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 הטיפ מס'
 התאמה.-אל תוביל בשליט כאשר היריבים באי 1

כי אף אחד מכם יוכל להמשיך בסדרה.  Kxx-בשליט, אין טעם בהובלה בשליט מ Singletonאם השותף המסומן  2
 נסה הובלה אחרת בתקווה ששותפך ימצא את המעבר לשליט, במידת צורך.

 .QJ doubleton-מ J-וה T9x-מ 9-ה  כוללותהובלות מטעות בסדרת השליט  3

כאשר הדומם הראה סדרת צד ארוכה בתוספת תמיכה בשליט, הובלה בשליט רצויה רק אם יש בידך עוצר בסדרה  4
 הארוכה בדומם, אחרת זאת היא הובלה הגרועה ביותר בעולם!

ואתה כנראה  A-ף לא יכול להיות ה. לשותAכנגד סלאם קטן שהוכרז מרצון, אם יש בידך  Singletonאל תוביל  5
 תעזור לכרוז ללא סוף על ידי הצבת המכובדים החסרים בידו של שותפך.

קצת מזל עם יש לה סיכוי הרבה יותר טוב להצליח.  Aכנגד סלאם קטן כאשר אין לך  Singleton -מצד שני, הובלה ב 6
 בשליט. -Aשלך או ה Singleton -בסדרת ה A-יהיה לשותפך ה

  7 

. לדוגמה, נניח שיש 6NT חוזה ( כמו שאתה עושה כנגד4NT)או  3NT חוזה אתה לא מוביל באותה הובלה כנגד
וכולם עוברים, יש  -( 4NT)או  1NT-Pass-3NTאם ההכרזות הולכת   KT764 . Q84 . Q76 . 83 .♠ :: בידך

היא  spadeוכולם עוברים, הובלת -1NT-Pass-6NT. עם זאת, אם ההכרזות הולכת יתאוטומט spadeלך הובלת 
. אין טעם אפס נקודותיד שותפך במה שאומר ש 6NT לחוזה של HCP 33-למה? ליריבים יש ככל הנראה כ  נוראה.

 וקווה לעשות שתי לקיחות אם הכרוז יעקוף אליך. Clubבהובלה ממכובד. הובל 

עם שלושה או ארבעה קלפים נמוכים,  No trump-כאשר אתה מוביל בסדרת של שותפך כנגד חוזה בסדרה או ב 8
 הובל בגבוה אם אתה תמכת בסדרה, ובנמוך, אם לא.

 -ה ( שחק האמצעי אחר כך. הובל את862לאחר שהובלת בקלף גבוה משלושה נמוכים בסדרה בה תמכת של שותפך, ) 9
 . הובלת גבוה בסדרה שאינה נתמכת מראה קוצר.2-. אם לא תמכת, הובל את ה6 -ה ולאחר מכן 8

( שחק הקלף הנמוך ביותר שלך. הובל 8632לאחר שהובלת נמוך מארבעה נמוכים בסדרה שאינה נתמכת של שותפך, ) 10
 .8-. זאת בהנחה שאתה לא תמכת בסדרה. אם תמכת בה, הובל את ה3ולאחר מכן  2

 8 -, הובל את ה8632בקלף גבוה מארבעה קלפים נמוכים,, שחק את הנמוך ביותר שלך אחר כך. עם אם הובלת  11
 בכל המקרים הללו, הקלף השני שלך היא ספירה נוכחית. .2ולאחר מכן שחק 

12 
כאשר שותפך מכפיל חוזה סלאם, לאחר שהכריז סדרה, אל תוביל בסדרה של שותפך או בשליט . בדרך כלל יש 

 בסדרה צדדית(, זה התפקיד שלך להבין מהי הסדרה ולעשות את ההובלה ההורגת! AK)או void לשותף 

13 
ותגובות  Stayman ,transfers Jacoby ,cue-bidsהיה דרוך על המשמר )התראה( להכפיל הכרזות מלאכותיות )

Blackwood אם אתה רוצה הובלה בסדרה זו. כל אלה הם )Lead Directing Doublesמאוד לא להירדם  . חשוב
 .הובלה מכוון Doubleאם אתה יכול לעשות  במעברים  אלו,

14 
בגובה נמוך, במיוחד בגובה שניים אתה צריך חמישה או שישה קלפים  Lead Directing Doublesכדי לעשות 

בסדרה בראשות לפחות שלושה קלפים מכובדים. להכפיל הכרזה מלאכותית שבוצעה בגובה ארבע או יותר, כל מה 
 .A-אם ההכרזה מימינך מראה את ה QJx(אפילו  KQxשאתה צריך זה כוח בסדרה, ולא אורך )

15 

עם ארבעה קלפים לא בראשותו של מכובד,  No trump-מוביל בסדרה שלא הוכרזה כנגד חוזה באשר כאשר אתה 
זה מטעה מדי להוביל בקלף נמוך שמראה כוח, זה יותר טוב להוביל בקלף הגבוה ביותר או השני הגבוה ביותר. אם 

, הובל בקלף השני Tאו  9או נמוך יותר, הובל גבוה. אם הקלף הגבוה ביותר שלך הוא  8הקלף הגבוה ביותר היא 
אם אתה רוצה חזרה  T732-מ 7-. הובל את ה9642-מ 6 -, אבל הובל את ה8543-מ 8-הגבוה ביותר שלך. הובל את ה

 בסדרה אחרת.

עליו,  יםמחליט ם( כנגד חוזה בסדרה. לפי שאתx) AKx-ודא שאתה מסכם עם שותפך את מה שאתה הולך להוביל מ 16
 .AK doubleton-השני מ -הובל את ה

17 

( כנגד חוזה בסדרה, ההובלה היא הסכמה של לקיחה הראשונה בלבד. x) AKx-מ A-שים לב שאם אתה מוביל ה
(.הסיבה לכך היא שלאחר הלקיחה הראשונה המגן עשוי לרצות X) AKx-מ K-במהלך שאר משחק היד, הובל ה

 .Kואינו רוצה ששותפו יחשוב שיש לו  K-בלי ה A-להוביל ה
, אם אתה A -והכרוז מוביל את ה xx . xxx . AKxx . AKxx .♠ עם:  spadeמוביל כנגד חוזה  אם אתה

 ה, זוכר(.י. )זוהי הלקיחה השניK-, אתה שולל את הA-. אם אתה מוביל את הK-, הובל את הclubמחליט להוביל 

18 

 עדיין מובל בלקיחה הראשונה, כאשר: K-ה  שים לב כי AK-מ -Aאם אתה ושותפך החלטתם להוביל ה
 ( הסדרה כבר נתמכה על ידי אחד השחקנים.1)
 ( השותף הכריז הסדרה ואתה לא תמכת.2)
 ( החוזה הוא בגובה חמש ומעלה.3)
 .AK doubleton( יש לך 4)



19 

כנגד חוזה בסדרה. בהנחה שהשותף יכול לקרוא את ההובלה  AKQ-מ Q-אתה ושותפך עשויים לנסות להוביל את ה
 יתרונות להובלה זאת: 2)יכול כמעט תמיד(, היד השלישית נותנת ספירה. ישנם 

 ( המגן המבצע את הובלת הפתיחה יכול להגיד כמה לקיחות ניתן לפדות לקיחות בסדרה.1)
 .A-כאשר אתה מוביל ה Q-השותפך יודע שאתה לא מחזיק את  AK-מ A-( אם אתה מוביל ה2)

20 

 אם שותפך אינו מוביל את הסדרה שלך, תניח ששותפך: מסקנות מההובלות:
 void( הוא 1)
 Singleton( הוא מוביל 2)
 ( הוא מוביל מראש רצף3)
 .)נכון במיוחד אם השותף תמך בסדרה( K-והוא חושש כי לכרוז יש את  A-( יש לו ה4)
 ( שכח את ההכרזה5)

21 

 10-המוערך ביד הכרוז. לדוגמה נניח שיש בידך  HCP-שלך ל HCP -לפני ביצוע הובלת הפתיחה שלך, הוסף את ה
HCP הו-RHO  1פותחNT (15-17 ובסופו של דבר )3שחק מNT ,10- גם לדומם יש HCP קח את האמצע של .

עם  NT3 בחוזה שלקים וזה אומר לך שהיריבים משחשל הדומם,  HCP10-ל, והוסף את זה 16ספירת לכרוז, 
26HCP  .10-בתוספת ה  26פלוס מינוס נקודהHCP  4שלך אומרים לך שיש ביד שותפךHCP נניח שאתה מוביל .

. אל תצפה לנקודות קלפים גבוהים נוספות בידו של שותפך, כי אם אתה עושה זאת, A-בסדרה ושותפך משחק את ה
עשה את זה להרגל וזה יהפוך אותך יהפוך אותך לשחקן הגנה . J-אתה תהיה מאוד מאוכזב. אכן, ייתכן שיש בידו 

 טוב יותר, הרבה יותר טוב.
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