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זה נכון לעתים לעכב את  ,ומההכרזה עולה כי לכרוז יש עוצר מסוים בסדרה פך מוביל בקלף הרביעי מלמעלהשות
 ,מלךבמקור מהחזקת שותף הוביל האם . יש לך אותה אם-האס שלך במושב השלישי ולשחק במקומו את המלכה

עשוי להיות מסוכן מדי זה למעשה . לכרוז לעכב עכשיוהרבה יותר קשה יהיה זה  ,אם לאו, תזכההמלכה שלך אזי 
בסדרה בה הוביל  Jאו  Q-כאשר הנך מחזיק ב "  Shmuel Lev ניתן לקרוא בטיפ של על כך פירוט נוסף .לעכב

 :במצבים כאלה ".' שלישי גבוה'ופן אוטומטי אל תשחק בא, שותפך

   דומם  

  85   

JT732   AQ9 (אתה) 

  K64   

רק אם . שותפך תשמר פתוחהתקשורת בינך לבין הכעת . כרוזים שיעכבו כעת יש מעט מאוד. את המלכה שחק
 ?נכון. לעכבתהיה שום בעיה  לכרוז לא ואחריו את המלכה הראשוןאס בסיבוב ה תרמת את

31 
כשבידך רק עוצר אחד  NTשקול ללא פחד להכריז .  NTעוצר בודד בסדרת היריבים עשוי להיות מספיק בחוזה 

לעתים קרובות : הערת המתרגם(. סדרה חזקה וארוכה)אם בידך הרבה כח או מקור טוב ללקיחות , בסדרת היריבים
 .בחוזה" נפילה"ותיתכן , עוצר בודד בסדרת היריבים אינו מספיק

74 

אם  ,עם זאת. Michaels Cue Bidכמובן זה הפותח היריב ישיר מעל  cue-bid תכריז אם 
 עוצר בסדרתאם ברשותך   3NTזאת הזמנה להכרזת  ,Double Jump Cue-bidתכריז 
 :ובידך ♥1 :הכרזה היתהאולי . לקיחותמקור טוב של עם יש לי יד טובה -הפותח

 1♥בקפיצה  כעתהכרז כך  ♥-אם לשותפך עוצר ב 3NTאתה מתאר לעצמך את סיכוייך בחוזה 

♠ K7                    

♥ 54 

♦ AKQJ764 

♣ A5            

15 

 ניקודנותנים לך את ההזדמנות של הם אם  Match points-הם יפים גם ב slams-ו minor חוזים חלקיים בסדרת
או , שלא ניתן לבצעםמשחקים בצע ניסיון לב במינוסבסופו של ומסיים , בצורה מוגזמתלפעמים השדה עובר . חיובי

 .minorבסדרת סלאם  אתה מכריזכאשר  עוצר במשחק מלא
 31כאשר רק  3NT -בלקיחות יתגשמו  5-שכפי  ,נכונים רק לעיתים רחוקות minorבסדרת מצד שני משחקים 

 minor-אפשריות בסדרת ה לקיחות
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להכריז עכשיו  הוא צריך, פותח יש יד טובהלאם  ,לרוב  3 1ההכרזות הולכותאם 
3NT  ותיכול לקיחות 5כאשר לקיחות  33לבצע להתחייב מי רוצה  .1להכריז במקום 

 לגובההעלאה ולאחר קבלת ,   1יש לפתוח  היד הבאב כך? קלות להיות הרבה יותר
ידו אחרי הכל  - -יש עוצר בסיכון שלשותף  קח. 3NTיש להכריז עכשיו  , שלוש

 ?האין זאת, היכן שהוא' נק 31-37עם להיות חייבת 

6 4        ♠ 

K 9 4  ♥ 

A Q 2      ♦ 

A K 9 8 7 2              

41 
. 3NT-ל את הסיכויים ךעדיין מתאר לעצמאתה . Major-ב overcalls והיריבים minorושותפך מכריזים  אתה

שותף ביד האם  - לחיפוש עוצרים בסדרה זו הכרז את סדרת היריבים ((DAB Directional Asking Bid-השתמש ב
 .3NTלהכריז כל כעת הדרושים יו העוצרים 

331 
-השתמש ב שלהם מהסדרה מודאג ואתה NT בחוזה להיות עדיין רוצה ואתה, שלך למכרז נכנסים היריבים אם

 DABכיוונית שאלה הכרזת-  Directional Asking Bid  , השותף להכריז המבקשת שלהםידי הכרזת הסדרה על 
 NT לפחות עם QXX או JXX בעצמך עוצר חצי כי יש לך היריבים בסדרת. 

333 

רק ,   NTהכרזת יותר מאשר חלוקת ידך הכרזת את העדף FSF סדרה רביעית מחייבת בקונבנציית בעת השימוש
 :כך עם  .הרביעית בסדרה עוצר בגלל שיש לך

♠ A Q 6 4 2        אחרי שההכרזות התנהלו:  

♥ Q 2                 1♠      2♣               

♦ K Q 9 4 2       2♦       2♥ 

♣ 2 

 Q    ♥ רק בגלל שיש לך 2NT יותר מאשר5-5 ה הצור להראות 1  ♦ להכריז העדף

314 

מיידי בסדרה של היריבים זה אומר שיש לך מקור מצוין ללקיחות  DOUBLE JUMP CUE BIDאם אתה מכריז 
 :כך עם. אם יש בידך עוצר בסדרת הפותח 3NTוהכרז בבקשה 

Overcall 3  כאשר היריב פותח3 
 9  2           

 A 6 

 A K Q J 9 6 5 

 K 4  
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