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Rozwi�zania �wicze� A10 – A12 
�wiczenie A10 – Zagranie karty z dziadka 

A) Mamy do czynienia z niepełnym nazwaniem karty z dziadka. Mo�na spekulowa� co 
oznaczało stwierdzenie „pikiem”, jednak zamiar zabicia lewy przez rozgrywaj�cego jest 
bezsporny. Ze stołu zostaje doło�ony �A (P46Bpre) 

B) Rozgrywaj�cy zagrał kart� �D (45C4a). Sformułowanie „bez przerwy na namysł” w P45C4b 
nale�y interpretowa� „w momencie zagrywania, rozgrywaj�cy chciał zagra� inn� kart� i bez 
przerwy na namysł powiedział jak�”. Tutaj rozgrywaj�cy najprawdopodobniej chciał 
zaimpasowa� pika i nie zauwa�ył doło�onego przez przeciwnika króla. Czyli w momencie 
zagrywania prosił o dam�. 
S�dziowie �ledz�cy bie��ce orzeczenia na imprezach mistrzowskich skojarz� od razu przypadek 
Laurii. 

C) Identyczna kolejno�� zdarze�, ale gdy tym razem zadamy sobie pytanie, jak� kart� 
rozgrywaj�cy chciał zagra�, nie b�dziemy mieli problemu z odpowiedzi�. Pozwalamy na 
zagranie ♦A (45C4b). 

�wiczenie A11 – Fałszywy renons 
A) Pierwszy fałszywy renons uprawomocnił si�, drugi jeszcze nie (P63A). Drugi fałszywy 

renons musi zosta� poprawiony, a �5 staje si� normaln� kart� przygwo�d�on� (P62A, 
P62B1). S�dzia podaje konsekwencje zwi�zane z posiadaniem karty przygwo�d�onej 
(P50C-D). Nale�y przedstawi� konsekwencje popełnienia fałszywego renonsu – para WE 
traci jedn� lew� (P64A2). Je�eli rozgrywaj�cy wykona „pewny” impas pik, we�mie 11 lew. 

B) Obydwa fałszywe renonse uprawomocniły si� (P63A). Za pierwszy fałszywy renons s�dzia 
orzeka dwie lewy kary (P64A2), drugi nie zostaje ukarany (P64B2). Ostatecznie 
rozgrywaj�cy bierze 9 lew. 

C) Kara jednej lewy (P63A, P64A2, P64B2) nie jest wystarczaj�c� rekompensat� dla S. 
Nale�y zastosowa� P64C i orzec wygranie kontraktu. 

�wiczenie A12 – Niedozwolona kontra poza kolejno�ci� 
A) Ta nieprawidłowo�� tzn. zapowied� niedozwolona i jednocze�nie poza kolejno�ci� nie jest 

dobrze rozwi�zana w przepisach. Wyst�puje tu p�tla od P32 do P36 i z powrotem. Nale�y 
uniewa�ni� kontr�, N ma prawo do zgłoszenia zapowiedzi, a E mo�e zgłosi� dowoln� 
odzywk�, wiedz�c, ze partner musi pasowa� do ko�ca licytacji. 

B) jak a) 
C) Według P32 z odniesieniem do P35A niedozwolona kontra i zgłoszony po niej pas 

uniewa�nia si� i licytacja biegnie dalej pocz�wszy od N. Nie ma kar, chocia� jest powód 
aby zastosowa� do obu par P16C2, cokolwiek to znaczy w tym przypadku. 

 
 
 

  
 


