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Güneyden 4♥, kontrlu.
DOĞU
Atak: ♣5.
Kontr olmasaydı nasıl oynardık? Batıda dört tane ♥’e karşı
tedbir almak üzere ♠K ile ele gelip yere doğru küçük ♥ ile
başlar mıydık?
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Varsayalım ki böyle başladık ve rakiplerden biri ♥Q ile
kazanıp ♣ döndü, çaktık. Şimdi koz temizlemeye kalkarsak
ve tedbir aldığımız üzere kozlar 4-1 ise üç tur koz çekmemiz
lazım; bu durumda bir tane kozumuz kalır. Son koz dışında
ele antremiz kalmadığı için, dışarı yalnızca bir el vererek iki ♦ lövesi yapmamız gerek. Koz
çekmekten vazgeçip ♦ oynamaya niyetlenirsek de kup yeme tehlikesi var. Hele bir de
düşünsenize, rakibin birinde ♥Qx iki parça iken hiç vermeyen kozdan iki löve verdiğimizi...
Kısaca, bu pozisyon pek iç açıcı değil; 4-1 koza önlem almaya çalışırken 3-2’yi ümit eder olduk.
O halde galiba en iyisi, 4-1 koza önlem almayı bırakıp ♥A ve ♥K çekerek başlamak. Eğer ♥’ler
3-2 ise şansımız çok fazla, önce bir ♠'e çakarız; ♠ partajsa ♦ ile yere geçebilmek bile yetiyor, ♠
partaj değilse ♦'dan iki löveye ihtiyacımız var (antre sorunu olmadığı için mesela ♦ partajına da
yapıyoruz).
Ama sırttan kontr gelince Batıda en az 4 tane ♥ olduğu kesin, farklı bir plan gerekiyor.
Oyunu nasıl planlarsınız?
Lövelerimizi sayalım: iki ♠, bir ♣, iki ♣ çakası ve bir de ♦ alırsak eder altı löve; ve elimizde hala
♥AKT7 yerde de ♥J3 kalır. Dört löve almak için fena bir pozisyon değil.
O halde koza hiç dokunmadan ♦ üstüne oynamaya karar veririz, arada iki kere de ♣’e çakacağız.
İlk problem: ♦ oynamak için ele nasıl gelmeli; ♠K ile mi, ♣ çakarak mı? Bunun sonradan bir fark
yaratıp yaratmayacağını şu an kestirmek çok zor. Nasıl olsa ♣’e iki kere çakacağız, ilk çakamızı
hemen yapalım: ♣ kup (Batıdan ♣6). Ve yere doğru ♦, Batıdan ♦6.
Kritik bir yer olabilir burası. Eğer Batıda iki tane ♦ varsa ve ♦’yu bilemezsek demin saydığımız
altı lövenin biri badem olabilir. Batının sadece ♥’lerle kontr atmayacağını yanda da kesin bir
defans lövesine sahip olduğunu varsayarak ♦K koyar ve kazanırız.
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Nasıl olsa yere ♠A antresi olduğu için şimdi ikinci ♣’e çakmaya gerek yok, ♦’ya devam. Yerden
küçük ♦, Doğu ♦Q ile kazanır (Batıdan ♦9) ve küçük ♠ döner. Elden ♠K ile alır (Batıdan ♠5),
♠A’a gider (Batıdan ♠Q), yerdeki son ♣’e çakar ve ♦ ile çıkarız. Batı ♦A ile alırken Doğu renge
uyar.
Plan çalıştı. Altı löve toplayıp iki löve kaybettik ve son beş karta şöyle girdik;
yerde: ♠974 ♥J3
elde: ♥AKT7 ♦J. (♦J sağ ama bir önemi yok.)
Artık Batı yalnızca bir ♥ lövesi alabilir.
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Tüm ellere bakarak nihai analiz:
Dışarıdaki dağılım plana çok uygunmuş.
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Tempoda atlasak bile yapıyormuşuz kontratı. Mesela; ♦K
ile kazandıktan sonra yerden oynadığımız ♦’yu Batı ♦A ile
kazansa ve üçüncü ♣’i oynayıp bize çaktırsa (Batıda da ♣
bitti)… Şimdi diyelim ki ♠A ve ♠K’yı tahsil etmeyi unutup
♦ oynadık ve Doğu ♦Q ile alıp (aşağıdaki pozisyonda) elçaka yer-çaka ♣ geldi.
Eğer elden ♠ defos edersek (♠T veya ♠K fark etmez) hala
yapıyoruz kontratı. Batı da ♠ defos eder. En başta
planladığımız altı löveden ikisi ♠’tendi, şimdi onlardan biri
yok olmuş gibi gözüküyor; ama onun yerine yerdeki ♥3’lü
löve oluyor.
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♦’yu bilemesek de hatta yerden küçük ♦ ile başlasak bile
yapıyormuşuz kontratı.

DOĞU
♠J863
♥♦
♣KQ7

♥3 ile çaktıktan sonra ♠A çekip altına elden ♠K’yı
veriyoruz! ♠ oynayıp ♥A ile çakıyor ve ♦J ile devam
ediyoruz. İllaki 10 löve.
Orijinal dağılıma göre, ana plan sağlam olunca detaylar
neredeyse hiç fark etmiyor. Atak ve kart oyunu sırasında
defansın yapabileceği hiçbir şey yok, ama deklarasyon
sırasında vardı bence!
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