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Rozwi�zania �wicze� A7 – A9 
�wiczenie A7 – Roszczenia i zrzeczenia 

A) Rozgrywaj�cy próbuje uniewa�ni� zrzeczenie jednej lewy. Czy w �adnym przypadku 
normalnej gry, rozgrywaj�cy nie odda jednej lewy? Składaj�c roszczenie udowodnił, �e nie 
widzi wyrzutki kiera. Czy nie mo�liwe jest zagranie kiera do króla w trzeciej lewie, aby 
ukra�� lew�? Nie przyznajemy trzynastej lewy. (71pre, Nie 71C) 

B) Tutaj sytuacja zupełnie si� ró�ni. Inna rozgrywka ni� zgrywanie fort jest bezsensowna. 
Przyznajemy rozgrywaj�cemu 13 lew (P71C). 
W podobnej sytuacji słyszałem kiedy� argumentacj� graczy „rozgrywaj�cy stracił kontakt z 
rozdaniem; skoro nie widział tak oczywistej rzeczy, �e ma komplet lew mógł teraz zagra� bez sensu, 
np. zablokowa� si�, nie odci�gn�� lew, itd..”. Szczególnie smutny jest fakt, �e zdanie nie było 
osamotnione nawet w�ród zawodników z uprawnieniami s�dziowskimi. 

C) Jak długo działa okres reklamacji? S�dzia, który nie interesuje si� zmianami w MPB nie ma 
szans na poprawne rozwi�zanie zadania. Obecne brzmienie P71C, nie skraca okresu 
reklamacji do ko�ca rozdania. Zatem werdykt powinien by� identyczny jak w B). (Zmiana 
była ogłaszana na Kursokonferencji w roku 2003 i 2004). 

�wiczenie A8 – Zmiany zapowiedzi 
Ponowne �wiczenie wymagaj�ce od s�dziego zachowania odpowiedniej procedury. S�dzia prosi 
gracza na bok i dowiaduje si� dlaczego chce zmieni� odzywk�. Ponadto, musi ustali� system 
licytacyjny, gdy� sprytny zawodnik w przypadku B) i C) o�wiadczy, �e pomylił si� wyci�gaj�c kartk� 
z kasety licytacyjnej. 

A) Nie mamy w�tpliwo�ci, �e nast�piła pomyłka przy wyci�ganiu kartki. Pozwalamy zmieni� 
bez �adnej kary (P25A). 

B) Tym razem mamy do czynienia z przypadkiem �wiadomej zmiany – zawodnik si�gał do 
kasety po odzywk� 1BA i tak� poło�ył na stole. Po pierwsze, kolejny zawodnik mo�e 
zgodzi� si� na zmian� (P25B1), która odb�dzie si� bez �adnej kary – jedynie nale�y 
przestrzec partnera wykraczaj�cego o nielegalnej informacji (P16C2). Zgodnie z P25B2b E 
musi podj�� decyzj�, czy chce utrzyma� zapowied� 1BA czy j� zmieni�. W pierwszym 
przypadku jego partner pasuje w pierwszym okr��eniu i mo�e by� nara�ony na kary 
wistowe z P26A. W drugim przypadku, licytacja przebiega normalnie, ale strona 
wykraczaj�ca nie mo�e uzyska� zapisu wy�szego ni� �rednia minus oraz jest nara�ona na 
kary wistowe z P26B. Niezale�nie od wybranej opcji wycofana odzywka lub sama ch�� jej 
wycofania stanowi nielegaln� informacj� (16C2). 

C) Znowu przypadek �wiadomej zmiany. Tym razem za pó�no na zmian� zapowiedzi. 1BA 
musi pozosta�, ale fakt pomyłki stanowi dla partner wykraczaj�cego nielegaln� informacj� 
(16A) jak równie� fakt posiadania koloru treflowego (16C2). Dla odzywki 2♣ działaj� kary 
wistowe (P26A). 

�wiczenie A9 – Wyj�cie obro�cy poza kolejno�ci�  
A) Rozgrywaj�cy wyszedł w kolejnej lewie, ♣2 zostaje wycofana bez kary (P53C), w 

szczególno�ci nie jest kart� przygwo�d�on�. Nale�y wspomnie� o nielegalnej informacji 
(P16C2) 

B) Zagranie poza kolejno�ci� zostało zaakceptowane, nie mo�na wycofa� �adnej karty (P53A) 
C) Rozgrywaj�cy mo�e zaakceptowa� wyj�cie poza kolejno�ci�. Je�eli tego nie zrobi, ♣2 staje 

si� normaln� kart� przygwo�d�on� (P53A) ze wszystkimi konsekwencjami z tego 
wynikaj�cymi (P50) 

  
 


