
      Dummy Reversalהיפוך הדומם 
  ). מספר השליטים קטן יותר(עלינו לחתוך מן היד הקצרה , כאשר אנו רוצים להרוויח לקיחות נוספות מחיתוכים

כך שבסופו של דבר היד הקצרה תהפוך להיות היד הארוכה , בטכניקה של היפוך הדומם אנו ניצור מצב שבו נחתוך ביד הארוכה
  ).יםיהיו בה יותר שליט(

  דומם    יד :    נניח שזו סדרת השליט שלך, כלומר
        AK10            QJ976  

 5אם נחתוך . נרוויח לקיחה אחת –אך ברגע שנחתוך פעם נוספת , לא נרוויח אף לקיחה, אם נחתוך ביד פעמיים. לקיחות 5בידנו 
  .לקיחות 3ד לקיחות בסדרה מאחר ונוכל לזכות בדומם בעו 8 -פעמים בידנו נוכל לזכות ב

  :דוגמא מלאה
   דומם    יד    

                                                                                                                               ♠ AK2                 ♠ 6543  
          ♥ 98                    ♥ AKQ102                 

♦ 98765               ♦ ----                            
♣ AK2                 ♣ 6543                         

, מסדרת השליט לקיחות 6א לקחת והדרך לביצוע החוזה ה. לקיחות 9בידנו רק . A♦–הוביל דרום ב ) אגרסיבי מעט( 4♥בחוזה של 
) AK♣ –ו   AK♠בעזרת ( פעמים  4וך את הדיאמונד הראשון ולהיכנס לדומם עלינו לחת. מהיד ואחד נוסף מהדומם 5, כלומר

  !שבדומם ♥98 –תבוא מה  לקיחות והלקיחה העשירית 9 –בצורה זו נזכה ב . בשביל לחתוך בכל פעם דיאמונד נוסף
 

  Trump Coup  קופ בשליט  
  .כל זאת ישנה דרך לזכות בכל השליטיםזהו מצב בו אתה יודע שסדרת השליט אינה מחולקת היטב וב

  .אבל אין לך בדומם מספיק שליטים בכדי לעקוף, השליטים נמצאים אצל היריב שיושב לפניך
  דומם      : לדוגמא

  יריב            76 ♠    יריב           
 ♠ K954                                      ♠ 8  

  כרוז                   
                                         ♠ AQJ1032  

אסור לך לתת אף לקיחה , אם בשביל לבצע את החוזה .אתה יכול לעקוף את המלך של יריבך רק פעמיים ולכן תיאלץ לתת לו לקיחה
בנוסף עליך להיות . ישארו לך וליריבך רק שליטיםילחתוך ביד הארוכה כך שבסוף המשחק , כלומר, עליך להתקצר מידך –בשליט 

  .עקיפה למרות שבדומם אין לך יותר שליטים בדומם וכך תיצור מצב של
   76 ♠    :הדוגמא המלאה

    ♥ KQ3   
    ♦ AQ632   
  ♠ K954 ♣ AKQ ♠ 8 
  ♥ 1098   ♥ A765 
  ♦ KJ5   ♦ 10987 
  ♣ 876 ♠ AQJ1032 ♣ 10954 
    ♥ J42   
    ♦ 4   
    ♣ J32   

                  נכנסת. וביצעת בהצלחה עקיפה בשליט A♦ -ב  זכית .והמשיך בדיאמונד A♥ -לאחר שמערב הוביל ב 6♠ אנו נמצאים בחוזה של
שחק קלאב : כעת עליך להתקצר ביד. בשליט אבל כעת גילית את החלוקה הגרועה, וביצעת את העקיפה בשנית  A♣לדומם בעזרת 

וגבה גם את ההארט הגבוה  Q♣ - שחק קלאב אל ה וכעת, נוסף חתוך דיאמונד, K♥ –הארט אל ה , חתוך דיאמונד, K♣ –אל ה 
)♥Q .(כעת נשארו שני קלפים אחרונים:  

    ♦ Q6   
  ♠K9   לא רלוונטי  
        
    ♠ AQ   

האחרונות במשחק ותבצע  מזרח יחתוך ואתה תחתוך מעליו וכך תזכה גם בשתי הלקיחות. אתה נמצא בדומם ואתה משחק דיאמונד
  .לקיחות 12

  


