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 Jūnijā nospēlētais Eiropas komandu čempionāts deva daudz prieka sākuma 

stadijā un milzīgu daudzumu tukšuma pēc neveiksmīgi nospēlētas vienas dienas – 

trīs zaudēti mači, turklāt divi ar lielu sagrāvi, nobīdīja Latvijas izlasi no piektās 

vietas grupā uz desmito. Turnīra otrajai fāzei kvalificējās deviņas labākās 

komandas... 

 

 Tiešas atskaites no Eiropas nebūs, bet „Kaujas laukā” izlases dalībnieks 

Uģis Jansons ir sagatavojis rakstu par komandas startu Vācijas lielākajā komandu 

turnīrā – German Bridge Trophy, kas norisinājās maija sākumā Berlīnē. Kā mūsu 

komandai veicās šajās sacensībās – par to lasi, sākot ar 6.lapu. 

 

 Sadaļa „Starp sesijām” arī nelielā Eiropas čempionāta garā: intervija ar 

izlases jaunāko dalībnieku – Mārtiņu Lorencu, tika sagatavota īsi pirms komandas 

izbraukšanas uz Horvātiju. Par Mārtiņa pieredzi bridžā, ieguldīto laiku un darbu, 

pārdomām un plāniem lasi 10.lapā. 

 

 „Titānu cīņas” turpinājās ar otru šī gada pusfinālu – Zzviedrijas bridžisti 

BG Olofssons un Henrijs Franzens sacentās ar Igaunijas lielmeistaru Maksimu 

Karpovu un Igoru Triškinu. Maksims, kurš ir ilggadējs Igaunijas izlases spēlētājs, 

no šī numura kļuva arī par TILTA problēmu risinātāju, nomainot Evu Soboļevsku.  

 

 Latvijas junioru lieliskais starts Igaunijas junioru čempionātā netika 

nepamanīts mūsu redakcijai, un Jānis Ilziņš laipni sagatavoja mazu rakstu par šo 

turnīru un junioru piedzīvojumiem. Rakstu lasi 19.lapā. 

 

Un visbeidzot – 

nevaram nepieminēt 

labāko jūnija jauninājumu 

– krustvārdu mīklu 

žurnālā „Mezgls” ir 

publicēta intervija ar Ivaru 

Bebrišu. Bridža popu- 

larizēšana neaprobežosies 

tikai ar šo rakstu – katru 

numuru Ivars sagatavo 

nelielus bridža uzde-

vumus, kuru atrisinājumus 

var atrast numura beigās. 

Lai veicas!  

  

 

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

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

RTU Skolēnu kauss (05.04.) 

1.vieta Jānis Ilziņš – Viktors Iļdeikins 71,1 % 

2.vieta Nauris Pelsis – Leo Vegners 60,0 % 

3.vieta Mikus Pūķis – Kristaps Krauze 55,9 % 

 

Latvijas tūres 3.posms – Ogre (12.04.) 

1.vieta Edīte Klīdzēja – Jānis Ozols 64,4 % 

2.vieta Mārtiņš Lorencs – Gints Rubenis 63,4 % 

3.vieta Uģis Jansons – Ivars Rubenis 62,9 % 

 

Latvijas tūres 4.posms – Rīga (31.05.) 

1.vieta Jānis Cīmiņš – Gints Freimanis 61,4 % 

2.vieta Gints Rubenis – Sergejs Čerepovs 57,2 % 

3.vieta Alfrēds Maļinskis – Bruno Rubenis 53,8 % 

 

Latvija Invites, Rīga (31.05. – 01.06.) 

1.vieta Īslande 73,01 VP 

2.vieta Latvija W (I.Rubenis, U.Jansons, M.Lorencs, J.Bethers) 45,39 VP 

3.vieta Latvija R (U.Bethers, A.Imša, K.Rubins, J.Balašovs) 36,05 VP 

 

Rīgas komandu kauss (septembris-maijs) 

1.vieta 
Mārupe (U.Bethers, J.Bethers, G.Garkāje, U.Jansons, J.Bendiks, 

A.Imša, J.Balašovs, L.Lauks, M.Lorencs, I.Rubenis) 

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

S.Čerepovs, A.Maļinskis) 

3.vieta 
AKQJ (I.Bebrišs, G.Vilnis, Ģ.Zīlišķis, I.Ilziņš, J.Līviņš, I.Bendiks, 

V.Turko) 
 

Ārvalstu turnīru hronika 
 

Bridža Festivāls „A-Priz”, komandu turnīrs (Maskava, 11.-13.04.) 

1.vieta Rekunov (S.Birins u.c.) 

 

Baltijas kauss komandām (Pērnava, 26.-27.04.) 

1.vieta Starmen (J.Alfejeva, M.Matisons u.c.) 

7.vieta LV2014 (U.Bethers, A.Imša, U.Jansons, J.Bethers, M.Lorencs) 

9.vieta 
Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, J.Neimanis, S.Birins, 

J.Balašovs, A.Geste)  

 

Baltijas Sieviešu čempionāts (Pērnava, 26.-27.04.) 

1.vieta Ines Piibeleht – Irene Teinemaa (Igaunija) 61,5 % 

2.vieta Egita Ērmane – Liepa Bikulciene (Latvija – Lietuva) 59,4 % 
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Baltijas junioru kauss komandām (Pērnava, 26.-27.04.) 

1.vieta Igaunija U-25 

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

3.vieta Latvija U-25 (L.Vegners, N.Pelsis, A.Gofmans, M.Pūķis) 

 

Vācijas kauss (Berlīne, 02.-04.05.) 

1.vieta Dānija 256 VP 

3.vieta Latvija (K.Rubins, J.Balašovs, U.Jansons, I.Rubenis) 239 VP 

 

Forest Trophy (Polija,  16.-18.05.) 

1.vieta C&C (Polija, Holande) 

4.vieta Latvija (M.Romanovska, K.Rubins, J.Neimanis, M.Lorencs, N.Ārmanis) 

 

Tallinas festivāls, Friendship teams (21.05.) 

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

 

Tallinas festivāls, Invitation pairs (22.05.) 

1.vieta Ivar Kalma – Mart Maastik (Igaunija) 

5.vieta Jurijs Balašovs – Kārlis Rubins  

8.vieta Adriāns Imša – Uldis Bethers 

 

Tallinas festivāls, Komandu turnīrs (23.-24.05.) 

1.vieta Juubilar (Igaunija) 

3.vieta Latvija R (K.Rubins, J.Balašovs, M.Lorencs, J.Bethers) 

5.vieta Atlas (M.Matisons, J.Bendiks, A.Smilgājs, M.Kolk) 

 

Tallinas festivāls, Pāru turnīrs (24.-25.05.) 

1.vieta Peeter Lond – Jaak Simm (Igaunija) 

5.vieta Andris Smilgājs – Jānis Bendiks 

6.vieta Jānis Bethers – Mārtiņš Lorencs 

 

Midsummer bridge tournament – junioru komandu turnīrs (Somija, 06.06.) 

1.vieta Norvēģija U20 

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

 

Midsummer bridge tournament 1.pāru turnīrs (Somija, 06.06.) 

1.vieta Edīte Klīdzēja – Jānis Ozols 

 

Midsummer bridge tournament 2.pāru turnīrs (Somija, 06.06.) 

1.vieta Vahur Kurig – Jyri Aava (Igaunija) 

7.vieta Edīte Klīdzēja – Jānis Ozols 

10.vieta Dainis Briedis - Viktors Zajanckauskas 
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Midsummer bridge tournament Open pāru turnīrs (Somija, 07.06.) 

1.vieta Jaanus Maripuu - Sven Sester (Igaunija) 

28.vieta Jānis Ilziņš – Viktors Iļdeikins 

 

Midsummer bridge tournament –komandu turnīrs (Somija, 08.06.) 

1.vieta Kaapo (Somija) 

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

16.vieta Discovery (E.Klīdzēja, J.Ozols u.c.) 

 

Eiropas komandu čempionāts, (Horvātija, 21.06.-01.07.) 

1.vieta Izraēla 

2.vieta Monako 

19.vieta 
Latvija (J.Bethers, M.Lorencs, K.Rubins, J.Balašovs, I.Rubenis, 

U.Jansons, NPC U.Bethers) 

 

 

Nākamo turnīru kalendārs (jūlijs-septembris, 2014) 

08.07-11.07 
Jauniešu Bridža 

Nometne 

Saldus 

nov. 
www.bridge.lv  

10.07-13.07 Pērnavas turnīrs 
Pērnava 

Igaunija 
http://www.bridge.ee/GP/prn14.htm  

12.07-19.07 
12. Eiropas Jauniešu 

Pāru Čempionāts 

Burghause

nVācija 

http://www.eurobridge.org/2014-

european-youth-pairs.aspx  

25.07-03.08 
20. Zviedrijas Bridža 

Festivāls 

Orebro 

Zviedrija 

http://www.svenskbridge.se/e107_plu

gins/festival/  

27.07-03.08 Viru Bridža Festivāls 
Vosu 

Igaunija 
http://www.bridge.ee/GP/viru14.htm  

13.08-17.08 
Riga Invites to 

Jūrmala 
Jūrmala www.rigainvites.lv  

13.08-24.08 
15. Pasaules Junioru 

Čempionāts 

Stambula 

Turcija 

http://www.worldbridge.org/repositor

y/tourn/Istanbul.14/microsite/particip

ants.asp  

01.09-05.09 

„Cavendish” 

komandu un pāru 

turnīrs 

Monaco http://www.cavendishmonaco.com  

06.09 
Latvijas Jaukto Pāru 

Čempionāts 
Rīga www.bridge.lv  

06.09-14.09 
Pulas Bridža 

Festivāls 

Pula 

Horvātija 
www.pulabridgefestival.com  

11.-14.09. 
Krievijas komandu 

čempionāts 

Maskava, 

Krievija 
www.bridgesport.ru  

20.09 
Latvijas Tūres 

5.posms: Rīgas Kauss 
Rīga www.bridge.lv  

30.09-03.10 Mazo Nāciju Kauss Jūrmala http://www.esfg2014.org  

 

http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.ee/GP/prn14.htm
http://www.eurobridge.org/2014-european-youth-pairs.aspx
http://www.eurobridge.org/2014-european-youth-pairs.aspx
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/festival/
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/festival/
http://www.bridge.ee/GP/viru14.htm
http://www.rigainvites.lv/
http://www.worldbridge.org/repository/tourn/Istanbul.14/microsite/participants.asp
http://www.worldbridge.org/repository/tourn/Istanbul.14/microsite/participants.asp
http://www.worldbridge.org/repository/tourn/Istanbul.14/microsite/participants.asp
http://www.cavendishmonaco.com/
http://www.bridge.lv/
http://www.pulabridgefestival.com/
http://www.bridgesport.ru/
http://www.bridge.lv/
http://www.esfg2014.org/
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Kaujas Laukā – Berlin, Berlin 

Berlin, Berlin... 

 

Tieši tā saucās viesnīca, kurā pavadījām vairākas 

dienas maija sākumā, piedaloties 5th German Bridge 

Trophy komandu turnīrā Vācijā, Berlīnē (to laikam jau 

varēja nojaust ). Viesnīca bija tiešām laba, pilsētas 

centrā, netālu no Zooloģiskā dārza (pirmajā vakarā uz 

ielas pamanījām arī nomaldījušos lapsu) un spēles vietas. 

Neizpalika gan standarta bridžistu problēma ar „2 men 1   

bed” – citu brīvu istabiņu nebija, ienesa mums paildus gultu, nākamajā dienā solīja 

nomainīt istabiņu, izrādījās, ka brīvas tomēr ir tikai zemākas klases istabiņas, mēs 

teicām OK, tad neko nemainīsim, kāds no viesnīcas apkalpojošā personāla 

vienalga vairākas reizes centās iznest papildus gultu ārā no mūsu istabiņas, un 

beigu beigās, kad Rubeņa kungs devās uz recepciju uzzināt paroli internetam, 

viņam tika paziņots ka šajā istabiņā viņš vispār nedzīvo. Tas gan viņam, protams, 

neradīja šķēršļus ieņemt 2x2 metri King size gultu, man, attiecīgi, atstājot 

pārvietojamo uz ritentiņiem. Īsti nezinu, kā ar šo sadalījuma problēmu tika galā 

Kārlis ar Juri identiskā istabiņā, bet no rītiem Kārlis, kā parasti, likās smaidīgs un 

apmierināts ar dzīvi, savukārt Juris, protams, arī izstaroja optimismu, tomēr kaut 

kā šķita nedaudz „saburzītāks”. 

 

Turnīrā piedalījās 60 komandas, sastāvs bija pietiekami spēcīgs – visas 

Vācijas izlases (Open, Seniors, Women, U25, U20), tieši tāpat arī Dānijas visu 

veidu izlases, vairākas spēcīgas komandas no Holandes un Itālijas, divas komandas, 

kas pārstāvēja Lietuvu – Vitas (Vytas Vainikonis & Wojtech Olanski, Lotan Fischer 

& Ron Schwartz, Marek Barylewski & Cezary Krzeminski) un ERA (Piotr Zatorski 

& Pawel Jassem, Boguslaw Gierulski & Jerzy Skrzypczak un Andrey Orlovich & 

Erikas Vainikonis), nu un mēs, komanda Latvija (Kārlis Rubins & Juris Balašovs un 

Ivars Rubenis & Uģis Jansons). Turnīra organizācija bija visnotaļ labā līmenī, kā 

jau Vācijā pierasts, viss sākās laicīgi, spēlēšana visu laiku bija ar skrīniem, laba 

līmeņa viesnīcā (300 kvadrātmetru plašā smēķētava pat man bija pārsteigums). 

 

Turnīra formāts bija līdzīgs kā vairākos citos lielos Eiropas turnīros – 

sākotnēji komandas tika sadalītas 10 grupās pa 6 komandām, kur tika izspēlētas 5 

kārtas – katrs ar katru. Tālāk 2 labākās komandas no katras grupas iekļuva A finālā, 

2 nākamās B finālā, savukārt atlikušās divas C finālā. Turklāt visi grupās izcīnītie 

VP nāca līdz uz fināliem. Grupu turnīrs mums sevišķas problēmas neradīja, mūsu 

grupā bija četras vācu komandas un Dānijas Open izlase – saspringtā cīņā ar dāņiem 

(savstarpējo matču zaudējām ar 1 IMPu) palikām otrie, bet ar labu punktu summu 

(vidēji 16VP mačā pēc jaunās skalas). Vienīgā vācu komanda, kura izrādīja puslīdz 

nopietnu pretestību, tika salauzta mača vidū, kad nedaudz netipiskā veidā tika 

nopelnīti 18 IMPi: 
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Pie mūsu galda Ivars atklājās ar 2♣ (10-15 FP, 5+krusti, ja tieši pieci, tad 

arī 4 kārtis mažorā) un spēlēja miermīlīgu kontraktu 3♣, paņemot 7 stiķus. Pie otra 

galda solīšana bija daudz raitāka: 

 

N (Balašovs)  E S (Rubins)  W  

   1♣ (3+) 

2♦ (bloks mažorā) kontra 3♠ (pie garuma) pass 

pass 4♥ pass 5♣ 

pass 5♦ kontra Visi pass 

 

Kārlis, pārliecināts, ka gala kontrakts būs 6♣ kontrā, iekontrēja 5♦, lai 

parādītu Jurim gājienu, taču pēc brīža ar nelielu pārsteigumu pats attapās pie 

izgājiena. Uzbrukums ar ♠Q un bez septiņiem – 2000 punkti un +18 IMPi! 

  

A finālā sākotnēji iekļuva 20 komandas, tālākajā turnīra gaitā tika spēlēts 

pēc German Swiss sistēmas (var spēlēt vairākas reizes ar vienu un to pašu 

pretinieku, bet ne tajā pašā dienā – ja sestdien jau esam spēlējuši ar Dāniju, tad 

nākamreiz ar viņiem varam spēlēt tikai svētdien). Ar šādu sistēmu sastapies nebiju, 

bet zināma loģika tur ir. Ik pēc 3 kārtām A fināla dalībnieku skaits samazinājās – 6 

komandas no A fināla izkrita uz B finālu, savukārt 2 komandas no B fināla iekļuva 
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A finālā (pirms pēdējām 3 kārtām izkrita 4 un iekļuva 2). Vēl viena savdabīga 

nianse – par katru matču A finālā kā bonusu par to, ka jāspēlē ar stiprākiem 

pretiniekiem, komandām pie rezultāta pieskaitīja 2VP, B finālā 1VP. Turnīra otrajā 

fāzē mums jau uzvaras mijās ar zaudējumiem, bet uzvaras bija pārliecinošākas, 

izšķirošajos brīžos spējām saņemties (pēdējos 3 vakara mačus uzvarējām ar 18,83, 

16,46 un 17,50 VP attiecīgi) un pirms noslēdzošajām 3 kārtām svētdien turnīra 

tabulā atradāmies otrajā vietā.  

 

Varbūt tādēļ, ka konkrētajam sadalījumam patērēju daudz laika pie galda, 

iespējams, kādu citu iemeslu dēļ, bet no šī turnīra posma visspilgtāk atmiņā palicis 

tieši zemāk redzamais sadalījums: 

 

 
 

N   E(Jansons) S   W (Rubenis) 

pass pass 2♠ 3♦ 

pass 3NT pass pass 

kontra 4♣ pass pass 

kontra pass pass 4♦ 

kontra Visi pass   
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E pozīcijā pēc partnera 3 jau gandrīz nopasēju (vajadzēja), bet renonss 

kāravos un S ķermeņa valoda pirms nopasēšanas liecināja par to, ka 3 vinnēt 

neizdosies. Te diemžēl es centos izdomāt labāku kontraktu – partnerim nav daudz 

pīķu, nav daudz ercenu (ar 4 ercenos bieži kontrējam), tātad atliek kāravi un krusti. 

Iespējams, 4 ir daudz labāks kontrakts. Nu jau vairs tikai atlika izdomāt veidu, kā 

nokļūt 4-os. Te mans scenārijs nostrādāja – pa tiešo 4 forsētu, tas man neder, 

attiecīgi sāku ar 3NT jau zinot, ka S kontrēs (ļoti izskatījās, ka viņš gribēja kontrēt 

jau 3) un nonesu kontru uz 4. Tik tālu bija OK, vienīgi partnerim izrādījās 

singlets krustos un visa mana teorija sabruka . Ivars labi izspēlēja, vairākas reizes 

ielaižot S, rezultātā tikai -2 un -500. Pie otra galda Juris ar Kārli iegāza 2 -1. 

Pelnīti -9 IMPi. Morāle – bieži vien bridžā (un ne tikai bridžā) labāk ir samierināties 

ar mazu zaudējumu un neko lieku neizdomāt . 

 

Trīs pēdējie turnīra mači bija pret Dāniju, Itāliju un Vācijas senioriem. 

Pirmos divus nedaudz zaudējām. Dāņiem veicās, uzvaru nodrošināja pirmās rokas 

atklājums 3 ar AKxxxx 108xxx x J, kas neļāva mums sasniegt zonālās 

3NT. Itāļi spēlēja labi, mums paveicās, ka 7-os Andrea Manno neuzminēja Q 

(Kārlis ar Juri spēlēja 6 +1). Savukārt pret Vācijas senioriem  mēs spēlējām labi – 

plusus 3 sadalījumos deva pie abiem galdiem iegāzti daļējie kontrakti, dažos 

gadījumos zonā -2 un -3. Tas nodrošināja visai pārliecinošu uzvaru mačā un 3. vietu 

turnīrā kopumā. Līdz otrajai vietai pietrūka pavisam maz – 1 imps . Uzvaru un 

galveno balvu (5000 EUR) izcīnīja Dānijas Open. 

 

 

Ivars Rubenis, Kārlis Rubins, Uģis Jansons un Jurijs Balašovs – 3.vieta Vācijas lielākajā komandu 

turnīrā – Greman Bridge Trophy 
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Starp sesijām – Intervija ar Mārtiņu Lorencu 

 

Mārtiņš Lorencs – Rīgas Valsts 

1.ģimnāzijas un Zviedru ekonomikas 

augstskolas absolvents, Eiropas 

bridža čempionāta laikā būs tikai 27 

gadus vecs. Debija Mārtiņam lielajos 

turnīros bija jau 21 gada vecumā 

Eiropas čempionātā Francijā 

(2008.gads), pirms tam spilgti 

nospēlēts Pasaules U-20 čempionāts    
Bangkokā (2006.gadā), vēlāk sudrabs Eiropas junioru čempionātā pāriem 

(2010.gads). Atverot Mārtiņa profilu Eiropas bridža līgas mājas lapā, var ieraudzīt 

pirmo ierakstu tieši pirms desmit gadiem Lorenca debijas turnīrā Eiropas skolēnu 

čempionātā. Tieši par šo turnīru arī sāksim mūsu interviju. 

 

Bridžs Latvijā (BL): Ir kādas atmiņas palikušas no Skolēnu Čempionāta 

2004.gadā? 

Mārtiņš Lorencs (ML): Tās atmiņas ir, bet tā galvenokārt nav saistītas ar bridžu. Tā 

galvenā atmiņa ir, ka pirms paša turnīra es nejauši satraumēju Jura Balašova celi un 

viņš visu Čehijas turnīru pavadīja klibodams. Bet mums bija diezgan daudz jāstaigā, 

no dzīvošanas vietas uz spēles zāli un tad vēl uz ēstuvi... Bridža ziņā es atceros 

vienu sadalījumu pret dāņiem, kad es izdomāju pret oponenta vājā 1NT atklājumu 

ieiet ar soda kontru ar 13 ne pārāk labiem punktiem un 6 kāršu ercenu. Viņiem pass 

forsēja rekontru un to mēs palikām spēlēt. Viss bija labi, jo partnerim atradās 

trūkstošās figūras manā mastā un mēs uz līdzenas vietas dabūjām +1000. Un pēc šīs 

kārtas mēs bijām 2. vai 3.vietā, un mums ar Pēteri Betheru tas bija pirmais lielais 

turnīrs. Bet tad uz beigām pietrūka pieredzes un arī pretinieki bija stiprāki, un tad 

finišējām 8. vietā. 

 

BL: Jūsu komanda, kā startēja 2004.gadā, tā arī diezgan stabilā sastāvā pēc 10 

gadiem gandrīz visi jūs bijuši, esat vai būsiet, lielās izlases sastāvā. Kas bija tas 

mirklis, kad likās, ka tā komanda vai cilvēki ir tie, kas varētu sasniegt vairāk, 

nekā braukt uz skolēnu čempionātiem? 

ML: Man pašam pārliecība par to, ka esam spējīgi konkurēt arī pieaugošo līmenī, 

radās čempionātā Francijā, Pau. Jo sākumā likās, ka kvalificēšanās posms būs ļoti 

sarežģīts, bet tad mēs kvalificējamies, turklāt tas posms nebija rožains, bet tad 

sākām spēlēt tālāk un pierādījām, ka vecumam nav nozīmes un ka tā skolēnu un 

junioru pieredze, plus trenējoties, spēlējot stipros turnīros, palīdzēs spēlēt arī 

pieaugušo līmenī. Mums toreiz tiešām palīdzēja tas fakts, ka pirms turnīra mēs 

spēlējām daudzos stipros turnīros, lai pierastu pie tā līmeņa. Lai saprastu, ka nebūs 

tie vieglie impi, kas dažreiz nāk skolēnu līmenī, un ka ir sliktās lietas, kuras tomēr 

nedrīkst darīt, bet ar kurām varēja tikt cauri skolēnu līmenī. 

 

BL: Droši vien vēl no tiem mirkļiem, kas vienmēr paliks atmiņā, ir 2006.gada 

pasaules čempionāts skolēniem, kad ar  1IMP pusfinālā tika uzvarēta Polija, 
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un puse Latvijas sēdēja pie ekrāniem, gaidīja, kad parādīsies pēdējais mača 

ieraksts. Un otrs droši vien ir 2011.gada Eiropas Čempionāts. Un šīs divas 

sudraba medaļas ir tas, kas faktiski Latvijai ir vienīgās, nekādu citu tādu nav. 

ML: Principā jā. Tiešām darbs, ko Aivar Tihane bija ieguldījis, bija neatsverams, 

mēs vienkārši bijām sagatavoti spēlēt savu spēli, un gājām spēlēt savu spēli. Un 

izrādījas, tas bija pietiekoši tam līmenim. Es atceros, kā mēs priecajāmies pēc mača 

ar Poliju. Bija tā, ka mēs arī izgājām ar Peksi agrāk un gaidījām to pēdējo 

sadalījumu vugrafā. Un tas viens imps... tā sajūta bija vienkārši neatkārtojama! 

Toties 2011.gadā tā sajūta bija tāda, ka mēs tam visam diezgan lietišķi piegājām, 

kvalificējāmies ar 55%, tad pusfinālā ar vēl vairāk procentiem un ka mēs ar katru 

dienu kāpinājām tempu, un kopumā to turnīru ļoti mierīgi uztvērām, un zinājām, ka 

varam ļoti labi spēlēt un uz to arī gājām. Fināls mums nesākās tik labi, bet tad 

notika viens sadalījums, kurā sapratām, ka varam aizķerties un teiksim tā - 

paņēmām ar raksturu. Un tad bija tā, ka pēc rezultāta paziņošanas drīzāk bija 

rūgtums par to, ko mazliet pietrūka, nevis tas milzīgais prieks par otro vietu. 

 

BL: Bet tas jau nozīmē, ka prasības pret sevi aug, jā? 

ML: Nu ja, tas droši vien arī – jā. Un skolēnos varbūt vēl bija vecums tāds, ka tu vēl 

nedomā neko par rezultātiem, par oponentiem utml. Tev ir iemācīts, ka ir labas 

lietas, ko var bridžā darīt, un ko nevajag darīt, un tu ej un spēlē un koncentrējies 

katram konkrētajam sadalījumam. Junioros jau bija tāda situācija, ka bija tik daudz 

visādu blakuslietu, ko tu ievēro, un vairs nav tā, ka katrs sadalījums ir kaut kas 

jauns, un tāpēc cīņa ar sevi ir daudz svarīgāka. 

 

BL: Faktiski tajā laikā, kad jūs sākāt spēlēt, jūs bijāt domubiedru kopums, kas 

gandrīz visi nāk no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas. Un tajā brīdī Aivaram bija gan 

vēlme, gan entuziasms strādāt, un tas kopumā bija tas, kas rezultātu deva. Kas 

ir tas, kas traucē šobrīd sasniegt tik lielus rezultātus? 

ML: Tā lieta, ko es tagad atceros, ir tāda, ka mūsu grupiņa tajā brīdī bija tā kā 

apsēsta ar bridžu. Un tas likās normāli. Mēs braucām uz visiem iespējamiem 

turnīriem, kuriem varējām, uz visiem Igaunijas čempionātiem, GP turnīriem. Ļoti 

daudz treniņu. Bija gan cilvēki, kas mūs trenēja, un gan no mūsu puses bija milzīgs 

entuziasms un, pateicoties Betheriem, bija mašīna, ar ko uz visiem šiem turnīriem 

varēja aizbraukt. Un kopumā mums bija ļoti liela vēlme parādīt sevi un pierādīt, ka 

esam laba komanda. 

 

BL: Un tagad? Tev ir bijusi iespēja pastrādāt un piedalīties tajā situācijā no 

otras puses. Ja ņem vērā jūsu piemēru, kad pēc sasniegumiem skolēnu līmenī 

nepieciešami 5-10 gadi, lai spēlētājs būtu gatavs konkurēt pieaugušo līmenī. Un 

kas mūs sagaida tagad? Vai mums ir pretendenti, kas pēc gadiem spēlēs izlasē?  

ML: Par spīti visam Latvijā ir daudz jauniešu, kas spēlē bridžu, kas ir  ļoti pozitīvi. 

Ļoti iespējams, ka kādā brīdī viens no viņiem „izšaus”, varbūt pat ne skolēnu 

līmenī. Piemēram, tas pats Jānis Ilziņš juniors, kurš jau tagad ir spējīgs spēlēt 

pieaugušo līmenī. Droši vien tas, kas mums savā laikā palīdzēja, bija tas, ka mēs 

visi tajā laikā bijām „karķožņiki”, pirms bridža spēlējam citas kāršu spēles vairākus 

gadus un kāršu spēle jau bija asinīs.  
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BL: Paskatāmies uz to Latvijas Izlasi, kas mums ir šobrīd – tā 80% sastāv no 

tiem cilvēkiem, kas spēlēja Pau, Francijā pirms 6 gadiem. Kas bija tas, kas 

pavirzīja šo spēli uz priekšu? Kas varētu būt tas, kas pamainījās? Jo noteikti ir 

attīstījies domāšanas veids un paņēmieni, varbūt kaut kas vēl? 

ML: Pirms braucām uz Pau, bija skaidrs, ka tikt ārā no grupas, kvalificēties starp 

tām deviņām komandām , kas tiek ārā no grupas, būtu bijis labākais Latvijas 

sasniegums šāda veida sacensībās. Bet tagad ir skaidrs, ka tā kvalificēšanās jau pats 

par sevi nekas īpašs nav.Svarīgākie ir nākamie soļi - pierādīt, ka Latvija tomēr var 

vairāk, un galvenais jau tā psiholoģiskā nostāja, ka arī mazā Latvija spēj cīnīties par 

augstām vietām. 

 

BL: Neapšaubāmi ir kaut kādi cilvēki, no kuriem kaut ko iegūsti un paņem 

sev, kā arī sadarbībā ar partneri pacel spēli jaunā līmenī. Jums bija paveicies 

ar treneri, kas pirmais iemācīja spēles pamatus. Kas tagad ir tie cilvēki, kas 

ietekmē jūsu spēli? Treneri, partneri? 

ML: Man personīgi ir bijusi liela pieredze, spēlējot ar laba līmeņa dažādiem 

partneriem. Ne tikai latviešiem, bet arī zviedriem, piemēram. Un no visiem šiem 

partneriem esmu ieguvis kādu jaunu aspektu. Un kopumā, lai spēlētu augstā līmenī, 

ir vienkārši regulāri jāspēlē tajā augstajā līmenī un jācenšas tikt uz visiem stiprajiem 

turnīriem apkārt. Un tās ir tās galvenās divas lietas. 

 

BL: Tev vēl bija iespējas piedalīties Čempionātā trenera pozīcijā. Paskatīties 

uz šo procesu ar trenera acīm. Protams, kad tu spēlē, tu vairāk koncentrējies 

uz spēli, bet varbūt tu vari pakomentēt, kas notiek Eiropas Bridžā, jo trenera 

lomā noteikti ir vairāk laika no malas pavērot, kas notiek. 

ML: Interesants jautājums. Tas pirmais iespaids ir tas, ka nacionālās izlases katru 

reizi paliek arvien jaunākas. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka ne tikai spēlētprasme ir 

svarīga, bet arī fiziskā sagatavotība. Bet bridža ziņā nekas konkrēts nenāk prātā. 

 

BL: Man ir sajūta, ka ir daudzas valstis, kuru agresija pārspēj tehniku. Un 

mēģina to bridžu padarīt mežonīgāku. Nevis maigi apspēlēt, bet piespiest 

kļūdīties. Tās sajūtas rodas, lasot biļetenus. Vai tu man piekristu? 

ML: Tā varētu būt. Man liekas, daudzas lietas no pokera tiek attiecinātas uz bridžu, 

piemēram, tie paši agresīvie bloki tiek lietoti, lai vienkārši radītu savu agresīvu tēlu 

pie galda, kas var palīdzēt citos sadalījumos. Vairāk spēle uz psiholoģiju un mazāk 

akadēmiskā bridža. 

 

BL: Kādi šobrīd ir Latvijas Izlases mērķi? 

ML: Sagatavošanās līmenī ir jāsaprot, ka tas ir garš turnīrs. Tāpēc galvenais ir tas, 

ka mēs no pirmās līdz pēdējai dienai esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos. Kas 

attiecas uz mērķiem, tad mums nav izvirzīts konkrēts mērķis, bet tā pamatdoma ir, 

ka tie tiek nostādīti augsti, manuprāt, ideālais variants būtu kvalificēšanās Bermuda 

Kausam, kas būtu milzīgs izrāviens, lēciens Latvijai.  
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BL: Kā tu vērtē izmaiņas 

Čempionāta formātā? Ka tagad 

gandrīz visi spēlē visu turnīru? 

ML: Esmu spēlējis tikai jauno 

formātu. Bet man tas patīk, jo divu 

grupu dalījums dod iespēju gan 

vājām komandām uzspēlēt pret 

stiprām, gan stiprām komandām ne 

tik ļoti koncentrēties uz to, lai ņemtu 

maksimālo punktu skaitu pret visām 

vājajām komandām, un ir iespēja 

finālā spēlēt ar līdzīgām stipruma 

ziņā komandām. 

 

BL: Ko tev labāk patīk spēlēt – 

komandniekus vai pāru turnīrus? 

ML: Man labāk patīk un rezultātu 

ziņā labāk sanāk komandu turnīri. 

Tas arī no skolēnu laikiem palicis, 

kad bijām vienota komanda. 

Komandnieki ir vienkāršāki tajā 

ziņā, ka ir lietas, kas ir pareizas un 

nepareizas, bet parņikos, izdarot 

relatīvi sliktu lietu, var dabūt labu 

rezultātu. Parņiks ir vairāk 

azartspēle, bet komandnieks ir 

psiholoģisks un ilgtermiņa turnīrs. 

Pluss ir tas, ka komandas būšana un 

komandas gars ir fantastiska lieta. 

 
 

Mārtiņš Eiropas čempionāta laikā  
 

BL: Cik vispār svarīgi ir komandas mikroklimats? Īpaši garā turnīrā? 

ML: Principā man ir paveicies, ka nekad neesmu spēlējis komandās ar sliktu 

mikroklimatu. Manuprāt, tas dod to emocionālo lādiņu, kas mobilizē spēlētājus tādā 

garā turnīrā. Tas ir arī tas, ko mēs varētu likt pretī lielajām valstīm, kur spēlē bridža 

profesionāļi, kas spēlē pamatā par naudu. 

 

BL: Pieskaroties šim tematam, noteikti var atzīmēt, ka Latvijā, izņemot varbūt 

A.Šudņevu, kas spēlē Krievijā, tādu profesionāļu nav, ja pieņem, ka 

profesionālis ir tas, kas sevi pilnībā nodrošina ar šo spēli. Vai varētu būt kaut 

kāds pozitīvs pienesums Latvijai, ja tādi profesionāļi vai profesionālās 

komandas vai pāri šeit būtu?  
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ML: Es domāju, tas varētu motivēt mūsu top bridžistus un arī jauniešus 

pilnveidoties. Īpaši, ja viņiem būtu darba dispciplīna un ētika, tas dotu paraugu, uz 

ko tiekties. 

 

BL: Provokatīvs jautājums. Bridžs un tā noteikumi mainās. Un viens no 

nesenajiem jaunievedumiem ir tas, ka, iznākot no spēles zāles, tu uzreiz vari 

redzēt rezultātus. Dažas komandas iet garām un neskatās uz rezultātu, bet ir 

tādas, kuras skatās. Kā tev liekas pareizi rīkoties šajā situāijā?  

ML: Skolēnu laikos mums bija „iedzīts”, ka skatīties nevajag, jo rezultātu 

salīdzināšana ir komandas mikroklimata un gara sastāvdaļa. Ir labi, ka, sākot 

skorēšanu, visiem ir vienāda informācija. Arī tas, ka varbūt tajā ekrānā ir kaut kas 

nepareizs, kas radīs lieku stresu. 

 

BL: Kāda tev ir attieksme pret tādu radikālu jaunumu, ka, spēlējot turnīru, tu 

redzi tekošo rezultātu? Kā tas varētu mainīt šo spēli? 

ML: Man liekas, tas varētu pamainīt negatīvi. Jo, piemēram, paliekot pāris 

sadalījumiem, un redzot, ka nekas labs komandu negaida, daži spēlētāji var sākt 

spēlēt anti-bridžu, taisīt kaut kādas „akcijas”. Es saprotu, ka tas kādam varētu patikt 

no šova viedokļa, tomēr tas bojā spēli. 

 

BL: Nu labi. Varbūt ir kādi novēlējumi jauniešiem par to, ka 21 gadu vecumā 

var spēlēt Open izlasē un 27 gadu vecumā var uzskatīt sevi par veterānu?  Kas 

būtu tas, ko viņi varētu paņemt no jums? 

ML: Primāri – mācīties, mācīties un mācīties. Tādā ziņā, ka Latvijā ir daudz laba 

līmeņa spēlētāju, ir treneri un ir cilvēki, kas tiešām aktīvi māca un tie nekad 

neatteiktu ar padomu vai pat varētu uzspēlēt kādu turnīru. Mēģināt uztvert jaunu 

informāciju un nebūt noraidošiem pret to. Bridžs nav tā spēle, kur viss ir vienmēr 

100% pareizs, tāpēc vienmēr pastāv vairāki viedokļi par noteiktu problēmu. Un 

galvenais ieteikums būtu, sasniedzot noteiktu līmenī, uzklausīt tos dažādos 

viedokļus, pārdomāt pie sevis, pārstrādāt, sagremot utml. Un tādā veidā tu kļūsti par 

labu vai pat profesionālu spēlētāju. Un, protams, novēlu entuziasmu, zinātkāri un 

mīlestību pret bridžu, bez kā nekas nenotiks.  

 

BL: Tev biznesa vārdā nācās pietiekoši ilgu laiku dzīvot ārpus Latvijas. Cik tas 

ir negatīvi vai pozitīvi ietekmējis tavu bridža karjeru? Kāda ir pareizā 

attiecība starp kvantitāti un kvalitāti? 

ML: Man būtu grūti pilnvērtīgi sagatavoties Eiropas Čempionātam , atrodoties 

Tallinnā. Tomēr vajadzētu pēc iespējas atrasties tuvāk, lai varētu pārrunāt lietas, 

trenēties kopā. Bet situācijā, kad nav patstāvīga partnera, un tēmējot spēlēt ar kādu 

partneri stiprākā turnīrā, kas ilgst tikai pāris dienas, sagatavošanās internetā ir 

pilnīgi pietiekama.  

 

BL: Kāda ir pareiza attiecība starp kvantitāti un kvalitāti, spēlējot bridžu? 

ML: Katram spēlētājam vajadzētu mēģināt spēlēt turnīrus, kur ir grūti, kur 

pretinieks spēj sagādāt grūtības. Bet, ja tu saproti, ka esi spējīgs pat bez pretinieka 

sagādāt sev problēmas, tad, iespējams, kvantitāte palīdzētu vairāk. Kopumā 
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vajadzētu saprast, kādā līmenī tu jau atrodies un tiekties pēc spēlēšanas mazliet 

augstākā līmenī. Kvalitāte ir daudz svarīgāka par kvantitāti; kvalitāti vienmēr var 

„pieaudzēt” kā mājas darbu – lasot grāmatas vai pildot uzdevumus. 

 

BL: Jautājums saistīts ar to, ka kādreiz Latvijas bridžisti bieži braukāja uz 

visiem Igaunijas GP turnīriem un pēdējā laikā tomēr šī braukāšana 

samazinājusies. Varbūt tas saistīts ar to, ka mūsu bridžisti ir tomēr sākuši 

vērtēt, cik tas ir nepieciešams, lai celtu savu līmeni? 

ML: Agrāk bija tā, ka igauņu vidējā bridžista līmenis bija augstāks nekā Latvijā. 

Tomēr pēdējā laikā pie mums vidējais līmenis ir audzis, ir nākuši jaunie spēlētāji, 

un Latvijas turnīri kļuvuši spēcīgāki, līdz ar to vairs nav nepieciešamības braukt uz 

Igauniju.  

 

BL: Katrā no mūsu valstīm ir savs liels turnīrs. Igaunijā tas ir Tallinnas 

Festivāls maijā, augustā ir Riga Invites Jūrmalā, septembrī-oktobrī – Viļņa. 

Pagājušajā gadā Riga Invites no trešās vietas pacēlās uz otro, un strauji 

tuvojas līderei Tallinnai. Nav izslēgts, ka šogad pat pārsniegs. Kā tu domā, kas 

ir pamatā tam procesam? Kā izvēlas to turnīru? 

ML: Ja tā paskatās uz konkrētiem cilvēkiem, kas to organizē, Tallinna ir tā kā 

ieslīgusi pašapmierinātībā - viss reģions zina, ka ir tāda Tallinna un „gan jau 

atbrauks”. Viļņā turnīra organizatoru Vytas Vainikoni pamatā interesē, lai uz 

turnīru atbrauc pāris stipru komandu, un liekas, ka šis turnīrs nomirs drīzumā tādā 

formātā. Ar Jūrmalu ir tas, ka Kārlis ar Maiju, braukājot apkārt, uzaicina cilvēkus 

un mēģina nodrošināt mierīgu, draudzīgu atmosfēru, organizē tādu turnīru, kādā 

paši ļoti labprāt spēlētu. Sanāk, ka bridžs ir diezgan labā līmenī, bet tai pašā laikā 

ļoti patīkams. Un tiek piedomāts pie detaļām, lai spēlētājam būtu patīkami. Pluss 

vēl tas, ka formāts nodrošina iespēju satikties stipriem spēlētājiem un vājākiem. 

Turklāt darbs tiek ieguldīts visa gada garumā. 

 

 

Titānu cīņas North kārtis (South kārtis ir dotas 26. lapas pusē). 
 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max North 

1, Dala N, zonā -,  ♠ A; ♥ 92; ♦ KJ53; ♣ A108743  

2, Dala E, NS zonā, 

E atklājas 1♦, W sola 1♥, E sola 2♥ 
♠ AJ1063; ♥ 75; ♦ K; ♣ QJ942  

3, Dalītājs S, EW zonā, 

W iesola pīķus 
♠ J75; ♥ K9; ♦ J1093; ♣ 10864  

4, Dala W, Visi zonā, 

W atklājas 1♦, E sola pīķus 
♠ J7; ♥ AQ984; ♦ 9; ♣ 107642  

5, Dala N, NS zonā ♠ AQ; ♥ KJ875; ♦ AJ53; ♣ K4  

6, Dala E, EW zonā, ♠ A32; ♥ Q10; ♦ A103; ♣ AKQ92  

7, Dala S, zonā visi, ♠ -; ♥ AJ1082; ♦ QJ85; ♣ 9642  

8, Dala W, Visi nezonā, 

W atklājas 2♠, E sola 3♠ 
♠ 52; ♥ AJ642; ♦ K6; ♣ AKJ4  
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BL: Vai turnīri – Mazo Nāciju Kauss un Baltic Bridge Cup – vai tie ir turnīri, 

kas motivē kvalificēties, vai tie ir tomēr tādi, kas aiziet un par viņiem aizmirst? 

ML: Baltijas Kauss ir interesants turnīrs, bet es neteiktu, kas tas atstājis milzīgu 

iespaidu. Tas ir divu dienu labs turnīrs. Bet Mazo Nāciju Kauss ir noderīgāks un 

prestižāks, dod iespēju cīnīties pret labām komandām, bet varbūt ne pašām 

stiprākajām. 
 

BL: Varbūt tad tiesības aizbraukt uz tiem turnīriem jādod kā bonusu otrai, 

trešai, ceturtai izlasei? 

ML: Jā. Jau tagad tas formāts, kas nosaka, kas brauks uz Mazām Nācijām mainās 

katru gadu un tur jau ir spēlējušas visdažādākās komandas. Un mēs jau izmantojam 

šo iespēju, un brauc arī citi pāri, nevis tie, kas spēlē izlasē.  
 

BL: Bet šogad šis turnīrs ir Latvijā. Vai vajadzētu noorganizēt to plašāku? 

ML: Tas, ka mēs esam dabūjuši šo turnīru pie sevis, ir Jūrmalas turnīra nopelns. Bet 

tas, cik plaši var to rīkot, ir atkarīgs no finansēm. Tas, ka šis turnīrs ir apvienots ar 

Latvijas Pāru Čempionātu, ļaus Latvijas bridžistiem uzspēlēt ar stipriem Eiropas 

spēlētājiem un tā, manuprāt, ir svēta lieta. 
 

BL: Varbūt ir kādi novēlējumi mūsu žurnāla lasītājiem? Žurnāla, kas ir jau 

divus gadus izdzīvojis, drīzāk par spīti visam, nevis kaut kam pateicoties?  

ML: Tā....(ilga pauze) novēlējumi nenāk prātā. Bet es domāju, ka tādas lietas kā 

žurnāls un daudz kas cits, kas pēdējā laikā Latvijā tiek realizēts... es ceru, ka cilvēki 

to novērtē un ka ar laiku kluba bridžisti gribēs kļūt vēl stiprāki un jaunie spēlētāji 

būs motivēti sasniegt jaunas virsotnes.  
 

 
Latvijas U-20 izlase – sudrabs Pasaules čempionātā 2006.gadā! 
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Padomi iesācējiem – Aizsardzības signāli – nometieni  

 

 

Šajā numurā pievērsīsimies signāliem, kurus 

angliski sauc discards, bet latviski dēvē par nometieniem. 

Nometiens ir signāls, kas tiek dots tajā brīdī, kad Tev nav 

vairs masta, kurā tika izdarīts gājiens. Ir vairākas 

nometienu sistēmas, kuru mērķis ir nodot informāciju 

partnerim tālākā aizsardzības plāna veidošanai. Tāpēc 

plašāk aplūkosim populārākās no tām. 

  

 Lavintāla (Lavinthal) nometieni 

 

 Tiek dažreiz saukti arī par McKenney signāliem – pasaulē visplašāk 

pielietotie un vienkāršākie nometieni. Masti tiek sadalīti rangos – jaunākais masts ir 

krusti, tad seko kāravi, erceni un pīķi (līdzīgi kā solīšanā). Nometot mazu kārti kādā 

no mastiem, aizsargs parāda vērtības jaunākajā no atlikušajiem mastiem, nometot 

vecāku kārti – parāda vērtības vecākā mastā. Piemēram, tiek spēlēts beztrumpju 

kontrakts, un izspēlētājs iet pīķos. Tev pīķu nav, un Tu nomet mazu kāravu (parasti 

2,3,4,5) – šādi Tu parādi, ka Tev ir vērtības krustos (signalizē jaunāku mastu), bet ja 

Tu nomet lielu kāravu (parasti 6,7,8,9) – šādi Tu signalizē vērtības vecākā mastā, 

proti, ercenos. 

 

 Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka Tev nav jānomet kārtis mastā, kurš tev 

patīk, un kurā Tev, iespējams, būs jāškiras no vērtīgas kārts, bet Tu nomet kārtis 

citā, mazāk svarīgā mastā. 

 

 „Revolving” nometieni 

 

 Darbojas līdzīgi kā Lavintāla metode, bet atšķirība ir tāda, ka visi masti 

tiek salikti „vienā aplī”, skaitot rangu no krustiem uz pīķiem. Maza kārts nozīmē 

mastu uzreiz zem nomestā masta (un mazs krusts norāda uz pīķiem), bet lielā kārts 

norāda uz mastu virs nomestā (un lielais pīķis nozīmē krustus). Trumpes kontraktos, 

trumpes masts tiek izlaista no šī „apļa”.  

 

 Itāļu nometieni 

 

 Latvijā izplatīta metode, kura piešķir nozīmi pāra un nepāra kārtīm. Šī 

metode palīdz kombinēt attieksmes un masta prioritātes signālus. Nometot nepāra 

kārtis (3, 5, 7 vai 9), tiek atbalstīts masts, kurā tiek izdarīts nometiens. Pāra kārtis 

tiek sadalītas mazajās (2, 4 un citreiz 6) un lielajās (8, 10 un citreiz 6). Mazās pāra 

kārtis norāda uz vērtībām jaunākajā mastā, lielās pāra kārtis – parāda vērtības 

vecākajā mastā. Šajā gadījumā pāra kārts vienmēr pasaka divas lietas: nosaka 

prioritātes mastu un norāda negatīvu attieksmi pret to mastu, kurā tiek izdarīts 

nometiens. Problēma ar šo metodi ir tāda, ka ne vienmēr aizsargiem ir pietiekami 

daudz pāra un nepāra kāršu, lai pienācīgi parādītu signālu. Tas dažreiz izraisa 
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nevēlami ilgas pārdomas, ko tagad darīt un kā parādīt signālu, kas parāda partnerim 

(un izspēlētājam), ka Tev ir problēma. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc ASV bridža 

federācija ASV čempionātos itāļu signālu atļauj tikai pirmajā stiķī, bet aizsardzības 

vidū šie signāli ir aizliegti. 
 

 Attieksmes nometieni 
 

 Spēlējot apgrieztos signālus (par standarta un apgrieztajiem signāliem 

sīkāk lasi BL 2014 Ziemas numurā), maza kārtis nozīmē, ka nomestais masts patīk, 

liela kārts parāda, ka šajā mastā vērtību nav. 
 

 Skaita nometieni 
 

 Spēlējot apgrieztos signālus un nometot mazu kārti, Tu parādīsi pāra kāršu 

skaitu šajā mastā. Skaita signāli bieži vien ir neskaidri partnerim aizsradzības 

sākuma stadijā, bet to nozīme paliek lielāka ar katru nākamo gājienu. Ir daudzi labi 

spēlētāji, kas spēlē pirmajā nometienā attieksmes signālu un pārējos nometienos 

rāda skaita signālus. 

 

 Ir arī citas metodes, kuras nav tik plaši pielietotas. Jebkurā gadījumā visas 

metodes tiek aprakstītas pāra konvenciju kartē un par jebkuru metodi Tev ir tiesības 

zināt un uzdot jautājumus saviem opponentiem. 
 

 Neitrāli nometieni 
 

 Pirms nolemt, kuru no nometienu metodēm izvēlēties, nebūtu slikti 

pārdomāt šo metožu iespējas nerādīt neko, kad tas nav vajadzīgs, vai kad Tev 

tiešām nav ko rādīt. Dažas metodes to dara labāk, piemēram, Revolving metode. 

Pretinieks spēlē pīķi, un Tu izmet lielu ercenu (ja tas nav trumpes masts), parādot, 

ka Tev ir vērtības vecākajā mastā – pīķos. Bet, tā kā Tev nav pīķu, tad Tu parādi 

partnerim, ka Tev nav īpašas prioritātes atlikušajos mastos. 
 

 Secinājumi 
 

 Nav vienas perfektas metodes, kura darbotos 100% gadījumu. Dažas 

metodes labāk nostrādās vienā sadalījumā, dažas – citos. Ir aizsardzības kontrakti, 

kuros ir svarīgi zināt, cik kārtis partnerim ir noteiktajā mastā, lai varētu paņemt 

noteiktu daudzumu kāršu šajā mastā un pārslēgties uz citu mastu, citos gadījumos ir 

svarīgi zināt, kurā mastā partnerim ir vērtības. 

 

 Vienmēr atceries, ka masta prioritātes signāla parādīšana nenozīmē pavēli 

iet parādītā mastā. Tev var būt labāks plāns, kā iegāzt kontraktu un Tev ir tiesības 

iziet arī citā mastā, ne tajā, kuru partneris norādīja savā nometienā. 

 

 Un visbeidzot – lai arī kādu metodi Tu izvēlētos, pārliecinies, ka Tavs 

partneris ir uz tā paša „viļņa”. Efektīva aizsardzība un informatīvi nometieni ir 

pilnīgi atkarīgi no partneru sadarbības un kopējās izpratnes! 
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Jauniešu stūrītis – Juuniorpaaride MV jeb Igaunijas junioru čempionāts 
 

 

Marta sākumā dzima ideja par braukšanu uz šo 

pasākumu – Igaunijas junioru čempionātu. Kā nekā 

autovadītāja tiesības rokā, un paši varam aizbraukt. 

Braucām četratā, idejas autors Andris Gofmans pāri ar 

Valtu Minderu un Viktors Iļdeikins ar mani. Turnīrā 

piedalījās vēl viens latviešu pāris Aleksis Zālītis – Gints 

Dreimanis.  
 

 

 Agrāk turnīrs notika vairākas dienas Sāremā salā, tad tas varējis konkurēt 

pat ar mūsu pašmāju leģendāro Druvas Dūzi. Šogad tas notika tikai vienu dienu... 

Tomēr, lai turnīru mākslīgi paildzinātu, un, būdami atbildīgi spēlētāji, ieradāmies 

Tallinā jau dienu agrāk, kur mūs mīļi uzņēma Martiņš Lorencs. Mārtiņs izveda mūs 

nelielā ekskursijā un deva norādījumus, kā cīnīties pret igauņiem. No rīta ceļoties 

vēlējāmies, lai Mārtiņs mūs aizved līdz spēlēšanas vietai, bet viņš bija pārāk 

noguris, tā kā nācās pašu spēkiem meklēt kafejnīcu, kur noritēja turnīrs. Pašā pēdēja 

brīdī ieradāmies, bet mūs vienalga uzņēma ļoti jauki, un turnīrs varēja sākties. 

Līmenis līdzīgs kā Druvā, toties visi spēlē Rana – rutu – igauņu stiprā krusta 

variācijas, kurā būtiskākā starpība ir stiprās beztrumpes (15-17 FP) spēlēšana un 1♦ 

atklājums var tikt izdarīts pat ar tikai vienu kāravu. Daudz neiespringām un pēc 

pirmās sesija savācām 64 %, kas nodrošināja 4. vietu, Andirs ar Valtu zemāk, toties 

Aleksis ar Gintu bija vadībā ar 70 %.  

 

 
Jānis Ilziņš un Viktors Iļdeikins – 3.vieta Igaunijas junior čempionātā! 
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Otrajā sesijā nedaudz pagurām, bet no miega mūs pamodināja Mārtiņš, 

kurš bija ieradies mūs atbalstīt, un tāpēc beigās izcīnijām 3. vietu. Aleksis ar Gintu 

vadību nevienu brīdi nevienam neatdeva un ar 67 % izcīnīja 1. vietu! Jauki, 

Igaunijas junioru čempionātā pirmajā trijniekā divi latviešu pāri. Medaļas igauņi 

citiem nedod, toties naudas balvas gan dod. Pārsteidzām Lorencu un paziņojām, ka 

paliksim uz vēl vienu nakti, lai nākamajā dienā mierīgi dotos mājup.  

 

 
Igaunijas junioru čempionāta uzvarētāji – Gints Dreimanis un Aleksis Zalītis! 

 

 

 

Latvijas Tūres 5.posms  

 

„Rīgas Kauss” 
 

20.septembris 

RSP Svētku zāle Rīgā, Kr.Barona ielā 99 

 

Sīkāka informācija un reģistrācija www.bridge.lv  

 

 
  

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

 

1.problēma, Tavas kārtis: ♠ KJ; ♥ AK9; ♦ 875; ♣ AQJ109, nezonā pret zonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- - 1♣ pass 

3♣ (bloķējoši) 4♠ ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

kontra 10 3 

Pass 9 4 

4NT 7 1 

5♣ 6 0 

   

Kārtis, kuras solīšanas sākumā solīja 

potenciālu geimu, tagad rada problēmu: 

sodīt vai aizsargāties, vai solīt, lai vinnētu 

savu geimu. Pirmkārt, partnera bloķējošais 

solījums nezonā pret zonu apsola maz - 

viņam ir vismaz pieci krusti un papildus 

varbūt tik maz kā melns aiz naga. Tas 

nozīmē, ka paņemt savus 11 stiķus praktiski 

nav iespējams. Otrkārt, sekvencēs, kad 

bloķējošā solīšanā viens no partneriem ir 

precīzi parādījis savas kārtis, otra partnera 

kontras solījums saglabā savu dabīgo 

nozīmi, līdzīgi, ja partneris būtu atklājies ar 

3♣. Mums ir praktiski droši četri stiķi, 

varbūt arī partnerim ir kaut kas “melnāks 

aiz naga” . 

 

Lielākā daļa ekspertu izvēlas aizsargāties, 

daļa palielina likmi, kontrējot pretinieku un 

palielinot saņemto punktu skaitu. Sāksim ar 

jaunāko TILTa ekspertu: 

 

MAKSIMS KARPOVS: „Kontra. Neesmu 

pārliecināts, ka dabūsim pozitīvu rezultātu, 

taču man nav spēka pasēt.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „Kontra. 

Neredzu šajā sadalījumā problēmu.” 

 

BRUNO RUBENIS: „3♣ ir bloķējoši, tātad 

vājāk kā puspozitīvs (6-9 FP), tāpēc solu 

kontru, kas ir piedāvājums sodīt. Ar pilnīgu  

aizsardzības mazspēju partneris nosolīs 

5♣.” 

 

UĢIS JANSONS: „Pass. Manā uztverē vairāk 

vai mazāk “drošs” solījums, pretiniekam 4♠ 

var nebūt, mums 5♣ diezgan droši nav, 

mēģināt viņus iekontrēt uz -1 lielu jēgu 

neredzu (4♠ solījumam vajadzētu būt 

saprātīgam, ņemot vērā, ka mēs bloķējām, 

turklāt vēl parts var nonest pret neejošiem 

4♠)”. 

 

JURIJS HJUPINENS: „Savu kontraktu mums 

nevinnēt, pretinieku bieži iegāzīsim, taču 

gandrīz vienmēr bez viena. Tāpēc es 

pasēju. Tos, kuri iekontrēs, ļoti labi 

saprotu. Uzbrukšu ar ercena dūzi.” 

 

KAUKO KOISTINENS: „Pass. Es negribu 

aizsargāties, jo 4♠ bieži netiek izspēlēti. Es 

negribu kontrēt, jo 4♠ bieži tiek izspēlēti.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „Pass. Būtu mini-max, 

kontrētu laikam, bet šeit laikam neminēšu 

neko un būšu konservatīvs. Un ideju par 

aizsardzību (pat, ja tā izrādās pareiza) 

neapskatu.” 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „4NT - varbūt 

viņiem nav 4♠ - varbūt 4NT būs lētāk kā 

5♣, to jau partneris lai domā. Parasti viņš 

solīs 5♣. Varbūt pretiniekam pēc 4NT būs 

grūtāk - principā tas pats vien ir kas 5♣.” 
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TILTS - 2. PROBLĒMA 

 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠ KJ43; ♥ 952; ♦ -; ♣ AQ10963, nezonā pret zonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

Pass 1♣ (12-14 bal vai 

16+ jebkāds) 

3♣ 3♥ (nat, FG) 

5♣ 6NT ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

Pass 10 5 

7♣ 9 2 

Kontra 7 1 
 

Bridžā bez iztēles nevar! Pamēģināsim 

iztēloties pretinieku kārtis: galdā būs 

nedaudz uzstiepts forsing geims ar visdrīzāk 

sešiem labiem erceniem, izspēlētājam būs 

pīķa dūzis, krusta kungs, ercena bilde un 

kārava masts. Ja izspēlētājs var paņemt 

savus kārava stiķus, tad 6NT nevar iegāzt, 

bet, ja partnerim ir kārava aizture (citreiz 

pat piektais desmitnieks derēs), tad 

divpadsmito stiķi mēs varam uzdāvināt ar 

gājienu melnajā mastā, ko neviens no 

ekspertiem pat neapskata. Tad solīt 

aizsardzību vai cerēt uz partneri? Bruno ir 

vienīgais, kurš cenšas atbildību pārlikt uz 

partneri, solot kontru (es gan šaubos, ka 

partneris viņa nodomus sapratīs). Citi 

eksperti paši pieņem lēmumu un visbiežāk 

pasē. Šoreiz praksē aizsardzība bija 

izdevīgāka, bet garākā distancē pass būs 

uzvarošāks. 
 

KAUKO KOISTINENS: „Pass. Un uzbrukšu 

ercenos. Izspēlētājam ir kāravi, bet 

partnerim var būt aizture vienā no 

sarkanajiem mastiem.” 
 

MAIJA ROMANOVSKA: „Noteikti nesolīšu 

3♣ - tagad pati sev esmu radījusi problēmu - 

teikt septiņus vai neteikt. Uzskatīšu, ka ar 

bloku esmu uzminējusi - pretinieks ir 

kļūdījies, pasēšu un uzbrukšu ercenos 

(cerot, ka pretinieks nepaņems septiņus 

kāravus un piecus ercenus).” 

JURIJS HJUPINENS: „Šeit man nenāk ne prātā 

izdarīt vēl vienu solījumu, tāpēc vēlreiz solu 

pass un uzbrūku ercenos. Saprotams, ka 

aizsardzība var būt izdevīga, bet arī 

pretinieks citreiz iekritīs.” 

 

UĢIS JANSONS: „Pass. 7♣ liekas vilinoši, 

bet kāravu renonss liecina par iespējamu 

kāravu aizturi pie parta un šajā situācijā, lai 

arī 3♥ forsē geimu, bieži ir redzēti ļoti vāji 

šādi solījumi (gribas solīt arī ar 8-10 

punktiem un daudz maz labiem erceniem). 

Attiecīgi nav pārliecības par to, ka 

pretinieks vinnēs 6NT.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „Pass. Varbūt vajag arī 

pirmo gājienu? 3♥ var gadīties neliels 

overbids un 6NT ir uzstiepti, jo ir ne vairāk 

kā uz 30 punktiem un kāravi, liekas, neguļ 

līdzeni.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „7♣. Iespējams, 

ka nepareizi, bet vajadzētu būt pietiekami 

nedārgi un tikai par 300 punktiem vairāk kā 

6♣ kontrā .” 

 

MAKSIMS KARPOVS: „7♣. Nevajadzētu būt 

vairāk kā -800 vai -1100. Ja kādam ir krusta 

renonss, tad 7♥ man der.” 

 

BRUNO RUBENIS: „Kontra - tas ir viens 

stiķis, bez stiķa sarkanajā mastā partneris 

nosolīs 7♣ (-1100 vai pat -1400).” 
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TILTS - 3. PROBLĒMA 

 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠ J985; ♥ AQ108; ♦ J42; ♣ 93, zonā pret zonu, Min-Max 

Partneris RHO Tu LHO 

- - Pass 3♦ 

Kontra Pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

3♥ 10 3 

3♠ 8 1 

4♦ 7 4 

Pass 3 0 

   

Punktu nav daudz, bet sadalījums 

vienmērīgs . Vai ar šādu kolekciju pietiek, 

lai noteikti spēlētu labāko mastu, bet 

4.līmenī, vai arī pareizāk ir pieticīgi 

apstāties trijos. Ekspertu balsis dalās uz 

pusēm, taču geima solītāji, manuprāt, 

pārsola savas kārtis. Pirmkārt, punktu tik 

tiešām nav daudz. Kārava kalps ir nevērtīgs, 

bez tā kopējais punktu skaits sasniedz tikai 

septiņus. Otrkārt, sadalījums ir pats 

vienmērīgākais. Nav pieckāršu mastu, nav 

īsumu. Treškārt, spēlējot pāru turnīrus, 

nevajag tiekties uzstiept geimu; par 

paņemtiem liekiem stiķiem bieži iegūsti 

labu rezultātu arī daļējā kontraktā. Un 

visbeidzot, pretinieks bloķē, kas norāda, ka 

viņiem masti nebūs sadalījušies vienmērīgi. 

 

JURIJS HJUPINENS: „Spēlējot mini-max es 

solīšu pieticīgos 3♥, uz IMPiem esmu 

gatavs 4♦ solījumam.” 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „3♥. Nav 

komentāru.” 

 

MAKSIMS KARPOVS: „3♥. Nedaudz 

pesimistiski, bet 4♦ pietrūkst spēka.” 

 

KAUKO KOISTINENS: „3♠. Man ir tik daudz 

spēka, cik partneris sagaida no manis. Man 

labāk patīk 3♠ solījums nekā 3♥, jo, ja 

partneris turpinās ar minora solījumu  

4.līmenī, tad es varēšu nosolīt četrus 

ercenus.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♦. Es vismaz 

būšu nonācis pareizajā mastā, kaut gan par 

līmeni man pārliecības nav.” 

 

BRUNO RUBENIS: „4♦. Abi mažori, pēc pasa 

4-4, jo spēlēju 2♦ atklājumu, kas parāda 

abus mažorus no 5-4. Var būt par augstu, 

bet palielina iespēju spēlēt saskaņoto 

mastu.” 

 

UĢIS JANSONS: „4♦ - nav īsti labi, bet ko lai 

dara?  Vismaz es jau esmu pasējis.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „4♦. Būtu komandieks, pat 

īsti nedomātu, bet šeit solījums drusku 

margināls! Labās ziņas ir tas, ka partneris 

zonā 3.līmenī kontru iedevis, cerams ne ar 

sliktām kārtīm. Vismaz spēlēsim fitotā 

mažorā pat, ja līmeni pa augstu, ja nu 

partam 4-3 mažoros.” 
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TILTS - 4. PROBLĒMA 

 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠ -; ♥ KQ642; ♦ K109; ♣ Q10742, nezonā pret zonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

pass pass 1♥ kontra 

2♦ (labs pacēlums 

ar ercenu fitu) 

pass ?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

3♣ 10 6 

4♥ 8 1 

3♠ 7 1 

3♥ 5 0 

2♥ 2 0 

   

Šoreiz atkal punktu nav daudz, taču 

sadalījums ir lielisks un ir nofiksēts fits. Kur 

palikuši pīķi? Gandrīz droši kreisajam 

oponentam ir stiprā grupa ar pīķiem, vai arī 

viņam ir stipras kārtis, bet labajam 

oponenam ir tik maz spēka, ka savu 

pieckāršu vai seškāršu mastu viņš baidās 

nosolīt. Zonalitāte mums ir labvēlīga, 

sadalījums ass - nodarboties ar zinātni, 

augstu solīt, vai informēt partneri (un arī 

pretiniekus) par mūsu sadalījumu. Eksperti 

izvēlas pēdējo, kaut gan man patīk arī 

Kauko un Maksima piegājiens šai 

problēmai. 

 

KAUKO KOISTINENS: „3♠. Splinteris. Tas, 

protams, nav īsti šlemu invitējošs solījums, 

bet vairāk kā norāde partnerim, ko solīt uz 

pretinieka 4♠. Un, ja partnerim ir ļoti 

ideālas kārtis, mēs varētu vinnēt šlemiku.”  

 

MAKSIMS KARPOVS: „4♥. 3♥ netraucēs 

pretiniekam solīt 3♠ vai kontrēt, un var 

gadīties, ka 4♥ ir labs kontrakts.” 

 

Visi pārējie eksperti, apskatot dažādus 

solījumus, izvēlas solīt savu otru mastu: 

 

BRUNO RUBENIS: „3♣. Ar sadalījumu 5-5 

rādu partnerim sadalījumu, lai kooperētos.”  

JURIJS HJUPINENS: „Izskatās, ka pa kreisi ir 

stipras kārtis ar pīķiem, nu un kas no tā 

seko? Nosolīšu 3♣, varbūt tas palīdzēs 

mums atrast otru fitu, tikai tad ir vērts 

apskatīt solīšanu piektajā līmenī. Ja 

partneris kontrēs 4♠, tad kontru izturēšu.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „3♣. Geims ir 

iespējams, un pretinieks nevar vairs nosolīt 

2♠. Man tas šķiet ļoti labi.” 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „Te ir vieta fantāzijai 

(no 2♠, 2NT) līdz salīdzinoši normāliem 3♣, 

ko arī parasti teikšu. Ja partnerim ir krusta 

figūra, tad es esmu gatava spēlēt 4♥.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „3♣. Atkarīgs no norunām. 

Punkti ir uz pusēm, bet nopirkt 2♥ nav 

nekādu cerību. Var pat sanākt geims uz 

saliktām kārtīm, un varbūt pat uz abām 

līnijām. 4♣ liekas drusku par agresīvu, bet 

nav neiespējams.” 

 

UĢIS JANSONS: „3♣ - solu to, kas man ir..... 

Te, protams, var izvērsties, blefot ar 2♠ (ja 

prasās pēc papildus adrenalīna), solīt 4♥ 

(ļoti izskatās, ka pretinieks solīs 4♠, tāpēc 

man liekas svarīgi parādīt partnerim 

krustus, varbūt mums jāspēlē 5.tajā 

līmenī).” 

 

 



25 

 

TILTS - 5. PROBLĒMA 
 

5.problēma, Tavas kārtis: ♠ AQ; ♥ AK654; ♦ AK97; ♣ A2, visi zonā, Min-Max 

Partneris RHO Tu LHO 

- 3♠ Kontra* pass 

4♦ pass ?  

 

Vai piekrīti kontras solījumuam?  

 

Solījums Punkti Eksperti 

 

Piekrītu 5 6 

Nepiekrītu 3 2 

 

Ko soli tagad? 

 
Solījums Punkti Eksperti 

 

6♦ 5 2 

4♠ 4 4 

4♥ / 4NT 3 2 

5♦ 2 0 

   

Pāru turnīru specifika ir tāda, ka bieži 3NT 

(ja maz punktu, tad derēs arī 1NT) ir 

daudz labākas kā citi geimi vai 

mazvarbūtiski šlemiki, taču šoreiz kārtis ir 

daudz par stipru, lai tā vienkārši pateiktu 

3NT. Tagad, kad esam veiksmīgi atraduši 

mastu, varam padomāt par augstākiem 

kontraktiem. Solīt uzreiz, invitēt vai 

pieticīgi izvēlēties geimu. Optimisti sola 

uzreiz, “nedrošie” pārliek atbildību uz 

partneri, pesimistiskākie izvēlas geimu. Es 

sapņotājs - mūžam pār mani ziedoša liepa 

šalc! 

 

JURIJS HJUPINENS: „Piekrītu kontrai, kārtis 

ir pārāk stipras 3NT solījumam. Iskatās, ka 

esam uzminējuši, tagad nosolīšu 6♦, daudz 

no partnera man nevajag, ceru uz vienu 

noderīgu figūru.” 

 

MAKSIMS KARPOVS: „6♦. Sadalījums var 

būt tāds, ka 5♦ jau ir par augstu un 6♦ var 

nebūt, ceru, ka partnerim ir 5+ kāravi.” 

KAUKO KOISTINENS: „Piekrītu kontrai. 

Tagad solu 4♠. Man būs nedaudz jāmin par 

gala kontraktu, bet atlikšu minējumu vēl uz 

vienu solīšanas apli.” 

 

BRUNO RUBENIS: „Piekrītu kontrai. 

Pietrūkst vietas, lai pārbaudītu lielo šlemu 

un konstatētu partnera trešās klases aizturi 

ercenos, tomēr solu 4♠.” 

 

UĢIS JANSONS: „4♠ - rādu stipras kārtis. 

Kontrai piekrītu (uz partnera 4♦ un 4♥ ir 

normāls solījums 4♠, problēmas rodas tikai 

pēc parta 4♣, bet pēc tā var solīt 4♥).” 

 

MAIJA ROMANOVSKA: „Vidēji piekrītu 

kontrai. 3NT varbūt pat par daudz praktiski. 

Tagad solu 4NT kā invitējošu solījumu ar 

aizturi un labiem kāraviem.” 

 

BENS-GORANS OLAFSSONS: „Nepiekrītu, 

solītu 3NT. Tagad 4♠ kā labu pacēlumu.” 

 

JĀNIS BENDIKS: „Nepiekrītu kontrai, es 

pie galda teiktu 3NT. Tagad uz 4♦ pat 

nezinu: 5♦ vai 4♥, nu lai būtu 4♥.” 

 
 

Šajā numurā no lasītāju vidus vislabākais ar 

43 punktiem ir Ivars Bebrišs, kuram seko 

Gints Freimanis ar 41 punktu. 

Kopvērtējumā joprojām vadībā ir Alfrēds 

Maļinskis, kurš ir iekrājis 87 punktus, bet 

pārējie lasītāji ir ļoti, ļoti tuvu. 
 

Nākamās problēmas atradīsi 31.lapā. 

Atbildes sūti līdz 31.augustam uz e-pasta 

adresi bridzs.latvija@gmail.com. Sekmes! 

mailto:bridzs.latvija@gmail.com
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Titānu cīņas 
 

2014.gada Titānu cīņas turpinām ar diviem 

citiem ārzemju pāriem: Tilta sadaļā iepazītais un Latvijas 

komandu čempionātā sastaptais Zviedrijas bridžists BG 

Olofssons kopā ar savu partneri Henriju Franzenu sacentās 

pret Iagunijas lielmeistaru, ilgadēju izlases dalībnieku 

Maksimu Karpovu, kurš šos sadalījumus kopā solīja ar 

Igoru Triškinu. Gan Igors, gan Maksims jūnija sākumā 

pārstāvēja Igaunijas izlasi Rīgas turnīrā, jūnija vidū 

Maksims kopā ar Tītu Lannemā Igaunijas izlases sastāvā 

ierindojās 16.vietā Eiropas čempionātā.  

  

Igauņi sola “Igaunijas standartu” jeb Rana ruutu - uz stiprā krusta 

atklājuma bāzētu sistēmu, kuras būtiskākā atšķirība no “Latvijas precision” ir tā, ka 

1NT atklājums ir 15-17 FP, bet 1♦ tiek solīts no singleta. 

 

Zviedri sola naturāli, 1♣ atklājums var tikt izdarīts no dupleta, 1♦ apsola 

vismaz četrinieku un nav vienmērīgs (ja ir 4♦ vienmērīgā sadalījumā, tad sola 1♣), 

mažora atklājumi no piecinieka, 1NT parāda 15-17 vienmērīgus punktus, 2M 

atklājumi ir konstruktīvi, parādot 10-13 FP un sešinieku nosolītajā mastā.  

 

Kā parasti sadalījumi ir ņemti “iz dzīves”. Paši pirmie bija ļoti asi, vēlāk 

tie “palika mierīgāki” un uz beigām jau palika patīkami solīšanai.  

 

 

 

 

Titānu cīņas South kārtis (North kārtis ir dotas 15. lapas pusē). 

 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max South 

1, Dala N, zonā -, ♠ QJ76; ♥ Q53; ♦ A9742; ♣ K 

2, Dala E, NS zonā, 

E atklājas 1♦, W sola 1♥, E sola 2♥ 
♠ 92; ♥ K84; ♦ AJ1072; ♣ K108  

3, Dalītājs S, EW zonā, 

W iesola pīķus 
♠ AK10; ♥ QJ8764; ♦ -; ♣ AK73 

4, Dala W, Visi zonā, 

W atklājas 1♦, E sola pīķus 
♠ AKQ106; ♥ KJ10; ♦ 106; ♣ J83  

5, Dala N, NS zonā ♠ K8654; ♥ A6; ♦ KQ104; ♣ A3  

6, Dala E, EW zonā, ♠ K964; ♥ AKJ976; ♦ 52; ♣ 6   

7, Dala S, zonā visi, ♠ AK87432; ♥ 54; ♦ AK; ♣ J8  

8, Dala W, Visi nezonā, 

W atklājas 2♠, E sola 3♠ 
♠ KJ; ♥ 107; ♦ Q53; ♣ 1096532  
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Titānu cīņas 
 

Nr.1 
Franzens &Olofssons 0 

Karpovs &Triškins 0 

 

Dala N, zonā – 

N kārtis: ♠ A874; ♥ A8; ♦ KJ108654; ♣ - 

S kārtis: ♠ -; ♥ 1052; ♦ AQ97; ♣ KQ9874 

 

Franzens East Olofssons West 

1♦ 1♠ 3♠* pass 

4♣ pass 4♦ pass 

4♥ pass 4♠ pass 

5NT pass 7♦ Visi P 

    

Karpovs East Triškins West 

1♦ 1♠ kontra pass 

2♦ pass 4♠ pass 

4NT pass 5♦ pass 

6♦ Visi P   

    

Pēc Franzena 1♦ atklājuma, kas apsola 

vismaz četrus kāravus un parasti 

nevienmērīgu sadalījumu, Olofssons 

izvēlējās parādīt labu fitu un īsumu pīķos, 

pat neskatoties uz trīs mazām kārtīm 

ercenos. Virkne kontroļu solījumu un 

nedaudz netipiski 5NT no Franzena, 

manuprāt, pareizāk būtu turpināt rādīt to, 

kas ir, nevis lūgt partnerim uzlikt septiņus 

ar divām kārava figūrām. Iespējams, ka 

Henrijs bija pārliecināts par partnera ercena 

kontroli pēc 3♠ solījuma. 

 

Igauņu 1♦ kāravus neapsolīja, 2♣ no 

Triškina būtu neforsējošs solījums, tāpēc 

viņš sāka ar negatīvu kontru. Izdzirdot 2♦, 

Igors varēja nosolīt Splinter solījumu, pēc 

kura pāris nonāca lieliskā šlemikā. 

 

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

4♠-5♦-6♦. 

 

Punkti: 6♦=10; 7♦=7; 5♦=6; 3NT=4; 3♦=2; 

2NT=1 

Nr.2 
Franzens &Olofssons 7 

Karpovs &Triškins 10 

 

Dala E, zonā NS  
N kārtis: ♠ Q7; ♥ AJ93; ♦ QJ92; ♣ A62 

S kārtis: ♠ AKJ853; ♥ -; ♦ AK83; ♣ 1054 

 

Franzens  Olofssons  

-  1♠  

2♦  3♦  

3♠  5♥  

5NT  7♦  

pass    

    

Karpovs  Triškins  

-  1♠  

2♦  4♦  

5♣  5♥  

6♣  7♦  

pass    

 

Abi pāri bez īpašām problēmām nonāca 

lieliskā šlemā. Nedaudz savādi, ka kapteiņa 

lomu sadalījumā uzņēmās atklājēji: BG 

izmantoja Voidwood konvenciju - jautājumu 

par dūžiem ārpus masta, kurā ir izdarīts 

jautājums (šajā gadījumā 5♥). Uzzināja, ka 

partnerim ir krusta dūzis ar geimu 

forsējošām kārtīm, BG ielēca septiņos. 

Līdzīgi rīkojās Igors, vienīgi viņš zināja par 

abiem dūžiem (ko solītu Igors, ja partnerim 

būtu viens dūzis?) un partnera kārava 

dāmu. 

 

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

5♣-5♥-5♠-7♦. Šajā sadalījumā South 

spēlētājiem ir svarīgi novērtēt stiķu 

ņemšanas potenciālu kārava kontraktā. Ļoti 

labs atbalsts + daudz stiķi pīķos + potenciāli 

sitieni ercenos, kombinācijā ar sekundāru 

palīdzību pīķos, ļauj saskaitīt 13 stiķus. 

 

Punkti: 7♦=10; 6NT=8; 6♠=7; 6♦=5; geims=2 
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Titānu cīņas 
 

Nr.3 
Franzens &Olofssons 17 

Karpovs &Triškins 20 

 

Dala S, zonā EW 
N kārtis: ♠ AQ873; ♥ J92; ♦ 105; ♣ 942 

S kārtis: ♠ K1062; ♥ A6; ♦ AKQ9642; ♣ - 

 

Franzens East Olofssons West 

-  1♦ 1♥ 

1♠ pass 2♥ Pass 

2♠ pass 5♠ Visi P 

    

Karpovs East Triškins West 

-  1♣ 1♥ 

1♠ pass 5NT Pass 

7♠ Visi P   

 

Zviedru solīšanā sanāca neliels pārpratums, 

kas būtiski ietekmēja gala kontraktu. Pēc 

mierīga sākuma BG izvēlējās nosolīt 5♠, 

lūdzot partneri uzlikt šlemu, ja viņam ir labs 

trumpju masts. Henrijs partnera solījumu 

saprata kā aizcinājumu uz šlemu, ja viņam ir 

kontrole pretinieka mastā un nopasēja 5♠. 

 

Igauņiem problēmu solīšanā nebija: Igora 1♣ 

bija stiprs solījums un 5NT invitēja partneri 

uz septiņiem, ja viņam ir divas pīķa figūras. 

Sen nebiju redzējis šlema solīšanu divos 

apļos un divpusējā solīšanā ar tikai 23 FP!   
 

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

5♣-5♥-5NT-6♣-7♠. Atklājējam svarīgi 

noskaidrot partnera trumpju kvalitāti. 

Voidwood pielietojums (jautājums par 

dūžim, izņemot krusta mastu) un tālākais 

jautājums par pīķa dāmu, atrisina šo 

problēmu. 

 

Punkti: 7♠=10; 6♠=9; 6♦=6; 5♠=4; 

5♦/3NT=1 

 

Nr.4 
Franzens &Olofssons 21 

Karpovs &Triškins 30 

 

Dala W, zonā visi 

N kārtis: ♠ J10762; ♥ AK1095; ♦ A10; ♣ 8 

S kārtis: ♠ Q3; ♥ -; ♦ KQJ876; ♣ KJ643 

 

Franzens East Olofssons West 

- - - 1♣ 

2♣ pass 2♦ pass 

2♥ pass 2♠ Visi P 

    

Karpovs East Triškins West 

- - - 1♣ 

2♣ pass 3NT Visi P 

 

Abi pāri izvēlējās solīt Michaels kjubidu, 

kas pēc pretinieka 1m atklājuma parāda 

abus mažorus no 5-5. Šeit ir svarīgas pāru 

savstarpējās norunas, cik labas kārtis ir 2♣ 

solītājam. Igauņiem tas apsola labas kārtis, 

tomēr Igora momentāls lēciens trijās 

beztrumpēs ir nedaudz uzstiepts pat pie 

kontstruktīva partnera iegājiena, jo nav fita, 

nav dūžu un nekur nav teikts, ka partnerim 

ir palīdzība kāravos. Šoreiz tas izrādījās 

uzvarošais solījums, kaut gan biežāk 

nāksies ar sarautām rokām spēlēt uzstieptas 

3NT, citreiz arī ar kontru. 

 

Zviedri solīja daudz rūpīgāk un nonāca 

labā daļējā kontraktā. Par izpildījumu 

viņiem pienāktos desmit, bet par sasniegto 

rezultātu šoreiz igauņi saņem vairāk 

punktus. 

 

BL ieteicamā solīšana: [1♣]-1♠-2♦-2♥-

2NT-3NT. 

 

Punkti: 3NT(S)=10; 2NT=8; 2♠=7; 3♦=6; 

3♠=4; 3NT(N)=3, 4♠=2 
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Titānu cīņas 
 

Nr.5 
Franzens &Olofssons 28 

Karpovs &Triškins 40 

 

Dala N, zonā NS 

N kārtis: ♠ AJ5; ♥ Q95; ♦ KQ72; ♣ A42 

S kārtis: ♠ 84; ♥ 1082; ♦ AJ109865; ♣ K 

 

Franzens  Olofssons  

1NT  2♣  

2♦  3♦  

3♠  5♦  

    

Karpovs  Triškins  

1NT  2NT  

3♦  3NT  

 

Praktiski grūti atrisināma problēma. 

Partneris atklājas ar stipro beztrumpi, un 

mums ir labs kārava masts, taču problēmas 

visos citos mastos. BG sāka ar Stayman, 

turpināja ar naturālu kārava masta solījumu 

un vēlāk ielēca geimā, uzzinot, ka partnerim 

ir vērtības pīķos, bet nav vērtību ercenos. Ja 

Henrijam būtu divi mazi erceni, tad 5♦ būtu 

vislabākais kontrakts. 

 

Igors problēmai piegāja pragmātiskāk: 

nosolīja transfēru uz kāraviem un turpināja 

ar 3NT. Maksimam nebija pamata kaut ko 

citu solīt vai turpināt solīšanu. 

 

BL ieteicamā solīšana: līdzīgi kā igauņiem. 

Principā var uzskatīt, ka South spēlētājam ir 

vienmērīgas kārtis ar kārava mastu, tāpēc 

3NT visbiežāk būs pareizais kontrakts. 

 

Punkti: 3NT=10; 5♦=6; 2NT=4; 3♦=2 

 

Nr.6 
Franzens &Olofssons 34 

Karpovs &Triškins 50 

 

Dala E, zonā EW 

N kārtis: ♠ A987; ♥ Q962; ♦ K987; ♣ 4 

S kārtis: ♠ QJ65; ♥ 8; ♦ AQ105; ♣ K732 

 

Franzens East Olofssons West 

- 1NT pass pass 

2♦ pass 4♠ Visi P 

    

Karpovs East Triškins West 

- 1NT pass pass 

2♣ pass 3♠ Visi P 

 

21.gadsimtā nevajag punktus, lai balansētu 

pēc pretinieka 1NT atklājuma. Pirmkārt, 

pretinieks ir apstājies 1NT, tas nozīmē, ka 

mūsu partnerim ir kaut kādi punkti, otrkārt, 

1NT ir visgrūtāk gāžamais kontrakts un 

nedrīkst ļaut pretiniekam to spēlēt, ja mums 

ir nevienmērīgas kārtis. 

 

Abi North spēlētāji balansēja ar solījumiem, 

kas parāda divus mastus: 2♦ zviedriem 

apsolīja pīķus un vēl vienu mastu, savukārt 

2♣ igauņiem apsolīja mažorus. BG uzreiz 

ielēca geimā, Igors invitēja geimu, taču 

invits netika pieņemts. 

 

BL ieteicamā solīšana: [1NT]-pass-

2♣(mažori) - 2♦(relejs) - 2♥ - 3♠ - pass. 

South spēlētājiem ir labas kārtis, taču tās 

nav tik labas, lai uzreiz lēktu geimā: 

partneris ir balansējis, mums visdrīzāk ir 

tikai astoņi trumpji, krusta kungs ir šaubīga 

vērtība. 

 

Punkti: [1NT kontrā]=10; 2♠=8, [1NT]=7; 

3♠=7; [1NT]=6; 4♠=5; 3♦=3 
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Titānu cīņas 
 

Nr.7 
Franzens &Olofssons 39 

Karpovs &Triškins 57 

 

Dala S, zonā visi 
N kārtis: ♠ 753; ♥ AQJ10863; ♦ -; ♣ A93 

S kārtis: ♠ AK42; ♥ K94; ♦ J973; ♣ Q8 

 

Franzens  Olofssons  

-  1♣  

1♦  1♥  

4♥    

    

Karpovs  Triškins  

-  1♦  

1♥  1♠ 

2♣  2♥ 

4♥   

 

Pēc Olofssona 1♣ atklājuma Henrijs 

pielietoja pasaulē lielu popularitāti 

iekarojušos transfērus - 1♦ parādīja vismaz 

četrus ercenus un 1♥ atbilde apsolīja tripletu 

šajā mastā. 4♥ solījums pabeidza solīšanu. 

 

Karpovs pielietoja “gadžetu” - 2♣ lūdz 

partneri sīkāk aprakstīt savas kārtis un 2♥ 

parādīja tripletu ercenos. Arī igauņiem 4♥ 

pabeidza solīšanu. 

 

BL ieteicamā solīšana: 1♦-1♥-1♠-

2♦(nenaturāli, forsē geimu)-2♥-4♥. North 

kārtis ir ļoti labas, taču pēc partnera 1♦ 

atklājuma ļoti negribas solīt Splinter viņa 

mastā, un pat pie kāravu izslēgšanās, trīs 

mazi pīķi atbaida šlemika izmeklēšanu. 

 

Punkti: 4♥=10; 5♥=6; 3NT=3; 3♥=1 

 

 

Nr.8 
Franzens &Olofssons 49 

Karpovs &Triškins 67 

 

Dala W, zonā – 

N kārtis: ♠ AQJ3; ♥ 83; ♦ J102; ♣ AK75 

S kārtis: ♠ 1074; ♥ A64; ♦ AKQ876; ♣ 9 

 

Franzens  Olofssons  

1NT  3♣  

3NT   4♦  

4♠  6♦  

    

Karpovs  Triškins  

1NT  2♣  

2♠  3♣  

3♠  3NT  

 

Olofssons praktiski piegāja šlemika 

solīšanai: izdzirdējis pīķa kontroles 

solījumu (kas vienlaicīgi noliedza ercena 

kontroli), BG nosolīja to, ko, visticamāk, arī 

vinnēs. 

 

Triškins pajautāja un pajautāja, taču neko 

vairāk kā partnera sadalījumu neuzzināja, 

padomāja un padomāja, un izvēlējās “zīli 

rokā”. Nedaudz netipiska Igora solīšana, ja 

salīdzina viņa iepriekšējos solījumus. 
 

BL ieteicamā solīšana: 1NT-3♦(stipras 

kārtis ar kāraviem)-3♠-4♣-4♠-6♦. Pilns 

seškāršu masts un dūzis blakus mastā ir 

pietiekams spēks, lai vinnēt šlemiku pēc 

partnera stiprās beztrumpes atklājuma. 

 

Punkti: 6NT=10; 6♦=8; 4NT=6; 4♠=4; 5♦=2 
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Igauņu bridžisti ar savu solīšanu neatstāja praktiski nekādas cerības 

zviedriem - 73:57 - tik daudz punktus Titānu cīņās līdz šim vēl nebija ieguvis 

neviens pāris. Maksims ar Igoru turpinās sacensības nākamajā numurā, kad viņiem 

pretī stāsies pirmā pusfināla uzvarētāji Vadims Holomējevs un Jurijs Hjupinens no 

Krievijas. 

 

 Vasaras problēmas meklē 15. un 26.lapā, nosoli tās ar savu partneri un 

salīdzini nākamajā numurā! 

 

 

 

 

„Tilta” Vasaras problēmas 
 

 

1.problēma, Tavas kārtis: ♠ AK93; ♥ 10; ♦ Q876; ♣ AK98, Visi zonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- - 1♣ pass 

1♥ pass 1♠ pass 

1NT pass ?  

 

2.problēma, Tavas kārtis: ♠ A53; ♥ AK852; ♦ AQ976; ♣ -, zonā pret nezonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

pass pass 1♥ 2♥ (♠+minors) 

3♥ (neinvitē) 3♠ ?  

 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠ 10; ♥ KQ83; ♦ 10742; ♣ KQ93, visi nezonā, Min-Max 

Partneris RHO Tu LHO 

- 1NT pass pass 

2♣ (abi mažori) pass ?  

 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠ Q9876; ♥ -; ♦ QJ954; ♣ J76, zonā pret nezonu, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- - - 2♥ 

kontra 5♥ ?  

 

5.problēma, Tavas kārtis: ♠ Q54; ♥ KQ95; ♦ -; ♣ AK8763, visi nezonā, IMPi 

Partneris RHO Tu LHO 

- - 1♣ pass 

1♥ pass ?  
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Turnīra programma 

 

Diena Laiks Programma 

13.08.14. 18:00 Uzaicināto pāru turnīrs (4x7 sadalījumi) 

14.08.14. 11:00 Komandu turnīrs (1-3 Kārta) 

14.08.14. 18:00 Komandu turnīrs (4-6 Kārta) 

15.08.14. 11:00 Komandu turnīrs (7-9 Kārta) 

15.08.14. 18:00 Komandu turnīrs (Pusfināls un fināls) 

15.08.14. 18:00 Bankets 

16.08.14. 11:00 1.sesija 

16.08.14. 18:00 2.sesija 

17.08.14. 11:00 3.sesija 

 

Uzaicināto pāru turnīrā piedalās 24 organizatoru uzaicināti pāri. Turnīrs  tiek spēlēts 

septiņās tūrēs pa četriem sadalījumiem uz IMPiem.  

 

Komandu turnīrs tiek spēlēts 9 tūrēs pēc Šveices sistēmas. Labākās 4 komandas 

iekļūst pusfinālā, kuru uzvarētāji spēlē finālā. 

 

Pāru turnīrs tiek spēlēts 3 sesijās pa 24 sadalījumiem uz Min/Max. 

 

Dalības maksas pāru turnīrā – 70 EUR / no pāra, komandu turnīrā – 100 EUR / no 

komandas.  

 

Balvu fonds sastāda 50% no dalības maksām. Pirmās trīs komandas saņem medaļas, 

kausu un naudas balvas. Pāru turnīrā trīs labākie pāri saņem medaļas; 10% no pāru  

turnīra dalībniekiem saņem naudas balvas. Speciālas balvas labākajam Latvijas pārim  ar 

kopējo klasi līdz 12, labākajam sieviešu pārim, labākajam jauktajam pārim un 

labākajam Latvijas junioru pārim. 

 

Uzaicināto pāru turnīrs tiks translēts interneta televīzijā un to varēs redzēt gan BBO, 

gan www.sportacentrs.com. BBO tiks translēts arī Komandu turnīra pusfināls un fināls.  

 

Papildus informācija www.rigainvites.lv vai pie Maijas Romanovskas (maija-

r@mail.com / 26427170) un Kārļa Rubina (k.rubins@inbox.lv / 29724610).  
s 

http://www.sportacentrs.com/
http://www.rigainvites.lv/
mailto:maija-r@mail.com
mailto:maija-r@mail.com
mailto:k.rubins@inbox.lv

