
Ulubione rozdania sędziego, to rozdania z „dupochronem” !!! 

Krótka riposta do tekstu Tadka.  

Poniżej wyciąg z MPB - punkt 16  

B. Dodatkowa informacja od partnera 

1. (a) Jeżeli gracz - na przykład za pomocą wypowiedzianej uwagi, pytania, odpowiedzi 
na pytania, niespodziewanego alertu lub braku alertu czy też wyraźnego wahania, 
niepohamowanego pośpiechu, specjalnego nacisku, modulacji głosu, gestu, ruchu, 
szczególnego zachowania itp. - udostępnia swojemu partnerowi dodatkową informację, 
która może sugerować jakąś zapowiedź lub zagranie, to temu partnerowi nie wolno 
podjąć działania będącego logiczną alternatywą, którego wybór wyraźnie mógł być 
zasugerowany tą informacją. 

(b) Logiczna alternatywa to działanie, które zostałoby poważnie rozważone przez 
znaczną część graczy o takiej samej sile gry i jednakowych uzgodnieniach 
systemowych, co gracz, o którym mowa i prawdopodobnie przez niektórych z nich 
podjęte. 

2. Jeżeli gracz uzna, że grożą mu straty, ponieważ przeciwnik udostępnił swojemu 
partnerowi nielegalną informację, to może zastrzec sobie - o ile nie zabrania tego 
regulamin wprowadzony przez Organizację Nadzorującą (który może wymagać 
niezwłocznego wezwania sędziego) - prawo do przywołania sędziego później (w takim 
przypadku przeciwnicy powinni przywołać sędziego niezwłocznie, o ile nie zgadzają się  
z zarzutem, że przekazanie nielegalnej informacji miało miejsce). 
 
Zaznaczenie kolorem czerwonym – moje. Czy gdzieś tutaj jest napisane, że decyzję  
w analizowanym rozdaniu ma podjąć sędzia? - Nie!!!  
Decyzję ma podjąć gracz o takiej samej sile gry, co „oskarżony” Tak na marginesie  
w 100 % przypadków TAKI GRACZ NIE ISTNIEJE ! – stąd moja prośba do „oskarżonego”  
o wskazanie takiego gracza. Przeprowadzony przeze mnie panel obejmował kilku 
zawodników. Jedynie dwie osoby spośród „przesłuchiwanych” wybrały opcję 
preferowaną przez „oskarżonego” reszta pasowała, podając różne argumenty. 
Przykładowo: „już się sprzedałem, moja karta nie odbiega w żadnym stopniu od tego  
co dotychczas  przekazałem” albo: „jak ja teraz wezmę 10 lew w karach, jeszcze pewnie  
z kontrą i to po partii – pasuję może położymy”.  
Tak jak napisałem w tytule jest to klasyczne rozdanie z „dupochronem”. Sędzia 
występuje tutaj jedynie w roli spikera ogłaszającego werdykt - innych graczy. Luzik. 
Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję przepisu 16B1 ostatnie (ważne) zdanie:  
nie – „był zasugerowany” ale - „mógł być” 
 
Co do potwierdzania autentycznego przebiegu rozdania przy stole i „namawiania” innych 
do „składania fałszywych zeznań” lub „ pójścia w zaparte” – tylko jedno słowo „Feee” ... 
z nadzieją, że ciągle jednak brydż, jak za dawnych czasów,  jest (???) grą gentelmanów  - 
(jakoś tak ukradkiem, wkradł mi się paskudny „gender” 
– Panie przepraszam i całuję ... rączki!) 

 

z.s. (sędzia turnieju) 
 


