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Alertointiohjeet
Seuraaville sivuille on koottu esimerkkejä ja ohjeita alertoinnin yleisperiaatteista. Pelaa-
jan velvollisuus alertoida ei rajoitu millään tavalla esitettyihin esimerkkeihin.

Alertointisäännöstö

Alertointisäännöstö koostuu varsinaisesta
säännöstöstä sekä esimerkkejä ja ohjeita
sisältävästä liitteestä (tämä dokumentti).

Keinotekoinen tarjous

Pass tai maalaus on keinotekoinen, jos sillä
on jokin muu merkitys kuin että pelaaja
haluaa pelata nimettyä pelinvaihtoehtoa tai
osoittaa arvokorttivoimaa tai pituutta siinä
värissä.

Avaustarjouksen on luvattava vähintään
neljä (4) korttia maalatussa värissä, jotta se
ei ole keinotekoinen.

Sangiavauksessa käden tulee olla tasainen
(4333, 4432, 5332), jotta tarjous ei oli-
si keinotekoinen. Jos pelaaja joissakin ta-
pauksissa käden ”sangahtavuuden” vuoksi
avaa sangilla jakaumalla 6332 tai 5422, ovat
nämäkin sallittuja luonnollisiksi avauksiksi.

Esimerkki

Alla on useita esimerkkejä, joiden pitäisi sel-
ventää kuinka alertointisäännöt toimivat.

Avaustarjous

pass- Jos tarjous voi sisältää enemmän
kuin 12 ap., se pitää alertoida.

1♣ - Jos tarjous voidaan tehdä alle
neljällä kortilla, se pitää alertoida.

- Jos tarjous lupaa vähintään 16 ap.
on se alertoitava. (keinotekoinen)

1♦ - Jos tarjous voidaan tehdä alle
neljällä kortilla, se pitää alertoida.

1♥ - Jos tarjous voi sisältää vain neljän
kortin hertan ja viiden (5) kortin
tai pitemmän toisen värin, se pitää
alertoida.

- Jos tarjous voi sisältää minimivoi-
maisena viisi korttia herttaa ja pi-
demmän alavärin, mutta pari ei
voi tarkkaan kertoa värien pituu-
desta, ei tarjousta alertoida. Kysei-
sessä tapauksessa vastaaja olettaa
värien olevan joko 5–5 tai 6–5 her-
tan ollessa pidempi. (BL 40§C1 ja
40§C2 pelaajan oikeudesta tarjota
sopimuksien vastaisesti, kun part-
neri ei ole tietoinen tästä.)

1NT- avaus on luonnollinen, jos se on voi-
maltaan kokonaan 14–19 arvopis-
teen alueella 3–4 arvopisteen haa-
rukassa. Kuitenkin avaus voima-
aluella 17–19 on alertoitava, sillä
vastustajan ei voi kohtuudella olet-
taa sitä tietävän.

- avaus ei ole luonnollinen, jos sen
voima-alue muuttuu vyöhykkeen
ja/tai position mukaan.

- Jos tarjous lupaa 12–14, niin se
pitää alertoida (heikko).

- Jos tarjous lupaa 16–19, sitä ei aler-
toida.
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1NT- Jos tarjous lupaa 14–18, pitää se
alertoida, sillä vastustajan ei voi
kohtuudella olettaa tietävän viiden
pisteen välin olevan mahdollinen.

- Jos tarjous lupaa vaarassa 15–17 ja
vaarattomassa 12–14, pitää se aler-
toida aina.

- Jos tarjous lupaa 18–20, pitää se
alertoida, sillä vastustajan ei voi
kohtuudella olettaa sitä tietävän
(vahva).

2♣ - Jos tarjous on ”Ainoa vaatimus” on
se alertoitava, koska se on keinote-
koinen tarjous.

- Jos tarjous kertoo 11–16 ja
vähintään viisi (5) korttia, sitä ei
alertoida.

2♥ - Jos tarjous on luonnollinen luvaten
vähintään 5 kortin ♥-värin tarjous-
ta ei alertoida voimasta riippumat-
ta.

- Jos tarjous näyttää 5 kortin ♥-
värin ja 4 kortin alavärin sivuvä-
rinä, pitää se alertoida, koska se
on konventionaalinen (eli parilla on
siitä sopimus, jota ei kohtuudella
voi olettaa vastustajan tietävän).

- Jos tarjous näyttään molemmat
ylävärit, voimasta riippumatta, on
se alertoitava, koska se on keinote-
koinen tarjous.

2NT- Jos tarjous on luonnollinen, tasai-
nen tai ”sangahtava” ja voimaltaan
19–24 arvopistealueella ja 2–3 pis-
teen haarukassa, ei tarjousta aler-
toida.

Avauksen 1NTjälkeen

West North East South
1NT pass 2♣ pass
2♦/♥/♠/NT

2♣ - vastaus on Staymanin ylävärikyse-
ly ja siis alertoitava, koska se on kei-
notekoinen.

2♦ - on alertoitava, sillä se on keinote-
koinen.

2♥ - Jos Länsi lupaa 2♥ tai 2♠ tar-
jouksella vähintään 4 korttia maa-
latussa värissä, ei tarjousta aler-
toida. Jos vastustaja haluaa tietää
voiko 2♥ vastaus sisältää 4 kortin
♠-värin, voivat he sitä kysyä. Tar-
jousta ei siis tarvitse alertoida.

2NT- Jos tarjous lupaa 4–4 ylävärit, on
se keinotekoisena alertoitava.

West North East South
1NT pass 2♥

2♥- Jos tarjous on luonnollinen loppusi-
toumusehdotus, ei sitä alertoida.

- Jos tarjous on luonnolinen ja vaati-
mus, pitää se alertoida, koska vas-
tustajan ei voi kohtuudella olettaa
tietävän sitä.

- Jos tarjous on ylivienti, on se aler-
toitava, koska se on keinotekoinen.

Luonnolliset tarjoukset

West North East South
1♦ pass 2♦

- jos 2♦ tarjous kertoo 6–9 pistettä
ja ♦-värin, niin sitä ei alertoida.

- jos 2♦ tarjous kertoo 10–12 pis-
tettä ja ♦-värin, niin se pitää aler-
toida, koska vastustajan ei kohtuu-
della voi olettaa tietävän tarjouk-
sen merkitystä (voima).
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West North East South
1♦ pass 3♦

- jos 3♦ tarjous kertoo 10–12 pis-
tettä ja ♦-värin, niin sitä ei aler-
toida.

- jos 3♦ tarjous kertoo 6–9 pistettä
ja ♦-värin, niin se pitää alertoi-
da, koska vastustajan ei kohtuudel-
la voi olettaa tietävän tarjouksen
merkitystä (voima).

West North East South
1♦ pass 1♥ pass
2♣

- jos 2♣:n tarjous voi sisältää 4 kor-
tin ♦-värin ja 5 kortin ♣-värin,
pitää se alertoida, koska vastus-
tajan ei kohtuudella voi olettaa
tietävän tarjouksen merkitystä.

West North East South
1♦ pass 1♥ pass
1NT

- jos 1NT:n tarjous voi sisältää 4 kor-
tin ♠-värin ja tasaisen käden, ei
sitä tarvitse alertoida. Vastustajan
oletetaan tietävän, että niin voi ol-
la.

West North East South
1♥ pass 1♠ pass
2♣

- jos avaajalla voi olla minimivoimai-
nen käsi ja viiden kortin ♥-väri
sekä kuuden kortin ♣-värin ja vas-
taaja ei voi selvittää värien pituuk-
sia, vaan olettaa 5–5 tai 6–5 jakau-
maa, ei sitä tarvitse alertoida. Vas-
tustajan oletetaan tietävän, että
niin voi olla.

NT-vastaus

West North East South
1♦ pass 1NT

- jos 1NT-tarjous on ”normaali” san-
givastaus, joka kieltää ylävärit ja
epätasaisella kädellä ♦-tuen, sitä ei
alertoida, koska se on luonnollinen
yritys pelata 1NT.

- jos 1NT-tarjous on vaatimus, se
pitää alertoida.

- jos 1NT-tarjous kertoo 9–12 pis-
tettä ja ♣-värin, pitää tarjous aler-
toida, koska se on keinotekoinen.

West North East South
1♦ pass 2NT

- jos 2NT-tarjous on ”Stenberg”,
pitää se alertoida, koska se on kei-
notekoinen tarjous.

- jos 2NT-tarjous on luonnollinen
sangi-inviitti, ei sitä alertoida.

Värivastaukset

West North East South
1♦ pass 2♠

- jos 2♠-tarjous on 6 kortin väri ja
heikko (ei vaatimus), pitää se aler-
toida, koska vastustajan ei kohtuu-
della voi olettaa tietävän tarjouk-
sen merkitystä.

West North East South
1♦ 1♠ pass 3♥

- jos 3♥-tarjous ei ole vaatimus,
pitää se alertoida, koska vastus-
tajan ei kohtuudella voi olettaa
tietävän tarjouksen merkitystä.
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West North East South
1♠ 2♣ 2♦

- jos 2♦-tarjous ei ole vaatimus, pi-
tää se alertoida, koska vastustajan
ei kohtuudella voi olettaa tietävän
tarjouksen merkitystä.

West North East South
1♠ X 2♦

- jos 2♦-tarjous ei ole vaatimus,
pitää se alertoida.

- jos 2♦-tarjous on vaatimus, sitä ei
alertoida.

Kaksi edellistä seuraavat säännöstä:
Uuden värin tarjous alertoidaan, jos se
ei ole vaatimus seuraavissa tilanteissa:

- Vastauskäden uusi väri yhden ta-
son avaukseen (kun vastaaja ei ole
aikaisemin passannut).

- Hyppy uudessa värissä, kun part-
neri on tehnyt luonnollisen värivä-
litarjouksen.

HUOM!

Yllä olevat esimerkit on tarkoitettu autta-
maan alertsäännöstön ymmärtämistä.

Pelaajan velvollisuus alertoida ei rajoitu
millään tavalla esitettyihin esimerkkeihin.
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Alertsäännöstö pähkinänkuoressa
Seuraava ohje on alertointisäännöstön yksinkertaistettu sääntö. Sen tarkoitus on helpottaa
varsinkin kokemattomien pelaajien arviointia.

Jos avaus ei sisällä 4+ korttia, se alertoidaan.
Jos 1 NTavauksessa voi olla lyhyys tai alle 14 ap. tai yli 19 ap., se alertoidaan.
Jos avaus on keinotekoinen (eli lupaa jotakin muuta kuin tarjotun värin), se alertoidaan.

Vastaustarjouksissa:
Jos NT-vastaus on vaatimus, se alertoidaan.
Jos partnerin värin korotus on vaatimus, se alertoidaan.
Jos vastaus on keinotekoinen, se alertoidaan.
Jos passaamattoman käden tarjoama uusi väri ei ole vaatimus, se alertoidaan.
Lisäksi jos tarjous sisältää merkityksen, jota vastustajan ei voi kohtuudella olettaa
tietävän, se alertoidaan.

Tarjoukset, joita ei alertoida:
Kahdennuksia ja vastakahdennuksia ei alertoida.
4♣ ylittäviä tarjouksia ja se mukaan luettuna ei alertoida.
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