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Rozwi�zania �wicze� B7 – B9 
�wiczenie B7 – Roszczenia i zrzeczenia 
Rozstrzyganie spornego roszczenia wymaga od s�dziego zachowania okre�lonej procedury 
wynikaj�cej z P70. 

A) S�dzia nie ulega sugestiom pary NS. Staranna rozgrywka atutów dowodzi, �e rozgrywaj�cy 
nie zapomniał o ostatnim treflu. Przyznajemy 12 lew (Nie70C2). 

B) S�dzia nie bierze pod uwag� tego, co rozgrywaj�cy powiedział pó�niej na temat sposobu 
gry (P70D). Czy wyrzutka kara na czwartego kiera, a nast�pnie ♠K, ♠D i impas ♠W 
stanowi� alternatyw� do zagrania pików gór�? Oczywi�cie. S�dzia orzeka 12 lew (70E) 

C) Jeszcze nie nast�piło uznanie roszczenia (P69A), zatem orzeczenie jest identyczne jak w 
przypadku B). 

�wiczenie B8 – Zapowied� wynikaj�ca z bł�dnej informacji 
A) S�dzia pozwala na wycofanie pasa i zmian� na kontr� (P21B1). Istotne jest, aby s�dzia 

podkre�lił, �e zmiana mo�e by� dokonana jedynie wtedy, gdy wynika ze zmiany znaczenia 
odzywki przeciwnika. S�dzia, podczas interwencji, nie musi ocenia� tego faktu 
pozostawiaj�c w czujno�ci przeciwników. 
Wyobra�my sobie, �e para stosuje identyczn� obron� po słabym bez atu jak i po silnym. Gracz 
zmienia pasa na naturalne 2♠ posiadaj�c 5PC. Czy pas był spowodowany znaczeniem bez atu? 

B) S�dzia pozwala na wycofanie pasa i zmian� na kontr� (P21B1). W takim przypadku, pas 
Zawodnika S zostaje wycofany. Informacja wynikaj�ca z wycofania tego pasa jest legalna 
dla pary WE i nielegalna dla pary NS (P16C). 

C) Poniewa� licytacja jeszcze si� nie sko�czyła (P17E), mo�na wycofa� zapowied� W, ale nie 
E (P21B1). S�dzia nakazuje kontynuacj� gry i informuje par� WE, �e je�eli z powodu 
niemo�no�ci wycofania zapowiedzi zawodnika E para poniesie strat� wtedy nale�y 
ponownie zawoła� s�dziego. W takim przypadku s�dzia orzeknie rezultat rozjemczy 
(P21B3, P40C). 

�wiczenie B9 – Wyj�cie rozgrywaj�cego poza kolejno�ci� 
A) Zagranie z dziadka mo�e by� wycofane bez kary (P47E1). 
B) Dowolny z obro�ców mo�e zaakceptowa� zagranie poza kolejno�ci�, ale bez konsultacji z 

partnerem (P53A). 
C) Poprzez zagranie kolejnej karty nast�piła akceptacja zagrania poza kolejno�ci� (P53A). 

 

  
 


