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Ćwiczenie 13 (zasłony) 
 
A**) 

Licytacja:  
N E S W  

pas 1♥ pas 3♠  
pas 4♣ pas 4♦  
pas 4♥ pas 4BA  
…     

 
Zawodnicy N i E nie widzą odzywki 4BA, więc myślą, że licytacja wygasła na 4♥. N pasuje, 
po czym obydwaj chowają swoje kartki licytacyjne, następnie przesuwają tacę z powrotem 
do SW. Na to W wygłasza głośny komentarz: „no jak to, na Blackwooda pasujesz?”. 
E wzywa sędziego, chce licytować dalej. 
 
 
B*) 
 

Licytacja:  
N E S W  

pas 1♥  1BA  
 
W wydawało się, że S spasował. S chciałby zalicytować 1♠. 
 
 
C**) 
N otwiera. Deska leży na środku zasłony, S przyciąga ją do siebie i otwiera: 
 

Licytacja:  
N E S W  
  1♠ ktr  

 
Teraz W zauważa, że miał otwierać N. Sędzia! 
 
 
D**) 
Jak w C) tylko S przepchnął już deskę na stronę NE. Sędzia! 
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Ćwiczenie 14 (zasłony) 
 
 
N rozgrywa kontrakt 4♥. 
 
A*) 
E wistuje odkrytą kartą ♠A. N wypycha zasłonę, a po drugiej stronie leży wist od W – ♠K. 
 
 
B*) 
W wistuje odkrytą kartą ♠K. S puka. N podnosi (z rozpędu). 
 
 
C*) 
W wistuje ♠K i sam podnosi zasłonę. 
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Ćwiczenie 15 (zasłony) 
 

Licytacja:  

N E S W  

1♥ pas 2♠ 1BA  
 
A*) 
S popchnął deskę. Sędzia! 
 
 
B*) 
W popchnął deskę. Sędzia! 
 
 
C**) 

Licytacja:  

N E S W  

1♥ pas 2♠ xx  
 
W popycha deskę, a N „nie ma znaczenia, i tak licytuję 2BA”, potem E pas i popychają 
deskę. W się to nie podoba, chciał dać kontrę, a teraz jego partner nie wie, co on ma. 
Sędzia! 
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Ćwiczenia 13-15 (zasłony) 
 
Ćwiczenie 13 – Nieprzepchnięta taca/Zapowiedź poza kolejnością 

A) Okres licytacji nie skończył się (P22A – N i E nie spasowali na 4BA, ta licytacja do nich nie 
dotarła). Sędzia wznawia licytację. E posiada wprawdzie nielegalną informację od partnera 
(komentarz o Blackwoodzie), jednak wie on raczej, co oznacza 4BA, więc odpowiedź na 
pytanie o asy nie stanowi wykorzystania nielegalnej informacji. 

B) Z przepisów o zasłonach: „Nieprzepisowych zapowiedzi nie można akceptować i mają być 
poprawione bez dalszych konsekwencji”. Sędzia nakazuje wycofanie odzywki 1BA. Prawo 
licytowania wraca do zawodnika S. Druga strona zasłony nie może się dowiedzieć 
o odzywce poza kolejnością. 

C) Przypadek analogiczny do B) – licytacja wraca do zawodnika N. Strona NE nie dowiaduje 
się, co stało się po stronie SW. 

D) Licytacja jest kontynuowana, żaden z warunków o zmianie zgłoszonych zapowiedzi nie 
został spełniony 

 
Ćwiczenie 14 – Wist z niewłaściwej ręki 

A) Modyfikacja sprostowań przy grze za zasłonami, pkt. C3) – zasłona została otwarta z winy 
strony rozgrywającej i obydwaj obrońcy zawistowali odkrytą kartą, więc karta E staje się 
wistem, natomiast karta W (wist poza kolejnością) staje się kartą przygwożdżoną – a co za 
tym idzie musi zostać dołożona do pierwszej lewy.  

B) Ponownie strona rozgrywająca ponosi winę otwarcia zasłony. Sędzia wykorzystuje pkt. C2) 
– wist poza kolejnością zostaje zaakceptowany, ale rozgrywającym pozostaje N (S wykłada 
dziadka; N drugą kartę w lewie zagrywa z ręki, czwartą z dziadka). Może mieć 
zastosowanie P23. 

C) Wykraczający sam podniósł zasłonę, więc taki wist podlega normalnym rozstrzygnięciom 

wg MPB (P54). 
 
Ćwiczenie 15 – Nieprawidłowe zapowiedzi 

A) W myśl przepisów o zasłonach: S za swojego partnera zaakceptował odzywkę 
niewystarczającą. Gra toczy się dalej. Może mieć zastosowanie P23. 

B) Odzywka niewystarczająca podlega obowiązującym przepisom MPB (P27). 
C) Rekontra – niedozwolona zapowiedź podlega obowiązującym przepisom MPB (P36A). 

Rekontra i wszystkie zapowiedzi zgłoszone później zostają unieważnione, a licytacja wraca 
do W. Nie ma żadnych kar wistowych. 

 


