Следващите конвенции или уговорки се категоризират като Brown Sticker:
a.

Всяка отваряща обява от 2 трефи до 3 пики, която:
i)

би могла да е слаба (може съгласно уговорка да е направена със сила по-малка от средната) И

ii)

does not promise at least four cards in a known suit.
не обещава поне четири карти в известен цвят.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Обявата винаги показва поне четири в известен цвят, ако е слаба. Ако обявата не
показва известен четири-картов цвят, то тя трябва да показва ръка, която съдържа рига или
повече над средната. (Пояснение: Когато всички слаби значения показват поне четири картов
известен цвят и силните значения показват ръка, която е с рига или повече над средната сила,
това не е Brawn Sticker).
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Слабо отваряне две в минор, показващо слаби две в мажор, със или без силен
вариант, както е описано от СБФ.

b.

Намеса след натурално откриване на първо ниво, която не обещава поне четири карти в известен
цвят.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Натурална намеса с без коз.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: всеки кю-бид, показващ силна ръка.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: скоков кю-бид в известен противников цвят, питащ партньора за безкозов стопер.

c.

Всяка слаба двуцветна обява на второ или трето ниво, която съгласно уговорка може да бъде
направена с три или по-малко карти в един от цветовете.

d.

Системни блъфове.

e.

Нито едно от предшестващите ограничения, отнасящо се към системна защита с/у силни,
изкуствени отваряния или защита с/у Brawn Sticker или HUM конвенции.

КАФЯВО ОТКРИВАНЕ

позиция

зоналност

Списък на вариантите с подробно описание на всеки от тях

Отговори и реанонси на откриващя (без намеса)
С какви ръце отговарящия може да пасува ?

Значения на отговорите и реанонсите

Отговори и реанонси на откриващя (в случай на намеса)
Отговори след контра на противника (вкл. пас, реконтра и предполагаемо продължение)

Отговори след оверкол на противника

Отговори на откриващия в случая когато десния противник даде контра на отговора

Отговори на откриващия в случая когато десния противник направи оверкол

Предлагана защита

Съставил ( име, фамилия, град/клуб, електронен адрес)

КАФЯВА НАМЕСА
На откриване от опонента
Условия за прилагане

с значение на
зоналност

Позиция (до/след пас от партнера/тебе,
пряка/затихваща)

НАМЕСА
Намесата означава (списък на вариантите с подробно описание на всеки от тях)

Отговори и ребиди (партнера на откриващия пасува)
С какви ръце партнера на използвалия кафяв оверкол може да пасува?

Значения на други отговори и възможни продължения

Конкурентно анонсиране
Отговори след контра от опонента (вкл. пас, реконтра и предполагаеми продължения)

Отговори след направени от опонентите назначения

Ребиди на използвалия кафява конвекция след контра от откриващия в затихваща позиция
(1X)-2Y-(P)-P-(DBL)
Ребиди на използвалия кафява конвекция след контра от откриващия на отговор от партнера
Ребиди на използвалия кафява конвекция след направена от откриващия втора обява

Предлагана защита

Съставил (име, фамилия, град/клуб, ел. адрес)

