
Mecz bara�owy o pozostanie w II lidze: FIN LIVE KONCERT WARSZAWA - KS OLIMP ŁÓD�

ODWOŁANIE OD DECYZJI S�DZIEGO
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Decyzja S�dziego przy stoliku:

Wyja�nienie W�S blok z fitem lub silny sprinter (zgodne z zapisem w KK) E� N forsing (po 3♣), po 3♦ N
spytał, co znaczy 3♦ (zamiast 3♣), usłyszał, �e blok, wi�c spasował. Po zako�czeniu rozgrywki N o�wiadczył, �e
jak dałby kontr� na 3♦ to by� mo�e grałby 3� lub 3♠. Zmieniłem wynik na +170.

O�wiadczenie Pary Odwołuj�cej Si�: Para: WE

Para NS potwierdza niezgodno�� wyja�nie� po obu stronach zasłony. Decyzja o korekcie wyniku na +620 jest o
tyle nieuzasadniona, �e �adna ko�cówka na linii NS nie idzie po standardowym wi�cie. Ponadto para NS zło�yła
deklaracj�, �e po uzyskaniu rzetelnej informacji o znaczeniu licytacji zatrzymałaby si� w kontrakcie 3� lub 3♠♠♠♠.
Dopiero na sugesti� kapitana dru�yny po zako�czeniu 12 rozda� rozwa�ano koncepcj� zagrania ko�cówki, nota
bene nieid�cej, a wypuszczonej na drugim stole.

O�wiadczenie Przeciwników: Para : NS
Odwołanie został zło�one po opuszczeniu sali gry przez zawodników FIN LIVE CONCERT WARSZAWA, po
zako�czeniu meczu finałowego, ale z wiedz�, ze odwołanie od mojej decyzji b�dzie składane (Rutkowski).

O�wiadczenie S�dziego:

Po zako�czeniu 12 rozda� kapitan FIN LIVE CONCERT WARSZAWA zaprotestował, gdy� na drugim stole był
wynik +620. Po przeprowadzeniu konsultacji zmieniłem wynik rozdania na +620 (remis z rozdania). Kapitan KS
OLIMP ŁÓD� o�wiadczył, �e b�dzie składał odwołanie. Przy zapoznawaniu si� z faktami przy stoliku N
powiedział, ze gdyby dał kontr� na 3♦, to po zalicytowaniu przez S 3� lub 3♠. by spasował. W rozmowie
z kapitanem jego (zaw. N) parter sugerował, �e po kontrze na 3♣ by zalicytował 4♦ i zagraliby ko�cówk�.



Decyzja Komisji Odwoławczej:

Komisja w składzie: Jan Chodorowski, Sławomir Latała i Wojciech Siwiec stwierdziła, �e strona WE popełniła
wykroczenie polegaj�ce na udzieleniu bł�dnej informacji, które w istotny sposób wpłyn�ło na przebieg licytacji
(MPB przepisy 40C, 75)

Z uwagi na charakter meczu (play off) niemo�liwe było zastosowanie zalecanego w takich przypadkach „split
score”- wyniku dzielonego.

W takiej sytuacji, w celu przywrócenie sprawiedliwo�ci w rozdaniu, zasadne było wywa�enie wyniku, kieruj�c si�
przy tym zasad� ochrony strony niewykraczaj�cej.

Komisja uznała, �e gdyby zawodnik N otrzymał prawidłow� i zgodn� z systemem informacj� (słaby blok z fitem
lub silny splinter), to strona NS mogłaby podj�� akcje, w wyniku których w 1/3 przypadków zagrano by kontrakt
3�/	, w 2/3 przypadków kontrakt 4�/	 z ró�nych r�k.

Cz��ciówka w kolor starszy jest na linii NS zawsze do zrealizowania, ko�cówka w zasadzie tylko z r�ki S (co du�o
trudniej uzyska� w licytacji) i tylko po wi�cie spod króla karo, po przepuszczeniu do damy. W pozostałych
przypadkach wygranie ko�cówki jest mo�liwe tylko po bł�dach obrony.

Z uwagi na to, �e poszkodowana jest strona NS, uznano, �e ko�cówka zostanie wygrana co drugi raz.

Reasumuj�c, co trzeci raz strona NS uzyska wynik +170, co trzeci +620, co trzeci -100.

Poniewa� na II stole padł wynik +620 dla NS (KS OLIMP ŁÓD�), (po bł�dzie obrony), ostateczny wynik dla
dru�yny FIN LIVE CONCERT WARSZAWA przedstawia si� nast�puj�co:

1/3 x (-620+170) + 1/3 x (-620+620) + 1/3 x (-620-100) =
1/3 x (-450) +1/3 x ( 0) +1/3 x ( -720)=
1/3 x -10 IMP + 0 IMP + 1/3 x (-12 IMP)= -7,33 IMP

Komisja zwraca uwag� na fakt, �e zawodnik N bezpo�rednio po rozdaniu zgłaszał roszczenia dotycz�ce wył�cznie
grania kontraktu cz��ciowego na linii NS.

Orzeczono zwrot kaucji.

Uwagi dodatkowe komisji Odwoławczej:

1. Komisja uznaje za zasadne takie zorganizowanie w przyszło�ci rozgrywek typu play off, aby
ostateczne rozstrzygni�cia Komisji Odwoławczych zapadały w trakcie rozgrywania zawodów a po ich
zako�czeniu tylko wtedy, gdy dotycz� ostatniego fragmentu rozgrywek. Komisja zawsze kieruje si�
obiektywizmem, ale stwarzanie sytuacji, gdy decyzje zapadaj� przy „zielonym stoliku” po zako�czeniu
rozgrywek (przy znanym wyniku z boiska), czego mo�na było unikn��, stawia Komisj� w trudnej sytuacji.

2. Komisja postuluje, aby w przypadku meczów typu play off nie mo�na było jedynie zapowiedzie�
zło�enie odwołania (bo „mo�e nie b�dzie ono potrzebne”), ale ustali� sensowny, wcze�niejszy termin do
zło�enia takiego odwołania.


