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 הובלות כנגד חוזים מוכפלים 
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 :השותף או, כאשר שותפך מכפיל את החוזה הסופי
 .ח ההגנתי המשולב בין שתי הידיים ההגנתיות הוא מספיק כדי להביס את החוזהוחושב שהכ (1)
 .יש בידו החזקה חזקה בשליט (2)

הזה הוא ניסיון לתת  double-ה. בידך אורך בשליט יכול להבין מההכרזות שזה נוגע והולך לקראת חוזה בו יש (3)
 -"offside" נבדל "אלה נקראות  doubleהכרזות . לכרוז רושם מוטעה של מי שיש לו את השליטים החסרים

doubles "ודורשות מערכת יחסים מיוחדות עם השותף כאשר הן לא עובדות. 

אלה  ' lead directing doubles'. אחרת להוביל סדרה שאתה לא יכול, מנסה לכוון אותך להובלת סדרה מסוימת (4)
או חוזי  No trumpאו כנגד משחק  pre-emptבמיוחד יחולו בהגנה כנגד חוזי סלאם כאשר השותף הכריז 

 .זה בדרך כלל מבקש הובלה של הסדרה הראשונה שהכריז הדומם. סלאם

2 
הנח שיד השותף היא קצרה בסדרה הארוכה , כנגד חוזה בשליט penalty double-כאשר שותפך מכריז דאבל עונשין

 .mis-fittedנמצא בחוסר התאמה  עובדים הכי טוב כאשר הצד המוכפל Penalty doubles. שלך
 הובלות כנגד חוזי סלאם 
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ההובלה )אל תוביל בסדרת השותף , וולונטרית-אם שותפך הכריז סדרה ולאחר מכן מכפיל הכרזת סלאם רצונית
 :של השותף מראה או double-ה. תוביל בשליטואל ( הרגילה

(1) Void (הסיבה השכיחה ביותר.) 
 .להובלה בסדרת הראשונה שהכריז הדומם בקשה (2)

(3) AK באחת מהסדרות שהכריז הכרוז. 
, אל תוביל את הסדרה שלא הוכרזה, וולונטרית-אם שותפך לא הכריז ולאחר מכן מכפיל סלאם שהוכרז רצונית

  .בשליטאו , ההובלה הנורמאלית
 :של השותף מראה או double-ה
(1) void בסדרת צד 
 .בקשה להובלה בסדרת הראשונה שהכריז הדומם (2)

 כדי לעזור לך double  הובלה כנגד סלאם כאשר לא הוכרז 
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, סדרת צד חזקה, שליט חזק, voidהנח , (Blackwoodלא )אם הדומם עושה זינוק פראי לסלאם בסדרת שותפו 
זה בדרך כלל נכון להוביל בסדרת הצד הקצרה יותר אם אתה יכול להבין . צד הקצרה יותרואולי שליטה בסדרת 

 .איזו סדרה היא
North   East  South  West (אתה)  

1        Pass  1♠        2 

6♠ !! 

 A4 . Q5 . J64 . AQJ952 .♠: אתה מחזיק בידך

וקווה לבסס לקיחה בסדרה זו  diamond -הובל ב. ארוכה heartsעם וסדרת club -ב voidצורת יד הדומם מראה 
 .לא מכיר אותך( מחבר הטיפ)אני , היה נפדה ואתה מאבד את זה A -אם ה. יוסר A♠ -לפני שה

 הובלה בסדרת השותף 

הובל את המכובד במקרה שאתה צריך  ,  Kxx(x)או Qxx(x): עם יד חלשה מאוד ולאחר תמיכה בסדרת השותף עם 5
 .אתה לא יכול לקבל ההובלה שוב, אם תוביל נמוך. לעבור לסדרה אחרתכדי 

6 
: הובל את האס אלא אם כן אתה מרגיש שאתה חייב לאפשר לשותף לקבל את ההובלה מייד כדי, עם אס וכל אורך 
של  Underleads-הובלה מתחת. ואתה חושב שיש בדומם המלך No trumpהדומם הכריז ( 2), לתת לך חיתוך( 1)

 .דורשת מערכת יחסים מיוחדת מאוד עם השותף תלא מסתדר יאכאשר ה, אסים
 .הובל במכובד הגבוה, No-trumpאם הדומם הכריז , עם זאת. הובל בקלף נמוך Qxxאו , Txx ,Jxxעם  7
 .הובל גבוה אם נתמך; או ארבעה קלפים נמוכים הובל נמוך אם לא נתמך העם שלוש 8

9 

שחק , xxxx -אם אתה מוביל בגבוה מ. הובל בקלף באמצעי בלקיחה הבאה שלך, xxx -אם אתה מוביל גבוה מ
. שחק הקלף הגבוה ביותר שלך בלקיחה הבאה, xxxאם אתה מוביל נמוך מ. הקלף הנמוך ביותר שלך בלקיחה הבאה

בכל מקרה אתה נותן לשותפך . השחק הקלף הנותר הנמוך ביותר שלך בלקיחה הבא, xxxx -אם אתה מוביל נמוך מ
 .עכשוויתספירה 

11 
עם . היא בדרך כלל בטוחה יותר מאשר הובלה בסדרה בה שותפך פתח overcalledהובלה בסדרה בה שותפך הכריז 

הסיבה .נטה להוביל בסדרת השותף, אם ההכרזה מצביעה על כך ששותפך עשה פתיחת יד שלישית קלה, זאת
 .העיקרית לפתיחה קלה במושב השלישי היא למשוך את ההובלה



 הובלה כנגד חוזה בסדרה 
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, לכן. הקלף שתבחר כהובלת הפתיחה שלך הוא כנראה הקלף החשוב ביותר שאתה הולך לשחק במהלך כל ההגנה
קל יותר כאשר יש )המיקוד שלך צריך להיות על החלוקה הסבירה סביב השולחן . כדאי לתת לו קצת מחשבה

 .מצביעה הכוח הסביר של הכרוז ומידת התאמת השליט שנראית ממה שההכרזה, (הכרזהמעורבות ב
שוב אתה חייב לחזור להכרזות . הדאגה העיקרית הוא האם אתה צריך לבצע הובלה פתיחה אגרסיבית או פסיבית

 .שיעזרו לך לקבל את ההחלטה
 ?האם צורת יד הדומם מראה סדרת צד ארוכה

רבעה זה בדרך כלל רעיון טוב כאשר מחזיקים א? האם אני צריך לנסות לקצר את החזקת הכרוז בסדרת השליט
יהיו לך , ואתה יכול להכריח את הכרוז לחתוך פעמיים, נניח, אם לכרוז יש חמישה שליטים. קלפים בסדרת השליט

 .לכרוז, חדשות רעות מאוד, אלה חדשות טובות בשבילך וחדשות רעות. יותר שליטים מאשר לכרוז
זה מה ? שם ובכל מקום, כאןלהישען לאחור ולחכות ללקיחות שלי מאשר לתקוף , האם אני פשוט צריך לשבת

שאתה עושה כנגד הדומם המאוזן כאשר הכרוז לא יכול לבסס סדרה ארוכה וסופו של דבר יאבד את כל המפסידים 
 .אלא אם כן זה בטוח לעשות זאת, מנע שבירת סדרות חדשות. האיטיים שיש להם

 ומסיים בסדרה, ריז שתי סדרותהכרוז הכ? כדי לצמצם חיתוכים בדומם? האם אני צריך להיות להוביל בשליט
 .זהו זמן טוב להוביל בשליט. ויש לך אורך וחוזק בסדרה הראשונה, השנייה

השותף חייב להיות . הובלה בשליט היא מעין חובה במקרה זה? בגובה נמוך takeout doubleעל  pass-השותף עבר
אתה צריך לשאוף למשוך את השליטים . בגובה נמוך takeout doubleעם החזקה חזקה מאוד בשליט כדי לעבור על 

 .של הכרוז ולכן הוא לא יכול לבצע לקיחות על ידי חיתוך
 הובלות בשליט 
 .אל תחשוב אפילו להוביל בשליט כאשר היריבים נמצאים בעיצומה של אי התאמה 12

הובלה בשליט משניים או שלושה קלפים נמוכים כאשר היד בדומם , עם החזקת יד מאוזנת עם כוח שבור בכל סדרה 13
 .העלאה יחידה היא בדרך כלל הטובה ביותר עשתה

 .הובלה בשליט היא בדרך כלל הטובה ביותר, (KQJ ,QJT9)עם רצף חזק בשליט  14

כי אף לא אחד מכם יוכל להמשיך  Kxx-טעם בהובלת סדרת שליט מאין , Singletonאם השותף מסומן עם שליט  15
 .במידת הצורך, נסה הובלה אחרת וקווה כי השותף ימצא את המעבר לשליט. בסדרה
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