Gambling 3NT
25−27 OP dengeli ellerle direkt 3NT açışları; konuşmları sıkışrırmamak için 2 açılışından sonra
3NT rebidi ile yapılmaktadır. Bu yüzden 3NT açılışlarına farklı anlamlar yüklenebilmektedir.
Bunlardan bir tanesi de Gambling 3NT’dir.
Sanzatu kontratları majör fiti bulunamadığında oynandığı gibi minör fiti bulunduğunda da skor
sisteminin doğası gereği oynama tercihidir.
Gambling 3NT bir minöre dayalıdır. Bu minör tamamen kapalı ve 7 parça olmalıdır. Cevapçının diğer
3 renkte durudurucusunun olması gerekir. Ancak sadece her iki majörde durudurucusu varken
açıcının minörü bilinmediğinden açıktaki minör kayıptır.
Cevapçı açıcının diğer reklerde durdurucuya ve 2 löveye ihtiyacı olduğunu bilecektir. Bunları
karşıladığını düşünüyorsa Pas geçecektir.
Bunları karşılayamadığında ise minör oynamak üzere elindeki minörlerin durumuna bakacaktır. Bir
minörde elinde değerler varsa diğer minörün ortağında kapalı olduğunu anlayacaktır.
Eğer bunu anlayacak değerlere sahip değilse 4 diyecektir. Açıcı ya Pas geçecek ya da 4
düzeltecektir.
Ancak cevapçının bazen minörden 4 seviyesinden fazla oynamak isteyeceği zamanlar olacaktır.
Alttaki örnekte olduğu gibi cevapçı majörlerde 4 tepe onöre ve bir minörde de kısalığa sahip olabilir.
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Eğer açıcının rengi Karo ise bir Trefl ve bir Pik verecek bu el 11 el ile zon yapacaktır. Ancak açıcının
rengi Trefl olduğunda iki Karo ve bir Pik verecek ve kontart batacaktır.
Cevapçı bu durumda 4 diyecek, açıcı 4’ya düzeltirse 5’ya yükseltecektir.
Fakat cevapçının eli aşağıdaki gibi olursa:
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Bu defa açıcının rengi Trefl olduğunda zon kontartı olurken Karo olduğunda batacaktır.
Bu durumda cevapçı 4 diyecek, açıcı rengi Karo ise Pas geçecek, Trefl ise 5’e düzeltecektir.
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Ortağın üsteki elle Gambling 3NT açışına aşağıdaki ellerle ne cevap verirsiniz?
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Cevapçı bu elle açıcının kapalı renginin Trefl olduğunu bilecek ve
diğer 3 renkteki durdurucuları ile Pas geçecektir.
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Açıcının minörünün hangisi olduğu önemli olmadan bu el 11 löve her
zaman alır. Cevapçı bu elle 5’e sıçrayacak, açıcı Pas geçecek ya da

5’ya düzeltecektir.
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Bu ele sahip cevapçı zon olmadığını anlayacak ve 4 diyecektir. Açıcı
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Pas geçecek ya da 4’ya düzeltecektir.
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ÖRNEK−2:
Aşağıdaki eller ile Gambling 3NT açan ortağa ne cevap verirsiniz?
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6: Ortağın kapalı Karo’ları koz olarak yeterli olacaktır. Fakat yedi
alıcı olsa da geçişi olmayan Karo’lar ile Sanzatu beklentisinde
olamayız.
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4 : Değerleri olmayan bu el ile en iyi yer 4 olacaktır. Ortak Pas
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geçecek ya da 4’ya düzeltecektir.
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4 : Ortak ya Pas geçecek ya da 5’e düzeltecektir. 5’i
yapabilme beklentimiz varken Karo’dan ancak 4 olacaktır.
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Pas : Ortağın ihtiyacı olacak tüm durduruculara sahip bir el.
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