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Test – Decyzje ON, MBP2017 

 
 

Pytanie 1. Jak długa jest sesja z punktu widzenia P12? 

1A. Turniej teamów: przed obiadem 4 mecze po 6 rozdań, po obiedzie 3 mecze po 8 rozdań: 

a) 24 rozdania 

b) 48 rozdań 

c) 6 rozdań przed obiadem, 8 rozdań po obiedzie 

d) Decyzję o długości sesji podejmuje sędzia główny 

1B. Turniej na impy: 2 x 14 rozdań przed obiadem i 2 x 14 rozdań po obiedzie: 

a) 14 rozdań 

b) 28 rozdań 

c) 56 rozdań 

d) Decyzję o długości sesji podejmuje sędzia główny 

 

Pytanie 2. Liga, środek sezonu, do tej pory nikt nie blefował. Czy poniższe otwarcia na 3 ręce są 

dozwolone? 

2A. 3BA pełny młodszy + as lub król z boku: x,-, K109754, DW10632 

2B. 2 multi 7-10PC: 8, KDW105, 9754, W104 

2C. 2 multi 7-10PC: 84, 1098753, 4, D974 

2D. 1BA 12-14: 84, W75, 4, DW109754 

 

Pytanie 3. Czy w poniższych sytuacjach sędzia może potasować rozdanie? 

3A. Zawodnik w meczu usłyszał istotną informację na temat rozdania, które ma grać. Na drugim 

stole meczu zawodnicy wyjęli karty z pudełka i padło otwarcie. 

3B. Zawodnik w meczu wpisał wynik rozdania 5 do pierniczka pod numerem 6. Pierniczek 

wyświetlił zapisy osiągnięte w rozdaniu 6 na innych stołach – 3 razy 4 lew 12. Rozdania 6 

nie rozegrano jeszcze w drugim pokoju. 

3C. Nieprawidłowo powielone rozdanie zagrano w pokoju otwartym. W pokoju zamkniętym 

rozegrano prawidłowe rozdanie (takie samo jak na pozostałych stołach zjazdu) i  

wypuszczono bardzo ostrego szlemika. 

 

Pytanie 4. Oblicz wynik meczu 16-rozdaniowego: 

• W rozdaniu 6 sędzia orzekł A+/A- (dla Gospodarzy średnia plus, dla Gości średnia minus). 

• Rozdania 10, 11 i 12 zostały nieprawidłowo powielone (rozdania zniekształcone) 

• W pozostałych rozdaniach Gospodarze wygrali 18 IMPów. 
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Pytanie 5. Oblicz wynik meczu 16-rozdaniowego: 

• W rozdaniu 6 sędzia orzekł A/A- (dla Gospodarzy średnia, dla Gości średnia minus). 

• Rozdania 15 nie rozegrano z powodu komentarza „chodzi 3BA” z innego stołu. Na drugim 

stole Goście zagrali to co wszyscy pozostali na sali – 1BA lew 9. 

• W pozostałych rozdaniach Gospodarze wygrali 7 IMPów. 

 

Pytanie 6. Czy istnieje powód do zdjęcia rozdania, jeśli strona odniosła korzyść z zalicytowania 

zapowiedzi 2 w poniższych sytuacjach: 

6A. Para gra otwarciem 2na starych. Posiada skróconą kartę konwencyjną z opisem systemu: 

„WJ z licznymi modyfikacjami” + tabela wistu. Pada otwarcie 2. 

6B. Para nie posiada karty konwencyjnej. Po otwarciu 1 wchodzi 2 słabe na starych. 

 

Pytanie 7. 

W meczu para gra wistem odmiennym na gry kolorowe i „Journalist” na bez atu (z długiego 

koloru: im niższa blotka, tym lepszy kolor). W połowie meczu przeciwnicy rozgrywają kontrakt 

3ba po wiście dwójką. Rozgrywający zakłada, że wist nastąpił z koloru czterokartowego i nie 

przepuszcza pierwszej lewy (co dawało wygraną) lecz wybiera inną sensowną linię rozgrywki i 

kontrakt przegrywa. Wzywa sędziego i tłumaczy, że nie spodziewał się takiego wistu. W 

poprzednim rozdaniu też był rozgrywającym, zapytał o wist i dostał odpowiedź „odmienny”. 

Przeciwnik wyjaśnia, że odmiennym grają tylko na kontrakty kolorowe. Zwraca uwagę, że 

rozgrywający mógł zapytać o wist i tym razem. Sędzia pyta o kartę konwencyjną, przeciwnik 

wyjmuje z kieszeni prawidłowo wypełnioną kartę. 

Czy sędzia zmieni wynik? 

 

Pytanie 8. 

pas – 1 – x – 1 

pas – 2 – pas – 4 

pasy 

Rozgrywający zakłada, że kontrujący posiada przynajmniej 3 kiery i przegrywa kontrakt. Okazuje 

się, że kontra była kontrą BI, ze składem: 4153=. Kontrujący wyjaśnia, że kontr się nie alertuje. 

Para posiada skróconą kartę konwencyjną.  

Czy sędzia zmieni wynik? 
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Pytanie 9. 

pas – 2 – 2– pas 

4 – pasy 

Otwarcie 2 nie zostało zaalertowane – Precision w sile 9-14PC. Zawodnik twierdzi, że 

Precisiona się nie alertuje. Poza tym para gra standardowym Wspólnym Językiem i nie ma karty 

konwencyjnej. Rozgrywający przegrał kontrakt, który powinien wygrać znając pełne znaczenie 

otwarcia. 

9A. Czy takie otwarcie stanowi SUP? 

9B. Czy takie otwarcie powinno zostać zaalertowane? 

9C. Czy sędzia zmieni wynik? 

 

Pytanie 10. Para gra otwarciem 1BA 9-12 na równym. Ma dwie prawidłowo wypełnione karty 

konwencyjne, z wielkim napisem na pierwszej stronie „gramy 1BA 9-12”, które położyła przy 

przeciwnikach siadając do stołu. 

10A. Czy takie otwarcie 1BA jest SUP? 

10B. Czy para prawidłowo poinformowania przeciwników przed grą o stosowanym systemie? 

 

Padło otwarcie 1BA i nie zostało zaalertowane. Przeciwnicy przyjęli, że jest to otwarcie silne i 

spasowali z silnymi kartami. Zapisali +250 za 1BA bez pięciu podczas, gdy wszyscy wygrywali 3BA 

z ich kartą. Partner otwierającego wyjaśnia, że nie zaalertował otwarcia, ponieważ przed grą 

przedstawił przeciwnikom KK. 

10C. Czy sędzia zmieni wynik? 

Rozważmy teraz inny przebieg wydarzeń. Tym razem otwarcie 1BA zostało zaalertowane, ale 

przeciwnicy nie mieli przygotowanej obrony i pogubili się w licytacji uzyskując bardzo słaby 

zapis. 

10D. Czy sędzia zmieni wynik? 

 

Pytanie 11. Para bez karty konwencyjnej otwiera 2 na starych. Przeciwnicy wołają sędziego, 
ponieważ nie mają ustalonej obrony. Sędzia: 

a) Pozwala przeciwnikom uzgodnić obronę 

b) Pozwala przeciwnikom uzgodnić obronę, ale tylko partner wchodzącego może 

proponować znaczenie wejść (aby nie przekazać nielegalnej informacji) 

c) Orzeka od razu 60/40 

d) Daje przeciwnikom wybór, albo od razu 60/40, albo utrzymuje wynik przy stole 

e) Pozwala dograć rozdanie i jeśli przeciwnicy je przegrają, orzeka wynik rozjemczy 
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Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… 

Pytanie Odpowiedź 

1 A a     b     c     d 
 B a     b     c     d 

2 A tak     nie 
 B tak     nie 
 C tak     nie 

 D tak     nie 
3 A tak     nie 

 B tak     nie 
 C tak     nie 

4  Gosp  
 Gość  

5 Gosp  
 Gość  

6 A tak     nie 

 B tak     nie 
7  tak     nie 

8  tak     nie 
9 A tak     nie 

 B tak     nie 
 C tak     nie 

10 A tak     nie 
 B tak     nie 

 C tak     nie 
 D tak     nie 

11  a     b     c     d     e 
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Pytanie Odpowiedź  
1 A c  

 B d  

2 A nie  

 B tak definicje 

 C nie definicje 

 D tak  

3 A tak nie rozegrano 

 B nie 25.1.C. 

 C tak 25.1.A 

4  Gosp +26 +18+3+2+1(+1+0,5) = +26 IMP 

 Gość -15 -18+3+2+1-3 = -15 IMP 

5 Gosp +7 +7 +0, +0 = +7 IMP 

 Gość -10 -7 -3, +0 = -10 IMP 

6 A tak nie dopełnili obowiązku poinformowania 

 B nie dwukolorowe wejścia do licytacji 

7  tak SUP 

8  tak SUP 

9 A nie  

 B tak  

 C tak  

10 A tak  

 B tak  

 C tak KK nie zwalnia z obowiązku alertowania 

 D nie  

11  e  
 

Ad 4. Średnia na rozdanie: +1,5IMP. Wyników za rozdania błędnie powielone nie podwyższamy. 

Czy należy podwyższyć za A+? Zależy od kolejności rozdań, ale „Sędzia przyjmuje korzystną dla 

uczestnika kolejność rozdań, w których orzeka procentowe wyniki rozjemcze.” 

Ad5. W nierozegranym rozdaniu sędzia powinien orzec ZWR 1ba 9 lew. 


