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Vaatimustarjouksien tehtävä

• Vaatimustarjoukset auttavat löytämään oikean 

pelin ja tason tarkemmin. Koska ei ole pelkoa 

että partneri passaa, voidaan peliä etsiä 

rauhassa ja näin vähentää arvaamisen tarvetta.

• Vaatimustarjouksia ovat yleisesti:

- Rajoittamattomat tarjoukset

- Rajoitetut tarjoukset joissa paljon voimaa

- Vastustajan värin tarjoaminen

- Konventionaaliset tarjoukset



Vaatimustarjouksia on kahdenlaisia

• Kierrosvaatimus –tarjous vaatii partneria 

tarjoamaan vähintään kerran

• Täyspelivaatimus edellyttää partneria 

tarjoamaan vähintään niin kauan kun alin 

täyspelitaso on saavutettu.



Molemmat voivat vaatia

• Sekä avaaja että vastaaja voivat molemmat 

tehdä vaatimuksia

• Vaatimusten tarkoitus häiritsemättömässä 

sarjassa on täyspelin ja korkeampien pelien 

löytäminen

• Häirityssä sarjassa mahdollisimman edullisen 

oman pelin löytäminen ja vastustajan häirintä



1. Perusvaatimus eli 1 yli 1 vastaus
• Kun avataan yhdellä väriä ja vastaaja tarjoaa 

uutta väriä yhden tasolla on kyseessä 1 yli 1 

vaatimustarjous. Avaaja ei saa passata, ennen 

kuin 1 NT on saavutettu.

• 1♦ – 1♥ –
• Avaaja-vastaaja-avaaja

• Avaaja ei saa lopettaa tarjoamistaan ennen 

kuin 1 NT on saavutettu, vaikka olisi todella 

huono avauskäsi tai jopa avannut väärin. 

Partneri ei ole vielä rajoittanut omaa kättään.



2. Perusvaatimus eli 2 yli 1 vastaus
• Kun yhden tason avaustarjouksen päälle 

tarjotaan vastaus hyppäämättä on 

kysymyksessä 2 yli 1:n vaatimustarjous

• 1♦ – 2♣ /1♥ – 2♣ / 1♥ – 2♦ / 1♠ –2♣ / 1♠ – 2♦ –

Tarjous lupaa 10+ pistettä ja vähintään 4 korttia

• 1 ♠ –2♥ –

• 2 ♥ –Tarjous lupaa 10+ pistettä ja vähintään 5 korttia

• 2 yli 1 vastaus vaatii avaajaa tarjoamaan avausvärin 

vähintään kahden tasolla. Tämä tarjous on tehtävä, jos 

mikään muu tarjous ei ole mahdollinen.



Neljäs väri vaatimuksena
• Kun pari kahdella ensimmäisellä kierroksella tarjoaa 

neljännen värin kyseessä on konventionaalinen 

vaatimus, joka ei lupaa tarjottua väriä.

• Vastaaja tekee neljännen värin!

• Esim. 1♦ – 1♥ – 1♠ – 2♣ 4:s väri, vaatimus

• Esim. 1♥ – 1♠ – 1♣ – 2♦ 4:s väri, vaatimus

• Avaajan täytyy alertoida Neljäs väri

• Neljäs väri on avaajalle TPV

• Neljäs väri säästää tarjoustilaa ja vähentää arvaamista 

käyttämällä neljännen värin tarjoukset tähän.

• Sarja 1 ♣ – 1 ♦ – 1 ♥ – 1♠ =? kannattaa sopia



Avaajan reverse

• Avaajaa tekee reversen tarjoamalla toisella 

kierroksella avausväriä ylempää väriä 2-

tasolla. Tarjous lupaa vähintään 17 pistettä ja 

se on vaatimus vähintään 2NT:iin.

• Esim. 1♦ – 1♠ – 2♥ on reverse-sarja

• Esim. 1♦ – 1NT – 2♥ on reverse-sarja

• Esim. 1♦ – 2♣ – 2♥ on reverse-sarja ja TPV


