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 הטיפ 1

2 Overcalls אבל יכולים להיות הדרך של טווחי ידיים חבי היקףהם רבימים האלה  1-בגובה ,
 היחידה לצד שלך להיכנס למכרז תחרותי. אל תפחד להיכנס לשם!

3 
הם מאפשרים להבחין בין  -של השותף הם כלים רבי ערך  overcallsשל  cue-bids עלאותה

של טווחי  רחבי היקף overcallsהעלאות טובות לבין העלאות חלשות. כך השותף )עם אחד מאותם 
 ( יכול לשפוט טוב יותר אם לחפש משחק מלא.1-בגובה ידיים

4 
, והיד הבאה Major-ב 1, המשיב מכריז minor-ב 1במכרזים תחרותיים שבהם הפותח מתחיל עם 

הם שיטה שימושית של הפותח להבחין בין ידיים עם תמיכה  support doubles-מכריזה משהו, ה
 קלפים.-4קלפים לבין ידיים עם תמיכה של -3של 

-. הכפלה לעונשים של Top-Bottom-Matchpoints-היזהר מלדחוף יותר מדי גבוה במצב פגיע ב 5
 היא בדרך כלל הרת אסון! 200

 .כיסוי מכובדים נכון רק אם יש סיכוי לקדם קלפים ביד שלך, או ביד של שותפך 6

קלפים היא בדרך כלל בסדר אם היא מתארת היטב את  5של  Majorעם סדרת  1NTפתיחה של  7
 היד שלך בסך הכל.

כל יד וכל באפשריות  הכרזות 3או  2ישנם מצבים רבים בהם אין הכרזה "נכונה" חד משמעית ביד.  8
 הטובה ביותר.אחת מהן עשויה להוכיח את עצמה בצורה 

 Bergenשל השותף לא אומר שאתה צריך להכריז  Major-קלפיי תמיכה בסדרת ה 4זה שיש בידך  9
raise 2-כן ועשויות להיות שוות רק העלאה ראשונית ל גם. ידיים מאוזנות מאוד לא משחקות. 

10 

. להעלות אותם קלפים מכובדים בהגנה צריכים לשמש בדרך כלל כדי לכסות מכובדים אחרים
"לאוויר" זה כמעט אף פעם לא בסדר. בלקיחה הראשונה כאשר השותף שלך מבצע את הובלת 

-הפתיחה, נסה למקם את הקלפים בסדרה זו. אתה תהיה מופתע כמה פעמים אתה יכול לחשב
 כמעט את פריסת הסדרה כולה. לקבוע

 סלאם. אתה צריך נקודות ומקור ללקיחות. שוקלים-ידיים מאוזנות אינן כה טובות כשבוחנים 11

 Majorאפילו עם התאמה בסדרת  NT-הידיים יכולה לעתים קרובות לשחק טוב יותר ב 2-ב 4333 12
 )במיוחד אם יש לך יותר מערכי משחק מינימליים(.

. אל תמכור לקיחות Top-Bottom-matchpointsהעדיף הובלות פאסיביות בעת משחק בשיטת  13
 בזול.

14 
לכך, אך לעתים קרובות ההגנה הפסיבית היא הטובה  זמניםהרבה מגנים "אקטיביים" מדי. יש 

 אז הכרוז צריך לעשות את עבודתו בעצמו! -ביותר 

 Endלפעמים אפשר להימנע מלנסות עקיפות ובמקום זאת לאלץ את היריבים לתת לקיחות ע"י " 15
play-."משחק סופי 

סדרה טובה  עםבמיוחד  - HCP 11למכרז. אל תתבייש לפתוח בידיים עם  ראשוןיתרון להיכנס  זה 16
 שאתם שמחים שהשותף יוביל בה.

17 

המגן" וצריך להיות מודע לכך -protectiveעובר אליך, אתה במושב ה" pass passלאחר מכרז של 
חלשות עם ידיים  למכרזלכן עליך לחזור ששותפך אולי נאלץ לעבור עם כמה ידיים הגונות למדי. 

ביד שלך, שותפך צריך לנכות את  HCP 2-3תיאורטית -מדריך הוא להוסיף נפשיתהיותר מהרגיל. 
 אותו הדבר משלו.

18 1NT במושב האיזון-protective 11-14-משוחק לעתים קרובות כ HCP  15-17במקום HCP שווה .
 .להסכים על כך עם שותפך

 .בין המגניםתקשורת האת  להפחית-כדי לצמצם NTכשאתה הכרוז בחוזה  Aזכור לעכב  19

משחק אחר. הרצת -שקול קו -ן לזכות בה-תנסה עקיפות  שאתה יודע שלא תוכל לנצח-אל תיקח 20
 סדרה ארוכה יכולה לפעמים לגרום להגנה לבעיות בלתי פתירות.

 קלפים ידועה. 9, במיוחד כשיש התאמת 5431בדרך כלל כדאי לשדרג ידיים בעלות צורה של  21

22 Splinters  האפשריותהיא אחת ההכרזות המתארות ביותר. 

23 Blackwood  העדיפו  -מפסידים בסדרת צד  2בדרך כלל אינה הכרזה טובה עםcue-bid  אם אתם
 רוצים לחקור סלאם.

 וודא שאתה יכול להתמודד עם כל תגובה ששותפך יכול לבצע. Blackwood-לפני השימוש ב 24

נקודות  30למעשה יש אז רק  -מזהה שאין לך בזבוז בסדרה אל תפחד לחפש סלאם אם אתה  25
 בחבילה.

למשחק, עצור וחשוב אם אתה יכול לעשות משהו אם היא מחולקת  פשוטהאם סדרה נראית  26
 בצורה גרועה.

 בלבד אם יש להן סדרה טובה וחלוקה. HCP 10אל תפחד לפתוח בידיים עם  27

כדי לספר לשותף  McKennyעדפה בסדרה של כשאתה נותן לשותפך חיתוך השתמש באיתות ה 28
 היכן נמצאת הכניסה שלך שתהיה מסוגלת לתת לו עוד חיתוך.

 נמוכים. spotהסתרת קלפי  ע"יאת איתותי ההגנה  לבלבל-ככרוז נסה לטרוף 29

 .spadesקלפי  5-ו  4ניתן להבחין בין ידיים עם   m 11 ♥לאחר  30



31 
טובה בדומם אנחנו בדרך כלל צריכים לנסות ולקחת את כשאנחנו מתגוננים אם יש סדרה ארוכה 

הלקיחות שלנו במהירות לפני שהכרוז יכול למשוך שליטים ולהריץ את הסדרה ולזרוק את כל 
 המפסידים שלהם.

32 
היא הכרזה של סדרה בדירוג מעל הסדרה הראשונה שלך  1-לאחר תגובה בגובה reverseהכרזת 

כדי  HCP 16אתה צריך לפחות  .3-ראשונה שלך בגובהמה שמאלץ את השותף לחזור לסדרה ה
 (.HCP 6)זכור שלשותפך יש רק  reverseלהכריז 

 עוצרים. 2אפילו כאשר מחזיקים  NT-סיבוב הראשון בסדרה בלהתחמק בלעתים קרובות נכון  33

 האופן שבו אתה משחק סדרה תלוי לעתים קרובות בכמה כניסות יש לך. 34

הוציא מכובד. עדיף לקוות חייב לאל תשחק אוטומטית את הקלף הגבוה ביותר בסדרותיך בכדי ל 35
 שהמכובד בסדרה קצרה וצריך לשחק אותו כשאתה מוביל קלף נמוך.
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