הובלות נגד חוזה בשליט
פורסם בתאריך 5/8/2010-
הובלות נגד חוזה בשליט נגד חוזה בשליט מומלץ להוביל בסדרה הכי קצרה (סינגלטון או דאבלטון) על מנת לנסות
לנצל שליטים קטנים לחיתוכים .לא מומלץ להוביל מסינגלטון או דאבלטון כאשר יש בהם תמונות( למעט  Aמאחר ו –
 Aהיא לקיחה בטוחה ).כאשר מובילים מסינגלטון  -מובילים מהקלף היחידי בסדרה .כאשר מובילים מדאבלטון -
מובילים בקלף הגבוה מבין השניים כך שבסיבוב השני משחקים את הנמוך .זהו מסר לשותף שהובלנו מדאבלטון ואנו
מעוניינים בחיתוך בסיבוב השלישי .דוגמאות: 11.
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כאשר אין בידנו אפשרות להוביל מסדרה קצרה ,נבחר להוביל בסדרה אחרת (אין משמעות לאורך הסדרה) .כאשר בידנו
רצף של  2תמונות עלינו להוביל מראש הרצף (להזכירכם בהובלה נגד חוזה ללא שליט צריך רצף של  3תמונות).
המטרה בחוזה נגד שליט היא לקחת את הלקיחות הגבוהות לפני שהכרוז יחתוך ,כלומר ,אנו מעוניינים לזכות בלקיחות
מהירות ולכן מספיק רצף של  2תמונות בשביל להוביל בגבוה מהרצף .דוגמאות : 1.חוזה: 4 ----------------------
---------------------------2.חוזה: 4
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אילנה לונשטיין .הערה למאמר  -שנשלחה לנו במייל ע"י הגולש המכונה במבי והיא בהחלט נכונה ובמקומה  -בהרבה
מאוד מקרים ההובלה הנכונה נגד חוזה בשליט  -היא הובלה בשליט עצמו .דרך פעולה זאת תמנע מהכרוז לחתוך ביד
הקצרה יותר בשליטים ,או לבחור בדרך משחק של  Cross-Ruff.כמו כן ,הובלה בשליט (במיוחד כשהשחקן המוביל
מחזיק  3שליטים ,או יותר) נחשבת כהובלה בטוחה כאשר כמעט ואיננו מסתכנים ב"-מכירת" לקיחה לכרוז .בדוגמא מס'
 1בחלקו השני של המאמר  -הובלה בשליט נראית לא פחות אטרקטיבית מההובלה המוצעת של מלך יהלום.
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