
 

 

 'בברידג כללים של להיות שותף טוב 12
 
. "חשובה כמו המומחיות הטכנית שלך במשחק לקראת שותפךאני תמיד האמנתי שהגישה שלך "

Rixi Markus - ברידג שחקנית'. 
 

 חצי. ימיןרגל באתה צריך להתחיל את השותפות שלך , לפני שאתה יושב לדון במה שאתה משחק
 :בכללים הבאיםתבונן תתמיד . שותף טוב מההצלחה בקרב היא

 

 .משלמים לך עבורםאלא אם כן , שיעורים אל תיתן .1
. רוצה שהוא יגיד אותו דבר לךמשהו לשותף שלך אלא אם כן אתה היית לעולם אל תגיד  .2

 .אל תאמר, שאתה תאמר משהו וצהאם אתה לא בטוח אם השותף שלך היה ר

פשוט  תנורמאליפעולה  לשותפך עאת  אל תבקר), אל תשפוט חברך במבחן התוצאהלעולם  .3
 (.פעםעבד הכי זה לא 

אם אתה לא יכול . זה עתהששוחקה מנע לדון ביד ה, להבהיר אי הבנה אין בכוונתךם א .4
 .היה דיסקרטי, תאפקלה

 .זכור ששותפך ואתה באותו צד .5

 .אל תשכח כי שותפך רוצה לנצח באותה מידה שאתה רוצה לנצח .6

 צאעצמך וסלח ל, קולני ביקורתי או , רקסטיס, לא נעים אם אתה מרגיש את היצר להיות .7
 .הליכהל

 .'אל תדון בברידג, בהפוגה בין הידיים .8

השותף  על לא, שאל על היד שלך, "אסון"אשר אתה רוצה להתייעץ עם שחקן נוסף על כ .9
 .שלך

 .לעולם אל תבקר או תביך את שותפך בפני אחרים .11

 .משחק קלפים" רק"הינו ' זכור שהברידג .11

אתה צריך לשחק את המשחק . כיףשם הוא ל 'ברידג" .פךשותכי גם לוודא , כיף שיהיה לך .12
או , חכם כמה אתהלהראות , לעשות כסף 'ברידגאתה לא צריך לשחק . ללא סיבה אחרת

ששחקני אחרים הדברים המאות אחד מאו להוכיח כל  ,להראות כמה טיפש שותפך
 .'אגדת ברידג-ארלס גורן'צ". כל כך להוכיח לעיתים קרובות מנסים  אחרים 'הברידג

 .שהוא טעה הנחהמאל תצא , בטח בשותפך .13

שאיתו יוצא לך זה באמת בסדר להיות נעים לשותף , לא אופנתיאף על פי שזה יכול להיות  .14
 .לחיות

אותו לעיתים קרובות הינם הכי גדולים  פטפטניםם הכי גרועים והאנליסטיה" :זכור .15
 אל תביך. ידניתוח מילולי של שוב פעמיים לפני ח .'בעל טור ברידג-פרנק סטיוארט". הדבר

 .לא מדויקת, פזיזהאת עצמך עם הערה 

שותף לא התרגז כאשר הזה לא הוגן ל, עם מישהו' כאשר אתה מתנדב לבחור לשחק ברידג .16
 .רגילהמשחק יותר טוב מ

 אל תאמר , אם אתה לא יכול לתמוך בשותף שלך. יריב נגד השותף שלךאל תתמוך ב לעולם .17
 .דבר

 עשה לכולם, איתו 'ברידגולא נהנה לשחק , אם אתה חושב שאתה יותר מדי טוב לשותף .18
שחקן של דשא ה, גשרים שריפתזהיר לפני היה , אף על פי כן. עם מישהו אחר שחקטובה ו

 .יותרירוק לא  אחר

 כריזלה אל תצפה משותפך. לגבי זהש יגמרלאיך אתה בלי קשר , למד את סגנון שותפך .19
רוצה  לא מה שאתה היית, יש לומה  קולש, שותפך מכריזכאשר . תה עושהבדיוק כפי שא

 .שיהיה

המשחק שיעשו את את ההכרזה או את חפש . נסה לדמיין בעיות מנקודת המבט של שותפך .21
 .החיים הכי קלים

ותמיד תמוך , אותו אוהדתן לשותפך לדעת שאתה . שותפך אם הוא טעה םהיה סימפטי ע .21
 .111%-בו ב
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