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Rozwi�zania �wicze� A4 – A6 
�wiczenie A4 – Zapowied� poza kolejno�ci�, kary wistowe 
W ka�dym przypadku s�dzia powinien przedstawi� mo�liwo�� zaakceptowania zapowiedzi poza 
kolejno�ci� kolejnemu graczowi (P29A). Najcz�stszy przypadek, to brak akceptacji i licytacja 
wraca do wła�ciwego gracza (P29B). 
S�dzia musi ustali� znaczenie licytacji wykraczaj�cego, poniewa� według P29C kolejne przepisy 
odnosz� si� do koloru wskazanego przez odzywk� konwencyjn�. 

A) Odzywka 2♠ nie wskazała �adnego koloru, zatem partner pasuje do ko�ca licytacji 
(P31A2b). Zastosowanie ma P26B i rozgrywaj�cy mo�e zakaza� wistuj�cemu wyj�cia w 
dowolnie wybrany kolor. 

B) Odzywka 2♠ wskazywała trefle, zatem partner pasuje raz (P31A2a). Nie ma kar wistowych, 
poniewa� kolor wskazany odzywk� wycofan� został zalicytowany przez wykraczaj�cego 
(26A1). 

C) Odzywka 2♠ wskazywała trefle, zatem partner pasuje do ko�ca licytacji (P31A2b).  
Zastosowanie ma P26A2 i przy pierwszej sposobno�ci, rozgrywaj�cy mo�e zakaza� lub 
nakaza� wistu partnerowi wykraczaj�cego w trefle. 

�wiczenie A5 – Sprawne s�dziowanie 
A) S�dzia powinien poinformowa� W, �e musi przyj�� do wiadomo�ci informacje, które 

otrzymał i kontynuowa� gr�. Poniewa� �adne argumenty nie trafiaj� do zawodnika, nale�y 
odsun�� go od gry na czas trwania rundy (P91A) z wyra�nym zastrze�eniem, �e w 
przypadku braku poprawy, zawodnik zostanie wyrzucony z turnieju. 
Ile punktów powinna dosta� para odsuni�ta od grania rozdania? Zdania s� podzielone – 0%, 35%, 
40%? Według mnie 40% - czyli P12C1, poniewa� kar� jest odsuni�cie gracza od gry, a nie 
gn�bienie go punktami. Rozdanie jest autentyczne, a na W siedział zawodnik z tytułem Mistrza 
Europy. Zastał odsuni�ty od rundy zanim zd��ył zapracowa� na kar� porz�dkow�.  

B) S�dzia pozwala doko�czy� rozdanie, poniewa� licytacja jest identyczna (P15C). 
C) S�dzia nie pozwala doko�czy� rozdania, poniewa� licytacja ró�ni si�. (P15C). 

�wiczenie A6 – Karta bł�dnie zagrana przez dziadka 
Kluczem do rozwi�zania �wiczenia jest ustalenie, �e dziadek zagrał kart� inn� ni� rozgrywaj�cy 
poprosił. Czy mamy jakiekolwiek powody by nie wierzy� rozgrywaj�cemu, nawet je�eli pozostali 
gracze nie potwierdz� jego wersji? 

A) Nale�y nakaza� zagranie �6. E, je�eli chce, mo�e zagra� inn� kart�. Wtedy wycofuje si� 
	D i jej obecno�� w r�ce E jest dla rozgrywaj�cego nielegaln� informacj�, a dla W legaln� 
(P45D, P16C). 

B) Sytuacja analogiczna do punktu A). Ponadto, s�dzia powinien wyja�ni� E, ze gdy wycofa 
swoj� kart�, to wtedy S mo�e zrobi� to samo (P45D, P16C2). 

C) Nadal mo�liwe jest poprawienie nieprawidłowo�ci. Mo�na wycofa� 	D i 	5 i je�eli E wycofa 
swoj� kart�, S mo�e zast�pi� �W inn� kart�. Wszystkie odkryte karty stanowi� nielegaln� 
informacj� dla rozgrywaj�cego i legaln� dla strony WE (P45D, P16C2). 

 
 
 

 


