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Gadżet 2♣♣♣♣

Stosowalność
Gadżet 2♣  stosujemy po sekwencji
1♣ /♦ /♥ 1♥ /♠
1BA
Odzywka 2♣  jest dwuwariantowa:
1) 9+PC, piątka w kolorze odpowiedzi (starszym),

pytanie o fit 3kartowy
2) forsing do końcówki na 5+ treflach (wariant

rzadszy)
Przykładowe ręce:
A) ♠ DW10xxx

♥ xxx
♦ x
♣DWx

B) ♠ KD10xx
♥ Axx
♦ Dxx
♣xx

Po otwarciu 1♣  zarówno z rękami A i B damy
odpowiedź 1♠ , zaś po rebidzie 1BA z ręką A - 2♠
(do pasa), a z ręką B 2♣  (gadżet, konstruktywne).

Odpowiedzi
Odpowiedź na gadżet 2♣  jest uzależniona od 2
parametrów ręki otwierającego:
1) posiadania lub nie fitu 3-kartowego w kolorze

odpowiedzi
2) siły otwierającego (12..13PC - słaby, 14..15PC

- silny)
Z fitem 3-kartowym
z siłą 12..13PC powtarzamy kolor odpowiedzi, z
siłą 14..15PC przekraczamy do (najczęściej 2BA)
Bez fitu 3-kartowego
odpowiadamy 2♦ , wyjątkiem jest sytuacja z 4
kierów i 14..15PC po odpowiedzi 1♠ , wtedy
licytujemy:
1♣ 1♠
1BA 2♣
2♥

Wywołanie kombinowane (Szurig)

Stosowalność
Metodę wyłączeń i uzupełnień stosujemy po 4
sekwencjach:
1) 1♠ 2♠
2) 1♥ 2♥
3 1♣ 1♠

2♠
4) 1♣ 1♥

2♥

Metoda wyłączeń
Zalicytowanie relaya (2♠  po 2♥ , albo 2BA po 2♠ )
oznacza:
1) mam singla
2) mam nadwyżki
3) gramy 3 lub 4, obowiązkowo zapytaj o mojego

singla i z wyłączeniem w jego kolorze zalicytuj
4.

Przykłady wyłączeń:
xx, xxx, xxxx, A, Ax, Axx, Wxx, Wx
Przykłady nie-wyłączeń:
KWxx, KDx,

Przykład licytacji z kartą:
♠ x
♥  AK10xx
♦ W10xx
♣ADx
1♥ 2♥
2♠ 2BA
3♥ pas lub 4♥
Objaśnienia:
2♠  - mam górę otwarcia i singla (Szurig)
2BA - obowiązkowe (pytanie)
3♥  - singiel pikowy
4♥  - z wyłączeniem pik

Metoda uzupełnień
Zalicytowanie ekonomicznie bocznego koloru (po
2♠ lub po 2♥ ) oznacza:
1) nie mam singla
2) mam nadwyżki
3) zalicytuj 3, lub 4 z uzupełnieniem w moim

kolorze
Przykłady uzupełnień:
xxxxx, Dxx, Kxx, Axx


