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Rozwi�zania �wicze� A13 – A15 (zasłony) 
�wiczenie A13 – Namysł 

A) Zawodnik wezwał s�dziego reklamuj�c namysł po tej samej stronie zasłony – utracił prawo 
do ukarania (przepisy dotycz�ce zasłon). S�dzia powinien pouczy� wzywaj�cego i 
zako�czy� interwencj� bez przepytywania graczy po drugiej stronie. Po co traci� czas 
graczy i zwi�ksza� ci�nienie przy stole? 

B) Prawidłowy zawodnik wezwał s�dziego. S�dzia ustala fakty. Stwierdza, �e był namysł. 
Nakazuje kontynuowanie rozdania i informuje aby WE ewentualnie wezwali go po 
zako�czeniu gry. Po wysłuchaniu za�alenia, s�dzia nakazuje wpisa� prowizoryczny 
rezultat, który padł przy stole, a samemu konsultuje rozdanie. W tym przypadku problem 
jest prosty. Czy istniała logiczna alternatywa dla odzywki 2BA?- oczywi�cie. S�dzia orzeka 
rezultat rozjemczy 2♥ lew 9 (P16A, P12C2). 

C) Namysł do 15 sekund nie stanowi nielegalnej informacji (przepisy dotycz�ce zasłon), 
nawet je�eli pozostałe odzywki padały w tempie. Zawodnicy maj� prawo ró�nicowa� czas 
przebywania tacy po ich stronie zasłony. 

Ko�cowa uwaga: s�dzia ustala fakty najdokładniej jak to tylko mo�liwe. Je�eli jednak s�dzia wie, 
�e nie b�dzie interweniował, zb�dne pytanie nie ma sensu. 

�wiczenie A14 – Zapowiedzi poza kolejno�ci� 
W �wiczeniu nale�y zwróci� uwag�, aby s�dzia swoj� interwencj� nie przeniósł nielegalnych 
informacji pomi�dzy stronami zasłony. 

A) Zapowiedzi 1� i pas od N i E s� dane poza kolejno�ci�. Obie strony popełniły wykroczenie. 
Deska wraca na stron� NE, zapowiedzi zostaj� zdj�te, staj� si� nielegaln� informacj� dla 
obu stron i N ponownie rozpoczyna licytacj� (przepisy dotycz�ce zasłon). Mo�na by 
uzna�, �e pasy S i W nie koliduj� z otwarciem 1� i  licytacja toczy si� dalej, ale co przy 
takim podej�ciu zrobimy w przypadku C) ? 

B) Uznaj�c oba pasy po stronie SW z zapowiedzi poza kolejno�ci�, mo�na je wycofa� i S musi 
zacz�� licytacj� od nowej zapowiedzi (przepisy dotycz�ce zasłon). Strona NE nie 
powinna dowiedzie� si� o zaistnieniu tej nieprawidłowo�ci. 

C) N i E zgłosili zapowiedzi poza kolejno�ci� i nie mog� one by� zaakceptowane. Deska 
wraca, zapowiedzi 1�  i pas zostaj� wycofane i staj� si� nielegaln� informacj� dla obu stron 
(przepisy dotycz�ce zasłon). 

�wiczenie A15 – Wist poza kolejno�ci� 
Kluczem do prawidłowego rozwi�zania problemu jest okre�lenie, która strona jest wykraczaj�ca. 

A) Obie strony popełniły wykroczenie – strona EW oddała pierwsze wyj�cie poza kolejno�ci�, 
a S nieprawidłowo podniósł ruchom� cz��� zasłony. Zgodnie z przepisami dotycz�cymi 
zasłon, nieprawidłowy wist musi zosta� zaakceptowany (P53B). 

B) Obie strony popełniły wykroczenie – strona EW oddała pierwsze wyj�cie poza kolejno�ci�, 
natomiast N nie tylko nie starał si� zapobiec nieprawidłowo�ci, ale przyczynił si� do niej 
anonsuj�c dokonanie wistu. Tutaj równie� wist musi zosta� zaakceptowany (P53B). 
Ponadto, s�dzia powinien zainteresowa� si�, czy N nie mógł zdawa� sobie sprawy z 
ewentualnej korzy�ci z wistu poza kolejno�ci� (P72B1). 

C) Wykroczenie popełniła strona WE. �5 staje si� normaln� kart� przygwo�d�on�. (przepisy 
dotycz�ce zasłon, P58A, P49, P50) 

 
 

  
 


