DOPYTUJCIE, JAK CZEGOŚ NEI ROZUMIECIE!

Zadanie 3

Zadanie 1

Odzywka 2 będzie inwitem w sile ok. 10-12 pkt. Pytania
A.
Co to jest Inwit? (0-3 pkt.)
B.
Jak myślisz, jaka odzywka odpowiadałaby Twojej karcie W, żeby pokazać i
silną kartę punktową (znacznie silniejszą niż 12 pkt. wymagane do otwarcia 1) i jeszcze pokazującą dodatkowy długi kolor karowy (0-3 pkt.).
Zadanie 2

Jesteś na E
Kontra E oznaczała dwie możliwości a- ma kartę od 12-18 pkt i wtedy nie
może mieć starszych kolorów 5+, raczej też nie powinien mieć 5+ bardzo
dobrych trefli, za to musi mieć minimum 3 karty w każdym kolorze innym
od koloru otwarcia, lub może mieć prawie dowolną kartę w sile od 18+ z
wyjątkiem niektórych rąk z dużą ilością kart w kolorze otwarcia.
A
Ponieważ nic nie mamy w karcie, możemy tylko pasować i dokładać dowolne karty aby do koloru, czy powinniśmy coś myśleć? (0-5 pkt).
B.
Co to jest kolor otwarcia, jaki to kolor w tym rozdaniu? (0-2 pkt.)

W systemie mamy też bardzo wysokie otwarcia.
Z kolorem 8 kartowym w sile do ok. 11 pkt można otworzyć 4 w ten kolor.
Z ta kartą 4.

C.
Co mamy teraz do zrobienia? Czy ma jakieś znaczenie, jak (w jakiej kolejności) będziemy dokładać karty (np. czy ma jakieś znaczenie, czy najpierw
dołożymy 3 a potem 4, czy najpierw 5, a potem 3)? (0-2 pkt.)

Zadanie 4

A.
Co teraz robisz? (0-2 pkt.)

B.
Jaką kartę teraz zagrasz i dlaczego (0-5 pkt.)

Jako S mamy 13 pkt. Dużo wysokich kart (Asy, króle), kolor karowy 5-cio
kartowy. Jesteśmy jednak w założeniach (po Partii, a przeciwnik przed).
Jest bardzo mała szansa na wygranie końcówki, a wejście 2 jest obarczone dużym ryzykiem, że dostaniem kontrę i przegramy z dużym minusem.
A
Jak myślisz, dlaczego jest mała szansa na to, że wygracie końcówkę (grę
premiową)? (0-5 pkt.)

Zadanie 5

S odzywka 2 oznacza że ma kartę minimalną w sile 12-14 pkt. z fitem
kier.
A
Co to jest fit. Ile kart w kolorze kirowym musi mieć S? (0-2 pkt.)
B
Czy widzisz coś w swojej karcie, co można uznać, że Twoja karta jest lepsza, niż do tej pory zalicytowałeś, co to jest? (0-5 pkt.)
Zadanie 6

Zadanie 8

Teraz Twoja kolej licytacji. Poszereguj odzywki od 1 do 9 , które wydają się
Tobie od najlepszych do najgorszych. (0-10 pkt.)
PAS
X
3
3BA
4
4
4
5
6
Zadanie 9

Odzywka 2 oznacz GF – Forsuje do końcówki. Nie może też po otwarciu
1 zawierać ani 5+ kierów, ani 5+ pików.
A
Czy możemy teraz zalicytować 3? TAK/NIE i dlaczego? (0-5 pkt.)
A.
Czy możesz teraz spasować na 3?(0-5 pkt.) Jeżeli TAK/NIE dlaczego?

Zadanie 10

Zadanie 7

Pas czy 5? (0-5 pkt.)

Będziemy powoli wprowadzać nowe odzywki.
S otworzył licytacje 1. Posiadając fit kier minimum 4 kartowy możemy
wybrać jedną z poniższych.
A1 – 3 – Blok (przeszkadzanie) w sile 0-3 pkt)
A2 – 3 – Zaproszenie do końcówki w sile 6-9 pkt
A3 – 3 – Inwit do końcówki w sili 9-11 pkt.
A4 – 2BA – Forsuje do końcówki
A5 – inną, którą wyjaśnię na zajęciach?
Zaznacz prawidłowa wg. Ciebie odpowiedź (0-5 pkt).

