SQOT

Zpracoval Vladimír Nulíček
podle materiálů z několika webových zdrojů
SQOT (někdy SQUOT) je zkratka pro Suit Quality Overcall Test – test kvality barvy vhodné pro přelicitování.
SQOT spočtete tak, že k počtu karet v barvě (minimálně ale 5 karet) připočtete počet honérů
(AKQJ10), ale J a 10 se počítá pouze tehdy, pokud je v barvě alespoň jedna vyšší karta.
SQOT count pak udává (přibližně) počet zdvihů, o kolik byste měli usilovat v soutěžní dražbě.

Příklady:
A8753
A97432. KQ764. A10852. AQ753
AKQ84 AQ9652

SQOT = 6
SQOT = 7
SQOT = 8

KJ10832

SQOT = 9

taková barva vás neopravňuje k přelicitování
můžete přelicitovat na prvním stupni
můžete přelicitovat resp. blokovat
na druhém stupni
můžete blokovat na třetím stupni, ale jen
v první hře (ve druhé byste měl mít sedmilist)

Neberte ale SQOT jako jediné „zlaté“ pravidlo, vždy je nutno brát samozřejmě v úvahu celkovou bodovou sílu listu – SQOT používejte spíše, když jste na vážkách ohledně toho, zda zasáhnout resp. blokovat nebo nikoliv. Samozřejmě je také důležité, jaký je stav manší – v první manši můžete být agresívnější, ve druhé spíše konzervativnější.
Pro zásah na prvním stupni byste měli mít 5+list a cca 8-15 FB – máte-li minimum tohoto intervalu 810 FB, použijte SQOT.
Pro zásah na druhém stupni byste měli mít spíše 6+list a 10-15 FB, máte-li pouze pětilist, pak byste
měli mít primérku. Máte-li šestilist a minimum (10-11 FB), použijte SQOT.
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SQOT vám může pomoci i v přímé dražbě, např. po dražbě:
partner
1
2
List A

vy
1
???
List B

List A: máte SQ = 6+4=10, tj. prosaďte srdcovou barvu – dražte 4
List B: máte SQ = 6+3=9, tj. dražte pouze 3 , tj. silná hláška, ale vaše srdcová barva není dostatečně
kvalitní

Zajímavý materiál ohledně soutěžní dražby je zde.
Přečtěte si tento materiál a zkuste si následně tento kvíz.
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