
  קורס מאסטרים
  

  קופ בשליט+ היפוך הדומם פתרון תרגיל 
  

לא , לקיחות  2ספיידים בכדי להרוויח  2לקיחות ואם ננסה לחתוך  10בידנו  .הוביל היריב בהארט 6♥בחוזה של  .1
אם נחתוך : עלינו לבחור בטכניקה של היפוך הדומם, לכן. שני בהארטנספיק מכיוון שהמתנגדים יוכלו להמשיך 

י משיכת השליטים "לקיחות ע 3+י חיתוך "נדים ושני קלאבים בידנו נוכל לזכות בארבע לקיחות עשני דיאמו
עלינו לזכות בהארט ולשחק ). אם נמשוך שליטים 5לעומת (לקיחות מסדרת השליט  7כ "סה, כלומר, מהדומם

♦AK , קלאב ל, ♦חיתוך - K , עם  ♦חיתוך♥J קלאב ל , בכדי שלא יחתכו מעלינו– A ,עם ♣  חיתוך♥Q , ספייד
  . לקיחות נוספות בהארט להשלמת החוזה 2כעת נשארו לנו . A♥עם  וחיתוך קלאב נוסף A –ל 

  
נחתוך עם שליט  - אם נחתוך קלאב בדומם. אצל היריבים 3-2לקיחות בהנחה שסדרת הספייד מחולקת  9בידנו  .2

החיתוך השלישי יביא לנו  –יד אם לעומת זאת נחתוך שלושה הארטים ב .גבוה ואז נאלץ לתת ליריבים שליט
 .4-1הלקיחה העשירית במשחק ואז נבצע את החוזה גם אם סדרת השליט מחולקת  –לקיחה נוספת 
 K -ספייד ל, חיתוך הארט שני ,Q -ספייד ל. ולחתוך הארט ראשון A–ולשחק הארט ל  K♣ –עלינו לזכות ב 

  .לקיחות 10וסף לביצוע וספייד נ A♣ –ו  A♦כעת עלינו לגבות . וחיתוך הארט שלישי
  

  A♦ –עלינו לזכות ב . A♦+ לקיחות בהארט  4+ לקיחות בספייד  5היחידה לבצע חוזה זה תהיה לקחת  הדרך .3
חיתוך  ,♠10חיתוך קלאב נוסף ביד עם , )♠7עם(חיתוך הארט בדומם , AK♥כעת נשחק . ולחתוך מייד קלאב

♥Q )וחיתוך קלאב נוסף עם  ♠9עם ) למרות שהיא גבוהה♠J . כעת נותר בידנו♠AQ  ולאחר שנמסור את היד
 .נרוויח את שני הספיידים האחרונים בדיאמונד

  
 ?4-0אך מה אם החלוקה היא . נוכל לבצע את החוזה ללא קושי 3-1או  2-2ברור שאם סדרת הספייד מחולקת  .4

פעמים  4לחתוך : עשותכל שעלינו ל. נוכל עדיין לבצע את החוזה בתנאי שלמזרח יש ארבעה ספיידים ולא למערב
, AKQ♥: אנו זקוקים לחמש כניסות לדומם, לכן. ביד ופעם נוספת להיכנס לדומם בכדי שנובל לבצע קופ בשליט

♣A  ו– ♦A .לאחר שזכינו ב , בהובלה דיאמונד, לכן– A , 4אחרת נישאר רק עם (עלינו לחתוך מייד דיאמונד 
קלאב , חיתוך דיאמונד שני, Q –הארט ל  :ך כךמשיולאחר שנגלה את החלוקה נ  A♠ כעת נשחק). כניסות לדומם

 KQ10♠לך נשאר : כעת נשארו שלושה קלפים. A -הארט ל, חיתוך קלאב, K –הארט ל , חיתוך קלאב, A –ל 
מזרח יחתוך ואתה תחתוך מעליו ותזכה בשאר הלקיחות  –אתה נמצא בדומם ומשחק קלאב . J98♠ולמזרח 
  .במשחק

 
משכנו שני סיבובי שליט וראינו שמערב . הובילו המתנגדים בשלושה דיאמונדים גבוהים והמשיכו בקלאב 4♥נגד  .5

לחתוך ביד שני קלאבים וגם להיכנס , כלומר, בכדי לבצע את החוזה עלינו להתקצר. אינו משרת לשליט השני
. AQ♠: אך נשארו לנו רק שתיים ,לשם כך אנו זקוקים לשלוש כניסות לדומם. לדומם בשביל לבצע קופ בשליט

לאחר שמשכנו שני שליטים ואנו . במערב" יושב" J♠ -עלינו לקוות ש. אין לנו ברירה עלינו למצוא כניסה שלישית
כעת . ך קלאב נוסףתוונח Q –נשחק ספייד שני אל ה , כעת נחתוך קלאב! 10 –עלינו לשחק ספייד אל ה  –ביד 

  .וך מעל למזרח את ההמשך לשתי הלקיחות האחרונותתשבדומם ונח A –נשחק ספייד ל , K10♥נותרנו עם 
  או אם היינו משחקים שני שליטים אך מסיימים,  A♣ –אם היינו חותכים מיד קלאב לאחר שזכינו ב  –שימו לב 

  !היינו יכולים למנוע את החיפוש אחר כניסה נוספת לדומם –בדומם 
  

, K♣ –זכינו עם ה . והמשיך קלאב A♣ –מזרח זכה ב , Q♣ת שיחק. J♣ –הוביל מערב ב  6♠נגד חוזה של  .6
האפשרות היחידה כעת לביצוע החוזה היא לחתוך פעמיים . שני שליטים ואז גילינו שלמערב רק שליט אחד נו משכ
ובסוף לזכות בדיאמונד בדומם , )הארטים או הארט וקלאב 2י חיתוך "וזאת ע –להתקצר לאורך של מזרח (ביד 

לכן עלינו להשליך , )מה שאומר שלא נוכל לסיים בדומם(בידנו ארבעה דיאמונדים , אבל. בשליט כדי לבצע קופ
עלינו לעקוף , K♣ –לאחר שזכינו ב : לכן. דיאמונד אחד מידנו וזאת נוכל לעשות רק אם נבצע עקיפה בהארט

ולחתוך  J –יאמונד ל לשחק ד, עלינו לחתוך הארט ביד, כעת. נשליך דיאמונד מהיד A♥ –בהארט למלכה ועל ה 
כעת  נשחק . J9♠ולמזרח  K10♠: קלפים בלבד 2שבדומם ישאירו אותנו עם  K –ודיאמונד ל  A♦. גם קלאב

  !לקיחות 12הארט ונחתוך מעל מזרח לביצוע 


