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�wiczenie B1

Rozdawał E, zało�enia nieistotne.

A)
Podczas wyci�gania kart z pudełka zawodnik N upuszcza na stół ♦8 tak, �e
jest dla wszystkich widoczna. Zawodnik S zd��ył wcze�niej obejrze� swoje
karty.

Gdy s�dzia orzeknie kar� licytacja si� toczy:
N E S W
- 1BA pas 3BA

pas pas pas

Rozgrywaj�cy prosi o wyja�nienie swoich praw zwi�zanych z kart�
przygwo�d�on�.

B)
Jak w przypadku A) ale odkryt� kart� jest ♦10.
Licytacja przebiega tak samo i rozgrywaj�cy prosi o wyja�nienie swoich praw.

C)
N zd��ył obejrze� swoje karty, ale podczas ich układania wypadł ♦8 oraz ♣5.
S nie widział jeszcze swoich kart.
Licytacja przebiega tak samo i rozgrywaj�cy prosi o wyja�nienie swoich praw.
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�wiczenie B2

N E S W
2♦ 1♠

S wzywa s�dziego i nie akceptuje odzywki niewystarczaj�cej.

Fakty:
2♦ = MiniMulti, czyli słaby blok na jednym kolorze starszym.
Para WE gra Naszym Systemem – otwarcia w kolor starszy do 21PC.
Karta gracza E: ♠AKW98 �K76 ♦KD6 ♣A8.
E nie zauwa�ył otwarcia. S�dzia!

A)
E zauwa�a odzywk� niewystarczaj�c� i zmienia j� na kontr� zanim S zd��ył
wezwa� s�dziego.

B)
Po wezwaniu s�dziego E decyduje si� na zmian� zapowiedzi na 4♠. W pyta,
czy mo�e licytowa� dalej.

C)
Po wezwaniu s�dziego E decyduje si� na zmian� zapowiedzi na 3BA.
Wszyscy pasuj�. Rezultat: 9 lew – jedyna wygrana ko�cówka dla WE,
wszyscy przegrywaj� 4♠. NS protestuj�.
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�wiczenie B3

♠10
♥AD7632
♦W108
♣W52

N
W E

S

♠DW9632
♥9854
♦52
♣8

♠K87
♥KW10
♦D943
♣D94

♠A54
♥--
♦AK76
♣AK10763

S rozgrywa 6♣. Wist ♠D, ze stołu ♠10, od E ♠8.

A)
Rozgrywaj�cy dokłada ♠5. Kiedy karta le�y na stole spostrzega swoj�
pomyłk� i wzywa s�dziego (Przed s�dzi� b�dzie si� bronił, �e zagranie ♠5
jest bezsensowne i była to pomyłka „r�ki” nie głowy.)

B)
Rozgrywaj�cy chciał zagra� ♠A, ale wyci�gaj�c odpowiedni� kart� upu�cił na
stół ♠5. Wzywa s�dziego.

C)
Rozgrywaj�cy zagrywaj�c ♠A upuszcza przy okazji dwie inne karty. Na stół
spada najpierw ♠5, potem ♦7 i w ko�cu poło�ony zostaje ♠A.


