
Описание на откриванията в системата: 
откри миним. точкова Описание Отговори следващи условни 
ване карти граница на обявата продължения
1♣ 0 16+ разбалансирани;мах.5L, min.5K. 1♦-0-7; 8+т трикольор 1NT:17-18т.;1♥-РФ-отг.1♠

балансирани 1♥♠/2♣♦ 8+т. 5+карти 1♦-2♣♦♥,1♠-5+к,не е форсинг
1NT:8+т.бал.; 1NT-2♣♦♥♠:5+к

1NT-2NT:17+т.без 5ти цвят,3♣♦♥♠:4к
1♦ 1 9-15 без 5ти мажор;освен при 6♦и 5М. 1♠♥:6+т.,4+к.;1♦-1♥♠-1NT-2♣(чек-бек) 2♦:мин.без 3к; 2♥♠:мин.с 3к.;

3 в М:max.с 3к; 2NT:max.без 3к.
1NT:7-10; 2NT: 11-12 без 4ти мажори
2♣: РФ 4+к.11+т. без 4М 2♥♠:стопер;2NT-стоп.в дв.М-min.3NT-max
2♦: РФ 4+к.11+т. без 4М 2♥♠:стопер;2NT-стоп.в дв.М-min.3NT-max
2♥♠:4-8т.,6ти цвят,слабо  
3♣♦:4-8т.,6+ цвят,слабо
3NT:13-15т., балансирани, без 4М

1♥♠ 5 9-15 5+карти в мажор; ръка с 6-7L 1♠:6+т,4+к.РФ натурално
с по-дългия мажор,при 5-5 - 1♠ 1NT: 7-10 без фит натурално
при 6♥и5♠ и по-слаба ръка-1♠ 2♥♠(фит): 5/6-9т.,3карти; 2-2,5 ПК. 2♠/3♣♦♥: покана търси попълн.,max.ръка

2♣:10+т.,4+карти,РФ натур.;2NT:min.,3NT:max. (5-3-3-2)
2♦:10+т.,4+карти,РФ натур.;2NT:min.,3NT:max. (5-3-3-2)
2♥:10+т,5+карти или 9+т,6+к.,РФ натур.;2NT:min.,3NT:max. (5-3-3-2)
2NT:покана,форс.до 3М.;8+т.с4ти фит цвят:кюбид,над 3М-МФ

3М:слабо-min.,4M:силно-max.
3♥♠(фит): 8-10т.- 4ти фит и 6Л
2♠/3♣♦♥(цв.със скок):сплинтер;сек- цвят:стойности,над 3М- МФ
3-4ти фит,покана-форс.до 3М 3М:слабо-min.,4M:силно-max.
3♠/4♣♦♥(цв.дв.скок):шикан; МФ
3NT: 12+ с фит

1NT 15-17 може с 5ти минор, 2♣:стеймън,0+т.при 4-4-4-1 сек♣;6+т. 2♦:няма 4ти М; 2♥:4та♥,не отрича ♠
може 6ти минор и разпр. 6322 при два 4тиМ ; 8+т.произв., 2♠:4та♠,отрича 4та♥
допуска при 5-4 в ♣/♦ и мажор с 2♦♥: трансфер за ♥♠; 0+т. 2NT:3ти фит,два оньора,max.
5та слаба трефа или каро,  3♥♠:4ти фит, max. 
сек оньор 2♠:трансфер за ♣ 3♣:задължит.;2NT:max.с поп.и фит в ♣
 2NT: трансфер за ♦ 3♦ приема трансф. 3♣:max.с поп.и фит в ♦

4♦♥: трансфери за ♥♠,6+карти
4NT: 15-16т.количествена покана

2♣ 5 10-15/16 5+в трефа и 4ти мажор 2♦:8+т.с интерес в М.,или 11+т.МФ 2♥♠:4ка; 2NT: 6та♣+два стоп.извън ♣
6+ в трефа с по-малко от 10т.,задълж с 3та ♣ 3♣: 6та♣+един стоп.извън♣ / -3♦: въпрос
6+в трефа и 4то каро къде е/са стоперът/ите

2♥♠: 6-10т.,5+к, не е форсинг натурално
2NT: до 7т. с фит или МФ бикольор 3♣, пас или 2♦♥♠ МФ с бикольор 5-5к
3♣: 6-9т. слабо, в зона-конструкт.
3NT: 12-15 баланс.
4♣: бараж; 4+фит,до 6-7т.

2♦ 1 5-9 слаби две в някой от мажорите или 2♥:слабо,не вижда манш в мажор пас с♥; 2♠-с♠; 2NT:21+т., 3♣♦♥♠ 16+ под сека
или силен трикольор 16+т с пр. сек 2♠:покана за манш в купи,11+т,3+к. пас с♠,3♥-с♥ и min.,4♥ с♥ и max.
16+ слабия мажор може да има сек, 



шикан, може с две аса, може с 4к в 2NT: 14+т.,РФ 3♣:16+ трикольор ;3♦реле за маж,отг. трансф. 
другия мажор 3♦ min.с ♥;3♥:min.с ♠;

3NT 21+т. 4441 пр.сек
2♥ 5 5-9 min.5-5 в купа и др.цвят(може и ♠) 2♠: реле за др.цвят,слабо,3+к, пас с ♠; 3♣♦: натурално

може да има две аса 
2NT: реле,силно,МФ 3♣♦:купи+♣♦,min.5-5;
 3♥:купи+пики5-5; 3♠:6та ♥и 5та♠
3 др.цвят: 6+карти , не е форсинг
3♥: блок,слабо; 3NT: за игра  

2♠ 5 5-9 min.5-5 в пика и друг цвят 3♣: слабо реле, търси минора пас с трефи; 3♦:пики и кари
може да има две аса 2NT: реле,силно,МФ 3♣♦:пики+♣♦;3♥: 6та пика,5та купа

3 др.цвят: 6+карти , не е форсинг
3♠: блок,слабо; 3NT: за игра

2NT 13+15 min.5-5 в мажорите с концентрирани 3♣ - шлемов опит
точки в тях 3♦: избор на мажор, до 10 т.

3♥♠: за игра

3♠: 6+карти,не е форсинг
4♥♠: за игра

3♣♦ 6+ 5-10 бараж; в зона солиден 6ти цвят натурални; нов цвят- не е форсинг
ние в зона,противника без: 7+т

3♥ 6+ 5-10 слаб, бараж натурални; 
6-10 в зона-задължително солиден цвят

3♠ 9-12 7ми отигран цвят; AKQxxxx поне, 4♣: търси цвета пас-корект на 4♦
без аса и риги настрани, може втора 4♦: силно,опит за шлем, въпрос за сек 4♥♠:сек♥♠; 4NT:сек в другия минор
дама, без шикан 5♣♦:това е цвета,без сек-(7-2-2-2)

4♣ 7+ 8-13 бараж с трефи, не е много слаб, натурално
освен, когато противника е в зона,
ние-не,тогава може по слаба ръка

4♦ 7+ 8-13 бараж с кари, не е много слаб, натурално
освен, когато противника е в зона,
ние-не,тогава може по слаба ръка  

4♥♠ 7+ 5-12 баражно; в зона-солиден цвят
4NT 14-17 силна бикольорна ръка в минорите; 5♥: въпрос за шикан 5♠ -шикан в♠, 5NT-шикан в♥

min.6-5; точно 3L в минорите 6♣♦: 6к, няма шикан-(6-5-1-1) 

СЪКРАЩЕНИЯ: АТАКИ: 2-4, най-висока от поредица НАМЕСИ:
L -лузер,губеща карта на NT от поредица КD109 - с D на 1♣ прецизна - DBL трансферно за кари, кари за купи и тн.
M -мажор на 1♦ - DBL:информ., 2♦:5-4+М/М, 1NT:15-17, 2NT: 5-5м/м
м -минор МАРКИРОВКИ: четност-обратно на 1М - DBL:информ., 2М:5-5 в др. М/м, 1NT:4к в др.М/5+м, 2NT: 5-5м/м

РФ -рунд форсинг при чистене-ниската в цвета интерес на 1NT - DBL - 4М/5+м; 2♣: ММ, 2♦ уникольор, 2♥/♠ -купи или пики с минор
МФ -манш форсинг  2♥/♠:слаби ♥/♠; 2NT: 5-5м/м

на 1♣ натурална - натурални намеси, 1NT:4М/5+м, DBL:информ.


	Sheet1

