ΚΟΝΤΡ EXCLUSION
Αφορά μόνο το κοντρ μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα.
Γίνεται με όλες τις κατανομές που έχουν καλή κάλυψη τουλάχιστον σε 2 από
τα 3 μη αγορασμένα χρώματα, και πάντως χωρίς το μακρύτερο χρώμα να είναι
το χρώμα του αντιπάλου. ∆ηλαδή, εκτός των συνηθισμένων κατανομών του
κοντρ νταπέλ, χρησιμοποιούνται και οι κατανομές 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-4-3-1,
5-4-2-2, κ.λπ., όπου το 3φυλλο είναι στο χρώμα του αντιπάλου. Με μίνιμουμ
χέρια, απαγορεύεται η ύπαρξη σόλου σε μη αγορασμένο μαζέρ και δεν
συνιστάται η ύπαρξη σόλου σε μη αγορασμένο μινέρ.

Αρνητικές απαντήσεις (0-6 πο)
1. Το πιο κοντό χρώμα στο επίπεδο 1 (κοντό χρώμα=0-2 χαρτιά).
2. Τη χαμηλότερη δυνατή αγορά σε ένα χρώμα όχι μακρύτερο του 3φύλλου,
ή 1ΧΑ όταν η δήλωση του exclusion οδηγεί την αγορά στο επίπεδο 2.
Π.χ., σε αγορά 1@ - κοντρ - πάσο ο advancer με xxx-xxxx-x-xxxxx θα πει
1^,
και σε αγορά 1^ - κοντρ - πάσο, θα πεί 1ΧΑ.
3. Πάσο, εάν ο απαντών μιλήσει σε χρώμα.

Ημιθετικές απαντήσεις (7-10 πο)
1. Το πιο κοντό χρώμα γενικά
Π.χ., σε 1@ - κοντρ - πάσο, με Axxx-Kxxx-Kxx-xx θα πει 2~
• Εάν υπάρχουν δύο χρώματα υποψήφια για exclusion, προτιμάται η
οικονομικότερη αγορά. Π.χ., σε σε 1@ - κοντρ - πάσο, με Ax-Kxxxx-xx-Kxxx
θα πει 1^.
• Εάν ο απαντών μιλήσει στο επίπεδο 1, τότε όλες οι αγορές παραμένουν
όπως πριν, αλλά αν υπάρχει exclusion στο χρώμα του απαντώντα, τότε ο
advancer θα πει 1ΧΑ.
• Σημειωτέον ότι το exclusion γίνεται οικονομικά και όχι πέραν του
επιπέδου 2.
• Αν ο απαντών αγοράσει με πήδημα στα 2, δεν ισχύει το exclusion.
Π.χ., σε 1@ - κοντρ - 1^, με Ax-Kxxx-xx-Kxxxx θα πει 1ΧΑ,
ενώ με Axx-Kxxx-xx-Kxxx θα πει 2@.

2. 1ΧΑ με κατανομή 4-3-3-3
Π.χ., σε σε 1@ - κοντρ - πάσο, με Axxx-Kxx-xxx-Qxx θα πει 1ΧΑ.

3. Πάσο, τιμωρίας του αντιπάλου
Συνέχεια αγοράς - Παραδείγματα
Εάν ο κοντράρων έχει δυνατό χέρι (16+πο), αγοράζει με πήδημα σε χρώμα ή
σε ΧΑ, ή κάνει μία κιουμπίντ.
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Με μίνιμουμ, ο κοντράρων, μετά το exclusion, αγοράζει κανονικά και
οικονομικά ένα χρώμα όπου είναι πιθανότερο να υπάρχει φιτ.
1~ κοντρ
--1@
--1$
Θέλει να παίξει $. ∆εν αρνείται ^ ούτε και @.
1~
---

κοντρ
1^

---

1@
Θέλει να παίξει ^. ∆εν αρνείται @, αλλά αρνείται
$.

Όταν ο κοντράρων αγοράζει ΧΑ οικονομικά, συνήθως το βασικό του χρώμα
είναι το χρώμα του exclusion, ως επίσης και το χρώμα που προσπερνάει.
1~ κοντρ
--1$
--1×Á
∆εν θέλει να παίξει ^.
∆εν αρνείται @, και μάλλον έχει $.
1~
---

κοντρ
1ΧΑ

---

1^
Μάλλον έχει ^. ∆εν αρνείται @, αλλά ούτε και $.

Όταν ο ανοίξας ξαναγοράσει το χρώμα του, ή βοηθήσει τον απαντώντα, εάν ο
κοντράρων επαναλάβει το κοντρ τούτο είναι responsive.
1$ κοντρ
1^
1×Á
2$ κοντρ
Εξτρά αξίες, μάλλον θέλει να παίξει σε μινέρ.
1$
---

κοντρ
2^

1^

1×Á
Όπως πριν.

Θετικές απαντήσεις (11+ πο)
1. Πήδημα σε χρώμα ή σε ΧΑ
Με 5φ+ χρώμα ή με καλά κρατήματα αντιστοίχως.
Π.χ., σε 1@ - κοντρ - πάσο, με xx-AQJxx-xxx-Axx θα πει 2$,
ενώ με KJx-xxx-Kx-AΞxxx θα πει 2ΧΑ.

2. Κιουμπίντ σε χρώμα των αντιπάλων
1~
1^

κοντρ
κοντρ

1$
---

2$
2^

Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν ο κοντράρων είναι πασαρισμένος ή εάν
είναι σε θέση reopening ή εάν ευρίσκεται μετά τον απαντώντα (σε 4η θέση).
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