Standard licitrendszer
(Veszprémi változat)
Jelölések
T - treff
K - káró
C - kõr
P - pikk
SA - szanzadu
* - kontra
** - rekontra
p - passz
m - minor színek (treff, káró)
M - major színek (kõr, pikk)
GI - géminvit
GK - gémig kényszerít
SZI - szleminvit
NK - nem kényszerítõ
FP - figurapont (A:4, K:3, Q:2, J:1)
AP - asztali pont .
ászkérdés4 - négy ászos ászkérdés, nincs deklarált adutalálkozás. A válaszok:
1. lépcsõ - 0 vagy 3 ász
2. lépcsõ - 1 vagy 4 ász
3. lépcsõ - 2 ász
ászkérdés5 - öt ászos ászkérdés, deklarált adutalálkozás esetén (az 5. ász az adu király). A
válaszok:

1. lépcsõ - 0 vagy 3 ász
2. lépcsõ - 1 vagy 4 ász
3. lépcsõ - 2 vagy 5 ász

1M (1C, 1P) indulások
Követelményei:
- 13-21 FP
- min. ötös szín
Színkiválasztás:
Ha mindkét nemes színünk legalább ötös, akkor különbözõ színhosszúság esetén a
hosszabbikat, azonos színhosszúság esetén a magasabb rangút (pikk) licitáljuk.

Válaszok
2M - 6-9AP, min. hármas adu,
3M - 10-12AP, min. hármas adu, GI
4M - max. 9FP, min. ötös adu és egy külsõ rövidség (szingli vagy sikén),
új szín az egyes magasságon
- 6-17FP, min. négyes szín, kényszerítõ,
új szín a kettes magasságon ugrás nélkül („Egyre-kettõ" licitek)
- 11-17FP, min. négyes szín (kivétel az 1P-2C, ami min. ötös kõrt jelez), kényszerítõ, sõt az
induló gém alatti válasza esetén ígér még egy licitet,
ugró új szín
- 18+FP, min. négyes szín, GK,
1SA - 6-10FP, tagadja a hármas adutámogatást és az egyes magasságon belicitálható négyes
színt (1C indulás után tagadja a négyes pikket) (minden más válaszra alkalmatlan, nem ígér
egyenletes elosztást),
2SA - 13-15FP, 4333 hármas aduval vagy 4432 dubló aduval, GK,
3SA - 16-17FP, 4333-as elosztás,

gémre ugrás új színben
- max. 10FP, min. hetes jó szín, más játékra alkalmatlan lap,

Az induló viszonválaszai
1C - 1P
?
Gyengeséget jelzõ válaszok (13-16FP):
2C - 13-16FP, min. hatos kõr,
2P - 13-16AP, min. négyes pikk,
2m - 13-17FP, min. négyes minor,
1SA - 13-16FP, 5332-es elosztás.
Erre a válaszoló:
Gyenge lappal (6-9FP) passzol; kettes magasságon visszatér a saját (min. hatos), vagy 2m
után az induló (dubló) színére (igazítás):
1C - 1P - 1SA - 2P (min. hatos pikk),
1C - 1P - 2m - 2C (inkább játssza az 5-2-es kõrt, mint a 2m-t).
Inviterõs lappal (10(11)-12FP): hármas magasságra emeli az induló második színét (min.
négyes), a saját színét (min. hatos) vagy 2SA-t licitál egyenletes elosztással. (Valamennyi licit
GI.)
Negyedik szín licitje a kettes magasságon (1C - 1P - 2T - 2K) min. 11FP, fogást keres a 3SAhoz. Erre az induló válaszai:
2SA - 13-14FP, van fogás a negyedik színben
3SA - 15-16FP, van fogás a negyedik színben
2P - 13-14FP, hármas pikk, nincs fogás a negyedik színben
3P - 15-16FP, hármas pikk, nincs fogás a negyedik színben
2C - 13-14FP, nincs fogás a negyedik színben (nem jelent hatos kõrt, de tagadja a hármas
pikket)
3C - 15-16FP, nincs fogás a negyedik színben (nem jelent hatos kõrt, de tagadja a hármas
pikket), GF

3T - 5-5 treffben és kõrben,
Gémerõs lappal (13-17FP):
- gémre ugrik az induló elsõ színében (13-14AP, min. hármas adu),
- 3-as magasságra ugrik az induló elsõ színében (15-17AP, min. hármas adu),
- 3SA-ra ugrik (13-17FP),
- új szín a hármas magasságon (13-17FP, négyes szín),
- gémre ugrik a saját színében (13-17FP, önálló szín),
- gémre ugrik az induló minor színében (16-17AP, min. ötös adutámogatás, ritkán
használatos, inkább új színt kell licitálni a hármas magasságon)
- negyedik szín licitje (fogást keres a 3SA-hoz; az induló fogással licitáljon SA-t, fogás nélkül
valami mást)
- 4T (ászkérdés4 )
Erõt jelzõ válaszok (17-21FP)
3C - 17-19FP, min. hatos szín, GI
3P - 17-19AP, min. négyes adutámogatás, GI
2SA - 17-19FP, 5332-es elosztás, GI
ugró új szín - 18+FP, min. négyes szín, GF
4C - 20+FP, min. hatos, de inkább hetes szín,
4P - 20+AP, min. négyes adutámogatás,
3SA - 20+FP, 5332-es elosztás,
Ezekre a válaszoló természetesen licitál: GI-eket 6-7 ponttal passzolhatja, egyébként min.
gémig kell licitálnia (ezek után minden licit min. gémig kényszerít). A gémlicitek
passzolhatók, minden rálicitálás SZI (2SA illetve 3SA utáni 4T ászkérdés4, minden más
esetben a 4T (ahol lehet) vagy a 4SA ászkérdés5 a megemelt szín, mint aduszín mellett).

1M - 1SA
?
Gyengeséget jelzõ válaszok (13-16FP):
passz - 13-16FP, egyenletes

2M - 13-16FP, min. hatos szín,
2m - 13-17FP, min. négyes szín, (hasonló licit az 1P - 1SA - 2C is)
Erre a válaszoló legtöbb esetben passzol; 8-10AP-tal dubló támogatással 2M-ra 3M-t mond;
illetve 2m-ra dubló major-támogatással 2M-ra igazíthat, ha nem tetszik az induló minor színe.
Erõt jelzõ válaszok (17-21FP)
3M - 17-19FP, min. hatos szín, GI
2SA - 17-19FP, 5332-es elosztás, GI
Ugró új szín vagy riverz (új, az elsõnél magasabb rangú szín licitje a kettes magasságon; ez
csak 1C - 1SA - 2P lehet; ez esetben fölösleges lenne az erõt 3P-re ugrással jelezni).
- 18+FP, min. négyes szín, GF
4M - 20+FP, min. hatos, de inkább hetes szín,
3SA - 20+FP, 5332-es elosztás,
Ezek után a válaszoló a GI-ekre 6-7 ponttal passzolhat, egyébként gémig kell licitálnia (ezek
után minden licit min. gémig kényszerít). A gémlicitek passzolhatók.

„Egyre-kettõ" licitek után
1C - 2T/2K 1P - 2T/2K/2C
??
új szín a kettes magasságon
- 13-21FP, min. négyes szín (nagy erõvel nem érdemes ugrálni, mert a válaszoló úgyis ígért
még egy licitet)
2M - 13-21FP, nem ígér hatos színt (lehet kényszerbemondás is)
4M - max. 15FP, min. hetes gyenge szín.
A fenti liciteken kívül minden más licit min. 17FP-ot ígér és GF.
3M - 17+FP, min. hatos szín,
2SA - 17-19FP, 5332-es elosztás (1P - 2C után dubló kõrrel),
3SA - 20+FP, 5332-es elosztás (1P - 2C után dubló kõrrel),
3m - 17+FP, min. négyes minor,
1P-2C-3C - 17+AP, min. négyes kõr,

új szín ugrás nélkül a hármas magasságon
- 17+FP, min. négyes szín.
Ezek után, ha most az induló nem mondott gémet, akkor a válaszolónak mindenképpen
licitálnia kell még egyszer:
A válaszoló második licitjei: a saját szín ugrás nélküli emelése hármas magasságra
(11-12FP, hatos szín) és a 2SA válasz (11-12FP) passzolhatóak, minden más licitje 13+FP-ot
ígér és gémig kényszerít (GF).

1m (1T, 1K) indulás
Követelményei:
- 13-22FP,
- minimum. hármas szín.
Színkiválasztás:
Ha a két minor szín különbözõ hosszúságú, akkor a hosszabbikkal kell indulni. Azonos
színhosszúság esetén 3-3-nál 1T-el, míg 4-4-nél 1K-val kell indulni.

Válaszok
Az induló csak ötös major színnel indulhat, ezért az esetleges 4-4-es nemes színtalálkozás
kiderítése érdekében a válaszoló elsõdleges kötelessége, hogy bejelezze az egyes magasságon
belicitálható négyes (nemes) színét.
új szín az egyes magasságon
- 6-17FP, min. négyes szín, kényszerítõ,
Színkiválasztás:
- 4-4-es színeknél az alacsonyabb rangút,
- 5-5 vagy 6-6-os színeknél a magasabb rangút,
- különbözõ hosszúságú színeknél a hosszabbikat.
új szín a kettes magasságon ugrás nélkül („Egyre-kettõ" csak 1K - 2T lehet)
- 11-17FP, min. négyes szín, kényszerítõ, sõt az induló gém alatti válasza esetén ígér még egy
licitet, (ha a treff hosszabb, akkor lehet mellette négyes major),
ugró új szín

- 18+FP, min. négyes szín, GK,
1SA - 6-10FP, tagadja az egyes magasságon belicitálható négyes színeket (minden más
válaszra alkalmatlan, nem ígér egyenletes elosztást),
2SA - 13-15FP, 4333, GK,
3SA - 16-17FP, 4333-as elosztás,
2m - 6-9AP, min. négyes adu, tagadja az egyes magasságon belicitálható négyes színt.
3m - 10-12AP, min. négyes, de inkább ötös adu, tagadja az egyes magasságon belicitálható
négyes színt, GI elsõsorban 3SA-ra
gémre ugrás új színben
- max. 10FP, min. hetes jó szín, más játékra alkalmatlan lap,

Az induló viszonválaszai
1m - 1M
?
Gyengeséget jelzõ válaszok (13-16FP):
új szín az egyes magasságon
- 13-17FP, min. négyes szín,
2m - 13-16FP, min. hatos minor, tagadja az egyes magasságon licitálható négyes színt,
2M - 13-16AP, min. négyes támogatás,
1K-1M-2T - 13-17FP, min. 5-4 minorokban, egyetlen kivétel: 1K - 1P után 2T a válasz 4441es elosztással szingli pikkel.
1SA - 13-16FP, tagadja a szinglit és az egyes magasságon licitálható négyes színt (5332,
4432, 4333 esetleg 5422).
Erre a válaszoló hasonlóképpen licitál, mint az 1C - 1P utáni licitmenetben:
Erõt jelzõ válaszok (17-21FP)
3m - 16-17FP, min. hatos jó szín, GI, ha a válaszolónak vannak fogásai a nemlicitált
színekben, akkor min. 9FP-tal mondjon 3SA-t; új szín licitje min. 9FP és GF.
3M - 17-19AP, min. négyes adutámogatás, GI
2SA - 17-19FP, egyenletes elosztás, tagadja a szinglit, GI

ugró új szín vagy riverz (új, az elsõnél magasabb rangú szín licitje a kettes magasságon,
például: 1T - 1P - 2C. Itt ha a válaszolónak van négyes kõrje, akkor a pikkje mindenképpen
min. ötös, mert egyébként 1P helyett 1C-t válaszolt volna, így ennek a licitnek mindenképpen
2SA-ig kényszerítõnek kell lenni, azaz min. 24 - 6 = 18FP szükséges hozzá (24FP szükséges a
2SA-hoz és 6FP-ot ígért a válaszoló).
- 18+FP, min. négyes szín, GF
4M - 20+AP, min. négyes adutámogatás,
3SA - 20+FP, egyenletes elosztás, tagadja a szinglit,
Ezekre a válaszoló természetesen licitál: GI-eket 6-7 ponttal passzolhatja, egyébként min.
gémig kell licitálnia (ezek után minden licit min. gémig kényszerít). A gémlicitek
passzolhatók, minden rálicitálás SZI (2SA illetve 3SA utáni 4T ászkérdés4, minden más
esetben a 4T (ahol lehet) vagy a 4SA ászkérdés5 a megemelt szín, mint aduszín mellett).

„Egyre-kettõ" licitek után
1K - 2T
?
2M - 13-21FP, min. négyes szín,
2K - 13-21FP, nem ígér hatos színt (lehet kényszerbemondás is)
A fenti liciteken kívül minden más licit min. 17FP-ot ígér és GF.
3K - 17+FP, min. hatos önálló szín, GF,
2SA - 19-20FP, (egyenletes elosztás, lehet négyes major), GF,
3SA - max. 18FP, min. hetes zárt káró,
3T - 17+FP, min. 5-4 a két minorban,
Ezek után, ha most az induló nem mondott gémet, akkor a válaszolónak mindenképpen
licitálnia kell még egyszer:
A válaszoló második licitjei:
2M - 11+FP, min. 5-4 treffben és a majorban, kényszerítõ,
emelés 4M-ra
- 13-15AP, min. 5-4 treffben és a majorban, (1K - 2T - 2M - 4M)
2SA - 11-12FP, kvázi-egyenletes lap, nem kényszerítõ,
3T - 11-12FP, min. hatos treff, nem kényszerítõ,

3K - 11-12FP, min. négyes szín, nem kényszerítõ,
3SA - 13-15FP, kvázi-egyenletes lap,
negyedik szín licitje (például 1K - 2T - 2C - 2P)
- 11+FP, fogást keres a 3SA-hoz, GI
- 16+FP, SZI az induló bármely színében vagy szanzaduban.

2T indulás
Követelményei:
22+FP, bármilyen elosztás, vagy kisebb ponterejû lap, de egy ütés híján gémerõs.

Válaszok
2M - 5+FP, minimum ötös kétmagasfigurás szín.
3m - 5+FP, minimum hatos kétmagasfigurás szín.
8+FP, minimum ötös kétmagasfigurás szín, minimum egy külsõ királlyal.
2SA - 7-9FP, 4333, 4432 elosztás négyes major nélkül (tagadja az ászt).
3SA - 10-12FP, 4333, 4432 elosztás négyes major nélkül (tagadja az ászt).
3M - 6+FP, minimum hatos önálló szín.
4m - 9+FP, minimum hatos zárt szín.
2K - félig negatív (de lehet akár 15FP is), amely az elõzõ licitekre alkalmatlan lapokat takarja.

Az induló második licitjei
2SA - 23-24FP, egyenletes lap. Ezután:
passz - 0-1FP, egyenletes
3T - STAYMAN
3K, 3C - JACOBY-transzfer
3P - 6+FP, minor STAYMAN, SZI
3SA - 2-7FP, zárólicit

4T,4K - 6+FP, minimum hatos szín, SZI
4C...5K - természetes öncélú
4SA - 8-9 FP, egyenletes, SZI.
3SA - 25-28FP, egyenletes lap, folytatás hasonló az elõzõhöz.
2M - 22+FP, minimum ötös szín, ritkán jó négyes.
3m - 22+FP, minimum hatos szín, ritkán jó ötös.
3M - egyszínû lap, minimum hatos (inkább hetes) saját színnel.

További licitmenet
2T - 2K
2M - ?
3T - 0-3FP, nincs támogatás; második negatív licit (erre az induló 3M-ja nem kényszerítõ,
a többi licit gémforsz).
4M - maximum 5AP, minimum hármas adu.
3M - 6+AP, minimum hármas adu, SZI.
Új szín - 4+FP, minimum ötös szín, GF.
3SA - 4-6FP, nincs támogatás, egyenletes lap.
2SA - 7+FP, nincs támogatás, egyenletes lap, SZI.
2T - 2K
3m - ?
relay - 0-3FP, második negatív (erre az induló 4m-ja nem kényszerítõ, de a többi licitje
GF).
3SA - 4-6FP, egyenletes lap.
2SA - 7-9FP, egyenletes lap, SZI.
4m - 6+AP, minimum hármas adu (GF).
Új szín - 4+FP,min ötös szín, GF.
2T - 2K

3M - ?
4M - 0-3FP, nem ígér adutámogatást, de nem is tagadja.
3SA - 4-6FP, nincs ász.
4SA - 7-9FP, nincs ász, SZI.
Új szín - 4+FP, ász a színben, SZI.
Ugró új sz. - 6+AP, minimum hármas adu, SPL a színben, SZI.
Ha a válaszoló nem 2K-t licitált elõször, a további licitmenetek akkor is az elõbbiekben
vázoltakhoz hasonló.

1SA indulás
Követelményei:
- 15½-18FP,
- egyenletes elosztás (4333, 4432 vagy 5332 ötös minorral).

Válaszok
Egyenletes elosztással
0-7FP - passz,
8-9FP - 2T, majd 2SA, invit a 3SA-ra,
10-14FP - 3SA,
15-16FP - 4SA, invit a 6SA-ra, az induló minimummal passzol, maximummal 6SA-t mond
vagy beválaszolja az ászokat,
17-18FP - 6SA,
19-20FP - 5SA, 6SA-ra kényszerít, 7SA-ra invitál,
21+FP - 7SA.

Egyenlõtlen lappal
2T - 8+ FP, Stayman konvenció. Kérdezi az 1SA-os négyes nemes színeit.
2K - Jacoby-transzfer, min. ötös kõrt ígér (az 1SA-os erre köteles 2C-t licitálni).

2C - Jacoby-transzfer, min. ötös pikket ígér (az 1SA-os erre köteles 2P-et licitálni).
2P 1. leállás káróban, min. hatos káró, max. 5FP, tagadja a külsõ ászt és királyt, fél, hogy az
1SA elbukik; vagy
2. min. 5-4 káróban és treffben, gyenge, fél az 1SA-tól, inkább valamelyik minort szeretné
játszani a hármas magasságon.
3. 13+FP, legalább 4-4 a két minorban, SZI
2SA 1. leállás treffben, min. hatos treff, max. 5FP, tagadja a külsõ ászt és királyt, fél, hogy az
1SA elbukik; vagy
2. 11+FP, 4441 vagy 5440-ás elosztás, SZI.
3m - 6-9FP, hatos, kétmagasfigurás szín, tagadja a külsõ ászt, királyt. Erre az induló
megfelelõ támogatással 3SA-t licitál egyébként passzol.
3C - SZI treffben, 11+FP, minimum hatos, tagadja a négyes mellékszínt.
3P - SZI káróban, 11+FP, minimum hatos, tagadja a négyes mellékszínt.
4T - ászkérdés4 .
4K - 8-10 vagy 13+FP min. hatos kõr, (Texas-transzfer).
4C - 8-10 vagy 13+FP min. hatos pikk, (Texas-transzfer).

Jacoby-transzfer licitek
1SA - 2K(C)
2C(P) - ? Az 1SA-os licitje kötelezõ!
A válaszoló második licitjei:
passz - 0-6FP,
3M - 6-8FP, hatos szín, GI
2SA - 7-9FP, ötös szín, GI
4M - 11-12FP, hatos szín, nincs szingli
3SA - 10-14FP, ötös szín,
új szín - 11+FP, min. 5-4 nemesben és az új színben, de ha az új szín a másik nemes, akkor
min. 5-5 (5-4-el Staymanen keresztül kell vezetni a licitet), GF,
ugró új szín - SPL, 11+FP, min. hatos szín, SZI,

4SA - 15-16FP, 5332, SZI,
1SA - 4K(C)
4C(P) - ? Az 1SA-os licitje kötelezõ
Ezek után a válaszoló passzol (8-10FP), vagy 4SA-ja ászkérdés5 egyenletes elosztással (6322,
7222).

2T-Stayman
1SA - 2T : négyes majort keres az indulónál, amelyre a válaszok:
2K - nincs négyes major,
2C - négyes kõr, de lehet négyes pikk is,
2P - négyes pikk, tagadja a négyes kõrt.
Licitek inviterõvel és gémerõvel
1SA - 2T
vmi - 2SA
1SA - 2T
2M - 3M
1SA - 2T
vmi - 3SA
1SA - 2T
2M - 4M
7-9FP, GI
7-9AP, GI
9-14FP, négyes majorral
9-14AP
Szleminvit major színekben
1SA - 2T
2M - 4SA

15+AP, egyenletes, ászkérdés5
1SA - 2T
2M - ugró új szín
11+FP, SPL a színben, SZI
Licitek legalább 5-4 major színekkel
1SA - transzfer
2M - passz
1SA - 2T
2K - 2M
1SA - 2T
2K - 3M
0-5FP,
6-7FP, a négyes színét licitálja be (azért, hogy ha van 5-3-as színtalálkozás, akkor az 1SA-os
legyen a felvevõ), GI
8+FP, GF, itt is a négyes színét mondja be.
Szleminvit minor színekben
1SA - 2T
vmi - 3m
Lehetõségek:
- 13+FP, 5332 elosztás, SZI,
- 11+FP, min 5-4 a minorban és az egyik majorban.
Erre az induló dubló minorral 3SA-t mond alsó zónával, 4SA-t felsõ zónával. Minimum
hármas támogatással kulcslapválaszt ad 2-tõl lépcsõsen
1SA - 2T
2P - 3K
?

3SA - 15-16FP, dubló káró
4SA - 17-18FP, dubló káró, SZI
3C - 2 kulcslap, minimum hármas káró, SZI
3P - 3 kulcslap, minimum hármas káró, SZI
4T - 4 kulcslap, minimum hármas káró, SZI
Kulcslap a négy ász, és az adu király, dáma.

Géminvit egyszínû minorral
1SA - 3m
Követelményei:
- 6-9 FP,
- hatos (FFxxxx) szín,
- tagadja a külsõ A-t és K-t.
Erre az induló megfelelõ minor támogatással 3SA-t mond, egyébként passzol

Szleminvit egyszínû minorral
1SA - 3C szleminvit treffben
1SA - 3P szleminvit káróban
Követelményei:
- 11+ FP,
- legalább hatos szín,
- tagadja a jó négyes mellékszínt.
Erre az induló, 15-16 FP-tal és max. 2 kulcslappal 3SA-t mond, egyébként kulcslapvászt ad
[4t: 2(17-18FP), 4K: 3, 4C: 4] ezután minden új szín licitje CB (Király).
4SA minden helyzetben leállás.

Leállás treffben vagy szleminvit háromszínû lappal
1SA - 2SA
Laptípusok:

1. legalább ötös treff, inkább ezt játssza, mint az 1SA-t.
2. 11+ FP, 5440 vagy 4441 elosztás.
Erre az induló kötelezõ 3T-et licitál, amire a válaszoló 1. típusú lappal passzol,
egyébként alálicitálja rövid színét
1SA - 2SA
3T - ?
1. 3K - rövid kõr
3C - rövid pikk
3P - rövid treff
4T - rövid káró
***11-14 FP erre 3SA, 4M elutasít, a rövid szín bemondása felkérdezés.
2. 4K - rövid kõr
4C - rövid pikk
4P - rövid treff
5T - rövid káró
***15-18FP erre 4SA (6SA), 4M (5M) elutasít, a rövid szín bemondása felkérdezés.
Folytatás 3SA után - 4SA 13-14 FP, 4441
- új szín 13-14 FP, 5440
Folytatás 4M után - új szín 13-14 FP, 5440
Folytatás 4SA után - 5SA 16 FP, 4441
- 6SA 17-18 FP, 4441
- új szín 15-18 FP, 5440
Folytatás 4M (5M) után - 5SA 16 FP, 4441
- 6SA 17-18 FP, 4441
- új szín 15-18 FP, 5440
Válaszok a felkérdezésre:

1. lépcsõ: 4441, 11-12 FP, (15-16 FP)
2. lépcsõ: 5440, 11-12 FP, (15-16 FP)
3. lépcsõ: 4441, 13-14 FP, (17-18 FP)
4. lépcsõ: 5440, 13-14 FP, (17-18 FP)
Ezután az induló véglicitál

Leállás káróban vagy valamelyik minorban ill. szleminvit kétszínû minorral
1SA - 2P
Laptípusok:
1. legalább ötös káró, inkább ezt játssza, mint az 1SA-t
2. legalább ötös káró, négyes treff gyenge lappal
3. 13+FP, legalább 4-4 a két minorban
Erre az induló legalább négyes (Fxxx vagy jobb) minorral 3m-t mond, egyébként 2SA-t
Ha van minor színe az indulónak
1SA - 2P
3m - ?
1.típusú lappal 3K-ra passzol, 3T-re 3K-t mond
2.típusú lappal passzol
3.típusú lappal:
3SA - 13-14 FP, 4432, 5422 elosztás
4SA - 15-16 FP, 4432, 5422 elosztás
3M - 12+ FP, 5431, 5521,6421,stb. elosztás, SPL a színben
3T-re 4K és 3K-ra 4C
- ászkérdés5 a megfelelõ minor adu mellet
1SA - 2P
3m - 3M

?
3SA - megfelelõ fogások a rövid színben (elutasítja a szleminvitet)
4oM - inkább ezt játszaná 4-3 adura, mint a 3SA-t (elutasítja a szleminvitet) ha a válaszolónak
nincs hármas támogatása 5m-t vagy 6m-t mond
Ha az induló fogadja a szleminvitet, akkor kulcslapválaszt ad (4T: 2, 4K: 3, 4M: 4)
Ha nincs minor színe az indulónak
1SA - 2P
2SA - ?
1. típusú és 2.típusú (5-4) lappal 3K-t mond,
2.típusú (min. 5-5) lappal 3T-et mond, és az induló választ a két minor közül,
3.típusú lappal:
3SA - 13-14 FP, 4432, 5422 elosztás + minden többleterõ nélküli lap
4SA - 15-16 FP, 4432, 5422 elosztás
3M - 12+ FP, 5431, 5530, 6430 elosztás, SPL a színben (pontosan 3 a másik majorban)
4T - 12+ FP, 6421, elosztás , szleminvit treffben
4K - 12+ FP, 6421, elosztás , szleminvit káróban
4C - 12+ FP, 5521, elosztás , szleminvit mindkét színben
1SA - 2P
2SA - 3M
?
1. 3SA - megfelelõ fogások a rövid színben (elutasítja a szleminvitet)
2. 4oM - inkább ezt játszaná 4-3 adura (5-3), mint a 3SA-t (elutasítja a szleminvitet)
3. 4T - jó fit, treffben biztosan tudja fogadni a szleminvitet, káróban lehetséges
4. 4K - jó fit, de csak káróban tudja fogadni a szleminvitet
5. 4M - jó fit, 5-3 adura majorban tudja fogadni a szleminvitet

2K, 2C, 2P (gyenge kettes) indulás
Csak fegyelmezett gyenge kettes indulást játszunk. Az indulás jelezzen (legalábbis elsõ és
második helyen) meghatározott aduszínt, korlátozott külsõ erõt és elosztást. Tartsuk észben,
hogy a gyenge kettes indulás nemcsak az ellenfelet zárja ki, hanem saját vonalunk licitterébõl
is elvesz egy jelentõs részt, amire pedig szükség lenne, ha az induló partnerének jó lapja van.
Követelményei:
- jó legalább két magasfigurás, pontosan hatos szín
- 5-11 FP, többsége a bemondott színben (legfeljebb egy külsõ A vagy K)
- négyes minor esetleg lehet, de négyes major soha
- 6322, 6331, 6421 elosztású

Válaszok a gyenge kettes indulásra:
3M - védekezõ emelés, nem géminvit
4M - lehet védekezõ, de lehet gémerõs is
gémlicitek - zárólicitek
2SA - legalább géminvit kérdezi a külsõ A-t vagy K-t (erre az induló új szín bemondásával
jelzi, hogy van külsõ A vagy K színének megismétlésével tagadja azt, 3SA-ja AKQ vezetésû
hatos színt ígér)
új szín - természetes, legalább ötös szín, kényszerítõ (erre az induló hármas támogatással
emeljen, ennek hiányában minimummal ismételje meg színét, új szín bemondásával pedig
külsõ A-t vagy K-t jelez (ha ez a szín 3SA felett lenne, akkor mondjon 3SA-t)

Harmadik helyen
Harmadik helyen passzos partnerrel szemben engedhetünk szigorú követelményeinkbõl (lehet
hetes szín, akár csak egy figurával).
A már passzos partner 2SA illetve 3T licitje konvencionális marad (géminvit), új szín licitje
viszont nem kényszerítõ (passzt kérõ), 3M és 4M emelések is eredeti értelmûek.

Negyedik helyen
Negyedik helyen a gyenge kettes indulás, nem gyenge a szó köznapi értelmében. Három passz
után csak akkor szólalunk meg, ha vonalunk javára szóló eredményt remélünk. Negyedik
helyen az eddig tárgyaltakhoz képest nagyobb erõ kell.
Követelményei:

- jó hatos szín két magasfigurával (de lehet rendkívül erõs ötös vagy ésszerû erejû hetes is)
- 10-13 FP
A már passzos partner ugyanúgy viselkedik, mint a harmadik helyes gyenge kettessel
szemben.

Hármas magasságú kizárások (3T, ..., 3P)
Követelményei:
- jó hetes, legalább két magasfigurás szín vagy hatos legalább háromfigurás szín,
- 5-11 FP,
- mansban hét bellben hatvesztõs lap.

Válaszok a hármas magasságú kizárásokra:
4m - védekezõ emelés, nem géminvit
4M,5m - lehet védekezõ, de lehet gémerõs is
gémlicitek - zárólicitek
új szín - természetes, legalább ötös szín, kényszerítõ (erre az induló hármas támogatással
emeljen, annak hiányában minimummal ismételje meg színét, maximummal új színt vagy
3SA-t mondjon)
Küzdelmi helyzetben a licitek megtartják eredeti jelentésüket

Négyes magasságú kizárások (4T, ..., 4P)
Követelményei:
- legalább hetes, önálló szín (KQJTxxx vagy jobb)
- 6-14 FP (4M indulásra)
- 6-11 FP (4m indulásra)
- mansban öt-hatvesztõs, bellben négy ötvesztõs lap
- nem tagadja a siként

Válaszok a négyes magasságú kizárásokra

5m - zárólicit,
5M - szleminvit (4M-ra), ha az indulónak nincs kiadó aduütése, mondjon 6M-t,
új szín - CAB-fogáskérdés a színben erre az induló válaszai lépcsõsen:
1. nincs elsõ vagy másodmenetfogás (K vagy szingli),
2. másodmenetfogás (K vagy szingli),
3. elsõmenetfogás (Ax),
4. legalább kettõs fogás (A, AK, AKQ, vagy sikén).
4SA - ászkérdés5 (4M-ra),
- zárólicit (4m-ra).
Küzdelmi helyzetben a válaszoló kontrája és rekontrája büntetõ, az induló soha nem licitálhat
ilyenkor.

