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Odpowiedzi do ćwiczeń 4-6
Ćwiczenie 4
a) Stosujemy przepis 25B. Prawdopodobnie zawodnik zapomniał, że otwierają 1NT ze starszą
piątką.
b) Zgodnie z regulaminem zawodów PZBS odzywka 1♠ została zalicytowana, a później nastąpiła
zmiana zamierzonej zapowiedzi na 2♥, korzystamy zatem z przepisu 25B. Dajemy więc
możliwość zaakceptowania odzywki 1♠ zawodnikowi E. Jeśli z niej nie skorzysta, pozostaje
zapowiedź 2♥. Pamiętajmy także o ograniczeniach wistowych wynikających z przepisu 26 i UI
zgodnie z przepisem 16.
c) Przepis 25A1 mówi: „Druga (zamierzona) zapowiedź utrzymuje się i staje się przedmiotem
zastosowania odpowiedniego przepisu.”. Stosujemy zatem przepis 27 do zapowiedzi 1♠, czyli
pozwalamy na zmianę na 2♠. Nie ma dalszych konsekwencji, ale patrz 27D.
Ćwiczenie 5
a) W nie akceptuje odzywki niewystarczającej, a zatem musi ona zostać wycofana. Ponieważ
stayman jest odzywką sztuczną, stosujemy przepis 27B2 (3♣ nie jest odzywką o węższym
znaczeniu, więc nie 27B1b). Partner będzie musiał pasować do końca licytacji i będą miały
zastosowanie ograniczenia wistowe z 26B oraz może mieć zastosowanie 27D.
b) Tak naprawdę nic się nie zmienia. Dajemy możliwość akceptacji odzywki 2♣, a gdy to się nie
stanie, postępujemy jak w a) (Przepis 27C).
c) Stosujemy przepis 27B1b – znaczenie 2♠ mieści się całkowicie w znaczeniu transferu.
Ćwiczenie 6
a) „Miano odzywki” w przepisie 31A2a odnosi się do miana konwencji czyli pików (Przepis 29A).
Wykraczający powtarza więc miano, a zatem partner musi spasować raz.
b) Zgodnie z przepisem 28B gracz mówiąc 2NT stracił prawo do orzeczenia sprostowania, a
zapowiedzi poza kolejnością tak jakby nie było. Stosuje się 16D2.
c) Przepisy 34 i 17E2 mówią dokładnie o tej sytuacji. Gracz S nie miał możliwości licytowania. W
związku z tym ostatnie 3 pasy unieważnia się i licytacja wraca do S. Stosuje się przepis 16D każdy gracz, który spasował poza kolejnością, jest graczem wykraczającym.
d) Po kontrze S będzie musiał pasować do końca licytacji (32). Wiemy jednak, że gdyby nie
nieprawidłowość, padłoby 5♠. Stosujemy więc przepis 23 i orzekamy wynik rozjemczy.
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