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Rozwiązania ćwiczeń 4 – 6 
 
Ćwiczenie 4 
A) 
P.27B1. 
Sędzia musi prześwietlić starannie system pary EW.  
Jeśli z niektórymi rękoma zgłasza się 3♣, ale nie 2♣, np. zrównoważone 4-7 PC ze starszą czwórką 
– NIE. 
Jeśli po 1BA jest możliwy tzw. „słaby Stayman” (chęć zagrania 2♥ lub 2 ♠), wówczas TAK. 
B) 
P25.A TAK. Niemniej sędzia musi dochować staranności w dochodzeniu dlaczego kartonik 2♣ 
znalazł się na stole. 
 
Ćwiczenie 5 
Jakie czynności powinien wykonać sędzia? Sędzia powinien zapytać gracza W o intencję i 
postępować w zależności od uzyskanej odpowiedzi: 
1. W czasie wyciągania karty, którą chciał zagrać, te dwie blotki wypadły mu z ręki.  
Formalnie obie karty stają się normalnymi kartami przygwożdżonymi rozgrywający wybiera, która 
ma najpierw być zagrana (P51A) 
2. Chciał zagrać jedną z tych kart, a druga wypadła jednocześnie. Sędzia pozwala mu na 
wskazanie tej, którą uważa za zagraną, a druga staje się podrzędną kartą przygwożdżoną.  
Praktycznie sędzia nie powinien doprowadzać do ujawnienia sytuacji (1), zakładając, ze gracz 
chciał zagrać jedną z ujawnionych kart. Zapobiega to również możliwości przekazania nielegalnej 
informacji. 
W przypadku C) sędzia powinien poinformować W, że gdy zagra figurę to pozostała karta staje się 
podrzędną kartą przygwożdżoną, a gdy zagra blotkę, to zostanie mu normalna karta 
przygwożdżona.  
 
Ćwiczenie 6 
Przepis 45D 
A) 
Należy nakazać zagranie ♦6. E, jeżeli chce, może zagrać inną kartę. Wtedy wycofuje się ♥D i jej 
obecność w ręce E jest nielegalną informacją dla S, a legalną informacją dla W.  
B) 
Ta sama zasada. Sędzia powinien wyjaśnić E, że gdy wycofa swoją kartę, to wtedy S może zrobić 
to samo (również w a).  
C) 
Nadal możliwe jest poprawienie nieprawidłowości. Można wycofać ♥D i ♦5 i jeżeli E wycofa swoją 
kartę, S może zastąpić ♦W inną kartą. Te wszystkie karty są legalne dla EW, a nielegalne dla S.  
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