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Kontrollitarjoukset

• Kun vastustajat eivät voi ottaa kahta tikkiä 
maasta suoraan, ns. ”kannelta” on parilla 
maahan kontrolli

• Kun maasta ei suoraan voi ottaa yhtään tikkiä 
on parilla maahan 1:sen asteen kontrolli

• Kontrolleja ovat sangipelissä A, suojattu Kx

• Kontrolleja ovat valttipelissä myös singelton ja 
renonssi



Kontrollien hyöty
• Kun tarjotaan korkeamman tason pelejä, 

pikku- ja isoslammeja on tärkeää ettei 
vastustaja ota maasta kahta tikkiä kannelta

• Kontrollien tarjoaminen ja kysyminen toimii 
samalla idealla kuin pitojen kertominen sangi-
täyspeliin, taso vain on korkeammalla.

• Kontrollitarjoukset ovat konventionaalisia, ne 
lupaavat pidon, eivät maata. 

• Ässäkyselyllä varmistetaan, ettei vastustaja 
ota kahta ässää kannelta.



Kontrollien hyöty jatkuu
• Pikkuslammiin vaaditaan 31-33 pistettä, joten 

ulkona voi olla jostakin maasta esimerkiksi AK

• Kontrollitarjouksia käyttämällä pari pystyy 
tarjoamaan turvallisempia slammeja.

• Kun kontrolli puuttuu, ei tarvitse edes lähteä 
kyselemään ässiä

• Kontrollitarjouksien avulla pystytään 
tarjoamaan myös huomattavan alipisteiset 
slammit.



Mistä tunnen ma kontrollin
• Yleinen linjaus on että alle kolmen ylävärin ei 

ole kontrollitarjouksia. Kun yhteinen väri on 
löydetty, uusi väri kolmen ylävärin yläpuolella 
on kontrollitarjous. Uusi väri neljän tasolla aina

1♥ – 3♥ 1♠ – 3 ♠
3♠ – (ainoa 3:n tasolla) 4♣ –

• Tarpeeton hyppy uudessa värissä sopii 
partnerin värin valtiksi ja lupaa kontrollin 
tarjotussa värissä.

• 1♦ – 1♠ – 4 ♣ (sopii padan ja ♣ -kontrolli)



Kontrollien tarjoaminen 1

• Kontrollit tarjotaan mahdollisimman 
taloudellisesti alhaalta ylöspäin. Jos tarjotessa 
ohitetaan jokin maa, siinä ei ole kontrollia.

1♥ – 3♥ 1♠ – 3 ♠
4♣ – 4♦ –

Milloin jatketaan tarjoussarjaa?

Milloin tarjotaan täyspeli?



Kontrollien tarjoaminen 2
• Kontrolleja voidaan tarjota, vaikka yhteinen väri 

ei löydy heti ensimmäisellä kierroksella.

• Kontrollitarjoukset ovat tällöinkin 
tunnistettavissa. Oikeina tarjouksina ne olisivat 
’järjettömiä’.

• 1♥ – 1♠
3♥ – 4♦ (sopii hertan valtiksi ja on kontrolli)

Mitä jos avaajalla on risti-kontrolli?

• 2♣ – 2♦
3♠ – 4♦ (sopii padan valtiksi ja  on kontrolli)



Kontrollisarjalla eteenpäin

• Joskus on välttämätöntä käyttää 
kontrollisarjaa. Esimerkiksi jos sinulla on 
jossain maassa kaksi menevää. Tällöin 
tarjoamalla kontrollin toisessa maassa ilmaiset 
slammikiinnostuksesi ja saat partnerin 
tarjoamaan, ja mahdollisesti kertomaan 
kontrollin ao. maassa.



Milloin kannattaa jarruttaa?
• Kun maa on tarjottu kontrollina, ei sen maan 

ässää enää huomioida ässäkyselyssä. 
Vastataan siis määrä pois lukien tarjotun maan 
ässä.

• Kun partneri tarjoaa kontrollin ja sinulla on 
maassa voimaa, kannattaa harkita entistä 
tarkemmin. Onko voimasta hyötyä

• Jos vastustajat kahdentavat kontrolli-
tarjouksen, lupaa vastakahdennus ässän tai 
renonssin. Passaamalla seuraavasta kädestä 
kuulee tällöin partnerin kontrollin laadun.


