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  ementsAnnounc – הודעות
  2008 במאי 1 - החל מ:תוקף

  
ששותפו או אחרי , אחרי ששותפו פתח בהכרזהמייד שחקן   על ידי  ניתנת) Announcements(ההודעה 

  :לפי הטבלה הבאה, תשובה ראשונה לפתיחההשיב 
 

 *בכל תאור אחר    הודעה תאור הפתיחה

         "]קלפים בצבע[ 2לפחות " +2
         "]קלפים בצבע[ 3לפחות "  +3
 ♣1         "]קלפים בצבע[ 4לפחות "  +4

  *     "Precision" או "חזק"  חזקקלאב 

Alert ! 
 

  ! Alert         "]קלפים בצבע[ 4לפחות "  +4 ♦1         "]קלפים בצבע[ 3לפחות "  +3

1NT וכו" 17 עד 15"   "14 עד 12" : לפי הכוח הרלבנטי' (Alert *) 
 ! Game forcing" 2♣  Precision style  "Precision"*         Alert" או "חזק"  חזק מאד

  "חלש" )רק דיימונד(חלש 
 ♦2 "חזק" )דיימונד(חזק 

 "מולטי"  *אחד מסוגי המולטי
Alert ! 

 ! Alert "חזק" חזק בצבע המוכרז ♠2/♥2  "חלש" חלש בצבע המוכרז
  

 *בכל תאור אחר    הודעה תאור תשובה ראשונה

 ) אין צורך לעשות כלום(  טבעי ולא מאלץ 1NT : ♠/♥1          "מאלץ"  מאלץ לסבוב אחד
Alert ! 

1NT : 2♣  סטיימן"  *סטיימן רגיל"          Alert ! 

1NT : 2♦/♥/♠ טרנספר" *נספר למינהו טר"  Alert ! 
 ! Alert  "טרנספר" טרנספר למינהו 1NT : 2NT  "הזמנה"  הזמנה טבעית

  
  
  :הערות נוספות ודוגמאות *

יחס לשיטות הכרזה ומתי "תרעה וגילויאנוהל "מוזכר ב) Pre-Alert(תרעה המוקדמת  אעקרון ה  .א
, 2בגובה  כמו למשל פתיחת מיוחדות – הסכמים מיוחדיםלאו ,  Precision Club כמו למשל ,מיוחדת

   . וכדומה1NTתיחה תחום לא סטנדרטי לפ

תרעה איש לתת , למשל, כך.  מתייחסת גם לסטיות מההכרזה הסטנדרטית" בכל תיאור אחר"העמודה   .ב

 ♦1או שפתיחה ,  יכולה להכיל סינגלטון1NTהפתיחה כמו למשל ש, להכרזה יש משמעויות נוספותאם 
 .4441 או חלוקה של  בסדרהמבטיחה חמישיה

ובתנאי שהיא כוללת אופציה של יד חלשה עם , של מספר אפשרויותמתייחס לפתיחה " מולטי"הכינוי   .ג
כל שימוש שונה דורש אתרעה . אין הגבלה על מספר וסוג האופציות של הידיים החזקות. ור אחד'מייג

)Alert.( 

השאלה עצמה אינה מחייבת .   הכוונה לכל סוגי הסטיימן שיש להם תשובות סטנדרטיות–סטיימן רגיל   .ד
  . אתרעה מחייבים,"Puppet Stayman"כמו , הסכמים אחרים .וייםמסר או כוח ו'רביעיה במייג


