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 2013.gads sācies ar jaunām vēsmām. Pasaules Bridža federācija ir 

publicējusi jauno VP skalu, kas būtiski atšķiras no iepriekšējās. Pirmkārt, līdzšinējo 

25 VP vietā maksimālais punktu skaits būs 20. Neizšķirta gadījumā katra komanda 

dabūs 10 VP. Otrkārt, katram IMPam ir vērtība. Ja līdz šim punkti mainījās pie 

noteikta IMPuskaita,piemēram, 8 sadalījumu mačā rezultāts 24:6 bija gan pie 27, 

gan pie 29 IMPiem, tad tagad rezultāts ir noteikts pie katra IMPa. Treškārt, WBF ir 

sagatavojusi divas VP skalas: lielo jeb detalizēto, kas tiks lietota visos Pasaules 

čempionātos un citos augsta līmeņa turnīros un kur skalas robeža ir decimālskaitļos, 

piemēram, uzvara 20 sadalījumu mačā ar 5 IMPiem dos 11,34 VP; un mazo, kas ir 

līdzīga šobrīd pielietotajai: bez decimālskaitļiem un ar dažādu IMPu skaitu pie 

vienāda VP skaita.Uzvara gan ar 6, gan 9 IMPiem 20 sadalījumu mačā dos rezultātu 

12 VP. Pagaidām Latvijas Bridža federācija vēl nav lēmusi, kādu skalu Latvijas 

sacensībās piemēros no 2013.gada septembra, kad jaunā VP skala oficiāli tiks 

ieviesta pasaules sacensībās. 

 

 Arī Latvijā 2013.gads ir sācies ar vairākiem patīkamiem jaunumiem! 

Latvijas Bridža federācija ir izveidojusi jaunu turnīru – Latvijas klubu simultāno 

kausu. Reizi mēnesī Rīgā, Ogrē un Saldū vienlaicīgi tiek spēlēts 21 sadalījums. 

Visus sadalījumus apkopo un rezultātu aprēķina visā valstī.Spēlētāju aktivitāte ir 

liela: trīs turnīros kopā ir piedalījušies 96 spēlētāji, vidēji 36 pāri piedalās katrā 

turnīrā! Kopvērtējuma līderis ir Jānis Mauriņš, kurš pirmajā ceturksnī paspēja pabūt 

visur: Igaunijas pāru čempionātā kopā ar Jāni Ozolu ierindojās 4.vietā (bija vadībā 

pirms pēdējiem 8 sadalījumiem); noorganizēja Latvijas tūres pirmo posmu Saldū, 

kurā pats vienlaicīgi uzspēlēja divās komandās (šī lieta gan rakstāma ar (-) 

zīmi...);kā arī izveidoja bridža klubu Siguldā! Redakcijas kolektīvs novēl Jānim 

tikpat enerģiski turpināt attīstīt bridžu Latvijā, un mēs ceram, ka varbūt jau šogad 

Latvijas klubu simultānajā turnīrā piedalīsies četri klubi! 

 

 Tikmēr Rīgā reizi mēnesī 8 komandas pēc divu apļu sistēmas cīnās par 

Rīgas Komandu Kausu. Pirms pēdējiem pieciem mačiem vadībā ar 171 VP ir 

Rigainvites.lv,otrajā vietā ar 159 VP komandaXUMUX, komandai Oceansšobrīd 

trešā vieta ar 149 VP. Atlasē uz A līgu piedalījās 14 komandas, bet 7.martā Rīgas 

klubā sen neredzēts dalībnieku skaits – 20 pāri! 

 

 Pavasara žurnālā visus jaunumus detalizēti neapskatīsim, bet lasītājam 

piedāvāsim vairākus interesantus rakstus. Kaujas laukā dodamies uz Sentluisu, kur 

notika ASV pavasara čempionāts un prestižais Vanderbilt komandu turnīrs. Starp 

sesijām Natālija Vekša un Jānis Bendiks ir sagatavojuši interviju ar vienīgo Latvijas 

bridža profesionāli Andreju Šudņevu. Bridžs Latvijā turpina sniegt padomus 

iesācējiem –par konvenciju Michaelscue-bid lasi 15.lapā. Jauniešu stūrītī ieskats 

Latvijas skolēnu čempionātā, savukārt Titānu cīņu jaunā sezona iesākās ar Pētera 

Bethera un Līgas Beķeres cīņu pret Ivaru Rubeni un Aigaru Ģērmani. Priecē, ka 

visas TILTA problēmas atrisinātas, lasītāji un eksperti var ķerties pie nākamajām! 

TILTA sadaļu lasi, sākot ar 20 lapu, savukārt Vasaras problēmas atradīsi 30. lapā. 

 

 Bridža Atbalsta biedrība, bridzs.latvija@gmail.com.   

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

Latvijas skolēnu čempionāts (11.01.) 

1.vieta Gints Dreimanis – Jānis Ilziņš 73,9% 

2.vieta Aleksis Zālītis – Gints Freimanis 71,7% 

3.vieta Artūrs Ārmanis – Rauls Pļavinskis 59,0% 
 

Saldus Pro turnīrs25.01.) 

1.vieta Andrejs Timofejevs – Ivars Zarumba 24 IMPi 

2.vieta Marko Tenn – OlegSirotin (Igaunija) 14 IMPi 

3.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 13 IMPi 
 

Latvijas tūre, 1.posms – Saldus (25.-26.01.) 

1.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 66,7% 

2.vieta Marko Tenn – OlegSirotin (Igaunija) 63,4 % 

3.vieta Andrejs Milgrāvis – Gints Rubenis 60,9 % 

 

Kurzemes Komandu Kauss (26.-27.01.) 

1.vieta Mārupe (L.Brikmane, J.Bendiks, U.Bethers, A.Imša) 

2.vieta RSP (L.Beķere, P.Bethers, K.Rubins, M.Lorencs) 

3.vieta Mieriņš (E.Mieriņš, M.Valdats, N.Svētiņš, J.Škuškovniks) 

 

Latvijas komandu čempionāts – atlase uz A&B līgu (09.-10.02.) 

1.vieta Oceans (N.Vekša, J.Ozols, B.Rubenis, J.Romanovskis) 257 VP 

2.vieta AKELA (L.Brikmane, J.Bendiks, J.Alfejeva, M.Matisons) 249 VP 

3.vieta 
Pārogre (H.Vincāns, D.Briedis, A.Āboliņa, G.Lojāne, 

N.Ārmanis) 
247 VP 

 

Latvijas IMP čempionāts (23.02.) 

1.vieta Uģis Jansons – Gints Rubenis 74,5 IMPi 

2.vieta AdriānsImša – Uldis Bethers 67,8 IMPi 

3.vieta Natālija Vekša – Bruno Rubenis 61,5 IMPi 

 

Latvijas komandu čempionāts, A līga (09.-10.03.), 1.posms 

1.vieta 
Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, S.Birins, 

J.Neimanis) 
97 VP 

2.vieta 
Oceans (B.Rubenis, N.Vekša, J.Ozols, J.Romanovskis, 

V.Vahe, M.Tenn) 
87 VP 

3.vieta 
Daugava (A.Smilgājs, U.Jansons, J.Bethers, M.Lorencs, 

I.Rubenis, A.Ģērmanis) 
85,75 VP 

 

Latvijas tūre, 3.posms – Ogre 

1.vieta AdriānsImša – Uldis Bethers 63,2 % 

2.vieta Maija Romanovska – Jānis Romanovskis 61,7 % 

3.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 61,0 % 
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Ārvalstu turnīru hronika 
 

Tartu pāru turnīrs (05.01.) 

1.vieta Sven Sester – JaanusMaripuu (Igaunija) 69,4% 

2.vieta Mārtiņš Lorencs – Jānis Bethers 64,8% 

3.vieta Kārlis Rubins – Jānis Ilziņš 64,1% 

 

Tartu komandu turnīrs (05.-06.01.) 

1.vieta EksOmanik (Igaunija) 156 VP 

2.vieta M-Carlo (V.Gonca u.c.) 155 VP 

 

Igaunijas pāru čempionāts (19.-20.01.) 

1.vieta JaanusMaripuu – Marko Tenn (Igaunija) 57,2% 

4.vieta Jānis Ozols – Jānis Mauriņš 55,1% 

 

Islandes komandu turnīrs (26.27.01.) 

1.vieta Team 1702 (Vācija / Anglija) 195 VP 

6.vieta Latvija (I.Rubenis, A.Ģērmanis u.c.) 180 VP 

 

Barselonas Open pāru turnīrs (01.-03.02.) 

1.vieta EricGautrec - Bernard Cabanes (Francija) 61,5% 

15.vieta Kārlis Rubins – Denis Dobrin (Krievija) 57,7% 

 

Nākamo turnīru kalendārs (aprīlis-jūnijs, 2013) 

03.-07.04 Bridža Festivāls „A-priz” 
Maskava(Krievija

) 

www.bridgeclub.ru/result/apr

iz13.htm 

20.-21.04 
LatvijasKomanduČempion

āts 
Rīga www.bridge.lv 

27.04 RTU Skolēnu Kauss Rīga  www.bridge.lv 

27.04-01.05 Slavonices Kauss 
Slavonice 

(Čehija) 

http://www.chaosbridge.com/

slavonice/2013/ 

29.04-05.05 
XXII Krievijas Bridža 

Kauss 

Čeļabinska 

(Krievija) 
www.bridgecup.ru 

08.-09.05 Bonnas Nāciju Kauss Bonna (Vācija) 
www.bridge-club-

bonn.de/cms/_nationscup/ 

11.-12.05 Baltijas Kauss Rīga www.balticbridge.org 

23.-26.05 TallinnasBridža festivāls Tallinna(Igaunija) bridge.ee/festival/fest13.htm 

06.-09.06 Pērnavas kauss Pērnava (Igaunija) www.bridge.ee 

06.-09.06 MidsummerTournament Tuusula(Somija) www.midsummerbridge.com 

15.-29.06 Eiropas Čempionāts Ostende (Beļģija) www.eurobridge.org 

18.-29.06 
Starptautiskais Bridža 

Festivāls 

Albena 

(Bulgārija) 

www.bridgealbena.org/Alben

a/albena.html 

  

http://www.bridgeclub.ru/result/apriz13.htm
http://www.bridgeclub.ru/result/apriz13.htm
http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.lv/
http://www.chaosbridge.com/slavonice/2013/
http://www.chaosbridge.com/slavonice/2013/
http://www.bridgecup.ru/
http://www.bridge-club-bonn.de/cms/_nationscup/
http://www.bridge-club-bonn.de/cms/_nationscup/
http://www.balticbridge.org/
http://www.bridge.ee/festival/fest13.htm
http://www.bridge.ee/
http://www.midsummerbridge.com/
http://www.eurobridge.org/
http://www.bridgealbena.org/Albena/albena.html
http://www.bridgealbena.org/Albena/albena.html
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Kaujas Laukā – Vanderbilt 

 

Kaut kad sen, sen 17.gadsimtā holandiešu 

zemnieks devās meklēt laimi uz jauno Holandi jeb 

Ameriku. Daudzus gadus vēlāk 19.gadsimtā viņa maz-

maz-maz-mazdēls Kornēlijs Vanderbilts 11 gadu vecumā 

pameta skolu un sāka būvēt kuģniecības un dzelzceļa 

impēriju, kas viņu padarīja par vienu no bagātākajiem 

cilvēkiem pasaulē. Tā radās Vanderbildu ģimene, kuras 

mantinieks – HaroldsStirlings – strādāja dzelzceļā, 

aizrāvās ar jahtām un bridžu. 1925.gadā viņa vadībātika   
izstrādāti mūsdienu bridža noteikumi, trīs gadus vēlāk Harolds ieviesa Vanderbilt 

kausu, kurš tiek izspēlēts reizi gadā un ir viena no prestižākajām mūsdienu bridža 

trofejām. 

 

Turnīrs notiek ASV Pavasara čempionāta ietvaros, otrajā nedēļā no 

pirmdienas līdz svētdienai. Piedalīties drīkst komandas, kas sastāv no četriem līdz 

sešiem spēlētājiem, kuri ir Amerikas kontrakta bridža līgas biedri (uzņemšana ir 

liberāla – samaksā biedru naudu un esi uzņemts). Komandas tiek sarindotas pēc 

reitinga. Pirmdienā tiek atsijātas pašas vājākās komandas, reducējot kopējo 

komandu skaitu līdz 64 komandām. Liela daļa no labākajām komandām sijāšanā 

nepiedalās – viņas automātiski iekļūst otrajā kārtā ar nosacījumu, ka ir samaksājušas 

dalības maksu arī par pirmo dienu!No otrdienas līdz svētdienai kausa formula ir 

vienkārša – pirmā komandas spēlē pret sešdesmit ceturto, otrā pret sešdesmit trešo, 

trešā pret sešdesmit otro u.t.t. Uzvarētājs tiek tālāk, zaudētājs brīvs. Katru dienu 4 

segmenti pa 16 sadalījumiem. Jo tālāk tiec, jo pieaug nogurums, pretinieki paliek 

stiprāki un slodze lielāka. 

 

Kausa prestižs ir liels. Katrs sevi cienošs Amerikas bridžists grib vinnēt šo 

kausu. Ne visi uzdrošinās piedalīties. Un ar drosmi vien būs par maz. Pirmo desmit 

komandu sastāvā katrā ir vairāki pasaules čempioni, kurus parasti algo viens 

sponsors. Sponsors ar savu partneri nospēlē pirmos divus segmentus un 

pēcpusdienā vairāk nespēlē. No pirmā desmitnieka komandām tikai viena komanda 

piedalījās četru spēlētāju sastāvā, visās citās ir trīs saspēlēti pāri. 

 

Latvijā kausam tiešraidē sekot ir grūti, jo paši interesantākie segmenti 

notiek tad, kad mums ir nakts. Tomēr informācija internetā ir pieejama – Amerikas 

kontrakta bridža līga un privāts bridža saitswww.bridgewinners.com publicē 

pietiekami daudz un operatīvi, lai turnīrs arī skatītājiem būtu interesants. Lielākā 

interese sākas ceturtdienā, kad ir palikušas sešpadsmit labākās komandas. 

Daudzkārtējie pasaules čempioni komanda Nickell (Nickell-Katz,Meckstroth-

Rodwell un Levin-Weinstein) ir izlikti ar pirmo numuru un spēlē pret komandu 

Norby, ar otro numuru ir izlikta komanda Cayne (Cayne-Seamon,Versace-Lauria un 

Duboin-Sementa), kuri spēlē pret komandu Grainger, ar trešo numuru izliktā 

komanda Diamond, kas ir pašreizējie Pasaules komandu čempioni, zaudēja 

iepriekšējā kārtā un tagad viņu vietā ir komanda Huang (Huang, Wang, Luo, 

http://www.bridgewinners.com/
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Zhongun Li), kuri spēlē pret komandu Korbel, ar ceturto numuru izliktā komanda 

Monaco (Zimmermann-Multon,Fantoni-Nunes un Helgemo-Helness) spēlē pret 

komandu Auken, ar piekto numuru izliktā komanda Amoils (Amoils-Grue,Berthau-

Bessis un Moss-Gitelman), kura pagājušajā gadā uzvarēja šajā turnīrā, spēlē pret 

komandu Mohan, ar sesto numuru izliktā komanda VanProoijen(VanProoijen-

Verhees,Berthurst-Zagorin un Brink-Drijver) spēlē pret komandu Levine, ar septīto 

numuru izliktā komanda Fleisher (Fleisher-Kamil,Mahmood-Martel un Willenken-

Rosenberg) spēlē pret komandu O’Rourke, visbeidzot ar astoto numuru izliktā 

komanda Lynch (Lynch-Passell,Gromov-Dubinin un Balicki-Zmudinski) spēlē pret 

komandu Rosenthal. 

 

Sastāvs patiešām izskatās labs! BridgeBaseOnline nodrošina tiešraidi un 

ceturtdien pēc kluba turnīra noskatījos otro segmentu no piedāvātā MonacoVsAuken 

(Auken-Welland un Bilde-Bilde) mača. Segmenta vidū, kad komanda Monaco bija 

vadībā ar rezultātu 53:11, tika izspēlēts sekojošs zonāls sadalījums: 

 

 
 

Atklātajā istabā dāņi Bilde-Bilde mēģināja traucēt, solot gan kāravus, gan pīķus, 

taču tas neatturēja Multonu un Cimmermanu no 5♣ uzsolīšanas. Kontrakta izspēle 

pēc maza kārava uzbrukumaCimermanam nesagādāja problēmas, kā rezultātā +600 

NS pārim. Slēgtās istabas solīšana bija daudz savādāka: 
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N (Auken) E (Helness) S (Welland) W (Helgemo) 

  1♣ (2+) pass 

1♠ (FG relejs) pass 1NT (balansēts) pass 

2♦ (erceni) kontra Pass pass 

rekontra pass Pass pass 

 

HelnessiekontrējaAukenas 2♦ solījumu, lai parādītu izgājienu. Vēlandapass 

visticamāk noliedza atbalstu ercenos, taču pāris nebija vienojies par rekontras 

nozīmi! Aukenarekontrēja ar lūgumu partnerim pieņemt transfēru un vēlāk aprakstīt 

savas kārtis.Vēlands ilgi mocījās, līdz izlēma, ka rekontra ir naturāla un nopasēja... 

Neliela kļūdiņa izspēlē, kuru bez žēlastības izmantoja Helgemo ar Helnesu, sagāžot 

kontraktu bez trīs. +1600 kopā ar +600 no atklātās istabas deva 19 IMPus 

sadalījumā.  

 

Pusdienās viena komanda devās ar daudz labāku apetīti, jo rezultāts 83:11 

vedināja uz vieglu pastaigu pēcpusdienā. Citos mačos, ja neskaita VanProoijen 88 

IMPu pārsvaru pār Levine, visa intriga bija vēl priekšā. Vai Nickell, kurš pirmo 

segmentu pret Norby (Bocchi-Madala un CemTokay-Okay), zaudēja ar 1:56 un 

puslaikā bija -33 IMPi, spēs atspēlēties? Vai Grainger (Grainger-Hinze un Lee-

Donn), kas pēc pirmā puslaika bija 52 IMPus vadībā pret Cayne spēs turpināt savu 

uzvaras gājienu? Šādi jautājumi varētu nomocīt Amerikas bridžistus pusdienās, bet 

manu miegu tie netraucēja. 

 

Rīts Amerikā uzausa ar pārsteigumiem. Pirmkārt, Grainger nosargāja savu 

pārsvaru un uzvarēja Cayne ar 146:136, otrkārt, Nickell kārtējo reizi apliecināja, ka 

ir lielākie meistari atspēlēties, šoreiz gan tikai ar 1 IMPu tika pieveikts Norby. 

Treškārt, komanda Amoils vēl nezināja savu pretinieku, jo 4.segmentu Auken 

vinnēja ar 71:10 un pusdienlaikā bija iesniegusi apelāciju, kas nebija vēl izskatīta!!! 

Oficiālajā turnīra mājas lapā kā uzvarētājs tika minēta komanda Monaco(137:131), 

taču apelācija šo rezultātu varētu izmainīt! Kas tad īsti notika 2.segmenta 

21.sadalījumā? 

 

Atklātajā istabā, kurā spēlēja Bilde-Bilde pret Multonu un Cimmermanu, 

norisinājās sekojoša solīšana: 

 

N (Multon) E (Bilde) S (Zimmermann) W (Bilde) 

Pass 1♦ pass 1♥ 

Pass 2NT pass 3♦* 

Pass 3♠ pass 4♠ 

Visi pass    

 

Cimmermans uzbruka ar mazu ercenu, kuru izspēlētajs paņēma ar dūzi un 

lavījās pa pīķi uz roku. Multons uzlika dūzi, pārslēdzās uz ♣J un aizsargi paņēma 

piecus stiķus, iegāžot kotrektu bez 2 (+100 priekš NS). 
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Slēgtajā istabā solīšana norisinājās sekojoši: 

 

N (Auken) E (Helness) S (Welland) W (Helgemo) 

Pass 1♦ pass 1♥ 

Pass 2NT pass 3♦* 

Pass 3NT* Visi pass  

 

3♦ bija atkārtots transfērs, savukārtHelgemo un Helnesa paskaidrojumi 

atšķīrās. Pirmkārt, Helness paskaidroja, ka partnerim nevar būt četri pīķi, un viņa 

3NT solījums noliedz trīs ercenus. Helgemo paskaidroja, ka 3NT solījums noliedz 

gan trīs ercenus, gan četrus pīķus. Aizsardzība nebija no labākajām: Vēlands 

uzbruka ar ♠5, kuru Aukena paņēma ar dūzi un pārslēdzās uz ♦8 (otro no augšas). 

Izspēlētājs paņēma kāravu (Vēlands nospēlēja ♦6) un veica ercenaimpasu, kuru 

Aukena paņēma un turpināja kāravos. Uz nākamā ercena gājienu Vēlands uzlika 

kalpu, kurš noturēja stiķi, un sadalījums bija beidzies: 3 pīķi, 4 kāravi un 2 erceni 

izspēlētājam jeb 1 pīķis, 2 erceni un ♣A aizsargiem. Pēc sadalījuma Vēlands 

izsauca tiesnesi un paskaidroja, ka ir saņēmis nepareizu informāciju un pie precīzas 

informācijas būtu aizsargājušies savādāk, piemēram, uzbrucis ercenos vai Aukena 

būtu pārslēgusies uz krustiem. Tiesnesis noklausījās aizsargus, bet rezultātu 

neizmainīja -400 priekš NS un -11 IMPi sadalījumā. 
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Pēc pusdienām Auken iesniedza apelāciju. Pirmkārt, cietušie argumentēja, 

ka Vēlands būtu varējis uzbrukt ercenos pie precīzas informācijas, otrkārt, visas 

aizsardzības laikā viņš ir pieņēmis, ka izspēlētājam ir ne vairāk kā trīs pīķi. Lielu 

ercenu vai lielu kāravu nav licis, jo baidījies, ka partneris to interpretēs kā signālu 

uz pīķiem. 

 

Kāpēc apelācija tika izskatīta tikai nākamās dienas rītā? Kāpēc apelācija 

vispār tika izskatīta, vai nevarēja lēmumu pieņemt tiesnešu konsīlijs, kas šobrīd 

plaši tiek pielietos Eiropas bridža līgas un Pasaules bridža federācijas rīkotajos 

turnīros? Amerikas kontrakta bridža līgas noteikumi nosaka, ka netiek piemēroti 

daļējie rezultāti. Amerikas kontrakta bridža līgas noteikumi nosaka, ka tiek 

izskatītas apelācijas, kurām ir nozīme, tas ir, kuru lēmums var ietekmēt rezultātu. 

Atceraties, ka pēdējo segmentu Auken uzvarēja ar 71:10 un rezultāts pēc pēdējā 

nospēlētā sadalījuma bija 137:131. Tātad apelācijas apmierināšana vai noraidīšana 

varēja izmainīt uzvarētāju šajā mačā! 

 

Apelācijas komisija, uzklausot abas puses, nonāca pie slēdziena, ka ir 

bijusi maldinoša informācija un šīs informācijas rezultātā ir nodarīts kaitējums. 

Komisija uzskata, ka pie precīzas informācijas visticamākais rezultāts būtu +50 NS, 

tāpēc pieņēma lēmumu izmainīt pie galda sasniegto rezultātu un piespriest 

komandai Auken +50 šajā sadalījumā, jeb -11 IMPus izmainīt uz -2 IMPiem!!!  

 
 

 

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. 

 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max North 

1, Dala N, Visi nezonā 

E sola pīķus 
♠ K6, ♥ AQJ, ♦ KJ82, ♣ A1092 

2, Dala E, NS zonā 

E atklāj 1♠, W sola 2♠ 
♠ Q, ♥ KJ, ♦ QJ83, ♣ AK9642 

3, Dalītājs S, EW zonā ♠ AK106, ♥ K92, ♦ AQ72, ♣ QJ 

4, Dala W, Visi zonā 

W atklājas ar 1♦ 
♠ Q95, ♥ 84, ♦ Q8532, ♣ KJ4 

5, Dala N, NS zonā 

W sola 5♣ 
♠ K9652, ♥ KQ74, ♦ QJ95, ♣ - 

6, Dala E, EW zonā ♠ Q10974, ♥ J10875, ♦ 5, ♣ A6 

7, Dala S, zonā visi, ♠ AK10, ♥ QJ96, ♦ K4, ♣ A532 

8, Dala W, Visi nezonā ♠ KQJ954, ♥ 1042, ♦ 86, ♣ 64 
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Komandai Auken šis lēmums deva otru elpu – ceturtdaļfinālā Amoils tika 

pieveikts ar 139:124, pusfinālā pretiniekos nodrošinot zviedru desantu komandā 

Rosenthal. Divi no pēdējās Olimpiādes uzvarētājiemNystrom-Upmark, kā arī 

Fredin-Fallenius tika sagrauti ar 138:93. Lielāko pārsvaru komanda ieguva otrajā 

segmentā, kas tika uzvarēts ar 61:19. TILTA cienīgu problēmu nācās risināt 

Vēlandam un Falēniusam, turot sekojošas kārtis: ♠-; ♥KQ974; ♦-; ♣QJ1098653. 

Atrodoties zonā pret nezonu uz otrās rokas, viņi izdzirdēja oponenta atklājumu 1♠. 

Ko solīt? Abi izvēlējās solīt 5♣, radot jaunu TILTA cienīgu problēmu saviem 

pretiniekiem, kuri uz trešās rokas turēja: ♠9632; ♥3; ♦AK10987; ♣A2. Upmarks 

nosolīja 5♠, kas bija beigu kontrakts, savukārt Bilde nosolīja 6♣, uz kuriem viņa 

partneris ar ♠AKQJ5; ♥AJ; ♦Q5432; ♣4 nosolīja 7♠! Kontraktu realizēt nebija 

problēmu un komandai Auken veiksmīgi 14 IMPi. 

 

Finālā pretiniekos bija komanda VanProoijen ar četriem Holandes izlases 

spēlētajiem un diviem amerikāņiem. Vanderbilt fināls bija līdzīgs. Uzvaru ar 

135:117 nodrošināja 2.segments, kuru Auken uzvarēja ar 39:6. Zemāk apskatītais 

sadalījums parādīja, cik svarīgs ir astoņu vai vairāk kāršu trumpja masts: Zagorins 

ar South kārtīm atklājās ar 2NT, kā rezultātā spēlēja 4NT ar 11 stiķiem. 

Bilde&Bilde solīja naturāli, uzsolīja 6♦, kurus pie šī sadalījuma realizēja bez liekām 

problēmām. Rezultātā Auken parādīja, ka ar lielu gribasspēku, cīņu līdz galam un 

veiksmi arīčetratā var uzvarēt vienu no stiprākajiem komandu turnīriem pasaulē. 
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Starp sesijām – Intervija ar Andreju ŠUDŅEVU 

 

 

Andrejs Šudņevs – vienīgais 

Latvijā dzīvojošais pasaules 

starptautiskais meistars (WIM) –

savu profesionālo karjeru veido 

Krievijā. Kā no ugunsdzēsējiem 

nokļūt līdz bridža Olimpiādes 

ceturtdaļfinālam, 3.vietai Eiropas 

Jaukto komandu čempionātā un 

uzvarēt citās sacensībās? Par šīm   
lietām Andrejs pastāstīja „Bridžs Latvijā” kolektīvam, atgriežoties no kārtējā 

komandējuma Krievijā. 

 

Bridžs Latvijā (BL): Kādiem respektabliem bridža izdevumiem vai citiem 

medijiem ir nācies sniegt intervijas? 

Andrejs Šudņevs (AŠ): Īstenībā pa lielam – nevienam. Kādreiz Krievijā bija žurnāls 

BridgeReview, bet es to nenosauktu par respektablu izdevumu. Neesmu Gromovs, 

tāpēc šī ir mana pirmā intervija respektablam žurnālam, un tagad es nejokoju – jūsu 

žurnālam. 

 

BL: Kādā veidā notika pirmā iepazīšanās ar bridžu un kas radīja interesi šo 

sporta veidu padarīt par savas dzīves nozīmīgu sastāvdaļu? 

AŠ: Te nav viennozīmīgas atbildes. Bet varu pateikt, ka lielu lomu šajā ziņā 

nospēlēja tavs tēvs, Jāni. Es viņam esmu ļoti pateicīgs par to.Tīri formāli mana 

pirmā iepazīšanās ar bridžu notika tā – mans darba kolēģis ugunsdzēsējos, ar kuru 

mēs nedaudz spēlējām preferansu, atnāca vienreiz un teica, ka ir iepazinies ar tādu 

interesantu spēli – bridžu,kur viņam neizdodas vinnēt un katru reizi viss nenotiek tā, 

kā vajag. Tas izraisīja tikai tādu nelielu interesi izbrīna līmenī – kas tā par tādu 

neparastu spēli?  

Vēlāk esmu iepazinies ar tavu tēvu - Jāni Bendiku vecāko,un viņam bija izdevies 

man iemācīt šo spēli tādā veidā, ka tā netraucēja man pašam attīstīties. Viņš 

paskaidroja man bridža būtību, nevis aprakstīja savu viedokli un redzējumu, kā ir 

jāspēlē, kas ļāva man iet savu ceļu tālāk. Tas nenozīmē, ka man nav bridžā 

autoritāšu vai es katru reizi pats „izgudroju velosipēdu”, tomēr... Es uzskatu, ar 

pirmo skolotāju man ir ļoti paveicies. 

 

BL: Kas bija noteicošais faktors vai faktori, kas pamudināja kļūt par bridža 

profesionāli? 

AŠ: Grūti pateikt to momentu, kad tas notika – tas process pamazam attīstījās pats 

par sevi. Un pirmos 7 gadus pēc iepazīšanās ar bridžu – es varu pateikt godīgi – tā 

bija vienīgā lieta, kura mani interesēja. Ģimene un bridžs – vienīgas prioritātes tajā 

laikā, turklāt liekas, ka bridžs pat bija svarīgāks brīžiem. Man bija grūti iztēloties 

iemeslu, kāpēc es varētu nebraukt uz kārtējo turnīru. Viens no piemēriem, kad 

Imants Bendiks – mans partneris – nevarēja braukt uz Tallinnas turnīru, es aizbraucu 

viens pats.  
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Jo bridžs mani aizrāva nereāli, kaut gan esmu pēc dabas cilvēks, kuru viegli aizraut. 

Kādreiz sportoju un mūziku spēlēju, bet tad vienā brīdī abas aizraušanās aizgāja 

pagātnē, tad vēl piedzima meita (man ir viegli skaitīt, cik gadus es spēlēju bridžu, 

tikpat, cik manai meitai gadu ) un tieši šajā pateicīgajā brīdī man bija lemts 

aizrauties ar jaunu dzīves mīlestību. Un tā ir mana kaislība līdz pat šodienai. 

 

BL: Varbūt tomēr ir kaut kāds moments, par kuru var pateikt, ka es tagad 

spēlēju jaunajā statusā? 

AŠ: Ja tā padomā, īstenībā bija viens tāds lūzuma moments. Es toreiz vēl strādāju 

ugunsdzēsējos. Tajā laikā viens man paziņa bija biznesmenis, un viņš izveidoja 

komandu TIGRIS. Sākumā viņš nosponsorēja braucienu uz Itāliju, ko parastais 

mirstīgais tajā laikā nemaz nevarēja atļauties – vajadzēja strādāt gadu-divus, lai 

nopelnītu ārzemju braucienam.  

Bet vēlāk viņš izdomāja nokomplektēt profesionālu komandu un maksāt spēlētājiem 

pat algu. Un apmēram ap to laiku, es vienreiz atnācu uz darbu par pāris stundām 

vēlāk kā vajadzēja,un paziņoju visiem, ka es eju prom no darba. Principā to var 

nosaukt par to īsto momentu, kad es kļuvu par profesionālu bridžistu. Jo manā dzīvē 

vēlāk vairs nebija laika, kad es strādātu gan bridžā, gan saņemtu algu kaut kur citā 

darba vietā. 

Starp citu, runājot par komandu TIGRIS – man ir palikušas ļoti siltas atmiņas par to. 

Tajā spēlēja Bruno Rubenis, Sergejs Birins, Aleksandrs Rožkovs, Jevgēņijs Appens 

un, protams, es. Mums arī bija kaut kādi sasniegumi – uzvara Tallinnas turnīrā un 

citi. 

 

 
Andrejs Šudņevs (pirmais no kreisās) – komandas „Šudņevs” sastāvā  

2010.gada Latvijas Komandu čempionātā. 
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BL: Un tad pēc šī brīža bija jāapstiprina savs renome? 

AŠ: Vispār daudz kas mainījās no tā brīža. Jo tagad tev vairs nav cita darba, bet 

pelnīt naudu vajag. Un es nevaru pateikt, ka manas bridža karjeras gaitas bija 

vieglas, jo vienā momentā, kad tas viss bija beidzies, pienāca brīdis, kad es uzdevu 

sev jautājumu, varbūt tomēr ir vērts atrast „normālu” darbu ar algu? 

Vispār jau bridža profesionāļu nav daudz – es domāju, ka varētu nosaukt kādus 6-7 

Krievijas spēlētājus. Ir vairāki bridžisti, kuri spēlē par kaut kāda veida atmaksu, bet 

īstu profesionāļu tomēr nav daudz. Un es zinu, ka tie cilvēki ir pat mēģinājuši strādāt 

citu darbu, bet vienmēr atgriezās bridžā. Pat neskatoties uz to, ka tā nav profesija 

īstā šī vārda nozīmē. 

 
BL: Kādus sasniegumus kā sportists vai kā treneris savā karjerā vērtē 

visaugstāk? 

AŠ: Atbildēt par trenera karjeras sasniegumiem man ir salīdzinoši viegli, jo tā bija 

īsa, bet spoža  Un tā bija saistīta ar Krievijas sieviešu izlasi, kura uzrādīja labus 

panākumus Eiropas čempionātā, kas notika Salsamadžore. Lai to panāktu, es pats 

noteicu komandas sastāvu, tas pat bija nosacījums, pie kura es piekritu trenēt. Starp 

citu, tajā komandā spēlēja Maija Romanovska, tā laika mana protežē.  

Kas attiecas uz sporta sasniegumiem, bija vairākas epizodes, bet viens no 

svarīgākiem momentiem ir 1996.gada Olimpiāde Rodosā. Turklāt tas nebija 

objektīvi pats augstākais rezultāts manā bridžista karjerā, bet tajā laikā, ņemot vērā 

visus apstākļus – man pats nozīmīgais. Spēlējot ne pārāk stiprā komandā. mēs 

turējāmies visu turnīru augstās vietās un, kaut arī ceturtdaļfinālā zaudējām, 

emocionāli tas bija lielisks sasniegums. 

Esmu spēlējis arī citās Olimpiādēs. Piemēram, Mastrihtā atlasījos Krievijas izlases 

atlasē kopā ar sponsoru. Vēl viena olimpiāde bija Pekinā, tur man bija jābrauc kā 

kapteinim, bet pēdējā brīdī viens no spēlētājiem nevarēja piedalīties, un es spēlēju 

viņa vietā. Tā bija neveiksmīgākā olimpiāde no visām, lai gan komandas sastāvs bija 

pietiekoši stiprs. 

Vispār bridžs ir tāda interesanta spēle, viss ir atkarīgs no pāra, nevis viena spēlētāja. 

No šī viedokļa individuālais bridža reitings ir tāda savdabīga lieta, jo es uzskatu, ka 

pāris ir bridža vienība, un reitingus vajadzētu taisīt pāriem un arī komandām. 

 
BL: Amerikā tā arī ir – komandu reitings pastāv. 

AŠ: Starp citu Latvijas bridžs Amerikas bridžam līdzinās vairāk nekā Krievijas 

bridžs. Es runāju par to aktivitāti, kas vērojama pēdējos gados – piemēram, tas pats 

žurnāls Bridžs Latvijā, un arī junioru pāru skaits turnīros. Tas ir lieliski, kas notiek 

te – patīkami, ka var jau redzēt rezultātus tām pūlēm, kas tiek pieliktas, lai 

popularizētu bridžu. Krievijā es parasti saku, ka viņiem jākaunējas – „maza” valsts it 

kā. 

 

BL: Vai spēlējot kā profesionālim reizēm neiestājas apnikums pret šo spēli un 

vai tas ietekmē spēles kvalitāti? 

AŠ: Es pārāk mīlu bridžu un šīspēle nevar zaudēt savu pievilcīgumu manās acīs. Es 

nevaru to uztvert kā haltūru. Katru reizi spēlējot, es uzvedos atbildīgi un cenšos 

nospēlēt pēc iespējas labāk.  
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Esmu spējīgs sasniegt labu rezultātu ar gandrīz jebkuru partneri, jo uzskatu, ka tas ir 

pāra darbs, un uzvedos atbilstoši. Te gan jāpiebilst, ka es ne vienmēr piekrītu darba 

piedāvājumiem, man tomēr ir izvēle. Tāpēc manā profesionālajā dzīvē es nevaru 

atcerēties nevienu gadījumu, kad es spēlētu ar nepatīkamu spēlētāju.  

Vispār man patīk redzēt pretī tādu optimistisku cilvēku, tad spēlējot es „atpūšos”, 

patvairs nav tāda smaga darba sajūtas. Bet kopumā var pateikt, ka man ir veicies gan 

ar partneriem, gan vispār dzīvē, jo es mīlu savu darbu un nevaru atļauties darīt to 

slikti. 

 

BL: Vai ir vēl kādas sportiskas ambīcijas, ko sasniegt Latvijā? 

AŠ: Diemžēl situācija ir tāda, ka nav reāli ambīciju attiecībā pret Latvijas bridžu. 

Nevaru pateikt, ka man nepatīk vinnēt, bet kaut kā tas nav mans mērķis. Īstenībā 

man vispār nav tādu mērķu – piemēram, vinnēt Bermuda Bowl – man liekas, ka 

tomēr jābūt reālistam. 

 

BL: Kādas Tu redzi perspektīvas bridža attīstībai Latvijā, ko vēl varam 

sasniegt un kas tam būtu nepieciešams?Tāds objektīvs skats no malas. 

AŠ: Nu, ne pārāk objektīvs  Es vienmēr sekoju un priecājos par mūsu – Latvijas – 

bridžistu sasniegumiem.  

Runājot par esošo attīstību – viss, kas tagad notiek ir ļoti apsveicami un domāju, ka 

Latvijas jaunatnei ir labas perspektīvas, ja salīdzina ar Krieviju, piemēram. Runājot 

kopumā, domāju, ka Latvijas bridžs varētu ar laiku ieņemt stabilu vietu virs vidus 

pasaules reitingos, ja tiek nosprausti objektīvi mērķi un tiek konsekventi strādāts pie 

to sasniegšanas. 

 

 
 

Andrejs darbā! 
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IZSPĒLES UZDEVUMI 

 

1. 

 

 North  

   

 ♠ AQ863  

 ♥ K5  

 ♦ 83  

 ♣ AQ85  

   

   

 South  

   

 ♠ K10  

 ♥ A43  

 ♦ Q9764  

 ♣ K63  

 

S W N E 

1♣* pass 1♠ pass 

1NT pass 2♣** pass 

2♦*** pass 3NT Visi P 

 

*11-14 bal vai 16+ jebkāds 

**relejs 

***minimums bez 3 pīķiem 

 

Pirmais gājiens: ♥6 

 

Sastādi izspēles plānu! 

2. 

 

 North  

   

 ♠ K1096  

 ♥ Q106  

 ♦ J3  

 ♣ A876  

   

   

 South  

   

 ♠ AJ8432  

 ♥ A  

 ♦ Q6  

 ♣ KQ93  

 

S W N E 

1♠ 2♥ 2NT* pass 

3♥ 4♦ 4♠ 5♥ 

pass 5♠ Visi P  

 

*no invita ar fitu pīķos 

 

Pretinieka agresīvo solīšanu var 

izskaidrot ar atrašanos nezonā pret 

zonu. Jūs viņus pārsolījāt, tagad atliek 

vinnēt kontraktu! 

 

Pirmais gājiens: ♦A – 3 – 5 – 6  

Otrais gājiens: ♦K – J – 7 – Q  

Trešais gājiens: ♥4 – 6 – 8 – A  

 

Sastādi izspēles plānu! 
 

 

 

 

Atrisinājumi 31.lapā 
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Padomi iesācējiem – Michaels cue-bid 

 

Michael’s cue-bid jeb Maikla kjubidi – Maika 

Maikla izgudrojums – ļauj spēlētājam konkurējošā 

solīšanā aprakstīt divmastu roku ar vienu solījumu. Tipiski 

šo solījumu lieto sadalījumam 5-5 (vai vēl garākiem 

mastiem). 

Ja spēlētājs sola to mastu, kuru sākumā nosolīja 

oponents, tas nozīmē, ka viņš ir parādījis kjubidu. Maikla 

kjubids gandrīz vienmēr tiek lietots tiešā pozīcijā – t.i., 

uzreiz pēc tā oponenta, kas ir nosolījis savu mastu.  

Piemēram, ja oponents pa labi no Tevis atklāja ar 1♣ un Tu soli 2♣, tad tas jau 

būtu kjubida solījums. Ja Jums ar partneri ir vienošanās par Maikla kjubida 

pielietošanu, tad 2♣ būtu solījums ar specifisku nozīmi un parādītu abus mažorus. 

 

Mažoru divmastnieki 

Pieņemsim, ka Tu turi sekojošas kārtis: 

  
 

Ja oponents par labi no Tevis atklāj 1♣, Maikla kjubids atļjaus precīzi 

aprakstīt šīs abas rokas. Ja oponents atklāsies ar 1♦, tad Tev būs jāsola 2♦, lai 

nodotu to pašu informāciju par mažora divmastnieku. 

Citiem vārdiem sakot – tiešs kjubids minoru mastā, ar kuru sākotnēji ir 

atklājies oponents, norāda uz abiem mažoriem no 5-5 vai garākiem. 

Cik stiprām kārtīm ir jābūt, solot Maikla kjubidu? Tas parasti ir pāra stila 

jautājums, bet daudzi ekspertu pāri uzskata, ka šim solījumam jāparāda vai nu vājas 

kārtis (piemēram, 6-11 FP) vai arī stipras kārtis (labi 16 vai vairāk FP). Ar vidēju 

spēku vajag vienkārši nosaukt vienu no mažoriem pirmajā līmenī ar cerību parādīt 

otru mastu vēlāk solīšanā. Kāpēc tā ir jādara? Lai labāk aprakstītu partnerim mūsu 

kāršu spēku un ļautu viņam pieņemt pareizo lēmumu par to, cik augstu mēs varam 

cīnīties par kontraktu. 

 

Mažora-minora divmastnieks 

„Maiklu” var lietot arī, lai parādītu mažora-minora divmastnieku pēc 

pretinieka atklājuma 1♥ vai 1♠.Tātad solīšanā  

 

RHO Tu 
vai 

LHO Tu 

1♥ 2♥ 1♠ 2♠ 

 

Tavs solījums otrajā līmenī parāda piecas vai vairāk kārtis otrā nesolītajā 

mažorā un nezināmu vismaz 5-kāršu minoru. Spēka ierobežojumi ir tādi paši kā abu 

mažoru Maikla kjubidos. 
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Pēc 1♥ atklājuma soli 2♥ ar 

kārtīm pa labi. Tas parāda partnerim, ka 

Tev ir 5-kāršu pīķis un 5-kāršu minors. 

Kas notiek, ja partnerim nav pīķu atbalsta  

un viņš grib zināt, kāds Tev ir minors? Partnerim ir iespēja nosolīt 2NT (konvencionāls 

solījums), lai pateiktu: „Nosoli savu minoru”. Tad Tu vari nosolīt 3♦. 

 

Neapraksties divreiz 

Tu Partneris 

  
 

Tavs oponents pa labi atklāj 1♦ un Tev ir šīs kārtis. Tu soli 2♦ (Maikla 

kjubids) un oponents pa kreisi nopasē. Partneris sola 2♠ un oponents pa labi sola 

3♣. Kā solīt tālāk? Kad Tu soli 2♦, Tu pasaki, ka Tev ir 5-5 mažoros un spēkā 

limitētas kārtis (6-11 FP) vai ļoti stipras kārtis (16 un vairāk FP). Tā kā Tev ir 

vājākais variants un partneris ir jau izvēlējies mastu un līmeni, kurā spēlēt, Tev 

vajadzētu nopasēt – nevajag pārsolīt kārtis ar solījumu 3♠! Iespējams, parneris bija 

spiests nosolīt 2♠ ar šīm kārtīm. Viņam nepatiks Tavs solījums 3♠, un Jums abiem 

nepatiks rezultāts. 

 

Pamainīsim Tavas kārtis. Pēc 

oponenta atklājuma 1♦ Tu soli 2♦. 

Oponents pa kreisi no Tevis nopasē, un 

partneris sola 2♥. Tagad oponents pa labi   

sola 3♣. Vai Tev vajadzētu solīt vēlreiz? JĀ! Šoreiz Tev ir ļoti labas kārtis un Jūs 

varētu izspēlēt geimu, ja partnerim ir tik vien kā ♥Qxx. Daudzi spēlētāji vienkārši 

nosolītu 4♥. Bet atceries, ka Tev jānosola tikai viens cits solījums, ja Tavās kārtīs ir 

ekstras vai tā ir ļoti neparasta. 

 

Piemēram, ar šīm kārtīm varētu 

izspēlēt geimu jebkurā no mažoriem ar 

nelielu palīdzību no partnera. Ja solīšana 

norit šādi: 

 

 

 

RHO Tu LHO Partneris 

1♣ 2♣ pass 2♠ 

3♣ ?   

 

Soli 4♠. Ja Tev ir 6-6 sadalījums, tad figūrpunktu spēks nav tik svarīgs! 

Vienkārši soli geimu. Iespējams, ka pretinieks solīs vēl. Taču Tev par to nav 

jādomā, galvenais ir tas, ka ar ļoti asu sadalījumu vai stiprām kārtīm, Tu izdari vēl 

vienu solījumu pēc Maikla kjubida. 
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Jauniešu stūrītis – Latvijas skolēnu čempionāts 2013. 

 

Pēc lielās cīņas Junioru čempionātā rudenī 

janvārī skolēni tikās vēlreiz, lai bez vecāko kolēģu 

piedalīšanās sadalītu medaļas savā U-20 vecuma grupā. 

Šogad turnīrs pulcēja 34 dalībniekus, kas 17 pāros cīnījās 

par bridža jaunākās grupas čempiona titulu. Galvenie 

favorīti uz uzvaru bija jau iepriekšējos turnīros redzēti un 

savu pārākumu pierādīja arī šajā turnīrā, un cīņa par 

uzvaru izvērtās starp trīskārtējiem Latvijas skolēnu 

čempioniem Gintu Freimani/Aleksi Zālīti un 

vairākkārtējiem medaļniekiem Jāni Ilziņu/Gintu Dreimani. 

 

 

Cīņa izvērtās asa un turnīra beigās labākie izrādījās Jānis Ilziņš ar Gintu 

Dreimani. Otrajā vietā Gints ar Aleksi, bet bronzas medaļas kaklā pirmo reizi kāra 

pārstāvji no Ogres Artūrs Ārmanis un Rauls Pļavinskis. Liela pateicība pienākas 

Naurim Ārmanim par lielisku turnīra organizēšanu un jauno bridžistu uzņemšanu. 

 

Apskatīsim sadalījumu, kas raksturo aso cīņu par čempiona titulu, kur 

pirmos pārus beigās šķira 14 MP jeb viens maksimums minimuma vietā: 
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Jānis ar Gintu zināja, ka no katra sadalījuma  jāizspiež maksimums, tādēļ 

solīja diezgan agresīvi. 

 

N Jānis S Gints 

   1♣ (16+ FP) 

Pass 1NT (8+, 5+♠) Pass 2♥ 

Pass 2♠ Pass 3♠ 

Pass 4NT (RKCB) Pass 5♦ (0 vai 3 dūži) 

Pass 6♠ Pass  

 

Kontrakts ir labs, taču 4-1 sadalījums pīķa mastā nedod daudz cerību 

izspēlētājam. Veicas stiprākajiem, un pēc ♦Q izgājiena N neuzmanīgi palaida garām 

♦A un atlikušie kāravi pazuda uz ercena kungu un dūzi, kā rezultātā sava spēle, kas 

deva 14/14 MP, bez viena būtu devis 0/14 MP un neizšķirtu kopvērtējumā. 

 

 
Kuplais turnīra dalībnieku pulks. 

 

Visu dalībnieku un žurnāla redakcijas vārdā speciāls sveiciens par 

neatlaidību Jānim Ilziņam ar beidzot izcīnīto Skolēnu čempionu titulu! 
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TILTS - 1. PROBLĒMA 

 

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

Partneris RHO Tu LHO 

  Pass 3♥ 

kontra pass 4♣ pass 

4♥ pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

4♠ 10 6 

6♣ 8 2 

4NT 6 0 

5♣ 5 1 

   

Šajā sadalījumā ir divas problēmas. Pirmā 

problēma ir partnera solījums. Vai tas 

viennozīmīgi saskaņo krustus, vai arī tas ir 

divmastnieks, vai kaut kādas stipras kārtis 

ar iespēju spēlēt beztrumpes vai krustus? Ar 

šo problēmu viegli tiek galā gan Bruno, gan 

Uģis. 

 

BRUNO RUBENIS: „4♥ saskaņo krustus. 

Solījums 4♥ nav ♠ un ♦ divmastnieks jo 

tiešs 4♦ solījums (bez DBL) to nozīmē.” 

 

UĢIS JANSONS: „Domāju, ka 4♥ 100% 

saskaņo krustus (ar ♠ un ♦ divmastnieku 

parts būtu uzreiz solījis 4♥).” 

 

Otrā problēma ir mūsu kāršu vērtēšana. 

Lielākā daļa ekspertu kārtis vērtē kā ļoti 

labas, jo ir seši krusti ar kungu, ir īsums, ir 

iespējami mazvērtīgs ♥K, bet tas ir mums, 

nevis pretiniekam. Rezultātā lielākā daļa 

sola pozitīvu 4♠ solījumu - kontrole pīķos, 

pozitīvas kārtis priekš šlemika vai šlema. 

 

JĀNIS NEIMANIS: „Es solu 4♠, kas nevar būt 

kontrakts. Uzskatu, ka man ir labas kārtis, 

domāju, ka arī uz parta negāta pateikšu 6♣.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „Pagaidām solu 4♠. 

Problēma radīsies vēlāk, ja partneris nosolīs 

5♣ - solīt sešus vai nē?” 

EVA SOBOĻEVSKA: „4♠. Kontroles solījums 

pirms geima solījuma ir obligāts. Iespējams, 

es solītu 5♣ uzreiz.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „4♠. Man spiestā pozīcijā 

lika nosolīt kaut ko un no šī kaut kā man 

nemaz nav tik sliktas kārtis.” 

 

Bez iepriekšējās analīzes arī Bruno un Uģis 

sola 4♠. Uģis piebilst, ka 4♠ solījums neliek 

viņam neko minēt (5♣, 6♣ vai 7♣), tāpēc 

sola lēnām. Arī Kauko negrib neko minēt 

un sola to, ko var vinnēt – 6♣. To pašu sola 

Maija, bet ar savādākiem argumentiem. 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „6♣ - nevar būt, ka 

partam par maz ar sesto krusta kungu! Tad 

nav ko solīt 4♥! Septiņus lai liek pats, ja ir 

kaut kas tāds: AK,-,AKQ,Axxx.” 

 

Grūti būs partnerim uzlikt septiņus ar 

deviņām kārtīm.... 

 

Vienīgais pesimists ir BGO: „5♣. Visiem 

citiem solījumiem ir trūkumi. Parts var 

nopasēt 4♠; solījums 4NT, manuprāt, var 

būt (ir jābūt) minori un 6♣ ir mazliet par 

daudz.” 
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TILTS - 2. PROBLĒMA 

 

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

Partneris RHO Tu LHO 

   1♠ 

kontra pass 2♥ pass 

2♠ 2NT (minori) ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

3♥ 10 5 

4♥ 8 4 

Pass 5 0 

Kontra 4 0 

 

Bridžā kjubidam ir divas pamata nozīmes: 

pirmkārt, tas ir pretinieka masta solījums, 

otrkārt, tas var būt kontroli rādošs solījums 

šlema solīšanas laikā. Arvien biežāk šlema 

solīšanas laikā šos "otros" solījumus sāk 

dēvēt par kontroles solījumiem. Ko nozīmē 

partnera kjubids šajā pozīcijā? Tas ir 

stiprākais partnera solījums, kas primāri 

rāda spēku un lūdz mūs aprakstīt kārtis! 

Situācija nedaudz mainās, jo pretinieks 

mostas un traucē solīt, vienlaicīgi radot 

iespēju nosolīt divus jaunus solījumu - 

"pass" un "kontra". Vairāki eksperti apskata 

gan solījumu „pass”, gan solījumu „kontra”, 

taču visi sola. Lai kontrētu, vajag spēku, bet 

tā mums nav. Savukārt lai pasētu vajag 

„neko”, bet mums ir seši labi erceni ar 

KJ10, kas norāda, ka pasēt mēs nevaram. 

 

EVA SOBOĻEVSKA: „Es domāju, ka 3♥ ir 

tas, kas man ir – pieci līdz seši erceni un 

nekā vairāk. Ja man būtu punkti, es 

kontrētu.” 

 

BRUNO RUBENIS: „Partam stipras kārtis ar 

4+ erceniem, solu 4♥.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „3♥. Šoreiz kārtīs nav nekā 

īpaša, bet, tā kā pretinieks radīja „brīvu 

pozīciju”, tad kāpēc neparādīt lieku ercenu 

garumu?” 

UĢIS JANSONS: „Te, manuprāt, nav daudz 

alternatīvu – jāparāda partnerim, ka man ir 

garāks ercens, nekā solījums 2♥ apsola un ir 

kaut kādi punkti. Ir divi solījumi: 3♥ un 4♥. 

3♥ arī kaut ko apsola, jo pastāv iespēja arī 

nopasēt vai kontrēt 2NT (ar četrinieku 

ercenos un punktiem). Solīšu 4♥. 3♥ ir 

piecinieks ercenos (ok, varbūt sestā dāma, 

sestais kalps, kaut kas tāds...).” 

 

JURIJS HJUPINENS: „Izvēlos starp trīs un 

četriem erceniem. Domāju, ka 3♥ ir 

pietiekami.” 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „4♥. Bez 

komentāriem- ko citu tad lai sola?” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „Solīt 3♥ brīvā 

pozīcijā ir pietiekami. Var pasēt un vēlāk 

pārsolīt pretinieka 3m vai pacelt partnera 3♥ 

solījumu uz četriem, bet es nepasēšu un 

neatstāšu partnera kontru uz 3m.” 

 

KAUKOKOISTINENS: „4♥. Partnerim ir 

stipras kārtis ar vismaz dažiem erceniem. 

3NT var būt pareizais kontrakts, ja 

partnerim ir kaut kas līdzīgs 

Axx;AQx;AJxx;Axx, bet man nav 

pieejamas metodes, lai to pārbaudītu.” 

 

JĀNIS NEIMANIS: „Domāju, ka 3♥ ir 

pietiekošs solījums brīvā pozīcijā.” 

 

Manuprāt, labāk ir solīt 3♥, jo mēs atstājam 

iespēju spēlēt 3NT. Un es esmu pārliecināts, 

ka labāk ir nepārsolīt kārtis, jo partneris 

geimu uzliks tik un tā. Ja būtu kāds īsumiņš 

vai septītais ercens, es solītu četrus. 
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TILTS - 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+ 

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

4♦ 10 2 

5♦ 9 5 

6♦ 8 2 

Kontra 7 0 

Pass 5 0 

 

Mums ir vismaz 10 kāršu fits, ļoti ass 

sadalījums un vienāda zonalitāte. Iespējams, 

ka mēs varam uzlikt labu aizsardzību, 

iespējams, ka pretinieks nevar vinnēt 4♠, bet 

tikpat iespējams, ka viņam ir lielais šlems. 

Šeit ir iespējami dažādi taktiskie varianti: 

nesteigties un ievākt informāciju no 

pretinieka; solīt preventīvu aizsardzību; vai 

duļķot ūdeni ar kādu starpsolījumu. Kurš 

būs labākais variants, ir grūti prognozēt, 

taču skaidrs ir tas, ka pretinieks visticamāk 

var paņemt ap 11 stiķiem pīķos, bieži 12, 

bet retāk 10 vai 13. Žēl, ka neviens no 

ekspertiem neapskata solījumus "kontra", 

kas var maldināt pretinieku, tāpat neviens 

neapskata solījumu "pass", kas var ievākt 

visvairāk informācijas, bet vienlaicīgi 

palīdzēt naidniekam. Manuprāt, kontra ir 

vislabākais solījums: 4♣ kontrā neviens 

nespēlēs (pretiniekam ir ļoti daudz pīķu), 

pēc šī solījuma pretineiks diez vai uzliks 

šlemu, bet drīzāk kontrēs mūs piecos vai 

sešos kāravos. Ja mēs tagad nosolīsim 5♦, 

tad visticamāk pretinieks mūs pārsolīs ar 

5♠. Ja mēs nosolīsim 6♦, tad varam 

pretinieku uzdzīt sešos vai pārsolīt viņu pret 

neesošiem pieciem. Rezumējums - ja mēs 

augstu solām, tad tikai vienu reizi un otru  

reizi vairs neminam, ja zemu solām, tad ar 

tiesībām vēlreiz kļūdīties.  

 

KAUKO KOISTINENS: „4♦. LHO solīs pīķus. 

Ja es tagad nosolīšu „acīmredzamos” 5♦, ko 

es solīšu uz 5♠? Bet, ja es sākšu ar 4♦ un 

turpināšu ar 5♦, iespējams, es pārsolīšu 

pretinieku (protams, ar kontru). 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „4♦. Te grūti, jo 

nevar saprast, cik īsti destruktīvi tas var būt- 

tāpēc man arī nepatīk tādi bloki.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „6♦. Šajās 

situācijās es cenšos likt viņiem izdarīt 

pēdējo minējumu. Protams, 5♠ var būt bez 

viena, bet kurš to var zināt, un 6♦ var nebūt 

nemaz tik dārga aizsardzība.” 

 

Arī Jānis Neimanis sola 6♦, bet neiedziļinās 

argumentos, savukārt citi eksperti sola 5♦. 

Uģim 5♦ ir tas, ko viņš grib spēlēt, Brunim 

5♦ vajadzētu sanākt kā labai aizsardzībai, 

Eva neizplūst argumentos. 

 

JĀNIS BENDIKS: „5♦. Agresīvi vai ne 

agresīvi, bet mums ir vismaz 10 kāravi, bet 

pretiniekam vismaz 9 pīķi un negāžams 4♠ 

kontrakts. Izdarām spiedienu pret 

pretinieku, pirms viņi ir tikuši ar visu galā.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „5♦. Izskatās pēc 

acīmredzama, dabīga solījuma.” 
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TILTS - 4. PROBLĒMA 

 

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

Partneris RHO Tu LHO 

   pass 

1♥ 2♦ 3♣ 5♦ 

kontra pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

6♣ 10 7 

5NT 8 1 

7♣ 7 1 

Pass 4 0 

5♥ 2 0 

 

Mums ir ļoti labas kārtis ar potenciāli ļoti 

daudz stiķiem. Gandrīz pašspēlējošs masts, 

dūzis partnera mastā un renonss oponentu 

mastā. Partneris ir atklājies, taču brīdina 

mūs par to, ka negrib spēlēt augstā līmenī. 

Partnera pass šajā situācijā ir forsējošs, taču 

viņam ir grūti novērtēt savas kārtis un mēs 

nevaram spekulēt, kādas tad tieši tās ir. Šādi 

vai līdzīgi argumenti ir visiem ekspertiem, 

un lielākā daļa sola to, ko domā vinnēt – 

6♣. Arī es viņiem piekrītu, daļēji tāpēc, ka 

lielo šlemu pārbaudīt nevar (manuprāt, 5NT 

būtu divas vietas, kur spēlēt šlemiku), 

savukārt minēt un likt septiņus būtu 

muļķīgi. 

 

UĢIS JANSONS: „6♣. Nav labu ideju, kā 

pārbaudīt septiņus (varēja nesolīt 3♣, tā 

vietā 5♦ –Exclusion – uzzināsim par ♠A un 

♥KQ, tad attiecīgi 6 vai 7 krusti. Vienīgi 

jābūt norunai, ka 5♦ atļauj spēlēt arī citus 

mastus, ne tikai ercenus, ar kuriem parts ir 

atklājies).” 

 

EVA SOBOĻEVSKA: „6♣. Iespējams, ka 5♦ 

kontrā ir labākais kontrakts, iespējams, ka 

7♣. Es domāju, ka mans solījums 6♣ ir 

stiprs solījums ar kārava renonsu. Pat, ja 

mums nav pīķa kontroles, mēs varam vinnēt 

6♣ pēc kārava uzbrukuma.” 

MAIJA ROMANOVSKA: „6♣ ar cerībām, ka, 

ja tā kontrakta pēc pīķa uzbrukuma nav,tad 

uzbruks ercenos (maz gan ticams), bet 

spēlējot uz IMPiem es bailēs stingstu no 5♦ 

bez viena 6♣ vietā!” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „6♣. Tu 

nedrīksti pasēt, tāpēc vienīgie iespējamie 

solījumi ir 6♣ un 7♣. Es domāju, ka 

solīšana beigsies ar 6♦ kontrā.” 

 

BRUNO RUBENIS: „6♣. No bez viena līdz 

overam, vidējais, ko vajadzētu vinnēt.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „6♣. Mēs taču netaisījāmies 

spēlēt mazāk, septiņus vairs pārbaudīt 

nevaram. Nu ja ir kaut kādas lieliskas 

norunas par solījumu 5NT, kas ir invits uz 

septiņiem bez pīķa kjubida, bet tā drīzāk 

tāda pasaka un atstājam to citiem.„ 

 

JĀNIS NEIMANIS: „Nu neesmu pārliecināts 

par partnera kontru. Domāju, ka tas ir 

pastiprinājums. Teikšu 6♣, varbūt 5NT, bet 

nav pārliecības, ko tas nozīmē. Ja tas ir 

invits uz septiņiem, tad 5NT.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „5NT. Ceru, ka partneris 

manu solījumu sapratīs kā vispārēju invitu 

uz 7♣. Es arī īpaši neceru, ka viņš to 

pieņems. Var arī vienkārši 6♣ nosolīt.” 

 

KAUKO KOISTINENS: „7♣. Viņi lika man 

minēt! Ar ļoti īsiem krustiem partneris 

varētu kontrēt piecus kāravus. Ja mums 

pietrūkst ♠A, tad tas visticamāk ir RHO un 

viņi neatrod pīķa uzbrukumu.” 
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TILTS - 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? 

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

Pass 5 9 

kontra 1 0 

 

1.gājiens Punkti Eksperti 

 

♦A vai ♦K 5 3 

♦x 4 4 

♥Q 3 2 

♠x 2 0 

 

Atzīstu, ka jautājums par kontru bija 

provokatīvs. Neviens no ekspertiem uz šo 

āķīti neuzķērās. Kaut gan varētu iekontrēt ar 

domu, ka RHO, kuram, visticamākais, ir 

gari krusti, nobīsies un aizmuks. Bet vai 4♣ 

mēs kontrēsim? Ar uzbrukumu ir nedaudz 

grūtāk. Pastāv liela iespēja, ka pretinieks 

var paņemt 9 stiķus, ja viņš pirmais sāk 

atspēli, proti, pie pasīva mūsu uzbrukuma. 

Savukārt gājiens ar kārava dūzi var bloķēt 

mastu vai saraut mūsu komunikācijas. Abi 

gājieni ir labi, bet pie galda kontraktu gāza 

gājiens ar lielu kāravu, bet ar mazu kāravu 

kontrakts tiktu izlaists.  

 

JĀNIS BENDIKS: „Par uzbrukumu – daudz 

punktu partnerim nav un viņa ercenus mēs 

neatspēlēsim. No otras puses, 3NT solītājs 

var tos uzlikt, balstoties uz partnera aizturi 

vai arī uz „mīkstu” aizturi kāravos. Lai 

varētu izvērtēt visas aizsardzības opcijas, es 

izvēlos ♦A, kas saglabā iespējas atspēlēt 

kāravus vai pārslēgties ercenos.” 

 

 

Līdzīga argumentācija ir arī otram Jānim un 

Evai. Neimanis uzbrūk ar ♦A, lai saglabātu 

iespēju pārslēgties uz ... pīķiem! Jānis kā 

vienīgais apskata gājienu pīķos, kas arī 

gāztu kontraktu! 

 

Uģis un Maija tic partnerim un uzbrūk ar 

♥Q, savukārt Jurijs, Kauko, BGO un Bruno 

uzbrūk ar mazu kāravu. 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „Es pasēšu un 

uzbrukšu ar mazu kāravu. Es domāju, ka 

izspēlētājam ir 5-6 krusti un es ceru, ka viņš 

nevar uzreiz paņemt 9 stiķus. Otra 

alternatīva ir ♥Q, tomēr es uzskatu, ka mazs 

kāravs ir vislabākais (ir gadījies, ka mēs 

sākam ar 5 kārava stiķiem).” 

 

BRUNO RUBENIS: „RHO vajadzētu būt 5+ 

krustiem. Uzbrūku ar mazu kāravu, cerot, 

ka pretiniekam tie ir sadalījušies 3-3.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „Ja viss ir godīgi, tad 

izspēlētājam būs 5 krusti. Vajadzētu arī 

kārava aizturei būt. Tomēr ceru, ka tā ir 

viena un uzbrūku ar mazu kāravu ♦6.” 

 

KAUKOKOISTINENS: „Es uzbrūku ar mazu 

kāravu. RHO visticamāk ir pieci vai seši 

krusti. Kārava gājiens dod mums lielāko 

iespēju paņemt piecus stiķus.” 



25 

 

2013.gada PAVASARA labākais risinātājs no lasītāju vidus ir Pēteris 

Bethers, kurš savāca 49 punktus! Taču, tā kā Pēteris savu risinājumu iesūtīja pēc 

termiņa, K.Martensa grāmatu „Extra Length Transfer Bids” saņem Mārtiņš 

Lorencs, kurš savlaicīgi atsūtīja risinājumu un ieguva 47 punktus. Priecē, ka 

interesentu skaits ir palielinājies un 12 lasītāji bija atsūtījuši savus risinājumus. 

Vasaras numura problēmas atradīsiet 30.lapā. Atbildes sūtiet līdz 31.maijam uz e-

pasta adresi 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! 
 

Titānu cīņas 
 

2013.gada Titānu cīņas sākas ar Aigara Ģērmaņa 

un Ivara Rubeņa dueli pret Līgu Beķeri un Pēteri Betheru.  

Aigars ar Ivaru sola stipro krustu ar transfēru 

atbildēm, nedaudz netipisku 14-15 FP netrumpi, kas 

nozīmē, ka 1♦ var būt no dupleta (ja ir 11-13 FP un 

vienmērīgas kārtis), 2♦ ir bloks jebkurā mažorā, savukārt 

2♥/♠ ir 10-13 FP ar sešinieku nosolītajā mastā. Divpusējā 

solīšanā pielieto Latvijā plaši izplatītākās konvencijas bez 

specifiskām sekvencēm. 

Pēteris ar Līgu pamazām pāriet uz kopējo valodu,   

taču testu pildīšanas laikā izvēlējās izmantot praksē pārbaudīto stipro krustu ar 12-

15 netrumpi, 5-kāršu mažoriem un 2♦ atklājumu, lai parādītu abus mažorus. 

Divpusējā solīšanā pielieto dažādus transfērus, splinterus un fit-bidus. 

 

 

 

 

Titānu cīņas South kārtis (North kārtis ir dotas 9. lapas pusē). 

 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max South 

1, Dala N, Visi nezonā 

E sola pīķus 
♠ AJ42, ♥ 1064, ♦ A10976, ♣ 7 

2, Dala E, NS zonā 

E atklāj 1♠, W sola 2♠ 
♠ K94, ♥ A96432, ♦ 1062, ♣ 8 

3, Dalītājs S, EW zonā ♠ J95, ♥ AQ86, ♦ K1085, ♣ 92 

4, Dala W, Visi zonā 

W atklājas ar 1♦ 
♠ KJ10, ♥ K103, ♦ KJ4, ♣ A1052 

5, Dala N, NS zonā 

W sola 5♣ 
♠ AQJ83, ♥ J3, ♦ 1087, ♣ AJ6 

6, Dala E, EW zonā ♠ 32, ♥ AQ64, ♦ KQ864, ♣ K4 

7, Dala S, zonā visi, ♠ J, ♥ A105432, ♦ A1053, ♣ 106 

8, Dala W, Visi nezonā ♠ A7, ♥ J876, ♦ KQJ3, ♣ AQJ 

 

mailto:bridzs.latvija@gmail.com
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Titānu cīņas 
 

Nr.1 
Ģērmanis&Rubenis 0 

Bethers&Beķere 0 

 

Dala N, zonā – 

N kārtis: ♠ A986, ♥ QJ65, ♦ A10, ♣ QJ9 

S kārtis: ♠ Q1074, ♥ AK8, ♦ KJ3, ♣ K104 

 

Ģērmanis   Rubenis  

1NT  3NT  

 

Bethers  Beķere  

1NT  2♣  

2♥  2NT*  

3NT*  4♦*  

4♥*  4♠  

    

Līga pielietoja Pilno steimanu – uzzināja, 

ka Pēterim ir 12-15 FP, 4-4-2-3 sadalījums 

un izvēlējās spēlēt 4♠. 

 

Ivars parādīja, kā pāru turnīrā ir jāsola šādi 

sadalījumi. Tad, kad uz līnijas ir ap 30 

punktiem un abiem ir vienmērīgs 

sadalījums, šlemiks ir mazvarbūtisks, 

savukārt stiķu skaits beztrumpju un trumpju 

kontraktos pie vienmērīgām kārtīm un tik 

daudz punktiem būs apmēram vienāds. 

Papildus labums šādā solīšanā ir tāds, ka 

noslēpj izspēlētāja kārti. 

 

BL (Bridžs Latvijā) ieteicamā solīšana: 1♣-

1♠-2♠-3NT 

 

Punkti: 3NT=10, 4♠=6, 5♠=5, 6♠=2, 6NT=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2 
Ģērmanis&Rubenis 10 

Bethers&Beķere 6 

 

Dala E, zonā NS 
N kārtis: ♠ Q84, ♥ A98743, ♦ K, ♣ AKJ 

S kārtis: ♠ AK96532, ♥ J105, ♦ Q6, ♣ Q 

 

Ģērmanis  Rubenis  

-  2♠  

2NT*  3♣  

4♠  4NT*  

5♠  6♠  

 

Bethers  Beķere  

-  1♠  

2♥  3♥  

4♣*  4♥  

4NT*  5♣*  

5♥    

 

Ivara atklājums nav bloks. Šo sistēmu 

pielieto daudz skandināvu spēlētāju, kaut ko 

līdzīgu spēlē Fantoni-Nunes. Lai nu kā, 

Aigara 2NT bija daudznozīmīgs solījums, 

savas kārtis viņš precizēja nākamajā 

solīšanas aplī, parādot invitu ar fitu, kuru 

Rubenis pieņēma. Nezinu, vai 4♠ solījums 

apsola kontroles visos mastus, taču pāris 

nonāca praktiski neiegāžamā šlemikā ar 

nelielām cerībām uz 13 stiķiem! 

 

Beķere atklājās „normāli”, parādīja fitu ar 

ekstrām, taču neparādīja savu kāršu galveno 

spēku – pīķus. Šoreiz pietrūka dūžu (ercena 

spēlē trūkst ♥K) un pāris nonāca nedaudz 

bīstamos 5♥ ar minimālām cerībām uz 12 

stiķiem. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♠-2♥-2♠-3♠-4♣-4♦-

4♠... Iespējams, ka šeit solīšana varētu arī 

apstāties... 

 

Punkti: 6♠=10, 5♠=7, 6NT=6, 3NT=5, 

5♥=4, 6♥=2, 7♠=1 
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Titānu cīņas 
 

Nr.3 
Ģērmanis&Rubenis 20 

Bethers&Beķere 10 

 

Dala S, zonā EW 
N kārtis: ♠ A8763, ♥ Q63, ♦ J6, ♣ KQ3 

S kārtis: ♠ 109542, ♥ J74, ♦ AQ, ♣ 852 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

- - pass 1♥ 

1♠ 2♦* 3♦ pass 

3♥ pass 3♠ Visi P 

 

Bethers East Beķere West 

- - pass 1♥ 

1♠ 2♦* 3♠ Visi P 

 

Katrs no South spēlētājiem dažādi novērtēja 

savas kārtis. Ivaram kārtis bija tik labas, ka 

viņš nosolīja invitu ar pīķa fitu, taču 

nepieņēma Aigara invitu (!) uz ercenu 

papildināšanos. Iespējams, ka šāda solīšana 

„atvaira” pretinieku kontras, jo ne viena, ne 

otra kārtīs es invitu nesaredzu.  

 

Līgai kārtis bija sliktas un viņa uzreiz lika 

lielāko spriedzi pretiniekam, solot 3♠. Šāds 

solījums nodedzina visus tiltus uz pīķa 

geimu tad, kad partnerim ir burvju kārtis. 

Šoreiz tas preventīvi piebloķēja visus. 

 

Manuprāt, kārtīs nav nekā īpaša. Ir daudz 

pīķu, bet sadalījums un punktu dislokācija ir 

slikta. 5332 samazina sitienu iespējas, trīs 

kārtis ercenos ir slikti, jo pretinieks nav 

fitojis ercenus, kas palielina iespēju, ka 

partnerim ercenos arī ir trīs kārtis, un 

visbeidzot, viss spēks ir koncentrēts 

pretinieka mastā. Un vēl, ja pretinieks 

balansēs, arī mēs varēsim balansēt – mums 

ir pats vecākais masts, tāpēc BL ieteiktu 

vienkārši solīt 2♠. 

 

Punkti: 2♠=10, 3♠=7, 2nt=3, 4♠=1 

Nr.4 
Ģērmanis&Rubenis 27 

Bethers&Beķere 17 

 

Dala W, zonā visi 

N kārtis: ♠ 6, ♥ AKQ873, ♦ A964, ♣ 96 

S kārtis: ♠ A982, ♥ J64, ♦ 3, ♣ AQ873 

 

Ģērmanis  Rubenis  

2♥  4♥  

 

Bethers  Beķere  

1♥  3♣*  

3NT*  4♥  

 

Ivaram un Aigaram vēlreiz ienāca kārtis, 

kas formāli atbilst 2M atklājumam, taču 

šoreiz tās ir spēcīgākas kā 13 FP, jo visi 

punkti ir labi, masts ir spēcīgs un parasti dos 

6 stiķus, blakus mastā ir ceturtais dūzis, ir 

īsums. Ģērmanis varēja novērtēt savas 

kārtis kā maksimumu, varbūt tad pāris 

varētu nosolīt šlemiku, bet šoreiz „parasts” 

geims.  

 

Līga pielietoja konvenciju masts+fits, 

parādot vismaz HHxxx krustos un Hxx 

ercenos. Konvencijas pamata mērķis ir 

uzsolīt geimu tad, kad sakrīt kārtis, taču 

šoreiz Līga geimu uzliktu arī bez šīs 

konvencijas, bet neatrastu pīķus, ja 

partnerim tie būtu četri. Pēteris savas kārtis 

vērtēja kā maksimālas, taču padevās, kad 

Beķere neturpināja solīšanu. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♥-1♠-2♥-4♥-5♦-6♥. 

Manuprāt, North sākumā kārtis vajag 

novērtēt pieticīgi, bet pēc partnera lēciena 

geimā izdarīt vēl vienu solījumu. Apstāties 

geimā un mačpunktus paņemt uz atspēles 

tehniku arī būtu pareizi! 

 

Punkti: 6♥=10, 5♥=7, 7♥=3, 3nt=2 
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Titānu cīņas 

Nr.5 
Ģērmanis&Rubenis 34 

Bethers&Beķere 24 

 

Dala N, zonā NS 

N kārtis: ♠ 83, ♥ K94, ♦ AK62, ♣ AQ75 

S kārtis: ♠ KQ9, ♥ -, ♦ Q97543, ♣ 10986 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

1♣* 1♥ 2♦ 2♥ 

3♥* pass 4♣ Pass 

4♦ pass 4♥ Pass 

4♠ pass 5♦ Visi P 

 

Bethers East Beķere West 

1♣* 1♥ kontra* 2♥ 

pass pass 3♦ Visi P 

 

Aigars atklājās ar stipro krustu, savukārt 

Ivars savas kārtis novērtēja kā pozitīvas, 

ieforsēja geimu ar naturālu 2♦ solījumu, 

izvairījās no sliktām 3NT, paspēja pārbaudīt 

šlemiku (samaini Ģērmaņa ♥K pret ♣K un 

seši būs augšēji) un nonāca lieliskā geimā. 

 

Līga savas kārtis novērtēja kā puspozitīvu. 

Pēc tam balansēja ar 3♦, kurus Pēteris 

izpasēja. Pat, ja Līga kārtis vērtēja tik 

pieticīgi, iespējams, viņa varēja nosolīt 4♦, 

kas ļautu Pēterim vizualizēt kārava geimu. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1NT-[2♥]-

3♣(transfērs)-[3♥]-4♦-5♦. Protams, šāda 

solīšana ir nedaudz riskanta, jo zūd iespēja 

spēlēt 3NT. Viena aizture pie pretinieka 

saskaņota masta parasti ir nepietiekama 

beztrumpju geima realizācijai, ja partnerim 

ir invitējošas kārtis. 

 

Punkti: 5♦=10, 4♦=6, 3NT=4, [3♥dbl]=2, 

6♦=1 

Nr.6 
Ģērmanis&Rubenis 44 

Bethers&Beķere 30 

 

Dala E, zonā EW 

N kārtis: ♠ K762, ♥ 102, ♦ 1074, ♣ K1063 

S kārtis: ♠ Q, ♥ KQ654, ♦ AKJ965, ♣ J 

 

Ģērmanis  Rubenis  

-  1♦  

1♠  2♥  

2NT*  3♥  

4♦  4NT  

5♦    

 

Bethers  Beķere  

-  1♥  

1♠  3♦  

 

Kārtējo reizi abi South spēlētāji izvēlējās 

dažādas pieejas kāršu vērtēšanā. Ivaram šis 

bija 1♦ atklājums, ko atbalstītu tie paši 

daudzie skandināvi un vēl čupa ar 

naturālistiem; Līgai šis bija „parasts” 1♥ 

atklājums. Līgas vienkāršā pieeja uzvarēja, 

jo nākamajā solīšanas aplī viņa varēja 

parādīt 5-5 sadalījumu un maksimumu no 

limitēta 1♥ atklājuma, kuru Pēteris priecīgi 

nopasēja. Ivara zinātne piedzīvoja fiasko, jo 

dažādi tika interpretēts Aigara 2NT 

solījums. Ģērmanis to solīja kā brīdinājumu 

par vājām kārtīm, lūdzot Ivaru nosolīt 3♣, 

lai pāris varētu spēlēt 3♦. Rubenis to saprata 

kā naturālu solījumu, turpināja aprakstīt 

savas kārtis, līdz 5♦ solījums viņu beidzot 

atdzesēja. Jāatzīmē, ka ne Līga, ne Ivars 

neatklājās ar 1♣, kaut gan abiem bija 16 FP. 

 

BL ieteicamā solīšana: tāda pat kā 

Betheram ar Beķeri. 

 

Punkti: 3♦=10, 2♥=7, 1NT=6, 4♦=5, 

2NT=4, 3♥=3, 3 NT=2 
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Titānu cīņas 
 

Nr.7 
Ģērmanis&Rubenis 44 

Bethers&Beķere 40 

 

Dala S, zonā visi 
N kārtis: ♠ 108, ♥ AK764, ♦ KQJ2, ♣ Q10 

S kārtis: ♠ K32, ♥ J1082, ♦ 1096, ♣ K72 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

- - pass 1♠ 

2♥ Visi P   

    

Bethers East Beķere West 

- - pass 1♠ 

2♥ Visi P   

 

Beidzot abi pāri (kas sola līdzīgas sistēmas) 

nosolīja vienādi. Aigars ar Pēteri izdarīja 

parastu, normālu 2♥ solījumu, savukārt Līga 

ar Ivaru izdarīja parastu, normālu pasu. 

Jāatzīmē, ka South kārtis ir līdzīgas 

3.sadalījuma kārtīm, spēks ir vienāds, 

sadalījums gandrīz tas pats, bet abi South 

spēlētāji klusē! Ivars jūt, ka Aigars uzliks 

geimu, tikko viņš nosolīs, savukārt Līga 

vairs nevar piebloķēt. Abi šie secinājumi, 

protams, ir joks – BL nevarēja neizrādīt 

savu sajūsmu, ka abi pāri vienādi ir dabūjuši 

maksimumu! 

 

BL ieteicamā solīšana: tāda pat kā Titāniem. 

 

Punkti: 2♥=10, 3♥=8, 1NT=3, 4♥=2 

 

 

Nr.8 
Ģērmanis&Rubenis 54 

Bethers&Beķere 50 

 

Dala W, zonā – 

N kārtis: ♠ A94, ♥ 6, ♦ AJ43, ♣ KJ542 

S kārtis: ♠ QJ10852, ♥ A97, ♦ 107, ♣ 83 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

- - - 1♥ 

2♣ 3♥ 3♠ pass 

4♥ pass 4♠ Visi P 

    

Bethers East Beķere West 

- - - 1♥ 

kontra 3♥ 3♠ Visi P 

 

Šoreiz pirmais lēmums bija jāpieņem abiem 

North spēlētājiem. Aigars izvēlējās solīt 

naturāli savu garāko, bet pašķidro mastu, 

savukārt Pēteris izvēlējās izsaukties ar 

kontru. Pētera pieeja man patīk labāk, jo 

kārtīs spēks ir izkliedēts, garākais masts nav 

būtiski labāks par citiem mastiem un  kontra 

dod iespēju spēlēt visus mastus. Taču šoreiz 

Aigaru izglāba Ivars, kas noriskēja ar 3♠, un 

pāris sasniedza lielisku geimu. Līga solīšanā 

pasteidzās, jo 3♠ neforsēja un tika izpasēti. 

 

BL ieteicamā solīšana: [1♥]-kontra-[3♥]-4♠. 

South ir lielisks sadalījums, seši pīķi un 

potenciāli divi sitieni pie partnera, tāpēc 4♠ 

solījums ir acīmredzams. 

 

Punkti: 4♠=10, 3♠=5, [3♥dbl]=3, 6♠=1 
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Pavasara Titāti noslēdzas ar diezgan pārliecinošu Ivara un Aigara uzvaru. 

Gan sistēma, gan lēmumi sarežģītākās un ne tik sarežģītās situācijās bija labāki, 

viens „izlaists” sadalījums neietekmēja kopējo rezultātu – 64:55. Vasaras problēmas 

meklē 9. un 25.lapā, nosoli tās ar savu partneri un salīdzini nākamajā numurā! 

 

 

 

 

„Tilta” Vasaras problēmas 
 

1.problēma, Tavas kārtis: ♠J; ♥A1032; ♦A5; ♣AKQ752, visi nezonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

  1♣ 1♥ 

Kontra (negatīva) pass ?  

 

 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠Q864; ♥96; ♦AK83; ♣K93, Visi zonā, Min/Max 

Partneris RHO Tu LHO 

1♥ (11-FG) pass 1♠ 2♦ 

Kontra* pass ?  

Kontra = ekstra vērtības 

 

 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠A986; ♥8; ♦AQJ86; ♣Q65, visi zonā, Min/Max 

Partneris RHO Tu LHO 

 pass 1♦ pass 

2NT (invits) pass ?  

 

 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠A3, ♥Q64, ♦98765, ♣QJ9, zonā pret nezonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

 2♣ (precision) Pass Pass 

Kontra 3♣ ?  

 

 

5.problēma,Tavas kārtis: ♠Q5; ♥KQ74; ♦A10864; ♣96, zonā pret nezonu, Min/Max 

Partneris RHO Tu LHO 

   1♦ 

kontra pass ?  
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IZSPĒLES UZDEVUMU ATRISINĀJUMI 

 

1. 

 

 North  

   

 ♠ AQ863  

 ♥ K5  

 ♦ 83  

 ♣ AQ85  

   

West  East 

   

♠ 7  ♠ J9542 

♥ J8762  ♥ Q109 

♦ A105  ♦ KJ2 

♣ J1074  ♣ 92 

   

 South  

   

 ♠ K10  

 ♥ A43  

 ♦ Q9764  

 ♣ K63  

 

Saskaitot augšējos stiķus, sanāk 3 stiķi 

pīķos, divi stiķi ercenos un trīs stiķi krustos. 

Papildus stiķi var paņemt krustos, ja masts ir 

sadalījies 3-3, vai pīķos, ja masts ir 

sadalījies 3-3, 4-2 vai pīķa kalps ir East. 

Pareizs spēles plāns ir sekojošs: paņem 

pirmo stiķi ar ♥K (Tu nedrīksti laist garām, 

jo pretinieks var paņemt 3 kārava stiķus, 

vienu stiķi melnajā mastā (ja tas nav 

labvēlīgi sadalījies) un ercens būs piektais 

aizsardzības stiķis), un nospēlē pīķi pret 10. 

Šādi Tu vinnēsi, ja pīķis būs 3-3 vai 4-2, kā 

arī, ja pīķis būs 5-1 un East būs pieci pīķi 

vai kādam no aizsargiem būs singlais ♠9 vai 

♠J. Gadījumā, ja nekas no augstāk minētā 

nebūs Tev labvēlīgi sadalījies, tad Tev atliek 

cerēt, ka krusts būs sadalījies 3-3. 

2. 

 

 North  

   

 ♠ K1096  

 ♥ Q106  

 ♦ J3  

 ♣ A876  

   

West  East 

   

♠ Q5  ♠ 7 

♥ KJ9754  ♥ 832 

♦ AK1042  ♦ 9875 

♣ -  ♣ J10542 

   

 South  

   

 ♠ AJ8432  

 ♥ A  

 ♦ Q6  

 ♣ KQ93  

 

West ir ļoti ass sadalījums, par ko liecina 

viņa agresīvā solīšana. Iespējams, ka viņam 

nav neviena pīķa, tāpēc trumpju atspēli sāc 

ar ♠2 pret ♠K. Piektajā stiķī paņem ♠A un 

nospēlē ♣3 pret ♣A. Tu vari paņemt četrus 

stiķus krustos, ja ♣J10 ir pie East! Šis ir 

viens no gadījumiem, kad Tev pirmā ir 

jāspēlē figūra no tās puses, kur Tev ir tikai 

viena figūra – ja Tu iziesi ar ♣K vai ♣Q, tad 

nevarēsi paņemt visus stiķus krustos un 

nerealizēsi kontraktu... 
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