Kas lēni nāk, tas labi nāk! Sēdēt mājās pie kamīna un lasīt bridža žurnālu
dzimtajā valodā – tas bija viens no maniem bērnības sapņiem. Sapņi piepildās! Pirmo
reizi “Bridžs Latvijā” ir kļuvis taustāms – to var turēt rokās, burzīt, ņurcīt un kaut vai
plēst, ja mans Tilta problēmas risinājums nesakrīt ar ekspertu viedokli, bet tas
nemainīs lietas būtību. Kopš šā numura iznākšanas žurnāls ir oficiāli reģistrēts ISSN
un pieejams drukātā formā. Žurnālu Tu vari nopirkt Rīgas bridža klubā (Ģertrūdes
ielā 69/71) vai bez maksas lasīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Žurnāla elektronisko
versiju Tu vari nopirkt elektroniski, bet pēc dažiem mēnešiem, kad iznāks nākošais
žurnāla numurs, Tu to varēsi lejuplādēt bez maksas. https://bridzslatvija.selz.com ir
speciāli radīta vietne, kur Tu vari iegādāties pašu jaunāko “Bridžs Latvijā” numuru,
kā arī lejupielādēt visus pārējos “Bridžs Latvijā” numurus bez maksas.
Tikmēr Latvijā ir sācies vēl viens pasākums, kurā bridžam ir svarīga loma –
Intelektuālo spēļu līga – amatieru sacensības bridžā, šahā un zolē! Pirmajā sezonā,
kuras mērķis bija iekustināt šo pasākumu un novērst iespējamās organizatoriskās
kļūdas, piedalījās 4 komandas. Pirms pēdējā posma komandai RSP, kuras sastāvā bija
RSP audzēkņi, RSP treneris un lielmeistars Jānis Neimanis. bija 6 punktu pārsvars
pār komandu RTU, kuras sastāvā bija vairāki ļoti labi šahisti un universālais Egons
Lavendelis (nospēlēja visus mačus bridžā, šahā un zolē). Pēdējā posmā RTU bija
lieliski šahā, pārņēma vadību un ar 8 punktu pārsvaru uzvarēja turnīrā.
Jūnija sākumā Latvijā viesojās Eiropas bridža līgas prezidents Īvs Aubrī
(Yves Aubry), kas kopā ar EBL kasieri Jozefu Harsanjī (Josef Harsanyi) un Latvijas
bridža federācijas pārstāvjiem apsprieda Eiropas junioru čempionāta organizēšanas
iespēju Liepājā 2016.gadā. Paredzams, ka gan Liepājas dome, gan valsts institūcijas
varētu atbalstīt šo pasākumu, un nākamgad mūsu junioriem vajadzēs braukt tikai 220
kilometrus uz rietumiem. Dažiem vēl mazāk!
Baltijas svarīgākais kauss atgriežas mājās – 25. un 26.aprīlī Helsinkos divas
stiprākās Latvijas komandas pārstāvēja valsti Baltijas kausā: Rigainvites.lv
(K.Rubins, M.Romanovska, J.Alfejeva, M.Lorencs, J.Neimanis un S.Birins) uzvarēja
gan kvalifikācijā, gan pusfinālā un finālā, savukārt Baltic Express (M.Matisons,
B.Rubenis, M.Purgailis un V.Gonca) ierindojās 6.vietā, kas kopvērtējumā deva
Latvijai 1.vietu valstu ieskaitē. Sīkāk par šo panākumu lasi Kārļa Rubina sagatavotajā
rakstā, sākot ar 6 lappusi.
Arī juniori labi cīnījās Helsinkos. Nelielu reportāžu par viņu startu ir
sagatavojis Jānis Ilziņš. Rakstu lasi 24.lappusē.
Natālija Vekša ir sagatavojusi kārtējos padomus par to, kā rīkoties
pārkāpumu gadījumā. Tos Tu izlasīsi 22.lappusē.
Un visbeidzot – intervijas ar Maiju Romanovsku nobeigumu Tu atradīsi
14.lappusē. Jauku lasīšanu!
Žurnāls “Bridžs Latvijā”, ISSN 2256-0696, Bridža Atbalsta biedrība, Rīga,
Pērses iela 14-3, LV-1011, bridzs.latvija@gmail.com.
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Latvijas turnīru hronika
1.vieta
2.vieta
3.vieta

1.vieta
2.vieta
3.vieta

Latvijas tūres 3.posms – Ogre (18.04.)
Māris Matisons – Bruno Rubenis
Uģis Jansons – Gints Rubenis
Kārlis Rubins – Mārtiņš Lorencs
Latvijas Komandu kauss, 2.posms – Ogre (19.04.)
Mārupe (U.Bethers, J.Bethers, E.Klīdzēja, I.Rubenis,
A.Imša, J.Balašovs)
Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, M.Lorencs,
J.Neimanis)
Die Mannschaft (B.Rubenis, J.Alfejeva, U.Jansons,
A.Maļinskis)

1.vieta
2.vieta
3.vieta

RTU Skolēnu kauss (25.04.)
Kārlis Ķuzis – Kristaps Krauze
Romāns Volosātovs – Pēteris Ratnieks
Margarita Fomenko – Elizaveta Gavrilova

1.vieta
2.vieta
3.vieta

Latvijas tūres 4.posms – Rīga (09.05.)
Uģis Jansons – Aigars Ģērmanis
Maija Romanovska – Jānis Ilziņš
Jānis Neimanis – Ivars Rubenis

1.vieta
2.vieta
3.vieta

75,8 %
66,6 %
63,9 %

108,62 VP
101,82 VP
99,34 VP

41,6
39,6
-32,9

63,1 %
58,3 %
57,8 %

Rīgas komandu kauss (septembris-maijs)
Die Manschaft (N.Vekša, B.Rubenis, A.Smilgājs, A.Ģērmanis,
M.Matisons, A.Maļinskis U.Jansons, J.Bendiks)
Mārupe (U.Bethers, J.Ratnieks, A.Imša, J.Balašovs, I.Miķelsone,
F.Šadeiko, P.Bethers, J.Cīmiņš, I.Rubenis)
Optimisti (I.Zarumba, J.Romanovskis, A.Timofējevs, D.Uļjanovs,
I.Ilziņš)

Ārvalstu turnīru hronika
1.vieta
2.vieta
7.vieta

1.vieta
6.vieta

Igaunijas komandu čempionāts (februāris - aprīlis)
Eksprompt
Starmen (J.Alfejeva)
Monte Carlo (U.Bethers, J.Balašovs)
Baltijas kauss komandām (Helsinkis, 25.-26.04.)
Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, J.Alfejeva, M.Lorencs,
J.Neimanis, S.Birins)
Baltic Express (M.Matisons, B.Rubenis, V.Gonca, M.Purgailis)
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1.vieta
4.vieta
5.vieta

Baltijas Sieviešu čempionāts (Helsinkis, 25.-26.04.)
Kirsi Virtanen – Sanna Kitti (Somija)
Antra Ilziņa – Alla Čerepova
Natālija Vekša – Edīte Klīdzēja

1.vieta
2.vieta
3.vieta

Baltijas junioru kauss komandām (Helsinkis, 25.-26.04.)
Somijas U-25
Latvija U-25 (L.Vegners, N.Pelsis, J.Cīmiņš, G.Priedītis
Latvija U-20 (G.Dreimanis, A.Čače, D.Eisaks, J.Ilziņš, V.Iļdeikins)

A1.vieta
C1.vieta
C2.vieta

56,4 %
55,2 %
54,5 %

Vācijas kauss (Berlīne, 01.-03.05.)
Jutek (Vācija / Polija)
Atlas (J.Bendiks, A.Smilgājs, U.Jansons, A.Ģērmanis)
Latvia (U.Bethers, J.Bethers, E.Klīdzēja, J.Balašovs)

1.vieta
3.vieta

Tallinas festivāls, Friendship teams (27.05.)
Igaunija
Latvija (U.Bethers, J.Balašovs, E.Klīdzēja, J.Bethers)

1.vieta
5.vieta
7.vieta

Tallinas festivāls, Invitation pairs (28.05.)
Tiit Jakobson – Enn Maalder (Igaunija)
Mārtiņš Lorencs – Kārlis Rubins
Ivars Rubenis – Jānis Neimanis

1.vieta
3.vieta
5.vieta

Tallinas festivāls, Komandu turnīrs (29.05.)
Druva (Igaunija)
Torpeno (K.Rubins, J.Neimanis, M.Lorencs, I.Rubenis)
Latvija (U.Bethers, J.Balašovs, E.Klīdzēja, J.Bethers)

1.vieta
5.vieta
6.vieta

Tallinas festivāls, Pāru turnīrs (30.05.)
Mikk Mirme – Joel Aasmae (Igaunija)
Kārlis Rubins – Mārtiņš Lorencs
Jeļena Alfejeva – Sergejs Birins

Midsummer bridge tournament – junioru komandu turnīrs (Somija, 05.06.)
1.vieta
Ungārija U25
8.vieta
Latvia U-25 (N.Pelsis, J.Ilziņš, G.Dreimanis, M.Balodis, D.Eisaks)
Midsummer bridge tournament IMP pāru turnīrs (Somija, 05.06.)
1.vieta
Maija Romanovska – Jānis Ilziņš
4.vieta
Kārlis Rubins – Mārtiņš Lorencs
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Midsummer bridge tournament – komandu turnīrs (Somija, 06.06.)
1.vieta
Eikat (Somija)
14.vieta
Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, M.Lorencs, J.Ilziņš)
23.vieta
Latvia U-25 (N.Pelsis, G.Dreimanis, M.Balodis, D.Eisaks)
Midsummer bridge tournament Open pāru turnīrs (Somija, 07.06.)
1.vieta
Arttu Karhulahti – Vesa Fagerlund (Somija)
6.vieta
Kārlis Rubins – Mārtiņš Lorencs
9.vieta
Gints Dreimanis – Mārtiņš Balodis
Nākamo turnīru kalendārs (jūlijs-septembris, 2015)
Eiropas atklātais
Tromso,
01.07-11.07
www.eurobridge.org
čempionāts
Norvēģija
Pērnava,
09.07-12.07
Pērnavas kauss
www.bridge.ee
Igaunija
Eiropas Jauniešu
Tromso,
17.07-25.07
www.eurobridge.org
komandu čempionāts
Norvēģija
Zviedrijas Bridža
Orebro,
24.07-02.08
http://www.svenskbridge.se/eng
Festivāls
Zviedrija
Vosu,
27.07-02.08 Viru Bridža Festivāls
www.bridge.ee
Igaunija
Jauniešu Bridža
Saldus
03.08-07.08
www.bridge.lv
Nometne
novads
ASV Vasaras
Čikāga,
06.08.-18.08
www.acbl.org
čempionāts
ASV
Riga Invites to
19.08-23.08
Jūrmala
www.rigainvites.lv
Jūrmala
4. Pasaules Jauniešu
Opatija,
20.08-29.08
www.worldbridge.org
Čempionāts
Horvātija
Viļņa,
02.09-06.09
VV Cup
www.vvcup.com
Lietuva
Minska,
10.09-13.09
Minskas Kauss
www.sportbridge.by
Baltkrievija
Latvijas Jaukto Pāru
12.09
Rīga
www.bridge.lv
Čempionāts
Krievijas Komandu
Maskava,
17.-20.09
http://www.bridgemoscow.ru
Čempionāts
Krievija
Latvijas Tūres
26.09
Rīga
www.bridge.lv
5.posms
Pasaules Komandu
Chennai,
http://www.worldbridge.org/201526.09-10.10
Čempionāts
Indija
world-bridge-teams.aspx
Latvijas Komandu
27.09
Rīga
www.bridge.lv
Kauss 3.posms
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Kaujas Laukā – Kauss atgriežas dzimtenē
2010.gadā pēc Lietuvas bridžistu iniciatīvas Rīgā
tika noorganizēts Latvijas – Lietuvas labāko komandu
turnīrs: katru valsti pārstāvēja četras labākās komandas,
kuras pirmajā dienā, latviešiem spēlējot pret lietuviešiem,
noskaidroja katras valsts vadošās komandas, lai otrajā
dienā izspēlētu pusfinālu pret savas valsts komandu, bet
finālos spēlēja uzvarētāji pret uzvarētājiem un zaudētāji
pret zaudētājiem. Tādā veidā tika noskaidrota labākā
Baltijas komanda un stiprākā Baltijas valsts. Pirmajā
dienā labāki bija lietuvieši, bet izšķirošajā brīdī latvieši
bija veiksmīgāki – četros finālos mēs uzvarējām trīs mačus, turklāt finālā komanda
Rigainvites.com (K.Rubins, M.Romanovska, J.Neimanis, G.Rubenis un
A.Milgrāvis) apspēlēja Simpleksas ar 2 IMPiem, savukārt Šudņevs (A.Šudņevs,
A.Smilgājs, J.Ozols, J.Romanovskis, J.Bendiks un J.Bethers) komandu
Bumerangas / Džazas apspēlēja ar 9 impiem.
Tradīcija tika iedibināta laba – jau nākošajā Baltijas kausā, kas
norisinājās Lietuvā, piedalījās Igaunijas, Somijas un Baltkrievijas bridžisti,
2012.gada turnīram paralēli notika Baltijas sieviešu čempionāts, savukārt
2013.gadā turnīrs tika papildināts ar vēl vienu disciplīnu – Baltijas junioru
komandu kausu, kuru lieliski aizvadīja Latvijas komandas, izcīnot uzvaru un trešo
vietu. Taču Open klasē uzvaras nesekoja. Vistuvāk panākumam Latvija bija
2012.gadā, kad abas komandas iekļuva pusfinālā, bet zaudēja finālu un spēli par
trešo vietu.
Katras valsts federācija pret turnīru izturas dažādi. Latviešiem šis ir viens
no nozīmīgākajiem pasākumiem, jo federācija deleģē divas stiprākās Latvijas
čempionāta komandas, sedzot dalības maksu, finansē divu junioru komandu
izdevumus un līdzfinansē sieviešu pārus. Igaunijas federācija arī pieturas pie
idejas, ka jābrauc stiprākajām komandu čempionāta komandām, kā arī finansē
junioru startu. Diemžēl, citas federācijas šiem piemēriem neseko: somi tikai šogad
deleģēja juniorus un sievietes (turnīrs notika Somijā), baltkrievi sūta tos, kas var
aizbraukt vai nesūta nevienu (šogad nebija ne baltkrievu komandu, ne sieviešu
pāru), lietuviešiem parasti atbrauc divas Open komandas, bet zviedri, kuri
čempionātā piedalās no 2013.gada, atsūta zemākas klases komandas, jo labākie
spēlētāji piedalās citos turnīros vai atlasē uz nacionālo izlasi.
Katru gadu turnīrs notiek citā valstī un šogad Somijas federācija lieliski
noorganizēja šo pasākumu. Helsinku bridža kluba telpas ir plašas un piemērotas
trīs turnīru norisei, katram turnīram bija savs tiesnesis, Open turnīra visi mači tika
translēti BBO. Latvieši arī bija lieliski sagatavojušies – viens autobuss ar 16
bridžistiem nedaudz apsteidza otru – astoņvietīgo, vēl trīs atbrauca ar sabiedrisko
transportu, bet divi lidoja. Kopā 10 spēlētāji Open klasē, 5 sieviešu pāri (Egita
Ērmane spēlēja pārī ar bridžisti no Lietuvas) un deviņi juniori bija Latvijas
delegācijas sastāvā.
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Divas somu, divas igauņu, divas lietuviešu, divas zviedru un divas
latviešu komandas šogad cīnījās par Baltijas kausu. Komandā Baltic Express, kas
pavasarī vinnēja Latvijas čempionātu, igauņi tika nomainīti ar Vladimiru Goncu
un Māri Purgaili, savukārt, Rigainvites.lv (K.Rubins, M.Romanovska, J.Alfejeva,
M.Lorencs, J.Neimanis un S.Birins) saglabāja savu sastāvu nemainītu. Pirmajā
mačā Latvijas komandas tikās savā starpā un labāki ar 15,23:4,77 bija
Rigainvites.lv. Otrajā mačā mūsu pretinieki bija Lietuvas Orakulas, kuri uz papīra
bija šī turnīra galvenie favorīti ar Polijas lielmeistariem Gerulski-Skrzipčaku
priekšgalā. Mačs izvērtās līdzīgs, bet ar 2 IMPu pārsvaru labāki bija rīdzinieki.
13.sadalījumā, kad visi ir zonā, Neimanis pielietoja jaunradi solīšanā:

N (Neimanis)
1♥
2♣*
3NT***
6♥

E
pass
pass
pass
Visi pass

S (Rubins)
1♠
2♦**
4NT

W
pass
pass
pass

2♣ ir Gazilli – vai nu vājas kārtis ar erceniem un krustiem, vai 16+ punkti
dažādos sadalījumos. 2♦ lūdz partneri aprakstīties, parādot vismaz 8+ punktus, bet
3NT ir Jāņa improvizācijas auglis. Man patīk jaunrade un dažādi sistēmas risinājumi,
taču ne atbildīgu sacensību laikā. Pirmkārt, sistēmā neesošu solījumu katrs var
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interpretēt dažādi, otrkārt, tas prasa lieku laiku un lieku piepūli, un kļūdas cena var
būt pārlieku augsta. Lai nu kā, šoreiz mēs bijām uz viena viļņa – Jāņa solījumu es
interpretēju kā labus, garus ercenus ar blakus vērtībām (gan 3♥, gan 2NT būtu
forsējuši) un izpildīju invitējošu solījumu 4NT – manas kārtis ar ♠AK, ♣K un ♦Q ir
par stiķi vairāk nekā es esmu apsolījis, tāpēc pass uz 3NT būtu pārāk gļēvs. Jānis
invitu pieņēma, kontraktu izspēlēja pat pārlieku droši, bet precīzi. 12 stiķi un zaudēts
imps, jo pretinieks pie otra galda paņēma 13 stiķus. Šlemiku uzlika tikai trīs pāri no
desmit.
Rigainvites.lv pirmajos mačos uzņemto tempu turpināja kāpināt – septiņos
kvalifikācijas mačos tika izcīnītas 7 uzvaras, turklāt katrs no pāriem spēlēja stabilu,
plusus nesošu spēli. Izvēle braukt pilnā sastāvā uz it kā nelielu, tikai divu dienu
turnīru pilnībā attaisnojās. Astotajā mačā, kad kopā bija nospēlēti jau vairāk kā 60
sadalījumi, Neimanis parādīja, ka brīvajās tūrēs ir pietiekami atpūties un spēj sagādāt
lielas problēmas pretiniekiem. Rekomendēju šo piemēru apskatīt kā izspēles
uzdevumu, aizklājot North un South kārtis. Visi zonā, dala N:

N (Neimanis)
1♥
5♥

E
2♦
5♠

S (Rubins)
3♥ (neinvitē)
Visi pass
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W
3♠

Vispirms Jānis pretiniekam radīja problēmas solīšanā – preventīvie 5♥
uzlika spriedzi East spēlētājam, kurš riskēja ar 5♠ solījumu. Uzbrukums ar ♥A un
maza krusta turpinājums. Kā spēlēt? Izspēlētājs otrajā stiķī uzlika kungu un kontrakts
tika iegāzts. Pie otra galda Sergejs pēc kārava uzbrukuma 4♠ izspēlēja ar virstiķi.
Kvalifikācijas turnīru Rigainvites.lv noslēdza pirmajā vietā, kas komandai
ļāva izvēlēties pretiniekus pusfinālā. Lietuviešu Orakulas netika apskatīti, izvēle krita
uz Zviedrijas komandu Swe-Fi. 20 sadalījumu pusfināls tika sadalīts divos
segmentos. Spēle bija līdzīga, uzvarētājs lielā mērā tika izšķirts divos sadalījumos.
Rūpīga analīze, risks un nedaudz veiksmes – tāda bija pusfināla uzvaras formula.
Vispirms uz ceturtās rokas zonā pret nezonu man bija šādas kārtis: ♠ –; ♥ 32;
♦ Q976543; ♣ A952, un es dzirdēju šādu solīšanu: 1♥ – kontra – rekontra. Ko solīt?
Pirmkārt, šādos sadalījumos nevajag steigties. Primārā informācijas analīze liecina,
ka partnerim ir parasta izsaucoša kontra un pretiniekiem ir ap 10–12 punktiem
katram. Normāli ir solīt izsaucošo kontru ar četriem pīķiem (ar piecinieku solīt 1♠)
un īsiem erceniem – tas nozīmē, ka pretiniekiem ir divi masti un mums ir divi masti.
Kopējais stiķu skaits sadalījumā ir liels – mums vidrīzāk ir desmit kāršu kāravu masts,
pretiniekam vismaz viens deviņkāršu masts, katram pa diviem mastiem un mums vēl
renonss pīķos. Tas nozīmē, ka kopējais stiķus skaits ir ap 20. Proti, pretinieks savā
labākajā mastā (pīķos vai ercenos) un mēs savā labākajā mastā (kāravos) varētu kopā
paņemt ap 20 stiķiem, ja mēs vai viņi būtu izspēlētāji. Ja pretiniekam ir 10 stiķi, tad
mums visticamāk būs desmit stiķi, ja pretiniekam ir tikai deviņi, tad mēs vinnēsim
5♦, bet ja pretiniekam būs 11 stiķi, tad mēs 5♦ būsim bez divi. Šāda analīze ļauj
secināt, ka ir jāspēlē 5♦: vienā gadījumā mēs dabūsim +750 par 5♦ (es pieņemu, ka
pretinieks mūs kontrēs) pret +50 pret 4♥; otrā gadījumā mēs dabūsim -200 pret 420; trešajā gadījumā būs -500 pret -450. Impu izteiksmē gaidāmais rezultāts ir +12,
+6 un -2. Tad solīt 5♦ uzreiz? Šādai taktikai ir citi mīnusi. Pirmkārt, pretinieks var
mūs pārsolīt un viņam var būt rentabla aizsardzība; otrkārt, ja es lēnāk solīšu, tad es
iegūšu vairāk informācijas, kas man var noderēt kontrakta izspēlē. Pilna solīšana:
N
1♥
2♥
kontra

E (Neimanis)
kontra
pass
Visi pass

S
rekontra
4♥

W (Rubins)
2♦ (taktiski )
5♦

Solīšanas laikā iegūtā informācija šoreiz nebija tik svarīga. Jāņa kārtis bija
pilnīgs minimums, bet viss sadalījums bija man labvēlīgs. Jāatzīmē, ka gadījumā, ja
Jānim ercena dūža vietā būtu kārava dūzis, tad es paņemtu vieglus vienpadsmit stiķus
(un varbūt arŗ virstiķi pie lieliskā krustu sadalījuma). Pie otra galda pretinieks
Romanovskai un Lorencam solīt netraucēja – ercena geimā tika paņemti deviņi stiķi,
taču 12 IMPi Latvijas komandai. Pilns sadalījums:
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Otrā segmenta vidū mums ar Jāni atkal bija jāpieņem sarežģīti lēmumi
divpusējā solīšanā. Visiem atrodoties nezonā, Jānis, turot ♠ KQ974; ♥ 9; ♦ A9753; ♣
42, kā atklājējs nopasēja. Solīšana turpinājā ar [1♥] – pass – [3♥]. Ko solīt tagad? 3♠
var būt riskanti, bet pass ir vēl riskantāks. Izdzirdot Neimaņa 3♠ solījumu nākošais
Titānu cīņas North kārtis (South kārtis ir dotas 26. lapas pusē).
Nr, dalītājs, zonā, Min/Max
1, Dala N, zonā -,
E iesola 1♠, W fito
2, Dala E, NS zonā,
3, Dalītājs S, EW zonā,
4, Dala W, Visi zonā,
5, Dala N, NS zonā
6, Dala E, EW zonā,
E atklāj 1♣, W sola 1♦ (erceni), E sola
2♣, ja var
7, Dala S, zonā visi,
W iesola ercenus, E fito
8, Dala W, Visi nezonā,
W atklāj 2♦ (abi mažori), E sola 3♠

North
♠ -, ♥ AKJ6, ♦ A953, ♣ K8653
♠ K74, ♥ KQ643, ♦ Q7, ♣ 984
♠ -, ♥ QJ5432, ♦ K75, ♣ AQJ8
♠ AKQ9, ♥ KQ8543, ♦ Q, ♣ J6
♠ K7, ♥ AK942, ♦ J9, ♣ Q1085
♠ Q1043, ♥ KQ84, ♦ 104, ♣ K95
♠ K1053, ♥ -, ♦ AKJ105, ♣ 10976
♠ 42, ♥ A104, ♦ 8754, ♣ 8643
10

lēmums bija jāpieņem man: ko solīt ar ♠ J832; ♥ KQJ; ♦ J106; ♣ AQ10? Iespējas ir
trīs – pass, 4♠ un 3NT. Impulsīvi gribas solīt 4♠, jo ir labs fits un 14 punkti. Taču
partneris nav atklājies, viņm ir ass sadalījums ar īsumu ercenos un ♥KQJ pīķa
kontraktā var izrādīties nevajadzīgi. Bet ♥KQJ beztrumpju kontraktā būs gan aizture,
gan divi stiķi un kopā vajadzēs par vienu stiķi mazāk kā pīķu geimā. Lēmums solīt
3NT bija pareizs. Pilns sadalījums:

Izspēle problēmas neradīja, 9 stiķi un 10 IMPi, jo pie otra galda pretinieks
mēģināja vinnēt 4♠. Rezultātā abi segmenti uzvarēti, kopā 42 IMPi pret 23 un fināls
pret Somijas komandu, kura pusfinālā ar 7 IMPiem pārspēja Orakulas.
Fināls sanāca netipiski viegls. Rigainvites.lv, kas visu turnīru spēlēja ar trīs
pāriem, kļūdījās mazāk kā divos pāros spēlējošie somi. Izskatījās, ka somi visu
enerģiju ir izlikuši pusfinālā. Pirmajā segmentā galvenais pārsvars atkal tika iegūts
divos sadalījumos. 27.sadalījumā somi ar 29 vienmērīgiem punktiem un tikai vienu
astoņkāršu mastu nosolīja 6♣, kur pie labvēlīga sadalījuma paņēma 11 stiķus,
zaudējot 11 IMPus (Romanovska ar Lorencu spēlēja banālus 3NT). Daudz vairāk
IMPu tika izspēlēti 3 sadalījumus iepriekš. Turot ♠ KJ7; ♥ 832; ♦ AQ4; ♣ J843, Maija
dzirdēja sekojošu solīšanu: [1♣] – pass – [pass] – 1♦ – [pass]. Ko solīt?
“Robežnieks”. 1NT ir tā kā mazliet par maz, bet 2NT tā kā mazliet par daudz. Ļoti
labs atbalsts partnera mastā un laba kombinācija pīķos kā arī pretinieku (ne) solīšana
11

– galvenie argumenti par labu nedaudz uzstieptam 2NT solījumam, kas turpinājās ar
nākošo uzstiepumu – Mārtiņš ar ♠ A2; ♥ K1076; ♦ KJ532; ♣ 107 invitu pieņēma!
Tagad viss bija somu rokās – vai viņi spēs iegāzt uzstiepto geimu?

N (Romanovska)
pass
2NT

E
pass
pass

S (Lorencs)
1♦
3NT

W
1♣
pass
Visi pass

Pēc ♣ 2 – 7 – A – 3 un ♣ 5 – 4 – Q – 10 Osmo Kiema bija jāatrod gāzošais
ercena gājiens, taču viņš turpināja ar vēl vienu krustu un Romanovska paņēma 9
stiķus.
Segments tika uzvarēts ar 26:7, otrajā segmentā pārsvars tika noturēts un
summā droša uzvara ar 46:29. Baltic Express 2.vieta Consolation turnīrā ļāva Latvijai
pēc 5 gadu pārtraukuma triumfēt Baltijas kausā un atgriezt ceļojošo kausu dzimtenē!
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TILTS - 1. PROBLĒMA
1.problēma, Tavas kārtis: ♠ J9875; ♥ K3; ♦ Q109875; ♣ -, nezonā pret zonu, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
1♥
pass
1♠
pass
2♣
pass
2♥
pass
2NT
pass
?
Solījums
4♦
3♦
5♦
pass

Punkti
10
9
7
3

Eksperti
2
5
2
0

JĀNIS NEIMANIS: „Domāju, ka 3♦ jābūt
naturāliem.”
MAKSIMS KARPOVS: „3♦. Partneris ir
parādījis 15-17 punktus, tagad viņam ir
jāpasē.”

Partneris ir nosolījis divus mastus, no kuriem
Tu izvēlies pirmo. Partneris turpina solīšanu.
Kāpēc? Noteikti viņam ir labas kārtis, taču
nav tik labas, lai solītu reversu, Viņam
noteikti ir aizture kāravos, orientējoši 1-5-34 vai 2-5-2-4 ar 16-18 punktiem. Kā turpināt
solīšanu? Ja partnerim ir singlets pīķos, tad
kāravu geims ir ļoti iespējams, gandrīz
augšējs, bet ja partnerim ir divi pīķi un
lielākā daļa punktu krustos, tad 3♦ varētu būt
šī sadalījuma limits. Daļa ekspertu sola
"pieticīgus" 3♦, BG un Kauko spiež gāzi
grīdā un lec 5♦. Man vislabāk patīk zelta
vidusceļš, ko piedāvā Bruno un Maija – 4♦
stipri invitē un ļauj partnerim novērtēt savas
kārtis: kontroles un kāravu / pīķu skaits viņa
kārtīs, ļaus viņam pieņemt pareizo lēmumu!

UĢIS JANSONS: „3♦. Ja partneris nopasēs, tad
labi, ja nenopasēs, spēlēsim 3NT (uz
IMPiem jāliek geimi!). Ja pretinieks
kontrēs, tad nonesīšu uz 4♦.”

MAIJA ROMANOVSKA: „4♦. Nofiksēju
trumpju mastu kopā ar vēstījumu, ka nav
spēka priekš 3 NT, bet ir gari kāravi un īsa
figūra ercenos.”

BENS-GORANS OLAFSSONS: „5♦. Partnerim
ir 1-5-3-4 un 17 punkti. Mums viegli varētu
būt šlems, bet vienīgais, ko es varu solīt, ir
invitēt ar 4♦, taču man ir ļoti stipras kārtis. Ja
partneris manu 4♠ solījumu saprastu kā daļu
no “Blumera” – super kārtis bez pīķiem – tad
tas ir ekspertsolījums.”

BRUNO RUBENIS: „4♦. Partnerim ir kāravu
aizture un invita spēks. Mums ir izslēgšanās
pīķos.”
Par izslēgšanos pīķos es nebūtu 100% drošs,
bet pārējie Bruno argumenti ir pilnīgi
pietiekami: uz invitu atbildam ar invitu! 

JURIJS HJUPINENS: 3♦. Kvalificēts partneris
šajā situācijā tiks galā un sapratīs, ka nekas
cits kā vēlme vinnēt 3♦ tas nevarētu būt.”
JĀNIS BENDIKS: „3♦. Savas vājās kārtis jau
parādīju.
Vajadzētu
būt
kontrakta
piedāvājumam.”
KAUKO KOISTINENS: „5♦. Partnerim ir 17-19
punkti un 1-5-3-4 vai 2-5-2-4. Vajadzētu būt
tuvu pie vienpadsmit stiķiem kāravu
kontraktā.”

Doma interesanta – 4♠ kā naturāls solījums
ir diezgan apšaubāms – ja mums būtu labi
pīķi, tad 2♥ vietā tiktu solīti 2♠ vai 3♠.
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TILTS - 2. PROBLĒMA
2.problēma, Tavas kārtis: ♠ K; ♥ 10987; ♦ Q106; ♣ K8743, zonā pret nezonu, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
pass
pass
1♦
1♥
1♠*
2♥
3♥
pass
4♣
pass
4♥
pass
?
1♠ = kā izsaucoša kontra, kura noliedz 4+ pīķus.
Solījums
4♠
5NT
6♣
4NT
5♣
5♦

Punkti
10
8
7
5
3
2

Eksperti
5
2
1
1
0
0

Lai atrastu pareizāko solījumu, svarīgi ir
saprast partnera solījumu nozīmi un kurp
viņš mūs aicina. 3♥ parāda, ka viņam ir ļoti
labas kārtis un mēs spēlēsim geimu.
Pagaidām nav zināms, vai spēlēsim 3NT vai
5 minorā. Pagaidām partneris mums norāda,
ka zemāk par geimu neapstāsimies. 4♥ jau ir
nopietns pieteikums šlema prēmijai. Kā
mums turpināt? Situācijās, kad partnerim ir
vairāk svarīgo kāršu un potenciāli vairāk
stiķu, mums vajag kooperēties un sniegt
viņam informāciju. Lielākā daļa ekspertu
turpina ar 4♠ – kontroles solījums, saglabā
iespējas spēlēt gan krustus, gan kāravus, gan
sešus, gan septiņus. Laiks rādīs!!
JURIJS HJUPINENS: „4♠. Pagaidām neredzu
problēmu, un nesaskatu to arī turpmākajā
solīšanā. Virzāmies uz 6♦.”
Uģis atceras sadalījumu (!) un līdz ar to zina
arī pareizo kontraktu (cik negodīgi, jo es pats
to jau esmu aizmirsis! ). Sola 4♠,
argumentējot, ka “vienkārši nosolīšu
kontroles solījumu” un precizē, ka 4♥
saskaņo krustus. Citi eksperti, pirms sola 4♠,
par saskaņoto mastu nerunā. Neimanis kā

parasti komentāros ir skops, Bendiks un
Rubenis savas domas precizē:
JĀNIS BENDIKS: „4♠ kā kontroles solījums.
Es savas kārtis nemaz tik slikti nevērtēju pēc
diviem partnera ercenu kjubidu solījumiem.”
BRUNO RUBENIS: „4♠. Kontroles solījums,
krusti ir saskaņoti un ir izslēgšanās ercenos.”
Kauko un Bens-Gorans atkal sola identiski
un viņiem pietiek ar partnera sniegto
informāciju:
BENS-GORANS OLAFSSONS: „5NT. Izvēlies
minora šlemu. Vajadzētu būt pietiekami.”
KAUKO KOISTINENS: „5NT. Izvēlies šlemu
(minorā). Partnerim ir kaut kas apmēram
4-0-6-3 un stipras kārtis. Septiņi ir augšēji, ja
partnerim ir ♠Axxx, ♥–, ♦AKxxxx, ♣AQx,
bet mums nav instrumentu, lai atrastu šīs
perfektās kārtis.”
MAKSIMS KARPOVS: „6♣. Ticu partnerim,
bet priekš 7♣ man ir pārāk maz drosmes.”
Lūk šeit gribas nepiekrist – ja mums ir pārāk
maz informācijas, lai pieņemtu galīgo
lēmumu, tad kāpēc tik augstu lekt un atņemt
partnerim telpu? Varbūt viņam tieši šoreiz ir
tās perfektās kārtis?
MAIJA ROMANOVSKA: „4NT. Cik dūžu? Ja
trīs, tad pārliecināšos par septiņiem.”
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TILTS - 3. PROBLĒMA
3.problēma, Tavas kārtis: ♠ J107652; ♥ -; ♦ KQJ87; ♣ A6, zonā pret zonu, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
1♥
pass
2NT (FG ar fitu)
?
Solījums
3♥
4♦
3♦
3♠
pass

Punkti
10
8
6
4
2

Eksperti
6
2
1
0
0

Statistika rāda, ka nav bīstami solīt ar asu
sadalījumu un maz punktiem tad, kad
pretinieks ir parādījis spēka pārsvaru un
safitojis mastu. Kopējo stiķu ir daudz, svarīgi
ir atrast mūsu labāko mastu. Nelabvēlīga
zonalitāte
un
pretinieka
pārsvars
informācijas
apmaiņā – viņi
jau
ir
nofiksējuši savu mastu un minimālo spēles
līmeni – nostāda mūs nelabvēlīgā situācijā.
Ko solīt, kā pareizāk parādīt partnerim savas
kārtis? Neviens no ekspertiem neizvēlas solīt
tikai pīķus. Lielākā daļa uzreiz rāda abus
mastus, BG un Jānis Bendiks ekspermentē ar
4♦ solījumu, Uģis taktiski sola tikai 3♦.
Pārējie balso par 3♥ – Michaels, kas parāda
pīķus un vēl vienu mastu, vismaz 5+5+. 4♦,
kas parādītu gan kāravus, gan pīķus, būtu
visprecīzākais solījums, taču partneris to var
saprast kā tikai kāravus rādošu, bloķējošu
solījumu, tāpēc 3♥ tiek novērtēti visaugstāk.
KAUKO KOISTINENS: „3♥. Divu mastu
solījums, kas parāda pīķus un minoru. Biju
tuvu tikai kārava masta solījumam, taču
noslēpt seškāršu pīķi man šķiet slikta doma.”

BRUNO RUBENIS: „3♥. Michaels – parāda
pīķus un minoru.”
MAIJA ROMANOVSKA: „3♥. Parādu divus
mastus. Pagaidām nekas slikts ar 8,5
spēlējošiem stiķiem nedraud – vēlāk jau
redzēs .”
MAKSIMS KARPOVS: „3♥. Neesmu drošs,
varbūt 3♠ ir labāks solījums. Man vajag
atrast atbalstu pīķos.”
JĀNIS BENDIKS: „4♦. Kāravi ar pīķiem, var
būt geims uz abām līnijām, mums var būt
laba aizsardzība.”
BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♦ kā kāravi ar
pīķiem vai 3♥ kā pīķi ar minoru. Atkarīgs no
norunām, es solu 4♦.”
UĢIS JANSONS: „3♦. Pagaidām mierīgi,
parādu partnerim uzbrukumu. Nezinu, kas
notiks tālāk, bet, ja būs iespēja, solīšu 4♠ (uz
4♥).”
Šādai taktikai varētu būt viens liels mīnuss –
partneris domās, ka mums kāravi ir daudz
vairāk kā pīķu un noteikti ne sešinieks, kā
rezultātā varam nokļūt 5♦, kad 4♠ būs daudz
labāks kontrakts...

JURIJS HJUPINENS: „3♥. Solīt tikai
“kvalitatīvos” 3♦ es neesmu gatavs. Mums
var būt augšēji 4♠.”
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TILTS - 4. PROBLĒMA
4.problēma, Tavas kārtis: ♠ KQ; ♥ 2; ♦ AKJ8753; ♣ 942, visi nezonā, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
pass
pass
1♦
pass
1♠
pass
?
Solījums
2♦
3♦
2♣
4♦

Punkti
10
8
2
1

Eksperti
3
5
1
0

Spēlējot
limitētu
atklājumu
nebūtu
problēmas. 1♦-1M-3♦ parasti parāda (13) 1415 figūrpunktus un labu seškāršu mastu.
Daudzi pāri pat precizē, cik kāršu ir/nav
partnera mažorā. Naturālā sistēmā ir
sarežģītāk – atklājumi ir daudz plašāki,
solīšana kļūst nedaudz neprecīzāka. Klasiska
pieeja solīt šādas kārtis ir atkārtot sava masta
solījumu ar lēcienu, ja ir labs seškāršu masts
un 15-17 figūrpunkti. Ir spēlētāji, kas šīs
problēmas
apiet
ar
dažādiem
"surogātsolījumiem" kā, piemēram, Gazilli
2♣ solījums pēc 1M atklājuma un partnera
atbildes 1♠ vai 1NT. Mums pēc 1♦ atklājuma
šādas konvencijas nav. Izvēlēties vienkārsu
2♦ solījumu vai lēkt 3♦ un galvenais – kāpēc
to darīt – tāds bija šīs problēmas analīzes
mērķis. Eksperti, diemžēl, bija skopi savos
komentāros. Ļoti labais kāravu masts un
septītā kārts tajā ir labs arguments 3♦
solījumam
(kurš
mūsdienās
skaita
punktus?!? ), bet kopējā kāršu struktūra
liecina, ka 2♦ solījums ir labāks. Uģa un
BGO argumenti ir labāki par vairākuma
domām, tāpēc 2♦ tiek novērtēts visaugstāk!

UĢIS JANSONS: „Starp diviem un trīs
kāraviem. Kaut kā pretinieks pasē, drīzāk
partnerim ir stipras kārtis. Neviens solījums
man īsti nepatīk, nezinu, drīzāk vienkārši 2♦
un paskatīsimies kas notiks.”
MAKSIMS KARPOVS: „2♦. Solu to, kas man
ir.”
KAUKO KOISTINENS: „3♦. Pārāk labas kārtis
2♦ solījumam.”
BRUNO RUBENIS:
„3♦.
Figūrpunktu
pietrūkst, bet to kompensē masta garums.”
JĀNIS BENDIKS: „3♦. Drusku “underbids”
(varbūt Jānis kļūdījās ar pareizo vārdu, jo
bridžā “underbid” nozīmē solīt zemāk, nekā
ir potenciālais kāršu spēks – būs jāpalūdz
Jānim, lai raksta tikai ar latviešu vārdiem!
), bet pēc partnera pasa liekas adekvāti.”
MAIJA ROMANOVSKA: „2♣. Diez vai daudzi
eksperti tā solīs, bet ♠KQ man neļauj teikt 2♦
un neļauj aizņemt daudz vietas.”
Nu, daudzi eksperti tā nesolīja, minēšu, ka
daudzi lasītāji arī tādu solījumu neapskatīja
. Droši vien Maija apsteidz laiku un drīz
sistemās parādīsies “viltīgie” 2♣ pēc 1♦-1♠
sekvences...

BENS-GORANS OLAFSSONS: „2♦. Kārtis
izskatās labas, bet ir maldinošas. Ja mēs
varam vinnēt geimu, partneris noteikti solīs
vēlreiz. Ja pīķa karalis un dāma būtu dūzis,
es iespējams varētu solīt 3♦.”
16

TILTS - 5. PROBLĒMA
5.problēma, Tavas kārtis: ♠ AJ; ♥ J8; ♦ KQJ853; ♣ AK2, visi nezonā, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
1♦
2♦ (mažori)
kontra
4♥
?
Solījums
4♠
kontra
5♦
5♠
pass
4NT
6♦

Punkti
10
5
5
4
3
2
1

Eksperti
5
1
1
1
1
0
0

Kā interpretēt partnera kontru uz 2♦? Ir divi
iespējamie varianti: partnerim ir atbalsts
kāravos; partnerim ir labas kārtis ar interesi
sodīt pretinieku vai spēlēt geimu. Spēlēt var
dažādi, bet pareizāk ir solīt fitu ar fitu un
nesolīt fitu bez fita. Proti, partnerim ir
iespējas parādīt atbalstu kāravos ar 3♦
solījumu vai pretinieka masta solījumu, bet
ar citām kārtīm (pie tam parasti bez fita) viņš
sāk ar kontru vai citu solījumu. Tātad,
partnerim ir labas kārtis, mums ir super
kārtis – spēlēsim augstu. Kā pareizāk
virzīties uz šlemu vai šlemiku – to lielākā
daļa parāda ar kontroles solījumu: 4♠, ir
kontrole pīķos, labas kārtis un tālejoši mērķi
– kooperējies, partner!

Varbūt viņam ir kas tāds: ♠ xxxx, ♥ x, ♦ Axx,
♣QJxxx – vismaz viņš zinās, ko darīt.”
Partnerim būs grūti iztēloties, ko darīt, taču
pārdomas tas radīs noteikti. Ievērības cienīgi
ir tas, ka Maija un BGO ir gandrīz precīzi
iztēlojušies partnera minimālās kārtis, ar
kurām pietiek šlemikam!
JURIJS HJUPINENS: „4♠. Kontroles solījums,
saskaņojot kāravus. Ērtāk būtu solīt “pass”,
bet tas diemžēl neforsē .”
Pilnīgi pretējās domās ir Jānis Neimanis,
kurš vienīgais sola pass ar sekojošiem
argumentiem:
JĀNIS NEIMANIS: „Pass. Domāju, ka kontra
uz 2♦ rada forsējošu situāciju.”
Izklausās savādi. Jānis, kuram patīk gan
atklāties ar gandrīz visiem desmit punktiem
un solīt kontru uz 2♦ ar vēl mazāk, tagad
visus 4♥ solījumus apsveiks ar kontru – galu
galā tas būs lētāk, kā spēlēt piektajā līmenī.

UĢIS JANSONS: „4♠. Kontroles solījums.”

MAKSIMS KARPOVS: „5♦. Pasēt nevaru,
savukārt kontrēt baidos.”

BRUNO RUBENIS: „Kārtis ir ļoti stipras, no
partnera interesē ercenu kontrole.”

JĀNIS BENDIKS: „Kontra – labas kārtis, lai
partneris izlemj, ko darīt!.”

BENS-GORANS OLAFSSONS: „4♠. Kārtis ir
pārāk labas, lai solītu 5♦. ♦A un ♣QJxxx ar
ercena singletu ir pietiekamas, lai vinnētu
šlemiku.”

KAUKO KOISTINENS: „5♠. Ar skatienu uz
7♦.”
Lūk, tas nu gan ir optimisms!

MAIJA ROMANOVSKA: „4♠. Rādu partnerim,
ka solu 5♦ ar spēku nevis aizsardzībā
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Starp sesijām – intervija ar Maiju Romanovsku
Maija Romanovska – pasaules meistare
un Latvijas bridža reitinga pirmais
numurs savas pārdomas par bridžu,
turnīriem un dzīvi lasītājiem sniedza jau
iepriekšējā “Bridžs Latvijā” numurā.
Šajā numurā lasītājam sniedzam
intervijas otru daļu – par pieredzi, par
jauno klubu, par sistēmām, Riga Invites
un daudz ko citu.
Bridžs Latvijā (BL): Var just, ka sistēmu lietā ir savas modes tendences. Un dažas
sistēmas tiek padarītas par tādu brīnumieroci, piemēram, ka kaut kāda sistēma tika
paņemta no Fantoni – Nunes un uzreiz ar to tika uzvarēts?
Maija Romanovska (MR): Zini, kāpēc viņi uzvarēja? Varbūt, protams, tā arī bija,
bet iedomājies, viņi ņēma 50 lappuses un iemācījās, un izrunāja to visu nezin cik
reižu un turklāt vēl spēlēja – kopumā ieguldīja milzīgu darbu, lai saskaņotu savu
sistēmu un pavadīja daudz laika, vienkārši mācoties bridžu! To varēja izdarīt arī ar
citu sistēmu – rezultāts būtu tas pats!
Runājot par spēles agresivitāti, kas tā tāda ir? Dažiem šķiet, ka tas ir lēcienveidīgs
bridžs, kad jāaizņem vieta solīšanā, bet agresivitāte bieži vien ir solīt 1NT 3NT vietā.
Agresīva spēle ir spēlēt savādāk nekā vairums zālē. Tas nenozīmē ātrāk un augstāk,
bet savādāk. Ir svarīga ticība, ka tavi lēmumi, tava māka un tava dedukcija ir labāka
nekā pārējiem. Tu taču labi saproti, ka spēlējot Precision, ja tavs partneris atklājas ar
1NT, un tu ar 10 punktiem pasē – tad tu spēlē savādāk nekā lielākā daļa un tas ir
agresīvi.
Latvijas bridžistiem tiko bija problēma Facebook grupā par solīšanu ar sadalījumu 84. Nav 100% uzvarošā risinājuma. Pat pats apgalvojums par šāda risinājuma esamību
ir nekompetences rādītājs (atvainojos). Pat tad, ja sadalījumu ievada varbūtību
kalkulatorā, nebūs 100% risinājuma. Jautājums par to, vai ar 7-4 sadalījuma ir labi
noslēpt četrinieku nozīmē to, ka spēlētājam nav pieredzes, jo visi, kas pat nezin
teoriju, saprot, ka 3 kārtis vairāk ir pietiekošs iemesls noslēpt 4-kāršu mastu, jo pie
4-4 fita 7-kāršu masts bieži vien nebūs dzīvotspējīgs. Bet, ja būs situācija, kur ir divi
safitoti masti, tad solīšana ar to nebeigsies! ...un ja beigsies, tad Dievs ar viņu! 
BL: Bet, ja reiz nav vienīgi pareizā risinājuma, tad kā iemācīties pieņemt pareizos
lēmumus? Nav jau algoritma, kā iemācīties viņus pieņemt!
MR: Nav jau tā ideāla pareizā lēmuma, tev ir fakts, ka tu biežāk pieņem pareizos
lēmumus, nevis vienmēr pieņem pareizos, balstoties uz savu pieredzi... un pieredze
saka, ka ar sadalījumu 7-4 par to četrinieku var aizmirst. Uz pieredzi balstīti lēmumi
rodas no tā, ko esi dzirdējis, lasījis, mācījies un bieži pat noglabājis zemapziņā. Bet,
protams, dažreiz lēmumi būs neveiksmīgi (nevis nepareizi) – jo bridžs tomēr ir
varbūtību spēle.
BL: Tagad parunāsim par jautājumiem, kas ir saistīti ar bridža dzīves
organizāciju – un konkrēti Rīgā. Ja mēs skatamies vēsturiski, tad Rīgas Bridža Klubs
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bija nomainījis savu vietu vairākas reizes, bet pēdējās trīs vietas bez Tevis, Maija,
nebūtu izdevušās. Vai nav bijis tas moments, kad gribas tam visam atmest ar roku?
MR: Nu, es jau arī atmetu ar roku un tad kāds cits sāka ar to nepateicīgo darbu
nodarboties....jo man tas bija līdz kaklam, jo tas ir apnicīgi. Bet bez kluba nav bridža,
un ja nav neviena, kas gatavs klubu atvērt, tad bridžs nomirs! Man grūti iztēloties,
ka kāds maniakālā pacietībā ar čemodāniem, ar bridža mātēm, ar bidingboksiem
staigās no vienas kafejnīcas uz otru, kur nebūs vietas, kur to visu nolikt... Kādu brītiņu
tā protams, var pavilkt, bet tiešām maziņu.. Un tagad man ir kārtējais uzdevums, un
ceru, ka man izdosies noslogot telpas ar citiem klientiem līdz brīdim, kad bridžistu
skaits sasniegs kritisko masu, kas var uzturēt klubu.
BL: Kas vēl te varētu notikt?
MR: Gribētos lai notiek viss tas, kas netraucē bridžam! Te var organizēt nelielas
konferences, šaha turnīrus, citas intelektuālās galda spēles. Svarīgi ir nopelnīt tik
daudz, lai vismaz pašiem nav jāpiemaksā. Man patīk, ka jaunās telpas ir centrā, man
liekas, ka cilvēkiem šeit ir ērtāk, un arī tas varētu būt veids, kā nepieciešamo kritisko
masu sasniegt. Protams, LBF dod lielu ieguldījumu finansēs, dotējot skolēnu un
studentu dalību turnīros un treniņos. Un kluba uzturēšana būtu pavisam neiespējama,
ja lielāko daļu oficiālo LBF turnīru organizētu citās konferenču zālēs.
BL: Kas būtu tiešām jāizdara, lai, piemēram, kā uz Jeruzalemas kluba turnīru, ja tu
gribi pieteikties uz to iepriekšējā vakarā, ir jau par vēlu?
MR: Jāsasniedz kritiskā masa! Ir jāveic bridža pārdošanas darbs, mārketings,
reklāma. Jānoīrē kāds Stendzenieks un jādod uzdevums – re, tev 2 gadi, un viņš savu
darbu izdarīs. Viņam tikai jāsamaksā un mums jānodrošina iespējas spēlēt. Es
nedomāju, ka Latvijā ir iemesli, kāpēc mums vajadzētu būt mazāk spēlētāju kā
Stokholmā vai Stanbulā. Tā kā šis ir lēts sporta veids, vajadzētu būt vairāk spēlētāju.
Bet kādam tas darbs jāizdara, es to nedaru.

Maija ar komandas biedriem no Rigainvites.lv – 1.vieta Baltijas kausā Helsinkos!
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BL: Vēl bišķiņ varbūt par Tavas spēlēšanas vēsturi. No turnīru ierakstiem var redzēt,
ka ir spēlēts daudz un ar pietiekoši stipriem spēlētājiem, ne tikai no Latvijas, un
Krievijas, bet arī no Zviedrijas, Polijas, Somijas.. Kas ir tā pievienotā vērtība no tā?
MR: Visiem vajadzētu saprast, ka Latvijas bridžistu domāšanas veids nav vienīgais
iespējamais. Ka domāšanas veidi var būt absolūti atšķirīgi – un neviens nav stulbs, un
tos iepazīstot, personīgās domāšanas iespējas kļūst lielākas Mēs esam pārāk
pārliecināti, ka tā kā domājam mēs, ir pareizi – tas ir aprobežots pieņēmums.
BL: Ja salīdzina, kam mēs esam vairāk līdzīgi? Un kā tu domā, vai mums ir sava
bridža skola?
MR: Līdzīgāki Polijai, Krievijai, un salīdzinoši pēdēja laikā – Skandināvijai. Ir
literatūra, internets, kontakti. Bet tiklīdz tu esi Francijā, Itālijā, ASV – tur domā
savādāk. Kas attiecas uz Latviju – nekādas skolas mums nav – varbūt tikai dažas
nacionālās īpatnības, ko radījis Gonca Inc Bruštunovs un Suhorukovs
BL: Vai mūsdienās internets ir bridža klubu draugs vai ienaidnieks?
MR: Draugs, protams. Internets dod gan informāciju gan komunikācijas
iespējas – galvenās lietas bridža attīstībai!
BL: Un slinkumu atnākt uz klubu.
MR: Jā, internets visu pasauli pataisījis par tādu, ka tusiņi reālā dzīvē paliek mazāki
un visi sēž virtuālā pasaulē. Bet bez interneta bridža attīstība nenotiktu tik strauji.
Par attīstību liecina pastāvīgi augošais bridža festivālu skaits un dalībvalstu skaits
EBL un WBF.
BL: Tik tikko notika kardinālas izmaiņas bridža organizācijas vadībā. Un ko mēs
tagad sagaidām no tā visa?
MR: Tas man ļoti nepatīk. Es kādu brīdi neskandalēju, un tagad izskatās, ka būs tāda
iespēja, jo man tas viss totāli nepatīk. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka spēlētājiem un
administrātoriem ir jābūt nodalītiem un varai jābūt vēlētas administrācijas rokās. Es
esmu pārliecināta, ka jaunā valde var izdarīt savu labo darbu, bet tagad vienmēr
kādam bridžistam būs iespēja pārmest personīgo ieinteresētību – parasti tas rada
konfliktus. Bet fakts ir tāds, ka mums ir objektīvi iemesli, kāpēc tā noticis – resursu
maz.
BL: Mēs redzam, ka daudz darba pēdējā laikā notiek ar jauniešiem. Cik daudz
atsaucības, cik daudz perspektīvas ir šai lietai? Cik ir tās enerģijas turpināt to visu?
MR: Nu, tik cik Kārlim ir, tik ir, droši vien! Viena lieta ir, ja es, Brunis vai vēl kāds
kādreiz uzspēlē ar jauniešiem un pastāsta kaut ko – mums tas patīk un viņiem varētu
noderēt. Bet strādāt ikdienā, regulāri vadīt nodarbības – tas taču ir kā darbs, bet tev
par to nemaksā neko vai maksā ļoti maz...Jārada bridža skolotāju institūcija, kur
treneriem un skolotājiem maksās naudu par jauniešu trenēšanu. Pašlaik jauniešu
bridžā tiek ieguldīta gan nauda, gan darbs daudz vairāk nekā pirms 6 gadiem Bet tā
jau vairāk ir kādu cilvēku vēlme to darīt, bet ja viņas nebūs, tad... Mums ir paveicies,
ka ir Kārlis, kurš to tagad dara.
BL: Bet varbūt tomēr ir progress, jo izklausās ļoti bēdīgi, bet gribas pabeigt ar kaut
ko skaistu!
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MR: Skaistu? Nu, mēs principā esam unikāla valsts, jo pie mūsu spēlētāju
daudzuma, mums ir pašiem savi klubi, mums ir labi rezultāti Eiropas un pasaules
līmenī, mums ir modernas sistēmas, labs aprīkojums, labi starptautiski turnīri, mums
ir pārstāvis Eiropas Līgas komisijā, mēs gatavojamies organizēt Eiropas Junioru
Čempionātu. Principā, mēs tuvojamies tam, lai skaitītos attīstīta bridža valsts, bet ar
neadekvati mazu spēlētāju skaitu. Vajag tikai ieinteresēt jaunus spēlētājus – tas
neizbēgami notiks, jo rezultāti arī rada masveidību, ne tikai masveidība rezultātus.
Gan jau kvalitāte radīs kvantitāti.
BL: Runājot par mūsu starptautiskajiem turnīriem, protams, ir jāpiemin Riga Invites,
kura galvenā organizatore esi Tu! Kā radās ideja?
MR: Rīgai ir nepieciešams turnīrs. Agrāk vēl vairāk bija pieņemts tā, ka tev draugi
piezvana, uzaicina uz turnīru, uzaicina dzīvot pie sevis, vēl kaut kā atvieglo tev
ceļošanu. Draugiem nepieciešams atdarīt ar ko līdzīgu. Tas bija iemesls, kāpēc es
nolēmu organizēt šo turnīru. Kaut kā bija beigušies padomju laika turnīri – Jūrmala,
Ronīši, Cēsis. Vajadzēja kādu vietu, lai tu varētu pateikt saviem draugiem – nu,
atbrauciet tagad pie manis. Svarīgi turnīru katru gadu organizēt labāk – mums ir viens
no skaistākajiem un labāk organizētajiem man zināmajiem festivāliem.
BL: Tas, ka šis turnīrs kļuva lielāks par citu ilggadēji lielāko Baltijas
turnīru – Tallinnas Festivālu - tas ir tāds kā sev "Pa spalvai?"
MR: Protams! Mums visiem, kas organizē, tas ir "pa spalvai".
BL: Varbūt beigās kādu novēlējumu mūsu žurnālam?
MR: O! Es tā apbrīnoju pacietību šādu žurnālu rakstīt, šīs intervijas un uzdevumi un
ekperti... – milzīgs darbs! Novēlu žurnālam kļūt starptautiski atpazīstamam un
tulkotam daudzās valodās!

Latvijas Bridža federācijas dibināšanas kongresā
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Padomi iesācējiem – biežāk sastopamie pārkāpumi.
Bridžā, kā jebkurā kāršu spēlē, ir savi likumi un
noteikumi. Tie visi ir apkopoti Bridža kodeksā, un daļu no
tiem mēs iepazinām iepriekšējos “Bridžs Latvijā”
numuros. Šajā un nākamajos numuros mēs apskatīsim
biežāk sastopamos pārkāpumus, kas nejauši vai tīši
atgadās pie bridža galda. Kā praktiski rīkoties situācijās,
kad ir noticis pārkāpums, kādas ir manas tiesības un kā tās
labāk izmantot, ja es esmu izspēlētājs un pretinieks ir
izdarījis pirmo gājienu ārpus kārtas? Par to šajā rakstā.
Tu esi izspēlētājs, bet tavs oponents pa labi pēkšņi ir izdarījis pirmo
izgājienu. Jūs visi zināt, kas jādara – sauciet uzreiz tiesnesi!
Tev ir 5 opcijas
Kad notiekt kaut kādi pārkāpumi, parasti nākamajam spēlētājam ir tiesības
pieņemt pārkāpumu. Gadījums, kad pirmais gājiens tiek izdarīts no nepareizās rokas,
nav izņēmums. Tu kā izspēlētājs vari akceptēt šo gājienu. Šajā gadījumā ir sekojošas
iespējas:
1.
2.

Tu vari nolikt savas kārtis galdā, kļūstot par „galdu”, un ļaut spēlēt savam
partnerim.
Tu vari likt savam partnerim izlikt savas kārtis galdā un izspēlēt
kontraktu pats. (Pirmais stiķis tiks izspēlets caur Tavu slēgto roku).

Otra opcija ir nepieņemt gājienu un pieprasīt to izdarīt no pareizās rokas.
Kārts, ar kuru tika izdarīts nepareizs gājiens kļūst par lielo soda kārti, un Tev ir trīs
iespējas:
1.

2.

3.

Tu vari ļaut kreisajam oponentam iziet ar jebkuru kārti. Šajā gadījumā
labējā oponenta pāragri nospēlētu kārti kā lielā soda kārts ir jānospēlē
pirmajā iespējamajā stiķī.
Tu vari pieprasīt, lai kreisais oponents iziet tajā pašā mastā, kurā notika
nepareizais izgājiens. Šajā gadījumā labējais oponents var pacelt pāragri
nospēlēto kārti un ielikt to pie pārējām kārtīm. Nekādi citi sodi vairs
netiek piemēroti.
Tu vari aizliegt gājienu mastā, kurā notika nepareizais izgājiens. Šajā
gadījumā labējais oponents var pacelt pāragri nospēlēto kārti un ielikt to
pie pārējām kārtīm. Aizliegums iet šajā mastā paliek spēkā visu laiku,
kamēr kreisais oponents ir pie gājiena. Nekādi citi sodi netiek piemēroti.
Kuru iespēju izvēlēties?

Visos gadījumos, kad vienam no spēlētājiem ir tiesības lemt par dazadu
iespēju piemērošanu pēc pārkāpuma, tam jānotiek bez jebkādas palīdzības no
partnera. Nav pareizas atbildes par iespēju izvēli, bet tomēr ir vairāki apsvērumi.
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Ko nozīmē pirmais izgājiens? Vai šī kārts ir lielāka no rindas? Vai
tā varētu būt ceturtā no augšas? Vai ir iespējams, ka šī kārts ir
lielākā no dubleta vai pat ir singlets?

Izmantojiet informāciju, kuru saņēmāt no pirmā izgājiens, atbildot uz šiem
jautājumiem.

Ko pēc solīšanas Tu zini par partnera kārtīm? Vai viņas ir stipras
kārtis? Kuros mastos viņam ir spēks? Vai viņam ir iespējamas t.s.
„dakšas” (AQ, KJ)?
Piemēram, partneris atklājās ar 1NT. Tu zini, ka viņs kārtis ir stiprākas par
Tavējām un viņam ļoti iespējams ir AQ un KJ kombinācijas. Ja pirmais izgājiens tika
izdarīts mastā ar ceturto no augšas vai arī nozīmē dubletu, pieņem šo gājienu. Tāpat
ļauj partnerim izspēlēt kontraktu, ja Tava roka bija pilnībā aprakstīta solīšanā. Ja Tavā
rokā ir solīšanā nepārādītas vērtības, tad labāk pieņem gājienu, bet izspēlē pats.


Vai gājiens ir izdarīts Tavā vājākajā mastā? Vai šī kārts tiek spēlēta
stiprākā mastā?

Piemēram, Tu turi ♣86, bet pirmais gājiens ir ar krusta dāmu. Krusti nav
Tavs labākais masts! Ļoti iespējams, Tev jāpieprasa gājiens no pareizās rokas un
jāaizliedz gājiens šajā mastā. Cits piemērs – Tavā rokā ir ♣AQ, bet pirmais izgājiens
ir ♣9, kas izskatās pēc lielākās kārtis, un nozīmē, ka krusta kungs ir aiz impasa. Ļoti
iespējams, ka Tev ir labāk pieprasīt gājienu krustos no pareizā oponenta. Tā varētu
būt Tava vienīgā iespēja dabūt 2 stiķus krustos.
Vēl padomi...





Tev ir tiesības uzprasīt oponentiem, vai Tev ir pirmais gājiens.
Tev ir tiesības uzdot jautājumus par solīšanu, pirms Tu esi izdarījis
pirmo gājienu, bet tiklīdz Tava kārts ir uz galda, atklāta vai nē, Tu
vairs nevari uzdot jautājumus līdz Tavam nākamajam gājienam.
Ja pirmais gājiens jāizdara Tavam partnerim, Tu nedrīksti uzdot
jautājumus līdz brīdim, kad partneris izdara gājienu vai sagatavo
kārti ar seju uz leju.
Sākumā izdari gājienu, tikai tad ieraksti kontraktu savā lapiņā vai
blociņā. Tas ieekonomēs daudz laika!
Pirmais gājiens: Pats svarīgākais padoms

Vienmēr izdari savu gājienu ar kārti ar seju uz leju. Daudzi aizmirst par šo
vērtīgo lietu. Kārtis ar seju uz lejā var tikt paņemta atpakaļ bez jebkādiem sodiem,
kad visi kliegs: „Tagad nav Tavs gājiens”!
Un atceries galveno – kad notiek jebkurš pārkāpums, vai Tev ir jautājums
par savām tiesībām vai pienākumiem, sauc turnīra tiesnesi!
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Jauniešu stūrītis – Baltijas kauss junioriem
2015.gada Baltijas kauss norisinājās Somijas
galvaspilsētā Helsinkos. Paralēli Open un sieviešu sacensībām
junioru komandu turnīrā piedalījās sešas komandas: Somijas
U25, Somijas U20, Igaunijas U25, Igaunijas U20 un divas
Latvijas komandas – Latviju U25 pārstāvēja Jānis Cīmiņš, Leo
Vegners, Nauris Pelsis un izlases debitants Gatis Priedītis.
Latvijas U20 sastāvā spēlēja Jānis Ilziņš, Gints Dreimanis,
Viktors Iļdeikins un divi izlases debitanti – Dāvis Eisaks un
Atis Čače.
Turnīra formula ir vienkārša – katra komanda pret katru nospēlē vienu 18
sadalījumu maču. Puslaikā komandas salīdzina rezultātu, standarta 20:0 skala. Pirms
pēdējās kārtas trīs komandas: Latvijas U25, Latvijas U20 un Somijas U25 saglabāja
reālas iespējas izcīnīt kausu. Somijas U25 bija vadībā, bet pēdējā kārtā tā sacentās ar
Latvijas U20 komandu. Uzvara ar 16 VP ļautu latviešiem apsteigt somus un uzvarēt
turnīrā. Pēc pirmajiem 9 sadalījumiem mūsu komanda bija vadibā ar 8 IMPiem.
Otrajā segmentā somi pieļāva mazāk kļūdu un izšķirošajos sadalījumos bija par
mums veiksmīgāki. Tipisks gadījums ir otrā segmenta 17.sadalījums. Viktors, turot
♠ 6, ♥ J108543, ♦ AQ987, ♣ K atklājās ar 1♥, pēc mana 1♠ solījuma un pretinieka
kontras nosolīja kāravus un vēlāk vēl pacīnījās ar 3♥ solījumu (es nosolīju 2♥ pēc
2♦). Pretinieks, turot 19 vienmērīgus punktus, domāja, ka par viņu ņirgājas, un
nokontrēja gala kontraktu, kuru iegāzt nevarēja. Ierēķinātais pluss diemžēl
atspoguļojās 2 IMPu zaudējumā, jo pie otra galda somi bija vēl agresīvāki – 4♥ Gints
ar Ati iekontrēja, bet diemžēl pēc pīķa uzbrukuma kontraktu iegāzt vairs nevarēja.
Pilns sadalījums nākamajā lappusē:

V.Iļdeikins, L.Vegners, J.Ilziņš, J.Cīmiņš, D.Eisaks, N.Pelsis, A.Čače, G.Priedītis, G.Dreimanis
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Tikmēr Latvijas U25 izlase, kura pēdējā mača pirmo segmentu ar 15
IMPiem zaudēja Igaunijas U25 komandai, svarīgākajā brīdī spēja saņemties un otrajā
segmentā pārspēt igauņus ar 28 IMPiem, kas rezultātā deva uzvaru ar 13,34 VP un
otro vietu turnīrā.
Sacensības bija ļoti laba pieredze, it īpaši izlases debitantiem, kas pirmo
reizi uzvilka Latvijas izlases kreklu un atgriezās mājās ar godalgām!

Latvijas Tūres 5.posms
26.septembris, Rīgas Skolēnu pils (Kr.Barona 99), sākums 10.00
2 sesijas uz Min/Max, nolikums un reģistrācija www.bridge.lv

Latvijas komandu kauss bridžā, 3.posms
27.septembris, Rīgas Skolēnu pils (Kr.Barona 99), sākums 10.00
8 mači pa 6 sadalījumiem, nolikums un reģistrācija www.bridge.lv
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Titānu cīņas
2015.gada Titānu cīņu pusfināls turpinās ar vēl divu
jauniešu pāru dueli. Gints Dreimanis un Mārtiņš Balodis, kas
šogad pārstāvēs Latvijas U20 izlasi Eiropas čempionātā
Norvēģijā, sacenšas pret bijušo Latvijas U20 izlases spēlētāju
Aleksi Zālīti un viņa partneri Joannu Piibor. Aleksis pagājušā
gada rudenī pārcēlās uz Tartu, studē vietējā universitātē un ir
izcīnījis savu vietu Igaunijas U25 izlasē. Pārī ar Joannu
veiksmīgi spēlējis gan Druvas Dūzī, gan šogad Somijas
Midsummer jauniešu sacensības, kurās palika 2.vietā.
Aleksis ar Joannu spēlē naturāla tipa sistēmu, 1♣ tiek atklāts no dubleta un
pēc tā tiek izmantoti transfēri, 1♦ parasti apsola 5+ kāravus (četri tikai tad, ja ir
adalījums 4441 ar melnu singletu), 1NT=14-16, otrā līmeņa atklājumi ir vai nu vāji,
vai stipri. Vairākās vietās izmanto Gazilli un dažādus transfērus, bet neizmanto
jautājumu par dūžiem – tā vietā pielieto konvenciju Turbo.
Mārtiņš un Gints spēlē modificētu “latviešu” Precision – 1♣ no 16 punktiem
jebkādā sadalījumā, 1♦ nevienmērīgā sadalījumā no 4 kārtīm, 2♦ ir vājš mažors,
savukārt 2♥ un 2♠ tiek solīti ar 11-13 punktiem un sešinieku. Vienpusējā un divpusējā
solīšanā tiek plaši izmantoti transfēri, tostarp unikāli 4-kāršu transfēri pēc 1NT un 2♣
atklājumiem. Viņi paši šo sistēmu sauc par “Kaķīša dzirnaviņām”, jo tā spēj samalt
miltos gan pretiniekus, gan uzticību partnerim.

Titānu cīņas South kārtis (North kārtis ir dotas 10. lapas pusē).
Nr, dalītājs, zonā, Min/Max
1, Dala N, zonā -,
E iesola 1♠, W fito
2, Dala E, NS zonā,
3, Dalītājs S, EW zonā,
4, Dala W, Visi zonā,
5, Dala N, NS zonā
6, Dala E, EW zonā,
E atklāj 1♣, W sola 1♦ (erceni), E sola
2♣, ja var
7, Dala S, zonā visi,
W iesola ercenus, E fito
8, Dala W, Visi nezonā,
W atklāj 2♦ (abi mažori), E sola 3♠

South
♠ KQ96, ♥ 107, ♦ KJ10872, ♣ Q
♠ Q53, ♥ A7, ♦ KJ1062, ♣ A53
♠ AKQ10753, ♥ 1096, ♦ QJ, ♣ K
♠ J875, ♥ A10, ♦ A107, ♣ A753
♠ AQ3, ♥ 7, ♦ 108765, ♣ K973
♠ AK8, ♥ A762, ♦ K982, ♣ 32
♠ A86, ♥ Q96, ♦ 82, ♣ KQJ54
♠ AK, ♥ J93, ♦ KQ93, ♣ AKJ5
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Nr.1

Balodis & Dreimanis 0
Zālītis & Piibor 0

Dala N, zonā –
N kārtis: ♠ 72, ♥ AJ876, ♦ 6, ♣ AQJ32
S kārtis: ♠ K9843, ♥ 4, ♦ K8542, ♣ K9
Balodis
1♥
2♣
3♣

Dreimanis
1♠
2♠

Zālītis
1♥
2♣
2♥
3♣

Piibor
1♠
2♦
2♠

Abi pāri sāka vienādi, taču 2♣ nozīmes bija
dažādas: Balodim tas bija naturāls solījums,
Zālītim Gazilli. Piibor turpināja ar pozitīvu
releju un pēc 2♥ atbildes (minimums, erceni
un krusti) mēģināja apstāties 2♠, Aleksis to
uztvēra kā invitējošu solījumu un atkārtoja
savu pieckāršu mastu.
Dreimanim problēma bija jārisina uzreiz. Arī
šoreiz partneris 2♠ pārveda uz 3♣. Pāru
turnīrā pass ar maz punktiem, misfitiem un
potenciālu sitienu liekas vispiemērotākais.
BL (Bridžs Latvijā) ieteicamā solīšana: 1♥1♠-2♣-2♠. Šeit nav laba solījuma. Pasēt
nevar, 2♦ ir ceturtais masts, tāpēc nākas
riskēt ar 2♠ solījumu.
Punkti: 2♣=10, 2♠=8, 3♣=5, 2NT=4, 3♠=2,
3NT=1.

Nr.2

Balodis & Dreimanis 5
Zālītis & Piibor 5

Dala E, zonā NS
N kārtis: ♠ AJ10, ♥ K9864, ♦ AQ7, ♣ A6
S kārtis: ♠ KQ65, ♥ J1053, ♦ K1094, ♣ 8
Balodis
kontra
3♥
4♦
4♠
5♦
6♥
Zālītis
1♥
3NT

East Dreimanis
pass
pass
pass
2♠
pass
4♣
pass
4♥
pass
5♣
pass
5♥
Visi P
East
pass
pass
pass

West
1♣
pass
pass
pass
pass
pass

Piibor
pass
2♥
4♥

West
1♣
pass
Visi P

Balodis sāka ar kontru, turpināja ar naturālu
un spēcīgu 3♥ solījumu un burtiski uzlidoja
šlemikā, uzzinot, ka partnerim ir fits, krusta
kontrole un viens dūzis, bet iztrūkst ercena
dāma.
Aleksis sāka ar vienu ercenu, Joanna viņu
atbalstīja ar diviem. Solījums 1♥ ar 18
punktiem un vienmērīgu sadalījumu,
manuprāt, ir par vāju. Nav bīstamības, ka
pretinieks pēkšņi varētu kaut kur augstu solīt
un mēs nepaspēsim parādīt savas kārtis.
Piibor 2♥ ir ļoti nepietiekams solījums, bet
par laimi šoreiz Aleksim bija rezerves.
BL ieteicamā solīšana: pass-[1♣]-kontra-2♣3♥-4♣-4♦-4♥........6♥. South spēlētājam ir
jāsāk ar 2♣ kjubidu – labākas kārtis pēc pasa
ir grūti iztēloties. Vai un kā nokļūt šlemikā –
sarežģīti. Tagad spēlētāji zinās, ka ir 9 kāršu
trumpja masts un stiprā roka ir pēc atklājēja.
Punkti: 6♥=10, 5♥=6, 3NT=2, 3♥=1.
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Nr.3

Balodis & Dreimanis 15
Zālītis & Piibor 11

Dala S, zonā EW
N kārtis: ♠ 108; ♥ KJ106; ♦ A63; ♣ J1097
S kārtis: ♠ A54; ♥ A; ♦ 75; ♣ AKQ8432
Balodis
1♠
3♣
3NT
4♦
5♣

Dreimanis
1♣
2♣
3♥
4♣
4♥

Zālītis
1♦
2♠
4♣
5♦
6♣

Piibor
1♣
2♦
3♣
4♥
5♠

Stiprā krusta atklājums, pozitīva atbilde, kas
parāda vienmērīgas kārtis, un pāris naturāli
solījumi saskaņoja trumpja mastu. 3♥ bija
īsums un pēc 3NT solījuma Gintam
vajadzēja vai nu pasēt, kas būtu mazliet par
gļēmu, vai turpināt ar 6♣ solījumu pēc tam,
kad partneris ir parādījis kārava kontroli.
Alekša 1♦ bija erceni, savukārt 2♦ bija
daudznozīmīgs solījums. 3♣ precizēja kārtis
– 6+ krusti un reversa spēks. Aleksis
saskaņoja krustus, parādīja nepāra skaitu
dūžu un nepieņēma lielā šlema invitu. Ļoti
precīzi, Turbo strādā!
BL ieteicamā solīšana: Grūti kaut ko ieteikt,
jo mūsu klaji naturālajā sistēmā precīzi
nosolīt šādus sadalījumus ir problēmas...

Nr.4

Balodis & Dreimanis 18
Zālītis & Piibor 21

Dala W, zonā visi
N kārtis: ♠ KJ1053, ♥ 4, ♦ AQJ9, ♣ KQ6
S kārtis: ♠ 4, ♥ Q965, ♦ K7, ♣ J97432
Balodis
1♣
2♠
3♣
Zālītis
1♠
kontra
3♥
4♣

East
2♥
pass
pass
East
2♥
pass
pass
pass

Dreimanis
pass
2NT
3NT
Piibor
pass
3♣
3NT
5♣

West
pass
pass
pass
Visi P
West
pass
pass
pass
pass
Visi P

Balodis ar Dreimani nesapratās. Pārāk daudz
transfēru un konvencionālu solījumu sistēmā
noveda pie tā, ka Mārtiņš 2NT uzskatīja par
Lebensohl, savukārt Gints solīja naturāli un
vēlreiz riskēja pēc tam, kad izdzirdēja 3♣
solījumu.
Aleksis sāka naturāli, izsaucās un turpināja ar
jautājumu par aizturi. 4♣ parādīja labas kārtis
ar krustu fitu un tikai 5♣ spēja viņu atdzesēt!
Ar Joannas kārtīm vajadzētu būt sešos, jo
izskatās, ka partnerim ir ♠AKxxx, ♥x, ♦Axx,
♣AKxx.
BL ieteicamā solīšana: 1♠-[2♥]-pass-kontra3♣-pass.
Punkti: 3♣=10, 4♣=9, [2♥X]=6, [2♥]=5, 2♠=3,
2NT/5♣=2, 3♦=1.

Punkti: 6♣=10, 5NT=6, 5♣=3, 6NT=2.
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Nr.5

Balodis & Dreimanis 18
Zālītis & Piibor 23

Dala N, zonā NS
N kārtis: ♠ A93; ♥ K765; ♦ AKQ3; ♣ J2
S kārtis: ♠ KQJ5; ♥ A; ♦ J10982; ♣ A83
Balodis
1♣
2♥
3♦
3♠
4♥
6♦

Dreimanis
2♦
2♠
3♥
4♣
5♣

Zālītis
1♣
1NT
3♦
3♠
4♥
5♣

Piibor
1♥
3♣
3♥
4♣
4♠
6NT

Mārtiņš atklājās ar stipro krustu, uzzināja, ka
partnerim ir 5♦, 4♠ un īsums ercenos, divi
dūži bez trumpja dāmas un pāris nonāca
piezemētos 6♦. Baloža izvēlētā solīšanas
taktika neattaisnojās, jo Ginta ♠KQJ palika
neparādīts...
Piibor 1♥ un 3♣ solījumi bija transfēri.
Aleksis parādīja 17-19 vienmērīgas kārtis,
saskaņoja kāravus, vairākas reizes nosolīja
kontroles un parādīja nepāra skaitu dūžu.
6NT izskatās slinki – starp 5♣ un 6NT vēl ir
vietiņa, lai uzzinātu par ♦Q.
BL ieteicamā solīšana: 1NT-2♣-2♥-3♦-4♦4NT-5♦ (0-3) – 5♥-6♣ (♦Q un 1K) – 7♦. Stiķi
skaitās!
Punkti: 7♦=10,
geims=1.

6NT=7,

6♠=6,

Nr.6

Balodis & Dreimanis 23
Zālītis & Piibor 30

Dala E, zonā EW
N kārtis: ♠ KQJ1076, ♥ J986, ♦ K, ♣ K9
S kārtis: ♠ A543, ♥ AK102, ♦ 6, ♣ A865
Balodis
4♠
5♣
6♣
6♠

East Dreimanis
pass
1NT
pass
4NT
pass
5♦
pass
6♥
Visi P

Zālītis
kontra
4NT

East Piibor
pass
1♣
pass
4♥
Visi P

West
4♦
pass
pass
pass

West
4♦
pass

Dreimanis eksperimentēja. Vispirms atklājās
ar 1NT (principā atbilst punktu diapazonam un
pieļaujamajam
4-4-1-4
sadalījumam),
turpināja ar sarežģītu 4NT solījumu – kā labu
pacēlumu jeb invitu uz pīķa šlemu. Manuprāt,
5♦ būtu labāks risinājums no Ginta puses. Lai
nu kā, nedaudz ae mokān, bet labs šlemiks tika
sasniegts.
Aleksis sāka ar izsaucošu kontru un turpināja
ar 4NT. Arī šoreiz tas tika solīts kā invits, bet,
diemžēl, Joanna to pārprata...
BL ieteicamā solīšana: 1♣-[4♦]-4♠-5♦......6♠.
Kā novērtēt kārtis pēc South invita? Iz daudz
stiķu, labs trumpju masts un ♣K nosedz krusta
mastu. Šlema invits ir jāpieņem!
Punkti: 6♠=10, 6♥=8, 5♠=5, 5♥=4, [4♦x]=1.

6♦=5,
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Nr.7

Balodis & Dreimanis 33
Zālītis & Piibor 30

Nr.8

Dala S, zonā visi
N kārtis: ♠ J96; ♥ A109; ♦ Q72; ♣ AQJ5
S kārtis: ♠ K742; ♥ J8432; ♦ K843; ♣ Balodis
1NT
2♥
3♣
3♥

Dreimanis
pass
2♦
2♠
3♦
3NT

Zālītis
1♣
1♥

Piibor
pass
1♦

Gints nopasēja, iedeva transfēru uz erceniem
(varēja būt tikai četrinieks) un parādīja četrus
pīķus. Tas jau likās optimistiski, bet
turpinājums sekoja – pēc partnera 3♣, kas
parādīja maksimālas kārtis, bet bez fita
pīķos, Gints uzlika geimu. Sistēma strādā,
tikai Miltonu pietrūkst.
Aleksis pieņēma lēmumu atklāties ar 1♣,
kaut gan 1NT ir robežās 14-16. Lēmums
izrādījās uzvarošs – pāra stils ir agresīvi
atklāties un pēc partnera pasa geims liekas
mazvarbūtisks.
BL ieteicamā solīšana: pass-1♣-1♥-1NT-2♦2♥.

Balodis & Dreimanis 33
Zālītis & Piibor 40

Dala W, zonā N kārtis: ♠ K74, ♥ 842, ♦ Q106, ♣ J864
S kārtis: ♠ 8, ♥ AK53, ♦ AKJ85, ♣ K73
Balodis
pass
2NT
3NT

East Dreimanis
2♠
kontra
pass
3♦
Visi P

West
pass
pass
pass

Zālītis
pass
2NT

East
2♠
pass

West
pass
pass
Visi P

Piibor
kontra
3NT

Beidzot identiska solīšana! Baloža 2NT bija
sākums Lebensohl konvencijai – vājas kārtis
ar jaunāku mastu vai labas kārtis ar
četrinieku otrā mažorā. Ginta 3♦ bija stiprs
solījums, un Mārtiņš uzlika geimu.
Alekša 2NT uzreiz bija naturāls solījums un
3NT pēc tāda sākuma ir likumsakarīgs
turpinājums.
BL ieteicamā solīšana: pass-[2♠]-kontra2NT(Lebensohl)-3♦-pass. Mačā varētu riskēt
ar 3NT solījumu.
Punkti: 2NT(N)=10, 3♦=8, 3NT=5, 3♣/♥=4,
4♦=3, 4♣/♥/2♠=1.

Punkti: 2♥=10, 1NT=6, 3♥=4, 2♦/♠=2.
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Ja novērtē solīšanu labos, normālos un sliktos sadalījumos, tad Aleksim un
Joannai labo bija vairāk un slikto bija mazāk. Viņu vienpusējās solīšanas sistēma ir
atstrādāta, bet Mārtiņam ar Gintu jāpiestrādā gan pie dzirnakmeņu pieslīpēšanas, gan
kāršu novērtēšanas. Aleksis ar Joannu bija labāki, uzvara ar 45:38 un iekļūšana šī
gada Titānu cīņu finālā, kur viņus jau gaida Jānis Cīmiņš ar Gintu Freimani.
Vasaras sadalījumus meklē 10. un 26.lappusē, nosoli tās ar savu partneri un
salīdzini nākamajā numurā!

„Tilta” Rudens problēmas
1.problēma, Tavas kārtis: ♠ J5; ♥ 82; ♦ KJ865; ♣ K1065, visi zonā, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
2♥ (bloks)
pass
4♥
kontra
pass
?
2.problēma, Tavas kārtis: ♠ 9532; ♥ 107; ♦ A62; ♣ AJ108, nezonā pret zonu, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
pass
pass
1♦
1♠
2♣*
2♥
pass
pass
?
Vai piekrīti 2♣ solījumam (ja nē, ko Tu solītu?). Ko soli tagad?
3.problēma, Tavas kārtis: ♠ K9; ♥ A6532; ♦ KQ10982; ♣ -, visi nezonā, Min-Max
Partneris
RHO
Tu
LHO
pass
2♠ (bloks)
3♣
?
4.problēma, Tavas kārtis: ♠ -; ♥ J98; ♦ Q109842; ♣ A873, visi zonā, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
1NT
2♣ (abi mažori)
2♦ (nat, NF)
4♠
pass
pass
?
5.problēma, Tavas kārtis: ♠ -; ♥ KJ85; ♦ 93; ♣ AKQ8764, zonā pret nezonu, IMPi
Partneris
RHO
Tu
LHO
pass
1♦
2♣
2♠ (nat, F1)
pass
3♣ (nepastiprina
?
kārtis)
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Turnīra programma

Diena
19.08.15.

Laiks
18:00

Programma
Uzaicināto pāru turnīrs (4x7 sadalījumi)

20.08.15.

11:00

Komandu turnīrs (1-3 Kārta)

20.08.15.

18:00

Komandu turnīrs (4-6 Kārta)

21.08.15.

11:00

Komandu turnīrs (7-9 Kārta)

21.08.15.

18:00

Komandu turnīrs (Pusfināls un fināls)

21.08.15.

18:00

Bankets

22.08.15.

11:00

1.sesija

22.08.15.

18:00

2.sesija

23.08.15.

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
kausus un naudas balvas. Pāru turnīrā trīs labākie pāri saņem kausus; 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 (maijar@mail.com / 26427170) un Kārļa Rubina (k.rubins@inbox.lv / 29724610).
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