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 Ir aizvadīts vēl viens gads. Bridža ziņā to varētu iedalīt divās daļās: 

sportiskajā un attīstības. Sportisko rezultātu šogad nav. Ir atsevišķi lauri atsevišķos 

turnīros, bet visās nozīmīgākajās starptautiskajās sacensībās ir vai nu viduvēji vai 

vāji nostartēts. Diemžēl. 

 

 Bet attīstības ziņā ir vērojams progress. Pirmkārt, LBF izveidotais Latvijas 

klubu simultānturnīrs šogad piesaistīja 132 dalībniekus, kopvērtējumā ar 139 

punktiem labākais bija Jānis Mauriņš, kuram ar 133 punktiem sekoja Egita Ērmane 

un Bruno Rubenis. 2014.gada pirmais turnīrs ieplānots jau 8.janvārī! 

 

 Otrkārt, lielu spēlētāju interesi piesaistīja Latvijas Individuālais 

čempionāts. 51 dalībnieka konkurencē labākais bija Jānis Bendiks, taču uzvarētāji 

bija visi – nelielas piemiņas dāvanas un svētku mielasts turnīra beigās. LBF ievieš 

jaunu tradīciju – sportisko gadu noslēgt ar Individuālo turnīru un tam sekojošo 

„trešo sesiju”, kuras laikā atskatīties uz paveikto un apsveikt labākos! 

 

 Treškārt, rudenī bridžs „ielauzās” Latvijas Universitātē un mēģināja 

„iekarot” biznesa augstskolu „Turību”. LU bridža pulciņš ir kļuvis par pilnvērtīgu 

Sporta kluba sastāvdaļu, kur jaunie studenti Naura Pelša un Leo Vegnera vadībā var 

apgūt bridža spēli. „Turībā” jauniešiem interese bija maza, taču ir izveidota 

sadarbība ar šo augstskolu un ir plānots nākamgad vēlreiz mēģināt nokomplektēt 

interesentu grupu. 

 

 Ceturtkārt, jāatzīmē, ka mūsu lielākajos pasākumos ir dalībnieku 

pieaugums. Par rekordiem „Riga Invites to Jūrmala” sakarā jau rakstījām, jauniešu 

nometnes pieaugums arī tika pieminēts, atliek piebilst, ka „Druvas Dūzis” bija 

kuplāks kā iepriekšējā gadā un Latvijas bridžisti parādīja, ka divus gadus pēc kārtas 

mājās negrib un nevar zaudēt.  

  

 Visbeidzot, ko tad lasītājs varēs izlasīt šī gada pēdējā numurā? Kaujas 

laukā dodamies uz Milānu, kur decembrī divas Latvijas komandas piedalījās vienā 

no Itālijas stiprākajiem komandu turnīriem – Citta di Milano. Starp sesijām Natālija 

Vekša un Jānis Bendiks intervēja Latvijas izlases kapteini Uldi Betheru, savukārt 

Jauniešu stūrītī Jāņa Ilziņa atskats uz ļoti veiksmīgo „Druvas Dūzi”. Gada pēdējos 

padomos Natālija iepazīstinās lasītājus ar aizsardzības signāliem, signalizēšanas 

metodēm un signalizēšanas nepieciešamību. Turpmākajos numuros ir ieplānots 

sīkāk iepazīties ar katru no aizsardzības signāliem. Titānu cīņu otrā gada finālā tikās 

Ivars Rubenis ar Aigaru Ģērmani pret 2012.gada uzvarētājiem Līgu Brikmani un 

Jāni Bendiku. Vai Jānis ar Līgu aizstāvēja savu titulu, to uzzināsiet, sākot ar žurnāla 

25.lapu. 

 

 Bridža Atbalsta biedrība novēl visiem „Bridžs Latvijā” lasītajiem 

panākumu bagātu jauno, 2014.gadu! 

 

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

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

Latvijas atklātais pāru čempionāts (19.-20.10.) 

1.vieta Kārlis Rubins – Jānis Neimanis 59,75 % 

2.vieta A.Ostapenko  - H.Sula (Igaunija) 57,09 % 

3.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 57, 07 % 

 

Latvijas tūres 5.posms, Prāta spēles (02.11.) 

1.vieta Maija Romanovska – Jānis Bendiks 59,2 % 

2.vieta Pēteris Bethers – Jānis Bethers 58,6 % 

3.vieta Uģis Jansons – Jānis Neimanis 58,6 % 

 

Druvas dūža Ievadnieks (09.11.) 

1.vieta Ivars Liepa – Mārtiņš Egle 67,1 % 

2.vieta Romāns Volosatovs – Edgars Liepiņš 63,1 % 

3.vieta Jurijs Balašovs – Jānis Bethers 62,9 % 

 

Druvas dūža Naktinieks (09.11.) 

1.vieta R.Grigoraitis – J.Čeponkus (Lietuva) 69,0 % 

2.vieta Kārlis Rubins – Nauris Ārmanis 61,5 % 

3.vieta Jurijs Balašovs – Jānis Bethers 60,2 % 

 

Druvas dūža nacionālo izlašu komandu turnīrs (09.11.) 

1.vieta Latvija U-20 (A.Zālītis, V.Iļdeikins, J.Ilziņš, G.Dreimanis) 

2.vieta Latvija U-25 (P.Bethers, L.Beķere, L.Vegners, N.Pelsis) 

3.vieta Igaunijas U-25 

 

Druvas dūža Pāru turnīrs (10.11.) 

1.vieta Jānis Ilziņš – Jānis Cīmiņš 63,9 % 

2.vieta J.Piibor – Aleksis Zālītis (Igaunija / Latvija) 63,5 % 

3.vieta Līga Beķere – Pēteris Bethers 63,2 % 

 

Druvas dūža komandu turnīrs (11.11.) 

1.vieta RSP (J.Ilziņš, J.Cīmiņš, L.Vegners, N.Pelsis) 110 VP 

2.vieta 
Astotā komanda (P.Bethers, L.Beķere, A.Gofmans, 

V.Iļdeikins) 
109 VP 

3.vieta EST U25 103 VP 

 

Latvijas tūres fināls (23.11.) 

1.vieta M.Tenn – O.Sirotin (Igaunija) 60,0 % 

2.vieta Ivars Rubenis – Jurijs Balašovs 59,1 % 

3.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 56,7 % 
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Latvijas individuālais čempionāts (21.12.) 

1.vieta Jānis Bendiks 59,7 % 

2.vieta Egons Lavendelis 58,7 % 

3.vieta Haralds Vincāns 57,5 % 

 

Ārvalstu turnīru hronika 
 

Pērnavas festivāls, pāru turnīrs  (13.07.) 

1.vieta M.Karpov – I.Triškin (Igaunija) 

5.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 

11.vieta Jānis Bendiks – Jānis Bethers  

 

Igaunijas GP fināls (17.-18.11.) 

1.vieta Uģis Jansons – Marko Tenn (Latvija / Igaunija) 

4.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 

 

Zviedrijas 1.līga, Ziemeļu zona (17.-18.11.) 

1.vieta BK Alert, Topbridge (K.Rubins u.c.) 

 

Čehijas junioru komandu čempionāts (28.11.-01.12.) 

1.vieta Čehijas U-20 

9.vieta 
Latvija (N.Pelsis, L.Vegners, M.Salmane, M.Pūķis, V.Iļdeikins, 

A.Gofmans) 

 

Čehijas junioru pāru čempionāts (30.11.) 

5.vieta Nauris Pelsis – Leo Vegners 

7.vieta Viktors Iļdeikins – Andris Gofmans 

10.vieta Madara Salmane – Mikus Pūķis 

 

Upsalas komandu turnīrs (07.12.) 

1.vieta Falkens vingar (Zviedrija) 

3.vieta Latvija (J.Bethers, M.Lorencs, I.Rubenis, U.Jansons) 

 

Milānas komandu turnīrs (13.-15.12.) 

1.vieta K-1 (Bulgārija) 

10.vieta Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, J.Neimanis, M.Lorencs) 

25.vieta Latvija (U.Bethers, A.Imša, I.Rubenis, U.Jansons) 

 

Valgas jaungada turnīrs (26.12.) 

1.vieta  J.Kand – A.Kornel (Igaunija) 
2.vieta Jeļena Alfejeva – Māris Matisons 
4.vieta Aleksis Zālītis – Gints Freimanis 
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Kaujas Laukā – Citta di Milano 

Pēdējais gada nozīmīgais bridža turnīrs Eiropā 

parasti ir Milānas kauss jeb Citta di Milano. Izveidots 

1970.gadā, katru decembri tas piesaista labākos bridžistus 

no Itālijas un citām zemēm. Konkurence ir liela, turnīra 

formula laba. Šogad savus spēkus šajā turnīrā devās 

pārbaudīt divas Latvijas komandas – „Rigainvites.lv”, 

kuras sastāva spēlēja Kārlis Rubins ar Jāni Neimani un 

Maija Romanovska ar Mārtiņu Lorencu, kā arī komanda 

„Latvija”, kuras sastāvā spēlēja Uldis Bethers ar Adriānu 

Imšu un Ivars Rubenis ar Uģi Jansonu. 
 

 

Milānas turnīrs katru gadu notika nedēļā, kad pilsētā svin Milānas patrona 

– svētā Ambrozija dienu (7.decembrī). Taču šogad 7.decembrī iekrita Milānas 

slavenākā teātra – opernama La Scala – sezonas atklāšana ar itāļu komponista 

Džuzepes Verdi operas Traviata pirmizrādi. Runā, ka Itālijas federācijas prezidents 

un viceprezidents ir liels operas mīļotājs un Milānas turnīru pārcēla, lai skvīzi 

netraucētu baudīt mākslu. Ažiotāža uz šo kultūras pasākumu ir tik liela, ka visas 

biļetes uz pirmizrādi un nākamajām izrādēm tika izpārdotas zibenīgi, mans sapnis 

noklausīties šo operu La Scala teātrī palika neīstenots...  
 

Verdi, kurš šogad svin 200 dzimšanas dienu, tiek ļoti cienīts šajā pilsētā. 

19.gadsimta vidū, kad Itālija cīnījās par savu neatkarību, uz Milānas namu sienām 

tika rakstīts „Vivat VERDI”, taču ne tik daudz, lai slavētu lielisko komponistu, bet 

lai vienotu tautu Itālijas neatkarības cīņās. Ar segvārdu VERDI tika domāts 

„Vittorio Emanuele Re d'Italia” jeb atbalsts Sardīnijas karalim Vittorio Emanuele 

kļūt par visas apvienotās Itālijas karali. Šo titulu viņš ieguva 1861.gadā, vairākos 

karos izcīnot neatkarību no Austrijas. 
 

Ar Verdi vai VERDI šajā turnīrā bija maz sakara. Dažas „Libiamo ne' lieti 

calici” ārijas ceturtdienas vakarā, un piektdienas pusdienlaikā abas komandas ķērās 

pie cīņas. Sāka labi. 6.sadalījumā, kad visi ir zonā, Jānis, turot ♠ K7; ♥ QJ1098; ♦ 

K82; ♣ J87, saņēma savu pirmo Ziemassvētku dāvanu: 
 

W  N (Neimanis) E  S (Rubins) 

  1♠ 2NT (abi minori) 

pass 3♦ pass pass 

3♠ 4♣ pass 4♦ 

kontra pass 4♥ pass 

pass ?   
 

Ja man ir trumpju QJ1098, tad būs bez virsstiķiem, padomāja Neimanis, 

kontra un pirmie +1100 turnīrā. Jāatzīmē, ka visi sadalījumi tiek dalīti ar rokām 

(vēlāk A finālā ir dublēti sadalījumi), tāpēc salīdzināt sasniegtos kontraktus ar 

komandu „Latvija” nevaram. Lai nu kā, mums uzvara ar 22:8, Latvijai par 1 VP 

vairāk. Turpinājums komandām nebija tik veiksmīgs. Labi mači mijās ar 

neizteiksmīgiem un dienas beigās pēc nospēlētiem sešiem mačiem „Latvija” 76 

http://en.wikipedia.org/wiki/Libiamo_ne%27_lieti_calici
http://en.wikipedia.org/wiki/Libiamo_ne%27_lieti_calici
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komandu konkurencē ar 91 VP nokļuva B grupā, bet mēs ar 87 VP C grupas 

augšdaļā. Jāatzīmē, ka turnīra formula ir tāda, ka pirmajā dienā visi spēlē pēc 

Šveices sistēmas, otrajā dienā pirmos četrus mačus spēlē grupās, bet ir kaut kāda 

rotācija starp grupām, parasti viena vai vairākas labākās komandas paceļas uz 

augstāku grupu, bet dažas nokrīt zemāk. Pēc 10 mačiem grupas tiek slēgtas, A 

finālā iekļūst 12 komandas, B finālā – 30 komandas un C finālā pārējās. 
 

Sestdienas pirmā mača vidū, atrodoties zonā pret nezonu uz trešās rokas, 

turēju šādas kārtis: ♠ 1075; ♥ Q987; ♦ J76; ♣ AK10. Solīšana: 
 

W  N (Neimanis) E  S (Rubins) 

 pass pass pass 

1♠ pass 2♣ pass 

2♠ pass 3♠ pass 

4♠ pass pass ? 
 

Sajūtas pie galda, kad pretinieks negribot invitē un otrs pretinieks negribot 

pieņem invitu, noteica manu izvēli kontrēt. Kontra nav tik bīstama kā izskatās. 

Pirmkārt, pretinieks ir uzstiepis geimu, otrkārt, es gribu krusta gājienu, treškārt, ja 

viņš vinnēs, tad mēs zaudēsim 5 IMPus, bet, ja zaudēs, tad mēs iegūsim daudz 

vairāk, kā arī papildus enerģijas lādiņu, kas mums šajā brīdī ir ļoti nepieciešams. 
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Kontra izsita pretinieku no līdzsvara un sākās panika. Pēc Neimaņa 

uzbrukuma ar ♥J, otrajā stiķī izspēlētājs nospēlēja mazu kāravu pret kungu, kā 

rezultātā bez divi un +300 labajiem zēniem! Maija ar Mārtiņu geimu neuzlika un 3♠ 

Lorencs nospēlēja precīzi, paņemot 9 stiķus un +9 IMPi šajā sadalījumā.  
 

Maču uzvarējām ar 17:13, taču šī nelielā uzvara deva mums papildus 

pārliecību un pacēla komandu uz B grupu. Nākamajā mačā uzvara ar 21:9 un dienas 

trešajā mačā pret Itālijas senioriem, kuri ir papildināti ar Polijas lielmeistaru 

Apolināriju Kovaļski, mēs neatdodam nevienu IMPu: 23:0 jeb 22:8. Pirms pēdējās 

pārejas mača ieņemam jau 10.vietu B grupā, un mums ir teorētiskas iespējas 

pacelties uz A finālu. Tikmēr „Latvijai” izejas pozīcija labāka – par 6 VP vairāk kā 

mums un trešā vieta B grupā. Pēdējo maču aizvadām labi, taču izspiest maksimumu 

mums nesanāk – uzvara ar 22:8 ļauj cerēt tikai uz brīnumu. Komanda, nesagaidot 

visu maču rezultātus, dodas pusdienās un atpūsties, pārrunājot, kādus brīnumus ir 

pieredzējuši un domājot labas domas. 
 

Bet brīnumi notiek! Arī uzvara ar 22 VP daudzu sakritību rezultātā ļauj 

mums apsteigt gan komandu „Latvija”, gan septiņas citas komandas un ar 168 VP 

aizņemt pēdējo vakanto vietu A finālā. Šāds pozitīvs lādiņš komandu ceļ spārnos un 

aizvadām labāko maču turnīrā, ar 21:9 apspēlējot Polijas komandu „Goraco”. 

Sadalījums Nr.6 parādīja, ka bez īpaši atstrādātas sistēmas, bet balstoties uz bridža 

loģiku un vispārīgiem principiem, spējam nosolīt lieliskus kontraktus. Pēc Jāņa 1♣ 

atklājuma (11+FP, 3+♣) turēju šādas kārtis:  ♠ QJ654; ♥ KJ9; ♦ 1042; ♣ AK. 

Sākotnējās iespējas ir divas – solīt 1♠, kas parāda vismaz 4 kārtis un forsē uz apli, 

vai sākt ar 2♠, kas parāda pīķus un ieforsē geimu. Lai arī pēc partnera atklājuma 1♣ 

mēs lietojam stiprus jauna masta solījumus ar lēcienu, šādi solījumi parāda vismaz 6 

kārtis (izņēmuma kārtā varētu būt piektā prēmija), bet man ir vājš piecinieks, tāpēc 

turpinu solīšanu ar 1♠. Jāņa 2♥ solījums liek nopietni pārdomāt mūsu iespējas. 

Pirmkārt, tas ir reverss, kas parāda 4♥, garākus krustus un 16+FP. Otrkārt, tas 

parāda, ka mums var būt gan šlemiks, gan lielais šlems, taču tikpat labi 3NT varētu 

būt mūsu pēdējais vinnējamais kontrakts. Šajā vietā mums ir vienkārša, bet labi 

strādājoša sistēma: masta atkārtošana otrajā līmenī ir vienīgais neforsējošais 

solījums, solījumi caur 2NT (partnerim ir jānosola 3♣ un mēs precizējam savas 

kārtis) brīdina par vājām kārtīm, savukārt visi citi solījumi forsē geimu un parāda 

kaut kādas šlema intereses. Iespējas tagad man ir trīs: atkārtot pīķus trešajā līmenī, 

solīt 3♦, kas primāri jautās par aizturi šajā mastā, un saskaņot krustus. Lai arī man ir 

tikai divi krusti, to vērtība ir milzīga! Praktiski droši šāds fits pilnībā noslēdz krusta 

mastu, nositieni pie manis nav vajadzīgi, arī ercenos man ir laba palīdzība 

partnerim, tāpēc es izvēlos solījumu 3♣, kas parāda krusta fitu un lūdz partneri 

precīzāk aprakstīt savas kārtis. Jāņa 3NT solījums mani nepārsteidz – viņam ir 

minimālas reversa kārtis, vāji krusti (to es zinu pēc savām kārtīm) un aizture 

kāravos. Tomēr manas kopējās vērtības ļauj izdarīt vēl vienu mēģinājumu – 4NT. 

Jānis invitu pieņem, atbildot 5♦ (3 dūži), un mēs finišējam gala kontraktā 6♣. 

Atkārtošu kopējo solīšanu: 
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N  E (Neimanis) S  W (Rubins) 

 1♣ (3+) pass 1♠ (4+, F1) 

pass 2♥ (5♣&4♥, 16+FP) pass 3♣ (♣ fits, forsē) 

pass 3NT pass 4NT (invits) 

pass 5♦ (0-3 dūži) pass 6♣ 

Visi pass    
 

 
 

Pretinieks uzbruka krustā, un Jānis uzreiz ķērās pie pīķa masta. ♠A un 

mazs pīķis pret kalpu. Polis kungu nelika! Šajā brīdī Neimanis saprata, ka pīķos 

trūkstošos stiķus nepaņems un nospēlēja uz dubulto ercena griezienu, proti, izgāja 

ar ♥J, lai pa ♥K saglabātu komunikācijas uz galdu. 12 stiķi un +1370, kas IMPus 

nedeva, jo pie otra galda poļiem bija sava „zinātniskā” solīšana: 1♣-1♠-2♥-6♣!    
 

Dienas pēdējo maču aizvadījām pret Lietuvas – Polijas komandu „Vitas”. 

Maču varētu nosaukt par virves vilkšanu: uz pretinieku kļūdu mēs atbildējām ar 

savu, IMPi tika dīdīti uz abām pusēm, kā rezultātā nedaudz labāki izrādījāmies mēs. 

Interesantākais (un arī dārgākais) bija mača 2.sadalījums, kad projektoru gaismā 

nokļuva Jānis. Nezonā pret zonu uz pirmās rokas viņš, turot ♠ Q; ♥ 953; ♦ AKJ82; 

♣ AQ75, atklājās ar 1♦ (3+) un solīšana uzņēma paātrinājumu: 
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N E (Neimanis) S W (Rubins) 

 1♦ 1♥ 3♦ (bloks) 

3♠ 5♦ 5♠ Visi pass 
 

Mans 3♦ solījums ir vājš, bloķējošs, parasti tiek izdarīts ar maz punktiem, 

bet ar pieckāršu kāravu. Jāņa 5♦ uzliek papildus spriedzi pretiniekam, taču pret 5♠ 

arī Neimanis ir spiests padoties un izdomāt gāzošo gājienu. Jāuzbrūk ir aktīvi, jo 

pretiniekam ir pīķi un erceni, uz kuriem tiks izmesti zudēji minoros. Mums ir 

jāpaņem pirmie trīs stiķi, un Jānis cer, ka mani vienīgie punkti varētu būt ♦Q un 

uzbrūk ar fatālo ♦2. Likteņa ironija – manas vienīgās vērtības ir ♣K un primitīvs 

uzbrukums ar ♦K iegāztu kontraktu. Lūk pilns sadalījums: 
 

 
 

Pie otra galda Vainikonis atklājas ar 1♦, kas apsola vismaz 4 kāravus 

nevienmērīgā sadalījumā, un pēc Lorenca iegājiena ar 1♥ Olanska 4♦ bloks 

apklusina visus. +50 un mūsu -680 dod -12 IMPus, rezultātā minimāla uzvara ar 

16:14, kaut gan iespējas labākam rezultātam bija vairākas. Diena tiek pabeigta A 

fināla 6.vietā, kas nozīmē, ka sešu maču laikā mēs pacēlāmies par 2 grupām un 41 

vietu! 
 

Svētdienas rīts sākās ar aukstu dušu: komanda „Vinci”, kuras sastāvā ir 

viens no labākajiem un skandalozākajiem Itālijas bridžistiem Andrea Buratti 

(uzvaras Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī diskvalifikācija pēc šmaukšanās 
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skandāla 2005.gada Eiropas čempionātā), apspēlēja mūs katrā sadalījumā, kā 

rezultātā smaga sagrāve ar 2:25 un izgaisušas cerības uz augstu vietu kopvērtējumā. 

Pēdējie divi mači bija jau prestiža jautājums. Sanāca tā, ka abus nospēlējām pret 

Ungārijas komandu „Geco”. Pēdējā mača 3.sadalījumā, kad tikai pretinieks ir zonā, 

pacēlu šādas kārtis: ♠ Q3; ♥ QJ1074; ♦7; ♣ J9875. Mums ar Jāni ir noruna, ka trešā 

līmeņa mažoru bloki nezonā ir ļoti vāji – QJxxxx un nekā citur ir normāls 

atklājums. Šoreiz sanāca nedaudz samelot, bet mans mini blefs iesāka Jāņa maksi 

blefu. Lūk pilns sadalījums un mūsu solīšana: 
 

 
 

N (Neimanis) E  S (Rubins) W  

  3♥ pass 

3♠ (!) pass 4♠ pass 

pass kontra pass pass 

5♥ kontra Visi pass  
 

 Jānis neizmantoja klasisko „kamikadzes” situāciju un 4♠ vietā nosolīja 

„tikai” 3♠. Pretinieks sākumā apjuma, bet beigās sāka kontrēt. Bez trim jeb -500 

sadalījumā, kur pretiniekiem ir šlemiks.  
 

Romā mēs palikām B fināla 3.vietā (19.vietā kopvērtējumā), Milānas 

iepazīšana tika pabeigta ar 10.vietu, Montegrotto – saturies – martā mēs Tevi 

apciemosim! 



11 

 

Starp sesijām – Intervija ar Uldi Betheru 

 

 

Uldis Bethers – pēc profesijas 

fiziķis, jaunībā aktīvi spēlēja 

dambreti, bet nu jau vairāk kā desmit 

gadus nopietni ir pievērsies bridžam. 

Sācis spēlēt mājās ar sievu Pārslu un 

dēliem Jāni un Pēteri (kuri Latvijas 

bridža federācijas reitingā joprojām 

apsteidz tēvu), 2012.gadā pārstāvēja 

Latviju Eiropas čempionātā un Prāta   
spēlēs Lillē, bet šā gada nogalē uzvarēja Latvijas izlases atlasi un veido komandu 

nākamā gada Eiropas čempionātam. Kā Uldim veicas ar šo grūto uzdevumu, kā arī 

par citām lietām par un ap bridžu, Uldis pastāstīja „Bridžs Latvijā” kolektīvam. 

 

Bridžs Latvijā (BL): Mums kā „slavenu” Latvijas bridža dinastiju pārstāvjiem 

interesē šāds jautājums. Visās bridžistu dinastijās ir kāds aizsācējs, bet 

diezgan ilgu laiku Betheri bija vairāk pazīstami ar saviem jauniešu 

panākumiem. Tad kā tas viss sākās un kas tad bija "pirmais" – vista vai ola?  

Uldis Bethers (UB): Manā ģimenē visiem patīk prāta spēles un jo īpaši kāršu spēles. 

Mēs ar Pārslu kopš 1980-gadu beigām nospēlējām 10-20 robērus gadā, pamatā ar 

draugiem, kas nekādi nav bridžisti. Jānis un Pēteris, kopš pievērsās bridžam kā 

sportam (ap 2002), vienmēr ir spēlējuši labāk kā es. Uzskatu, ka viņiem paveicās 

trīsreiz - (1) Vivija kā personība, kas māca fizikas un bridža pamatus skolā, (2) 

Maijas spontānais lēmums ieguldīt savu entuziasmu un pieredzi jauniešos, (3) 

Aivars, kas izlēma veltīt vairāk kā gadu no savas dzīves, aizvedot LV U20 līdz 

pasaules sudrabam. Jānis mani uzaicināja uz sacensībām, un man iepatikās gan 

sportiskais aspekts, gan - tīri cilvēcīgi - paši bridžisti. 

 

BL: Pašreiz aktuālākā tēma- Latvijas izlases jaunais veidošanas modelis un 

jaunais izlases sastāvs. Kāds bija komandas veidošanas plāns un izmaiņas 

pašas atlases gaitā? 

UB: "Jaunais modelis" ir eksperiments, kas man personīgi nepatīk. Paredzu, ka 

agrāk vai vēlāk izlasi atkal formēs pāru atlases ceļā. Mans plāns bija visnotaļ 

pragmatisks - uzvarēt atlasi. Kopumā atlases plānam ir 3 soļi, kas retrospektīvi tika 

īstenoti precīzi atbilstoši iecerei. 

(1) Kvalifikācija finālam, spēlējam ar Adriānu, Pēteri un Juri; tā ir komanda, kas 

labi jūtas kopā un nav paradusi palikt pēdējā. Atlases kvalifikācijā vairāk arī 

nevajadzēja. 

(2) Atlases finālā plāns bija pastiprināt komandu ar izvēlētiem spēlētājiem, kas ir 

motivēti spēlēt izlasē. Papilduzdevums bija uzvarēt pārliecinoši. Biju pārsteigts par 

spēlētāju atsaucību. 

(3) Komandas formēšana pēc atlases. Komandu nokomplektējām novembra beigās, 

uzaicinot spēlētājus, kas vēlas strādāt, ir motivēti un paši uzskata, ka ir iespējami 

labākais virknējums, lai pārstāvētu Latviju. 
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Komandā tātad ir Ivars-Uģis, Kārlis-Juris, Jānis-Mārtiņš un Adriāns-Uldis. Noteikti 

gribu pateikt paldies Aigaram, kam izlases interesēs nācās ierobežot savu partnerību 

ar Ivaru un Rigainvites.lv komandai, kas piekrita paciest neērtības saistībā ar Kārļa 

startu izlasē. 

 

BL: Savā jaunajā komandas kapteiņa lomā kādus Jūs redzat galvenos 

atbildības punktus – personīgais (pāra) sniegums vai komandas kopējā 

rezultāta progress? Kādi sasniegumi izlasei varētu būt uzskatāmi par 

panākumu? 

UB: Pāriem komandā NAV savstarpēji jāmērās; es pieņemu, ka izlases dalībnieki to 

jau sen ir pārslimojuši. Komanda gūs panākumus, ja spēlēs stabili un spēlētāji 

paļausies uz partneriem un komandas biedriem. Izlases panākumus tradicionāli 

mēra ar rezultātu Eiropas čempionātā. Es būšu gandarīts, ja 2014. gadā izlase 

sasniegs visu laiku labāko Latvijas rezultātu. Nākamais solis - būtisks sasniegums - 

būtu 10.vieta, kas nodrošina Latvijas komandai uzaicinājumu uz čempionu kausu. 

 

BL: Visa 2012-13. gada sezona ir pavadīta, izlases sastāvā pārstāvot Latviju 

galvenajos sezonas startos (EČ Dublina, Olimpiāde Lillē). Kā ir izmainījušās 

izjūtas, esot par spēlētāju un spēlētāju/komandas kapteini? 

UB: Iepriekšējā Latvijas izlasē es pirmo reizi sajutu spēles garšu nacionālo 

komandu sacensībās. Tā man neapšaubāmi iepatikās. Neskaitot 5-10 

superkomandas, Latvija var sacensties ar jebkuru Eiropas nacionālo izlasi un 

objektīvi pārspēt lielāko daļu no tām. Tagad es izjūtu atbildību par komandas startu 

līmenī, kas pierādītu iepriekšējo tēzi... 

 

 
Uldis, dēls Pēteris ar draudzeni Līgu Beķeri un dēls Jānis pārspriež Dobeles „Prāta spēļu” sadalījumus 
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BL: Kādām īpašībām būtu jāpiemīt „uzvarošām komandām” un „uzvarošam 

bridžistam”? 

UB: Lai uzvarētu regulāri, ir jāpierod uzvarēt un jāmāk uzvarēt. Uzvarošam 

bridžistam ir vajadzīgs piemērotākais partneris. Uzskatu, ka divas svarīgākās 

prasmes ir (1) sadzīvot ar rutīnu - spēja nepārtraukti pieņemt garlaicīgus un pareizus 

lēmumus, (2) tolerance pret... visu. Uzvarētāji vienmēr būs pielaiduši mazāk kļūdu 

kā pārējie un pratuši labāk sadzīvot ar savām kļūdām. Savukārt komandai vajag 

vienotu izpratni par mērķi, pārliecību par savām spējām - tā sasniegšanu. Arī 

komandai tāpat kā bridžistam vai pārim piemīt raksturs. 

 

BL: Filozofisks jautājums - vai lielākas izredzes sasniegt panākumus būtu 

jābūt augstas meistarības gadījuma rakstura spēlētājam, vai saliedētai 

vidusmēra spēlētāju komandai. Kur jāmeklē līdzsvars starp šīm versijām? 

UB: Ilgtermiņā komanda ar meistarīgākiem pāriem gūs vairāk panākumu. Konkrētā 

turnīrā motivēta un saliedēta komanda var sasniegt to mērķi, par ko cīnās. Ir daudz 

īpašības, kas kompensē individuālās meistarības deficītu. 

 

BL: Kādus savus personīgos sasniegumus vērtējat visaugstāk, kādi notikumi 

bridžā palikuši visspilgtākajā atmiņā? 

UB: Neparasti grūts jautājums. Man sezonas beigās ir gandarījums, ja pats jūtu, ka 

spēlēju labāk kā pirms gada, esmu pakāpies reitinga tabulā, uzvarējis ko iepriekš 

neuzvarētu... 

Visaugstāk vērtēju tos sasniegumus, kuriem objektīvi nevajadzētu notikt. Komandas 

FUME iekļūšana Latvijas čempionāta finālā 2005.gadā, piemēram. 

Visspilgtāk atmiņā ir palikuši pirmais turnīrs ārpus kluba – „Riga invites” Toyota 

autocentrā 2003. gadā, EČ Dublinā, Olimpiāde Lillē. 

 
 

 

Titānu cīņas North kārtis (South kārtis ir dotas 25. lapas pusē). 
 
 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max N  

1, Dala N, Visi nezonā 

W iesola pīķus, E fito 
♠ 3, ♥ K107, ♦ KQ76, ♣ AJ763 

2, Dala E, NS zonā 

W iesola pīķus 
♠ QJ, ♥ 83, ♦ AQ97, ♣ AJ1095 

3, Dalītājs S, EW zonā ♠ 8, ♥ AJ654, ♦ AK43, ♣ 942 

4, Dala W, Visi zonā ♠ 875, ♥ K82, ♦ A7, ♣ AKJ97 

5, Dala N, NS zonā 

W iesola ercenus, E pēc pasa sola 4♥ 
♠ AJ1074, ♥ J96, ♦ 4, ♣ J932 

6, Dala E, EW zonā 

E atklāj 1♦ un sola 2♦ (ja var), W sola 1♥ 
♠ AQ5, ♥ A8, ♦ J5, ♣ AKJ975 

7, Dala S, zonā visi, ♠ A1074, ♥ AQ105, ♦ -, ♣ A6543 

8, Dala W, Visi nezonā ♠ AK1085, ♥ 10976, ♦ -, ♣ Q653 
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BL: Kādas ir Latvijas bridža perspektīvas ilgākā laika periodā? 

UB: Vislabākās. Turklāt visās trijās obligātajās komponentēs: "klubi - jaunatnes 

bridžs - augstu sasniegumu sports". Mums jāsaprot, ka bridža dzīve nevar 

pilnvērtīgi uzplaukt bez pārtikušiem pensionāriem, kas piepilda klubus. Novecojot 

mēs visi tuvinām šo panākumu. Jauniešu iesaistīšanās bridžā pēdējos gados pieaug. 

Normunda Druvas dūzis un Erna ir starptautiski atzīta vērtība. Augstu sasniegumu 

sportā varam gaidīt pāris skaistus panākumus gadā. Paredzu, ka Latvija būs 

atpazīstama ar šiem panākumiem un saskatāma Eiropas turnīru kartē. Kārlis un 

Maija ir izveidojuši tradīciju ar vienu no labākajiem Eiropas bridža festivāliem 

Jūrmalā. 

 

BL: Kam vai kuriem ir bijusi vislielākā ietekme un sava personīgā spēles stila 

veidošanu, meistarības pilnveidošanu? 

UB: Partneriem. Fēliksam, Petro, Mārtiņam, Egitai, Jānim, Adriānam, Jurim. 

 

BL: Kādus novēlējumus varētu nodot „Bridžs Latvijā” lasītājiem, kā vērtējat 

šī izdevuma nozīmi Latvijas Bridžā? 

UB: Gūstiet prieku no mūsu kopējā hobija un neaizmirstiet iepriecināt savu 

partneri! 

„Bridžs Latvijā” ir gaidīts viesis visu paaudžu un meistarības rokās. Ne reizi vien 

esmu redzējis to pārceltu papīra formātā, un tā ir atzinība no lasītāja. Domāju, ka, 

interneta tulkošanas tehnoloģijām attīstoties, jūs tuvāko pāris gadu laikā kļūsiet par 

centrālo un lasītāko bridža izdevumu mūsu reģionā. 

 

 

 
Komandas „Mārupe” uzvara 2011.gada Tallinas festivālā  
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IZSPĒLES UZDEVUMI 

 

1. 

 

 North  

   

 ♠ J109  

 ♥ A963  

 ♦ 76  

 ♣ QJ63  

   

   

 South  

   

 ♠ AQ874  

 ♥ K74  

 ♦ A4  

 ♣ A105  

 

N E S W 

pass pass 1♠ pass 

2♠ pass 4♠ Visi P 

 

Pirmais gājiens: ♦Q 

 

Kurus impasus taisīsi? 

2. 

 

 North  

   

 ♠ Q43  

 ♥ A102  

 ♦ KJ975  

 ♣ 108  

   

   

 South  

   

 ♠ AKJ6  

 ♥ K6  

 ♦ 10843  

 ♣ AK9  

 

Pēc vienpusējas solīšanas S spēlē 3NT. 

 

Pirmais gājiens: ♣5 – 10 – J – K    

 

Sastādi izspēles plānu! 
 

 
 

 

ATRISINĀJUMI 31.lapā 
 

 

 

Latvijas komandu čempionāta atlase uz A un B līgu  
 

2014.gada 8. un 9. februāris 

Rīga 

 

Sīkāka informācija un reģistrācija www.bridge.lv  

 

 

 

  

http://www.bridge.lv/
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Padomi iesācējiem – Aizsardzības signāli 

 

Šodien mēs pievērsīsimies vistam jeb 

aizsardzībai. Spēlējot aizsardzībā, partneri dažreiz spēlē 

noteiktas kārtis tādā secībā, kas nodod signālu vai kodētu 

ziņu otram partnerim, kas palīdz tālākai aizsardzībai pret 

kontraktu. Šis paņēmiens saucas vists (angļu valodā - 

carding). Signāliem parasti izmanto mazākās kārtis no 

divnieka līdz devītniekam. 

 

Ir trīs signālu tipi: 

 

 

1. Attieksmes signāls – signāls tiek lietots, lai pamudinātu vai aizliegtu 

izgājiena masta turpināšanu; 

2. Skaita signāls – noteiktā kārtībā spēlējot kārtis, aizsargs parāda, cik kārtis 

ir šajā mastā. Parasti parāda pāra vai nepāra skaitu kāršu, atsevišķos 

gadījumos var precīzi parādīt noteiktu skaitu kāršu, piemēram, trīs, šajā 

konkrētajā mastā. 

3. Masta prioritātes signāls – šādi signāli tiek lietoti, lai parādītu vērtības 

noteiktā blakus mastā, parasti tiek lietoti nometienos (gadījumā, kad nav 

kāršu izgājiena mastā). 

Spēle aizsardzībā prasa precīzu plānošanu un analīzi. Informācija, kuru 

aizsargs saņem no sava partnera, ļauj viņam izdarīt pareizos secinājumus un 

aprēķinus, lai ņemtu stiķus un gāztu kontraktus. Iedomāsimies, ka Tev ir šādas 

kārtis: ♠ 32; ♥ AKJ5; ♦ 765; ♣ 9865. Pēc pretinieka solīšanas 1♠ - 4♠ Tu uzbrūc ar 

♥K (vai dūzi, atkarībā no partneru savstarpējām norunām) un ieraugi šādu galdu: 

 

 North 

  

 ♠ KJ109 

 ♥ 742 

 ♦ K2 

 ♣ A743 

  

West  

  

♠ 32  

♥ AKJ5  

♦ 765  

♣ 9865  
 

Kā iegāzt šo kontraktu? Iespējas ir 

vairākas: partnerim var būt tikai divi 

erceni, un Tu vari viņam iedot ercena 

sitienu. Ceturtais aizsargu stiķis būs 

partnera dūzis vai varbūt stiķis 

krustos. Cits variants ir, ka partnerim 

ir trīs mazi erceni un Tev ir 

jāpārslēdzas uz citu mastu un 

jāsagaida, ka partneris izies ercenos 

un Jūs izgriezīsiet izspēlētāja ♥Q. 

Šobrīd Tu nevari precīzi pateikt, kā 

Tev ir jāaizsargājas, bet aizsargu 

savstarpējās norunas – signāli – 

parasti sniegs atbildi uz šo 

jautājumu. 
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Signālu metodes katram signālu tipam attīstījās un šobrīd tiek dalītas 

divas lielās kategorijās: 
 

- Standarta signāli. Ja aizsargs uz partnera gājienu liek lielu kārti, tad viņš 

pamudina partnera gājienu (signalizējot attieksmi) vai parāda pāra skaitu 

kāršu (signalizējot skaitu); 

- Apgriezti signāli. Pats nosaukums pasaka priekšā: maza kārts pamudina 

partnera gājienu (signalizējot attieksmi) vai parāda pāra skaitu kāršu 

(signalizējot skaitu). 

Partneri sarunā, kādas metodes pielietot, un viņiem ir pienākums pastāstīt 

par tiem oponentiem. Protams, signālu lietošana un to interpretēšana ir atkarīga no 

konteksta, t.i. no kontrakta, no solīšanas gaitas, no pirmā izgājiena, no spēles, kas 

notika pirms signāla lietošanas brīža, no kārtīm, kas redzamas galdā, no kārtīm, kas 

tiek turētas rokā, no tā, kas ir izgājis šajā konkrētajā stiķī un no tā, vai tiek lietota 

izgājiena masta kārts vai arī tiek nomesta cita masta kārts. Tāpēc parasti partneriem 

ir sarunātas signālu interpretāciju prioritātes, ko ieraksta arī konvenciju kartē: 
 

Signālu tipu prioritātes 

Gājējs Liekot mastā Nometienos  

Partneris 
1. attieksme pret gājienu 1. masta prioritātes signalizēšana 

2. kāršu skaits gājiena mastā 2. kāršu skaits šajā mastā 

Izspēlētājs 
1. kāršu skaits šajā mastā 1. masta prioritātes signalizēšana 

2. blakus masts signalizēšana 2. kāršu skaits šajā mastā 

 

Kurā situācijā kurš signāls parasti tiek pielietots, mēs sīkāk apskatīsim 

nākamajos „Bridžs Latvijā” numuros, šobrīd svarīgi atcerēties, ka ir divas 

signalizēšanas metodes – standarta signāli un apgrieztie signāli. Signāli ir atļautais 

komunikācijas veids starp aizsargiem, tie nav obligāti saistoši partnerim, bet tikai 

parāda papildus informāciju, kuru partneris parasti ņem vērā, plānojot aizsardzību. 

Aizsargs var izvēlēties nesekot sava partnera signāliem, ja tas viņam liekas būs 

pareizākais plāns. 
 

Kad nevajag signalizēt?  
 

Galvenais princips, kad nevajag signalizēt, ir tad, kad signāls palīdzēs 

vairāk izspēlētājam, nevis aizsargam! Piemēram, Tu skaties savās kārtīs un saproti, 

ka turi rokās visas pašas svarīgākas aizsardzības kārtis un ka partneris, 

visticamāk,nekad netiks pie gājiena. NESIGNALIZĒ. Partneris, savukārt, apzinoties 

situāciju, turpina signalizēt godīgi. Vēl viens tipisks gadījums ir aizsargājoties pret 

šlemiem – signālu lietošana var būt ļoti bīstama, jo katra papildus informācija var 

palīdzēt izspēlētājam realizēt augsta līmeņa kontraktus. 
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Jauniešu stūrītis – Druvas dūzis. 

 

No 8. līdz 10. novembrim tika aizvadīts kārtējais 

leģendām apvītais Druvas Dūža turnīrs, kas arīdzan ir 

Latvijas atklātais čempionāts junioriem. Kopumā tika 

aizvadīti 5 turnīri: Ievadturīrs, Nacionālu komandu 

sacensības, Nakts turnīrs, kā arī divas galvenās Druvas 

Dūža sacensības: Pāru un Komandu turnīrs. Uz turnīru 

bija ieradušies viesi no Lietuvas, Igaunijas un Somijas, bet 

jo īpaši lieks skaits jauno spēlētāju bija ieradušies no 

Igaunijas.  
 

Piektdienas vakarā turnīrs tika atklāts ar Ievada turnīru (piedalījās 43 pāri), 

un tam paralēli noritēja arī Nacionālu komandu sacensības (Lietuvas U-25, 

Igaunijas U-25, Somijas U-20, kā arī Latvijas U-25 un Latvijas U-20 izlase). Ievada 

turnīru ar lielisku rezultātu – 67,1% uzvarēja Ivars Liepa ar Mārtiņu Egli, bet no 

junioriem visaugstāk bija Romāns Volosātovs ar Edgaru Liepiņu. Nacionālo 

komandu sacensības abas latviešu komandas sadalīja pirmās divas vietas. Sīvā cīņā 

tikai par 1 VP Latvijas U-20 izlase (Gints Dreimanis, Aleksis Zālītis, Viktors 

Iļdeikins un Jānis Ilziņš)  apsteidza Latvijas U-25 izlasei (Līga Beķere, Pēteris 

Bethers, Leo Vegners un Nauris Pelsis).  
 

Sestdien divu sesiju turnīrā tika noskaidroti jaunie Latvijas junioru 

čempioni, un par tiem kļuva Jānis Ilziņs un Jānis Cīmiņš savācot 63,9%, otrajā vietā 

ar 63,5% Aleksis Zālītis pārī ar igaunieti Johannu Pibbor, bet trešajā vietā ar 63,2% 

Līga Beķere un Pēteris Bethers. 
 

 
Komandu turnīra uzvarētāji - komanda „RSP”: J.Cīmiņš, L.Vegners, N.Pelsis un J.Ilziņš 
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Svētdienas komandu turnīrā piedalījās 15 komandas. Pirms pēdējās tūres 

četras komandas joprojām cīnījās par pirmo vietu. Pie pirmā galda spēlēja komanda 

„RSP” pret Igaunijas U-25 izlasi. Uzvara ar 21:9 ļāva RSP (Jānis Cīmiņš, Jānis 

Ilziņš, Leo Vegners un Nauris Pelsis) apsteigt gan igauņus, gan par 1 VP „Astoto 

komandu”, kuras sastāvā spēlēja Līga Beķere, Pēteris Bethers, Viktors Iļdeikins un 

Andris Gofmans. Izšķirošajā mačā veiksme stāvēja klāt mūsu komandai: 

 

 
 

Sadalījums Nr.2, dala E, NS zonā 

 

North  Jānis Ilziņš South  Jānis Cīmiņš 

- - - 2♣ (11-15, 6+♣ vai 

5♣&4M)  

pass pass kontra 2♦ 

2♥ 5♦ (!) pass 6♦ (!!!) 

kontra Visi pass   

 

Tipiska junioru bridža solīšana beidzās ar „nedaudz” uzstieptu šlemiku, 

kuru pretinieks iekontrēja un... uzbruka ar ♥A, ko Jānis nosita, atņēma trumpjus un 

uz krustiem izmeta pīķus. Rezultātā +1190 un 13 IMPi uzvarētājiem!  
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TILTS - 1. PROBLĒMA 

 

1.problēma, Tavas kārtis: ♠ -; ♥ J764; ♦ KJ5; ♣ QJ8743, visi nezonā, Min/Max 

Partneris RHO Tu LHO 

1♣ Pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

1♥ 10 7 

3♣ 7 0 

3♠ 6 1 

2♣/4♣/5♣ 5 1 

   

Situācijā, kad pretiniekam gandrīz 100% ir 

deviņu vai vairāk kāršu pīķa masts, un 

punkti bieži būs uz pusēm, rodas liela vēlme 

bloķēt. Augstu krusta masta solījumu 

apskata gandrīz visi eksperti, bet lielākā 

daļa izvēlas iet lēnu ceļu un sola 1♥. Šādam 

lēnam startam ir vairāk plusu kā mīnusu: 

mums var būt ercenu geims, partneris var 

būt ļoti stiprs, partnerim var būt pīķa punkti 

un galu galā, kāpēc minēt?   

 

JĀNIS NEIMANIS: „Solīšu 1♥. Lai bloķētu ar 

krustiem man ir pārāk stipras kārtis.” 

 

Jāņa argumenti ir īsi, vienkārši un 

visprecīzāk apraksta problēmas būtību – 

pārāk stipras kārtis, jo partnerim var būt 

spēks, ar kuru mums pietiks geimam. Citi 

eksperti ir līdzīgās domās, vēl daži piesauc 

pāru turnīra specifiku, kas viņus „spiež” 

solīt mažoru: 

 

KAUKO KOISTINENS: „1♥. Pāru turnīrā man 

ir jāparāda partnerim savs mažors.” 

 

UĢIS JANSONS: „1♥, jo ir min-max punktu 

skaitīšanas sistēma, pēc tam solīšu krustus. 

Spēlējot uz impiem, solītu 3♣.” 

 

EVA SOBOĻEVSKA: „1♥. Šobrīd neredzu citu 

solījumu.”  

BRUNO RUBENIS: „Solu 1♥, alternatīva šim 

solījumam būtu 3♣.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „1♥. Iespējamais 

alternatīvais solījums – 5♣ – man šķiet 

pārāk ass.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „1♥. Nav viennozīmīgi, jo 

pretiniekiem ir vismaz deviņi pīķi un 3♣ 

solījums tos var palīdzēt neatrast, bet, no 

otras puses, visticamākais geims ir 4♥, tāpēc 

nebūsim pārlieku oriģināli.” 

 

BGO un Maija izvēlas uzspiest uz 

pretinieku (un partneri) un sola augstu. 

Olafsons nedaudz pārtirgo kārtis un ieforsē 

geimu ar Splintera solījumu, savukārt 

Maijai ir padomā vēl kaut kas jautrāks: 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „3♠. Iespējams, 

ka man vajadzētu būt nedaudz labākām 

kārtīm, bet šobrīd liekas, ka ir „tagad vai 

nekad”. 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „4♣. Saskatu daudz 

alternatīvas: 1♥, 1/2♠ vai 3/5♣. Svarīga ir 

situācija turnīrā un pretinieks, pret kuru es 

spēlēju. Domāju, ka 4♣ ir ļoti fleksibli – 

spriedze pret pretinieku un arī partnerim 

paliek vēl dažas iespējas.” 

 

Nu, partnerim vēl paliek solījumi no 4♦ līdz 

7NT, pārējos nosolīt vairs nevarēs.... 
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TILTS - 2. PROBLĒMA 
 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠ A93; ♥ KQ10975; ♦ K983; ♣ -, Visi nezonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- - - pass 

2♥ 2♠ ?  
 

Solījums Punkti Eksperti 

 

4♥ 10 1 

6♥ 9 2 

3♣/4♣ 8 3 

3♠/4♠ 7 2 

5♥ 6 1 

   

Divpadsmit kāršu fits (!) ir reta parādība. 

Svarīgi ir mēģināt taktiski nosolīt tā, ka 

pretinieks mums ļauj spēlēt. 2013.gada 

Starptautiskās bridža preses asociācijas 

balvu par labāk nosolīto sadalījumu saņēma 

Peter Bertheau, kas līdzīgā sadalījumā 

taktiski apspēlēja poļus un vinnēja 

Zviedrijai 20 IMPus Pasaules čempionāta 

finālā (saite uz šo sadalījumu un citām 

IBPA balvām ir žurnāla beigās)! Stiķu 

uzbrukumā mums ir tik daudz, ka pat grūti 

saskaitīt! Ja partnerim ir kaut kāds krustu 

garums un kārava bilde, tad mums var būt 

pat seši erceni. Savukārt, ja mēs iekritīsim, 

piemēram, piecos ercenos, tad pretiniekam 

noteikti būs piektā līmeņa kontrakts. Kā 

viltīgāk nosolīt šo sadalījumu? Taktiskie 

risinājumi ir vairāki, man vislabāk patika 

Jurija argumenti: 

 

JURIJS HJUPINENS: „4♥. Uzdevums – nosolīt 

tā, ka mums ļauj spēlēt! Tālāk pats solīšu 

gan 5♥, gan 6♥, ja tas būs nepieciešams. 

Ceru, ka pieņemt lēmumu uz 6♠ nevajadzēs. 

Otrs iespējamais solījums – 6♥.” 

 

Rubenis, kurš apsver 5♥ solījumu, un 

Neimanis, kurš apskata vairākus citus 

solījumus, izvēlas solīt 6♥.  

 

JĀNIS NEIMANIS: „Domāju, ka 4♣ būs  

naturāli, nevis īsums, bet 5♣ partneris var 

uztvert kā jautājumu par dūžiem bez 

krustiem. Tā kā es ceturto līmeni uzskatu 

par naturālu, tad var izskatīt solījumu 4♦, 

tomēr ar šīm kārtīm man gribas lēkt – solīšu 

6♥! 
 

Doks uzreiz lec piecos, piedāvājot „bloķēt 

ātri un nežēlīgi”, savukārt Uģis ar Evu 

izvēlas solīt pretinieka mastu. Uģis piedāvā 

4♠, Eva sola trīs.  
 

EVA SOBOĻEVSKA: „3♠ kā geimu forsējošs 

solījums ar ercenu fitu. Es ceru solīt vēl un 

visticamāk 5♦. 4♣ tagad, manuprāt, būtu 

masts + fits.” 
 

Kauko, Maija un BGO sola krustus. Katram 

no viņiem ir citāds redzējums par viņu 

izdarīto solījumu nozīmi, bet mērķis ir viens 

– pārsolīt pretinieku un palīdzēt partnerim 

pieņemt pareizos lēmumus! 
 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „3♣. Gribu 

krusta gājienu no partnera, ja man 

neizdosies pārsolīt pretinieku un nopirkt 

kontraktu (6♥).” 
 

MAIJA ROMANOVSKA: „4♣ (ja nav citu 

norunu, tad tas ir naturāls solījums ar fitu) – 

redzot, kādi partnerim ir erceni, es neko citu 

kā 4♥ nedzirdēšu, bet tā es varu cerēt spēlēt 

5♥, jo pretinieki būs sabaidījušies no krustu 

guļas.”  
 

KAUKO KOISTINENS: „4♣. Splinteris, Mums 

var būt šlems, ja partnerim ir ♠x; ♥Axxxxx; 

♦QJx; ♣xxx. No otras puses, mums vajag 

aizsargāties, ja partnerim ir ♠x; ♥Axxxxx; 

♦xx; ♣KQ10x. Es solīšu līdz 5♥ un tad 

ļaušu partnerim izlemt.” 
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TILTS - 3. PROBLĒMA 

 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠ AQ107432; ♥ 7; ♦ AK98; ♣ 7, nezonā pret zonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

pass 1♥ 1♠ 2NT (inv + ar fitu) 

pass 3♥ ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

4♠ 10 6 

3♠ 8 1 

3NT 7 2 

Pass/kontra 5 0 

   

Vēl viens sadalījums, kurā ir milzīgs 

uzbrūkošo stiķu potenciāls. Šoreiz atšķirība 

ir tā, ka partnerim nav ne fita, ne punktu. 

Atkārtot pīķus, solīt geimu vai parādīt otru 

mastu? Trīs variantus apskata mūsu 

eksperti, no kuriem lielāko atbalstu gūst 4♠ 

solījums. Vairāk praktiski kā teorētiski 

pamatots lēciens, kas var izsniegt 

dividendes pat pie partnera diviem maziem 

pīķiem un kārava garuma vai bildes. 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „4♠ - man ir 9 stiķi, 

un es nevēlos dot iespēju LHO veikt visādus 

solījumus ar krustiem vai īsumiem – ko nu 

viņi tur ir sarunājuši.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „4♠. Ļoti iespējams, ka 

varam vinnēt.” 

 

Eva, Bruno, Uģis un Jānis Neimanis sola 4♠ 

bez speciāliem argumentiem. Uģis labprāt 

nosolītu 4♦, bet baidās, ka tos varētu visi 

izpasēt, savukārt Bruno ir vienīgais, kurš 

apsver iespēju kontrēt. Šeit es gribētu 

nepiekrist šādam solījumam, jo kontrai 

vajadzētu apsolīt kaut kādu toleranci arī pret 

krustiem, jo partneris ar pīķa īsumu, ercenu 

izslēgšanos un krusta figūrām varētu ielēkt 

5♣, kas, visticamāk, uzsāktu lavīnveidīgu 

nelaimju rindu... 

BGO vienīgais sāk ar 3♠, precīzi pamatojot 

savu izvēli: 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „3♠. Centīšos 

pārsolīt pretinieku 4♠ kontraktā. 4♦ solījums 

varētu izprovocēt partneri solīt 5♦ tad, kad 

mums ir jāspēlē 4♠.” 

 

Kauko un Jānis Bendiks nebaidās no 4♦ 

solījuma, liekas, ka Kauko to izdara vēl ar 

vienu mērķi – dot iespēju partnerim 

kļūdīties: 

 

KAUKO KOISTINENS: „4♦. Uz pretinieka 4♥ 

es turpināšu ar 4♠, aprakstot savas kārtis. 

Šādi mans partneris varēs pieņemt galējo 

„kļūdaino” solījumu.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „4♦. Kā izgājienu rādošu 

solījumu pret 4♥, varbūt tiksim arī līdz 

4♠.” 
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TILTS - 4. PROBLĒMA 

 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠ 3, ♥ QJ542, ♦ A1094, ♣ Q108, visi zonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- Pass Pass 1♠ 

3♣ (5+♥&5+♦) 3♠ ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

5♦ 10 1 

4♥ 9 7 

4♠ 8 1 

6♦ 7 0 

5♥ 6 0 

   

Sadalījums ir sarežģītāks, nekā izskatās! 

Visi pamana dubultfitu, lielākā daļa atzīmē, 

ka turpinās solīt 5♥, varbūt pat 6♥, bet reti 

kurš norāda, ka pretiniekam ir dubultfits, 

pretiniekam ir ercenu izslēgšanās un 

pretiniekam ir vecāks masts. Var gadīties, 

ka mēs nepārsolīsim pretinieku un tad 

pirmais gājiens būs jāizdara partnerim un 

gandrīz droši viņš uzbruks ercenos. 

Visbeidzot, ja mums ļaus spēlēt, tad nav 

lielas atšķirības starp kāravu vai ercenu 

kontraktu, iespējams, ka kāravus spēlēt ir 

mazliet labāk, jo mums tur ir dūzis, kā arī 

tas, ka vienmēr varam „aizmukt” uz 

erceniem. Šoreiz atļaušos izmantot savas 

„veto” tiesības un piešķirt maksimālāko 

punktu skaitu solījumam, kurš, manuprāt, ir 

svarīgākais šajā sadalījumā. 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „5♦. Kaut kā jānozog 

opiem kontrakts – tie divi superfiti pārāk 

iepriecinās pretiniekus. 4♥ neviens neļaus 

spēlēt, varbūt mēģināt noslēpt ercenu fitu. 

5.līmenī gandrīz vienalga, ko spēlēt: 

ercenus vai kāravus.” 

 

Citi eksperti apsver iespēju rādīt vai nerādīt 

kāravu fitu vēlāk, bet izvēlas sākt ar 4♥. 

 

BRUNO RUBENIS: „4♥. Uz pretinieka 4♠ 

solīšu 5♦.” 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♥, pēc tam es 

solīšu 5♥, bet ne 5♦, kas varētu pretinieku ar 

trīs maziem kāraviem izvēlēties nosolīt 5♠.” 

 

KAUKO KOISTINENS: „4♥. Dubultfits, bet 

izskatās, ka man ir pusotrs aizsardzības 

stiķis, tāpēc nav iemesla pagaidām solīt 

tālāk. Ja pretinieks nosolīs 4♠, tad es 

turpināšu ar 5♥. Kādā brīnišķīgā dienā man 

ļaus spēlēt 4♥, jo pretinieks vēl neko nezina 

par mūsu dubultfitu.” 

 

JURIJS HJUPINENS: „ Pagaidām vienkārši 4♥. 

Līdzīgi kā 2.problēmā plānoju konkurēt gan 

ar 5♥, gan ar 6♥, ja būs tāda 

nepieciešamība.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „4♥. Mums ir divi fiti, tātad 

arī opiem būtu jābūt. Cik konstruktīvs ir 3♣ 

solījums, tas ir atkarīgs no norunām. Vispār 

ir pat apsverams 1♥ atklājums, bet nu tagad 

nekas gudrs prātā nenāk.” 

 

EVA SOBOĻEVSKA: „Solu 4♥, kaut gan 

gribētu nosolīt 4,5 ercenus. Diemžēl 

kodekss to neatļauj.” 

 

UĢIS JANSONS: „4♥ - sorry, šoreiz neviena 

eksperta solījuma nebūs.” 

 

Jānis Neimanis arī uzreiz ir nolēmis nokļūt 

piektajā līmenī, taču izvēlas savu ceļu: 

 

JĀNIS NEIMANIS: „4♠, dubultfits ar īsumu un 

maksimumu – tāpat es 4♠ viņiem neļaušu 

spēlēt.” 
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TILTS - 5. PROBLĒMA 
 

5.problēma, Tavas kārtis: ♠ AJ108, ♥ 54, ♦ J953, ♣ 653, visi zonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- Pass pass 2♥ (bloks ♥) 

kontra 3♥ pass pass 

4♣ Pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

5♣ 10 6 

pass 8 1 

4♠ 7 2 

4♥ 5 0 

6♣ 1 0 

 

Pretinieks bloķē un piebloķē. Partneris ir 

parādījis stipras kārtis ar krustiem, 

visticamāk viņam tie nav pilni, visticamāk 

viņam nav četrinieka pīķos un visticamāk 

viņam nav ercena aiztures vai tā ir tikai 

viena, jo viņš pārsola pāri 3NT un 

neatjaunojas ar vēl vienu kontru. Vai viens 

dūzis, pāris kalpi un trīs mazas kārtis fitā ir 

pietiekami, lai solītu? Lielākā daļa ekspertu 

uzskata, ka jā, kaut gan, manuprāt, mums ir 

tipiskas kārtis un nav daudz ekstru, lai solītu 

geimu. Uģis vienīgais izvēlas pasēt, pārējie 

spiež gāzi grīdā! 

 

Uģis Jansons: „Pas - parts ar labiem 

krustiem un ercena aizturi varēja pateikt 

3NT. Ja viņš to nedara, tad mums ir 2 

ercenu zudēji un 99% kaut kas vēl.” 

 

Divi eksperti riskē uzspēlēt uz 4-3: 

 

Kauko Koistinens: „4♠. Es gribētu, ka man 

būtu par vienu pīķi vairāk, bet 4♠ uz 4-3 fita 

varētu būt vienīgais geims, kuru mēs varam 

vinnēt. Partneris ar dupletu nepasēs, un es 

neesmu atklājies ar 2♠. Un, pat ja viņš 

nopasē, mēs vēl joprojām būsim pareizajā 

kontraktā, ja viņam būs ♠KQ ♥xx ♦KQx 

♣AKQJxx (protams, būs vajadzīga veiksme, 

lai vinnētu šo geimu).” 

Maija Romanovska: „4♠. Nevaru atļauties 

nespēlēt geimu, protams, partam var rasties 

problēmas, ja nav četru pīķu, bet gan jau 

viņš ticēs, ka ar 6-7 punktiem un piecinieku 

pīķos es būtu solījusi uzreiz. Jābūt ļoti 

nopietnām norunām ar partneri, lai varētu 

atļauties solīt 4♥ , kas tiktu saprasti kā 

geima izvēle ar četrinieku pīķos.” 

 

Pārējie eksperti ar lielākiem vai mazākiem 

argumentiem izvēlas solīt 5♣. Bruno 

filozofē, ka var būt 6♣, bet var nebūt piecu, 

Hjups un Doks norāda, ka partnerim nav 

četrinieka pīķos, bet geims ir jāliek, 

savukārt BGO retoriski jautā, vai vēl ir kāda 

cita iespēja solījumam, noteikti atmetot 4♠! 

 
 

2013.gada ZIEMAS labākais risinātājs no 

lasītāju vidus ir Alfrēds Maļinskis, kurš 

savāca 46 punktus, par 1 punktu apsteidzot 

Gintu Freimani. 

 

Redakcijas kolektīvs ir ieguvis ļoti vērtīgu 

grāmatu – 2010.gada Pasaules čempionāta 

apskatu, kurā dažādi pasaulē atzīti eksperti 

analizē gan Mixed pāru, gan Open pāru, gan 

komandu čempionāta sadalījumus. Lai 

iedrošinātu lasītājus piedalīties TILTA 

problēmu risināšanā, šo vērtīgo grāmatu 

balvā iegūs tas risinātājs, kurš savāks 

visvairāk punktus visa 2014.gada laikā, pie 

tam ņemot vērā trīs labākos rezultātus 

(ceturtais sliktākais tiks atmests). Tātad 

PAVASARA problēmas atradīsi 30.lapā, 

bet atbildes sūti līdz 28.februārim uz e-pasta 

adresi bridzs.latvija@gmail.com. Sekmes! 

  

mailto:bridzs.latvija@gmail.com
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Titānu cīņas 
 

2013.gada Titānu cīņu superfinālā tikās 

2012.gada uzvarētāji Līga Brikmane un Janis Bendiks pret 

2013.gada uzvarētājiem Ivaru Rubeni un Aigaru Ģērmani. 

 

Līga Brikmane un Jānis Bendiks ļoti maz šogad 

spēlēja kopā, jo Līga ir bērna kopšanas atvaļinājumā un 

lielāko daļu laika velta meitiņas Māras audzināšanai. 

Tomēr pāris atrada laiku patrenēties pirms fināla un 

atkārtot viņu lietoto precision ar Latvijā plaši lietotajiem 

transfēriem vienpusējā un divpusējā solīšanā. Beztrumpes   

atklājums ir 12-15, 2♣ ir naturāli, 2♦ ir abi mažori zem atklājuma, 2M ir bloki. 

Pielieto gan tradicionālās konvencijas kā masts + fits vai Landy, taču izmanto arī 

Gazilli, divu veidu gadžetu, leaping Michaels un citas vairāk vai mazāk pazīstamas 

lietas. 

 

 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. 

 

 

 

 

Titānu cīņas South kārtis (North kārtis ir dotas 13. lapas pusē). 

 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max S 

1, Dala N, Visi nezonā ♠ K76, ♥ J4, ♦ J1032, ♣ KQ42 

2, Dala E, NS zonā 

W iesola pīķus 
♠ 86, ♥ AKJ1065, ♦ 108, ♣ 632 

3, Dalītājs S, EW zonā ♠ A1073, ♥ 873, ♦ 5, ♣ AKQJ7 

4, Dala W, Visi zonā ♠ A1097, ♥ AQ109654, ♦ 64, ♣ - 

5, Dala N, NS zonā 

W iesola ercenus, E pēc pasa sola 4♥ 
♠ Q9, ♥ K, ♦ K1063, ♣ AKQ854 

6, Dala E, EW zonā 

E atklāj 1♦ un sola 2♦ (ja var), W sola 1♥ 
♠ J107, ♥ K2, ♦ 10972, ♣ 10843 

7, Dala S, zonā visi, ♠ K3, ♥ -, ♦ AJ8542, ♣ KQJ87 

8, Dala W, Visi nezonā ♠ QJ3, ♥ A, ♦ KQ953, ♣ AKJ4 
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Titānu cīņas 
 

Nr.1 
Ģērmanis&Rubenis 0 

Bendiks&Brikmane 0 

 

Dala N, zonā – 

N kārtis: ♠ KQ; ♥ A107643; ♦ K3; ♣ Q76 

S kārtis: ♠ A5; ♥ K8; ♦ AQ865; ♣ 9854 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

1♥ 1♠ Kontra pass 

3♥ pass 3♠ pass 

3NT pass 4♥ Visi P 

 

Bendiks East Brikmane West 

1♥ 1♠ Kontra pass 

3♥ pass 3♠ pass 

3NT pass 4♥ Visi P 

    

Abi pāri nosolīja identiski. South spēlētāji 

sāka ar negatīvo kontru, un pēc atklājēju 

lēciena 3♥ ieforsēja geimu ar 3♠ solījumu, 

kurš primāri jautāja par aizturi. Iespējams, 

ka bažas par krusta mastu noteica Līgas un 

Aigara gala solījumu 4♥. 

 

Manuprāt, lēciens 3♥ ir neliela kāršu 

pārtirgošana un formāla pieeja punktu 

skaitīšanai. Galvenais masts ir vājš, 

savukārt spēks un sadalījums citos mastos 

suģestē bez trumpju kontrakta spēlēšanu. 

Tāpēc arī, spēlējot limitētu atklājumu, 

solījums 2♥ būtu pietiekams, jo, ja 

partnerim būs geimu invitējošas kārtis, tad 

geimu uzliksim, bet, ja viņam būs vājas 

kārtis, tad labāk spēlēt maksimāli zemā 

līmenī. 

 

BL (Bridžs Latvijā) ieteicamā solīšana: 1♥-

[1♠]-kontra-2♥-2♠-2NT-3NT. 

 

Punkti: 3NT=10, 4♥=7, 2♥/NT=2 

Nr.2 
Ģērmanis&Rubenis 7 

Bendiks&Brikmane 7 

 

Dala E, zonā NS  
N kārtis: ♠ 863; ♥ A76; ♦ K2; ♣ QJ986 

S kārtis: ♠ QJ54; ♥ Q3; ♦ A5; ♣ A10532 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

- 2♥ pass pass 

pass    

    

Bendiks East Brikmane West 

- 2♥ kontra pass 

3♣ Visi P   

    

Ivars savas kārtis novērtēja kā 

nepietiekamas izsaucošajai kontrai un 

sadalījums tika ātri izpasēts. 

 

Līgas kontra ir margināla. Kopējais spēks 

un četrinieks pīķos ir kāršu stiprums, taču 

otrā ercena dāma un tikai duplets kāravos ir 

liels mīnuss. Tomēr izsaukties vajag. 

Pirmkārt, partnerim būs grūti izdarīt 

solījumu, ja mēs tagad nopasēsim, otrkārt, ir 

jārīkojas tagad, jo vēlāk var nebūt vairs 

iespējas parādīt savas kārtis un pat pie ļoti 

vājām partnera kārtīm viņam var būt četri 

pīķi vai atbalsts krustos. 

 

Bendika solījums 3♣ parādīja krustus un 

invitējošu spēku (ar vājām kārtīm Jānis 

sākumā solītu 2NT, Lebenzola konvencija) 

un pāris nonāca optimālākajā kontraktā. 

 

BL ieteicamā solīšana: [2♥]-kontra-3♣-pass. 

 

Punkti: 3♣=10, 2NT= 8, 2♠=6, 3NT=5, 

4♣=3, [2♥]=2, 4♠=1 

 

  



27 

 

Titānu cīņas 
 

Nr.3 
Ģērmanis&Rubenis 9 

Bendiks&Brikmane 17 

 

Dala S, zonā EW 
N kārtis: ♠ A106532, ♥ J6, ♦ -, ♣ KQ654 

S kārtis: ♠ J, ♥ KQ743, ♦ AQ764, ♣ 102 

 

Ģērmanis Rubenis  

-  1♥  

1♠  2♦  

3♣*  3♦  

3♥  4♦  

4♥  Pass  

 

Bendiks  Brikmane 

-  1♥  

1♠  2♦  

2♥  Pass  

 

Abi pāri lieto konvenciju Gazilli, kas 

nozīmē, ka gan Ivars, gan Līga, solot 2♦, 

parādīja 10-13 FP un vismaz 5♥ un 4♦. 

Apstrādājot šo informāciju, Jānis 

„nobremzēja” solīšanu ar neforsējošiem 2♥. 

Šāds solījums neapsola fitu, bet parāda, ka 

no diviem Līgas mastiem viņš izvēlas 

ercenus.  

 

Aigara 3♣, kas ir ceturtais masts, ir  kāršu 

pārvērtēšana. Punkti un kāršu skaits 

melnajos mastos, kad partneris ir solījis 

sarkanos mastus, norāda, ka ir misfiti un ir 

jācenšas spēlēt maksimāli zemā līmenī. 

Jebkurš solījums virs 2M iedzen pāri 

bīstami augstā līmenī. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♥-1♠-2♦-2♠-pass. 

Atkārtot pīķus ir vairākas priekšrocības: 

partnerim var būt pīķa fits, teorētiski un 

taktiski pareizi ir spēlēt uz 6-1 un no North 

rokas (aizsargiem būs grūtāk vistot). 

 

Punkti: 2♠=10, 2♥=9, 2♣=8, 1NT=5, 

3♥/♠=4, 3♣=3, 2NT=1 

Nr.4 
Ģērmanis&Rubenis 9 

Bendiks&Brikmane 26 

 

Dala W, zonā visi 

N kārtis: ♠ K943; ♥ 1032; ♦ 10973; ♣ K5 

S kārtis: ♠ AQJ; ♥ AK9; ♦ AJ6; ♣ A975 

 

Ģērmanis Rubenis  

-  1♣  

1♦  1♥  

1♠  2NT  

3♣  3NT  

Pass    

    

Bendiks  Brikmane  

-  1♣  

1♦  1♥  

1♠  2NT  

3♣  3NT  

Pass    

 

Vēl viens identiski nosolīts kontrakts. Pēc 

stiprā krusta atklājuma 1♥ pastiprināja 

kārtis, bet2NT precizēja spēku un 

sadalījumu – (22) 23-24 FP un vienmērīgs 

sadalījums. Gala kontrakts šaubas neradīja 

nevienam no pāriem. 

 

BL ieteicamā solīšana: 2♣ (stiprs)-

2♦(nogaidošs)-2NT (22-23) – 3♣ 

(jautājums) – 3NT (nav mažoru četrinieku) 

– pass. 

 

Punkti: 3NT=10, 4NT=8, 6♦/6♠=2, 6NT=1 
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Titānu cīņas 
 

Nr.5 
Ģērmanis&Rubenis 19 

Bendiks&Brikmane 36 

 

Dala N, zonā NS 

N kārtis: ♠ KQ87543; ♥ -; ♦ AKJ97; ♣ 10 

S kārtis: ♠ A9; ♥ A107; ♦ 104; ♣ QJ9765 

 

Ģērmanis Rubenis  

1♣  2♦*  

2♠  3♣  

3♦  3♠  

4♣  4♥  

4♠  Pass  

 

Bendiks  Brikmane  

1♠  2♣  

3♦  3NT  

4♥  4♠  

Pass    

 

Aigars, ņemot vērā aso sadalījumu un spēku 

garajos mastos, izvēlējās atklāties ar stipro 

krustu. Ivara 2♦ parādīja krustus un 8+ FP,  

tālākā solīšana līdz 3♦ bija naturāla. 3♠ 

parādīja sekundāru atbalstu pīķos,4♣ un 4♥ 

bija kontroļu solījumi, pēc kuriem Aigars 

izvēlējās neriskēt un apstāties geimā. 

 

Jānis sākumā solīja naturāli: 3♦ parādīja 

vismaz 5-5 sadalījumu un ekstra spēku, 

vēlāk  4♥ parādīja īsumu un ekstremālas 

kārtis. Pēc 1♠ atklājuma tādu ekstrēmu 

Līgai bija grūti iedomāties, kā rezultātā 

pāris apstājās 4♠. 

 

Šlemiks ir labs. Ja nav krusta gājiena (kurš 

uzbruks galda solītajā mastā?), tas ir 

gandrīz augšējs, bet pēc krusta gājiena vēl 

saglabājas labas iespējas atstrādāt kāravus. 

 

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

pass...  

 

Punkti: 6♠=10, 4♠=7, 3NT=4 

Nr.6 
Ģērmanis&Rubenis 26 

Bendiks&Brikmane 43 

 

Dala E, zonā EW 

N kārtis: ♠ 1032, ♥ AJ953, ♦ AJ93, ♣ 4 

S kārtis: ♠ J96, ♥ 6, ♦ KQ64, ♣ AKQ95 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

- 1♠ 2♣ pass 

2♥ pass 2♠ pass 

3♦ pass 4♦ pass 

5♦ Visi P   

 

Bendiks East Brikmane West 

- 1♠ 2♣ pass 

2♥ pass 2NT pass 

3NT Visi P   

 

Ļoti nepatīkams sadalījums solīšanai. Labi 

ar to tika galā Ivars ar Aigaru, taču pēdējais 

solījums potenciālu plusu pārvērta mīnusā. 

Aigara 2♥ solījums bija neforsējošs, bet 

konstruktīvs, 2♠ forsēja un jautāja par 

aizturi, 4♦ bija invits. Iespējams, ka ar ♠J96 

Ivars varēja nosolīt 3♠ (paprasīt pusaizturi 

?), iespējams, ka varēja neriskēt un nopasēt 

3♦.  

 

Arī Jāņa 2♥ bija naturāls un konstruktīvs uz 

kuru Līga ♠J96 uzskatīja par pietiekamu, lai 

nosolītu 2NT, kā rezultātā pāris finišēja 

bezcerīgā geimā...  

 

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

3♠-4♦-pass 

 

Punkti: 3♦=10, 4♦=9, 2nt=7, 3♣=4, 

2♥/5♦=3, 3nt=2, 3♥=1 
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Titānu cīņas 
 

Nr.7 
Ģērmanis&Rubenis 29 

Bendiks&Brikmane 45 

 

Dala S, zonā visi 
N kārtis: ♠ AK72, ♥ Q8, ♦ AJ643, ♣ Q4 

S kārtis: ♠ Q65, ♥ J3, ♦ K1082, ♣ KJ106 

 

Ģērmanis Rubenis  

-  pass  

1♣  1♠  

1NT  2♣  

2♦  2NT  

3♣  3♥  

4♦  4♥  

4♠  Pass  
 

Bendiks  Brikmane  

-  pass 

1♣  1♠ 

1NT  2♣ 

2♦  2NT 

3♣  3♥ 

4♦  4♥ 

4♠  Pass 
 

Abi North spēlētāji atklājās ar stipro krustu 

un uzzināja gandrīz visu par sava partnera 

kārtīm: 10-11 FP ar sadalījumu 3-2-4-4. 4♠ 

uz 4-3 noteikti ir labāks par 3NT un saglabā 

nelielas cerības pat pēc divu ercenu 

atņemšanas. 
 

BL ieteicamā solīšana: pass – 1♦ - 1NT – 

pass... Sadalījumā ir divas problēmas: 

atklāties ar 1NT (precīzi parāda spēku, bet 

nedaudz samelo ar sadalījumu) vai 1♦; un 

ko solīt uz partnera 1NT. 1♦ atklājums, 

manuprāt, ir precīzāks un bieži ļaus parādīt 

pīķa četrinieku nākamajā solīšanas aplī. Bet, 

ja partneris uz 1♦ atbildēs 1NT, es visdrīzāk 

riskēšu un pasēšu, jo mazs pluss ir labāks kā 

optimistisks beztrumpju geims. 
 

Punkti: 3♠=10, 3♦=8, 4♦=6, 4♠=5, 1NT=4, 

2nt=2, 3nt=1 

Nr.8 
Ģērmanis&Rubenis 34 

Bendiks&Brikmane 50 

 

Dala W, zonā – 

N kārtis: ♠ 107; ♥ K3; ♦ Q; ♣ AKQ97654 

S kārtis: ♠ K653; ♥ AJ; ♦ AKJ1064; ♣ 10 

 

Ģērmanis East Rubenis West 

- - - 2♥ 

3♣ pass 3♦ pass 

3NT pass 6♦ Visi P 

    

Bendiks East Brikmane West 

- - - 2♥ 

3NT pass 4♥ pass 

6♣ pass 7♣ Visi P 

    

Bendika 3NT solījums parādīja pilnu 

minoru ar aizturi, kam sekojošais 

Brikmanes 4♥ solījums bija šlema invits 

šajā mastā. Jānis, manuprāt, ar pirmo 

solījumu bija parādījis, kas viņam ir un viņa 

kārtīs nav īpašu ekstru (ir astotais krusts, bet 

nav kontroļu blakus mastos), lai solītu 6♣. 

Izskatījās, ka Līga šlemu būtu uzlikusi arī 

uz 5♣, solījums 7♣ ir likumsakarīgs, bet 

pārāk augsts. Jācer, ka dūzi nepaņems! 

 

Aigars solīja naturāli, līdz galam nenosolot 

visu savu kāršu spēku. Ivara 6♦ bija 

nedaudz optimistiski, taču Ivars pareizi 

izsecināja, ka ir jāspēlē no viņa rokas (lai 

piesegtu ♠K), bet beztrumpi pirmais bija 

nosolījis Aigars. 

 

BL ieteicamā solīšana: [2♥]-3♣-3♦-3NT-

4NT-6♣. 

 

Punkti: 6NT (E) =10, 6♣ (E) / 6♦(E) =9, 

6NT (W) =8, 6♣ (W) / 6♦ (W) =7, 3NT (E) 

= 5, 3NT (W) = 4, 5m=2 
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Neskatoties uz Līgas bridža prakses trūkumu pēdējā gada laikā, Bendiks ar 

Brikmani solīja daudz stabilāk un pelnīti ar 50 punktiem pret 43 uzvarēja 2013.gada 

superfinālā, vienlaicīgi nodrošinot sev vietu arī 2014.gada superfinālā!  

 

Titānu cīņu jaunā gada pirmos sadalījumus meklē 13. un 25.lapā, nosoli tās 

ar savu partneri un salīdzini nākamajā numurā! 

 

 

 

„Tilta” Pavasara problēmas 
 

1.problēma, Tavas kārtis: ♠1073; ♥ 9; ♦ AK943; ♣ A643, zonā pret nezonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

2♣ (11-15 FP, 

5♣&4M vai 6+♣) 

2♥ ?  

 
 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠ K105; ♥ J5; ♦ AKQ9842; ♣ 5, visi zonā, IMPi  

Partneris RHO Tu LHO 

1♥ pass 2♦ 2♥ (♠&♣) 

pass 3♠ (bloks) 3NT* 4♠ 

pass pass ?  

Vai piekrīti 3NT solījumam? Ko soli tagad? 
 
 

3. problēma, Tavas kārtis: ♠ AKJ84; ♥ -; ♦ A10874; ♣ - AK5, visi nezonā, Min-Max 

Partneris RHO Tu LHO 

pass pass 1♠ 4♥ 

4♠ 5♥ ?  
 

 

4. problēma, Tavas kārtis: ♠ AK1086; ♥ A; ♦ Q42; ♣ K1062, zonā pret nezonu, IMPi  

Partneris RHO Tu LHO 

   2♥ (5+♥ & minoru, 

spēks zem atklājuma) 

kontra 5♥ ?  
 

 

5. problēma, Tavas kārtis: ♠ 863; ♥ 42; ♦ K9754; ♣ Q108, visi nezonā, IMPi  

Partneris RHO Tu LHO 

   1♥ 

kontra 2♦ (nat, NF) pass 2♥ 

kontra pass ?  
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IZSPĒLES UZDEVUMU ATRISINĀJUMI 

 

 

1. 

 

 North  

   

 ♠ J109  

 ♥ A963  

 ♦ 76  

 ♣ QJ63  

   

West  East 

   

♠ K63  ♠ 52 

♥ 852  ♥ QJ10 

♦ QJ102  ♦ K9853 

♣ K97  ♣ 842 

   

 South  

   

 ♠ AQ874  

 ♥ K74  

 ♦ A4  

 ♣ A105  

 

Pirmkārt, ir jāsaskaita stiķi! Tev ir vismaz 

četri stiķi pīķos, divi ercenos, viens kāravos 

un trīs krustos arī tad, ja neviens no 

impasiem neizdodas. Tātad – netaisi 

impasus! Ja Tu pāriesi uz galdu pa ercena 

dūzi un uztaisīsi pīķa impasu, tad pretinieks 

paņems ♠K, stiķi kāravos un turpinās spēlēt 

ercenus. Ja krusta impass arī neizies, tad Tu 

paņemsi tikai deviņus stiķus un iekritīsi 

augšējā geimā! Nospēlē ♦A un sāc spēlēt 

pīķus. Vēlāk Tu paņemsi ercena atgājienu 

rokā, atņemsi pēdējo trumpi un atdosi stiķi 

krusta kungam. ♥7 Tu nometīsi uz vecāko 

krustu un ♥A kalpos par komunikāciju pie 

krustiem. 

2. 

 

 North  

   

 ♠ Q43  

 ♥ A102  

 ♦ KJ975  

 ♣ 108  

   

West  East 

   

♠ 852  ♠ 1097 

♥ QJ5  ♥ 98743 

♦ A6  ♦ Q2 

♣ Q7652  ♣ J43 

   

 South  

   

 ♠ AKJ6  

 ♥ K6  

 ♦ 10843  

 ♣ AK9  

 

Matemātiski pareizākais kārava masta 

atspēles plāns ir ♦Q impasēšana jeb ♦8 

iešana otrajā stiķī un maza kārava likšana, ja 

West liek mazu. Tad, kad East paņems ♦Q 

un turpinās ar mazu krustu, liec 9 (East 

teorētiski var būt ♣Q), paņem nākamo 

krustu un spēlē pīķus. Tavas cerības saistās 

ar to, ka ♦A ir pie East vai arī ir šāds 

nedaudz netipisks skvīzs – uz pēdējo pīķi 

West nav laba nometiena: ja viņš nometīs 

ercenu, tad Tu paņemsi trīs stiķus ercenos, ja 

viņš nometīs krustu, tad Tu atdosi stiķi ♦A 

un realizēsi kontraktu. 

 

Paldies Gundegai Lojānei, kura pamanīja šo 

interesanto sadalījumu no decembra Latvijas 

klubu simultānturnīra! 
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Nākamo turnīru kalendārs (janvāris-marts, 2014) 

Visu gadu 

4. Eiropas Universitāšu 

Komandu Čempionāts 

internetā 

BBO http://www.unibridge.eu/  

4.-5.01 Tartu Jaungada Turnīrs Tartu (Igaunija) www.bridge.ee  

10.01 
Latvijas U-20 

čempionāts 
Ogre www.bridge.lv  

11.-12.01 TGRs Auction pairs Londona (Anglija) http://www.tgrsbridge.com  

18.-19.01 
Igaunijas Pāru 

Čempionāts 
Tallinna (Igaunija) www.bridge.ee  

18.-19.01 
Bergenas meistar 

turnīrs 

Bergena 

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

23.-26.01 Īslandes festivāls 
Reikjavīka 

(Īslande) 
www.bridge.is  

24.-26.01 Elblagas festivāls Elblaga (Polija) www.polbridge.pl  

25.-26.01 
Latvijas Tūres 1.posms 

un KKK 
Saldus www.bridge.lv  

07.-9.02 Barcelona Open Barselona (Spānija) http://www.bridge.cat  

08.-09.02 LKČ, atlase uz A līgu Rīga www.bridge.lv  

21.-23.02 Slava cup Maskava (Krievija) www.slavacup.ru  

22.02 
Latvijas Tūres 2.posms,  

IMP čempionāts  
Mārupe www.bridge.lv  

07.-09.03 Cīrihes festivāls Cīrihe (Šveice) 
http://www.zuercherbridgeclu

b.ch  

9.-16.03 
„Dead Sea” bridža 

Festivāls  
Izraēla birmand@inter.net.il 

15.-16.03 
Latvijas Komandu 

Čempionāts, A līga 
Rīga www.bridge.lv  

20.-30.03 ASV čempionāts Dalasa (ASV) www.acbl.org  

21.-21.03 Montegrotto festivāls 
Montegrotto 

(Itālija) 
www.federbridge.it  

29.-30.03 
Latvijas Komandu 

Čempionāts, A&B līga 
Rīga www.bridge.lv  

 

Saite uz starptautiskās bridža preses asociācijas 2013.gada apbalvojumiem: 

http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/tourn/13bali/onlinebulle

tin/IBPAAwards.pdf 

http://www.unibridge.eu/
http://www.bridge.ee/
http://www.bridge.lv/
http://www.tgrsbridge.com/
http://www.bridge.ee/
http://www.storturneringen.no/
http://www.bridge.is/
http://www.polbridge.pl/
http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.cat/
http://www.bridge.lv/
http://www.slavacup.ru/
http://www.bridge.lv/
http://www.zuercherbridgeclub.ch/
http://www.zuercherbridgeclub.ch/
http://newinbridge.com/grandtour/2014/birmand@inter.net.il
http://www.bridge.lv/
http://www.acbl.org/
http://www.federbridge.it/
http://www.bridge.lv/
http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/tourn/13bali/onlinebulletin/IBPAAwards.pdf
http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/tourn/13bali/onlinebulletin/IBPAAwards.pdf

