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Sveiks, bridžist! Tavās rokās ir otrā bridža brošūra, kas ir veltīta solīšanai. 
Solīšana tiek uzskatīta par grūtāko bridža daļu, jo solīšanas laikā Tu redzi tikai sa-
vas kārtis un Tev ir jāapmainās ar partneri ar informāciju, lai sasniegtu optimālāko 
kontraktu. Lai atvieglotu šo grūto uzdevumu, Tavā rīcībā ir divi mehānismi: kāršu 
vērtēšana un solīšanas sistēma.

Kāršu vērtēšana balstās uz statistiski izstrādātiem modeļiem jeb balansiem. 
Svarīgi ir saprast savu kāršu uzbrūkošo vai aizsargājošo potenciālu, kā kārtis sader 
ar partnera kārtīm, kurā līmenī un kādā trumpju vai beztrumpju kontraktā Tev ar 
partneri vajag spēlēt.

Solīšanas sistēma ir bridža valoda. Tā kā partneri bridžā nedrīkst viens otram 
stāstīt par savām kārtīm vai sarunāties, tad partneri izmanto solīšanas sistēmas kā 
savstarpēju saziņas līdzekli. Ir izdomātas dažādas solīšanas sistēmas, kas palīdz 
partneriem apmainīties ar informāciju. Katrā sadalījumā pēc katras jaunas informā-
cijas (partnera vai pretinieka izdarīta solījuma), Tev ir jāvērtē un jāpārvērtē savas 
kārtis. Svarīgākais ir maksimāli ātri saprast līmeni un denomināciju (trumpju vai 
beztrumpju kontraktu), kuru spēlēt. Dažādas metodes, kas iekļauj kāršu spēku, sa-
dalījumu, kontroles, atbalstu partnerim, mastu un pašu kāršu kvalitāti ir izstrādātas, 
lai sasniegtu mērķi – precīza kontrakta izvēli.

Izlasot šo brošūru Tu iemācīsies solīt. Apgūtās zināšanas palīdzēs biežāk 
nokļūt pareizos kontraktos un vairos Tavu sapratni ar partneri. 

Lai veicas!

ISBN 978-9984-49-467-8
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Pēc pirmās brošūras izlasīšanas, Tu esi sācis spēlēt. Dažos sadalījumos Tu esi 
izspēlējis labāko trumpja mastu un paņēmis daudz stiķus, citos Tu esi saputrojies 
un nonācis nepareizos kontraktos. Tas ir normāli, jo pat pieredzējuši spēlētāji laiku 
pa laikam kļūdās un nosola vairāk kā var vinnēt vai nosola nepareizo mastu. Tagad 
mēģināsim iemācīties metodes, kas palīdzēs pēc iespējas precīzāk noteikt kurā 
līmenī Tev kopā ar partneri jāspēlē maksimālo plusu iegūšanai.

Figūru vērtēšana punktos Tev vairs nav sveša: pirmajā brošūrā apskatījām Miltona 
Vorka izstrādāto formulu punktu piešķiršanai solīšanas laikā – dūzis tiek vērtēts ar 
4 figūrpunktiem, kungs – ar 3 figūrpunktiem, dāma – ar 2 figūrpunktiem un kalps 
ar 1 figūrpunktu. Tāpat pirmajā brošūrā saskāries ar tabulu, kas Tev palīdz noteikt 
orientējošu stiķu skaitu pie Taviem un partnera figūrpunktiem:

Līmenis
Nepieciešamie FP*

Trumpju spēlē Beztrumpju spēlē
1 (jāņem 7 stiķi) 15-18 19-22
2 (jāņem 8 stiķi) 18-21 22-25
3 (jāņem 9 stiķi) 21-24 25-28

4 (jāņem 10 stiķi) 24-27 28-30
5 (jāņem 11 stiķi) 27-30 30-32
6 (jāņem 12 stiķi) 30-33 33-36
7 (jāņem 13 stiķi) 33+ 37+

* orientējošais punktu skaits. Trumpju spēlē ir svarīgi, lai partneriem būtu vismaz 
astoņi trumpji.

Tagad apskatīsim kāpēc ir izdomāta figūrpunktu lietošana, kā arī kā vērtēt pārējās 
kārtis.

Stiķu ņemšana.

Atkārtosim galvenos stiķu ņemšanas veidus, kurus apguvi pirmajā brošūrā:
1) Spēlēt vecāku kārti stiķī nekā citas kārtis;
2) Atstrādāt mazās kārtis garajos mastos;
3) Nosist ar trumpi pretinieka vecāku kārti;
4) Spēlēt uz to, ka pretinieka kārtis atrodas konkrētā vietā.

Pamatojoties uz šiem stiķu ņemšanas veidiem, ir saprotams, ka stiķus ņem ne 
tikai kārtis, kurām ir figūrpunkti – kā solīšanas laikā novērtēt, cik stiķus Jūs ar 
partneri varat paņemt ar mazajām kārtīm?

Stiķi uz bildēm (figūrpunktiem).

Stiķi uz bildēm ir stiķi, kurus Tu vari paņemt, kad tiek izspēlēti pirmie trīs stiķi vienā 
mastā. Ja Tev vienā mastā ir AKQ2, tad Tu vari paņemt 3 stiķus uz bildēm (un, 
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iespējams, ceturto stiķi uz divnieku). Ja Tev mastā ir AQ2, tad Tu vari paņemt 1,5 
stiķus, jo ja kungs būs pirms dāmas, tad veicot impasu, Tu paņemsi 2 stiķus, ja 
kungs būs aiz dāmas, tad Tu paņemsi vienu stiķi. Vidēji Tu paņemsi 1,5 stiķi (stiķi 
uz bildēm tiek noteikti tikai Tavai rokai). Citas kombinācijas un stiķu skaits, pieņe-
mot, ka partnerim šajā mastā ir trīs mazas kārtis un Tu vari vairākas reizes iet ar 
partnera mazajām kārtīm pret savām kārtīm:

Komb. Stiķi Komb. Stiķi Komb. Stiķi Komb. Stiķi

3 1,5 1,5 0,75

2,5 1,75 1,5 0,5

2,25 1,25 1 0,375

2 1 1 0,25

2,5 2 0,5 0

2 1,75 1 0

Apskatot tabulu, nonākam pie diviem būtiskiem secinājumiem:
1. Jo vairāk figūru ir mastā, jo vairāk potenciālo stiķu;
2. Kalpi un desmitnieki paši par sevi ir nevērtīgi. Tie kļūst vērtīgi kopā ar vēl 

kādu spēcīgāku figūru vai saderot ar partnera kārtīm.

Savukārt, ja pret mūsu kombināciju partnerim ir figūra, tad kopējais stiķu skaits 
mastā palielinās! Piemēram:
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Mūsu 
kombinācija

Partnera 
kombinācija

Kopējais 
stiķu 
skaits

Mūsu 
kombinācija

Partnera 
kombinācija

Kopējais 
stiķu 
skaits

3 2

2 2

2 1

Tomēr, iemācīties un atcerēties apskatītās kāršu kombinācijas ir gan sarežģīti, gan laik-
ietilpīgi. Pie līdzīga secinājuma nonāca Vorka kungs, piešķirot punktus figūrām: dūzim 
četri punkti, kungam – trīs, dāmai – divi un kalpam viens punkts. Šie punkti nav piešķirti 
nejauši. Pirmkārt, vidēji 3,5 figūrpunkti vajadzīgi, lai paņemtu stiķi, ja partnerim ir trīs ma-
zas kārtis. Taču tikko partnerim ir kaut niecīgākais atbalsts, tad vajag mazāk punktus 
vienam stiķim un vidējais figūrpunktu skaits vienam stiķim ir 3 figūrpunkti. Otrkārt, kopā 
kavā ir 40 figūrpunkti un trīspadsmit stiķi. Tā kā primāri stiķus ņem uz vecākajām kārtīm 
un ja visi masti ir vienmērīgi sadalījušies, tad atkal sanāk, ka vidēji vienam stiķim vajag 
3 figūrpunktus. Treškārt, pieņemot, ka vienam stiķim vajag trīs figūrpunktus, ir daudz 
vieglāk prognozēt kopā ar partneri paņemamo stiķu daudzumu.

Stiķi uz garajiem mastiem.

Tad, kad mastā ir izgājušas visas lielās kārtis, par vecākajām var kļūt masta mazās 
kārtis. Stiķus var ņemt arī divnieki, ja gājiens ir no mūsu rokas un pretiniekam nav 
vairāk kāršu šajā mastā. Pirmajā brošūrā Tu iemācījies atstrādāt garos mastus. Pat 
it kā nevienam nevajadzīgie divnieki un trijnieki var ņemt stiķus, kad ir izspēlētas pā-
rējās kārtis šajā mastā. Tas nozīmē, ka potenciāli ceturtā, piektā, sestā un nākamās 
kārtis vienā mastā var paņemt stiķus, ja ir izspēlētas citas šā masta kārtis. 

Visdrošāk ir vērtēt trumpja masta mazās kārtis. Piemēram, Tev (South) vienā rokā 
ir ♠AKQ42 pret ♠873. Ja šis ir trumpja masts, tad atņemot pretiniekam trumpjus 
(parasti tie ir sadalījusies 3-2), ♠4 un ♠2 kļūst par vecākajām kārtīm, jo trumpji ir 
stiprāki par citu mastu kārtīm! Līdzīgi šī kombinācija beztrumpju kontraktā arī dotu 
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5 stiķus, bet lielākā atšķirība ir tā, ka 
pretiniekam var būt līdzīga kombinācija 
citā mastā un viņš ņems stiķus uz sava 
masta vecākajām un garākajām kārtīm, 
savukārt trumpja kontraktā Tu to neļausi, 
nositot pretinieka vecākās kārtis blakus 
mastos ar mazajiem trumpjiem.

Tātad, ceturtā, piektā, sestā un nāka-
mās kārtis vienā mastā ir ļoti vērtīgas, 
tās ir potenciālie stiķi un tām, līdzīgi kā 
figūrām, tiek piešķirti punkti. Mastam, 
kurā ir četras un vairāk kārtis, tiek pie-
šķirts viens balansa punkts par katru 
kārti sākot no ceturtās. Trumpja mastā par katru kārti sākot no ceturtās kārts pie-
skaitām 2 balansa punktus.

Stiķi uz īsajiem mastiem.

Ar stiķiem uz īsajiem mastiem ir pilnīgi pretēji. Stiķus Tu nevari paņemt, jo Tev ir 
beigušās kārtis šajā mastā. Taču, ja Tu spēlē trumpja kontraktu, un Tev kādā mastā 
nav kāršu, tad Tu vari spēlēt trumpjus, paņemot stiķus šajā mastā (sist ar trump-
jiem, spēlēt uz pārsitieniem).

Apskatīsim piemēru. Gadījumā, ja tiek 
spēlēts beztrumpju vai pīķu kontrakts, 
tad izspēlētājs var paņemt trīs stiķus. 
Savukārt, ja tiek spēlēt ercena kontrakts, 
tad izspēlētājs mazo pīķi var nosist ar 
galda mazo trumpi, palielinot savu stiķu 
skaitu līdz četriem. Katrs sitiens īsāka-
jā trumpju rokā ir papildus stiķis! Tātad 
par katru īsumu, ja ir noteikts trumpju 
masts, pieskaitām balansa punktus. Ja 
mums ir trīs trumpji partnera atbalstam, 
tad par katru mastu, kurā mums ir divas 
kārtis, mēs pieskaitām 1 punktu, par 
mastu, kurā ir viena kārts, pieskaitām 2 
punktus, bet par mastu, kur mums nav 
kāršu, pieskaitām 3 punktus.

Ja mums ir četri vai vairāk trumpji partnera atbalstam, tad par katru mastu, kurā 
mums ir divas kārtis, mēs pieskaitām 1 punktu, par mastu, kurā ir viena kārts, pie-
skaitām 3 punktus, bet par mastu, kur mums nav kāršu, pieskaitām 5 punktus. Šī 
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atšķirība ir saistīta ar divām būtiskām lietām. Pirmkārt, jo vairāk trumpju partnera 
atbalstam, jo vidēji vairāk var izdarīt nositienus. Otrkārt, jo vairāk trumpju ir starp 
partneriem, jo lielāka kontrole pār trumpja mastu un visu sadalījumu.

Varbūtības teorija un galvenie skaitļi bridžā.

Bridžs nav matemātika. Tomēr daudzas lietas bridžā ir saistītas ar skaitīšanu un 
varbūtības teoriju. Pirmkārt, jāatceras, ka ir 4 masti, katrā mastā trīspadsmit kārtis 
un katrā sadalījumā tiek izspēlēti trīspadsmit stiķi. Otrkārt, jāatceras, ka katrā sa-
dalījumā ir 40 figūrpunkti. Treškārt, jāatceras, ka konkrētas kārts atrašanās iespēja 
pie konkrēta spēlētāja, kā arī kāršu skaita sadalījums starp spēlētājiem ir sasitīts ar 
varbūtību teoriju. Vēlreiz apskatīsim piemēru no pirmās brošūras.

Varbūtība, ka ♠K ir West spēlētājam ir 
tik pat liela kā varbūtība, ka tas ir East 
spēlētājam jeb 50%. Līdzīgi var rēķināt 
varbūtības gan citām figūrām, gan 
mastu sadalījumiem. Piemēram, ja 
Tev vienā mastā ir astoņas kārtis, tad 
pretiniekam atlikušās piecas kārtis ir 
sadalījušās 3-2 ar 68% varbūtību, 4-1 ar 
28% varbūtību un 5-0 ar 4% varbūtību. 
Pilnu tabulu Tu vari atrast 3.brošūras 
beigās.

Balansa formulas.

Tagad, kad Tu esi iemācījies piešķirt punktus figūrām, esi apguvis garo un īso mas-
tu priekšrocības, iepazinies ar bridža pamata varbūtībām, ir pienācis laiks noteikt 
orientējošo stiķu skaitu sadalījumā. Lai noteiktu orientējošo stiķu skaitu, izmanto 
balansa formulas beztrumpju kontraktiem un trumpju kontraktiem.

Balansa formula beztrumpju kontraktos.

Balansa formulu beztrumpju kontraktos var izteikt sekojoši:
Orientējošais stiķu skaits = (MBP + PBP) / 3
MBP = mani balansa punkti;
PBP = partnera balansa punkti;
3 = teorijā pieņemtais skaitlis, ka uz vienu stiķi vidēji vajag 3 balansa punktus.

Balansa punkti sastāv no figūrpunktiem + papildus punktiem par garajiem mastiem 
(1 punkts par četrkāršu mastu, 2 punkti par pieckāršu mastu un 3 punkti par 6 kāršu 
mastu).
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Balansa formula trumpju kontraktos.

Orientējošais stiķu skaits = (MBP + PBP) / 3
MBP = mani balansa punkti;
PBP = partnera balansa punkti;
3 = teorijā pieņemtais skaitlis, ka uz vienu stiķi vidēji vajag 3 balansa punktus.

Mani balansa punkti (tie var būt arī partnera balansa punkti, aprēķinot balansu, es 
pieņemu, ka Tev ir garais trumpja masts) sastāv no figūrpunktiem + papildus punk-
tiem par trumpja mastu (2 punkti par katru kārti trumpja mastā virs 4 kārtīm + papil-
duspunkti par garajiem mastiem – 1 punkts par katru kārti blakus mastā virs 4 kārtīm).

Partnera balansa punkti (tie var būt arī mani balansa punkti, aprēķinot balansu, es 
pieņemu, ka partnerim ir atbalsts manam trumpja mastam) sastāv no figūrpunktiem 
+ papildus punktiem par īsajiem mastiem (1 punkts par divkāršu mastu, 2 vai 3 
punkti (atkarībā no trumpju skaita) par vienas kārts mastu un 3 vai 5 punkti (atkarībā 
no trumpju skaita) par mastu bez kārtīm).

Kopējo balansa punktu skaitu dala ar 3 un iegūst kopējo stiķu skaitu. 

Balanss ir orientieris. Tas ir izgudrots ar mērķi nosolīt geimus, kurus ir izredzes izspē-
lēt vismaz 40% gadījumu. Ne vienmēr Tu paņemsi precīzi tik stiķus, cik Tev pienākas 
pēc balansa, jo pretiniekam kārtis var sadalīties nelabvēlīgi, piemēram visi dūži atra-
dīsies aiz Taviem kungiem un dāmas nebūs impasā, bet var sadalīties ar Tev labvēlīgi 
un tad Tu paņemsi vairāk stiķus kā būsi nosolījis. Bet kā un ko solīt? Atbildēt uz šo 
jautājumu palīdzēs solīšanas sistēma.

SolīšanaS SiStēma

Solīšanas sistēma ir bridža valoda. Apņemšanās paņemt noteiktu daudzumu stiķu 
pie noteikta trumpja vai bez trumpjiem ir „juridiski pareiza”, bet pārāk nenoteikta 
un neprecīza. Izmantojot balansa skaitīšanas metodes un solīšanas sistēmu, Tu ar 
partneri daudz precīzāk nonāksi optimālajos kontraktos. Solīšanas sistēmā katram 
solījumam, kuru Tu vai Tavs partneris izdara, ir precīzāka nozīme – kāršu rādīšana 
– nekā tradicionālā stiķu apņemšanās nozīme. Kā tas darbojas?

Kāršu iedalīšana.

Pirmkārt, Tu vari iedalīt visas kārtis divās lielās grupās: „virs vidējām” un „zem vi-
dējām”. Par vidējām kārtīm bridžā tiek dēvētas kārtis, kurās ir viens dūzis, viens 
kungs, viena dāma un viens kalps, pie tam nav pieckāršu vai garāku mastu. So-
līšanas sistēmas balstās uz solīšanas uzsākšanu, ja kārts ir virs „vidējās”, tas ir, 
sākot no 11 FP. Otrkārt, bez figūrpunktiem liela nozīme ir garajiem mastiem, īsa-
jiem mastiem un figūru dislokācijai. Tāpēc, iedalot kārtis, pievērs uzmanību arī šiem  
aspektiem. Treškārt, ir liela atšķirība starp kārtīm ar vienu dūzi, diviem kungiem un 
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vienu dāmu (12 figūrpunkti) un kārtīm ar diviem dūžiem, diviem kungiem, divām 
dāmām un diviem kalpiem (20 figūrpunkti), kurai ir daudz lielāks stiķu ņemšanas 
potenciāls. Tāpēc iedalījums „virs vidējā” un „zem vidējā” ir derīgs, lai izlemtu vai 
Tev uzsākt solīšanu, vai nē. Ņemot vērā lielās atšķirības vienā grupā, visas kārtis var 
sadalīt septiņās apakšgrupās:

Grupa apraksts Piemērs

1.

Ļoti vājas kārtis, 0-5 figūr-
punkti. Ar šīm kārtīm neatklā-
jas, var noderēt par nelielu 
atbalstu partnera kārtīm.

2.

Vājas kārtis, 6-9 figūrpunkti. 
Ar šīm kārtīm neatklājas, var 
noderēt par atbalstu partnera 
kārtīm.

3. 

Vidējas kārtis, 9-11 figūr-
punkti. Šīs kārtis ir gandrīz 
atklājuma robežās, taču tām 
ir kādi mīnusi – vai nu figūras 
īsajos mastos, vai nav laba 
sadalījuma. Parasti ļoti labs 
atbalsts partnera kārtīm.

4.

Atklājuma spēka minimums 
11-14 figūrpunkti. Atklāt solī-
šanu ar atbilstošu solījumu no 
solīšanas sistēmas. Vēlāk ap-
rakstīt kārti kā minimālu.

5. 

Labs atklājums, 15-17 figūr-
punkti. Atklāt solīšanu ar at-
bilstošu solījumu no solīšanas 
sistēmas. Vēlāk aprakstīt kārti 
kā minimālu vai maksimālu, 
atbilstoši sadalījumam un fi-
gūru izvietojumam.

6. 

Ļoti labs atklājums, 18-20 fi-
gūrpunkti. Atklāt solīšanu ar 
atbilstošu solījumu no solīša-
nas sistēmas. Vēlāk aprakstīt 
kārti kā maksimālu.

7. 

Milzu spēks, 21+ figūrpunkti. 
Atklāt solīšanu ar stiprāko 
sistēmas solījumu. Spēlēt vis-
maz geimu.
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Kā redzams tabulā, dažu līmeņu maksimālais punktu skaits sakrīt ar nākošā līmeņa 
minimālo punktu skaitu. Tas nav nejauši, jo figūrpunkti ir tikai orientieris, tas nav 
likums! Ja Tev ir labs sadalījums, piemēram, divi pieckāršu masti un divi kungi un 
viens dūzis garajos mastos, tad šādas kārtis ir vērtīgākas kā četras dāmas un četri 
kalpi sadalījumā 4333. Šādas kārtis Tu vari paaugstināt par līmeni un atklāties, sa-
vukārt, otrās kārtis ir vājākas un ar tām var pirmo reizi nopasēt.

Uz ko tiekties solīšanas laikā?

1) kopā ar partneri atrast savu garāko mastu;
2) ja masts sastāv no 8 vai vairāk kārtīm, izvēlēties to kā savu trumpja mas-

tu. Trumpju spēlē parasti var paņemt vairāk stiķus, jo ar trumpjiem var sist 
mastus, kuru mums nav un trumpji neļauj pretiniekam paņemt stiķus viņu 
garajos mastos;

3) Ja ir pietiekami daudz punktu, tad censties spēlēt geimu. Geims ir apņem-
šanās paņemt tik daudz stiķus, lai vienā sadalījumā būtu vismaz 100 punkti 
par stiķiem. Uz geimu tiekties ir svarīgi, jo par nosolītu un realizētu geimu 
pienākas prēmija.

4) Ja ir daudz punktu un pietiek dūži un citas vecākās kārtis, tad censties spē-
lēt šlemu. Šlems ir apņemšanās paņemt divpadsmit stiķus (mazais šlems) 
vai trīspadsmit stiķus (lielais šlems) pie noteikta trumpja vai bez trumpjiem. 

Ātrais spēles līmeņa noteicējs.

Zemāk noradītā tabula būs Tavs ceļvedis līmeņu noteikšanā:

GRUPa 1.
0-5 FP

2.
6-9 FP

3.
9-11 FP

4.
11-14 FP

5.
15-17 FP

6.
18-20 FP

7.
21+FP

1.
0-5 FP A A A A/D D D/G G

2.
6-9 FP A A A/D D D/G G G/Š

3.
9-11 FP A A/D D D/G G G/Š G/Š

4.
11-14 FP A/D D D/G G G/Š G/Š Š

5.
15-17 FP D D/G G G/Š G/Š Š Š/LŠ

6.
18-20 FP D/G G G/Š G/Š Š Š/LŠ LŠ

7.
21+FP G G/Š G/Š Š Š/LŠ LŠ LŠ
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A – aizsargāties;
D – spēlēt daļējo ierakstu;
G – spēlēt geimu;
Š – spēlēt šlemu;
LŠ – spēlēt lielo šlemu.

Beidzot ir laiks pārbaudīt teoriju praksē un ķerties pie solīšanas sistēmas! Katram 
solījumam, kuru izdari Tu vai Tavs partneris, ir nozīme apņemties paņemt noteiktu 
daudzumu stiķu. Taču bridžisti ir iemācījušies piešķirt solījumiem aprakstošu nozī-
mi, un pašās beigās, kad vienam par otru ir maksimāli daudz zināms un ir saskaitīts 
balanss, tikai tad veikt gala apņemšanos paņemt noteiktu daudzumu stiķu pie no-
teikta trumpja vai bez trumpjiem.

Mēs izmantosim naturāla tipa solīšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka solījumiem pri-
māri būs „naturāla” nozīme – solīsim tās kārtis, kādas ir mūsu rokās. Solot pīķus, 
mums būs mērķis spēlēt kontraktu ar pīķiem trumpjos, jo tas būs mūsu labākais 
masts, solot beztrumpjus, mums būs vienmērīgas kārtis. Taču ar šiem solījumiem 
mēs partnerim nodosim informāciju par savām kārtīm, nevis mūsu mērķi apņemties 
paņemt stiķu skaitu. Tad, kad Tu un Tavs partneris viens par otru zinās maksimāli 
daudz, tad Jūs kopā nolemsiet kāds kontrakts ir optimālais šajā sadalījumā.

atklājumi.

Kā jau iepriekš apskatījām, visas kārtis var iedalīt divas grupās: „virs vidējām” un 
„zem vidējām”. Ar kārtīm, kuras ir „virs vidējām”, Tu vari atklāties.

atklājums Formālā nozīme Kāršu apraksts

1♣ Paņemt septiņus stiķus krustu 
spēlē

11 – 20 figūrpunkti no trīs kārtīm 
krustos, nav 5 ercenu vai 5 pīķu.

1♦ Paņemt septiņus stiķus kāravu 
spēlē

11 – 20 figūrpunkti no trīs kārtīm 
kāravos, nav 5 ercenu vai 5 pīķu.

1♥ Paņemt septiņus stiķus ercenu 
spēlē

11 – 20 figūrpunkti no 5 kārtīm 
ercenos.

1♠ Paņemt septiņus stiķus pīķu 
spēlē

11 – 20 figūrpunkti no 5 kārtīm 
pīķos.

1NT
Paņemt septiņus stiķus 
beztrumpju spēlē

15 – 17 figūrpunkti, vienmērīgs 
sadalījums

2NT
Paņemt astoņus stiķus 
beztrumpju spēlē

21 – 23 figūrpunkti, vienmērīgs 
sadalījums

Minimālais figūrpunktu spēks, lai izdarītu atklājumu, ir 11 figūrpunkti. Gadījumā, ja ir divi 
pieckāršu masti, atklāj vecāko mastu, ja nav pieckāršu mastu, tad pirmo atklāj krustu, ja 
tas ir garāks vai vienāds ar kāravu. Pīķus un ercenus atklāj no 5 kārtīm, jo to vērtība (30 
punkti par stiķi) ir lielāka kā krustiem un kāraviem (20 punkti par stiķi).
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atbildes uz partnera atklājumu.

Lai izdarītu solījumu uz partnera atklājumu, tev nav jābūt kārtij „virs vidējā”. Ātrais 
spēles līmeņa noteicējs parāda, ka pie partnera atklājuma Jums ir iespējama daļēja 
spēle vai geims, ja Tev ir vājas kārtis. 

atbilde Formālā nozīme Kāršu apraksts
Jauns masts 
1.līmenī

Paņemt septiņus stiķus pie 
jaunā masta trumpjos

5+ figūrpunkti no 4 kārtīm 
nosauktajā mastā. Forsē uz riņķi.

Jauns masts 
2.līmenī

Paņemt astoņus stiķus pie 
jaunā masta trumpjos

11 + figūrpunkti no 4 kārtīm 
nosauktajā mastā. Forsē uz riņķi.

Jauns masts 
2.līmenī ar 
lēcienu

Paņemt astoņus stiķus pie 
jaunā masta trumpjos

11 + figūrpunkti no 5 kārtīm 
nosauktajā mastā. Forsē geimu.

1NT Paņemt septiņus stiķus 
beztrumpju spēlē

Solījums pēc balansa. 7-10 
figūrpunkti bez atbalsta partnera 
mastā. Neforsē.

Atbalsts 
partnerim ♣ 
vai ♦ 

Paņemt astoņus stiķus partnera 
nosauktajā mastā

Solījums pēc balansa. 24 balansa 
punkti ar 5 kāršu atbalstu 
partnera mastā. Neforsē.

Atbalsts 
partnerim ♥ 
vai ♠ 

Paņemt astoņus stiķus partnera 
nosauktajā mastā

Solījums pēc balansa. 24 balansa 
punkti ar 3 kāršu atbalstu 
partnera mastā. Neforsē.

Atbalsts 
partnerim ar 
lēcienu

Paņemt deviņus stiķus partnera 
nosauktajā mastā

Solījums pēc balansa. 27 balansa 
punkti ar atbalstu partnera mastā. 
Invitē.

Galvenie uzdevumi, atbildot uz partnera atklājumu:

1) Maksimāli precīzi parādīt spēku un sadalījumu;
2) Parādīt partnerim, kāds ir kopējais sasniedzamais minimālais līmenis (daļē-

jais, geima vai šlema) pēc partnera atklājuma;
3) Sniegt atbalstu partnera mastam vai piedāvāt jaunu mastu.

Šajā tabulā parādās trīs jauni svešvārdi, kurus lieto bridža valodā:
1) Forsē – liek partnerim izdarīt vismaz vēl vienu solījumu (forsē uz riņķi) vai 

liek partnerim solīt vismaz līdz geima sasniegšanai (forsē geimu). Partneris 
nevar pasēt;

2) Neforsē – ierobežo savu kāršu spēku, piedāvā partnerim nesolīt augstāk par 
norādīto līmeni. Partnerim parasti jāpasē;

3) Invitē – ierobežo savu kāršu spēku, bet parāda, ka pie papildus partnera 
vērtībām ir iespējams geims (invitē uz geimu) vai šlems (invitē uz šlemu, 
vienlaicīgi parāda, ka geims tiks spēlēts). Partneris var pasēt.
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tālākā solīšana.

Tad, kad ir izdarīts atklājums un ir sekojusi atbilde, katram no partneriem ir savi 
uzdevumi nākošajā solīšanas riņķī. Atklājējam ir jāparāda spēks un sadalījums, 
savukārt atbildētājam ir jānosaka tālākais solīšanas virziens – kurā mastā vai bez-
trumpjos vajag spēlēt un kurā līmenī – daļējā, geimu vai šlemu līmenī.

atklājēja kāršu precizēšana.

Tā kā atklājoties Tu esi parādījis kārtis „virs vidējā”, taču neesi pateicis tieši kurā 
līmenī tās ietilpst, ir laiks parādīt gan Tavu spēku, gan sadalījumu. Pieņemsim, ka 
partneris ir izdarījis forsējošu solījumu, teiksim 1♠ uz 1♦.

tavs solījums Kāršu apraksts
Sava masta atkārtošana
(1♦-1♠-2♦)

Pagarina mastu, parādot vismaz 5 kārtis, 
ja atklājums bija 1♣ vai 1♦ un 6 kārtis, ja 
atklājums bija 1♥ vai 1♠. 4.grupas spēks (11-
14 FP) vai minimums no 5.grupas (15-17 FP). 
Neforsē!

Beztrumpja solījums
(1♦-1♠-1NT)

Vienmērīgs sadalījums. Nav 4 kāršu atbalsta 
partnera mastam. 4.grupas spēks (11-14 FP). 
Neforsē!

Atbalsts partnerim
(1♦-1♠-2♠)

4 kāršu atbalsts partnera mastam. 4.grupas 
spēks (11-14 FP). Neforsē!

Jauns masts līdz atklājuma 
mastam
(1♦-1♠-2♣)

Naturāli no 4 kārtīm. Nav 4 kāršu atbalsta 
partnera mastam. 4.grupas spēks (11-14 FP). 
Neforsē!

Sava masta atkārtošana ar 
lēcienu
(1♦-1♠-3♦)

Pagarina mastu, parādot vismaz 6 kārtis. 
6.grupas spēks (18-20 FP) vai maksimums no 
5.grupas (15-17 FP). Forsē!

Beztrumpja solījums ar lēcienu
(1♦-1♠-2NT)

Vienmērīgs sadalījums. Nav 4 kāršu atbalsta 
partnera mastam. 6.grupas spēks (18-20 FP).

Atbalsts partnerim ar lēcienu
(1♦-1♠-3♠)

4 kāršu atbalsts partnera mastam. 5.grupas 
spēks (15-17 FP). Invitē!

Jauna masta solījums virs 
atklājuma mastam vai jauna 
masta solījums ar lēcienu
(1♦-1♠-2♥)

Naturāli no 4 kārtīm. Parāda nevienmērīgu 
sadalījumu (vismaz 9 kārtis abos nosauktajos 
mastos), nav 4 kāršu atbalsta partnera 
mastam. 6.grupas spēks (18-20 FP) vai 
maksimums no 5.grupas (15-17 FP). Šādus 
solījumus sauc par „reversiem” un šie solījumi 
forsē!

Atbalsts partnerim ar 
dubultlēcienu
(1♦-1♠-4♠)

4 kāršu atbalsts partnera mastam. 6.grupas 
spēks (18-20 FP).
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Pieņemsim, ka partneris ir izdarījis neforsējošu solījumu, teiksim 1NT uz 1♦.

tavs solījums Kāršu apraksts
Sava masta atkārtošana
(1♦-1NT-2♦)

Pagarina mastu, parādot vismaz 5 kārtis, ja at-
klājums bija 1♣ vai 1♦ un 6 kārtis, ja atklājums 
bija 1♥ vai 1♠. 4.grupas spēks (11-14 FP). Tu 
uzskati, ka labāk ir spēlēt trumpja kontraktu, 
neforsē!

Jauns masts līdz atklājuma mas-
tam
(1♦-1NT -2♣)

Naturāli no 4 kārtīm, vismaz 9 kārtis divos mas-
tos. 4.grupas spēks (11-14 FP). Tu uzskati, ka 
labāk ir spēlēt trumpja kontraktu, neforsē!

Beztrumpja solījums
(1♦-1NT -2NT)

5.grupas spēks (15-17 FP). Invitē! Šinī gadīju-
mā Tev nav vienmērīgas kārtis, jo Tu varēji at-
klāties ar 1NT, kas uzreiz parādītu vienmērīgas 
kārtis ar 5.grupas spēku. Visticamākais, ka Tev 
ir 6 vāji kāravi vai sadalījums 5422 un tāpēc Tu 
neesi atklājies ar 1NT

Sava masta atkārtošana ar lēcie-
nu
(1♦-1NT -3♦)

Pagarina mastu, parādot vismaz 6 kārtis. 6.gru-
pas spēks (18-20 FP) vai maksimums no 5.gru-
pas (15-17 FP). Forsē!

Jauna masta solījums virs atklā-
juma mastam vai jauna masta 
solījums ar lēcienu
(1♦-1NT -2♥)

Naturāli no 4 kārtīm. Parāda nevienmērīgu sa-
dalījumu (vismaz 9 kārtis abos nosauktajos 
mastos. 6.grupas spēks (18-20 FP) vai mak-
simums no 5.grupas (15-17 FP). Šādus solīju-
mus sauc par „reversiem” un šie solījumi forsē!

Ja partneris ir izdarījis solījumu, kas forsē geimu, tad saglabājas tie paši principi – 
masta pagarināšana, ja ir garš masts, atbalsta sniegšana partnerim, jaunu mastu so-
līšana, spēka parādīšana. Svarīgākais ir saprast būtību. Ja partneris Tevi forsē, tad Tu 
nedrīksti pasēt un Tev ir pienākums aprakstīt savas kārtis. Ja Tev ir atbalsts partnera 
mastā, tad soli to! Ja Tev ir divi masti, tad informē partneri par to! Ja Tev ir papildus 
spēks, tad parādi to partnerim, vienlaicīgi liekot viņam solīt. Ja partneris ir ieforsējis 
geimu, tad Jūs spēlēsiet 3NT vai 4♥/♠ vai 5♣/♦ un iespējams šlemu. Ja partneris Tevi 
neforsē, tad katrs solījums, kuru Tu izdari, parāda vai nu papildus spēku, vai papildus 
garumu nosauktajā mastā. Ja partneris Tevi invitē, tad pieņem invitu ar papildus vēr-
tībām (papildus balansa punkti) vai noraidi invitu, ja Tev nav vairāk kā tas, ko Tu esi 
apsolījis. Balansa skaitīšana un ātrais līmeņa noteicējs Tev palīdzēs, neaizmirsti tos! 
Praktiskos piemēros, sākot ar 21.lpp., Tu apgūsi šos principus!

atbildētāja kāršu precizēšana.

Tad, kad partneris ir atklājies un aprakstījis savu sadalījumu un spēku, Tu vari no-
teikt vai ir jāspēlē daļējais līmenis, geims vai šlems. Citreiz Tev vēl nav precīzi zi-
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nāms gala kontrakts un Tev ir nepieciešama papildus informācija. Ir dažādi veidi kā 
informāciju parādīt vai iegūt. Apskatīsim galvenos:

tavs solījums Kāršu apraksts
Pass Vājas kārtis, nav iemesla turpināt solīšanu (pa-

sēt var tikai uz partnera neforsējošiem vai invi-
tējošiem solījumiem!)

Sava masta atkārtošana Pagarina mastu, parādot vismaz 6 kārtis, neforsē!
Partnera pirmā masta atbalstīšana Atbalsts partnera mastam, neforsē!
Partnera otrā masta atbalstīšana Atbalsts partnera otrajam mastam, invitē!
Beztrumpja solījums Solījums pēc balansa, invitē!

Jāatceras būtisks noteikums. Ja ar kādu solījumu ir ieforsēts geims, tad visi izdarītie 
solījumi līdz geima sasniegšanai ir aprakstoši un forsē!

Bloki.

Bieži tiek iedalītas kārtis, kurās ir gari masti, bet nepietiekams spēks, lai izdarītu 
atklājumu. Tu instinktīvi jūti, ka Tev ir potenciāli daudz stiķu savā garākajā mas-
tā, ja tas būs trumpju masts. Šādos gadījumos izmanto bloķējošus atklājumus jeb 
blokus. Šādi atklājumi parāda, ka figūrpunktu spēks ir „zem vidējā”, taču ir garš, 
vismaz sešu kāršu masts ar 7-10 figūrpunktiem (atklājumam 2.līmenī) un vismaz 
septiņu kāršu masts ar 7-10 figūrpunktiem (atklājumam 3 līmenī). Būtisks nosacī-
jums bloku atklājumiem ir spēka koncentrācija garajā mastā. Ja Tev ir figūras bla-
kus mastos un garajā mastā ir 1086432, tad labāk neatklāties ar bloku, jo Tavs stiķu 
ņemšanas potenciāls ir mazs un Tu maldini partneri. Piemēram, ja Tev ir iedalītas 
sekojošas kārtis: ♠75; ♥KQJ876; ♦K53; ♣76, tad Tu zini, ka pie partnera vidējam 
kārtīm Tu paņemsi vismaz astoņus stiķus ercenu spēlē, vienlaicīgi traucējot preti-
niekam solīt, ja viņam ir figūrpunktu pārsvars. 

Konvencijas.

Sistēmā, kuru mēs apgūstam, lielākā daļa atklājumu, atbilžu un tālāko solījumu ir 
„naturāli”, tas ir, Tev vai partnerim ir tas masts, kurš tiek solīts un ir pietiekams spēks 
nosolītā līmeņa izpildei. Taču, tikai „naturāla” solīšana nespēj pilnībā aprakstīt kārtis 
vai uzzināt pietiekami daudz informācijas no partnera. Lai atrisinātu šo problēmu, ir 
izgudrotas daudz un dažādas konvencijas – starp partneriem noteiktas norunas, kas 
parāda specifiskas kārtis vai lūdz partneri parādīt viņa sadalījumu un / vai spēku. 
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Parasti visus solījumus var iedalīt divās lielās grupās:
1) „Naturāli” solījumi – solījumi, kas parāda vērtības šajā mastā, apsolot vismaz 

3 kārtis;
2) „Nenaturāli” solījumi – solījumi, kuru nozīme ir parādīt vērtības citā mastā, 

uzdot jautājumu partnerim vai likt partnerim izdarīt specifisku solījumu. Ne-
apsola noteiktu daudzumu kāršu nosolītajā mastā.

Bridža konvencijas ir nenaturāli solījumi. Par šiem solījumiem ir jābrīdina pretinieki 
un Tev ir sīkāk jāpaskaidro pielietotā konvencija. Tagad apskatīsim populārākās 
konvencijas, to jēgu, aprakstu un pielietojumu.

Ceturtā masta forsings.

Pielietošana mērķis atbildes
Konvencija tiek pielietota, 
kad naturāli ir nosolījis 
trīs masti un atbildētājs 
nosola ceturto mastu, 
piemēram, 1♥-1♠-
2♣-2♦. Šis solījums ir 
„nenaturāls”.

Konvencijas 
mērķis ir ieforsēt 
geimu un 
uzzināt vairāk 
informācijas par 
partnera kārtīm.

Primāri atklājējs rāda atbalstu 
atbildētāja nosolītajam pirmajam 
mastam. Sekundāri rāda attieksmi 
pret ceturto mastu – ja ir aizture 
šajā mastā, tad sola beztrumpes, 
ja nav, tad sola kādu no saviem 
mastiem.

Izeja no reversa.

Pielietošana mērķis atbildes
Konvencija tiek pielietota, 
kad atklājējs ir parādījis 
lielu spēku un nosolīji 
„reversējošu” solījumu 
2.līmenī, piemēram, 1♣-
1♠-2♥.

Konvencijas 
mērķis ir, 
izmantojot 
nenaturālu 
solījumu 2NT, 
parādīt vājas 
kārtis.

Masta atkārtošana – minimāls 
spēks, neforsē;
Solījums 2NT lūdz partneri nosolīt 
3♣, lai parādītu vājas kārtis;
4.masta solījums saglabā „ceturtā 
masta forsinga” nozīmi;
Cits solījums ir naturāls un forsē.

Stayman.

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto izmantojot 
nenaturālu solījumu 2♣ 
pēc partnera atklājuma 
1NT. Solījums ir lūgums 
partnerim parādīt ercena 
vai pīķa četriniekus, ja 
viņam tādi ir.

Atrast astoņkāršu 
♥ vai ♠ pēc 
atklājuma 1NT.

2♦ = nav ♥ vai ♠ četrinieku;
2♥ = ir 4♥, var būt 4♠;
2♠ = ir 4♠, nav 4♥
Pēc atbildēm uz Stayman, jauns 
masts forsē, 2NT un 3 atklājēja 
solījumā invitē uz geimu.
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Jacoby Transfēri.

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto izmantojot 
nenaturālus solījumus 
2♦ un 2♥ pēc partnera 
atklājuma 1NT. Šie 
solījumi parāda 5 vai 
vairāk kārtis nākošā 
vecākā mastā, proti 
2♦ parāda 5 vai vairāk 
ercenus, 2♥ parāda 5 vai 
vairāk pīķus.

Ļaut atklājējam 
būt par 
izspēlētāju un 
kombinē solīšanu 
ar konvenciju 
Stayman

Atklājējs „pieņem” transfēru, 
nosolot 2♥ vai 2♠. Pēc šī solījuma 
atbildētājs precizē savas kārtis. 
Solījumi 2NT un 3♥/♠ invitē uz 
geimu, citi solījumi ir naturāli un 
forsē geimu.

Acol 2♣.

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto kā atklājumu 2♣. 
Atklājums ir nenaturāls 
un sevī ietver vienmērīgas 
kārtis ar 24 vai vairāk FP 
un nevienmērīgas kārtis 
ar 21 vai vairāk FP.

Konvencijas 
mērķis ir parādīt 
ļoti stipras kārtis, 
kas forsē geimu 
neatkarīgi no 
partnera kārtīm.

2♥/♠/3♣/3♦ ir naturāli solījumi, 
5+kārtis ar vismaz 2 figūrām no 
A, K vai Q mastā;
2NT parāda vienmērīgas kārtis no 
9 FP;
2♦ ir „nogaidošs” solījums, kuru 
izdara ar visām pārējām kārtīm.

Šlemu solīšana.

Solot šlemus ir jāpievērš papildus uzmanība, jo drīkst atdot tikai vienu stiķi mazajā 
šlemā un nedrīkst atdot stiķus lielajā šlemā. Bez šlema balansa ir svarīgas divas lietas:

1) Trumpju masta kvalitāte. Šlemos īpaši svarīgi, lai trumpja mastā būtu „ma-
zās” figūras kā dāma, kalps un desmitnieks. Vēlams, lai trumpja mastā part-
neriem būtu vismaz deviņas kārtis;

2) Kontroles visos mastos. Par kontrolēm bridžā sauc dūzi vai nevienu kārti mas-
tā (1.klases kontroles) un kungu vai vienu karti mastā (2.klases kontrole).

Papildus konvencijas, kas palīdz šlemu solīšanā.

Kontroļu solīšana.

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto, kad ir saskaņots 
masts un ieforsēts geims. 
Konvenciju pielieto, kad ir 
pietiekams šlema balanss, 
bet nav pārliecības par 
visu kontroļu esamību

Mērķis ir spēlēt 
šlemus tad, kad 
ir kontroles visos 
mastos!

Solīšana ir „naturālveidīga”, 
tas ir, kontroles tiek radītas pēc 
kārtas, solot solījumu tiek parādīta 
kontrole šajā mastā, izlaižot 
kādu mastu tiek parādīts, ka nav 
kontroles nesolītajā mastā.
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Jautājums par dūžiem (RKCB).

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto kā solījumu 4NT, 
jautājot partnerim cik viņam 
ir dūžu. Saņemot atbildi, 
ar solījumu +1 (kas nav 
saskaņotais masts) tiek 
jautāts par trumpja dāmu 
(ja tā nav parādīta) vai 
kungiem blakus mastos. 

Mērķis ir spēlēt 
šlemus tad, kad 
ir nepieciešamais 
daudzums dūžu!

5♣ = 0 vai 3 dūži;
5♦ = 1 vai 4 dūži;
5♥ = 2 dūži, nav trumpja Q
5♠ = 2 dūži un trumpja Q 

Ja ir saskaņots trumpja masts, tad atbildē par dūžiem ir 5 dūži! Trumpja kungs 
ir tik pat svarīgs kā dūži un viņu iekļauj šajā kategorijā. Spēlējot šlemus ir svarīgs 
trumpja masts un it sevišķi trumpja dāma. Tādēļ atbildēs par dūžiem iekļauj atbildi 
par trumpja dāmu. Jautātājs var pajautāt par trumpja dāmu vai kungiem ar nākamo 
nenaturālo solījumu +1. Svarīgi ir starp pāriem saskaņot šīs norunas!

Splinter.

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto pēc partnera atklājuma, 
izdarot solījumu citā mastā 
ar dubultlēcienu, piemēram, 
solot 4♣ uz partnera atklājumu 
1♥. Konvenciju pielieto arī pēc 
sava atklājuma un partnera 
atbildes, piemēram, 1♦-1♠-4♣

Parādīt vismaz 
4 kāršu atbalstu 
partnera solītajam 
mastam, īsumu (vienu 
vai nevienu kārti) 
nosolītajā mastā un 
ieforsēt geimu

Geima solījums 
saskaņotajā mastā ir 
visvājākais solījums, 
ar labām kārtīm sola 
tuvāko kontroli vai jautā 
par dūžiem.

Pretinieks iejaucas mūsu solīšanā.

Vidēji katrā otrajā sadalījumā pretinieks iejauksies mūsu solīšanā. Arī viņiem ir tiesības 
būt par izspēlētājiem un viņi solīs savus labākos mastus. Bet Tev ir jāturpina skaitīt ba-
lanss un jāpielieto tie paši principi, kurus izmanto vienpusējā solīšanā. Būtiski ir ņemt 
vērā, ka beztrumpju solījumos Tev jābūt aizturei – figūrām – pretinieka mastā, kā arī zūd 
jēga naturāli solīt pretinieka mastu. Pretinieka mastu izmanto kā nenaturālu forsējošu 
solījumu – invitu uz ercena vai pīķa geimu, ja partneris ir solījis ercenus vai pīķus vai kā 
jautājumu partnerim par aizturi pretinieka mastā ar mērķi spēlēt beztrumpju kontraktu.

mēs solām pēc pretinieka atklājuma.

„Iegājieni” vai „pārsolījumi” ir solījumi, kurus izdari Tu vai Tavs partneris pēc 
pretinieka atklājuma. Iegājieniem ir vairākas priekšrocības, pirmkārt, tas traucē 
pretiniekam apmainīties ar informāciju, otrkārt, tas palīdz Jums atrast savu labāko 
mastu vai palīdz partnerim aizsargājoties, it sevišķi izdarot pirmo gājienu. Galvenie 
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faktori, lai izdarītu iegājienu: masta garums un kvalitāte, visu kāršu kopējais spēks, 
zonalitāte un solījuma līmenis. Lai izdarītu iegājienu pirmajā līmenī, ir nepieciešams 
pieckāršu masts un atklājuma spēks, lai izdarītu iegājienu otrajā līmenī ir vajadzīgs 
seškāršu masts vai ļoti labs pieckāršu masts un mazliet vairāk kā atklājuma spēks. 
Solījumi ar lēcienu ir bloķējoši, 1NT iegājiens saglabā atklājuma nozīmi ar piebildi, 
ka ir aizture pretinieka solītajā mastā. Jāņem vērā, ka iegājiens 2♣ ir naturāls – 
parāda vismaz 5 labus krustus, nevis nenaturāls stipru kārti parādošs solījums.

Kontras un rekontras.

Bridža noteikumi nosaka, ka kontra ir solījums, kas nozīmē, ka aizsargs netic, ka 
izspēlētājs realizēs kontraktu, vienlaicīgi divkāršojot stiķu vērtību (kontru var solīt tikai 
uz pretinieka izdarītu nozīmīgu solījumu). Savukārt rekontra nozīmē, ka izspēlētājs 
vai viņa partneris tic, ka realizēs savu kontraktu, vienlaicīgi četrkāršojot stiķu vērtību 
(rekontru var solīt tikai uz pretinieka kontru). Līdzīgi kā ar mastu solījumiem, solīšanas 
sistēmās kontrām un rekontrām ir gan to naturālās – soda – nozīmes, gan nenaturālās 
nozīmes, kas parāda specifiskas kārtis. Apskatīsim izplatītākās kontras un rekontras:

Izsaucošās kontras. Pēc pretinieka atklājuma reti mums ir kārtis, ar kuru varam sodīt 
pretinieku, it sevišķi zemos līmeņos. Tāpēc ir ieviestas izsaucošās kontras, kas parāda 
atklājuma spēku un atbalstu visos pārējos mastos vai arī ļoti stipras kārtis, sākot no 
astoņpadsmit FP. Atbildot uz izsaucošo kontru, tiek pieņemts, ka ir minimums no izsau-
cošās kontras un visi solījumi tiek izdarīti pēc balansa. Ja atbildētājam ir masts, kuru ir 
nosolījis pretinieks, viņš izsaucošo kontru var pārvērst par soda kontru nopasējot. Ja 
atbildētājam pašam ir atklājuma spēks, viņš solīšanu sāk ar pretinieka masta solījumu.

Negatīvās kontras ir līdzīgas izsaucošajām kontram, bet tiek izdarītas pēc partnera 
atklājuma un pretinieka iegājiena vai pēc pretinieka atklājuma, partnera iegājiena 
un otra pretinieka atbalsta solījuma. Negatīvā kontra parāda spēku no 8FP un ne-
nosauktos mastus.

Pastiprinājuma kontras arī ir līdzīgas izsaucošajām kontrām, taču tās sola atklājējs, 
lai parādītu, ka viņam ir lielāks spēks par minimālo apsolīto, tas ir parasti vismaz 
reversa spēks.

Soda kontras tiek solītas, kad izsaucošajām, negatīvajām vai pastiprinājuma kon-
trām zūd jēga. Ir svarīgi partneriem vienoties par kontru nozīmi, bet tiek pieņemts, 
ka kontras NAV SODA. Soda kontras pēc noklusējuma ir situācijās, kad ir bijis blo-
ķējošs atklājums (atklājējs ir precīzi aprakstījis savas kārtis), situācijās, kad ir iefor-
sēts geims, situācijās, kad ir bijusi soda rekontra, soda pass vai cita soda kontra. 

Papildus konvencijas, kuras pielieto divpusējā solīšanā.
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Michaels.

Pielietošana mērķis atbildes
Pielieto pēc pretinieka naturāla atklājuma 
1.līmenī, solot pretinieka mastu 2.līmenī. 
Šāds nenaturāls solījums parāda vismaz 
piecas kārtis divos mastos: ♥ un ♠ pēc 
pretinieka atklājuma 1♣ vai 1♦; ♠ un vēl 
vienā mastā pēc atklājuma 1♥; ♥ un vēl 
vienā mastā pēc atklājuma 1♠. Solījums 
parāda spēku zem atklājuma, 7-10 FP.

Ar vienu 
solījumu 
parādīt divus 
pieckāršu 
mastus.

Solījumi tiek izdarīti 
pēc balansa. Solījums 
2NT tiek pielietots 
kā jautājums, kad 
ir zināms tikai viens 
masts un kā invits uz 
geimu, ja ir zināmi abi 
masti. 

PRaKtiSKi VinGRinĀJUmi 

Tagad, kad Tu esi apguvis teoriju, pārbaudīsim zināšanas praksē.  Nākamajos pie-
mēros Tev tiks dotas dažādas kārtis un dažādas solīšanas sekvences. Seko līdzi, 
domā līdzi un mācies no sadalījumiem! Pārbaudi kā sistēma un konvencijas darbo-
jas vienpusējā un divpusējā solīšanā! Piemēros Tu esi South un Tavas kārtis ir zem 
solījumiem. Tev tiks piedāvāti 4 kāršu varianti:

Novērtēsim katru no tiem:

Pirmās kārtis satur 9 figūrpunktus + 2 balansa punktus par garajiem mastiem. Kār-
tis ir nedaudz „zem vidējā”, bet var būt labs atbalsts partnerim gan trumpju kontrak-
tā, gan beztrumpju kontraktā. 

Otrās kārtis satur 13 figūrpunktus + 3 balansa punktus par garajiem mastiem. Šīs kārtis 
pašas par sevi ir labs atklājums un var būt labas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. 

Trešās kārtis ir visvājākās – tikai 6 figūrpunkti + 2 balansa punkti par garo mastu. 
Bet šīs kārtis satur vienu dūzi un krusta dāma var būt vērtīgs atbalsts partnerim!

Ceturtās kārtis ir visnevienmērīgākās ar 9 figūrpunktiem un papildus 3 balansa 
punktiem par garajiem mastiem. Šīm kārtīm ir viens īss masts – jācer, ka kārtis kļūs 
vērtīgākas kādā trumpju kontraktā.

Un tagad – mācāmies no piemēriem! 
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
1♣ 11-20 FP, 3+ krusti

Vienkārša, naturāla solīšana, vadoties 
pēc balansa principiem

1♦ 5+ FP, 4+ kāravi, forsē uz riņķi
1♥ 11-17 FP, 4♥

2♥ Solījums pēc balansa, 4♥, 
neforsē

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
1♣ 11-20 FP, 3+ krusti
1♠ 5+ FP, 4+ pīķi, forsē uz riņķi Solījums 2♣ būtu pēc balansa
1NT 11-14, vienmērīga kārts, nav 4♠ Solījums 2♥ būtu reverss

3NT Kontrakts

Atbildētājam ir pietiekams spēks, 
lai spēlētu geimu. Tā kā priekš 
3NT vajag mazāk stiķu nekā 5♣ un 
atklājējam ir vienmērīgs sadalījums, 
tad praktiskāk ir spēlēt beztrumpju 
kontraktu. Solījums 2♣ un 3♣ būtu 
pēc balansa.
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
1♦ 11-20 FP, 3+ kāravi
1♥ 5+FP, 4+erceni, forsē uz riņķi

3♠
Konvencija Splinter, īsums 
nosolītajā mastā, 4 kāršu 
atbalsts ercenos, forsē geimu

Ar Splinter atbildētājs vislabāk parāda 
savas kārtis, solījums 2♠ būtu reverss

4♥ kontrakts Atbildētajam nav papildus vērtību

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
2♥ Naturāli, 4♥ un 5+♦, forsē Atklājēja reverss

3♦ Naturāli, saskaņo kāravus
Solījums 2NT parādītu vājas kārtis, 3♦ 
ir naturāls solījums, kas forsē geimu

3♥ Kontrole ercenos
Ir ieforsēts geims un tiek pārbaudīts 
šlems, partneri rāda kontroles

3♠ Kontrole pīķos
4♣ Kontrole krustos
4♦ Papildus vērtības kāravos
4NT Jautājums par dūžiem

5♣ 0 vai 3 dūži kārava spēlē
Ja ir saskaņots trumpju masts, tad kungs 
trumpju mastā tiek uzskatīts par dūzi

6♦ Kontrakts Lielajam šlemam pietrūkst viena dūža
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
1♠ 11-20 FP, 5+ pīķi

2♠ 3+ pīķi, 6-10 FP, vismaz 24 
balansa punkti pīķa spēlē

Solījums pēc balansa 

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
1♠ 11-20 FP, 5+ pīķi
2♣ Naturāli, 11+ FP, forsē Atbildētājs parāda savu garāko mastu 

2♦ 11-17 FP, naturāli, 4+♦, 
neforsē

Minimālas kārtis ar pīķiem un 
kāraviem

4♠ Kontrakts Solījums pēc balansa
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes

1NT
15-17 FP, vienmērīgs 
sadalījums

Pass
Vāji erceni un spēks citos mastos ir galvenie iemesli kāpēc nesolīt 
transfēru. Ja pīķa A un krusta Q būtu ercenos, tad pareizi būtu solīt 
transfēru

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes

1NT
15-17 FP, vienmērīgs 
sadalījums

Konvencija Stayman palīdz noskaidrot 
mažoru sadalījumu un tiek pielietota 
pēc atklājuma 1NT, 2NT vai sekvencē 
2♣-2♦-2NT

2♣
Konvencija Stayman – 
jautājums par atklājēja 
sadalījumu

2♠ 4♠, nav 4♥
4♠ Solījums pēc balansa



25

Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
2♣ Konvencija Acol 2♣ Forsē geimu
2♦ Nogaidošs solījums
3♣ Naturāli, parasti no 6 kārtīm Ar 5332 sola 2NT
4♣ Atbalsts krustos
4♦ / 4♠ Kontroles Šlema solīšana
4NT Jautājums par dūžiem Konvencija RKCB
5♦ 1 vai 4 dūži krusta spēlē Konvencionāla atbilde

5♥ Jautājums par trumpja dāmu
Pēc jautājuma par dūžiem solījums 
+1, ja tas nav saskaņotais masts, ir 
jautājums par trumpja dāmu

5NT ♣Q, nav kungu blakus mastos 

Ja ir blakus kungi, tad par katru 
kungu sola papildus solījumu, 
piemēram, 6krusti (papildus viens 
kungs) - līdzīgi kā atbildot par dūžiem

6NT kontrakts
Pietrūkst 13.stiķa. Sadalījums ir 
grūts un nedaudz ir jāmin, jo jebkura 
sarkanā dāma var dot 13.stiķi...

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
3♦ naturāli
4♣ ♣ vienmastnieks, nav atbalsta ♦
4NT Kontrakta piedāvājums Vājā roka nejautā par dūžiem!
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
2♠ 7-10 FP, 6♠ Bloķējošs atklājums

3♠ Piebloķējošs solījums. 3 kāršu 
atbalsts

Solījums 3♠ tiek izdarīts ar domu 
traucēt pretiniekam solīt.

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
2♠ 7-10 FP, 6♠ Bloķējošs atklājums

4♠ Kontrakts

Solījums tiek veikts ar mērķi realizēt 
kontraktu. Taču, ja partnerim būs ļoti 
vājas kārtis un 4♠ nevarēs vinnēt, tad 
visticamāk pretinieks būs nobloķēts 
no viņa 4♥ kontrakta.
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes

Kontra Pastiprinājums

N var solīt arī 2♠, parādot reversa 
spēku, taču īsums ercenos ir varbūtējs 
iemesls stipriem erceniem pie partnera 
un partneris var kontru pārvērst sodam

2♣ Naturāli, atbalsts ♣, neforsē Nav ercena aiztures, nevar solīt 1NT

2♠ Atklājējs parāda reversa kārti 
ar īsumu ercenos

Atšķirība starp solījumu uzreiz 2♠ un 
solījumu pēc kontras

3♥ Pretinieka masts, nenaturāli 
forsē

Tavas kārtis, zinot ka partnerim ir 
krusti ar pīķiem un īsumu ercenos, 
kļūst ļoti noderīgas

5♣ Kontrakts 
Atbalsts krustos un jebkura figūra 
pīķos ļaus vinnēt kontraktu. Partnera 
solījums 3H ir kā invits uz geimu.

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
Kontra Negatīvā kontra Pirmā kontra pēc pretinieka iegājiena
2♥ Nenaturāli, pretinieka masts Forsē geimu pēc negatīvās kontras

2♠ Naturāli, 4♠ Solījums 1♠ uzreiz būtu parādījis 5 
kārtis pīķos un būtu forsējis uz riņķi

3♠ Naturāli, 4♠ Stiprāks solījums kā 4♠
4♠ Kontrakts Minimums
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes

1♦ Naturāli, 5-10 FP, 4+♦
Atbildētāja rekontra parāda atklājuma 
spēku, visi citi solījumi ir limitēti līdz 
10 FP

1♠ Naturāli, 11-16, 4♠ Spēks līdz reversam

1NT Kontrakts 
Nav kopīga astoņkāršu masta, 
solījums pēc balansa

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes
rekontra 11 + FP Atbildētājs parāda spēka pārsvaru

2♥ Nenaturāli, forsē geimu

Pēc rekontras kontras no abām 
rokām ir soda. Ja nevar pretinieku 
sodīt, tad pašiem ir jāspēlē labākais 
kontrakts

2♠ Naturāli, 11-16, 4♠ Spēks līdz reversam
4♠ Kontrakts Solījums pēc balansa
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Tavas kārtis Tavas kārtis

Solīšanas paskaidrojumi kreisās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes

kontra Izsaucoša 
11+FP ar atbalstu atlikušajos mastos 
vai 18+ jebkādā sadalījumā

3♥ Naturāli, 4+ ♥
Solījums pēc balansa. Parasti uz 
pretinieka atklājumu 1♥ vai 1♠ kontras 
solītājam ir 4 kārtis otrā mastā

Partnera kārtis

Solīšanas paskaidrojumi labās puses tabulai
Solījums apraksts Piebildes

kontra Izsaucoša 
11+FP ar atbalstu atlikušajos mastos 
vai 18+ jebkādā sadalījumā

2♠ Nenaturāli, forsē geimu
Stiprākais solījums pēc izsaucošās 
kontras, citi solījumi ir pēc balansa

3♦ Naturāli, 4+♦
Prioritāri ir solīt NT, ja ir aizture 
pretinieka mastā, ja nav, tad solīt 
tuvāko garāko mastu

3NT Kontrakts
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SiStēmaS KonSPeKtS.

Sistēmas konspekts ir domāts spēlētājiem, kas ikdienā nespēlē pārī, bet ir sarunā-
juši uzspēlēt kopā kluba turnīrā vai izvilkuši lozes roberā. Sistēmas konspektā tiek 
izmantota parastā figūrpunktu skaitīšana un balansa skaitīšanu. Sistēma tiek bals-
tīta uz solīšanas principiem, pamatnostādnēm un svarīgākajām konvencijām. Ja 
kāda no solīšanas sekvencēm nav precīzi noteikta, tad prevalē solīšanas principi.

SolīšanaS PRinciPi.

1. Lai atklātos ir nepieciešami 11 FP. Izvēloties atklājuma mastu ir sekojoša 
prioritāte: Erceni un pīķi tiek atklāti no piecām kārtīm. Vienāda garuma gadī-
jumā prioritāte ir atklāties ar vecāko mastu. Ja krusti un kāravi ir sadalījušies 
3-3 vai 4-4, tad prioritāte ir atklāties ar 1♣.

2. Solīšana balstās uz forsējošiem, invitējošiem un neforsējošiem solījumiem. 
Gadījumā, ja kāda sekvence nav precīzi noteikta, tad vienpusējā solīšanā 
tiek pieņemts, ka solījums forsē, divpusējā solīšanā neforsē.

3. Jauna masta solījums no nepasētas rokas forsē.
4. Trešā masta solījums forsē uz riņķi, ceturtā masta solījums forsē geimu. 
5. Divpusējā solīšanā ir svarīgi solīt atbalstu partnerim zemā līmenī arī ar vājām 

kārtīm. Pretinieka masts parāda labas kārtis ar atbalstu partnerim.
6. Divpusējā solīšanā kontras ir izsaucošas, ja grib sodīt, tad pagaida, kamēr 

partneris iedos kontru.
7. Soda kontras ir pēc bloķējošiem atklājumiem, situācijās, kad ir ieforsēts  

geims, situācijās, kad ir bijusi soda rekontra, soda pass vai cita soda kontra. 
Soda kontras ir uz pretinieku nenaturāliem solījumiem un citās situācijās, 
kad nevar interpretēt kontru kā izsaucošu vai negatīvu.

8. Pēc partnera pasa ir pieļaujams atklāties vai ieiet solīšanā pavājināti.
9. Divpusējā solīšanā Splinter tiek solīts tikai pretinieka mastā, citi solījumi ar 

lēcienu ir naturāli ar atbalstu partnera mastā.

VienPUSēJa Solīšana

Atklājumi Atbildes
Tālāka solīšana / 
konvencijas

1♣/♦ 11-20 FP, 3+ 1 līmenī no 4 kārtīm no 5FP, 
2 līmenī no 4 kārtīm no 
10 FP, masts ar lēcienu ir 
naturāls un forsē geimu, NT 
solījumi pēc balansa

Reverss, Splinter, 
4.masta forsings, solījumi 
pēc balansa, kontroļu 
solīšana, RKCB

1♥/♠ 11-20 FP, 5+ 2 līmenī no 4 kārtīm no 
10 FP, masts ar lēcienu ir 
naturāls un forsē geimu, NT 
solījumi pēc balansa

Splinter, 4.masta forsings, 
solījumi pēc balansa, 
kontroļu solīšana, RKCB
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1NT = 15-17 FP, 
vienmērīgs sadalījums

Stayman un Jacoby transfēri, 
3.līmenis ir naturāli un FG

Transfēra pieņemšana ar 
lēcienu – maksimums un 
4 kārtis mastā, RKCB

2♣ = nenaturāli, FG 2♦ = nogaidošs, 2NT = 9+ 
FP, vienmērīgs, 2♥/S/3♣/♦ = 
nat, HHxxx

2♣-2♦-2NT tiek pielietots 
Stayman un transfēri, 
Kontroļu solīšana, RKCB

2♦/♥/♠ = 7-10 FP, 6 
kārtis

Jauns masts ir naturāls un 
forsē, masta safitošana ir 
piebloķēšana

Splinter ar vienkāršu 
lēcienu, RKCB

2NT = 21-23 FP, 
vienmērīgs sadalījums

Stayman un Jacoby transfēri, Kontroļu solīšana, RKCB

3♣/♦/♥/♠ = 7-10 FP, 7 
kārtis

Jauns masts ir naturāls un 
forsē

RKCB

DiVPUSēJa Solīšana
Mūsu solījums Solījuma apraksts Tālāka solīšana
Solījums 1.līmenī 9-17 FP, 5+ Solīšana pēc balansa; jauns masts 

no nepasētas rokas forsē; pretinieka 
masts forsē, primāri jautā par aizturi.

Solījums 2.līmenī 11-17 FP, (5)6+ Solīšana pēc balansa; jauns masts 
no nepasētas rokas forsē; pretinieka 
masts forsē, primāri jautā par aizturi.

Iegājiens ar 1NT 15-17 ar aizturi 
pretinieka mastā

Solīšana kā pēc atklājuma 1NT, 
transfēra solīšana uz pretinieka 
mastu parāda sadalījumu 4-4-4-1

Bloki 7-10 FP, 6 kārtis Solīšana pēc balansa; jauns masts 
no nepasētas rokas forsē; pretinieka 
masts kā invits uz geimu.

2-mastu iegājieni Michaels Solījumi tiek izdarīti pēc balansa. 
Pretinieka masts kā invits uz geimu

Iegājieni uz 1NT Kontra=konkurējošs 
spēks; citi solījumi ir 
naturāli

Naturāla solīšana

Izsaucošā kontra 11+FP ar atlikušajiem 
mastiem vai 18+FP

Solīšana pēc balansa, pretinieka 
masts forsē geimu

Pastiprinājuma 
kontra

Izsaucošā kontra, kas 
parāda reversa spēku

Solīšana pēc balansa, pretinieka 
masts forsē geimu

Negatīvā kontra 8+FP, atlikušie masti Solīšana pēc balansa, pretinieka 
masts forsē geimu

Soda rekontra Pēc mūsu atklājuma 
un pretinieka kontras

Naturāla solīšana, visas nākamās 
kontras ir soda

SOS rekontras Situācijās, kad 
pretinieks ir izdarījis 
soda pasu

Naturāla solīšana
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