
 
Дефанзивно и компетативно анонсиране  Атаки и маркировки   

Намеси (Стил: Отговори: 1 / 2 ниво; Преоткриване) При атака и тръгване в цвят – ПРАВО, без значение дали се   
5+ карти (само при неудобен анонс може 4+), 8-15 точки играе на БК или на цветен договор България 
(1x)-pass-(pass)-1БК=15-17 балансиран/полу-балансиран Маркиране на брой карти – ОБРАТНО 

При първо чистене – ИТАЛИАНСКИ 
Събитие: ДОП 2022 
Отбор: Версай 

                            Х и 1БК=18-20 балансиран/полубалансиран  Състезатели: Евгения Рачева - Евгени Енчев 
                            скок в 2M/3м=6+карти, подоткриваща   
                                      
1БК НАМЕСА (Директно; Отговори; Преоткриване) Атаки Системно резюме 
15-17 балансиран/полу-балансиран във всяка позиция Карта:  
 Aсо изисква да се покаже желание (със средна карта), 

или смяна (малка за нисък, голяма – за висок цвят) 
Генерални принципи и стил 

 Рига изисква показване на брой карти Прецизна трефа;  5 картови мажори;   1♦ 0+ кари, 10-15  
 Дама ДВ+, или Дх, Д 1БК: 14-16; в ІІІ, ІV и при намеса – 15-17   
 Вале В10+, или Вх, В 2♣=5♣4M или 6+♣ 
Скокови намеси  (Стил; Отговори; Ненатурален БК)  9 и 10 0 или 2 по-високи карти 2♦= 6+М подоткриваща или 23-24 балансирана   
Баражи – без зона срещу зона може много слаби, в равни зони най-малката от оньор, без значение дължината на цвета 2♥= 5+5+М-ри, подоткриваща, в трета без зона може 4+4+ 
по-отговорни          от Хх голяма, после малка 2♠=5+5+ минори, подоткриваща 
 След 1М – 2БК е минори, след 1м – 2БК е 5+5+ другия м и М                   от хХх средната, после по-голямата 2БК=6+ трефи, подоткриваща 
  2/1=Форсинг 
Директни & Скокови CUE BIDS (Стил; Отговор)     Специални анонси, които може да изискват защита 
Без скок – Майкълс. Въпрос за стопер – със скок, а когато не       1♣=силна ръка (16+ или по-малко при силна дистрибуция) 
може да се скочи, първо контра и после кюбид без скок.     1♦=0+ кари, 10-15 точки, отрича 5+М 
     1M=5+ в цвета, 10-15 точки 
     1БК= може да има 5M / 6м/ сек оньор 
СРЕЩУ БК (срещу Силен/Слаб; Преоткриване; Пасувал) Сигнали: по възможност, при игра на коз, се показва желание за  2♣=5+♣4+M или 6+♣, 10-15 точки 
Срещу силен БК: 2♣=ММ, 2♦= 6+М, 2♥/♠= 5+М и 4+м цвят (малък коз за нисък цвят, голям коз – за висок) 2♦= 6+М подоткриваща или 23-24 балансирана 
2БК=мм, контрата е сила При игра от п-ра на А в хода на играта, с ниска карта се показва  2♥= 5+5+ММ, подоткриваща, в трета без зона може 4+4+ 
Срещу слаб БК и в 4-та позиция: 2♣=ММ, 2♦/2♥/♠= нат. желание за продължаване в цвета, с висока – за смяна 2♠=5+5+ минори, подоткриваща 
със сила за откриване, 2 БК=мм, контрата е балансирана   2БК=6+ трефи, подоткриваща 
откриваща ръка или двуход КОНТРИ 3♣/♦/♥= трансферен бараж  
 3♠= АКQхххх в минор 
СРЕЩУ Намеси (Контри; Cue-bids; Скокове; БК анонси) ИНФОРМАТИВНИ КОНТРИ (Стил; Отговори; Преоткриване) 3БК= АКQхххх в мажор 
T/O ; двуцветен леки информативни контри, компетативни 4♣/♦= 7+ купи/пики, без цвят с две бързи взятки  
  4♥/♠= бараж в купа/пика, по-слабо от горното  
   
СРЕЩУ прецизна 1♣   
Контра=MM ,1БК=мм,  СПЕЦИАЛНИ, НЕНАТУРАЛНИ& КОМПЕТАТИВНИ 

контри/реконтри 
ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ 

същото е и при (1♣) – пас – (1♦) – Контра/1БК Информативни ; 3карти съпорт; покана; 1M – (контра) – от 1БК нагоре, без скок, са трансферни 
анонси,  2 в цвета под Мажора е добро покачване, 2 в 
Мажора е фит, може и много слабо да е 

   
СРЕЩУ T/O от врага   
1M – (Контра) – трансфери   
   Блъфове: НЕ 
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Описание Отговори Последващи действия 
Компетативно и 
пасували ръце 

1♣ 
x 0 

 Силна разбал или 17+бал 1♦=0-7т.; 1M/2м=5+карти,8+т.;  1БК=12+т. бал; 
2♥=8-9т. бал; 2♠=10-11 бал.;2БК/3♣/♦/♥=8+т. 
4441 (цвета под сека);3♠=АКДВхх,произв. цвят, 
6 взятки;3БК=АКДВххх,произв. цвят, 7 вз. и т.н. 

1♣-1♦:1♥=F-19+т., бал е 19-20 или 25+ 
1♠/2♣/♦/♥=5+к.,16-19; 2♠/3♣/♦=уник, F 
3♥/♠/3БК=9вз. (БК-с дълъг цвят) 
4♣/♦=10 вз. с късина;4БК=мм 

 

 

1♦ 
x 0 

 0+ кари, 10-15 точки, отрича 
5+М 

1M=4+РФ; 2♣/♦=4+карти GF; 2♥/♠= 6 к., НФ; 
2БК=бал.пок;3♣/♦=6+к. пок.; 3♥/♠= 6+к., НФ, 

1♦-1М:2♣=9+к.в мм;2♦=6+кари, слаба;2Б 
=6+кари,3к в М;3♣, скок в др.М=Спл.; 
3♦=6+хубаво каро; 3 в М=Спл. в каро 

 

1♥  

5 

 5+карти, 10-15 точки 1БК=НФ; 2♣=РФ;2♦=0+кари,МФ, отрича 4♠;  
2♠/3♣/♦/=Спл.; 2БК=4+купи,покана+; 3♥=блок; 
3БК=13-15, балансирана с 3 купи, 
3♠/4♣/♦/=4+купи, шикан в цвета на скока 

1♥-2♣-автомат 2♦-пас=6+кари,слаба ръка; 
2♥=3купи, покана;2♠=покана с дълга пика; 
2БК=покана без фит;3♣=6+трефи,сл.ръка; 
3♦=покана с дълго каро 

 

1♠  

5 

 5+карти, 10-15 точки 1БК=НФ; 2♣=РФ; 2♦=0+кари, МФ, отрича 5♥; 
2♥=5+♥, МФ; 3♣/♦/♥=Спл.; 2БК=4+пики, пок+; 
3♠=блок; 3БК=13-15, балансирана с 3 пики; 
4♣/♦=4+пики, шикан в цвета на скока 

1♠-2♣-автомат 2♦-пас=6+кари,слаба ръка; 
2♥=6+купи, сл.ръка;2♠=покана с 3 пики; 
2БК=покана без фит;3♣=6+трефи,сл.ръка; 
3♦=пок. с дълго каро;3♥=пок. с дълга купа 

 

1БК  
 

 І и ІІ =14-16, ІІІ и ІV и при 
намеса=15-17, допуска 5М, 
6м, сек оньор 

2♣=Stayman; 2♦/♥/♠/2БК=трансфери; 3♣=5+5+ 
мм слаба ръка; 3♦=5+5+мм МФ; 3♥/3♠=сек в 
цвета, 3 в др.М, 54/45 в мм;4♣/♦= тр. за ♥/♠ 

 1БК - (x) - ХХ = 5+♣ или ММ 
                  2♣/♦/♥= тр. за ♦/♥/♠ 
                                   

2♣  
5 

 5+♣4+M или 6+♣, допуска 
5+мажор, ако трефата е по-
дълга 

2♦=РФ; 2M=нат., НФ; 2БК=слаб с трефи, слаб с 
дълго каро или двуцветна ръка, МФ;3♣=покана; 
3♦/♥/♠=6+ в цвета, покана 

  

2♦ x 0  6+М подоткриваща или 23-24 
балансирана 

2♥=пас/кор; 2♠=покана в купа; 2БК=силно реле 
 

Стъпка в БК от открилия е силния вариант 
2♦-2БК-3♣=6+М по-добра ръка;3♦/♥= тр. 

2♦-(х)-пас=кари;хх=кажи сиМ; 
2♥/♠=нат;3♥=пас/кор;3♠=пок в♥  

2♥ x 5  5+5+ММ, подоткриваща, в 
трета без зона може 4+4+ 

2♠=нат.,НФ; 2БК=реле, къде е сека?; 3♣/♦=нат, 
МФ; 3БК/4♥/♠= за игра 

 2♥-(х) все едно я няма контрата, 
запазват се схемите 

2♠ х 0  2♠=5+5+ мм, подоткриваща 2БК=реле, къде е сека?; 3♣/♦= нат.,НФ;  
3♥/3♠=натурално, МФ 

  

2БК x 0  6+ трефи, подоткриваща 3♣=за игра; 3♦/♥/♠= нат., Ф и се дава 
отношение върху цвета, ако няма фит – 3БК 

  

3♣ x 0  6+кари, подоткриваща 3♦=за игра; 3♥/♠= нат., Ф и се дава отношение 
върху цвета, ако няма фит – 3БК 

  

3♦ x 0  7+купи, подоткриваща 4♣/♦= кюбид върху купа   

3♥ x  0  7+пики, подоткриваща 4♣/♦= кюбид върху пика; 4♥= за игра   

3♠ x 0  АКQхххх в минор  
 

3БК=за игра; 4♣=за пас/корект; 4♦/♥/♠/5♦=за 
игра; 4БК=БЛ върху минора;5♣=за пас/корект 

  

3БК x 0  АКQхххх в Мажор 4♣/4♦=кюбид; 4♥=за пас/корект; 4♠ =за игра; 
4БК=БЛ върху мажора 

  

4♣/♦ x 0  7+купи/пики без цвят с 2 
бързи взятки от врага 

   

4♥/♠  7  бараж, по-слабо от горното    
  Анонсиране по високи нива 
 Бл: 41/30/25;CUE;SPL;4♣ при одобрен цвят трефа и шлем инт. също е Бл.  
 


