Rozpätie FB pri otvorení 1 vo farbe je veľmi široké, s minimom 12 FB otvárajúci
štatisticky urobí 4 zdvihy, s maximom 7, ak sme našli 8 listý fit spraví 6 alebo 9 zdvihov.
Prvý rebid otvárajúceho by preto mal upresniť s akou silou otvoril.
Slabý list: 12-14(15) FB
Silný list: (15)16-18 FB
Veľmi silný list: 19-21 FB
15 bodový list som zaradil medzi slabé i silné listy, zatiaľ ponechám na vašom
subjektívnom zhodnotení, či 15 bodový list budete pokladať za silný alebo slabý.
Podobne 18 bodový list môžete pokladať za veľmi silný, keďže máte rezervu dvoch
zdvihov, oproti tomu, čo ste pôvodne sľúbili.
Ako ukážete, že máte slabý, silný a veľmi silný list?
Ak partner farbu nesfitoval a jeho odpoveď bola na prvom stupni vo farbe:
1NT slabý list 12-14 FB s 15 FB zvážiť čo máte povedať
2 v novej farbe, pod úrovňou farby otvorenia teda napr. 1 srdce - 1 pik - 2 trefy/kára
slabý list 12-15 FB, rozloha aspoň 54 možno 55
2 vo farbe otvorenia, v drahej: slabý list (11)12-14 FB, 6 list
2 vo farbe otvorenia, v lacnej: slabý list (11)12-14 FB, 5 list
skok vo farbe otvorenia, silný list 15-18 FB, 6 list
2 v novej farbe, nad úrovňou otvorenia, silný list (15)16-18 FB, rozloha 54 alebo 65,
farba otvorenia je dlhšia
sfitovanie farby odpovedajúceho bez skoku: fit a slabý list 12-14(15) FB
sfitovanie farby odpovedajúceho skokom, pod úrovňou hry: fit a silný list (15)16-18
FB
sfitovanie farby odpovedajúceho skokom na celú hru: veľmi silný list (18)19-21 FB
dražba novej farby skokom - silný list 16-18 FB, aspoň 4 list
skok na celú hru 3NT alebo vo farbe otvorenia, veľmi silný list, pričom bodov má
možno aj menej, ale má dlhú ťahaciu farbu
Pokiaľ pôjde licitácia napríklad takto: 1 káro - 1 srdce - 1 pik
Otvárajúci svoju silu ešte neupresnil, stále má 12-21 bodov, iba vieme, že má 4 piky,
aspoň 4 kára a nemá 4 list srdcový. Ak by 4 list srdcový mal, tak by uzhodnil srdcia, aj
keby mal 4 listé piky a musí mať aspoň 4 kára, keďže 1 káro na trojliste otvoríme iba s
rozlohou 4432.
Ak odpovedajúci farbu sfitoval
slabý list: Pas
silný list: zvýšime záväzok o jeden stupeň
veľmi silný list: skočíme na hru, poprípade sa pokúsime o slem, ak nám farbu
sfitoval skokom
Poznámka: Nezabúdajte, že ak partner otvoril 1 v drahej, sfitovať farbu môžete už s 3
listom, ak otvoril v lacnej, sfitovať môžete len s 5 listom. Ak odpovedajúci ponúkol
vlastnú farbu, sľubuje aspoň 4 list, sfitovať môžete aspoň so 4 listom.
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