ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ OPEN D2 – Παρασκευή 29-12-2017 Matchpoints – Board 11

Ευρισκόμενος στην θέση του Βορά, και με dealer τον Νότο, κρατάω:
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Σκέψη 1: Αν ο συμπαίκτης έχει μέχρι 21 πόντους μπορεί να μας λείπουν μέχρι και 3 άσσοι.
Σκέψη 2: Αν ο συμπαίκτης έχει ♠ xxx ♥ Ax ♦ AKQJx ♣ AQx έχουμε 7ΝΤ
Σκέψη 3: Αν ρωτήσω άσσους (4♣ Gerber) ακόμη και όλους τους άσσους να βρώ, εκτελώντας 6♣
και έχοντας στον μορ ♠ Kxx ♥ AJx ♦ AJx ♣ AQJx το συμβόλαιο είναι καταδικασμένο.
Σκέψη 4: Κοιτάζω στην σάλα και μετράω άλλους 11 βοράδες δηλαδή 22 πόντοι το τοπ. Εκτίμησα
ότι 7-8 από αυτούς θα μείνουν στην μανς (λόγο έλλειψης πόντων) και 3-4 το πολύ ζευγάρια θα
ρισκάρουν το σλέμ, δεδομένου ότι τα αγοραστικά τους συστήματα δεν προσφέρουν ιδιαίτερα
εργαλεία διερεύνησης.
Λύση Α: αγοράζω την μανς. Αν το σλεμ δεν βγαίνει θα κερδίσω όσους το αγόρασαν και θα έχω
ισοπαλία με όσους έμειναν στην μανς παίρνοντας 13-15 από τους 22 πόντους δηλαδή περίπου 65%.
Αν το σλεμ βγαίνει θα έχω ισοπαλία με όσους έμειναν στην μανς παίρνοντας 7-8 από τους 22
πόντους δηλαδή περίπου 35%.
Λύση Β: αγοράζω το σλεμ. Αν το σλεμ δεν βγαίνει θα έχω ισοπαλία με όσους το αγόρασαν και θα
χάσω από τους υπόλοιπους παίρνοντας 3-4 από τους 22 πόντους δηλαδή περίπου 15%. Αν το σλεμ
βγαίνει θα έχω ισοπαλία με όσους το αγόρασαν και θα κερδίσω τους υπόλοιπους παίρνοντας 18-19
από τους 22 πόντους δηλαδή περίπου 85%.
Επειδή στα ζεύγη το ζητούμενο δεν είναι να πάρω το 85%, αλλά πως να μην πάρω το 15% επέλεξα
την λύση Α.
Η διανομή ήταν:
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To Grand slam ήταν «τραβηχτό» και η βαθμολογία μου 9 στα 22 δηλαδή
41%. Όχι άσκημα 😊….
Για δεμένα ζευγάρια και για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερα
εργαλεία στο σύστημα τους, προτείνω η αγορά 3♠ από τον απαντών να
είναι relay για 3ΝΤ και εν συνεχεία να περιγράφει ισχυρά χέρια με
μινέρ που ενδιαφέρονται για σλεμ.
Για οικονομία του χώρου σας παρουσιάζω τις αγορές μετά το relay
καθώς και τις συνέχειες της σχετικές με την διανομή μας δηλαδή του
slam try στα ♣ .
ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ Μ.
12/2017
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2NT 3♠!
3NT ?
6+♣, Ενδιαφέρον για σλεμ
6+♦, Ενδιαφέρον για σλεμ
5+♣, 5+♦, σόλο ή σικάν ♥, Ενδιαφέρον για σλεμ
5+♣, 5+♦, σόλο ή σικάν ♠, Ενδιαφέρον για σλεμ
6+♣, 4♦, Ενδιαφέρον για σλεμ
6+♦, 4♣, Ενδιαφέρον για σλεμ
5+♣, 5+♦, Διάλεξε σλεμ σε κάποιο μινέρ (Ποσοτικό)
5+♣, 5+♦, σικάν ♥, 1ου ή 2ου γύρου κοντρόλ ♠
5+♣, 5+♦, σικάν ♠, 1ου ή 2ου γύρου κοντρόλ ♥
5+♣, 5+♦, 1ου γύρου κοντρόλ ♥ και ♠
2NT 3♠!
3NT - 4♣!
?
Ερώτηση για κάποιο σόλο (ή σικάν).
Απαντήσεις: +1 βήμα = κανένα σόλο; +2 βήματα = σόλο στο άλλο μινέρ; +3
βήματα = σόλο ♥; +4βήματα = σόλο ♠; +5βήματα = σόλο ♠ και Forcing
Συνέχειες: +1 βήμα ή Αγορά του σόλο = Ερώτηση 5 άσσων με ατού το μινέρ;
4ΝΤ = να παιχτεί.
Ερώτηση για σόλο ή σικάν (s/s)
Απαντήσεις:4♥ = κανένα s/s; 4♠ = s/s ♦; 4ΝΤ = s/s ♥; 5♣ = s/s ♠; 5♦ = s/s ♠ και F
Συνέχειες: 4♥ -> 4♠ = Ερώτηση 5 άσσων; 4ΝΤ = Να παιχτεί
4♠ -> 4NΤ = Να παιχτεί; 5♦ = Ερώτηση 5 άσσων
4NT -> 5♣ = Να παιχτεί; 5♥ = Ερώτηση 5 άσσων
5♣ -> Pass; 5♠ = Ερώτηση 5 άσσων
5♦ -> 5♠ = Ερώτηση 5 άσσων
Ερώτηση 5 Ασσων με ατού το μινέρ
Ερώτηση 5 Ασσων με ατού ♣
Αρνητική απάντηση. Πρόταση το τελικό συμβόλαιο να είναι 4ΝΤ ή μανς στο
μινέρ.
Συνέχειες: Αγορά του άλλου μινέρ είναι ερώτηση 5 άσσων
Συμπαίκτη αν αγοράσεις 4ΝΤ ή 5♣ θα πασάρω. Εχω αδύνατα ατού (π.χ. xx ή Jx)
και νομίζω ότι το καλύτερο συμβόλαιο είναι 4ΝΤ. Σε οποιαδήποτέ άλλη αγορά θα
συνεχίσω. Επίσης αν αγοράσεις 5♦ θα σου απαντήσω άσσους.
Κακό φιτ (π.χ. xxx, Qx)
Κακό φιτ (π.χ. xxx, Qx). Εχω αδύνατα ατού και νομίζω ότι το καλύτερο
συμβόλαιο είναι 5♣. Αν θέλεις μπορείς να πασάρεις και το 4ΝΤ. Επίσης αν
αγοράσεις 5♦ θα σου απαντήσω άσσους.
Καλό φιτ. (π.χ. Αxxx, KJx)
Καλό φιτ. (π.χ. Αxxx, KJx)
Super φιτ (π.χ. ΑΚx, KQxx)
Super φιτ (π.χ. ΑΚx, KQxx)

