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הוא תמיד  -ה הקצרה שלך שלך. הנח כי שותפך ישיב בסדר re-bid-לפני פתיחת המכרז ביד חלוקתית, הכן את ה
 1 עושה כך.

 void. 2 או אפילו singletonעשויה לכלול  1NT. תגובת singletonשוללת  3NTאו  2NTתגובה טבעית ישירה של 

, חשוב על Major-קלפים ב-4קלפים. עם סדרת -5מבטיחה לפחות סדרת  2♠או  2♥במכרז תחרותי, תגובה של 
"negative double." 

3 

 4 להכרזת פתיחה, הכרזת סדרה חדשה ע"י הפותח מחייבת. 2לאחר תגובה בגובה 
 rebids 1NT. 5פותח הם מוגבלת ומחייבת אלא אסדרה חדשה ע"י המשיב הוא בלתי 

 5מתוך  3 וגם 8HCPקלפים, לפחות -5הוא סדרת  1בגובה  overcall, מינימום סביר עבור overcallכאשר אתה 
 6 המכובדים העליונים בסדרה.

לא . עם צורת יד זו הסדרה צריכה להיות חזקה ל5-3-3-2היזהר מחלוקת "המוות ":  overcallכאשר אתה מכריז 
 7 קשר לפגיעות.

 8 היעילים ביותר הם אלה התופסים את טווח ההכרזה הרב ביותר מן היריבים. overcalls-ה
בכל גובה, אתה מבטיח עוצר אחד, בדרך כלל שניים, בסדרה של  NTואתה משיב בהכרזת  overcallsכאשר השותף 

 9 ל על העצבים אם יש לך אותם.אתה לא מבטיח עוצרים בסדרות שלא הוכרזו למרות שזה קצת יותר ק היריבים.

הסדרה שלך, אלא  re-bid-והשותף משנה סדרה שולל תמיכה בסדרה שלך, אל תכריז שוב overcallלאחר שאתה 
 10 אם כן יש לך סדרת שישה קלפים חזקה.

פתח  RHO-אם היריב מצד ימין 11HCP-. הכפל עם כ4-4-4-1היא  takeout double-צורת היד האידיאלית ל
 11 בסדרה הקצרה שלך.

הוא אורך וחוזק  passing-בגובה נמוך בגלל חולשה. התירוץ היחיד למעבר takeout doubleעל  pass-ל תעבורא
 5מתוך  3או  2קלפים בראש -6המכובדים העליונים או סדרת  5מתוך  3קלפים בראש  5או  :בסדרת היריב

 המכובדים העליונים.
12 

. היד החלשה מספרת; היד החזקה יותר שואלת. Blackwoodבמרבית מכרזי הסלאם, היד חזקה יותר מכריזה 
 13 א מחדש את זה!רק

אסים. אם השותף אינו יכול להבדיל מההכרזות  4ללא אסים או עם כל  5השב  Blackwoodכאשר השותף מכריז 
 14 או שאתה לא יכול להכריז או שהשותף לא יכול לשחק.שלך, 

 void. 15או  singleton, אפילו לא תחשוב על סלאם אלא אם יש לך limit raise-אחרי השותף עושה העלאת גבולית
, pre-emptהכרזת מנע לעתים קרובות ככל האפשר בעקביות עם מצב הפגיעות. אחרי שאתה  - pre-emptהכרז 

 16 ריז את ההקרבה, לא אתה.השותף הוא האחראי ויכ

-preמראה ערכי פתיחה. קפיצה מעל  pre-emptiveמעל סדרת  overcallהכרזת  pre-emptכאשר היריב מכריז 
empt .17 היא חזקה 

 18 מסתיימת המכרז. 3-בגובה pre-empt-ל 3NTתגובה של 
 19 , תגובה בסדרה חדשה להכרזת פתיחה אינה מחייבת.passed hand-כאשר אתה יד עוברת

 20 .3-4-3-3או  4-3-3-3עם צורת יד  Stayman-ב אל תשתמש
 21 מוקדם יותר! NTאם אתה מוצא את עצמך מאבד את השיער שלך כאשר השותף משחק את היד, הכרז 

 22 יותר נקודות על שולחן הברידג' אבדו בגלל פחדנות יותר מאשר בגלל פזיזות. זה משחק של המכריז.
 pass. 23-א לדעת מתי לעבוראחד הסודות הגדולים של להיות שחקן ברידג' מנצח הו

 24 שיטות )הכרזה( לא יכולות להחליף שיקול דעת. שום דבר לא יכול.
 25 שחק עם מישהו שאתה אוהב כאדם ומי שאוהב אותך. ָאֵמן
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