
СИСТЕМА ЗА НАДДАВАНЕ “ ДВЕ ВЪРХУ ЕДНО” (2 OVER 1) 
 

1.  Същност 
 

В системата 2/1 значението на откриванията са дадени в следващата таблица: 
 

Откриване Значение 
1NT Показва 15-17 о. т. и балансирана ръка. Възможно е да притежава 

какъвто и да е 5- ти цвят ( включително и мажорен). 
2NT Показва 20-21 о. т., балансирана ръка. 
3NT Гемблинг (Gambling) – обещава АКQJххх в минор, без стопер в 

другите цветове. 

1♣ Обещава 3+ трефи, 12-21 о. т. 

1♦ Обещава 3+ кари, 12-21 о. т. 

1♥ Обещава 5+ купи, 11-21 о. т. 

1♠ Обещава 5+ пики, 11-21 о. т. 

2♣ Силни 2 ♣. Показва едно от: 
o 23+ о. т., балансирана ръка; 
o 17+ о. т., едноцветна ръка, 9 игрални взятки; 
o 21+ о. т., 8 игрални взятки. 

2♦/ ♥/ ♠ Слаби две – показва 6 карти в обявения цвят, 5-11 о. т., НЕ се 
прилага, ако имате 4+ карти в мажор. 

3♣/ ♦/ ♥/ ♠ Слаби три – показва 7+ карти в обявения цвет, НЕ се прилага, ако 
имате 4 карти в мажор. 

 
Покачване в цвета на откриването е покана за манш и не е форсинг. 
Нов цвят (5+ карти) е форсинг за един кръг. Отговарящият може да обяви свой 
4+ картов минор с дама или по- добро, или да обяви NT, с което показва 8-11 
о. т., може да подкрепи цвета на партньора с 3 карти ( или с дубъл с оньор) в 
него, може повторно да обяви своя цвят, показвайки 5-8 о. т. 
 

2.  По нататъшно развитие на наддаването 
 

2.1.  Отговори на откриване 1NT (15-17 о. т. и балансирана ръка) 
 
Откриване Отговор Значение на отговора 
1NT 2♣ Стейман (Stayman) – въпрос за 4- ти мажор. 

 2♦ Трансфер за купи. 

 2♥ Трансфер за пикиу. 

 2♠ Показва едно от: 
o 6+ кари, слаба ръка; 
o слаба ръка, минимум 5-5 в минорите; 
o силна ръка с 5-4 или 4-5 в минорите. 

 2NT Показва едно от: 
o слаба ръка, трансфер за трефа; 
o форсинг до манш, 4-4-4-1 или 4-4-5-0 с 5- ти в 

минор.  
 3♥/3 ♠ Показва 6+ карти в цвета, интерес към шлема, форсинг+ 

до манш. 
 4♣ Гербер (Gerber) – въпрос за аса. 

 4♦ Тексас – трансфер за купи (Texas). 

 4♥ Тексас – трансфер за пики (Texas). 

 4NT НЕ Е Блякууд, откриващия назначава 6NT ако е максимален 
и пасува, ако е минимален (Quantitative). 

 5♣/5 ♦ Показва 6+ карти в обявения цвят , не е форсинг, липсва 
интерес за щлемова игра. 
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Ако 1NT е контриран – трансферите работят, но след намеса в цвят – всички 
реанонси са натурални. Ако след Тексас отговарящият обяви 4NT – това е  
Блякууд. 
 
2.2.  Отговори на откриване 2NT (20-21 о. т., балансирана ръка) 
 
Отговорите на 2NT са аналогични. 
 
2.3.  Отговори на откриване 3NT ( обещава АКQJххх в минор, без стопер в 

другите цветове) 
 

Ако отговарящият има стопери в останалите 3 цвята, не е сек в някой от 
минорите и не проявява интерес за шлемова игра – пасува. Но ако няма стопер в 
един от останалите 3 цвята – обявява 4 ♣, Неговият партньор пасува ( с дълги 
трефи) или коригира на 4 ♦ ( с дълги кари).  
 
 
2.4.  Отговори на откриване 1 ♣ ( 3+ трефи, 12-21) 
 
 
Откриване Отговор Значение на отговора 

1♣ 1 ♦/ ♥/ ♠ Показва 5+ о. т. и 4+ карти в обявения цвят. 

 1NT Показва 6-10 о. т., отрича мажорна 4- ка, не е форсинг. 

 2♣ Обещава 10+ о. т., 4+ трефи, без мажорна 4- ка, форсинг. 
(Inverted Minors – Обърнати минори). 

 2♦/ ♥/ ♠ Обещава 5+ карти в цвета, 12+ , форсинг до манш. 

 2NT Показва 11-12 о. т. и балансирана ръка. 

 3♣ Показва 0-7 о. т., 4+ добри трефи (Inverted Minors) 

 3NT Обещава 13-15 о. т., балансирана ръка. 

 4NT Римский Блякууд (RKCB 0314) 
 
 
2.5.  Отговори на откриване 1 ♦ ( 3+ кари, 12-21) 
 
 
Откриване Отговор Значение на отговора 

1♦ 1 ♥/ ♠ Показва 5+ о. т. и 4+ карти в обявения цвят. 

 1NT Показва 6-10 о. т., отрича мажорна 4- ка, не е форсинг. 

 2♣/ ♦ Обещава 10+ о. т., 4+ трефи/ кари, без мажорна 4- ка, 
форсинг. (Inverted Minors – Обърнати минори). 

 2♥/ ♠ Обещава 5+ карти в цвета, 12+ , форсинг до манш. 

 2NT Показва 11-12 о. т. и балансирана ръка. 

 3♣ Показва 10-12 о. т., 4+ добри трефи (Inverted Minors) 

 3♦ Показва 0-7 о. т., 4+ добри кари (Inverted Minors) 

 3NT Обещава 13-15 о. т., балансирана ръка. 

 4NT Римский Блякууд (RKCB 0314) 
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2.6.  Отговори на откриване 1 ♥ ( 5+ купи, 11-21) 
 
Откриване Отговор Значение на отговора 

1♥ 1 ♠ Показва 6+ о. т. и 4+ карти в обявения цвят. 

 1NT Показва 6-12 о. т., форсинг за един кръг. 
 2♣ Показва едно от: 

o отговор “2 върху 1”, форсинг до манш; 
o обратна конвенция Друри. 

 2♦ Отговор “2 върху 1”, форсинг до манш. 

 2♥ Показва 6-10 о. т., 3+ купи, не е форсинг. 

 2♠ 17+ о. т. 5+ пики, форсинг+ до манш. 

 2NT Обещава 13+ о. т., 4+ купи (Jacoby 2NT), форсинг до 
манш. 

 3NT Обещава 16-17 о. т., балансирана ръка (4-3-3-3 или 4-4-
3-2). 

 3♣/ ♦ Обещава 17+ о. т., 5+ в цвета, форсинг до манш+ 

 3♥ Обещава 10-12 о. т., 3+ купи, не е форсинг. 

 3♠/4 ♣/ ♦ Сплинтер –  обещава фит, 13+ о. т., сек или шикан в 
обявения цвят, форсинг+ до манш. 

 4♥ Обещава 5+ купи, сек или шикан в неопределен цвят, 0-9 
о. т. 

 4NT Римски Блякууд (RKCB 0314), коз купа. 
 
2.7.  Отговори на откриване 1 ♠ ( 5+ пики, 11-21) 
 
Откриване Отговор Значение на отговора 

1♠ 1NT Показва 6-12 о. т., форсинг за един кръг. 

 2♣ Показва едно от: 
o отговор “2 върху 1”, форсинг до манш; 
o обратна конвенция Друри. 

 2♦/ ♥ Отговор “2 върху 1”, форсинг до манш. 

 2♠ Показва 6-10 о. т., 3+ пики, не е форсинг 

 2NT Обещава 13+ о. т., 4+ пики (Jacoby 2NT), форсинг до 
манш. 

 3NT Обещава 16-17 о. т., балансирана ръка (4-3-3-3 или 4-4-
3-2). 

 3♣/ ♦ Обещава 17+ о. т., 5+ в цвета, форсинг до манш+ 

 3♥ Сплинтер –  обещава фит, 13+ о. т., сек или шикан в 
купите, форсинг+ до манш. 

 3♠ Обещава 10-12 о. т., 3+ пики, не е форсинг. 

 4♣/ ♦ Сплинтер –  обещава фит, 13+ о. т., сек или шикан в 
обявения цвят, форсинг+ до манш. 

 4♠ Обещава 5+ пики, сек или шикан в неопределен цвят, 0-9 
о. т. 

 4NT Римски Блякууд (RKCB 0314), коз пика. 
 
2.8.  Отговори на откриване 2 ♣ ( Силни 2  трефи) 
 
Откриване Отговор Значение на отговора 

2♣ 2 ♦ Негатив. Показва 0-7 о. т., под 1.5 игрални взятки 

 2♥/ ♠ Обещава 8+ о. т. ( или 1,5 оньорни взятки); 5+ карти в 
цвета, начело с дама или по- добре. 

 3♣/3 ♦ Обещава 8+ о. т. ( или 1,5 оньорни взятки); 5+ карти в 
цвета, начело с дама или по- добре 

 2NT Обещава 8+ о. т., балансирана ръка. 
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2.9.  Отговори на откриване 2 ♦/ ♥/ ♠ ( Слаби две, не се прилага, ако има 4+ 

карти в мажор) 
 
Единственият форсиращ отговор е 2NT, който е въпрос за допълнителна 
информация за ръката на откриващия и показва интерес за маншова игра. Форсинг 
за един кръг. На 2NT се отговаря в съответствие с изискванията на конвенция 
Оугъст (Ogust).  
Всички останали обяви на отговарящия са стоп- анонси. 
 
  2.9.1. Реанонси на откриващия след отговор 2NT ( конвенция Ougyst) 
 
 

Откриване Отговор Значение на анонса 

2♦/ ♥/ ♠ 2NT Въпрос за допълнителна информация за ръката на 
откриващия. Показва интерес за манш. 

3♣  Показва  минимална ръка, 1 оньора в цвета на 
откриването. 

3♦  Показва  минимална ръка, 2 оньора в цвета на 
откриването. 

3♥  Показва максимална ръка, 1 оньора в цвета на 
откриването. 

3NT   Показва максимална ръка, 3 оньора в цвета на 
откриването. 

 
Покачването в цвета на откриването е покана за манш и не е форсинг. 
Нов цвят (5+ карти) е форсинг за един кръг. Откриващият може: 
 

• да обяви свой 4+ картов минор с дама или по- добро; 
• да обяви NT, с което показва 8-11 о. т.; 
• да подкрепи цвета на партньора с 3 карти ( или с дубъл с оньор в 

него); 
• да обяви своя цвят, показвайки 5-8 о. т. 

 
2.10.  Отговори на откриване 3 ♣/ ♦/ ♥/ ♠ ( Слаби три) 
 
С по- малко от 15 о. т. отговарящият пасува, а с повече – анонсира натурално. 

 
3.  Конвенции, които се прилагат в системата “ Две върху едно” 

 
В системата 2/1 се използуват следните конвенции: 

 
� Стейман (Stayman) 
� Трансфери на Джейкъби в мажорите (Jacoby Transfers to Majors) 
� Стейман в минорите (Minor Suit Stayman) 
� Тексас (Texas Transfers) 
� Лебензол (Lebensohl) 
� Гемблинг (Gambling 3NT) 
� 2NT на Джейкъби (Jacoby 2NT) 
� След 1 ♥/ ♠, 1NT форсира за 1 кръг (1NT Forcing 1 Round over 1 of a Major 

Opener) 
� Обратна конвенция Друри (Reverse Drury) 
� В състезателно наддаване, Слаби скокови смени на цвета (Weak Jump Shifts 

in competition) 
� Обратни минори (Inverted Minors) 
� Негативна контра (Negative Double). Прилага се до 3 ♠ включително. 
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� Отговаряща контра (Responsive Double) Прилага се до 3 ♠ 
включително. Подкрепяща контра (Support Doubles and Redoubles) → 2 ♥ 

� Jordan 2NT 
� Кюбиды на Майкълс (Michaels Cuebid) 
� Римски Блякууд (Roman Key Card Blackwood 0314) 
� Форсинг на 4- тия цвят (4 th  Suit artificial and GF) 
� Форсинг при нов минор (New Minor Forcing) 
� Капелети (Cappelletti) 
� Необикновен 2NT (Unusual 2NT) 
� Сплинтер (Splinter Bids) 
� Контра Лайтнера (Lightner Doubles) 
� Grand Slam Force 
� DOPI 
� Гербер (Gerber) 
� Оугъст (Ogust) 

 
4.  Действие на системата “ Две върху едно” 

 
Отговора « Две върху едно» се прилага, когато един от партньорите в първа или 
2- ра позиция е открил на І- во ниво, а следващия опонент е пасувал. В този 
случай, ако вторият партньор направи обява на 2- ро ниво без скок, това е 
отговор « Две върху едно». Ето всичките възможни варианти: 
 
1♦-2 ♣ 
1♥-2 ♣ 
1♥-2 ♦ 
1♠-2 ♣ 
1♠-2 ♦ 
1♠-2 ♥ 

 
След такъв отговор, наддаването може да спре на 4- то ниво в минор само, ако е 
невъзможно да се играе 3NT ( наличие на цвят без стопер в него) или не е 
намерен мажорен фит и двамата играчи са минимални. В останалите случаи 
обявите 4 ♣/ ♦ са ФОРСИНГ. Но този въпрос е дискусионен, много играчи  приемат 
обявата 4 ♣/ ♦ за  100- процентов форсинг. 
Ако опонентите влязат в наддаването след отговор « Две върху едно», вие сте 
длъжни или да ги контрирате наказателно, или да назначите манш ( или 4 ♣/ ♦). 
Всяка последваща намеса на опонентите се контрира наказателно, независимо от 
нивото.  
Форсиращият отговор 1NT е ключов елемент на системата 2/1. тя се използува, 
когато партньорът от І- ва или ІІ- ра позиция открие 1 ♥/ ♠ и следващият опонент 
пасува. Отговора 1NT показва 6-12 о. т. ( понякога и повече). Този подход 
позволява да се показват ръце с 10-12 о. т., с които е невъзможно да се даде 
форсиращ до манш отговор на 2- ро ниво. По- долу ще се спрем по- подробно на 
този въпрос. 
В секвенцията: 
 
N   E  S  W  
1♦  пас  3 ♣/ ♦/ ♥/ ♠ 
 
S показва 6+ карти в обявения цвят и 9-11 о. т. ТОЗИ ВОПРОС ОБАЧЕ Е 
ДИСКУСИОНЕН. 
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5.  Развитие на наддаването след намеса на опонентите 

 
5.1.  След непосредствена намеса 
 
Когато опонентите се намесят веднага след откриването се прилагат 
стандартните методи за борба. В този случай, ако непасувалата ръка обяви нов 
цвят на 2- ро ниво, това е покана за манш и е форсинг за един кръг ( логиката 
е, че Негативната контра е по- подходяща за ръце, които не са достатъчно добри 
за форсинг до манш). Нов цвят без скок на 3- то ниво е форсинг до манш. 
Например след наддаването: 
 
 
N   E  S  W  
1♠  2 ♦  2 ♥ 
 
отговорът 2 ♥ е покана за манш. Докато в: 
 
N   E  S  W  
1♠  2 ♥  3 ♣ 
 
отговорът 3 ♣ е форсинг до манш. Например след: 
 
N   E  S  W  

1♠  2 ♣  2♦/ ♥  
 
и в: 
 
N   E  S  W  

1♣  1♠  2♦/ ♥  
 
отговора на S показва 10-12 о. т. и не е форсинг. 
Но в: 
 
N   E  S  W  

1♣  1♦  2♥  
 
S прави слаба скокова смяна на цвета - показва 6+ карти купите и 0-6 о. т. 
Това е стоп- анонс и НЕ Е ФОРСИНГ ДО МАНШ.  
 
5.2.  Намеса след отговор “ Две върху едно” 
 
Двойката на откриващия е форсирана до манш и нито отговарящият, нито 
откриващият имат право да пасуват, докато не се достигне манш. Наддаването 
продължава натурално, като: 
 

• 2♥ - показва 5+ карти в купите; 
• 2♣/ ♦ - показва 4+ карти в обявения цвят. 

 
Например след: 
 
N   E  S  W  

1♠  пас  2♥  нещо 
 
двойката N-S е форсирана до манш. Ако след намесата, N пасува, това е 
форсиращ пас и партньорът му (S) или трябва да контрира, или да даде друга 
значеща обява. 
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6.  Реанонси на откриващия след отговор « Две върху едно» 
 

Обява Значение на обявата 
контра ( в състезателно наддаване) Наказателна 

пас ( в състезателно наддаване) 
Форсиращ пас. Отговарящият е длъжен 
да контрира или да продължи да 
наддава.  

реанонс без скок 
Не обещава допълнителна сила или 
дължина. 

реанонс със скок 6+ карти в цвета. 

нов цвят на 2- ро ниво 
Натурално, 4+ картиы в цвета, 
произволна сила. 

скокова смяна на цвета на 3- то ниво Сплинтер. 
скокова смяна на цвета на 4- то ниво Сплинтер. 

2NT 

12-14 о. т. или 18-19 о. т. с 
балансирана ръка, стопер в 
необявените цветове. С 18-19  о. т.,  
ако отговарящият обяви стоп- анонс, 
направете покана за шлем, т. е. 1 ♠-
2♣-2NT-3NT-4NT ( Блякууд). 

3NT 13-15, балансирана ръка 

покачване в КУПИ без скок  
Произволна 3- картова подкрепа, 
произволна сила. 

покачване на минора без скок 4- та или 3- та добра подкрепа. 

покачване със скок 
Силата е концентрирана в два цвята, 
отрича контрол в другите цветове. 

 
7.  Повторни обяви на отговарящия след реанонса на откриващия върху отговора 2/1 

 
Обява Значение на обявата 

2NT 

12-14 о. т. или 18-19 о. т.  с 
балансирана ръка, стопер в необявените 
цветове. С 18-19 о. т. Ако отговарящият 
обяви стоп- анонс, направете покана за 
шлем, т. е. 1 ♠-2 ♣-2 ♠-2NT-3NT- 4NT 

Скок на 3NT 
15-17 о. т., стопери, ако няма фит 
ръката може и да не е балансирана.  

Повторение на цвета в отговора 2/1 Натурално, 5+ карти, форсинг 

Нов цвят 
Натурально, 4+ карти, ако е намерен 
фит - или кюбид. 

Покачване в цвета на откриващия Виж по- долу. 
 

8.  Покачване в цвета на откриващия след отговора 2/1 
 
От този момент, всички обяви са форсинг до манш, като отговарящият има 
много възможности за покачване на партньора си (3+ картова подкрепа в 
първия цвят на партньора си или 4+ картова подкрепа във втория му цвят). За 
целта се прилагат следните принципи: 
  
1.  Правило за « бързото покачване» - за да се покаже минимална сила, се 

скача директно в манша. То се прилага в онези случаи, когато откриващият 
е минимален и го показва с реанонсите 2NT или с покачване в собствения 
си цвят. Например след: 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2NT  пас  4 ♠ 
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и: 
 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2♠  пас  4 ♠ 
 
отговорите 4 ♠ на S  показват, че той е бил с минимална за отговора 2/1 
ръка.  
Докато в: 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2NT  пас  3 ♠ 
 
и: 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2♠  пас  3 ♠ 
 
S показва, че е над минимума и изисква от N да започне да кюбидира. 
 

2.  Когато откриващият не е уточнил силата си, правилото за « Бързото 
покачване» не се прилага ( отнема се ценно пространство за кюбиди). В 
тези случаи,  скока в манш е « картинна обява», показваща концентрация на 
точки в цвета на отговора и в мажора и отрича наличието на контроли в 
другите два цвята. Примери за « картинни» обяви са: 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♦  пас 
2♥  пас  4 ♠ 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♦  пас 
3♣  пас  4 ♠ 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♦  пас 
3♦  пас  4 ♠ 
 
и: 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♦  пас 
2♥  пас  4 ♥ 
 

3.  Ако откриващият е реанонсирал в нов, по- нисък по ранг цвят на второ 
ниво, отговарящият има 3 възможни начина да покачи първия му цвят: 

 
a)  Скоково покачване на 3- то ниво - използува се за да се покаже 

допълнителни ценности и добри перспективи за шлем. Изисква от 
партньора да започне да кюбидира. Например:  

 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2♥  пас  3 ♠ 
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b)  Сплинтер – скока в нов цвят показва сек или шикан и подкрепа в 

последния обявен от партньора му мажор. Например ( показва подкрепа 
в пики и сек/ шикан в кари):  
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2♠  пас  4 ♦ 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
2NT  пас  4 ♦ 
 
N   E  S  W  
1♠  пас  2 ♣  пас 
3♣  пас  4 ♦ 
 

c)  Ако отговарящият покачи на минимално ниво, той просто отрича ръка, 
която е  подходяща за Сплинтер или скоково покачване. 

 
9.  Наддаване след 1 ♦- пас-2 ♣ 

 
Това е един особен случай, различаващ се от наддаването след откриване 1 ♥/ ♠. 
Откриването не обещава 5 карти в някой от мажорите и следователно 
отговарящият няма форсиращия отговор 1NT. В много варианти на системата 2/1, 
този случай не се разглежда като форсинг до манш. Но в други това е така и 
този случай отговорът 2NT върху откриване 1 ♦ обещава 11-12  и е покана за 
манш. Препоръчителните реанонси на откриващия са1:  

 
Реанонс на откриващия Значение на реанонса 

2♦ 
Показва 5+ кари, произволна сила (11-21 о. т.) и не 
отрича 4- картов  мажор. 

2NT 
Показва 12-14 о. т., балансирана ръка и не отрича 4-
картов  мажор. 

3NT Обещава 18-19 о. т., балансирана ръка, стопери. 

2♥/ ♠ 
Показва 4 карти в обявения мажор, отрича 5+ кари и 
не обещава допълнителна  сила. 

 
Другите реанонси на откриващия и партньора му са аналогични на случая “ две 
върху едно”.  
Тъй като откриващият с обявите 2 ♦ и 2NT не отрича 4- картов мажор, в следващия 
кръг на наддаването, ако притежава 5+ трефи и 4- картов мажор е длъжен да 
обяви мажора си в опит за намиране на фит. 
Като се има в предвид, че 2 ♣ е форсинг до манш, какво да се прави с подканяща 
ръка? С дълга 6+ картова трефа и 10-12  ( подканяща за манш ръка) се прави 
скок 3 ♣. Тази обява не е форсинг. 
 

10.  Наддаване след отговор 1NT върху откриване 1 ♥/ ♠ ( форсинг за един кръг) 
 
Отговарящият често ще притежава 10-12 о. т. и дълъг (4-5 карти) минорен цвят. 
Тъй като отговора 2/1 е форсинг до манш, то за да се форсира играта за един 
кръг се прилага конвенцията 1NT- форсинг и показва 6-12 о. т. Той отрича ръка, 
която е подходяща за лимитирано покачване в цвета на откриването или в друг 
цвят. Освен това след откриване 1 ♥, отрича ( обикновено) и наличието на 4- ка в 
пиките. 

                                                 
1 Те не са универсални и не укорявайте партньора си, ако той не ги знае. 
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Примерни ръце, които са подходящи за този отговор:  

 
1.  Ръце с точно 3- картова подкрепа в цвета на откриването и 10-12  Планира 

се да се скочи в мажора на партньора при какъвто и да е негов реанонс. 
Някои играчи обявяват 1NT с 3- картов фит и 6-7   

2.  Ръце с 3+ картов фит в цвета на откриването и 4-6  Идеята е да се попречи 
на опонентите да влязат в наддаването.  

3.  След откриване 1 ♥, отговор 1NT обикновено отрича 4- та пика. Тази обява е 
коректна и когато ръката е с 5-9 , със слаба 4- ка в пиките и добър 6+ 
картов минор.  

4.  Някои играчи обявяват 1NT с балансирана ръка и 13+  ( обикновено с 13-15  
и слаб стопер в 4- картовите цветове). 

  
Реанонси на откриващия, ако втория опонент пасува 

 
Обява Значение 
Прост реанонс 12-15 о. т., 6+ карти, не е форсинг. 
Какъвто и да е ривърс 17+ , натурално, форсинг за 1 крьг 

Скоков реанонс 
16-18 о. т., добра 6+ картов  цвят, натурално, не е 
форсинг. 

Скокова смяна на цвета 19+ о. т., обикновено е натурално, не е форсинг. 
2NT 18-19 о. т., баланс, не е форсинг. 

3NT 
6+ карти в мажора, обещава поне две взятки в 
другите цветове. 

 
Повторни анонси на отговарящия 

 
Наддаване Анонс на отговарящия Значение на анонса 

пас 6-9 о. т. 
покачване 10-12 о. т., 2 или 3 пики, не е форсинг. 

2NT 
10-12 о. т., по- малко от 3 пики, не е 
форсинг. 

нов цвят на 3- то ниво 
10-12 о. т., добър 6+ картов  цвят, 
покана за манш. 

1♠-1NT-2 ♠ 

покачване на 4- то ниво 10-12 о. т., 3+ пики, не е форсинг. 
пас 6-9 о. т. 

покачване в мажора 
6-10 о. т., 2 карти в мажора, 3 само със 
слаба ръка, не е форсинг. 

нов цвят на 2- ро ниво 
6-9 о. т., 6+ ( или 5 добри) карти в 
цвета, по- малко от 2 пики, не е 
форсинг. 

2NT 
10-12 о. т., по- малко от 3 пики, не е 
форсинг. 

скокова смяна на цвета 
10-12 о. т., много добри 6+ карти в 
цвета, не е форсинг. 

скок в цвета на мажора 10-12 о. т., точно 3 пики. 
покачване на минора 10-12 о. т., 5+ пики. 

1♠-1NT-2 ♣ 

манш в мажора 13+ пики, фит. 
 

Забележки:  
 

1.  След скокова промяна на цвета от откриващия (1 ♠-1NT-3 ♣), партньорът му 
обикновено се връща в мажорния цвярт на откриващия с 2- картова подкрепа 
( или със стопери - обявява 3NT), дори и ако има добър 4- картов фит в 
обявения минор. Този подход съхранява пространство за наддаване. С 3-
картов фит в мажора и 10-12 о. т. отговарящият следва предварително 
набелязания план и обявява манш в цвета. 
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2.  Ако партньорът открие с 1 ♠ и отговорът е 1NT, то след това реанонс 2 ♦/ ♥ 
обявата 3 ♣ е КРАЕН ДОГОВОР. Това е едно изключение от правилото, че нов 
цвят от отговарящия е форсинг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бридж клуб “ Перник” – Перник 
Павел Богев 


