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 The Most Advanced And Feared NT System 

 Joppen sangi (Jukka Mattila) 
 

 Olen kehittänyt sangijärjestelmän, joka kattaa siirrot Jacoby tyyppisin jat-

koin (höystettynä mm. Romexilla), sekä jakokyselyt, jotka kattavat enemmän kuin 

Two-Way Stayman. Tämä on saatu aikaan siten, että ensimmäisellä kierroksella siir-

retään tai kysytään 2♣:llä, mikä on aluksi kuten Stayman, mutta jos kysytään jakoa 

lisää tulee tpv voimaan (vertaa Two-Way tpv ensimmäisellä kierroksella). Lisäksi on 

olemassa kolmannen kierroksen kyselyitä, silloin kun tilaa tai tarvetta on.  

Sitten asiaan: 

 

(I) 1NT - 2♣ kysyy, mihin 

 

 2♦ - ei ylävärejä 

 2♥ - 4/5 korttia, ei kiellä pataa 

 2♠ - 4/5 korttia 

 

  2♦ jatkot: 

 

 2♥ vähintään 4-4 ylävärit, pysäytys joka korjataan 2 pataan tarvittaessa 

 2♠ kysyy jakoa, tpv., mihin: 

  2NT 5k. risti, mihin 3♣ kysyy lisää:     

   3♦ 3-3-2-5 

   3♥ 3-2-3-5 

   3♠ 2-3-3-5 

  Siis tarjotaan duppeli väriä. 

  3♣ 5k. ruutu, mihin 3♦ kysyy lisää: 

   3♥  3-2-5-3 

   3♠  2-3-5-3 

   3NT 3-3-5-2 

  Siis yhä tarjotaan duppeli väriä, mutta NT korvaa ristin 

  3♦  3-3-4-3 (vertaa t-w s 2nt kysely) 

  3♥  2-3-4-4 (vertaa t-w s 2nt kysely) 

  3♠  3-2-4-4 (vertaa t-w s 2nt kysely) 

  3NT 3-3-3-4 (vertaa Baron 3♣-3NT) 

 2NT inviitti 

 3X tpv. (5)6+ korttia 

 3NT pysäytys 

 

2♥ jatkot: 

 2♠ 4k. pataa, inviittivoima, ei vaatimus (vertaa t-w s 1NT-2♣-2♥-2NT), 

 vastaa siis 2NT tarjousta. 

 2NT kysyy jakoa,tpv., mihin: 

  3♣ 4k. risti 

  3♦ 4k. ruutu 

  3♥ 5k. hertta 

  3♠ 4k. pata 

 3♣,♦,S 5+k.,tpv. 

 3♥ inviitti 

 3NT pysäytys 
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2♠ jatkot: 

 2NT luonnollinen siis inviitti (vertaa t-w s 1NT-2♣-2♠-2NT), 

 vastaa siis 2NT tarjousta. 

 3♣ kysyy jakoa,tpv., mihin: 

  3♦ 4k. ruutu 

  3♥ 4K. risti (siis kun hertta on jo kielletty, niin se korvaa 

  ristin) 

  3♠ 4k. pata 

 

 3♦,♥ 5+k.,tpv. 

 3♠ inviitti 

 3NT pysäytys 

 

Siis esim. 1NT-2♣-2♠-3♣-3♥-3♠ sopii padan valtiksi on slammi-inviitti. 

 

(II) 1NT - 2♦ on siirto herttaan 

 

 2♥ - 2♠ on Romex (lyhyys jossain) ja inviitti kortit vähintään  

 täyteen peliin ja on vaatimus. Eli jos vastaaja tekee seuraavalla  

 kierroksella jonkin epätavallisen tarjouksen, niin hänellä on slammi- 

 inviitti kortit. 

 2♥ - 2♠ mihin: 

 2NT osoittaa kiinnostusta inviitistä ja kysyy missä lyhyys on, mihin: 

  3♣ on risti lyhyys 

  3♦ on ruutu lyhyys 

  3♥ on pata lyhyys (jos pata lyhyys ei kiinnosta, niin ei mennä yli 

3♥:n 

 3♣,♦ on vastainviittejä ja kuvaa avaajan kättä, 3♠ on 5k. haluaa pelata 

 4 yläväriä 

 3♥ on negatiivinen (mm. dubbeli hertalla tämän joutuu lähes aina  

 tekemään). 

 3NT haluaa ilmeisesti pelata 

 4♥ haluaa täyteen peliin on lyhyys missä tahansa 

  

 2♥ - 2NT on tasaisen käden inviitti, mihin 

  pass ja 3H on negat. 

  3NT ja 4H valitsee pelin 

  

 2♥ - 3♣,♦,♠ on 4+ k. tpv. 

 

esim. 1NT-2♦-2♥-3♦-3♥ sopii hertan valtiksi ja on positiivinen, kun taas 1NT-2♦-

2♥-3♦-3♠ hyväksyy ruudun valtiksi ja on positiivinen. 

 

 2♥ - 3♥ on slammi-inviitti, mihin 3NT (ilman tukea) ja 4♥ on negat. 

 

 2♥ - 3NT antaa valita 3NT/4♥ 

  

 2♥ - 4♥ pysäytys (ilmeisesti 6+ korttia) 

 

(III) 1NT - 2♥ on siirto pataan  

 2♠ - 2NT on tasaisen käden inviitti 

  pass ja 3♠ on negat. 
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  3NT ja 4♠ valitsee pelin 

 

 2♠ - 3♣ on Romex tyyppinen (lyhyys jossain) ja inviitti kortit vähintään 

 täyteenpeliin ja on vaatimus. Eli jos vastaaja tekee seuraavalla  

 kierroksella jonkin epätavallisen tarjouksen, niin hänellä on slammi- 

 inv. kortit. 

 2♠ - 3♣ mihin: 

 3♦ osoittaa kiinnostusta inviitistä ja kysyy missä lyhyys on, mihin: 

  3♥ on hertta lyhyys 

  3♠ on risti lyhyys (jos risti lyhyys ei kiinnosta, niin ei mennä yli 

3♠:n 

  3NT on ruutu lyhyys, nyt ollaan yli kolmen padan eli on syytä 

  olla kohtalaiset kortit. 

 3♥ on 5k. ei vaatimus (yleensä dubbeli pata) 

 3♠ on negatiivinen (mm. dubbeli padalla tämän joutuu lähes aina  

 tekemään). 

 3NT haluaa ilmeisesti pelata 

 4♥ on 5k. herttaa ja 3k. pataa haluaa pelata 4 yläväriä 

 4♠ haluaa täyteenpeliin on lyhyys missä tahansa 

  

 2♠ - 3♦,♥,4♣ on 4+ k. tpv. 

 

 2♠ - 3S on slammi-inviitti, mihin 3NT (ilman tukea) ja 4♠ on negat. 

 

 2♠ - 3NT antaa valita 3NT/4♠ 

 

 2♠ - 4♠ pysäytys (ilmeisesti 6+ korttia) 

 

(IV)1NT - 2♠ on siirto toiseen alaväriin, heikko tai slammi-inviittikortit. 

    Tähän tarjotaan 3♣, mihin vastaaja 

 

 passaa 

 

 tarjoaa 3♦ ja avaaja passaa 

  

 tarjoaa 3♥ ja näyttää slammi-inviittikortit ristivalttina, mihin 3NT 

 ainoa negatiivinen. 

 

 tarjoaa 3♠ ja näyttää slammi-inviittikortit ruutuvalttina, mihin 3NT 

 ainoa negatiivinen. 

 

(V)1NT - 2NT on luonnollinen inviitti 

 

(VI)1NT - 3X on inviitti HHxxxx 

 

(VII)1NT - 3NT on perinteinen 

 


