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  ספלינטרספלינטר

  

קלפים קלפים   44הכרזת ספלינטר הינה הכרזת קוצר )סינגלטון( בסדרה המוכרזת והתאמה של לפחות הכרזת ספלינטר הינה הכרזת קוצר )סינגלטון( בסדרה המוכרזת והתאמה של לפחות 

  להגיע לסלאםלהגיע לסלאם.  מטרת השיטה היא .  מטרת השיטה היא )כולל נקודות חלוקה()כולל נקודות חלוקה(נקודות נקודות   1313--1212+ +   בסדרת השותףבסדרת השותף

  בידיים עם פחות נקודות מהמקובל.בידיים עם פחות נקודות מהמקובל.

  

  כיצד מזהים הכרזת ספלינטר?כיצד מזהים הכרזת ספלינטר?

  

  ור של השותף:ור של השותף:''יגיגמימיבב  11במיינור על פתיחה של במיינור על פתיחה של   44הכרזת הכרזת   ..11

11HH--44CC      /  /11SS--44DD  

  על ידי השותףעל ידי השותף  22--11אחרי הכרזת צבע בגובה אחרי הכרזת צבע בגובה   44קפיצה לגובה קפיצה לגובה   ..22

11HH--22HH--44CC   / /  

  כל הכרזת קפיצה לאחר שהכרזנו התאמהכל הכרזת קפיצה לאחר שהכרזנו התאמה  ..33

11DD--11SS--22SS--44CC  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  (:  (:  9.2.109.2.10))טר בחלוקה אקראית מיום שלישי האחרון טר בחלוקה אקראית מיום שלישי האחרון דוגמא של הכרזת ספלינדוגמא של הכרזת ספלינ

  , מה לא היה בסדר?, מה לא היה בסדר?66בספייד ועשינו בספייד ועשינו   44באחד השולחנות קראו לי לשאול, איך ייתכן שהכרזנו באחד השולחנות קראו לי לשאול, איך ייתכן שהכרזנו 

  

  זהזהבקשתי לפתוח את הקלפים, התברר שהיתה כאן אפשרות להכרזת ספלינטר שלא נוצלה, ובקשתי לפתוח את הקלפים, התברר שהיתה כאן אפשרות להכרזת ספלינטר שלא נוצלה, ו

  מה שלא היה בסדר.מה שלא היה בסדר.

  

  

  ראו את הידייםראו את הידיים

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
יש לו יד חצי מאוזנת.  לדרום יש יש לו יד חצי מאוזנת.  לדרום יש     ––  11♠צפון פתח בהכרזה של צפון פתח בהכרזה של הסבר מהלך ההכרזה:  הסבר מהלך ההכרזה:  

הוא הוא   ––מחליט להכריז ספלינטר מחליט להכריז ספלינטר נקודות, הוא נקודות, הוא   1515--התאמה בסדרת הספיד, סינגלטון בדימונד והתאמה בסדרת הספיד, סינגלטון בדימונד ו

כיון שלצפון יש קלפים גבוהים בדימונד ועובדה זו מחלישה את השותפות, הוא כיון שלצפון יש קלפים גבוהים בדימונד ועובדה זו מחלישה את השותפות, הוא     --    44♦מכריז מכריז 

  ––  KK ♣--מזרח מוביל במזרח מוביל ב  ––  66♠דרום לא מוותר, שואל על אסים ומכריז דרום לא מוותר, שואל על אסים ומכריז .  .  44♠מסתפק בהכרזת מסתפק בהכרזת 

  לקיחות.לקיחות.  1212דרום זוכה, ומבצע בקלות דרום זוכה, ומבצע בקלות 
  20102010פברואר פברואר                                                                                                                                                                                                                                                     
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