Licitacijski sistem "INDIVIDUALEC 21"
INDIVIDUALEC je licitacijski sistem, ki je predpisan na državnem individualnem prvenstvu v bridžu, "verzijo 21" je po
poprejšnji verziji (Marjana Zadela in Branislava Protege) priredil Ljubomir Kostrevc.

I. ODPRTJA sistema: – 5+ kartna MAJORSKA barva in 3+ kartna minorska barva,
– močni brezadut 1NT (in 2NT),
– močni 2♣ in šibki 2♦♥♠ (weak two).
A) BREZADUTNA odprtja 1NT, 2NT in 3NT
1NT zahteva
15 do 17 točk in uravnotežen list, a dopušča (toda ne priporoča) enojec A oz. K.
2NT zahteva
20 do 22 točk in uravnotežen list, a dopušča (toda ne priporoča) enojec A oz. K.
Odprtji 1NT in 2NT dopuščata 5-kartna ♥ oziroma ♠ (v listih 5332).
3NT je gambling odprtje z najmanj 7-kartno (AKQxxxx) minorsko barvo z največ damo pri strani.

ti

B) BARVNA odprtja na prvi stopnji (na 1./2. mestu obvezno PRAVILO 19)
Z napovedmi 1♠, 1♥, 1♦, 1♣ se odprejo lis z močjo 12-21 točk, ki ne ustrezajo odprtju 1NT. Licitacija se odpre z
najdaljšo barvo, kadar je ta najmanj 5-kartna, sicer z daljšim izmed minorjev. Z enako dolgima minorjema se
s 4♦4 ♣odpre z 1♦, s 3♦3 ♣z 1♣ (načelo "Better Minor" ). Odprtja kažejo naslednje minimalne dolžine:
1♥, 1♠
5-kartni [♥,♠],
1♦
4-kartni [♦] (enkrat na 25 odprtij 1♦ se zgodi list 4♠4♥3♦2♣, ki se odpre s 3-kartnim karom),
1♣
3-kartni [♣].
C) MOČNI 2♣ in ŠIBKI 2♦, 2♥, 2♠ (weak two) zahtevajo:
2♣
23+ točk ali list z največ 3½ zgubitnimi kartami,
2♦, 2♥, 2♠ 6-10 točk in 6-kartno barvo (odprtja Weak Two).
D) ZAPORNA odprtja na višjih stopnjah so (ponavadi) pododprtne moči (manj od 12 točk) in zahtevajo:
3♣, 3♦, 3♥, 3♠ 7-kartno barvo.
4♣, 4♦, 4♥, 4♠ 8-kartno barvo.

II. ODGOVORI na 1♠, 1♥, 1♦, 1♣
Na odprtja 1♠, 1♥, 1♦, 1♣ je igralec s 6 točkami OBVEZAN odgovoriti.
– LIMITNE (dokončne) napovedi so DVIGI: 2b, 3b, 4b in 1NT, 2NT, 3NT, z močmi 6-9, 10-12 in 13-15 točk.
– FORSIRNE (gonilne) napovedi BARV (1♥-1♠, 1♥-2♣) zahtevajo moč najmanj: 6 točk na ena, 10 točk na dve.
– PREDNOSTNI red: – Po odprtjih 1♠ in 1♥ najprej DVIGI, potem BREZADUT, nazadnje NOVA barva. Nova barva
načeloma zanika podporo, a je lahko tudi uvod v odloženi dvig z najmanj manšno močjo.
– Po odprtjih 1♣ in 1♦ najprej NOVA barva, potem BREZADUT, nazadnje (izsiljeno) DVIGI.
A) ODGOVORI na 1♠ in 1♥:
Po odprtju 1♠
Po odprtju 1♥
1♠ – 2♠
1♥ – 2♥
– 3♠
– 3♥
– 4♠
– 4♥
– 1NT
– 2NT
– 3NT
– 2♣, 2♦, 2♥1)
– 3♣, 3♦, 3♥
– 4♣, 4♦, 4♥
– 4NT

– 1NT
– 2NT
– 3NT
– 1♠
– 2♣, 2♦
– 2♠, 3♣, 3♦
– 3♠, 4♣, 4♦
– 4NT

Opis odgovora
6-9 (do 10) točk, 3+ kartna podpora
10-12 točk, 3+ kartna podpora, vabilo
13-15 točk, 3+ kartna podpora, zapik (sign off); dvigi v 4M so lahko tudi
zaporne napovedi (z močjo do 9 točk in 5+ kartno podporo)
6-9 (do 10) točk, ne nujno uravnotežen list
11-12 točk, uravnotežen list s praviloma 2-kartno podporo
13-15 točk in strogo uravnotežen list (praviloma 4333)
6+ točk, 4+ kartna, ena v novi barvi
10+ točk, 4+ kartna, dve v novi barvi; 1♠–2♥ 1)zahteva 5+ kartno ♥ barvo 16+
točk, 5+ kartna, skok v novo barvo, FM (forsira manšo)
11/12+ točk, 4+podpora, dvoskok v splinter (enojec, praznino), FM
je RKCB (1430)

B) ODGOVORI na 1♣ in 1♦:
Po odprtju 1♣
Po odprtju 1♦
1♣ – 2♣
1♦ – 2♦
– 3♣
– 3♦
– 4♣
– 4♦
– 1NT
– 1NT
– 2NT
– 2NT
– 3NT
– 3NT
– 1♦, 1♥, 1♠
– 1♥, 1♠
– 2♣
– 2♦, 2♥, 2♠
– 2♥, 2♠, 3♣
– 3♦, 3♥, 3♠
– 3♥, 3♠, (4♣)
– 4♥, 4♠
– 4♥, 4♠
– 4NT
– 4NT

Opis odgovora
6-9 (do 10) točk, 4+ kartna podpora
10-12 točk, 4+ kartna podpora, vabilo
formalno 13-15 točk, toda koristneje uporabljen kot RKCB
6-9(10) točk (po možnosti 8-10 po 1♣), uravnotežen list brez 4+kartnih ♥♠
11-12 točk, uravnotežen list brez 4+kartnih ♥♠, vabilo
13-15 točk, uravnotežen list brez 4+kartnih ♥♠, zapik
6+ točk, 4+ kartna, ena v novi barvi
10+ točk, 4+ kartna, dve v novi barvi
16+ točk, 5+ kart, skok v novo barvo, FM
11/12+ točk, 4+ kartna podpora, splinter (kaže "slabost" za NT igro)
6+ kartna barva, zapik
je RKCB (1430)

III. ODGOVORI na 1NT
Po odprtju 1NT so vse napovedi razen vabila 2NT in manš (3NT, 4♠, 5♣, 5♦) forsirne.
1NT – 2♣
je Stayman, vprašanje po 4-kartnih majorjih, obljublja najmanj enega 4-kartnega M
– 2♦, 2♥, 2♠
so transferji, ki zahtevajo napovedi 2♥, 2♠, 3♣; odgovor 3♣ lahko partner popravi v 3♦
– 2NT
je vabilo v 3NT z 8-9 točkami, odpiratelj vabilo sprejme samo s 17 točkami
– 3NT
je zaključna napoved z močjo od 9 do 15 točk
– 4NT
je vabilo v 6NT z uravnoteženim listom s 16 točkami, odpiratelj vabilo sprejme s 17 točkami
– 3♣, 3♦, 3♥, 3♠ skoki kažejo slemni interes, z okrog 16 točkami in močno dobro barvo
– 4♦, 4♥
sta Texas (transferja), ki zahtevata napovedi 4♥, 4♠ (praviloma zaključne)
– 4♣
je Gerber, vprašanje po številu asov; odgovori kažejo po vrsti 0 (ali 4), 1, 2, 3 ase
– 4♠, 5♣, 5♦
so zaključne napovedi z dolgo barvo

IV. ODGOVORI na 2NT
2NT – 3♣
– 3♦, 3♥
– 3♠
– 3NT, 4♠, 4♥
– 4♣, 4♦
– 4NT
– 5NT

je Stayman, vprašanje po 4(+) kartnih majorjih
sta transferja v napovedi 3♥, 3♠ (edine napovedi pod manšo po odprtju 2NT)
kaže slemni interes z najmanj 45 v minorjih; odgovori se 4-kartni minor, brez njega 3NT
so zaključne napovedi
kaže slemni interes s križevo oziroma karovo barvo
je Blackwood, vprašanje po številu asov; odgovori kažejo po vrsti 0 (ali 4), 1, 2, 3 ase
vabilo v 6NT

V. ODGOVORI na 2♣
2♣ – 2♦
– 2♥, 2♠, 3♣, 3♦
– 2NT
– 3♥, 3♠
– 3NT

0-7 točk, negativen odgovor, vsi drugi odgovori na 2♣ so FM
8+ točk, 5+ kartna barva
8-9 točk, list brez 5-kartne barve (lahko tudi 4441)
6+ kartna barva z dvema visokima figurama (AK, AQ, KQ)
10-11 točk, načeloma uravnotežen list

VI. ODGOVORI na weak two 2♠, 2♥, 2♦
2♦♥♠ – 2♥, 2♠, 3♣, 3♦, 3♥, (kot nove barve) forsirajo licitacijo za 1 krog
– 3♦♥♠ (kot dvigi) so vabila v manšo
– 2NT
je relej (umetna forsirna napoved), ki sprašuje po moči odprtja. Odpiratelj odgovori:
– šibek ponovi barvo odprtja, – močan napove barvo s figuro/figurami
je RKCB (1430)
– 4NT
– manše (vse) so zaključne napovedi

VII. ODGOVORI na 3♠, 3♥, 3♦, 3♣ in 4♠, 4♥, 4♦, 4♣
3♣♦♥♠ – 3bnova
– manše (vse)
– 4♦♣
– 4NT

forsira za 1 krog
so zaključne napovedi
vabila v manšo
je RKCB (1430)

4♣♦♥♠ – manše (vse) so zaključne napovedi
– 4NT
je RKCB (1430)

VIII. NADKLICI (overcalls) nasprotnikovih odprtij
1) Na odprtja 1♠, 1♥, 1♦, 1♣:
a) nova barva na ena (1♥-1♠)
8+ točk in 5+ kartna barva
b) nova barva na dve (1♥-2♣)
11+ točk (odprtna moč) in 5+ kartna barva
c) 1NT
15-18 točk in uravnotežen list z zadržkom
d) nova barva s skokom
6+ kartna barva, zaporna napoved
e) nasprotnikova barva (1♥-2♥) je Michaels Cue Bid s 55 v drugem majorju in enem od minorjev
f)
s skokom (1♥-3♥) je vprašanje po zadržku, poskus igranja 3NT
g) 2NT
je unusual notrump s 55 v dveh najnižjih barvah (izvzemši odprtno)
h) kontra
je informativna," licitacijska"
2) Na nasprotnikovo odprtje 1NT kažejo:
a) 2♣
je umetna napoved s (ponavadi) najmanj 45 v majorskih barvah
b) 2NT
je umetna napoved s (ponavadi) najmanj 55 v minorski barvah
c) kontra
je (praviloma) kazenska, kaže najmanj moč nasprotnikovega odprtja
d) druge barve
11+ točk (odprtna moč) in 5+ kartna barva
3) Na nasprotnikova odprtja 2♠, 2♥, 2♦ weak two:
a) kontra
je informativna
b) nova barva
11+ točk (odprtna moč) in 5+ kartna barva
c) 2NT
15-18 točk in uravnotežen list z zadržkom
d) nasprotnikova barva
je vprašanje po zadržku, poskus igranja 3NT
e) manše (vse)
so zaključne napovedi
4) Na nasprotnikova 3b zaporna odprtja:
a) kontra
je informativna
b) nova barva
11+ točk (odprtna moč) in 5+ kartna barva
c) manše (vse)
so zaključne napovedi
5) Na nasprotnikova 4b zaporna odprtja:
a) kontra
je kazenska
b) 4NT
nadomešča informativno kontro z dvobarvnim (55) listom
c) manše (vse)
so zaključne napovedi

IX. SIGNALIZIRANJE v obrambni igri
Visoka karta kaže interes, nizka karta neinteres za odigrano barvo.

X. ATAKA - prvoodigrana karta obrambe
1.) Iz dolgih barv se igra četrta karta po moči, po "pravilu 11", AQ753; iz treh kart tretja Q75.
2.) Iz figurnih sekvenc se igra (naj)višja figura sekvence, KQ73, KJ104.
3.) Iz dvojcev se igra višja karta, K3, 74.
4.) Iz treh nizkih kart se igra proti NT igri najvišja, 864, proti adutni igri srednja karta, 864.

XI. DOVOLJENE KONVENCIJE
– Po odprtjih 1♣♦♥♠:
Splinter, Blackwood in RKCB (1430)
– Po odprtju 1NT:
Stayman, trije transferji, Texas, Blackwood in RKCB (1430)
– Po odprtju 2NT :
Stayman, dva transferja, Blackwood in RKCB (1430)
– Po odprtju weak two: relej 2NT (vprašanje po moči)
– Na nasprotna odprtja 1♣♦♥♠: 2NT in Michaels Cue Bid (z dvobarvnimi listi)
– Na nasprotno odprtje 1NT:
2♣ Landy (z majorjema 45), 2NT (z minorjema 55)

