL sistēmu un 

solīšanas izpratni.  

 

Manuprāt, situācijā, kad nav noteikta fita, ir 

„jānospiež bremzes”. Mums ir kontroles un 

stiķi visos blakus mastos, bet mums nav 

atbalsta pīķos. Ja partnerim būs labi septiņi 

pīķi, tad viņš nepasēs uz 3NT. 

 

Jānis Bendiks un Jurijs izvēlas solīt 3NT. Es 

viņiem piekrītu un atkal kā labāko uzskatu 

Hjupa argumentāciju: 

 

JURIJS HJUPINENS: „3NT, it kā visu esmu 

parādījis, ja partneris uzaicinās, tad invitu 

pieņemšu.” 

 

Ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā precīzi – 

mums ir ekstras, kuras esam parādījuši ar 

geimu forsējošu atklājumu. Jebkurā citā 

mastā mums pietiek šlemikam, taču pīķos 

mums vajag palīdzību no partnera. 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♠. Vēl viens 

minējums, kad es nezinu sistēmu. Es 

domāju, ka partnera 3♠ uz 2♣ parādītu labu 

mastu ar 1 zudēju, tāpēc es tagad nemēģinu 

meklēt šlemiku. 

 

KAUKO KOISTINENS: „5♠. Vienīgais, par ko 

es uztraucos, ir trumpju masts.” 

 

Citi eksperti izvēlas solīt 4♦. Maija ir gatava 

pamocīt partneri – uz viņa 4♠ pasakot 4NT: 

„lai [pats] domā, ko spēlēt”, Bruno 

uzskata, ka 4♦ saglabā visas iespējas, līdzīgi 

domā arī Uģis: 

 

UĢIS JANSONS: „Būtu labi zināt, ko nozīmē 

2♠.  Pieņemsim, ka 2♠ apsola 3 kontroles un 

3♠ izslēdz četriniekus kāravos un ercenos. 

Solīt vienalga te sevišķi nav ko, pagaidām 

solu 4♦, varbūt parts nosola kaut ko 

interesantāku par 4♠.” 
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TILTS - 5. PROBLĒMA 

 

5.problēma,  visi zonā, Min/Max 

Partneris RHO Tu LHO 

   1♠ 

kontra 4♠ pass pass 

kontra pass ?  

Kādu solījumu izdarīsi ar sekojošām kārtīm: 

a) ♠96; ♥A9643; ♦852; ♣976; 

b) ♠96; ♥A9643; ♦85; ♣9762; 

c) ♠96; ♥A9643; ♦8; ♣97632; 

d) ♠96; ♥A96432; ♦85; ♣976; 

e) ♠96; ♥A96432; ♦8; ♣9762; 

 

 

Iztiksim bez punktiem. Visi domā līdzīgi, 

ka ar „a)” un „b)” tiek pasēts, savukārt ar 

„e)” tiek solīts. Kāpēc tā? Pirmkārt, pirmā 

partnera kontra ir izsaucoša, otrā kontra – 

„izsaucošveidīga”. Partneris parāda, ka 

viņam ir daudz spēka, kārtis ir derīgas gan 

uzbrukumā, gan aizsardzībā, jo, ja būtu tikai 

uzbrūkošas kārtis (ass divmastnieks vai 

stiprs vienmastnieks), partneris to nosolītu 

(divmastnieka gadījumā solot 4NT). 

Otrkārt, mums ir jāpieņem lēmums, ar 

kādam kārtīm mēs pasējam uz partnera 

kontru un ar kādām mēs izsaucamies. 

 

Es cerēju, ka saņemšu nedaudz detalizētāku 

analīzi, jo pareizi pieņemt lēmumus augstos 

līmeņos ir ļoti grūti un bieži šādos 

sadalījumos izšķiras maču likteņi. Maija, 

Bruno, Eva, Kauko un BGO komentāros 

neizplūst – visi sola 5♥ ar „e)” kārtīm, 

Bruno, Maija un BGO sola 4NT ar „c)” 

kārtīm, savukārt Eva un Kauko sola 5♥. 

„d)” gadījumā Bruno un BGO pasē, 

savukārt, pārējie trīs sola 5♥. 

 

Doks, Uģis un Jura dalās savos solījumos. 

Viņu domas publicēju pilnībā bez saviem 

komentāriem. 

 

JĀNIS BENDIKS: „Pasēju ar „a)”, „b)” un 

„d)”. Solu 5.līmenī tikai tad, ja ir 10 kārtis 

divos mastos vai 7 kārtis vienā mastā. Tātad 

ar „c)” saku 4NT – 2 masti, kur spēlēt, un ar 

„e)” 5♥ jo ir 6-4 un visticamāk, ka ercenu  

kontrakts ir perspektīvāks.” 

 

UĢIS JANSONS: „a) un b) gadījumos es 

pasēju, visos citos gadījumos solu 5. 

 

Baigo vadlīniju nav, ar 5-kāršu mastu es 

cenšos paskaitīt zudējus ( „a)” un „b)” 

gadījumos sanāk daudz), bet ar 6 kāršu 

mastu es parasti solu, neskatoties uz zudēju 

daudzumu – vienkārši te pastāv lielāka 

iespēja, ka pretinieks vinnēs 4 pīķus (kādam 

būs renonss ercenos).” 

 

 

JURIJS HJUPINENS: „Es kaut kur jau rakstīju, 

ka vidēji, lai nonestu partnera kontru uz 4♠, 

man vajag divus mastus ar 5-4 vai 

sešinieku, pie tam kārtīs ir jābūt vismaz 

pāris noderīgām figūrām uzbrukumā.  

No piedāvātajiem variantiem solīšu tikai ar 

„e)” kārtīm. 6-4 sadalījums ir ļoti stipras 

kārtis, kas tiecas uz spēli uzbrukumā. 

Protams, dūža esamība norāda uz 

aizsardzību, tāpēc, ja „c)” gadījumā ♥A 

vietā būtu ♥KQ, tad es arī solītu.” 

 

 

2012.gada problēmas ir atrisinātas! Jaunās 

problēmas atradīsiet 30.lapā. Sūtiet atbildes 

uz bridzs.latvija@gmail.com – labākais 

risinātājs saņems K.Martens grāmatu. 

Gadījumā, ja būs vairāki labākie risinātāji, 

tad grāmatu saņems tas, kurš pirmais būs 

nosūtījis e-pastu. Sekmes! 

mailto:bridzs.latvija@gmail.com
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Titānu cīņas 
 

2012.gada Titānu cīņu finālā sacentās Līga 

Brikmane un Jānis Bendiks (pusfinālā pārsolīja Sergeju 

Birinu un Jāni Neimani) pret Jāni Betheru un Mārtiņu 

Lorencu (pusfinālā pārsolīja Jeļenu Alfejevu un Māri 

Matisonu).  

 

Līga Brikmane un Jānis Bendiks turpina regulāri 

trenēties un uzrādīt labus rezultātus pāru turnīros: 2.vieta 

Latvijas jaukto pāru čempionātā un 4.vieta Latvijas open 

pāru turnīrā. Joprojām sola precision, joprojām strādā pie   

sistēmas uzlabojumiem un pilnveidojumiem. 

 

 Jānis Bethers un Mārtiņš Lorencs Latvijas pāru čempionātā sasniedza vēl 

labāku rezultātu – 2.vieta. Un otrā vieta viņiem arī šī gada Titānu cīņu finālā. Līga 

ar Jāni nosolīja ļoti labi, neatstājot cerības Jānim un Mārtiņam, kuriem šoreiz 

pietrūka savstarpējās sapratnes un uzticēšanās šlemu zonā.  

 

 Brikmane un Bendiks atgriezīsies Titānu cīņu nākamās ziemas numurā, 

kad notiks divgades Superfināls – labākie 2013.gada titāni izaicinās 2012.gada 

titānus uz cīņu. Šādu tradīciju plānojam turpmāk saglabāt katru gadu, kad ziemas 

turnīrā savā starpā sacentīsies labākie esošā gada un iepriekšējā gada titāni. 

 

 

 

 

Titānu cīņas South kārtis (North kārtis ir dotas 14. lapas pusē). 

 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max South 

1, Dala N, Visi nezonā ♠ Q1074, ♥ AK8, ♦ KJ3, ♣ K104 

2, Dala E, NS zonā ♠ AK96532, ♥ J105, ♦ Q6, ♣ Q 

3, Dalītājs S, EW zonā, 

W atklāj 1♥, E sola 2♦ (nat, NF) 
♠ 109542, ♥ J74, ♦ AQ, ♣ 852 

4, Dala W, Visi zonā ♠ A982, ♥ J64, ♦ 3, ♣ AQ873 

5, Dala N, NS zonā, 

E sola ercenus, W fito 
♠ KQ9, ♥ -, ♦ Q97543, ♣ 10986 

6, Dala E, EW zonā ♠ Q, ♥ KQ654, ♦ AKJ965, ♣ J 

7, Dala S, zonā visi, 

W atklājas ar 1♠ 
♠ K32, ♥ J1082, ♦ 1096, ♣ K72 

8, Dala W, Visi nezonā,  

W iesola ercenus, S sola 3♥ 
♠ QJ10852, ♥ A97, ♦ 107, ♣ 83 
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Titānu cīņas 
 

Nr.1 
Bendiks&Brikmane 0 

Bethers&Lorencs 0 

 

Dala N, zonā – 

N kārtis: ♠ J4, ♥ 1075, ♦ A92, ♣ KQ1064 

S kārtis: ♠ A5, ♥ AKQ98, ♦ KQ64, ♣ A9 

 

Bendiks  Brikmane  

pass  1♣*  

1♠*  1NT*  

2♣*  2♦*  

3♣*  3♦*  

3NT*  4♥*  

4♠*  5♣*  

5♥*  6♣*  

7♥    

 

Bethers  Lorencs  

pass  1♣*  

2NT  3♥  

4♥  4♠  

4NT  5♣  

5♦  5♠  

6♣  6♥  

 

Brikmane atklājās ar stipro krustu un 

pielietoja pilnu releju. Uzzinot, ka Jānim ir 

2-3-3-5 sadalījums, viens dūzis, krusta 

kungs un dāma, Līga uzlika lielisku šlemu.  

 

Lorencs arī atklājās ar 1♣, taču tas varēja 

būt arī vājš un vienmērīgs. Pēc Bethera 

invita pāris nonāca šlema zonā, taču 

pietrūka precizitātes, kāda bija Līgai, lai 

uzliktu lielo šlemu. 

 

BL (Bridžs Latvijā) ieteicamā solīšana: pass 

– 2♣ (stiprs) – 3♣ (HHxxx +) – 3♥ - 4♥ - 

4NT – 5♣ (1 vai 4 A) – 7♥. Divpadsmit 

stiķi ir augšēji un paliek iespēja paņemt 

13.stiķi krustos vai kāravos.  
 

Punkti: 7♥=10, 7NT=8, 6♥=6, 6NT=5, 

6♣=3, game=2. 

Nr.2 
Bendiks&Brikmane 10 

Bethers&Lorencs 6 

 

Dala E, zonā NS  
N kārtis: ♠ 103, ♥ AKQJ82, ♦ K32, ♣ J5 

S kārtis: ♠ AKQJ6, ♥ 97, ♦ A5, ♣ 9863 

 

Bendiks East Brikmane West 

- 2♦ 2♠ pass 

3♥ pass 3♠ pass 

4♥ Visi P   

 

Bethers East Lorencs West 

- 2♦ 2♠ pass 

3♥ pass 4♥ Visi P 

    

 

Nedaudz savādi, bet neviens no pāriem 

nemēģināja spēlēt 3NT, kad abiem ir kārava 

aizture un daudz stiķu savā mastā...  

 

BL ieteicamā solīšana: [2♦] – 2♠ - 3♥ - 

3NT-pass. Lai arī šāda solīšana nenovedīs 

pie optimālākā kontrakta, South nevar 

nenosolīt 3NT ar 6 stiķiem un kārava 

aizturi.  

 

Punkti: 4♥=10, 4♠=9, 3NT(N)=8, 

3NT(S)=6, 6♥=3, 6♠=2. 
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Titānu cīņas 
 

Nr.3 
Bendiks&Brikmane 20 

Bethers&Lorencs 16 

 

Dala S, zonā EW 
N kārtis: ♠ Q8, ♥ AK1087654, ♦ 3, ♣ J9 

S kārtis: ♠ A10742, ♥ 3, ♦ A9, ♣ AQ1064 

 

Bendiks  Brikmane  

-  1♠  

2♥  3♣  

4♥    

 

Bethers  Lorencs  

-  1♠  

2♥  3♣  

3♥  3NT  

4♥    

 

Abi pāri sāka identiski. South parādīja 

melnos mastus un maksimumu no atklājuma 

(abiem pāriem 1♠ ir limitēts līdz 16 

punktiem). Bendiks pragmātiski ieleca 

geimā, savukārt Bethers nosolīja 3♥, 

parādot kaut nelielu šlema interesi. Lorencs 

piedāvāja 3NT, bet padevās uz 4♥. 

 

Manuprāt, katrs spēlētājs līdz galam 

nenovērtēja savu kāršu spēku: Nordam ir 

gandrīz astoņi stiķi no rokas, pīķa dāma var 

būt ļoti noderīga, kārava singlets ir labs, 

savukārt South ir dūži, kas ir pirmās 

nepieciešamības prece, solot šlemus. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♠ - 2♥ - 2♠ 

(nedaudz pietrūkst pilnvērtīgam reversam) - 

4♥ - 5♥ (invits, prezumē visus kjubidus) – 

6♥ 

 

Punkti: 6♥=10, 5♥=7, 3NT=5, 6NT=4, 

3♥/7♥/7NT=2, 4♠=1. 

Nr.4 
Bendiks&Brikmane 27 

Bethers&Lorencs 23 

 

Dala W, zonā visi 

N kārtis: ♠ A1073, ♥ J92, ♦ AK1054, ♣ 9 

S kārtis: ♠ K6, ♥ AKQ43, ♦ 9873, ♣ A6 

 

Bendiks East Brikmane West 

- - - pass 

1♦ 2♣ 2♦* pass 

3♥ pass 3♠ pass 

4♣ pass 5♣ pass 

5♦ pass 6♥ Visi P 

 

Bethers East Lorencs West 

- - - pass 

1♦ 2♣ 2♦* pass 

3♥ Pass 3♠ pass 

4♥ Visi P   

 

Atkal abi pāri sāka identiski: 2♦ bija 

transfērs uz erceniem, 3♥ parādīja ekstras ar 

fitu un 3♠ bija kontroles solījums. Tālāk 

abiem Jāņiem domas dalījās: Bethers 

nosolīja 4♥, ko pēc solīšanas atzina par 

pārāk pasīvu solījumu, savukārt Bendiks 

atrada spēkus nosolīt krusta kjubidu. 4♣ ir 

labs solījums, jo Jānim ir fits, īsums 

pretinieka mastā (potenciāli sitieni), labs 

savs masts un dūzis ceturtajā mastā. 

Protams, ka gribētos ceturto ercenu vai 

vismaz lielo bildi šajā mastā, bet kontroles 

solīšanai līdz geimam nevajadzētu būtiski 

pastiprināt kārti, bet gan parādīt, ka ir 

kontrole.  

 

BL ieteicamā solīšana: 1♦ - [2♣] – 2♥ (nat, 

forsē) – 4♣ (Splinter) – 4NT – 5♥ (2A bez 

♥Q) – 5NT (invits uz 7) – 6♥. 

 

Punkti: 6♥=10, 6♦=8, 7NT/7♥/♦=5, 6NT=4, 

game=3. 
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Titānu cīņas 
 

Nr.5 
Bendiks&Brikmane 37 

Bethers&Lorencs 26 

 

Dala N, zonā NS 

N kārtis: ♠ K9843, ♥ 84, ♦ KJ106, ♣ KJ 

S kārtis: ♠ Q76, ♥ AJ10963, ♦ Q7, ♣ Q4 

 

Bendiks  Brikmane  

1♠  2♥  

2♠  4♠  

 

Bethers  Lorencs  

1♠  3♥  

3♠    

 

Pēc Bendika atklājuma Brikmane pārvērtēja 

savas bildes un ieleca geimā. Visticamāk, 

Līga nevarēja parādīt gan ercenus, gan 

invitu uz pīķa geimu. Rezultātā bezcerīgs 

geims... 

 

Mārtiņš pielietoja konvenciju „masts + fits”, 

kā rezultātā spēja apstāties par līmeni 

zemāk, taču ne pašā labākajā mastā. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♠ - 1NT (F1) – 2♦ - 

3♠. Apstāties zemākā līmenī un ercenos pat 

mums, redzot visas kārtis, nav 

iespējams...  

 

Punkti: 2♥=10, 2♠/3♥=8, 3♠=5, 1NT=4, 

pass=3, 4♥=2 

Nr.6 
Bendiks&Brikmane 37 

Bethers&Lorencs 31 

 

Dala E, zonā EW 

N kārtis: ♠ AKQ872, ♥ K, ♦ 10874, ♣ J4 

S kārtis: ♠ J654, ♥ AJ872, ♦ 3, ♣ Q65 

 

Bendiks East Brikmane West 

- 1NT pass pass 

kontra* pass 2♣* pass 

2♠ pass 4♠ Visi P 

 

Bethers East Lorencs West 

- 1NT 2♣* pass 

4♠ Visi P   

    

Bendika kontra nozīmēja jebkuru 

vienmastnieku un Līgas 2♣ bija solījums 

pie garuma. 2♠ bija naturāli, konstruktīvs, jo 

Jānim ir iespēja nosolīt 2♠ uzreiz ar 

vājākām kārtīm.  

 

Mārtiņš atrada 2♣ iegājienu, kas apsola 

mažorus. Tas ir viens no vājākajiem 

iegājieniem, kādu esmu redzējis, bet Jānis 

laikam tādus redz pārāk bieži, ko var 

izskaidrot ar viņa lēcienu 4♠. Vai Mārtiņam 

nevarēja būt kaut kas apmēram šāds: ♠ 

xxxxx, ♥ Axxxx, ♦ -, ♣ Axx. 6♠ neradītu 

problēmas, pat septiņus varētu vinnēt ļoti 

labā dienā. 

 

BL ieteicamā solīšana: [1NT] – pass – 2♦ 

(viens mažors) – 3♠ (pie garuma ar 

invitējošu nozīmi) – 4♠. 

 

Punkti: 4♠=10, [1NTdbl]=8, 3♠=5, 

[1NT]=3, 2♥=1 
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Titānu cīņas 
 

Nr.7 
Bendiks&Brikmane 47 

Bethers&Lorencs 41 

 

Dala S, zonā visi 
N kārtis: ♠ 62, ♥ 95, ♦ 874, ♣ KQ9543 

S kārtis: ♠ KQ84, ♥ AQ762, ♦ QJ9, ♣ A 

 

Bendiks  Brikmane  

-  1♣*  

1♦*  2♥*  

3♣  3♠  

4♥    

    

Bethers  Lorencs  

-  1♣*  

1♦*  1♥*  

2♣  2NT  

3NT    

 

Gan precīzais krusts, gan poļu krusts iedzēla 

abiem pāriem šajā sadalījumā. Mārtiņš 

varēja nopasēt uz 2♣, jo Jānim nevarēja būt 

pīķa četrinieks vai ercena fits. 2NT bez 

atbalsta krustos bija pārāk optimistiski...  

 

Līgai bija nedaudz grūtāk, jo Jānim varēja 

būt pīķa četrinieks. Rezultātā bezcerīgs 

geims... 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♥ - 1NT (F1) – 2♠ - 

3♣ - pass. 

 

Punkti: 2♣=10, 3♣=8, 1♥=7, 1NT/2♥=5, 

4♣=3, 2nt=1 

Nr.8 
Bendiks&Brikmane 47 

Bethers&Lorencs 41 

 

Dala W, zonā – 

N kārtis: ♠ Q, ♥ 8752, ♦ Q87, ♣ AQ975 

S kārtis: ♠ AK32, ♥ AKQ10, ♦ AKJ63, ♣ - 

 

Bendiks East Brikmane West 

- - - pass 

pass pass 1♣* 2♠* 

3♣ pass 3♦ pass 

3♥ pass 4NT* pass 

5♣* pass 5♠* pass 

5NT* pass 6♦* pass 

7♥ Visi P   

    

Bethers East Lorencs West 

- - - pass 

pass pass 1♣* 2♠* 

kontra pass 3♠ pass 

4♣ pass 6♥ Visi P 

 

Līga sāka ar stipro krustu un Jāņa 3♣ bija 

naturāli un geimu forsējoši. 4NT saskaņoja 

ercenus un jautāja par dūžiem (viens), vēlāk 

par kungiem (0) un visbeidzot par 3 klases 

kontroli kāravos. Tā kā Jānim varēja būt arī 

duplets kāravos, tad Līga neminēja un 

izpasēja uz 7♥. 

 

Mārtiņam ar Jāni pretinieka bloks sagādāja 

lielas problēmas, jo sākumā Mārtiņam bija 

jāizdara „starp solījums”, lai ieforsētu 

geimu, savukārt vēlāk pietrūka vietas, lai 

zinātniski apmainītos ar informāciju... 

 

BL ieteicamā solīšana: Līdzīgi kā Jānim ar 

Līgu, izņemot ar 2♣ (FG) atklājumu. Arī 

mums šobrīd nav mehānismu 7NT 

uzlikšanai. Gaidām ieteikumus! 

 

Punkti: 7NT=10, 7♥=9, 7♦=8, [2♠dbl]=7, 

6NT=6, 6♥=5, 6♦=4, game=1. 
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Precizitāte augstos līmeņos, stiprais krusts un drosme par pirmās sezonas 

TITĀNIEM ļauj saukt Līgu Brikmani un Jāni Bendiku, kuri finālā ar 56:46 

pārspēja Jāni Betheru un Mārtiņu Lorencu. 

 

 

 

 

„Tilta” ziemas problēmas 
 

1.problēma, Tavas kārtis: ♠4; ♥K54; ♦J76; ♣K87642, visi nezonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

  pass 3♥ 

kontra pass 4♣ pass 

4♥ pass ?  

 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠63; ♥KJ10532; ♦75; ♣652, Zonā pret nezonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

   1♠ 

kontra pass 2♥ pass 

2♠ 2NT (minori) ?  

 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠3; ♥Q; ♦AJ10854; ♣Q8763, visi nezonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

   pass 

2♥* 4♣** ?   

*5♥ un 4+minorā, spēks zem atklājuma, agresīvi atklājumi nezonā 

** krusti un pīķi, 5+/5+ 

 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠94, ♥A3, ♦-, ♣AKJ1065432, visi nezonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

   pass 

1♥ 2♦ 3♣ 5♦ 

kontra pass ?  

 

5.problēma,  Tavas kārtis: ♠K97, ♥Q7, ♦AK864-, ♣1086, Zonā pret nezonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

 pass 1♦ kontra 

1♥ 3NT ?  

Pa labi no Tevis sēž viens no labākajiem pasaules bridžistiem, pa kreisi klients. 

Vai Tu kontrē? Kur uzbrūc?  



31 

 

IZSPĒLES UZDEVUMU ATRISINĀJUMI 

 

1. 

 

 North  

   

 ♠ 9765  

 ♥ K1096  

 ♦ A7  

 ♣ 876  

   

West  East 

   

♠ Q843  ♠ KJ2 

♥ J42  ♥ 3 

♦ Q843  ♦ J52 

♣ K10  ♣ AQJ932 

   

 South  

   

 ♠ A10  

 ♥ AQ875  

 ♦ K1096  

 ♣ 54  

 

Es ceru, Tu neuzķēries uz East viltību un 

izmeti ♠10 trešajā stiķī, nevis nositi ar mazu 

trumpi? Izmest zudēju pret zudēju ir 

paņēmiens, kas ļauj cīnīties pret aizsargu 

trumpju promociju! 

Tavs izspēles plāns ir atkarīgs no kārts, kuru 

nospēlēs West trešajā stiķī – ja viņš izmetīs 

kāravu, tad, visticamāk, viņa sadalījums ir 4-

2-5-2 un Tu vari atņemt 2 trumpjus un nosist 

divus kāravus. Ja viņa sadalījums ir 4-3-4-2, 

tad Tu vari atņemt visus trumpjus un nosist 

tikai vienu kāravu. Ja West izmetīs pīķi, tad 

Tu vinnēsi kontraktu, spēlējot uz apgriezto 

roku – nositot divus pīķus garajā rokā un 

atstrādājot ceturto pīķi galdā. 

 

 

2. 

 

 North  

   

 ♠ K863  

 ♥ Q82         

 ♦ A9  

 ♣ AQ108  

   

West  East 

   

♠ 2  ♠ J 

♥ K105  ♥ J974 

♦ KQ42  ♦ J108763 

♣ J7432  ♣ K5 

   

 North  

   

 ♠ AQ109754  

 ♥ A63  

 ♦ 5  

 ♣ 94  

 

Tev ir 10 augšējie stiķi, trūkstošos divus Tu 

vari paņemt krustos, vai arī vienu krustos un 

vienu ercenos. Tu drīksti atdot vienu stiķi! 

Vislabākās cerības dod krusta masta pareiza 

atspēle: atņem trumpjus un nospēlē krustu 

pret astotnieku. Ja West ir singlais, otrais vai 

trešais kungs vai arī krusta kalps, tad Tu 

paņemsi 3 stiķus krustos. Ja West ir četras 

vai vairāk kārtis krustos ar kungu, tad Tev ir 

cerības, ka viņam ir arī ♥K un viņš nokļūs 

krusta – ercena skvīzā. Tātad, ja East 

paņems ♣8 ar kalpu un izies ercenos, Tu 

uzliec dūzi un spēlē visus pīķus. Četrkāršu 

galotnē Tev būs palicis viens pīķis, divi 

erceni un krusts rokā, bet galdā ercena dāma 

un trīs krusti. West būs ♥K un 3 krusti. 

Pēdējais pīķis noskvīzo West – ja viņš izmet 

krustu, tad Tu izmet ♥Q, ja viņš izmet ♥K, 

tad Tava dāma ir vecākā! Ja būs šāds 

sadalījums, tad East Tevi var iegāzt, spēlējot 

ar mazu krustu pēc ♣J paņemšanas! 
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