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Atklājumi 

1♣/♦ 11 – 21 HCP, 3+ ♣/♦ 
Pēc minora atklājuma pacēlums 2. līmenī forsē, bet 3. līmenī bloķē 

Jauns masts 2. līmenī rāda geima spēku 

Jauns masts 3. līmenī rāda invita (INV) spēku ar patstāvīgu mastu 

1♥/♠ 11 - 21 HCP, 5+ ♥/♠ 
1M – 3M= bloķējošs 

1M- 1NT = naturāli, neforsē 

1M- 2NT = vismaz INV ar fitu (atbildes - 3.līmenī=īsums, 4.līmenī=otrs masts, 

3NT=vienmērīgs, spēks vairāk par minimumu, bet neforsē) 

Jauns masts 3. līmenī rāda INV spēku ar patstāvīgu mastu 

1NT 15 – 17 HCP, vienmērīgs 
2♣ STAYMAN 

2♦ = nav mažora četrinieku 

2♥ = 4k.♥, iespējams arī 4 k.♠ 

2♠ = 4k.♠, nav 4k.♥ 

2♦/♥ transfēri uz mažoru 

2♠ transfērs uz ♣ 

2NT NAT 

3♣ transfērs uz ♦ 

2♣ geims no rokas vai tuvu tam 
2♦=0 – 7 HCP jebkurš sadalījums, pārējās atbildes 8+ HCP, NAT 

2♦/♥/♠ 6+♦/♥/♠, 6 – 10 HCP 

Jauns masts forsē līdz geimam, ja vien šis masts pēc tam netiek atkārtots. 

2NT jautājums par minimumu vai maksimumu, uz kuru atbildēs ar minimumu tiek atkārtots 

masts, bet ar maksimumu tiek solītas vērtības NAT vai 3NT. 

Masta pacēlums 3. līmenī neforsē. 

2NT 20 – 21 HCP, vienmērīgs 
3♣ STAYMAN 

3♦ = nav mažora četrinieku 

3♥ = 4 k.♥, iespējams arī 4♠ 

3♠ = 4 k. ♠ 

3♦/♥ transfēri uz mažoru 

3NT NAT 

3♣/♦/♥/♠ Bloks 7(6)+, 6 – 10 HCP 
Jauns masts forsē, parasti rāda vērtības 

3NT Pilns minors, bez aiztures blakus 
4♣ un 5♣ pie partnera garuma, 4 ♦ = šlema interese, 4♥/♠ = NAT, NF 

4♣/♦ Bloks 8(7)+, 6 – 10 HCP 

4♥/♠ = NAT, NF, cits jauns masts forsē, parasti CUE 
 

 

 

 

 



KOPĒJIE PRINCIPI 
- Jauns masts no atbildētāja forsē uz riņķi 

- Atbilde 2. līmenī forsē geimu, ja vien pēc tam masts netiek atkārtots vai solīts 2NT 

- 4.masts forsē geimu 

- Uz jebkuru oponentu atklājumu līdz 4♥ ieskaitot, DBL ir izsaucoša = 12 – 15 parasti ar 

vismaz 3 kārtīm citos mastos vai 16 + HCP, kas neatbilst iegājienam 1NT (skatīt sadaļu 

„Iegājieni”). 

Divpusējā solīšana 

- Forsē solījums 1.līmenī, 3.līmenī, pretinieka masts, masts ar lēcienu un negatīvā DBL 

- Negatīvās DBL tiek spēlētas uz visiem pretinieka iegājieniem līdz 3♠ ieskaitot, izņemot 1NT 

un 2NT. 

Vists 

- Gājieni tieši, t.i., no figūrām ar vecāko, no 3 un vairāk mazajām kārtīm ar otro vai ceturto 

no augšas, no divām mazām kārtīm – ar vecāko. 

- Signāli apgriezti, t.i., pamudina ar mazu kārti un noliedz ar lielu, pāra skaitu rāda, nometot 

mazo un pēc tam lielo. 

- Ja nav kārtis gājiena mastā, tad mazas kārts nometiens signalizē vērtības šajā mastā, bet 

lielas kārts nometiens vērtību neesamību šeit. 

Šlema solīšana 

- CUE = visi pēc kārtas, bet 5. līmenī tikai 1.klases 

- Dubultleciens jaunā mastā ir splinteris (vismaz labs 4kāršu fits ar īsumu solītajā mastā un 

atklājuma spēku) 

- Jautājums par dūžiem 4NT (RKCB 1430, trumpes K arī tiek skaitīts kā dūzis) 

Atbildes: 

- 5♣ 1 vai 4 dūži 

- 5♦ 3 vai 0 dūži 

- 5♥ 2 dūži, nav trumpja dāma 

- 5♠ 2 dūži, ir trumpja dāma 

Iegājieni 

- Solījums mastā = NAT, 8 – 15 HCP 

- 1NT = NAT, 15 – 17 HCP ar aizturi oponentu mastā 

- Divmastu iegājieni (MICHAEL’S): 

o Uz minora atklājumu:  

 2m = mažori 

 2NT = 5♥ un 5 otrā minorā 

 3♣ = 5♠ un 5 otrā minorā 

o Uz mažora atklājumu:  

 2 mažorā = 5 otrā mažorā un 5 minorā 

 2NT = 5 - 5 minoros 

- Iegājieni uz 1NT (DONT): 

o DBL = vienmasta roka; 

o solījumi 2. līmenī no 5-4: 2♣= ♣ un cits masts, 2♦=♦ un mažors 2♥= abi mažori 

  


