
5 kortin ylävärit systeemikortti  
 

1 ♣ ♦ 12-21 ap.  3+ korttia, 55 ruudulla, muuten yhtä pitkistä ristillä  

1 ♥ ♠ 12-21 ap.  5+ korttia  

Kaikkiin 1 väriä avauksiin:  

uusi väri 1:n tasolla: 6+, vaatimus 

uusi väri 2:n tasolla 10+ vaatimus  

korotus 2 avausväriä 6-9 (alavärissä 5+ k tuki, ylävärissä 3+ k tuki) 

korotus 3 avausväriä 10-12 (alavärissä 5+ k tuki, ylävärissä 3+ k tuki) 

1NT 6-9, 2NT 10-12, 3NT 13-15  

1NT 15-17 ap. tasainen,  

vastaaja    avaaja  

2♣ 8+ ap. 4 kortin yläväri(t)  2♦ ei 4k yläväriä, 2♥/2♠ 4 korttia  

2♦  0+ ap. (5 kortin hertta)  2♥  

2♥ 0+ ap.  (5 kortin pata)  2♠  

2♠ 0-7 ap. (6 kortin alaväri)  3♣ (vastaaja korjaa tarvittaessa 3♦:un)  
2NT 8-9 ap. (ei 4 kortin yläväriä) Pass minimit / 3NT maksimit 
3♣ 15+ ap. (5+k, slammi-inviitti)    3NT negatiivinen / 4♣ maksimit ja tuki   

3♦ 15+ ap. (5+k, slammi-inviitti)     3NT negatiivinen / 4♦ maksimit ja tuki 

 

2♣  22+ p. tai 10 tikkiä, tpv. paitsi 2♣- 2♦; 2NT (22-24 ap) 

2♦ neg. tai odottava, 2♥/2♠/3♣/3♦ 6+ p. 5+ k, 2NT 7-8 ap,  3NT 9-10 ap. 

2 ♦ ♥ ♠  6 korttia. 6-10 ap,   Uusi väri on vaatimus, 2NT kysyy apuja (A/K) 
 

2NT 20-21 ap. tasainen 

vastaaja    avaaja  

3♣ 4/5+ ap. 4 kortin yläväri(t)  3♦ ei 4k yläväriä, 3♥/3♠ 4 korttia  

3♦  0+ ap. (5 kortin hertta)  3♥  

3♥ 0+ ap.  (5 kortin pata)  3♠  

3♠ 10+ ap. (alavärit 5-5)  4♣ /4♦ (hyvällä kädellä ja 4-kortin värillä)  
   3NT ilman 4 kortin väriä tai minimit 

 

 

3 ♣ ♦ ♥ ♠  7 korttia, 6-10 arvopistettä, uusi väri vaatimus  

4 ♣ ♦ ♥ ♠  8 korttia, 6-10 arvopistettä  

5 ♣ ♦  8+ korttia 6-10 arvopistettä  

 

 



Blackwood 4NT ässäkysely: 5♣ = 0 tai 4, 5♦ = 1, 5♥ = 2, 5♠ = 3  

Tämän jälkeen 5NT kysyy kuninkaita.  

Reverse  Avaajan toinen tarjous on avausväriä ylempi ja 2:n tasolla,                   
(jos vastaaja joutuu tarjoamaan avausvärin 3-tasolla)                                                               

epätasainen käsi (jako 5-4),  16+, kierrosvaatimus  

 

Ilmaisukahdennus  

Kahdennus minimiavauskädellä n. 12-16 ap., lupaa vähintään 3 korttia kaikissa 

tarjoamattomissa väreissä. Vahvoilla käsillä (17+) kahdennus ei aseta vaatimuksia 

jakautumalle.  

 

Kilpaileva tarjoaminen (vastustaja tarjonnut väliin) 

RD 10+ ap   

Välitarjouksen jälkeen D lupaa tarjoamattomat värit (negatiivinen kahdennus)  

Yhden tasolla tarjotaan 5:n kortin yläväri, jos vain 4 korttia ilmaisukahdenna 

Ilmaisukahdennuksen jälkeen vastaajan 2:n tason väritarjous ei ole vaatimus  

Vastustajan väri = kysyy pitoa (tpv)  

 

Puolustustarjoukset:  

Väri 1-tasolla: 5 kortin hyvä väri ja 10-16 pistettä.  

1NT 15-17 arvopistettä, tasainen ja pito vastustajien värissä.  

Väri 2-tasolla: hyvä 5+ kortin väri ja 12-16 pistettä.  

Hyppäävä väritarjous: estotarjous, joka lupaa samanlaisen käden kuin estoavauskin.  

 

Lähtökortit:  

10-12 sääntö (1/3/5)  

Sarjasta korkein AKQ  KQJ  J109  1098  

Samoin epäaidosta sarjasta AKJ5  KQ10  J108  1097  

välisarjasta 3. suurin AJ10  KJ1094  Q1096 

Valttipelissä kahdesta peräkkäisestä korkeammalla AK75  QJ4  

 

Merkinannot: 

Partnerin pelaamaan tikkiin: pieni pyytää – iso kieltää.  

Pelinviejän pelaamaan tikkiin: iso – pieni = pariton määrä kortteja  

1. sakaus: pieni pyytää – iso kieltää 


