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משחק היד – יום רביעי

עקיפה ומשחק לעבר מכובד
ההתיחסות לעקיפה דומה מאד להתיחסות ל'משחק לעבר מכובד' ,כך עלינו להתיחס אליה.
משתמשים ב'כלי' זה כאשר חסרה לקיחה וזו הדרך היחידה להשיג אותה .אם חסרה לנו
לקיחה אחת ויש לנו צרוף כזה של קלפים:
♣ K4
נוכל לזכות בלקיחה החסרה רק אם נשחק לכיוון
ה ,K-אם נשחק עם ה K-לא נוכל לעולם לזכות
♣ 32
בו .לצורת משחק זו קוראים 'משחק לכיוון מכובד.
אם אנחנו צריכים לקחת שני קלפים בסדרה מסוימת ,יש לנו  Aבצד אחד ו Q-בצד השני:
הדרך היחידה לזכות בשתי לקיחות היא לשחק לכיוון
ה ;Q-אם המלך נמצא לפני ה Q-תמיד נזכה בה,
♣ Q32
אם המלך לא נמצא אחריה לא נוכל לזכות בה.
אין זה נכון לשחק את ה Q-לכיוון ה , A-משום שאז אנו יכולים להוציא שני קלפים
גבוהים בבת אחת ולזכות רק בלקיחה אחת!
♣ A54

אם חסרה  Qואנו מעונינים לזכות בה ,עלינו לשחק לכיוון שאנו חושבים שהיא נמצאת
בו ,שימו לב לדוגמא:
♣ AKJ
במקרה זה עלינו לשחק לכיוון ה ,J-ולקוות שהQ-
נמצאת לפניו.
♣ 32

אם צרוף הקלפים הוא כזה:
עלינו לשחק לכיוון ה J -ולקוות שה Q -נמצאת
לפניו ,במקרה זה נצליח לזכות בלקיחה נוספת.

♣ J7
♣ AK53

במקרה של הצרוף הבא אנו משחקים בצורה שונה לגמרי:
מתחילים לשחק עם ה Q-בתקווה שה K-יושב לפני ה,A-
אם זה מצליח ממשיכים עם ה J-ולאחר מכן לוקחים את ה.A-
אם הצרוף הוא כזה :אין ברירה ,משחקים לכיוון
ה Q-בתקווה שה K-נמצא לפניה ,אם מצליחים
משחקים לכיוון ה A-וכך אפשר לקחת  2לקיחות!

♣ QJ42
♣ A73

♣ Q6
♣ A94

יש לזכור שבכל המקרים הללו ,הסיכוי הוא של  !50%אם משחקים אחרת אין סיכוי
לזכות בשתי לקיחות!
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הדגמת התאווריה הנ "ל על ידי משחק ים ששחקנו היום:
משחק מספר  - 4♥ - 4המשחק שוחק על ידי  5זוגות 3 ,זוגות הכריזו ♥ 3ובצעו את
החוזה .שני זוגות הכריזו ♥ 4ונפלו פעם אחת .בואו נראה איך היה צריך לשחק את היד,
ומדוע נושא העקיפה כל כך חשוב:
♠ QJ3
♥ KQ7
♦ T42
♣ Q982
♠ 864
♥ AJ6
♦ KQ83
♣ T43

♠ T952
♥ T8
♦ A976
♣ 765
♠ AK7
♥ 94532
♦ J5
♣ AKJ

D: S

הסבר  :לצפון-דרום ביחד יש  26נקודות בקלפים גבוהים ו 8-קלפים בסדרת ההארט,
צרוף טוב מאד כדי להגיע למשחק מלא בהארט! היציאה הטבעית ביותר של מערב היא
ב .♦K-לפני שהכרוז מתחיל לשחק הוא חייב לבדוק את מצב היד שלו:





בספיד אין לו מפסידים
בקלאב אין לו מפסידים
בדימונד יש לו  2מפסידים (את הדימונד השלישי בדומם הוא יכול ל'חתוך')
בהארט יש לו  2מפסידים – חסרים לו ה K-וה( J-סך הכל – מפסיד אחד יותר מדי)

איך אפשר לבצע את החוזה? הדרך היחידה לביצוע החוזה היא לעקוף פעמיים לכיוון
הדומם ,תוך תקווה ששני הקלפים הגבוהים החסרים ,נמצאים לפני הדומם .כל מי שישחק
פעם אחת לכיוון הדומם ואחר כך ישחק את הקלף המכובד השני מהדומם ,יפסיד במשחק!
כדי לשחק פעמים לכיוון הדומם ,יש לחזור ליד לאחר הפעם הראשונה ,אפשר לעשות זאת
באמצעות הספיד או הקלאב ,ולאחר מכן לשחק לכיוון הדומם פעם שניה.
זכרו :משחק לעבר מכובד = עקיפה!
משחק מספר  – 7החוזה ♥4
♦K
 Westהכרוז ,קלף יציאהK :

East
♠ AJ8
♥ 9543

West
♠ K4
♥ QJT87

♦ 753
♣ AKJ

♦ A82
♣ Q98

תרגיל :נסו לעשות ניתוח דומה לזה שעשינו לעיל ,ראו כיצד ניתן לבצע את החוזה!
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