
 איתותים במשחק ההגנה – Signals –טיפים 
 

אם ההמשך . attitude, count, suit preference)) העדפת סדרה, ספירה, המשך: לפי הסדרבאיתותים יש להשתמש  1
 .הראה העדפת סדרה( או שאינם רלוונטיים)אם ההמשך והספירה ידועים ; אותת ספירה, שלך ידוע

הכרוז עם איתות מטעה היא שזה סביר יותר להניח כי השותף שלך יהיה זה שסופו של  להערים עלהסכנה בניסיון  2
 .דבר יהיה המוטעה

 .הובלת קלף נמוך מעודדת; הובלת קלף גבוה אינה מעודדת 3

מעבר לקלף הנמוך . שלך לשותף ת ההמשךמשדר את גיש spot-הגודל של קלף ה, בסדרה שונה spotבעת מעבר לקלף  4
 .אין עניין בסדרה זו= גבוה יותר  spotמעבר לקלף ה. חזור בסדרה זו= ביותר 

 ,ךשחק את הקלף הגבוה ביותר שאתה יכול להרשות לעצמ, כאשר הנך מאותת עידוד, המשך סטנדרטי-משחק גישת 5
 .ף השני הגבוה ביותרלאחר מכן בחר הקל; היה אסוןהחזרה תאלא אם כן , מרצף שחק העליון

-אבל לא בסביבת הלקיחה ה, השלכת מכובד שוללת מכובד גבוה יותר ומראה מכובד אחד או יותר נמוך אבל שווה 6
 .ובמיוחד אם בוצעה כבר השלכת כמה קלפים 12

לא על מה , בסס את האיתות שלך על ההגנה הטובה ביותר בשלב זה, כאשר השותף מבצע הובלת פתיחה גרועה 7
 .אל תבזבז את האנרגיה הנפשית שלך על מה שהיה צריך להיות, כמו כן. שההגנה צריכה להיות

8 

 Jמבטיח  Q-ה. אין לך ברירה, Singletonעם ? A & Kאיך אתה מאותת כאשר הובלת הפתיחה של השותף מבטיחה 
, עם מכובד שווה(. Qxאבל לא עם )נמוך  -אתה מאותת גבוה, doubletonעם . עם או ללא אורך, (singletonאו שזה )

המשך ) doubletonיכול להיות , Q-השולל את ה, J-ה .אל תעודד, עם כל דבר פחות. אותת עידוד, Qבמקרה זה 
 .או עליון של רצף( סטנדרטי

9 
ע אליך על ידי אתה אומר שהשותף יכול להגי? AKכאשר הובלת השותף מבטיחה  J-אינה מבטיחה ה Q-למה ה

underleading  אם השותף אינו . שלה/ המכובד הגבוה האחר שלוunderlead הקלף שהובל צריך , המכובד האחר
 .להיות העדפת חליפה לחזרה

11 
קלף  -שחק קלף מעודד , (AK-מ K-שים לב ל-KQT-מ) K-ושותף מוביל את ה J-כאשר אתה מחזיק בידך את ה

 .J-במקרה זה ה, קלף תומךהחזקת  – מראה ההיפךמשחק נמוך , טנדרטיגבוה ככל האפשר למשחק המשך ס

11 

שחק קלף מעודד להראות החזקת , (ככל הנראה QJ9-מ) Q-ושותפך מוביל את ה T-כאשר אתה מחזיק בידך את ה
זה , T-וגם את ה A-אם אתה בר מזל מספיק כדי להחזיק גם את ה. T-או במקרה הזה ה K-ה, A-ה: קלף תמיכה

הקפד לבחון את כל הסדרה ואת כל היד לפני . כמאובן אל תשחק כרטיס מעודד. A-להיות נכון לשחק את ה עשוי
 .המשחק

12 
אין לו קלף טוב כדי לאותת ( 1: יש כמה אפשרויות, אם השותף שלך אינו מעודד את ההובלה שלך בסדרה שהכריז

גרועה  השיש לו סדר(  3או , תהיה שוב בהובלההסדרה בוססה והוא מחפש הובלה דרך כוח שבור כשאתה ( 2, איתו
 (.כמו השותף שלי)

, לפני האיתות. אל תבקש באופן עיוור המשך כאשר הוא יחזור להוביל, אם הובלת השותף מבססת את הסדרה שלך 13
 .ראה אם מעבר לסדרה אחרת עשוי להיות שימושי יותר

אם אתה יכול לשחק את הקלף , קלפים כדי להביס את החוזה 2כאשר השותף יכול להחזיק בידו רק אחד מתוך  14
 .עשה זאת ואל תניח לו לנחש באיזה סדרה לשחק, העליון באחת מהסדרות הקריטיות כדי לקבל איתות מהשותף

15 

אנחנו . במיוחד ללא כניסות חיצוניות, כאשר יש בדומם סדרה ארוכה NTאנחנו יודעים לאותת ספירה בחוזה 
מצב דומה קיים בחוזה סדרה אם הדומם מריץ סדרה  .המצופה לזכותעוזרים לשותף להחליט מתי לקחת את הקלף 

לחיתוך כאשר הכרוז משחק  צפייתואיתות הספירה שלך מאפשר לשותף לתזמן את . ארוכה ללא כניסות חיצוניות
 .האחרון שלו בסדרההקלף 

16 
כאשר יש בידך את הקלף השליט הגבוה ויש לכרוז שליט אחד נמוך והכרוז גובה הזוכים בסדרה הארוכה בדומם 

איתות הספירה ;  (entryless)השתמש בשליט שלך כאשר הכרוז משחק את הקלף האחרון שלו בסדרה של הדומם
 .ןשל השותף הוא קריטי כא

משחק הקלף החסר הגבוה מתחת לקלף מנצח מציין שהוא הקלף האחרון שלך , כאשר ידך מסומנת עם קוצר 17
 .זה מוציא את השותף מהספירה; שוויםקלפים עם  תחבלני-מטעהאל תהיה יותר מדי . בסדרה

שווה הגבוה  אותת עם קלף גבוה או, כאשר הנך מסמן עידוד עם קלפים שווים, במשחק איתות קלף המשך סטנדרטי 18
 .אל תהיה קמצן עם קלפים שווים. ביותר

השתמש בקלפים שווים אלה כאיתות העדפת סדרה להראות לשותף , כאשר אתה משחק ממכובדים שווים ידועים 19
 .באיזה סדרות חיצוניות נמצא הכוח

21 
-ולאחר מכן לשחק את ה K-הוא לזכות ב AKx (x) (x)-של הידיים השנייה עד הרביעית מ התקיןהמשחק , בהגנה

A .אם השותף שלך זוכה ב-A לאחר מכן משחק את ה-K , סמוך על כך שהוא מראהdoubleton ומחפש חיתוך .
 .חובתך היא לתת איתות העדפת סדרה

לעתים קרובות אתה יכול לתת לשותף איתות העדפת סדרה לציין היכן נמצאות , כאשר אתה מבסס סדרה ארוכה 21
 .ות שלךהכניסות החיצוני



22 
 singletonנאמר שיש  -כאשר ברור שהשחקן ביד השלישית לא יכול לרצות המשך הובלת הסדרה בלקיחה הראשונה 

השחקן ביד השלישית אמור לתת  -יא מבוססת בדומם בחוזה סדרה או החזקתו של הדומם בסדרה שעכשיו ה
 .איתות העדפת סדרה

תן העדפת סדרה כדי להראות , האחרון של היריב בסדרה הארוכה שלךבזמן משיכת העוצר , NTבהגנה כנגד חוזה  23
 .היכן נמצאות הכניסות החיצוניות בידך

 .זאת הצעה שמותר לך לעקוף; איתות עידוד הוא לא פקודה להחליף סדרות 24

הובל , אבל לא רוצה להוביל את הסדרה מפחד לתת לכרוז לקיחה זולה( AQJx)במיוחד בסדרה  החזק ידךכאשר  25
 .קלף שאינו מעודד בסדרה אחרת
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Editing and translation rights and more ©Copyright Gabi Levy-2014 

 


