
 הובלות פתיחה טיפים 
 

עומד להכריז סדרה חלשה, אתה , פתח את ההכרזה, אלא אם כן יש לך יד מאוזנת וA-K-Aכאשר אתה מחזיק  1
 אתה לא רוצה להכריז כסדרה להובלת הפתיחה אפשרית של השותף.ש

2 
עם ידיים מאוזנות במושב השלישי ובמושב הרביעי היא מנצחת לטווח  Major's קלפי 4 ה " מגושמת " שלפתיח

משחקת טוב על ידי  4-3על כל תגובה, והתאמת  pass-בגובה אחד, מכוון הובלה, יכול לעבור preemptארוך: אתה 
 חיתוך ביד הקצרה בשליט.

 קל. preemptiveיש הכוונת הובלה וערך  overcall-מאשר להכפיל אם ב overcallאתה יכול להכריז  3

פיל הכרזה תכוחזק מזמין את ההובלה של סדרה זו. אל  penalty doubleהכפלה של כל הכרזה מלאכותית הוא  4
 מלאכותית אם אתה צפוי להיות המוביל. כנראה שזה יעזור לכרוז יותר מאשר למגנים.

5 
 Kאו  Aהיריב מצד ימין עושה הכרזה מלאכותית ויש לך החזקה טובה בסדרה זו )רצויה בראשות -RHOאם 

. זה עלול לפתור השותף מקבלת החלטה של הובלת פתיחה lead directing double הכרזת בתוקףלפחות(, שקול 
 קשה אחרת.

אומרת לשותף, מבצע הובלת הפתיחה, הובל בסדרה הראשונה שהכריזה היד  3NTללא הכרזות הגנתיות, הכפלת  6
 .3NT-בטוח כי הובלת סדרה זו תביס את חוזה ה 99%בדומם; אתה צריך להיות 

והמכובדים היחידים שלך הם בסדרה זו, זה משתלם להכפיל להזהיר שותפך  splinter כאשר היריבים מכריזים 7
 .מהובלת כל סדרה אחרת

 .אתה מזהיר את השותף שאין לך עניין בהובלת סדרה זו,  Blackwoodכאשר אתה לא מצליח להכפיל את תגובת 8

9 
אם השותף מכפיל חוזה סלאם "רגיל" בסדרה, הוא מבקש ממך לבצע הובלה יוצאת דופן. ההכרזה 

 . Ted Lightnerו,שם של הממציא שלהעל   "Lightner double"נקראת

אתה צריך להיות בטוח בכך שתכה כל סלאם אחר שהיריבים עשויים להגיע ,  Lightner slam double בעת הכרזת 10
 .אליו

 הקשב להכרזות לפני ביצוע הובלת הפתיחה. 11
 עם שום דבר ללכת עליו, הובלה מרצף היא בדרך כלל הטובה ביותר. 12

, לא )בלי מכובדים(Yarborough  ליד עם סיכויהובלה מסובכת או מטעה לרוב נעשות עם ידיים חזקות. השותף,  13
 יהיה מעורב הרבה בהגנה, והכרוז יכול ללכת שולל.

ברוב  Major-שלא הוכרזה, נטה להוביל בסדרת ה minorשלא הוכרזה או סדרת  Majorעם בחירה בין הובלת סדרת  14
 המקרים.

15 
על מנת לבצע את החוזה. זה צריך לעשות אותו  כאשר שחקן רואה את הובלת הפתיחה והדומם, הכרוז יוצר תכנית

השחקן השני המגבש תכנית. המוביל צריך לעשות תכנית הגנתית לפני הצבת קלף ההובלה עם הפנים כלפי מטה על 
 השולחן.

 A; גביית Cashoutועולים לרמה גבוהה יוצרים לעתים קרובות מצבי  preemptמכרזים שבהם היריבים מכריזים  16
 מאפשרת למבצע הכרזת הפתיחה להחזיק את ההובלה, לראות הדומם, ולקבל איתות.

 .כאשר הם מכריזים באגרסיביות, הובל באגרסיביות 17
 הובלת קלף גבוה אינה מעודדת; הובלת קלף נמוך מעודדת. 18
 ביד של השותף.-היא כמעט תמיד גרועה; זה יכול גם לעלות בלקיחה או לקיחות singletonהובלת פתיחה של שליט  19

20 
( שותפך הכריז 2בגובה אחד;  takeout doubleעל  pass-( השותף עבר1; חריגים: Singletonאל תוביל שליט 
penalty double  ;הכרזת 3על חוזה בסדרה בגובה אחד )penalty double וססת על בגובה שתיים של השותף מב

 הכרזת הקרבה. כנגד( 4 ; אורך בסרת השליט

כי אף אחד מכם יוכל  Kxx-, אין טעם בהובלת שליט מSingletonך מסומן בשליט פבהובלת הפתיחה , אם שות 21
 להמשיך בסדרה.

 משותפה.אף פעם אל תוביל בשליט על חוזה שבו שחקן אחד מכריז סדרה בלי סוף, בלי שום רמז לתמיכה משותפו /  22
 פתח בשליט כאשר מההכרזות עולה כי הכרוז ישען במידה רבה על ערך החיתוך של הדומם להגשים את החוזה שלו. 23
 במכרז, הובל בשליט. passed-ידיים עברו 2כאשר  24

)כלומר השותף( נראה אומלל עם החוזה, שקול הובלה  Advancer -סדרתית והמשיב -אם היריב מראה את יד דו 25
 נראה מאושר זה פחות סביר כי הובלה בשליט תהיה הכי טובה. Advancer-בשליט; אם ה

 הובלות בשליט הן בדרך כלל יעילות כנגד חוזים חלקיים שהוכפלו. 26
 הטובה ביותר היא בשליט. בדרך כלל, כאשר היריבים מכריזים עם יד )ידיים( חלוקתיות, הובלת הפתיחה 27
 הובל בשליט כאשר ידוע כי הצד שלכם הוא חזק בשלוש סדרות הצד. 28
 ליט היא בדרך כלל הטובה ביותר.ש, הובלה ב♠או חוזה  ♥" Flanneryנגד " 29
 האם אתה מריח חיתוך צולב? -בסדרה השלישית או הרביעית שהכריזו  הובל בשליטים כאשר היריבים משחקים 30



 והאחרת נתנה העדפה. יוצאת דופןחלוקתית -הובל בשליטים כאשר יריב אחד הראה יד דו 31

סדרתית וידך )או על ידי מסקנת השותף( היא חזקה בסדרה השנייה של -הובל בשליטים כאשר הכרוז הראה יד דו 32
 הכרוז.

או חיתוך  חייבים לתכנן חיתוך צולבהובל בשליטים כנגד חוזי הכרזות הקרבה; אם לצד שלך יש את הכוח, היריבים  33
 ביד הקצרה בסדרת השליט; הובל בשליטים בכל הזדמנות.

וזאת  3-שליטים מאשר 2ך; ביד השותף סביר יותר שיש ו(, הובל בקלף נמKxxשל סדרת השליט )או  Axx-מ 34
 טקטיקה טובה להשאיר לו שליט לשחק אם זה קורה שיזכה בלקיחה הגנתית ראשונה.

 Singletonבהובלת הפתיחה זה בדרך כלל לא נכון להוביל מאורך דרך אורך; זה גם בדרך כלל לא נכון להוביל  35
 כאשר מחזיקים אורך בסדרת השליט.

 A-למרות שסדרה כבר הוכרזה והועלתה, זה לא אטרקטיבי להוביל כנגד חוזה בשליט אם הסדרה בראשותו של ה 36
 ם את המכובדים החסרים.קלעזור לכרוז למ עלול. זה K-ללא ה

37 
של הדומם; מה הוא קלף השותף?  singleton-בלקיחה הראשונה כנגד חוזה בסדרה, אתה מוביל וזוכה בסדרת ה

ככל הנראה העדפת סדרה; קלף ביניים, הוא ישוחק אולי אם יד הדומם תחתוך עשוי לקדם שליט לשותף או בטרם 
 עת להסיר כניסה חיונית לדומם.

 כנגד חוזים בסדרה, זה בדרך כלל טוב יותר להוביל מהחזקה קצרה וחזקה מאשר מסדרה ארוכה וחלשה. 38

-זה )בהנחה שאתה מוביל ה Aבסדרת צד שלא הוכרזה על ידי היריבים, זה תקין להוביל  A-Kש לך החזקת כאשר י 39
A מ-A-K.) 

; Q-ולא מ K-בהובלת הפתיחה, כאשר נראה כי אתה צריך לזכות בלקיחות שלך במהירות, אתה מעדיף להוביל מ 40
 אבל אפילו טוב יותר היא להוביל מרצף מכובדים.
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