
NT-הובלה כנגד חוזה ללא שליט

הובל בקלףהקלפיםהכללהסדרה

29JQKKהובל בקלף העליון של הרצף

25QKAA/K כאשר בידך סדרה6+כנגד חוזה של  שלושה מכובדים או יותר ברצף

59TJQQאפשר, K-הובל ב, K- וAבראשות 

Count49TJJלשותפך לסמן 

56TQKQהובל בקלף העליון של הרצף

Q89JQQ-הובל ב-K Q T xאם בסדרה רצף שבור שבו הקלף השלישי בשורה חסר

278TJJ

A47QKAA-ההובלה היא בA- וKבראש הרצף יש 

6JKAA(K-הובלה ב)למעט דאבלטון 

39JQAQהובל במכובד שבא תמידשהקלף השני בשורה חסר או, רצף פנימי

57TJAJהקלף הגבוה-מתחת לחור החסרשהקלף השני והשלישי חסרים

489TATמומלץ לשחק)של הרצף הפנימי רצף נחשב רק כאשר יש לפחות מכובד אחד 

28TJKJ(ראה לעיל -Journalistבהובלת בסדרה

679TKT

69TQT

458KA5

238QK3(עדיפות לסדרה החזקה)סדרה ארוכה 

47JQ4הובל בקלף הרביעי מלמעלה קלפים גבוהים2-בראש הסדרה לא יותר מ

346TK4(מכובד אחד או שתיים

KQ763567Q5עדיף לא להוביל בסדרה 

34679A6

56787

23569T9הובל בקלף השני מלמעלהללא מכובדים (לרבות רצף)סדרה ארוכה  

Top of nothing (הובלה לא מקובלת כיום ) 25677(עדיף בשני מלמעלה)בגבוה

799( שהשותף לא הכריזKx-לא ב)הובל בגבוה דאבלטון
8TJAT מחייבת המצאותT-הובלה בשיטה המאפשרת לשותף-"Journalist"הובלת 

67TJKT(זהו הרצף) או שניהם J או 9ה לפי . להבין באופן מיידי את איכות הסדרה

2489TQTאו  (Q או K או A) ומכובד  תשלול מכובד גבוה יותרJ-שיטה זו הובלה ב

78TJJ מראהQ-הובלה ב. מכובדים מעלאז הם לא צמודוים,  מכובדים מעל2אם יש 

9TQATמבקשת, K Q T 9 או Q J Tרצף  J-אז הוא לא ה, אם יש מכובד אחד

89TKTלבטל החסימה-Unblockמהשותף שוללת מכובד, T9 מרצף 9-הובלה ב

להניח קלף גבוה כדי לאפשר הובלהK Q או A K מבטיחה רצף  K-הובלה ב

כ הדומם"בד, ליד האחרת: או ספירהUnblock מבקשת A-הובלה ב
זוגי-אי=נמוך, זוגי=גבוה

x9TQT ומכובד9- כאשר בידך הT-הובל ב9-מבטיחה את ה) תמיד חיובית T-הובלה ב

x9TKTגבוהה(ומכובד גבוה

אם אין לו. השותף יזרוק מכובד: מבטיחה סדרה כמעט סגורהK-הובלה חזקה ב

AKJTx;KQJ9x;KQJTxיסמן מספר הקלפים בסדרה:

זוגי-אי=נמוך; זוגי=גבוהמבקשת מהשותף לזרוק כל מכובד שיש לו
A- נוביל בAKJxעם : הערה(אם זכה בלקיחה)ולהמשיך בסדרה 

הובלה בסדרת השותף

הובל בקלףהקלפיםהכללהסדרה

JQQ

TJJהובל בקלף העליון של סדרת  שני מכובדים ברצף או דאבלטון

5KKשותפך

M.U.D3585הובל באמצעי שלושה קלפים נמוכים

258J2הובל בקלף הנמוך ביותרארבעה קלפים שבראשם מכובד בסדרת השותף

27K2הובל בקלף הנמוך אלא אם ידךשלושה קלפים עם מכובד לכיוון מכובד בסדרת

38Q3או שאתה צריך מעבר-חלשה מאודיש לסכם עם השותף כי הובלת קלף. השותף

57J5או כאשר היריב-לסדרה אחרתאלא במקרים המפורטים, נמוך מבטיחה מכובד

מכובדהובל במכובד  - NTהכריז (משמאל)לעיל 

xQKKהובל בקלף העליון של סדרת  J / Tשלושה קלפים שבראשם שני מכובדים 

xJQQשותפךבסדרת השותף

xTJJ



הובלה כנגד חוזה עם שליט

הובל בקלףהקלפיםהכללהסדרה

QKAK

JQKKהובל בקלף הגבוהרצף של שלושה מכובדים

TJQQ

9TJJ

5KAK

TQKKהובל בקלף הגבוהרצף שבור או רק שני מכובדים ברצף

A9JQQ- וKאלא אם בראש הרצף 

K6TJJ-במקרה כזה הובל ב

99

x99 בהיעדר מכובד9-הובל ב(שוללת מכובד) היא תמיד שלילית 9-הובלה ב

9x9T9-מבטיחה את ה) תמיד חיובית T-הובלה ב

xx9T9(ומכובד גבוה

 נגד חוזה בשליטA-אין להוביל מתחת ל

לא מוכרחים להוביל מסינגלטון Aלמעט -סינגלטון  
כ"אפשר לעבור אליו אח, מיד

(' נק0-7)הובל בסינגלטון סינגלטון כאשר יש סיכוי טוב שיש לך כניסות

אלא אם ידך חזקהליד שותפך ותהיה לו יכולת לאפשר לך חיתוך

כדי שנוכל להגיע אליו ולקבלמומלץ להוביל מסינגלטון כאשר בידנו שליטים

חיתוכים('נק)נמוכים ולשותפנו יש כניסות לידו 

הובל בסדרה ארוכה ולא מסינגלטוןאו בידנו; כאשר בידנו לקיחה טבעית בשליט
 אנו מעוניינים לקצר הכרוז( שליטים מכובד אחד לפחות4לפחות 

הובל בקלף הגבוה של דאבלטוןלא במקרים של מכובד דאבלטון )דאבלטון 
K-הובל ב- AKדאבלטון (אלא אם השותף הכריז סדרה זו

:M.U.Dהובל באמצעי שלושה קלפים נמוכים

Middle-Up-Downנמוך=3, גבוה=2, אמצעי=1בלקיחה 

הובל בקלף נמוך(לא רצופים)סדרה עם מכובד או שניים 

הובל בקלף השני מלמעלהסדרה ללא מכובדים

(A-הובל ב-Aאם )בקלף הנמוך שני קלפים נמוכים ומכובד: שלושה קלפים

זוגי-הובל בקלף איעידוד להמשיך בסדרה

הובלה בסדרת השותף

הכללהסדרה

גם אם מכובד )הובל בקלף העליון  קלפים3 מכובדים ומעלה או 2מרצף של 
של סדרת שותפךDoubletonאו מכל , נמוכים

ולא)הובל בקלף הנמוך ביותר שלושה או ארבעה קלפים שבראשם
במכובדבסדרת השותף (A-חוץ מ)מכובד

:M.U.Dהובל באמצעי שלושה קלפים נמוכים

Middle-Up-Downנמוך=3, גבוה=2, אמצעי=1 בלקיחה 

A הובל בבסדרת השותף-A

הובל בקלף השני מלמעלהארבעה או יותר קלפים ללא מכובד וללא  רצף

בהזדמנות הראשונה, שותפך יחזור וישחק קלף בסדרה בה הובלת, זכור

.ואת ההבדל בין ניצחון להפסד,קלף ההובלה יכול לקבוע את גורל המשחק
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