עקיפות
פורסם בתאריך 9/10/2010 -
עקיפות
כאשר אנו משחקים את משחק היד ,אלמנט העקיפה מופיע כמעט בכל משחק לפחות פעם אחת.
לא תמיד אנו מבצעים את העקיפה בצורה נכונה ולפעמים יש לנו הרגשה שאנו מפסידים לקיחה ,אך יש לזכור
שכאשר אנו מבצעים עקיפה אנו יכולים רק להרוויח עוד לקיחות!
עקיפה רגילה  (Impass):כאשר חסרה תמונה אחת ,יש לשחק קלף קטן לכיוון "המזלג" (היכן שהתמונה חסרה).
דוגמאות:
1. AQ3 --- 762:יש לשחק את ה –  2לכיוון ה– AQ.
2. AKJ --- 762:יש לשחק את ה –  2לכיוון ה– AKJ.
לעיתים יש אפשרות לבצע את העקיפה יותר מפעם אחת (כאשר העקיפה הצליחה פעם ראשונה).
דוגמאות:
1. AQJ10 --- 762:יש לשחק את ה –  2ל –  ,10לאחר שהעקיפה הצליחה יש לשחק את ה  6 -ל  – Jולאחר שה
– Jזוכה יש לשחק את ה –  7ל  – Q.כלומר ,יש לבצע את העקיפה  3פעמים.
2. AKJ10 --- 762:יש לשחק את ה –  2ל  10-ואם העקיפה מצליחה יש לשחק את ה –  6ל  – J.כלומר ,יש
לבצע את העקיפה פעמיים.
מתי כאשר מבצעים עקיפה ,מומלץ להתחיל עם קלף גבוה ומתי עם קלף קטן?
כאשר יש רצף של לפחות  3קלפים גבוהים (בשתי הידיים) ,מומלץ להתחיל עם קלף גבוה.
כאשר אין רצף או יש רצף של  2קלפים בלבד ,יש לשחק קלף קטן לעבר התמונה שאותה רוצים להגביה((Expass.
דוגמאות:
1. AJ3 --- Q102:יש להתחיל עם ה –  10או ה  - Q.במידה וה  – Kנמצאת בדרום ,נרוויח  3לקיחות בסדרה.
לעומת : A73 --- Q42:אם נתחיל עם ה  – Qודרום יכסה ב  – Kלא נרוויח שום לקיחה .עלינו לשחק את ה – 3
לעבר ה  – Qולקוות שה  – Kנמצא בצפון( ואז ה  – Kיקח לנו קלפים קטנים ונוכל לזכות אח"כ עם ה– Q).
2. AK93 --- J102:יש להתחיל עם ה –  10או ה  - J.במידה וה  - Qנמצאת בדרום נרוויח  4לקיחות בסדרה.
לעומת : AK73 --- J42:אם נתחיל עם ה  – Jודרום יכסה ב  – Qלא נרוויח שום לקיחה נוספת חוץ מה – AK.
לכן ,עלינו לשחק  3לעבר ה  – J.במידה וה  – Qנמצאת בצפון היא תזכה וה  – Jשלנו יזכה בסיבוב הבא.
עקיפה כפולה:
כאשר חסרות לנו  2תמונות ,עלינו לבצע את העקיפה על שתי התמונות החסרות.

דוגמאות:
1. A543 --- J1098:יש להתחיל עם ה  – J,ובמידה ודרום משחק קטן נשחק אנו את ה –  .3צפון יזכה בתמונה
ובסיבוב הבא נותר לנו לבצע עקיפה על התמונה השנייה.
2. AQ1093 --- 652:יש להתחיל עם ה –  2אל ה –  .9במידה וצפון זוכה ב  – J ,נותר לנו לבצע עקיפה על ה –
K.במידה וצפון זוכה ב  – K:ברור שה  – Jנמצא אצל דרום ,ולכן בסיבוב הבא נשחק את ה –  5אל ה –  .10במידה וה
–  9שלנו זוכה ,סימן שגם ה  – Jוגם ה  – Kנמצאים בדרום ,לכן ,נחזור ליד ונשחק שוב  5אל ה – .10
אילנה.

