
 

 

 בברידג' כללים של להיות שותף טוב 21
 

שלך לקראת שותפך חשובה כמו המומחיות הטכנית שלך )היחס( "אני תמיד האמנתי שהגישה 
 .הגדולות בעולם ברידג'ה שחקניתאחת מ – Rixi Markus. "במשחק

 
. חצי ימיןאתה צריך להתחיל את השותפות שלך ברגל לפני שאתה יושב לדון במה שאתה משחק, 

 כללים הבאים:ונסה ליישם את השותף טוב. תמיד תתבונן  מההצלחה בקרב היא
 

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

 אם אתה לא בטוח אם השותף שלך היה רוצה שאתה תאמר משהו, אל תאמר.
אל תשפוט חברך במבחן התוצאה, )אל תבקר את שותפך על פעולה נורמאלית פשוט לעולם  .3

 כי זה לא עבד הפעם(.
ם אין בכוונתך להבהיר אי הבנה, המנע לדון ביד ששוחקה זה עתה. אם אתה לא יכול א .4

 דיסקרטי. להתאפק, היה
 זכור ששותפך ואתה באותו צד. .5
 אל תשכח כי שותפך רוצה לנצח באותה מידה שאתה רוצה לנצח. .6
אם אתה מרגיש את היצר להיות לא נעים, סרקסטי, ביקורתי או  קולני, סלח לעצמך וצא  .7

 להליכה.
 בהפוגה בין הידיים, אל תדון בברידג'. .8
"אסון", שאל על היד שלך, לא על השותף אשר אתה רוצה להתייעץ עם שחקן נוסף על כ .9

 שלך.
 לעולם אל תבקר או תביך את שותפך בפני אחרים. .10
 זכור שהברידג' הינו "רק" משחק קלפים. .11
שיהיה לך כיף, וודא כי גם לשותפך. "ברידג' הוא לשם כיף. אתה צריך לשחק את המשחק  .12

ה אתה חכם, או ללא סיבה אחרת. אתה לא צריך לשחק ברידג' לעשות כסף, להראות כמ
להראות כמה טיפש שותפך, או להוכיח כל אחד ממאות הדברים האחרים ששחקני הברידג' 

 .אגדת ברידג'- Charles Gorenאחרים מנסים כל כך להוכיח לעיתים קרובות ". 
 בטח בשותפך, אל תצא מהנחה שהוא טעה. .13
תף שאיתו יוצא לך אף על פי שזה יכול להיות לא אופנתי, זה באמת בסדר להיות נעים לשו .14

 .לחיות
: "האנליסטים הכי גרועים והפטפטנים הכי גדולים הינם לעיתים קרובות אותו הדבר". זכור .15

Frank Stewart -'חשוב פעמיים לפני ניתוח מילולי של יד. אל תביך את בעל טור ברידג .
 עצמך עם הערה פזיזה, לא מדויקת.

זה לא הוגן להתרגז כאשר השותף לא  כאשר אתה מתנדב לבחור לשחק ברידג' עם מישהו, .16
 משחק יותר טוב מהרגיל.

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

אם אתה חושב שאתה יותר מדי טוב לשותף, ולא נהנה לשחק ברידג' איתו, עשה לכולם  .18
לפני שריפת גשרים, הדשא של שחקן  טובה ושחק עם מישהו אחר. אף על פי כן, היה זהיר

 אחר לא ירוק יותר.
לאיך אתה מרגיש לגבי זה. אל תצפה משותפך להכריז בדיוק למד את סגנון שותפך, בלי קשר  .19

 כפי שאתה עושה. כאשר שותפך מכריז, שקול מה יש לו, לא מה שאתה היית רוצה שיהיה.
ההכרזה או את המשחק שיעשו את נסה לדמיין בעיות מנקודת המבט של שותפך. חפש את  .20

 החיים הכי קלים.
היה סימפטי עם שותפך אם הוא טעה. תן לשותפך לדעת שאתה אוהד אותו, ותמיד תמוך  .21
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