Rozloha
PRavidelná
4 4 3 2 (21.55%)
5 3 3 2 (15.52%)
4 3 3 3 (10.54%)
Semi-Pravidelná (10 TZ)
5431
5422
6322
6331
4441

(12.93%)
(10.58%)
(5.64%)
(3.45%)
(2.99%)

NePRavidelná (9 TZ)
5521
5440
5530
6421
6430
7321
7222
7330

(3.17%)
(1.24%)
(0.90%)
(4.70%)
(1.33%)
(1.88%)
(0.51%)
(0.27%)

Gulášová (8 TZ)
6 5+ . . (1.43%)
7 4+ . . (0.88%)
8+ . . . (0.68%)

Jak si ohodnotit list vzhledem k rozloze
 Průměrné listy s malým potenciálem získat délkové zdvihy = max 2.
Nejčastější typ listu, se kterým v zahájení či zásahu pasujte, pokud
nemáte 12+ FB.
 Používejte pouze metodu FB (+1 RB s 5listem nebo -1 RB se 4333).
 Zkoušejte najít fit 4-4 nebo 5-3 v drahé barvě, jinak dražte BT.
 Celou hru zkoušejte s ±25 FB, slem pak s minimálně 32+ FB.
 Lehce nadprůměrné listy v rozloze, které jsou velmi časté při otevření
1 v barvě = 3 délkové zdvihy.
 Použivejte (FB + max 2 RB) nebo metodu Teoretických Zráťáků vs
Užitečných Figur a porovnejte. Když metoda FB ukazuje silnější list –
směřujte spíše do NT, v případě větší síly na TZ hrajte spíše v
trumfech.
 Ukažte svou rozlohu – jedno(6 karet)/dvou(9 karet)/tří(12 karet)
barevný list a když nenaleznete fit, můžete hrát NT ze strany toho,
který má zádrže v rizikové barvě.
 Na hru v drahé barvě stačí i 23 FB. Slem můžete uhrát již od 28+ FB
pokud máte dobře umístěné figury (vyloučení proti krátkosti).
 List silný v rozloze. 10 karet ve dvou barvách nebo 7list = 4 délkové
zdvihy.
 Hrajte většinou v trumfech, výjimečně při misfitech nebo při zdroji
zdvihů v dlouhé barvě v BT.
 Používejte jen metodu TZUF a bodový interval pro volbu správného
zahájení či zásahu (preventivní, primérní, silné).
 Vašim úkolem je ukázat obě barvy co nejdříve nebo skočit v případě
jednobarevného listu a ukázat počet TZ a dobrý 7list.
 Dražba probíhá často na vysokých stupních. V případě dobrých fitů se
vyplatí obětovat pokud má soupeř sílu na celou hru.
 Celou hru v trumfech můžete uhrát již od 20 FB, slem můžete uhrát již
od 25+ FB a primárními figurami (A, K) zejména v dlouhých barvách.
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 Neočekávané listy, které se těžko ukazují. Hrajte pouze v trumfech a
mějte tendenci předražit soupeře (nekontrujte, dražte!). Partner čeká
pouze nepravidelný list.
 Pro odhad správného stupně ohodnoťte metodou TZUF.
 Závazky na 5. stupni jsou velmi časté, slem je možné uhrát již od 21
FB s primárními hodnotami zejména v dlouhých barvách.

Rozmezí Figurových Bodů
Slabé listy (0-1 UF)
0-5 FB (14.0 %)
→ pasujte, pokud Vás partner nenutí dražit
Odpověď na zahájení (1-2 UF)
6-7 & 8-9 FB (32.8 %)

→ odpovězte na 1. stupni, zvyšte barvu na 2.
stupeň nebo vyzvěte s 8-9 proti zahájení 1NT
Výzva do hry proti min zahájení (3 UF)
10-11 FB (18.3 %)
→ můžete odpovědět na 2. stupni nebo zvýšit
barvu na 3. stupeň, celá hra proti zahájení 1NT
Minimum zahájení (SPR=7 TZ, NPR= 6 TZ, G=5 TZ)

12-14 FB (20.6 %) – PR = 3-4 UF
→ zahajte primérně a rebidujte v pořadí
→ forsujte do hry po partnerově zahájení
Zahájení + extra (SPR=6 TZ, NPR= 5 TZ, G=4 TZ)
15-17 FB (10.1 %) – PR = 4-5 UF
→ zahajte primérně (1NT při PR) a vyzvěte do
hry při SPR. S NPR+ již často forsujte do hry

Maximum zahájení (SPR=5 TZ, NPR= 4 TZ, G=3 TZ)
18-20 FB (3.3 %) – PR = 5-6 UF
→ zahajte primérně a forsujte do hry
Silné zahájení (<4 TZ, max 2 chybějící esa)
21+ FB (0.9 %) – PR = (6)7+ UF
→ zahajte 2♣/♦ a pak dražte rozlohu

