
TBF Sistem Tanımları 
 
 
Bu yazıda kullanılan tanımlar: 
 
Ortalama el : 10 onör puanına sahip ve dağılımsal gücü olmayan el 
 
Zayıf   : Ortalama elden daha düşük kuvvete sahip el 
 
Kuvvetli  : Ortalama elden bir rua yada daha fazla güce sahip el  
 
Doğal  : Konvansiyonel olmayan konuşma veya oyun  

  ( yasalarda tanımlandığı gibi ) 
 
Uzunluk : Üç kart veya fazlası 
 
Kısalık : İki kart veya daha azı 
 
Uzun Maç : 17 veya daha fazla bord oynanan maç 
 
Kısa Maç : Bord sayısı 17den  daha az olan maç 
 
 
 
Highly Unusual Method (HUM) Tanımı 
 
Ortaklık anlaşması olarak aşağıda tanımlanan uygulamalara uyan sistemler HUM 
olarak sınıflandırılırlar: 
 
A : İçinde zayıf alternatifleri bulundursa bile, açış pozisyonunda pas geçmek 
genellikle açışa uygun kabul edilen değerler vaad ediyorsa  
 
B : Ortaklık anlaşması uyarınca bir seyiyesinde açış yapan bir el pastan zayıf 
olabiliyorsa. 
 
C : Ortaklık anlaşması uyarınca bir seyiyesindeki açış ortalama elden bir rua veya 
daha zayıf elle yapılabiliyorsa. 
 
D : Ortaklık anlaşması uyarınca bir seyiyesinde açış belirli bir renkte uzunluk ya da 
kısalık gösteriyorsa  
 
E : Ortaklık anlaşması uyarınca bir seyiyesinde açış herhangi bir renkte veya 
ötekinde uzunluk gösteriyorsa. 
İstisna: Kuvvetli trefl veya kuvvetli karo sistemlerinde bir minör açışı 



 
Kahverengi Etiketli (Brown Sticker) Konvansiyon Ve Uygulamalar 
 
Aşağıdaki koşullara uyan konuşmalar  ‘Kahverengi Etiketli' olarak değerlendirilir: 
 
A: 2 treflden 3 pike kadar olan oyun açışı: 

a. Zayıf olabiliyorsa (ortalama elden daha zayıf bir elle yapılabiliyorsa) 
b. Belirli bir renkte en az dört kart vaad etmiyorsa 

 
İstisna: Konuşma zayıf olduğu her durumda belirli bir renkten dört kart vaad 
ediyor, dört kart vaad etmediği durumlarda ortalama elden en az bir rua kuvvetli 
oluyorsa (bütün zayıf anlamlarda, bilinen renkte dört kart varsa ve kuvvetli 
anlamlar ortalama elden bir rua veya daha fazla güçlüyse bu deklare kahverengi 
etiketli değildir). 

 
İstisna: 2 seviyesinde minör açmak, majörlerden birinde zayıf iki açışı 
gösteriyorsa (bu açış en az 16 puan veya eşdeğer el gösteren kuvvetli anlamlarla 
beraber veya tek başına oynanabilir). Bu açışa defans, kahverengi etiketlere 
defans gibi, rakiplerin konvansiyon kartının parçası sayılır ve sıra kendisinde olan 
oyuncu tarafından incelenebilir. 

 
B : Doğal bir seviyesinde renk açışına, belirli bir renkte en az dört kart göstermeyen 
üste konuşmalar. İstisnalar: 

1) Sanzatu cinsinden doğal üste konuşma. 
2) Kuvvetli el gösteren cue-bid 
3) Rakip renkte sıçrama, ortağın o renkte durdurucu ile 3SA demesini istiyorsa 

 
C : İki veya üç seviyesinde zayıf çift renkli açışlar veya üste konuşmalar ortaklık 
anlaşmasıyla bu renklerden birinden üç yada daha az kartla yapılabiliyorsa. 
 
D : Psişik konuşmalar sistem tarafından korunuyorsa veya sistemin işlemesi için 
gerekli ise. 
 
E : Yukarıdakilerden hiçbiri konvansiyonei güçlü açışlar, HUM ve ‘Kahverengi Etiketli' 
lere karşı defanslarda uygulandığı takdirde ‘Kahverengi Etiketli'  tanımına girmez. 
 
F : 1 trefl açışı ikili veya tek olabildiği hallerde bile bu açış forsing değilse ve 
görünüşte natürelse( 4lü karo 2’li trefl sisteminde olduğu gibi) yapay bir açış değil de 
doğal bir açış olarak kabul edilir. 


