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Dražební kvíz 

Co budete rebidovat s tímto listem? 

Hrajete přirozený systém, založený na SAYC. 

Rozdání 1 

 

 

 

Máte dostatečně silný list na GF i proti minimální odpovědi partnera (5-6 FB). V systémech typu SAYC (resp. 

2/1) by partner s minimálním listem mohl hlášku 1  pasovat, zatímco hláška 2  je jednoznačný GF s čtyřlistem 

pikovým a minimálně pětilistem trefovým. 

 

Rozdání 2 

 

 

 

 

Máte 19 FB a 4 ztrátové zdvihy. Partner by měl mít minimálně cca 6 FB a minimálně jeden ztrátový zdvih by 

vám měl pokrýt. 

 

Rozdání 3 

 

 

 

2  jsou reverz, slibují 16+ FB a rozlohu se čtyřmi srdcemi a pěti a více káry – přesně to, co máte v listě. 

 

Rozdání 4 

 

 

 

 

Máte jistě list s bodovou i rozlohovou rezervou, ale oproti minimu zahajitele nemáte na GF. Dražte přirozeně 

2 , což je hláška slibující 5 srdcí a 4+trefy v rozmezí 11-16(17) FB – partner bude pasovat jen s minimálním 

listem (5-7 FB). 

P.S. Pokud hrajete konvenci Gazzilli, je tento list vhodný na 3  - 14-16 FB, rozloha 5-5. Tato konvence vám 

umožní odlišit minimální, středně silné a velmi silné listy. Váš list jistě patří do druhé kategorie (středně silný). 

Vy Partner 

1  1  

???  

Vy Partner 

1  1  

???  

Vy Partner 

1  1  

???  

Vy Partner 

1  1  

???  

Správná odpověď: 2  

Správná odpověď: 4  

Správná odpověď: 2  

Správná odpověď: 2  
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Rozdání 5 

 

 

 

Hláška 1NT partnera slibuje 6-10 FB (pokud hrajete 2/1 GF, pak může být i silnější a semiforcing nebo dokonce 

forcing na 1 kolo). Dražte 2NT – 18-19 FB, pravidelná rozloha s pikovým pětilistem. Hláška 3NT je obvykle 

rezervována pro listy se zdvihovým potencíálem 7-8 rychlých zdvihů obvykle na uzavřené dlouhé barvě. 

P.S. Hrajete-li Gazzilli, pak by hláška 2NT měla specifický význam, v tom případě máte jasnou hlášku 2  (slabý 

pravidelný list, nebo piky+trefy, nebo 17+ FB), 

 

Rozdání 6 

 

 

 

Máte 8 rychlých zdvihů v listě, partner by vám minimálně jeden zdvih mohl přinést, toto je přesně typ listu 

vhodný na 3NT. 

 

 

Vy Partner 

1  1NT 

???  

Vy Partner 

1  1  

???  

Správná odpověď: 2NT 

Správná odpověď: 3NT 


