ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ BERGEN - JACOBY 2XA

Οι ενισχύσεις Bergen
Οι ενισχύσεις Bergen (τις οποίες επινόησε ο Marty Bergen), αφορούν τον
τρόπο που ενισχύει ο απαντών με 4φυλλο φιτ, μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ
του συμπαίκτη.
Οι ενισχύσεις Bergen είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επωφελούνται από τον
κανόνα των total tricks, δηλαδή με 9φυλλο φιτ πρέπει η αγορά να κινείται
αμέσως στο επίπεδο 3. Ο κανόνας των total tricks περιγράφεται στο βιβλίο
του Γιάννη Μηλιτσόπουλου με τίτλο "Αγοράστε Ελληνικά".
Έτσι, μετά από άνοιγμα 1♥ (ή 1♠), οι αγορές του απαντώντα 3♣, 3♦ και 3♥ (ή
3♠) όλες δηλώνουν 4φυλλο φιτ και δύναμη σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
•
•
•

•

3♣ – αδύνατη σχετικά βοήθεια (γύρω στους 7-10 πόντους).
3♦ – προτασιακή αγορά λίμιτ (γύρω στους 11 πόντους).
3♥/3♠ – πολύ αδύνατη ενίσχυση τύπου μπαράζ, συνήθως κάτω από 7
πόντους, και σχεδόν πάντα 4φυλλο φιτ, αφού με 5φυλλο φιτ καλύτερα
είναι να πηδάτε στο επίπεδο 4.
4♥/4♠ – πολύ αδύνατο χέρι, καθαρό μπαράζ, συνήθως μέχρι 7 πόντους
και οπωσδήποτε 5φ φιτ (ή και 4φυλλο με πολύ ισχυρή κατανομή, όπως
π.χ. με σικάν ή 6φ πλευρικό χρώμα)

Μετά από μια απάντηση 3♣, ο ανοίξας μπορεί να κλείσει την αγορά στο μαζέρ
είτε στο επίπεδο 3 είτε στα 4 στη μανς, ή μπορεί και να αγοράσει 3♦ ζητώντας
από τον συμπαίκτη να κλείσει την αγορά στα 3 στο μαζέρ εάν έχει μίνιμουμ
(7-8πο), ή να κλείσει τη μανς στα 4 εάν έχει κάτι καλύτερο (9-10πο).
Μετά από οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαντήσεις, ο ανοίξας μπορεί με
ένα πολύ ισχυρό χέρι που έχει βλέψεις για μανς να αγοράσει ένα νέο χρώμα,
σύμφωνα με τους κανόνες των κιουμπίντ που έχει συμφωνήσει το ζευγάρι.

Η απάντηση Jacoby 2ΧΑ
Εάν το ζευγάρι παίζει ενισχύσεις Bergen, τότε συνιστάται να παίζει παράλληλα
και την απάντηση 2XA Jacoby (την οποία επινόησε ο Oswald Jacoby) που
γίνεται με τα χέρια που πάνε τουλάχιστον για μανς και έχουν τουλάχιστον
4φυλλο φιτ στο μαζέρ του ανοίξαντα.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι εάν το ζευγάρι παίζει σπλίντερ, τότε η απάντηση
Jacoby 2ΧΑ αρνείται την ύπαρξη σόλου.
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Έτσι λοιπόν, για να αγοράσει ο απαντών 2ΧΑ μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη
1 σε μαζέρ, πρέπει να έχει:
•
•

δύναμη ανοίγματος (13 HCP μαζί με την κατανομή) ή, αλλιώς, να
ισχύει ο κανόνας των 20 (τα δύο πιο μακριά χρώματα συν τους
πόντους από ονέρ να κάνουν τουλάχιστον 20).
τουλάχιστον 4φυλλο φιτ στο χρώμα του ανοίξαντα.

Είναι αυτονόητο ότι η απάντηση 2ΧΑ είναι φόρσινγκ για μανς.
Οι επαναγορές του ανοίξαντα μετά από απάντηση 2ΧΑ
Ο ανοίξας, μετά από απάντηση 2ΧΑ, επαναγοράζει ως εξής:
•
•
•
•
•

Επαναγορά του χρώματος του φιτ στα 4: κλείσιμο, αδύνατο χέρι
Επαναγορά του χρώματος στο επίπεδο 3: πανίσχυρο χέρι, γύρω
στους 18-21 πόντους μαζί με την κατανομή. Το σλεμ είναι σχεδόν
βέβαιο.
3ΧΑ: δείχνει γύρω στους 15-17 πο μαζί με την κατανομή. Αν και ο
απαντών έχει ένα ενδιαφέρον χέρι, το σλεμ είναι πολύ πιθανό.
3 σε νέο χρώμα: δείχνει σόλο ή σικάν στο αγοραζόμενο χρώμα.
Προσοχή όμως! ο ανοίξας αγοράζοντας το σόλο δείχνει ότι έχει ανοίξει
με κάποιο ενδιαφέρον χέρι και όχι απόλυτο μίνιμουμ.
4 σε νέο χρώμα: δείχνει πλευρικό 5φυλλο καλό χρώμα. Λέγοντας
καλό εννοείται ένα χρώμα που με λίγες απαιτήσεις μπορεί να "τρέξει"
(π.χ. ΑQ10xx).

Επαναγορές του απαντώντα - συνέχειες
Ο απαντών, εάν έχει μίνιμουμ μπορεί να κλείσει την αγορά στην μανς στο
συμφωνημένο χρώμα.
Εάν έχει κάποιες εφεδρικές αξίες μπορεί να κάνει μια κιουμπίντ, είτε
γενικώς να χρησιμοποιήσει κάποια αγορά προσεγγίσεως του σλεμ που έχει
συμφωνήσει με τον συμπαίκτη του.
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