
2277..  OODDZZYYWWKKAA  NNIIEEWWYYSSTTAARRCCZZAAJJĄĄCCAA

27A
Czy LHO wykraczającego akceptuje odzywkę 
niewystarczającą ? /Należy zapoznać go 

z konsekwencjami każdej decyzji/

TAK

NIE NIE

TAK

TAK
TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

LHO zgłasza swoją zapowiedź 
i gra kontynowana jest bez konsekwecji. 

27B
Odzywka musi być zastąpiona odzywką przepisową 
lub pasem. Kontra tylko w pewnych sytuacjach*.

27B2
Partner wykraczającego musi pasować 
do końca licytacji. Może być zastosowany P. 23

Nie ma sprostowania. 
Jeśli sędzia zdecyduje, że w wyniku wykroczenia
strona niewykraczająca poniosła stratę, powinien
orzec wynik rozjemczy. P. 27D

26

1. Jeżeli wycofana zapowiedź wskazująca kolor lub kolory (i żaden inny kolor) została zastąpiona w przepisowy sposób 
to P. 26A1. Nie ma ograniczeń wistowych. 

2. Jeżeli kolor zgłoszony w wycofanej zapowiedzi nie został zgłoszony w przepisowy sposób przez tego samego gracza, 
to P. 26A2.  Rozgrywający może partnerowi wykraczającego, gdy uzyska on najbliższą sposobność wyjścia nakazać 
lub zakazać wyjścia w ten kolor (lub jeden wybrany spośród wskazanych kolorów); to obowiązuje, 
dopóki partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu.

3. Jeśli wycofana zapowiedź nie wskazywała określonego koloru (np. BA lub kontra), to P. 26B. 
Rozgrywający może zakazać partnerowi wykraczającego wyjścia w dowolnie wybrany kolor, 
gdy uzyska on najbliższą sposobność wyjścia (także pierwszego); zakaz taki obowiązuje, 
dopóki partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu.

Nie ma 
ograniczeń
wistowych.

Czy odzywka niewystarczająca 
lub najniższa wystarczająca odzywka 

o tym samym mianie to odzywki sztuczne?" 

Czy odzywkę niewystarczającą 
zastąpiono najniższą odzywką 

wystarczającą 
o tym samym mianie? 

*Czy odzywka niewystarczająca została 
zastąpiona przepisową zapowiedzią, 

która  ma to samo lub bardziej ścisłe znaczenie?

Czy strona wykraczająca wistuje?

P. 27B1 (b) P. 27B1 (a)



2299..  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIEE  PPOO  ZZAAPPOOWWIIEEDDZZII  PPOOZZAA  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCIIĄĄ

29A
Czy LHO wykraczającego akceptuje zapowiedź 
poza kolejnością? /Należy zapoznać go 
z konsekwencjami każdej decyzji/

TAK

TAK

PAS KONTRA LUB REKONTRA

ODZYWKA

NIE

NIE

LHO  traci prawo do orzeczenia 
sprostowania.*

29B
Zapowiedź zgłoszona poza kolejnością 
zostaje unieważniona.

Przepis 31

Przepis 30

Przepis 32

Jaka to była zapowiedź? 

Czy był to sztuczny PAS lub 
PAS na sztuczną zapowiedź partnera?

* 17E2:  Fakt, że po jakiejś zapowiedzi zgłoszono trzy pasy, które nastąpiły bezpośrednio po sobie, nie kończy jeszcze zgłaszania
zapowiedzi, jeżeli co najmniej jeden z tych trzech pasów zgłoszono poza kolejnością, co pozbawiło któregoś gracza 
prawa licytowania w przypadającej na niego kolejności. 
W takim przypadku pas zgłoszony poza kolejnością - oraz każdy zgłoszony po nim - unieważnia się, po czym prawo licytowania
powraca do gracza pominiętego i licytacja przebiega dalej normalnie. Do unieważnionych zapowiedzi stosuje się przepis 16D,
przy czym każdy gracz, który spasował poza kolejnością jest graczem wykraczającym.



3300..  PPAASS  PPOOZZAA  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCIIĄĄ  --  NNIIEEZZAAAAKKCCEEPPTTOOWWAANNYY

Czy wcześniej zgłoszono odzywkę? 
/PAS nie jest odzywką/

NIE

LHO wykraczającego RHO wykraczającego

Partnera wykraczającego

TAK
P. 30A
Gracz wykraczający musi spasować,
gdy przypadnie na niego najbliższa
kolejność licytowania. 
Może mieć zastosowanie P. 23

P. 30B2(a)
Wykraczający musi pasować
do końca licytacji.
P. 30B2(b)
Partnerowi wykraczającego
nie wolno  kontrować, 
ani rekontrować  
w tej kolejności licytowania.
Może mieć zastosowanie P. 23

P. 30B
PAS jest zmianą zapowiedzi
i stosuje się P. 25B.

P. 30B1
Wykraczający musi spasować,
gdy przypadnie na niego 
najbliższa kolejność licytowania.
Jeśli PAS był odzywką sztuczną
to P. 26. 

Czyja była kolejność? 



3311..  OODDZZYYWWKKAA  PPOOZZAA  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCIIĄĄ  --  NNIIEEZZAAAAKKCCEEPPTTOOWWAANNAA

Czyja była kolejność?

NIE

NIE

NIE

PAS

LHO wykraczającego RHO wykraczającego

Partnera wykraczającego

TAK

TAK

TAK

P. 31A1
Wykraczający musi powtórzyć
swoją przedwcześnie
zgłoszoną zapowiedź.
Nie ma sprostowania.

P. 31B
Wykraczający może zalicytować
dowolną przepisową zapowiedź.
Partner wykraczającego musi
pasować do końca licytacji.
Może mieć zastosowanie P. 23

Zmiana zapowiedzi.
P. 25

Nie ma ograniczeń wistowych.

P. 31A2
Wykraczający może 
zalicytować dowolną
przepisową zapowiedź.

P. 31A2(a)
Partner wykraczającego musi 
spasować, gdy przypadnie na niego
najbliższa kolejność licytowania.

Zastosować P. 26

1. Jeśli wycofana zapowiedź wskazywała wyłącznie określony kolor lub kolory i każdy taki kolor został zgłoszony 
w przepisowy sposób przez tego samego gracza, nie ma ograniczeń wistowych, ale patrz P. 16D.
2. Jeżeli kolor zgłoszony w wycofanej zapowiedzi nie został powtórzony przez wykraczającego to P. 26A2.
Rozgrywający może partnerowi wykraczającego, gdy uzyska on najbliższą sposobność wyjścia (także pierwszego):
(a) nakazać wyjście w ten kolor (lub jeden wybrany spośród wskazanych kolorów), albo
(b) zakazać wyjścia w (jeden) taki kolor, zakaz ten obowiązuje, dopóki partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu.
3. W przypadku innych wycofanych zapowiedzi (np. BA, kontra) to P. 26B. 
Rozgrywający może zakazać partnerowi wykraczającego wyjścia w dowolnie wybrany kolor, gdy uzyska on najbliższą 
sposobność wyjścia (także pierwszego); zakaz taki obowiązuje, dopóki partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu.

P. 31A2(b)
Partner wykraczającego musi
pasować do końca licytacji.
Może mieć zastosowanie P. 23

Czy wykraczający staje się obrońcą? 

Czy wykraczający 
licytował wcześniej?

Czy wykraczający 
powtarza miano

zapowiedzi?

Co zalicytuje RHO?

Odzywka, kontra
lub rekontra



3322..  KKOONNTTRRAA  LLUUBB  RREEKKOONNTTRRAA  PPOOZZAA  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCIIĄĄ  --  NNIIEEZZAAAAKKCCEEPPTTOOWWAANNAA

ODZYWKA

LHO wykraczającego RHO wykraczającego

Partner wykraczającego

PAS
P. 32B2
Wykraczający zmienia zapowiedź
na przepisową.
Partner wykraczającego musi 
pasować do końca licytacji.
Może mieć zastosowanie P. 23

Jeśli wycofana zapowiedź nie wskazywała określonego koloru 
(np. kontra lub rekontra), to P. 26B. 
Rozgrywający może zakazać partnerowi wykraczającego wyjścia 
w dowolnie wybrany kolor, gdy uzyska on najbliższą sposobność
wyjścia (także pierwszego); zakaz taki obowiązuje, 
dopóki partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu.

P. 32A
Wykraczający zmienia zapowiedź
na przepisową.
Partner wykraczającego musi 
pasować do końca licytacji.
Może mieć zastosowanie P. 23

Zmiana zapowiedzi.
Stosuje się przepis 25.

P. 32B1
Wykraczający musi powtórzyć
kontrę lub rekontrę.
Nie ma sprostowania.

Czyja była kolejność? 

Co licytuje RHO? 



5533..  WWYYJJŚŚCCIIEE  PPOOZZAA  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCIIĄĄ

TAK

TAK TAK

Dziadek wykłada karty. 
Rozgrywający dokłada drugą
kartę ze swojej ręki.
Nie ma dalszych konsekwencji.

P. 55B
Rozgrywający przyłącza kartę
omyłkowego wyjścia do ręki, 
z której została zagrana. 
Nie ma dalszych konsekwencji.

P. 50D. Dysponowanie normalną kartą przygwożdżoną

P. 50D1(a) Obrońca musi zagrać swoją normalną kartę przygwożdżoną przy pierwszej przepisowej sposobności wyjścia, dodania 
do koloru, zrzutki lub przebitki. 

P. 50D2  Gdy kolejność wyjścia przypada na obrońcę, którego partner ma normalną kartę przygwożdżoną, to rozgrywający może:
– Nakazać albo zakazać obrońcy wyjścia w kolor karty przygwożdżonej. Zakaz taki obowiązuje dopóki obrońca utrzymuje się 

przy wyjściu.P. 50D2(a)
– Pozwolić obrońcy wyjść jakąkolwiek kartą, ale karta nadal pozostaje przygwożdżoną ze wszystkimi tego konsekwencjami. P.50D2(b)

Rozgrywający wykłada 
swoją rękę, 
stając się dziadkiem. 

P. 54D
Wycofana karta staje się normalną kartą przygwożdżoną i stosuje się
przepis 50D.

Nie ma dalszych konsekwencji.

Czy to pierwszy wist? 

P. 54B
Czy rozgrywający chce

zaakceptować to wyjście 
decydując się  być 
rozgrywającym?

Czy wykraczającym jest
obrońca czy strona rozgrywająca? 

P. 53A i P. 55A
Czy przeciwnik chce zaakceptować wyjście?

Jeśli wykraczającym jest rozgrywający, obrońcy
nie mogą wzajemnie decydować; 

decyduje gracz, na którego przypada kolejność
zagrywania.

TAK NIE

NIE

Rozgrywający/Dziadek
Obrońca

NIE

NIE



UUPPRRAAWWOOMMOOCCNNIIEENNIIEE  FFAAŁŁSSZZYYWWEEGGOO  RREENNOONNSSUU

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Fałszywy renons uprawomocniony.
P. 64Fałszywy renons musi być 

poprawiony. P. 62D
Ostatnie dwie lewy poprawiamy.

Fałszywy renons nie jest
uprawomocniony i musi
być poprawiony. P 62A.

P. 63A1 i A2
Czy wykraczający lub jego partner

zagrał kartę w następnej lewie 
lub w inny sposób określił 

kartę do zagrania?

Czy fałszywy renons był
w 12 lewie? 

P. 63A3
Czy gracz strony wykraczającej

zgłosił albo uznał roszczenie 
lub zrzeczenie się lew słownie, 

przez pokazanie swojej ręki 
lub w inny sposób?



6622..  PPOOPPRRAAWWIIEENNIIEE  NNIIEEUUPPRRAAWWOOMMOOCCNNIIOONNEEGGOO  FFAAŁŁSSZZYYWWEEGGOO  RREENNOONNSSUU

Obrońca

P. 62C1 i 62C2
Każdy gracz strony niewykraczającej może wycofać i przyłączyć 
do ręki swoją kartę dołożoną w lewie po fałszywym renonsie, 
a przed zwróceniem na niego uwagi.
Po wycofaniu karty przez gracza strony niewykraczającej, 
gracz strony wykraczającej, następny w kolejności zagrywania, 
może wycofać swoją zagraną kartę. Gdy gracz ten jest obrońcą,
wówczas karta ta staje się normalną kartą przygwożdżoną.

P. 50D: Dysponowanie normalną kartą przygwożdżoną
P. 50D1(a): Obrońca musi zagrać swoją normalną kartę przygwożdżoną przy pierwszej okazji.
P. 50D2:  Gdy kolejność wyjścia przypada na obrońcę, którego partner ma normalną kartę przygwożdżoną, 
to rozgrywający może:
– Nakazać albo zakazać obrońcy wyjścia w kolor karty przygwożdżonej. Zakaz taki obowiązuje dopóki obrońca 

utrzymuje się przy wyjściu. P. 50D2(a)
– Pozwolić obrońcy wyjść jakąkolwiek kartą, ale karta nadal pozostaje przygwożdżoną ze wszystkimi 

tego konsekwencjami. P. 50D2(b)

P. 62B1
Wycofana karta staje się 
normalną kartą przygwożdżoną.

P. 62B2
Karta może być wycofana 
bez dalszych konsekwencji.

P. 62A
Musi być poprawiony.

Czy wykraczającym jest
obrońca czy strona rozgrywająca? Rozgrywający/Dziadek



6644..  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIEE  PPOO  UUPPRRAAWWOOMMOOCCNNIIEENNIIUU  FFAAŁŁSSZZYYWWEEGGOO  RREENNOONNSSUU

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

P. 64A1
Druga lewa rekompensaty 
dla strony niewykraczającej.

P. 64A1
Jeżeli sędzia uzna, że uprawomocniony fałszywy renons naraził stronę niewykraczającą na straty niedostatecznie
wyrównane przez rekompensatę, to powinien orzec wynik rozjemczy. P.64C

Nie ma dalszych konsekwencji.

Przeciwnicy oddają jedną lewę.

Nie ma sprostowania.

Brak sprostowania. 
Ale jeśli strona 
niewykraczjąca 
poniosła stratę 
to sędzia może orzec
wynik rozjemczy 
zgodnie z  P. 64C.

P. 64B1
Czy strona wykraczająca wzięła
lewę z fałszywym renonsem lub

którąkolwiek z późniejszych lew?

P. 64B7
Czy obie strony popełniły fałszywy
renons w tym samym rozdaniu?

P. 64
Czy strona wykraczająca wzięła tylko jedną lewę 
od momentu popełnienia fałszywego renonsu 

(wliczając lewę z fałszywym renonsem)?

P. 64A1
Czy karta fałszywego renonsu wzięła lewę?

P. 64B2
Czy był to kolejny fałszywy renons
w tym samym kolorze popełniony

przez tego samego gracza?

P. 64B3
Czy karta fałszywego renonsu była

zagrana z dziadka 
(lub inna odkryta)?

P. 64B4 i 64B5
Czy zwrócono uwagę na fałszywy renons dopiero po zgłoszeniu
zapowiedzi przez gracza strony niewykraczającej w następnym

rozdaniu lub po zakończeniu rundy?



2255..    ZZMMIIAANNYY  ZZAAPPOOWWIIEEDDZZII

TAK

Zapowiedź może być zmieniona.
P. 25A1 ale P. 16D

Jest za późno na
zmianę zapowiedzi.

Jeżeli LHO już zalicytował 
to może zmienić swoją zapowiedź P. 25A4

Za późno żeby
zmienić zapowiedź.

Odzywka niewystarczająca.
P. 27

Zapowiedź zaakceptowana.
Nie ma dalszych konsekwencji.

Postępuj zgodnie 
z odpowiednim przepisem.

Pierwsza odzywka pozostaje 
i postępujemy zgodnie z P. 25B2

Czy był namysł przed
zmianą zapowiedzi lub

próbą zmiany zapowiedzi? 

Czy LHO zgłosił zapowiedź?

Czy odzywka, którą
zawodnik chce zmienić 
była niewystarczająca?

Czy pierwsza odzywka
była nieprzepisowa?

Czy LHO akceptuje
zmienioną zapowiedź?

P. 25B

Czy partner już zalicytował? 

Czy to był błąd „mechaniczny“
lub przejęzyczenie?

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE
NIE

NIE

NIE



2244..    OODDKKRRYYCCIIEE  KKAARRTTYY  LLUUBB  WWYYJJŚŚCCIIEE  PPRRZZEEDD  OOKKRREESSEEMM  RROOZZGGRRYYWWKKII

TAK

Nie ma ograniczeń 
wistowych.

Karta /-y/ zostaje normalną
kartą przygwożdżoną.

P. 50D Dysponowanie normalną kartą przygwożdżoną

50D1 (a) Obrońca musi zagrać swoją normalną kartę przygwożdżoną przy pierwszej przepisowej sposobności
wyjścia, dodania do koloru, zrzutki lub przebitki. Jeżeli obrońca ma dwie lub więcej kart przygwożdżonych, 
rozgrywający określa, którą z nich ma zagrać.

50D2 Gdy kolejność wyjścia przypada na obrońcę, którego partner ma normalną kartę przygwożdżoną, 
to rogrywający może: 
– Nakazać albo zakazać obrońcy wyjścia w kolor karty przygwożdżonej. 

Zakaz taki obowiązuje dopóki obrońca utrzymuje się przy wyjściu. P.50D2(a)
– Nie egzekwować nakazu ani zakazu wyjścia, wówczas obrońca może wyjść dowolną kartą, 

ale karta jego partnera pozostaje pozostaje przygwożdżoną ze wszystkimi tego konsekwencjami.  P.50D2(b)
– Jeśli jest więcej kart przygwożdżonych, to P. 51

Nie ma dalszych konsekwencji
w trakcie licytacji.

Karta /-y/ leży odsłonięta na stole
aż do zakończenia okresu licytacji.

Partner wykraczającego musi spasować,
gdy przypadnie na niego najbliższa 
kolejność licytowania.

P. 50C
Karta staje się podrzędną kartą 
przygwożdżoną.
Wykraczającemu nie wolno zagrać
innej blotki w tym samym kolorze, 
dopóki nie zagra tej, która jest kartą
przygwożdżoną (może zagrać - zamiast
niej - honor w tym kolorze).

Czy więcej niż jedna karta? 

Czy jest to karta przedwczesnego wyjścia?

Czy odsłonięta karta 
to honor?

Czy wykraczający 
zostaje obrońcą?

Czy wykraczający 
zostaje obrońcą?

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE NIE

NIE


