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Przedmowa do Między arodowego Prawa Brydżowego  

W prze i ieńst ie do i h sportó  u sło h, jak sza h  z  go, r dż to stosu ko o o a 
d s pli a i jako taka stale się roz ija. Pier sze Przepis  Br dża Poró a zego opu liko a o  

 roku. Następ ie  lata h , , , , , , ,  i  ukazał  się 
kolej e popra io e da ia. W lata h trz dziest h XX ieku przepis  Międz arodo ego Pra a 
Br dżo ego ł  pu liko a e przez Lo d ński Klu  Portla d Portla d Clu  i Klu  Wista Whist Club) 

z No ego Jorku. Po zą sz  od lat zterdziest h Ko isja Pra a A er kańskiej Ligi Br dżo ej ACBL  
zastąpiła Klu  Wista, a Br t jska Liga Br dżo a EBU  i Europejska Liga Br dżo a EBL  spierał  
działa ie Klu u Portla d. 

O e ie odpo iedzial ość za s ste at z e o eliza je prz jęła Ś iato a Federa ja Br dża WBF , 
której Ko isja Pra a jest odpo iedzial a za przegląd przepisó  prz aj iej raz a dekadę. Należ  
u z i ie st ierdzić, że ostat ie da ie jest aj ardziej o szer e z dot h zaso h. Napł ęło wiele 

u ag od i d idual h osó , sędzió , krajo h i strefo h orga iza ji r dżo h, a sz stkie 
został  sz zegóło o rozpatrzo e przez Ko isję. Po ielu spotka ia h a istrzost a h i ia ie 
kilku t się  e- aili ko se sus został  koń u osiąg ięt . Podzięko a ia z ałego r dżo ego ś iata 

a pe o ależą się iężko pra ują  zło ko  Ko isji ie io  po iżej. W sz zegól oś i 
To o i Kooij a o i, któr  ze zględu a ogro e doś iad ze ie został po oła  a fu k ję 
prze od i zą ego,  pokiero ać pra a i aż do po śl ego zakoń ze ia. Brakuje słó  uz a ia dla 
sekretarza Lauriego Kelsa, któr  ko ał ałą pra ę ad i istra j ą, opra o ał iększość projektó  
i poś ię ił iele godzi  s ojego zasu. Bez iego to przedsię zię ie igd   się ie skoń z ło. 

Ko t uo a e są te de je zapo zątko a e  da iu  – z iększe ie s o od  ada ej 
sędzie u, dąże ie do apra  s tua ji za iast kara ia oraz utrz a ie poz ji Orga iza ji 
Nadzorują ej. Nie o zekuje , że  Pra ie ie zajdą już z ia   isto ie, aż do h ili pu lika ji 
to z ł  się d skusje a te at iektór h przepisó , ale struktura jest pra o a a, pró o a a i 
spra dzo a dla prz szł h dań. 

Ko isja raża dzię z ość za istot ą po o , którą otrz ała od ielu osó . Bardzo ją do e ia . 

John R. Wignall, MNZM 
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PREFACE TO THE  

2017 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE 

In contrast to other Mindsports like Chess and Go, Bridge is a comparatively new game and as 

such is continually evolving.  The first Laws of Duplicate Bridge were published in 1928 and there 

have been successive revisions in 1933, 1935, 1943, 1949, 1963, 1975, 1987, 1997, and 2007.  

Th ough the 9 s the La s e e p o ulgated  the Po tla d Clu  of Lo do  a d the Whist 
Clu  of Ne  Yo k.  F o  the 9 s o a ds the A e i a  Co t a t B idge League Laws 

Commission replaced the Whist Club, while the British Bridge League and the European Bridge 

League supple e ted the Po tla d Clu s o k.  

Now responsibility for regular revisions has been adopted by the World Bridge Federation whose 

Laws Committee is charged with the task of reviewing the Laws at least once every decade.  It is 

fair to state that this latest review is the most extensive to date.  Many, many submissions were 

e ei ed f o  i di iduals, Tou a e t Di e to s, NBO s a d )o es a d all e e considered at 

length by the Committee.  After meeting at a number of Championships and after exchanging 

some thousands of emails consensus was eventually achieved. The thanks of the whole Bridge 

world are surely owed to the hard-working Committee members whose names appear below.  In 

particular Ton Kooijman called on his vast experience to act as Chairman and guide the task to a 

successful conclusion.  But no praise is too high for the Secretary, Laurie Kelso, who did all the 

collating and clerical work, most of the drafting, and devoted countless hours of his time. Without 

him the job would never have been finished. 

The trends begun in the 2007 Revision have been continued - the increased discretion given to 

Tournament Directors, the attempts to rectify a situation rather than to penalise, and maintaining 

the position of Regulating Authorities.  It is not expected that the Code herein will last indefinitely 

(indeed right up to the time of publication there were still ongoing discussions on certain laws) 

but the framework is there, tried and tested, for future editions. 

The Committee acknowledges with gratitude the substantial help it has received from many 

individuals. It was all greatly appreciated. 

John R. Wignall, MNZM 
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Wstęp do Między arodowego Prawa Brydżowego  

Br dż sporto  ieusta ie się roz ija i z ie ia. ) tego po odu Ś iato a Federa ja Br dża posta iła 
przed Ko isją Pra a zada ie, a  „ o aj iej raz a dekadę zro ić ko plekso ą a alizę przepisó  
i zaktualizo ać i h strukturę”. 

Ostat i przegląd, rozpo zęt  pięć lat te u, jest aj ardziej zerpują  z dot h zaso h. 
Propozycji i u ag poszuki a o śród zai tereso a h osó  oraz krajo h i strefo h orga iza ji 

r dżo h. 

)ostał  o e ze ra e i dogłę ie roz ażo e przez Ko isję  od iesie iu do odpo ied i h przepisó , 
które astęp ie został  popra io e lu  pozosta io e ez z ia . W iągu pię iu lat przepro adzo o 

iele d skusji pod zas istrzost  WBF i ie io o kilka t się  e-maili. 

Cel przepisó  pozostaje iez ie io . Mają o e określić pra idło ą pro edurę i zape ić 
odpo ied ie środki zarad ze, gd  oś się ie po iedzie. )aprojekto a o je ie po to,  karać za 

iepra idło ość, ale ra zej  apra ić s tua ję, gd  stro a ie kra zają a po iosła stratę. Gra ze 
po i i ć goto i, a  prz jąć ze zrozu ie ie  każde sprosto a ie, karę i orze ze ie. 

Kontynuowana jest tendencja zapo zątko a a  da iu , a  dać sędzie u iększą s o odę 
 egzek o a iu i iejsz h przepisó . Podjęto pró  jaś ie ia i terpreta ji. A  po ó   t  

zakresie, Ko isja za ierza prz goto ać ofi jal e Ko e tarze z prz kłada i  posta i oso ego 
dokumentu. 

Utrz a o ustalo e uż ie określe ia „ oże” oś zro ić ie ko a ie ie jest łęde , „zro i oś” 
ustala pro edurę, ez sugero a ia, że jej arusze ie ędzie kara e , „po i ie ” oś zro ić 

ie ko a ie jest arusze ie  arażają  aruszają ego a utratę jego pra , ale ie zęsto 
kara , „ a” oś zro ić lu  „ ależ ” oś zro ić ie ko a ie po iąga za so ą zęste ierze ie 
kar , „ usi” oś zro ić ajsil iejsze określe ie, rze z iś ie po aż  akaz . Poza t , „ ie a 
pra a” jest ajostrzejsz  zakaze , „ ie oże” jest sta o z  zakaze , ale „ ie ol o” jest 
bardziej stanowcze – ez ała „ ie a pra a”. 

Dla u ik ię ia ątpli oś i i for uje , że Wstęp i Defi i je sta o ią i tegral ą zęść i iejsz h 
przepisó . 

Na ko ie , jeśli ko tekst jed oz a z ie ie skazuje i a zej, li z a pojed za za iera li z ę ogą, 
rodzaj ęski za iera rodzaj żeński i od rot ie. 
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INTRODUCTION TO THE 2017 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE 

Duplicate Bridge is continually evolving and changing which is why the World Bridge Federation 

has ha ged its La s Co ittee ith the task of at least o e ea h de ade aki g a 
o p ehe si e stud  a d updati g of the e ti e la s st u tu e.  

This latest review, begun some five years ago, is the most comprehensive to date. Suggestions 

and comments were sought from interested individuals and National Bridge Organisations and 

Zones. 

After these were all collated they were considered by the Committee in depth with the relevant 

law, which then was either amended or left alone. The discussions occurred at a number of WBF 

Championships and some thousands of emails were exchanged over a five year period.  

The purpose of the Laws remains unchanged. They are designed to define correct procedure and 

to provide an adequate remedy for when something goes wrong. They are designed not to punish 

irregularities but rather to rectify situations where non-offenders may otherwise be damaged. 

Players should be ready to accept graciously any rectification, penalty, or ruling. 

The trend, begun in 2007, to give Tournament Directors more discretion in enforcing the Law has 

been continued and attempts have been made to clarify interpretations. The Committee intends 

to prepare a separate official Commentary containing examples to help in this respect. 

Esta lished usage has ee  etai ed i  ega d to a  do failu e to do it is ot o g , does  
esta lishes p o edu e ithout suggesti g that iolatio  e pe alised  should  do failu e to do 

it is an infraction jeopa disi g the i f a to s ights ut ot ofte  pe alised , shall  do a iolatio  
ill i u  a pe alt  o e ofte  tha  ot  ust  do the st o gest o d, a se ious atte  i deed . 

Agai  ust ot  is the st o gest p ohi itio , shall ot  is st o g ut a  ot  is st o ge  – just 

sho t of ust ot . 

For the avoidance of doubt, this Introduction and the Definitions that follow form part of the 

Laws. 

Finally, unless the context clearly dictates otherwise, the singular includes the plural, the 

masculine includes the feminine, and vice versa. 
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Definicje 

 

Alert Ostrzeże ie, że prze i i  ogą potrze o ać dodatko h 
jaś ień. For a alertu oże ć określo a przez Orga iza ję 

Nadzorują ą. 

Atut Każda karta koloru z a zo ego ia e  ko traktu. 

Błęd a i for a ja Brak dokład ego uja ie ia prz jętego  parze s ste u oraz 
uzgod ień par , gd  jest to aga e przez i iejsze przepis  
lub regulaminy. 

Dodatkowy Nieo jęt  legal  przebiegiem gry. 

Dograna  lu  ię ej pu któ  za le  deklaro a e uz ska e  jed  
rozdaniu (patrz przepis 77). 

Dołoże ie do koloru Dołoże ie kart   kolorze jś ia. 

Dziadek 1. Part er rozgr ają ego od h ili odsło ię ia kart  pier szego 
jś ia do h ili zakoń ze ia rozgr ki. . Karty partnera 

rozgr ają ego łożo e a stole po pier sz  jś iu. 

Gra premiowa Ko trakt sta o ią  zo o iąza ie do zię ia  le  
deklarowanych (szlemik) lub 7 lew deklarowanych (szlem). 

Honor As, król, da a, alet lu  dziesiątka. 

Kara Patrz rów ież „Sprostowa ie” . Rozróż ia się dwa rodzaje kar: 

 dyscyplinarne ierza e  elu utrz a ia łaś i ego za ho a ia i 
porządku patrz przepis  oraz 

 proceduralne dodatko e do sprosto a ia , ierza e przez sędziego za 
narusze ie łaś i ej pro edur  patrz przepis . 

Karta przygwożdżo a Karta podlegają a posta o ie io  przepisu . 

Karta widoczna Karta trz a a  sposó  u ożli iają  rozpoz a ie jej przez 
part era lu  któregokol iek prze i ika. 

Kolej ość . Właś i  zas dokonania zapowiedzi lub zagrania przez gracza. 

. )god  z ru he  skazó ek zegara porządek zgłasza ia 
zapo iedzi i dokłada ia kart  le a h, zale a  ró ież prz  
rozdawaniu kart. 

Kolor Każda z ztere h grup kart  talii, za ierają a  kart 
opatrzonych jednakowym charakterystycznym symbolem: pik 

(), kier (), karo (), trefl (). 

Kontra )apo iedź po odz e prze i ika po odują a zrost artoś i 
zapisu za wygranie albo przegranie kontraktu (patrz przepisy 19A 

i 77). 

Kontrakt )o o iąza ie zię ia przez stro ę rozgr ają ą określo ej 
li z  le   określo  ia ie zadeklaro a h koń o ą 
odz ką, iesko tro a ą, sko tro a ą lu  zreko tro a ą 
(patrz przepis 22). 
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Lewa Jed ostka służą a do raża ia iku ko traktu składają a się, 
jeśli ie jest adli a, z ztere h kart zagra h  kolej oś i przez 
każdego gra za, po zą sz  od kart  jś ia. 

Lewa deklarowana Każda le a po żej sześ iu, którą a ziąć stro a rozgr ają a. 

Lewa wpadkowa Każda le a rakują a stro ie rozgr ają ej do realiza ji 
kontraktu (patrz przepis 77). 

LHO Przeciwnik z lewej strony. 

Licytacja 1. Pro es ustala ia ko traktu za po o ą astępują h po so ie 
zapo iedzi. Rozpo z a się od zgłosze ia pier szej zapo iedzi. 
2. Sek e ja zgłoszo h zapo iedzi patrz przepis . 

Miano Wymieniony w odzywce kolor lub bez atu. 

Między arodowy pu kt e zowy IMP  

 Jed ostka stoso a a prz  o li za iu ikó  zgod ie z 
przepisem 78B. 

Nadró ka Każda le a zięta przez stro ę rozgr ają ą po ad 
zo o iąza ie określo e ko trakte . 

Naruszenie przepisu )ła a ie przez gra za i iejsz h przepisó  lu  
usa k jo o a h t i przepisa i regula i ó . 

Nieprawidłowość Odstępst o gra za od pra idło ej pro edur , łą zają  te 
z iąza e z arusze ie  przepisu, ale ie ogra i zają  się do i h. 

Niezamierzony Mimowolny, niekontrolowa . Niezgod  z i te ją gra za  
h ili jego działa ia. 

O roń a Prze i ik prz szłego  rozgr ają ego. 

Odzywka )o o iąza ie do zię ia o aj iej określo ej li z  le  
deklaro a h le  po żej sześ iu   określo  ia ie. 

Okres rozgrywki Rozpoczyna się po odsło ię iu pier szego jś ia. Upra ie ia 
u zest ikó   okresie rozgr ki gasają zgod ie z 
posta o ie ia i odpo ied i h przepisó . Okres rozgr ki 
koń z  się po ję iu kart z pudełka  astęp  rozda iu al o 
po zakoń ze iu ostat iego rozda ia danej rundy). 

Partner Gra z t orzą  spól ie z i  parę prze i ko d ó  
pozostał  gra zo . 

Pas )apo iedź gra za, któr   s ojej kolej oś i li to a ia ie 
de duje się zgłosić odz ki, ko tr  a i reko tr . 

Pierwsze wyjś ie W jś ie  pier szej le ie. 

Przeciwnik Jede  z gra z , którz  prz  stole t orzą parę prze i ą. 

Przyszły rozgrywają y Gra z, któr  został  rozgr ają , gd  ie popeł io o 
iepra idło oś i. 

Punkt turniejowy (PT) Jed ostka stoso a a prz  o li za iu ikó  u zest ika 
ikają a z poró a ia zapisu z i i zapisa i patrz przepis 

78A). 
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Punkty zapisowe Skład iki li z o e zapisu patrz przepis : . Punkty za lewy – 

pu kt  prz z a a e stro ie rozgr ają ej za gra ie 
kontraktu. 2. Premie – sz stkie pozostałe pu kt . 

Rekontra Zapowiedź po ko trze prze i ika po odują a zrost artoś i 
zapisu za wygranie albo przegranie kontraktu (patrz przepisy 19 i 

77). 

Ręka Kart  otrz a e przez gra za  rozda iu, a także iezgra a i h 
zęść  da  o e ie. 

RHO Przeciwnik z prawej strony. 

Rozdanie 1. Podział talii kart po iędz  zter  rę e rozkład . . Rozkład 
trakto a  jako ałość raz z prze iegie  li ta ji i rozgr ki. 
3. Pudełko rozda io e opisa e  przepisie . . Czter  rę e 
rozda e i u iesz zo e  pudełku rozda io   elu 
rozegrania go w trakcie trwania sesji. 

Rozgrywają y Gra z, któr  jako pier sz  z par  zgłosił ia o ko traktu 
osiąg iętego przez jego stro ę. Staje się rozgr ają  po 
odsło ię iu pier szego jś ia ale patrz przepis , kied  
pier szego jś ia doko a o poza kolej oś ią . 

Rozgrywka 1. Sek e ja zagrań. . Część gr  o ej ują a zagr a ie kart. . 
Sek e ja zgłoszo h zapo iedzi oraz doko a h zagrań  
rozdaniu. 

Runda Część sesji rozgr a a przez gra z  pozostają h a t h 
samych miejscach. 

Sesja W odrę io a zęść za odó ,  której rozgr a a jest 
określo a przez Orga izatora )a odó  li z a rozdań. Może 

ieć róż e z a ze ie, jak  przepisa h , C  i . 

Sprostowanie Posta o ie ia podej o a e przez sędziego dla popra ie ia 
dostrzeżo ej iepra idło oś i. 

Strona D aj gra ze t orzą  parę prze i ko d ó  i  gra zo . 

Talia ) iór  kart odpo iadają  ogo  gr   r dża. 

Talia uporządkowa a Talia kart pozosta io a  iez ie io  pier ot  układzie. 

Team D ie lu  ię ej par grają h a prze i h li ia h o spólny 

ik stoso e regula i  ogą dopusz zać ię ej iż 
czterech graczy w zespole). 

Turniej Rozgr ki składają e się z jed ej lu  ielu sesji s o i  sło a 
„za od ” . 

Uczestnik W konkurencji indywidualnej – gracz, w konkurencji par – para 

graczy niezmie iają a s ojego składu,  ko kure ji tea ó  – 

ztere h lu  ię ej gra z  t orzą h zespół. 

Wycofane Działa ia „ ofa e” o ej ują działa ia „u ie aż io e” i kart  
„ ofa e”. 

Wyjś ie Pierwsza karta zagrana w lewie. 
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Wynik rozjemczy Wynik orzeczony przez sędziego patrz przepis . Może ć al o 
„pro e to ”, al o „zapiso ”. 

Zagranie Dołoże ie kart  da ej ręki  le ie, łą zają  pier szą kartę  
le ie sta o ią ą jś ie. 

)ałoże ia rozda ia Waru ki rozda ia, od któr h zależ  sokość pre ii za gra  
kontrakt oraz sokość padki patrz przepis . 

)apis zęś iowy Uz ska e  jed  rozda iu  lu  iej pu któ  za le  
deklarowane (patrz przepis 77). 

)apowiedź Odzywka, kontra, rekontra lub pas. 

)apowiedź psy hologi z a poto z ie lef  

 Celo a zapo iedź określają a posiada ą rękę  sposó  
raź ie od iegają  od rze z istej sił  i/lu  długoś i koloru. 

)apowiedź sztu z a . Odz ka, ko tra lu  reko tra, która przekazuje i for a je a 
ogół iespodzie a e dla gra z  i e iż goto ość gr   
zgłoszo  lu  ostat io zgłoszo  ia ie al o i for a je 
dodatko e . . Pas, któr  prz rzeka siłę iększą od określo ej. . 
Pas, któr  prz rzeka lu  eguje artoś i i e iż  ostat io 
zgłoszo  kolorze. 

Zawody Rozgr ki składają e się z jed ej lu  ielu sesji s o i  sło a 
„tur iej” . 
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DEFINITIONS 

Adjusted Score A score awarded by the Director (see Law 12).  It is either 

a tifi ial  o  assig ed . 

Alert A notification, whose form may be specified by the Regulating 

Authority, to the effect that opponents may be in need of an 

explanation. 

Artificial call 1. A bid, double, or redouble that conveys information (not being 

information taken for granted by players generally) other than 

(or in addition to) a willingness to play in the denomination 

named or last named.  2. A pass that promises more than a 

specified amount of strength.  3. A pass that promises or denies 

values other than in the last suit named. 

Auction 1.  The process of determining the contract by means of 

successive calls. It begins when the first call is made.  2. The 

aggregate of calls made (see Law 17). 

Bid an undertaking to win at least a specified number of odd tricks 

(tricks in excess of six) in a specified denomination. 

Board 1.  A duplicate board as described in Law 2.   2.  The four hands 

as originally dealt and placed in a duplicate board for play during 

a sessio  also efe ed to as a deal . 

Call Any bid, double, redouble or pass. 

Cancelled see Withd a . 

Contestant in an individual event, a player; in a pair event, two players 

playing as partners throughout the event; in a team event, four 

or more players playing as team-mates. 

Contract the u de taki g  de la e s side to i , at the de o i atio  
named, the number of odd tricks specified in the final bid, 

whether undoubled, doubled or redoubled. (See Law 22) 

Deal 1.  The distribution of the pack to form the hands of the four 

players.  2.  The cards so distributed considered as a unit, 

including the auction and play thereof. 

Declarer the player who, for the side that makes the final bid, first bid the 

denomination named in the final bid.  He becomes declarer when 

the opening lead is faced (but see Law 54A when the opening 

lead is made out of turn). 

Defender an opponent of (presumed) declarer. 

Denomination the suit or no trump specified in a bid. 

Double a all o e  a  oppo e t s id i easi g the s o i g alue of 
fulfilled or defeated contracts (see Laws 19A and 77). 

Dummy .  De la e s pa t e .  He e o es du  he  the ope i g 
lead is faced and ceases to be dummy when play ends.  2.  

De la e s pa t e s a ds, o e the  a e sp ead o  the ta le 
after the opening lead. 

Event a o test of o e o  o e sessio s s o  fo  Tou a e t . 
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Extraneous not part of the lawful procedures of the game.  

Follow Suit Play a card of the suit that has been led. 

Game 100 or more trick points scored on one deal (see Law 77). 

Hand the cards originally dealt to a player, or the remaining portion 

thereof. 

Honour  any Ace, King, Queen, Jack or 10. 

Infraction  a pla e s ea h of La  o  of Lawful regulation.  

International Matchpoint (IMP) a unit of scoring awarded according to a schedule established in 

Law 78B. 

Irregularity  a deviation from correct procedure inclusive of, but not limited 

to, those which involve an infraction by a player. 

Lead  the first card played to a trick. 

LHO  Left-hand opponent. 

Matchpoint  a unit of scoring awarded to a contestant as a result of 

comparison with one or more other scores. See Law 78A.  

Misinformation  the failure of a side to accurately disclose partnership method or 

understanding, as and when required by law or regulation. 

Odd Trick  ea h t i k to e o   de la e s side i  e ess of si . 

Opening Lead  the card led to the first trick. 

Opponent  a player of the other side; a member of the partnership to which 

one is opposed. 

Overtrick  ea h t i k o   de la e s side i  e ess of the o t a t. 

Pack  the 52 playing cards with which the game is played.  

Partner  the player with whom one plays as a side against the other two 

players at the table. 

Partscore 90 or fewer trick points scored on one deal (see Law 77). 

Pass a call specifying that a player does not, at that turn, elect to bid, 

double or redouble. 

Penalty “ee also ‘e tifi atio  - penalties are of two kinds: 

 disciplinary those applied for the maintenance of courtesy and good order 

(see Law 91), and 

 procedural penalties (additional to any rectification) assessed at the 

Di e to s dis etio  i  ases of p o edu al i egula ities see La  
90). 

Penalty card a card subject to disposition under Law 50. 

Play .  The o t i utio  of a a d f o  o e s ha d to a t i k, i ludi g 
the first card, which is the lead.  2.  The aggregate of plays made.  

3.  The period during which the cards are played. 4. The aggregate 

of the calls and plays on a board. 
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Play period commences when the opening lead on a board is faced; 

o testa ts  ights a d po e s i  the pla  pe iod ea h e pi e as 
the relevant Law provides. The play period itself ends when the 

cards are removed from their slots on the subsequent board (or 

when the last board of a round is quitted).  

Premium Points any points earned other than trick points (see Law 77). 

Presumed Declarer the player, who in the absence of an irregularity, would become 

declarer.  

Psychic call  

(co o ly psych[e]  or psychic ) a deliberate and gross misstatement of honour strength and/or 

of suit length.  

Rectification the remedial provisions to be applied when an irregularity has 

o e to the Di e to s atte tio .  

Redouble a all o e  a  oppo e t s dou le, i easi g the s o ing value of 

fulfilled or defeated contracts (see Laws 19B and 77). 

Retracted see Withd a . 

RHO Right-hand opponent. 

Rotation the clockwise progression of the normal turns to call or play; also 

the clockwise order in which, one at a time, the cards are 

recommended to be dealt. 

Round a part of a session played without progression of players. 

Session an extended period of play during which a number of boards, 

specified by the Tournament Organizer, is scheduled to be 

played. (May have different meanings as between Laws 4, 12C2 

and 91.) 

Side two players at a table who constitute a partnership against the 

other two players. 

Slam A contract to win six odd tricks (called Small Slam), or to win 

seven odd tricks (called Grand Slam). 

Sorted deck a pack of cards not randomized from its prior condition.  

Suit One of four groups of cards in the pack, each group comprising 

thirteen cards and having a characteristic symbol: spades (), 

hearts (), diamonds (), clubs (). 

Team two or more pairs playing in different compass directions at 

different tables but for a common score (applicable regulations 

may permit teams of more than four members). 

Trick the unit by which the outcome of the contract is determined, 

composed unless flawed of four cards, one contributed by each 

player in rotation, beginning with the lead. 

Trick Points poi ts s o ed  de la e s side fo  fulfilli g the o t a t see La  
77). 

Trump each card of the denomination named in a suit contract. 
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Tournament a o test of o e o  o e sessio s s o  fo  E e t . 

Turn the correct time at which a player is due to call or play. 

Undertrick ea h t i k  hi h de la e s side falls sho t of fulfilli g the 
contract (see Law 77). 

Unintended involuntary; not under control of the will; not the intention of the 

player at the moment of his action.  

Visible Card a card held such that its face may be seen by either an opponent 

or by partner. 

Vulnerability the conditions for assigning premiums and undertrick penalties 

(see Law 77). 

Withdrawn a tio s said to e ithd a  i lude a tio s that a e a elled  
a d a ds that a e et a ted .  
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Definicje – słow ik  

 

PL EN 

Alert Alert 

Atut Trump 

Błęd a i for a ja Misinformation 

Dodatkowy Extraneous 

Dograna Game 

Dołoże ie do koloru Follow Suit 

Dziadek (1-2) Dummy (1-2) 

Gra premiowa Slam 

Honor Honour 

Kara Penalty 

Karta prz g ożdżo a Penalty card 

Karta widoczna Visible card 

Kolej ość (1-2) 
Turn 

Rotation 

Kolor Suit 

Kontra Double 

Kontrakt Contract 

Lewa Trick 

Lewa deklarowana Odd Trick 

Lewa wpadkowa Undertrick 

LHO LHO 

Licytacja Auction 

Miano Denomination 

Międz arodo  pu kt e zo  IMP  International Matchpoint (IMP) 

Nadró ka Overtrick 

Naruszenie przepisu Infraction 

Niepra idło ość Irregularity 

Niezamierzony Unintended 

O roń a Defender 

Odzywka Bid 

Okres rozgrywki Play period 

Partner Partner 

Pas Pass 

Pier sze jś ie Opening Lead 

Przeciwnik Opponent 

Prz szł  rozgr ają  Presumed Declarer 

Punkt turniejowy (PT) Matchpoint 

Punkty zapisowe (1-2) 
Trick Points 

Premium Points 

Rekontra Redouble 

Ręka Hand 

RHO RHO 

Rozdanie (1-4) 
Deal (1-2) 

Board (1-2) 

Rozgr ają  Declarer 

Rozgrywka (1-3) Play (2-4) 

Runda Round 

Sesja Session 

Sprostowanie Rectification 

Strona Side 
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Talia Pack 

Talia uporządko a a Sorted deck 

Team Team 

Turniej Tournament 

Uczestnik Contestant 

Wycofane 

Withdrawn 

Cancelled 

Retracted 

W jś ie Lead 

Wynik rozjemczy Adjusted Score 

Zagranie Play (1) 

)ałoże ia rozda ia Vulnerability 

)apis zęś io  Partscore 

)apo iedź Call 

Zapo iedź psychologiczna Psychic call 

)apo iedź sztu z a (1-3) Artificial call (1-3) 

Zawody Event 
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1. Talia 

A. Starszeństwo kart i kolorów 

W r dża sporto ego gra się talią złożo ą z  kart za ierają ą po  kart  każd  z ztere h 
koloró . Starszeńst o koloró   porządku aleją : pik ), kier (), karo (), trefl (). 

Starszeńst o kart  kolorze  porządku aleją : as, król, da a, alet, , , , , , , , , 
2. 

B. Lica kart 

Orga iza ja Nadzorują a oże agać, a  li o każdej kart  ło s etr z e. 

C. Koszulki kart 

Koszulki sz stki h  kart  talii po i  ć ide t z e. Mogą za ierać sło a, logo lu  grafikę, 
ale ilustra ja po i a ć środko os etr z a. 

2. Pudełka rozda iowe 

Dla każdego rozda ia, które a ć gra e pod zas da ej sesji, przez a zo e jest pudełko 
rozda io e z talią kart. Każde pudełko a s ój u er oraz zter  przegródki dla posz zegól h 
rąk, oz a zo e s ola i N, E, S i W pier sze liter  a gielski h az  stro  ś iata . Gra za 
rozdają ego a g. dealer  oraz założe ia rozda ia oz a za się a pudełka h  sposó  

astępują : 

li ta ję rozpo z a gra z: pudełka o umerach: 

 N 1, 5, 9, 13 

 E 2, 6, 10, 14 

 S 3, 7, 11, 15 

 W 4, 8, 12, 16 

strona (strony) po partii:  pudełka o u era h: 
 nikt 1, 8, 11, 14 

 NS 2, 5, 12, 15 

 WE 3, 6, 9, 16 

 NS i WE 4, 7, 10, 13 

Ta sa a kolej ość oz a zeń po tarza się odpo ied io a pudełkach o numerach 17-32 i dla 

każdego astęp ego zesta u  pudełek. 

Nie po i o się uż ać pudełek oz a zo h  i  sposó . Jeżeli jed ak i a zej oz a zo e 
pudełko zostało już uż te, to poda e a i  oz a ze ia o o iązują  iągu da ej sesji. 

3. Przygotowanie stołów 

Prz  każd  ze stołó , po u ero a h  kolej oś i ustalo ej przez sędziego, gra ztere h 
gra z . Sędzia z a za kieru ek N, o ustala pozostałe kieru ki. 

4. Partnerzy 

Prz  każd  stole ztere h gra z  t orz  d ie par  lu  stro : NS prze i ko WE. W 

ko kure ja h par lu  tea ó  u zest ika i są odpo ied io par  lu  tea , z za ho a ie  
stałego składu każdej par   iągu da ej sesji z jątkie  z ia  zat ierdzo h przez sędziego . 
W ko kure ji i d idual ej odrę  u zest ikie  jest każd  gra z, a skład  par ulegają 
zmianom podczas sesji. 
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LAW 1 - THE PACK 

A. Rank of Cards and Suits 

Duplicate Bridge is played with a pack of 52 cards, consisting of 13 cards in each of four suits.  The 

suits rank downward in the order spades (♠), hearts ( ), diamonds ( ), clubs (♣).  The Cards of 

each suit rank downward in the order Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.   

B. The Face of the Cards 

The Regulating Authority may require the face of each card to be symmetrical. 

C. The Backs of the Cards 

The backs of all 52 cards in a deck should be identical.  They may incorporate words, a logo or a 

pictorial design but the image used should possess a centre of symmetry. 

LAW 2 - THE DUPLICATE BOARDS 

A duplicate board containing a pack is provided for each deal to be played during a session. Each 

board is numbered and has four pockets to hold the four hands, designated North, East, South 

and West. The dealer and vulnerability are designated as follows: 

North Dealer Boards  1  5   9   13 

East Dealer Boards  2  6  10  14 

South Dealer Boards  3  7  11  15 

West Dealer Boards  4  8  12  16 

Neither Side Vulnerable Boards  1  8  11  14 

North-South Vulnerable Boards  2  5  12  15 

East-West Vulnerable Boards  3  6   9   16 

Both Sides Vulnerable Boards  4  7  10  13 

The same sequence is repeated for Boards 17-32 and for each subsequent group of 16 boards. 

No board that fails to conform to these conditions should be used. If such board is used, however, 

the conditions marked on it apply for that session. 

LAW 3 - ARRANGEMENT OF TABLES 

Four players play at each table, and tables are numbered in a sequence established by the 

Director.  He designates one direction as North; other compass directions assume the normal 

relationship to North. 

LAW 4 - PARTNERSHIPS 

The four players at each table constitute two partnerships or sides, North-South against East-

West. In pair or team events the contestants enter as pairs or teams respectively and retain the 

same partnerships throughout a session (except as authorized by the Director). In individual 

events each player enters separately, and partnerships change during a session. 
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5. Zajmowanie miejsc 

A. Pozy ja wyjś iowa 

Na po zątku sesji sędzia skazuje u zest iko  i d idual , paro  lu  tea o  poz je 
jś io e. Jeżeli ie a i h pole eń, to gra ze każdej par  lu  tea u ogą uzgod ić iędz  

so ą ór iejs , które zaj ą a prz dzielo h i  poz ja h. Gra z, któr  raz rał poz ję 
odpo iadają ą określo e u kieru ko i N, E, S al o W , oże z ie ić ją a odpo iadają ą 
i e u kieru ko i  da ej sesji t lko za zgodą lu  a pole e ie sędziego. 

B. Zmiany miejsc 

Każd  gra z z ie ia poz ję jś io ą lu  też przesiada się do i ego stołu zgod ie z 
i struk ja i sędziego. Sędzia jest odpo iedzial  za jas e ogłasza ie i struk ji. Każd  gra z 
odpowiada za dokonanie wymaganej zmiany we wskaza  o e ie i  akaza  sposó , a 
także za zaję ie łaś i ego iejs a po każdej z ia ie. 

6. Tasowanie i rozdawanie 

A. Tasowanie 

Przed rozpo zę ie  gr  każdą talię stara ie tasuje się. Jeżeli prze i ik tego zażąda, ależ  ją 
przełoż ć. 

B. Rozdawanie 

Karty uszą ć rozda a e koszulka i do gór , po jed ej, po iędz  zter  rę e tak, a  każda 
otrz ała trz aś ie kart. Następ ie każdą rękę u iesz za się koszulka i do gór   jed ej z 
ztere h przegródek pudełka rozda io ego. Żad e d ie kolej e kart  ie po i  zostać 

rozda e do tej sa ej ręki. )ale a  sposo e  jest rozda a ie kart zgod ie z ru he  
skazó ek zegara. 

C. O e ość o u par 

Pod zas taso a ia i rozda a ia po i ie  ć o e  gra z z każdej par , h a że sędzia 
postanowi inaczej. 

D. Ponowne tasowanie i rozdawanie 

1. Jeżeli przed rozpo zę ie  li ta ji st ierdzo o, że kart  został  rozda e iepra idło o 
al o że  zasie taso a ia i rozda a ia któr ś gra z ógł zo a z ć kartę ależą ą do i ej 
ręki, ależ  po o ie potaso ać i rozdać kart . Do prz padkó  póź iejszego 

prz padko ego o ejrze ia kart ależą h do i ego gra za przed zakoń ze ie  
rozgr a ia rozda ia stosuje się przepis D ale patrz przepis . 

2. O ile ele  za odó  ie jest po tór e rozegra ie rozdań, żade  zapis ie jest 
pra o o , jeśli rozda o kart  talii uporządko a ej1 bez potasowania albo wykorzystano 

rozda ie z i ej sesji. Posta o ie ia te ie ogą ogra i zać ożli oś i ia  rozdań 
po iędz  stoła i . 

3. Sędzia oże zarządzić po o e taso a ie i rozda a ie z jakiejkol iek prz z  zgod ej z 

niniejszymi przepisami (ale patrz przepisy 22B oraz 86A). 

E. Sposoby tasowania i rozdawania 

1. Sędzia oże pole ić, a  taso a ie i rozda a ie kart od ło się prz  każd  stole 
ezpośred io przed rozpo zę ie  gr . 

2. Sędzia oże sa  potaso ać i rozdać kart  ześ iej. 

                                                           

1 Talią uporządko a ą az a się talię kart pozosta io ą  pier ot  układzie. 
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LAW 5 - ASSIGNMENT OF SEATS 

A. Initial Position 

The Director assigns an initial position to each contestant (individual, pair or team) at the start of 

a session. Unless otherwise directed, the members of each pair or team may select seats among 

those assigned to them by mutual agreement. Having once selected a compass direction, a player 

may change it within a session only upon instruction or with permission of the Director.  

B. Change of Direction or Table 

Players change their initial compass direction or proceed to another table in accordance with the 

Di e to s i st u tio s. The Di e to  is espo si le fo  lea  a ou e e t of i st u tio s; ea h 
player is responsible for moving when and as directed and for occupying the correct seat after 

each change. 

LAW 6 -THE SHUFFLE AND DEAL 

A. The Shuffle 

Before play starts, each pack is thoroughly shuffled. There is a cut if either opponent so requests. 

B. The Deal 

The cards must be dealt face down, one card at a time, into four hands of thirteen cards each; 

each hand is then placed face down in one of the four pockets of the board.  No two adjacent 

cards from the deck shall be dealt into the same hand. The recommended procedure is that the 

cards be dealt in rotation, clockwise. 

C. Representation of Both Pairs 

A member of each side should be present during the shuffle and deal unless the Director instructs 

otherwise. 

D. New Shuffle and Re-deal 

1. If it is ascertained before the auction first begins on a board that the cards have been 

incorrectly dealt or that during the shuffle and deal a player could have seen the face of a 

card belonging to another player there shall be a new shuffle and deal. Thereafter Law 16D 

applies to the a ide tal sighti g of a a d elo gi g to a othe  pla e s ha d efo e 
completion of the play of the board (but see Law 24).   

2. Unless the purpose of the tournament is the replay of past deals no result may stand if the 

cards are dealt without shuffle from a sorted deck1 or if the deal has been imported from a 

different session. (These provisions shall not prevent arrangements, where desired, for 

exchange of boards between tables.) 

3. The Director may require a new shuffle and a redeal for any reason compatible with the 

Laws (but see Law 22B and Law 86A). 

E. Dire tor’s Optio  o  Shuffli g a d Deali g 

1. The Director may instruct that the shuffle and deal be performed at each table immediately 

before play starts. 

2. The Director may himself perform the shuffle and deal in advance. 

  

                                                           

1 A so ted de k  is a pa k of a ds ot a do ized f o  its p io  condition. 
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3. Sędzia oże po ierz ć ześ iejsze taso a ie i rozda a ie kart s oi  po o iko  al o 
innym osobom do tego wyznaczonym. 

4. Sędzia oże akazać i  sposó  rozda a ia, jeśli otrz a e rozkład  ędą  peł i 
losowe, jak te uzyskane w punktach A i B. 

F. Powiela ie rozdań 

Jeżeli aru ki za odó  tego agają, to oż a stoso ie do pole eń sędziego ut orz ć jed ą 
lu  ię ej dokład h kopii każdego rozda ia. W taki  prz padku ie ależ  przepro adzać 
po o ego rozda a ia kart  rozda iu ho iaż sędzia a pra o je zarządzić . 

7. Nadzór ad pudełka i i karta i 
A. U iesz ze ie pudełka 

Pudełko z rozda ie , które łaś ie a ć gra e, u iesz za się a środku stołu, gdzie a 
pozostać, łaś i ie skiero a e, do zakoń ze ia rozgr ki. 

B. Wyję ie kart z pudełka 

1. Każd  gra z j uje kart  s ojej ręki z przegródki odpo iadają ej zaj o a ej poz ji. 

2. Każd  za od ik przeli za koszulka i do gór  kart  s ojej ręki, a  upe ić się, z  a i h 
dokład ie trz aś ie. Następ ie usi prz jrzeć się s ojej rę e, za i  zgłosi zapo iedź. 

3. Podczas rozgr ki każd  gra z zatrz uje s oje kart  prz  so ie, ie dopusz zają  do 
prze iesza ia i h z karta i i ego gra za. A i pod zas rozgr ki, a i po jej zakoń ze iu 
żade  gra z ie oże dot kać udz h kart ez zez ole ia prze i ika lu  sędziego ale 
rozgr ają  oże grać karta i dziadka stoso ie do przepisu . 

C. Schowanie kart 

Po zakoń ze iu gr  każd  gra z po i ie  potaso ać trz aś ie kart s ojej po zątko ej ręki 
przed s ho a ie  i h do przegródki odpo iadają ej zaj o a ej poz ji. Odtąd ie oż a 

j o ać z pudełka kart żad ej ręki, h a że  o e oś i gra z  o u stro  lu  sędziego. 

D. D. Odpowiedzial ość za za howa ie pro edury 

)a utrz a ie łaś i h aru kó  prze iegu gr  prz  stole odpo iada przede sz stki  gra z 
zaj ują  prz  i  stałą poz ję  iągu da ej sesji. 

8. Przebieg rund 

A. Ru h pudełek i gra zy 

1. Sędzia i struuje gra z  o łaś i  sposo ie prze osze ia pudełek i przesiada ia się 
u zest ikó . 

2. O ile sędzia ie posta o i i a zej, prz  każd  ze stołó  gra z zaj ują  poz ję N jest 
odpowiedzial  za prze iesie ie przed astęp ą ru dą pudełek z rozegra i rozda ia i 

a łaś i  stół. 

B. Koniec rundy 

1. W ogól oś i ru da koń z  się, gd  sędzia podaje s g ał rozpo zę ia ru d  astęp ej. Jeżeli 
jed ak prz  któr ś stole ie dokoń zo o gr  do tego o e tu, to dla tego stołu da a 
ru da tr a dalej, aż do doko a ia przez gra z  z ia  iejs . 

2. Gd  sędzia zarządzi odro ze ie rozegra ia rozda ia, ru da dla gra z  tego rozda ia koń z  
się po rozegra iu oraz uzgod ie iu i zapisa iu iku tego rozda ia lu  gd  sędzia 
posta o i a ulo ać to rozda ie. 
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3. The Director may have his assistants or other appointed agents perform the shuffle and 

deal in advance. 

4. The Director may require a different method of dealing or pre-dealing to produce the same 

wholly random expectations as from A and B above. 

F. Duplication of Board 

If required by the conditions of play, one or more exact copies of each original deal may be made 

u de  the Di e to s i st u tio s. Whe  he so i st u ts the e shall o all  e o edeal of a 
board (although the Director has powers to order it). 

LAW 7 - CONTROL OF BOARD AND CARDS 

A. Placement of Board 

When a board is to be played it is placed in the centre of the table where it shall remain, correctly 

oriented, until play is completed. 

B. Removal of Cards from Board 

1. Each player takes a hand from the pocket corresponding to his compass position. 

2. Each player counts his cards face down to be sure he has exactly thirteen; after that, and 

before making a call, he must inspect the faces of his cards. 

3. During play each player retains possession of his own cards, not permitting them to be 

mixed with those of any other player. No player shall touch any cards other than his own 

ut de la e  a  pla  du s a ds i  a o da e ith La   du i g o  afte  pla  
except by permission of an opponent or the Director. 

C. Returning Cards to Board 

After play has finished, each player should shuffle his original thirteen cards, after which he 

restores them to the pocket corresponding to his compass position. Thereafter no hand shall be 

removed from the board unless a member of each side, or the Director, is present. 

D. Responsibility for Procedures 

Any contestant remaining at a table throughout a session is primarily responsible for maintaining 

proper conditions of play at the table. 

LAW 8 - SEQUENCE OF ROUNDS 

A. Movement of Boards and Players 

1. The Director instructs the players as to the proper movement of boards and progression of 

contestants. 

2. Unless the Director instructs otherwise, the North player at each table is responsible for 

moving the boards just completed at his table to the proper table for the following round. 

B. End of Round 

1. In general, a round ends when the Director gives the signal for the start of the following 

round; but if any table has not completed play by that time, the round continues for that 

table until there has been a progression of players. 

2. When the Director exercises his authority to postpone play of a board, for that board the 

round does not end for the players concerned until the board has been played and the 

score agreed and recorded or the Director has cancelled the play of the board. 
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C. Koniec ostatniej rundy i koniec sesji 

Ostat ia ru da sesji, a także sa a sesja, koń z  się dla każdego stołu z h ilą zakoń ze ia 
sz stki h rozdań dla iego przez a zo h i za oto a ia zapisó  ez zastrzeżeń. 

9. Postępowa ie w astępstwie ieprawidłowoś i 
A. )wró e ie uwagi a ieprawidłowość 

1. Jeżeli ie jest to za ro io e i iejsz i przepisa i, to pod zas okresu li ta ji każd  gra z 
oże z ró ić u agę a iepra idło ość, ez zględu a to, a kogo prz pada kolej ość 

licytowania. 

2. Jeżeli ie jest to za ro io e i iejsz i przepisa i, to rozgr ają  lu  o roń  ogą 
z ró ić u agę a iepra idło ość zaist iałą pod zas okresu rozgr ki. Niepra idło  
kieru ek ułoże ia kart  zgra ej o a ia przepis B . 

3. Każd  gra z, ró ież dziadek, oże starać się zapo ie  iepra idło oś i ale dziadek 
podlega posta o ie io  przepisó   i . 

4. Dziadko i ie ol o z ra ać u agi a iepra idło ość, dopóki ie zakoń z  się rozgr ka 
ale patrz przepis F   prz padku popra ie ia łęd ego jaś ie ia udzielo ego przez 

rozgr ają ego . 

5. Gra z ie a o o iązku z ró ić u agi a arusze ie i iejsz h przepisó  przez łas ą 
stro ę ale patrz przepis F   prz padku popra ie ia łęd ego jaś ie ia udzielo ego 
przez partnera). 

B. Po zwró e iu uwagi a ieprawidłowość 

1. (a) Sędzia po i ie  zostać prz oła  at h iast po z ró e iu u agi a iepra idło ość. 

(b) Po z ró e iu u agi a iepra idło ość każd  gra z, ró ież dziadek, oże ez ać 
sędziego. 

(c) Prz ołują  sędziego, gra z ie tra i żad h prz sługują h u upra ień. 

(d) Fakt z ró e ia u agi a iepra idło ość przez gra za stro  kra zają ej ie arusza 
upra ień prze i ikó . 

2. Żade  gra z ie oże podej o ać jakiegokol iek działa ia, dopóki sędzia ie jaś i 
wszystkiego, co dotyczy sprostowania. 

C. Przedw zes e poprawie ie ieprawidłowoś i 
Każde przed zes e popra ie ie iepra idło oś i przez kra zają ego oże arazić go a 
dalsze sprostowania (patrz przepis 26B – ograniczenia wistowe). 

10. Wymierzanie sprostowania 

A. Prawo do orzeczenia sprostowania 

Jedynie sędzia a pra o orze ze ia sprosto a ia  prz padka h, które tego agają. Gra ze 
z łas ej i i jat  ie ają pra a doko ać a i odstąpić od ko a ia – patrz przepis 81C5) 

żad ego sprosto a ia. 

B. U hyle ie doko a ia lu  odstąpie ia od sprostowa ia 

Jeśli gra ze doko ali sprosto a ia ądź odstąpili od sprosto a ia ez pole e ia sędziego, sędzia 
a pra o zat ierdzić al o u h lić de zję gra z . 

C. Wy ór po ieprawidłowoś i 
1. Jeżeli i iejsze przepis  prze idują ór po iepra idło oś i, to sędzia a jaś ić 

sz stkie ożli oś i. 
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C. End of Last Round and End of Session 

The last round of a session, and the session itself, ends for each table when play of all boards 

scheduled at that table has been completed, and when all scores have been entered without 

objection. 

LAW 9 - PROCEDURE FOLLOWING AN IRREGULARITY 

A. Drawing Attention to an Irregularity 

1. Unless prohibited by Law, any player may draw attention to an irregularity during the 

auction period, whether or not it is his turn to call. 

2. Unless prohibited by Law, declarer or either defender may draw attention to an irregularity 

that occurs during the play period. For an incorrectly pointed card see Law 65B3. 

3. Any player, including dummy, may attempt to prevent an irregularity (but for dummy 

subject to Laws 42 and 43).  

4. Dummy may not call attention to an irregularity until play of the hand is concluded (but see 

La  F  fo  o e tio  of de la e s appa e tl  istake  e pla atio .  

5. There is no obligation to draw attention to an infraction of law co itted  o e s o  
side ut see La  F  fo  o e tio  of pa t e s appa e tl  istake  e pla atio . 

B. After Attention Is Drawn to an Irregularity 

1. (a) The Director should be summoned at once when attention is drawn to an irregularity. 

(b) Any player, including dummy, may summon the Director after attention has been drawn 

to an irregularity. 

(c) Summoning the Director does not cause a player to forfeit any rights to which he might 

otherwise be entitled. 

(d) The fact that a player draws attention to an irregularity committed by his side does not 

affect the rights of the opponents. 

2. No player shall take any action until the Director has explained all matters in regard to 

rectification. 

C. Premature Correction of an Irregularity 

Any premature correction of an irregularity by the offender may subject him to a further 

rectification (see the lead restrictions in Law 26B). 

LAW 10 - ASSESSMENT OF RECTIFICATION 

A. Right to Determine Rectification 

The Director alone has the right to determine rectifications when applicable. Players do not have 

the right to determine (or waive – see Law 81C5) rectifications on their own initiative. 

B. Cancellation of Enforcement or Waiver of Rectification 

The Director may allow or cancel any enforcement or waiver of a rectification made by the players 

without his instructions. 

C. Choice after Irregularity 

1. When these Laws provide an option after an irregularity, the Director shall explain all the 

options available. 

  



Międz arodo e Pra o Br dżo e , ersja polsko-angielska 28 | Strona 

2. Gra z upra io  do takiego oru usi go doko ać ez aradza ia się z part ere . 

3. Jeżeli i iejsze przepis  prze idują dla stro  ie kra zają ej ór po iepra idło oś i 
popeł io ej przez prze i ika, jest łaś i  doko a ie boru najbardziej korzystnego. 

4. Jeżeli astąpiło sprosto a ie arusze ia przepisu, to jest postępo a ie  łaś i , gd  
gra ze stro  kra zają ej zgłaszają zapo iedzi lu  doko ują zagrań korz st h dla 
s ojej stro , z u zględ ie ie  przepisu C , a et jeśli daje się, że zerpią  te  
sposó  korz ś i z łas ego kro ze ia ale patrz przepis   i C . 

11. Utrata prawa do sprostowania 

A. Działa ia stro y iewykra zają ej 
Stro a ie kra zają a oże utra ić pra o do sprosto a ia iepra idło oś i, jeśli gracz tej 

stro  podej ie jakiekol iek działa ie przed prz oła ie  sędziego. Jeżeli stro a od iosła 
korz ść skutek póź iejsz h działań prze i ikó , podej o a h  ieś iado oś i 
odpo ied i h przepisó , sędzia orzeka ik rozje z , od ierają  z sk tej stronie. Strona 

prze i a otrz uje ik osiąg ięt  prz  stole. 

B. Kara po utracie prawa do sprostowania 

Na et jeśli  śl i iejszego przepisu utra o o pra o do sprosto a ia, sędzia oże ierz ć 
karę pro edural ą patrz przepis . 

12. Orze ze ie według uz a ia sędziego 

A. Prawo orzekania wyniku rozjemczego 

Sędzia oże orze  ik rozje z , a iosek gra za  okresie ustalo  edług przepisu B 
lu  z łas ej i i jat , o ile poz alają a to i iejsze przepis   ko kure ji tea ó , patrz 
przepis 86B), w tym: 

1. Sędzia oże orze  ik rozje z  a korz ść stro  ie kra zają ej, jeśli uz a, że 
i iejsze przepis  ie określają sprosto a ia za da  sposó  i h arusze ia. 

2. Sędzia orzeka pro e to  ik rozje z , jeśli ie jest ożli e takie sprosto a ie, które 
poz oliło  or al ie rozegrać rozda ie patrz pu kt C . 

3. Sędzia oże orze  ik rozje z , jeśli astąpiło ie łaś i e sprosto a ie 
iepra idło oś i. 

B. Cel orzekania wyniku rozjemczego 

1. Celem orzeczenia wyniku rozjemczego jest zrekompensowanie szkody poniesionej przez 

stro ę ie kra zają ą i ode ra ie korz ś i uz ska h przez stro ę kra zają ą skutek 
arusze ia przez ią przepisu. Szkoda po staje ted , gd  z po odu arusze ia przepisu 

stro a ie kra zają a uz skuje ik iej korz st  od iku oczekiwanego w 

o e ie poprzedzają  to arusze ie. 

2. Sędzia ie oże orze  iku rozje zego z tego po odu, że sprosto a ie prze idzia e 
i iejsz i przepisa i jest z t iepo śl e al o z t korz st e dla którejś stro . 

C. Orzekanie wyniku rozjemczego 

1. (a) Jeżeli  astępst ie iepra idło oś i sędzia jest upo aż io  przez i iejsze przepis  
do orze ze ia iku rozje zego, to, jeśli to ożli e, orzeka zapiso  ik rozje z . 
W ik te  zastępuje ik fakt z ie uz ska  pod zas gr . 

(b) Orzekają  zapiso  ik rozje z , sędzia po i ie  dąż ć do prz ró e ia iku 
rozda ia aj liższego pra dopodo e u iko i, któr  został  uz ska , gd  

iepra idło ość ie iała iejs a. 
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2. If a player has an option after an irregularity, he must make his selection without consulting 

partner. 

3. When these Laws provide the innocent side with an option after an irregularity committed 

by an opponent, it is appropriate to select the most advantageous action. 

4. Subject to Law 16C2, after rectification of an infraction it is appropriate for the offenders to 

make any call or play advantageous to their side, even though they thereby appear to profit 

through their own infraction (but see Laws 27 and 72C). 

LAW 11 - FORFEITURE OF THE RIGHT TO RECTIFICATION 

A. Action by Non-Offending Side 

The right to rectification of an irregularity may be forfeited if either member of the non-offending 

side takes any action before summoning the Director. If a side has gained through subsequent 

action taken by an opponent in ignorance of the relevant provisions of the law, the Director 

adjusts o l  that side s s o e  taki g a a  a  a ued ad a tage. The othe  side etai s the 
score achieved at the table. 

B. Penalty after Forfeiture of the Right to Rectification 

Even after the right to rectification has been forfeited under this Law, the Director may assess a 

procedural penalty (see Law 90). 

LAW 12 - DIRECTOR’S DISCRETIONARY POWERS 

A. Power to Award an Adjusted Score 

On the application of a player within the period established under Law 92B or on his own initiative 

the Director may award an adjusted score when these Laws empower him to do so (in team play 

see Law 86B). This includes: 

1. The Director may award an adjusted score in favour of a non-offending contestant when he 

judges that these Laws do not prescribe a rectification for the particular type of violation 

committed. 

2. The Director awards an artificial adjusted score if no rectification can be made that will 

permit normal play of the board (see C2 below). 

3. The Director may award an adjusted score if there has been an incorrect rectification of an 

irregularity. 

B. Objectives of Score Adjustment 

1. The objective of score adjustment is to redress damage to a non-offending side and to take 

away any advantage gained by an offending side through its infraction. Damage exists 

when, because of an infraction, an innocent side obtains a table result less favourable than 

would have been the expectation had the infraction not occurred. 

2. The Director may not award an adjusted score on the grounds that the rectification 

provided in these Laws is either unduly severe or advantageous to either side. 

C. Awarding an Adjusted Score 

1. (a) When after an irregularity the Director is empowered by these laws to adjust a score and 

is able to award an assigned adjusted score, he does so. Such a score replaces the score 

obtained in play. 

(b) The Director in awarding an assigned adjusted score should seek to recover as nearly as 

possible the probable outcome of the board had the infraction not occurred.  
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(c) )apiso  ik rozje z  oż a aż ć dla odz ier iedle ia pra dopodo ieńst a 
potencjal h ikó , ale ogą ć u zględ ia e t lko te zapis , które ogł  zostać 
osiąg ięte  legal  sposó . 

(d) Jeżeli ożli oś i są li z e lu  ie star zają o o z iste, sędzia oże orze  pro e to  
ik rozje z  patrz pu kt C  po iżej . 

(e) Jeżeli po zaist ie iu iepra idło oś i stro a ie kra zają a prz z iła się do 
po iesio ej szkod  przez popeł ie ie skraj ie po aż ego łędu iez iąza ego z 

iepra idło oś ią  lu  przez podję ie r z ko ej ak ji, a której sprosto a ie ogła  
li z ć  razie iepo odze ia, ó zas: 

(i) Stro a kra zają a otrz uje ik, któr  został  orze zo  jako sprosto a ie 
jej wykroczenia. 

(ii) Stro a ie kra zają a ie uz skuje reko pe sat   zakresie rządzo ej przez 
siebie szkody. 

2. (a) Jeżeli  astępst ie iepra idło oś i uz ska ie zapisu stało się ie ożli e patrz 
ró ież pu kt C d , sędzia orzeka pro e to  ik rozje z , stoso ie do 
odpo iedzial oś i za tę iepra idło ość: śred ią i us aj żej % osiągal h 
pu któ  tur iejo h  u zest iko i ezpośred io po oszą e u i ę, śred ią % 
osiągal h pu któ  u zest iko i t lko zęś io o po oszą e u i ę, śred ią plus o 

aj iej %  u zest iko i ie po oszą e u żad ej i . 

(b) Gd  sędzia de duje się a orze ze ie pro e to ego iku rozje zego  sokoś i 
śred iej plus lu  średniej minus w IMP, to wynik ten wynosi odpowiednio +3 IMP lub -3 

IMP. )a zgodą Orga iza ji Nadzorują ej artoś i te ogą zostać z ie io e przez 
Orga izatora )a odó , jak prze idzia o  przepisa h D, B  i pu k ie d  po iżej. 

(c) Po ższe ustale ie ulega z ia ie  prz padku ie kra zają ego u zest ika, któr  
uz skał ik przekra zają  % pu któ  osiągal h dla iego  da ej sesji, lu  
u zest ika kra zają ego, któr  uz skał ik iższ  iż % pu któ  osiągal h dla 

iego  da ej sesji lu  ik ró o aż   IMP . U zest i  i otrz ują ik 
pro e to  lu  ró o aż   IMP  uz ska   pozostał h rozda ia h da ej sesji. 

(d) Orga iza ja Nadzorują a oże określić okoli z oś i,  któr h u zest ik ie uz skał 
zapisu w kilku rozdaniach tej samej sesji. Wynik prz z a  za każde kolej e rozda ie 

oże ć, a podsta ie regula ji, róż  od tego, któr  opisa o  pu kta h a  i  
po żej. 

3. W tur ieja h i d idual h sędzia egzek uje sprosto a ia prze idzia e  i iejsz h 
przepisach i orzeka wyniki rozjemcze jed ako e dla o u gra z  stro  kra zają ej, także 

ó zas gd  t lko jede  z i h po osi i ę za da ą iepra idło ość. Nie iej, sędzia ie 
oże ierzać kar  pro edural ej part ero i kra zają ego, jeśli uz a, że ie po osi o  

żad ej i . 

4. Jeżeli  rozgr ka h pu haro h sędzia orzeka iki rozje ze ieró o aż e dla o u 
stro , to ik rozda ia dla każdego u zest ika o li za się oddziel ie, po z  prz z aje się 
każde u z i h śred ią ar t et z ą t h ikó . 
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(c) An assigned adjusted score may be weighted to reflect the probabilities of a number of 

potential results, but only outcomes that could have been achieved in a legal manner 

may be included. 

(d) If the possibilities are numerous or not obvious, the Director may award an artificial 

adjusted score (see C2 below). 

(e) If, subsequent to the irregularity, the non-offending side has contributed to its own 

damage by an extremely serious error (unrelated to the infraction) or by a gambling 

action, which if unsuccessful it might have hoped to recover through rectification, then: 

(i) The offending side is awarded the score it would have been allotted as the 

consequence of rectifying its infraction. 

(ii) The non-offending side does not receive relief for such part of its damage as is self-

inflicted. 

2. (a) When owing to an irregularity no result can be obtained [see also C1(d)] the Director 

awards an artificial adjusted score according to responsibility for the irregularity: average 

minus (at most 40% of the available matchpoints in pairs) to a contestant directly at fault, 

average (50% in pairs) to a contestant only partly at fault, and average plus (at least 60% 

in pairs) to a contestant in no way at fault. 

(b) When the Director chooses to award an artificial adjusted score of average plus or 

to approval by the Regulating Authority, this may be varied by the Tournament Organizer 

as provided for by Laws 78D, 86B3 and (d) hereunder. 

(c) The foregoing is modified for a non-offending contestant that obtains a session score 

exceeding 60% of the available matchpoints or for an offending contestant that obtains a 

session score that is less than 40% of the available matchpoints (or the equivalent in 

IMPs). Such contestants are awarded the percentage obtained (or the equivalent in IMPs) 

on the other boards of that session.  

(d) The Regulating Authority may provide for circumstances where a contestant fails to 

obtain a result on multiple boards during the same session. The scores assigned for each 

subsequent board may be varied by regulation from those prescribed in (a) and (b) 

above. 

3. In individual events the Director enforces the rectifications in these Laws, and the 

provisions requiring the award of adjusted scores, equally against both members of the 

offending side even though only one of them may be responsible for the irregularity. But 

the Di e to  shall ot a a d a p o edu al pe alt  agai st the offe de s pa t e  if of the 
opinion that he is in no way to blame. 

4. When the Director awards non-balancing adjusted scores in knockout play, each 

contesta t s s o e o  the oa d is al ulated sepa atel  a d the a e age of the  is assig ed 
to each. 

  

average minus at IMP play, that score is plus 3 IMPs or minus 3 IMPs respectively. Subject 
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13. Niewłaś iwa li z a kart2 

A. Przed zgłosze ie  zapowiedzi 
Jeżeli żade  gra z posiadają  adli ą rękę ie zgłosił jesz ze zapo iedzi, ó zas: 

1. Rozda ie ależ  popra ić i jeśli żade  gra z ie zo a z ł kart  i ego gra za, to ależ  
akazać or al e rozegra ie tego rozda ia. 

2. Gd  okaże się, że o aj iej jed a przegródka pudełka za ierała ie łaś i ą li z ę kart, a 
któr ś gra z zo a z ł o aj iej jed ą kartę i ego gra za, sędzia poz ala,  rozda ie 
zostało or al ie rozegra e i zapisa e. Jeżeli astęp ie uz a, że dodatko a i for a ja 

iała pł  a ik rozda ia, ależ  orze  ik rozje z  patrz przepis C  i oż a 
ukarać kra zają ego. 

B. Wykrycie w trakcie licytacji lub rozgrywki 

Gd  okaże się, że ręka gra za za ierała ię ej iż  kart, a ręka i ego iej, i któr ś gra z 
dysponują  adli ą ręką zgłosił już zapo iedź, ó zas: 

1. Jeżeli sędzia uz a, że rozda ie oż a popra ić i or al ie rozegrać ez z ia  zapo iedzi, 
rozda ie oże ć tak rozegra e. Po zakoń ze iu rozda ia sędzia oże orze  ik 
rozjemczy. 

2. W przeciwnym razie, po zgłosze iu zapo iedzi z ie łaś i ą li z ą kart ależ  orze  ik 
rozje z  patrz przepis C  i oż a ukarać kra zają ego. 

C. Dodatkowa karta 

Każdą kartę dodatko ą ie ależą ą do da ego rozda ia usu a się po jej z alezie iu. Li ta ja i 
rozgrywka przebiegają ez dalsz h sprosto ań. Nie ol o orze  iku rozje zego, h a że 
taka karta została zagra a  zakr tej le ie. 

D. Po zakoń zo ej rozgryw e 

Gd  fakt, że ręka któregoś gra za za ierała po zątko o ię ej iż  kart, a ręka i ego iej, 
stwierdzono po zakoń ze iu rozgr ki, ó zas uz ska  ik usi zostać u ie aż io  i 
orze zo  ik rozje z  oże ieć zastoso a ie przepis B . W kra zają  podlega karze 
proceduralnej. 

14. Brak karty 

A. Wykry ie wadliwoś i przed rozpo zę ie  rozgrywki 
Gd  fakt, że jed a lu  ię ej rąk za iera iej iż  kart, prz  z  żad a ręka ie a ię ej 

iż , st ierdzo o przed odsło ię ie  pier szego jś ia, ó zas sędzia przepro adza 
poszuki a ia każdej rakują ej kart , a astęp ie: 

1. Jeżeli kartę od ajdzie, to prz łą za ją do łaś i ej ręki. 

2. Jeżeli ie oż a z aleźć kart , to odt arza rozda ie prz  uż iu i ej talii. 

3. Li ta ja i rozgr ka prze iegają or al ie ez z ie ia ia zgłoszo h zapo iedzi. 
Prz j uje się, że popra io a ręka ieprzer a ie za ierała sz stkie s oje karty. 

  

                                                           

2 Ni iejsz  przepis a zastoso a ie, gd  prz aj iej jed a ręka za iera ię ej iż  kart. Przepis  a 
zastoso a ie dla prz padkó  z iąza h z ieko plet ą talią. 
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LAW 13 - INCORRECT NUMBER OF CARDS2 

A. No Call Made 

If no player with an incorrect number of cards has made a call, then: 

1. The Director shall correct the discrepa  a d, if o pla e  has see  a othe s a d, he shall 
require that the board be played normally. 

2. When the Director determines that one or more pockets of the board contained an 

incorrect number of cards and a player has seen one or more cards of anothe  pla e s 
hand, the Director allows the board to be played and scored.  If he then considers the 

extraneous information has affected the outcome of the board the Director shall adjust the 

score [see Law 12C1(b)] and may penalize an offender.  

B. Discovered during the Auction or Play 

Whe  the Di e to  dete i es that a pla e s ha d o igi all  o tai ed o e tha   a ds ith 
another player holding fewer, and a player with an incorrect hand has made a call: 

1. If the Director judges that the deal can be corrected and played, then the deal may be so 

played with no change of call. At the end of play the Director may award an adjusted score. 

2. Otherwise when a call has been made with an incorrect number of cards, the Director shall 

award an adjusted score [see Law 12C1(b)] and may penalize an offender. 

C. Surplus Card 

Any surplus card not part of the deal is removed if found. The auction and play continue without 

further rectification. No adjusted score may be awarded unless such a card is found to have been 

played to a quitted trick. 

D. Play Completed 

Whe  it is dete i ed afte  pla  e ds that a pla e s ha d o igi all  o tai ed o e tha   
cards with another player holding fewer, the result must be cancelled and an adjusted score 

awarded (Law 86B may apply). An offending contestant is liable to a procedural penalty. 

LAW 14 - MISSING CARD 

A. Hand Found Deficient before Play Commences 

When one or more hands are found to contain fewer than 13 cards, with no hand having more 

than 13, before the opening lead is faced, the Director makes a search for any missing card, and: 

1. if the card is found, it is restored to the deficient hand.  

2. if the card cannot be found, the Director reconstructs the deal by substituting another pack. 

3. the auction and play continue normally without alteration of any of the calls made, the 

restored hand being deemed to have contained all of its cards continuously throughout. 

  

                                                           

2 This Law applies when one or more hands are found to contain more than 13 cards. See Law 14 for cases 

involving a deficient deck 
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B. Wykry ie wadliwoś i po rozpo zę iu rozgrywki 
Gd  fakt, że jed a lu  ię ej rąk za iera iej iż  kart, prz  z  żad a ręka ie a ię ej 

iż , st ierdzo o  do ol  o e ie po odsło ię iu pier szego jś ia aż do upł u 
okresu reklama j ego , ó zas sędzia przepro adza poszuki a ia rakują ej kart , a 

astęp ie: 

1. Jeżeli kartę od alezio o śród kart zgra h, to stosuje się przepis . 

2. Jeżeli kartę od alezio o gdzie i dziej, prz łą za się ją do łaś i ej ręki i oż a orze  
sprostowanie i/lu  ierz ć odpo ied ie kar  patrz pu kt B  po iżej . 

3. Jeżeli ie oż a od aleźć kart , to odt arza się rozda ie prz  uż iu i ej talii i oż a 
orze  sprosto a ie i/lu  ierz ć odpo ied ie kar  patrz pu kt B  po iżej . 

4. Kartę prz łą zo ą do ręki zgodnie z postanowieniami punktu B niniejszego przepisu uznaje 

się za ależą ą ieprzer a ie do tej ręki. Karta taka oże stać się kartą prz g ożdżo ą, a 
doko a e ześ iej zagra ie i ej kart  za iast iej oże sta o ić fałsz  re o s. 

C. I for a ja po hodząca z wymiany karty 

I for a ja o ia ie kart  jest i for a ją ielegal ą dla part era gra za, którego ręka 
za ierała ie łaś i ą li z ę kart. 

15. Niewłaś iwe rozda ie lu  ręka 

A. Karty z iewłaś iwego pudełka 

1. )apo iedź u ie aż ia się raz ze sz stki i kolej i zapo iedzia i , jeśli zgłosił ją 
gra z z karta i z ie łaś i ego pudełka. 

2. (a) Jeżeli part er kra zają ego zgłosił zapo iedź po u ie aż io ej zapo iedzi 
kra zają ego, ależ  orze  ik rozje z . 

(b) W prze i  razie kra zają  po o ie zgłasza zapo iedź po o ejrze iu łaś i ej 
ręki i li ta ja prze iega dalej or al ie. 

(c) Do każdej zapo iedzi ofa ej lu  u ie aż io ej stosuje się przepis C. 

3. Jeżeli kra zają  po tarza s oją zapo iedź  zasie rozgr a ia rozda ia z karta i, 
które uprzed io o łko o jął, sędzia oże zez olić a or al e rozegra ie tego 
rozda ia, ale ależ  orze  ik rozje z , gd  zapo iedź kra zają ego  drugi  
rozda iu róż i się3 od zapo iedzi uprzed io u ie aż io ej. 

4. Opró z określo ego po żej sprosto a ia sędzia oże ierz ć karę pro edural ą 
(przepis 90). 

B. Niewłaś iwe rozda ie wykryte pod zas okresu licytacji lub okresu rozgrywki4 

Jeżeli po rozpo zę iu okresu li ta ji sędzia st ierdzi, że któr ś u zest ik gra rozda ie 
ieprzez a zo e dla iego  ieżą ej ru dzie, ted : 

1. Jeżeli prz aj iej jede  z gra z  prz  stole rozegrał to rozda ie ześ iej z prze i ika i 
łaś i i lu  ie, rozda ie u ie aż ia się zaró o dla jego stro , jak i dla jego 

prze i ikó . 

  

                                                           

3 Druga zapo iedź róż i się od zapo iedzi u ie aż io ej, jeśli jej z a ze ie jest istot ie róż e al o jest to 
zapo iedź ps hologi z a. 
4 Punkt ma zastosowanie dla rozgrywek parowych i indywidualnych, patrz przepis 86B dla rozgrywek 

teamowych. 
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B. Hand Found Deficient Afterwards 

When one or more hands are found to contain fewer than 13 cards, with no hand having more 

than 13, at any time after the opening lead is faced (until the end of the Correction Period), the 

Director makes a search for any missing card, and: 

1. if the card is found among the played cards, Law 67 applies. 

2. if the card is found elsewhere, it is restored to the deficient hand. Rectification and/or 

penalties may apply (see B4 following). 

3. if the card cannot be found, the deal is reconstructed using another pack. Rectification 

and/or penalties may apply (see B4 following). 

4. a card restored to a hand under the provisions of Section B of this Law is deemed to have 

belonged continuously to the deficient hand. It may become a penalty card, and failure to 

have played it may constitute a revoke. 

C. Information from Replacement of a Card 

Knowledge of the replacement of a card is unauthorized for the partner of a player whose hand 

contained an incorrect number of cards. 

LAW 15 - WRONG BOARD OR HAND 

A. Cards from Wrong Board 

1. A call is cancelled (together with any subsequent call) if it is made by a player holding cards 

that he has picked up from a wrong board. 

2. (a) If the offe de s pa t e  has su se ue tl  alled, the Di e to  shall a a d a  adjusted 
score. 

(b) Otherwise, after looking at the correct hand the offender calls again and the auction 

continues normally from that point. 

(c) Law 16C applies to any call withdrawn or cancelled.  

3. If the offender subsequently repeats his call on the board from which he mistakenly drew 

his cards the Director may allow that board to be played normally, but the Director shall 

a a d a  adjusted s o e he  offe de s call differs3 from his original cancelled call. 

4. A procedural penalty (Law 90) may be assessed in addition to the rectifications above. 

B. Wrong Board Discovered During Auction or Play Period4 

If, after the commencement of the auction period, the Director discovers that a contestant is 

playing a board not designated for him to play in the current round, then:  

1. if one or more players at the table have previously played the board, with the correct 

opponents or otherwise, the board is cancelled for both his side and his opponents. 

  

                                                           

3 A substituted call differs if its meaning is much different or if it is psychic. 
4 This law only applies to pair and individual events – see Law 86B for team events. 
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2. Jeżeli żade  z ztere h gra z  ie rozegrał rozda ia ześ iej, ależ  zarządzić dokoń ze ie 
li ta ji i rozgr ki. Sędzia utrz uje uz ska  ik i oże akazać o u paro  rozegra ie 
prze i ko so ie łaś i ego rozda ia póź iej. 

3. Sędzia po i ie  prz z ać pro e to  ik rozje z  patrz przepis C a  każde u 
uczest iko i poz a io e u ożli oś i uz ska ia iku z gr . 

16. Legalne i nielegalne informacje 

A. Wykorzystanie informacji przez zawodnika 

1. Pod zas li ta ji lu  rozgr ki gra z oże korz stać i for a ję, jeżeli: 

(a) Po hodzi o a z przepiso h zapo iedzi i zagrań ieżą ego rozda ia łą z ie z 
zaakceptowanymi nieprzepisowymi zapowiedziami lub zagraniami) i jest wolna od 

ielegal ej i for a ji z i ego źródła lu  

(b) Jest legal ą i for a ją z ofa ego działa ia patrz pu kt C , lu  

(c) Jest i for a ją, którą jakikol iek przepis ądź regula i  defi iuje jako legal ą al o, jeśli 
ie określo o i a zej, po hodzi o a z pra idło ego prze iegu gr  określo ego 
i iejsz i przepisa i lu  i i regula i a i ale patrz pu kt B  po iżej , lu  

(d) Jest i for a ją, którą gra z posiadał przed ję ie  s ojej ręki z pudełka patrz przepis 
B , a przepis  ie zakazują uż ia przez iego tej i for a ji. 

2. Gra ze ogą ró ież u zględ iać łas ą o e ę s ojego aktual ego iku, e h  
prze i ikó  i aga ia regula i u za odó . 

B. Dodatkowa informacja od partnera 

1. Każda dodatko a i for a ja od part era, która oże sugero ać zapo iedź lu  zagra ie, 
jest ielegal a. Źródłe  takiej i for a ji ogą ć u agi, p ta ia, odpo iedzi a p ta ia, 

iespodzie a e alert  lu  raki alertu, raź e aha ie, iez zaj  pośpie h, spe jal  
a isk, odula ja głosu, gest, ru h lu  sz zegól e za ho a ie. 

(a) Gra zo i ie ol o rać zapo iedzi lu  zagra ia e ide t ie zasugero a ego 
ielegal ą i for a ją, jeśli i a zapo iedź lu  zagra ie sta o i logi z ą alter at ę. 

(b) Logiczna alter at a to działa ie, które zostało  po aż ie roz ażo e przez z a z ą 
zęść gra z  tej sa ej klas , o gra z, o któr  o a, posiadają h takie sa e 

uzgod ie ia s ste o e i pra dopodo ie przez iektór h z i h podjęte. 

2. Jeżeli gra z uz a, że oże po ieść szkodę, po ie aż prze i ik udostęp ił s oje u 
part ero i ielegal ą i for a ję, to, o ile ie za ra ia tego regula i  pro adzo  przez 
Orga iza ję Nadzorują ą któr  oże agać iez ło z ego ez a ia sędziego , gra z 

oże zastrze  so ie pra o do prz oła ia sędziego póź iej  taki  prz padku 
prze i i  po i i prz ołać sędziego iez ło z ie, jeśli ie zgadzają się z zarzute , że 
przekaza ie ielegal ej i for a ji iało iejs e . 

3. Jeżeli gra z a ierze uzasad io ego przeko a ia, że prze i ik, któr  iał logi z ą 
alter at ę, rał działa ie zasugero a e ielegal ą i for a ją, po i ie  prz ołać 
sędziego po zakoń ze iu rozgr ki5. Jeżeli sędzia st ierdzi, że arusze ie przepisu 
prz iosło korz ść kra zają e u, ależ  orze  ik rozje z  patrz przepis 12C1). 

  

                                                           

5 W ześ iejsze lu  póź iejsze prz oła ie sędziego nie jest wykroczeniem. 
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2. if none of the four players have previously played the board the Director shall require the 

auction and play to be completed.  He allows the score to stand and may require both pairs 

to play the correct board against one another later. 

3. the Director shall award an artificial adjusted score [see Law 12C2(a)] to any contestant 

deprived of the opportunity to earn a valid score.    

LAW 16 - AUTHORIZED AND UNAUTHORIZED INFORMATION 

A. Players’ Use of I for atio  

1. A player may use information in the auction or play if: 

(a) it derives from the legal calls and plays of the current board (including illegal calls and 

plays that are accepted) and is unaffected by unauthorized information from another 

source; or 

(b) it is authorized information from a withdrawn action (see C); or 

(c) it is information specified in any law or regulation to be authorized or, when not 

otherwise specified, arising from the legal procedures authorized in these laws and in 

regulations (but see B1 following); or 

(d) it is information that the player possessed before he took his hand from the board (Law 

7B) and the Laws do not preclude his use of this information. 

2. Players may also take account of their estimate of their own score, of the traits of their 

opponents, and any requirement of the tournament regulations. 

B. Extraneous Information from Partner 

1. Any extraneous information from partner that might suggest a call or play is unauthorized.  

This includes remarks, questions, replies to questions, unexpected alerts or failures to alert, 

unmistakable hesitation, unwonted speed, special emphasis, tone, gesture, movement or 

mannerism. 

(a) A player may not choose a call or play that is demonstrably suggested over another by 

unauthorized information if the other call or play is a logical alternative. 

(b) A logical alternative is an action that a significant proportion of the class of players in 

question, using the methods of the partnership, would seriously consider, and some 

might select.  

2. When a player considers that an opponent has made such information available and that 

damage could well result he may announce, unless prohibited by the Regulating Authority 

(which may require that the Director be called), that he reserves the right to summon the 

Director later (the opponents should summon the Director immediately if they dispute the 

fact that unauthorized information might have been conveyed). 

3. When a player has substantial reason to believe that an opponent who had a logical 

alternative has chosen an action suggested by such information, he should summon the 

Director when play ends5. The Director shall assign an adjusted score (see Law 12C1) if he 

considers that an infraction of law has resulted in an advantage for the offender. 

  

                                                           

5 It is not an infraction to call the Director earlier or later. 
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C. I for a ja z wy ofa y h zapowiedzi i zagrań 

Jeżeli zgod ie z i iejsz i przepisa i zapo iedź lu  zagra ie zostało ofa e: 

1. Dla stro  ie kra zają ej sz stkie i for a je ikają e z działań ofa h zaró o 
przez partnera, jak i przez prze i ikó  są i for a ja i legal i. 

2. Dla stro  kra zają ej sz stkie i for a je ikają e z działań ofa h zaró o 
przez part era, jak i przez prze i ikó  są i for a ja i ielegal i. Gra zo i stro  

kra zają ej ie ol o rać zapowiedzi lub zagrania ewidentnie zasugerowanego 

ielegal ą i for a ją, jeśli i a zapo iedź lu  zagra ie sta o i logi z ą alter at ę. 

3. Jeżeli sędzia st ierdzi, że  iku arusze ia pu ktu C  stro a ie kra zają a po iosła 
szkodę, ależ  orze  ik rozje czy (patrz przepis 12C1). 

D. Dodatkowa i for a ja z i y h źródeł 
1. Jeżeli gra z uz ska prz padko o dodatko ą i for a ję o rozda iu, które łaś ie gra lu  

które a jesz ze zagrać, a prz kład: przez o ejrze ie ie łaś i ej ręki, przez zasł sze ie 
zapowiedzi, zapisu lub komentarza, przez obejrzenie kart przy innym stole lub przez 

o ejrze ie kart  i ego gra za prz  s oi  stole przed rozpo zę ie  li ta ji patrz ró ież 
przepis A , sędzia po i ie  ć o t  fak ie iez ło z ie po iado io . Najlepiej, a  
zrobił to gra z, któr  uz skał taką i for a ję. 

2. Gd  sędzia uz a, że ta i for a ja pra dopodo ie zakłó iła  or al  prze ieg gr , 
ó zas, o ile ie zgłoszo o jesz ze żad ej zapo iedzi, oże: 

(a) ) ie ić poz je gra z  prz  stole, o ile poz ala a to da  rodzaj za odó  i sposó  
o li za ia ikó , a  gra z, któr  uz skał i for a ję o jed ej rę e, otrz ał łaś ie tę 
rękę. 

(b) O ile poz ala a to da  rodzaj za odó , zarządzić po o ie rozda ie dla 
zai tereso a h u zest ikó . 

(c) )ez olić a dokoń ze ie rozda ia, pozosta iają  ożli ość orze ze ia iku 
rozje zego, jeśli st ierdzi, że dodatko a i for a ja pł ęła a ik rozda ia. 

(d) Orzec w rozdaniu wynik rozjemczy (dla rozgrywek teamowych, patrz przepis 86B). 

3. Jeżeli uz ska ie dodatko ej i for a ji astąpiło po zgłoszeniu pierwszej zapowiedzi w 

li ta ji, a przed zakoń ze ie  rozgr ki  da  rozda iu, sędzia postępuje edług 
pu ktu  lu  d po żej. 

17. Okres licytacji 

A. Rozpo zę ie okresu li yta ji 
Dla da ej stro  okres li ta ji  rozda iu rozpo z a się, gd  któr ś gra z tej stro  j uje 
kart  z pudełka. 

B. Pierwsza zapowiedź 

Pier szą zapo iedź zgłasza gra z oz a zo  a pudełku jako rozdają . 

C. Następ e zapowiedzi 
Drugą zapo iedź zgłasza prze i ik z le ej stro  rozdają ego, astęp ie posz zegól i gra ze 
zgłaszają s oje zapo iedzi  kolej oś i zgod ej z ru he  skazó ek zegara. 
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C. Information from Withdrawn Calls and Plays 

When a call or play has been withdrawn as these laws provide: 

1. For a non-offending side, all information arising from a withdrawn action is authorized, 

hethe  the a tio  e its o  o  its oppo e ts . 

2. For an offending side, information arising from its own withdrawn action and from 

withdrawn actions of the non-offending side is unauthorized. A player of an offending side 

may not choose a call or play that is demonstrably suggested over another by unauthorized 

information if the other call or play is a logical alternative. 

3. The Director shall assign an adjusted score (see Law 12C1) if he considers that a violation of 

C2 has damaged the non-offending side. 

D. Extraneous Information from Other Sources 

1. When a player accidentally receives extraneous information about a board he is playing or 

has yet to play, as by looking at the wrong hand; by overhearing calls, results or remarks; by 

seeing cards at another table; or by seeing a card belonging to another player at his own 

table before the auction begins (see also Law 13A), the Director should be notified 

forthwith, preferably by the recipient of the information. 

2. If the Director considers that the information would likely interfere with normal play he 

may, before any call has been made: 

(a) adjust the pla e s  positio s at the ta le, if the t pe of o test a d scoring permit, so that 

the player with information about one hand will hold that hand;  

(b) if the form of competition allows of it order the board redealt for those contestants; 

(c) allow completion of the play of the board standing ready to award an adjusted score if he 

judges that the extraneous information affected the result; 

(d) award an adjusted score (for team play see Law 86B).  

3. If such extraneous information is received after the first call in the auction has been made 

and before completion of the play of the board the Director proceeds as in 2(c) or 2(d) 

above.  

LAW 17 - THE AUCTION PERIOD 

A. Auction Period Starts 

The auction period on a deal begins for a side when either partner withdraws his cards from the 

board. 

B. The First Call 

The player designated by the board as dealer makes the first call. 

C. Successive Calls 

The pla e  to deale s left akes the se o d all, a d the eafte  ea h pla e  alls i  tu  i  a 
clockwise rotation. 
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D. Koniec okresu licytacji 

1. Okres li ta ji koń z  się, gd   astępst ie zakoń ze ia li ta ji edług przepisu A 
zosta ie odsło ięta karta pier szego jś ia. Jeżeli astąpiło pier sze jś ie poza 
kolej oś ią, patrz przepis . Czas po iędz  koń e  li ta ji a koń e  okresu li ta ji 

az a  jest okrese  jaś ień. 

2. Jeżeli żade  gra z ie zgłosi odz ki patrz przepis B , okres li ta ji koń z  się, gd  
sz stkie zter  rę e zosta ą s ho a e do pudełka. 

3. Gd  po jakiejś zapo iedzi astąpił  trz  pas , li ta ja ie koń z  się, jeśli któr kol iek z 
t h pasó  zgłoszo o poza kolej oś ią, poz a iają  któregoś gra za pra a do 
zali to a ia. W taki  prz padku li ta ja ra a do gra za po i iętego, wszystkie kolejne 

pas  u ie aż ia się i li ta ja prze iega dalej or al ie. Do u ie aż io h zapo iedzi 
stosuje się przepis C, prz  z  każd  gra z, któr  spaso ał poza kolej oś ią, jest 
gra ze  kra zają . 

18. Odzywki 

A. Właś iwa for a 

Odzywka określa li z ę le  deklaro a h le  po żej sześ iu , od jed ej do sied iu, oraz 
miano†. Pas, ko tra i reko tra są zapo iedzia i, ale ie są odz ka i . 

B. Przelicytowanie odzywki 

Odz ka przeli to uje poprzed ią odz kę, jeśli określa tę sa ą li z ę le  deklarowanych i 

starsze ia o al o iększą li z ę le  deklaro a h i do ol e ia o. 

C. Odzywka wystar zają a 

Odz ka, która przeli to uje ostat ią poprzedzają ą ją odz kę, jest odz ką star zają ą. 

D. Odzywka iewystar zają a 

Odz ka, która ie przeli to uje ostat iej poprzedzają ej ją odz ki, jest odz ką 
ie star zają ą. )głosze ie odz ki ie star zają ej sta o i arusze ie przepisu patrz 

przepis 27 w celu sprostowania). 

E. Starszeństwo ia  

Starszeńst o ia   porządku aleją  jest astępują e: ez atu, pik, kier, karo, trefl. 

F. Róż e sposo y zgłasza ia zapowiedzi 
Orga iza ja Nadzorują a oże zez olić a i e sposo  zgłasza ia zapo iedzi. 

19. Kontry i rekontry 

A. Kontry 

1. Gra z oże ko tro ać t lko ostat ią zgłoszo ą odz kę. Musi to ć odz ka prze i ika, 
po której ie zgłoszo o i h zapo iedzi iż pas. 

2. Ko trują , gra z ie po i ie  ie iać li z  le  deklaro a h a i ia a odz ki 
ko tro a ej. Jed ą popra ą for ą jest sło o „ko tra”. 

  

                                                           

† W jęz ku polski  popra a for a sło ego zgłosze ia odz ki składa się z li ze ika głó ego rodzaju 
ijakiego oraz az  ia a  pier sz  prz padku li z  pojed zej, a prz kład jed o kier, sześć pik, 

itp. (przypis PZBS). 
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D. End of Auction Period 

1. The auction period ends when, subsequent to the end of the auction as in Law 22A, either 

defender faces an opening lead. (If the lead is out of turn then see Law 54.) The interval 

between the end of the auction and the end of the auction period is designated the 

Clarification Period. 

2. If no player bids (see Law 22B) the auction period ends when all four hands have been 

returned to the board. 

3. When a call has been followed by three passes the auction does not end if any of those 

passes was out of rotation, depriving a player of his right to call. When this occurs the 

auction reverts to the player who missed his turn, all subsequent passes are cancelled and 

the auction proceeds normally. Law 16C applies to the cancelled calls, any player who has 

passed out of rotation being an offender. 

LAW 18 - BIDS 

A. Proper Form 

A bid designates a number of odd tricks (tricks in excess of six), from one to seven, and a 

denomination. (Pass, double and redouble are calls but not bids.) 

B. To Supersede a Bid 

A bid supersedes a previous bid if it designates either the same number of odd tricks in a higher-

ranking denomination or a greater number of odd tricks in any denomination. 

C. Sufficient Bid 

A bid that supersedes the last preceding bid is a sufficient bid. 

D. Insufficient Bid 

A bid that fails to supersede the last preceding bid is an insufficient bid.  It is an infraction to make 

an insufficient bid (see Law 27 for rectification). 

E. Rank of the Denominations 

The rank of the denominations in descending order is: no trump, spades, hearts, diamonds, clubs. 

F. Different Methods 

Regulating Authorities may authorize different methods of making calls. 

LAW 19 - DOUBLES AND REDOUBLES 

A. Doubles 

1. A player may double only the last preceding bid. That bid must have been made by an 

opponent; calls other than pass must not have intervened. 

2. In doubling, a player should not state the number of odd tricks or the denomination. The 

o l  o e t fo  is the si gle o d Dou le . 
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3. Jeżeli gra z, ko trują , łęd ie ie ia odz kę, li z ę le  deklaro a h z  też ia o 
odz ki ko tro a ej, to uz aje się, że sko tro ał odz kę  jej rze z ist  rz ie iu 

oże ieć zastoso a ie przepis  – nielegalne informacje). 

B. Rekontry 

1. Gra z oże reko tro ać t lko po ostat iej zgłoszo ej ko trze. Musi to ć ko tra 
prze i ika, po której ie zgłoszo o i h zapo iedzi iż pas. 

2. Reko trują , gra z ie po i ie  ie iać li z  le  deklaro a h a i ia a odz ki 
reko tro a ej. Jed ą popra ą for ą jest sło o „reko tra”. 

3. Jeżeli gra z, reko trują , łęd ie ie ia odz kę, li z ę le  deklaro a h z  też 
ia o odz ki reko tro a ej, to uz aje się, że zreko tro ał odz kę  jej rze z ist  

rz ie iu oże ieć zastoso a ie przepis  – nielegalne informacje). 

C. Przelicytowanie kontry albo rekontry 

Każda ko tra lu  reko tra zostaje z iesio a przez astęp ą przepiso ą odz kę. 

D. Zapis za skontrowany lub zrekontrowany kontrakt 

Jeżeli sko tro a a lu  reko tro a a odz ka ie zosta ie przeli to a a, to artoś i zapisu za 
gra ie al o przegra ie ko traktu zrastają zgodnie z przepisem 77. 

20. Powtarza ie li yta ji i udziela ie wyjaś ień 

A. )apowiedź iezrozu ia a 

Gra z, któr  a ątpli oś i, jaka zapo iedź została zgłoszo a, oże iez ło z ie zażądać jej 
po tórze ia. 

B. Powtórze ie li yta ji pod zas okresu li yta ji 
Podczas okresu li ta ji gra z, a którego prz pada kolej ość li to a ia, oże zażądać 
po tórze ia dot h zaso ego prze iegu li ta ji, o ile ie jest zo o iąza  przepise  do 
paso a ia. W po tórze iu po i  ć ie io e sz stkie alert . Gra zo i ie ol o 
zażądać zęś io ego po tórze ia zgłoszo h dotąd zapo iedzi a i przer ać po tórze ia przed 
jego zakoń ze ie . 

C. Powtórze ie po koń owy  pasie 

1. Po koń o  pasie każd  o roń a oże zap tać, z  a iego prz pada pier sze jś ie 
(patrz przepisy 47E i 41). 

2. Rozgr ają 6 lu  o roń a, gd  po raz pier sz  prz pad ie a iego kolej ość zagr a ia, 
oże zażądać po tórze ia li ta ji patrz przepis  B i C . Jak  pu k ie B, gra zo i ie 
ol o zażądać zęś io ego po tórze ia a i przer ać  trak ie po tarza ia. 

D. Kto powtarza li yta ję 

Li ta ję a po tarzać t lko któr ś z prze i ikó . 

E. Korygowa ie powtórze ia 

Wsz s  gra ze, także dziadek oraz gra z zo o iąza  przepise  do paso a ia, są 
odpo iedzial i za iez ło z e popra ie ie łędó   po tarza ej li ta ji patrz przepis 12C1, 

jeśli ieskor go a e łęd   po tórze iu spo odują szkodę . 

  

                                                           

6 Rozgr ają  pier szą kartę zagr a z dziadka, h a że zaak epto ał pier sze jś ie poza kolej oś ią. 
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3. If a player, in doubling, incorrectly states the bid, or the number of odd tricks or the 

denomination, he is deemed to have doubled the bid as it was made. (Law 16 Unauthorized 

Information may apply.) 

B. Redoubles 

1. A player may redouble only the last preceding double. That double must have been made 

by an opponent; calls other than pass must not have intervened. 

2. In redoubling, a player should not state the number of odd tricks or the denomination. The 

o l  o e t fo  is the si gle o d ‘edou le . 

3. If a player, in redoubling, incorrectly states the doubled bid, or the number of odd tricks or 

the denomination, he is deemed to have redoubled the bid as it was made. (Law 16 

Unauthorized Information may apply.) 

C. Double or Redouble Superseded 

Any double or redouble is superseded by a subsequent legal bid. 

D. Scoring a Doubled or Redoubled Contract 

If a doubled or redoubled bid is not followed by a subsequent legal bid, scoring values are 

increased as provided in Law 77. 

LAW 20 - REVIEW AND EXPLANATION OF CALLS 

A. Call Not Clearly Recognized 

A player may require clarification forthwith if he is in doubt what call has been made. 

B. Review of Auction during Auction Period 

During the auction period, a player is entitled to have all previous calls restated when it is his turn 

to call, unless he is required by law to pass. Alerts should be included when responding to the 

request.  A player may not ask for a partial review of previous calls and may not halt the review 

before it is completed. 

C. Review after Final Pass 

1. After the final pass either defender has the right to ask if it is his opening lead (see Laws 47E 

and 41). 

2. Declarer6 or either defender may, at his first turn to play, require all previous calls to be 

restated. (See Laws 41B and 41C). As in B the player may not ask for only a partial 

restatement or halt the review. 

D. Who May Review the Auction 

A request to have calls restated shall be responded to only by an opponent. 

E. Correction of Error in Review 

All players, including dummy or a player required by law to pass, are responsible for prompt 

correction of errors in restatement (see Law 12C1 when an uncorrected review causes damage). 

  

                                                           

6 De la e s fi st tu  to pla  is f o  du  u less a epti g a  ope i g lead out of tu . 
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F. Udziela ie wyjaś ień 

1. Pod zas li ta ji, ale przed koń o  pase , każd  gra z, gd  prz pada a iego kolej ość 
li to a ia, oże zażądać7 jaś ie ia li ta ji prze i ikó . Gra z ma prawo do 

uz ska ia i for a ji o zgłoszo h zapo iedzia h, o iezgłoszo h zapo iedzia h, które 
prze i ik iał do oru, a także o ioska h ikają h z oru odpo ied iego 
działa ia, ędą h przed iote  porozu ie ia part eró . W jaś ie ia po i ie  udzielać 
part er gra za, którego zapo iedź a ć jaś io a, h a że sędzia da i e 
pole e ie. Part ero i gra za żądają ego jaś ie ia ie ol o zada ać dodatko h 
p tań, za i  ie prz pad ie a iego kolej ość li to a ia lu  zagr a ia. Może ieć 
zastoso a ie przepis , a Orga iza ja Nadzorują a oże pro adzić regula i  dot zą  
pise ego udziela ia jaś ień. 

2. Po koń o  pasie i  trak ie okresu rozgr ki do ol  o roń a oże zażądać 
jaś ie ia li ta ji prze i ikó , gd  prz pada a iego kolej ość zagr a ia. Gd  

kolej ość zagr a ia prz pada a rozgr ają ego, z ręki lu  z dziadka, oże o  zażądać 
jaś ie ia zapo iedzi o roń  lu  uzgod ień isto h. W jaś ie ia o zakresie poda  

 pu k ie  po i ie  udzielać part er gra za, którego działa ie a ć jaś io e. 

3. Według pu któ   i  po żej gra z oże zażądać jaś ie ia pojed zej zapo iedzi, ale 
oże ieć zastoso a ie przepis B . 

4. (a) Gd  gra z uś iado i so ie  trak ie li ta ji, że jego łas e jaś ie ie ło łęd e lu  
iepeł e, usi prz ołać sędziego przed koń e  okresu jaś ień i popra ić łęd e 

jaś ie ie. Może zde do ać się a ez a ie sędziego ześ iej, ale ie jest do tego 
zo ligo a . W elu popra ie ia jaś ień pod zas okresu rozgr ki, patrz przepis 
75B2). 

(b) Prz oła  sędzia stosuje przepis B lu  przepis B . 

5. (a) Gra zo i, którego part er udzielił łęd ego jaś ie ia, ie ol o popra iać tego łędu 
pod zas li ta ji a i ie ol o  żade  sposó  skaz ać, że łąd został popeł io . 
„Błęd e jaś ie ie” o ej uje tu rak alertu lub anonsowania† wymaganego przez 

przepis  al o zgłosze ie alertu lu  a o so a ia†) niewymaganego przez przepisy. 

(b) Gra z usi prz ołać sędziego i poi for o ać prze i ikó , że jego zda ie  
jaś ie ie part era ło łęd e patrz przepis B , ale dopiero prz  aj liższej 

przepisowej okazji: 

(i) O roń a – po zakoń ze iu rozgr ki, 
(ii) Rozgr ają  i dziadek – po koń o  pasie li ta ji. 

6. Jeżeli sędzia uz a, że gra z podjął działa ie  opar iu o łęd ą i for a ję udzielo ą przez 
przeciwnika, stosuje, odpowiednio, przepis 21 lub 47E. 

G. Niewłaś iwa pro edura 

1. Gra zo i ie ol o zada ać p tań, jeśli jego jed  ele  jest korz ść part era. 

2. Gra zo i ie ol o zada ać p tań, jeśli jego jed  ele  jest spro oko a ie 
niepoprawnej odpowiedzi od przeciwnika. 

3. Podczas okresu li ta ji oraz rozgr ki gra zo i ie ol o korz stać z opisu łas ego 
s ste u, h a że Orga iza ja Nadzorują a a to zez oli ale patrz przepis B . 

                                                           

7 O ile gra z ie jest zo o iąza  przepise  do paso a ia. 
† A o so a ie to auto at z e jaś ia ie określo h zapo iedzi part era, zostało pro adzone przez 

iektóre Orga iza je Nadzorują e prz pis P)BS . 
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F. Explanation of Calls 

1. During the auction and before the final pass any player may request7, at his own turn to call, 

a  e pla atio  of the oppo e ts  au tio . He is e titled to k o  a out alls a tuall  ade, 
about relevant alternative calls available that were not made, and about inferences from 

the choice of action where these are matters of partnership understanding. Except on the 

instruction of the Director replies should be given by the partner of the player who made 

the call in question. The partner of a player who asks a question may not ask a 

supplementary question until his turn to call or play. Law 16 may apply and the Regulating 

Authority may establish regulations for written explanations. 

2. After the final pass and throughout the play period, either defender at his own turn to play 

may request an explanation of the opposing auction. At his turn to play from his hand or 

f o  du  de la e  a  e uest a  e pla atio  of a defe de s all o  a d pla  
understandings. Explanations should be given on a like basis to 1 and by the partner of the 

player whose action is explained. 

3. Under 1 and 2 above a player may ask concerning a single call but Law 16B1 may apply. 

4. (a) If a player realizes during the auction that his own explanation was erroneous or 

incomplete, he must summon the Director before the end of the Clarification Period and 

correct the misexplanation. He may elect to call the Director sooner, but he is under no 

obligation to do so. (For a correction during the play period, see Law 75B2.) 

(b) The Director when summoned applies Law 21B or Law 40B3. 

5. (a) A player whose partner has given a mistaken explanation may not correct the error 

during the auction, nor may he indicate in any manner that a mistake has been made. 

Mistake  e pla atio  he e i ludes failu e to ale t o  a ou e as egulatio s e ui e 
or an alert (or an announcement) that regulations do not require. 

(b) The player must call the Director and inform his opponents that, in his opinion, his 

pa t e s e pla atio  as e o eous see La  B  ut o l  at his fi st legal oppo tu it , 
which is: 

(i) for a defender, at the end of the play. 

(ii) for declarer or dummy, after the final pass of the auction. 

6. If the Director judges that a player has based an action on misinformation given to him by 

an opponent see, as appropriate, Law 21 or Law 47E. 

G. Incorrect Procedure 

1. A player may not ask a question if his sole purpose is to benefit partner. 

2. A player may not ask a question if his sole purpose is to elicit an incorrect response from an 

opponent. 

3. Except as the Regulating Authority allows, a player may not consult his own system card 

and notes during the auction period and play [but see Law 40B2(b)]. 

  

                                                           

7 Unless that player is required by law to pass. 
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21. Błęd a i for a ja 

A. )apowiedź lu  zagra ie wy ikają e z łęd ie zrozu ia ego wyjaś ie ia 

Za działa ie podjęte skutek łęd ie zrozu ia ego jaś ie ia ie prz sługuje żad a 
rekompensata ani sprostowanie. 

B. )apowiedź wy ikają a z łęd ej i for a ji prze iw ika 

1. (a) Przed zakoń ze ie  okresu li ta ji patrz przepis D , o ile part er ie zgłosił kolej ej 

zapo iedzi, gra z oże ez dalsz h sprosto ań dla jego stro  z ie ić s oją 
zapo iedź, jeśli sędzia uz a, że de zja o zgłosze iu tej zapo iedzi ogła ć podjęta 

skutek łęd ej i for a ji udzielo ej przez prze i ika. Brak ezz ło z ego alertu, gd  
według posta o ień Orga iza ji Nadzorują ej po i ie  ć zgłoszo , u aża się za 

łęd ą i for a ję. 

(b) Sędzia zakłada, że a do z ie ia z łęd  jaś ie ie , a ie z łęd ą odz ką, jeśli 
ie a do odu, że jest i a zej. 

2. Jeżeli gra z de duje się a z ia ę zapo iedzi zgłoszo ej skutek łęd ej i for a ji 
stoso ie do pu ktu  po żej , ó zas jego LHO oże z ie ić s oją zapo iedź, ale 

przepis 16C ma zastosowanie. 

3. Jeżeli jest za póź o a z ia ę zapo iedzi i sędzia uz a, że stro a kra zają a od iosła 
korz ść z iepra idło oś i, orzeka ik rozje z . 

22. )akoń ze ie li yta ji 
Li ta ja  rozda iu koń z  się, gd : 

A. Po zgłosze iu odz ki przez o aj iej jed ego gra za astąpią trz  kolej e pas . 
Ostat ia odz ka staje się ko trakte  ale patrz przepis D). 

B. Wsz s  zterej gra ze spasują ale patrz przepis . Kart  ho a się do pudełka, ie 
prz stępują  do rozgr ki. Po tór e rozda a ie ie oże ieć iejs a. 

23. )apowiedź porów ywal a 

A. Definicja 

)apo iedź, która zastępuje ofa ą zapo iedź, jest zapo iedzią poró al ą, jeżeli: 

1. Ma takie samo lub podobne znaczenie, jak znaczenie przypisane wycofanej zapowiedzi lub 

2. Określa podz iór ożli h z a zeń prz pisa h ofa ej zapo iedzi, lu  

3. Ma taki sam cel (np. pytanie), jak cel przypisany wycofanej zapowiedzi. 

B. Brak sprostowania 

Gd  zapo iedź zostaje u ie aż io a jak  przepisie B  i kra zają   s ojej kolej oś i 
li to a ia iera zastąpie ie iepra idło oś i zapo iedzią poró al ą, li ta ja i 
rozgr ka prze iegają ez dalsz h sprosto ań. Przepis 16C2 nie ma zastosowania, ale patrz 

pu kt C po iżej. 

C. Stro a iewykra zają a po iosła szkodę 

Po zastąpie iu zapo iedzi przez zapo iedź poró al ą patrz przepis  B , B i , 
A a oraz A a , jeśli sędzia po zakoń ze iu rozgr ki uz a, że ez po ocy uzyskanej poprzez 

popeł ie ie iepra idło oś i ik rozda ia ógł  ć i  i  ko sek e ji stro a 
ie kra zają a po iosła szkodę, ależ  orze  ik rozje z  patrz przepis C . 
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LAW 21 - MISINFORMATION 

A. Call or Play Based o  Player’s Ow  Misu dersta di g 

No rectification or redress is due to a player who acts on the basis of his own misunderstanding. 

B. Call Based on Misinformation from an Opponent 

1. (a) Until the end of the auction period (see Law 17D) and provided that his partner has not 

subsequently called, a player may change a call without other rectification for his side 

when the Director judges that the decision to make the call could well have been 

influenced by misinformation given to the player by an opponent. Failure to alert 

promptly where an alert is required by the Regulating Authority is deemed 

misinformation. 

(b) The Director is to presume Mistaken Explanation rather than Mistaken Call in the 

absence of evidence to the contrary. 

2. When a player elects to change a call because of misinformation (as in 1 preceding), his LHO 

may then in turn change any subsequent call he may have made, but Law 16C applies. 

3. When it is too late to change a call and the Director judges that the offending side gained an 

advantage from the irregularity he awards an adjusted score. 

LAW 22 – END OF AUCTION 

The auction ends when: 

A.  one or more players having bid, there are three consecutive passes in rotation subsequent 

to the last bid. The last bid becomes the contract (but see Law 19D). 

B. all four players pass (but see Law 25). The hands are returned to the board without play. 

There shall not be a redeal. 

LAW 23 – COMPARABLE CALL 

A. Definition 

A call that replaces a withdrawn call is a comparable call, if it: 

1. has the same or similar meaning as that attributable to the withdrawn call, or 

2. defines a subset of the possible meanings attributable to the withdrawn call, or 

3. has the same purpose (e.g. an asking bid or a relay) as that attributable to the withdrawn 

call.  

B. No Rectification 

When a call is cancelled (as per Law 29B) and the offender chooses at his proper turn to replace 

the irregularity with a comparable call, then both the auction and play continue without further 

rectification. Law 16C2 does not apply, but see C following. 

C. Non-Offending Side Damaged 

If following the substitution of a comparable call [see Laws 27B1(b), 30B1(b)(i), 31A2(a) and 

32A2(a)] the Director judges at the end of the play that without the assistance gained through 

the infraction the outcome of the board could well have been different, and in consequence the 

non-offending side is damaged, he shall award an adjusted score [see Law 12C1(b)]. 
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24. Odkry ie karty lu  wyjś ie w trak ie li yta ji 
Gd  sędzia st ierdzi, że  trak ie li ta ji z po odu łędu gra za jed a lu  ię ej kart jego ręki 
stała się ido z a dla part era, to ależ  akazać,  każda taka karta leżała odsło ięta a stole 
aż do zakoń ze ia li ta ji. I for a je po hodzą e z odkr t h kart są legal e dla stro  

ie kra zają ej, a ielegal e dla stro  kra zają ej patrz przepis C . 

A. Blotka ie ędą a przedw zes y  wyjś ie  

Jeżeli odsło ięta została pojed za karta łodsza od ho oru, ie ędą a przed zes  
jś ie , ie a dalsz h sprosto ań ale patrz pu kt E po iżej . 

B. Pojedy zy ho or lu  karta przedw zes ego wyjś ia 

Jeżeli odsło ięt  został pojed z  ho or al o jakakol iek karta przed zes ego jś ia, to 
part er kra zają ego usi spaso ać, gd  prz pad ie a iego aj liższa kolej ość li to a ia 
patrz przepis C, jeśli akaza  pas rządzi szkodę stro ie ie kra zają ej . 

C. Dwie lu  wię ej odsło ięty h kart 

Jeżeli odsło ięta została ię ej iż jed a karta, to part er kra zają ego usi spaso ać, gd  
prz pad ie a iego aj liższa kolej ość li to a ia patrz przepis C, jeśli akaza  pas 

rządzi szkodę stro ie ie kra zają ej . 

D. Stro a rozgrywają a 

Jeżeli kra zają  zostaje rozgr ają  lu  dziadkie , to podej uje odsło ięte kart  i dołą za 
je do ręki. 

E. O roń y 

Jeżeli kra zają  zostaje o roń ą, to każda taka karta staje się kartą prz g ożdżo ą patrz 
przepisy 50 i 51). 

25. Przepisowe i nieprzepisowe zmiany zapowiedzi 

A. )apowiedź ieza ierzo a 

1. Jeżeli gra z zau aż , że zgłosił i ą zapo iedź, iż za ierzał, oże zastąpić s oją 

zapo iedź ieza ierzo ą przez zapo iedź za ierzo ą, dopóki jego part er ie zgłosi 
zapo iedzi. Druga za ierzo a  zapo iedź utrz uje się i staje się przed iote  
zastoso a ia odpo ied iego przepisu, ale ogra i ze ia isto e edług przepisu  ie 

ają zastosowania. 

2. Jeżeli pier ot  za iare  gra za ło zgłosze ie zapo iedzi, którą rał lu  
po iedział, to ta zapo iedź pozostaje. ) ia a zapo iedzi oże ć doz olo a t lko z 

po odu łędu e ha i z ego lu  przejęz ze ia, ale ie z po odu deko e tra ji 
z iąza ej z za iare  działa ia. 

3. Gra z a pra o zastąpić ieza ierzo ą zapo iedź, jeśli aru ki opisa e  pu k ie A  
po żej są speł io e, iezależ ie od tego,  jaki sposó  uś iado ił so ie s ój łąd. 

4. Nie ol o z ie ić zapo iedzi jeśli part er zgłosił po iej s oją zapo iedź. 

5. Jeżeli li ta ja zakoń z  się, za i  dojdzie do part era, to ie ol o z ie ić zapo iedzi po 
zakoń ze iu okresu li ta ji patrz przepis D . 

6. Po doz olo ej z ia ie zapo iedzi LHO oże ofać s oją zapo iedź zgłoszo ą po 
pierwszej zapo iedzi. I for a ja po hodzą a z ofa ej zapo iedzi jest legal a dla jego 
stro , a ielegal a dla prze i ikó . 
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LAW 24 - CARD EXPOSED OR LED DURING THE AUCTION 

Whe  the Di e to  dete i es that du i g the au tio , e ause of a pla e s o  e o , o e o  
o e a ds of that pla e s ha d e e i  positio  fo  the fa e to e see   his pa t e , the 

Director shall require that every such card be placed face up on the table until the auction ends. 

Information from cards thus exposed is authorized for the non-offending side but unauthorized 

for the offending side (see Law 16C).  

A. Low Card Not Prematurely Led 

If it is a single card below the rank of an honour and not prematurely led, there is no further 

rectification (but see E following). 

B. Single Card of Honour Rank or Card Prematurely Led 

If it is a si gle a d of ho ou  a k o  is a  a d p e atu el  led, offe de s pa t e  ust pass 

when next it is his turn to call (see Law 72C when a pass damages the non-offending side). 

C. Two or More Cards Are Exposed 

If t o o  o e a ds a e so e posed offe de s pa t e  ust pass he  e t it is his tu  to all 
(see Law 72C when a pass damages the non-offending side). 

D. Declaring side 

If the offender becomes declarer or dummy the cards are picked up and returned to the hand.  

E. Defenders 

If at the conclusion of the auction the offender is to become a defender, every such card becomes 

a penalty card (see Laws 50 and 51). 

LAW 25 - LEGAL AND ILLEGAL CHANGES OF CALL 

A. Unintended Call 

1. If a player discovers that he has not made the call he intended to make, he may, until his 

partner makes a call, substitute the call he intended for the unintended call. The second 

(intended) call stands and is subject to the appropriate Law, but the lead restrictions in Law 

26 do not apply. 

2. If the pla e s o igi al i te t as to ake the all sele ted o  oi ed, that all sta ds.  A 

change of call may be allowed because of a mechanical error or a slip of the tongue, but not 

because of a loss of concentration regarding the intent of the action. 

3. A player is allowed to replace an unintended call if the conditions described in A1 above are 

met, no matter how he may have become aware of his error.  

4. No substitution of call may be made when his partner has made a subsequent call. 

5. If the au tio  e ds efo e it ea hes the pla e s pa t e  o su stitutio  a  o u  afte  
the end of the auction period (see Law 17D). 

6. If a substitution is allowed the LHO may withdraw any call he made over the first call. 

Information from the withdrawn call is authorized to his side and unauthorized to the 

opponents. 
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B. )apowiedź za ierzo a 

1. ) ie io a zapo iedź iedoz olo a przez posta o ie ia pu ktu A oże zostać 
zaak epto a a przez LHO kra zają ego. )ostaje ona zaakceptowana, gdy LHO celowo 

zgłosi po iej zapo iedź . W tej s tua ji pier szą zapo iedź ofuje się, druga zapo iedź 
pozostaje i li ta ja prze iega dalej przepis  oże ieć zastoso a ie . 

2. O ile pu kt B  ie a zastoso a ia, zapo iedź iedoz olo ą przez posta o ie ia pu ktu 
A u ie aż ia się. Pier sza zapo iedź pozostaje i li ta ja prze iega dalej przepis  oże 

ieć zastoso a ie . 

3. Do każdej zapo iedzi ofa ej lu  u ie aż io ej stosuje się przepis C. 

26. )apowiedź wy ofa a, ogra i ze ia wistowe 

A. Brak ogra i zeń wistowy h 

Gd  zapo iedź gra za kra zają ego została ofa a i zastąpio a zapo iedzią poró al ą 
patrz przepis A , a gra z te  staje się o roń ą, ie a ogra i zeń isto h dla jego stro . 

Przepis 16C nie ma zastosowania, ale patrz przepis 23C. 

B. Ograniczenia wistowe 

Gd  zapo iedź gra za kra zają ego została ofa a i ie została zastąpio a zapo iedzią 
poró al ą, a gra z te  staje się o roń ą, rozgr ają  oże, gd  part er kra zają ego 
uz ska aj liższą sposo ość jś ia także pier szego , zakazać part ero i kra zają ego 

jś ia  jede  ra  kolor, któr  ie został zgłoszo  przez kra zają ego  przepiso  
sposó . )akaz te  o o iązuje, dopóki part er kra zają ego utrz uje się prz  jś iu. 

27. Odzywka niewystar zają a 

A. Ak epta ja odzywki iewystar zają ej 
1. Każda odz ka ie star zają a oże zostać zaak epto a a uz a a za przepiso ą  przez 

LHO kra zają ego. )ostaje o a zaak epto a a, gd  LHO zgłosi s oją zapo iedź. 

2. Gd  odz ka ie star zają a została zgłoszo a poza kolej oś ią, ó zas stosuje się 
przepis 31. 

B. Odzywka iewystar zają a iezaak eptowa a 

Jeżeli odz ka ie star zają a zgłoszo a e łaś i ej kolej oś i ie została zaak epto a a 
patrz pu kt A , usi ć zastąpio a zapo iedzią przepiso ą ale patrz pu kt  po iżej . 

Następ ie: 

1. (a) Jeżeli odz ka ie star zają a została zastąpio a aj iższą odz ką star zają ą 
skazują ą to sa o ia o -a , o skaza e przez odz kę ofa ą, ó zas li ta ja 

prze iega ez dalsz h sprosto ań. Przepis  B i C ie ają zastoso a ia, ale patrz 
pu kt D po iżej. 

(b) ) jątkie  prz padkó  prze idzia h  pu k ie a , jeżeli odz ka ie star zają a 
została zastąpio a zapo iedzią poró al ą patrz przepis A , li ta ja prze iega ez 
dalsz h sprosto ań. Przepis C ie a zastoso a ia, ale patrz pu kt D po iżej. 

2. ) jątkie  prz padkó  prze idzia h  pu k ie B  po żej, jeżeli odz ka 
ie star zają a została zastąpio a i ą odz ką al o pase , to part er kra zają ego 
usi paso ać do koń a li ta ji. Mogą ieć zastosowanie ograniczenia wistowe zgodnie z 

przepisem 26B i patrz przepis 72C. 
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B. Call Intended 

1. A su stituted all ot pe itted  A a  e a epted  the offe de s LHO. (It is accepted 

if LHO calls intentionally over it.) The first call is then withdrawn, the second call stands and 

the auction continues (Law 26 may apply). 

2. Except as in B1, a substitution not permitted by A is cancelled. The original call stands and 

the auction continues (Law 26 may apply). 

3. Law 16C applies to any call withdrawn or cancelled. 

LAW 26 – CALL WITHDRAWN, LEAD RESTRICTIONS 

A. No Lead Restrictions 

Whe  a  offe di g pla e s all is ithd a  a d it is epla ed  a o pa a le all see La  
23A), then if he becomes a defender there are no lead restrictions for his side. Law 16C does not 

apply, but see Law 23C. 

B. Lead Restrictions 

Whe  a  offe di g pla e s all is ithd a  a d it is ot epla ed  a o pa a le all, the  if 
he becomes a defender decla e  a , at the offe de s pa t e s fi st tu  to lead hi h a  e 
the opening lead) p ohi it offe de s pa t e  f o  leadi g a  o e  suit hi h has ot ee  
specified in the legal auction by the offender.  Such prohibition continues for as long as the 

offe de s pa t e  etai s the lead. 

LAW 27 – INSUFFICIENT BID 

A. Acceptance of Insufficient Bid 

1. A  i suffi ie t id a  e a epted t eated as legal  at the optio  of offe de s LHO. It is 
accepted if that player calls. 

2. If a player makes an insufficient bid out of rotation Law 31 applies. 

B. Insufficient Bid not Accepted 

If an insufficient bid in rotation is not accepted (see A) it must be corrected by the substitution of 

a legal call (but see 3 following).  Then: 

1. (a) if the insufficient bid is corrected by the lowest sufficient bid which specifies the same 

denomination(s) as that specified by the withdrawn call, the auction proceeds without 

further rectification. Laws 26B and 16C do not apply but see D following. 

(b) except as in (a), if the insufficient bid is corrected with a comparable call (see Law 23A) 

the auction proceeds without further rectification. Law 16C does not apply but see D 

following. 

2. except as provided in B1 above, if the insufficient bid is corrected by a sufficient bid or by a 

pass, the offe de s partner must pass whenever it is his turn to call. The lead restrictions in 

Law 26B may apply, and see Law 72C.  
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3. ) jątkie  prz padkó  prze idzia h  pu k ie B  po żej, jeżeli kra zają  usiłuje 
zastąpić odz kę ie star zają ą ko trą lu  reko trą, to taką ko trę lu  reko trę 
unie aż ia się. W kra zają  usi ją zastąpić zgod ie z żej ie io i 
posta o ie ia i, a part er kra zają ego usi paso ać do koń a li ta ji. Mogą ieć 
zastosowanie ograniczenia wistowe zgodnie z przepisem 26B i patrz przepis 72C. 

4. 4. Jeżeli kra zają  usiłuje zastąpić odz kę ie star zają ą i ą odz ką 
ie star zają ą, to sędzia stosuje posta o ie ia pu ktu , o ile LHO ie zaak eptuje 

z ie io ej odz ki ie star zają ej edług pu ktu A . 

C. Przedw zes e zastąpie ie 

Jeżeli kra zają  zastępuje odz kę ie star zają ą i ą zapo iedzią, za i  sędzia orzek ie 
sprosto a ie, to druga zapo iedź pozostaje, jeśli jest pra idło a i ie astąpi ak epta ja 
odz ki ie star zają ej edług pu ktu A  ale patrz pu kt B  po żej . Sędzia stosuje do tej 
zapowiedzi odpowiednie postanowienia punktu B. 

D. Stro a iewykra zają a po iosła szkodę 

Jeżeli po zastoso a iu posta o ień pu ktu B  sędzia po zakoń ze iu rozgr ki uz a, że ez 
po o  kro ze ia ik rozda ia ógł  ć i  i  ko sek e ji stro a ie kra zają a 
po iosła szkodę patrz przepis B , to ależ  orze  ik rozje z . Orze zo  ik po i ie  

ć ożli ie aj ardziej z liżo  do pra dopodo ego iku rozda ia, jaki oż a ło 
uz skać, gd  odz ka ie star zają a ie została zgłoszo a. 

28. Zapowiedzi uz awa e za zgłoszo e w kolej oś i 
A. RHO zo owiąza y do pasowa ia 

)apo iedź u aża się za zgłoszo ą  kolej oś i, jeśli zgłosił ją gra z, gd  kolej ość li to a ia 
prz padała a jego RHO zo o iąza ego przez przepis do paso a ia. 

B. )apowiedź właś iwego gra za u ieważ iają a zapowiedź poza kolej oś ią 

)apo iedź u aża się za zgłoszo ą  kolej oś i, jeśli doko ał jej gra z, a którego prz padała 
kolej ość li to a ia, za i  orze zo o sprosto a ie zapo iedzi zgłoszo ej poza kolej oś ią 
przez prze i ika. )głaszają  taką zapo iedź, gra z tra i pra o do sprosto a ia zapo iedzi poza 
kolej oś ią. Li ta ja prze iega dalej, jak gd  zapo iedź poza kolej oś ią ie została  ogóle 
zgłoszo a. Przepis  ie a zastoso a ia, ale patrz przepis C . 

29. Postępowa ie po zapowiedzi poza kolej oś ią 

A. Utrata prawa do sprostowania 

Po zapo iedzi poza kolej oś ią LHO kra zają ego oże rać zgłosze ie s ojej zapo iedzi, 
tra ą  t  sa  pra o do sprosto a ia. 

B. U ieważ ie ie zapowiedzi poza kolej oś ią 

O ile punkt A nie ma zastoso a ia, zapo iedź zgłoszo ą poza kolej oś ią u ie aż ia się, a 
li ta ja ra a do gra za, a którego prz padała łaś i a kolej ość li to a ia. Stro a 

kra zają a podlega przepiso i ,  lu  . 

C. )apowiedź poza kolej oś ią jest sztu z a 

Jeżeli zapo iedź poza kolej oś ią jest sztu z a, to przepis  ,  i  od oszą się do ia a lu  
ia  skaza h, a ie do ia a zgłoszo ego. 
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3. except as provided in B1(b) above, if the offender attempts to substitute a double or a 

redouble for his insufficient bid the attempted call is cancelled. The offender must replace it 

as the foregoing allows and his partner must then pass whenever it is his turn to call. The 

lead restrictions in Law 26B may apply, and see Law 72C. 

4. if the offender attempts to replace the one insufficient bid with another insufficient bid the 

Director rules as in 3 if the LHO does not accept the substituted insufficient bid as A1 

allows. 

C. Premature Replacement 

If the offender replaces his insufficient bid before the Director has ruled on rectification the 

substitution, if legal, stands unless the insufficient bid is accepted as A1 allows (but see B3 above).  

The Director applies the relevant foregoing section to the substitution. 

D. Non-offending Side Damaged 

If following the application of B1 the Director judges at the end of the play that without assistance 

gained through the infraction the outcome of the board could well have been different, and in 

consequence the non-offending side is damaged (see Law 12B1), he shall award an adjusted 

score.  In his adjustment he should seek to recover as nearly as possible the probable outcome 

of the board had the insufficient bid not occurred. 

LAW 28 - CALLS CONSIDERED TO BE IN ROTATION 

A. RHO Required to Pass 

A call is considered to be in rotation when it is made by a player at his ‘HO s tu  to all if that 
opponent is required by law to pass. 

B. Call by Correct Player Cancelling Call Out of Rotation 

A call is considered to be in rotation when made by a player whose turn it was to call before 

rectification has been assessed for a call out of rotation by an opponent.  Making such a call 

forfeits the right to rectification for the call out of rotation. The auction proceeds as though the 

opponent had not called at that turn.  Law 26 does not apply, but see Law 16C2. 

LAW 29 - PROCEDURE AFTER A CALL OUT OF ROTATION 

A. Forfeiture of Right to Rectification 

Follo i g a all out of otatio  offe de s LHO a  ele t to all the e  fo feiti g the ight to a  
rectification. 

B. Out-of-Rotation Call Cancelled 

Unless A applies, a call out of rotation is cancelled and the auction reverts to the player whose 

turn it was to call.  The offending side is subject to the provisions of Law 30, 31 or 32.  

C. Call Out of Rotation Is Artificial 

If a call out of rotation is artificial, the provisions of Laws 30, 31 and 32 apply to the 

denomination(s) specified, rather than the denomination named. 
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30. Pas poza kolej oś ią 

Jeżeli gra z spaso ał poza kolej oś ią i jego zapo iedź została u ie aż io a – nie skorzystano z 

możli oś i prze idzia ej  przepisie A, ają zastoso a ie astępują e posta o ie ia jeśli 
pas jest sztuczny, patrz punkt C): 

A. Gdy iał li ytować RHO 

Jeżeli pas poza kolej oś ią został zgłoszo , gd  kolej ość li to a ia prz padała a RHO 
kra zają ego, kra zają  usi spaso ać, gd  prz pad ie a iego aj liższa kolej ość 

li to a ia, i oże ieć zastoso a ie przepis C. 

B. Gdy iał li ytować part er al o LHO 

1. Jeżeli kra zają  spaso ał, gd  kolej ość li to a ia prz padała a jego part era lu , o 
ile w kra zają  ie zgłosił ześ iej zapo iedzi, a jego LHO, ó zas: 

(a) Part er kra zają ego oże zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź, gd  prz pad ie a 
iego łaś i a kolej ość li to a ia, ale a zastoso a ie przepis C . 

(b) W kra zają  oże zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź, gd  prz pad ie a iego 
łaś i a kolej ość li to a ia, i: 

(i) Gd  ta zapo iedź jest zapo iedzią poró al ą patrz przepis A , ie a 
dalsz h sprosto ań. Przepis B ie a zastoso a ia, ale patrz przepis C. 

(ii) Gd  ta zapo iedź ie jest zapo iedzią poró al ą patrz przepis A , part er 
kra zają ego usi spaso ać, gd  prz pad ie a iego aj liższa kolej ość 

li to a ia. Przepis  C, B i C ogą ieć zastoso a ie. 

2. Jeżeli kra zają  zgłosił ześ iej zapo iedź, pas poza kolej oś ią zgłoszo , gd  
kolej ość li to a ia prz padała a LHO kra zają ego, u aża się za z ia ę zapo iedzi. 
Stosuje się przepis . 

C. Sztuczny pas 

Gd  pas poza kolej oś ią jest sztu z  lu  jest to pas a sztu z ą zapo iedź part era, to stosuje 
się przepis 31, a nie przepis 30. 

31. Odzywka poza kolej oś ią 

Jeżeli gra z zgłosił odz kę poza kolej oś ią, spaso ał sztu z ie lu  spaso ał a sztu z ą 
zapo iedź part era patrz przepis C  i jego zapo iedź została u ie aż io a – nie skorzystano 

z ożli oś i prze idzia ej  przepisie A, ają zastoso a ie astępują e posta o ie ia: 

A. Gdy iał li ytować RHO 

Jeżeli kra zają  zgłosił zapo iedź, kied  kolej ość li to a ia prz padała a RHO 
kra zają ego, ó zas: 

1. Jeżeli prze i ik spasuje, kra zają  usi po tórz ć s oją przed ześ ie zgłoszo ą 
zapo iedź, a gd  ta zapo iedź jest przepiso a, ie a sprosto a ia. 

2. Jeżeli prze i ik zgłosi przepiso ą8 odz kę, ko trę lu  reko trę, kra zają  oże 
zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź: 

(a) Gd  ta zapo iedź jest zapo iedzią poró al ą patrz przepis A , ie a dalsz h 
sprosto ań. Przepis B ie a zastoso a ia, ale patrz przepis C. 

                                                           

8 Nieprzepiso a zapo iedź RHO podlega sprosto a iu jak z kle. 
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LAW 30 - PASS OUT OF ROTATION 

When a player has passed out of rotation and the call is cancelled, the option in Law 29A not 

having been exercised, the following provisions apply (if the pass is artificial see C): 

A. RHO’s Tur  to Call 
Whe  a pass out of otatio  is ade at offe de s ‘HO s tu  to all, the offe de  ust pass he  
next it is his turn to call and Law 72C may apply. 

B. Part er’s or LHO’s Tur  to Call 
1. When the offende  has passed at his pa t e s tu  to all, o  at his LHO s tu  to all if the 

offender has not previously called, then: 

(a) Offe de s pa t e  a  ake a  legal all at his p ope  tu , ut La  C  applies. 

(b) Offender may make any legal call at his correct turn and: 

(i) When the call is a comparable call (see Law 23A), there is no further rectification.  

Law 26B does not apply, but see Law 23C. 

(ii) Whe  the all is ot a o pa a le all see La  A , offe de s pa t e  ust pass 
when next it is his turn to call.  Laws 16C, 26B and 72C may apply. 

2. If the offe de  has p e iousl  alled, a pass out of otatio  at offe de s LHO s tu  to all is 
treated as a change of call. Law 25 applies. 

C. When Pass Is Artificial 

When a pass out of rotation is artificial or is a pass of an artificial call, Law 31, not Law 30, applies. 

LAW 31 - BID OUT OF ROTATION 

Whe  a pla e  has id out of otatio , has passed a tifi iall  o  has passed pa t e s a tifi ial all 
(see Law 30C) and the call is cancelled, the option in Law 29A not having been exercised, the 

following provisions apply: 

A. RHO’s Tur  to Call 
Whe  the offe de  has alled at his ‘HO s tu  to all, the : 

1. If that opponent passes, offender must repeat the call out of rotation, and when that call is 

legal there is no rectification. 

2. If that opponent makes a legal8 bid, double or redouble, offender may make any legal call:  

(a) When the call is a comparable call (see Law 23A), there is no further rectification.  Law 

26B does not apply, but see Law 23C. 

  

                                                           

8 An illegal call by RHO is rectified as usual. 
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(b) Gd  ta zapo iedź ie jest zapo iedzią poró al ą patrz przepis A , part er 
kra zają ego usi spaso ać, gd  prz pad ie a iego aj liższa kolej ość li to a ia. 

Przepis  C, B i C ogą ieć zastoso a ie. 

B. Gdy iał li ytować part er al o LHO 

Jeżeli kra zają  zgłosił odz kę, gd  kolej ość li to a ia prz padała a jego part era lu , o 
ile kra zają  ie zgłosił ześ iej zapo iedzi, a jego LHO, ó zas: 

1. Part er kra zają ego oże zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź, gd  prz pad ie a 
iego łaś i a kolej ość li to a ia, ale a zastoso a ie przepis C . 

2. W kra zają  oże zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź, gd  prz padnie na niego 

łaś i a kolej ość li to a ia, a sędzia postępuje jak  pu k ie A a lu  A  po żej. 

C. Dalsze odzywki, gdy iał li ytować LHO 

Dalsze odz ki, gd  iał li to ać LHO, są u aża e za z ia  zapo iedzi i stosuje się przepis 
25. 

32. Kontra lub reko tra poza kolej oś ią 

Ko tra lu  reko tra poza kolej oś ią oże ć zaak epto a a przez LHO kra zają ego patrz 
przepis A , z jątkie  iedoz olo ej ko tr  lu  reko tr  patrz przepis , której igd  ie 

ol o zaak epto ać. Jeżeli ieprzepiso a zapo iedź ie została zaak epto a a, zostaje o a 
u ie aż io a oraz: 

A. Gdy iał li ytować RHO 

Jeżeli ko tra lu  reko tra poza kolej oś ią została zgłoszo a, gd  kolej ość li to a ia 
prz padała a RHO kra zają ego, ó zas: 

1. Jeżeli RHO kra zają ego spasuje, kra zają  usi po tórz ć s oją przed ześ ie 
zgłoszo ą ko trę lu  reko trę i ie a sprosto a ia, h a że jest to ko tra lu  reko tra 

iedoz olo a, ted  stosuje się przepis . 

2. Jeżeli RHO kra zają ego zgłosi odz kę, ko trę lu  reko trę, kra zają  oże zgłosić 
do ol ą przepiso ą zapo iedź: 

(a) Gd  ta zapo iedź jest zapo iedzią poró al ą patrz przepis A , ie a dalsz h 
sprosto ań. Przepis B ie a zastoso a ia, ale patrz przepis C. 

(b) Gd  ta zapo iedź ie jest zapo iedzią poró al ą patrz przepis 23A), partner 

kra zają ego usi spaso ać, gd  prz pad ie a iego aj liższa kolej ość li to a ia. 
Przepis  C, B i C ogą ieć zastoso a ie. 

B. Gdy iał li ytować part er 

Gd  ko tra lu  reko tra poza kolej oś ią została zgłoszo a, gd  kolej ość li to a ia prz padała 
a part era gra za kra zają ego, ó zas: 

1. Part er kra zają ego oże zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź, ale a zastoso a ie 
przepis 16C2. 

2. W kra zają  oże zgłosić do ol ą przepiso ą zapo iedź, gd  prz pad ie a iego 
łaś i a kolej ość li to a ia, a sędzia postępuje, jak  pu k ie A a lu  A  po żej. 

C. Dalsze zapowiedzi, gdy iał li ytować LHO 

Dalsze zapo iedzi, gd  iał li to ać LHO, są u aża e za z ia  zapo iedzi i stosuje się przepis 
25. 
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(b) When the call is not a comparable all see La  A , offe de s pa t e  ust pass he  
next it is his turn to call.  Laws 16C, 26B and 72C may apply. 

B. Part er’s or LHO’s Tur  to Call 
Whe  the offe de  has id at his pa t e s tu  to all, o  at his LHO s tu  to all if the offe de  
has not previously called, then: 

1. Offe de s pa t e  a  ake a  legal all at his p ope  tu , ut La  C  applies. 

2. Offender may make any legal call at his correct turn and the Director rules as in A2(a) or 

A2(b) above. 

C. Later Bids at LHO’s Tur  to Call 
Later ids at LHO s tu  to all a e t eated as ha ges of all a d La   applies. 

LAW 32 - DOUBLE OR REDOUBLE OUT OF ROTATION 

A double or redouble out of rotation may be accepted at the option of the opponent next in 

rotation (see Law 29A), except that an inadmissible double or redouble (see Law 36) may never 

be accepted. If the call out of rotation is not accepted it is cancelled and:  

A. RHO’s Tur  to Call 
If a dou le o  edou le out of otatio  has ee  ade at offe de s ‘HO s tu  to all, the : 

1. If offe de s RHO passes, offender must repeat his out-of-rotation double or redouble and 

there is no rectification unless the double or redouble is inadmissible, in which case Law 36 

applies. 

2. If offe de s ‘HO ids, dou les o  edou les, the offe de  a  i  tu  ake any legal call: 

(a) When the call is a comparable call (see Law 23A), there is no further rectification. Law 

26B does not apply, but see Law 23C. 

(b) Whe  the all is ot a o pa a le all see La  A , offe de s pa t e  ust pass he  
next it is his turn to call. Laws 16C, 26B and 72C may apply. 

B. Offe der’s Part er’s Tur  to Call 
If a dou le o  edou le out of otatio  has ee  ade he  it as the offe de s pa t e s tu  
to call, then: 

1. Offe de s pa t e  a  ake a  legal all, ut La  C  applies. 

2. Offender may make any legal call at his proper turn and the Director rules as in A2(a) or 

A2(b) above. 

C. Later Calls at LHO’s Tur  to Call 
Late  alls at LHO s tu  to all a e t eated as ha ges of all a d La   applies. 
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33. Zapowiedzi jednoczesne 

Zapo iedź zgłoszo ą jed o ześ ie z zapo iedzią gra za, a którego prz padała łaś i a 
kolej ość li to a ia, uz aje się za póź iejszą. 

34. Podtrzymanie prawa do licytowania 

Gd  po zapo iedzi zgłoszo o trz  kolej e pas , a o aj iej jede  z i h ł poza kolej oś ią, 
to stosuje się przepis D . 

35. Zapowiedzi niedozwolone 

Następują e zapo iedzi są iedoz olo e: 

A. Ko tra lu  reko tra zgłoszo a iezgod ie z przepise   – stosuje się przepis . 

B. Odz ka, ko tra lu  reko tra zgłoszo a przez gra za zo o iązanego do pasowania – 

stosuje się przepis . 

C. Odz ka po żej sied iu – stosuje się przepis . 

D. )apo iedź po koń o  pasie – stosuje się przepis . 

36. Niedozwolona kontra lub rekontra 

A. LHO wykra zają ego zgłasza zapowiedź przed sprostowa ie  

Jeżeli LHO kra zają ego zgłosił zapo iedź, za i  orze zo o sprosto a ie iedoz olo ej 
ko tr  lu  reko tr , to zapo iedź tę i sz stkie po iej zgłoszo e u ie aż ia się. Kolej ość 
li to a ia ra a do łaś i ego gra za i li ta ja prze iega, jak  iepra idło ość ie iała 

iejs a. Nie stosuje się ogra i zeń isto h edług przepisu B. 

B. LHO wykra zają ego ie zgłasza zapowiedzi przed sprostowa ie  

Jeżeli pu kt A ie a zastoso a ia, to: 

1. Każdą ko trę lu  reko trę zgłoszo ą iezgod ie z przepise   u ie aż ia się. 

2. W kra zają  usi zastąpić taką ko trę al o reko trę przez zapo iedź przepiso ą. 
Li ta ja prze iega dalej, a part er kra zają ego usi paso ać do koń a li ta ji. 

3. Może ieć zastoso a ie przepis C oraz ogra i ze ia isto e edług przepisu B. 

4. Jeżeli zapo iedź jest zgłoszo a poza kolej oś ią, li ta ja ra a do gra za, a którego 
prz padała łaś i a kolej ość li to a ia. W kra zają  oże zgłosić do ol ą przepiso ą 
zapo iedź, gd  prz pad ie a iego kolej ość li to a ia, a jego part er usi paso ać do 

koń a li ta ji. Może ieć zastoso a ie przepis C oraz ogra i ze ia isto e edług 
przepisu 26B. 

C. Nieprawidłowość wykryta po okresie li yta ji 
Jeżeli a iedoz olo ą ko trę lu  reko trę z ró o o u agę po odkr iu kart  pier szego 

jś ia, zapis za ko trakt ostate z  jest o li za , jak  iedoz olo a zapo iedź ie została 
zalicytowana. 

  



Międz a odo e P a o B dżo e , e sja polsko-angielska 59 | Page 

LAW 33 - SIMULTANEOUS CALLS 

A call made simultaneously with one made by the player whose turn it was to call is deemed to 

be a subsequent call. 

LAW 34 - RETENTION OF RIGHT TO CALL 

When following a call there have been three consecutive passes, one or more being out of 

rotation, Law 17D3 applies. 

LAW 35 - INADMISSIBLE CALLS 

The following calls are inadmissible: 

A.  A double or redouble not permitted by Law 19. Law 36 applies. 

B.  A bid, double or redouble by a player required to pass. Law 37 applies. 

C.  A bid of more than seven. Law 38 applies. 

D.  A call after the final pass of the auction. Law 39 applies. 

LAW 36 - INADMISSIBLE DOUBLES AND REDOUBLES 

A. Offe der’s LHO Calls efore Re tifi atio  

If offe de s LHO alls efo e e tifi atio  of a  i ad issi le dou le o  edou le the i ad issi le 
call and all subsequent calls are cancelled. The auction reverts to the player whose turn it was to 

call and proceeds as though there had been no irregularity. The lead restrictions in Law 26B do 

not apply. 

B. Offe der’s LHO does ot Call efore Re tifi atio  

When A does not apply:  

1. any double or redouble not permitted by Law 19 is cancelled.   

2. the offe de  ust su stitute a legal all, the au tio  o ti ues, a d the offe de s pa t e  
must pass whenever it is his turn to call.  

3. Law 72C may apply. The lead restrictions in Law 26B may apply. 

4. if the call is out of turn the auction reverts to the player whose turn it was to call, the 

offender may make any legal call at his turn, and his partner must pass whenever it is his 

turn to call. Law 72C may apply. The lead restrictions in Law 26B may apply. 

C. Irregularity Discovered after the Auction Period  

When attention is drawn to an inadmissible double or redouble only after the opening lead has 

been faced, the final contract is scored as if the inadmissible call had not been made. 
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37. Li yta ja w rew o owiązkowi pasowa ia 

A. LHO wykra zają ego zgłasza zapowiedź przed sprostowa ie  

Jeżeli iedoz olo ą zapo iedzią ła odz ka, ko tra lu  reko tra, zgłoszo a przez gra za 
zo o iąza ego przepise  do paso a ia ale ie działa ie iezgod e z przepisa i A  lu  

B , a LHO kra zają ego zgłosił zapo iedź, za i  sędzia orzekł sprosto a ie, to zapo iedź 
tę i sz stkie po iej zgłoszo e utrz uje się. Jeżeli kra zają  ł zo o iąza  paso ać do 
koń a li ta ji, to usi adal paso ać za każd  raze , gd  prz pad ie a iego kolej ość 
li to a ia. Nie stosuje się ogra i zeń isto h edług przepisu B. 

B. LHO wykra zają ego ie zgłasza zapowiedzi przed sprostowaniem 

Jeżeli pu kt A ie a zastoso a ia, to: 

1. Odz kę, ko trę lu  reko trę zgłoszo ą przez gra za zo o iąza ego przepise  do 
paso a ia, u ie aż ia się. 

2. Niedoz olo ą zapo iedź zastępuje się przez pas, li ta ja prze iega dalej, a o aj gra ze 
strony wykra zają ej uszą paso ać do koń a li ta ji. Może ieć zastoso a ie przepis 

C oraz ogra i ze ia isto e edług przepisu B. 

38. Odzywka powyżej sied iu 

A. Zakaz rozgrywki 

Rozgr ka ko traktu po żej sied iu igd  ie jest doz olo a. 

B. Odzywka i dalsze zapowiedzi u ieważ io e 

Odz kę po żej sied iu i dalsze zapo iedzi u ie aż ia się. 

C. Stro a wykra zają a usi pasować 

Niedoz olo a zapo iedź usi ć zastąpio a przez pas. Li ta ja, jeśli iezakoń zo a, prze iega 
dalej, a o aj gra ze stro  kra zają ej uszą paso ać do koń a li ta ji. 

D. Możliwość iestosowa ia przepisów B i C 

Może ieć zastoso a ie przepis C oraz ogra i ze ia isto e edług przepisu B, z 
jątkie  gd  LHO kra zają ego zgłosił zapo iedź po kro ze iu, za i  orze zo o 

sprostowanie, wted  przepis  te ie ają zastoso a ia. 

39. )apowiedź po koń owy  pasie 

A. )apowiedzi u ieważ io e 

Wsz stkie zapo iedzi po koń o  pasie u ie aż ia się. 

B. Pas o roń y lu  zapowiedź stro y rozgrywają ej 
Jeżeli LHO kra zają ego zgłasza zapo iedź, za i  orze zo o sprosto a ie al o iedoz olo ą 
zapo iedzią jest pas zgłoszo  przez o roń ę al o jakakol iek zapo iedź prz szłego 
rozgr ają ego lu  dziadka, ie a dalsz h sprosto ań. 

C. I e zapowiedzi o roń ów 

Jeżeli LHO kra zają ego ie zgłosił zapo iedzi po kro zeniu, a wykroczeniem jest odzywka, 

ko tra lu  reko tra zgłoszo a przez o roń ę, to ogą ieć zastoso a ie ogra i ze ia isto e 
edług przepisu B. 
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LAW 37 - ACTION VIOLATING OBLIGATION TO PASS 

A. Offe der’s LHO Calls efore Re tifi atio  

If the inadmissible call was a bid or a double or redouble by a player required by law to pass (but 

not an action contrary to Law 19A1 or Law 19B1) and offende s LHO alls efo e the Di e to  has 
ruled on rectification, that call and all subsequent calls stand. If the offender was required to pass 

for the remainder of the auction he must still pass at subsequent turns. The lead restrictions in 

Law 26B do not apply.   

B. Offe der’s LHO does ot Call efore Re tifi atio  

When A does not apply:  

1. any bid, double or redouble, by a player required by law to pass is cancelled. 

2. a pass is substituted, the auction continues and each member of the offending side must 

pass whenever it is his turn to call. Law 72C may apply. The lead restrictions in Law 26B may 

apply. 

LAW 38 - BID OF MORE THAN SEVEN 

A. No Play Permissible 

No play of a contract of more than seven is ever permissible. 

B. Bid and Subsequent Calls Cancelled 

A bid of more than seven is cancelled together with any subsequent calls. 

C. Offending Side Must Pass 

A pass must be substituted; the auction continues unless completed and each member of the 

offending side must pass whenever it is his turn to call.  

D. Possible Lack of Recourse to Laws 26B and 72C 

La  C a  appl  a d the lead est i tio s i  La  B a  appl , e ept that if the offe de s 
LHO had called subsequent to the infraction and before rectification there is no recourse to these 

Laws. 

LAW 39 - CALL AFTER THE FINAL PASS 

A. Calls Cancelled 

All calls after the final pass of the auction are cancelled. 

B. Pass by Defender or Any Call by Declaring Side 

If offe de s LHO alls efo e e tifi atio , o  if the i f a tio  is a pass  a defe de  o  a  all 
by the future declarer or dummy, then there is no further rectification. 

C. Other Action by Defender 

If offe de s LHO has ot alled su se ue t to the i f a tio  a d the i f a tio  is a id, dou le 
or redouble by a defender, then the lead restrictions in Law 26B may apply. 
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40. Uzgod ie ia part erów 

A. Syste owe uzgod ie ia part erów 

1. (a) Uzgod ie ia part eró  od oś ie do prz jętego  parze s ste u ogą ć ustalo e 
wprost w dyskusji albo przez domniemanie – ikać z prakt ki spól ej gr  lu  iedz  o 
partnerze. 

(b) Każda para a o o iązek uja ie ia prze i iko  s oi h uzgod ień. Orga iza ja 
Nadzorują a określa sposó  ko a ia tego o o iązku. 

2. I for a je przekaz a e part ero i prz  po o  uzgod ień uszą po hodzić z 
zapo iedzi, zagrań oraz aru kó  ieżą ego rozda ia. Każd  gra z a pra o iągać 

ioski z przepiso ej li ta ji oraz, u zględ iają  jątki prze idzia e przez i iejsze 
przepis , z o ejrza h kart. Może o  korz stać z każdej i for a ji określo ej  i iejsz h 
przepisach jako legalna (patrz przepis 73C). 

3. Gra z oże ez uprzedze ia zgłosić do ol ą zapo iedź al o ko ać do ol e zagra ie, o 
ile taka zapo iedź lu  zagra ie ie opiera się a ieuja io h uzgod ie ia h part eró  
(patrz przepis 40C1). 

4. Uzgod io e z a ze ie zapo iedzi lu  zagra ia ie oże zależeć od tego, któr  gra z z par  
zali to ał tę zapo iedź lu  ko ał zagra ie óg te  ie oże ogra i zać st lu gr  
ani o e  kart , dot z  jed ie uzgod ień . 

B. Sz zegól e uzgod ie ia part erów 

1. (a) Ustale ie part eró  prz jęte prost lu  przez do ie a ie jest uzgod ie ie  
part eró . 

(b) Orga iza ja Nadzorują a a pra o uz ać pe e uzgod ie ia part eró  za sz zegól e. 
Sz zegól e uzgod ie ie part eró  jest to uzgod ie ie, którego z a ze ie, zda ie  
Orga iza ji Nadzorują ej, oże ć dla z a z ej li z  gra z  iorą h udział  
za oda h ieo zeki a e i iełat e do zrozu ie ia. 

(c) O ile Orga iza ja Nadzorują a ie posta o i i a zej, każda zapo iedź o sztu z  
z a ze iu sta o i sz zegól e uzgod ie ie part eró . 

2. (a) Orga iza ja Nadzorują a: 

(i) Ma ieogra i zo e pra o poz olić, za ro ić lu  poz olić aru ko o a 
stoso a ie każdego sz zegól ego uzgod ie ia part eró . 

(ii) Może pro adzić o o iązek stoso a ia kart ko e j h z załą z ika i lu  
ez   elu spisa ia uzgod ień part eró  i określić sposó  i h uż ia. 

(iii) Może ustalić pro edurę alerto a ia i/lu  i e sposo  uja ia ia prz jęt h  
parze uzgod ień. 

(iv) Może za ro ić paro  ustalać, że i h uzgod ienia podczas licytacji lub rozgrywki 

z ie iają się po iepra idło oś i popeł io ej przez prze i ikó . 
(v) Może ogra i z ć stoso a ie ps hologi z h zapo iedzi sztu z h. 

(b) O ile Orga iza ja Nadzorują a ie posta o i i a zej, po iędz  rozpo zę ie  okresu 
licyta ji a zakoń ze ie  rozgr ki gra zo i ie ol o korz stać z łas ej kart  
ko e j ej, z jątkie  gra z  stro  rozgr ają ej, którz  ogą ją przeglądać  
trak ie okresu jaś ień. 
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LAW 40 - PARTNERSHIP UNDERSTANDINGS 

A. Players’ Syste i  Agree e ts 

1. (a) Partnership understandings as to the methods adopted by a partnership may be reached 

explicitly in discussion or implicitly through mutual experience or awareness of the 

players. 

(b) Each partnership has a duty to make its partnership understandings available to its 

opponents. The Regulating Authority specifies the manner in which this is done. 

2. Information conveyed to partner through such understandings must arise from the calls, 

plays and conditions of the current deal. Each player is entitled to take into account the 

legal auction and, subject to any exclusions in these laws, the cards he has seen. He is 

entitled to use information specified elsewhere in these laws to be authorized. (See Law 

73C.) 

3. A player may make any call or play without prior announcement provided that such call or 

play is not based on an undisclosed partnership understanding (see Law 40C1). 

4. The agreed meaning of a call or play shall not alter by reference to the member of the 

partnership by whom it is made (this requirement does not restrict style and judgement, 

only method). 

B. Special Partnership Understandings 

1. (a) An agreement between partners, whether explicit or implicit, is a partnership 

understanding. 

(b) In its discretion the Regulating Authority may designate certain partnership 

u de sta di gs as spe ial pa t e ship u de sta di gs . A spe ial pa t e ship 
understanding is one whose meaning, in the opinion of the Regulating Authority, may not 

be readily understood and anticipated by a significant number of players in the 

tournament. 

(c) Unless the Regulating Authority decides otherwise, any call that has an artificial meaning 

constitutes a special partnership understanding. 

2. (a) The Regulating Authority: 

(i) is empowered without restriction to allow, disallow, or allow conditionally, any 

special partnership understanding.  

(ii) may prescribe a System Card, with or without supplementary sheets, for the prior 

listi g of a pa t e ship s u de sta di gs, a d egulate its use. 
(iii) may prescribe alerting procedures and/or other methods of disclosure of a 

pa t e ship s ethods.  
(iv) may disallow prior agreement by a partnership to vary its understandings during the 

auction or play following an irregularity committed by the opponents. 

(v) may restrict the use of psychic artificial calls. 

(b) Unless the Regulating Authority provides otherwise a player may not consult his own 

system card between the commencement of the auction period and the end of play, 

except that players of the declaring side (only) may consult their own system card during 

the Clarification Period. 
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(c) O ile Orga iza ja Nadzorują a ie posta o i i a zej, gra z oże korz stać z kart  
konwencyjnej przeciwnika: 

(i) Przed rozpo zę ie  li ta ji, 
(ii) W trak ie okresu jaś ień, 
(iii) W trak ie li ta ji i rozgr ki, ale t lko  s ojej kolej oś i li to a ia lu  

zagrywania, 

(iv) Po zgod ej z przepise  F proś ie prze i ika,  elu popra ego jaś ie ia 
znaczenia zapowiedzi lub zagrania partnera. 

(d) O ile Orga iza ja Nadzorują a ie posta o i i a zej, pod zas okresu li ta ji a i pod zas 
rozgr ki gra z ie a pra a korz stać z żad h środkó  spo agają h pa ięć, 

przepro adza ie o li zeń lu  te h ikę gr . 

3. (a) Stro a, która po iosła szkodę, po ie aż prze i i  ie uja ili z a ze ia zapo iedzi 
al o zagra ia zgod ie z aga ie  i iejsz h przepisó , a pra o do sprosto a ia 
przez orzeczenie wyniku rozjemczego. 

(b) Powtarzają e się arusze ie o o iązku uja ia ia uzgod ień part eró  oże ć 
ukarane. 

4. Jeżeli stro a po iosła szkodę, po ie aż prze i i  zastoso ali sz zegól e uzgod ie ie 
part eró  iezgod e z regula i e  za odó , ależ  orze  ik rozje z . Stro ie 
naruszają ej te  regula i  oż a ierz ć karę pro edural ą. 

5. (a) W jaś iają  z a ze ie zapo iedzi al o zagra ia part era  odpo iedzi a p ta ie 
prze i ika patrz przepis , gra z a uja ić sz stkie ieo z iste i for a je 

ikają e z uzgod ień lu  z dot h zaso ej spól ej gr , ale ie usi uja iać 
ioskó  opart h a łas ej iedz  i doś iad ze iu  k estia h ogól ie z a h 

r dż sto . 

(b) Jeżeli i for a ja ieuja io a  jaś ie iu jest klu zo a dla oru działa ia przez 
prze i ika i prze i ik po iósł z tego po odu szkodę, sędzia orzeka ik rozje z . 

C. Odstępstwo od syste u i działa ie psy hologi z e 

1. Gra z oże odstąpić od prz jętego uzgod ie ia, pod aru kie  że jego part er ie a 
iększej iż prze i i  ożli oś i rozpoz a ia tego odstępst a ale patrz punkt B2a(v) 

po żej . Po tarzają e się odstępst a t orzą o e do ie a e uzgod ie ia, które stają 
się zęś ią prz jętego  parze s ste u i uszą ć uja ia e prze i iko  zgod ie z 
zasada i udziela ia jaś ień. Jeżeli sędzia uz a, że prze i i  po ieśli szkodę z po odu 

ieuja ie ia do ie a h uzgod ień, ależ  orze  ik rozje z  i oż a ierz ć 
karę pro edural ą. 

2. ) jątkie  pu ktu C  po żej, żade  gra z ie jest zo o iąza  do i for o a ia 
prze i ikó , że odstąpił od s ste u. 
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(c) U less the ‘egulati g Autho it  p o ides othe ise a pla e  a  o sult his oppo e t s 
system card: 

(i) prior to the commencement of the auction, 

(ii) during the Clarification Period, 

(iii) during the auction and during the play but only at his turn to call or play, and 

(iv) follo i g a  oppo e t s e uest fo  a  e pla atio , pu sua t to La   F, fo  the 
pu pose of o e tl  e plai i g the sig ifi a e of his pa t e s all o  pla . 

(d) Unless the Regulating Authority provides otherwise a player is not entitled to any aids to 

his memory, calculation or technique during the auction period and play. 

3. (a) A side that is da aged as a o se ue e of its oppo e ts  failu e to p o ide dis losu e of 
the meaning of a call or play, as these laws require, is entitled to rectification through the 

award of an adjusted score. 

(b) Repeated violations of requirements to disclose partnership understandings may be 

penalized. 

4. Whe  a side is da aged  a  oppo e t s use of a spe ial pa t e ship u de sta di g that 
does not comply with the regulations governing the tournament the score shall be adjusted. 

A side in breach of those regulations may be subject to a procedural penalty. 

5. (a) Whe  e plai i g the sig ifi a e of pa t e s all o  pla  i  epl  to a  oppo e t s 
enquiry (see Law 20) a player shall disclose all special information conveyed to him 

through partnership agreement or partnership experience but he need not disclose 

inferences drawn from his knowledge and experience of matters generally known to 

bridge players. 

(b) The Director adjusts the score if information not given in an explanation is crucial for an 

oppo e t s hoi e of a tio  a d the oppo e t is the e  da aged. 

C. Deviation from System and Psychic Action 

1. A pla e  a  de iate f o  his side s a ou ed u de sta di gs, provided that his partner 

has no more reason than the opponents to be aware of the deviation [but see B2(a)(v) 

above]. Repeated deviations lead to implicit understandings which then form part of the 

pa t e ship s ethods a d ust e dis losed i  a o da ce with the regulations governing 

disclosure of system. If the Director judges there is undisclosed knowledge that has 

damaged the opponents he shall adjust the score and may assess a procedural penalty. 

2. Other than in C1 above, no player is obliged to disclose to the opponents that he has 

deviated from his announced methods. 
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41. Rozpoczę ie rozgrywki 
A. Pierwsze wyjś ie zakrytą kartą 

Gd  po odz e, ko trze al o reko trze zosta ą przepiso o zgłoszo e trz  kolej e pas , 
ó zas o roń a po le ej stro ie prz szłego rozgr ają ego doko uje pier szego jś ia 

zakr tą kartą9. Takie jś ie oż a ofać t lko a pole e ie sędziego  astępst ie 
iepra idło oś i patrz przepis  E oraz , a ted  karta ofa a usi zostać prz łą zo a 

do ręki o roń . 

B. Powtarza ie li yta ji i wyjaś ie ia 

Przed odsło ię ie  kart  pier szego jś ia part er istują ego oraz prz szł  rozgr ają  ale 
ie prz szł  dziadek  oże zażądać po tórze ia li ta ji lu  poprosić o jaś ie ie zapo iedzi 

prze i ikó  patrz przepis  F  i F . Rozgr ają 10 oraz każd  o roń a oże także, gd  
po raz pierwszy przypadnie na niego kolej ość zagr a ia, zażądać po tórze ia li ta ji. Pra o 
to tra i, gd  zagra kartę. O roń  podlegają  przepiso i  oraz rozgr ają  za ho ują pra o 
do stępo a ia o udziele ie jaś ień aż do koń a okresu rozgr ki, ilekroć prz pada a i h11 

kolej ość zagr a ia. 

C. Odsło ię ie pierwszego wyjś ia 

Po okresie jaś ień o roń a odsła ia kartę pier szego jś ia. W t  o e ie ieod ołal ie 
rozpo z a się okres rozgr ki i dziadek kłada s oją rękę ale patrz przepis A – pierwsze 

jś ie odkr tą kartą poza kolej oś ią . Kied  ie oż a już po tórz ć li ta ji patrz pu kt B , 
rozgr ają  i każd  o roń a, ilekroć prz pada a iego11 kolej ość zagr a ia, jest upra io  
do uzyskania informacji, jaki kontrakt jest grany oraz czy, ale nie przez kogo, został sko tro a  
lub zrekontrowany. 

D. Ręka dziadka 

Po odsło ię iu kart  pier szego jś ia dziadek kłada s oją rękę przed so ą a stole. 
Odsło ięte kart  układa kolora i, uporządko a e edług starszeńst a aj łodsza karta 

aj liżej rozgr ają ego   oddziel h rzęda h skiero a h dłuższą osią ku rozgr ają e u. 
Atut  u iesz za po s ojej pra ej stro ie. Rozgr ają  zagr a zaró o s oi i karta i, jak i 
kartami dziadka. 

42. Uprawnienia dziadka 

A. Uprawnienia niezbywalne 

1. Dziadek,  o e oś i sędziego, jest upra io  do udziela ia i for a ji dot zą h faktu 
lub przepisu. 

2. Może li z ć le  zięte i odda e. 

3. )agr a s oje kart  zgod ie z pole e ia i rozgr ają ego i pil uje, a  s oje kart  
dokładać do koloru jeśli dziadek zasugeruje jakieś zagra ie, patrz przepis 45F). 

B. Uprawnienia warunkowe 

Dalsze upra ie ia dziadka podlegają ogra i ze io  określo   przepisie . 

1. Dziadek oże p tać rozgr ają ego ale ie o roń ę , z  ie a kart   kolorze jś ia, 
jeśli ie dodał do koloru. 

                                                           

9 Orga iza ja Nadzorują a ogą ustalić, a  pier sze jś ie doko ać odkr tą kartą. 
10 Rozgr ają  pier szą kartę zagr a z dziadka, h a że zaak epto ał pier sze jś ie poza 
kolej oś ią. 
11 Rozgr ają  oże zada ać p ta ia  s ojej kolej oś i zagr a ia z dziadka i z ręki. 
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LAW 41 - COMMENCEMENT OF PLAY 

A. Face-down Opening Lead 

After a bid, double or redouble has been followed by three passes in rotation, the defender on 

p esu ed de la e s left akes the opening lead face down9. The face-down lead may be 

withdrawn only upon instruction of the Director after an irregularity (see Laws 47E and 54); the 

ithd a  a d ust e etu ed to the defe de s ha d. 

B. Review of Auction and Questions 

Before the opening lead is fa ed, the leade s pa t e  a d the p esu ed de la e  ut ot the 
presumed dummy) each may require a review of the auction, or request explanation of an 

oppo e t s all see La  F  a d F . De la e 10 or either defender may, at his first turn to 

play a card, require a review of the auction; this right expires when he plays a card. The defenders 

(subject to Law 16) and the declarer retain the right to request explanations throughout the play 

period, each at his own11 turn to play. 

C. Opening Lead Faced 

Following this Clarification Period, the opening lead is faced, the play period begins irrevocably, 

a d du s ha d is sp ead ut see La  A fo  a fa ed ope i g lead out of tu . Afte  it is too 
late to have previous calls restated (see B), declarer or either defender, at his own11 turn to play, 

is entitled to be informed as to what the contract is and whether, but not by whom, it was 

doubled or redoubled. 

D. Du y’s Ha d 

After the opening lead is faced, dummy spreads his hand in front of him on the table, face up, 

sorted into suits, the cards in order of rank with lowest ranking cards towards declarer, and in 

sepa ate olu s poi ti g le gth ise to a ds de la e . T u ps a e pla ed to du s ight. 
Declarer plays both his hand and that of dummy. 

LAW 42 - DUMMY’S RIGHTS 

A. Absolute Rights 

1. Du  is e titled to gi e i fo atio , i  the Di e to s p ese e, as to fa t o  la . 

2. He may keep count of tricks won and lost. 

3. He pla s the a ds of the du  as de la e s agent as directed and ensures that dummy 

follows suit (see Law 45F if dummy suggests a play). 

B. Qualified Rights 

Dummy may exercise other rights subject to the limitations stated in Law 43. 

1. Dummy may ask declarer (but not a defender) when he has failed to follow suit to a trick 

whether he has a card of the suit led. 

  

                                                           

9 Regulating Authorities may specify that opening leads be made face up. 
10 De la e s fi st tu  to pla  is f o  du  u less a epti g a  ope i g lead out of tu . 
11 Declarer may enquire at his turn to play from dummy or from his own hand. 
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2. Może starać się zapo ie  popeł ie iu każdej iepra idło oś i. 

3. Może z ró ić u agę a każdą iepra idło ość, ale dopiero po zakoń ze iu rozgr ki. 

43. Ogra i ze ia doty zą e dziadka 

) łą ze ie  pra  określo h  przepisie . 

A. Ograniczenia dziadka 

1. (a) Dziadkowi podczas rozgrywki nie wol o stępo ać z i i jat ą ez a ia sędziego, 
h a że i  gra z ześ iej z ró ił u agę a iepra idło ość. 

(b) Dziadko i ie ol o z ra ać u agi a iepra idło ość pod zas rozgr ki. 

(c) Dziadek ie a pra a rać udziału  rozgr e a i przekaz ać rozgr ającemu 

jakichkolwiek informacji na jej temat. 

2. (a) Dziadko i ie ol o ie iać rąk z rozgr ają . 

(b) Dziadko i ie ol o opusz zać s ojego iejs a  elu prz gląda ia się grze 
rozgr ają ego. 

(c) Dziadko i ie ol o oglądać żad ej kart  ależą ej do ręki któregokol iek o roń . 

3. O roń a ie oże pokaz ać dziadko i s ojej ręki. 

B. Gdy astąpi arusze ie ogra i zeń 

1. Dziadek podlega karze pro edural ej, zgod ie z przepise  , za każde arusze ie 
ogra i zeń ie io h  pu kta h A  lu  A . 

2. Jeżeli dziadek po arusze iu ogra i zeń ie io h  pu k ie A : 

(a) Ostrzeże rozgr ają ego przed jś ie  z ie łaś i ej ręki, to do ol  z o roń ó  
oże rać rękę, z której a astąpić jś ie. 

(b) Jako pier sz  zap ta, z  dołoże ie kart  z ręki rozgr ają ego ie sta o i fałsz ego 
reno su, ó zas rozgr ają  usi je zastąpić dołoże ie  łaś i ej kart , jeśli 
zagra ie ło ieprzepiso e, i a zastoso a ie przepis  jak prz  upra o o io  
fałsz  re o sie. 

3. Jeżeli dziadek po arusze iu ogra i zeń ie io h  pu k ie A  jako pier sz  z ró i 
u agę a kro ze ie o roń , to ie orzeka się sprosto a ia od razu. Rozgr ka 
prze iega dalej, jak  iepra idło ość ie iała iejs a. Po zakoń ze iu rozgr ki, jeśli 
o roń  od ieśli korz ść  iku popeł io ej iepra idło oś i, sędzia orzeka wynik 

rozje z , od ierają  osiąg ięt  z sk. Stro ie rozgr ają ej pozosta ia się ik 

osiąg ięt  prz  stole. 

44. Kolej ość zagrań i prze ieg rozgrywki 
A. Wyjś ie w lewie 

Gra z, któr  hodzi  le ie, oże zagrać do ol ą kartę ze s ojej ręki o ile ie podlega 

ogra i ze io  po popeł ie iu iepra idło oś i przez łas ą stro ę . 

B. Dokłada ie kart w lewie 

Po jś iu pozostali gra ze dokładają po kolei po kar ie, a zagra e  te  sposó  zter  kart  
sta o ią le ę. Sposó  zagr a ia kart oraz układa ia le  określają przepis  odpo ied io  i 
65). 
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2. He may try to prevent any irregularity. 

3. He may draw attention to any irregularity, but only after play of the hand is concluded. 

LAW 43 - DUMMY’S LIMITATIONS 

Except as Law 42 allows: 

A. Limitations on Dummy 

1. (a) Dummy may not initiate a call for the Director during play unless another player has 

drawn attention to an irregularity. 

(b) Dummy may not call attention to an irregularity during play. 

(c) Dummy must not participate in the play, nor may he communicate anything about the 

play to declarer. 

2. (a) Dummy may not exchange hands with declarer. 

(b) Du  a  ot lea e his seat to at h de la e s pla  of the ha d. 

(c) Du  a  ot look at the fa e of a a d i  eithe  defe de s ha d. 

3. A defender may not show dummy his hand. 

B. If Violation Occurs 

1. Dummy is liable to penalty under Law 90 for any violation of the limitations listed in A1 and 

A2. 

2. If dummy, after his violation of the limitations listed in A2: 

(a) warns declarer not to lead from the wrong hand, either defender may choose the hand 

from which declarer shall lead. 

(b) is the fi st to ask de la e  if a pla  f o  de la e s ha d o stitutes a e oke, de la e  
must substitute a correct card if his play was illegal, and the provisions of Law 64 then 

apply as if the revoke had been established. 

3. If dummy after his violation of the limitations listed in A2 is the first to draw attention to a 

defe de s i egula it , the e is o i ediate e tifi atio . Pla  o ti ues as though o 
irregularity had occurred. At the end of play if the defending side has gained through its 

irregularity the Director adjusts only its score, taking away that advantage. The declaring 

side retains the score achieved at the table. 

LAW 44 - SEQUENCE AND PROCEDURE OF PLAY 

A. Lead to a Trick 

The player who leads to a trick may play any card in his hand (unless he is subject to restriction 

after an irregularity committed by his side). 

B. Subsequent Plays to a Trick 

After the lead, each other player in turn plays a card, and the four cards so played constitute a 

trick. (For the method of playing cards and arranging tricks see Laws 45 and 65 respectively.) 
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C. O owiązek dokłada ia do koloru 

)agr ają  kartę  le ie, każd  gra z a o o iązek doda ia do koloru jś ia, o ile jest to 
ożli e. Dopeł ie ie tego o o iązku a pier szeńst o przed sz stki i i i oga i 

niniejsz h przepisó . 

D. Nie oż ość doda ia do koloru 

Nie ają  kart   kolorze jś ia, gra z oże dołoż ć do ol ą kartę o ile ie podlega 
ogra i ze io  po popeł ie iu iepra idło oś i przez łas ą stro ę . 

E. Lewy zawierają e atuty 

Le ę za ierają ą kart   kolorze atuto  ierze gra z, któr  zagrał  iej ajstarsz  atut. 

F. Lewy iezawierają e atutów 

Le ę ieza ierają ą atutó  ierze gra z, któr  zagrał  iej ajstarszą kartę  kolorze jś ia. 

G. Prawo do wyjś ia w kolej y h lewa h 

W jś ie  astęp ej le ie astępuje z ręki,  której zięto le ę poprzed ią. 

45. Karta zagrana 

A. )agra ie karty z włas ej ręki 
Każd  gra z, z jątkie  dziadka, zagr a kartę, odłą zają  ją od s ojej ręki i kładą  odsło iętą12 

przed so ą a stole. 

B. Zagranie karty z dziadka 

Rozgr ają  zagr a kartę z dziadka, az ają  ją, po z  dziadek pod osi tę kartę i kładzie 
a stole. )agr ają  z dziadka, jeśli to ko ie z e, rozgr ają  oże sa  zad spo o ać kartę, 

którą posta o ił zagrać. 

C. Karta uważa a za zagra ą 

1. Kartę o roń  trz a ą przez iego  sposó  u ożli iają  part ero i rozpoz a ie jej 
u aża się za zagra ą  ieżą ej le ie jeśli o roń a już przepiso o zagrał  tej le ie, patrz 
przepis 45E). 

2. Kartę rozgr ają ego u aża się za zagra ą, jeśli jest: 

(a) Odsło ięta, dot kają a lu  pra ie dot kają a stołu, al o 

(b) U iesz zo a  położe iu skazują , że została zagra a. 

3. Karta dziadka jest zagra a, jeśli została roz śl ie dotk ięta przez rozgr ają ego, h a że 
astąpiło to prz  porządko a iu kart al o  elu uz ska ia dostępu do sąsied iej kart . 

4. (a) Karta jest zagra a, jeśli gra z az ał ją lu   i  sposó  określił jako prze idzia ą do 
zagrania (ale patrz przepis 47). 

(b) Rozgr ają  oże popra ić ieza ierzo e określe ie kart  z dziadka, dopóki ie zagra 
astęp ej kart  z ręki lu  ze stołu. ) ia a określe ia kart  oże ć doz olo a po 

przejęz ze iu, ale ie po utra ie ko e tra ji lu  po o  roz aże iu działa ia. Jeżeli 
kolej  prze i ik zagrał przepiso o kartę przed popra ie ie  o łki, oże ofać 
tak zagra ą kartę, prz łą z ć ją do ręki i zastąpić i ą patrz przepis  D i C . 

  

                                                           

12 Pier szego jś ia doko uje się kartą zakr tą, o ile Orga iza ja Nadzorują a ie zale i i a zej. 
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C. Requirement to Follow Suit 

In playing to a trick, each player must follow suit if possible. This obligation takes precedence over 

all other requirements of these Laws. 

D. Inability to Follow Suit 

If unable to follow suit, a player may play any card (unless he is subject to restriction after an 

irregularity committed by his side). 

E. Tricks Containing Trumps 

A trick containing a trump is won by the player who has contributed to it the highest trump. 

F. Tricks Not Containing Trumps 

A trick that does not contain a trump is won by the player who has contributed to it the highest 

card of the suit led. 

G. Lead to Tricks Subsequent to First Trick 

The lead to the next trick is from the hand in which the last trick was won. 

LAW 45 - CARD PLAYED 

A. Play of Card from a Hand 

Each player except dummy plays a card by detaching it from his hand and facing12 it on the table 

immediately before him. 

B. Play of Card from Dummy 

Declarer plays a card from dummy by naming the card, after which dummy picks up the card and 

fa es it o  the ta le. I  pla i g f o  du s ha d de la e  a , if e essa , pi k up the desi ed 
card himself. 

C. Card Deemed to be Played 

1. A defe de s a d held so that it is possi le fo  his pa t e  to see its face is deemed played 

to the current trick (if the defender has already made a legal play to the current trick, see 

Law 45E). 

2. Declarer is deemed to have played a card from his hand if it is: 

(a) held face up, touching or nearly touching the table; or 

(b) maintained in such a position as to indicate that it has been played. 

3. A card in the dummy is played if it has been deliberately touched by declarer except for the 

pu pose eithe  of a a gi g du s a ds, o  of ea hi g a a d a o e o  elo  the a d 
or cards touched. 

4. (a) A card is played if a player names or otherwise designates it as the card he proposes to 

play (but see Law 47). 

(b) Declarer may correct an unintended designation of a card from dummy until he next 

plays a card from either his own hand or from dummy. A change of designation may be 

allowed after a slip of the tongue, but not after a loss of concentration or a 

reconsideration of action.  If an opponent has, in turn, played a card that was legal before 

the change in designation, that opponent may withdraw the card so played, return it to 

his hand, and substitute another (see Laws 47D and 16C1). 

                                                           

12 The opening lead is first made face down unless the Regulating Authority directs otherwise. 



Międz arodo e Pra o Br dżo e , ersja polsko-angielska 72 | Strona 

5. Może zaist ieć o o iązek zagra ia or al ej lu  podrzęd ej kart  prz g ożdżo ej patrz 
przepis 50). 

D. Dziadek dyspo uje ie azwa ą kartę 

1. Jeżeli dziadek u ieś ił  położe iu skazują  a zagra ie kartę, której ie skaz ał 
rozgr ają , a a fakt te  z ró o o u agę, za i  gra ze o u stro  zagrali  astęp ej 
le ie, to ie łaś i a karta usi zostać ofa a. Wó zas o roń a oże ofać i 
prz łą z ć do ręki kartę dołożo ą przez sie ie po tej po ł e, a przed z ró e ie  a ią 
u agi. Jeżeli RHO rozgr ają ego z ie i s oje zagra ie, to rozgr ają  oże ofać 
kartę zagra ą  tej le ie patrz przepis C . 

2. Gd  jest za póź o a z ia ę łęd ie dołożo ej kart  z dziadka patrz żej , rozgr ka 
to z  się dalej or al ie ez z ia  kart zagra h  tej lu  którejkol iek póź iejszej 
le ie. Jeżeli łęd ie dołożo a karta ła pier szą kartą  le ie, za ie ha ie dołoże ia do 
koloru do tej kart  oże sta o ić fałsz  re o s patrz przepis  A, B  i C . Jeżeli 

łęd ie dołożo a karta została dołożo a  le ie ędą ej  toku i  te  sposó  dziadek 
popeł ił fałsz  re o s, patrz przepis  B  i C. 

E. Piąta karta zagra a w lewie 

1. Piąta karta dołożo a  le ie przez o roń ę staje się kartą prz g ożdżo ą i podlega 
przepiso i , h a że sędzia uz a ją za jś ie  astęp ej le ie, ó zas stosuje się 
przepis 53 albo 56. 

2. Gd  rozgr ają  dokłada  le ie piątą kartę z ręki łas ej lu  dziadka, to prz łą za się ją 
do tej ręki ez dalsz h sprosto ań, h a że sędzia uz a to zagra ie za jś ie w 

astęp ej le ie, ó zas stosuje się przepis . 

F. Dziadek wskazuje kartę 

Po łoże iu ręki dziadko i ie ol o ez pole e ia rozgr ają ego skaz ać a i dot kać 
żad ej ze s oi h kart h a że astąpi to prz  i h porządko a iu . Jeżeli dziadek arusz  ten 

zakaz, to po i o się iez ło z ie prz ołać sędziego i poi for o ać go o zdarze iu. 
Rozgr ka prze iega dalej. Po zakoń ze iu rozgr ki ależ  orze  ik rozje z , jeśli sędzia 
uz a, że dziadek zasugero ał rozgr ają e u zagra ie,  iku którego o roń  po ieśli 
szkodę. 

G. Zakrycie lewy 

Żade  gra z ie po i ie  zakr ać s ojej kart , dopóki sz s  zterej gra ze ie zagrają  
danej lewie. 

46. Niepeł e lu  iepopraw e określe ie karty dziadka 

A. Właś iwa for a określe ia karty dziadka 

Rozgr ają , az ają  kartę, którą posta o ił zagrać z dziadka, po i ie  raź ie ie ić 
zaró o sokość, jak i kolor tej kart . 

B. Niepeł e lu  iepopraw e określe ie 

W prz padku iepeł ego lu  iepopra ego określe ia kart  o o iązują astępują e 
ogra i ze ia h a że i  za iar rozgr ają ego jest ezspor : 

1. (a) Jeżeli rozgr ają , zagr ają  z dziadka, ó i „ sokie” lu  uż a podo ego 
określe ia, to uz aje się, że az ał ajstarszą kartę  kolorze jś ia. 

(b) Jeżeli rozgr ają  pole a, a  dziadek ziął le ę, to uz aje się, że az ał aj łodszą 
kartę, o której iado o, że eź ie tę le ę. 

  



Międz a odo e P a o B dżo e , e sja polsko-angielska 73 | Page 

5. A penalty card, major or minor, may have to be played (see Law 50). 

D. Dummy Picks up a Non-designated Card 

1. If dummy places in the played position a card that declarer did not name, the card must be 

withdrawn if attention is drawn to it before each side has played to the next trick, and a 

defender may withdraw and return to his hand a card played after the error but before 

attention was drawn to it; if declare s ‘HO ha ges his pla , de la e  a  ithd a  a a d 
he had subsequently played to that trick. (See Law 16C.) 

2. Whe  it is too late to ha ge du s o gl  pla ed a d see a o e , the pla  o ti ues 
normally without alteration of the cards played to this or any subsequent trick. If the 

wrongly placed card was the first card of the trick, then the failure to follow suit to that card 

may now constitute a revoke (see Laws 64A, 64B7 and 64C). If the wrongly placed card was 

contributed to a trick already in progress and dummy thereby has revoked, see Laws 64B3 

and 64C. 

E. Fifth Card Played to Trick 

1. A fifth card contributed to a trick by a defender becomes a penalty card, subject to Law 50, 

unless the Director deems that it was led, in which case Law 53 or 56 applies. 

2. When declarer contributes a fifth card to a trick from his own hand or dummy, it is returned 

to the hand without further rectification unless the Director deems that it was led, in which 

case Law 55 applies. 

F. Dummy Indicates Card 

Afte  du s ha d is faced, dummy may not touch or indicate any card (except for purpose of 

arrangement) without instruction from declarer. If he does so the Director should be summoned 

forthwith and informed of the action. Play continues. At the end of the play the Director shall 

award an adjusted score if he considers dummy suggested a play to declarer and the defenders 

were damaged by the play suggested. 

G. Turning the Trick 

No player should turn his card face down until all four players have played to the trick. 

LAW 46 – INCOMPLETE OR INVALID DESIGNATION OF A CARD FROM DUMMY 

A. Proper For  for Desig ati g Du y’s Card 

When calling for a card to be played from dummy declarer should clearly state both the suit and 

the rank of the desired card. 

B. Incomplete or Invalid Designation 

In the case of an incomplete or invalid designation, the following restrictions apply (except when 

de la e s diffe e t i te tio  is i o t o e ti le : 

1. (a) If de la e  i  pla i g f o  du  alls high , o  o ds of like ea i g, he is dee ed to 
have called the highest card of the suit led.  

(b) If he di e ts du  to i  the t i k, he is dee ed to ha e alled the lo est a d that it 
is known will win the trick. 
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(c) Jeżeli ó i „ iskie” lu  uż a podo ego określe ia, to uz aje się, że az ał 
aj łodszą kartę  kolorze jś ia. 

2. Jeżeli rozgr ają  ie ia t lko kolor kart , to uz aje się, że az ał aj łodszą kartę  
tym kolorze. 

3. Jeżeli rozgr ają  ie ia t lko sokość kart  

(a) W hodzą   kolej ej le ie, uz aje się, że ko t uuje kolor, którego kartą ziął le ę 
poprzed ią, o ile  dziadku z ajduje się  t  kolorze karta o ie io ej sokoś i. 

(b) W każd  i  prz padku rozgr ają  usi zagrać z dziadka kartę o ie io ej 
sokoś i, jeśli oże to przepiso o zro ić. Jeżeli  dziadku z ajduje się ię ej iż jed a 

taka karta, usi określić, którą iał a śli. 

4. Jeżeli rozgr ają  określa kartę, której ie a  dziadku, to takie określe ie jest 
iepopra e, a rozgr ają  oże przepiso o zagrać do ol ą kartę. 

5. Jeżeli rozgr ają  pole a zagra ie kart , ie ie iają  jej sokoś i a i koloru a 
prz kład ó ią  „ okol iek” lu  uż ają  podo ego określe ia , to do ol  z o roń ó  

oże rać kartę tego zagra ia. 

47. Wycofanie karty zagranej 

A. Wykonanie sprostowania 

)agra a karta oże zostać ofa a  elu ko a ia sprosto a ia iepra idło oś i ale 
ofa a karta o roń  oże stać się kartą prz g ożdżo ą, patrz przepis . 

B. Poprawienie zagrania nieprzepisowego 

Karta zagra a oże zostać ofa a  elu popra ie ia zagra ia ieprzepiso ego  
od iesie iu do o roń ó , opró z posta o ień i iejszego przepisu, patrz przepis  – karta 

prz g ożdżo a . W przypadku zagrania jednoczesnego, patrz przepis 58. 

C. ) ia a ieza ierzo ego określe ia 

Karta zagra a oże zostać ofa a i prz łą zo a do ręki ez dalsz h sprosto ań po 
dopuszczonej przez przepis 45C4b zmianie wskazania karty. 

D. Po zmianie zagrania przeciwnika 

Po z ia ie zagra ia doko a ej przez prze i ika oż a ofać ez dalsz h sprosto ań 
zagra ą kartę i prz łą z ć do ręki  elu zastąpie ia jej i ą. Mogą ieć zastoso a ie przepis  
16C i 62C2). 

E. ) ia a zagra ia spowodowa ego łęd ą i for a ją 

1. W jś ie poza kolej oś ią lu  zagra ie kart  ofuje się ez dalsz h sprosto ań, jeśli 
gra z został łęd ie poi for o a  przez prze i ika, że a iego prz pada kolej ość 

jś ia lu  zagra ia patrz przepis C . W t h okoli z oś ia h LHO ie ol o 
zaakceptować tego jś ia lu  zagra ia i przepis A  ie a zastoso a ia. 

2. (a) Gra z oże ez dalsz h sprosto ań ofać kartę, którą zagrał po otrz a iu łęd ego 
jaś ie ia zapo iedzi lu  zagra ia prze i ika, a przed jego popra ie ie , jed ie 

ted , gd  ie została jesz ze zagra a żad a kolej a karta patrz przepis C . Nie ol o 
ofać pier szego jś ia po odsło ię iu jakiejkol iek kart  dziadka. 

(b) Jeżeli jest za póź o  popra ić zagra ie edług pu ktu a , sędzia oże orze  ik 
rozjemczy. 
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(c) If he alls lo , o  o ds of like ea i g, he is dee ed to ha e alled the lo est a d of 
the suit led. 

2. If declarer designates a suit but not a rank he is deemed to have called the lowest card of 

the suit indicated. 

3. If declarer designates a rank but not a suit: 

(a) In leading, declarer is deemed to have continued the suit with which dummy won the 

preceding trick provided there is a card of the designated rank in that suit. 

(b) In all other cases declarer must play a card from dummy of the designated rank if he can 

legally do so; but if there are two or more such cards that can be legally played declarer 

must designate which is intended. 

4. If declarer calls for a card that is not in dummy the call is invalid and declarer may designate 

any legal card. 

5. If de la e  i di ates a pla  ithout desig ati g eithe  a suit o  a a k as  sa i g pla  
a thi g  o  o ds of like meaning) either defender may designate the play from dummy. 

LAW 47 - RETRACTION OF CARD PLAYED 

A. In Course of Rectification 

A card once played may be withdrawn when required by rectification following an irregularity 

ut a defe de s ithd a  a d a  e ome a penalty card, see Law 49). 

B. To Correct an Illegal Play 

A played card may be withdrawn to correct an illegal play (for defenders, except as this Law 

provides, see Law 49 - penalty card). For simultaneous play see Law 58. 

C. To Change an Unintended Designation 

A played card may be withdrawn and returned to the hand without further rectification after a 

change of designation permitted by Law 45C4(b). 

D. Followi g Oppo e t’s Cha ge of Play 

Afte  a  oppo e t s ha ge of pla  a pla ed a d a  e ithd a  a d eturned to the hand 

without further rectification and another card may be substituted. (Laws 16C and 62C2 may 

apply.) 

E. Change of Play Based on Misinformation 

1. A lead out of turn (or play of a card) is retracted without further rectification if the player 

was mistakenly informed by an opponent that it was his turn to lead or play (see Law 16C). 

A lead or play may not be accepted by his LHO in these circumstances and Law 63A1 does 

not apply. 

2. (a) A player may retract the card he has played because of a mistaken explanation of an 

oppo e t s all o  pla  a d efo e a o e ted e pla atio , ithout fu the  e tifi atio , 
but only if no card was subsequently played (see Law 16C). An opening lead may not be 

retracted after dummy has faced any card. 

(b) When it is too late to correct a play under (a) the Director may award an adjusted score. 
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F. Inne wycofania 

1. Karta oże zostać ofa a edług posta o ień przepisu B. 

2. ) jątkie  prz padkó  określo h  i iejsz  przepisie kart  raz zagra ej ie ol o 
ofać. 

48. Odsło ię ie kart rozgrywają ego 

A. Rozgrywają y odsła ia kartę 

Odsło ię ie kart  przez rozgr ają ego ie podlega sprosto a iu ale patrz przepis C  i żad a 
karta, a i jego, a i dziadka, ie staje się igd  kartą prz g ożdżo ą. Rozgr ają  ie usi zagrać 
kart , którą upuś ił prz padko o. 

B. Rozgrywają y pokazuje karty 

1. Gd  rozgr ają  odkr a s oje kart  po pier sz  jś iu poza kolej oś ią, stosuje się 
przepis 54. 

2. Gd  rozgr ają  pokazuje s oje kart   któr kol iek i  o e ie iż 
ezpośred io po pier sz  jś iu poza kolej oś ią, oże to ć uz a e za deklara ję 

al o zrze ze ie się le  o ile i  za iar ie jest o z ist  i stosuje się ted  przepis . 

49. Odsło ię ie kart o roń y 

W łą zają  or al  prze ieg gr  lu  zastoso a ie przepisu patrz a prz kład przepis E , 
ilekroć odsło ięta karta o roń  z ajdzie się  położe iu,  któr  part er oże ją rozpoz ać, 
z  też o roń a az ie kartę  s ojej rę e, to każda taka karta staje się kartą prz g ożdżo ą 
patrz przepis . Jeżeli jed ak o roń a złoż ł oś iad ze ie dot zą e iesko pleto a ej le , 

stosuje się przepis , a gd  jego part er sprze i ia się zrze ze iu, patrz przepis B . 

50. Dyspo owa ie kartą przygwożdżo ą 

Karta przed ześ ie odsło ięta przez o roń ę le z ie karta jś ia, patrz przepis A  staje się 
kartą prz g ożdżo ą, h a że sędzia orzek ie i a zej patrz przepis  i oże ieć 
zastosowanie przepis 72C). 

A. Karta przygwożdżo a pozostaje odsło ięta 

Karta prz g ożdżo a usi leżeć odsło ięta a stole tuż przed gra ze , do którego ależ , dopóki 
nie zostanie wybrane sprostowanie. 

B. Nor al a karta przygwożdżo a i podrzęd a karta przygwożdżo a 

Pojed za lotka odsło ięta ieu śl ie a prz kład  iku zagra ia  le ie d ó h kart 
jed o ześ ie al o prz padko ego upusz ze ia kart  staje się podrzęd ą kartą prz g ożdżo ą. 
Każd  ho or lu  jakakol iek karta odsło ięta skutek elo ego zagra ia a prz kład jś ia 
poza kolej oś ią lu  popeł ie ia, a astęp ie popra ie ia fałsz ego re o su  staje się 

or al ą kartą prz g ożdżo ą. Jeżeli da  o roń a a ię ej iż jed ą kartę prz g ożdżo ą, 
to każda z i h staje się or al ą kartą prz g ożdżo ą. 

C. Dyspo owa ie podrzęd ą kartą przygwożdżo ą 

Jeżeli o roń a a podrzęd ą kartę prz g ożdżo ą, to ie ol o u zagrać i ej lotki  t  
sa  kolorze, dopóki ie zagra kart  prz g ożdżo ej, ale oże zagrać za iast iej ho or. 
Part er o roń  ie jest arażo  a ogra i ze ia isto e, ale patrz pu kt E po iżej. 
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F. Other Retraction 

1. A card may be withdrawn as Law 53B provides. 

2. Except as this Law specifies, a card once played may not be withdrawn. 

LAW 48 - EXPOSURE OF DECLARER’S CARDS 

A. Declarer Exposes a Card 

Declarer is not subject to restriction for exposing a card (but see Law 45C2), and no card of 

de la e s o  du s ha d e e  e o es a pe alt  a d. De la e  is ot e ui ed to pla  a  
card dropped accidentally. 

B. Declarer Faces Cards 

1. When declarer faces his cards after an opening lead out of turn, Law 54 applies. 

2. When declarer faces his cards at any time other than immediately after an opening lead out 

of turn, he may be deemed to have made a claim or concession of tricks (unless he 

demonstrably did not intend to claim), and Law 68 then applies. 

LAW 49 - EXPOSURE OF A DEFENDER’S CARDS 

Except in the normal course of play or application of law (see for example Law 47E), when a 

defe de s a d is i  a positio  i  hi h his pa t e  ould possi l  see its face, or when a defender 

names a card as being in his hand, each such card becomes a penalty card (Law 50); but see Law 

68 when a defender has made a statement concerning an uncompleted trick currently in 

progress, and see Law 68B2 when partner objects to a defe de s o essio . 

LAW 50 - DISPOSITION OF PENALTY CARD 

A card prematurely exposed (but not led, see Law 57) by a defender is a penalty card unless the 

Director designates otherwise (see Law 49 and Law 72C may apply). 

A. Penalty Card Remains Exposed 

A penalty card must be left face up on the table immediately before the player to whom it 

belongs, until a rectification has been selected. 

B. Major or Minor Penalty Card 

A single card below the rank of an honour exposed unintentionally (as in playing two cards to a 

trick, or in dropping a card accidentally) becomes a minor penalty card. Any card of honour rank, 

or any card exposed through deliberate play (for example in leading out of turn, or in revoking 

and then correcting), becomes a major penalty card; when one defender has two or more penalty 

cards, all such cards become major penalty cards. 

C. Disposition of Minor Penalty Card 

When a defender has a minor penalty card, he may not play any other card of the same suit below 

the rank of an honour until he has first played the penalty card, but he is entitled to play an 

ho ou  a d i stead. Offe de s pa t e  is ot su je t to lead est i tio , ut see E follo i g. 
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D. Dyspo owa ie or al ą kartą przygwożdżo ą 

Dopóki o roń a a or al ą kartę prz g ożdżo ą, zaró o o , jak i jego part er, ogą ć 
araże i a ogra i ze ia, kra zają  – ilekroć prz pada a iego kolej ość zagr a ia, a jego 

partner – ilekroć prz pada a iego kolej ość jś ia. 

1. (a) ) jątkie  prz padku opisa ego  pu k ie  po iżej or al a karta prz g ożdżo a 
usi zostać zagra a prz  pier szej przepiso ej sposo oś i jś ia, doda ia do koloru, 

zrzutki lu  prze itki. Jeżeli o roń a a d ie lu  ię ej kart prz g ożdżo h, które 
ogą zostać pra idło o zagra e, rozgr ają  określa, którą z i h a zagrać. 

(b) O o iązek doda ia do koloru oraz ogra i ze ia oru jś ia lu  dołoże ia ają 
pier szeńst o przed ogie  zagra ia or al ej kart  prz g ożdżo ej, ale karta 
prz g ożdżo a usi pozostać adal odsło ięta a stole i zostać zagra a prz  astęp ej 
przepiso ej sposo oś i. 

2. Gd  kolej ość jś ia prz pada a o roń ę, którego part er a or al ą kartę 
prz g ożdżo ą, to ie ol o u doko ać jś ia, dopóki rozgr ają  ie oś iad z , 
jakiego doko ał oru spośród po iższ h ożli oś i jeśli te  o roń a jdzie ześ iej 
jakąś kartą, to podlega sprosto a iu edług przepisu . Rozgr ają  oże: 

(a) Nakazać13 al o zakazać13 o roń  jś ia  kolor kart  prz g ożdżo ej gd  part er a 
d ie lu  ię ej kart prz g ożdżo h, patrz przepis . W drugi  prz padku zakaz 
o o iązuje dopóki te  o roń a utrz uje się prz  jś iu. Gd  rozgr ają  ierze 
którąś z t h ożli oś i, ó zas karta przestaje ć kartą prz g ożdżo ą i zostaje 
podjęta. 

(b) Nie egzek o ać akazu a i zakazu jś ia, ó zas o roń a oże jść do ol ą kartą, 
a karta partnera pozostaje a stole jako prz g ożdżo a14. Jeżeli rozgr ają  ierze tę 

ożli ość, posta o ie ia przepisu D adal o o iązują, dopóki karta pozostaje 
prz g ożdżo a. 

E. I for a je z karty przygwożdżo ej 
1. I for a je po hodzą e z kart  prz g ożdżo ej i z o o iązku jej zagra ia są legal e dla 

sz stki h gra z , dopóki karta prz g ożdżo a pozostaje a stole. 

2. I for a je po hodzą e z kart  prz g ożdżo ej, która została podjęta jak opisa o  
przepisie D a , jest ielegal a dla part era gra za, którego karta ła prz g ożdżo a 
patrz przepis C , ale legal a dla rozgr ają ego. 

3. Gd  karta prz g ożdżo a została zagra a, i for a je po hodzą e z okoli z oś i jej 
prz g ożdże ia są ielegal e dla part era gra za, któr  a tę kartę. W prz padku kart  
prz g ożdżo ej, która ie została jesz ze zagra a, patrz pu kt E  po żej . 

4. Po zastoso a ia pu ktu E  ależ  orze  ik rozje z , jeśli sędzia po zakoń ze iu 
rozgr ki uz a, że ez po o  uz ska ej poprzez odkr ie kart  ik rozda ia ógł  ć 
i  i  ko sek e ji stro a ie kra zają a po iosła szkodę patrz przepis B . 
Przyznają  ik rozje z , sędzia po i ie  dąż ć do prz ró e ia iku rozda ia 

aj liższego pra dopodo e u iko i, któr  został  uz ska  ez pł u kart 
prz g ożdżo h. 

                                                           

13 Jeżeli gra z ie oże doko ać takiego jś ia, patrz przepis . 
14 Jeżeli part er o roń  posiadają ego kartę prz g ożdżo ą utrz uje się prz  jś iu, a karta 
prz g ożdżo a ie została jesz ze zagra a, sz stkie ogi i posta o ie ia przepisu D  o o iązują 
nadal  astęp ej le ie. 
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D. Disposition of Major Penalty Card 

When a defender has a major penalty card, both the offender and his partner may be subject to 

restriction, the offender whenever he is to play, the partner whenever he is to lead. 

1. (a) Except as provided in (b) below, a major penalty card must be played at the first legal 

opportunity, whether in leading, following suit, discarding or trumping. If a defender has 

two or more penalty cards that can legally be played, declarer designates which is to be 

played.  

(b) The obligation to follow suit, or to comply with a lead or play restriction, takes 

precedence over the obligation to play a major penalty card, but the penalty card must 

still be left face up on the table and played at the next legal opportunity. 

2. When a defender has the lead while his partner has a major penalty card, he may not lead 

until declarer has stated which of the options below is selected (if the defender leads 

prematurely, he is subject to rectification under Law 49). Declarer may choose: 

(a) to require13 the defender to lead the suit of the penalty card, or to prohibit13 him from 

leading that suit for as long as he retains the lead (for two or more penalty cards, see Law 

51); if declarer exercises either of these options, the card is no longer a penalty card and 

is picked up. 

(b) not to require or prohibit a lead, in which case the defender may lead any card and the 

penalty card remains on the table as a penalty card14. If this option is selected Law 50D 

continues to apply for as long as the penalty card remains. 

E. Information from a Penalty Card  

1. Information derived from a penalty card and the requirements for playing that penalty card 

are authorized for all players for as long as the penalty card remains on the table. 

2. Information derived from a penalty card that has been returned to hand [as per Law 

50D2(a)] is unauthorized for the partner of the player who had the penalty card (see Law 

16C), but authorized for declarer.   

3. Once a penalty card has been played, information derived from the circumstances under 

which it was created is unauthorized for the partner of the player who had the card. (For a 

penalty card which has not yet been played, see E1 above.) 

4. If following the application of E1 the Director judges at the end of play that without the 

assistance gained through the exposed card the outcome of the board could well have been 

different, and in consequence the non-offending side is damaged (see Law 12B1), he shall 

award an adjusted score. In his adjustment he should seek to recover as nearly as possible 

the probable outcome of the board without the effect of the penalty card(s). 

  

                                                           

13 If the player is unable to lead as required see Law 59. 
14 If the partner of the defender with the penalty card retains the lead, and the penalty card has not yet 

been played, then all the requirements and options of Law 50D2 apply again at the following trick. 
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51. Dwie lu  wię ej kart przygwożdżo y h 

A. )agra ie gra za wykra zają ego 

Jeżeli o roń a, a którego prz pada kolej ość zagr a ia, a d ie lu  ię ej kart 
prz g ożdżo h, które oże przepiso o zagrać, ó zas rozgr ają  skazuje, która z i h 

a zostać zagra a. 

B. Wyjś ie part era gra za wykra zają ego 

1. (a) Gd  o roń a a d ie lu  ię ej kart prz g ożdżo h  jed  kolorze i rozgr ają  
nakazuje15 part ero i o roń  jś ie  te  kolor, ó zas sz stkie kart  tego koloru 
przestają ć karta i prz g ożdżo i i zostają podjęte, a o roń a oże zagrać  le ie 
do ol ą przepiso ą kartę. 

(b) Gd  o roń a a d ie lu  ię ej kart prz g ożdżo h  jed  kolorze i rozgr ają  
zakazuje15 part ero i o roń  jś ia  te  kolor, o roń a podej uje sz stkie kart  
prz g ożdżo e tego koloru i oże zagrać  le ie do ol ą przepiso ą kartę. )akaz 
o o iązuje, dopóki gra z utrz uje się prz  jś iu. 

2. (a) Gd  o roń a a kart  prz g ożdżo e  ię ej iż jed  kolorze patrz przepis D a , 
a kolej ość jś ia prz pada a jego part era, rozgr ają  oże akazać15 partnerowi 

jś ie  do ol  spośród koloró ,  któr h o roń a a kart  prz g ożdżo e ale 
stosuje się pu kt B a po żej . 

(b) Gd  o roń a a kart  prz g ożdżo e  ię ej iż jed  kolorze, a kolej ość jś ia 
prz pada a jego part era, rozgr ają  oże zakazać15 part ero i o roń  jś ia  
jede  lu  ię ej z t h koloró . O roń a podej uje ted  sz stkie kart  
prz g ożdżo e  kolorze lu   kolora h o jęt h zakaze  rozgr ają ego i oże zagrać 

 le ie do ol ą przepiso ą kartę. )akaz taki o o iązuje, dopóki gra z utrz uje się 
prz  jś iu. 

(c) Gd  o roń a a kart  prz g ożdżo e  ię ej iż jed  kolorze, a kolej ość jś ia 
prz pada a jego part era, rozgr ają  oże rać ieegzek o a ie akazu a i 
zakazu jś ia. W taki  prz padku part er o roń  oże jść do ol ą kartą, a kart  
o roń  pozostają a stole jako prz g ożdżo e16. Jeżeli ta ożli ość jest ra a, 
posta o ie ia przepisó   i  adal o o iązują, dopóki kart  pozostają 
prz g ożdżo e. 

52. Niedopeł ie ie o owiązku zagra ia karty przygwożdżo ej 
A. O roń a ie dopeł ia o owiązku zagra ia karty przygwożdżo ej 

Jeżeli o roń a ie dopeł i o o iązku zagra ia kart  prz g ożdżo ej zgod ie z posta o ie ie  
przepisu  lu  , ie ol o u sa o ol ie ofać żad ej i ej zagra ej kart . 

B. O roń a zagrywa i ą kartę 

1. (a) Jeżeli o roń a doko uje jś ia lu  zagra ia i ej kart , gd  przepis zo o iąz ał go do 
zagra ia kart  prz g ożdżo ej, rozgr ają  oże zaak epto ać takie jś ie lu  
zagranie. 

(b) Rozgr ają  usi zaak epto ać takie jś ie lu  zagra ie, jeśli zagrał po i  kartę z 
ręki s ojej lu  dziadka. 

                                                           

15 Jeżeli gra z ie oże doko ać takiego jś ia, patrz przepis . 
16 Jeżeli part er o roń  posiadają ego kart  prz g ożdżo e utrz uje się prz  jś iu, sz stkie 

ogi i posta o ie ia przepisu B  o o iązują adal  astęp ej le ie. 
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LAW 51 - TWO OR MORE PENALTY CARDS 

A. Offender to Play 

If it is a defe de s tu  to pla  a d that defe de  has t o o  o e pe alt  a ds that a  legall  
be played, declarer designates which is to be played at that turn. 

B. Offe der’s Part er to Lead 

1. (a) When a defender has two or more penalty cards in one suit, and declarer requires13 the 

defe de s pa t e  to lead that suit, the a ds of that suit a e o lo ge  pe alt  a ds a d 
are picked up; the defender may make any legal play to the trick. 

(b) When a defender has two or more penalty cards in one suit, and declarer prohibits13 the 

defe de s pa t e  f o  leadi g that suit, the defe de  pi ks up e e  pe alt  a d i  
that suit and may make any legal play to the trick. The prohibition continues until the 

player loses the lead. 

2. (a) When a defender has penalty cards in more than one suit [see Law 50D2(a)] and his 

partner is to lead, declarer may require15 the defe de s pa t e  to lead a specified suit in 

which the defender has a penalty card [but B1(a) preceding then applies].        

(b) When a defender has penalty cards in more than one suit and his partner is to lead, 

declarer may prohibit15 the defe de s pa t e  f o  leadi g o e o  o e of su h suits; 
the defender then picks up every penalty card in every suit prohibited by declarer and 

makes any legal play to the trick. The prohibition continues until the player loses the lead. 

(c) When a defender has penalty cards in more than one suit and his partner is to lead, 

de la e  a  ele t ot to e ui e o  p ohi it a lead, i  hi h ase the defe de s pa t e  
may lead any card and the penalty cards remain on the table as penalty cards16. If this 

option is selected Laws 50 and 51 continue to apply for as long as the penalty cards 

remain. 

LAW 52 - FAILURE TO LEAD OR PLAY A PENALTY CARD 

A. Defender Fails to Play Penalty Card 

When a defender fails to lead or play a penalty card as required by Law 50 or Law 51, he may not, 

on his own initiative, withdraw any other card he has played. 

B. Defender Plays Another Card 

1. (a) If a defender has led or played another card when required by law to play a penalty card, 

declarer may accept such lead or play.  

(b) Declarer must accept such lead or play if he has thereafter played from his own hand or 

dummy. 

  

                                                           

15 If the player is unable to lead as required see Law 59. 
16 If the partner of the defender with the penalty cards retains the lead, then all the requirements and 

options of Law 51B2 apply again at the following trick. 
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(c) Jeżeli zagra a karta została zaak epto a a  śl pu ktu a  lu  , to każda iezagra a 
karta prz g ożdżo a pozostaje kartą prz g ożdżo ą. 

2. Jeżeli rozgr ają  ie zaak epto ał takiego jś ia lu  zagra ia, o roń a usi zastąpić 
s oje ieprzepiso e zagra ie lu  jś ie zagra ie  kart  prz g ożdżo ej. Każda karta 
o roń  zagra a pod zas popeł ie ia tej iepra idło oś i staje się or al ą kartą 
prz g ożdżo ą. 

53. Ak epta ja wyjś ia poza kolej oś ią 

A. Wyjś ie poza kolej oś ią uz a e za wyjś ie prawidłowe 

Każde jś ie poza kolej oś ią doko a e odsło iętą kartą  le ie ześ iejszej iż trz asta17 

oże ć uz a e za pra idło e ale patrz przepis E . Staje się o o taki , gd ,  zależ oś i 
od prz padku, rozgr ają  lu  któr ś z o roń ó  zaak eptuje je przez odpo ied ie 
oś iad ze ie al o gd  gra z astęp   kolej oś i dołoż  s oją kartę do iepra idło ego 

jś ia ale patrz pu kt B . Jeżeli ie a takiej ak epta ji lu  zagra ia, sędzia akazuje ko a ie 
jś ia z łaś i ej ręki i patrz przepis B . 

B. Właś iwe wyjś ie doko a e po wyjś iu ieprzepisowy  

)god ie z przepise  A, po jś iu poza kolej oś ią doko a  przez prze i ika, gra z, a 
którego prz padała łaś i a kolej ość jś ia, oże  tej sa ej le ie jść pra idło o s oją 
kartą i ie jest prz  t  arażo  a uz a ie jej za dołoże ie do ieprzepiso ego jś ia. 
Wó zas pra o o e staje się łaś i e jś ie, a sz stkie kart  łęd ie zagra e  tej le ie 

ogą zostać ofa e, ale stosuje się przepis C. 

C. Niewłaś iwy o roń a dokłada kartę do ieprzepisowego wyjś ia rozgrywają ego 

Gd  rozgr ają  jdzie poza kolej oś ią z ręki łas ej lu  z dziadka, a o roń a po pra ej od 
ie łaś i ego jś ia dołoż  kartę ale patrz pu kt B , ó zas iepra idło e jś ie staje się 

pra o o e i stosuje się przepis . 

54. Pierwsze wyjś ie odkrytą kartą poza kolej oś ią 

Gd  astąpi pier sze jś ie poza kolej oś ią odkr tą kartą, a part er kra zają ego hodzi 
zakr tą kartą, sędzia akazuje ofa ie tej ostat iej kart . Ró ież: 

A. Rozgrywają y wykłada swoją rękę 

Po pier sz  jś iu poza kolej oś ią odkr tą kartą rozgr ają  oże łoż ć s oją rękę, 
ted  sa  staje się dziadkie . Jeżeli rozgr ają  za zął kładać s oją rękę, odsła iają  prz  

t  jed ą lu  ię ej kart, usi łoż ć ałą rękę. Dziadek staje się rozgr ają . 

B. Rozgrywają y ak eptuje wyjś ie 

Gd  o roń a doko uje pier szego jś ia poza kolej oś ią odkr tą kartą, rozgr ają  oże 
zaak epto ać to ieprzepiso e jś ie stoso ie do przepisu , ted  dziadek kłada s oją 
rękę zgod ie z przepise  . 

1. Druga karta w tej lewie zostaje zagra a z ręki rozgr ają ego. 

2. Jeżeli rozgr ają  zagra drugą kartę  tej le ie z dziadka, ie ol o tej kart  ofać, 
h a że  elu popra ie ia fałsz ego re o su. 

  

                                                           

17 W jś ie poza kolej oś ią  trz astej le ie usi zostać ofa e. 
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(c) If the played card is accepted under either (a) or (b) any unplayed penalty card remains a 

penalty card. 

2. If declarer does not accept the card illegally played or led the defender must substitute the 

penalty card for the card illegally played or led.  Every card illegally led or played by the 

defender in the course of committing the irregularity becomes a major penalty card. 

LAW 53 - LEAD OUT OF TURN ACCEPTED 

A. Lead Out of Turn Treated as Correct Lead 

Prior to the thirteenth trick17, any lead faced out of turn may be treated as a correct lead (but see 

Law 47E1). It becomes a correct lead if declarer or either defender, as the case may be, accepts 

it by making a statement to that effect, or if a play is made from the hand next in rotation to the 

irregular lead (but see B). If there is no such acceptance or play, the Director will require that the 

lead be made from the correct hand (and see Law 47B). 

B. Proper Lead Made Subsequent to Irregular Lead 

Subject to Law 53A, if it was properly the turn to lead of an opponent of the player who led out 

of turn, that opponent may make his proper lead to the trick of the infraction without his card 

being deemed played to the irregular lead. When this occurs, the proper lead stands and all cards 

played in error to this trick may be withdrawn, but Law 16C applies. 

C. Wro g Defe der Plays Card to De larer’s Irregular Lead 

If declarer leads out of turn from either his own hand or from dummy, and the defender to the 

right of the irregular lead plays a card (but see B), the lead stands and Law 57 applies. 

LAW 54 - FACED OPENING LEAD OUT OF TURN 

Whe  a  ope i g lead out of tu  is fa ed a d offe de s partner leads face down, the Director 

requires the face down lead to be retracted. Also: 

A. Declarer Spreads His Hand 

After a faced opening lead out of turn, declarer may spread his hand; he becomes dummy. If 

declarer begins to spread his hand, and in doing so exposes one or more cards, he must spread 

his entire hand. Dummy becomes declarer. 

B. Declarer Accepts Lead 

When a defender faces the opening lead out of turn declarer may accept the irregular lead as 

provided in Law 53, and dummy is spread in accordance with Law 41. 

1. The second card to the trick is played from decla e s ha d. 

2. If de la e  pla s the se o d a d to the t i k f o  du , du s a d a  ot e 
withdrawn except to correct a revoke. 

  

                                                           

17 A lead out of turn at trick thirteen must be retracted. 
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C. Rozgrywają y usi zaak eptować wyjś ie 

Jeżeli prz szł  rozgr ają  iał ożli ość zo a z ć którąś kartę part era ie li zą  kart 
odsło ięt h pod zas li ta ji, do któr h zastoso a o przepis , usi zaak epto ać pier sze 

jś ie i pozostaje rozgr ają . 

D. Rozgrywają y odrzu a pierwsze wyjś ie 

Rozgr ają  oże zażądać, a  kra zają  ofał pier sze jś ie poza kolej oś ią 
doko a e odkr tą kartą. W ofa a karta staje się or al ą kartą prz g ożdżo ą i stosuje się 
przepis 50D. 

E. Pierwsze wyjś ie doko a e przez iewłaś iwą stro ę 

Jeżeli pier szego jś ia usiłuje doko ać gra z stro  rozgr ają ej, stosuje się przepis . 

55. Wyjś ie rozgrywają ego poza kolej oś ią 

A. Ak epta ja wyjś ia rozgrywają ego 

Jeżeli rozgr ają  szedł poza kolej oś ią z ręki łas ej lu  dziadka, do ol  o roń a oże 
zaak epto ać to jś ie stoso ie do przepisu  lu  zażądać jego ofa ia po łęd ej 
i for a ji, patrz przepis E . Jeżeli o roń  doko ają róż ego oru, o o iązuje op ja 

ra a przez gra za, a którego prz pada kolej ość zagr a ia po ie łaś i  jś iu. 

B. Rozgrywają y zo owiąza y do wy ofa ia wyjś ia 

1. Jeżeli rozgr ają  szedł z ręki łas ej lu  dziadka, gd  łaś i a kolej ość jś ia 
prz padała a o roń ę, i został zo o iąza  do ofa ia takiego jś ia zgod ie z 
przepise  A, rozgr ają  prz łą za kartę łęd ego jś ia do łaś i ej ręki. Nie a 
dalsz h sprosto ań. 

2. Jeżeli rozgr ają  szedł z ie łaś i ej ręki, gd  łaś i a kolej ość jś ia prz padała 
a iego lu  dziadka, i został zo o iąza  do ofa ia tego jś ia zgod ie z przepise  

A, rozgr ają  ofuje kartę o łko ego jś ia i usi doko ać jś ia z łaś i ej 
ręki. 

C. I for a ja uzyska a przez rozgrywają ego 

Gd  rozgr ają  iera sposó  rozgr ki, któr  oż a uz ać za opart  o i for a ję uz ska ą 
dzięki s ojej iepra idło oś i, stosuje się przepis . 

56. Wyjś ie o roń y poza kolej oś ią 

Gd  jś ie poza kolej oś ią zostaje odkr te, rozgr ają  oże: 

A. )aak epto ać ie łaś i e jś ie zgod ie z przepise   lu  

B. Nakazać o roń  ofa ie kart  jś ia poza kolej oś ią. W ofa a karta staje się 
or al ą kartą prz g ożdżo ą i a zastoso a ie przepis D. 

. Przedw zes e wyjś ie lu  zagra ie 

A. Przedw zes e zagra ie lu  wyjś ie w astęp ej lewie 

Gd  o roń a hodzi  astęp ej le ie, za i  jego part er dołoż ł kartę  ieżą ej le ie, a 
także gd  o roń a dokłada kartę poza kolej oś ią, za i  jego part er dołoż ł s oją, ó zas 
karta tak zagra a staje się or al ą kartą prz g ożdżo ą, a rozgr ają  doko uje oru 
jed ej z po iższ h ożli oś i. Może o : 

1. Nakazać part ero i kra zają ego, a   ieżą ej le ie dołoż ł s oją ajstarszą kartę  
kolorze jś ia, al o 
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C. Declarer Must Accept Lead 

If de la e  ould ha e see  a  of du s a ds e ept a ds that du  a  ha e e posed 
during the auction and that were subject to Law 24), he must accept the lead and the presumed 

declarer then becomes declarer. 

D. Declarer Refuses Opening Lead 

Declarer may require a defender to retract his faced opening lead out of turn. The withdrawn 

card becomes a major penalty card and Law 50D applies. 

E. Opening Lead by Wrong Side 

If a player of the declaring side attempts to make an opening lead Law 24 applies. 

LAW 55 - DECLARER’S LEAD OUT OF TURN 

A. De larer’s Lead A epted 

If declarer has led out of turn from his o  du s ha d the  eithe  defe de  a  a ept the 
lead as provided in Law 53 or require its retraction (after misinformation, see Law 47E1). If the 

defenders choose differently then the option expressed by the player next in turn to the irregular 

lead shall prevail. 

B. Declarer Required to Retract Lead 

1. If de la e  has led f o  his o  du s ha d he  it as a defe de s tu  to lead, a d has 
been required to retract such lead per Law 55A, declarer restores the card led in error to 

the proper hand. No further rectification applies. 

2. If declarer has led from the wrong hand when it was his turn to lead from his hand or 

du s, a d has ee  e ui ed to et a t the lead pe  La  A, he ithd a s the a d led 
in error. He must lead from the correct hand. 

C. Declarer Might Obtain Information 

When declarer adopts a line of play that could have been based on information obtained through 

his infraction, Law 16 applies. 

LAW 56 - DEFENDER’S LEAD OUT OF TURN 

When a lead out of turn is faced, declarer may: 

A. Accept the irregular lead as provided in Law 53, or 

B. Require the defender to retract his faced lead out of turn.  The withdrawn card becomes a 

major penalty card and Law 50D applies. 

LAW 57 - PREMATURE LEAD OR PLAY 

A. Premature Play or Lead to Next Trick 

When a defender leads to the next trick before his partner has played to the current trick, or plays 

out of turn before his partner has played, the card so led or played becomes a major penalty card, 

and declarer selects one of the following options. He may: 

1. e ui e offe de s partner to play the highest card he holds of the suit led, or 
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2. Nakazać part ero i kra zają ego, a   ieżą ej le ie dołoż ł s oją aj łodszą kartę  
kolorze jś ia, al o 

3. Nakazać part ero i kra zają ego dołoże ie kart   i  kolorze z a zo  przez 
rozgr ają ego, albo 

4. )akazać part ero i kra zają ego dołoże ia kart   i  kolorze z a zo  przez 
rozgr ają ego. 

B. Part er wykra zają ego ie oże speł ić żąda ia rozgrywają ego 

Jeżeli part er kra zają ego ie jest  sta ie ko ać sprosto a ia ra ego przez 

rozgr ają ego patrz pu kt A po żej , to oże zagrać do ol ą kartę zgod ie z przepise  . 

C. )agra ie rozgrywają ego lu  dziadka 

1. Przed zes e zagra ie o roń  przed zagra ie  part era ie podlega sprosto a iu, jeśli 
rozgr ają  zagrał z o u rąk. Karta ie jest jed ak u aża a za zagra ą z dziadka, dopóki 
rozgr ają  ie pole i lu  i a zej ie skaże18) zagrania. 

2. Przed zes e zagra ie o roń  przed zagra ie  part era ie podlega sprosto a iu, jeśli 
dziadek z łas ej oli przed ześ ie zad spo o ał kartę przed swoim RHO lub nielegalnie 

zasugero ał jej zagra ie. 

3. Przed zes ego zagra ia ie jś ia  rozgr ają ego z do ol ej ręki ie ol o ofać, o 
ile jest przepisowe. 

D. Przedw zes e zagra ie, gdy kolej ość zagra ia przypadała a RHO 

Gd  o roń a pró uje dołoż ć ie jść   le ie, gd  kolej ość zagra ia prz pada a jego RHO, 
oże ieć zastoso a ie przepis . Jeżeli jego karta oże zostać przepiso o zagra a  tej le ie, 
usi zostać zagra a, gd  prz pad ie a iego kolej ość zagr a ia. W prze i  razie karta 

staje się or al ą kartą prz g ożdżo ą.  

58. Wyjś ia lu  zagra ia jed o zes e 

A. Jed o zes e zagra ie dwó h gra zy 

W jś ie lu  zagra ie jed o zes e z przepiso  jś ie  lu  zagra ie  i ego gra za uz aje 
się za zagra ie póź iejsze. 

B. Jednoczesne zagranie kart z jed ej ręki 
Jeżeli gra z zagr a d ie lu  kilka kart araz: 

1. Jeżeli t lko jed a z i h jest ido z a, to tę kartę uz aje się za zagra ą, a pozostałe 
podej uje się ez dalsz h sprosto ań (patrz przepis 47F). 

2. Jeżeli ido z a jest ię ej iż jed a karta, to kra zają  skazuje tę, którą deklaruje jako 
kartę zagra ą. Gd  kra zają  jest o roń ą, każda i a odsło ięta karta staje się kartą 
prz g ożdżo ą patrz przepis . 

3. Po ofa iu przez kra zają ego odsło iętej kart , do której prze i ik dołoż ł już s oją 
kartę  tej le ie zgod ie z kolej oś ią zagr a ia, prze i ik te  oże ofać tak 
dołożo ą kartę i zastąpić ją i ą kartą ez dalsz h sprosto ań (ale patrz przepis 16C). 

4. Jeżeli zagra ie jed o zes e ie zosta ie kr te przed zagra ie  gra z  obu stron w 

astęp ej le ie, stosuje się przepis . 

  

                                                           

18 Jak geste  lu  ski ie ie  gło ą. 
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2. e ui e offe de s pa t e  to pla  the lo est a d he holds of the suit led, o  

3. e ui e offe de s pa t e  to pla  a a d of a othe  suit spe ified  de la e , o  

4. fo id offe de s pa t er to play a card of another suit specified by declarer. 

B. Offe der’s Part er Ca ot Co ply with Re tifi atio  

Whe  offe de s pa t e  is u a le to o pl  ith the e tifi atio  sele ted  de la e  see A 
above) he may play any card, as provided in Law 59. 

C. Declarer or Dummy Has Played 

1. A defender is not subject to rectification for playing before his partner if declarer has played 

from both hands.  However a card is not considered to be played from dummy until 

declarer has instructed (or otherwise indicated18) the play. 

2. A defender is not subject to rectification for playing before his partner if dummy has of his 

own volition prematurely selected a card before his RHO or has illegally suggested that one 

be played.   

3. A premature play (not a lead) by declarer from either hand is a played card and if legal may 

not be withdrawn. 

D. Premature Play at RHO's Turn 

Whe  a defe de  atte pts to pla  ot lead  to a t i k at his ‘HO s tu , La   a  appl . If his 
card can be legally played to the trick, it must be played at his proper turn: otherwise, it becomes 

a major penalty card. 

LAW 58 - SIMULTANEOUS LEADS OR PLAYS 

A. Simultaneous Plays by Two Players 

A lead o  pla  ade si ulta eousl  ith a othe  pla e s legal lead o  pla  is dee ed to e 
subsequent to it. 

B. Simultaneous Cards from One Hand 

If a player leads or plays two or more cards simultaneously: 

1. If the face of only one card is visible, that card is played; all other cards are picked up and 

there is no further rectification (see Law 47F). 

2. If the face of more than one card is visible, the offending player designates the card he 

proposes to play; when he is a defender, each other card exposed becomes a penalty card 

(see Law 50). 

3. After an offending player withdraws a visible card, an opponent who subsequently played 

to that trick may withdraw his play and substitute another card without further rectification 

(but see Law 16C). 

4. If the simultaneous play remains undiscovered until both sides have played to the next 

trick, Law 67 applies. 

  

                                                           

18 as by a gesture or nod 
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59. Nie oż ość wyko a ia żąda ego wyjś ia lu  zagra ia 

Gra z oże zagrać do ol ą przepiso ą kartę, jeśli ie jest  sta ie ko ać żąda ego jś ia 
lub zagrania stosownie do orzeczonego sprostowania, z  to dlatego, że ie a kart   

aga  kolorze, z  dlatego, że a kart  t lko  kolorze o jęt  zakaze , z  dlatego, że 
o o iązuje go przede sz stki  doda ie do koloru. 

60. Zagranie po zagraniu nieprzepisowym 

A. Zagranie karty po wykroczeniu 

1. Zagranie gra za stro  ie kra zają ej po zagra iu przez jego RHO, doko a  poza 
kolej oś ią lu  przed ześ ie, a przed orze ze ie  sprosto a ia, po oduje utratę pra a 
do sprostowania tego wykroczenia. 

2. Jeżeli pra o do sprosto a ia zostało utra o e, ieprzepiso e zagra ie u aża się za 
doko a e e łaś i ej kolej oś i h a że a zastoso a ie przepis B . 

3. Jeżeli a stro ę kra zają ą ałożo o ześ iej o o iązek zagra ia kart  prz g ożdżo ej 
al o ogra i ze ie zagra ia lu  jś ia, pozostaje o o  o   dalsz  iągu rozgr ki. 

B. )agra ie o roń y przed poprawie ie  wyjś ia rozgrywają ego 

Gd  o roń a zagrał kartę, za i  rozgr ają  zo o iąza  do ofa ia jś ia z ie łaś i ej 
ręki szedł z ręki łaś i ej, karta o roń  staje się or al ą kartą prz g ożdżo ą patrz 

przepis 50). 

C. )agra ie stro y wykra zają ej przed orze ze ie  sprostowa ia 

)agra ie gra za stro  kra zają ej przed orze ze ie  sprosto a ia iepra idło oś i ie 
arusza upra ień prze i ikó  i sa o oże podlegać sprosto a iu. 

61. Fałszywy re o s i doty zą e go pyta ia 

A. Defi i ja fałszywego re o su 

Niedopeł ie ie o o iązku dołoże ia do koloru zgod ie z przepise  , a także jś ia lu  
zagra ia skaza ej kart  ądź kart   kolorze skaza  zgod ie z przepisa i przez prze i ika 
korz stają ego ze sprosto a ia iepra idło oś i, po i o ożli oś i speł ie ia tego akazu, 
sta o i fałsz  re o s gd  gra z ie oże speł ić ogu, patrz przepis . 

B. Prawo do pytań doty zą y h fałszywego re o su 

1. Rozgr ają  oże zap tać o roń ę, któr  ie dodał do koloru, zy nie ma karty w kolorze 

jś ia. 

2. (a) Dziadek oże p tać rozgr ają ego ale patrz przepis B . 

(b) Dziadko i ie ol o p tać o roń  i oże ieć zastoso a ie przepis B. 

3. O roń  ogą p tać rozgr ają ego i sie ie a zaje  po oszą  r z ko przekaza ia 
nielegalnej informacji). 

C. Prawo do przegląda ia lew 

)arzut popeł ie ia fałsz ego re o su ie upra ia auto at z ie do przegląda ia zgra h 
lew (patrz przepis 66C). 

62. Poprawie ie fałszywego re o su 

A. Wy óg poprawie ia fałszywego re o su 

Gra z usi popra ić s ój fałsz  re o s, jeśli z ró o o u agę a iepra idło ość przed jego 
uprawomocnieniem. 
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LAW 59 - INABILITY TO LEAD OR PLAY AS REQUIRED 

A player may play any otherwise legal card if he is unable to lead or play as required to comply 

with a rectification, whether because he holds no card of the required suit, or because he has 

only cards of a suit he is prohibited from leading, or because he is obliged to follow suit. 

LAW 60 - PLAY AFTER AN ILLEGAL PLAY 

A. Play of Card after Irregularity 

1. A play by a member of the non-offending side after his RHO has led or played out of turn or 

prematurely, and before rectification has been assessed, forfeits the right to rectification of 

that offence. 

2. Once the right to rectification has been forfeited, the illegal play is treated as though it 

were in turn (except when Law 53B applies). 

3. If the offending side has a previous obligation to play a penalty card, or to comply with a 

lead or play restriction, the obligation remains at future turns. 

B. Defender Plays before Required Lead by Declarer 

When a defender plays a card after declarer has been required to retract his lead out of turn from 

either hand, but befo e de la e  has led f o  the o e t ha d, the defe de s a d e o es a 
major penalty card (Law 50). 

C. Play by Offending Side before Assessment of Rectification 

A play by a member of the offending side before rectification has been assessed does not affect 

the rights of the opponents, and may itself be subject to rectification. 

LAW 61 - FAILURE TO FOLLOW SUIT - INQUIRIES CONCERNING A REVOKE 

A. Definition of Revoke 

Failure to follow suit in accordance with Law 44 or failure to lead or play, when able, a card or 

suit required by law or specified by an opponent when exercising an option in rectification of an 

irregularity, constitutes a revoke. (When unable to comply see Law 59.) 

B. Right to Inquire about a Possible Revoke 

1. Declarer may ask a defender who has failed to follow suit whether he has a card of the suit 

led. 

2. (a) Dummy may ask declarer [but see Law 43B2(b)]. 

(b) Dummy may not ask a defender and Law 16B may apply.  

3. Defenders may ask declarer and one another (at the risk of creating unauthorized 

information). 

C. Right to Inspect Tricks 

A claim of a revoke does not automatically warrant inspection of quitted tricks (see Law 66C). 

LAW 62 - CORRECTION OF A REVOKE 

A. Revoke Must Be Corrected 

A player must correct his revoke if attention is drawn to the irregularity before it becomes 

established. 
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B. Poprawie ie fałszywego re o su 

A  popra ić fałsz  re o s, kra zają  ofuje kartę, którą zagrał, i zastępuje ją kartą 
przepiso ą. 

1. Tak ofa a karta staje się or al ą kartą prz g ożdżo ą patrz przepis , jeśli ła 
zagra a spośród ieodsło ięt h kart o roń . 

2. Karta oże ć ofa a ez dalsz h sprosto ań, jeżeli ła zagra a z ręki 
rozgr ają ego ale patrz przepis B  lu  dziadka al o jeżeli ła odsło iętą kartą 
o roń . 

C. Karty zagra e po fałszywy  re o sie 

1. Każd  gra z stro  ie kra zają ej oże ofać i prz łą z ć do ręki s oją kartę zagra ą 
po fałsz  re o sie, a przed z ró e ie  a iego u agi patrz przepis C . 

2. Po wycofaniu karty przez gracza stro  ie kra zają ej astęp   kolej oś i zagr a ia 
gra z stro  kra zają ej oże ofać s oją zagra ą kartę. Jeżeli gra z te  jest o roń ą, 
to ofa a karta staje się kartą prz g ożdżo ą patrz przepis C . 

3. Jeżeli o ie stro  popeł ił  fałsz  re o s  tej sa ej le ie i t lko jed a stro a zagrała  
astęp ej le ie, o a fałsz e re o s  uszą zostać popra io e patrz przepis C . 

Każda ofa a karta o roń ó  staje się kartą prz g ożdżo ą. 

D. Fałszywy re o s w dwu astej lewie 

1. Fałsz  re o s popeł io   d u astej le ie, a et upra o o io , usi zostać 
popra io , jeśli został zau ażo , za i  sz stkie zter  rę e s ho a o do pudełka. 

2. Jeżeli o roń a popeł ił fałsz  re o s  d u astej le ie, za i  kolej ość zagr a ia 
prz padła a jego part era, ma zastosowanie przepis 16C. 

63. Uprawo o ie ie fałszywego re o su 

A. Uprawo o ie ie fałszywego re o su 

Fałsz  re o s zostaje upra o o io : 

1. Gd  kra zają  lu  jego part er zagra kartę  astęp ej le ie każde takie zagra ie, 
przepisowe lub nieprzepiso e, upra o o ia fałsz  re o s . 

2. Gd  kra zają  lu  jego part er az ie lu   i  sposó  określi kartę, którą posta o ił 
zagrać  astęp ej le ie. 

3. Gd  gra z stro  kra zają ej deklaruje lu  zrzeka się le  sło ie, pokazują  s oją rękę 
albo w inny sposó . 

4. Gd  astępuje uz a ie edług przepisu A  deklara ji lu  zrze ze ia zgłoszo ego przez 
prze i ika, a stro a kra zają a ie zgłasza sprze i u przed koń e  ru d  lu  przed 
zgłosze ie  zapo iedzi  astęp  rozda iu. 

B. Zakaz poprawiania uprawomocnio ego fałszywego re o su 

Po upra o o ie iu fałsz ego re o su ie ol o już popra ić jątkie  jest fałsz  re o s 
 d u astej le ie lu  jak  przepisie C  i le ę z fałsz  re o se  utrz uje się ez 

zmian. 
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B. Correcting a Revoke 

To correct a revoke the offender withdraws the card he played and substitutes a legal card. 

1. A card so withdrawn becomes a major penalty card (Law 50) if it was played from a 

defe de s u fa ed ha d. 

2. The card may be epla ed ithout fu the  e tifi atio  if it as pla ed f o  de la e s 
[su je t to La  B ] o  du s ha d, o  if it as a defe de s fa ed a d. 

C. Subsequent Cards Played  

1. Each member of the non-offending side may withdraw and return to his hand any card he 

may have played after the revoke but before attention was drawn to it (see Law 16C). 

2. After a non-offender so withdraws a card, the player of the offending side next in rotation 

may withdraw his played card, which becomes a penalty card if the player is a defender (see 

Law 16C).  

3. If both sides revoke on the same trick and only one side has played to the subsequent trick, 

then both revokes must be corrected (see Law 16C2).  Every card withdrawn by the 

defending side becomes a penalty card. 

D. Revoke on Trick Twelve 

1. On the twelfth trick, a revoke, even if established, must be corrected if discovered before all 

four hands have been returned to the board. 

2. If a defe de  e okes o  the t elfth t i k efo e his pa t e s tu  to pla  to the t i k, La  
16C applies. 

LAW 63 - ESTABLISHMENT OF A REVOKE 

A. Revoke Becomes Established 

A revoke becomes established: 

1. when the offender or his partner leads or plays to the following trick (any such play, legal or 

illegal, establishes the revoke). 

2. when the offender or his partner names or otherwise designates a card to be played to the 

following trick. 

3. when a member of the offending side makes a claim or concession of tricks orally or by 

facing his hand or in any other way. 

4. when agreement is established (as per Law 69A) to an oppo e t s lai  o  o essio ; the 
offending side having raised no objection to it before the end of the round, or before 

making a call on a subsequent board. 

B. Revoke May Not Be Corrected 

Once a revoke is established, it may no longer be corrected (except as provided in Law 62D for a 

revoke on the twelfth trick or as in Law 62C3), and the trick on which the revoke occurred stands 

as played. 
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64. Postępowa ie po uprawo o ie iu fałszywego re o su 

A. Automatyczne przekazanie lew 

Gd  fałsz  re o s upra o o ił się i: 

1. W kra zają  ziął le ę19,  której popeł ił fałsz  re o s, to po zakoń ze iu rozgr ki 
le ę z fałsz  re o se  oraz jed ą spośród le  póź iej zięt h przez stro ę 
w kra zają ą przekazuje się stro ie ie kra zają ej. 

2. W kra zają  ie ziął le y19,  której popeł ił fałsz  re o s, ó zas, jeśli stro a 
kra zają a zięła tę lu  którąś z astęp h le , to po zakoń ze iu rozgr ki jed ą z 

t h le  przekazuje się stro ie ie kra zają ej. 

B. Brak automatycznego przekazania lew 

Po upra o o ie iu fałsz ego re o su ie stosuje się auto at z ego przekaza ia le  ale 
patrz przepis C , jeżeli: 

1. Stro a kra zają a ie zięła le  z fałsz  re o se  a i żad ej astęp ej. 

2. B ł to kolej  fałsz  re o s  t  sa  kolorze popeł io  przez tego sa ego gra za, 
a pier sz  z i h został upra o o io . 

3. Fałsz  re o s został popeł io  przez iezagra ie kart  prz g ożdżo ej lu  kart  
dziadka. 

4. U agę a fałsz  re o s z ró o o po zgłosze iu przez gra za stro  ie kra zają ej 
zapo iedzi  astęp  rozda iu. 

5. U agę a fałsz  re o s z ró o o po zakoń ze iu ru d . 

6. Fałsz  re o s został popeł io   d u astej le ie. 

7. O ie stro  popeł ił  fałsz  re o s  t  sa  rozda iu i o a fałsz e re o s  
został  upra o o io e. 

8. Fałsz  re o s został popra io  edług przepisu C . 

C. Rekompensata szkody 

1. Jeżeli sędzia uz a, że po upra o o io  fałsz  re o sie, ró ież iepodlegają  
automatycznemu przekazaniu lew, szkoda poniesiona przez stro ę ie kra zają ą ie 
została star zają o apra io a przez posta o ie ia i iejszego przepisu, to ależ  orze  
wynik rozjemczy. 

2. (a) Jeżeli te  sa  gra z popeł ił ię ej iż jede  fałsz  re o s  t  sa  kolorze 
patrz pu kt B  po żej  sędzia orzeka ik rozje z , jeśli stro a ie kra zają a 

pra dopodo ie zięła  ię ej le , gd  jede  lu  ię ej z póź iejsz h fałsz h 
re o só  ie został popeł io . 

(b) Gd  o ie stro  popeł ił  fałsz e re o s   t  sa  rozda iu patrz pu kt B  
po żej  i sędzia uz a, że u zest ik po iósł szkodę, ależ  orze  ik rozje z  opart  

a pra dopodo  iku, któr  został  osiąg ięt , gd  ie popeł io o żad ego 
fałsz ego re o su. 

  

                                                           

19 Dla eló  i iejszego przepisu le a zięta  dziadku ie jest le ą ziętą przez rozgr ają ego. 
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LAW 64 - PROCEDURE AFTER ESTABLISHMENT OF A REVOKE 

A. Automatic Trick Adjustment 

When a revoke is established: 

1. and the trick on which the revoke occurred was won by the offending player19, at the end of 

the play the trick on which the revoke occurred is transferred to the non-offending side 

together with one of any subsequent tricks won by the offending side.  

2. and the trick on which the revoke occurred was not won by the offending player19 then, if 

the offending side won that or any subsequent trick, after play ends one trick is transferred 

to the non-offending side.   

B. No Automatic Trick Adjustment 

There is no automatic trick adjustment following an established revoke (but see Law 64C) if: 

1. the offending side did not win either the revoke trick or any subsequent trick. 

2. it is a subsequent revoke in the same suit by the same player, the first revoke having been 

established.  

3. the revoke was made in failing to play a penalty card or any card belonging to dummy. 

4. attention was first drawn to the revoke after a member of the non-offending side has made 

a call on the subsequent deal. 

5. attention was first drawn to the revoke after the round has ended. 

6. it is a revoke on the twelfth trick. 

7. both sides have revoked on the same board and both revokes have become established. 

8. the revoke has been corrected as per Law 62C3. 

C. Redress of Damage 

1. When, after any established revoke, including those not subject to trick adjustment, the 

Director deems that the non-offending side is insufficiently compensated by this Law for the 

damage caused, he shall assign an adjusted score. 

2. (a) After repeated revokes by the same player in the same suit (see B2 above), the Director 

adjusts the score if the non-offending side would likely have made more tricks had one or 

more of the subsequent revokes not occurred. 

(b) When both sides have revoked on the same board (see B7 above) and the Director deems 

that a contestant has been damaged, he shall award an adjusted scored based on the 

likely result had no revokes occurred. 

  

                                                           

19 A trick won in dummy is not won by declarer for the purposes of this Law. 
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65. Układa ie lew 

A. Skompletowana lewa 

Gdy w lewie zagrano cztery karty, każd  gra z od ra a s oją kartę koszulką do gór  i układa 
przed so ą a stole. 

B. Oz a za ie przy ależ oś i lew 

1. Jeżeli stro a gra za zięła le ę, kartę układa się dłuższą osią ku part ero i. 

2. Jeżeli le ę zięli prze i i , kartę układa się dłuższą osią  kieru ku prze i ikó . 

3. Gra z oże z ró ić u agę a iepra idło o ułożo ą kartę, ale pra o to gasa, gd  jego 
stro a jdzie lu  zagra  astęp ej le ie. Po póź iejsz  z ró e iu u agi oże ieć 
zastosowanie przepis 16B. 

C. Uporządkowa ie 

Każd  gra z układa s oje kart   ró  szereg,  któr  za hodzą o e a sie ie  kolej oś i 
zagr a ia tak, a  oż a ło odt orz ć rozgr kę po jej zakoń ze iu, a  razie potrze  
ustalić li z ę le  zięt h przez każdą stro ę lu  też kolej ość zagra h kart. 

D. Uzgodnienie wyniku rozgrywki 

Gra z ie po i ie  z ie iać kolej oś i s oi h zgra h kart, dopóki ie zosta ie uzgod io a 
li z a zięt h le . Gra z, któr  ie przestrzega i iejszego przepisu, araża się a utratę pra  
do roszczenia spornych lew oraz do zarzucenia lub zaprze ze ia popeł ie ia fałsz ego re o su. 

66. Przegląda ie lew 

A. Bieżą a lewa 

Rozgr ają  lu  o roń a, dopóki ie od ró i s ojej kart  a stole koszulką do gór , oże 
zażądać odsło ię ia sz stki h kart dołożo h  le ie, o ile o  a i jego part er ie zagrał  
le ie astęp ej. 

B. Włas a ostat ia karta 

Rozgr ają  lu  o roń a, dopóki jego stro a ie jdzie a i ie zagra  le ie astęp ej, oże 
o ejrzeć, ale ie odsło ić, ostat io zagra ą przez sie ie kartę. 

C. Zakryte lewy 

Od tego momentu zakrytych lew nie wolno przeglądać, aż do zakoń ze ia rozgr ki h a że a 
spe jal e pole e ie sędziego, da e a prz kład  elu spra dze ia zarzutu popeł ie ia 
fałsz ego re o su . 

D. Po zakoń ze iu rozgrywki 
Po zakoń ze iu rozgr ki zgra e i iezgra e kart  oż a przejrzeć  celu sprawdzenia zarzutu 

popeł ie ia fałsz ego re o su al o ustale ia li z  le  zięt h lu  odda h, ale żade  gra z 
ie po i ie  dot kać udz h kart. Jeżeli po taki  rosz ze iu sędzia ie oże st ierdzić faktó , 

a t lko jed a stro a z ieszała s oje kart , to ależ  rozstrz gać tę k estię a korz ść stro  
przeciwnej. 
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LAW 65 - ARRANGEMENT OF TRICKS 

A. Completed Trick 

When four cards have been played to a trick, each player turns his own card face down near him 

on the table. 

B. Keeping Track of the Ownership of Tricks 

1. If the pla e s side has o  the t i k, the a d is poi ted le gth ise to a d his pa t e . 

2. If the opponents have won the trick, the card is pointed lengthwise toward the opponents. 

3. A player may draw attention to a card pointed incorrectly, but this right expires when his 

side leads or plays to the following trick. If done later Law 16B may apply. 

C. Orderliness 

Each player arranges his own cards in an orderly overlapping row in the sequence played, so as 

to permit review of the play after its completion, if necessary to determine the number of tricks 

won by each side or the order in which the cards were played. 

D. Agreement on Results of Play 

A player should not disturb the order of his played cards until agreement has been reached on 

the number of tricks won. A player who fails to comply with the provisions of this Law jeopardizes 

his right to claim ownership of doubtful tricks or to claim (or deny) a revoke. 

LAW 66 - INSPECTION OF TRICKS 

A. Current Trick 

So long as his side has not led or played to the next trick, declarer or either defender may, until 

he has turned his own card face down on the table, require that all cards just played to the trick 

be faced. 

B. Own Last Card 

Until his side has led or played to the next trick, declarer or either defender may inspect, but not 

expose, his own last card played. 

C. Quitted Tricks 

Thereafter, until play ceases, the cards of quitted tricks may not be inspected (except at the 

Di e to s spe ifi  instruction; for example, if necessary to verify a claim of a revoke). 

D. After the Conclusion of Play 

After play ceases, the played and unplayed cards may be inspected to settle a claim of a revoke, 

or of the number of tricks won or lost; but no player should handle cards other than his own. If 

the Director can no longer ascertain the facts after such a claim has been made, and only one 

side has mixed its cards, the Director shall rule in favour of the other side. 
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67. Lewa wadliwa 

A. Przed zagra ie  o u stro  w astęp ej lewie 

Gd  gra z ie dołoż ł kart  al o zagrał ię ej iż jed ą kartę  le ie, to taki łąd usi ć 
sprosto a , o ile z ró o o u agę a iepra idło ość, za i  gra ze o u stro  zagrali  

astęp ej le ie. 

1. Jeżeli kra zają  ie dołoż ł kart   le ie, uzupeł ia tę le ę kartą, którą oże dołoż ć 
przepisowo. 

2. Jeżeli kra zają  zagrał  le ie ię ej iż jed ą kartę, ależ  zastoso ać przepis 45E 

Piąta karta zagra a  le ie  al o przepis B Jed o zes e zagra ie kart z jed ej ręki . 

B. Po zagra iu o u stro  w astęp ej lewie 

Gd  sędzia st ierdzi, że któraś le a ła adli a a podsta ie faktu, że jede  gra z a za dużo 
kart  rę e i odpo ied io za ało zgra h al o od rot ie , a o ie stro  zagrał   astęp ej 
le ie, postępuje jak po iżej: 

1. Jeżeli  adli ej le ie kra zają  ie dołoż ł kart , ależ  akazać u, a  iez ło z ie 
odsło ił przed so ą kartę, a astęp ie u ieś ił ją śród swoich zgranych kart (karta ta nie 

po oduje z ia  prz ależ oś i le , prz  z : 

(b) Jeżeli kra zają  a kartę  kolorze jś ia  adli ej le ie, usi dołoż ć ra ą 
kartę  t  kolorze. U aża się, że popeł ił fałsz  re o s  adli ej le ie, i podlega 

utracie jednej lewy przeniesionej zgodnie z przepisem 64A2. 

(c) Jeżeli kra zają  ie a kart   kolorze jś ia  adli ej le ie, dokłada do s oi h 
zgra h kart do ol ie ra ą kartę. U aża się, że popeł ił fałsz  re o s  
wadliwej lewie, i podlega utracie jednej lewy przeniesionej zgodnie z przepisem 64A2. 

2. (a) Jeżeli  adli ej le ie kra zają  zagrał ię ej iż jed ą kartę, sędzia ogląda zagra e 
kart  i akazuje kra zają e u, a  pozosta ił jed ą kartę ido z ą pod zas 
zagrywania w lewie wadliwej, prz łą zają  do ręki pozostałe kart 20 jeśli sędzia ie oże 
ustalić, która karta ła ido z a, kra zają  pozosta ia śród zgra h kart 

ajstarszą, jaką ógł  tej le ie przepiso o zagrać . Prz ależ ość adli ej le  ie 
ulega zmianie. 

(b) Każdą prz łą zo ą kartę u aża się za ależą ą ieprzer a ie do ręki kra zają ego i 
iezagra ie jej  którejś z ześ iejsz h le  oże sta o ić fałsz  re o s. 

3. Gd  sędzia ustali, że kra zają  zagrał kartę  le ie, ale ie u ieś ił jej śród zakr t h 
lew, odnajduje tę kartę i popra ie u iesz za ją śród zgra h kart kra zają ego. 
Należ  orze  ik rozje z , jeśli ta sa a karta została zagra a  póź iejszej le ie i jest 
za póź o a popra ie ie ieprzepiso ego zagra ia. 

68. Deklara ja lu  zrze ze ie się lew 

Zgod ie z i iejsz i przepisa i oś iad ze ie lu  działa ie gra za sta o i deklara ję lu  
zrze ze ie się le  t lko ted , gd  od osi się do i h le  iż ieżą a. Jeżeli to oś iad ze ie 
lu  działa ie od osi się t lko do za iaru zię ia lu  odda ia ieżą ej, jeszcze nieskompletowanej 

le , gra prze iega or al ie. Kart  odsło ięte lu  uja io e przez o roń ó  ie stają się 
karta i prz g ożdżo i, le z ogą ieć zastoso a ie przepis   i A. 

  

                                                           

20 Sędzia po i ie  zapo ie , o ile to ożli e, odsło ię iu of a h kart o roń . Jeżeli of a a 
karta o roń  zosta ie odsło ięta, staje się kartą prz g ożdżo ą patrz przepis . 
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LAW 67 - DEFECTIVE TRICK 

A. Before Both Sides Play to Next Trick 

When a player has omitted to play to a trick, or has played too many cards to a trick, the error 

must be rectified if attention is drawn to the irregularity before a player on each side has played 

to the following trick. 

1. To rectify omission to play to a trick, the offender supplies a card he can legally play. 

2. To rectify the play of too many cards to a trick, Law 45E (Fifth Card Played to a Trick) or Law 

58B (Simultaneous Cards from One Hand) shall be applied. 

B. After Both Sides Play to Next Trick 

When the Director determines that there has been a defective trick (from the fact that one player 

has too few or too many cards in his hand, and a correspondingly incorrect number of played 

cards); both sides having played to the next trick, he proceeds as follows: 

1. When the offender has failed to play a card to the defective trick, the Director shall require 

him forthwith to expose a card face-up in front of him and then place it appropriately 

among his played cards (this card does not affect ownership of the trick); if 

(a) the offender has a card of the suit led to the defective trick; he must choose such a card 

to place among his played cards. He is deemed to have revoked on the defective trick and 

is subject to the loss of one trick transferred in accordance with Law 64A2. 

(b) the offender has no card of the suit led to the defective trick; he chooses any card to 

place among his played cards. He is deemed to have revoked on the defective trick and is 

subject to the loss of one trick transferred in accordance with Law 64A2. 

2. (a) When the offender has played more than one card to the defective trick, the Director 

inspects the played cards and requires the offender to restore to his hand all extra 

cards20, leaving among the played cards the one faced in playing to the defective trick (if 

the Director is unable to determine which card was faced, the offender leaves the highest 

ranking of the cards that he could legally have played to the trick). Ownership of the 

defective trick does not change. 

(b) A restored card is dee ed to ha e elo ged o ti uousl  to the offe de s ha d, a d a 
failure to have played it to an earlier trick may constitute a revoke. 

3. When the Director determines that the offender did play a card to the trick, but that card 

was not placed among the quitted tricks, the Director finds the card and places it correctly 

among the offender's played cards. The Director shall award an adjusted score if the same 

card was played to a subsequent trick and it is too late to correct the illegal play. 

LAW 68 - CLAIM OR CONCESSION OF TRICKS 

For a statement or action to constitute a claim or concession of tricks under these Laws, it must 

refer to tricks other than one currently in progress.  If the statement or action pertains only to 

the winning or losing of an uncompleted trick currently in progress, play proceeds regularly; cards 

exposed or revealed by a defender do not become penalty cards, but Laws 16 and 57A may apply.  

  

                                                           

20 The Di e to  should a oid, he  possi le, e posi g a defe de s pla ed a ds, ut if a  e t a a d to e 
esto ed to a defe de s ha d has ee  e posed, it e o es a pe alt  a d see La  . 
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A. Definicja deklaracji 

Oś iad ze ie rozgr ają ego lu  o roń , że jego stro a eź ie określo ą li z ę le , jest 
deklara ją t h le . Gra z deklaruje ró ież ted , gd  sugeruje skró e ie rozgr ki lu  też 
pokazuje s oje kart  o ile i  za iar ie jest o z ist , a prz kład jeśli rozgr ają  kłada 
s oją rękę po pier sz  jś iu poza kolej oś ią, stosuje się przepis  za iast i iejszego . 

B. Definicja zrzeczenia 

1. Oś iad ze ie rozgr ają ego lu  o roń , że jego stro a odda określo ą li z ę le , jest 
zrze ze ie  się t h le . Deklara ja określo ej li z  le  jest ró o ześ ie zrze ze ie  się 
reszt , o ile taka ist ieje. Gra z zrzeka się sz stki h pozostał h le , gd  zrzu a s oją 
rękę. 

2. Niezależ ie od pu ktu B , jeżeli o roń a pró uje zrze  się jed ej lu  ię ej iż jed ej le , 
a jego part er od razu się te u sprze i ia, u aża się, że deklara ja a i zrze ze ie ie iało 

iejs a. Po ie aż ogło astąpić przekaza ie ielegal ej i for a ji, po i o się 
iez ło z ie prz ołać sędziego. Rozgr ka prze iega dalej. Żad a karta odsło ięta przez 

o roń ę  t h okoli z oś ia h ie jest kartą prz g ożdżo ą, ale do i for a ji ikają ej 
z jej odsło ię ia stosuje się przepis C i part ero i o roń , któr  ją odsło ił, ie ol o 

korz stać tej i for a ji. 

C. Wy aga e wyjaś ie ie 

Deklara ji po i o od razu to arz sz ć jed oz a z e oś iad ze ie dot zą e li ii rozgr ki lu  
o ro ,  t  kolej oś i zagr a ia kart, dzięki której za od ik za ierza ziąć deklaro a e 
le . Gra z, któr  deklaruje lu  zrzeka się le , pokazuje s oją rękę. 

D. Wstrzymanie gry 

Po deklaracji lub zrzeczeniu rozgrywka zostaje wstrzymana. 

1. Jeżeli deklara ja lu  zrze ze ie zostaje uz a e, stosuje się przepis . 

2. Jeżeli jest o o k estio o a e przez do ol ego gra za łą zają  dziadka , ó zas: 

(a) Sędzia oże zostać iez ło z ie prz oła , żad e działa ie ie po i o zostać podjęte 
przed jego prz ie  i stosuje się przepis  lu  

(b) Na iosek prze i ikó  stro  deklarują ej lu  zrzekają ej się le , gra oże ć 
ko t uo a a pod astępują i aru ka i: 

(i) Wsz s  zterej gra ze uszą razić zgodę. W prze i  razie zostaje 
prz oła  sędzia i postępuje jak  pu k ie a  po żej. 

(ii) W ześ iejsza deklara ja lu  zrze ze ie zostaje u ie aż io a i ie podlega 
rozstrz ga iu. Przepis   i  ie ają zastoso a ia, a uz ska  astęp ie ik 

ależ  utrz ać. 

69. Uznanie deklaracji lub zrzeczenia 

A. Uprawomocnienie uznania 

Uz a ie upra o o ia się, gd  stro a prze i a zgodzi się a deklara ję lu  zrze ze ie i ie 
razi zastrzeże ia przed zgłosze ie  zapo iedzi  astęp  rozda iu al o przed 

zakoń ze ie  ru d , którekol iek astąpi ześ iej. Wynik rozdania jest taki, jak gdyby lewy 

o jęte deklara ją al o zrze ze ie  został , odpo ied io, zięte al o odda e  or al ej 
rozgrywce. 
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A. Claim Defined 

Any statement by declarer or a defender to the effect that a side will win a specific number of 

tricks is a claim of those tricks. A player also claims when he suggests that play be curtailed, or 

when he shows his cards (unless he demonstrably did not intend to claim - for example, if declarer 

faces his cards after an opening lead out of turn Law 54, not this Law, will apply). 

B. Concession Defined 

1. Any statement by declarer or a defender to the effect that a side will lose a specific number 

of tricks is a concession of those tricks; a claim of some number of tricks is a concession of 

the remainder, if any. A player concedes all the remaining tricks when he abandons his 

hand.  

2. Regardless of B1, if a defender attempts to concede one or more tricks and his partner 

immediately objects; neither a concession nor a claim has occurred. Unauthorized 

information may exist, so the Director should be summoned immediately. Play continues. 

Any card that has been exposed by a defender in these circumstances is not a penalty card 

but Law 16C applies to information arising from its exposure and the information may not 

be used by the partner of the defender who has exposed it. 

C. Clarification Required 

A claim should be accompanied at once by a clear statement of the line of play or defence through 

which the claimer proposes to win the tricks claimed, including the order in which the cards will 

be played. The player making the claim or concession faces his hand. 

D. Suspension of Play 

After any claim or concession, play is suspended.  

1. If the claim or concession is agreed, Law 69 applies.  

2. If it is doubted by any player (dummy included); either 

(a) the Director may immediately be summoned and no action should be taken pending his 

arrival, Law 70 applies; or 

(b) upon the request of the non-claiming or non-conceding side, play may continue subject 

to the following: 

(i) all four players must concur; otherwise the Director is summoned, who then 

proceeds as in (a) above.  

(ii) the prior claim or concession is void and not subject to adjudication.  Laws 16 and 

50 do not apply, and the score subsequently obtained shall stand. 

LAW 69 - AGREED CLAIM OR CONCESSION 

A. Establishment of Agreement 

Ag ee e t is esta lished he  a side asse ts to a  oppo e t s lai  o  o essio , a d aises 
no objection to it before making a call on a subsequent board or before the round ends, 

whichever occurs first. The board is scored as though the tricks claimed or conceded had been 

won or lost in play. 
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B. Wycofanie uprawomocnionego uznania 

Uz a ie deklara ji al o zrze ze ia patrz pu kt A  oże zostać ofa e przed upł e  okresu 
rekla a j ego określo ego przepise  C: 

1. Jeżeli gra z zgodził się a odda ie le , którą jego stro a fakt z ie zięła, al o 

2. Jeżeli gra z zgodził się a odda ie le , którą jego stro a pra dopodo ie  zięła, gd  
gra ła ko t uo ana. 

W ik rozda ia ulega z ia ie, a taką le ę prz z aje się stro ie gra za ofują ego uz a ie. 

70. Sporna deklaracja lub zrzeczenie 

A. Ogól y el 
Rozstrz gają  k estię spor ej deklara ji lu  zrze ze ia, sędzia ustala ik rozda ia ożli ie 
najbardziej spra iedli  dla o u stro , ale każdą ątpli ość ależ  rozpatrz ć a iekorz ść 
deklarują ego. Sędzia postępuje, jak określo o po iżej. 

B. Powtórze ie oświad ze ia 

1. Sędzia akazuje deklarują e u, a  po tórz ł oś iad ze ie złożo e pod zas deklara ji. 

2. Następ ie sędzia słu huje zastrzeżeń prze i ikó  dot zą h deklara ji ale ierze 
pod u agę ie t lko te zastrzeże ia . 

3. Sędzia oże akazać gra zo , a  pozostałe kart  położ li odsło ięte a stole. 

C. Nieś iąg ięty atut 

Gd   rę e jed ego z prze i ikó  pozostał atut, ależ  prz z ać prze i iko  le ę lu  le , 
jeśli: 

1. Deklarują  ie spo iał o t  atu ie  s oi  oś iad ze iu oraz 

2. Jest pra dopodo e, iż deklarują  ie zda ał so ie spra , że u prze i ika pozostał 
atut, oraz 

3. Ist iała ożli ość zię ia le  t  atute   iku jakiegoś or al ego21 zagrania. 

D. Postępowa ie sędziego 

1. Sędzie u ie ol o zaak epto ać od deklarują ego propoz ji korz st ego sposo u gr  
ieujętego  po zątko  oś iad ze iu, jeśli ist ieje i , iej korzystny wariant 

normalnego21 zagrania. 

2. Sędzia ie ak eptuje żad ej zęś i deklara ji o roń , która zależ  od ra ia przez jego 
part era określo ego zagra ia spośród i h ożli h or al h21 zagrań. 

E. Sposó  gry ieujęty w oświad ze iu 

1. Sędzie u ie ol o uz ać żad ej li ii rozgr ki lu  o ro  ieujętej  oś iad ze iu, której 
po odze ie aga, a  określo a karta z ajdo ała się  rę e określo ego prze i ika, 
h a że  kolorze tej kart  któr ś prze i ik ie dodał do koloru, za i  deklara ja została 

zgłoszo a, al o ie dodał  potem w każd  aria ie or al ego21 zagrania. 

2. Orga iza ja Nadzorują a oże określić kolej ość a prz kład „gra górą”  zagra ia kart  
kolorze, którą sędzia po i ie  prz jąć, jeśli ie ło to jaś io e  oś iad ze iu 
złożo  pod zas deklara ji ale za sze podlegają ą i  aga io  i iejszego 
przepisu). 

                                                           

21 W od iesie iu do przepisó   i  przez „ or al e” rozu ie się także zagra ie ieostroż e al o sła e 
w stosunku do klasy gracza. 
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B. Withdrawal of Established Agreement 

Agreement with a claim or concession (see A) may be withdrawn within the Correction Period 

established under Law 79C: 

1. if a player agreed to the loss of a trick his side had, in fact, won; or 

2. if a player has agreed to the loss of a trick that his side would likely have won had the play 

continued. 

The board is rescored with such trick awarded to his side. 

LAW 70 - CONTESTED CLAIM OR CONCESSION 

A. General Objective 

In ruling on a contested claim or concession, the Director adjudicates the result of the board as 

equitably as possible to both sides, but any doubtful point as to a claim shall be resolved against 

the claimer. The Director proceeds as follows. 

B. Clarification Statement Repeated 

1. The Director requires claimer to repeat the clarification statement he made at the time of 

his claim. 

2. Ne t, the Di e to  hea s the oppo e ts  o je tio s to the lai  ut the Di e to s 
considerations are ot li ited o l  to the oppo e ts  o je tio s . 

3. The Director may require players to put their remaining cards face up on the table.  

C. There Is an Outstanding Trump 

Whe  a t u p e ai s i  o e of the oppo e ts  ha ds, the Di e to  shall a a d a t i k o  t i ks 

to the opponents if: 

1. claimer made no statement about that trump, and   

2. it is at all likely that claimer at the time of his claim was unaware that a trump remained in 

a  oppo e t s ha d, a d  

3. a trick could be lost to that trump by any normal21 play. 

D. Director’s Co sideratio s 

1. The Director shall not accept from claimer any successful line of play not embraced in the 

original clarification statement if there is an alternative normal21 line of play that would be 

less successful. 

2. The Di e to  does ot a ept a  pa t of a defe de s lai  that depe ds o  his pa t e  
selecting a particular play from among alternative normal21 plays. 

E. Unstated Line of Play  

1. The Director shall not accept from claimer any unstated line of play the success of which 

depends upon finding one opponent rather than the other with a particular card, unless an 

opponent failed to follow to the suit of that card before the claim was made, or would 

subsequently fail to follow to that suit on any normal21 line of play. 

2. The ‘egulati g Autho it  a  spe if  a  o de  e.g. f o  the top do  i  hi h the 
Director shall deem a suit played if this was not clarified in the statement of claim (but 

always subject to any other requirement of this Law). 

                                                           

21 Fo  the pu poses of La s  a d , o al  i ludes play that would be careless or inferior for the 

class of player involved. 
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71. U ieważ ie ie zrze ze ia 

Raz zgłoszo e zrze ze ie usi o o iąz ać, z jątkie  gd  przed upł e  okresu 
rekla a j ego określo ego przepise  C ależ  je u ie aż ić: 

A. Jeżeli gra z zrzekł się le , którą jego stro a fakt z ie zięła, al o 

B. Jeżeli gra z zrzekł się le , której jego stro a ie ogła oddać  żad  aria ie 
normalnego22 zagra ia pozostał h kart. 

W ik rozda ia ulega z ia ie, a taką le ę prz z aje się stro ie gra za ofują ego zrze zenie. 

72. )asady ogól e 

A. Przestrzega ie przepisów 

)a od  r dża poró a zego po i  ć rozgr a e  ś isłej zgod oś i z i iejsz i 
przepisa i. Głó  ele  jest uz ska ie lepszego iku iż i i u zest i , stosują  się prz  
tym do procedur prawnych i sta dardó  et z h przedsta io h  i iejsz h przepisa h. 

B. Naruszenie przepisu 

1. Gra z ie a pra a aruszać przepisu  sposó  za ierzo , a et jeśli jest goto  
zaak epto ać prze idzia e sprosto a ie. 

2. W ogól oś i gra z ie a o o iązku z ró ić u agi a arusze ie przepisu przez łas ą 
stro ę ale patrz przepis F  prz padku łęd ego jaś ie ia oraz przepis  A i A . 

3. Gra zo i ie ol o pró o ać zataić kro ze ia, a prz kład przez popeł ie ie kolej ego 
fałsz ego re o su, przez ukr a ie kart  uja iają ej fałsz  re o s lu  przez 
przedwczesne zmieszanie kart. 

C. Świado ość ożliwej szkody 

Jeżeli sędzia ustali, że kra zają   h ili popeł ia ia iepra idło oś i ógł zda ać so ie 
spra ę, że ta iepra idło ość oże rządzić szkodę stro ie ie kra zają ej, ależ  akazać 
ko t uo a ie li ta ji i rozgr ki jeśli ie jest zakoń zo a . Po zakoń ze iu rozgr ki sędzia 
orzeka ik rozje z , jeśli uz a, że stro a kra zają a od iosła korz ść poprzez to 
wykroczenie. 

73. Porozu iewa ie się, te po i wprowadza ie w łąd 

A. Właś iwe porozu iewa ie się part erów 

1. Part erz  pod zas li ta ji i rozgr ki ają porozu ie ać się łą z ie za po o ą 
zapo iedzi i zagrań, z jątkie  prz padkó  doz olo h prost  i iejsz h 
przepisach. 

2. Zapowiedzi i zagrania powinn  ć doko a e ez z ęd ego a isku, z a zą h 
odru hó  lu  też odula ji głosu oraz ez z ęd ego aha ia al o pośpie hu. Jed ak 
Orga iza ja Nadzorują a oże akazać o o iązko e pauz , a prz kład przed pier szą 
zapo iedzią każdego gra za lu  po zas g alizo a iu odz ki ska zą ej, lu   pier szej 
lewie. 

  

                                                           

22 W od iesie iu do przepisó   i  przez „ or al e” rozu ie się także zagra ie ieostroż e al o sła e 
w stosunku do klasy gracza. 
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LAW 71 - CONCESSION CANCELLED   

A concession must stand, once made, except that within the Correction Period established under 

Law 79C the Director shall cancel a concession: 

A.  if a player conceded a trick his side had, in fact, won; or 

B.  if a player has conceded a trick that could not be lost by any normal22 play of the remaining 

cards. 

The board is rescored with such trick awarded to his side. 

LAW 72 - GENERAL PRINCIPLES 

A. Observance of Laws 

Duplicate bridge tournaments should be played in strict accordance with the Laws. The chief 

object is to obtain a higher score than other contestants whilst complying with the lawful 

procedures and ethical standards set out in these laws. 

B. Infraction of Law 

1. A player must not infringe a law intentionally, even if there is a prescribed rectification he is 

willing to accept. 

2. In general there is no obligation to draw attention to an infraction of law committed by 

o e s o  side ut see Law 20F for a mistaken explanation and see Laws 62A and 79A2). 

3. A player may not attempt to conceal an infraction, as by committing a second revoke, 

concealing a card involved in a revoke or mixing the cards prematurely. 

C. Awareness of Potential Damage 

If the Director determines that an offender could have been aware at the time of his irregularity 

that it could well damage the non-offending side, he shall require the auction and play to continue 

(if not completed).  At the conclusion of play the Director awards an adjusted score if he considers 

the offending side has gained an advantage through the irregularity. 

LAW 73 – COMMUNICATION, TEMPO AND DECEPTION 

A. Appropriate Communication between Partners 

1. Communication between partners during the auction and play shall be effected only by 

means of calls and plays, except as specifically authorized by these laws. 

2. Calls and plays should be made without undue emphasis, mannerism or inflection, and 

without undue hesitation or haste. But Regulating Authorities may require mandatory 

pauses, as on the first round of the auction, or after a skip-bid warning, or on the first trick. 

  

                                                           

22 Fo  the pu poses of La s  a d , o al  i ludes pla  that ould e a eless o  i fe io  fo  the 
class of player involved. 
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B. Niewłaś iwe porozu iewa ie się part erów 

1. Part ero  ie ol o porozu ie ać się za po o ą sposo u zgłasza ia zapo iedzi al o 
zagr a ia kart, dodatko h ko e tarz  lu  gestó , zada a ia al o iezada a ia p tań, 
udzielo h al o ieudzielo h jaś ień, a także alerto a ia al o iealerto a ia 
zapowiedzi. 

2. Najpo aż iejsz  ożli  kro ze ie  jest ia a i for a ji iędz  part era i za 
po o ą u ó io h sposo ó  porozu ie a ia się, i h iż dopusz zone niniejszymi 

przepisami. 

C. Gra z uzyskuje ielegal ą i for a ję od part era 

1. Gd  part er udostęp ił gra zo i ielegal ą i for a ję, z  to s oi  ko e tarze , 
p ta ie , jaś ie ie , geste , z a zą  odru he , ad ier  a iskie , odula ją 
głosu, aha ie  al o pośpie he , iespodzie a  alerte  al o rakie  alertu, gra z 

usi usil ie strzegać się skorz sta ia z iej  jakiejkol iek sposó  patrz przepis B a . 

2. Gra zo i, któr  arusza pu kt C , oże zostać ierzo a kara, ale jeśli prze i i  
po ieśli szkodę, patrz ró ież przepis B . 

D. Zmiany tempa i sposobu zachowania 

1. Jest pożąda e, ho iaż ie za sze aga e, a  gra ze utrz ali stałe te po i 
iez ie  sposó  za ho a ia się. Sz zegól ą ostroż ość gra ze po i i za ho ać  

s tua ja h,  któr h z ia a te pa lu  sposo u za ho a ia się ogła  prz ieść korz ść 
i h stro ie. W i h prz padka h ieza ierzo a z ia a te pa lu  sposo u zgłasza ia 
zapo iedzi al o zagr a ia kart ie sta o i arusze ia przepisó . W ioski z taki h z ia  
są legal e t lko dla prze i ikó , którz  ogą korz st ać je a łas e r z ko. 

2. Gra zo i ie ol o pró o ać z lić prze i ika p ta ie , ko e tarze  lu  geste , 
pośpie he  lu  za aha ie  przed zapo iedzią lu  zagra ie  a prz kład a słe  
przed dodaniem singletona), sposo e  zgłosze ia zapo iedzi lu  zagra ia kart , al o 
i  elo  odstępst e  od pra idło ej pro edur  patrz ró ież przepis E . 

E. Wprowadza ie w łąd 

1. Gra z oże pró o ać z lić prze i ika s oją zapo iedzią lu  zagra ie  o ile takie 
zmylenie nie jest podkreślo e sz zegól  pośpie he  lu  a słe  a i ie jest 
hro io e przez zatajo e uzgod ie ie part eró  lu  i h spól e doś iad ze ie . 

2. Jeżeli sędzia ustali, że ie i  gra z iąg ął łęd  iosek z p ta ia, ko e tarza, 
za ho a ia, te pa lu  też i ego postępo a ia prze i ika, któr  ie iał ezspor ego 

r dżo ego po odu do takiego działa ia, a podej ują  je, ógł zda ać so ie spra ę, że 
oże u o o prz ieść korz ść, ó zas ależ  orze  ik rozje z . 

74. Właś iwe za howa ie i etykieta 

A. Właś iwa postawa 

1. Gra z po i ie  za sze za ho ać uprzej ą posta ę. 

2. Gra z po i ie  usil ie strzegać się szelki h ko e tarz  lu  dodatko h za ho ań, 
które ogł  zde er o ać lu  też pro adzić  zakłopota ie i ego gra za al o zepsuć 
prz je ość gr . 

3. Każd  gra z po i ie  przestrzegać jed olitego, popra ego sposo u zagrań i zgłasza ia 
zapowiedzi. 
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B. Inappropriate Communication between Partners 

1. Partners shall not communicate by means such as the manner in which calls or plays are 

made, extraneous remarks or gestures, questions asked or not asked, or alerts and 

explanations given or not given. 

2. The gravest possible offence is for a partnership to exchange information through 

prearranged methods of communication other than those sanctioned by these Laws. 

C. Player Receives Unauthorized Information from Partner 

1. When a player has available to him unauthorized information from his partner, such as from 

a remark, question, explanation, gesture, mannerism, undue emphasis, inflection, haste or 

hesitation, an unexpected alert or failure to alert, he must carefully avoid taking any 

advantage from that unauthorized information [see Law 16B1(a)]. 

2. A penalty may be assessed against a player who violates C1, but if the opponents have been 

damaged, see also Law 16B3. 

D. Variations in Tempo or Manner 

1. It is desirable, though not always required, for players to maintain steady tempo and 

unvarying manner.  However, players should be particularly careful when variations may 

work to the benefit of their side.  Otherwise, unintentionally to vary the tempo or manner 

in which a call or play is made is not an infraction. Inferences from such variations are 

authorized only to the opponents, who may act upon the information at their own risk. 

2. A player may not attempt to mislead an opponent by means of a question, remark or 

gesture; by the haste or hesitancy of a call or play (as in hesitating before playing a 

singleton); by the manner in which a call or play is made; or by any purposeful deviation 

from correct procedure (see also Law 73E2). 

E. Deception 

1. A player may appropriately attempt to deceive an opponent through a call or play (so long 

as the deception is not emphasized by unwonted haste or hesitancy, nor protected by 

concealed partnership understanding or experience). 

2. If the Director determines that an innocent player has drawn a false inference from a 

question, remark, manner, tempo or the like, of an opponent who has no demonstrable 

bridge reason for the action, and who could have been aware, at the time of the action, 

that it could work to his benefit, the Director shall award an adjusted score. 

LAW 74 - CONDUCT AND ETIQUETTE 

A. Proper Attitude 

1. A player should maintain a courteous attitude at all times. 

2. A player should carefully avoid any remark or extraneous action that might cause 

annoyance or embarrassment to another player or might interfere with the enjoyment of 

the game. 

3. Every player should follow uniform and correct procedure in calling and playing. 
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B. Etykieta 

)e zględó  kurtuaz j h gra z po i ie  u ikać: 

1. Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry. 

2. W głasza ia z ęd h ko e tarz  pod zas li ta ji i rozgrywki. 

3. Odłą za ia kart  od s ojej ręki, za i  prz pad ie a iego kolej ość zagr a ia. 

4. ) ęd ego przedłuża ia rozgr ki a prz kład ko t uo a ia jej po i o pe oś i zię ia 
pozostał h le   elu zakłopota ia prze i ika. 

5. Prz oł a ia i z ra a ia się do sędziego  sposó  ieuprzej  dla iego lu  i h 
u zest ikó . 

C. Naruszenia procedury 

Prz kłado e arusze ia pro edur : 

1. Uż a ie róż h określeń a tę sa ą zapo iedź. 

2. Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z zapowiedzi lub zagrania. 

3. Okazywanie oczeki a ia lu  i te ji zię ia lu  odda ia iesko pleto a ej le . 

4. Ko e to a ie lu  sz zegól e za ho a ie się pod zas li ta ji lu  rozgr ki  elu 
skiero a ia u agi a z a zą e zdarze ie al o a li z ę le  rakują h do osiąg ię ia 
sukcesu. 

5. U aż e o ser o a ie i ego gra za pod zas li ta ji lu  rozgr ki al o prz gląda ie się 
jego rę e z za iare  rozpoz a ia kart lu  zau aże ia iejs a, z którego j uje kartę ale 

ie jest postępo a ie  ie łaś i  skorz sta ie z i for a ji uz ska ej przez ieu śl e 

zobaczenie karty przeciwnika23). 

6. Okaz a ie raź ego raku dalszego zai tereso a ia rozda ie  a prz kład przez 
złoże ie kart . 

7. ) ie ia ie te pa li ta ji al o rozgr ki  elu zakłopota ia prze i ika. 

8. Opusz za ie, ez raź ej potrze , stołu przed ogłosze ie  koń a ru d . 

75. Błęd e wyjaś ie ie lu  łęd a zapowiedź 

Po udziele iu prze i iko  l ego jaś ie ia o o iązki gra z  oraz sędziego  są 
astępują e: 

A. Błąd powodują y przekaza ie ielegal ej i for a ji. 
Niezależ ie od tego, z  jaś ie ie jest zgod e, z  iezgod e z uzgod ie ia i part eró , 
gra z, usł sza sz  jaś ie ie part era, ie, że jego zapo iedź została łęd ie zi terpreto a a. 
) ajo ość tego faktu sta o i ielegal ą i for a ję patrz przepis A  i gra z usi usil ie 

strzegać się skorz sta ia z iej  jakiejkol iek sposó  patrz przepis C ,  prze i  razie 
ależ  orze  ik rozje z .  

B. Błęd e wyjaś ie ie 

1. Gd  uzgod ie ie part eró  róż i się od udzielo ego jaś ie ia, to jaś ie ie jest 
naruszeniem przepisu. Gdy takie wykroczenie spo oduje szkodę stro  ie kra zają ej, 

ależ  orze  ik rozje z . 

                                                           

23 Patrz przepis D , gd  gra z roz śl ie pokazuje s oje kart . 
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B. Etiquette 

As a matter of courtesy a player should refrain from: 

1. paying insufficient attention to the game. 

2. making gratuitous comments during the auction and play. 

3. detaching a card before it is his turn to play. 

4. prolonging play unnecessarily (as in playing on although he knows that all the tricks are 

surely his) for the purpose of disconcerting an opponent. 

5. summoning and addressing the Director in a manner discourteous to him or to other 

contestants. 

C. Violations of Procedure 

The following are examples of violations of procedure: 

1. using different designations for the same call. 

2. indicating approval or disapproval of a call or play. 

3. indicating the expectation or intention of winning or losing a trick that has not been 

completed. 

4. commenting or acting during the auction or play so as to call attention to a significant 

occurrence, or to the number of tricks still required for success. 

5. looki g i te tl  at a  othe  pla e  du i g the au tio  a d pla , o  at a othe  pla e s ha d 
as for the purpose of seeing his cards or of observing the place from which he draws a card 

(but it is appropriate to act on information acquired by unintentionally seeing an 

oppo e t s a d23). 

6. sho i g a  o ious la k of fu the  i te est i  a deal as  foldi g o e s a ds . 

7. varying the normal tempo of bidding or play for the purpose of disconcerting an opponent. 

8. leaving the table needlessly before the round is called. 

LAW 75 - MISTAKEN EXPLANATION OR MISTAKEN CALL 

After a misleading explanation has been given to opponents the responsibilities of the players 

(and the Director) are as follows: 

A. Mistake Causing Unauthorized Information 

Irrespective of whether or not an explanation is a correct statement of partnership agreement, a 

pla e , ha i g hea d his pa t e s e pla atio , k o s that his o  all has ee  isi te p eted.  
This knowledge is unauthorized information (see Law 16A) and the player must carefully avoid 

taking any advantage from it (see Law 73C); otherwise the Director shall award an adjusted score. 

B. Mistaken Explanation 

1. When the partnership agreement is different from the explanation given, the explanation is 

an infraction of Law.  When this infraction results in damage to the non-offending side, the 

Director shall award an adjusted score. 

  

                                                           

23 See Law 73D2 when a player may have shown his cards intentionally. 
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2. Jeżeli gra z uś iado i so ie łas  łąd, usi prz ołać sędziego przed odkr ie  kart  
pier szego jś ia lu   trak ie rozgr ki, jeśli zorie tuje się póź iej  i ted  popra ić 

jaś ie ie. Gra z oże też ez ać sędziego przed zakoń ze ie  li ta ji, ale ie a 
takiego o o iązku patrz przepis F . 

3. Part er gra za, któr  udzielił łęd ego jaś ie ia, ie a pra a podjąć żad ej ak ji  elu 
popra ie ia łęd ego jaś ie ia part era, aż do zakoń ze ia li ta ji. Jeśli sta ie się 
o roń ą, usi ez ać sędziego i popra ić jaś ie ie dopiero po zakoń ze iu rozgr ki. 
Jeżeli a zostać rozgr ają  lu  dziadkie , usi po koń o  pasie ez ać sędziego i 

ted  popra ić jaś ie ie. 

C. Błęd a zapowiedź 

Gd  uzgod ie ie part eró  zostało popra ie jaś io e, z li po łką ła zapo iedź, a ie 
jej jaś ie ie, ie a arusze ia przepisu. Gra z ie a pra a iez ło z ie popra iać 

jaś ie ia a i po iada iać sędziego  i ie a o o iązku zro ić tego póź iej. Niezależ ie od 
szkody wynik zostaje utrzymany (ale patrz przepis 21B1b). 

D. Ustale ia sędziego 

1. O zekuje się od gra z , że ędą pre z j ie jaś iać uzgod ie ia s ojej par  patrz 
przepis F . Niedopeł ie ie tego o o iązku t orz  łęd ą i for a ję. 

2. Uzgod ie ie part eró  stępuje ted , gd  o aj gra ze ają takie sa o zaje e 
rozumienie. Wykroczeniem jest opisywanie uzgodnienia, gdy takie samo wzajemne 

zrozu ie ie ie stępuje. Jeżeli sędzia ustali, że lą e jaś ie ie ie ło oparte a 
uzgod ie iu part eró , stosuje przepis B. 

3. Jeżeli iało iejs e arusze ie przepisu  zakresie pu ktu B  lu  D  oraz ist ieją 
star zają e do od  dot zą e uzgod io ego z a ze ia zapo iedzi, sędzia orzeka ik 

rozjemczy oparty na prawdopodobnym wyniku, któr  został  osiąg ięt , gd  
prze i i  otrz ali popra e jaś ie ie  odpo ied i  zasie. Jeżeli sędzia ustali, że 
zapo iedź ie iała uzgod io ego z a ze ia, orzeka ik rozje z  opart  a 
pra dopodo  iku, któr  został  osiąg ięt , gd  prze i i  otrz ali taką 
i for a ję. 

76. Widzowie 

A. Nadzór 

1. Widzo ie prze ają   iejs u rozgr ek24 podlegają adzoro i sędziego zgod ie z 
regula i e  da h za odó . 

2. Orga iza ja Nadzorują a i Orga izator )a odó , którz  zape iają przekaz elektro i z y z 

prze iegu gr , ogą ustalić aru ki ogląda ia tego przekazu i określić zasad  łaś i ego 
za ho a ia się idzó . Widz ie a pra a ko takto ać się z gra ze   zasie sesji,  
której te  gra z u zest i z . 

  

                                                           

24 Miejs e rozgr ek o ej uje sz stkie zęś i ud ku,  któr h gra z oże prze ać  zasie 
rozgrywanej sesji. Bardziej sz zegóło e określe ie oże ć za arte  regula i ie. 



Międz a odo e P a o B dżo e , e sja polsko-angielska 109 | Page 

2. If a player becomes aware of his own mistake, he must summon the Director before the 

opening lead is faced (or during the play, if discovered later), and then provide a correction.  

The player is also permitted to call the Director before the auction ends, but he is under no 

obligation to do so (see Law 20F4). 

3. The pla e s pa t e  ust do othi g to o e t the istake  e pla atio  hile the auction 

continues and if he subsequently becomes a defender, he must call the Director and correct 

the e pla atio  o l  afte  pla  e ds.  If the pla e s pa t e  is to e de la e  o  du , he 
must, after the final pass, call the Director and then provide a correction. 

C. Mistaken Call 

When the partnership agreement has been explained correctly, the mistake being the call made 

and not the explanation, there is no infraction.  The explanation must not be corrected (nor must 

the Director be notified) immediately and there is no obligation to do so subsequently.  

Regardless of damage, the result stands [but see Law 21B1(b)]. 

D. Dire tor’s Deter i atio  

1. Players are expected to disclose their partnership agreements accurately (see Law 20F1); 

failure to do so constitutes Misinformation. 

2. It is a condition of any partnership agreement that both players possess the same mutual 

understanding, and it is an infraction to describe an agreement where the same mutual 

understanding does not exist.  If the Director determines that the misleading explanation 

was not based upon a partnership agreement, he applies Law 21B. 

3. When there is an infraction (as per B1 or D2) and sufficient evidence exists as to the agreed 

meaning of the call, the Director awards an adjusted score based upon the likely outcome 

had the opponents received the correct explanation in a timely manner.  If the Director 

determines that the call has no agreed meaning, he awards an adjusted score based upon 

the likely outcome had the opponents been so informed. 

LAW 76 - SPECTATORS 

A. Control 

1. Spectators in the playing area24 are subject to the control of the Director under the 

regulations for the tournament. 

2. Regulating Authorities and Tournament Organizers who grant facilities for electronic 

transmission of play as it occurs may establish by regulation the terms by which such 

transmissions are viewed and prescribe acceptable conduct for viewers. (A viewer must not 

communicate with a player in the course of a session in which the latter is playing.) 

  

                                                           

24 The playing area includes all parts of the accommodation where a player may be present during a session 

in which he is participating. It may be further defined by regulation. 
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B. Przy stole 

1. Widzo i ie ol o oglądać ręki ię ej iż jed ego gra za, h a że regula i  a to 
zezwala. 

2. Widz pod zas rozda ia ie a pra a okaz ać jakiejkol iek reak ji a prze ieg li ta ji lu  
rozgrywki. 

3. Pod zas tr a ia ru d  idz usi się po strz ać od iet po h odru hó  i szelki h 
komentarz  oraz ie a pra a roz a iać z gra ze . 

4. Widz ie a pra a przeszkadzać gra zo i. 

5. Widz prz  stole ie oże z ra ać u agi a żade  aspekt gr . 

C. Udział w grze 

1. Widz oże po iadać się a te at faktu lu  przepisu  iejs u rozgr ek25 tylko wtedy, 

kiedy zosta ie o to poproszo  przez sędziego. 

2. Orga iza ja Nadzorują a i Orga izator )a odó  ogą określić sposó  postępo a ia z 
iepra idło oś ia i spo odo a i przez idzó . 

D. Status 

Każda oso a prze ają a  iejs u rozgr ek25 poza za od ika i i o sługą za odó  ma 

status idza, h a że sędzia posta o i i a zej. 

77. Ta ela zapisów rydża porów aw zego 

PUNKTY ZA LEWY 

Uz ski a e przez stro ę rozgr ają ego za gra ie ko traktu. 
Jeżeli atuta i są: ♣   ♠ 

)a każdą li to a ą i ziętą le ę deklaro a ą: 

 Bez kontry 20 20 30 30 

 ) ko trą 40 40 60 60 

 ) reko trą 80 80 120 120 

Za kontrakt bezatutowy: 

Pierwsza lewa 

 Bez kontry 40 

 ) ko trą 80 

 ) reko trą 160 

Każda astęp a 

 Bez kontry 30 

 ) ko trą 60 

 ) reko trą 120 

)apis  lu  ię ej pu któ  za le  sta o i dogra ą. 

)apis iejsz  iż  pu któ  za le  sta o i zapis zęś io . 

  

                                                           

25 Miejs e rozgr ek o ej uje sz stkie zęś i ud ku,  któr h gra z oże prze ać  zasie 
rozgrywanej sesji. Bardziej sz zegóło e określe ie oże ć za arte  regula i ie. 
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B. At the Table 

1. A spectator may not look at the hand of more than one player unless allowed by regulation. 

2. A spectator must not show any reaction to the bidding or play when a deal is in progress. 

3. During a round a spectator must refrain from mannerisms or remarks of any kind and must 

have no conversation with a player. 

4. A spectator must not disturb a player. 

5. A spectator at the table shall not draw attention to any aspect of the game. 

C. Participation 

1. A spectator may speak as to fact or law within the playing area25 only when requested to do 

so by the Director. 

2. Regulating Authorities and Tournament Organizers may specify how to deal with 

irregularities caused by spectators. 

D. Status 

Any person in the playing area24, other than a player or a tournament official, has the status of a 

spectator unless the Director specifies differently. 

LAW 77 – DUPLICATE BRIDGE SCORING TABLE 

Trick Score 

“ o ed  de la e s side if the o t a t is fulfilled. 

If Trumps are:     

For each odd trick bid and made 

 Undoubled 20 20 30 30 

 Doubled 40 40 60  60 

 Redoubled 80 80 120 120 

At a No-trump Contract 

For first odd trick bid and made 

 Undoubled 40 

 Doubled 80 

 Redoubled 160 

For each additional odd trick 

 Undoubled 30 

 Doubled 60 

 Redoubled 120 

A trick score of 100 points or more, made on one board, is GAME. 

A trick score of less than 100 points is a PARTSCORE. 

  

                                                           

25 The playing area includes all parts of the accommodation where a player may be present during a session 

in which he is participating. It may be further defined by regulation. 
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PREMIE 

Pu kt  zdo a e za gra ie ko traktu przez stro ę rozgr ają ego. 

Gry premiowe 

Za wylicytowanie i wygranie przed partią po partii 

Szlemika (12 lew) 500 750 

Szlema (13 lew) 1000 1500 

Nadró ki 
)a każdą adró ką   przed partią po partii 

(za każdą le ę ziętą po ad li z ę le  deklaro a h) 

 Bez kontry artość le  artość le  

 ) ko trą 100  200 

 ) reko trą 200  400 

Pre ie za dogra e, zapisy zęś iowe 

Za uzyskanie dogranej po partii    500 

)a uz ska ie dogra ej przed partią   300 

)a gra ie ko traktu zęś io ego   50 

)a zrealizo a ie ko traktu z ko trą, ale ez reko tr   50 

)a zrealizo a ie ko traktu z reko trą   100 

 

KARY ZA WPADKI 

Kar  za padki uz ski a e przez o roń ó , gd  ko trakt został przegra . 

Wpadki 

Le  rakują e do gra ia ko traktu: 
Pierwsza lewa wpadkowa przed partią po partii 

 Bez kontry 50  100 

 ) ko trą 100  200 

 ) reko trą 200   400 

Każda astęp a 

 Bez kontry 50  100 

 ) ko trą 200  300 

 ) reko trą 400  600 

Premia za z artą i każdą astęp ą le ę padko ą 

 Bez kontry 0  0 

 ) ko trą 100  0 

 ) reko trą 200  0 

Jeżeli sz s  zterej gra ze spasują patrz przepis , każda stro a uz skuje zapis zero . 

78. Metody o li za ia wy ików i regula i  zawodów 

A. Obliczanie wyniku w punktach turniejowych (PT) 

W grze a pu kt  tur iejo e PT  każd  u zest ik otrz uje pu kt  za poró a e zapis  
uz ska e przez i h u zest ikó   t  sa  rozda iu:  PT za każd  zapis gorsz ,  PT za 

każd  zapis ró  i  PT za każd  zapis lepsz  od uzyskanego przez uczestnika†. 

                                                           

† )a iast  PT i  PT oż a stoso ać odpo ied io  PT i ½ PT prz pis P)BS . 
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Premium Score 

“ o ed  de la e s side 

Slams 

For making a slam Not Vulnerable Vulnerable 

Small Slam (12 tricks) 500 750 

bid and made 

Grand Slam (all 13 tricks) 1000 1500 

bid and made 

Overtricks 

For each  Not Vulnerable Vulnerable 

(tricks made in excess of contract) 

 Undoubled Trick Value Trick Value 

 Doubled 100  200 

 Redoubled 200  400 

Premiums for Game, Partscore, Fulfilling Contract 

For making GAME vulnerable   500 

For making GAME, not vulnerable   300 

For making any PARTSCORE   50 

For making any doubled, but not redoubled contract  50 

For making any redoubled contract   100 

 

Undertrick Penalties 

Scored by de la e s oppo e ts if the o t a t is ot fulfilled 

Undertricks 

Tricks by which declarer falls short of the contract 

For first undertrick Not Vulnerable Vulnerable 

 Undoubled 50  100 

 Doubled 100  200 

 Redoubled 200   400 

For each additional undertrick 

 Undoubled 50  100 

 Doubled 200  300 

 Redouble 400  600 

Bonus for the fourth and each subsequent undertrick 

 Undoubled 0  0 

 Doubled 100  0 

 Redoubled 200  0 

If all four players pass (see Law 22) each side enters a zero score. 

LAW 78 - METHODS OF SCORING AND CONDITIONS OF CONTEST 

A. Matchpoint Scoring 

In matchpoint scoring each contestant is awarded, for scores made by different contestants who 

have played the same board and whose scores are compared with his, two scoring units 

(matchpoints or half matchpoints) for each score inferior to his, one scoring unit for each score 

equal to his, and zero scoring units for each score superior to his. 
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B. O li za ie wy iku w iędzy arodowy h pu kta h e zowy h IMP  

W grze a iędz arodo e pu kt  e zo e IMP  róż i ę pu któ  iędz  d o a 
poró a i zapisa i za ie ia się a IMP edług po iższej skali: 

Róż i a zapisów IMP Róż i a zapisów IMP Róż i a zapisów IMP 

0–10 0 370–420 9 1500–1740 17 

20–40 1 430–490 10 1750–1990 18 

50–80 2 500–590 11 2000–2240 19 

90–120 3 600–740 12 2250–2490 20 

130–160 4 750–890 13 2500–2990 21 

170–210 5 900–1090 14 3000–3490 22 

220–260 6 1100–1290 15 3500–3990 23 

270–310 7 1300–1490 16 4000+ 24  

320–360 8     

C. Obliczanie wyniku w zapisie sumarycznym 

Prz  grze a zapis su ar z  ik każdego u zest ika sta o i su a zapisó  uz ska h przez 
niego we wszystkich rozegranych rozdaniach. 

D. Regulamin zawodów 

)a zgodą Orga iza ji Nadzorują ej ożli e jest stoso a ie i h etod o li za ia ikó  a 
prz kład przeli za ie a pu kt  z ięskie VP . Przed każd i za oda i Orga izator )a odó  
po i ie  opu liko ać Regula i  )a odó . Regula i  po i ie  sz zegóło o opis ać aru ki 
u zest i t a, etod  o li za ia ikó , ło ie ia z ięz ó , róż i o a ia lokat 
dzielo h, itp. Regula i  ie oże ć sprze z  z przepisa i lu  i i regula i a i i a 
za ierać sz stkie i for a je aga e przez Orga iza ję Nadzorują ą. Po i ie  ć 
udostęp io  u zest iko  za odó . 

79. Lewy wzięte 

A. Uzgod ie ie li z y wzięty h lew 

1. Przed s ho a ie  do pudełka sz stki h ztere h rąk ależ  uzgod ić li z ę zięt h le . 

2. Gra z ie a pra a ś iado ie ak epto ać zapisu za le ę, której jego stro a ie zięła, a i 
uz ać zrze ze ia się le , której prze i i  ie ogli oddać. 

B. Niezgod ość o do li z y wzięty h lew 

Gd  poja ia się iezgod ość dot zą a li z  zięt h le , sędzia usi zostać ez a  i: 

1. Sędzia ustala, z  astąpiła deklara ja lu  zrze ze ie; jeśli tak, to stosuje przepis B lu  
przepis 71. 

2. Jeżeli pu kt B  ie a zastoso a ia, sędzia orzeka, jaki ik ależ  zapisać. 

3. Jeżeli sędzia ie jest ez a  przed zakoń ze ie  ru d , ik oże zostać z ie io  dla 
obu stron tylko w prz padku, gd  sędzia jest  peł i przeko a , jaki ik uz ska o prz  
stole. W prze i  razie po i ie  al o utrz ać zapisa  ik, al o o iż ć ik 
jed ej stro  ez pod ższa ia go drugiej. 
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B. International Matchpoint Scoring 

In international matchpoint scoring, on each board the total point difference between the two 

scores compared is converted into IMPs according to the following scale. 

Difference  Difference  Difference  

in points IMPs in points IMPs in points IMPs 

0–10 0 370–420 9 1500–1740 17 

20–40 1 430–490 10 1750–1990 18 

50–80 2 500–590 11 2000–2240 19 

90–120 3 600–740 12 2250–2490 20 

130–160 4 750–890 13 2500–2990 21 

170–210 5 900–1090 14 3000–3490 22 

220–260 6 1100–1290 15 3500–3990 23 

270–310 7 1300–1490 16 4000+ 24  

320–360 8     

 

C. Total Point Scoring 

In total point scoring, the net total point score of all boards played is the score for each 

contestant. 

D. Conditions of Contest 

If approved by the Regulating Authority other scoring methods (for example conversions to 

Victory Points) may be adopted. The Tournament Organizer should publish Conditions of Contest 

in advance of a tournament or contest. These should detail conditions of entry, methods of 

scoring, determination of winners, breaking of ties, and the like. The Conditions must not conflict 

with law or regulation and shall incorporate any information specified by the Regulating 

Authority. They should be available to contestants. 

LAW 79 - TRICKS WON 

A. Agreement on Tricks Won 

1. The number of tricks won shall be agreed upon before all four hands have been returned to 

the board. 

2. A player must not knowingly accept either the score for a trick that his side did not win or 

the concession of a trick that his opponents could not lose.  

B. Disagreement on Tricks Won 

If a disagreement arises, the Director must be called, then: 

1. The Director determines whether there has been a claim or concession and, if so, applies 

Law 69B or Law 71. 

2. If B1 above does not apply, the Director rules what score is to be recorded.  

3. If the Director is not called before the round ends, the score may be changed for both sides 

only when he is clearly convinced as to the result obtained at the table. Otherwise he 

should either allow the recorded score to stand, or decrease the score for one side without 

increasing it for the other. 

  



Międz arodo e Pra o Br dżo e , ersja polsko-angielska 116 | Strona 

C. Błąd w zapisie 

1. Błąd prz  pro adza iu lu  o li za iu uzgod io ego zapisu popeł io  przez gra za lu  
o sługę za odó  oże zostać popra io  przed upł e  ter i u lu  ter i ó  

z a zo h przez Orga izatora )a odó . O ile ie z a z  o  ter i u póź iejszego26, 

to okres rekla a j  upł a po  i uta h od udostęp ie ia ofi jal h ikó  do 
glądu. 

2. )a zgodą Orga izatora )a odó  łąd  zapisie oże ć popra io  po upł ie okresu 
rekla a j ego, jeśli sędzia jest po ad szelką ątpli ość przeko a , że zapis jest łęd . 

80. Regulaminy i organizacja 

A. Organiza ja Nadzorują a 

1. W ś ietle i iejsz h przepisó  Orga iza ją Nadzorują ą jest: 

(a) Ś iato a Federa ja Br dża dla s oi h ś iato h tur iejó  i za odó . 

(b) Odpo ied ia Orga iza ja Strefo a dla tur iejó  i za odó  przepro adza h pod jej 
zwierzchnictwem. 

(c) Krajowa Orga iza ja Br dżo a dla pozostał h tur iejó  i za odó  przepro adza h 
pod jej zwierzchnictwem. 

2. O o iązki i upra ie ia Orga iza ji Nadzorują ej określo e są  i iejsz h przepisa h. 

3. Orga iza ja Nadzorują a oże delego ać s oje upra ie ia ędą  adal  peł i 
odpo iedzial a za i h korz sta ie  lu  oże je s edo ać ted  ie po osi dalszej 
odpo iedzial oś i . 

B. Orga izator )awodów 

1. Orga iza ja Nadzorują a oże po ołać pod iot z a  „Orga izatore  )a odó ”, któr  
podlegają  aga io  Orga iza ji Nadzorują ej i i iejsz  przepiso , jest 
odpo iedzial  za prz goto a ie i orga iza ję tur ieju lu  za odó . Orga izator 
)a odó  oże delego ać s oje o o iązki i upra ie ia, ale adal po osi 
odpo iedzial ość za i h peł ie ie. Orga iza ja Nadzorują a i Orga izator )a odó  

ogą sta o ić te  sa  orga . 

2. Upra ie ia i o o iązki Orga izatora )a odó  o ej ują: 

(a) Po oła ie sędziego. Jeżeli go ie a, gra ze po i i po ierz ć peł ie ie jego 
o o iązkó  ra ej oso ie. 

(b) W ześ iejsze prz goto a ie tur ieju,  t  prz goto a ie po iesz zeń, sprzętu i 
zaspokojenie wszelkich innych potrzeb logistycznych. 

(c) Ustale ie dat  oraz godzi  rozpo zę ia każdej sesji. 

(d) Ustale ie aru kó  u zest i t a. 

(e) Ustalenie zasad licytacji oraz rozgrywki zgodnie z niniejszymi przepisami wraz ze 

specjal i aru ka i a prz kład, prz  grze z zasło a i, oż a z ie ić sprosto a ia 
iepra idło oś i, o któr h ie do iadują się gra ze oddziele i zasło ą . 

(f) Ogłosze ie regula i ó  uzupeł iają h i iejsze przepis , ale iestoją h z i i  
sprze z oś i. 

  

                                                           

26 Krótsz  okres oże ć określo , jeśli agają tego spe jal e aru ki za odó . 
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C. Error in Score 

1. An error in recording or computing the agreed-upon score, whether made by a player or an 

official, may be corrected until the expiration of the period(s) specified by the Tournament 

Organizer. Unless the Tournament Organizer specifies a later26 time, this Correction Period 

expires 30 minutes after the official score has been made available for inspection. 

2. Subject to approval by the Tournament Organizer, a scoring error may be corrected after 

expiry of the Correction Period if the Director is satisfied beyond reasonable doubt that the 

record is wrong.  

LAW 80 - REGULATION AND ORGANIZATION 

A. The Regulating Authority 

1. The Regulating Authority under these laws is: 

(a) for its own world tournaments and events the World Bridge Federation. 

(b) the respective Zonal Authority for tournaments and events held under its auspices. 

(c) for any other tournament or event the National Bridge Organization under whose  

auspices the tournament takes place. 

2. The Regulating Authority has the responsibilities and powers specified in these laws. 

3. The Regulating Authority may delegate its powers (retaining ultimate responsibility for their 

exercise) or it may assign them (in which case it has no further responsibility for their 

exercise).  

B. Tournament Organizer 

1. The ‘egulati g Autho it  a  e og ize a  e tit , desig ated the Tou a e t O ga ize , 
which subject to the requirements of the Regulating Authority and these laws is responsible 

fo  a a gi g a d p epa i g a tou a e t o  e e t. The Tou a e t O ga ize s po e s 
and duties may be delegated but the responsibility for their performance is retained. The 

Regulating Authority and the Tournament Organizer may be the same body. 

2. The Tou a e t O ga ize s po e s a d duties i lude: 

(a) appointment of the Director. If there is no appointed Director the players should 

designate a person to perform his functions. 

(b) to make advance arrangements for the tournament, including playing quarters, 

equipment and all other logistical requirements. 

(c) to establish the date and time of each session. 

(d) to establish the conditions of entry. 

(e) to establish the conditions for bidding and play in accordance with these laws, together 

with any special conditions (as, for example, play with screens – provisions for 

rectification of actions not transmitted across the screen may be varied). 

(f) to announce regulations supplementary to, but not in conflict with, these Laws. 

  

                                                           

26 An earlier time may be specified when required by the special nature of a contest 
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(g) (i) Po oła ie27 po o ikó  potrze h sędzie u. 

(ii) Po oła ie i ego perso elu i określe ie zakresu i h o o iązkó . 

(h) Przyjmowanie27 zgłoszeń u zest ikó  i sporządza ie i h list . 

(i) Ustale ie regula i u przepro adza ia za odó  oraz ogłosze ie go u zest iko . 

(j) Zorganizowanie27 z iera ia zapisó  rozdań, o li ze ie ikó  oraz u iesz za ie i h  
oficjalnej dokumentacji. 

(k) Prz goto a ie ożli oś i rozstrz ga ia od ołań edług przepisu . 

(l) I e upra ie ia i o o iązki prz z a e i iejsz i przepisa i. 

81. Sędzia zawodów 

A. Oficjalny status 

Sędzia jest ofi jal  przedsta i iele  Orga izatora )a odó . 

B. Ogra i ze ia i odpowiedzial ość 

1. Sędzia jest odpo iedzial  za te h i z ą stro ę za odó . Ma upra ie ia do apra ia ia 
szelki h u h ień Orga izatora )a odó . 

2. Sędzia stosuje i iejsze przepis  oraz regula i  ogłoszo e a o  i iejsz h przepisó  i 
działa  zakresie przez ie określo . 

C. O owiązki i upraw ie ia sędziego 

Sędzia ie gra ze  a pra o do sprosto a ia iepra idło oś i i reko pe so a ia szkód. 
)akres o o iązkó  i upra ień sędziego z kle o ej uje ró ież: 

1. Utrzymywanie dyscypliny i zapewnienie normalnego przebiegu gry. 

2. Stoso a ie i i terpreto a ie i iejsz h przepisó , a także i for o a ie gra z  o i h 
upra ie ia h i o o iązka h, które z t h przepisó  ikają. 

3. Sprosto a ie łędó  oraz iepra idło oś i, o któr h do iaduje się  jakikol iek sposó  
przed upł e  okresó  ustalo h zgod ie z przepisa i C oraz B. 

4. W ierza ie sprosto ań  odpo ied i h s tua ja h i korz sta ie z upra ień 
przewidzianych w przepisach 90 i 91. 

5. U h la ie sprosto a ia iepra idło oś i, edług łas ego uz a ia, gd  o to u h le ie 
stępuje stro a ie kra zają a. 

6. Rozstrz ga ie sporó . 

7. Przedstawianie kwestii spornych odpowiedniej komisji. 

8. Przekaz a ie ikó  do ofi jal ej doku e ta ji, gd  Orga izator )a odó  tego 
aga, a także ko a ie i h z oś i przekaza h u przez Orga izatora 

)a odó . 

D. Delegowa ie o owiązków 

Sędzia oże delego ać każde o o iązki s oi  po o iko , ale ie jest przez to z ol io  z 
odpo iedzial oś i za ależ te i h peł ie ie. 

                                                           

27 Nor al e jest, że sędzia przej uje odpo iedzial ość za iektóre lu  sz stkie zada ia ałożo e a 
Orga izatora )a odó . 
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(g) (i) to arrange27 for the appointment of any assistants required for the Director. 

(ii) to appoint other staff and prescribe their duties and responsibilities. 

(h) to arrange27 for entries to be accepted and listed. 

(i) to establish suitable conditions of play and announce them to the contestants. 

(j) to arrange27 for scores to be collected, results tabulated, and an official record made of 

them. 

(k) to make suitable arrangements for the conduct of appeals under Law 93. 

(l) any other powers and duties conferred in these laws. 

LAW 81 - THE DIRECTOR 

A. Official Status 

The Director is the official representative of the Tournament Organizer. 

B. Restrictions and Responsibilities 

1. The Director is responsible for the on-site technical management of the tournament. He has 

powers to remedy any omissions of the Tournament Organizer. 

2. The Director applies, and is bound by, these Laws and supplementary regulations 

announced under authority given in these Laws. 

C. Dire tor’s Duties a d Powers 

The Director (not the players) has the responsibility for rectifying irregularities and redressing 

da age. The Di e to s duties a d po e s o all  i lude also the follo i g: 

1. to maintain discipline and to ensure the orderly progress of the game. 

2. to administer and interpret these Laws and to advise the players of their rights and 

responsibilities thereunder. 

3. to rectify an error or irregularity of which he becomes aware in any manner, within the 

periods established in accordance with Laws 79C and 92B. 

4. to assess rectification when applicable and to exercise the powers given him in Laws 90 and 

91. 

5. to waive rectification for cause, in his discretion, upon the request of the non-offending 

side. 

6. to adjust disputes. 

7. to refer any matter to an appropriate committee. 

8. to report results for the official record if the Tournament Organizer requires it and to deal 

with any other matters delegated to him by the Tournament Organizer. 

D. Delegation of Duties 

The Director may delegate any of his duties to assistants, but he is not thereby relieved of 

responsibility for their correct performance. 

  

                                                           

27 It is normal in some jurisdictions for the Director to assume responsibility for some or all of the tasks that 

the Tournament Organizer is here required to arrange. 
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82. Sprostowa ia łędów w prze iegu gry 

A. O owiązek sędziego 

Odpo iedzial oś ią sędziego jest sprosto a ie łędó   prze iegu gr  oraz pro adze ie 
za odó   sposó  iekolidują  z i iejsz i przepisa i. 

B. Sprostowa ie łędów 

W celu sprosto a ia łędu  prze iegu gr  sędzia oże: 

1. Orze  ik rozje z , o ile poz alają a to i iejsze przepis . 

2. Nakazać, odro z ć lu  od ołać rozegra ie rozda ia. 

3. W korz stać i e upra ie ia ada e u przez i iejsze przepis . 

C. Błąd sędziego 

Jeżeli doko a o rozstrz g ię ia, które sędzia póź iej uz ał za ie łaś i e, a sprosto a ie 
poz alają e uz skać or al  zapis  rozda iu ie jest ożli e, to ależ  orze  ik 
rozje z , traktują  o ie stro  jako ie kra zają e. 

83. I for owa ie o upraw ie iu do odwoła ia 

Jeżeli sędzia u aża, że oże ć skaza a re izja jego de zji ze zględu a fakt, którego 
dot z ła, lu  też a to, że podjął ją edług łas ego uz a ia, to po i ie  poi for o ać 
u zest ika o jego upra ie iu do od oła ia lu  oże sa  przedsta ić spra ę łaś i ej ko isji. 

84. Rozstrzyga ie a podstawie faktów uzgod io y h 

Gd  prz oła o sędziego  elu rozstrz g ię ia a podsta ie przepisu lu  regula i u, a fakt  
został  ustalo e, ó zas sędzia rozstrz ga astępują o: 

A. Brak sprostowania 

Jeżeli przepis ie prze iduje żad ego sprosto a ia, a sędzia ie z ajduje przesła ek, a  
de do ać edług łas ego uz a ia, to akazuje gra zo  ko t uo a ie li ta ji lu  
rozgrywki. 

B. Przepisy przewidują sprostowa ie 

Jeżeli prz padek jest  o z ist  sposó  o jęt  przepise , któr  określa sprosto a ie 
iepra idło oś i, to sędzia orzeka to sprosto a ie i zape ia jego ko a ie. 

C. Wy ór gra za 

Jeżeli przepis daje gra zo i ór sprosto a ia, sędzia przedsta ia ożli oś i oraz 
dopilnowuje wyboru sprostowania i jego wykonania. 

D. Wy ór sędziego 

Sędzia rozpatruje każdą ątpli ość a korz ść stro  ie kra zają ej. Stara się prz ró ić 
spra iedli ość. Jeżeli jego zda ie  jest pra dopodo e, że stro a ie kra zają a po iosła 
szkodę  iku iepra idło oś i, za którą i iejsze przepis  ie prze idują sprosto a ia, 
orzeka wynik rozjemczy (patrz przepis 12). 
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LAW 82 - RECTIFICATION OF ERRORS OF PROCEDURE 

A. Dire tor’s Duty 

It is the responsibility of the Director to rectify errors of procedure and to maintain the progress 

of the game in a manner that is not contrary to these Laws. 

B. Rectification of Error 

To rectify an error in procedure the Director may: 

1. award an adjusted score as permitted by these Laws. 

2. require, postpone, or cancel the play of a board. 

3. exercise any other power given to him in these Laws. 

C. Dire tor’s Error 

If a ruling has been given that the Director subsequently determines to be incorrect, and if no 

rectification will allow the board to be scored normally, he shall award an adjusted score, treating 

both sides as non-offending for that purpose. 

LAW 83 - NOTIFICATION OF THE RIGHT TO APPEAL 

If the Director believes that a review of his decision on a point of fact or exercise of his 

discretionary power could well be in order, he shall advise a contestant of his right to appeal or 

may refer the matter to an appropriate committee. 

LAW 84 - RULINGS ON AGREED FACTS 

When the Director is called to rule on a point of law or regulation, and the facts are agreed, he 

rules as follows: 

A. No Rectification 

If no rectification is prescribed by law, and there is no occasion for him to exercise his 

discretionary powers, he directs the players to proceed with the auction or play.  

B. Law Provides Rectification 

If the case is clearly covered by a Law that prescribes the rectification for the irregularity, he 

determines that rectification and ensures that it is implemented.  

C. Player’s Optio  

If a Law gives a player a choice of rectification the Director explains the options and sees that the 

choice is made and implemented. 

D. Dire tor’s Optio  

The Director rules any doubtful point in favour of the non-offending side. He seeks to restore 

equity. If in his judgement it is probable that a non-offending side has been damaged by an 

irregularity for which these laws provide no rectification he adjusts the score (see Law 12). 
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85. Rozstrzyga ie a podstawie faktów spor y h 

Gd  prz oła o sędziego  elu rozstrz g ię ia a podsta ie przepisu lu  regula i u, a fakt  
ie został  ustalo e, ó zas sędzia rozstrz ga astępują o: 

A. O e a sędziego 

1. Ustalają  fakt , sędzia a ro ić so ie pogląd a i h te at, iorą  pod u agę 
pra dopodo ieńst a  od iesie iu do agi do odó , które jest  sta ie ze rać. 

2. Jeżeli sędzia uz a za star zają e fakt , które ustalił, orzeka zgodnie z przepisem 84. 

B. Fakty nieustalone 

Jeżeli sędzia ie jest  sta ie ustalić faktó   stop iu star zają , doko uje rozstrz g ię ia 
u ożli iają ego ko t uo a ie gr . 

86. Rozgrywki teamowe 

A. )astąpie ie rozda ia 

Sędzia ie oże skorz stać z przepisu , a  akazać po tór e taso a ie i rozda a ie, jeśli 
łą z  ik e zu ez tego rozda ia oże ć z a  które uś u zest iko i. )a iast tego 
orzeka wynik rozjemczy. 

B. Wynik uzyskany przy innym stole 

1. Uzyskano jeden wynik 

Jeżeli  konkurencji tea ó  sędzia orzeka wynik rozjemczy, a wynik uzyskany na drugim stole 

po iędz  t i sa i u zest ika i jest raź ie korz st  dla jed ej ze stro , to ależ  
orze  zapiso  ik rozje z  patrz przepis C , ale  prz padku ielu ikó  
rozjemczych patrz punkt B  po iżej . 

2. Uz ska o iele ikó  prz  jed  lu  ielu stoła h28 

Jeżeli  konkurencji tea ó  d a lu  ię ej ieporó al e iki został  uz ska e 
po iędz  t i sa i u zest ika i lu  jeśli i iejsze przepis  agają od sędziego 
orze ze ia ię ej iż jednego wyniku rozjemczego: 

(a) Jeżeli żade  z u zest ikó  ie po osi i , ależ  u ie aż ić rozda ia i orze  jede  lu  
ię ej pro e to h ikó  rozjemczych patrz przepis C  al o, jeśli zas a to 

poz ala, zarządzić rozegra ie jed ego lu  ię ej dodatko h rozdań ale patrz pu kt A 
po żej . 

(b) Jeżeli t lko jede  z u zest ikó  po osi i ę, ależ  za każde rozda ie prz z ać stro ie 
ie kra zają ej al o pro e to  ik rozje z   posta i śred iej plus patrz przepis 

12C2b), albo zapisowy wynik rozjemczy,  zależ oś i, o jest ardziej korz st e. Stro ie 
kra zają ej ależ  prz z ać dopeł ie ie iku prze i ikó . 

(c) Jeżeli o ie stro  po oszą i ę, ależ  u ie aż ić rozda ia i orze  jede  lu  ię ej 
pro e to h ikó  rozje z h patrz przepis C . 

3. Orga iza ja Nadzorują a oże określić i  tr  postępo a ia  okoli z oś ia h, gd  
rozda ia został  rozegra e t lko prz  jed  stole po iędz  t i sa i lu  róż i 
u zest ika i. )apis prz z a  za każde takie rozda ie oże ć a podsta ie regula ji 
róż  od tego, któr  opisa o  pu k ie B , jed ak  prz padku raku odpo ied i h 
regula ji sędzia postępuje jak po żej. 

                                                           

28 Włą zają  iki z iekształ o ego rozda ia. 
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LAW 85 - RULINGS ON DISPUTED FACTS 

When the Director is called upon to rule on a point of law or regulation in which the facts are not 

agreed upon, he proceeds as follows: 

A. Dire tor’s Assess e t 

1. In determining the facts the Director shall base his view on the balance of probabilities, 

which is to say in accordance with the weight of the evidence he is able to collect. 

2. If the Director is then satisfied that he has ascertained the facts, he rules as in Law 84. 

B. Facts Not Determined 

If the Director is unable to determine the facts to his satisfaction, he makes a ruling that will 

permit play to continue. 

LAW 86 - TEAM PLAY 

A. Substitute Board 

The Director shall not exercise his Law 6 authority to order one board redealt when the final result 

of a match without that board could be known to a contestant.  Instead, he awards an adjusted 

score. 

B. Result Obtained at Other Table 

1. Single Result Obtained 

In team play when the Director awards an adjusted score and the result at the other table 

between the same contestants is clearly favourable to one side, the Director shall award an 

assigned adjusted score [see Law 12C1(c), but for multiple adjusted scores see B2 following]. 

2. Multiple Results Obtained at One or More Tables28 

In team play when two or more non-comparable results have been obtained between the same 

contestants or when these Laws otherwise require the Director to award more than one 

adjusted score: 

(a) If no contestant was at fault, the Director shall cancel the board(s) and award one or 

more artificial adjusted scores [see Law 12C2] or, if time permits, play one or more 

substitute boards (but see A above).  

(b) If only one contestant was at fault, the Director shall award to the non-offending side, for 

each board in question, either an artificial adjusted score of average plus [see Law 

12C2(b)] or an assigned adjusted score, whichever is more favourable.  The offending 

side shall receive the complement of the score awarded to their opponents. 

(c) If both contestants were at fault, the Director shall cancel the board(s) and award one or 

more artificial adjusted scores [see Law 12C2]. 

3. The Regulating Authority may provide differently for circumstances where boards have 

been played at only one table between the same or multiple contestants.  The score 

awarded for each such board may be varied by regulation from that prescribed in B2, 

however in the absence of a relevant regulation, the Director proceeds as above. 

  

                                                           

28  including results from a fouled board 
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87. Rozda ie z iekształ o e 

A. Definicja 

Rozda ie u aża się za z iekształ o e, jeśli sędzia st ierdzi, że jed a lu  ię ej kart z alazło się 
 i ej przegród e pudełka rozda io ego al o że i a zej oz a zo o rozdają ego lu  założe ia 

po iędz  kopia i tego sa ego rozda ia, skutek zego u zest i , któr h zapis  po i  ć 
poró a e, ie rozegrali tego rozda ia  ide t z  kształ ie. 

B. Obliczanie w turniejach par i indywidualnych 

O li zają  ik rozda ia z iekształ o ego, sędzia ustala jak ajdokład iej, które zapis  
uz ska o  pra idło ej, a które  z ie io ej posta i lu  z ie io h posta ia h . Na tej 
podstawie dzieli on rozpatrywane zapis  a grup  i o li za iki każdej grup  oddziel ie, 
stoso ie do posta o ień regula i u za odó . Wo e  raku odpo ied iego regula i u 
sędzia iera i ogłasza s ój sposó  postępo a ia . 

C. O li za ie w tur ieja h tea ów 

Patrz przepis 86B2. 

88. Przyznawanie wyrów ań 

Patrz przepis 12C2. 

89. Sprostowania w turniejach indywidualnych 

Patrz przepis 12C3. 

90. Kary proceduralne 

A. Upraw ie ia sędziego 

Opró z orzeka ia sprosto ań ikają h z posta o ień i iejsz h przepisó  sędzia oże 
ierzać także kar  pro edural e za szelkie kro ze ia, które przesad ie opóź iają lu  

utrud iają grę, aruszają jej łaś i  prze ieg, przeszkadzają i  u zest iko  al o po odują 
orzeczenie wyniku rozjemczego. 

B. Wykro ze ia podlegają e karze pro edural ej 
Do kro zeń podlegają h karo  pro edural  ależą iędz  i i ale ie t lko : 

1. Prz ie gra za z  też u zest ika po z a zo  ter i ie rozpo zę ia gr . 

2. Nadmiernie powolna gra uczestnika. 

3. D skuto a ie o li ta ji, rozgr e lu  o iku rozda ia, które oże ć usł sza e przy 

innym stole. 

4. Niedoz olo e poró a ie ikó  z i  u zest ikie . 

5. Dot ka ie lu  ra ie do ręki kart ależą h do i ego gra za patrz przepis . 

6. U iesz ze ie jed ej lu  ię ej kart  ie łaś i ej przegród e pudełka rozda io ego. 

7. Odstępst a od pra idło ego prze iegu gr  jak za ie ha ie przeli ze ia kart łas ej ręki, 
rozegra ie ie łaś i ego rozda ia, itp. , które agają orze ze ia iku rozje zego 
dla jakiegoś u zest ika. 

8. Brak iez ło z ego zastoso a ia się do regula i u za odó  lu  do pole eń sędziego. 
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LAW 87 - FOULED BOARD 

A. Definition 

A board is considered to be fouled if the Director determines that a card (or more than one) was 

displaced in the board, or if he determines that the dealer or vulnerability differed between 

copies of the same board, and the contestants who should have had a score comparison did not 

play the board in identical form for such reason. 

B. Pairs and Individual Scoring 

In scoring a fouled board the Director determines as closely as possible which scores were 

obtained on the board in its correct form and which in the changed form(s). He divides the scores 

on that basis into groups and rates each group separately as provided in the regulations for the 

tournament. (In the absence of a relevant regulation the Director selects and announces his 

method.) 

C. Teams Scoring 

See Law 86B2. 

LAW 88 - AWARD OF INDEMNITY POINTS 

See Law 12C2. 

LAW 89 - RECTIFICATION IN INDIVIDUAL EVENTS 

See Law 12C3. 

LAW 90 - PROCEDURAL PENALTIES 

A. Dire tor’s Authority 

The Director, in addition to implementing the rectifications in these Laws, may also assess 

procedural penalties for any offence that unduly delays or obstructs the game, inconveniences 

other contestants, violates correct procedure, or requires the award of an adjusted score. 

B. Offences Subject to Procedural Penalty 

The following are examples of offences subject to procedural penalty (but the offences are not 

limited to these): 

1. arrival of a contestant after the specified starting time. 

2. unduly slow play by a contestant. 

3. discussion of the bidding, play or result of a board, which may be overheard at another 

table. 

4. unauthorized comparison of scores with another contestant. 

5. touching or handling of cards belonging to another player (see Law 7). 

6. placing one or more cards in an incorrect pocket of the board. 

7. e o s i  p o edu e su h as failu e to ou t a ds i  o e s ha d, pla i g the o g oa d, 
etc.) that require an adjusted score for any contestant. 

8. failure to comply promptly with tournament regulations or with instructions of the Director. 
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91. Karanie lub zawieszenie 

A. Upraw ie ia sędziego 

Dopeł iają  o o iązku utrz a ia porządku i d s pli , sędzia jest upra io  do ierze ia 
gra zo i lu  u zest iko i kar  d s pli ar ej  pu kta h lu  do odsu ię ia go od gr  a zas 
trwa ia ieżą ej sesji lu  jej zęś i. Taka de zja sędziego jest ostate z a patrz przepis B . 

B. Prawo do dyskwalifikacji 

Sędzia, za zgodą Orga izatora )a odó , jest upo aż io  do zd sk alifiko a ia gra za lu  
uczestnika. 

92. Prawo do odwoła ia 

A. Uprawnienia uczestnika 

U zest ik lu  kapita  oże osić o re izję każdej de zji sędziego podjętej prz  stole. Takie 
żąda ie uz a e za ezpodsta e oże podlegać sa k jo  prze idzia   regula i ie. 

B. Ter i  odwoła ia 

Jeżeli Orga izator )a odó  ie z a z ł i ego ter i u, to pra o do żąda ia da ia de zji 
lu  od oła ia się od iej upł a   i ut po udostęp ie iu ofi jal h ikó  do glądu 
u zest iko  za odó . 

C. Sposó  w osze ia odwoła ia 

Wszelkie żąda ia re izji orze ze ia ależ  osić przez sędziego. 

D. )god ość odwołują y h się 

Od oła ia ie ależ  prz j o ać, jeżeli: 

1. W tur ieju par jede  z part eró  ie raża zgod  a od oła ie zastrzeże ie to ie 
dot z  tur ieju i d idual ego,  któr  od ołują  się ie potrze uje zgod  part era . 

2. W tur ieju tea ó  kapita  ie raża zgod  a od oła ie. 

93. Pro edura odwoła ia 

A. Brak ko isji odwoław zej 
Gd  ie a ko isji od oła zej lu  alter at ego roz iąza ia po oła ego edług przepisu 

B k  al o gd  taki zespół ie oże działać ez zakłó e ia or al ego prze iegu za odó , 
ó zas sz stkie od oła ia po i ie  rozpatr ać i rozstrz gać sędzia głó . 

B. Ko isja odwoław za 

Jeżeli działa ko isja od oła za lu  i e upra io e iało , ó zas: 

1. Sędzia głó  a słu hać i rozpatrz ć te zęś i od oła ia, które dot zą jed ie 

i iejsz h przepisó  lu  regula i ó . Od jego de zji prz sługuje od oła ie. 

2. Wsz stkie i e od oła ia sędzia głó  a przekazać do rozstrz g ię ia. 

3. Prz  rozstrz ga iu od ołań ko isji od oła zej lu  i e u upra io e u iału  
prz sługują sz stkie upra ie ia prz pisa e  i iejsz h przepisa h sędzie u, z 

jątkie  tego, że ie a pra a z ie ić de zji sędziego głó ego podjętej a podsta ie 
przepisu lu  regula i u, ądź upra ień do ierza ia kar d s pli ar h edług 
przepisu 91. (W takich przypadka h oże zale ić sędzie u głó e u,  z ie ił s oją 
de zję . 
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LAW 91 - PENALIZE OR SUSPEND 

A. Dire tor’s Powers 

In performing his duty to maintain order and discipline, the Director is empowered to assess 

disciplinary penalties in points or to suspend a player or contestant for the current session or any 

pa t the eof. The Di e to s de isio  u de  this lause is fi al see La  9 B . 

B. Right to Disqualify 

The Director is empowered to disqualify a player or contestant for cause, subject to approval by 

the Tournament Organizer. 

LAW 92 - RIGHT TO APPEAL 

A. Co testa t’s Right 

A contestant or his captain may appeal for a review of any ruling made at his table by the Director. 

Any such request, if deemed to lack merit, may be the subject of a sanction imposed by 

regulation. 

B. Time of Appeal 

The ight to e uest o  appeal a Di e to s uli g e pi es  i utes afte  the offi ial s o e has 
been made available for inspection unless the Tournament Organizer has specified a different 

time period. 

C. How to Appeal 

All requests for a review of a ruling shall be made through the Director. 

D. Concurrence of Appellants 

An appeal shall not be heard unless: 

1. in a pairs event both members of the partnership concur in making the appeal (but in an 

i di idual o test a  appella t does ot e ui e his pa t e s o u e e . 

2. in a team event the team captain concurs in making the appeal. 

LAW 93 - PROCEDURES OF APPEAL 

A. No Appeals Committee 

no alternative arrangement has been made under Law 80B2(k)], or if such cannot operate without 

disturbing the orderly progress of the tournament. 

B. Appeals Committee Available 

If a committee (or authorized alternative) is available: 

1. The Director in charge shall hear and rule upon such part of the appeal as deals solely with 

the Law or regulations. His ruling may be appealed to the committee. 

2. The Director in charge shall refer all other appeals for adjudication. 

3. In adjudicating appeals, the committee (or the authorized alternative) may exercise all 

powers assigned by these Laws to the Director, except that it may not overrule the Director 

in charge on a point of law or regulations, or on exercise of his Law 91 disciplinary powers. 

(It may recommend to the Director in charge that he change such a ruling.) 

  

The Director in charge shall hear and rule upon all appeals if there is no Appeals Committee [or if 
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C. Możliwość dalszy h odwołań 

1. Orga iza je Nadzorują e ogą ustalić pro edurę dalsz h od ołań po zerpa iu 
po ższego sposo u postępo a ia. Każde takie od oła ie uz a e za złożo e ez po odu 

oże podlegać sa k jo  prze idzia   regula i ie. 

2. Sędzia głó  lu  iało er fikują e oże przekazać spra ę do dalszego rozpatrze ia przez 
Orga iza ję Nadzorują ą. Orga iza ja Nadzorują a a pra o do ostate z ego 
rozstrz g ię ia spra . 

3. (a) Niezależ ie od pu któ   i  po żej, Orga iza ja Nadzorują a, gd  uz a to za istot e 
dla prze iegu za odó , oże s edo ać pra o do ostate z ego rozstrz ga ia spra  a 
określo e iało i ted , raz ze stro a i u zest i zą i  od oła iu, usi uz a ać 
i h rozstrz g ię ia za o o iązują e. 

(b) Orga iza ja Nadzorują a, za stoso  po iado ie ie  u zest ikó , oże zez olić a 
po i ię ie lu  od fika ję ra h przez sie ie etapó  pro esu rozstrz ga ia 
od ołań określo h  i iejsz h przepisa h29. 

  

                                                           

29 Orga iza ja Nadzorują a a o o iązek przestrzega ia krajo h regula ji pra h z iąza h z jej 
działa ie . 
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C. Further Possibilities of Appeal 

1. Regulating Authorities may establish procedures for further appeals after the foregoing 

procedures have been exhausted. Any such further appeal, if deemed to lack merit, may be 

the subject of a sanction imposed by regulation. 

2. The Director in charge or the reviewing body may refer a matter for later consideration by 

the Regulating Authority. The Regulating Authority has authority to resolve any matter 

finally. 

3. (a) Notwithstanding 1 and 2 above, where deeming it crucial to the progress of the 

tournament, the Regulating Authority may assign to a specified tournament body the 

responsibility for dealing finally with any appeal and, along with the parties to the appeal, 

is then bound by the outcome. 

(b) With due notice given to the contestants a Regulating Authority may authorize the 

omission or modification of such stages as it wishes of the appeals process set out in 

these Laws.29 

  

                                                           

29 The Regulating Authority is responsible for compliance with any national law that may affect its action. 


