Po pobídkovém kontra na 1♥ /1♠
Po kontru soupeře se mění význam odpovědí 1BT a „Two Over One“, které jsou konvenční dle
Cappellettiho. Odpověď 1♠ po zahájení 1♥ a kontru soupeře je stejná jako bez kontra (tedy 5+ FB
a 4+list, takže F na jedno kolo) a rovněž odpověď 3♣ i odpovědi 3♥ až 4♠ se nemění

Cappellettiho konvence:
1BT

žádá opravu do 2♣ buď 7÷9 FB a dublem v BZ nebo/i 5+list v ♣
Po vyžádaných, ale vůbec ne povinných 2♣ jsou tyto možnosti:
pas
5+list v ♣ při síle 5÷9 FB a OK v BZ.
2♦
7÷9 FB, 5+list ♦, dubl v BZ.
2♥
(po 1♥) 7÷9 FB, dubl ♥.
(po 1♠) 7÷9 FB, 5+list ♥, dubl ♠.
2♠
(po 1♠) 7÷9 FB, dubl.
3♣
9÷11 FB, výzva s dobrým 6+listem.
2♣
žádá o 2♦ s 5+listem v ♦ a OK v BZ. Po vyžádaných, ale nepovinných 2♦ partner draží:
pas
5÷9 FB, 5+list v ♦.
3♦
9÷11 FB, dobrý 6+list v ♦.
2♦
(po 1♠) 9÷10 ZZ s tříkartovým fitem, jako zvýšení bez kontra.
(po 1♠) 5+list v ♥ a OK v ♠. Po vyžádaných, ale nepovinných 2♥ partner pokračuje:
pas
5÷9 FB, 5+list v ♥.
3♥
9÷11 FB, dobrý 6+list v ♥.
2♥
(po 1♠) 9÷10 ZZ s tříkartovým fitem, jako zvýšení bez kontra.
Pomocí Cappellettiho konvence můžeme ukázat kvalitu fitu do BZ. 1BT slibuje většinou dubl,
transfer na BZ 3list, ostatní OK. Zahajitel opraví do žádané barvy, pokud nemá důvod k jiné dražbě.
Tímto důvodem může být:
1. OK v ukazované barvě. Pak zahajitel draží přirozeně, se silou do 14(15) FB do výše 2 v BZ.
2. Síla cca od (16)17 FB. Pak zahajitel draží přirozeně nad 2 v BZ.

Změněné odpovědi s fitem v BZ:
2♥/♠
2♦/♥
2BT

slabší zvýšení než bez kontra s 10½÷11 ZZ (asi 3 až 5 FB .
jako zvýšení bez kontra – viz Cappelletti.
AV4, do 8 ZZ, od 11 RB. Pak zahajitel draží:
3vBZ odmítnutí výzvy se 7 ZZ.
4vBZ 6 ZZ.
4♣
BW5.
NB
cue-bid.
3♦
AV3, dále jako výše po 2BT. (Bez kontra 1BT a pak výzva 3 v BZ.)
Ostatní odpovědi s fitem i bez fitu mají stejný význam jako bez kontra.

Rekontra po zahájení 1 v barvě a kontru soupeře
Rekontra slibuje 10+FB, bez fitu v BZ (maximálně 3list po zahájení v levné, dubl po zahájení
v drahé) a připravenost na trestné kontra v ostatních barvách. Pokud máme list, který ukazuje že
soupeři pravděpodobně (nebo jistě) najdou fit, je vhodnější přirozeně dražit než rekontrovat. Např.
s listy ♠ AJxxx ♥ x ♦ xxx ♣ AQxx nebo ♠ AJxxx ♥ xx ♦ Qxx ♣ Axx je vhodnější po zahájení v levné
dražit 1♠ než rekontra. I proto je odpověď i na 1° F jako bez kontra.
Jestliže druhý obránce draží svoji barvu, pak po rekontra zahajitel draží:
Kontra trestné, 4+list (nebo silný 3list) v barvě soupeře.
Pas
2÷3list v barvě soupeře.
Jiné
přirozené a OK v barvě soupeře. Pokud to je skokem, tak to je GF.

