7th WYTC 2022 očami účastníkov

V dňoch 7-14 Augusta sa slovenská juniorská reprezentácia v zložení Peter Borták - Šimon Kentoš,
Emily Sýkorová – Richard Gabriel zúčastnila v Salsomaggiore transnacionálnych majstrovstiev sveta.
Pre troch zo štyroch členov tímu to bola na medzinárodnej scéne premiéra. Ja, Jakub Rumančík, som
si na týchto majstrovstvách takisto odkrútil premiéru, tentokrát ako nehrajúci kapitán.
Všetci ste isto už videli výsledky a sledovali komentáre Eda Veleckého, prípadne hru našich na BBO.
Musím povedať, že naše výsledky predčili moje očakávania. Šimon s Peťom sa po tuhom boji dostali
do finále A v pároch v kategórií U21. Po neľútostnej kvalifikácií v najťažšej kategórií spojených U26/31
si Emily s Rišom napravili chuť vo finále B, kde získali po solídnej hre 52.67%. A ak ste nemali možnosť
sledovať zápasy našich v tímoch kategórie U26 (víťazstvá proti tímom USA a Italy Blue na prvom stole
švajčiarskej kvalifikácie), nevynechajte bulletiny. V tomto článku sme vám chceli priniesť ešte zopár
pikošiek.

Keď by súper najradšej „zožral karty“
Hrá sa prvý deň kvalifikácie v súťaži párov kategórie U26/31. Súpermi sú austrálsky pár Gue-Simpson,
ktorý neskôr obsadí celkovo 12. miesto. Po priamočiarej dražbe 1NT – 3NT sa Emily rozhodne vyniesť
z pekného srdcového držania ♥Q. Objaví sa nasledovný stôl:

♠AQT2
♥K65
♦873
♣K92
♠J976
♥AQJ9
♦62
♣653
Výnos sa vydaril, to je dobrá správa. Súper začne urputne premýšlať. Súperi majú na linke 27-29
bodov, takže na Riša vychádza 3-5. Ak aj má nejaký zdvih, na porazenie je treba spraviť 4 srdcové. Tie
tam síce niesú, ale to hlavný hráč nevie. Prepustí prvý zdvih a Emily teraz bez váhania položí ♥J.
Očividne tiež využila voľný čas na premyslenie ďalšej akcie. Teraz je to už hlavnému hráčovi jasné.
Súperka vyniesla od 5 až 6 listu vedeného QJ9. Pustí zas, aby spadlo druhé eso na N, prípadne sa
srdcia zablokovali. Z ruky pridá desiatku. Na jeho prekvapenie príde ♥A z juhu a ♥9 taktiež drží. Na
viac zdvihov obrana nemá nárok, ale všetci ostatní plnia s nadzdvihmi. Čistých 100% a uznanie od
Riša, ktorý podobne ako ja má takéto zahrania rád, počas náročného prvého dňa vzpruží do ďalších
kôl.

7NTx (napísal Šimon)
Chýlilo sa ku koncu kvalifikácie U21 párov a pred poslednými 10 rozdaniami sme s Peťom okupovali
posledné postupové, 26. miesto. Prvých 6 rozdaní sme podávali priemerné výkony a v jednom
z rozdaní sa nám, dokonca, nešťastne prihodilo aj licitačné nedorozumenie. Sen o postupe sa nám,
teda, vzdialil, ale len do momentu, kedy prišlo rozdanie č. 23.
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Výnos bol ♣4. Ten som, samozrejme, zobral na stole a rozmýšľal som nad najlepším spôsobom
zohrávky. Je očividné, že budem musieť impasovať, ale je otázne či je to nutné robiť dvakrát. Ak sa
budú piky deliť 3-2, záväzok by mal byť ako tak bezpečný (stačí urobiť ten správny impas). Čo sa ale
stane ak sa piky nebudú deliť 3-2? Naskytá sa mi príležitosť skvízovať protihráča na E, ale zároveň
som sa obával situácie, kedy bude mať E dvojfarebnú ruku a skvíz nebude fungovať. Nakoniec som
dospel k záveru, že ak funguje skvíz v danej farbe, musí fungovať aj impas v danej farbe. V každom
prípade, ak sa piky delia zle, potrebujem si zahodiť dve piky, čo mi dva impasy nezaručia. V takom
prípade musím nájsť ešte jeden štych, a to pravdepodobne v srdciach – vypadnutím 3. Q alebo
skvízom.
Zahral som, teda, malé srdce do J, ktorý podržal. Potom som hral ♠ A, ♣ AKQ na čo som si zahodil tri
kára a E zahodil káro. Zahral som ♥ A a na ♠ K som sa dostal na stôl. Na moje neveľké prekvapenie
som zistil, že sa piky delia 4-1 (W zahodil tref). Zahral som, teda ♥ K, na ktorého E priložil Q a ja som si
zahodil pik z ruky. Ďalej som hral ♥ 10 a E položil pik, čím som mohol claimnúť 13 zdvihov. Neviem
prečo presne E zahodil pik, bolo to jedno, ale podstatne ma tým upokojil.
V sále nám, teda svietilo +2490 za 100% a naladilo nás to na smer finále.
Pikošky na záver:
Na 7 stoloch sa hralo 7 ♠ S/N -1, ktoré sú tam na zložitý pikový impas.
Jeden pár hral 7NT S = a jeden 7NT S -1.
Po rozdaní mi Peťo povedal, že chcel 7NT rekontrovať, ale spoza zásteny sa už nevrátili hlášky S a W,
keďže sme s protihráčom na W považovali 7NTx za finálny záväzok. Hups, mohlo to byť za +2980 (to
je dôvod prečo vo vyššie spomenutej licitácii N neodsúhlasil 7NTx passom). Celé rozdanie vyzeralo
takto:
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Keď sa top-hunt skomplikuje (a ako z toho von)
V posledný deň sa hral individuál. Ide o zaujímavú súťaž, špeciálne v medzinárodnom poli, kde sa
môžete stretnúť s kvantom bridžistov z celého sveta v rámci jedného dňa. Nakoľko stále spadám do
kategórie U31, mohol som sa individuálu zúčastniť aj ja. Po týždni maximálne tak kibicovania a v
podstate pasívnej účasti na akcii (na rozdiel od našich reprezentantov) som sa veľmi tešil, že si aj
zahrám. Asi v polovici prvého kola si sadnem na S a ku mne za zástenu na E si sadne Kevin Rosenberg,
víťaz tímovej súťaže z tímu USA U26.
♠xx
♥Qxx
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♣Qxxxx
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Po letmom pohľade na moju ruku sa rozhodnem, že je "plná" hodnôt a otvorím 2NT, partner bez
dlhšieho premýšlania doráža do 3NT. Výnos je ♠K a počítam. 5♥ a 3 esá. Deviaty zdvih sa, vyzerá to
tak, niekde utrasie, či už vypracovaním trefov alebo správnym zahraním kár. V topovom hodnotení je
však iný problém a síce všetky tie páry, ktoré dražili 1♥-2♥-4♥. Ak trafia, tak splnia (5♥ + 3 esá + ♠
šnap + ♦/♣) a zapíšu +420, čo je lepšie ako mojich potenciálnych +400. Mal by som sa teda snažiť o
nadzdvih a zároveň nechcem pustiť do ruky E, lebo moje ♠ držanie je slabé a po ♠ z E už môže byť na
vypracovanie čohokoľvek neskoro. Výnos teda prepúšťam a čakám. Súper po dlhom premýšlaní vráti
srdce. Prechody na stôl sú vzácne, ale z ruky nemám veľmi čo zahrať ak nechcem pustiť do zdvihu E
(ak nesedia trefy, môžem dokonca spadnúť), tak beriem ♥Q na stole a hrám tref do 10tky. Blokujem
si tým trefy, ale možno vyženiem kráľa, prípadne spadne druhý a na zdvihu bude aj tak W. W ale
berie ♣J (čo sa dá robiť) a vráti ♦K. Nie úplne intuitívne, zato veľmi dobré zahranie, pretože sa ma
snaží odrezať od posledného vstupu na potenciálne vyrobené trefy (ak som držal ♣A10x). W je však
ten "správny" súper, káro teda prepúšťam. Následne príde malé káro a desiatka na stole drží. To je
môj 9ty zdvih, ale 3 som už pustil. Neviem iba, kde je ♣K. Ak je viac ako druhý na E, nevymyslím to (tu
mi zíde na um, že možno som to mal proste zahrať na trefový expas, sakra). Po stiahnutí ♣A vidím, že
druhý nebol a teda moja posledna šanca je, že všetky body má W. Ťahám srdcia a koncovka vyzerá
takto:
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♣Prechod ♦Q na stôl dokonáva skvíz a zapisujem +430. Indický súper na W sa pýta, čo mohol s
rozdaním robiť. Rosenberg mu odpovedá, že mohol akurát po dobratí sa na ♣J vrátiť tref, ale že to je
ťažké (predsa len, kto zahrá zo stola malý tref do A10). Potom sa Rosenberg otočí na mňa a povie iba:
"Well done, you played it well." Poďakujem sa, také uznanie vždy poteší. V párových turnajoch, kde je
málo času na ťažké rozdania sa nedá vždy do hĺbky analyzovať. Niekedy však stačí mať nejakú ideu o
rozdaní a dávať pozor, čo sa deje. Potom aj ten skvíz príde viac-menej sám od seba. Aj keď stále
neviem, či som zvolil správnu líniu zohrávky. Neváhajte ma znemožniť v komentároch. Celé rozdanie:
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Po tejto zostave som sa stretol s Rišom a pýtam sa, ako to dopadlo u neho. Sedel na E s 0 bodmi.
3NT+2 ... super.

Záverom dojmy Petra Bortáka
Som veľmi rád za možnosť zúčastniť sa WYTC2022. Prvé dva dni sme spolu so Šimonom bojovali o
finále spolu približne 100 rozdaniami. Náš priemerný výsledok bol 51,83%, s čím som bol ja celkom
spokojný, aj keď mi je jasné, že výsledok mohol byť omnoho lepší. Licitačných nedorozumení sme
mali ozaj málo, asi iba v dvoch až troch rozdaniach a aj to „missclickom“. Oveľa viackrát sa stalo, že
sme dosahovali zlé výsledky kvôli zohrávke. Je síce pravda, že Šimonovi ide zohrávka lepšie ako mne,
no aj u Šimona som videl isté nedostatky keď som rozdanie sledoval ako tichý hráč. Samozrejme
získali sme aj dobré výsledky, obvykle vďaka súperom, no často to bolo aj zvolením správneho
záväzku (napríklad 3NT+1 namiesto 4♠ alebo 6NT namiesto 6♠ a pod.) čo väčšina hráčov v sále

nerobila. Na moje počudovanie sme však dobré výsledky dosiahli aj v obrane, kedy buď hlavný hráč
nezvládol zohrávku, alebo sme dobre bránili a nedovolili mu jeho záväzok splniť. Tu sa získavali dobré
% či už na kontrovaných alebo aj nekontrovaných záväzkoch.
Aj našou snahou, no najmä snahou našich súperou sa nám podarilo dostať sa do finále. To sa však
hralo veľmi ťažko, konkurencia bola oveľa silnejšia ako v kvalifikácii. Nadzdvih tu mnohokrát
znamenal rozdiel aj 60% vo výsledku, čo bolo až neuveriteľné. Protihráči nám nič nedarovali, vždy si
zobrali čo mali a tak sa nám veľmi nedarilo a napriek očakávaniam sme skončili poslední.
Tímové turnaje sa mi páčili oveľa viac, nie len preto, že mám oveľa radšej IMP hodnotenie, ale aj
preto, že niektoré naše zápasy boli vysielané cez vugraph (presne 3) a dokonca sme sa dostali aj do
buletínu. Snažili sme sa, no dialo sa tu veľa chýb, či už u nás alebo na druhom stolíku, ktoré nás stáli
dosť veľa IMPov. Keďže sme nepostúpili, tak sme hrali BAM turnaj, ktorý nás veľmi nebavil. V tíme
sme sa zhodli na tom, že by sme oveľa radšej hrali ďalší IMPový turnaj.
Posledný deň WYTC sme si zahrali individuálny turnaj, ktorý bol naozaj zábavný. Pravdupovediac to
bolo celkom dosť náhodné a napriek tomu, že som bol po prvom kole na 10. mieste, tak som skončil
celkovo na 76. mieste po druhom kole. Záverom chcem poďakovať hlavne mojim spoluhráčom a
nášmu kapitánovi za spríjemnenie tohto bridžovo náročného času.

