
     SAYC – zahájení dražby 

      Figurové Body (FB):  A = 4, K = 3, Q = 2, J = 1 

      Délkové Body (DB):  1 bod za každou kartu navíc ke 4 kartám v každé barvě 

      Celkové Body (CB):   CB = FB + DB  

Pro zahájení na 1. stupni v barvě musí být v ruce:    

(od 22 FB se zahajuje umělou hláškou 2♣) 

Pro zahájení 1♠  / 1♥  musí být barva min. 5-kartová  

Pro zahájení 1♦  musí být barva min. 4-kartová (až na řídkou výjimku 4-4-3-2) 

Pro zahájení 1♣   musí být barva min. 3-kartová. 

Přednost má vždy nejdelší barva. 

Pokud máte dvě stejně dlouhé barvy 5-5 nebo 6-6, dejte přednost dražší barvě. 

Pokud máme obě levné barvy 4-kartové, přednost má 1♦. 

Pokud máme obě levné barvy 3-kartové, přednost má 1♣.  

Výjimkou je list s ♣ dublem (4-4-3-2), kdy lze zahájit 1♦ i se třemi kartami. 
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(11)12 – 21 FB a min. 13 CB 

(11)12 – 21 FB a min. 13 CB 


