
Защитно и състезателно наддаване Атаки и сигнали  
WBF КОНВЕНЦИОНАЛНА KАРТА 

 

Намеса (стил, І/ІІ ниво, преоткриване ) Първи атаки (общ стил) 
Намесата в цвят обещава 5+цвят, сила без 2/3 във взятки(В)  Атака В цвета на партньора 
Горната граница на намеса в цвят с 1 В по-висока от мин. Цвят 2-ра или 4-та 3-та, от дубъл висока 
Намеса с БК – 4М-5+м, сила за намеса без горна граница. 
 

БК 2-ра или 4-та 3-та, от дубъл висока Категория  
Кю-бид – 55 бикульр, сила за намеса без горна граница. Следващи малка от оньор 3-та, от дубъл висока Страна България 
Скок на 2-ро ниво – 6 цвят, 7 В (по-силно от 1 в цвета). Други: на атака от поредица право Турнир  
 Четност – на атака право, след това – обратно. Играчи Георги Георгиев – Христо Дунев 
Намеса 1 БК (2-а/4-а позиция; отговори, преоткриване) Ходы Обзор на системата 
4 мажор – 5+ минор Атака Срещу козов договор Срещу БК Общ подход и стил 
 Асо AK,, Ах... Ах,,,, АКх(х) Силна трефа – 15+т. балансиран, 13+т.небалансиран 
 Поп АК.. КД.. АК,АКД,АКВ,АК10 1 купа/пика, 2 трефи/кари – 8-15т., 5+цвят, отрича 
 Дама КД... ДВ.. КД... ДВ...    наличие на страничен 4-рен мажор 
 Вале В10...КВ10.. Вх В10..КВ10.. Вх 1 каро – 8-15 т., без 5 мажор    
Намеса със скок (стил, отговори, Необикновен БК) 10 109.., К109..Д109.. 10х 109.., К109..Д109.. 2 трефи/кари/купи – dont от 4+4+, 4-9т. 
1-ви цвят: на 2-ро ниво – силно, на 3-то ниво – бараж. 9 К9х, Д9х, В9х К9х, Д9х, В9х 

 
2 пики – 55 в минорите, 8-15 

2-ри цвят: Висока малка втора по сила втора по сила Откриване 1БК: 8-11 т., 4432, 5332 вкл. с М 
 Ниска малка 2-ра или 4-та 2-ра или 4-та  
Преоткриване: е 1 В по-слабо от директна намеса. Сигнали и ред на приотетите Специални откривания и обяви, изискващи защита 
Директен и скоков кюбид (стил, отговори, преоткриване)  Атака на партн. 

 
Атака на опонента 

 
При чистене  

Кю-бид на мажор – 5-5 в другия мажор и минор. Цвят: 1-и на А - италиано четност италиано Използваме нестандартна оценка на небалансираните 
 

 
Кю-бид на минор – 5-5 в мажорите. 
 

          2-и  на К - четност четност четност ръце – оценка във взятки: 
Кю-бид със скок – въпрос за стопер.           3-и О-р - желание четност четност Оценка на оньорите – в комтроли (К): 

  БК:    1-и желание/четност четност италиано А = 1.5 К, К = 1 К, Д = 0.5 К 
Срещу БК (силен/слаб; преоткриване; пасувала ръка)           2-и  четност четност четност Оценка на разпределение – във взятки от разпр.(ВР): 

  Контра - наказателна           3-и  четност четност четност Откриващ: (най-дълъг – най-къс цвят) / 2 ВР, макс. 2.5 
Цвят - ДОНТ Сигнали (включително в коза): Отговарящ (само при фит): (козът - късият цвят) / 2 ВР 
В балансираща позиция – също, но с по-малка сила. След четността прав Лавинтал  
  Общият брой взятки (В):  В = К + ВР 
 Контри: наказателни, негативни, за атака  
 Призивна контра (стил, отговори, преоткриване)  
Срещу баражи (контри, кюбиди, скокове, обяви в БК)  След откриване на ниво 1 - негативни.  
Контри – негативни на всяко ниво. След откриване на ниво 2 – пас/корект..   
4 минор – 5-5 в цвета и другия мажор.   
  Специални наддавания с форсиращ пас 
Срещу силни конвенционални откривания Специални конвенционални значения на контр./реконтр. При обявен манш за вадене и противникова защита 
Контрата - Лайтнер Лайтнер контри. използване „пас – форсинг“. 
   
  Важни забележки, неотбелязани на други места 
  Всички ръце, имаши сила за манш+, се развиват по 
Срещу призивни контри на опонентите  релейна схема на разпитване при липса на намеса. 
Пас – хх... в цвета, ре-контра- 1-ви контрол,   
друг анонс – цветът е защитен.  Блъф: Рядко. 
   
   
Забележки за откриванията   
 
 
 



Пояснения за откриванията: 
Откр. Конвенц

обява 
Мин. 

бр.карти 
Негативна 
контра до 

 

Описание на откриването Отговори Продолжение на наддаването Изменения, ако партньора е 
пасувал  или в конкуренция. 

        
1♣ да 0 4-то 15 т. NT, 7+В небаланс. 1 каро негат, трансферен МФ Пълна релейка.  
1♦ да 0 4-то 5-6 В, 8-15т., без 5 М 1 купа – реле, покана+ Пълна релейка.  
1♥  5 4-то 5-6 В 2 трефи –покана, 2 кари – МФ Пълна релейка.  
1♠  5 4-то 5-6 В 2 трефи –покана, 2 кари – МФ Пълна релейка.  
1БК

 

  3 БК 4432, 5332 произволно 2 трефи – покана, 3 пъпет Пълна релейка.  
2♣ да 4 пас/кор 4+-4+, 4-9т. 2 БК – реле, покана+   
2♦ да 4 пас/кор. 4+-4+М, 4-9т.  2 БК – реле, покана+   
2♥ да 4 наказ. 4+-4+мажори, 4-9т. 2 БК – реле, покана+   
2♠ да 0 наказ. 5-6 В, 5+– 5+ минори 2 БК – реле, покана+ Пълна релейка.  
2БК да  наказ. блок с трефи    
3♣ да 0 наказ. блок с кари    
3♦ да 0 наказ. блок с купи    
3♥ да 0 наказ. блок с пики    
3♠ да 0 наказ. блок с трефи    
3БК да  наказ. блок с кари    
4♣ да 0 наказ. блок с купи, 11-17т.    
4♦ да 0 наказ. блок с пики, 11-17т.    
4♥  7+ наказ. блок    
4♠  7+ наказ. блок    
4БК   наказ. блок с минори    
        
        
        
        
        
        
        
        
Наддаване на високи нива: 
Използване Липинг, негативни контри, Лайтнер контри, контри върху сплинтер, Необичаен 4 БК, пас – форсинг. 
 За изследване на шлем при двустранно наддаване използваме кю-биди и Турбо. 
 
 
 
 

 


