
Zahájení Odpověď Rebid zahajitele STRANA 1

body

1  0-4 pas Hlášku partnera, která je limitovaná, je vždy možné zapasovat, pokud není šance na vylicitování 

12-20 bodů, s fitem pro drahou barvu: (i pro levnou,ale s 5-listem) celé hry a závazek vypadá rozumně
pětilist 5-9 2  NF Nepasovatelná je nová barva skokem

10-11 3  NF 12-14 b.(minimum) 15-17 (střední list) 18-20 (maximum)

1  12-18 4  NF - s fitem pro partnera - s fitem pro partnera - s fitem pro partnera

12-20 bodů, bez fitu pro drahou barvu:    zvýšení barvy v pořadí NF    zvýšení barvy skokem NF    skok na hru NF

bez drahého 5+ nová barva na 1. stupni F - s pravidelnou rozlohou - s delší vlastní barvou - s delší vlastní barvou

pětilistu, delší - čtyřlist    NT v pořadí - NF    zvýšení barvy skokem NF    zvýšení barvy skokem 

levná barva 10+ nová barva na 2 stupni - čtyřlist F - s dalším nižším 4listem - s dalším 4listem i vyšším    na hru - NF

(jen pokud nešlo ji ukázat na 1. stupni)    nová barva v pořadí F    nová barva v pořadí F- "reverz" - s dalším 4listem i vyšším

15+ nová barva skokem -    (NF pouze po odpovědi    - s pravidelnou rozlohou    nová barva v pořadí F

šestilist GF    partnera 1NT)    NT skokem - NF  - "reverz"

5-9 libovolná rozloha - nouzová NF - s delší vlastní barvou - skok na hru, pokud už vím, že na - s pravidelnou rozlohou

hláška 1NT    zvýšení barvy v pořadí NF    ni máme body a jaká hra je    NT skokem na hru - NF

10-11 prav.rozloha bez drahého NF - nová barva na I. stupni   NF    správná - NF

čtyřlistu 2NT - nová barva skokem - čtyřlist  F

12-16 prav.rozloha bez drahého NF
čtyřlistu 3NT

Pokud máte po zahájení partnera 1 tref nebo 1 káro drahý 4-list, dejte přednost ukázání drahého 4-listu před podpořením levné barvy - dražte 1 srdce nebo 1 pik

1NT 0-7 bez drahého pětilistu - pas

15-17, rozloha bez ohledu s drahým pětilistem  po 2 kárech dražím 2 srdce, po 2 srdcích 2 piky - povinná automatická odpověď zahajitele

4333, 4432, na body 2  F Potom draží odpovídající: 2NT - pouze 5list, pokus o hru, 3NT - pětilist, výběr mezi 3NT a 4 v barvě, zvýšení - 6list, 

POZOR!! Transfer - dražím barvu o jednu nižší pokus o hru nebo přímo skok na hru s alespoň 10 body, nová barva - další 4list, forsing na jedno kolo

se srdcemi dražím 2 kára, s pikami dražím 2 srdce Zahajitel vybere závazek - podle počtu karet v  partnerově barvě a podle počtu bodů

5332 s levným 8+ alespoň 1 drahý 4list odpovězte - 2 kára (nemám ani jeden drahý 4list, 2 srdce mám srdcový 4list a nevylučuji pikový, 

pětilistem 2 Stayman F 2 piky - mám pikový a určitě nemám srdcový

zvýš. barvy na 3 je invit s fitem, na 4 je stopka, 2NT je invit s druhou drahou, skok na 3NT je druhá drahá a body na hru
Zahajitel vybere závazek - podle počtu karet v  partnerově barvě a podle počtu bodů

8-9 bez drahého 4listu - 2NT invit s minimem pasujete, s maximem dražíte 3NT

10-13 bez drahého 4listu - 3NT stop  TRANSFER SE MUSÍ ALERTOVAT! PŘIJETÍ TRANSFERU SE NEALERTUJE JEN POKUD JE AUTOMATICKÉ

2NT 0-2 bez drahého pětilistu - pas POZOR! Po zásahu nebo kontru soupeřů se transfery nehrají! Po kontru je nová barva pětilist a útěk.

21-23, rozloha 0+ pětilist srdcový nebo pikový - 3 v barvě F po 3 kárech dražím 3 srdce, po 3 srdcích 3 piky - povinná automatická odpověď zahajitele

POZOR!! Transfer - dražím barvu o jednu nižší Potom draží odpovídající: pas s 0-2 body, 3NT s pětilistem a 3+ body, 4 v barvě s šestilistem a 3+ body 

4333, 4432, Po 3NT zahajitel vybere závazek - zapasuje 3NT s dublem nebo opraví do 4 v barvě s alespoň třílistem
5332 s levným 4-8              prav.rozloha bez drahého 4listu 3NT stop

pětilistem 4+ s drahým 4listem 3 kára - nemám drahý 4list, 3 srdce mám srdcový 4list nebo oba,  2 piky - mám pikový a nemám srdcový

3 Stayman F 3NT slibuje druhý drahý 4-list, zvýšení barvy na 4 je stopka

2  do 12 pas Po zahájení  2 v barvě se s hraničním listem, ky se chci pokusit o hru, hraje konvence "Ogust" 2NT - dotaz. 
šestilist, 6-10(11) od 13 nová barva F Odpovědi: 3 trefy - minimum se špatnou barvou zahájení, 3 kára minimum s dobrou barvou, 3 srdce maximum

3 v barvě nebo skok na hru v partnerově se špatnou barvou, 3 piky maximum s dobrou barvou.

sedmilist, 6-10(11) barvě



Silné zahájení Odpověď STRANA 2

2  do 1,5 negativní 2 kára F nová barva je pětilist, bez pětilistu dražím 2NT

nejsilnější zdvihu 1,5 zdvihu je A+K, KQ+K, K+K+K,A+Q(v jedné barvě)

21+ nepravidelná od 1,5 pětilist - 2 ve své barvě, pokud nová barva je pětilist, s fitem pro partnera zvýším jeho barvu
rozloha nebo zdvihu je to levná barva, tak 3 v barvě GF

24+ pravidelná od 1,5 bez pětilistu, prav. rozloha 2NT GF nová barva je pětilist, pokud nemám pětilist nebo nechci dražit levný pětilist, dražím 3NT

zdvihu
FORSING PO POZITIVCE PARTNERA BYCHOM MĚLI UVAŽOVAT O SLEMU

Zásahy do dražby (pokud soupeř již zahájil):

1 nebo 2 v barvě (ne skokem) - pětilist 9(8)-14 NF

Zásah skokem - min. 6 list, slabý list do 7 (8)bodů NF

10+  bez vlastního pětilistu: Odpověď na pobídkové kontra: Pobídkové kontra:

- pobídkové kontra s alespoň třílisty ve všech zbývajících barvách a 0-8 moje nejdelší barva (ne barva soupeřů) v pořadí NF Jak se pozná, že je pobídkové?

   krátkou barvou soupeřů - max. dubl F 9-11 moje nejdelší barva (ne barva soupeřů) skokem NF 1) je na nízkém stupni, většinou

9-11 pravidelná rozl. se zádrží v barvě soupeřů - 1NT - NF    na 1. nebo 2.
12+ barva soupeřů - vyjádření síly - GF 2) Je při 1. příležitosti na tuto

Se silným listem od 15 bodů:     barvu

 - s pravidelnou rozlohou 15-17 1NT, pak další dražba 3) Partner ještě nedražil nebo
   stejně jako při zahájení 1NT (Stayman, transfery atd.) NF    jen pasoval

- pobídkové kontra a v dalším kole licitace vlastní barvy - bez ohledu na to,
   co si vybral partner - s hezkým pětilistem(2 figury) nebo šestilistem NF

Dražba po zásahu soupeřů: Výnosy:

- Po zásahu soupeřů na partnerovo zahájení 1 v barvě do NT závazků

     nová barva je pětilist a 8-11 bodů                  NF 1) Barva, kterou dražil partner - čtvrtá od figury (popř. 3.), z malých karet nejvyšší

- Pokud jsem silnější a chci dát forcing, musím skočit 2) Moje nejdelší barva - pokud mám sled figur, nejvyšší ze sledu nebo 4. shora

- Pokud mám fit pro partnera v drahé barvě, reaguji stejně jako bez zásahu 3) Barva, kterou nedražili soupeři

- Hlášky 1NT, 2NT, 3NT pouze se zádrží v barvě soupeřů 4) Druhá barva stolu
- Pokud nemám fit pro partnera ani vlastní pětilist

   ani zádrž v barvě soupeřů, mohu použít pobídkové kontra, do barevných závazků

   které slibuje alespoň třílisty ve zbývajících 2 barvách 1) Barva, kterou dražil partner
   a alespoň 8 bodů 2) Krátká barva - singl nebo od dublu větší

3) Z figurových sledů -  nejvyšší ze sledu

Aletrujeme tyto hlášky: vysvětlení 4) Malá od figury - 4 shora, popř. 3.(když mám jen tři)
NIKDY NEVYNÁŠEJTE DO BAREVNÝCH ZÁVAZKŮ MALOU KARTU OD ESA!

2 trefy na zahájení "nejsilnější zahájení"

2 kára - odpověď po 2 trefech "negativka"

2 kára, srdce po 1 NT "transfer"

přijetí transferu pokud to není automatická odpověď

konvence "Ogust" po 2 v barvě "dotaz"

včetně odpovědí na ni (podle odpovědi- viz druhá strana tabulky)

nealertuje se žádné kontra!


