Παρεμβολές μας σε άνοιγμα 1ΧΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WOOLSEY (Γούλσι)
Γενικά: Γίνονται και σε άμεση θέση και σε reopening. ∆εν επιδιώκετε ποτέ να αγοράσετε μανς εκτός
αν βρεθούν και τα δύο χέρια με σατανική κατανομή. Το σύστημα είναι αρκετά επιθετικό με τα
ανώμαλα χέρια, ενώ με τα ομαλά αγοράζει μόνο εάν έχει 19+ πο. Με λιγότερους πόντους και
ομαλή κατανομή στατιστικά δεν συμφέρει να μιλάτε.

α) 2~ Landy: Γίνεται με 4-4 τουλάχιστον τα μαζέρ και κάποια παικτική αξία ανάλογη της θέσεως.
Φροντίστε με 4-4 να έχετε τους πόντους στα μαζέρ. Εάν έχετε ίδιο μήκος και στα δύο χρώματα
αγοράστε 2@ και ο παρεμβληθείς διαλέγει μαζέρ. Εάν έχετε σπουδαία κατανομή ως
παρεμβληθέντες, μπορείτε να αγοράσετε στη συνέχεια στο επίπεδο 3.
β) 2@ για μαζέρ: Γίνεται με μονόχρωμα χέρια με 6φυλλο καλό χρώμα (ελάχιστη ποιότητα:
AQ10xxx). Ο απαντών χειρίζεται την αγορά όπως στο άνοιγμα 2@ weak για μαζέρ. ∆ηλαδή, αν
αγοράσει $ ή ^ ζητάει πάσο ή διόρθωση, ενώ το 2ΧΑ ζητάει περιγραφή.
Επίσης, γίνεται με πανίσχυρες διχρωμίες 5-5+ με το ένα τουλάχιστον χρώμα μαζέρ και το άλλο
μινέρ. Π.χ., ^KQJxxx $x @AQJxx ~x. Με τέτοιο χέρι στην επαναγορά σας θα πείτε πρώτα το
μινέρ, δηλαδή θα "αρνηθείτε" να πείτε αμέσως το μαζέρ σας, το οποίο θα αγοράσετε στην
συνέχεια. Θυμηθείτε ότι αν πείτε το μαζέρ σας αμέσως, αυτό σημαίνει μονοχρωμία (βλ.
προηγούμενη παράγραφο).
Π.χ.,
με ^KQJxxx $Axx @x ~Qxx θα πείτε 2@ και μετά 2^
με ^KQJxxx $Ax @x ~ΑQxx θα πείτε 2@ και μετά 3^
με ^KQJxxx $x @x ~AQxxx θα πείτε 2@ και μετά 3~
με ^KQJxxx $x @x ~AKQxx θα πείτε 2@ και μετά 4~
γ) 2$/^: Γίνεται με 5+ χαρτιά στο μαζέρ και 4+ χαρτιά σε κάποιο μινέρ. Ο απαντών χειρίζεται την
αγορά όπως στο άνοιγμα 2$/^. ∆ηλαδή φυσικές αγορές, ενώ με 2ΧΑ ζητάει το μινέρ και
περιγραφή.
δ) 2ΧΑ: Γίνεται με τουλάχιστον 5-5 τα μινέρ. Ο απαντών διαλέγει το μινέρ και ο παρεμβληθείς
σταματάει ή συνεχίζει με σπουδαίο φύλλο.
ε) κοντρ: Γίνεται με 4φ μαζέρ και τουλάχιστον 5φ μινέρ, ή με 19+πο και ομαλή κατανομή. Ο
απαντών, θεωρεί ότι έχετε τα 5-4 και αγοράζει:
1. 2~ = ζητάει από τον ανοίξαντα να παίξουν στο μινέρ του. Ο ανοίξας πρέπει να πει πάσο με ~
ή να διορθώσει 2@. ∆εν γίνεται με δυνατά χέρια.
2. 2@ = έχει τουλάχιστον 4φυλλα και τα δύο μαζέρ και ζητάει από τον κοντραρίσαντα να
αγοράσει το 4φυλλο μαζέρ του. Μπορεί να γίνει και με πολύ δυνατά χέρια, αφού μετά
μπορεί να ξαναμιλήσει.
3. 2$,2^ = φυσική αγορά με γερό 6φυλλο χρώμα (π.χ. θα πει 2^ με ^QJ109xx).
αδύνατη αγορά.

Είναι

4. 2ΧΑ = πολύ δυνατή αγορά και με οποιαδήποτε κατανομή. Ζητάει από τον κοντραρίσαντα να
αγοράσει κατ’ αρχήν το μινέρ του. Η επαναγορά σε μαζέρ είναι φόρσινγκ για ένα γύρο.
Εάν ο παρεμβληθείς έχει τους 19+πο ΟΚ, τότε θα αγοράσει 2ΧΑ και ο απαντών θα συνεχίσει
όπως εάν ο παρεμβληθείς είχε ανοίξει 2ΧΑ..
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