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Käden pelivoiman arviointi 

Käden tikkipelivoiman arviointi 

• Käden tikkipelivoima on pystyttävä arvioimaan, jotta tietäisimme, montako tikkiä uskallamme tarjo-

tessamme luvata partnerin kanssa ottaa 

• Käden pelivoima arvioidaan kuvakorttien ja lyhyitten maitten avulla: 

Kortti  Arvopisteet 

Ässä A 4 

Kuningas K 3 

Rouva Q 2 

Sotamies J 1 

 

Lyhyt maa  Jakopisteet 

Renonssi 0 korttia 3 

Singelton 1 kortti 2 

Dubbelton 2 korttia 1 

 

• Kun tarjotaan sangia lasketaan vain arvopisteet. 

• Kun tarjotaan joku väri valttina, lasketaan sekä arvo- että jakopisteet. 

• Partnerin tarjoamasta väristä ei lasketa jakopisteitä 

• ”jalattomalle” kuvalle (K, Q, J, AJ, KJ, Qx, QJ, Jx) lasketaan vain arvo- tai jakopisteet, ei molem-

pia. 

 

 

 

 

 

 
♠  KQJ8  ♠  AQ9  ♠  Q3 

♥  A973  ♥  KQ9752  ♥  43 

♦  KQ2  ♦  K42  ♦  J10983 

♣  A2  ♣  J  ♣  Q863 

        

19 ap  15 ap  5 ap 

20 pistettä  16 pistettä  6 pistettä 
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Pistetarpeita 

Parin pistemäärä = oman käden pisteet + partnerin pisteet 

Seuraavassa taulukossa on karkea arvio siitä, paljonko pisteitä pari tarvitsee, jotta täyspeli menisi useimmi-

ten kotiin. 

 

Loppusitoumus Täyspelitaso Pistevoima 

Sangi NT 3NT 25 ap 

Yläväri ♠ ♥ 4♠, 4♥ 26 p 

Alaväri ♦ ♣ 5♦, 5♣ 29 p 

Huomaa, että sangissa lasketaan vain arvopisteet. Slammien karkeat pisterajat 

Loppusitoumus Slammitaso Pistevoima 

Pikkuslammi 6 ♣/♦/♥/♠ 33 p 

 6 NT 33 ap 

Isoslammi 7 ♣/♦/♥/♠ 37 p 

 7 NT 37 ap 

 

• Jos parilla on yhteinen vähintään kahdeksan kortin (ylä)väri, heidän kannattaa pelata loppusitoumus 

tämä maa valttina. 
o Vähintään kahdeksan kortin valtti tuottaa yleensä ainakin yhden tikin enemmän kuin vastaa-

villa korteilla sangin pelaaminen. 

o Huomioi kuitenkin, että sangin pelaaminen tuottaa usein paremman pistetuloksen kuin alavä-

risitoumus. 

• Jos yhteistä 8 kortin (ylä)valttiväriä ei löydy, pelataan loppusitoumus sangissa. 

• Kannattaa yrittää saada bonuksia, mutta jos täyspelibonukseen ei ole mahdollisuutta, niin kannattaa 

jäädä mahdollisimman alhaiselle tasolle. 

 

 

 

 

 

 


