
Pakkumissüsteem Ranna Ruutu 

 
 
Avangud 

 
Avang   jöu kirjeldus   lehe kirjeldus                                                                 

 
1 Risti   17+  pp.  vôi 5 ja vähem kadujat. suvaline, kuid mitte 17p. trumbita jaotus  
 
1 Ruutu   11 – 15 pp.   pole 5st kallismasti, aga vôib olla 5ne odavmast 
 
1 Ärtu/Pada  11 – 15 pp.    5+ ne mast 
 
1 NT   15 – 17 pp.   trumbita leht, kus ei tohi olla singlit ega renood 
 
2 Ristit   11 – 15 pp.   1) täpselt 5ne risti ja 4+ne kallismast 
       2) 6+ne ristimast (vôib olla 4+ne kallismast ka) 
 
2 Ruutut   6 – 10 pp.   5-5 mastid, vähemalt ûks neist kallismast 
 
2 Ärtut/Pada  6 – 10 pp.    vähemalt 6+ne pakutud kallismast 
 
2 NT   6 – 10 pp.   5-5 odavmastid 
 
3 mastist   8 – 11 pp.   7+ne mast  tôke 
 
 
Vastused 

 
Avang  Vastus   vastuse jöud vastuse kirjeldus 

 
1 Risti  1 Ruutu    0-6 pp.  nôrk, suvaline jaotus 
  1 Ärtu/Pada  7+ pp.  5+ne mast 
  1 NT   7+ pp.  pole 5 masti, ühtlane 
  2 Risti/Ruutu  7+ pp.  5+ne mast 
  2 Ärtu/Pada  4-6 pp.  6+ne mast blokeeriv 
 Arendused: 
 1)Peale 1 NT vastust vôib avaja partneri lehe uurimiseks kasutada Staymani konventsiooni 
 2)Iga uue masti pakkumine on SUNDIV, masti kordamine näitab nôrgemat lehte ja on äraootav 
 
 
1 Ruutu   1 Ärtu/Pada  7+ pp.  4+ne, SUNNIB üheks ringiks 
  1 NT   7 – 10 pp. ei ole 4st kallismasti 
  2 Risti/Ruutu  8+ pp.  5+ne mast, pole 4st kallismasti 
  2 Ärtu/Pada  11+ pp.  5+ne mast 
  2 NT   14+pp.  ühtlane, pole 4st kallismasti 
  3 masti   6 – 10 pp. tôke, 7(6)+mast, pole 4st kallismasti 
 
1 Ärtu/Pada 2 Ärtu/Pada  7 – 10 pp. nôrk, vähemalt kolmene toetus 
  uus mast   8+ pp.  pakutud mast väh. 5ne ja ilmselt ka avajale toetus 
 Teadmiseks:  uue masti pakkumine on sundiv, partneri masti kordamine aga sulgev pakkumine 

 

Avang  Vastus   vastuse jöud vastuse kirjeldus 

 
1 NT  2 Ristit   11+ pp.  küsib 4st kallismasti (Stayman) 
 



 Avaja vastused Staymanile :  2 Ruutut     -   pole 4seid kalleid 
    2 Ärtu/Pada -   mast 4ne 

     2 NT  -   môlemad on 4sed 
 
  Staymani kasutame juhtudel:  1NT – 2Ri;  

1Ri – 1NT – 2R 
 
  2 mastist   0 – 7pp.  leht halb, 5+ mastiga pakume enne kallimat, 4-se mastiga 

enne madalamat (ökonoomsuse printsiip) 
pass    4-6 pp  ühtlane, 1NT sobib, alla 4pp ei tohi passida 

  2NT      kutsub avaja maksi korral panema 3NT (limiit) 
  3 mastist   8+ pp  geimisund 
 
2 Ristit  2 Ruutut   11+pp  küsib jaotust 
 
 Avaja vastused :  2 Ärtut/Pada - 5ne risti+4ne ärtu / 5ne risti+4ne pada 
    2 NT  - 6+ne risti, tugev leht 
    3 ristit  - 6+ne risti, nôrk leht 
 
2 Ruutut  2 NT   11+pp.  küsib jaotust 
 
 Avaja vastused:  3 Ristit  - risti ja suvaline kallismast (nüüd Vastaja küsib 3 Ruutuga) 
    3 Ruutut  - Ruutu ja Ärtu 
    3 Ärtut  - Ärtu ja Pada 
 
2 Ärtu/Pada vastused on naturaalsed (uus mast sunnib edasi pakkuma, masti kordamine on nôrk ja vôitleb 
  osalepingu eest 
 
2 NT  3 Risti/Ruutu  0 – 10 pp. vastaja pakub oma pikemat odavmasti lepinguks 
  3 Ärtu/Pada  12+ pp.   
 
 
 
Slämmipakkumine 

 
Küsija:    Vastaja: 
 
4 Ristit/ NT - küsib   I   aste -  0 või 3 
    II  aste – 1 või 4 
    III aste – 2 ässa, 0 või 3 kuningat 
    IV aste – 2 ässa, 1 või 4 kuningat 
    V  aste – 2 ässa, 2 kuningat 
 
 
4 Ristiga küsime ässasid, kui ei ole tegemist ristimasti otsese tõstmisega ega partnerid ei ole tõelist ristimasti pakkunud, 
samuti siis, kui 4 Ristit pakuti hüppega või trump on juba kokku lepitud. 
 
Vabatahtlik 5 kallismastis pakkumine näitab, et pakkujal on kõik eeldused slämmi mängimiseks, kuid puudub pidamine 
pakkumata mastis (sellest võib ära minna kaks tihi). Kui partneril on vähemalt teise ringi kontroll selles mastis, siis ta 
tõstab kallismasti kuuele. 
 
Soovitav on täis pakkuda slämmid, mille õnnestumise tõenäosus on veidi üle 50 %. Kui puudub 1 äss ja vastaste käes on 
5 trumpi, siis tuleb slämmist loobuda, sest võitmise tõenäosus on alla 50%. 
Trumbimast peab slämmimängus olema korralik, sest kindlast äraminevast trumbist ei ole võimalik kõrvale hiilida. 
Kui kõrvalmastides puudub üks äss, siis peab trumbimastis olema kolm tipphonööri (Ä,K,E). 



Hea šansiga slämmideks tuleb lugeda slämme, mille võitmiseks peab õnnestuma üks kahest lõikusest s.t. õnnestumise 
tõenäosus on 75 %. 
Suur slämm tuleb pakkuda ainult siis, kui õnnestumise tõenäosus on 70 %. 
Ässasid ei tohi küsida põhimõttel, et äkki on partneril kaks ässa.  
 

 

Kaitsepakkumine 

 
Mast ühesel kõrgusel - (8)10 – 15 pp. , 5ne mast. Mast peab olema korralik. 
 
Mast kahesel kõrgusel - 10 – 15 pp., 6+ne mast 
 
Mast hüppega  - vähemalt 12 p., 6+ne mast, vähe kaitsetihisid 
 
Kontra  - 1) 12 ja rohkem punkti ühtlane leht kusjuures vastaste mast on lühim (kui jõud on vastaste  

Mastis, siis 12-14pp. ga on targem passida); kallismasti kontreerimisel peab teine      
kallismast olema 4ne. 

    2) 16+ pp., 5+ne mast, mida näidatakse teisel ringil. 
 Partneri vastused: 
 Järgmine mast  -   0-7 pp. kehv leht (kui vastased vahele pakuvad, siis pass) 
 Masti pakkumine  -   8+ pp. 
 Vastaste mast  -   12+ pp. geimisund 
 1 NT   -  8-10pp., vastaste mastis 1,5pidamist 
 Pass   -  trahviks, vähemalt viieline vastaste mast pildiga + tihi kõrvalmastist, või 
       1NT contra, üle 20 pp partneriga kokku. 
 
1 NT   - 15 – 17pp. pidamine vastaste mastis. 
 Partner vastab, nagu 1 NT avangu puhul. 
 
 
Kaitsesignaalid 

 
Kasutame Lavinthaly ( kui mast lõpeb, siis äravisatava masti suurem kaart näitab honööri kallimas mastis ja väiksem 
odavamas). 
Kasutame ka pöörd-Lavinthaly, kui annad kaitsemängus partnerile löögi alla väikse kaardi, siis saab partner sulle tagasi 
käia madalamas mastis ja vastupidi (va löödav ja trumbimast). 
Samuti viskame avakäigul, partneri tihi võtmisel ning masti esmakordsel mängimisel eelistust – paaritu kaart soovib 
jätkamist, suur paaris kaart näitab honööri kallimas ja väiksem odavamas mastis. 
 


