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בדרך לסלאם – Control Showing Cue bids
מה מסתתר מאחורי השם?
הכרזת  Cue bidהיא הכרזת רמזים .היא אינה מראה רצון לשחק באותה סדרה,
משתמשים בה כדי להראות עוצרים בסדרות אחרות בדרך להכרזת סלאם.
שימוש בהכרזה זו נעשה בראשית עידן הברידג' התחרותי (,)Contract Bridge
המצאתו מיוחסת למספר שחקנים :לנץ ,פוסטר ,ריית ושפארד .
המושג 'עוצר' הוא בדיוק מה שהמילה מתארת – מובנו שיש אפשרות לעצור כל יציאה של
המתנגדים ,באותה סדרה .הכוונה לאסים או לחוסר בסדרה.
באנגלית המושג נקרא . Firs-Round Control :כאשר מכריזים סלאם 'קטן' – 12
לקיחות  -השותפות חייבת להחזיק עוצרים ראשונים בשלוש סדרות לפחות ,ועוצר שני
בסדרה השלישית.
להלן דוגמא בה מומלץ להשתמש ב Cue bid-כדי לבדוק אפשרות להגיע לסלאם ,ולא
להשתמש בדרך המקובלת של  Blackwoodאו Gerber
East
♠ QT63
♥ AQ5
♦ 82
♣ QJ62

West
♠ AK9754
♥ 82
♦ KQ
♣ AK7

הסבר מהלך ההכרזה :מערב פתח בהכרזה של ♠ – 1מזרח ענה ♠( 3הכרזה זו מראה 11-
 12נקודות ושלושה קלפים בסדרה ,לפחות) .כיוון שמערב חזק הוא מעונין לנסות להגיע

לסלאם; עד עכשו השתמשנו בשיטת  Blackwoodכדי לבדוק את מספר האסים אצל
השותף ,במקרה של מערב ,מספר האסים לא יתן תמונה ברורה אם אם אפשר לבצע
סלאם ,הוא חייב לדעת איזה אסים יש! ברור שאם למזרח יש  2אסים אין שום בעיה
בבצוע ,מה קורה אם למזרח יש רק אס אחד? איזה אס יש לו?
לשם כך מומלץ להשתמש בשיטת ה ,Cue bid-לאחר שמזרח הכריז ♠ 3מערב מכריז ♣4
ברור שזו אינה שאלה לאסים ,Gerber = 4♣ ,משתמשים בו אחרי הכרזת  NTבלבד!
מכאן ברור שהמכריז מראה קונטרול ראשון (עוצר ראשון בסדרה הנמוכה ביותר) .אם למערב
אין קונטרולים הוא מכריז ♠ 4וזה נשאר החוזה הסופי ,אם יש לו קונטרולים ,הוא מראה
אותם לפי הסדר ,אם היה לו אס בדימונד הוא היה מכריז ♦ ,4אם אין לו ,אבל יש לו אס
בהארט ,הוא מכריז ♥ – 4מערב יודע שלשותפו יש עוצר ראשון בהארט ,הוא אינו חושש
להכריז סלאם בספיד .6♠ -
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משתמשים בשיטת הקונטרולים רק כאשר מעונינים לדעת איזה אסים יש ולא כמה!
דוגמא נוספת כדי להבהיר את הנושא( :לא הבאנו את ידי המתנגדים משום שהם הכריזו  Passלכל
אורך הדרך):
West

East

♠ AK9754
♥ K82
♦ KQJ5
♣ ------

♠ QT63
♥ AQ5
♦ 82
♣ QJ62

הסבר מהלך ההכרזה :מערב פתח בהכרזה של ♠ – 1מזרח ענה ♠( 3הכרזה זו מראה 11-
 12נקודות ושלושה קלפים בסדרה ,לפחות) .כיוון שמערב חזק הוא מעונין לנסות להגיע

לסלאם; גם במקרה זה למערב פחות חשוב מספר האסים ,ויותר חשוב איזה אסים יש;
אם למזרח יש אס אחד בקלאב ,מערב לא יכול לבצע את החוזה .הוא משתמש בשיטת
הקונטרולים :לאחר שמזרח הכריז ♠ 3מערב מכריז ♣ 4ברור שזו אינה שאלה לאסים;
♣ – 4מראה עוצר ראשון בסדרה (העוצר יכול להיות  Aאו  – Voidחוסר) .מזרח מדלג על
סדרת הדימונד ,כלומר ,אין לו אס בדימונד ,אבל הוא מכריז ♥ – 4מערב סוגר ל.6♠-
מספר אבני דרך לשימוש בקונטרולים:
.1
.2
.3
.4

.5

משתמשים בדרך זו רק כאשר מעונינים לדעת איזה אסים יש לשותף.
לא משתמשים בשיטה זו כאשר רוצים לדעת את מספר האסים של השותף.
משתמשים בשיטה כאשר ברור באיזו סדרה משחקים!
משתמשים בשיטת הקונטרולים כאשר לא רוצים להגיע גבוה מדי ,כדי לא ליפול
מאוחר יותר; אם שואלים על אסים באמצעות  ,Blackwoodמהר מאד נמצאים
בגובה  ,5ויכולים ליפול אם אין מספיק כח.
אפשר להשתמש בשיטת הקונטרולים ולאחר מכן לשאול כמה אסים יש.

שימו לב לדוגמא הבאה:
East
♠ AT63
♥ A85
♦ T2
♣ K862

West
♠ KQ9754
♥ 72
♦ KQJ4
♣A

הסבר :מערב השתמש בשיטת הקונטרולים ,לאחר שהתברר לו שלשותפו יש  Aבהארט
הוא מכריז  ,Blackwood = 4NTאם לשותפו יש רק אס אחד החוזה יהיה ♠ ,5אם
לשותפו יש גם  Aבספייד ,החוזה יהיה ♠!6
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