VONDRACEK EFFECT
BOBBY WOLFF (LAS VEGAS)
Jen málo lidí někdy slyšelo o jevu, kterému se přezdívá Vondracek Effect, a ještě méně lidí věří, že jde
o vážnou bridžovou diskuzi, jelikož samotné téma zní velice neobvykle. Přesto je tento koncept zcela
seriózní. Před více než šedesáti lety byl tento náp
nápad zvěřejněn v jednom z článků magazínu The
Bridge World, autorem onoho článku je jistý Felix Vondracek z USA. Jde o to, že občas, když je hráč
postaven před výběr trumfové barvy, je výhodnější vybrat si tu slabší! Vtip je v tom, že v dané partii
máte jisté ztrátové zdvihy, které odevzdáte v jakémkoli závazku, a lépe se trumfová kontrola bude
držet v slabých trumfech, kde budete hrát okolní barvy. Na druhou stranu, při hraní v lepší trumfové
barvě kontrolu
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