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Rozwiązania ćwiczeń 1 – 3

Ćwiczenie 1
A)
Jest oczywiste, że S nie zauważył odzywki 1♥ albo nie dba o nią i chce wykorzystać swoje
prawo do otwarcia licytacji. 1♥ wycofuje się i kolej licytacji przypada na W, po odzywce
1♦ Informacja z wycofanej odzywki jest nielegalna dla E. Gdy jednak podobna informacja
stanie się dostępna poprzez przepisową licytację, na przykład przez wejście 1♥, to usuwa
lub zmniejsza wagę nielegalnej informacji.
B)
Teraz sytuacja jest mniej klarowna. Możliwe jest, że S zauważył odzywkę poza kolejnością
i wszedł do licytacji, ale również możliwe jest, że zignorował odzywkę 1♥ i postanowił
otworzyć licytację. Obie wersje są przepisowe, ale sędzia musi zapytać S o jego intencję.
Przy wejściu licytacja przebiega dalej normalnie, po otwarciu odzywka 1♥ zostaje
wycofana i jest przedmiotem nielegalnej informacji dla W.
C)
Sytuacja nie zmienia się. Wezwany sędzia musi się dowiedzieć, jaka była intencja S,
otworzyć licytację czy nie, co prowadzi do usunięcia lub nie usunięcia pasa.
Sędzia musi wiedzieć, że P29A nie jest ważniejsze od P28B.

Ćwiczenie 2
A)
S spasował poza kolejnością, zanim E zgłosił zapowiedź. Pozwolić W na akceptację pasa.
Jeżeli nie zaakceptuje, zastosować P30A. Kartkę “stop” usunąć. Czy pozwolimy E na
licytację (pas, 1 w kolor)? Czy „stop” jest legalną informacją dla jego partnera?
(odpowiedź: niechętne “tak” i nielegalna informacja)
B)
Uwierzyć zawodnikowi S i zastosować P25A. W wycofuje odzywkę 1♥. Wynikająca z niej
informacja jest nielegalna dla pary NS.

Ćwiczenie 3
A)
P31A2b został rozszerzony o odniesienia do zapowiedzi „sztuczny pas” lub „spasowania na
sztuczną zapowiedź partnera”.
Jeżeli S nie zaakceptuje pasa E, unieważnia się go. Prawo licytowania wraca do N. Jeżeli N
zalicytuje, E może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, ale W musi pasować do końca
licytacji. Mają również zastosowanie ograniczenia wistowe wg P26B w stosunku do
wycofanego pasa.
B)
P31A2b. Jeżeli S nie zaakceptuje odzywki E, unieważnia się ją. Prawo licytowania wraca do
N. Jeżeli N zalicytuje, E może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, ale W musi
pasować do końca licytacji. Może mieć zastosowanie P23.


