
SAYC - První rebid zahajitele 

Body  Možné hlášky popis 

12-16 

PAS s 12-14 body Pas není možný, pokud 
partner dražil novou barvu  

BT v pořadí (NF) 

(1BT nebo 2BT)  
Po odpovědi partnera v 
nové barvě 
Po 2/1 pouze s 12-14 body. 

Barva partnera (NF) 
Pouze pokud je 4+ FIT 
(výjimečně i s 3+ FIT) 
Po 2/1 pouze s min. 15 body 

Nová barva (NF) 

 
Min. 4-list a pouze levnější 
než první barva! 

Barva zahájení (NF) Min. 6-list (výjimečně i 5-list, 
ale s dražší vedlejší barvou) 

17-18 

Nová barva bez skoku  
(F) 

Lze i dražší barva - REVERZ 

Levnější barva pouze po 2/1 

Barva zahájení skokem 
(F) 

a) Invit po 1/1. 
b) GF po 2/1 

Barva partnera skokem 
(F) 

a) Invit po 1/1. 
b) GF po 2/1 

19-21 

BT skokem (F) Bez FIT 

Nová barva skokem (F) Min. 4-list 

Barva zahájení dvojitým 
skokem (GF) 

Min 6-list 
  

Barva partnera dvojitým 
skokem (GF) 

S FIT. 

F = Forsující (příkazná) hláška     NF = Neforsující       GF = Forsující do hry (Game Forcing) 

2/1 = po zahájení na 1. úrovni následovala odpověď partnera na 2. úrovni (Two over One) 

REVERZ = pokud zahajitel v druhém kole dražby draží DRAŽŠÍ barvu, než dražil v 1. kole 
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