
Odwołanie 02
Komisja Odwoławcza I ligi:
Wojtek Siwiec (przewodnicz�cy), Krzysztof Jassem, Dariusz Kowalski,
Wojciech Ola�ski.
I liga, I zjazd, Starachowice, 17 pa�dziernika 2003.
NS – Budowlani Pozna�,
WE – Kolporter Kielce,
S�dzia: Mirosław M�cik,
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Wist ♥ D, lew 5, -800 dla NS.

Fakty: W i S podeszli do s�dziego przed ko�cowym pasem. S kwestionował, �e
W nie udzielił wyja�nie�, co do uzgodnie� pary WE dot. znaczenia kontry i
powiedział: brak ustale�. S�dzia zapytał o znaczenie kontry zawodnika E, który
wyja�nił, �e powinna to by� kontra Lightnera – wistowa.

Konkluzja Komisji S�dziowskiej: Zawodnik S otrzymał pełn� informacj� o
znaczeniu kontry. Informacja wynikała z wiedzy ogólnobryd�owej, a nie ustale�
pary.

Decyzja s�dziego: Utrzyma� wynik.

Zastosowane przepisy: 40C. 75C.

O�wiadczenie pary odwołuj�cej si� (zawodnik S):



Zawodnik S potwierdził fakty przekazane przez s�dziego, dodaj�c, �e
jakiekolwiek próby wyci�gni�cia od W znaczenia jego kontry spełzły na
niczym.

Komisja Odwoławcza:
Komisja uznała odwołanie za bezzasadne. Gracze s� zobowi�zani do ujawnienia
wył�cznie przyj�tych uzgodnie�. Jakiekolwiek naciski wymuszaj�ce bli�sze
wyja�nienia s� niedopuszczalne.

Decyzja Komisji Odwoławczej:
Podtrzymano decyzj� s�dziego.
Orzeczono przepadek kaucji.

Komentarz Sławka Latały:
Bardzo pouczaj�cy przykład. Gracze maj� obowi�zek przekazywa� wszystkie
uzgodnienia, równie� te, które wynikaj� ze wspólnej gry, ale nigdy nie powinni
przekazywa� informacji wynikaj�cej z własnej karty lub ogólnie pojmowanej
wiedzy ogólnobryd�owej. Takie dodatkowe informacje (nie wynikaj�ce z
ustale�) nazywane s� nadinterpretacj� i s� przekroczeniem prawa. Warto o tym
pami�ta�, gdy naciskani przez przeciwników zaczynamy opowiada�, jak
rozumiemy odzywk�, zamiast udzieli� informacji jedynie co do ustale�.


