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Bárczy Tamás 

 

Gondolatok az OPB Pótselejtezőjéről 

 

A normális selejtezőn egyéb elfoglaltságom miatt nem állt módomban részt venni, ezért 

örültem az új lebonyolítási formának, amelyben egy pótselejtezőn még részvételi jogot 

lehetett szerezni a döntőre. 

Állandó partnerem nem ért rá, így egyik legtehetségesebb tanítványommal (Szombati Tamás, 

alias Cimbi) vágtunk neki a megpróbáltatásoknak. A versenyről három parti maradt meg 

emlékezetemben, mindegyik más-más szempont miatt érdekes. Haladjunk időrendi 

sorrendben, ugyanakkor a kellemetlentől a kellemes felé! 

 

OPB Pótselejtező, 1.forduló 14. parti 
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Ez volt a versenyen a második partink. Nem túl heves licit után az ellenfél (N-S) 3NT-t vett 

fel Észak kezéből. Partnerem pikk indulása után gyorsan levettük a 4 ütést ebből a színből, 

majd kiszálltam a Q-val. A felvevő ezek után lehívta biztos káró és kőr ütéseit és a 

következő szituáció állt elő: 

     -     

     8   

     -   

     Q   

 - N  - 

 J 
 W E   - 

 -  - 

 6 S  KT 

     -   

     -   

     -   

     AJ   

 

Észak helyén a felvevő kihívta kezéből a Q-t – partnerem nem fedett –, eltűnődött, 

bejelentette, hogy megadja az impasszt. Én nyugat helyén betettem kis treffemet, majd a 

felvevő lecsapta lapjait bejelentve, hogy 3NT egyenlő. Ugyanazzal a mozdulattal már szedte 



is ki a szkórlapot, hogy elkönyvelje sikerét. Én meg csak ülök értetlenül, úgy számoltam, 

hogy egy kis kőrjének még kellett a kezében maradnia. Kérdezem tőle, hogy:  

- Figyelj már, nem egy kis kőr maradt a kezedben? Mert akkor enyém az utolsó ütés.  

Lapját meg sem nézte, de legalább bevallotta, hogy: 

- Ja, ja, bocsi, de igen. 

Majd rezzenéstelen arccal beírta a 3NT  -1-t. 

Számomra, vidékről jövőnek igen meglepő volt az eredményhez való ilyen módon történő 

ragaszkodása. Az illető mentségére legyen mondva, hogy ha már eljátszotta a felvételt (ugye 

nem a treff dámát, hanem egy kis treffet kell tartani), utána egyből bevallotta simlisségét, és 

nem kellett a zsűri segítségét kérni. 

Nem esett jól ilyen körülmények között írni egy topszkórt. 

 

OPB Pótselejtező 2.forduló 3. parti 
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Ez a leosztás volt számunkra szombaton az 51. Jó nevű pár ellen Keleten a fenti nem túl 

gusztusos lapokat tartottam kezemben. A licit a következőképpen alakult: 

 

Dél Nyugat (Szombati) Észak Kelet (Bárczy) 

passz 1  2  2  

kontra 3  passz 3  

4  4  körpassz  

 

Mi kelet-nyugaton precízióst játszottunk, a 3  gémkísérlet treff rövidséggel, amit ugyan nem 

fogadtam el, de partnerem a 4 -re azért gémet mondott.  

Gondoltam, végre szusszanhatok egyet asztalként. Hát majdnem így lett. 

Észak a Q-val támadott, a felvevő kicsit kért az asztalról, majd kézben lopott. Kis kőr, amit 

Észak ütött, újabb treff, királyra az ász, lopás. Kőr dáma, kőr A, és Dél idegen színt dobott, 

amivel megkérte a pikket!!! Most a következő a helyzet: 
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Északnak 3 lehetősége van: egy passzív treffhívás, vagy megtámadja a pikk, illetve a káró 

színt. Mivel a partnere pikket kért, kitalálta a gyilkos pikk hívást. Erre J, Q, A jött. Partnerem 

kőrrel az asztalra ment, hogy megadja a káró impasszt a teljesítés reményében. Ekkor 

kezdtem felébredni kábultságomból. Valahogy nem illett a képbe, hogy a harmadik kőr 

hívásba Dél tett még egy kicsit. Asztalként nem dumál az ember, meg nem is igen figyeltem 

korábban, de elkezdtem figyelni a továbbiakat. Ekkor következett a káró impassz, ami nem 

ült, majd pikk hívás, még egy pikk, és persze lehívták a treffet is. 3 bukás, 10%-os parti, 

elkedvetlenedett partner, időhiány, gyerünk tovább!  

Amikor volt egy kis időnk, kérdeztem partneremet, hogy hogy is volt ez a parti? Csak 4-es 

kőrje lett volna, hogy 3-szor kelljen aduzni, vagy mi történhetett? Összeraktuk 

emlékfoszlányainkat, és összeállt a kép. Dél a második kőr hívásba nem tette bele utolsó 

aduját, ami nyilvánvalóan egy ütést eredményezett nekik (a harmadik asztali treffet le lehetett 

volna lopni), és nem utolsó sorban elvett egy hidat a kézből a magasítandó kárókhoz. 

Ha dél színre színt tesz, akkor a fenti állásban sokkal nehezebb Észak dolga miután ütött az 

adu ásszal. Ha a passzív treff hívást választja, akkor teljesül a felvétel, mert csak két adu és a 

káró dáma adó ki. Ha a káró színt támadja meg, egy szűr is lesz. Persze ekkor is kitalálhatja a 

jó pikk hívást, ami nem könnyű, de ekkor is csak kettőt bukik a felvétel, ami nem mindegy. 

Utólag persze nem lehet megmondani, mi történt volna, HA. Az esetet másnap megemlítettem 

a színt vétő játékosnak – akiről nem feltételezem, hogy szándékosan vétett –, nem is 

emlékezett a partira. 

Tenni nem lehetett már semmit, meg amúgy is jó eredménnyel továbbjutó helyen voltunk, 

mentünk tovább. 

 



OPB Pótselejtező, 3.forduló 15.parti 
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Utolsó forduló, utolsó kör, utolsó előtti parti, jó ellenfelek. Észak helyén megnézve lapomat 

éreztem, hogy nem lesz sima menet. A tálca odaát van, sokára jön át. Cikáznak a fejemben a 

gondolatok: a partner valami kizáró káróval indult, baj lesz; a partner olyan színnel indult, 

ami nekem is van; a partner erős 1 -fel indult, agresszív közbeszólás stb. 

Jön a tálca! Nem kifejezetten szokványos licitmenet, nézem egy darabig: partnerem 2NT-nal 

indult (minorok min.5-5-ben, 5-7 vesztő), Nyugat 3NT-t mondott. Én kopogok a 2NT-ra, 

kérdezem Keletet, mit gondol a 3NT-ról, azt mondja, nincs rá megállapodásuk. Lehet ez egy 

hosszúszínre alapozott 3NT? Nem valószínű, mert ugyan melyik a jó, hosszú színe? Lehet ez 

egy mesterséges/trükkös licit? Ki tudja? Lehet ez erős egyenletes, stabil minor fogásokkal? 

Talán. Ennek meg ellentmond, hogy nekünk is van 19-21 pontunk.  

Nyúlok az 5  felé, hiszen bellben vagyunk mans ellen, de megáll a kezem. Most akkor mi 

van? Ha a 3NT erős egyenletes jó minorokkal, akkor könnyen elbukjuk az 5 minort, 

különösen adu indulásra. Na de a partnerem mégis bellben mans ellen, első helyen indult, 

csak van valamije. Elővillan, hogy ifjú titán, meg agresszív kizárások, ilyesmik. Kezdek 

megbarátkozni a piros kártyával. Ha erős a 3NT, treffel tudok kezdeni, és három beütésem 

garancia a treff ütésekre. Ha a 3NT csel, úgyis kimegy belőle, majd meglátjuk. Csak ne 

mansban lennének! Na mindegy, kontra. Kíváncsian várakozom, de sima körpassz lett a vége. 

Természetesen treffel indulok, az asztali 7-re partnerem a 8-t (kicsivel kérünk), a felvevő a K-

t teszi. Azonnal jön vissza a kis pikk, megütöm, újabb treff, a felvevő az A-szal üt. Újabb pikk 

hívás, megingok. Üssek vagy ne üssek? Azt tudom, hogy a felvevőnek 3-as pikkje volt 

eredetileg, tehát elvileg jobb lenne kihagyni. De valószínűleg kőrrel is le fog tudni menni, 

tehát nem számít. Ütök, újabb treff, a felvevő üt a dámával. Milyen jó, hogy nem mondtam 5 

treffet! 

Felsóhajtok. 

Pikkel lemegy az asztalra, kis kőr, dáma, király, A. Treff hívásom után leütünk még kettőt, 

majd a felvevő terít. A fene, nem lesz elég jó a +100, gondolom. A szkórlap nem ezt mondja, 

88,5%-os parti lett. 

Felsóhajtok. 

Hazafelé a vonaton elmélkedem, hogy nem bukott volna-e többet, ha kihagyom a második 

pikket. Ekkor ütött volna az asztalon, kis kőrt hív, kiszedi a kőr ászomat, ezáltal lesz hídja az 

asztalra. Tehát a kőr A után meghívom a treffet, üt a dáma, kőrrel lemegy az asztalra és 

megadja a káró impasszt. Mennyi is az? 3 treff + 2 káró + 3 kőr + 1 pikk = 9 ütés. 

Felsóhajtok. 

 

 


