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Rozwi�zania �wicze� A1 – A3
�wiczenie A1 – Odkrycie karty przed i w trakcie licytacji
W przypadkach A) i B) licytacja jeszcze si� nie rozpocz�ła (P17A), zatem nie stosujemy P24.
Mamy do czynienia z nielegalna informacj� według P16B. S�dzia mo�e pozwoli� rozegra�
rozdanie wyra�nym zastrze�eniem, �e zawodnik N posiada nielegaln� informacj�. Drug�
mo�liwo�ci� jest orzeczenie od razu wyniku rozjemczego (P16B3). Czym si� kierowa� podejmuj�c
decyzj� o rozegrania rozdania? Wiele czynników: wysoko�� odkrytej karty, układ r�ki, mo�liwa
licytacja, ale przede wszystkim ranga zawodów (dla ekspertów informacja o dwójce mo�e by�
wi�cej warta ni� o królu).
Generalnie, je�eli istnieje podejrzenie, �e po rozegraniu rozdania b�dzie trzeba orzec rezultat
rozjemczy, nie pozwalamy rozegra� rozdania w ogóle.

A) P6D1 rozwi�zuje kłopoty, s�dzia nakazuje ponownie rozda� karty.
B) S�dzia orzeka procentowy wynik rozjemczy 40/60 (P16B3, 12C1).
C) Tym razem licytacja ju� si� rozpocz�ła (P17A). S�dzia nakazuje, by ka�da odkryta karta

le�ała odsłoni�ta na stole a� do zako�czenia licytacji i informuje o tym, �e je�eli
wykraczaj�cy stanie si� obro�c�, to �8 stanie si� kart� przygwo�d�on� podrz�dn�. Partner
nie musi pasowa� (P24A, P50).

�wiczenie A2 – Odzywka niewystarczaj�ca
Prawidłowa procedura wymaga od s�dziego, poproszenia gracza na bok i ustalenia, do czego
licytował. Ponadto s�dzia powinien uzyska� informacje o stosowanym przez zawodników systemie
licytacyjnym.

A) Pierwsz� opcj� przedstawion� przez s�dziego powinna by� mo�liwo�� zaakceptowania
odzywki niewystarczaj�cej przez kolejnego gracza (P27A).
Poniewa� odzywka 1♣ jest konwencyjna, zawodnik mo�e zmieni� swoj� zapowied� na
dowoln� inn� zapowied� z wyj�tkiem kontry, ale partner pasuje do ko�ca licytacji (P27B2,
P27B3). Wycofana zapowied� stanowi nielegaln� informacj� dla jego partnera (P16C).
Ponadto, mog� mie� zastosowanie kary wistowe zgodnie z P26B.

B) Czasami gracz prosi o przedstawienie wszystkich konsekwencji zanim podejmie decyzj� –
P10C pozwala przeciwnikowi na swobod� wyboru. Akceptacja nie niesie za sob�
konsekwencji dla strony niewykraczaj�cej. Nie ma powodu, aby zmienia� zapis w rozdaniu.

C) Nie zawsze odzywka niewystarczaj�ca podpada pod P27. S�dzia, który ustali fakty przy
stole, nie b�dzie miał w�tpliwo�ci, �e nast�piła pomyłka mechaniczna i pozwoli na zmian�
odzywki bez kary P25A.

�wiczenie A3 – Odsłoni�cie karty obro�cy
A) ♦5 nie jest kart� zagran�! P45A wyra�nie okre�la sposób zagrywania kart. W tym

przypadku zawodnik nie zagrał ♦5, ona mu wypadła na stół. ♦5 stała si� kart�
przygwo�d�ona podrz�dn� (P49, P50B). Zatem, obro�ca mo�e zagra� w bie��cej lewie
dowolny honor, wł�czaj�c ♦10, ale pierwsz� blotk� zagran� w karach musi by� ♦5 (P50C).
Ponadto, partner obro�cy uzyskał nielegaln� informacj� o odsłoni�tej karcie (P16A).

B) Sytuacja jest analogiczna jak w A) jednak tym razem rozgrywaj�cy posiada kart�
przygwo�d�on� normaln� (P49, P50B) i musi zagra� j� w bie��cej lewie. Uwaga!
Konieczno�� zagrania karty nie wynika z P45C1, lecz z P45C5.

C) Ponownie obro�ca posiada kart� przygwo�d�on� normaln� (P49, P50B), jednak tym razem
zd��ył zagra� kart� w lewie bie��cej - ♦9. S�dzia odczytuje P50D odnosz�cy si� do
dysponowania kart� przygwo�d�on�.


