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NIEPRAWIDŁOWE ZAPOWIEDZI

 przepisowe i nieprzepisowe zmiany zapowiedzi (przepis 25)

 odzywki niewystarczające (przepis 27)

 zapowiedzi poza kolejnością (przepisy 28-32)



NIEPRAWIDŁOWE ZAPOWIEDZI - PROCEDURA

Ustalenie podstawowych faktów:

 Kto zgłosił nieprawidłową zapowiedź?

 Czy cała licytacja jest widoczna na stole?

 Czy były jakieś próby wymiany zapowiedzi?



NIEPRAWIDŁOWE ZAPOWIEDZI - PROCEDURA

Ustalenie kluczowych, dodatkowych faktów:

 Czy zapowiedź była zamierzona?
 „Błąd ręki” – zapowiedź niezamierzona

 Dekoncentracja, zmiana zamiaru, zapomnienie 
systemu – zapowiedź zamierzona

 Sędzia musi być przekonany o braku zamiaru –
w przeciwny wypadku – zapowiedź zamierzona



NIEPRAWIDŁOWE ZAPOWIEDZI - PROCEDURA

Ustalenie szczegółowych faktów:

 Czy po nieprawidłowej zapowiedzi zgłoszono 
zapowiedź?

 Czy prawidłowy gracz chciał zgłosić zapowiedź 
w swojej kolejności?

 Czy kolejny gracz zgłosił zapowiedź 
po nieprawidłowej zapowiedzi?



NIEPRAWIDŁOWE ZAPOWIEDZI - PROCEDURA

Zebraliśmy fakty, jesteśmy gotowi do sprostowania.

Teraz zawodnicy (głównie LHO wykraczającego) mają 
do podjęcia jakieś decyzje.

 Przedstawiamy wszystkie opcje (może być ich dużo).

 Pierwszą opcją przeważnie jest akceptacja 
nieprawidłowej zapowiedzi przez kolejnego gracza.
 Z wyjątkiem zapowiedzi niezamierzonej i zapowiedzi 
niedozwolonych - ich nie wolno akceptować.



ZMIANA ZAPOWIEDZI (PRZEPIS 25)

Czy zapowiedź była zamierzona?

 NIE: Czy partner zainteresowanego zalicytował już 
po nim?
 NIE: Zmieniamy zapowiedź bez konsekwencji, ewentualną 
zapowiedź LHO wycofujemy (uwaga na legalność informacji!)
 TAK: Nie można zmienić zapowiedzi, mamy do tego 
sporo nielegalnej informacji

 TAK: LHO może zaakceptować zmianę, w przeciwnym 
razie - nie można zmienić zapowiedzi.



ZAPOWIEDŹ POZA KOLEJNOŚCIĄ (P28-32)

Czy zachodzi któraś sytuacja z przepisu 28?

 TAK: Zastosować P28, przeważnie bez dalszych 
konsekwencji.

 NIE: Wkraczający licytował już przed chwilą i ma 
licytować jego LHO?
 TAK: Zmiana zapowiedzi – wracamy do P25.

 NIE: Stosujemy P29.



ZAPOWIEDŹ POZA KOLEJNOŚCIĄ (P29)

Czy LHO wykraczającego akceptuje zapowiedź?

 TAK: Licytujemy dalej bez konsekwencji

uwaga: licytacja mogła się skończyć i może trzeba przywrócić prawo licytacji!

 NIE: Wycofujemy nieprawidłową zapowiedź
pamiętamy o ograniczeniach wistowych i nielegalnej informacji!

Czy zapowiedź była naturalnym pasem?
 TAK: Przepis 30
 NIE: Kontra lub rekontra?
o TAK: Przepis 32
o NIE: Odzywka lub sztuczny pas: przepis 31



ZAPOWIEDŹ POZA KOLEJNOŚCIĄ (P30-32)

Struktura wszystkich trzech przepisów jest identyczna.

 Istnieją przypadki, w których trzeba powtórzyć zapowiedź poza kolejnością:

RHO miał licytować i spasował

wykraczający spasował, gdy miał licytować RHO

 W pozostałych przypadkach:

 jeśli partner licytuje przed wykraczającym, może licytować dowolnie

ale pamiętamy o nielegalnej informacji

 w swojej kolejności wykraczający zgłosił zapowiedź porównywalną?

o TAK: licytacja biegnie dalej bez konsekwencji

o NIE: partner będzie musiał spasować przy najbliższej okazji



ODZYWKA NIEWYSTARCZAJĄCA (PRZEPIS 27)
Czy odzywka niewystarczająca padła w kolejności?

 NIE: stosujemy P31, jeśli odzywkę trzeba będzie powtórzyć – wracamy do P27

 TAK: czy nastąpiła próba zastąpienia odzywki?

NIE: brawo!

TAK: jeśli odzywka nie będzie zaakceptowana, trzeba ją zastąpić zapowiedzią, 
którą wykraczający próbował zastąpić, nie znając konsekwencji

 LHO akceptuje odzywkę niewystarczającą?

 TAK: licytacja biegnie dalej

 NIE: wycofujemy odzywkę niewystarczającą

ograniczenia wistowe, nielegalna informacja!



ZASTĄPIENIE ODZYWKI NIEWYSTARCZAJĄCEJ (P27)

Zastąpiono najniższą odzywką wystarczającą wskazującą to 
samo miano?

 TAK: licytacja biegnie dalej

 NIE: zastąpiono zapowiedzią porównywalną?

 TAK: licytacja biegnie dalej

 NIE: partner wykraczającego pasuje do końca licytacji,

nie można zastąpić odzywki kontrą



ZAPOWIEDŹ PORÓWNYWALNA (PRZEPIS 23)

Zapowiedź, która:

 ma takie samo lub podobne znaczenie

 określa podzbiór możliwych znaczeń (jest węższa)

 ma taki sam cel (np. pytanie)



PRZEPISY-WYTRYCHY

Czasem znaczenia zastępowanych i zastępujących zapowiedzi nie 
pokrywają się, mimo że Prawo nakazuje grać dalej bez konsekwencji.

 P27D - rozważamy, czy bez wykroczenia licytacja przebiegałaby tak samo

 P23C - analogicznie, tylko dla dowolnych sytuacji, w których zgłoszono 
zapowiedź porównywalną

 P72C - podejrzewamy, że wykraczający mógł sobie zdawać sprawę, że może
spowodować stratę niewykraczających nawet w wyniku przepisowego 
sprostowania - stosowany także do celowych działań



UNIWERSALNE PRZEPISY

Uniwersalne przepisy, wspominane wielokrotnie powyżej:

 P26 (ograniczenia wistowe) – im poświęcony jest osobny wykład

 P16D – informacja z zapowiedzi wycofanych jest:

 legalna dla niewykraczających

 nielegalna dla wykraczających


