
S Inkou sme na BBO hrali maďarský turnaj na impy a celkom dobre sme obstáll 20. zo

66, s +9,75 XImp. Skončili by sme ešte lepšie, keby Inka vedela, kedy ako hlavný hráč

má tromfovať a kedy nie. Tento problém však často majú viacerí hráči v klube.

Obvykle to robila vždy obrátene, ak tromfovať bolo treba, tak netromfovala a súperi jej

poprebíjali vysoké karty a naopak, keď nemala tromfovať, ale hrať na prebitky stola, tak

tromfla.

Typickou ukážkou keď tromfovať netreba je nasledujúce rozdanie. Po trefovom štarte raz

spadne, po každom inom môže splniť. Keďže prišiel pik štart a pik pokračovanie, treba

zahrať káro eso a káro a aj keď súper raz tromfne, môže na stole 2x zabiť kára a záväzok

je doma. Písali sme -3 XImp a boli by sme písali +13.

Naopak ukážkou toho, kedy tromfovať treba, je toto rozdanie. Na stole nie je možnosť nič

pozabíjať a hrozí, že niečo zabijú súperi. Osobne by som hneď nasadil eso trefové na

stole a zahral tromf do kráľa. Keď kliknete na GIB, ten ukazuje, že po ľubovoľnom štarte

možno spraviť 2H+1, odkladaním tromfovania sa záväzok raz spadol.

Ešte som si spomenul na jednu systematickú chybu, ktorá je typická pre mnoho mierne

pokročilých hráčov. Pravidelne, keď dokladala na obrane zo sledu, tak miesto najnižšej

karty sledu, kládla najvyššiu kartu sledu. Kedysi som aj ja dokladal podobne, mysliac si,

že pomýlim hlavného hráča. Toho tak však obvykle nepomýlite, ale partnera zvediete z

cesty správnej obrany určite, pretože body o ktorých vie, že by sa u vás mali nachádzať,

bude hľadať vo všetkých ostatných farbách a vašej vypracovanej farby sa ani len

nedotkne. V tomto turnaji toto dokladanie ani raz nemalo vplyv na líniu obrany, ale často

to tak nie je.

Niekedy má zmysel hrať proti zvyklostiam, napríklad ak naozaj chcete, aby partner

otvoril inú farbu, tak tým že ste zahrali tak, že ste figúry v danej farbe popreli, tak

partner možno zahrá to, čo chcete, ale odkláňať sa od zásad môžete, až keď ich máte

zvládnuté a keď odklonenie môže doniesť úžitok.

Inak však Inka licitovala, zohrávala a bránila veľmi pekne.
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