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PRIMI SSO wersja 1.20
28.04.2004( nowsze zmiany naniesiono kolorem zielonym)
Otwarcia: (na wysokości 1 są słabe i sztuczne!, pozostałe jak w WJ lub NAT/SAYC/... zależnie od pary)
siła
znaczenie odpowiedzi w zależności od rodzaju otwarcia,
otwarcie
dalsza lic
odp
oraz siły i składu własnego
Bez interwencji Op1 licytacja jak po klasycznym NT, Otwierający uwzględnia ew
podlimitowość wszelkich odpowiedzi i daje rebidy stonowane
Po interwencji Op1 X, licytacja wedle schematu Kokisha
1NT
pas – trójznaczny forsing do XX (8+ do gry karna, 5♣+/4♥♠ lub 5♦+/4♥♠,
oznacza
5♥♠ i 4♣/3♦,
12-15 PC 0+ XX - forsing do 2♣ (monokolor lub 4441 z 1♣), dalej nat
skład
2♣ - 4♣+/4♦+,
nat
zrównoważ.
2♦ - 4♦+/4♥+
2♥ - 4♥+/4♠+
2♠ - 5+♠
2nt- 5+/5+ GF
negat 1♣ (lub PAS po odzywce Opp) , (analogia do 1♣-1♦ (polish ♣))
PASS
oznacza
0-7 po rebidzie 1nt 16+, - jak po klasycznym otwarciu 1NT, rebid 2NT, 19+GF
.
0-7 PC.
inne rebidy kolor własny,
lub
1♦/♥ (lub kontra na otwarcie Opozycji) kolor 4♥/♠+ transferem
.
13-17 PC 8-10 1♠, układ 4333 ew. 4432, 5431, 5422 bez starszej 4, może być 5♣+
.
dobra 5+
.
10- 2♣/ 2♦/2♥ kolor 5♦+, 4♥/♠+ transferem
lub
12 2♠, układ 4333 bez starszej 4 ,
.
16+ PC
1NT - pytanie o skład, siła 13+, odpowiedzi jak po klasycznym NT,
n, F
skład
13+
Otwarcie powyżej 2nt - dobry kolor 6+ siła 13+ naturalnie, acz ostrożnie,
n, F
dowolny,
1♣,1♦,1♥,1♠:
- PAS , dalej naturalnie, także po licytacji OP1 -1♣, Partner - kontra , ? Na
oznaczają 8wejście decydujemy się wyjątkowo (mając układ poza kolorem Opozycji) 0-7
nat
12 pc i
PAS nie zmyli partnera odezwanie może mocno. (XX pełnić może rolę SOS
krótkość ! 0-2
ale ostrożnie , zgodnie z zasadą transferów drabinkowych oznaczać może 5♣)
w kolorze
1♦/♥ kolor 4♥/♠+ transferem (a po interwencji Op odpowiadamy
licytowanym
nat
szczebelkowo uwzględniając X, XX, OMIJAJĄC 1NT i X na 1NT)
1♣ może 8-12 Wszystkie odpowiedzi pokazują kolory 4+/5+ transferem (ex.
TF
oznaczać
1♦ - 4+♥,2♥=5+♠,2♣=5+♦ ...) dalej naturalnie, wszystkie rebidy nieforsująco
również skład
1♠=1NT, układ 4333 ew 4432, 5431, 5422 bez starszej 4 może być 5 trefl+jw. nat
8-12 pc bez
1NT lub kontra na 1NT Opozycji relay (pytanie o skład)
krótkości
Otwierający pokazuje
(otwierał 1 ♣♦♥♠)
czyli układ
- 2♣ brak 5, słaby 8-9 (brzydkie 10 w złych założeniach) (nie ma 5 ----)
4333
- 2♦ 5 najniższa (z kolorów poza krótkością)
(oznacza 5 ♦♣♣♣)
- 2♥ 5 średnia
(oznacza 5 ♥♥♦♦)
(oznacza 5 ♠♠♠♥)
13+ - 2♠ 5 najwyższa
.
- 2nt nie ma 5 silny 11-12 (ew _ładne_ 10 w dobrych założeniach)
Po interwencji Opozycji (kontrą lub kolorem na wysokości 2):pas,
kontra/rekontra, i dalej szczebelkami.
Dalsza licytacja naturalnie
(ex. 1♣-pas-1NT-pas-2♦ = 5+♦ ..., ex. 1♣-pas-1NT-dbl - rdbl = 5+♦
(ex. 1♣-dbl-1NT-2♣-dbl = 5+♦ ... ex. 1♣-pas-1NT-pas - 2NT =11-12PC 4432 lub-4441 !!

16+ 2NT odpowiedzi jak po zwykłym NT, z uwzgl. transferów i Staymana.
n, GF
n, nat - kontynuacja licytacji naturalna, GF - game forced - licytacja sforsowana do gry końcowej,
TF - transfer forced - licytacja sforsowana do przyjęcia transferu,
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