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Hokejoví komentátoři se často nadchnou lítým bojem a zápas nadšeně líčí jako boj o každý
kousek ledu. Když se na takový zápas díváte, je pak půvabné, že za malou chvilku hráči bez
zájmu nechají  vybojovaný kousek ležet nestrážen a vrhnou se do boje o úplně jiný centimetr.  
No, ať je to jak chce, vy teď o každý centimetr ledu bojujete s Tureckem na Mistrovství Evropy.
Zápas dospěl k poslednímu rozdání a vy na Jihu hrajete 3BT po této dražbě:
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Výnos je z vnitřního sledu AJ10 nebo KJ10. Východ přidává Q a vy berete králem. Bylo by jednoduché zahrát trefový impas, jenomže když nesedí, soupeři
vám stáhnou ještě 5 srdcových zdvihů. Co alternativy? Kdyby jste dostali domů 4 kárové zdvihy,
bez trefového impasu by jste se obešli. Samozřejmě nemůžete hrát impas ani tam, ale můžete
zkusit zahrát AK, jestli náhodou nevypadne dáma. Když ne, tak rozehrajete trefy.

  

V druhém zdvihu zahrajete tedy káro, a to precizně malou k esu. Padne-li totiž  singl dáma, je
pravděpodobnější, že krátkost má zahajitel. A kára mohou být také 5-0 na opačné straně.
Západ ale do prvního zdvihu přidává dámu. Zahrajete malou ke K, (dobrý hráč mohl přidat dámu od dubl Q10), a Západ odhazuje 2. Pikou na stůl, a dohrajete kára s impasem (Západ odhazuje 7 a 2). Po stáhnutí piků se pak už s lehkým srdcem vzdáváte trefového impasu a A je váš 9-tý zdvih. Jste spokojeni, že vaše precizní technická sehrávka ubránila váš kousek
ledu a zabránili jste soupeři vstřelit branku.

  

No, když zápas o každý centimetr ledu, tak jste se ještě nemuseli po stáhnutí kár a piků vzdávat
další možnosti na zdvih. Západ na 3-tí pik odhodil J. Měl tedy rozlohu 3613, případně 3712. Má teď ještě 3 srdce a 2 trefy, nebo méně
pravděpodobně 4 srdce a 1 tref. Mohli jste ještě zkusit vrátit srdce. Když má Západ 3 srdce,
určitě je stáhne, a Východ musí na poslední srdce odhazovat. Lidé nejsou neomylní (zvlášť v
posledním rozdání, když je už o závazku rozhodnuto) a Východ může chybně odhodit 13-tý pik.
Pak by v dvoukartové koncovce každému zůstaly 2 trefy a vy by jste mohli trefový impas bez
rizika zahrát. Jak vlastně celé rozdání vypadalo?
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Tak nakonec tedy trefový impas přece jenom seděl. Jak to už v bojích o každý kousek ledu
bývá, výsledek je těsný. Turci vyhráli o 2 IMPy, což ale v přepočtu na VP znamená remízu
15:15. Při porovnávání výsledků ale zjišťujete, že Turci na váš tým v posledním rozdání získali 3
IMPy. Když se na to ptáte vašich spoluhráčů, ti jenom pokrčí rameny s tím, že hlavní hráč
zahrál trefový impas a měl najednou 13 zdvihů. Začíná být jasnější, proč Turci dosahují
mnohem lepší výsledky než váš tým. Nebo že by právě o tomto rozdání věděli mnohem víc než
vy? Za půl hodiny ale hrajete další zápas a tak není čas na důkladnější analýzu.

  

Rozdání ale dlouho podvědomě ve vás hlodá a tak se nakonec po několika měsících dostanete
k materiálům z turnaje, které, jak se zdá, jsou jinak jenom pro vyvolené. Ne každý zápis je
kompletní, někteří scoreři mají dojem, že stačí zapisovat pouze 3 první zdvihy a tím jejich
služba lidstvu končí. Zápis z druhého stolu je ale dostatečně informativní. Dražba byla:
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Hláška Jihu 3 vypadá poněkud rozpačitě – nějaká pomoc v srdcích by se u partnera hodila. Právě pro tyto
situace se někdy hrává tzv. nekontra. Pas znamená, že vše je normální a zahajitel nemá nic
výjimečného jinde. Kdyby ale kontroval, je to silný návrh na vynesení JINÉ barvy. Bylo by
zajímavé, co by se stalo po pasu Západu na 3. Sever by byl nucen zadražit 4. Co na to Jih? Nabízel by svůj kárový 4-list? Nenaznačoval by jeho sled, že má i piky? Sever
mohl mít i slabší list na svůj reopen – i třeba jenom 11 bodů. Kdyby Sever pak zadražil 4, měl by Jih opravu na 5? Zvýšil by Sever partnerovy 4 na 5? Také Jih mohl být na svou dražbu slabší – vždyť už předtím pasoval. Je zajímavé, že i když
mají soupeři na velmi příznivé rozlohy slem, nemuseli nutně vydražit dobrý závazek. A Východu
po 2 u partnera je jasné, že za normálních okolností tam soupeři mají jasnou hru. Mohl se pokusit
zablokovat hláškou 3. Váš tým to soupeřúm v cestě na 3BT hodně ulehčil.

  

Na výnos z vnitřního sledu jste samozřejmě markovali pozitivně 3. Hrajete tzv. obrácené markování, t.j malá karta je pozitivní marka. Když nemáte figuru,
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markujete počet, také obráceně – malá = sudý počet. Toto markování máte v krvi a hrajete ho
prakticky automaticky. I tady se ukazuje, jak je perfektní. Vynášející po 3 neví, jestli máte singl, nebo malý dubl, nebo 3-tí či dokonce 4-tou figuru, nebo malý 4-list. Na
vašem stole turecký hráč jednoduše do známého 6-listu přidal dámu a tím barvu pro partnera
vyčistil. Ten pak bude přidávat K jen když bude muset.

  

Vypadá to tak, že na tomto stole turecký hlavní hráč zkusil jinou strategii než vy. Zahrál v
druhém zdvihu z ruky J s tím, že když nebude pokryt králem, tak vezme na stole A. 4 zdvihy by pak hledal v kárové barvě. Když se zahraje J v tempu, nemá Západ čas na přemýšlení o tom, že 3 nemohly obsahovat nějak zvlášť slušné srdce. A že buď srdce vypadnou, anebo je Východ
vlastně nemůže efektivně podehrát. Západ má tendenci hrát na více možností, než v rozdání
opravdu je. Takže K nakonec přidal a bylo to.

  

Teď po letech vycházíte z ViewGraphu, kde jste měli možnost sledovat turecké hráče v jednom
ze zápasů a card-play opravdu uměli. Stojíte u pultu, kde kapitáni mužstev odevzdávají sestavy
pro příští kolo. U rozhovoru s polským kapitánem přemýšlíte, jestli za výslednou převahou
některého družstva nestojí právě zvládnutý soubor takovýchto detailů. I když jsou Poláci v
následujícím zápase domácí, má polský kapitán už vyplněnou sestavu a připraveny konvenční
karty soupeřů. Když soupeřící kapitán přinese svou sestavu, polský kapitán už podle ní na
příslušné dvě konvenční karty dopisuje poznámky pro svoje páry – co kde hrát a na co se
zaměřit. Půl minuty před vypršením limitu se pak přiřítí k pultu kapitán ještě dalšího družstva a
horečnatě vyplňuje svou sestavu. Ještě to stihl. No, možná je to další detail v zápase o ledové
centimetry.
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