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�wiczenie B4

Zapowied� poza kolejno�ci� nie jest akceptowana w �adnym z poni�szych
przypadków. Po wycofaniu zapowiedzi poza kolejno�ci�, E licytuje 1�.

A)
N E S W

pas ??? ??? pas

B)
N E S W

1♦ ??? ??? pas

C)
N E S W

1♦ ??? 1♠
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�wiczenie B5

Turniej par na maksy. Po zmianie. Para NS stacjonarna, zmieniła komplet
kart. Para WE przychodzi do stołu.
(W rozdaniu jest protokół.)

A)
Zanim rozpocz�to gr�, E wzywa s�dziego i o�wiadcza, �e na 100% grał ju� to
rozdanie i zapami�tał numer poniewa� zdobył w nim maksa.
W wyniku ustalania wiedzy E, oka�e si�, �e jednak pomylił rozdania i
przeznaczonego do gry jeszcze nie grał (np. je�eli s�dzia poprosi go na
stron� i przepyta oka�e si�, �e zawodnik opowiada o zupełnie innym
rozdaniu).

B)
Zanim rozpocz�to gr�, E wzywa s�dziego i o�wiadcza, �e w połowie turnieju
przez przypadek usłyszał o rozdaniu, które ma wła�nie gra�.
Zawodnik wstanie od stołu i na stronie opowie s�dziemu, co słyszał rozdaniu:
„licytacja jest zupełnie płaska: 1♠-2♠, wszystko zale�y od pierwszego wistu,
8 albo 9 lew”. Poniewa� od pary WE nic nie zale�y, zawodnik b�dzie nalegał
na rozegranie rozdania – „po co generowa� �redni�?”. Rzeczywi�cie, protokół
wskazuje, �e gracz ma racj�.

C)
Zanim rozpocz�to gr�, E wzywa s�dziego i o�wiadcza, �e wracaj�c przed
chwil� z bufetu zauwa�ył na stole, z którego przyszły rozdania nast�puj�c�
sytuacj�. Zawodnicy wyci�gn�li karty z pudełka i analizowali problem na 4
r�ce. Nast�pnie je schowali. Kiedy przechodził, N nie zd��ył jeszcze schowa�
kart i przez przypadek zauwa�ył 3 karty z tej r�ki.
Zawodnik widział 3 karty (♦965) nale��ce do r�ki N. Je�eli s�dzia sprawdzi z
protokołem, oka�e si�, �e rzeczywi�cie zawodnik mówi o kartach N w
rozdaniu le��cym na górze.



Symulacje                                Kursokonferencja S�dziowska, Starachowice 20-22 maja 2005      

                                                                                                                              
Przygotowanie: Jacek Marciniak (jacekbm@wp.pl) 3/3

 

�wiczenie B6

A)
Obro�ca odł�cza ♦7 od r�ki i przesuwa do przodu tak, �e znajduje si� prawie
w poziomym poło�eniu. Nast�pnie cofa j� z powrotem i chce zagra� inn�
kart�. Rozgrywaj�cy sprzeciwia si� i przywołuje s�dziego. Na pytanie
s�dziego rozgrywaj�cy i dziadek mówi�, �e widzieli, jaka to karta. Partner
mówi, �e nie widział.

B)
Obro�ca odł�cza ♦7 od r�ki i przesuwa nieco do przodu, ale nikt nie widzi
karty. Nast�pnie cofa j� z powrotem i chce zagra� inn� kart�. Rozgrywaj�cy
sprzeciwia si� i przywołuje s�dziego.

C)
Rozgrywaj�cy odł�cza ♦7 od r�ki i przesuwa do przodu tak, �e ka�dy
rozpoznaje, jaka to karta, ale nie dotyka ni� stołu. Bez �adnej przerwy w
ruchu przył�cza j� z powrotem do r�ki i chce zagra� inn� kart�. Obro�cy nie
zgadzaj� si� i przywołuj� s�dziego.


