
Jednostranná licitácia

Otvorenie

1

 12-21 FB, aspoň 3 list trefový, bez drahého 5 listu

1

 12-21 FB, aspoň 3 list kárový, bez drahého 5 listu, s 3 listom iba s rozlohou 4432,

12-14 alebo 18-19 FB

ak máte 44 v lacných farbách, otvorte 1

.

1

/

 12-21 FB. Aspoň 5 list, ak máme 55 v drahých otvoríme 1♠, ak máme 6 listé

srdcia a 5 listé piky, otvoríme 1

1BT 15-17 bodov, pravidelná rozloha, bez drahého 5 listu, môže byť lacný 5 list, nemali

by sme mať list 5422. Pravidelné rozlohy sú: 4333, 4432, 5332

2

 22+ bodov alebo 4 stratové zdvihy, ľubovoľná rozloha

2

 5-11 bodov, 6 list, bez drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1

). V druhej hre

9-11 FB.

2

/

 5-11 bodov, 6 list, bez druhého drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1

/

). V druhej hre 9-11 FB.

2BT 20-21 bodov, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list.

3

/

/

/

 7 list, 3-10 bodov, bez bočného drahého štvorlistu (s 10 bodmi zvážiť

otvorenie na 1. stupni). V druhej hre pravidlo 3-2-1.

3NT 25-27 FB, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list, vtedy by som však doporučoval

otvoriť 2

.

Odpovede

Otvorenia sú limitované zhora a zdola, odpovede by mali zodpovedať riziku vynechania

hry či slemu a riziku, že záväzok prelicitujeme.

Na zdvih treba cca. 3 FB, ak sme našli 8 listú zhodu, tak si možno pripočítať 6 bodov. Ak

je celá hra vylúčená, možno dať Pas, ak vylúčená nie je, licitujeme na takom stupni, aby

partner vedel, koľko máme minimálne bodov a koľko maximálne.

Ak partner otvoril na 1. stupni vo farbe, môže mať maximálne 21 bodov. Ak máme menej

ako 6 bodov, tak 21+5 je 26, v BT získame najviac 8 zdvihov ak má minimum, iba 5

zdvihov, vo farebnom záväzku, ak nájdeme zhodu, tak možno o dva zdvihy viac, ale

pravdepodobnosť, že má 21 bodov je veľmi malá. Najčastejšie bude mať 12 bodov,

menej často 13 a každý ďalší bod je menej a menej pravdepodobný. Preto s menej ako 6

bodmi dáme vždy Pas, ak máme fit v drahej farbe, s 5 FB môžeme zvážiť 2 v drahej.

Od šiestich bodov by sme mali licitovať, pričom licitujeme podľa zásad, ktoré sme sa už

naučili: štvorlisty licitujeme zdola, 5 listy licitujeme zhora, najprv ukazujeme dlhší list a

potom kratší, ak však dlhší musíme ukázať na vyššom stupni a nemáme na to dostatok

FB, ukážeme najprv kratší.

Zásady:

zvýšenie sfitovanej farby ukazuje rezervu, pokiaľ nás však súperi prelicitovali, ide

len o boj o čiastočný záväzok a skôr o minimum
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hláška 1BT v odpovedi na otvorenie limituje FB na 6-10 bodov

sfitovanie farby ukazuje toľko kariet, že spolu máte aspoň 8 listú zhodu

sfitovanie na najbližšom stupni ukazuje (5)6-10 bodov

sfitovanie jednoduchým skokom ukazuje (10)11-12 bodov

skok na celú hru, ukazuje dostatočnú silu na hru

licitovanie novej farby na druhom stupni ukazuje silu 11+ a aspoň štvorlist

ak sme našli fit a v takej farbe, že máme postačujúcu silu na celú hru, neukazujeme

iné farby, ale skočíme na hru, pokiaľ nemáme záujem o slem 

Poznámka: V KBK väčšina hráčov hrajúca SAYC otvára 1

 na 4 liste, potom 1

 sa

výnimočne otvorí na dvojliste, s rozlohou 4432, 12-14 alebo 18-19 FB.

Možno nájsť argumenty pre aj proti, zatiaľ ich nebudeme rozoberať. Toto je vec, na

ktorej sa môžete dohodnúť so stálym partnerom.
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