
Přirozená dražba pro začátečníky 
 

Figurové body:   A=4   K=3   Q=2   J=1 

Zahájení v barvě (12+ bodů) 

Mám 5-list:         ukážu 5-list a ve 2.kole hlásím jinou barvu 
Nemám 5-list:    ukážu 4-list a ve 2. kole hlásím BT 

Výběr barvy:  ze dvou 5-listů: vyšší barvu 

                         ze 4-listů: dle ekonom. priority barev ♥ ♠ ♣ ♦ 
                                    - preferuji drahou barvu před levnou 

                                    - ze dvou drahých 4-listů:  ♥  

                                    - ze dvou levných 4-listů:  ♣ 
 

 

Zelená zóna (18+): vždy, když partner odpoví na moje zahájení 
(oba jsme alespoň na minimu) 

Žlutá zóna (22+): 2BT či více (dražím přímo já nebo moje 
hláška forsuje partnera dražit na tuto úroveň) 

Červená zóna (25+): hra, tj. 3BT nebo 4 ♠/♥ a více 
 

Silné zahájení 1BT: 20+ bodů, NF, libovolná rozloha 

Silné zahájení 2♣ / 2♦ / 2♥ / 2♠: 20+ bodů, GF 
Zásah do dražby soupeřů: 10+ bodů a kvalitní 5-list 
Skok v už dražené barvě: invit (pozvánka do hry) 
Skok v nové barvě: GF (forsuje do hry) 
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Linka společně  

18+ Zelená zóna 
22+ Žlutá zóna 
25+ Červená (hra)           
33+ M. slam (BT) 
37+ V. slam (BT) 

Bodové hranice obou hráčů 

Zahajitel Odpovídající 

12+ zahájení 6-9 minimum 

16+ revers 10-11 invit 

19+ hra 12+ hra 
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