Two-way Checkback
Το Two-way checkback, είναι ιδέα του Kit Wolsey (προφέρεται Κιτ Γούλσι).
Χρησιμοποιεί τις επαναγορές του απαντώντα 2 σε οποιοδήποτε μινέρ μετά από
επαναφορά του ανοίξαντα 1ΧΑ ως συμβατικές αγορές και φόρσινγκ.
Στο στυλ του Woolsey, 2 είναι σαν τράνσφερ για 2 ώστε να παίξει 2 ή 3
ή να προτείνει μανς με διάφορα χέρια. Το 2 μετά το 1ΧΑ είναι συμβατικό
και φόρσινγκ για μανς.
Το Two-way κολλάει ακόμα καλύτερα εάν παίζετε Walsh απαντήσεις σε
άνοιγμα 1 , αφού ο απαντών μπορεί να παίξει 2 άφοβα χωρίς φόβο για
επαναφορά του ανοίξαντα.
Οι συνέχειες είναι οι εξής:
Συντομεύσεις:
ΣΑ σημαίνει συγκεντρωμένες αξίες, m σημαίνει μινέρ, Μ σημαίνει μαζέρ, ΟΜ
σημαίνει το άλλο μαζέρ (other major), om σημαίνει το άλλο μινέρ, x σημαίνει
οποιοδήποτε χρώμα.
1m-1M, 1XA-?
2 = τράνσφερ για 2
2 = φόρσινγκ μανς, ζητά κατανομή
2M = να παιχτούν
2OM = εάν είναι κούπες (κατιούσα) χωρίς ενδιαφέρον για μανς. Εάν
είναι πίκες, δείχνει 4-4 και είναι πρόταση για μανς (όχι φόρσινγκ)
2ΧΑ = φυσική πρόταση
3m = φόρσινγκ μανς 5-5 ΣΑ
3om = φόρσινγκ μανς 5-5 ΣΑ
3M = φόρσινγκ μανς, 6+ ΣΑ
3OM = αν είναι οι κούπες φόρσινγκ μανς 5-5 ΣΑ. Αν είναι οι πίκες το
ίδιο αλλά 6-5
3ΧΑ = να παιχτούν.
Υψηλότερες αγορές:
4 = Gerber (ή RKC, συνεννοήσου με το συμπαίκτη)
4 = συνήθως 6331 με σόλο καρό, βλέψεις για σλεμ
4M = να παιχτούν
4ΟM = σόλο, το ανάλογο με το 4
4ΧΑ = φυσικό ποσοτικό
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2 και συνέχειες:
1m-1M, 1ΧΑ-2 , 2 -?
2M = 5φ χρώμα προτασιακό
2OM = αν είναι οι κούπες 5-4 ή 5-5, πρόταση. Αν είναι οι πίκες, 4-5
πρόταση
2ΧΑ = προτασιακό, δείχνει σπαθιά
3 = να παιχτούν
3 = φυσική πρόταση
3M = ισχυρή πρόταση, 6φ+ μαζέρ
3OM = εάν είναι οι κούπες, ισχυρή πρόταση με 5-5. Αν είναι οι πίκες 56 φόρσινγκ.
3ΧΑ = 6+ μέτριο χρώμα μαζέρ.
2 και συνέχειες:
1m-1M, 1ΧΑ-2 , ?
Προτεραιότητες:
1) αγορά 4φ στο άλλο μαζέρ
2) αγορά 3φ στο μαζέρ του απαντώντα
3) επαναγορά σπαστού 6φυλλου
4) να δείξει 2-2-4-5 ή 2-2-5-4
5) να επαναγοράσει 2ΧΑ
1m-1M, 1ΧΑ-2 , x - ?
2 = εάν η απάντηση ήταν 1 , τότε το 2 = 6φυλλο, ακατάλληλο για
ΧΑ. Εάν η απάντηση ήταν 1 , τότε το 2 = 6φ με αξίες στις
2ΧΑ = φόρσιγνκ με ανησυχία για τα 3ΧΑ επειδή υπάρχει αφύλαχτο
χρώμα.
3x = φόρσινγκ για μανς, τρύπια 5-5 ή 6φ+ μονόχρωμο χέρι.
3ΧΑ = να παιχτούν.
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