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Sveiks, jaunais bridžist! Šī ir trešā bridža brošūra, kas speciāli veltīta izspēlei. 
Solīšana ir beigusies, Tu esi apņēmies realizēt kontraktu un ar nepacietību gai-
di pretinieka pirmo gājienu un partnera kārtis galdā. Vai partneris ir sapratis Tevi 
solīšanas laikā? Tas šobrīd vairs nav būtiski, jo Tu esi palicis viens pret diviem 
aizsargiem, kas centīsies Tev neļaut realizēt kontraktu. Nesteidzies, Tev ir pārsvars 
pret aizsargiem, jo Tu redzi gan savas, gan galda kārtis, Tu pieņem lēmumus vien-
personiski un Tev ir vieglāk sastādīt spēles plānu, jo Tu redzi savas stiprās un vājās 
vietas. 

Tomēr, lai mācētu labi izspēlēt kontraktus, ir daudz jātrenējas. Ir dažādi teh-
niskie paņēmieni kā palielināt stiķu skaitu. Dažus svarīgākos un izplatītākos paņē-
mienus apskatīsim šajā brošūrā. 

Brošūra ir sagatavota uzdevumu veidā. Nepāra lapās ir norādīta solīšana, 
parādītas Tavas – izspēlētāja, un Tava partnera kārtis, parādīts pirmais un / vai nā-
kamie gājieni. Risinot uzdevumu, Tavs mērķis ir realizēt kontraktu, nedomā par virs-
stiķiem Katrā sadalījumā izspēlētāja kārtis ir uz South (dienvidu) līnijas, galda kārtis 
ir uz North (ziemeļu) līnijas. Tas ir pasaulē pieņemts bridža uzdevumu sastādīšanas 
formāts, pie kura arī mēs pieturēsimies. Svarīgākie padomi no pirmās brošūras ir 
atkārtoti zem uzdevumiem.

Pāra lapās ir uzdevumu atrisinājumi un norādes, kas jāņem vērā atspēlējot 
kontraktus. Nepāršķir lapu, pirms neesi izdomājis risinājumu!

Lai veicas!

ISBN 978-9984-49-467-8
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Pirms sāc izspēli, pasaki paldies partnerim par labajām kārtīm galdā un uzti-
cēšanos izspēlēt šo kontraktu! Ja partneris ir kļūdījies vai nav sapratis Tevi – 
nepārmet viņam, to Jūs izrunāsiet pēc sadalījuma vai turnīra beigās.

1. 

North
♠ 1073
♥ AK4
♦ KJ4
♣ 9872

South
♠ AK5
♥ Q65
♦ A95
♣ QJ103

Solīšana:

N E S W
1NT pass

3NT Visi P

Pirmais gājiens: ♥J

Sastādi izspēles plānu!

2. 

North
♠ 87
♥ K96
♦ A753
♣ 10985

South
♠ 4
♥ A5
♦ K942
♣ AKQJ62

Solīšana:

N E S W
pass pass 1♣ 1♠
2♣ 2♠ 5♣ Visi P

Pirmais gājiens: ♠A – 7 – 2 – 4 
Otrais gājiens: ♠K – 8 – 3 - ? 

Sastādi izspēles plānu!

UZDEVUMI
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1. 

North
♠ 1073
♥ AK4
♦ KJ4
♣ 9872

West East
♠ J96 ♠ Q842
♥ J10987 ♥ 32
♦ 1087 ♦ Q632
♣ K5 ♣ A64

South
♠ AK5
♥ Q65
♦ A95
♣ QJ103

Sāc ar pašiem pamatiem – saskaiti sa-
vus augšējos stiķus, saskaiti pretinieka 
augšējos stiķus, padomā kur Tu ņem-
si trūkstošos! Tev ir 7 augšējie stiķi: 2 
pīķos, 3 ercenos un 2 kāravos. Vajag 
vēl divus. Tev ir garš un stiprs krusta 
masts. Ja Tu atdosi pretiniekam divus 
stiķus uz ♣K un ♣A, tad Tu vietā iegūsi 
divus stiķus uz ♣Q un ♣J un realizēsi 
kontraktu!

2. 

North
♠ 87
♥ K96
♦ A753
♣ 10985

West East
♠ AK10965 ♠ QJ32
♥ J743 ♥ Q1082
♦ Q ♦ J1086
♣ 43 ♣ 7

South
♠ 4
♥ A5
♦ K942
♣ AKQJ62

Seši stiķi krustos (nositot pīķi gara-
jā rokā stiķu skaits nepalielinās), divi 
ercenos un divi kāravos kopā dod 10 
stiķus. Tā kā Tev kāravs ir 4-4, tad Tu 
vari atstrādāt trūkstošo stiķi tur. Vai 
šajā uzdevumā ir kāda problēma? Ir, 
jo ne vienmēr pretiniekam masti ir sa-
dalījušies pēc lielākās varbūtības. Ja 
pretiniekiem ir 5 kārtis vienā mastā, 
tad ar varbūtību 68% tās ir sadalījušās 
3-2. Bet pretiniekam masts var būt sa-
dalījies sliktāk. Zinot, ka West ir gari 
pīķi (noteikti garāki kā East) un 2 krusti 
(to Tu uzzināji, kad atņēmi trumpjus), 
iespēja, ka tieši West ir viens kāravs 
ir lielāka kā East. Tāpēc nosit pēdējo 
pīķi, atņem trumpjus un nospēlē ♦A. Ja 
West uz šo stiķi uzliks ♦10 vai J vai Q, 
tad nākamajā stiķī spēlē ♦3 un liec 9, 
ja East uzliks mazu kāravu. Tā Tu vien-
mēr paņemsi 3 stiķus kāravos!
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Nesteidzies spēlēt kārti pirmajā stiķī – padomā par visu sadalījumu! Sākot 
izspēli, ir jāsaskaita augšējie stiķi. Kad ir saskaitīti savi augšējie stiķi, vajag 
saskaitīt pretinieka augšējos stiķus. Kad šie divi lielumi ir iegūti, jāsaprot, kur 
ņemt trūkstošos stiķus un kā mēģināt neļaut pretiniekiem paņemt viņu stiķus.

3. 

North
♠ KQ5
♥ 10965
♦ 654
♣ K32

South
♠ J7
♥ QJ874
♦ AK3
♣ AQJ

Solīšana:

N E S W
pass 1♥ pass

2♥ pass 4♥ Visi P

Pirmais gājiens: ♦J – 4 – 2 – ?

Sastādi izspēles plānu!

4. 

North
♠ Q103
♥ A875
♦ A1087
♣ 643

South
♠ AKJ2
♥ K43
♦ KQ93
♣ 52

Solīšana:

N E S W
1NT 2♣

Kontra* pass 5♣ pass
3♣** pass 3♦ pass
4♠ Visi P

* izsaucoša, tā nav soda kontra 
** jautājums par aizturi

Pirmais gājiens: ♣A – 3 – 7 – 2  
Otrais gājiens: ♣K – 4 – 10 – 5
Trešais gājiens: ♣Q – 6 – ♥2 – ?

Sastādi izspēles plānu!



6

ATRISINĀJUMI

3. 

North
♠ KQ5
♥ 10965
♦ 654
♣ K32

West East
♠ A864 ♠ 10932
♥ A3 ♥ K2
♦ J109 ♦ Q872
♣ 9754 ♣ 1086

South
♠ J7
♥ QJ874
♦ AK3
♣ AQJ

Parasti, spēlējot trumpja kontraktus, iz-
spēli vajag sākt ar trumpju atņemšanu. 
Šinī gadījumā pretinieks ir atradis labu 
pirmo gājienu – viņš mēģina atstrādāt 
sev stiķi kāravos, kur Tev ir divi vecākie 
stiķi, bet potenciāli jāatdod stiķis uz tre-
šo kāravu. Ja Tu atdosi stiķi pretiniekam 
kāravos, tad kopā Tu būsi atdevis 4 sti-
ķus: stiķi pīķa dūzim, 2 stiķus trumpjos 
un stiķi kāravos jeb kontrakts būs bez 
viena. Kur Tu vari likt kāravu? Pareizi, 
Tu to vari izmest uz pīķa dāmu, ja to 
darīsi savlaicīgi. Tavs izspēles plāns: 
paņem pirmo kāravu un izej ar ♠J. Ja 
tas notur stiķi tad turpini ar pīķi, paņem 
kārava 10 ar ♦K, pārej uz galdu pa ♣K 
(pārsitot krusta J vai Q) un izmet kāravu 
uz ♠K. Tikai tad, kad esi ticis prom no 
kārava zudēja, sāc spēlēt trumpjus!

4. 

North
♠ Q103
♥ A87
♦ A1087
♣ 643

West East
♠ 54 ♠ 9876
♥ 965 ♥ QJ102
♦ 52 ♦ J64
♣ AKQJ98 ♣ 107

South
♠ AKJ2
♥ K43
♦ KQ93
♣ 52

Ir labā ziņa, ka Tu nespēlē 3NT. Ir slik-
tā ziņa, ka Tu spēlē pīķa geimu ar 7 
trumpjiem un pretinieks jau ir paņēmis 
divus stiķus un turpina iet krustos. Kā 
spēlēt? Atkal pie pamatiem: Tev ir 10 
stiķi, ja Tu vari atņemt visus trumpjus, 
paņemt 4 stiķus kāravos un 2 ercen-
os. Tev ir 3 atdodamie stiķi – 2 krustos 
un viens ercenos. Tā kā Tev ir jāatdod 
viens no ercena stiķiem, tad atdod to 
tagad! Nesit trešo krustu, bet izmet er-
cenu. Tā Tu nodrošināsies pret lielāko 
varbūtību, ka trumpji ir sadalījušies 4-2 
(48%) nekā 3-3 (36%). Ja Tu nositīsi 
trešo krustu, tad Tev būs vēl jāatdod 
stiķis East trumpim un ercenam. Pār-
baudi pats, kas notiktu, ja Tu nosistu 
trešo krustu!



7

UZDEVUMI

Atceries galvenos veidus kā ņemt stiķus:
1) spēlēt vecāku kārti stiķī nekā citas kārtis;
2) nosist ar trumpi pretinieka vecāku kārti;
3) atstrādāt garos mastus;
4) spēlēt uz to, ka pretinieka kārtis atrodas konkrētā vietā.

5. 

North
♠ K96
♥ 42
♦ Q843
♣ KJ108

South
♠ A53
♥ A53
♦ KJ106
♣ A73

Solīšana:

N E S W
pass

pass 2♥ 2NT pass
3NT Visi P

Pirmais gājiens: ♥J – 2 – Q – ?

Sastādi izspēles plānu!

6. 

North
♠ 1098
♥ 54
♦ AKQ42
♣ 765

South
♠ AKQ2
♥ A103
♦ 8763
♣ K9

Solīšana:

N E S W
pass pass 1NT 3♥
3NT Visi P

Pirmais gājiens: ♥7 – 4 – Q – ?

Sastādi izspēles plānu!
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5. 

North
♠ K96
♥ 42
♦ Q843
♣ KJ108

West East
♠ J10872 ♠ Q4
♥ J8 ♥ KQ10976
♦ A9 ♦ 752
♣ 9654 ♣ Q2

South
♠ A53
♥ A53
♦ KJ106
♣ A73

Sadalījumos, kuros tiek spēlēts bez-
trumpju kontrakts un Tev ir problēmas 
pretinieka mastā, bieži pareizi ir saraut 
pretinieku komunikācijas jeb neņemt 
pirmo vai pirmos stiķus. Šinī piemērā ir 
zināms, ka East ir gari erceni. Ja viņam 
ir ♦A, tad Tu nevari vinnēt kontraktu. Sa-
vukārt, ja ♦A ir West, tad Tev vajag sa-
raut pretinieku komunikācijas, lai West, 
paņemot stiķi ar ♦A, nevarētu turpināt iet 
ercenos.
Tātad, palaid garām pirmos divus stiķus 
un atdod stiķi uz ♦A. Paņem pīķa atgājie-
nu, visus kāravus un padomā kā atspē-
lēt krustus. Tā kā Tu nedrīksti atdot stiķi 
East (jo tad viņš paņems ercenu), tad ej 
ar ♣10 vai ♣J un liec mazu, ja East liek 
mazu. Tu vari atdot stiķi West, ja viņam ir 
dāma – vietā Tu paņemsi 3 krusta stiķus 
un kopā ar 2 pīķa, 1 ercena un 3 kārava 
stiķiem realizēsi kontraktu.

6. 

North
♠ 1098
♥ 54
♦ AKQ42
♣ 765

West East
♠ 54 ♠ J763
♥ KJ98762 ♥ Q
♦ 5 ♦ J109
♣ A82 ♣ QJ1043

South
♠ AKQ2
♥ A103
♦ 8763
♣ K9

Saskaiti stiķus! 3 pīķi + 5 kāravi + 
ercena dūzis, kopā 9. Kur problēma? 
Pirmkārt, Tev jāatšķir kuros gadījumos 
vajag saraut pretinieku komunikācijas 
(kā iepriekšējā piemērā) un kuros ne-
vajag. Šajā piemērā nevajag, jo preti-
nieks var neturpināt ercenu, bet pār-
slēgties uz krustiem un sagāzt Tavu 
kontraktu bez diviem. Otrkārt, ja Tu 
neuzmanīgi nospēlēsi ♦3 otrajā stiķī, 
tad sabloķēsi kārava mastu – pēc tam, 
kad būsi nospēlējis ♦AKQ, tad ejot ar 
♦2 nonāksi rokā pa ♦8, kas bloķēs ie-
spēju paņemt stiķi uz ♦4. Tātad – rūpīgi 
jau otrajā stiķī izej ar ♦6 un pārsit to ar 
Q, pēc tam spēlē ♦7 uz ♦K un ♦8 uz ♦A 
un visbeidzot liec ♦3 uz ♦4. Tādā veidā 
Tu paņemsi visus stiķus kāravos un iz-
spēlēsi kontraktu.
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Atceries solīšanu! Ja kāds no pretiniekiem ir solījis, tad tas parāda viņa spēku 
un mastu garumu. Arī izspēles laikā Tu drīksti jautāt pretiniekiem ko nozīmēja 
viņu solījumi!

7. 

North
♠ QJ107
♥ A9652
♦ Q98
♣ 5

South
♠ AK98
♥ 8
♦ J104
♣ AJ986

Solīšana:

N E S W
1♣ pass

1♥ pass 1♠ pass
3♠ pass 4♠ Visi P

Pirmais gājiens: ♥K

Sastādi izspēles plānu!

8. 

North
♠ KJ5
♥ A84
♦ Q106
♣ J765

South
♠ A84
♥ KQJ5
♦ AKJ93
♣ 3

Solīšana:

N E S W
pass pass 1♦ pass
2NT pass 3♥ pass
3♠ pass 4♦ pass
4♥ pass 4♠ pass
5♦ pass 6♦ Visi P

* ja N būtu kontrole krustos, tad viņš būtu 
solījis 5♣, tāpēc South zina, ka ir izslēgša-
nās krustos.

Pirmais gājiens: ♣K – 5 – 2 – 3
Otrais gājiens: ♣10 – 6 – 8 – ?

Sastādi izspēles plānu!
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7. 

North
♠ QJ107
♥ A9652
♦ Q98
♣ 5

West East
♠ - ♠ 65432
♥ KQJ10 ♥ 743
♦ 6532 ♦ AK7
♣ Q7432 ♣ K10

South
♠ AK98
♥ 8
♦ J104
♣ AJ986

Sadalījumos, kuros abās rokās ir stipri 
trumpji un katrā rokā ir īss masts, vajag 
apsvērt iespēju spēlēt uz pārsitieniem – 
katrā rokā izmantot trumpjus atsevišķi. 
Šinī piemērā ir 100% plāns kā paņemt 
10 stiķus. Tev ir ♥A un ♣A un katrā rokā 
četri stipri trumpji – izmanto tos atseviš-
ķi! Paņem pirmo stiķi ar ♥A, otrajā stiķī 
♣A un spēlē uz pārsitieniem – krustus 
sit ar North trumpjiem, ercenus ar Sou-
th trumpjiem un Tu paņemsi 10 stiķus. 
Neņem nevienu trumpi un nemēģini at-
strādāt stiķi uz kāravu – tā Tu zaudēsi 
kontroli un Tev nepietiks stiķi kontrakta 
realizācijai.

8. 

North
♠ KJ5
♥ A84
♦ Q106
♣ J765

West East
♠ 1076 ♠ Q932
♥ 932 ♥ 1076
♦ 42 ♦ 875
♣ KQ10 ♣ A982

South
♠ A84
♥ KQJ5
♦ AKJ93
♣ 3

Ir 11 augšējie stiķi, viens stiķis ir atdots 
un ir divi veidi kā paņemt divpadsmito 
stiķi – uztaisīt pīķa dāmas impasu vai 
nosist visus krustus rokā un izmest pīķi 
uz ercenu. Šinī piemēra Tu vari kom-
binēt abas iespējas. Ja pretiniekam 
trumpji ir sadalījušās 3-2, tad Tu vari 
nosist visus krustus, atņemt trumpjus 
un izmest pīķi uz ercenu. Ja pretinie-
kam trumpji ir sadalījušies 4-1, tad Tev 
jācer uz pīķa impasu. Pareiza izspēles 
kārtība: nosist krustu, paņemt ♦A un 
nospēlēt ♦9 pret ♦10. Tagad, ja trumpji 
ir 4-1, tad Tev jācer uz pīķa dāmu pie 
West, bet ja trumpji ir 3-2, tad Tu no-
sit krustu, pārej uz galdu pa ♥A, nosit 
pēdējo krustu, pārej uz galdu pa ♠K, 
atņem pēdējo trumpi, izmetot pīķi no 
rokas, un pārējās kārtis ir vecākās. Šo 
manevru sauc par spēli „uz apgriezto 
roku”.
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Tu drīksti jautāt pretiniekiem kādas savstarpējas norunas viņi izmanto, spēlē-
jot aizsardzībā. Šī informācija Tev palīdzēs saskaitīt sadalījumu un dos priekš-
statu par pretinieku vecāko kāršu atrašanos.

9. 

North
♠ A9
♥ A985
♦ KQ104
♣ A104

South
♠ J4
♥ KJ1064
♦ A75
♣ KJ3

Solīšana:

N E S W
pass 1♥ 2♠

4NT* pass 5♥** pass
6♠ Visi P

* jautājums par dūžiem
** divi dūži no 5, nav trumpja dāmas

Pirmais gājiens: ♠K – A – 8 – 4 
Otrais gājiens: ♥A – Q – 4 – 2  

Sastādi izspēles plānu!

10. 

North
♠ 876
♥ 85
♦ AKQ4
♣ J1085

South
♠ J52
♥ AKJ10
♦ 753
♣ AK2

Solīšana:

N E S W
1NT pass

3NT Visi P

Pirmais gājiens: ♠4 – 6 – K – 2 
Otrais gājiens: ♠10 – 5 – Q – 7 
Trešais gājiens: ♠A – 8 – 9 – J 
Ceturtais gājiens ♠2

Sastādi izspēles plānu!
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9. 

North
♠ A9
♥ A985
♦ KQ104
♣ A104

West East
♠ KQ10753 ♠ 862
♥ 732 ♥ Q
♦ 32 ♦ J986
♣ Q9 ♣ 87652

South
♠ J4
♥ KJ1064
♦ A75
♣ KJ3

Ir vienpadsmit augšējie stiķi, jo uz pirmo 
trumpi East uzlika ♥Q. 12.stiķi Tu vari pa-
ņemt, ja kāravs pretiniekam ir sadalījies 
3-3 vai nokrīt otrais ♦J vai Tu uzmini ku-
ram no pretiniekam ir ♣Q. Bet ir labāks 
plāns kā minēšana: atņem trumpjus un 
pārbaudi kāravus. Ja tie nav sadalījušies 
3-3 un ♦J nav otrais, tad nosit pēdējo 
kāravu. Tagad izej ar pīķi. Tā kā Tev ir 
jāatdod viens stiķis, tad izdari to tagad 
un pretinieks krustu uzminēs Tavā vietā 
vai arī izies pīķī, ļaujot to nosist galdā, iz-
metot krustu no rokas. Šo paņēmienu, 
kad Tu atdod pretiniekam stiķi, lai pretī 
dabūtu citu stiķi, sauc par „ielaišanu”.

10. 

North
♠ 876
♥ 85
♦ AKQ4
♣ J1085

West East
♠ AQ42 ♠ K109
♥ Q64 ♥ 9732
♦ J982 ♦ 106
♣ Q3 ♣ 9764

South
♠ J52
♥ AKJ10
♦ 753
♣ AK2

Ir tikai 7 augšējie stiķi un pretinieks jau ir 
paņēmis pirmos četrus. Vienu var dabūt 
kāravos, ja masts ir sadalījies 3-3, divus 
var dabūt krustos, ja masts ir sadalījies 
3-3 un ♣Q ir East, divus var dabūt ercen-
os, ja East ir ♥Q un Tu divas reizes uztai-
sīsi ercena impasu. Uz kuru plānu spē-
lēt? Šādos gadījumos Tev ir jākombinē 
iespējas: ja kādam no aizsargiem būs 
tikai divi krusti ar ♣Q, tad nospēlējot ♣A 
un ♣K tā nokritīs un ♣J un ♣10 dos trūk-
stošos stiķus. Ja nevienam nebūs otrā 
♣Q, tad Tev atliks spēlēt uz ♥Q pie East. 
Pareiza spēles secība: ceturtajā stiķī no 
galda izmet ♦4, no rokas ♣2, pēc tam 
nospēlē ♣A un ♣K – ja ♣Q nokrīt, tad 
pārej pa ♦Q un paņem 2 krustus. Ja ♣Q 
nenokrīt, tad pārej pa ♦K un 2 reizes taisi 
ercena impasu. Atceries – neiznieko kā-
rava bildes– tās Tev būs vajadzīgas, lai 
paņemtu krustus vai ercena impasiem.
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Ja pretinieks ir kļūdījies, izmanto to! Bet esi pieklājīgs un cieni pretinieku – ne-
smejies par viņa kļūdām un izturies laipni.

11. 

North
♠ QJ10
♥ J4
♦ 972
♣ KQJ108

South
♠ A75
♥ AK5
♦ AJ83
♣ 973

Solīšana:

N E S W
1NT pass

3NT Visi P

Pirmais gājiens: ♠3 – 10 – 8 – ?

Sastādi izspēles plānu!

12. 

North
♠ A5
♥ K5
♦ AQ1043
♣ K954

South
♠ K874
♥ A8
♦ KJ7
♣ AJ72

Solīšana:

N E S W
1NT pass

6NT Visi P

Pirmais gājiens: ♠Q

Sastādi izspēles plānu!
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11. 

North
♠ QJ10
♥ J4
♦ 972
♣ KQJ108

West East
♠ K9643 ♠ 82
♥ 7632 ♥ Q1098
♦ KQ4 ♦ 1065
♣ 2 ♣ A654

South
♠ A75
♥ AK5
♦ AJ83
♣ 973

Divi pīķi, divi erceni, ♦A un četri krusti 
pēc stiķa atdošanas uz ♣A ļaus paņemt 
9 stiķus. Bet vai viss ir tik viegli? Ja pre-
tinieks paņems ♣A pirmajā vai otrajā sti-
ķī kad Tu spēlēsi krustus, tad viss būs 
kārtībā. Bet ja pretinieks paņems trešo 
krusta stiķi, tad Tev būs atstrādāti krus-
ti, bet Tu nevarēsi tikt pie tiem. Atbilde 
slēpjas pirmajā stiķī – pārsit ♠10 ar dūzi 
un tad sāc spēlēt krustus! Šis „dīvai-
nais” manevrs dos Tev iespēju saglabāt 
komunikācijas un vēlāk nokļūt galdā pie 
atstrādātajiem krustiem! 

12. 

North
♠ A5
♥ K5
♦ AQ1043
♣ K954

West East
♠ QJ109 ♠ 632
♥ J762 ♥ Q10943
♦ 6 ♦ 9852
♣ Q1083 ♣ 6

South
♠ K874
♥ A8
♦ KJ7
♣ AJ72

2 pīķi, 2 erceni, 5 kāravi un 2 krusti – 11 
augšējie stiķi ar ļoti labām cerībām uz 
divpadsmito un pat trīspadsmito stiķi 
krustos. Ja Tu uztaisīsi ♣Q impasu, ♣Q 
būs pie East un krusts būs sadalījies 
3-2, tad Tu paņemsi visus stiķus. Bet 
Tev vajag tikai 12! Lai droši paņemtu 3 
stiķus krustos, sāc izspēli ar ♣A un tur-
pini ar ♣2. Ja W uzliks 8, tad Tu uzliksi 
9 un nodrošināsi 3 stiķus, ja W uzliks 10 
vai Q, tad Tu uzliksi K un atkal paņem-
si 3 stiķus. Savukārt, ja W vairāk nebūs 
krustu, tad Tu uzliksi K un iziesi ♣5 pret 
J, paņemot 3 stiķus pie ceturtās dāmas 
East. Neesi alkatīgs!
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PReTINIekU MASTU SAdAlīJUMS

Izspēlējot kontraktus, ir svarīgi zināt kā pretiniekam ir sadalījušies atlikušie masti. Ne 
vienmēr to var precīzi noteikt, bet kā palīgu var izmantot matemātiskās varbūtības, 
kas norādītas tabulā.

Trūkstošas kārtis 
mastā

Sadalījums
Kombināciju 

skaits
Varbūtība

(noapaļota)

2
1-1 2 52%

2-0 / 0-2 2 48%

3
2-1 / 1-2 6 78%
3-0 / 0-3 2 22%

4
2-2 6 40%

3-1 / 1-3 8 50%
4-0 / 0-4 2 10%

5
3-2 / 2-3 20 68%
4-1 / 1-4 10 28%
5-0 / 0-5 2 4%

6

3-3 20 36%
4-2 / 2-4 30 48%
5-1 / 1-5 12 15%
6-0 / 0-6 2 1%

7

4-3 / 3-4 70 62%
5-2 / 2-5 42 30,5%
6-1 / 1-6 14 7%
7-0 / 0-7 2 0,5%

8

4-4 70 33%
5-3 / 3-5 112 47%
6-2 / 2-6 56 17%
7-1 / 1-7 16 2,8%
8-0 / 0-8 2 0,2%

Tabulu nevajag „iekalt” precīzi. Svarīgi ir atcerēties, ja Tev trūkst nepāra skaits 
kāršu kādā mastā (piemēram, Tev mastā ir 8 krusti, tātad pretiniekam ir 5 krusti), 
tad visbiežāk atlikušās kārtis būs sadalījušās maksimāli vienmērīgi, tas ir 3-2 vai 
4-3 vai 5-4. Bet, ja Tev trūkst pāra skaits kāršu kādā mastā (piemēram, Tev mastā 
ir 7 pīķi, tātad pretiniekam ir 6 pīķi), tad visbiežāk atlikušās kārtis būs sadalījušās 
nevienmērīgi, tas ir 3-1 vai 4-2 vai 5-3. Izņēmums ir 2 trūkstošas kārtis mastā, taču 
tad tās ir sadalījušās gandrīz vienādi, proti, 2-0 ir gandrīz tik pat bieži kā 1-1.
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