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Odpowiedzi do ćwiczeń 7-9
Ćwiczenie 7
a) Zgodnie z przepisem 45C1 obońca musi zagrać kartę, którą partner mógł rozpoznać – tak nie
jest w tym przypadku. Nie pozwalamy zatem S-owi zaakceptować tego wyjścia i wychodzi S.
b) 45D – dopóki obie strony nie zagrały karty w następnej lewie, nieprawidłowość można
poprawić. Zamieniamy więc D♠ na D♥. Obrońca może zmienić zagraną kartę, co oczywiście
robi, a wtedy rozgrywający może zmienić swoją kartę, czego oczywiście nie chce zrobić. (Żadne
karty obrońców nie stają się przygwożdżone, stroną wykraczającą jest NS.) Czy pozwolimy mu
trafić K♥? – NIE. Rozgrywający niewątpliwie wykorzystałby informację wynikającą z następstw
wykroczenia własnej stony (16D) – każemy mu zaimpasować kiery.
c) Czy zamiar rozgrywającego jest bezsporny? Zdecydowanie tak. Pozwalamy mu zatem zamienić
D♠ na D♥. (Przepis 46Bpre)
Ćwiczenie 8
a) Dziadek naruszył przepis 43A2a, a zatem stosujemy przepis 43B2a – dowolny z obrońców może
wybrać rękę z której ma nastąpić wyjście.
b) Gdyby zawistował tylko niewłaściwy obrońca, uznalibyśmy że rozgrywający przerzucił
rozgrywkę na partnera. Jednak w tym przypadku musimy zaakceptować wist prawidłowy (58A),
karta wyjścia drugiego obrońcy staje się normalną kartą przygwożdżoną. A co z kartami
rozgrywającego? No trudno, musi rozgrywać ze świadomością, że obrońcy wiedzą, jakie ma
karty.
c) Przepis 57A – rozgrywający może nakazać graczowi E dołożenie np. swojego najstarszego pika.
d) Stosujemy przepis 60B. Rozgrywający został zobowiązany do poprawienia wyjścia, a obrońca
w „międzyczasie” zagrał kartę – staje się więc ona normalną kartą przygwożdżoną i stosujemy
przepis 50.
Ćwiczenie 9
a) Fałszywy renons się uprawomocnił, więc w tym przypadku stosujemy przepis 64A2 i dajemy
dodatkową lewę rozgrywającemu na koniec rozdania.
b) W rozdaniu S wziął 5 lew. Dodatkowa lewa za FR (zgodnie z 64B2 za drugi FR nie ma
rekompensaty) daje razem 6 lew. Gdyby nie było wykroczenia, wziąłby 7 lew. Co by się stało,
gdyby E nie popełnił drugiego FR? Rozgrywący wziąłby 6 lew + 1 za FR, a zatem także 7 lew.
Ostateczny wynik – 7 lew.
c) Za FR w 12. lewie nie przysługuje rekompensata (64B6), jednak została przekazana nielegalna
informacja. Gdyby nie UI E mógłby wyrzucić K♦, orzekamy więc 2 lewy w końcówce dla
rozgrywającego.
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