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  הטיפ
 1 אורך )בסדרה הארוכה שלך ולא בשליט(מעם אורך בשליט, הובל 

 2 בשליט. A-הובל מקוצר כאשר אתה מחזיק את ה

 minor 3-הימנע מחוזי משחק ב

 minor 4אבל לא מסדרות  minorת הימנע ממשחקים בסדר

 5 .(חלש No trumpחמישה קלפים בסדרת הפתיחה. )בהנחה שמשוחק  5שחק פתיחה מינימאלית עם +
 6 בהגנה, נסה לחשב את ההחזקות האפשריות של השותף בסדרה שהוא הוביל. חשוב לפני עשיית משחק רפלקס.

 7 קח שבריר שנייה לפני משחק כל קלף שאינו שגרתי לחלוטין.
 8 יש לך יד טובה באופן מפתיעכמגן, הובל בשליט כאשר 

האם היד שלך טובה יותר ממה שהוא יכולה להיות? אם התשובה היא כן והשותף שלך הוא מזמין אותך להמשיך 
 ולהכריז קבל את ההזמנה שלו!

9 

, במיוחד כאשר לא פגיעים, הן צו friskyהכרזות ) !friskyבמיוחד בעת ביצוע הכרזה  -שחק ברידג' עם ביטחון 
הרעיון העיקרי הוא להיכנס להכרזה בידיים חלשות עם חלוקה, לבלגן )לקלקל( את ההכרזות עבור  .השעה

 .(היריבים, ולצאת החוצה
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 11 גובה חמש שייך ליריבים.
 12 שש.-של חמש  בצורהבסדרה בדירוג גבוה יותר מתארת יד  re-biddingפתיחת בסדרה בדירוג נמוך אז 

מסוים שאתה בטוח שתביס, אל תכפיל כי הם עשויים להוציא את עצמם לחוזה כאשר היריבים הם בחוזה 
 13 שאתה לא בטוח שתביס.

 14 אל תכריז סדרה שאתה לא רוצה שתהיה השליט.
כאשר אתה מוביל סדרה לשותף לחיתוך, קלף גבוה מבקש לחזרה בסדרה בדירוג גבוה יותר, קלף נמוך מבקש 

 15 סדרה בדירוג נמוך יותר.

 16 תכריז סדרות גרועות בידיים טובות.אל 
 17 הכרזה חוזרת בקפיצה בסדרה חדשה ע"י הפותח היא מחייבת למשחק מלא.

של סדרה רביעית מתארת יד מחייבת כאשר שלוש ההכרזות הראשונות בין השותפות הן בסדרות שונות, הכרזה 
81 של משחק מלא אפשרי ומבקשת מהשותף להמשיך ולתאר את ידו עוד יותר.  

 19 ל תשחק לשותף עבור קלפים מושלמים. ברגע שאתה מוצא את עצמך אומר "אם", קח את המסלול הזהיר!א
 20 )חלש( לעתים רחוקות צריך להכריז שוב. 1NTהפותח בהכרזת 

 pass! 21-המתוכננת שלך בגלל הכרזת התערבות, עבור No trumpאם אתה לא מצליח לבצע הכרזה חוזרת 
 22 יש צורך.שקול את הדברים מנקודת המבט של השותף, והיה מוכן לקחת את השליטה, אם 

 post-mortem! 23-צחון שלאחר המוותיהגנה מנצחת היא טובה יותר מאשר נ
 24 אם אתה פותח את המכרז בהכרזה בסדרה, אתה חייב לעשות הכרזה שנייה אם שותפך משנה את הסדרה.

 25 באותה הסדרה. הצמודף קריטי בסדרה, שחק לשותף שלו שיהיה לו הקלף לכשיריב אחד משחק ק
תסדר מחדש את ידך בעת שנגמרו הקלפים בסדרה מסוימת כי הכרוז עשוי להשתמש בעובדה שבידך -אל תמיין

void !לטובתו 
26 

 27 אל תבלבל בין תמיכה אמיתית לבין העדפה גרידא.
 28 מחוץ לשליט, אתה יכול לתכנן כמה לקיחות בשליט נדרשות לחוזה שלך.על ידי ספירת הלקיחות הבטוחות שלך 

כולל  -בהעדפה לכל הובלה פתיחה אלטרנטיבית  AK -מ A-בהגנה כנגד חוזה בשליט, בדרך כלל הובל ב
Singleton 

92  

 preempt. 30-אל תספור מלכות ונסיכים מחוץ לשליט כאשר אתה מגיב ל

 31 .♠-חלקי זהירות עם קוצר ב-אמץ טקטיקות משחק - ♠היזהר מלתת ליריבים לגלות התאמת 
 32 היה נועז! -האם אתה משחק עם "חבילת שלושים נקודות"? אם כך 

 33 ככרוז, שחק את הקלפים הגבוהים ביותר מרצף כדי להשאיר את המגנים באפלה.
 34 עשה את החיים של שותפך קלים בהגנה.

 35 תכפיל חוזה אלא אם כן אתה תהיה שמח אם הם ירוצו לחוזה חלופי.אל 
 36 אסים. -אפילו שלושה  -אל תכפיל הכרזה חופשית של סלאם קטן על בסיס החזקת שניים 

 37 על הכרזת סלאם חופשית מבקשת מהשותף למצוא הובלה יוצאת דופן. doubleהכרזת 
לפני שאתה זוכה בלקיחה האחרונה, לא אחרי. אולי זה לא נכון האם אתה חושב מה להוביל ללקיחה הבאה 

 38 לזכות בלקיחה בכלל!

 39 כאשר אתה יודע מהו החוזה הנכון, הכרז אותו!
 40 אם אתה יודע כיצד להביס חוזה, אל תיתן לשותף את הסיכוי לעשות את הדבר הלא נכון.

 41 המשך להעריך מחדש את ידך עם התקדמות המכרז.



 42 .את דפוס ידו של הכרוז באמצעות רמזים מההכרזות והמשחק עד כהנתח 
 43 שמור על אורך שווה )בסדרה( עם הדומם.

44 .צריך להשאיר את הבחירה של החוזה הסופי לשותפו No Trumpsהשחקן המכריז   
את החוזה  חושף את ידו בדיוק רב, שחק את ידו בראש שלך במהלך המכרז על מנת לבחור-כאשר שותפך מגלה

 45 הסופי.

 46 שניתן לחזור עליה. כמגן, התחמק כאשר הכרוז מבצע עקיפה
 47 בדרך כלל שחק את הקלף הגבוה החסר כדי להיות עם היריב המחזיק אורך גדול יותר.

 48 כמגן, אל תחתוך עם קלף שליט נמוך.
 49 הקלפים "מלמטה למעלה" 4כאשר אתה משיב, הכרז את סדרות 

pre-empt. 05אחרי שהיריב מכריז  No Trumpsבמקרה של ספק, שחק   

 51 של שותפך. overcall -הכרז ל" גובה סך כל השליטים "בתמיכה ל

 Cue Bid. 52הכרז  -של שותפך, הכרז את הסדרה של היריב  overcall-קלפי תמיכה בסדרת ה 3ו +נקודות  10+עם 

 53 אם אתה לא רוצה לחתוך. Singletonאל תוביל 
 54 אלא אם כן זה יקדם קלף נמוך יותר לשותפות. -אל תכסה באופן אוטומטי מכובד עם מכובד 

נסה ליצור את הרושם שיש לך יד שונה מזאת שאתה בעצם  -הגנה אינה קלה! תזכור את זה כאשר אתה הכרוז 
 55 .מחזיק

שווים תשע לקיחות. שקול  preemptiveשהשותף הכריז  שני אסים בסדרות צדדיות ומכובד עליון בסדרה
 3NTלהכריז 
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הקשב היטב להכרזות של היריבים. אם הם הכריזו ותמכו בסדרה שבה יש לך קצת אורך, אתה יודע שיד השותף 
 57 .היא קצרה מאוד
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