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 המשמעות                                                הכרזתך הכרזת השותף הכרזת היריב

1C / D 2C / D 2H  יש בידי סדרתhearts   טובה מאשרspadesלא מעוניין במשחק מלא , 

1C / D 2C / D 3H  יש בידי סדרתhearts   טובה מאשרspades , מעוניין במשחק מלאאני 

1C / D 2C / D 2S  יש בידי סדרתspades   טובה מאשרheartsלא מעוניין במשחק מלא , 

1C / D 2C / D 3S  יש בידי סדרתspades   טובה מאשרheartsאני מעוניין במשחק מלא , 

1C / D 2C / D 2NT     אני מעוניין במשחק מלא באחד מה-Major'sהכרז בבקשה משחק מלא , 
 3אם הניקוד בידך בקצה העליון של הטווח, אחרת הכרז בגובה       

1H 2H 2S שמח לשחק ב-spadesלא ממש מעוניין במשחק מלא , 

1H 2H 2NT *אני מעוניין במשחק מלא, בבקשה תאר לי יותר את ידך 

1H 2H 3C  אין באמת בידיSpadesאם סדרת ה ,- minor  שלך היאclubs  
 3Dאחרת, הכרז , pass-עבור

1S 2S 3H שמח לשחק ב-heartsלא ממש מעוניין במשחק מלא , 

1S 2S 2NT *אני מעוניין במשחק מלא, בבקשה תאר לי יותר את ידך 

1S 2S 3C  אין באמת בידיheartsאם סדרת ה ,- minor  שלך היאclubs 

   

 3D, אחרת, הכרז pass-עבור     

1C / D 2NT 3C/D  אני שמח לשחק בסדרתminor זאת, לא מעוניין במשחק מלא 

1C / D 2NT 3H אם סדרת ה- major  שלך היאhearts עבור-pass אם הוא ,Spades  
 3Sבבקשה הכרז    
1C / D 2NT 3NT אני רוצה לשחק במשחק מלא ב-major .שלך, הכרז אותו 

1H / S 2NT 3C / D  אני שמח לשחק בסדרתminor זאת, לא מעוניין במשחק מלא 

1H / S 2NT 3H / S נקודות. אם יש לך את הסדרה האחרת 12-יש לי את הסדרה הזאת מכוסה ו 

  C4, אחרת הכרז 3NTעצור ורוצה לשחק במשחק מלא הכרז בבקשה     
 D4-ואני אעבור או אתקן אותו ל    

1H / S 2NT 3NT  3אני רוצה לשחק במשחק מלא ואני די מרוצה עםNTאבל אם אתה , 

 במקום 5או  4הכרז  minorקלפים בסדרת  7או  6יש בידך    

 )תלוי בטווח הניקוד שלך(   

 

 אשר דורשת מידע נוסף רצף ההכרזות הינו: NT2* לאחר הכרזת 

   המשמעות                                        הכרזת השותף הכרזתך הכרזת השותף הכרזת היריב

1H 2H 2NT  ,5יש בידי הטווח הנמוך של הניקוד spades  5-ו clubs                            3C 

1H 2H 2NT  ,5יש בידי הטווח הנמוך של הניקוד spades  5-ו diamonds                     3D               

1H 2H 2NT  5של הניקוד,  הגבוהיש בידי הטווח spades  5-ו clubs                            3H 

1H 2H 2NT  5של הניקוד,  הגבוהיש בידי הטווח spades  5-ו diamonds                     3S 

1S 2S 2NT  ,5יש בידי הטווח הנמוך של הניקוד hearts  5-ו clubs                              3C 

1S 2S 2NT  ,5יש בידי הטווח הנמוך של הניקוד hearts  5-ו diamonds                       3D 

1S 2S 2NT  5של הניקוד,  הגבוהיש בידי הטווח hearts  5-ו clubs                              3H    

1S 2S 2NT  ,5יש בידי הטווח הנמוך של הניקוד hearts  5-ו diamonds                       3S 


