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 Mērķtiecība – tā vienā vārdā var nosaukt Latvijas noorganizēto Eiropas 
Bridža Līgas Mazo Nāciju Kausu un tajā sasniegto rezultātu. 2009.gadā, kad Latvija 
pirmo reizi piedalījās šajās sacensībās, radās ideja šo turnīru noorganizēt Rīgā. 
2010.gadā šī ideja tika piedāvāta Eiropā, un 2012.gadā tika saņemts oficiāls 
apstiprinājums par turnīra norisi Jūrmalā. Praktisks darbs sākās gadu vēlāk ar mājas 
lapas un brošūras sagatavošanu, vēlāk tika izveidota konkrēta darba grupa ar 
konkrētiem cilvēkiem, darbiem un pienākumiem. Natālija, Maija, Inga, Mārtiņš, 
Nauris, Sergejs un Kārlis darbu paveica lieliski – turnīrs tika noorganizēts 
visaugstākajā līmenī, pozitīvas atsauksmes ir no visām komandām, Eiropas Bridža 
Līgas prezidents bija ļoti apmierināts ar uzņemšanu un Latvijā pavadītajām divām 
dienām. Turnīra tehniskais nodrošinājums, manuprāt, šobrīd apsteidz Eiropas un 
pasaules standartus. Pirmkārt, visi rezultāti ir pieejami on-line režīmā, otrkārt, 
spēlētājiem ir ērti lietot gan mājas lapā esošo informāciju, gan izdrukāt katru 
nospēlēto maču, izmantojot svītrkodu uz mača protokola. Latvijas pāru 
čempionātam sagatavotais tehniskais risinājums ir vēl pilnīgāks: noskenējot savu 
„izsēdnes kartīti”, spēlētajs iegūst visus sadalījumus, savu rezultātu konkrētajā 
sadalījumā, kā arī kopējo rezultātu sesijā un sacensībās kopumā.  
 
 Sportiskajā ziņā rezultāti arī ir lieliski: Latvija I (Alfejeva, Birins, Lorencs, 
Neimanis, Romanovska un Rubins) pārliecinoši uzvarēja Mazo Nāciju Kausā, 
Latvijas pāru čempionātā pirmā vieta Jeļenai Alfejevai ar Sergeju Birinu, otrajā 
vietā Uģis Jansons ar Aigaru Ģērmani. Malači! 
 
 Jūlijs bija piesātināts ar jauniešu bridžu. Vispirms 40 jaunie bridžisti no 
visas Latvijas piedalījās LBF organizētajā jauniešu nometnē „Juku dzirnavās”. 
Dienu skaits šoreiz bija lielāks, programma plaša un piesātināta. Pēc nometnes daļa 
jauniešu devās uz Vāciju, kur notika Eiropas junioru un jauniešu pāru čempionāts, 
čempionātam sekoja vēl viena jauniešu nometne. Kā mūsu jauniešiem gāja šajā 
nometnē, par to šoreiz pat divi raksti: Katrīna Svilāne un Ilze Miķelsone abas 
piedalījās šajā nometnē un abas dalījās ar saviem piedzīvojumiem. Rakstus lasi 16. 
un 18.lappusē. Arī bridža uzdevumi šoreiz no Vācijas – Jānis Cīmiņš ir sagatavojis 
divus izspēles uzdevumus par sadalījumiem, ar kuriem viņš saskārās sacensību 
laikā. Salīdzini savu izspēles tehniku 13.lappusē. 
 
 Kaujas laukā dodamies uz Lasvegasu. Milzīgajā izklaides pilsētā 
norisinājās ASV vasaras čempionāts, kurā piedalījās Maija Romanovska un Kārlis 
Rubins. Reportāžu lasi 5.lappusē. 
 
 Augustā norisinājās kārtējais „Riga Invites to Jūrmala” turnīrs. 
Nepiedaloties vairākām stiprām komandām, kuras parasti atbrauc uz Latviju, turnīrs 
spēja piesaistīt jaunus dalībniekus un uzstādīt jaunus rekordus: 26 komandas un 63 
pāri ir lielākais dalībnieku skaits ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas turnīros!  
 
 LATVIJA VAR! 
 
 Bridža Atbalsta biedrība, bridzs.latvija@gmail.com.  
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Latvijas turnīru hronika 
 

Riga Invites Invitational (13.08.) 
1.vieta Jānis Neimanis – Andis Geste 53 IMPs 
2.vieta Vadims Holomējevs – Ivans Semenovs 40 IMPi 
3.vieta Gunārs Anderssons – Martens Gustavssons 37 IMPi 
 

Riga Invites Teams (14.-15.08.) 
1.vieta Finland (Somija) 
2.vieta Klio (J.Alfejeva, S.Birins, M.Lebedeva, I.Hazanovs) 
3.vieta Rigainvites.lv (M.Romanovska, K.Rubins, M.Tenn, D.Prohorovs) 
 

Riga Invites pairs (16.-17.08.) 
1.vieta Apolinārijs Kovaļskis – Jerži Russians (Polija) 59,9 % 
2.vieta Kārlis Rubins – Dmitrijs Prohorovs (Latvija / Krievija) 59,1 % 
3.vieta Jurijs Balašovs – Pāvels Gomerovs (Latvija / Krievija) 57,9 % 
 

Latvijas jaukto pāru čempionāts (06.09.) 
1.vieta Edīte Klīdzēja – Mārtiņš Lorencs 64,3 % 
2.vieta Maija Romanovska – Jānis Ilziņš 64,2 % 
3.vieta Maarja Oras – Lauri Naber (Igaunija) 62,6 % 

 
Rīgas Kauss, LT tūres 4.posms (20.09.) 

1.vieta Edīte Klīdzēja – Janis Ozols 64,9 % 
2.vieta Kārlis Rubins – Jānis Neimanis 57,9 % 
3.vieta Mārtiņš Lorencs – Ivars Rubenis 57,6 % 

 
Mazo Nāciju Kauss (30.09-03.10.) 

1.vieta Latvija 1 (J.Alfejeva, S.Birins, M.Lorencs, J.Neimanis, M.Romanovska, 
K.Rubins) 

2.vieta Igaunija 
3.vieta Baltkrievija 
9.vieta Latvija 2 (P.Bethers, A.Ģērmanis, J.Ilziņš, U.Jansons, N.Vekša) 
 

Latvijas pāru čempionāts (04.-05.10.) 
1.vieta Jeļena Alfejeva – Sergejs Birins 61,3 % 
4.vieta Uģis Jansons – Aigars Ģērmanis 60,2 % 
8.vieta Zbynek Lauer – Lubos Spalovsky (Čehija) 59,0 % 
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Ārvalstu turnīru hronika 
 

Pērnavas kauss, komandu turnīrs (11.07.) 
1.vieta Ruhnu (Igaunija) 
2.vieta Jugla (E.Klīdzēja, J.Ozols, J.Romanovskis, I.Zarumba) 
7.vieta AKQJ (I.Bebrišs, I.Bendiks, G.Vilnis, V.Turko) 

 
Pērnavas kauss, pāru turnīrs (12.07.) 

1.vieta Maksim Karpov – Igor Triškin (Igaunija) 
4.vieta Natālija Vekša – Bruno Rubenis 
7.vieta Jeļena Alfejeva – Vilmar Vahe (Latvija / Igaunija) 

 
Eiropas U-20 pāru čempionāts (14.-16.07.) 

1.vieta Ola Rimstedt – Johan Safsten (Zviedrija) 
21.vieta Jānis Ilziņš – Viktors Iļdeikins 
24.vieta Aleksis Zālītis – Gints Dreimanis 

 
Eiropas jauniešu čempionāts, Prezidenta kauss (16.07.) 

1.vieta Kristoffers Hegge – Tors Eivinds Grude (Norvēģija) 
4.vieta Jānis Cīmiņš – Gints Freimanis 

 
ASV čempionāts, Wednesday stratified open pairs (23.07.) 

1.vieta Crispin Barrere – Harvey  Brody (ASV) 
3.vieta Kārlis Rubins – Bilijs Aizenbergs (Latvija / ASV) 
9.vieta Maija Romanovska – Wafik Abdou (Latvija / ASV) 

 
Zviedrijas birdža festivāls – Chairman’s cup  (26.-31.07.) 

1.vieta England (Anglija) 
7.vieta Latvija (J.Balašovs, J.Bethers, U.Bethers, M.Lorencs) 

 
Viru komandu turnīrs (03.-04.08.) 

1.vieta Lokki ja sobrad (Igaunija) 
4.vieta Die Mannschaft (A.Ģērmanis, I.Rubenis, U.Jansons, M.Matisons) 

 
Viru pāru turnīrs (03.-04.08.) 

1.vieta Hendrik Nigul – Taavi Toomere (Igaunija) 
2.vieta Uģis Jansons – Māris Matisons 
3.vieta Jeļena Alfejeva – Vilmar Vahe (Latvija / Igaunija) 

 
Krievijas čempionāts (12.-15.09.) 

1.vieta Stoičkov (Krievija, Itālija, Holande) 
5.vieta RS (Andrejs Šudņevs u.c.) 
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Kaujas Laukā – Viva Las Vegas 

Bright light city gonna set my soul 
Gonna set my soul on fire… 

 
Tieši ar šādiem vārdiem sākas Elvisa Preslija 

slavenā dziesma “Viva Las Vegas” un tieši pirmā lieta, 
kas, ierodoties Lasvegasā, nāk prātā, ir gaisma - šeit 
elektrību netaupa! Lidostā sagaida pirmie “vienroči”, visur 
tiek reklamēti šovi, smaidīgi cilvēki ar balinātiem zobiem 
aicina izbaudīt dažnedažākos priekus. Maiju un mani tas 
ne pārāk interesē, jo mūsu mērķis ir ASV vasaras 
čempionāts! 

 

 
Amerikas kontrakta bridža asociācija (ACBL) ir lielākā bridža asociācija 

pasaulē. Aktīvo biedru – bridžistu, kas maksā ikgadēju biedru naudu un saņem 
tiesības piedalīties ASV čempionātos un citus labumus, ir vairāk nekā 167 tūkstoši. 
Biedru nauda nav maza – 39 USD (jaunajiem biedriem par pirmo gadu – 29 USD), 
kopējais asociācijas gada budžets – 15 miljoni USD. Viens no asociācijas 
galvenajiem uzdevumiem ir ASV čempionātu rīkošana. Trīs reizes gadā: pavasarī, 
vasarā un ziemā, notiek šie turnīri, kas pulcē milzīgu spēlētāju skaitu. Turnīra 
programma ir plaša un ir sadalīta dažāda līmeņa spēlētājiem. Ir turnīri, kuros var 
piedalīties bridžisti ar nelielu meistarbaļļu skaitu, un ir turnīri, kuros visus nepielaiž, 
bet pielaiž tikai nacionālos meistarus vai spēlētājus ar vēl augstāku klasi. Šie turnīri 
arī ir vissvarīgākie, spēles līmenis tajos ir ļoti augsts, jo šajos turnīros “apgrozās 
nauda” un piedalās pasaules stiprākie spēlētāji. Nē, balvu fonda nav, taču turnīru 
prestižs un milzīgā konkurence rada situāciju, kad cilvēki, kuriem patīk spēlēt 
bridžu un kam ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi, nežēlo naudu, lai izveidotu stipras 
profesionālas bridža komandas. Un ASV bagātu cilvēku ir daudz!  

 
Čempionāta kalendārs ir veidots tā, ka katru dienu ir divas spēles sesijas - 

pirmā sākas 13:00, otrā 19:00 vai 19:30. Papildus ir turnīri tiem, kuriem nenāk 
miegs – „cīruļiem” deviņos vai desmitos no rīta, „pūcēm” vienpadsmitos vakarā. 
Bet lielākā masa cīņu uzsāk vienos – milzīgs bridžistu daudzums kā pavasara pali 
veļas uz spēles vietu, kas sastāv no vairākām milzīgām zālēm. “Jūra” un 
“Jūrmala” – Riga Invites to Jūrmala turnīra zāles – aizņemtu labi ja trīsdesmito daļu 
no Lasvegasas konferenču centra telpām. Šis milzīgais cilvēku skaits ļoti vilina 
lielās pilsētas, kuras cīnās par tiesībām organizēt čempionātus. Precīzu datu par to 
bridžistu skaitu, kas piedalījās čempionātā, nav – ACBL rēķina “galdu” skaitu 
čempionātā. Šoreiz to bija 16616,5. Pēc maniem aprēķiniem, kādi 6-10 tūkstoši 
atbrauca un uzspēlēja. Katrs cilvēks, kurš apmeklē čempionātu, vidēji pavada 
7 naktis viesnīcā, barojas restorānos, braukā ar takšiem, dzer alu un... Lasvegasā arī 
nospēlē naudu kazino. Bet ne jau par to šis stāsts – ķeramies klāt sadalījumiem! 
 

Pirmais turnīrs, kurā mēs spēlējām, bija “Von Zedtwitz Life Master Pairs”. 
Dalībnieku loks tajā ir ierobežots, tomēr piedalās vairāk nekā 500 pāru. Ir divas 
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kvalifikācijas, divas pusfināla un divas fināla sesijas. Katru dienu spēles līmenis 
atšķiras: pirmajā dienā ir daudz vāju pretinieku, otrajā dienā to skaits jau ir 
samazināts, trešajā dienā visi vājie ir izfiltrēti. Pirms diviem gadiem fināla galotnē 
pašu kļūdas dēļ pret Zia Mahmood zaudējām sadalījumu un vismaz trīs vietas –
 palikām piektie, bet Zia bija otrais... Šogad ar Zia tikāmies gan kvalifikācijā, gan 
pusfinālā, ineresants bija pirmās dienas otrās sesijas 11.sadalījums: 

 

 
 

N (Romanovska)  W (Zia) S (Rubins)  E (Duboin) 
  1♣ (16+) 1♥ 

pass 2NT (inv+ ar fitu) 3♣ 3♥ 
Visi pass    

 
Neiegāžamo 3NT kontraktu no East rokas Duboin nemēģināja uzlikt, bet 

disciplinēti nopasēja uz 3♥. Jāatzīmē pretinieku noruna, ka gadījumā, ja pāris ir 
ieforsēts līdz zināmam kontraktam (šinī gadījumā līdz 3♥), tad pass solījums ir 
stiprāks kā tiešs 3♥ solījums. Šogad tikšanās ar Zia atkal beidzās viņa labā – 3♥ ar 
deviņiem stiķiem deva viņiem rezultātu virs vidējā, arī kopvērtējumā viņi bija 
labāki: kārtējā otrā vieta, bet mēs šoreiz netikām finālā. Ja kvalifikāciju pat ar 
milzīgu miega badu pārvarējām stabili (pirmā sesija sākās tad, kad es Latvijā parasti 
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eju gulēt!J), tad otrajā dienā pret stiprākiem pretiniekiem aklimatizāciju jutām 
smagāk un savācām tikai nedaudz virs 50%. 

 
ASV vasaras čempionāta kulminācija ir Spingold komandu turnīrs. Turnīra 

formula ir līdzīga kā “Bridžs Latvijā” iepriekšējā gadā aprakstītā Vanderbildt 
turnīra formulai: pirmajā dienā no reģistrētajām komandām ar vienmīnusa vai 
divmīnusa sistēmas palīdzību tiek atlasītas labākās 64 komandas, pēc tam klasiskais 
režģis: uzvarētājs tiek tālāk, zaudētājs var uzspēlēt citus turnīrus. Mūsu komanda 
bija gan internacionāla, gan kolorīta: franču izcelsmes amerikānieti, kura dzīvo 
Portugālē, Koniju Goldbergu un ebreju izcelsmes “Baltkrievijas” amerikāni (viņa 
tēvs emigrēja no Minskas) Billiju Aizenbergu Latvijas bridžisti pazīst no dalības 
2013.gada “Riga Invites to Jūrmala” turnīrā, savukārt ar ēģiptiešu izcelsmes 
amerikāni Vafiku Abdou un ķīniešu izcelsmes amerikāni Veišu Vū arī mums bija 
pirmā iepazīšanās. Lai nu kā, pirmajā dienā mūsu uzdevums bija uzvarēt vienu no 
diviem mačiem. Spēles grafiks bija zināms jau iepriekš: Maija un es spēlēsim 
pirmo, trešo un ceturto segmentu, Konija ar Billiju pirmo un otro, bet par otro pāri 
uz ceturto segmentu izlems pirms cīņas. Pirmo segmentu pret vietējiem ķīniešiem 
mēs aizvadījām lieliski: katru sadalījumu nospēlējām labi, izmantojām pretinieku 
kļūdas un savas izdevības. It kā ne pārāk sarežģīts lielais šlems dava lielu artavu 
uzvarā: 
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Pēc Maijas 2♦ atklājuma, kas parāda 10-15 FP, 5+♦ un noliedz četras kārtis 
mažorā, es nosolīju 3♣, vēlāk uzzināju, ka Maijai ir atbalsts krustos, ercenu īsums, 
divi dūži no pieciem un krusta dāma un pīķa kungs. Pīķa kungs septiņiem krustiem 
nebija vajadzīgs, izspēle problēmas neradīja un iegūtie 17 IMPi sadalījumā nedaudz 
pārsteidza: pie otra galda Aizenbergs uz pretinieka atklājumu 1♦ iesolīja 2♠, un 
pretinieks šlemu neuzlika. Pēc pirmā segmenta bijām vadībā ar 40 IMPiem, kas 
otrajā segmentā gan tika nedaudz iztērēti, taču šaubas par uzvarētāju mačā neradās. 

 
Otrajā dienā pretinieks jau bija nopietnāks (kaut gan ķīniešu komanda 

pirmās dienas vakarā uzvarēja otru maču un otrajā dienā pieveica Gromova 
komandu) – Meltzer komanda, kuras kapteine ir vairākkārtēja pasaules čempione un 
sastāvā pieci vietējie lielmeistari. Kamēr spēlēja Meltzer, tikmēr mums bija cerības 
un vadība mačā. Arī veiksme mums palīdzēja, kā piemēram šajā sadalījumā no 
pirmā segmenta (sadalījums Nr.7, visi zonā, dalīja South): 
 

 

N (Romanovska)  E (Meltzer) S (Rubins)  W (Mohan) 
- - pass 4♠ 

kontra pass 4NT* pass 
5♥ pass 6♥ Visi pass 
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 Maijai nav laba solījuma pēc pretinieku bloka: pass ir bīstams, solīt 5♥ 
uzreiz ir vēl bīstamāk. Izvēlētais risinājums – kontrēt – nav slikts, jo saglabā 
iespējas sodīt pretinieku vai spēlēt minora kontraktu. Mani 4NT prādīja divus 
mastus, kur spēlēt, bet Maijas 5♥ es uztvēru kā stiprāku solījumu nekā 5♥ uzreiz. 
Sanāca ļoti uzstiepts šlemiks, bet singletais kārava kungs pie Westa ļāva šo 
kontraktu izspēlēt!J Rezultāts sanāca vēl iepriecinošāks: pie otra galda Aizenbergs 
arī atklāja ar 4♠ un pretinieks ļāva viņam to spēlēt. +1430 un +620 summā deva 
19 IMPus un nelielu pārsvaru pēc pirmā segmenta. Puslaikā situācija mainījās: 
pretinieks uzlika smago artileriju, kas parādīja, kā jāspēlē bridžs – 32 sadalījumos 
pie abiem galdiem pretinieks ne reizi nekļūdījās! Mēs spēlējām normāli, Vafiks ar 
Veišū dažas reizes neizmantoja savas izdevības un uz ceturto segmentu tika 
nomainīti. Tas nelīdzēja – rezultātā bezierunu kapitulācija ar vairāk kā 50 IMPu 
starpību... 
 
 Pirms nākamā komandu turnīra – Mixed BAM – brīvajā dienā nolēmām 
samainīties ar partneriem un uzspēlēt paralēli notiekošo divsesiju pāru turnīru. 
Galveno turnīru un paralēlo turnīru spēles līmenis būtiski atšķiras! Sadalījumi liekas 
garlaicīgāki, atmosfēra cita. Sesijas beigās, kad pie mūsu galdiņa atnāca Maija ar 
Vafiku, uz trešās rokas nolēmu piebērt kādu asumiņu. Lūk viss sadalījums: 
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N (Rubins)  E (Abdou) S (Aizenbergs)  W (Romanovska) 
- - pass pass 
1♦  1NT pass 2♦ 

pass 3♥ pass 4♥ 
Visi pass    

 
 Pretinieks pēc mana atklājuma neapjuka un uzlika ercenu geimu. Billijs 
uzbruka ar mazu kāravu un pēc tam, kad otrajā stiķī Vafiks nospēlēja ♥A, kontraktu 
vinnēt vairs nevarēja. Sportiskajā ziņā mēs šajā turnīrā sasniedzām savus augstākos 
rezultātus – es ar Biliju paliku trešais, bet Maija ar Vafiku bija devītie. 
 

Divu dienu jaukto komandu board-a-match turnīru spēlējām jau piecatā –
 Veišū vai nu tika atskaitīts, vai arī pats brīvprātīgi aizbrauca, uz trīs vīriešiem 
palika divas sievietes, kas mani un Billiju – kā jau lielākos sliņķus komandā –
 pilnībā apmierināja! Katrs no mums spēlēja vienu sesiju dienā, kamēr Maija, 
Konija un Vafiks nospēlēja visus mačus. Likās, ka komandai pēc zaudējuma 
Meltzer kaut kur ir pazudusi “uguntiņa”, visi spēlēja diezgan blāvi... Finālā tikām, 
bet bez īpašām sekmēm: uzvaras un zaudējumi sadalījumos mijās nepārtraukti, 
neizšķirti nospēlētu sadalījumu praktiski nebija, bet uzvaru bija tikai nedaudz 
vairāk. Komiskākā no tām bija otrās kvalifikācijas sesijas 35.sadalījumā: 
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N (Obelfield)  E (Romanovska) S (Kaplan) W (Rubins) 
- - pass 1♣ (16+ FP) 

pass 1♦ (0-7 FP) 2♣* kontra 
2♦ pass pass kontra 

pass 3♦ pass 3♠ 
Visi pass    

 
 Solīšana sākās normāli, bet problēmas sekoja pēc 2♣ solījuma un tā 
paskaidrojuma: North spēlētājs paskaidroja, ka 2♣ ir minori vai mažori un nosolīja 
pie garuma. Mana kontra uz 2♣ bija naturālveidīga – šādās situācijās, kad pēc mūsu 
stiprā krusta atklājuma pretinieks pielieto CRASH vai tamlīdzīgas konvencijas, ir 
jācenšas nokļūt viņam vienu solīti priekšā. Otrā kontra bija balansējoša. Maija 
manus solījumus precīzi nesaprata, nopasēja, jo domāja, ka man ir kaut kas līdzīgs 
5-3-1-4 vai 5-4-1-3 sadalījumam un 3♠ varētu būt pēdējais kontrakts, kuru mēs 
varam vinnēt.  Rezultāts – bez trim – ne mūs, ne komandas biedrus neapmierināja 
un tika uzrakstīta apelācija. Formālais izskatīšanas process man nedaudz atgādināja 
tiesu – viss ļoti zolīdi, visi ļoti nopietni. Ņemot vērā maldinošo informāciju, es kā 
tiesnesis vai apelācijas komisijas loceklis piespriestu kaut kādu daļēju rezultātu, 
taču mūsu gadījumā apelācijas komisija pilnībā izmainīja rezultātu un piešķīra 
3♣. +1! 
 
 Pēdējās divas čempionāta dienas tika spēlēts vēl viens komandu turnīrs –
 Roth Open Swiss Teams. Komandu daudz, gandrīz divi simti, dalībnieku sastāvs 
labs. Finālam kvalificējas apmēram puse, finālā iekļuvām stabili un līdzīgi kā 
mikstos palikām kaut kur pa vidu. Paspējām sakaut Ķīnas sieviešu izlasi un vēlreiz 
zaudēt komandai Meltzer. Taču pats interesantākais mačs notika otrajā dienā pret 
Kanādas komandu. Mača sākumā kanādieši pasniedza dāvanu: 
 
 

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

 
Nr, dalītājs, zonā, Min/Max North 
1, Dala N, zonā - ♠ 5; ♥ KQ6; ♦ 843; ♣ K98754  
2, Dala E, NS zonā, 
E atklājas ar 2♠ ♠ 6; ♥ J106; ♦ A5; ♣ J1098753  

3, Dalītājs S, EW zonā, 
E iesola 2♥ ♠ 52; ♥ K532; ♦ Q3; ♣ Q8732  

4, Dala W, Visi zonā, 
E atklājas 2♠ ♠ 1072; ♥ J73; ♦ J73; ♣ AQJ6  

5, Dala N, NS zonā ♠ AQ10985; ♥ 10; ♦ AQJ83; ♣ 10  
6, Dala E, EW zonā, 
W iesola pīķus ♠ 10872; ♥ 943; ♦ Q975; ♣ 105  

7, Dala S, zonā visi ♠ A954; ♥ Q8; ♦ AQ952; ♣ 109  
8, Dala W, Visi nezonā ♠ 432; ♥ -; ♦ AK962; ♣ 109872  
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N (Romanovska)  E S (Rubins)  W  
pass pass 1♣ (16+ FP) 1♠ 

1NT (nat, FG) 2♠ pass  pass 
2NT pass 3♣ pass 
3♦ pass 3NT pass 

pass kontra rekontra Visi pass 
 
 East spēlētājs laikam bija par kaut ko aizdomājies vai pārskaitījies, jo 
savādāk viņa kontru uz 3NT nevar izskaidrot. Aizsargājās pretinieks precīzi – lieku 
stiķi Maijai nedevaJ – 11 stiķi un tikai +1200. Mača beigās jau es noliku mūs zem 
sitiena: turot ♠J; ♥Axxx; ♦AKQJ; ♣AQxx es atklājos ar 1♣, pretinieks iesolīja 1♦ 
(mažori vai minori), Maija kontru (5-7), otrs pretinieks 1♠ (pie garuma). Šajā brīdī 
es sajaucu mūsu norunas – kontra ir izsaucoša, bet 2♠ ir naturāls solījums. Nosolīju 
2♠, LHO pass, Maija 4♠ un tad iepriekšējā sadalījuma varonis atmodās ar solījumu 
5♣!J Rezultātā pretinieks spēlēja 5♠ ar kontru, paņēma 5 stiķus un izsauca tiesnesi. 
Rūpīgi izlasījuši mūsu norunas latviešu valodā, tiesnešu konsīlijs pie galda 
sasniegto rezultātu atstāja spēkā. 
 
 Lūk tāda tad arī ir šā raksta morāle – braucot uz sacensībām ārzemēs, 
ņemiet līdzi ne tikai rupjmaizi, bet arī sistēmu latviešu valodā!J 



13 
 

IZSPĒLES UZDEVUMI 
 

1. 
 

 North  
   
 ♠ 10864  
 ♥ 10  
 ♦ AQ7  
 ♣ Q8764  
   
   
 South  
   
 ♠ AJ952  
 ♥ Q7  
 ♦ K1086  
 ♣ A10  

 
N E S W 
- pass 1♠ 2♥ 
3♥* 4♥ 4♠ pass 
pass kontra Visi P  

 
3♥ = mixed rise – 4 kāršu fits bez 
vērtībām ercenos 
 
Pirmais gājiens: ♦5 
 
Sastādi izspēles plānu! 

2. 
 

 North  
   
 ♠ Q9  
 ♥ 842  
 ♦ AKJ8  
 ♣ K1095  
   
   
 South  
   
 ♠ AJ43  
 ♥ KQ95  
 ♦ 10  
 ♣ AQ32  

 
N E S W 
- pass 1♣ pass 
2♣ pass 2♥ pass 
3♦ pass 3♥* pass 
3♠ pass 4♣* pass 
4NT* pass 6♣ Visi P 

 
Ņemot vērā turnīra situāciju, 3NT 
kontrakta vietā tika izvēlēts spēlēt 
nedaudz optimistiskos 6♣J. 
 
Pirmais gājiens: ♦3    
 
Sastādi izspēles plānu! 

 

 
 

ATRISINĀJUMI 31.lapā 
 

 
Latvijas individuālais čempionāts 

 
13.decembris, 2.sesijas uz Min/Max, piedalīties var visi! 

Pēc sacensībām Latvijas Simultanturnīra uzvarētāju apbalvošana! 
 

Sīkāka informācija un reģistrācija – www.bridge.lv 
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Padomi iesācējiem – BRIDŽA ĒTIKA 

Bridžs ir draudzīga un sociāla kāršu spēle. Klubā 
atmosfēra parasti ir ļoti patīkama, bet lielās sacensībās 
bridžs kļūst par konkurējošu sportu. Lai arī kurā vietā tas 
tiktu spēlēts, katram spēlētājam ir pienākums uzvesties 
saskaņā ar bridža likumiem, tai skaitā ievērot bridža ētiku. 
Visi bridža likumi un ētiskās normas ir apkopotas Bridža 
kodeksā (angļu valodā - “Laws of Duplicate Contract 
Bridge”). Šajā rakstā nedaudz sīkāk iepazīsimies ar bridža 
ētikas normām. 

 
 

 Pamatlikums attiecībā uz spēlētāja uzvedību ir noteikts sadaļā Law 7D, 
„Atbildība par procedūrām”: Katrs dalībnieks, kas paliek pie galda sesijas laikā, ir 
primāri atbildīgs par pareizu izspēles procedūru ievērošanu izspēles laikā pie 
galda. Papildus kodeksa 74.likums nosaka spēlētāju uzvedību un etiķeti. Svarīgākās 
lietas, ko vajadzētu ievērot katram bridžistam: 
 

• Velti pietiekamu uzmanību spēlei. 
• Neizsaki liekus komentārus solīšanas un izspēles laikā. 
• Nerausti kārtis. 
• Esi pieklājīgs pret pretiniekiem un tiesnesi. 
• Nevelc laiku. 
• Lieto vienādus apzīmējumus saviem solījumiem. 
• Informē pretiniekus par visu jūsu solījumu nozīmi un aizsardzības 

norunām. 
• Speciāli nepievērs uzmanību kādam mastam vai stiķu skaitam. 

 
Dažas no šīm pamatlietām apskatīsim sīkāk. 
 
Solīšanas un spēles temps. 
 
Svārstīšanās (izmaiņas tempā) solīšanas un spēlēšanas laikā nav pieļaujama. 

Kodeksa 73D2 likums nosaka sekojošo: ”Spēlētājs solīšanas un spēles laikā 
nedrīkst maldināt oponentu ar piezīmju vai žestu palīdzību, kā arī ar steigu vai 
šaubīšanos (piem. ar pārdomām, pirms spēlēt ar singletu), kā arī ar veidu, kādā 
solījums vai spēle tiek veikti, vai ar jebkuru tīšu novirzi no pareizās kārtības.”  

 
Spēlētājiem jāizdara solījumi un gājieni pēc iespējas vienādā tempā. Spēlētāji 

nedrīkst arī solīt vai spēlēt pārāk ātri. Protams, ir acīmredzamas situācijas solīšanā 
vai izspēlē, kad tas nav iespējams, bet spēlētāji nedrīkst izdarīt secinājumus no 
partnera svārstībām, jo par šādu uzvedību ir paredzēts sods. 

 
Sporta bridžā “STOP” kartiņas tiek plaši lietotas solīšanas laikā, lai paziņotu 

oponentiem par solījumu ar lēcienu. Pēc tam, kad šis solījums ir izdarīts, 
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nākamajam solītājam ir jāgaida 10 sekundes pirms sava solījuma. Ātrs  “PASS” uz 
oponenta 2♠, piemēram, stingri nozīmē punktu trūkumu kārtīs. 

 
Solījumu paskaidrojumi un pārskats (20.likums) 

 
Savā solīšanas kārtā vai pēc pēdējā pasa spēlētājam ir tiesības prasīt visas 

solīšanas paskaidrošanu. Visa solīšana (kas ir veikta līdz šim brīdim), ieskaitot 
alertus, ir jāatkārto un jāpsakaidro. 
 

Spēlētājs var pieprasīt informāciju par specifisku solījumu, bet viņš riskē ar šo 
jautājumu nodot nelegālu informāciju. 
 

Spēlētājam ir tiesības zināt informāciju ne tikai par solījumiem, kas tika 
izdarīti, bet arī par attiecīgajiem solījumiem, kuri netika izdarīti un visi 
secinājumiem, kas var būt izdarīti no tiem. 
 

Spēlētājam nav tiesību uzdot jautājumu, lai gūtu labumu savam partnerim. 
 
Nelegālā jeb neatļautā informācija (16.likums) 

 
Spēlētāji savus solījumus un kāršu spēli var balstīt tikai uz informāciju no 

atļautiem solījumiem un kāršu spēles, kā arī no oponentu izturēšanās. Solījuma vai 
kāršu spēles balstīšana uz citu papildus informāciju var būt noteikumu pārkāpums.  
 

Ja spēlētājs nejauši iegūst papildus informāciju par sadalījumu, ko viņš spēlē 
vai spēlēs, piemēram, paņemot nepareizas kārtis, dzirdot solījumus, rezultātus vai 
piezīmes; redzot kārtis pie cita galda vai redzot cita spēlētāja kārti pirms solīšanas 
sākuma, ir nekavējoties jāinformē tiesnesis, 

 
Krāpšana (73.likums) 
 
Vissmagākais no iespējamajiem pāra pārkāpumiem ir informācijas apmaiņa, 

izmantojot iepriekšējas saziņas metodes, kas ir atšķirīgas no tām, kuras pieļauj 
Likums. Vainīgais pāris riskē ar diskvalifikāciju! 
 

Ir bijuši vairāki gadījumi, kad bridža spēlētāji tika apsūdzēti par krāpšanos 
augsta līmeņa turnīros, pat pasaules čempionātos. Pēdējais skandāls beidzās ar 
“vācu ārstu” Vladova un Elinesku diskvalifikāciju un zelta medaļu atņemšanu, kas 
tika izcīnītas 2013.gada senioru komandu pasaules čempionātā, izmantojot 
specifisku, ar klepošanu izveidotu nelegālu saziņu. 

 
Esiet laipni pret pretinieku un partneri, piedodiet viņiem sīkus netīšus 

pārkāpumus, sniedziet visu informāciju, kas viņiem varētu palīdzēt, un pamāciet, ja 
viņi rīkojas nepareizi.  

 
Visiem skaistus bridža vakarus! 
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Jauniešu stūrītis – LATVIJAS DESANTS VĀCIJĀ, Ilzes stāsts 

 
 
Viss sākās jaukā jūlija rītā, kad, satiekoties pie Rīgas 

centrālās stacijas, es un vēl bariņš jauniešu sēdāmies busiņā un 
devāmies uz Burghauzenu, kur notika jauniešu nometne. 

Es, protams, biju ļoti iepriecināta, ka man šāda iespēja 
tika piedāvāta, ņemot vērā, ka šis bija pēdējais gads, kad  varu 
piedalīties šādā pasākumā.  

  
Ļoti priecājos, ka nebija jāstūrē, jo mums bija fantastiski šoferi – Mikus un 

Roberts. Braucot lielo gabalu, cerēju, ka uzzināšu ko vairāk par saviem 
līdzbraucējiem, bet izskatījās, ka līdzīgi kā man, arī uz citiem braucošs transports 
iedarbojas vienādi – visi  gulējām. 

 
Vakarā nonācām Polijā – nogurums (no pārāk liela miega daudzuma) 

neietekmēja vēlmi  „iesildīt” prātus un pirkstus turpmākajiem bridža 
piedzīvojumiem.  U20 un U25, kas ieradās ātrāk, jau bija pavadījuši vairākas 
dienas, spēlējot bridžu –  mēs taču nedrīkstējām atpalikt! J  

 
Ieradāmies un laba ziņa – mājosim istabiņās divatā, nevis 2 istabās pa 

četriem, pieciem cilvēkiem (kā sākotnēji bija plānots).  Ar šo labo ziņu un atslēgām 
rokā devāmies uz norādītajām istabiņām. Es un Katrīna bijām vienīgās meitenes no 
Latvijas, tāpēc nolēmām dalīties ar istabiņu. Slēdzot to – pārsteigums! Istabiņā ir 4 
gultas, no kurām  3 jau ir aizņemtas un skaidri var redzēt, ka kāds jau te mitinās. 
(Spriežot pēc kārtības – puiši). Apjukušas aizvērām durvis, devos runāt ar sievieti, 
kas mūs sagaidīja, jo  tikai viena gulta bija brīva (izrādās otra gulta ir zem šīs brīvās 
gultas un to var izvilkt ārā kā veļaskasti). Izskatījās, ka istabiņā dzīvo trīs zviedru 
puiši (ātri uzmetām acis bridža konvenciju kartei, kas atradās uz brīvās gultas). Pēc 
mazas izskaidrošanās izrādījās, ka nevis mēs iegūsim istabiņu, kur būsim tikai mēs 
abas, bet ka 2 brīvas vietas ir lielākā istabā. Par laimi mūsu puiši bija saprotoši, un  
Mārtiņš ar Dāvi bija kā mūsu bruņinieki baltajos zirgos, kas, domājot par mums, 
nabaga meitenēm, atdeva savu istabiņu. Viņiem tieši bija istabiņa tikai ar 2 
guļvietām un izrādās, ka šī istabiņa bija kopējā gaitenī ar vēl divām istabiņām, kurās 
apmetās mūsu puiši, kas jau bija ieradušies pirms mums. Bijām ļoti iepriecinātas J 
 

Vieta, kur mēs palikām, bija ļoti jauka. Jauniešiem bija pieejams volejbola 
laukums, galda teniss, futbola laukums, basketbola grozs, kā arī jauks iekšējais 
pagalms, kurā uzturēties brīžos,  kad bija jau vēls.. Baroja mūs arī ļoti labi, 3 reizes 
dienā ar ļoti labām brokastīm. Kartupeļi gan viņiem nebija tik iecienīti kā Latvijā. 
Ierašanās dienā vēlējāmies piereģistrēties, bet reģistrācija jau bija slēgta, kaut arī 
pirms reģistrācijas laika beigām. Mikus ļoti operatīvi sazinājās ar K. Rubinu un tika 
sarunāts, ka nākamajā dienā no rīta aiziesim piereģistrēties. Aizejot reģistrēties 
spēlēšanas dienā,  tika paziņots, ka gadījumā, ja ieradīsies visi tie, kas jau bija 
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piereģistrējušies šim turnīram, tad mums nebūšot vietas. Par laimi, vieta atradās un 
nekādu sarežģījumu nebija, un mēs tikām pie spēlēšanas. 

 
Apbalvošanas ceremonija bija jauka, bija padomāts par minišovu pēc 

apbalvošanas ceremonijas,  bija ļoti jauks bankets, tikai kartupeļu salāti bija kaut 
kas marinēts un dīvains.  Uz banketu visi tika aizgādāti ar autobusu, bet pēc tam 
mums bija jauka nakts pastaiga atpakaļ uz mūsu apmešanās vietu. Naktī izgaismotā 
Burghauzenas pils izskatījās vienkārši fantastiski! Žēl, ka tā arī man personīgi 
nesanāca uz to aiziet un izpētīt. 
 

Nākamajā dienā sākās nometne. Biju satraukusies par faktu, ka katrs 
turnīrs jāspēlē ar kādu citu cilvēku no citas valsts. Likās, ka es taču tik sen neesmu 
spēlējusi, būs briesmīgi, bet īstenībā nebija ko baidīties, jo cilvēki bija jauki, 
iepazinos ar īriem, angļiem, rumāņiem, serbiem un vēl citu valstu pārstāvjiem. 
Kopumā cilvēki bija relaksēti un izbaudīja turnīrus, vienīgi dāņu meitenes bija ļoti 
„iespringušas”... Par laimi J. Cīmiņs vienu no viņām pie bridža galda taktiski nolika 
pie vietas. Visvairāk nometnē man patika izmēģināt „Crazy Pairs” turnīru. Nekad 
nebiju spēlējusi bridžu ar šādiem pavērsieniem. Cilvēki gan minēja, ka Pekša 
„Crazy pairs” esot daudz labāki!J Diemžēl, par interesantiem sadalījumiem 
nemācēšu pastāstīt, jo, kā parasti, es tos ļoti ātri aizmirstu, kaut arī tie spēlēti vēl 
tikai pirms 5 minūtēm. 
 

Brīvais laiks tika pavadīts, spēlējot futbolu, citi spēlēja galda tenisu, citi 
gulēja. Es gan biju vienīgā meitene, kas devās spēlēt futbolu ar puišu baru, bet mani 
pieņēma un neapbižoja J Saule gan cepināja dikti, un ātri vien manas rokas kļuva 
daudz brūnākas. Atgriežoties Latvijā, likās, ka šī Latvijas karstā saule ir nieks 
salīdzinājumā ar to sauli, kas spīdēja Vācijā. 
 

Vienā no pēdējām dienām rīta pusē notika „Treasure Hunt”. Izveidojām 6 
cilvēku komandu un devāmies ceļā pa kartē norādīto maršrutu. Diemžēl,  gaidot 
pazaudējām komandas biedru G. Dreimani, meklējām viņu pulcēšanās vietā, bet bez 
panākumiem. Tad nu devāmies ceļā tādā sastāvā – es, Gints Freimanis, Jānis Ilziņs 
un 2 rumāņi, ar kuriem bijām iedraudzējušies spēlējot futbolu. Treasure Hunt veicās 
ļoti labi, tikai vienā pieturpunktā nonācām pirms organizētājiem. Nācās skriet 
atpakaļ, lai otrajā piegājienā atrastu viņus un iegūtu Bridža mīklu, kas bija jāatrisina. 
Par Treasure Hunt trases pabeigšanu mēs sevi atalgojām ar jauku, vēsu dzērienu 
vienā no Burghauzenas kafejnīciņām. 
 
Laiks paskrēja ātri un bija jāpako mantas, lai kāptu busiņā un dotos ilgajā braucienā 
atpakaļ uz Latviju. Nometnes laikā ieguvām daudz jaunu kontaktu, pozitīvas 
emocijas, pieredzi un atpūtu! Paldies Latvijas Bridža Federācijai par šo sniegto 
iespēju un ceru, ka nākotnē visi jaunieši izmantos piedāvātās iespējas doties uz 
bridža pasākumiem jauniešiem! J 
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Jauniešu stūrītis – LATVIJAS DESANTS VĀCIJĀ, Katrīnas stāsts 
 
 
Vēss, dzestrs rīts. Rīga. Deviņi bridžu cienoši  jaunieši 

iekāpj jau pazīstamajā Akvedukts busiņā un dodas Vācijas 
virzienā. Pieturas retas, jo vairākums pasažieru guļ kā pēc 
smagas nakts uzdzīves. Reizēm arī šoferīši, bet pēc 15 minūšu 
ilgstoša klusuma kāds saprot, ka jāuzrunā šoferis, citādi 
brauciens var kļūt nevēlami interesants. 

 
Vakars. Polija. Visus niekus un atrunas pie malas, pirmā lieta, kas, ienākot 

viesnīcas istabās, dodas rokās, protams,  ir bridža kārtis. Pieklājīgs daudzums bridža 
sadalījumu un veselīgs naktsmiers. 

 

Burghauzena.  Ierodamies siltā, maigas, rietošas saules apspīdētā vakarā, 
jūtama vecpilsētas klātbūtne un miers. Klusums un miers ātri vien beidzas, ieraugot 
jauniešu bariņus nelielajā koju tipa viesnīciņā. Abām latviešu dāmām nācās 
nošķirties no braucēju bara un turpmāk nakšņot istabiņā, kas ir blakus latviešu U-20 
un U-25. Lieki piebilst, ka līdz ar šo minēto faktu jautrības nodrošinājums 
turpmākajām dienām garantēts. Tika solīts, ka skaistajām latviešu meitenēm 
nelaidīs tuvumā nevienu ārzemnieku. Tas tāpēc, ka vairums puišu bija gana 
sašutuši, ka neesot pat uz ko paskatīties (vārdā nesaukšu kuri, bet gan jau var 
noprast).  Patiesībā jau pirms mēs bijām nokļuvuši Burghausenā, mūsu busiņā 
esošie puiši saņēma brīdinājuma zvanu ar šo graujošo ziņu. Protams, varētu šķist, 
ka turpmāk visur turēsimies kopā, bet solījumi izplēn pirmajā mirklī, kad 
nepieciešams vai nolemts iet visiem kopā.  Ja vajag uzgaidīt meitenes piecas 
minūtes, atvērsim durvis – neviena nebūs. Laikam dienām un vakariem ritot, puiši 
vai nu kļuva pieticīgāki vai arī – jo vairāk  „konvenciju apgūšanas” vakaru, jo 
skaistāks viss kļūst (vismaz tā runā). 

 
Nākošais rīts. President’s Cup. Pirmā nopietnā saskarsme ar ārzemju 

jauniešiem. Visi atsaucīgi un draudzīgi. Patīkams pārsteigums bija mazi puikas, kas 
nav tavu gurnu augstumā,  bet ierāda tev vai partnerim vietu jeb – kā pie mums 
reizēm mēdz sacīt – uzrīko kārtīgu jaga, jaga. Daudz par sliktiem sadalījumiem 
nevajadzēja kreņķēties, jo paralēli notika Eiropas jauniešu čempionāta fināls, tāpēc  
sūtīt visas labās domas un turēt īkšķus vajadzēja par savējiem – Gintu un Aleksi, 
Jāni I. un Viktoru, kas aizvadītajās dienās čempionātā bija izcīnījuši iespēju cīnīties 
finālā (pēdējās PC sesijās turējām īkšķi arī par Jāni C. un Gintu F., kas pretendēja 
uz medaļām). Vakarā krāšņs bankets (ar ēdienu neviens neskopojās arī visās 
nometnes dienās) un  Eiropas jauniešu čemponāta apbalvošana. Patīkami silta nakts 
un pastaiga gar Burghauzenas lielāko skaistumu – Burghauzenas pili,  kuras 
komplekss atrodas visaugstāk Eiropā (≈ 1 km). 
 

Turpmāk visas dienas tika pavadītas nometnes teritorijā. Pieklājīgs 
daudzums bridža: Transnational Speedy Gonzales turnīrs, Transnational Pairs 
turnīri, Transnational IMP Pairs turnīri, Transnational Teams turnīrs divās sesijās, 
Transnational Crazy Pairs. Personīgi man Pētera Crazy Pairs likās jaukāks, taču 
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bija interesants sadalījums, kurā North sēdošajam jādalās ar komplimentu, ka  
oponentam ir ļoti skaistas acis. Jāsagaida smaids un paldies, pretējā gadījumā 
uzdevumā piesolītie + 3 stiķi nepienākas.  Interesanti, kā puisim pie šāda 
sadalījuma, kurā East-West sēž divi citi puiši, izvēlēties, kurš būs tas laimīgais (vai 
smukākais?!), kuram kompliments pienāksies?  

 

Burghausenas pils 
 

Rītos un dienās kārtīga dienvidnieku saules klātbūtne – jebkurā apģērbā 
būs par karstu, bet vakaros dievišķi patīkama temperatūra. Vecpilsētas atmosfēra:  
arhitektūra pievilcīga, ieliņas šauras, omulīgas. Cilvēki neiespringst, arī nekāda 
steiga nav jūtama. 

 

Atpakaļceļš daudz patīkamāks – Bavārijas skaistums un ainavas šķiet 
daudz pievilcīgākas, atradušies jauni paziņas (rumāņi Vlads un Mihai solās būt 
„Druvas Dūzī”, tur arī tiksimies atkal) un bridža gaisotnē pavadītā vasaras nedēļa 
aizvadīta. 

 

Tā ir brīnišķīga iespēja būt internacionālā vidē, kurā, lai arī kādi 
starpgadījumi vai problēmas uzrodas, ar vēl 100 cilvēkiem dali vienu mīlestību – 
bridžu. Paldies visiem, kas nodrošināja mūsu nokļūšanu tur un kas parūpējās par 
labi pavadītu laiku un jaunām zināšanām! 
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TILTS - 1. PROBLĒMA 
 
1.problēma, Tavas kārtis: ♠ AK93; ♥ 10; ♦ Q876; ♣ AK98, Visi zonā, IMPi 
Partneris RHO Tu LHO 
- - 1♣ pass 
1♥ pass 1♠ pass 
1NT pass ?  
 

Solījums Punkti Eksperti 
 

2♦ 10 4 
2NT 9 3 
3♦ 6 1 
Pass 5 1 
3NT 2 0 
   

Spēlējot naturālu sistēmu, reverss (jauna 
masta solīšana otrajā līmenī virs atklājuma 
masta) apsola gan papildus spēku, gan 
papildus garumu atklājuma mastā. 
Piemēram, sekvencē 1♣-1♥-2♠ atklājējs 
parādīs četrus pīķus, 16+ FP un vismaz 
piecus krustus. Citreiz nākas melot 
partnerim un solīt jaunu mastu ar trīs 
kārtīm, taču tad ir vismaz sešas kārtis 
atklājuma mastā. Tas nozīmē, ka ar 
sadalījumu 4-4-4-1 ir jānosola ekonomiski 
un tad jāizdara vēl viens solījums, ja ir 
papildus spēks. Šinī gadījumā ir labi 16 FP 
– par dūzi vairāk, nekā esam apsolījuši, un 
pasēt nevajadzētu. Kuru solījumu – 2♦ vai 
2NT – izvēlēties, par to ekspertiem domas 
dalās. Ar nelielu pārsvaru uzvar 2♦ 
solījums, to arī novērtējam visaugstāk: 
 
UĢIS JANSONS: „2♦ – pagaidām vienkārši 
forsē, paskatīsimies, kas notiks. 3NT 
vienmēr var paspēt uzlikt. Varbūt kāravu 
kontrakts ir labāks nekā beztrumpju.” 
 
KAUKO KOISTINENS: „2♦. Spēlējot IMPus, 
man ir jāinvitē. Šim solījumam ir jābūt 
naturālam, jo nav jēgas šajā solīšanas 
sekvencē 2♦ izmantot kā nenaturālu, 
forsējošu solījumu.” 

JĀNIS BENDIKS: „2♦ – naturāli, ekstras. Ļauj 
partnerim saprast, kas man ir, un mums tikt 
pie pareizākā kontrakta.” 
 
MAIJA ROMANOVSKA: „2♦ – forsē. Ja nav 
īpašu norunu, tad tas ir ceturtais masts, 
vēlāk var izrādīties naturāli. Vajadzētu kaut 
kā saprast, vai partnerim nav apmēram xxxx 
ercenos, tādēļ jebkuri beztrumpju solījumi, 
manuprāt, nav gudri.” 
 
Citi eksperti domā savādāk un izvēlas solīt 
2NT: 
 
JURIJS HJUPINENS: „Reālajā dzīvē nosolīšu 
2NT. 2♦ droši vien ir labāk, bet vai to 
sapratīs partneris?” 
 
MAKSIMS KARPOVS: „2NT. Ir jāsola invits. 
Taču es ar šīm kārtīm atklātu 1♦.” 
 
BRUNO RUBENIS: „2NT – invits. Partnerim 
ir (5) 6-9 (10) FP un ar 8 labiem vajadzētu 
pieņemt.” 
 
Izklausās optimistiski. JĀNIS NEIMANIS ir 
vienīgais pesimistiskais eksperts un pasē, 
baidoties no misfitiem. Savukārt, BGO lec 
uz 3♦, uzskatot, ka tā visprecīzāk apraksta 
savas kārtis un partnerim vajadzētu būt 
vieglāk nosolīt pareizo kontraktu. 
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TILTS - 2. PROBLĒMA 
 
2.problēma, Tavas kārtis: ♠ A53; ♥ AK852; ♦ AQ976; ♣ -, zonā pret nezonu, IMPi 
Partneris RHO Tu LHO 
pass pass 1♥ 2♥ (♠+minors) 
3♥ (neinvitē) 3♠ ?  
 

Solījums Punkti Eksperti 
 

4♦ 10 5 
4♣ 8 3 
6♥ 6 1 
4♥ 4 0 
   

Ir viens vienkāršs princips, kuru var lietot 
partneru norunās: ja solām tikai mēs, tad 
jauns masts ir īsums, ja solām gan mēs, gan 
pretinieks, tad jauns masts ir naturāls. 
Vienpusējā solīšanā svarīgi ir atrast 
izslēgšanos un pārbaudīt šlemu, ja mums 
sakrīt kārtis. Divpusējā solīšanā svarīgāk ir 
saprast, cik augstu solīt. Dažreiz pārsolīt 
pretinieku un iekrist ir pat labāk, nekā ļaut 
viņiem spēlēt. Ir svarīgi zināt, kur mēs 
ņemsim stiķus, cik varētu būt kopējo stiķu 
mums un cik – pretiniekam. Tāpēc 
naturālveidīgais 4♦, manuprāt, ir labāks un 
tālredzīgāks solījums. Tam piekrīt arī 
lielākā daļa ekspertu. 
 
BRUNO RUBENIS: „4♦, lai saprastu, ko darīt 
uz pretinieku 4♠. Tādā situācijā, kad 
pretinieka solījums 4♠ ir ļoti gaidāms, 4♦ ir 
naturāls solījums.” 
 
JĀNIS NEIMANIS: „4♦. Jāsola naturāli!” 
 
JĀNIS BENDIKS: „4♦. Zem geima nevar 
apstāties, bet pat pie neinvitējošām partnera 
kārtīm var būt augšējs šlemiks. Par dūžiem 
jautāt nav jēgas, tad nu solu to, kas ir: 
partnerim ar ♦K un fitu vajadzētu 
saņemties.” 
 
UĢIS JANSONS: „4♦. Nenāk prātā nekas 
gudrāks, solu to, kas man ir.” 

JURIJS HJUPINENS: „Pagaidām viennozīmīgi 
4♦ – otrs masts. Turpmākais plāns nav 
skaidri saredzams. Ja partneris nosolīs 4♥, 
tad es turpināšu ar 4♠ un pats šlemu nelikšu. 
Varbūt pretinieki vēl palīdzēs tikt skaidrībā, 
vai arī partneris kooperēsies un uzliks sešus. 
Atzīšos, jo vairāk domāju, jo vairāk gribas 
nosolīt 6♥, taču palieku pie 4♦.” 
 
BGO vienīgais ļaujas vilinājumam un uzreiz 
sola 6♥, argumentējot, ka jāļauj pretiniekam 
veikt pēdējo minējumu. Citi eksperti izvēlas 
solīt tuvāko kjubidu. 
 
MAKSIMS KARPOVS: „4♣. Kjubids, ja 
partneris nosolīs 4♦, tad šlems mums ir ļoti 
iespējams.” 
 
MAIJA ROMANOVSKA: „4♣. Lai kā arī es 
nebaidītos, ka pretinieki atradīs labu 
aizsardzību, man svarīgak ir izdzirdēt 4♦ (uz 
ko es solīšu 4♠), jo partneris invitu nedos arī 
ar ♠xx; ♥Qxxx; ♦Kxxx; ♣xxx.” 
 
KAUKO KOISTINENS: „4♣. Ja partneris 
nosolīs 4♥, tad es pasēšu, bet ja nosolīs 4♦, 
es piedāvāšu 6♦. Protams, problēmas ar 4♣ 
solījumu rodas tad, kad pretinieks sola 
vairāk un mans partneris domā, ka 4♣ bija 
naturāls solījums, kas domāts, lai viņš 
novērtē savas kārtis.” 
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TILTS - 3. PROBLĒMA 
 

3.problēma, Tavas kārtis: ♠ 10; ♥ KQ83; ♦ 10742; ♣ KQ93, visi nezonā, Min-Max 
Partneris RHO Tu LHO 
- 1NT pass pass 
2♣ (abi mažori) pass ?  
 

Solījums Punkti Eksperti 
 

3♥ 10 7 
2♦ 8 1 
2♥ 6 1 
4♥ 2 0 
   
Ļaut pretiniekam spēlēt 1NT, kad 
mums ir nevienmērīgs sadalījums un ir 
divi masti, ir bīstami. Tāpēc partneris 
balansē ar gandrīz jebkurām divmastu 
kārtīm. Sodīt viņu un lēkt geimā 
nedrīkst, taču 2♥ arī ir pārāk pasīvi. 
Lielākā daļa sola zelta vidusceļu – 3♥, 
4-kāršu fits, invitējoši. 
 
BENS-GORANS OLAFSSONS: „3♥. Invits, 
ja nav speciālu norunu. Šeit varētu 
spēlēt 2NT kā invitu kādā no 
mažoriem.” 
 
JĀNIS BENDIKS: „3♥. Te jāpazīst 
partneris un jāzina iegājienu robežas. Ja 
spēlē pavisam konstruktīvi, tad mēs 
esam tuvu geimam, ja partneris ir 
mākslinieks un ceturtajā rokā sola ar 
2 punktiem, vislabāk būtu spēlēt 1♥, 
tad nu 3♥ liekas saprātīgs vidusceļš! 
Krustu marjāžs aiz stiprās rokas arī nav 
nemaz tik slikti.”  
 
MAIJA ROMANOVSKA: „3♥. 2♥ un 4♥ ir 
sliktāki solījumi – šis  solījums dod 
partnerim iespēju un atņem iespējas 
pretiniekam.”  

KAUKO KOISTINENS: „3♥. Manas kārtis 
ir pietiekami labas, lai invitētu, lai arī 
partneris ir solījis balansējošā 
pozīcijā.” 
 
JURIJS HJUPINENS: „3♥. Standarta 
kārtis.” 
 
Jānis un Maksims ir skopi savos 
komentāros, bet abi arī sola 3♥, 
savukārt Uģim un Bruno ir savādāki 
solījumi. 
 
UĢIS JANSONS: „2♦ – waiting. Pēc tam 
3♥. Šādi solīšu invitu”. 
 
Vienīgais no ekspertiem, kas iet 
pieticīgo ceļu, ir BRUNO: „2♥. Partneris 
ir pēc pasa, sola ar jebkurām kārtīm un 
4-4 mažoros. Jābūt uzmanīgam, it 
sevišķi tad, ja sistēmā ir atklājums, kas 
parāda 5-4 mažoros.” Iespējams, ka 
Bruno pārskatījās, jo partneris sola 
4.rokā un pasējis ir tikai viņš pats. 
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TILTS - 4. PROBLĒMA 
 

4.problēma, Tavas kārtis: ♠ Q9876; ♥ -; ♦ QJ954; ♣ J76, zonā pret nezonu, IMPi 
Partneris RHO Tu LHO 
- - - 2♥ 
kontra 5♥ ?  
 

Solījums Punkti Eksperti 
 

5♠ 10 5 
Pass 9 3 
Kontra 7 1 
5NT 4 0 
   
Ļoti grūta situācija, jo mums ir labs 
sadalījums, bet nav kontroļu, un pretinieks 
ir piespiedis mūs minēt 5.līmenī. Solīt 5♠, 
kontrēt vai pasēt – tās ir trīs vienīgās 
alternatīvas (domāju, ka iespēju solīt sestajā 
līmenī neapsver neviens). Pass dod 
vislielāko iespēju uz (mazu) plusu, jo 
visdrīzāk 5♥ tiks spēlēti, un visbiežāk mēs 
šo kontraktu iegāzīsim. Kontra palielina 
mūsu iespējas uz lielākiem plusiem, taču tā 
parasti parāda vienmērīgāku sadalījumu un 
nedaudz stiprākas kārtis. Paliek alternatīva 
solīt 5♠ – kontraktu, kuru mēs nedaudz 
uzstiepjam, taču bieži vien vinnēsim un 
saņemsim papildus geima bonusu. Lielākās 
briesmas ir tajā apstāklī, ka partneris mums 
var ielikt labākas kārtis un pielikt vēl vienu 
līmenīti… Bet kas neriskē, tas nedzer 
šampanieti! 
 
KAUKO KOISTINENS: „5♠ un ceru, ka 
partneris nopasēs!” 
 
MAIJA ROMANOVSKA: „5♠. Nav jau zināms, 
vai pretinieks ir vājš vai vienkārši spēlē uz 
apsteigšanu. Var gadīties, ka viņiem ir 5♥ 
un mums 5♠. Jācer, ka tādā solīšanā 
partneris tikai ļoti ekstremālos gadījumos 
solīs sešus.” 
 
JURIJS HJUPINENS: „5♠. Mūs noķēra, 
nepatīkami, bet citu alternatīvu neredzu.” 

UĢIS JANSONS: „5♠. Es solu uzreiz, 
nedomāju, ka pass (ko darīt, ja partneris 
otreiz kontrē? Ja arī partneris nopasē, vai 5♥ 
ir tas, ko es gribu spēlēt?) vai kontra 
novedīs pie kā labāka.” 
 
MAKSIMS KARPOVS un JĀNIS NEIMANIS 
problēmu nekomentē, Maksims sola 5♠, 
Jānis, tāpat kā Bruno un BGO, pasē. 
 
BENS-GORANS OLAFSSONS: „Pass. Man ļoti 
nepatīk, kad pretinieks liek mums izdarīt 
pēdējo minējumu...” 
 
BRUNO RUBENIS: „Ir svarīgi, vai šī ir 
forsējoša situācija, vai nav. Ja nav, tad solu 
pass.” 
 
JĀNIS BENDIKS ir vienīgais, kurš kontrē, 
argumentējot šādi: „Kontra. Ļoti sarežģīti – 
pretinieks bloķē 5.līmenī, bet mums ir 6 
punkti, tātad partnerim ir jebkura stiprā 
grupa un pīķi nebūt nav garantēti (kaut arī 
ļoti ticams fits). Kontrai ir jābūt izsaucošai, 
kas atļauj spēlēt visu, ko vajag, pat ja tas ir 
5♥ kontrā.” 
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TILTS - 5. PROBLĒMA 
 

5.problēma, Tavas kārtis: ♠ Q54; ♥ KQ95; ♦ -; ♣ AK8763, visi nezonā, IMPi 
Partneris RHO Tu LHO 
- - 1♣ pass 
1♥ pass ?  
 

Solījums Punkti Eksperti 
 

4♦ 10 3 
3♦ 9 2 
4♣ 8 2 
4♥ 7 2 
3♥ 5 0 
   

Vienpusējā solīšanā svarīgāk ir fokusēties 
uz īsumiem (sk. 2.problēmu). 4♦ parāda 
īsumu kāravos (vajadzētu būt renonsam, jo 
2♦ ir reverss un 3♦ jau ir singlets), labus 
trumpjus un spēku, kas ir pietiekams 
geimam. Kārtīs  ir viens neliels mīnuss –
 Qxx pīķos, kur gribētos redzēt kungu vai 
dūzi, taču to kompensējam ar sesto krustu 
un labu garastāvokli!J. 
 
MAKSIMS KARPOVS: „Solu 4♦. Vajadzētu 
būt renonsam, jo 3♦ parādītu singletu.” 
 
BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♦. Renonss. 
Viennozīmīgi!” 
 
MAIJA ROMANOVSKA: „4♦. Splinters – ļoti 
saspēlēti pāri zinās, ka ar ļoti stiprām kārtīm 
un pīķa kontroli iespējams arī solīt lēnām, 
bet īstenībā tam reti būs principāla nozīme.” 
 
Kauko un Jurijs nav droši par „Bridžs 
Latvijā” norunām (un mēs paši arī tikai 
mācāmiesJ), tāpēc izvēlas solīt „drošu” 
splinteri – 3♦. 
 
JURIJS HJUPINENS: „3♦ – minisplinters, tas ir 
standarts, vai ne?J Ja nē, tad es solu 4♦. 4♥ 
solīt nevar, tas parāda stipras vienmērīgas 
kārtis, bet 3♥ ir pārāk vāji.” 

KAUKO KOISTINENS: „3♦, splinters. Ja 
partneris solīs 3♠, es parādīšu savu renonsu 
ar 4♦. Solījums 4♦ uzreiz arī parādītu 
renonsu, taču vienlaikus arī stiprākas 
kārtis”. 
 
BRUNO RUBENIS: „4♣. Parāda 6♣ un 4♥.” 
 
UĢIS JANSONS: „4♣. Manā sistēmā parāda 
6-4 un jaunāko singletu ar ne pārāk stiprām 
kārtīm (ja tiešām kāravos būtu singlets, šīs 
būtu ideālas kārtis). Te ir vairāki varianti, 
man nav izteikta favorīta – 1♠ (paklausīties, 
kas notiek), 4♥ (vienalga, kas notiek), 4♦ 
(renonss, 3♦ jau būtu splinteris, bet tas nu ir 
optimistiem, manuprāt, kārtis ir par vāju, 
bet, no otras puses, labi apraksta 
sadalījumu).” 
 
JĀNIS BENDIKS: „4♥. Atkarīgs no norunām, 
ļoti prasās 4♦ solījums, bet nav pīķu 
kontroles un punkti arī tikai 14, kas naturālā 
sistēmā nav pat īsti reverss. Invitam gan 
man drosmes pietrūkst, labāk lai tad 
(partneris) ar cieņu iekrīt geimā!” 
 
JĀNIS NEIMANIS: „Ja nav specifisku norunu, 
kā parādīt 6-4 sadalījumu, tad solu 4♥.” 
 
 
No lasītaju vidus Ivaram Bebrišam lielisks 
rezultāts – 49 punkti, nedaudz atpaliek 
Alfrēds Maļinskis ar 47 punktiem. 
 
Nākamās problēmas atradīsi 30.lappusē. 
Atbildes sūti līdz 30.novembrim uz e-pasta 
adresi bridzs.latvija@gmail.com. Sekmes!  
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Titānu cīņas 
 

 
2014.gada Titānu cīņu finālā iekļuva Krievijas 

bridžisti Jurijs Hjupinens un Vadims Holomējevs, kuriem 
pretiniekos Iagunijas lielmeistars, ilgadējs izlases 
dalībnieks Maksims Karpovs pārī ar Igoru Triškinu. 
Jāatzīmē, ka igauņi sasniedza lielāko punktu skaitu Titānu 
cīņu pusfinālā, pie tam pirmajos piecos sadalījumos 
izsolīja maksimum: 50 punkti no 50 iespējamajiem, 
summā pārliecinoša uzvara ar 73 punktiem! 

  
  

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. 

 
Krievijas bridžisti sola naturālveidīgu sistēmu, pielieto transfērus pēc 1♣ 

atklājuma, kas ir vienmērīgs vai rāda krustus, 1♦ ir no četrinieka, 1♥/♠ apsola piecas 
kārtis. 1NT atklājums ir 15-17, taču 2♦ ir mūsu platuma grādiem neraksturīgs 
atklājums, kas parāda 18-19 FP vienmērīgā sadalījumā. 

 
Uzreiz jāatzīst, ka vairākos sadalījumos bridžisti pārsteidza gan mani, gan, 

manuprāt, arī savus partnerusJ. Sadalījumi bija gan grūti, gan interesanti, taču 
uzvarētājs ir tikai viens... 

 
 
 
 
Titānu cīņas South kārtis (North kārtis ir dotas 11.lapas pusē). 
 

Nr, dalītājs, zonā, Min/Max South 
1, Dala N, zonā - ♠ AKJ1086; ♥ 3; ♦ AK952; ♣ A  
2, Dala E, NS zonā, 
E atklājas ar 2♠ ♠ AJ32; ♥ AQ93; ♦ J93; ♣ A6  

3, Dalītājs S, EW zonā, 
E iesola 2♥ ♠ AK1098; ♥ A94; ♦ A754; ♣ K  

4, Dala W, Visi zonā, 
E atklājas 2♠ ♠ A5; ♥ AQ; ♦ AK1065; ♣ K832  

5, Dala N, NS zonā ♠ K2; ♥ A865; ♦ 765; ♣ A954  
6, Dala E, EW zonā, 
W iesola pīķus ♠ QJ; ♥ AK105; ♦ 3; ♣ AKQ987  

7, Dala S, zonā visi ♠ KJ1073; ♥ K2; ♦ J103; ♣ Q63  
8, Dala W, Visi nezonā ♠ A75; ♥ AJ53; ♦ 875; ♣ AK4  
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Titānu cīņas 
 

Nr.1 Hjupinens &Holomējevs 0 
Karpovs &Triškins 0 

 
Dala N, zonā – 
N kārtis: ♠ A; ♥ 92; ♦ KJ53; ♣ A108743 
S kārtis: ♠ QJ76; ♥ Q53; ♦ A9742; ♣ K 
 

Hjupinens  Holomējevs  
1♣  1♥*  
2♣  2♦  
3♦  3♥*  
4♣  5♦  
    
Karpovs  Triškins  
2NT*  3♦  

 
Holomējevs izdarīja četrus solījumus, no 
kuriem tikai pēdējais bija naturāls, proti, 1♥ 
parādīja pīķus, 2♦ bija nenaturāls geimu 
forsējošs solījums, 3♥ kā ceturtais masts un 
visbeidzot 5♦ noslēdza solīšanu, kurā 
Hjupinens bija parādījis praktiski visas 
savas kārtis.  
 
Igauņi sadalījumu nosolīja daudz ātrāk: 
2NT atklājums parādīja abus minorus 8-13 
punktu diapozonā, uz ko Igoram bija divas 
iespējas: solīt piesardzīgus 3♦ vai 
optimistiskus 5♦ (4♦ būtu jautājums par 
dūžiem). Igors izvēlējās piesardzību. 
 
Bridžs Latvijā (BL) ieteicamā solīšana: 1♣-
1♦-3♦-3♠-4♣-5♦. Atbilstoši Jāņa Neimaņa 
norādēm, pēc 1♣ atklājuma masti tiek solīti 
pakāpeniski bez mažoru priekšrokas. Līdz 
ar to 3♦ solījums parāda 4♦ un divmastu 
sadalījumu, 3♠ ir naturālveidīgs solījums, 
primāri orientets uz 3NT. 
 
Punkti: 5♦=10, 4♦=8, 2NT/3♣=6, 3NT=2.  
 

Nr.2 Hjupinens&Holomējevs 10  
Karpovs & Triškins 8 

 
Dala E, zonā NS  
N kārtis: ♠ AJ1063; ♥ 75; ♦ K; ♣ QJ942 
S kārtis: ♠ 92; ♥ K84; ♦ AJ1072; ♣ K108 
 

Hjupinens East Holomējevs West 
- 1♦ pass 1♥ 
2♦* 2♥ 2NT pass 
3NT Visi P   
    
Karpovs East Triškins West 
- 1♦ pass 1♥ 
1♠ 2♥ 2NT pass 
3♣ pass 3♠ Visi P 
    

2♦ solījums parādīja abus melnos mastus, 
vai nu vājas kārtis, vai stipru roku, parasti 
no 5 kārtīm katrā mastā. 2NT bija naturāls 
solījums pie vājā varianta, kuru Hjupinens 
diezgan agresīvi pacēla līdz geimam. 
 
Igauņiem divmastu iegājienu šajā pozīcijā 
nav. Maksims nosolīja 1♠ un Igora 2NT arī 
bija naturāls invits. 3♣ aprakstīja Karpova 
kārtis un Triškins, baidoties, ka Karpovam 
var būt tikai 4 krusti, koriģēja 3♣ uz 3♠. 
 
BL ieteicamā solīšana: [1♦]-pass-[1♥]-2♦*-
[2♥]-2NT-3♣. Jaunākais kjubids (šinī 
gadījumā 2♦) parāda abus atlikušos mastus, 
bet vecākais kjubids (šinī gadījumā 2♥) ir 
naturāls solījums. 
 
Punkti: 2♠=10, 3♠=7, 2♣=6, 3♣=5, 2NT=4, 
4♠=2, 3NT=1. 
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Titānu cīņas 
 

Nr.3 Hjupinens&Holomējevs 11 
Karpovs &Triškins 15 

 
Dala S, zonā EW 
N kārtis: ♠ J75; ♥ K9; ♦ J1093; ♣ 10864 
S kārtis: ♠ AK10; ♥ QJ8764; ♦ -; ♣ AK73 
 

Hjupinens East Holomējevs West 
- - 1♥ 1♠ 
pass pass 2♣ Visi P 
    
Karpovs East Triškins West 
- - 1♣ 1♠ 
pass pass 2♥ Visi P 

 
Sarežģīta situācija gan naturālistiem, gan 
stiprā krusta piekritējiem. Holomējevs 
piesardzīgi parādīja abus mastus un 
Hjupinens tikpat piesardzīgi nopasēja, kaut 
gan gan viens, gan otrs varēja vairāk. 
Iespējams, ka pāris nedaudz „nomierinājās” 
pēc iepriekšējā sadalījuma solīšanasJ. 
 
Triškins atklājās ar stipro krustu un mierīgi 
nosolīja 2♥ otrajā solīšanas aplī. Karpovam 
bez fita un ar vidējām kārtīm nebija pamata 
solīt tālāk. 
 
BL ieteicamā solīšana: 1♥-[1♠]-pass-kontra-
2♥(?)-4♥. K9 partnera mastā ir pilnvērtīgs 
fits situācijā, kad esi pasējis. Pēc šādas 
attīstības sasniegt geimu vairs nebūs 
problēmu. 
 
Punkti: 4♥=10, 5♣=7, 3NT=6, 2♥=5, 
2NT/2♣=3. 
 

Nr.4 Hjupinens&Holomējevs 14 
Karpovs &Triškins 20 

 
Dala W, zonā visi 
N kārtis: ♠ J7; ♥ AQ984; ♦ 9; ♣ 107642 
S kārtis: ♠ AKQ106; ♥ KJ10; ♦ 106; ♣ J83 
 

Hjupinens East Holomējevs West 
- - - 1♦ 
1♥ 1♠ 2♦ pass 
2♥ pass 3♥ pass 
4♥ Visi P   
    
Karpovs East Triškins West 
- - - 1♦ 
pass 1♠ pass 1NT 
pass pass kontra pass 
2♥ Visi P   
    

Vēl viens agresīvs Hjupinena iegājiens, kam 
seko labs pacēlums ar fitu (2♦), invits un tā 
pieņemšana. Jurijs savu solījumu argumentēja 
ar īsumu kāravos un pārliecību, ka spēlē 
mačuJ. 
 
Igauņi nebija tik agresīvi, taču Igors, turot ļoti 
labus pīķus, nevarēja ļaut pretiniekam spēlēt 
1NT un iedeva kontru. Ar asu sadalījumu un 
labiem erceniem Maksims izvēlējās solīt 
labāko mastu, kas arī kļuva par galīgo 
kontraktu. 
 
BL ieteicamā solīšana: [1♦]-1♥(?!?)-[1♠]-2♦-
2♥-3♥. 21.gadsimtā, kad svarīgi ir solīt 
jebkurā iespējamā brīdī ar jebkuru labu mastu, 
solījums 1♥ nav tik bīstams vai briesmīgs, kā 
izskatās. Atšķirībā no Jurija, BL invitus ar 
šādām kārtīm vēl nepieņem, bet ja būtu vēl 
kāds kundziņš krustos, tad gan! 
 
Punkti: 3♥/3♠=10, 4♥/♠ (N)=7, 4♥/♠ (S)=5, 
3♣=2. 
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Titānu cīņas 
 

Nr.5 Hjupinens&Holomējevs 21 
Karpovs &Triškins 30 

 
Dala N, zonā NS 
N kārtis: ♠ AQ; ♥ KJ875; ♦ AJ53; ♣ K4 
S kārtis: ♠ K8654; ♥ A6; ♦ KQ104; ♣ A3 
 

Hjupinens  Holomējevs  
1♥  1♠  
2NT  3♠  
4♣  4NT  
5♠  5NT  
6♥  7♣  
7♠    
    
Karpovs  Triškins  
1♣  1♠  
2♥  3♦ 
3NT  4♣ 
6♦  7♦ 

 
Hjupinens savas kārtis novērtēja kā 
vienmērīgas 18-19 FP diapazonā, un vēlāk 
ar 4♣ solījumu saskaņoja pīķus. Abi 
spēlētaji bija pārliecināti, ka pīķi ir viņu 
labākais masts, rezultātā sanāca 
nesaprašanās un 36% lielais šlems. 
 
Karpovs atklajās ar stipro krustu, parādīja 
ercenus un mēģināja apstāties 3NT. 
Triškinam bija daudz stiprākas kārtis nekā 
viņš bija parādījis līdz šim, un 4♣ parādīja 
viņa ambīcijas. Pēc 6♦ uzlikt 7♦ grūtības 
nesagādāja.  
 
BL ieteicamā solīšana: 1♥-1♠-2NT-3♦-4♦-
4NT-5♥-5NT-6♣-6♥-6♠-7♦. Svarīgi ir 
savlaicīgi saskaņot kāravus un pārbaudīt 
7NT. Gan North, gan South var iztēloties, 
ka 7NT vinnēšanai vajag labus ercenus un, 
tā kā ♥Q iztrūkst, tad 7♦ ir pareizākais 
kontrakts. 
 
Punkti: 7♦=10, 6NT=8, 6♠=7, 6♦=6, 6♥=5, 
7NT=4, 7♠=3, 7♥=1. 

Nr.6 Hjupinens&Holomējevs 24 
Karpovs &Triškins 40 

 
Dala E, zonā EW 
N kārtis: ♠ A32; ♥ Q10; ♦ A103; ♣ AKQ92 
S kārtis: ♠ K964; ♥ AKJ976; ♦ 52; ♣ 6   
 

Hjupinens  Holomējevs  
-  1♥  
2♣  2♥  
2NT  3♦  
3♥  4♣  
4♦  4♥  
4NT  5♥  
5♠  5NT  
6♣  6♥  
7♥    
    
Karpovs  Triškins  
-  1♥  
2♣  2♥ 
2♠  4♠ 
6NT   

 
Hjupinena 2♣ bija geimu forsējošs solījums, 
2♥ parādīja četrus pīķus un 3♦ 6-ku ercenos. 
Pēc ercenu saskaņošanas Jurijs uzzināja, ka 
partnerim ir krusta singlets, divi dūži bez 
ercena dāmas, pīķa kungs, bet nav ♦K un 
nav papildus ekstru (piemēram, pīķa vai 
kārava dāmas). 7♥ 13 stiķi skaitās. 
 
Karpovs arī sāka ar 2♣ un turpināja ar semi-
naturāliem 2♠. Triškina 3♠ solījums būtu 
bijis stiprāks, tagad pēc 4♠ Maksims 
izvēlējās praktiskāko risinājumu – 6NT. 
 
BL ieteicamā solīšana: 1♥-2♣-2♥-2NT-3♥-
4NT-5♥-5NT-7♥. Rādīt 4♠ pēc 2NT vairs 
nav vajadzības. Invitu uz 7♥ South pieņem, 
jo ir labi trumpji un ass sadalījums.  
 
Punkti: 7♥=10, 6♥=8, 6NT=7, 7NT=3, 
game=1. 
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Titānu cīņas 
 

Nr.7 Hjupinens&Holomējevs 34 
Karpovs &Triškins 47 

 
Dala S, zonā visi 
N kārtis: ♠ -; ♥ AJ1082; ♦ QJ85; ♣ 9642 
S kārtis: ♠ AK87432; ♥ 54; ♦ AK; ♣ J8 
 

Hjupinens  Holomējevs  
-  1♠  
1NT  3♠  
    
Karpovs  Triškins  
-  4♠  
   

Holomējevs ar Hjupinenu lietoja naturālo 
sistēmu standarta solīšanu: lēciens 3♠ 
parāda invitējošas kārtis (15-17 FP) ar 
vismaz sešiem labiem pīķiem un parasti 
noliedz trešo figūru ercenos! Hjupinena 
pīķa renonss un “maigie” punkti kāravos, 
sliktā dienā un pie normālas aizsardzības 
neļaus vinnēt pat 3♠... 
 
Igora 4♠ atklājums pārsteidza gan mani, gan 
Maksimu... 
  
BL ieteicamā solīšana: 1♠ - 1NT - 3♠ - pass. 
 
Punkti: 2♠=10, 2♥/3♠=8, 3♥=6, 4♠=3, 
4♥=1. 
 

Nr.8 Hjupinens&Holomējevs 42 
Karpovs &Triškins 50 

 
Dala W, zonā – 
N kārtis: ♠ 52; ♥ AJ642; ♦ K6; ♣ AKJ4 
S kārtis: ♠ KJ; ♥ 107; ♦ Q53; ♣ 1096532 
 

Hjupinens East Holomējevs West 
- - - 2♠ 
3♥ 3♠ Visi P  
    
Karpovs East Triškins West 
- - - 2♠ 
kontra 3♠ Visi P  
    

Solīšana ir sarežģīta. Pirmkārt, jau pirmais 
solījums ir grūts: dot izsaucošo kontru, kā to 
darīja Maksims, vai solīt šķidru mastu trešajā 
līmenī, kā to darīja Jurijs. Pareizās atbildes 
nav; man labāk patīk 3♥ solījums, jo mums ir 
tikai 2 pīķi, kas palielina iespēju izdzirdēt 3♠ 
solījumu no pretinieka. Uz to gan partnerim, 
gan mums tagad būs vieglāk solīt. Abi North 
spēlētāji otrajā solīšanas aplī izpasēja, 
pārmest viņīem nevar, bieži pretinieks šādās 
pozīcijās ir izveidojis lamatasJ. 
 
BL ieteicamā solīšana: [2♠] - 3♥ - [3♠] - pass 
- kontra - 4C - pass. 
 
Punkti: 4C=10, [3♠]=7, 5C=4, 3NT=3, 
[3♠x]=2, 4♥=1. 
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Igauņu bridžisti šoreiz nesasniedza tik lielu punktu skaitu kā iepriekšējā 
solīšanas reizē, taču ar reultātu 57:49 bija pietiekami, lai pārspētu Holomējevu un 
Hjupinenu un nokļūtu “Bridžs Latvijā” 2014.gada finālā. 
 

 Rudens problēmas meklē 11. un 25.lapā, nosoli tās ar savu partneri un 
salīdzini nākamajā numurā! 

 
 
 

 
 

„Tilta” Rudens problēmas 
 
 
1.problēma, Tavas kārtis: ♠ AKJ976; ♥ J1098; ♦ 4; ♣ A7, Visi nezonā, IMPi 
Partneris RHO Tu LHO 
- - 1♠ 2♥ 
3♣ pass ?  
 
2.problēma, Tavas kārtis: ♠ -; ♥ Q8652; ♦ A9; ♣ Q109532, Visi zonā, Min-Max 
Partneris RHO Tu LHO 
- - pass 1♠ 
pass 4♣ (Splinter) ?  
 
3.problēma, Tavas kārtis: ♠ A5; ♥ AQJ93; ♦ Q86543; ♣ -, visi zonā, Min-Max 
Partneris RHO Tu LHO 
- - 1♥ 2NT (minori) 
4♦ (Splinter) pass ?  
 
4.problēma, Tavas kārtis: ♠ Q84; ♥ K3; ♦ A1093; ♣ A865, Visi nezonā, Min-Max 
Partneris RHO Tu LHO 
- pass 1♣ 3♥ 
3♠ pass ?  
 
5.problēma, Tavas kārtis: ♠ Q4; ♥ J93; ♦ Q763; ♣ Q953, visi nezonā, Min-Max 
Partneris RHO Tu LHO 
- 1♥ pass 4♥ 
4♠ 5♥ pass pass 
kontra pass ?  
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IZSPĒLES UZDEVUMU ATRISINĀJUMI 
 
 

1. 
 

 North  
   
 ♠ 10864  
 ♥ 10  
 ♦ AQ7  
 ♣ Q8764  
   
West  East 
   
♠ K73  ♠ Q 
♥ K96542  ♥ AJ83 
♦ 5  ♦ J9432 
♣ J32  ♣ K95 
   
 South  
   
 ♠ AJ952  
 ♥ Q7  
 ♦ K1086  
 ♣ A10  

 
Pretinieks ir solījis un saskaņojis vienu 
mastu, bet uzbrūk citā – praktiski droši, ka 
tas ir singlets! Tagad tikai jāizdomā, kāds ir 
viņa sadalījums. Pagaidām informācijas ir 
maz, un Jānis turpina ar ♥Q cerībā, ka 
Westam ir ♥AK, taču stiķi paņem East ar ♥A 
un iedod kārava sitienu. Pretinieks atiet ar 
ercenu, kas tiek nosists galdā un nospēlēts 
♠A, kam seko ♦A un West ielaidiens pa 
pēdējo pīķi. West atiet ar mazu krustu, un 
tagad ir īstais laiks novērtēt pretiniekus un 
apkopot informāciju. East ir pasējis, pēc tam 
uzsolījis geimu ar ♥A, piekto kalpu kāravos 
un singletu pīķa dāmu. Kas viņam ir 
krustos? Jānis norāda, ka drīzāk ir jātic, ka 
♣K ir tam pretiniekam, kurš kontrēja, nevis 
tam spēlētājam, kurš pēc partnera pasa 
iegāja solīšanā; šajā situācijā mo galda jāliek 
mazs krusts! 

2. 
 

 North  
   
 ♠ Q9  
 ♥ 842  
 ♦ AKJ8  
 ♣ K1095  
   
West  East 
   
♠ 10852  ♠ K76  
♥ 107  ♥ AJ63 
♦ Q7432  ♦ 965 
♣ 87  ♣ J64 
   
 South  
   
 ♠ AJ43  
 ♥ KQ95  
 ♦ 10  
 ♣ AQ32  

 
Galvenā problēma ir komunikācijas. Pīķu 
griezienam noteikti ir jāiznāk, un, ņemot 
vērā lielo potenciālo zudēju skaitu, ir 
vajadzīgs arī kāravu grieziens. Šeit svarīgi ir 
nospēlēt ♦J pirmajā stiķī, lai pietiktu 
komunikāciju gan pīķa griezienam, gan 
spēlei uz pārsitieniem pēc blakus mastu 
stiķu paņemšanas. 
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No kreisās: EBL Mazo Nāciju komitejas vadītājs J.Caričs (Horvātija), turnīra galvenais tiesnesis D.Dobrins 
(Krievija), LBF prezidents I.Ilziņš, M.Lorencs, M.Romanovska, S.Birins, J.Alfejeva un J.Neimanis EBL Mazo 

Nāciju kausa apbalvošanas ceremonijas laikā. 

Nākamo turnīru kalendārs (oktobris-decembris, 2014) 

10.-25.10 Pasaules Bridža 
Čempionāts 

Sanya, 
Ķīna 

http://www.worldbridge.org/201
4-world-bridge-series.aspx  

25.10 Prāta Spēles Dobele www.bridge.lv  

1.-4.11 Krievijas Ziemas Pāru 
Čempionāts 

Maskava, 
Krievija www.moscowbridge.ru  

3.-9.11 Starptautiskais Bridža 
Festivāls 

Madeira, 
Portugāle 

http://www.bridge-
madeira.com/  

7.-9.11 Druvas Dūzis Druva www.bridge.lv  
8.-9.11 Igaunijas Tūres Fināls Tallinna www.bridge.ee  
22.11 Latvijas Tūres Fināls Rīga www.bridge.lv  

13.-23.11 Sarkanās Jūras 
Festivāls 

Eilat, 
Izraēla http://www.bridgeredsea.com/  

6.-8.12 Citta di Milano Milāna, 
Itālija www.federbridge.it  

13.12. Latvijas Individuālais 
Čempionāts Rīga www.bridge.lv  

26.12 Ziemassvētku turnīrs Valga, 
Igaunija www.bridge.ee  
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