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Sveiks, jaunais bridžist! Bridža atbalsta biedrība, sadarbojoties ar Latvijas 
bridža federāciju, ir uzsākusi bridža brošūru izdošanu un Tavās rokās ir pirmais 
eksemplārs. Kopā ir izdotas četras brošūras – pirmā ir veltīta bridža pamatiem, 
savukārt pārējās veltītas bridža galvenajiem spēles elementiem: solīšanai, izspēlei 
un spēlei aizsardzībā. Pirmā brošūra ir vairāk teorētiska. Tās mērķis ir iepazīstināt 
Tevi ar bridža spēli, tās jēgu, mērķiem un procesiem. Izlasot šo brošūru, Tu varēsi 
ar draugiem sākt spēlēt, bet pārējās trīs brošūras palīdzēs Tev pilnveidot Tavas 
zināšanas un tehniskos paņēmienus.

Bridžs pasaulē pazīstams jau vairāk kā simt gadu. Tā pirmsākumi meklēja-
mi Krievijā, bet savus mūsdienu noteikumus bridžs ieguva ASV starpkaru periodā. 
Šobrīd bridžs ir pati intelektuālākā kāršu spēle, tas tiek spēlēts gandrīz visās pa-
saules valstīs, bridžu ir atzinusi Starptautiskā Olimpiskā Komiteja un tas ir iekļauts 
intelektuālo spēļu olimpiādē tāpat kā arī šahs, dambrete un go. Katru gadu notiek 
pasaules un reģionālie čempionāti. Latvijas bridža federācija ir gan Eiropas bridža 
līgas, gan Pasaules bridža federācijas biedrs, kas Latvijas bridžistiem dod tiesības 
piedalīties starptautiskajās sacensībās. Latvijas labākie rezultāti līdz šim ir Latvijas 
skolēnu izlases izcīnītā 2. vieta pasaules junioru čempionātā, Jāņa Bethera un Mār-
tiņa Lorenca 2. vieta Eiropas junioru čempionātā, Maijas Romanovskas un Kārļa 
Rubina 3. vieta Eiropas čempionātā un 5. vieta pasaules čempionātā.

Es ticu, ka izlasot šo brošūru, Tava zinātkāre meklēs un atradīs arī otro, trešo 
un ceturto. Vēlāk arī citas grāmatas, un drīz es Tevi sastapšu bridža sacensībās. 
Bridža pasaule ir bezgalīgi plaša – katrs jauns sadalījums atšķiras no iepriekšējā, 
katrā sadalījumā ir jauni risinājumi un iespējas izbaudīt uzvaras prieku. Bridžs lie-
liski trenē analītiskās, matemātiskās un psiholoģiskās spējas, dod iespēju atrast 
jaunus draugus un kļūst par labu brīvā laika pavadīšanas līdzekli.

Vēlos pateikties Maijai Romanovskai un Normundam Svētiņam par palīdzī-
bu visu četru brošūru rediģēšanā, Mārim Putnam par palīdzību brošūru vizuālajā 
noformējumā, kā arī A/S „Latvijas Dzelzceļš”, SIA „Akvedukts” un SIA „Procesu 
analīzes un izpētes centrs” par finansiālu atbalstu brošūru izdošanā. Un visbeidzot 
vislielākais paldies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas bijušajai skolotājai Vivijai Slīterei par 
bridža pulciņa organizēšanu, kas man radīja interesi par šo spēli un ielika galvenos 
bridža pamatus.

Pasaules meistars sporta bridžā
Kārlis Rubins
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Kas ir bridžs?

Bridžs ir stiķu ņemšanas kāršu spēle, kas tiek spēlēta ar standarta 52 kāršu kom-
plektu un kuru spēlē četri spēlētāji. Spēlētāji spēlē pa pāriem divi pret divi tā, ka 
viens otram pretī sēdošie sacenšas pret otriem diviem. Katrai bridža spēles partijai 
jeb sadalījumam var izdalīt četras stadijas: spēles uzsākšana; solīšana; spēle un 
rezultāta pierakstīšana. Pirmā un ceturtā stadija ir vairāk procesuālas, savukārt pats 
interesantākais notiek bridža aktīvajās daļās: solīšanā un spēlē.

spēles uzsāKšana.

Lai sāktu spēlēt, ir nepieciešams viens 
kāršu komplekts, 4 spēlētāji, galds, ap 
kuru visi sēž (bridžā ir pieņemts apzī-
mēt spēlētājus ar debesu pusēm: North 
un South spēlē pārī pret East un West 
(bridžā ir pieņemts lietot angliskos ap-
zīmējumus un saīsinājumus. Šādi apzī-
mējumi tiks lietoti gan šajā gan nāka-
majās brošūrās)), papīrs un pildspalva 
pierakstiem. Parasti bridža partneri ir 
iepriekš zināmi, bet tos var noteikt arī 
velkot kārtis – tie, kas izvelk divas vecā-
kās kārtis, spēlē vienā pārī. Tāpat lozē-
jot nosaka pirmās partijas dalītāju. Kār-
tis tiek samaisītas un spēlētājs pa labi pārceļ kāršu kavu. Pēc tam visas 52 kārtis pa 
vienai tiek izdalītas visiem spēlētājiem. Pirmā kārts tiek dalīta spēlētājam pa kreisi, 
tālāk pulksteņa rādītāja virzienā. Katrs spēlētājs saņem trīspadsmit kārtis.

solīšana.

Solīšana ir kontrakta noteikšanas process, izdarot secīgus solījumus. Pirmais sāk 
solīt dalītājs, tālāk sola pārējie spēlētāji pulksteņa rādītāja virzienā. Katrs spēlētājs 
izdara nozīmīgu solījumu ar mērķi apņemties paņemt noteiktu stiķu skaitu pie no-
teikta trumpja vai bez trumpjiem; vai arī pasē, kas norāda uz nevēlēšanos iesais-
tīties kontrakta noteikšanā. Solīšana beidzas tad, kad trīs spēlētāji pēc kārtas ir 
nopasējuši. Tas, kurš pirmais ir nosaucis gala kontrakta mastu vai beztrumpi, kļūst 
par izspēlētāju šajā sadalījumā. Abi pretinieka spēlētāji kļūst par aizsargiem.
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spēle.

Kad ir beigusies solīšana un ir zināms izspēlētājs, sākas spēle. Pirmais gājienu izda-
ra spēlētājs, kas atrodas pa kreisi no izspēlētāja. Viņš var izvēlēties jebkuru kārti, ar 
kuru izdarīt pirmo gājienu. Pēc tam, kad viņš ir izspēlējis šo kārti, izspēlētāja partneris 
noliek visas savas kārtis galdā un spēlē vairs nepiedalās – izspēlētājs rīkojas ar viņa 
kārtīm abu partneru interesēs. Spēle beidzas tad, kad ir izspēlēti visi trīspadsmit stiķi.

rezultāta pieraKstīšana.

Pēc tam, kad ir izspēlēti visi trīspadsmit stiķi, rezultāts sadalījumā tiek noteikts, ņe-
mot vērā paņemtos stiķus un nosolītos stiķus. Piemēram, ja spēlētājs ir nosolījis 
paņemt desmit stiķus, bet ir paņēmis deviņus, tad viņš nav izpildījis savu apņem-
šanos un par paņemtajiem stiķiem nesaņem nekādus plusus, bet saņem mīnusu 
par kontrakta neizpildīšanu. Šinī gadījumā aizsargi saņem plusus par kontrakta ie-
gāšanu. Ja spēlētājs ir apsolījis paņemt astoņus stiķus, bet ir paņēmis divpadsmit, 
tad viņš saņem plusu par kontrakta realizāciju, bet nesaņem prēmijas par geima 
un šlema realizāciju. Bet par to vēlāk – stiķu aprēķina tabula un prēmijas norādītas 
brošūras beigās. 

Pēc vispārīga ievada un galveno sastāvdaļu apskatīšanas, atgriežamies pie spēles 
jēgas: izmantojot savas kārtis un solīšanas laikā iegūstot informāciju par partnera 
kārtīm, apņemties paņemt noteiktu daudzumu stiķu pie noteikta trumpja vai bez 
trumpjiem un vēlāk izpildīt šo apņemšanos vai arī censties neļaut pretiniekam iz-
spēlēt nosolīto kontraktu.
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tā Kā bridžs ir stiķu ņemšanas spēle, tev ir jāsaprot
Kas ir stiķis un Kā tas rodas!

stiķis.

Stiķis sastāv no četrām kārtīm, kuras pulksteņa rādītāja virzienā pēc kārtas uzlikuši 
visi četri spēlētāji. Bridžā pastāv vairāki likumi attiecībā uz stiķiem, gājienu secību 
un stiķu ņemšanas kārtību:

1) Katrā sadalījumā pirmo gājienu izdara spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no 
izspēlētāja.

2) Izdarot pirmo gājienu, spēlētājs var izvēlēties jebkuru no 13 kārtīm;
3) Katram nākamajam spēlētājam ir jāliek kārts mastā, kurā ir iziets. Gadījumā, 

ja nav šāda masta kārts, spēlētājs var likt jebkuru kārti. Piemēram, ja ir iziets 
krustos, tad jāliek krusti, bet ja nav krustu, tad var likt gan kāravu, gan erce-
nu, gan pīķi;

4) Ja stiķī ir viena masta kārtis, tad stiķi paņem tas spēlētājs, kurš uzlicis masta 
vecāko kārti. Bridžā kāršu hierarhija ir sekojoša: divnieks ir visvājākā kārts, 
tam seko 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A (bridžā ir pieņemts lietot angliskos 
apzīmējumus: J ir saīsinājums no JACK un apzīmē kalpu, Q ir saīsinājums 
no QUEEN un apzīmē dāmu, K ir saīsinājums no KING un apzīmē kungu, A 
ir saīsinājums no ACE un apzīmē dūzi. Šādi apzīmējumi tiks lietoti gan šajā, 
gan nākamajās brošūrās);

5) Ja stiķī ir uzlikti vairāki masti, tad beztrumpju kontraktā stiķi paņem tas spē-
lētājs, kurš iedevis vecāko kārti mastā, kurā ir iziets;

6) Gadījumā, ja tiek spēlēts trumpja kontrakts, tad ar trumpjiem drīkst pārsist 
jebkuras citu mastu kārtis. To drīkst darīt tikai tad, ja nav kāršu mastā, kurā 
ir iziets.

7) Ja stiķī ir viena vai vairākas trumpja masta kārtis, stiķi paņem tas spēlētājs, 
kurš uzlicis trumpja masta kārti vai vecāko no trumpja masta kārtīm.

8) Nākamo stiķi uzsāk spēlētājs, kurš paņēmis stiķi. Šis spēlētājs var izdarīt 
gājienu ar jebkuru kārti no savām atlikušajām kārtīm.

9) Abu pāra spēlētāju paņemtos stiķus skaita kopā.
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stiķu ņemšana. tehnisKie paņēmieni.

Tagad, kad Tu zini gan kāršu spēlēšanas procedūru, gan kāršu hierarhiju, apskatī-
sim veidus kā ņemt stiķus. Ir četri galvenie veidi kā ņemt stiķus:

1) Spēlēt vecāku kārti stiķī nekā citas kārtis.
Piemēram, ja Tu (South) esi pēdējais, kam jāliek kārts stiķī un Tu redzi sekojošas 
nospēlētās kārtis pīķa mastā, tad Tu:

a) vari paņemt stiķi gan ar dūzi, 
gan dāmu. Parasti pareizi ir 
ņemt stiķi ar mazāko iespēja-
mo kārti, proti, dāmu, jo sa-
dalījumā vēl ir kungs un Tavs 
pīķa dūzis ir stiprāks par pīķa 
kungu, bet pīķa dāma ir vājāka. 
Ja tagad paņemsi stiķi ar dūzi, 
tad vēlāk zaudēsi stiķi pīķa 
kungam;

b) vari neņemt stiķi, uzliekot pīķa 
divnieku. Parasti ir pareizi ņemt 
stiķus, jo bridžs ir stiķu ņemša-
nas spēle un tiek piešķirti pun-
kti par paņemtajiem stiķiem. 
Taču ir gadījumi, kad nevajag 
pārsist stiķus, it sevišķi ja stiķi ir paņēmis partneris (Tavi un partnera 
paņemtie stiķi tiek skaitīti kopā) vai ir nepieciešams atdot pretiniekam 
stiķi, lai vēlāk vietā paņemtu citus stiķus.

2) Atstrādāt mastu.
Atstrādāt var mazās kārtis garajos mas-
tos. Tad, kad mastā ir izgājušas visas 
lielās kārtis, par vecākajām var kļūt 
masta mazās kārtis. Stiķus var ņemt arī 
divnieki, ja gājiens ir no mūsu rokas un 
pretiniekam nav vairāk kāršu šajā mas-
tā un tiek spēlēts bez trumpju kontrakts.

Piemēram, Tev (South) vienā rokā ir 
AKQ2 pīķos pret 543. Tā kā bridža 
noteikumi nosaka, ka visiem jāspē-
lē kārts no masta, kurā ir iziets, tad 
uz pīķa Q, K un A katram spēlētā-
jam ir jāliek pīķis un trīspadsmitais 
pīķis – divnieks, ceturtajā stiķī būs 
vecākā kārts!
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Atstrādāt var ne tikai mastus, kur 
mums ir vecākās bildes. Piemēram, 
ja Tev (South) beztrumpju kontraktā 
trūkst dūzis un kungs pīķa mastā, 
tad atdodot divus stiķus kungam 
un dūzim, Tava dāma un kalps pa-
ņems nākamos divus stiķus.

3) Nosist ar trumpi pretinieka vecāko kārti.
Bridža noteikumi nosaka, ka katram spēlētājam ir jāliek kārts no tā paša masta, ar 
kuru ir izgājis spēlētājs, kam ir bijis gājiens. Spēlētājs var izvēlēties likt citu mastu, 
ja viņam nav prasītā masta. 

Šādos gadījumos var likt trumpi 
(ja tiek spēlēts trumpja kontrakts), 
pārsitot pretinieka vecāko kārti. Pie-
mēram, tiek spēlēts kontrakts, kurā 
trumpji ir erceni. Pretinieks spēlē 
pīķi, bet Tev (South) to nav. Šajā ga-
dījumā Tu drīksti sist ar trumpi. Lī-
dzīgi kā iepriekšējā piemērā, pareizi 
ir sist ar mazāko trumpi – četrinieku, 
jo sitot gan ar 4, gan 7, gan K Tu 
iegūsi stiķi, bet K un 7 var būt no-
derīgāki nekā 4, lai paņemtu citus 
stiķus.
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Gadījumā, ja stiķī ir spēlēti vairāki trumpji, stiķi paņem tas, kurš ir izspēlējis lielāko 
trumpi.

Piemēram, tiek spēlēts kontrakts, 
kurā trumpji ir erceni. Pretinieks 
(East) iziet ar pīķi, Tev (South) pīķu 
nav un Tu sit ar ♥4. Pretiniekam pa 
kreisi no Tevis (West) arī nav pīķu 
un viņš var pārsist Tavu ♥4 ar ♥5, 
paņemot stiķi. 

4) Spēlēt uz to, ka pretinieka kārtis atrodas konkrētā vietā.
Tad, kad mums trūkst stiķu, un nevaram pielietot kādu no iepriekšējiem piemēriem, 
bieži jācer, ka kārtis ir sadalījušās mums labvēlīgi. 

Piemēram, Tev (South) ir jāpaņem 
trīs stiķi pīķa mastā. Ja Tu pielieto-
si garo mastu atstrādāšanas pa-
ņēmienu un nospēlēsi ♠A un vēlāk 
♠Q, tad atdodot stiķi uz ♠K, paņemsi 
stiķi uz ♠J. Bet, ja Tu nerausi dūzi, 
bet spēlēsi ♠2 pret kalpu, cerībā, ka 
spēlētājam pa kreisi būs kungs, un 
vēlāk spēlēsi ♠3 pret dāmu, tad Tu 
paņemsi trīs stiķus šajā mastā. Šis 
ir visizplatītākais veids, kā paņemt 
papildus stiķus un bridža valodā šo 
paņēmienu sauc par „impasu”, bet 
paņēmiena pielietošanu par „impa-
sēšanu”.
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solīšana.

Tagad, kad ir skaidrs kā rodas stiķi un kā tos paņemt, ir jātiek līdz stiķu ņemšanai. 
Stiķu ņemšana sākas ar spēli, bet līdz spēles uzsākšanai ir jānoskaidro, kurš būs iz-
spēlētājs un kāds kontrakts tiks spēlēts. Solīšanas uzdevums ir noteikt izspēlētāju, 
trumpi vai spēli bez trumpjiem un stiķu skaitu, kādu izspēlētājs apņemsies paņemt. 
Bridža solīšanas kārtība un noteikumi:

1) Katrā sadalījumā solīt sāk dalītājs. Tālāk sola katrs spēlētājs pēc kārtas pulk-
steņa rādītāja kustības virzienā (visās solīšanas fotogrāfijās South ir dalītājs).

2) Mūsdienās solīšanas laikā iz-
manto „biding-box” jeb solīša-
nas kastītes, kurās atrodas visas 
nepieciešamās solīšanas kartī-
tes. Šāda sistēma ir ieviesta, jo 
padara solīšanu ērtāku, palīdz 
atcerēties visu solīšanas gaitu 
un novērš nelegālas informāci-
jas nodošanu, izmantojot spēlē-
tāju balss tembru vai intonāciju. 
Katram spēlētājam vajadzīga 1 
šāda kastīte. Ja solīšanas kastī-
tes nav piejamas, solīšanu izda-
ra ar balsi.
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Solījums Apņemšanās

Nevēlēšanās 
ņemt stiķus

Paņemt 7 
stiķus krustu 
spēlē

Paņemt 8 
stiķus kāravu 
spēlē

Paņemt 9 
stiķus ercenu 
spēlē

Paņemt 10 
stiķus pīķu 
spēlē

Paņemt 
11 stiķus 
beztrumpju 
spēlē

Paņemt 12 
stiķus krustu 
spēlē

Paņemt 13 
stiķus kāravu 
spēlē

3) Bridžs ir stiķu ņemšanas 
spēle un solīšanas laikā 
spēlētāji apņemas paņemt 
noteiktu daudzumu stiķu. 
Mazākais stiķu skaits, ko 
spēlētājs var apņemties 
paņemt, ir septiņi stiķi. 
Bridža ērtībai ir pieņemts 
solīt stiķus virs vidējā, pro-
ti, apņemšanos paņemt 
septiņus stiķus ar ercenu 
trumpī izsaka ar solījumu 
1♥ (skaitlis norāda stiķu 
skaitu virs vidējā (apzīmē 
solījuma līmeni) – 6+1 = 
7, savukārt simbols ap-
zīmē piedāvāto trumpja 
mastu vai bez trumpjus). 
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4) Katrs spēlētājs savā solīšanas 
kārtā var izdarīt nozīmīgu solīju-
mu – apņemties paņemt noteiktu 
skaitu stiķu pie noteikta trumpja 
vai beztrumpjiem, piemēram, 
2♠ (solījums divi pīķi nozīmē, ka 
spēlētājs apņemas paņemt 8 
stiķus pie pīķiem trumpjos) vai 
izdarīt nenozīmīgu solījumu – 
pasēt. Līdzīgi kā zolē, kur pasēt 
nozīmē neņemt galdu, pasēšana 
bridžā nozīmē, ka spēlētājs ne-
vēlas apņemties paņemt noteiktu 
stiķu skaitu pie noteikta trumpja 
vai beztrumpjiem.

Spēlētājs solījumu var  izdarīt ar balsi, piemēram, pasakot „divi pīķi” (apņe-
mas paņemt astoņus stiķus pīķu spēlē), vai novietojot atbilstošu solīšanas 
kartiņu sev priekšā ar skatu pret galda centru. Katru nākamo solījumu spē-
lētājs izdara, liekot kartiņu virsū savam iepriekšējam solījumam tā lai iepriek-
šējais solījums paliktu redzams. Šādā veidā var viegli ieraudzīt visu solīšanu 
konkrētajā sadalījumā.

5) Solīšanas laikā ir noteikta mas-
tu hierarhija – krusti ir „vājākais” 
masts, tad seko kāravi, erceni, 
pīķi un beztrumpji. Šāda kārtība 
ir saistīta gan ar noteiktas kārtī-
bas ievērošanu, gan punktu pie-
šķiršanu par paņemtiem stiķiem. 
Izspēlētājam par katru nosolītu 
un paņemtu stiķi virs sešiem tiek 
piešķirti punkti atbilstoši noso-
lītajam mastam: par krustiem 
un kāraviem – 20 punkti par sti-
ķi, par erceniem un pīķiem – 30 
punkti par stiķi, par beztrumpēm 
– 40 punkti par pirmo stiķi un 30 
punkti par katru nākamo. Pilna 
punktu tabula norādīta brošūras 28.lpp. Ja gala kontraktā ir noteikts trumpja 
masts, tad spēles laikā tas ir stiprāks par citiem mastiem, bet citi masti ir sav-
starpēji vienādi. Ja gala kontraktā nav noteikts trumpja masts jeb tiek spēlēts 
beztrumpju kontrakts, tad visi masti ir vienlīdzīgi.
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6) Pēc tam, kad kāds no spēlētā-
jiem ir izdarījis solījumu, nāka-
mais spēlētājs var viņu pārsolīt. 
Lai pārsolītu, ir jāizdara solījums 
„vecākā” mastā (kāravs „vecāks” 
par krustiem, erceni „vecāki” par 
kāraviem, pīķi „vecāki” par erce-
niem, beztrumpji „vecāki” par pī-
ķiem) tajā pašā solīšanas līmenī 
vai jebkurā mastā vai beztrump-
jos augstākā līmenī.
Gadījumā, ja spēlētājs kādā solī-
šanas kārtā nav izdarījis nozīmīgu 
solījumu (ir pasējis), viņam ir tiesī-
bas izdarīt nozīmīgu solījumu jeb-
kurā nākamajā solīšanas kārtā.

7) Solīšana beidzas pēc tam, kad 
kāds no spēlētājiem ir izdarījis 
nozīmīgu solījumu un pārējie trīs 
spēlētāji ir secīgi pasējuši. Pēdē-
jais nozīmīgais solījums arī ir no-
solītais gala kontraksts. Spēlētājs 
no pāra, kurš pirmais nosolījis 
nozīmīgu solījumu gala kontrakta 
mastā vai beztrumpjos, kļūst par 
izspēlētāju. Viņa partneris šajā 
sadalījumā vairs nespēlēs, bet 
ar viņa kārtīm spēlēs izspēlētājs. 
Abi pretinieki kļūs par aizsargiem 
ar mērķi neļaut pretiniekam pa-
ņemt apsolīto stiķu skaitu. Pie-
mērā par izspēlētāju kļūst South, 
jo konrakts ir 2♥, bet South pirmais nosolīja ercena mastu.
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8) Ja pirmajā solīšanas riņķī visi čet-
ri spēlētāji ir pasējuši, sadalījums 
netiek spēlēts un tiek pārdalīts.

9) Teorētiski bridžā ir iespējami 38 
dažādi solījumi – 35 nozīmīgi solī-
jumi sākot no 1♣ līdz 7NT, 36. so-
lījums ir pass, 37. ir kontra un 38. 
solījums ir rekontra. Kontra nozī-
mē, ka aizsargs netic, ka izspēlē-
tājs realizēs kontraktu, vienlaicīgi 
divkāršojot stiķu vērtību (kontru 
var solīt tikai uz pretinieka izda-
rītu nozīmīgu solījumu). Rekontra 
nozīmē, ka izspēlētājs vai viņa 
partneris tic, ka realizēs savu 
kontraktu, vienlaicīgi četrkāršojot 
stiķu vērtību (rekontru var solīt ti-
kai uz pretinieka kontru). Precīza 
stiķu, kontrētu un rekontrētu kon-
traktu vērtība ir norādīta 28.lpp.

Pirms uzsākt solīt, ir jāsaprot Tavu kāršu stiķu ņemšanas potenciāls. Tā kā stiķi 
primāri tiek ņemti uz vecākajām kārtīm un atstrādājot garos mastus, tad ir pieņemts 
uzsākt solīšanu, ja Tavas kārtis ir virs „vidējās”. Par vidējām kārtīm bridžā tiek dēvē-
tas kārtis, kurās ir viens dūzis, viens kungs, viena dāma un viens kalps, pie tam nav 
pieckāršu vai garāku mastu. 

Lai vienkāršotu kāršu novērtēšanu, solīšanas laikā bildēm tiek piešķirti figūrpunkti. 
Miltona Vorka 20. gadsimta divdesmitajos gados ieviestā sistēma, kurā dūzim pie-
šķir četrus punktus, kungam – 3 punktus, dāmai – 2 punktus un kalpam vienu pun-
ktu, šobrīd ir pasaulē vispārīgi adaptēta un plaši pielietota. Sistēma balstās uz ap-
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rēķinu, ka katrā mastā ir 10 FP (figūrpunkti), kopā 40 punkti. „Vidējā” kārts satur 10 
FP, pie tam tiem nav tieši jābūt vienam dūzim, kungam, dāmai un kalpam. Lielākā 
daļa solīšanas sistēmu balstās uz solīšanas uzsākšanu, ja kārts ir virs „vidējās”, tas 
ir, sākot no 11 FP. Tā kā lielākoties stiķus ņem uz bildēm un FP tiek piešķirti bildēm, 
šādai punktu sistēmai ir divas lielas priekšrocības – tā ir vienkārša un praktiska. 

Tātad pirmais nosacījums, lai uzsāktu solīt, ir figūrpunktu skaits virs vidējā. Pārējos 
gadījumos parasti pareizi ir pasēt. Iespējams, ka nākošajā reizē Tu varēsi palīdzēt 
partnerim, taču sākumā pareizi ir pateikt, ka Tavs kāršu spēks ir zem vidējā. 

Ja Tavu kāršu spēks ir virs vidējā, tad vajag izvēlēties mastu, kuru piedāvāt kā 
trumpjus, vai solīt bez trumpjiem. Iepriekš apskatījām bridžā noteikto mastu hierar-
hiju (krusti < kāravi < erceni < pīķi < beztrumpji) un stiķu vērtību (par krustiem un 
kāraviem – 20 punkti par katru stiķi, par erceniem un pīķiem – 30 punkti par stiķi, par 
bez trumpjiem – 40 punkti par pirmo stiķi un 30 punkti par katru nākamo). Ņemot 
vērā, ka pīķi un erceni ir vērtīgāki par krustiem un kāraviem, tos sākotnēji sola, ja ir 
piecas vai vairāk kārtis mastā, savukārt krustus un kāravus sāk solīt no trim kārtīm 
mastā. Tādā veidā ir vieglāk attīstīt solīšanu, jo partneris uz Tavu ercena vai pīķa 
masta solījumu nevar nosolīt krustu vai kāravu pirmajā līmenī, bet uz krusta vai kā-
rava solījumu var nosolīt ercenu vai pīķi pirmajā līmenī.

Apskatīsim dažus piemērus, ar kādām kārtīm uzsākt solīšanu:

Tavas kārtis Solījums Komentāri

Pass
Nepietiekams spēks, lai 
uzsāktu solīšanu

Pass

Lai arī ir 11 FP, Tev nav 
laba masta un viss spēks ir 
koncentrēts pīķos. Robežu 
situācijās kā šī, ja nav laba 
masta, labāk ir pasēt. Atce-
ries, ka punkti ir kā palīglī-
dzeklis kāršu novērtēšanā!

1♣

Tev ir punkti virs vidējā, nav 
pieckāršu ercena vai pīķa, 
tāpēc Tu atklājies ar garā-
ko no atlikušajiem mas-
tiem – krustiem.
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1♠
Ja Tev ir divi pieckāršu 
masti, tad pirmo soli ve-
cāko.

1NT

Ja Tev spēks ir robežās 
starp 15 un 17 FP un Tev 
ir vienmērīga kārts, tad 
sāc ar 1NT

Ja Tavs partneris ir uzsācis solīšanu, tad Tev nav jābūt kārtīm „virs vidējā” lai solītu. Sva-
rīgi ir atbalstīt partneri, ja Tev ir kārtis viņa piedāvātajā mastā, piedāvāt savu mastu vai 
spēli bez trumpjiem. Apskatīsim dažus piemērus, ko solīt pēc partnera atklājuma 1♥:

Tavas kārtis Solījums Komentāri

2♥

Tev kopā ar partneri ir vis-
maz 8 erceni un vismaz 17 
FP. Jums pietiek spēlei ot-
rajā līmenī.

3♥

Tev kopā ar partneri ir vis-
maz 8 erceni un vismaz 22 
FP. Jums pietiek spēlei tre-
šajā līmenī.

1♠

Pēc partnera atklājuma 
jauna masta solījums pir-
majā līmenī ir no 4 kārtīm 
un forsē uz riņķi – tas no-
zīmē, ka partnerim obligāti 
ir jāizdara vismaz vēl viens 
solījums!

2♠

Pēc partnera atklājuma 
jauna masta solījums ar 
lēcienu ir no 5 kārtīm, vis-
maz ar tikpat lielu spēku 
kā partnerim un forsē.

4♥

Tev kopā ar partneri ir vis-
maz 9 erceni un vismaz 23 
FP. Jums pietiek spēlei ce-
turtajā līmenī.
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daži vispārīgi solīšanas principi:

1) Solīšanas laikā ir jāatceras, ka Tu spēlē pārī ar savu partneri – to, ko Tu 
apņemies, Tu apņemies izpildīt kopā ar partneri, un otrādi – to, ko apņemas 
partneris, viņš plāno izpildīt kopā ar Tevi.

2) Jauna masta solīšana forsē. Jauna masta solīšana ar lēcienu parāda vēl stip-
rākas kārtis un labu, vismaz 5 kāršu (parasti 6 kāršu) mastu.

3) Beztrumpju solījumi neforsē. Tie parāda, ka nav atbalsta partnerim, nav sava 
laba masta un parāda, ka pie partnera minimāla atklājuma var vinnēt to līme-
ni, kurā ir solīts.

uz Ko tieKties solīšanas laiKā?

1) kopā ar partneri atrast savu garāko mastu;
2) ja masts sastāv no 8 vai vairāk kārtīm, izvēlēties to kā savu trumpja mastu. 

Trumpju spēlē parasti var paņemt vairāk stiķus, jo ar trumpjiem var sist mas-
tus, kuru mums nav un trumpji neļauj pretiniekam paņemt stiķus viņu garajos 
mastos;

3) Ja ir pietiekami daudz punktu, tad censties spēlēt geimu. Geims ir apņemša-
nās paņemt tik daudz stiķus, lai vienā sadalījumā būtu vismaz 100 punkti par 
stiķiem. Citiem vārdiem sakot geims ir apņemšanās izspēlēt:
a) 3NT – paņemt 9 stiķus beztrumpju spēlē. Par pirmo stiķi virs 6 beztrumpju 

spēlē pienākas 40 punkti, par katru nākamo – 30. Tātad, nosolot un pa-
ņemot 9 stiķus bez trumpju spēlē Tu iegūsti 40+30+30 jeb 100 punktus);

b) 4♥ un 4♠ – paņemt 10 stiķus ercenu vai pīķu spēlē. Par katru stiķi virs 6 
ercenu vai pīķu spēlē pienākas 30 punkti. Tātad, nosolot un paņemot 10 
stiķus ercenu vai pīķu spēlē Tu iegūsti 30+30+30+30 jeb 120 punktus);

c) 5♣ un 5♦ – paņemt 11 stiķus krustu vai kāravu spēlē. Par katru stiķi virs 6 
krustu vai kāravu spēlē pienākas 20 punkti. Tātad, nosolot un paņemot 
11 stiķus krustu vai kāravu spēlē Tu iegūsti 20+20+20+20+20 jeb 100 
punktus). 

Uz geimu tiekties ir svarīgi, jo par nosolītu un realizētu geimu pienākas prē-
mija (punktu tabula norādīta 28.lpp.).

4) Ja ir daudz punktu un pietiek dūži un citas vecākās kārtis, tad censties spē-
lēt šlemu. Šlems ir apņemšanās paņemt divpadsmit stiķus (mazais šlems) 
vai trīspadsmit stiķus (lielais šlems) pie noteikta trumpja vai bez trumpjiem. 
Šlemi bridžā tiek izspēlēti samērā reti, jo ir vajadzīgs liels kopējs spēks, lai 
paņemtu divpadsmit (pretiniekam var atdot tikai vienu stiķi) vai trīspadsmit 
(pretiniekam nevar atdot nevienu stiķi) stiķus vienā partijā. Tāpēc arī šlemu 
prēmijas ir lielas un vilinošas. Pie tam, ja spēlētājs ir nosolījis un realizējis 
šlemu, viņam pienākas prēmija gan par šlema realizāciju, gan par geima rea-
lizāciju, gan par paņemtajiem stiķiem!
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Zemāk esošā tabula būs Tavs sākotnējais orientieris līmeņa izvēlē:

Līmenis
Nepieciešamie FP*

Trumpju spēlē Bez trumpju spēlē

1 (jāņem 7 stiķi) 15-18 19-22

2 (jāņem 8 stiķi) 18-21 22-25

3 (jāņem 9 stiķi) 21-24 25-28

4 (jāņem 10 stiķi) 24-27 28-30

5 (jāņem 11 stiķi) 27-30 30-32

6 (jāņem 12 stiķi) 30-33 33-36**

7 (jāņem 13 stiķi) 33+ 37+***

* orientējošais punktu skaits. Trumpju spēlē ir svarīgi, lai partneriem būtu vismaz 
astoņi trumpji.
** 33 = mazākais punktu skaits, kad ir vismaz trīs dūži, tas ir, pretinieks uzreiz ne-
var paņemt divus dūžus;
*** 37 = mazākais punktu skaits, kad ir visi četri dūži, tas ir, pretinieks uzreiz nevar 
iegāzt kontraktu.
Punktu sistēma nav vienīgā un nebūt ne absolūtā. Tā ir kā palīglīdzeklis optimālā 
kontrakta noteikšanai. Otrajā brošūrā Tu iepazīsies ar precīzākām solīšanas meto-
dēm!

spēle pēc solīšanas beigām.

Pēc solīšanas beigām viens no spēlētājiem – izspēlētājs – ir uzņēmies saistības pa-
ņemt noteiktu skaitu stiķu pie noteikta trumpja vai bez trumpjiem. Izspēlētāja part-
neris savu darbu sadalījumā ir izdarījis un tālāk vairs nespēlē – izspēlētājs rīkojas 
ar viņa kārtīm. Spēlētājs pa kreisi no Izspēlētāja izdara pirmo gājienu un Izspēlētāja 
partneris šajā brīdī noliek savas kārtis galdā tā, lai visi tās var redzēt un tās ir kārtīgi 
sakārtotas pa mastiem augošā secībā ar mazāko kārti pret izspēlētāju.

Sakārtojot kārtis ir jāņem vērā divi noteikumi: trumpji atrodas pa kreisi no Izspē-
lētāja (pa labi no izspēlētāja partnera) un masti ir jākārto secīgi pa krāsām, tas ir, 
sarkans-melns-sarkans-melns vai melns-sarkans-melns-sarkans.
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izspēle – mērķi un metodes.

Izspēles mērķis ir paņemt noteiktu skaitu stiķu pie noteiktā trumpja vai bez trump-
jiem. 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.

Jau iepriekš apskatījām četrus galveno veidus kā ņemt stiķus:
1) spēlēt vecāku kārti stiķī nekā citas kārtis;
2) atstrādāt mastu;
3) nosist ar trumpi pretinieka vecāku kārti;
4) spēlēt uz to, ka pretinieka kārtis atrodas konkrētā vietā.

Tagad apskatīsim piemērus, kā tas 
strādā:

Tiek spēlēts kontrakts 4♥. Tas nozī-
mē, ka izspēlētājam ir jāpaņem 10 
stiķi pie erceniem trumpjos. Preti-
nieks uzbrūk ar ♣A. 
Pirms sastādīt izspēles plānu, atbil-
dam uz sekojošiem jautājumiem: 

Cik izspēlētājam ir augšējie stiķi?
7 – 5 ercenos un 2 kāravos.

Cik aizsargiem ir augšējie stiķi?
3 – viens pīķos un divi krustos. 

Cik stiķu trūkst?
3 – kontrakta realizācijai vajag 10, 
šobrīd ir 7, trīs stiķi ir nepieciešami 
papildus. 

Kur ņemt trūkstošos stiķus jeb kādu 
spēles plānu / plānus izvēlēties?

Pirmkārt, atņemt trumpjus, otrkārt 
nosist krustu galdā, treškārt, atdot 
stiķi pīķa dūzim, atstrādājot divus 
stiķus pīķos. 

Secība kādā vajadzētu izspēlēt šo kontraktu:
1. un 2. stiķis – pretinieks paņem 2 stiķus krustos.
3. stiķis – izspēlētājs nosit pretinieka krustus ar ♥9 no galda.
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4. stiķis – gājiens no galda ar ♥K, no rokas tiek likts ♥5.
5. stiķis – gājiens ar ♥J, no rokas tiek likts ♥6.
6. (7.) stiķis – ja nepieciešams tiek vēlreiz nospēlēts vecākais trumpis vienu vai di-
vas reizes (ja aizsargiem erceni sadalījušies 3-1 vai 4-0).
7. (8.) stiķis – gājiens ar lielu pīķi no rokas vai galda, liekot mazu pīķi no rokas vai galda. 
Pēc tam, kad pretinieks paņem stiķi ar ♠A, visi pārējie stiķi pienākas izspēlētājam 
un kontrakts ir realizēts!

Šajā piemērā mēs izmantojām trīs galvenos stiķu ņemšanas veidus: mēs paņēmām 
septiņus stiķus uz vecākajām kārtīm – pieci erceni un divi kāravi, mēs atdevām 
stiķi pretinieka pīķa dūzim, lai paņemtu divus pīķa stiķus (atstrādājām savu labo 
mastu, pirms tam atdodot stiķi pretiniekam) un visbeidzot, mēs izmantojām trešo 
stiķu ņemšanas paņēmienu – nositām krustu ar trumpi galdā. Tieši sitiens īsākajā 
trumpju rokā deva mums 6. stiķi trumpjos. Ja krusts būtu jāsit garajā trumpju rokā, 
tad trumpju mastā būtu tikai 5 stiķi.

Apskatīsim piemēru kā atstrādāt garo 
mastu:

Tiek spēlēts kontrakts 3NT. Tas no-
zīmē, ka izspēlētājam ir jāpaņem 9 
stiķi bez trumpju spēlē. Pretinieks 
uzbrūk ar ♠2. 

Pirms sastādīt izspēles plānu, atbil-
dam uz sekojošiem jautājumiem:

Cik izspēlētājam ir augšējie stiķi?
7 – 2 pīķos, 1 ercenos, 2 kāravos un 
2 krustos.

Cik aizsargiem ir augšējie stiķi?
0.

Cik stiķu trūkst?
2 – kontrakta realizācijai vajag 9, 
šobrīd ir 7 augšējie stiķi, divi stiķi ir 
nepieciešami papildus.

Kur ņemt trūkstošos stiķus jeb kādu 
spēles plānu / plānus izvēlēties?

Pirmkārt, nevajag steigties, bet pado-
māt! Ja mums vienā mastā ir astoņas 
kārtis, tad pretiniekam šajā mastā ir 
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5 kārtis, kas visticamākais ir sadalījušās 3-2. Paņemot dūzi un kungu kāravos un 
atdodot pretiniekam stiķi uz kārava dāmu, mēs atstrādāsim divus papildus stiķus 
kāravos. Atdodot vienu stiķi, mēs iegūstam divus vietā!

Vēl viena būtiska lieta – nevajag raut dūžus un kungus blakus mastos. Tie pagaidīs! 
Mums sākumā ir jāatstrādā savi stiķi kāravos, tikai pēc tam mēs ņemsim stiķus 
blakus mastos, jo savādāk mēs atstrādāsim stiķus pretiniekam un nevarēsim vairs 
paņemt savus mazos kāravus.

Secība kādā vajadzētu atspēlēt šo kontraktu:
1. stiķis – paņemam stiķi ar ♠ dūzi vai kungu.
2. un 3. stiķis – nospēlējam ♦ dūzi un kungu.
4. stiķis – turpinām spēlēt kāravus, atdodot stiķi pretiniekam. Šādi mēs atstrādāsim 
divus kārava stiķus sev.
5. stiķis – paņemam pretinieka gājienu jebkurā mastā un realizējam kontraktu: 2 
stiķi pīķos, 1 stiķis ercenos, 4 stiķi kāravos un 2 stiķi krustos.

Tiek spēlēts kontrakts 6NT. Tas no-
zīmē, ka izspēlētājam ir jāpaņem 12 
stiķi bez trumpju spēlē. Pretinieks 
uzbrūk ar ♠10. 

Pirms sastādīt izspēles plānu, atbil-
dam uz sekojošiem jautājumiem:

Cik izspēlētājam ir augšējie stiķi?
11 – 4 pīķos, 1 ercenos, 1 kāravos 
un 5 krustos.

Cik aizsargiem ir augšējie stiķi?
0.

Cik stiķu trūkst?
1 – kontrakta realizācijai vajag 12, 
šobrīd ir 11 augšējie stiķi, viens sti-
ķis ir nepieciešami papildus.

Kur ņemt trūkstošos stiķi jeb kādu 
spēles plānu / plānus izvēlēties?

Pirmkārt, trūkstošo stiķi mēs varam 
paņemt vai nu ercenos vai kāravos, 
pie tam mēs varam atdot vienu sti-
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ķi pretiniekam. Ja ♥K ir pa labi no izspēlētāja, tad izmantojot ercena impasu, 
Tu paņemsi 2 stiķus ercenos. Tas, ka ercena kungs ir tieši pie East ir 50%. 
Savukārt, ja pa kreisi no izspēlētāja būs kārava kungs vai dāma vai abas šīs 
kārtis, tad Tu vari paņemt papildus stiķi kāravos. Iespēja, ka kāda vai abas kā-
rava bildes ir West, ir 75%. Tātad – pareizāk spēlēt uz dubulto impasu kāravos.

Secība, kādā vajadzētu izspēlēt kontraktu:
Paņemt pirmo stiķi ar ♠J
Iziet ar ♦4 pret 10. Ja East paņem stiķi, tad atkārtot kārava impasu, ejot ar ♦6 pret J.
Tikko apskatītie stiķu ņemšanas un kontraktu realizēšanas paņēmieni nav vienīgie. 
Papildus piemērus Tu atradīsi trešajā brošūrā.
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aizsardzība – mērķi un metodes.

Spēle aizsardzībā ir daudz grūtāka kā izspēle, jo aizsargiem ir mazāk pieejama 
informācija un viņiem ir jāsadarbojas divatā, savukārt izspēlētājs lēmumus pieņem 
pats. Spēle aizsardzībā prasa disciplīnu, precīzu informācijas apstrādi un nodošanu 
partnerim, informācijas analīzi, koncentrēšanos. Aizsargu mērķis ir iegāzt kontrak-
tu, tas ir, neļaut paņemt pretiniekam apsolīto stiķu skaitu. Piemēram, ja izspēlētājs 
spēlē kontraktu 3NT (apņemas paņemt deviņus stiķus bez trumpju kontraktā), tad 
aizsargu mērķis ir paņemt vismaz 5 stiķus. Spēli aizsardzībā var izdalīt 3 posmos:

1) Solīšana – galvenais informācijas iegūšanas avots un laiks. 
Solīšana parāda pretinieka vājās un stiprās vietas, pretinieka orientējošo sadalī-
jumu un kāršu spēku, partnera mastus un spēku (var izdarīt secinājumus gan no 
partnera nozīmīgiem, gan nenozīmīgiem solījumiem). Tāpat secinājumus var izdarīt 
no savām kārtīm. Piemēram, ja Tev ir daudz punktu un pretinieks spēlē geimu, tad 
ir maz cerību uz partnera vecākajām kārtīm.

2) Pirmais gājiens.
Pirmais gājiens ir svarīgākais aizsardzības elements, jo izdara pirmo triecienu, no-
saka tālāko aizsardzības plānu, izlaiž vai iegāž kontraktus. Apkopojot solīšanas lai-
kā iegūto informāciju, pirms pirmā gājiena tiek izdarīti sekojoši secinājumi:

a) Vai nepieciešams agresīvs vai pasīvs gājiens? 
b) Kur un kā pretinieks ņems stiķus? Kur stiķus ņemsim mēs?
c) Kurā mastā un ar kuru kārti uzbrukt?

3) Turpmākā spēle aizsardzībā.
Pēc pirmā gājiena izdarīšanas ir jāsaskaita galda sadalījums un spēks. Šādi iegūs-
ti 50% no zināmās informācijas. Kopā ar solīšanu izveido partnera un izspēlētāja 
orientējošo sadalījumu un punktus. Tagad, kad esi ieraudzījis galdu, padomā par 
to, kas notiek gājiena mastā, saskaiti aizsargu un izspēlētāju augšējos stiķus, pa-
domā, kur izspēlētājs ņems trūkstošos stiķus un kur tos ņemsiet jūs. Un visbeidzot 
– kā jūs varat palielināt savu stiķu skaitu? Līdzīgi kā izspēlētājs izspēlējot kontraktu, 
arī aizsargi stiķus ņem uz vecākajām kārtīm, sitot ar trumpjiem, atstrādājot mastus 
vai spēlējot uz noteiktām kārtīm pie noteiktiem spēlētājiem. 
Lai uzlabotu spēli aizsardzībā, aizsargi izmanto savus ieročus – aizsardzības sistē-
mu un signālu sistēmu.

aizsardzības un signālu sistēma.

Līdzīgi kā solot, aizsargi izmanto aizsardzības sistēmu. Ja solīšanas sistēmas mēr-
ķis ir apmainīties ar informāciju, izmantojot solījumus, tad aizsardzības sistēmā ap-
mainās ar informāciju, izmantojot kārtis. Katra kārts, arī tik šķietami nevajadzīgie 
divnieki un trijnieki, var dot partnerim informāciju. Svarīgākais, kas partnerim jāzina, 
ir cik kārtis Tev ir šajā gājiena mastā un kāda Tev ir attieksme pret gājienu šajā mas-
tā. Bridža ētika aizliedz aizsargiem sarunāties vai izmantot zīmes aizsardzības laikā, 
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bet atļauj izvēlēties likt tās kārtis, kādas aizsargi grib, protams, ievērojot noteikumu 
dot mastā. 

Aizsardzības sistēma tiek balstīta uz gājieniem ar noteiktu kārti pēc stipruma. Pie-
mēram, ja Tev vienā mastā ir 9,8,7,5 un 2, tad 9 sauc par pirmo kārti, 8 par otro, 
7 par trešo, 5 par ceturto un 2 par piekto kārti. Izejot ar lielāku kārti un tālāk liekot 
mazāku, tiek parādīts pāra skaits šajā mastā, bet, izejot ar mazāku un tālāk liekot 
lielāku, tiek parādīts nepāra skaits šajā mastā. Piemēram, ja Tev mastā ir divas 
kārtis – ej ar lielāko, ja mastā ir trīs kārtis – ej ar trešo un pēc tam liec lielāku, ja 
mastā ir četras kārtis – ej ar trešo un vēlāk liec ceturto (tādā veidā partneris atšķirs, 
ka Tev ir pāra skaits kāršu), ja mastā ir piecas kārtis – ej ar piekto (tā kā Tu vēlāk 
uzliksi lielāku, tad partneris zinās, ka Tev ir nepāra skaits kāršu). Ja Tev kādā mastā 
ir sekvence (divas vai vairāk pēc kārtas sekojošas kārtis), piemēram, QJ1092, tad 
pareizi ir uzbrukt ar Q (pirmo kārti) nevis 2 (piekto kārti), jo svarīgi ir atstrādāt stiķus, 
nevis pazaudēt tos. Šādi gājieni spēj parādīt skaitu un attieksmi konkrētajā mastā.

Signālu sistēma tiek balstīta uz attieksmes un skaita rādīšanu mastā, kurā ir izdarīts 
gājiens vai kuru aizsargs spēlē, ja viņam nav prasītā masta. Ja Tev patīk partnera 
izdarītais gājiens, tad Tu liec mazu kārti, ja nepatīk – liec lielu kārti. Ja Tev ir divas, 
četras vai sešas kārtis, tad uz pretinieka vai partnera gājiena Tu liec mazu kārti, ja 
tev ir trīs vai piecas kārtis, tad pirmo Tu liec lielu kārti.

Izmantojot aizsardzības un signālu sistēmu, spēlētājs nodod partnerim informāciju 
par savām kārtīm. Svarīgi ir parādīt, vai Tev patīk partnera gājiens, vai Tu gribi lai 
viņš iet citā mastā, savukārt, ir vieglāk atšķirt vai ir pāra skaits vai nepāra skaits, ja 
vienā gadījumā liek lielu, otrā mazu.

Apskatīsim piemērus, kā vajadzētu spēlēt aizsardzībā:

Pēc pretinieka vienpusējas solīšanas 1NT – 3NT pretinieks ir apņēmies paņemt 9 
stiķus bez trumpju kontraktā. Tev ir sekojošas kārtis: ♠ 876; ♥KQJ105; ♦A43; ♣98.
Tu pajautā pretiniekam ko nozīmē solījums 1NT un saņemam atbildi, ka tas parāda 
vienmērīgu kārti ar 15-17 punktiem. Šinī piemērā solīšana ir maz informējoša, jo Tu 
zini, ka izspēlētājam ir vienmērīga kārts, bet neko sīkāk nezini par viņa mastiem, 
tāpat par galda kārti, tāpēc nevar precīzi pateikt kur pretinieks ņems stiķus. Bet Tev 
ir labs masts, kurā uzbrukt un Tavs mērķis ir atstrādāt savus stiķus, tāpēc uzbrūc ar 
♥K (vecāko kārti no sekvences). 

Tagad, kad ir redzamas galda kārtis, Tev ir jādomā par aizsardzības plānu – pa-
domā par to, kas notiek galda mastā, saskaiti pretinieka un partnera orientējošo 
sadalījumu un punktus, saskaiti pretinieka augšējos stiķus un Jūsu augšējos stiķus, 
padomā kur Jums ņemt trūkstošos!

1. stiķis: ♥K – 2 – 8 – A 
2. stiķis: ♦J - ?
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Ko darīt? Protams, ka Tu visu saskaitīji! Uzliec dūzi un paņem 4 ercena stiķus, iegā-
žot kontraktu bez viena! Ja Tu tagad nepaņemsi stiķi, tad izspēlētājs paņems savus 
9 stiķus ātrāk par Jums.

Izspēlētāja sadalījums

Partnera sadalījums

Svarīgākās lietas no šī sadalījuma:
1. Pirmais gājiens ir pats svarīgākais aizsargu ierocis – ja Tu būtu uzbrucis citā 

mastā vai ar ♥5, tad izspēlētājs ātri paņemtu deviņus stiķus.
2. Šajā gadījumā ir vienalga vai uzbrukt ar ercena K, Q, J vai 10, bet labāk ir 

uzbrukt ar K, lai pierastu ievērot aizsardzības norunas.
3. Ja Tu būtu neuzmanīgs un neuzliktu kārava dūzi otrajā stiķī, tad pretinieks ātri 

paņemtu 9 stiķus un realizētu kontraktu.
4. Lai arī šoreiz partnera signāls pirmajā stiķī neko nemainīja, ir svarīgi katrā 

sadalījumā aizsargiem apmainīties ar informāciju.
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Pēc pretinieka vienpusējas solīšanas 1♠ – 2♦ - 2♥ - 4♠ pretinieks ir apņēmies paņemt 
10 stiķus ar pīķiem trumpjos. Tev ir sekojošas kārtis: ♠876; ♥95; ♦Q54; ♣AK987.
Tu pajautā pretiniekiem ko viņi var pateikt viens par otra kārti. Izspēlētājs paskaidro, 
ka galdā būs vismaz 10 punkti, vismaz 4 kāravi un 3 kāršu atbalsts pīķos. Izspēlētā-
ja partneris paskaidro, ka izspēlētājam ir 11 līdz 15 punkti, vismaz 5 pīķi un vismaz 
4 erceni. Pēc šādas informācijas Tu vari pieņemt, ka, pirmkārt, izspēlētājs ņems 
stiķus gan uz vecākajām kārtīm, gan blakus mastos, gan uz pārsitieniem, otrkārt, 
tā kā pretinieks spēlē droši uzsolītu geimu un Tev pašam ir 9 punkti, tad partnerim 
ticamākais ir tikai ap 3-7 punktiem. Tā kā pretinieks ir droši uzlicis geimu, Tev ir jā-
uzbrūk aktīvi – jācenšas paņemt Tavi un partnera stiķi, kamēr Jums ir temps to darīt. 
Tu, ņemot vērā savstarpējās norunas, izlem uzbrukt ar ♣A. 

Tagad, kad ir redzamas galda kārtis, Tev ir jādomā par aizsardzības plānu – pa-
domā par to, kas notiek galda mastā, saskaiti pretinieka un partnera orientējošo 
sadalījumu un punktus, saskaiti pretinieka augšējos stiķus un Jūsu augšējos stiķus, 
padomā kur Jums ņemt trūkstošos!

1. stiķis: ♣A – 3 – 5 – 2  
2. stiķis: ?

Ko darīt? Kur ņemt stiķus? Pirmkārt, Tu zini, ka izspēlētājam ir ne vairāk kā 4 kārtis 
krustos un kāravos. Vienu Tu jau redzēji, ja atlikušās 3 ir kāravos, tad Tev nav cerību 
uz ♣ stiķi. Ko nozīmē partnera kārts pirmajā stiķī? To, ka viņam ir pāra skaits krustu 
(jo viņš uzlika mazu). Ja partnerim būtu 3 krusti, tad viņš liktu lielu kārti pirmajā stiķī. 
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Tātad Tu vari paņemt stiķi uz ♣K. Izejot ar ♣K, partneris Tevi patīkami pārsteidz – 
viņš nomet ♦9. Tas nozīmē, ka partnerim vairs nav krustu un Tu trešajā stiķī izej ar 
mazo krustu, kuru partneris nosit. Partnera ercena dūzis iegāž kontraktu bez viena.

Izspēlētāja sadalījums

Partnera sadalījums

Svarīgākās lietas no šī sadalījuma:
1. Pirmais gājiens ir pats svarīgākais aizsargu ierocis – ja Tu būtu uzbrucis citā 

mastā vai ar mazu krustu, tad izspēlētājs ātri paņemtu desmit stiķus.
2. Nositot mastu, kurš Tev nav vai iedodot nosist partnerim ir veids kā aizsargi 

var palielināt savu stiķu skaiti.
3. Ļoti svarīgi ir ievērot savstarpējās norunas. Ja Tavam partnerim būtu trīs krus-

ti, tad viņam būtu jāliek liels, lai Tu varētu labāk saskaitīt sadalījumu!

Turpini aizsardzības treniņus ceturtajā brošūrā!
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Kā noteiKt uzvarētāju bridžā?

Ir divi galvenie veidi kā spēlē bridžu – sporta bridžs, kuru spēlē klubos un sacensī-
bās un robers, kuru parasti spēlē draugu kompānijā mājas apstākļos. Sporta bri-
dža sacensības notiek individuāli, pāriem un komandām, ir dažādas sistēmas, kā 
nosaka uzvarētāju un tās vienmēr ir rakstītas turnīra nolikumā. Mājas apstākļos jeb 
spēlējot roberu, pāri sacenšas līdz diviem vinnētiem geimiem. Geimu var vinnēt, 
savācot vienā vai vairākos sadalījumos 100 punktus par stiķiem. Vinnējot geimu, 
tiek saņemti papildus punkti un geima uzvarētājs nokļūst zonā. Zonā prēmijas pa-
liek vērtīgākas un bonusi lielāki, vienīgi jāatceras, ka arī sodi par kontraktu neizpildi 
palielinās. Pēc tam, kad kāds no pāriem pirmais ir vinnējis divus geimus, saskaita 
kopējos punktus un nosaka uzvarētāju.  

punKti un prēmijas.

Ja kontrakts ir realizēts, tad izspēlētāja puse saņem sekojošus punktus:
1) punktus par stiķiem;
2) papildus punktus par kontrakta līmeni;
3) papildus punktus par kontrētu vai rekontrētu kontraktu;
4) papildus punktus par virsstiķiem, kas ir paņemti, bet nebija nosolīti.

denominācija
punKti par stiķiem

parasti ar kontru ar rekontru
Bez trumpjiem 30 (40 par 1.stiķi) 60 (80 par 1.stiķi) 120 (160 par 1.stiķi)

♥ un ♠ 30 60 120
♣ un ♦ 20 40 80

Par katru papildus stiķi, kas ir paņemti, bet nebija nosolīti, ja kontrakts nebija kon-
trēts vai rekontrēts, izspēlētāja puse saņem tikpat punktus, kā tabulas ailē Parasti. 

punKti par KontraKta līmeni
līmenis nezonā zonā

Daļējais ieraksts 50 50
Geims (sākot no 3NT, 4♥/♠, 5♣/♦) 300 500

Mazais šlems (6♣/♦/♥/♠/NT) 500 750
Lielais šlems (7♣/♦/♥/♠/NT) 1000 1500

punKti par Kontrētu / reKontrētu KontraKtu
kontrā rekontrā

Punkti par kontrakta realizāciju 50 100
Punkti par virsstiķiem nezonā 100 200

Punkti par virsstiķiem zonā 200 400
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Ja kontrakts nav realizēts, tad aizsargi saņem punktus par kontrakta iegāšanu.

punKti par iegāztiem KontraKtiem (saņem aizsargi)

stiķu skaits
nezonā zonā

parasti kontrā rekontrā parasti kontrā rekontrā
1.stiķis

50
100 200

100
200 400

2. un 3.stiķis 200 400 300 600
4. un nākamie 300 600 300 600

papildus noteiKumi un punKti roberī.

Ja kāds no pāriem uzvar geimu, tad otra pāra iegūtie punkti saglabājas, bet jauno 
geimu abi pāri uzsāk bez punktiem. Daļējo ierakstu un geimu bonusus nepiemē-
ro, bet robera uzvarētājs saņem papildus 500 punktus par robera uzvarēšanu, ja 
pretinieks bija zonā, un 700 punktus, ja pretinieks nebija zonā. Papildus prēmijas 
roberā: 

1) 100 punkti par 4 no 5 lielajiem trumpjiem (A, K, Q, J vai 10) trumpja kontraktā 
vienā rokā;

2) 150 punkti par 5 lielajiem trumpjiem (A, K, Q, J un 10) trumpja kontraktā vienā 
rokā;

3) 150 punkti par 4 dūžiem bez trumpju kontraktā vienā rokā.
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bridžs latvijā un pasaulē

latvijas bridža federācija, www.bridge.lv
Ivars Ilziņš 29239284

Rīgas sporta bridža klubs
Uģis Jansons 29413400

Kurzemes sporta bridža klubs
Normunds Svētiņš 29447344

Bridža atbalsta biedrība
Kārlis Rubins 29724610

Ogres bridža klubs
Nauris Ārmanis 29488927

Latvijas jaunatnes bridža klubs
Pēteris Bethers 28321323

Aizkraukles sporta bridža klubs
Roberts Lūsis 27834301

Alūksnes bridža klubs
Jānis Cīmiņš 27814496

Saldus bridža klubs
Jānis Mauriņs 29415445

lielākais starptautiskais turnīrs latvijā „riga invites to jurmala”
Maija Romanovska 26427170, Kārlis Rubins 29724610, www.rigainvites.lv  

starptautiskās bridža organizācijas

Pasaules bridža federācija www.worldbridge.org 

Eiropas bridža līga www.eurobridge.org 

Igaunijas bridža federācija www.bridge.ee 

Lietuvas bridža federācija www.sportbridge.lt 

Polijas bridža federācija www.polbridge.pl 

Krievijas bridža federācija www.sportbridge.ru 

informatīvās lapas par bridžu

www.bridgetopics.com www.greatbridgelinks.com 

www.bridgetourist.com www.bridgeclub.ru 

www.kantarbridge.com http://chupa.gambler.ru/ 

www.larryco.com www.rpbridge.net 

bridža spēlēšana internetā

www.bridgebase.com www.gambler.ru 
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