Avaus 2 ♣

2 ♣ on luonnollisen systeemin vahvin avaus.
Pelaaja valitsee avauksekseen 2 ♣, jos hänellä on
o ainakin 23 ap ja tasainen jakautuma
o tikit täyspeliin omissa korteissaan (oltava myös puolustustikkejä)
o niin paljon voimaa, että omalla puolella on hyvin usein täyspeli, vaikka partnerilla olisi 0-5
ap.
• Seuraavilla käsillä avataan 2 ♣. Perustele miksi.
1. ♠AKJ5 ♥K52 ♦KQ94 ♣AK
2. ♠A74 ♥A ♦A82 ♣AKQJ73
3. ♠AKQ965 ♥KQJ ♦AK5 ♣6
4. ♠AKQJ4 ♥AKQ87 ♦82 ♣9
5. ♠J ♥AQJ96 ♦AKJ5♣|AK10
•
•

Vastaajan tarjous
•

Vastaajan ensimmäinen tarjous avaukseen 2♣
2♦
= a) 0–5 ap b) 6+ ap, odottaa lisätietoja avaajalta
esim. ♠KQ1072 ♥Q4 ♦105 ♣8743
2 ♥/♠ = 6+ ap, väh. 5 kortin väri, usein epätasainen
esim. ♠KQ1072 ♥Q432 ♦42 ♣83
tai ♠K4 ♥AJ9854 ♦865 ♣72
2NT = 7–8 ap, tasainen, voimaa kaikissa väreissä
esim. ♠Q107 ♥J865 ♦K96 ♣Q85
3 ♣/♦ = 6+ ap, väh. 5 kortin väri, usein epätasainen
esim. ♠Q984 ♥9 ♦742 ♣AQ854
3NT = 9–10 ap, tasainen, voimaa kaikissa väreissä
esim. ♠J96 ♥Q75 ♦K75 ♣KJ83

Vastauksesta 2♦

2♦ voidaan tarjota vahvallakin kädellä, jos käsi ei sovellu mihinkään muuhun vastaustarjoukseen, tai kädessä
on vain yksi kerrottava piirre.
Kädellä ♠KQ1072 ♥Q4 ♦105 ♣8743 tarjotaan 2♦. Seuraavat etelän tarjoustilanteet paljastavat, mikä ongelma
voi seurata vastauksesta 2♠.
i) Pohj. Etelä
ii) Pohj. Etelä
2♣
2♠
2♣
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3♦
?
3♦
?
Sarjassa i etelä on ongelmissa, kun taas sarjassa ii 3 ♠ on helppo valinta. Tällöin todennäköinen loppupeli 3
NT tulee pohjoisen pelattavaksi, eli vahvaan käteen.

Jatkotarjoukset
•

•
•
•

2♣-2♦
o kaikki väritarjoukset = 5+ korttia, tpv
o 2 NT = 23-24 ap, tasainen
 jatko kuten avauksen 2 NT jälkeen
o 3 NT = 25-27 ap, tasainen
 4 ♣ = Stayman, 4 ♦/♥ = 5+ kortin ♥/♠
2 ♣ - 2 ♦; 2 ♥/♠
o 3 ♥/♠ = tuki + ainakin yksi ässä tai kuningas
o 4 ♥/♠ = tuki, ei ässiä eikä kuninkaita
2 ♣ - 2 ♦; ♣|/♦
o 4 ♣/♦ = tuki + ainakin yksi ässä tai kuningas
o 5 ♣/♦ = tuki, ei ässiä eikä kuninkaita
Muuten tarjotaan mahdollisimman luonnollisesti.

