
♠ ♥ ♣ ♦ SKRÓCONY   SYSTEM   LICYTACYJNY  NA  BAZIE  WJ-2005   „MAJS” ♠ ♥ ♣ ♦
              OTWARCIA Odpowiedzi REBID OTWIERAJĄCEGO 2-gie odpowiedzi
1♣ -      12-18PC 5+♣
- 12-15PC skład BA
- 19+PC 5+♥♦♣
- 19+PC skład BA

UWAGA!
Po otwarciu 1  ♣   LICYTACJA  
NIE WYGASA DO WYSOKOŚCI 
1BA

Skład BA: 
     -        4,4,3,2
- 4,3,3,3
- 5,3,3,2 na 5-ce♦♣

1♣ w sile 12-15PC 5+ ♣ bez st. 4-ki
1♣ w sile 15-18PC 5+♣ ręka nie 
nadająca się do otw. 1NT

1♦ - 0-6PC dowolne
      - 7-10PC 5+♦ bez 4♥♠
1♥ - 7+PC 4+♥ możliwa 4♠
1♠ - 7+PC bez 4♥
1BA 7-10PC bez 4♠♥
2♣♦ 11+PC 5+♣♦ bez 4♠♥

Uwaga!
Z siła 11+PC i 4♠♥ najpierw licytujemy 1 
♠♥ a w następnym okrążeniu forsujemy 
licytację. Nowy kolor, BA z przeskokiem, 
uzgodnienie z przeskokiem lub inna 
licytacja forsująca.

PREFERENCJA KOLORÓW 
STARSZYCH !!!

Po 1  ♦  
1♥ - 12-15PC 4♥ możliwa 4♠
1♠ - 12-15PC bez 4♥
1BA 19-22PC możliwa 4♠♥
Po 1  ♥  
1♠ - 12-13PC bez 4♥
      - 14-15PC z 4♥ uzgodnić później
      - 1BA 12-15PC bez 4♠♥
Po 1  ♠  
1BA – 12-15PC bez 4♠ możliwa 4♥
2♣  - 12-15PC 5+♣ bez 4♠ możl 4♥
2♦♥♠/3♣ - 17-20PC 5+♠♥♦♣
2BA – 19-22PC możliwa 4♠
Po 1BA
2♣ - 12-16PC 5+♣ bez 4♠♥
2♦♥♠/3♣ - 17-20PC 5+♠♥♦♣

1♣ - 1♦
1♥ - 2♦  7-10PC 5+♦

1♣ - 1♥
1♠ - 1BA 7-10PC do pasa
- 2♣♦  11+PC 4♥ 5+♣♦

- 2♥ 7-10PC 5+♥

- 2♠ 7-10PC 4♠

1♣ - 1♠
2BA-3♣ pytanie o 4♥♠ otwierający 
uzgadnia ♠ lub licytuje 4-kę ♥
3♦ - brak 4♥♠
Nowy kolor forsuje na 1 okrążenie!

1♦ - 12-18PC 5+♦ możliwa 4♥♠ Pas – 0-6 dowolne
1♥♠ - tak jak po otwarciu 1♣
1BA – 7-10PC bez 4♥♠ i 3♦
z 4♥♠ i 3♦ z  siłą 11+PC najpierw 
zgłaszamy 4-kę♠♥ a później fitujemy ♦
Jest to silne uzgodnienie koloru

Po 1  ♥♠  
Tak jak po otwarciu 1♣
Po 1BA
2♣ - 12-14PC 5+♦ 4♣
2♦ - do pasa, może 6+♦?
2♥♠ - 15-16PC 5+♦ 4♥♠ silny rewers, 
inwit do dogranej.
2BA – 14-15PC 5+♦ i dobre zatrzymania

W silnej sekwencji:
1♦ - 1♥
1♠ - 2♦ / a nie 1BA /
silne uzgodnienie ♦ 11+PC

1♥♠ - 12-18PC 5+♥♠ 1BA – 7-9PC 2♥♠ możliwe 5♣♦
2♣♦/♥p ♠/ -11+PC 5+♣♦/♥po♠/
2♥♠ - 7-9PC 3+♥♠ słabe uzgodn.
2BA – inwit z fitem .
3♣♦ - 13+PC 5+♣♦, 3+♥♠ forsing na 
uzgodnionym przez domniemanie kolorze 
♥♠

Po 1BA
2♥♠ - 12-14PC do pasa może 6♥♠
2♣♦ - 13-15PC 5+♥♠ 4+♣♦
2♠/po2♥/ - 15-17PC 5+♥ 4♠ rewers
2BA – 15-17PC 5-3-3-2 z 5♥♠
3♣♦/po1♠/ - 14-16PC skład 5+5+

Licytacja zawsze naturalna. Każde nowe 
wejście mówi o nadwyżkach. Powrót na 
kolor uzgodniony – do pasa.
Przeskok innym kolorem mówi o ficie w 
kolorze otwarcia i krótkości w kol. 
Licytowanym ( cue-bid lub inne 
ustalenie ) jest inwitem do szlemika.

1BA – 15+18 PC
            4,4,3,2 – 4,3,3,3
            5,3,3,2 na 5♣♦

2♣ - 7+PC pytanie o 4♥♠
2♦ - transfer na ♥/ nie limitowany/
2♥ - transfer na ♠/ nie limitowany/
2♠ - transfer na ♣
3♣ - transfer na ♦
2NT – inwit bez starszych czwórek

PO 2  ♣  
2♦ - brak 4♥♠ dół otwarcia
2♥ - 4♥ nie wyklucza 4♠
2♠ - 4♠ wyklucza 4♥
2BA – brak 4♥♠ góra otwarcia
PO 2  ♦♥♠   3  ♣  
Zawsze odpowiedź kolorem transferu
 - bez względu na siłę 
TRANSFER MOŻE BYĆ B.SŁABY!!!

O zamknięciu licytacji zawsze decyduje 
odpowiadający. Ręka otwierająca 1BA 
jest ściśle limitowana i nie decyduje o 
kontrakcie. Szczególnie jeżeli jest to 
transfer  - licytacją steruje pytający.
NIE WOLNO PRZENOSIĆ NA INNY 
KONTRAKT, JEŻELI PYTAJĄCY 
ZAMKNĄŁ 3BA lub4♥♠ lub ZATRZYMAŁ 
SIE NA 2♥♠ 3♣♦ Lub 2BA !!!

2♣ - 11-15Pc 5+♣ 4♠♥
           10-15Pc 6+♣
                                     ( Precysion )

2♦ - sztuczne pytanie o 4-kę
        z con 2-ka♣ od 10PC

2♥♠ - 11+PC 5+♠♥
2BA – skład BA z bilansu

PO 2  ♦  
2♠♥ - 4-ka♠♥
2NT - 5♣ bez singla
3♣ - 6+♣
Po 2  ♠♥  NT  
Licyt naturalna z bilansu

Jedynie po 1-szej odpowiedzi 2♦ licytacja 
jest forsująca do końcówki z wyjątkiem 
odpowiedzi 3C po której licytujący 2♦ 
może inwitować przez kolor do 3NT.

2♦ - 6-11PC – multi kolor starszy 6+
                       5 – 11 PC
   ( czym mniejsza siła tym lepszy układ )

2♥♠ - 0-11PC co najmniej 2♥♠ próba 
uzgodnienia koloru na jak najniższej 
wysokości. SŁABE!
2BA – 12+PC pytanie o skład

PO 2  ♥♠  
PAS – o ile otwierający ma ten kolor
O ile otwierający nie ma tego koloru, 
licytuje posiadany kolor
PO 2BA
3♣ =   góra otwarcia
3♦ =   minimum na kierach
3♥ =   minimum na pikach
Po 3♣  3♦ - pytanie  3♥ = ♠  3♠ = ♥

Po 2♦ -
3♣ - forsing na dowolnym kolorze
3♦ - inwit z fitami w obu starszych
Przyjęcie inwitu texasem ♣=♥  ♦=♠
3♥ - blok z fitami w obu starszych
3♠ -  inwit na dobrych pikach
4♣ - pokaż kolor texasem
4♦ - pokaż kolor naturalnie

2♥♠ - 6-11PC dwukolorówka 5-5
                       ( bez obu młodszych )

2♥ - kiery i inny
2♠ - piki i młodszy

Odp. 2♠ po 2♥ - słabe „do koloru”
Odp. 2NT – pokaż drugi kolor

Po 2NT –
- 3♣ = ♣♥
- 3♦ = ♦♥
- 3♥ = ♠♥

Licytację zamyka PYTAJACY!

2BA – 6-11PC 5+5+♣♦ 3♣♦ - próba słabego uzgodnienia do 
pasa. Jeżeli nie trafiło się w kolor, partner 
licytuje 3♦ i dalej PAS
3♥ - 13+PC pytanie o singla! Dobry fit 
w ♣ lub ♦ do dogranej

Po 3  ♥  
3♠ - singiel ♠
3BA – singiel ♥
Renons – przeskok kolorem renonsu.

O kontrakcie decyduje silna ręka 
pytajacego.

PO OTWARCIU PRZECIWNIKA
Kontra wywoławcza do wys. 2♠
13-15PC skład BA
17+PC skład nierówny z 5+♣♦♥♠ tzw. 
kontra objaśniająca.

Najbliższy kolor na szczeblu 1-go 
oznacza negat 0-6PC
Po wejściu 2-go obrońcy – PAS oznacz 
negat 0-6PC
Wejście dalszym kolorem na szczeblu 1-
go 4-ka+ 7+PC

Sekwencja:
N         E         S          W
1♣ -    X –   PAS -  1  ♥  =  4=♥ 7+PC
coś –   2   ♣♦♠   =   17+PC 5+♣♦♠
           2  ♥   =   13-15PC 4-ka♥

Rekontra na szczeblu 1-go zawsze 
oznacza krótkość w kolorze otwarcia czy 
wejścia i siłę półpozytywną na inne kolory.

PO OTWARCIU PRZECIWNIKA
Wejście własnym kolorem oznacza 5+ w 
tym kolorze z siłą PODLIMITOWĄ od 
11+PC

Odpowiedź jak po otwarciu, ale bilans 
ZAWSZE do 11 PC

Powrót na własny kolor = 6+
Inna licytacja naturalna
Kontra naturalna!!!

FORSUJE nowy kolor z obu rąk, zamyka 
licytację uzgodnienie na każdym 
szczeblu.

WIST ODMIENNY:    XXXXX    XXXX   XXX     XX    FF    FFF   F10x    Fxx
Zrzutki odwrotne:  xx   xxx    xxxx  Fxxx     Mała – zachęca      Duża – zniechęca       Lavinthal – naturalny
Strefa szlemowa: Blackwood na 5 wartości z królami  4BA - 5♣ /0-3 WART/  5♦/1-4WART/  5♥/2WART-0KRÓLI/ 5♠/2WART1KRÓL/  itd



LICYTACJA  DWUSTRONNA

Otwarcie Partnera Wejście Przeciwnika Nasza odpowiedź Opis
Dowolne kolorem Dowolne Kontra – 10PC skład dowopny

Wejście na szczebu 1-go – 4+ w kol 7-9 
Wejście na szczeblu 2-ch – 5+ w kol 7-9

1 NT Kontra
2 w kolor

Jak bez wejścia przeciwnika
Licytacja naturalna o ile nie można 
zastosować kontrodpowiedzi -------------
Np.: 
Pd      Prz       MY
1NT      2♣       x     -  Stayman
             2♦       x     -  Teras na ♥
                        2♥   -  Teras na ♠

Stosujemy zasadę: o ile przeciwnik zajął 
nam odzywkę – kontra oznacza, że taką 
włąśnie odpowiedź mieliśmy 
zastosować.

Texasy stosujemy tak samo

Dodatkowo: Texas licytujemy wszędzie 
tam gdzie się mieści

10 Przykazań brydżowych  !   Jeżeli je opanujesz, zawsze i wszędzie będziesz mile widzianym partnerem  .
1. Policz punkty i zapamiętaj, czy Twój skład karty jest zrównoważony, czy niezrównoważony.
2. Stwierdź, jakiego typu masz kartę: Otwarcie 12+, Odpowiedź pozytywna 11+, pół pozytywna 7-10 czy negatywna 0-6
3. Licytuj zawsze zgodnie z systemem. Każde odstępstwo prowadzi do ewidentnych strat!
4. Nie licytuj powtórnie na pozycji swobodnej o ile nie masz nadwyżek w postaci siły czy układu
5. Zawsze licytuj do odzywki partnera a nie na domysł, że akurat trafisz, lub w zależności kto siedzi naprzeciwko.
6. Przed podjęciem decyzji o odzywce zawsze bilansuj obie ręce do minimum u partnera. Nie zawyżaj odzywki!
7. Pierwszy wist wybieraj jak najbardziej przejrzysty, zgodny z licytacją partnera i systemem.
8. Bezwzględnie stosuj się do zrzutek partnera, choćby nie wiem co Cię korciło do innego wistu.
9. Przed rozegraniem kontraktu, zawsze zrób plan gry, policz lewy pewne, do wyrobienia, ustal taktykę rozegrania.
10. W czasie licytacji i gry, nie dyskutuj i nie zabieraj głosu o ile nie jesteś pytany, nie komentuj.

Pomyślnych wiatrów na wzburzonych falach nietypowych rozkładów !!!

Opracowanie systemu „MAJS”  na podstawie systemów WJ-Standard i Nasz System aut. Martens - Przybora
Marian Jakubowski - Józef Szymulski  ®
Wszelkie prawa zastrzeżone

Co ja
wymyśliłem?!
Chyba mnie ten 
mój zabije!!!

Czy On uważa mnie za
kompletnego osła?!
Chyba to ostatnia z Nim 
gra. JYY-HA!

Nie ma co czekać
Trzeba UCIEKAĆ!!!
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