
MAPKA EDUKACYJNA BRYDŻYSTY

ETAP PIERWSZY

1. Zaczynamy od książki ”Szkoła Brydża – od podstawówki do liceum”. Nawet Ci, którzy uważają, 
że już co nieco wiedzą o brydżu, niech starannie przestudiują tę książkę.  Najważniejsze , to 
opanować BAZĘ.

2. Szkoła rozgrywki – lektura obowiązkowa.

2. Brydż u pani Zuli – bardzo pouczająca, ciekawie napisana książka.

3. Brydżowe techniki – 12 tomików z techniki gry (rozgrywka, wist).

4. Punkty szmunkty – niezwykle ciekawie napisana książka, którą łączy teorię z praktyką. 

5. Licz i rozgrywaj – czyli czytanie zakrytych rąk.

6. Nowoczesna licytacja naturalna – to książka ucząca tego co najważniejsze - rozumienia licytacji. 

7. Kontra wywoławcza – znakomita książka dotycząca licytacji obrońców.

8. Techniki wistowania – sygnały wistowe, zagrania specjalne obrońców.

9. Plastyczna ocena karty – wspaniała książka ucząca oceny karty.

10. Pierwszy wist – znakomita

11. Jak zostać brydżowym mistrzem – licytacja, rozgrywka, wist.

12. Krok po kroku – kompleksowo omawiane problemy (licytacja, rozgrywka, wist)

13. System licytacyjny PRECISION CLUB – łatwy do opanowania system silnotreflowy. 
Własną wersją tego systemu licytuje para o największych i najliczniejszych sukcesach na świecie: 
Eric Rodwell – Jeff Meckstroth, 
 
ETAP DRUGI - ZAAWANSOWANY

1. Czy licytujesz wyżej, ekspercie – licytacja dwustronna, to sól brydża!

2. Dynamiczna obrona – problemy wistowe, metodyka ich rozwiązywania.

3. Dedukcja w brydżu – licytacja, rozgrywka, wist.

4. Wszystko o wiście – współpraca wistujących, technika.

5. Licytacja dwustronna XXI wieku – teoria i praktyka licytacji dwustronnej.

6. Ocena karty, decyzje licytacyjne

7. Zagrajmy to razem – świetna, omawia każdy aspekt rozdania (licytacja, rozgrywka, wist)

8. Brydżowe fortele  – zagrania psychologiczne (rozgrywka, wist, licytacja)

9. Zabójcza obrona  – czyli trudne problemy wistowe

10. Licytacja obrońców – lektura obowiązkowa

11. Wznawianie licytacji – doskonalenie licytacji



ETAP TRZECI - DLA EKSPERTÓW

1. Transferowe wydłużanie kolorów – nowe pomysły licytacyjne

2. „System Martensa”  – profesjonalny system licytacyjny  silnego trefla

3. Wspólny Język XXI wieku – najnowsze rozwiązania współczesnego brydża

4. Jak walczyłem z prawem lew łącznych  – rzecz dotyczy oceny karty

5. Rozgrywka – Wirtualne ME, problemy rozgrywkowe

6. Kontra – nowe znaczenia starej odzywki, konwencyjne kontry

7. Nowe ścieżki licytacji
 

A W MIĘDZYCZASIE CZYTAJ KSIĄŻKI DLA KAŻDEGO

1. Sprawdź swoja rozgrywkę

2. Sprawdź swój wist

3. Sztuka rozgrywki

4. Ucz się na błędach

5. Zagraj ze mną w turnieju par

6. Zagraj ze mną w meczu

7. Szukaj szansy

8. Brydż na piątkę z plusem

9. Brydżowe weekendy

10. Srebrne Igrzyska

11. Wspólny Język – 2015
 
12. Wspólny Język - ćwiczenia z licytacji

17. Wist – rozmowa w tym samym języku

18. Po tropach do celu

19. Brydżowe problemy na nowe milenium

20. Zwodnicze zagrania

Pamiętaj, że z każdej książki nauczyć się możesz wiele.  Czytaj ze zrozumieniem, a w razie 
potrzeby pytaj – nie odmówię Ci pomocy.

E-mail: szkolabrydza@szkolabrydza.pl

Władysław Izdebski

mailto:szkolabrydza@szkolabrydza.pl

