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Rozwi�zania �wicze� B1 – B3
�wiczenie B1 – Odkrycie karty w trakcie licytacji
S�dzia powinien ustali� czy rozpocz�ł si� czas trwanie licytacji. W ka�dym przypadku dla strony
wykraczaj�cej licytacja ju� si� rozpocz�ła, poniewa� zawodnik S w przypadkach A) i B) oraz
zawodnik N w przypadku C) zd��yli obejrze� swoje karty (P17A).
Po drugie, 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 ka�da z odkrytych kart staje
si� kart� przygwo�d�on�.

A) brak dalszych kar (P24A), N posiada kart� przygwo�d�on� podrz�dn� (P50).
B) S musi pasowa�, gdy przypadnie na niego najbli�sza kolej licytowania (P24B), N posiada

kart� przygwo�d�on� normaln� (P50).
C) S musi pasowa�, gdy przypadnie na niego najbli�sza kolej licytowania (P24C), N posiada

dwie karty przygwo�d�one normalne (P50).

�wiczenie B2 – 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.
Pierwsz� opcj� przedstawion� przez s�dziego powinna by� mo�liwo�� zaakceptowania odzywki
niewystarczaj�cej przez kolejnego gracza (P27A).
Poniewa� odzywka 1♠ nie jest konwencyjna, zawodnik wybiera z pełnego wachlarza mo�liwo�ci
przewidzianych przez P27B.

A) Próba zmiany na kontr� regulowana jest przez P27B3 – partner musi pasowa� do ko�ca
licytacji. Kontra jest wycofywana i S nadal posiada prawo akceptacji odzywki 1♠.

B) Partner wykraczaj�cego nie mo�e licytowa� dalej (nie P27B1, ale P27B2).
C) Partner wykraczaj�cego musi pasowa� do ko�ca licytacji (P27B2). To nie jest jednak

sytuacja dla zastosowania P23 - strona wykraczaj�ca poniosła ju� kar� i nie ma powodu do
zmiany wyniku (P72A5).

Jest jeszcze mały aspekt dotycz�cy tego rozdania. Który z s�dziów ustalił, czy 2♠ nie jest
przypadkiem konwencyjne?

�wiczenie B3 – Odsłoni�cie karty rozgrywaj�cego
A) P45C2 nie mówi nic o sensowno�ci doło�enia karty - ♠5 jest kart� zagran�, ♠A wraca do

r�ki bez kary (P48A).
B) Tym razem karta nie została zagrana przez rozgrywaj�cego (nie P45A), nie mo�na wi�c

mówi� o jej wycofywaniu. Rozgrywaj�cy mo�e zagra� dowoln� przepisow� kart� w
pierwszej lewie, ♠5 wraca do r�ki bez kary (P48A).

C) Sytuacja analogiczna do punktu B). Rozgrywaj�cy doł�cza do swojej r�ki wszystkie karty,
które upu�cił bez kary (P48A).


