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Baza- Wspólny J�zyk z nast. ustaleniami:
1♦♦♦♦♥♥♥♥♠♠♠♠ otwarcia w strefie 12-17
2♣♣♣♣ Acol, fors do koncówki
2♦♦♦♦ Multi, (blok na starszym)
2♥♥♥♥ dwuklorówka z kierami
2♠♠♠♠ dwuklorówka  piki z młodszym
2ba oba młodsze
3* słabe przed, konstruktywne po partii
3ba pełny młodszy bez doj�cia
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strefa szlemowa, licytacja w obronie wg Lambdy, i inne wej�cia opisane na ko�cu
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1.otwarcia:  sila sklad
PAS 13 dowolny  
1♣ - 8-12 zrownowaz., dop. słaba 5
1♦- 0-7 dowolny
1♥ - 8-12 dwukolor min 5-4, ♥+♣ lub ♦+♠

lub trojkolorowka
1♠ 8-12 dwukolor min 5-4, ♠+♣ lub ♦+♥
1ba 8-12 dwukolor min 5-4, ♦+♣ lub ♥+♠
2♣♦♥♠ 8-12 jednokolor. 5+
2ba 8-12 dwukolor 5+5+ starsze lub mlodsze

2.sekwencje podstawowe

PAS- 1♣ 7-11 jak otwarcie 1♣ lub
12- dowolny

1♦ 0-6
1♥ i wy�ej 7-11 jak otwarcia

PAS- 1♣
1♦ 13-16 jak otwarcie 1♣ lub

17- dowolny
1♥ i wy�ej 13-16 jak otwarcia

PAS- 1♣
1♦- 1♥ 12- dowolny

1♠ i wyzej 7-11 naturalne w równym składzie

PAS- 1♣
1♦- 1♥
1♠- 17- dowolny
1ba i wy�ej 13-16 naturalne w równym składzie

sekwencja silna - nast kolor, z wylaczeniem BA (relay).

1♣♣♣♣- 1♦ 15- przejscie (relay)
1♥♠ niefors, 3+. Powtórzenie koloru inwituje
1ba        niefors
2♣♦♥♠ bilansowe
2ba inwit

1k- 1♥♠                 do 20 niefors, 3+
1ba –����������♣����������23+    dowolny, lub

do 16 5+ ♣
2♣♦ 17-22 5+
2♥♠ 17-22 5+
2ba 20-22 równy - dalej texasy, stayman

1♦♦♦♦- 1ba (do17 na 5+treflach lub Acol)
2♣- 2ba (Acol) dalej texasy, Baron

1♥♥♥♥- 1♠
1ba trojkolor



1♥- 1♠
1ba 2♣-> realey pokazanie singla: 2♦-2ba=" texasem „min;   3♣-3♠  =" texasem „max

tzn:2♦=singlet♥ ,2♥=sing♠, 2♠=sing♣, 2ba=sing♦ w min
3♣=singlet♦, 3♦=sing♥, 3♥=sing♠, 2♠=sing♣ w max

2♣♣♣♣♦♦♦♦♥♥♥♥♠♠♠♠ - relay
drabinka 5 min

6 min
5 max
6 max

2ba i nowy kolor- inwit, kolor z przeskokiem- forsuje

zasady licytacji przejsciowej po otwarciach
1♥♠,1ba  -  R
kolor bez przeskoku  - 5
kolor z  przeskokiem - 6 w max
2 ba - 5+5+
po odpowiedzi:
podniesienie kol 5 -inwit
zejscie na kol 4 -inwit
zejscie na kol 4 z przesk -fors do konc.
ba - nie forsuje (i nie jest przejsciem)
kolor nie z.pary - forsuje

Strefa szlemowa:
Q-bidy,Blackwood skrócony 5 wart, atutowa

W obronie:
po otw przeciwnika: 1♣♣♣♣:
ktr - 4+♥♥♥♥ (8-16) lub objasniajaca
1♦♦♦♦ -  4+♠♠♠♠ (8-16), (lub 4♥♥♥♥ i 4♠♠♠♠)
1♥♥♥♥.... 2ba - jak otwarcia w lambdzie

1♣♦♥- 2 w starszy z przeskokiem - 6-11
1♦♥♠ 1ba 5mł+4st
kolor przeciwnika- dwukolor 5+5+,(po 1♥♠- drugi st.+ mł.; po 1♦ – oba starsze)
1baktr -  po slabym(13+)  i na wygasaj�cej(11-13):– punkty

            2♣ = 5+4+ w starszych
      2♦= na starszym (licyt jak po multi)
      2♥♠= 5+ 4+ st z mł (dowolna konfig)

  po silnym : ktr = dwukolorowa :5+ mł i st4
      2♣ ,2♦= jw
      2♥♠= 5+ ♥♠,  i mł 4

ktr-   po otw wlasnym  negatywna (równie� po 1BA)
po jednokolorowkach- charakter karny (silna propozycja)

po wej�ciach 1 w starszy (w tym 1♣-ktr,1♦) Drury: odp: 2♦=supernegat,  2♥♠= negat

uwaga: po naszym otw naturalnym 1ba i interwencji:
ktr- nie zmienia znaczen wejs�; pas forsuje do rktr (sos); rktr siłowa;
kolorem – ktr wywoławcza. wej�cia na wys 2 nie forsuj�. 2ba - Lebenshol

Po otwarciu 1♥♠- i interwencji  przeciwnika;
Kolor wroga – inwit z fitem ;Ktr – negatywna; wejscia na wys 2 niefors, 3- forsuj�
1♣ 1ba 2♣, oraz 1ba - - 2♣ = na starsze


