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Πριν προχωρήσετε παρακάτω βεβαιωθείτε ότι έχετε εμπεδώσει την απλή Blackwood. Αν έχετε 

κάποιες αμφιβολίες όσο αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της Blackwood ξαναδιαβάστε το 
αντίστοιχο κείμενο. 

Άλλη μία φορά πρέπει να τονίσουμε τον βασικό κανόνα για την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
παραλλαγής της Blackwood 

H Blackwood ΔΕΝ είναι εργαλείο για την ανακάλυψη ενός σλεμ, αλλά ένα εργαλείο που θα μας 
επιτρέψει να αποφύγουμε ένα σλεμ όταν δεν έχουμε τα απαραίτητα control (άσσους, καλά ατού). Η 
ύπαρξη του φιτ και των πόντων είναι οι βασικές και αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις ώστε να 
αποφασίσουμε αν θα ψάξουμε ή όχι το σλεμ. Οπότε για την χρησιμοποίηση της Blackwood θα 
πρέπει να πληρούνται οι δύο βασικές προϋποθέσεις : 

 Να υπάρχει αρκετή δύναμη ώστε να δικαιολογεί την αγορά του σλεμ. 

 Να έχει βρεθεί φιτ σε κάποιο χρώμα. 

Έστω ότι η Δύση και η Ανατολή έχουνε τα παρακάτω χέρια : 

                     
Η παραπάνω αγορά είχε την φυσική της εξέλιξη. Η Δύση μόλις βλέπει ότι ο σύντροφός της 

υποστηρίζει τις κούπες και έχει προτασιακό χέρι (10-11π) ρωτάει τους άσσους. Από την απάντηση 
5♦ μαθαίνει ότι η Ανατολή έχει έναν Άσσο οπότε αγοράζει σωστά το μικρό σλεμ. 

Δυστυχώς όμως όπως αντιλαμβάνεστε το συμβόλαιο είναι καταδικασμένο αφού θα χάσουνε δύο 
λεβέ, τον ♥Α και τον ♥Κ. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στα χρωματιστά συμβόλαια ο ρήγας ατού καθώς και η ντάμα ατού είναι 
βασικά φύλλα και αρκετές φορές απαραίτητα για την επιτυχία του μικρού ή μεγάλου σλεμ. Η 
Roman Key Card Blackwood θεωρεί αυτά τα δύο φύλα, ως φύλα κλειδιά (Key Cards), και μαζί με 
τους άσσους προσπαθεί να ανακαλύψει την ύπαρξή τους.  

 

  

 
 

  

Ιστορική Αναδρομή 
H Roman Key Card Blackwood είναι μια παραλλαγή της απλής Blackwood που δημιουργήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε από την Ιταλική Εθνική Ομάδα και στην συνέχεια έγινε πολύ δημοφιλής και αντικατέστησε 
την απλή Blackwood. 
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1.1. R.K.C.Blackwood  (1403) 
Ας υποθέσουμε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις που να δικαιολογούν την αγορά ενός σλεμ τότε 

και μόνο τότε αντί να αγοράσουμε το σλεμ στα τυφλά μπορούμε με την αγορά 4ΝΤ να ρωτήσουμε 
τον σύντροφο πόσους Άσσους έχει από τους 5!! Μα η τράπουλα δεν έχει πέντε Άσσους!! Όντως 
δεν έχει, όμως εμείς τον ρήγα ατού τον μετράμε σαν Άσσο αφού όπως είδαμε παραπάνω αν δεν 
τον έχουμε συχνά χάνουμε μια λεβέ! 

 

 

 

 

Άρα με βάση το παράδειγμα της προηγούμενης σελίδας, η ανατολή θα απαντήσει 5♣ 
δείχνοντας έναν Άσσο οπότε η Δύση αφού τώρα ξέρει ότι χάνει δύο Άσους από τους πέντε θα 
αποφύγει το σλεμ και θα αγοράσει 5♥. 

Επίσης πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι όταν ο απαντών έχει δύο άσσους ταυτόχρονα δείχνει 
και την ύπαρξη της ντάμας ατού. Αν δηλαδή έχει 2 Άσσους και δεν έχει την ντάμα ατού αγοράζει 
5♥ ενώ αν έχει 2 Άσσους και την ντάμα ατού αγοράζει το 4αρτο βήμα 5♠. 

Σε περίπτωση που έχετε όλους τους άσσους και αρκετή δύναμη 37+π που να δικαιολογεί το 
μεγάλο σλεμ, η αγορά μπορεί να συνεχιστεί ρωτώντας με το αμέσως επόμενο χρώμα (εκτός αν 
είναι το χρώμα τον ατού) τους ρηγάδες. Εδώ οι απαντήσεις εξαρτώνται αν από την ερώτηση 
Άσσων έχουμε ήδη μάθει την ύπαρξη της ντάμας. 

1η περίπτωση η απάντηση να ήταν 5♣ ή 5♦ 

Α) Σε αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζουμε ακόμα για την ντάμα ατού οπότε αν θέλουμε να 
μάθουμε την ύπαρξη της τότε αγοράζουμε το επόμενο χρώμα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Αν τώρα έχουμε εμείς την Q ατού ρωτάμε απευθείας τους ρηγάδες πηδώντας ένα βήμα, 
δηλαδή αντί 5♠ αγοράζω 5ΝΤ 

 

 

 

 

 

1ο Βήμα 5♣ 1 ή 4 

2ο βήμα 5♦ 0 ή 3 

3ο βήμα 5♥ 2-♥Q 
4ο βήμα 5♠ 2+♥Q 

 

5♠, έχεις την Q 
ατού και αν ναι 
πόσους ρηγάδες ; 

1ο Βήμα 5ΝΤ Δεν έχω την Q 

2ο βήμα 6♣ Q + 0 ρηγάδες 

3ο βήμα 6♦ Q + 1 ρήγα 

4ο βήμα 6♥ Q + 2 ρηγάδες 

 

4ΝΤ, Πόσους 
άσσους έχεις από 
τους πέντε; 

5ΝΤ, πόσους 
ρηγάδες έχεις ; 

1ο Βήμα 6♣ 0 

2ο βήμα 6♦ 1 

3ο βήμα 6♥ 2  

 

Συχνά όταν δεν έχουμε την Q ατού αποφεύγουμε να αγοράζουμε το μεγάλο σλεμ εκτός αν έχουμε 
μεγάλο μήκος στα ατού και ελπίζουμε ότι παίζοντας Άσσο και Ρήγα ατού θα καταφέρουμε να 

πάρουμε την ντάμα από τους αντιπάλους! 
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2η περίπτωση η απάντηση των άσσων να ήταν 5♥ ή 5♠ 

Σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε αν ο σύντροφός μας έχει ή δεν έχει την Q ατού. Οπότε αν 
εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για το μεγάλο σλεμ μπορούμε με το επόμενο χρώμα να 
ρωτήσουμε τους ρηγάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα 

Για να δούμε μερικές αγορές για να κατανοήσουμε καλύτερα την RKCBlackwood. 

 

Ο Νότος πρέπει να πασάρει το 5♠. Ο Βοράς μετά την ερώτηση 
Άσσων γνωρίζει ότι ο Νότος έχει 2 από τους 5 Άσσους και δεν έχει 
την ♠Q οπότε αποφασίζει να μην αγοράσει το σλεμ. 

 

Η Ανατολή στην ερώτηση άσσων απαντάει 5♣ δείχνοντας 1 ή 4 
Άσσους από τους πέντε! Η Δύση συνεχίζει με το 5♠ ρωτώντας 
απευθείας τους ρηγάδες και αδιαφορώντας για την ντάμα ατού. 
(Αν αγόραζε 5♦ θα ήτανε για πάσο ενώ αν αγόραζε 5♥ θα ρωτούσε 
για την ντάμα ατού) 

 

Ο Νότος πρέπει να απαντήσει αν έχει την ♥Q. Αν την έχει θα δείξει 
και ταυτόχρονα πόσους ρηγάδες έχει στο χέρι του. 

 

Σημείωση : Υπάρχει και μια παραλλαγή της RKCB 1403 που είναι η RKCB 0314 στην οποία το 1ο 
και 2ο βήμα της ερώτησης άσσων είναι ανεστραμμένα.  

 

 

 

Για διορθώσεις, παραλείψεις και αλλαγές στείλτε μου 
τις συμβουλές στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

lessons@bridge.georgoul.org 

1ο Βήμα 5ΝΤ 0 

2ο βήμα 6♣ 1 

3ο βήμα 6♦ 2  

 

5♠, πόσους 
ρηγάδες έχεις ; 

Η ερώτηση των ρηγάδων προϋποθέτει ότι έχουμε όλους τους Άσσους αλλιώς δεν έχει νόημα. Αν 
χάνουμε έναν Άσσο από τους πέντε απλά θα κλείσουμε απευθείας την αγορά με το μικρό σλεμ. 


