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ZEZWALANIE NA DOGRYWANIE ROZDAŃ
Nowa edycja MPB uporządkowała procedury związane
z dogrywaniem rozdań wadliwych lub będących
pod wpływem dodatkowych informacji.
 Stary przepis 17D znalazł nowe, dużo bardziej oczywiste miejsce
– stał się przepisem 15A, a dotychczasowy przepis 15 –
przepisem 15B.

 W przepisach 13, 15 i 16 wprowadzono procedury, które mają
na celu umożliwienie jak najczęstszego uzyskania normalnego
wyniku z gry.

DOGRYWANIE ROZDAŃ – PRZEPIS 13
Przepis 13 został uporządkowany.
 Pojawił się jasny podział na „przed zgłoszeniem zapowiedzi” i „po zgłoszeniu
zapowiedzi”.
 Do tego kolejność punktów przepisu oddaje kolejność występowania poszczególnych
przypadków: przed zgłoszeniem zapowiedzi – w trakcie licytacji lub rozgrywki –
po zakończonej rozgrywce.
 Przede wszystkim – odebrano sędziemu możliwość automatycznego „zdjęcia”
rozdania przed zgłoszeniem zapowiedzi, jeśli któryś z graczy widział kartę innego
gracza (P13A2).

PRZEPIS 13A – DLACZEGO?
Czy jesteś w stanie ocenić na podstawie jedynie przemieszczonej
karty, czy należy pozwolić na dogranie rozdania?
Rozd. 1
N/nikt
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Przed rozpoczęciem licytacji E wzywa
sędziego – ma 14 kart, które już obejrzał.
Sędzia przemieszcza A do ręki jego
partnera.
Wysokość przemieszczonej karty prowokowałaby
przed zmianą przepisów do „zdjęcia” rozdania.
Czy ujawnienie graczowi E informacji o A
u partnera miało jakikolwiek wpływ na przebieg
rozdania?
Patrząc na cały rozkład – licytacja prawie
na pewno przebiegnie: 1NT – 3NT.

PRZEPIS 13A – DLACZEGO?
Czy jesteś w stanie ocenić na podstawie jedynie przemieszczonej
karty, czy należy pozwolić na dogranie rozdania?
Rozd. 1
N/nikt
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Przed rozpoczęciem licytacji W wzywa
sędziego – ma 14 kart, które już obejrzał.
Sędzia przemieszcza 4 do ręki jego
partnera.
NS licytują: 1 - 4, a E wistuje 3.
Tym razem karta była pozornie na tyle nieistotna,
że sędzia pozwoliłby dograć rozdanie.
Tymczasem – informacja, że E ma dubla, a nie
singla, jest kluczowa do przepuszczenia pika.
A gdyby NS grali otwarciem Flannery?

PRZEPIS 13A – DLACZEGO?
Wnioski:
 Sędzia nie ma możliwości, aby na podstawie
informacji dostępnych przy stole (pojedyncza karta,
pojedyncza ręka, a nawet para rąk) podjąć
decyzję o możliwości normalnego dokończenia
rozdania.
 Sędzia nie ma przy stole czasu (ani potrzeby)
kompletowania tych informacji.

ZDEJMOWANIE ROZDAŃ – PRZEPIS 13B
Podejście sędziego do przypadków, w których gracze z wadliwymi
rękami zgłosili już zapowiedzi, powinno być zbliżone do P13A.
Rozd. 1
N/nikt
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Teraz W wzywa sędziego – ma 14 kart.
Sędzia przemieszcza K do ręki N.
Informacja o K w ręce N jest już dla W kompletnie
nieprzydatna.
Z kolei N za chwilę otrzyma informację, czy W ma
pokrycie bilansowe na swoją odzywkę, z legalnego
źródła – zobaczy wyłożonego dziadka.

ZDEJMOWANIE ROZDAŃ – PRZEPIS 13B
Ale…
Rozd. 4
W/obie
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Teraz N wzywa sędziego – ma 14 kart.
Sędzia sprawdza, że 2 należy do W.
Widać wyraźnie, że licytacja
z niewadliwymi rękami przebiegałaby
zupełnie inaczej, a informacje zdradzone
przemieszczeniem karty z bardzo dużym
prawdopodobieństwem spowodują dalsze
komplikacje.

ZŁE ROZDANIE LUB RĘKA – PRZEPIS 15
Przepis 15A (dawny 17D):
 Ma zastosowanie, jeśli grane jest rozdanie przeznaczone do zagrania
przez wszystkich uczestników w danej rundzie, ale co najmniej jedna z rąk
pochodzi z innego pudełka.

 W szczególności, nawet wszystkie ręce mogą pochodzić z innego pudełka!
 Pozostaje w nim bezwzględny nakaz „zdjęcia” rozdania, jeśli partner
wykraczającego zgłosił zapowiedź po zapowiedzi wykraczającego.
Dotychczas warunkiem była również istotnie różna zapowiedź LHO, teraz
trzeba sobie z nią czasami jakoś poradzić: przy pomocy przepisu 16C.
 Przy powtarzaniu zapowiedzi wykraczającego we właściwym rozdaniu
należy zwrócić uwagę na warunki rozdania (rozdającego, założenia)!

ZŁE ROZDANIE LUB RĘKA – PRZEPIS 15
Przepis 15B (dawny 15):
 Ma

zastosowanie, jeśli co najmniej jeden z uczestników gra rozdanie
nieprzeznaczone dla niego w danej rundzie.
 Czyli: para źle poszła, rozdania zostały źle podane.
 Sędzia nie ma już możliwości przerwania tak granego rozdania, jeśli
żaden z uczestników wcześniej go nie grał.
 W tak uzyskany wynik nie ma potrzeby ingerowania – pozostaje
jedynie naprawić dalszą rotację par i pudełek oraz spróbować dograć
możliwie dużo prawidłowych rozdań przy prawidłowych stołach…
 …i poradzić sobie z programem liczącym wyniki.
 Coś za coś – nie trzeba pilnować powtarzania licytacji przy innych
stołach.

DODATKOWA INFORMACJA – PRZEPIS 16
 Nastąpiła

kosmetyczna zamiana punktów C i D – w ten sposób
informacja pochodząca od samych uczestników (punkty B i C) jest
zgrupowana razem, nieprzedzielona informacją z innych źródeł.

 Poza tym postępowanie w przypadku „przesłuchu” idzie w tę
samą stronę, co reszta okolicznych przepisów – zezwalania
na kończenie rozdań coraz częściej.
 Dotychczasowe kryterium „mogłaby zakłócić normalny przebieg
gry” zastępuje kryterium „prawdopodobnie zakłóciłaby”.

