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 פירוט 'מס

1 
נתח את . להכריח אותך למהר בלקיחה הראשונה שלך( או לשותף)אל תאפשר ליריב . שחק לאט ללקיחה הראשונה

(. או הגנה) הכן תכנית התקפה. נסה לדמיין את התמונה של הידיים הבלתי נראות. סקור את המכרז. הובלת הפתיחה
 .באופן כללי אם אתה משחק לאט ללקיחה הראשונה, שלא לדבר טוב יותר, תמצא שאתה ממש תשחק מהר יותר

2 
נקודות או יותר להגיב  6; וחצי לקיחות להכרזת הפתיחה 2יש . היה שמרני בסיבובים המוקדמים של המכרז הנבנה

 .לא הראשונה שלך, ההכרזה האחרונה שלךהוא " סיכוןלקחת "הזמן כדי  (.#5  טיפ ראה, עם זאת)

3 

רוב השותפויות כיום תגענה לחוזה סביר . להפריע להםאל תהסס , או במכרז תחרותי, כאשר היד שייכת ליריבים
גבוה ככל מייד הכרז , של השותף preemptאו מעלים , preemptingמכריזים כאשר . ללא שום הכרזות היריבים

 .שאתה מוכן ללכת

4 

. הכרז הרבה, ((התאמות טובות)עם התאמה טובה ". נקודות " יותר לחלוקה ולהתאמות ופחות תשומת לב ל שים לב
, 6-4עם . חייםתתעורר ל, 5-5כאשר החלוקה שלך הוא . בידיים של חוסר התאמה, אל תהיה כרוז, הגן, לעומת זאת

 !הכרז עוד קצת
 .על הכרזת הפתיחה של שותפך כאשר יש לך אסאף פעם אל תעבור . וחצי נקודות 4-ספור את האסים כ 5

6 
היריבים )אתה רוצה אותם במיטבם כאשר היריבים הקרובים . לא נלחמים, השאר את היריבים שלך מחייכים

 .מגיעים לשולחן שלהם( האמיתיים שלך

7 

 No-Trumpריז הכ. היריבגם כאשר , הובל בסדרת השותף. לא על היריבים, סמוך על השותף שלך. היה שותף טוב
, אם אתה חייב לדון במשהו. החמא למשחק הטוב שלו והתעלם מטעויות. " חזיריד " אל תהיה , חזור בהובלות שלו

אתה אף פעם לא רוצה ששותפך ישחק יד אחת . םהסתיי שהמושבלאחר  הסמן את היד על הכרטיס שלך ותדון ב
 .בזמן המחשבה על קודמתה

8 
הוא ההכרזה  HCP .NT1 11או  16, 15המכילות ( 5-3-3-2, 4-4-3-2, 4-3-3-3)בכל הידיים המאוזנות  1NTפתח 

 (1) .בהכרזות הפתיחה בארסנל שלנו( ולכן הטובה ביותר)אורית ביותר יהת
 splinter bids( -והשתמש ב)למד  9

01 

. No-Trumpזה אינו חל על חוזי . ורק לעתים רחוקות בגובה של שניים, לעולם אל תמכור חוזה בסדרה בגובה אחד
 תתקעלעולם אל . אתה השגת את המטרה שלך, אם היריבים יכריזו פעם נוספת. רק פעם אחת במכרז balance-אזן

 !הוא כבר הכריז את היד שלך ,זכור. על ידי העלאה של ההכרזה שלו balancing-את שותפך על איזון
 .תן להם לשחק אותו שם, לאחר שדחפת אותם לגובה של חמש. גובה חמש שייך ליריבים 00
 (2) .בשליט Singletonמכובדים או  Doubletonהימנע מלהוביל  02
 .No-Trumpכנגד  J-x-x-x או A-x-x-x-הימנע מלהוביל מ. לעולם אל תוביל מתחת לאס כנגד חוזה בסדרה 03

04 

בדוק אם . בתחילה לדאוג לואחר  נושאראה אם יש . אל תוביל באופן אוטומטי בקלף שליט בלקיחה השנייה, ככרוז
 55%-זה נכון למשוך שליטים בהתחלה רק כ , זכור. יותר ביד תאתה צריך לשמור על שליט בדומם ככניסה מאוחר

 .מכל הידיים

05 
סימוני העדפת סדרה יחולו במצבים מאוד  .(רוב השחקנים טועים) .אל תטעה בשימוש בסימוני העדפת סדרה

 ".פיתוי"רוב האיתותים הם . מוגבלים

06 

אתה . No-Trump 6נקודות הנוספות עבור  15אל תדאג לגבי . הכריז את הבטוח ביותר, כאשר אתה מכריז סלאם
בכל  No-Trump 6שיכה  overtrick ולפעמים חוזה בסדרה יעשה, תנצח הרבה שחקנים שלא יכריזו סלאם בכלל

 .אתה לא רוצה ליפול בחוזה ולהפסיד לאותם שחקנים שלא הכריזו את הסלאם. מקרה

07 
או שני מפסידים  void אתה מחזיקכאשר אל תשאל על אסים . במשורה (Gerber או) Blackwood -ש בהשתמ

 cue-bid. (3) -למד להשתמש ב. מהירים בסדרה כלשהי
 (4) .בין אם אתה הכרוז או המגן, בהובלת הפתיחה 11ההרגל של החלת הכלל של קבל את  08

09 
, אך יש לזכור, כותב הטיפ יודע שזה קל יותר להגיד מאשר לעשות. כמה ינסו. אל תאפשר ליריבים להפחיד אותך

 !"מעטים מאוד באמת משחקים אחד; רבים מדברים על משחק טוב"
 .במושב הראשון או השני weak-two היה ממושמע עם הכרזות 21

21 

לפתיחה ( כלומר סדרה בה אתה רוצה הובלה)צריכה להיות סיבה . חלשה במושב השלישי-אינך נדרש לפתיחה קלה
 הכל הולך עם הכרזות. במושב שלישי Major's-קלפים טובים ב 4היה חופשי לפתוח עם . קלה במושב השלישי

weak-two  שלישיהבמושב. 

22 
, כאשר אתה מנסה לזכות בלקיחה. לחשוף את היד שלך כאשר אתה מגן ולהסתיר אותה כאשר אתה הכרוזנסה 

 .שחק גבוה משווים כאשר אתה הכרוז; שחק נמוך מקלפים שווים בהגנה

23 

כל , ייפול NT3 -ע שאם אתה משוכנ! הכרז ארבע או שש, minor-אם אתה חייב שחק ב. 5♣או  5♦-ל NT 3אל תעקוף
אם . אתה לא צריך להכריז משחק  NT3-כה את השחקנים המקבלים ניקוד מינוס בת( 155או  135)תוספת ניקוד 

3NT  גם אם אתה עושה שש 5♣או  5♦הוא יכה  4עושה. 



24 
קווה שחיתוך יכול , סביר להניח שלא תכה חוזים אלו בכוח. וחוזי משחק חזקים כנגד סלאמים Singletonהובל 

 .הם נותנים יותר לקיחות מאשר הם מרוויחים. כנגד חוזים אחרים Singleton הימנע מלהוביל. לעשות את העבודה

25 
אתה צריך רק לקיחה אחת . עם מפסיד אפשרי בשליט 1 הכריזו לא סביר שהם. הובל בשליט כנגד סלאמים גדולים

 .אל תשבור סדרה צדדית עבור הכרוז, להכות את החוזה
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