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ПРЕДГОВОР КЪМ ПРАВИЛНИКА
ПО СПОРТЕН БРИДЖ 2007
Първият правилник по спортен бридж бе публикуван през 1928 г. Следващите
преработени издания бяха публикувани през 1933, 1935, 1943, 1949, 1963, 1975,
1987 и 1997 г. В съответствие с нейните подзаконови актове СБФ обнародва
сегашното издание през 2007 г.
Преди 1930 г. правилниците бяха публикувани от Портланд клуб, Лондон и Вист клуб
- Ню Йорк. От 40-те години насам правната комисия към Американската контаркт
бридж лига замени Вист клуб, докато Британската бридж лига и Европейската бридж
лига допълниха усилията на Портланд клуб. Правилникът от 1975 г. също беше
публикуван от СБФ, както и тези от 1987 и 1997 г.
Тази последна преработка замества правилникът от 1997 г. Зоналните организации
могат да приемат правилника по всяко време след 1 януари 2008 г., но не по-късно от
30 септеври 2008 г.
През годините е налице очевидно увеличение на познанията и опита на Съдиите,
което е признато в новия правилник чрез увеличаване на отговорностите им. В
допълнение, процесът на контестиране бе значително подобрен чрез въвеждането на
„Правилник за приложение за апелативни комисии”.
Работната комисия отбелязва с тъга смъртта на Ralph Cohen, по време на работата
върху новия правилник, и на преждевременната смърт на Edgar Kaplan. Признателни
сме за помощта на Antonio Riccardi, както и на David Davenport от Портланд клуб.
Работната комисия също признава с благодарност значителния принос на Anna Gudge,
Richard Hills и Rick Assad. Правилникът, обаче, не би бил издаден без посвещението и
упоритата работа на нейния координатор - Grattan Endicott.
Работната комисия се състои от:
Max Bavin
Ralph Cohen
Joan Gerard
Ton Kooijman
Jeffrey Polisner
William Schoder
Grattan Endicott (Co-ordinator)
John Wignall (Chairman)

John R. Wignall, MNZM
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УВОД КЪМ ПРАВИЛНИКА ПО СПОРТЕН БРИДЖ 2007
Правилникът е предназначен да определи правилната процедура и да осигури
подходящи средства за поправка, когато има отклонение от тази процедура. Преди
всичко той е предназначен не за наказание за нередности, a по-скоро за поправка в
ситуациите, където невиновните може да бъдат ощетени. Играчите следва да са готови
елегантно да приемат всяка поправка или присъден административен резултат от
Съдията.
През последните десет години в спортния бридж са налице редица разработки и няма
сигнали тези промени да са спрели. Задачата, която стоеше пред Работната комисия,
беше да осигури правила, така актуализирани, че да се справят с последните промени
и да се създаде рамка, която може да се справи с бъдещето развитие.
На Съдиите са дадени значително повече права на собствена преценка. Има по-малко
автоматични наказания, които сега са заменени с концепцията за поправка на
ситуацията, където за нещастие са се случили. Бриджът се играе по различни начини
в различните страни, ето защо на Регулаторните органи са дадени повече права да
въвеждат собствени предписания. Това е така, особено в областта на специалните
партньорски споразумения, които представляват нова концепция. Конвенционалните
обяви са факт, ето защо бе направен опит за решаване на проблемите които
възникват, когато нещо нередно се случи, или да се разреши на Регулаторните органи
да решават тези проблеми.
Ние се опитахме да изясниме областите на отговорностите на Регулаторните органи,
Организаторите на турнири и Съдиите и ясно сме показали, че някои отговорности
могат да бъдат прехвърляни или делегирани.
Много заглавия, присъстващи в правилника от 1997 г., са премахнати в полза на
усъвършенстване на оформлението им. Там, където заглавията са останали, те не
ограничават прилагането на правилата, нито пък пропускането на препратките.
Запазено е установеното използване на „може” да извърши нещо (неизвършването му
не е нарушение), „извършва” (установява правилната процедура без намек, че
нарушаването се наказва), „следва да” извърши нещо (неизпълнението на това
задължение е нарушение, което лишава играча от правата му, но рядко ще последва
наказание), „трябва” да извърши нещо (нарушението в повечето случаи ще бъде
наказано), „длъжен е” или „задължително е” да извърши нещо (най-силната дума,
наистина сериозен въпрос). Отново „не трябва” е най-силната забрана, „не бива” е
силно, но „не може” е по-силно, което от своя страна е съвсем малко по-слабо от „не
трябва”.
За избягване на всякакво съмнение този увод и дефинициите, които следват, са част
от правилника. И накрая, освен ако контекста ясно не показва друго, единственото
число включва множественото и мъжкият род – женският и обратно.
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ДЕФИНИЦИИ
Административен резултат (Adjusted Score) — Резултат, присъден от Съдия (виж П12).
Той може да бъде или изкуствен, или назначен.
Анулиран (Cancelled) — виж „Оттеглен”.
Атака (Lead) — Първата карта, изиграна за дадена взятка.
Блъф (Psychic Call) — Преднамерено и грубо отклонение от оньорна сила и/или
дължина на цвят.
Време за разиграване (Play period) – започва когато първоначалната атака е открита.
Съответни правила установяват кога правата и възможностите на играчите по време
на игра изтичат. Времето за разиграване само по себе си свършва когато картите от
следващото раздаване са извадени (или когато последното раздаване за кръга е
приключено).
Взятка (Trick) — Единицата за оценка, чрез която се определя резултата от крайния
договор; редовната взятка се състои от четири карти, по една, дадена от всеки играч
в последователност, започвайки с атакуваната карта.
Декларант (Declarer) — Играчът от страната, дала последната декларация, който
първи е обявил наименованието, упоменато в тази декларация. Той става декларант,
когато бъде открита първоначалната атака (но виж П54А, когато първоначалната
атака е направена извън реда).
Декларация (Bid) — Задължение да се спечелят поне определен брой декларирани
взятки (повече от 6) в определено наименование.
Декларирана взятка (Odd trick) — Броят взятки след шестата, който трябва да бъде
спечелен от страната на декларанта.
Добра взятка (Overtrick) — Всяка взятка, спечелена от декларанта над договора.
Договор (Contract) — Задължението на декларанта да спечели при игра в определено
наименование заявения в последната декларация брой декларирани взятки,
независимо дали е без контра, с контра или с реконтра (виж П22).
Дясностоящ противник ДСП (RHO) — Дясностоящият противник.
Защитник (Defender) — Един от противниците на (предполагаемия) декларант.
Зона (Vulnerability) — Условията за даване на премии за реализиран и наказателни
точки за провален договор (виж П77).
Изкуствена обява (Artificial cal) — декларация, контра или реконтра, която предава
информация (не е информацията, която обикновено се счита за нормална), различна
от желанието да се играе в споменатото или последното споменато наименование, или
пас, който обещава по-голяма от очакваната сила или обещава/отрича стойности в
последния споменат цвят.
Коз (Trump) — Всяка карта от цвета на договора.
Колода (Pack) — Всичките 52 карти, с които се играе спортния бридж.
Контейнер (Board) — 1. Дубликатният контейнер описан в П2.2. Четирите ръце, които
са раздадени първоначално и поставени в дубликатния контейнер за игра по време на
сесията ( също се отнася и за „раздаване”).
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Контра (Double) — Обява след противникова декларация, увеличаваща стойността на
записа при изпълнение или проваляне на договора (виж П19А и П77).
Кръг (Round) — Част от сесията, изиграна без движение на играчите.
Лоша взятка (Undertrick) — Всяка взятка, недостигаща на декларанта за изпълнение
на крайния договор (виж П77).
Лявостоящ противник ЛСП (LHO) — Лявостоящият противник.
Манш (Game) — 100 или повече точки за взятки, постигнати в едно раздаване.
Мач-точка (Matchpoint) — Единица за изчисляване на резултата, давана на участник
при сравняването на записа му с другите записи, постигнати в същото раздаване. Виж
П78А.
Международни мач-точки, IMP (International Matchpoint, IMP) — Единица
изчисляване на резултати от записа съгласно утвърдената в П78Б таблица.

за

Мор (Dummy) — 1. Партньорът на декларанта. Той става мор след откриване на
първоначалната атака. 2. Картите на партньора на декларанта, след като те са
свалени на масата след първоначалната атака.
Наддаване (Auction) — 1. Процес на определяне на договора чрез последователни
обяви. Този процес започва когато първата обява е направена. 2. Съвкупността от
всички дадени обяви (виж П17).
Наказана карта (Penalty card) – карта, която е обект на разпореждане съгласно П50.
Наказание (Penalty) – (виж също „Поправка”) – наказанията са 2 вида:
Дисциплинарно – наказание, което се прилага за поддържане на вежливо
отношение и добър ред (виж П91) и
Процедурно – наказания (допълнителни след поправка) налагани от Съдията по
негова лична преценка в случаите на процедурни нарушения (виж П90).
Нарушение (Infraction) – престъпване на правило или регламент от играч.
Наименование (Denomination) — Цветът или Без Коз указан в декларация.
Неприсъщ (Extraneous) – непредставлява част от законосъобразна процедура на
играта.
Нередност (Irregularity) — Отклонение от правилната процедура, което включва
отклонения, които са причинени от нарушение от играч, но не се ограничава само
стях.
Неумишлен (Unintended) – непреднамерен, не от желание, не е намерение на играч в
момента на извършване.
Обява (Call) — Всяка декларация, контра, реконтра или пас.
Оньор (Honour) — Всяко Асо, Рига, Дама, Вале или 10.
Отбор (Team) — Две или повече двойки, играещи в различни посоки на различни
маси, но за общ резултат (възприетите разпоредби могат да позволят отбори,
състоящи се от повече от четирима играчи).
Отговаряне в цвят (Follow Suit) — Изиграване на карта от атакувания цвят.
Оттеглен (Withdrawn) – действие, което е анулирано, или карти, които са „прибрани”.
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Партньор (Partner) — Играчът, с когото играем съвместно като страна срещу другите
двама играчи.
Пас (Pass) — Обява, показваща, че играчът не избира декларация, контра или
реконтра при този свой ред да говори.
Подредена колода (Sorted deck) – колода карти, която не е разбъркана.
Поправка (Rectification) — изправителни мерки, които се прилагат, когато бъде
обърнато внимание на Съдията за нередност.
Последователност (Rotation) — Посока на движение по часовниковата стрелка, в която
се осъществяват обявите или разиграването, както и посоката на раздаване на
картите, за препоръчване една по една.
Предупреждение (Alert) — Уведомяване на противниците, чиято форма може да бъде
определена от Регулаторният орган, че може би ще имат нужда от обяснение.
Премия (Premium points) — Всички получени точки, различни от точките за взятки
(виж П77).
Прибран (Retracted) – виж „Оттеглен”.
Противник (Opponent) — Играч от другата страна; член на двойката, срещу която се
играе.
Първоначална атака (Opening Lead) — Картата, атакувана за първата взятка.
Раздаване (Deal) — 1. Раздаването на колодата с цел оформяне ръцете на четиримата
играчи. 2. Така раздадените карти, считани за едно цяло, заедно с наддаването и
последвалото разиграване.
Разиграване (Play) — 1. Изиграване на карта от ръка за образуване на взятка,
включително и първата карта, която е атаката. 2. Съвкупността от изиграните карти.
3. Период от време, през който картите са изиграни. 4. Съвкупността от обявите и
ходовете на едно раздаване.
Ред (Turn) — Правилното време, в което един играч има задължението да обяви или
играе.
Реконтра (Redouble) — Обява след противникова контра, увеличаваща стойността на
записа при изпълнение или проваляне на договора (виж П19Б и П77).
Ръка (Hand) — Картите, първоначално раздадени на един играч, или останалата част
от тях впоследствие.
Сесия (Session) — Продължителен период от играта, през който определен от
Организатора брой раздавания са предвидени за изиграване. (Може да има различни
значения в П4, П12В2 и П91).
Страна (Side) — Двама играчи, които образуват двойка и играят срещу други двама
игарчи.
Състезание (Event) — Състезание от една или повече сесии.
Точки за взятки (Trick Points) — Точките, записани за страната на декларанта при
изпълнение на договора (виж П77).
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Участник (Contestant) — В индивидуално състезание - отделния играч; в двойково
състезание - двама играчи, играещи като партньори по време на цялото състезание; в
отборно състезание - четирима или повече играчи, играещи като съотборници.
Цвят (Suit) — Една от четирите групи карти в колодата; всяка група се състои от 13
карти и има собствено означение: пики (♠), купи (♥), кари (♦), трефи (♣).
Частичен запис, партскор (Partscore) — Не повече от 90 точки за взятки, постигнати в
едно раздаване.
Шлем (Slam) — Договор за спечелване на шест декларирани взятки (наречен Малък
шлем), или седем декларирани взятки ( наречен Голям шлем).

8

Правилник по спортен бридж 2007

ПРАВИЛО 1 - КОЛОДА - РАНГ НА КАРТИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ
Спортният бридж се играе с колода от 52 карти, съдържаща по 13 карти във всеки от
четирите цвята. Рангът на цветовете в низходяща редица е: пики (♠), купи (♥), кари
(♦), трефи (♣). Рангът на картите във всеки цвят в низходяща редица е: Асо, Рига,
Дама, Вале, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

ПРАВИЛО 2 - ДУБЛИКАТНИ КОНТЕЙНЕРИ
За всяко раздаване, определено да бъде изиграно по време на сесията, се предвижда
дубликатен контейнер, който съдържа колодата. Всеки контейнер е номериран и има
четири прегради, определени като Север, Изток, Юг и Запад, в които да бъдат
поставени четирите ръце. Откриващият и зоните са определени както следва:
Открива Север
Открива Изток
Открива Юг
Открива Запад
Никой не е в зона
Север-Юг са в зона
Изток-Запад са в зона
Всички са в зона

1
2
3
4
1
2
3
4

5
6
7
8
8
5
6
7

9
10
11
12
11
12
9
10

13
14
15
16
14
15
16
13

Същата последователност се повтаря за контейнери от 17-32 и за всяка следваща
група от по 16 контейнера.
Контейнер, който не отговаря на посочените условия, не следва да бъде използван.
Ако въпреки всичко такъв контейнер е използван, означените върху него условия се
прилагат за текущата сесия.

ПРАВИЛО 3 - ПОДРЕЖДАНЕ НА МАСИТЕ
На всяка маса играят четирима играчи и масите са номерирани в последователност,
определена от Съдията. Той определя една посока за Север - другите посоки са в
естествена връзка спрямо Север.

ПРАВИЛО 4 - ПАРТНЬОРИ
Четиримата играчи на всяка маса образуват две двойки или страни, Север-Юг срещу
Изток-Запад. В двойковите или отборните състезания състезателите участвуват като
двойки или отбори и по време на сесията се запазват същите партньори (освен в
случаите на заместване, позволени от Съдията). В индивидуалните състезания всеки
играч участвува поотделно и партньорите се сменят по време на сесията.

ПРАВИЛО 5 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА
A.

Начална позиция
В началото на сесията Съдията определя началната позиция на всеки участник
(индивидуален, двойка или отбор). Освен ако не е постановено друго, членовете
на всяка двойка или отбор могат по взаимно съгласие да избират местата си
измежду тези, предназначени за тях. След като е избрал веднъж своята посока,
един играч може да я промени само по указание или с разрешение на Съдията.

Б.

Смяна на посоката или масата
Играчите сменят своята начална позиция или преминават на друга маса в
съответствие с указанията на Съдията. Съдията е отговорен за ясното обявяване
на инструкциите. Всеки играч е отговорен за движението си, когато и както е
указано, и за заемане на правилното място след всяка смяна.
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ПРАВИЛО 6 - РАЗБЪРКВАНЕ И РАЗДАВАНЕ
A.

Разбъркване
Преди да започне играта, всяка колода се разбърква старателно. Цепи се, ако
някой противник поиска.

Б.

Раздаване
Задължително е картите да бъдат раздавани с лицето надолу, по една карта всеки
път, в четири ръце от по 13 карти всяка. Всяка ръка след това се поставя с лицето
надолу в една от четирите прегради на контейнера. Препоръчва се картите да
бъдат раздавани по посока на часовниковата стрелка.

В.

Представителство на двете двойки
Представител на всяка страна следва да присъствува по време на разбъркването
и раздаването, освен ако Съдията не постанови друго.

Г.

Ново разбъркване и прераздаване
1. Ако преди началото на наддаването се установи, че картите са били
неправилно раздадени или че по време на разбъркването и раздаването играч
би могъл да види лицето на чужда карта, то трябва да има ново разбъркване и
раздаване. Впоследствие, при случайно виждане на чужда карта, преди
завършване на раздаването се прилага П16В (но виж П24). Всяко нелегално
раздадено раздаване е изопачено раздаване и за всяка друга нередност се
прилага съответно правило.
2. Невъзможно е да бъде оставен резултат, ако картите са раздадени без
разбъркване от подредена колода1 или ако раздаването е било взето от друга
сесия, освен ако целта на турнира не е преиграване на раздавания. (Тези
условия не бива да спъват разменянето на раздаванията м/у масите.)
3. Подчинено на П22A, задължително е да има ново разбъркване и прераздаване,
когато е постановено от Съдията, по каквато и да е причина, в съответствие с
правилника (виж също П86В).

Д. Избор на Съдията за разбъркване и раздаване
1. Съдията може да постанови разбъркването и раздаването да се извърши на
всяка маса непосредствено преди започване на играта.
2. Съдията може да извърши разбъркването и раздаването предварително и
собственоръчно.
3. Съдията може да накара своите помощници или други назначени
представители да изпълнят разбъркването и раздаването предварително.
4. Съдията може да изиска друг различен за раздаване или предварително
раздаване метод за получаване на същите изцяло случайни очаквания както в
А и Б по-горе.

Е.

Точни копия на контейнерите

Ако условията на състезанието го изискват, по инструкции на Съдията може да се
направят едно или повече точни копия на всяко раздаване. Когато той постанови
това, то обикновено не бива да се прераздава игра (въпреки, че той има право да
постанови прераздаване).

ПРАВИЛО 7 - КОНТРОЛ НАД КОНТЕЙНЕРИТЕ И КАРТИТЕ
A.

Разположение на контейнера

Контейнерът, който трябва да бъде изигран, се поставя в центъра на масата и
остава там, докато разиграването не приключи .

1 “Сортирана колода” е колода, която не е разбъркана от предишното състояние.

10

Правилник по спортен бридж 2007

Б.

Изваждане на картите от контейнера

1. Всеки играч взема ръката си от преградата, съответствуваща на неговата
посока.

2. Всеки играч брои картите си с лицето надолу, за да бъде сигурен, че са точно
тринадесет; след това и преди да направи обява той е длъжен да прегледа
лицето на картите си.
3. По време на играта всеки играч запазва притежанието на собствените си карти
и не разрешава да бъдат смесени с картите на друг играч. Никой не бива да
пипа чужди карти (но декларантът може да играе с картите на мора в
съответствие с П45) по време на или след играта, освен с позволение на
Съдията.

В.

Връщане на картите в контейнера
След края на играта всеки играч следва да разбърка своите 13 карти, след което
той ги връща в преградата, съответстваща на неговата посока. От този момент
нататък никоя ръка не може да бъде изваждана от контейнера, освен ако
представител на всяка страна или Съдията не присъствуват на масата.

Г.

Отговорност за процедурата
Всеки участник, стоящ на масата през цялата сесия, е главно отговорен за
запазване на правилните условия на играта на масата.

ПРАВИЛО 8 - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА КРЪГОВЕТЕ
A.

Движение на контейнери и играчи
1. Съдията инструктира играчите за правилното предаване на контейнерите и
придвижването на участниците.
2. На всяка маса играчът Север е отговорен за предаване на токущо изиграните
на неговата маса раздавания към правилната маса за следващия кръг, освен
ако Съдията не постанови друго.

Б.

Край на кръга
1. Изобщо кръгът завършва, когато Съдията подаде сигнал за начало на
следващия кръг, но ако на някоя маса до този момент играта не е завършила,
на нея кръгът продължава, докато трае придвижването на играчите.
2. Когато Съдията упражни правото си да отложи изиграването на дадено
раздаване, то кръгът за играчите за това раздаване приключва след края на
изиграването му, съгласуването и записванто на резултата или когато Съдията
го анулира.

В.

Край на последния кръг и край на сесията

Последният кръг на сесията и самата сесия завършват на всяка маса, когато бъде
завършена играта на всички раздавания, предназначени за тази маса, и когато
всички записи бъдат нанесени в съответната бланка без възражение.

ПРАВИЛО 9 - ПРОЦЕДУРА СЛЕД НЕРЕДНОСТ
A.

Обръщане на внимание за нередност

1. Освен ако е забранено от правило, всеки играч може да обръща внимание за
нередност по време на наддаването, независимо дали е или не е негов ред за
обява.
2. Освен ако е забранено от правило, декларантът или всеки от защитниците
могат да обръщат внимание за нередност, възникнала по време на
разиграването. За грешно насочена карта виж П65Б3.
3. Когато нередност се случи, морът не може да обръща внимание за нея по време
на разиграването, но може да направи това след края на играта. Обаче всеки
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играч, включително и морът, може да се опита да предпази друг играч от
извършване на нередност (морът е подчинен на П42 и П43).
4. Няма задължение за обръщане на внимание за нарушение, извършено от
собствената страна (но виж П20Е5 за корекция на очевидно грешно обяснение
на партньора).

Б.

След обръщане на внимание за нередност
1. (a) Съдията следва да бъде повикан незабавно, щом бъде обърнато внимание
за някаква нередност.
(б) Всеки играч, включително и морът, може да повика Съдията, след като бъде
обърнато внимание за някаква нередност.
(в) Повикването на Съдията не води до загуба на каквито и да било права на
играча, които той иначе би могъл да притежава.
(г) Фактът, че един играч обръща внимание за нередност, извършена от
неговата страна, не влияе върху правата на противниците.
2. Никой играч не бива да предприема каквото и да е действие, докато Съдията
не обясни всички положения по отношение на поправката.

В.

Предварителна поправка на нередност
Всяка предварителна поправка на нередност от извършителя може да доведе до
налагане на допълнителна поправка (виж ограниченията за атака в П26).

ПРАВИЛО 10 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОПРАВКА
A.

Б.

Право за определяне на поправка

Единствено Съдията има право да определя поправка, когато това е редно.
Играчите нямат право да определят (или да отхвърлят – виж П81В5) поправки по
тяхна собствена инициатива.

Анулиране на налагането или отхвърлянето на поправка
Съдията може да утвърди или да анулира всяко налагане или отхвърляне на
поправка, направено от играчите без негови указания.

В.

Избор след нередност

1. Когато този правилник дава различни възможности след извършване на
нередност, Съдията трябва да обясни всичките налични възможности.
2. Ако играч има възможност за избор след извършване на нередност, той е
длъжен да направи избора си без консултация с партньора.
3. Когато този правилник осигурява на невиновната страна възможност след
нередност, извършена от противник, подходящо е тя да избере най-изгодното
действие.
4. Подчинено на П16Г2, след поправка на нарушение за нарушителите е
подходящо да правят всякакви обяви или игри, които са изгодни за тях, дори и
да изглежда, че те печелят от собственото си нарушение (но виж П27 и П50).

ПРАВИЛО 11 - ЗАГУБА НА ПРАВОТО ЗА ПОПРАВКА
A.

Действие от не виновната страна
Невиновната страна може да загуби правото си на поправка за извършена от
противника нередност, ако кой да е член на тази страна предприеме някакво
действие преди повикване на Съдия. Съдията присъжда така, например, когато
невиновната страна би могала да получи облага от последвало действие на
противник, неосведомен за съответните условия на правилника.
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Б.

Наказание след загуба на правото за поправка

Даже след като правото на поправка бъде загубено по смисъла на това правило,
Съдията може да наложи процедурно наказание (виж П90).

ПРАВИЛО 12 - ПЪЛНОМОЩИЯ НА СЪДИЯТА
ДА ДЕЙСТВА ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА
A.

Право да присъди административен резултат
По молба на играч, по време на периода определен в П92Б, или по своя собствена
инициатива Съдията може да присъди административен резултат, когато този
правилник го упълномощава за това (за отборни срещи виж П86). Това включва:
1. Съдията може да присъди административен резултат, когато той прецени, че
този правилник не обезпечава обезщетение на невиновен участник за
конкретен тип нарушение, извършено от противник.
2. Съдията присъжда изкуствен административен резултат, ако никаква поправка
няма да позволи нормалното изиграване на раздаването (виж В2 по-долу).
3. Съдията може да присъди административен резултат, ако е имало неправилна
поправка на нарушение.

Б.

Цели на административния резултат

1. Целта на административния резултат е да компенсира щетата за невиновната
страна и да отстрани всяко предимство за виновната страна, получено от
тяхното нарушение. Щета имаме когато в резултат на нарушение невиновна
стара получава по-неблагоприятен игрален резултат, отколкото би получила,
ако нямаше нарушение – но виж В1(б).

2. Съдията не може да присъди служебен резултат на основание, че поправката,
предвидена в този правилник е или прекалено тежка или прекалено изгодна за
една от страните.

В.

Присъждане на административен резултат
1.(а) Когато след нарушение Съдията е упълномощен от този правилник да
присъди резултат и е възможно да се присъди определен административен
резултат, то той го прави. Подобен резултат замества игралния.
(б) Ако, след нередност, невиновната страна е допринесла за своята щета
посредством сериозна грешка (несвързана с нарушението) или посредством
диво или хазартно действие, то тя не получава обезщетение в присъждането за
тази част от щетата, която си е причинила сама. На виновната страна следва да
бъде присъден резултат, който би следвало да бъде определен като следствие
единствено от тяхното нарушение.
(в) За да се постигне справедливост и ако Регулаторен орган не забранява това,
то присъдения административен резултат може да бъде определен чрез тежести
за да отрази вероятността за различни потенциални резултати.
(г) Ако възможностите са много или не са очевидни, то Съдията може да
присъди изкуствен административен резултат.
(д) По преценка Регулаторния орган може да приложи цялата или част от
следващата процедура вместо т.(в):
(i) За невиновната страна определеният административен резултат,
заместващ игралният, е най-изгодният вероятен резултат, който би се
получил, ако нямаше нарушение.
(ii) За виновната страна определеният административен резултат е найнеблагоприятният възможен такъв.
(е) Не е необходимо присъдените на двете страни резултати да бъдат
балансирани.
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2. (a) Когато, в резултат на извършена нередност, игрален резултат не може да
бъде получен (и виж В1(г)), Съдията присъжда изкуствен административен
резултат в зависимост от отговорностите за нарушението: “среден минус” (А-)
(най-много 40% от наличните мач-точки за състезания по двойки) на участник,
непосредствено извършил нарушението; “среден” (А) (50% за състезания по
двойки) на участник, частично отговорен за нарушението; “среден плюс” (А+)
(най-малко 60% за състезания по двойки) за участник, който по никакъв начин
не е отговорен за нарушението.
(б) Когато Съдията присъжда изкуствен административен резултат А+ или Апри игра на IMPs, то този резултат обикновено е +3 IMPs или -3 IMPs, но може
да се променян съгласно П86А.
(в) Гореспоменатото се модифицира за невиновната страна, спечелила резултат
за сесията превишаващ 60% от наличните мач точки или за виновната страна,
спечелила резултат за сесията по-нисък от 40% от наличните мач-точки (или
еквивалентът в IMPs). На тези участници се присъжда спечеленият от тях
процент (или еквивалентът в IMPs) от останалите игри от сесията.
3. В индивидуалните състезания Съдията прилага поправките, предписани в тoзи
правилник, и условията изискващи присъждането на административен резултат
еднакво за членовете на виновната страна, дори и само единият от тях да е
отговорен за нередността. Но Съдията не бива да налага процедурно наказание
на партньора на нарушителя, ако е на мнение, че той по никакъв начин не
може да е виновен.
4. Когато Съдията присъжда небалансиран административен резултат при игра на
елиминация, то резултатът от играта на всеки участник се изчислява отделно и
средноаритмитичното от двата резултата се присъжда за всяка страна.

ПРАВИЛО 13 – НЕПРАВИЛЕН БРОЙ КАРТИ
A.

Съдията счита нормална игра
Когато Съдията определи, че една или повече ръце от дадено раздаване съдържат
неправилен брой карти (но виж П14) и че играч с неправилна ръка е дал обява,
тогава, ако Съдията счете, че раздаването може да бъде оправено и изиграно без
промяна на обява, то раздаването може да бъде изиграно така. В края на играта
Съдията може да присъди административен резултат.

Б.

Административен резултат и възможно наказание
В противен случай, когато е била дадена обява, Съдия трябва да присъди
административен резултат и може да накаже нарушителя.

В.

Играта е завършила
Когато след края на играта е определено, че ръката на играч първоначално е
съдържала повече от 13 карти и че друга ръка е имала по-малко карти (но виж
П13Е), резултатът задължително се анулира и се присъжда административен
резултат (може да се приложи П86Г). Нарушителят подлежи на процедурно
наказание.

Г.

Не е дадена обява
Ако е разбрано, че играч има неправилен брой карти и че той не е дал обява:
1. Съдията трябва да корегира несъответствието и, ако никой не е видял чужда
карта, трябва да изиска играта ба бъде нормално изиграна.
2. Когато Съдията определи, че една или повече прегради на контейнера са
съдържали неправилен брой карти и че играч е видял една или повече чужди
карти, то ако Съдията счете:
(a) че е малко вероятно неразрешената информация да попречи на нормалното
наддаване или разиграване, то той разрешава играта да бъде изиграна и
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записана. Ако впоследствие той счете, че информацията е повлияла на изхода
от играта, то Съдията трябва да присъди резултат и може да накаже
нарушителя.
(б) че неразрешената информация, получена от това, е от достатъчно значение
да повлияе върху нормалното наддаване или разиграване, то Съдията трябва
да присъди изкуствен административен резултат и може да накаже
нарушителя.

Д. Местоположение или преместване на карта

Когато Съдията съгласно това правило изиска играта да продължи, знанието за
местоположението или преместването на карта от Съдията е неразрешена
информация за партньора на играча, ръката на който е съдържала неправилен
брой карти.

Е.

Излишна карта

Всяка излишна карта, непринадлежаща на раздаването, се премахва, ако е
открита. Наддаването и разиграването продължават непроменени. Ако такава
карта е открита като изиграна за приключила взятка, може да бъде присъден
административен резултат.

ПРАВИЛО 14 – ЛИПСВАЩА КАРТА
A.

Непълната ръка е открита преди началото на играта

Когато една или повече ръка(це) е(са) открита(и) да съдържа(т) по-малко от 13
карти и няма ръка, съдържаща повече от 13, и преди първоначалната атака да
бъде открита, Съдията претърсва за всяка липсваща карта и:
1. Ако картата е открита, тя се възстановява в непълната ръка.
2. Ако картата не може да бъде открита, Съдията възстановява раздаването,
използвайки друга колода.
3. Наддаването и разиграването продължават нормално без промяна на която и да
е от дадените обяви, приема се възстановената ръка да е съдържала всички
карти постоянно през цялото време.

Б.

Непълната ръка е открита след това
Когато една ръка(це) е(са) открита(и) да съдържа(т) по-малко от 13 карти и няма
ръка, съдържаща повече от 13, по всяко време след откриване на първоначалната
атака (до края на периода за корекции), Съдията претърсва за всяка липсваща
карта и:
1. Ако картата е намерена измежду изиграните, се прилага П67.
2. Ако картата е намерена другаде, тя се възстановява в непълната ръка. Могат да
бъдат наложени поправка и/или наказание (виж т.4 по-долу).
3. Ако картата не може да бъде намерена, раздаването се възстановява чрез
друга колода. Могат да бъдат наложени поправка и/или наказание (виж т.4 подолу).
4. Всяка възстановена карта, съгласно условията на Б от това правило, се счита
за постоянно принадлежала към непълната ръка. Би могла да бъде наказана
карта (П50) и пропускът да бъде изиграна би могъл да се счита за ривок.

В.

Информация от възстановяването на карта
Знанието за възстановяване на карта е неразрешена информация за партньора на
играча, чиято ръка е съдържала неправилен брой карти.
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ПРАВИЛО 15 – ИГРА НА НЕПРАВИЛНО РАЗДАВАНЕ
A.

Играчите не са играли раздаването преди
Ако играчи играят раздаване, непредназначено за тях в текущия кръг (но виж В):
1. Обикновено Съдията позволява резултата от раздаването да остане, ако никой
от четеримата играчи не го е играл преди.
2. Съдията може да постанови двете двойки да изиграят една с/у друга
правилното раздаване по-късно.

Б.

Един или повече играчи са играли раздаването преди
Ако играч играе раздаване, което е играл преди, с/у правилните противници или
другояче, то неговият втори резултат се анулира както за него, така и за
противниците и Съдията трябва да присъди изкуствен административен резултат
на участниците, лишени от възможността да постигнат действителен резултат.

В.

Разкрито е по време на наддаването
Ако по време на наддаването Съдията открие, че участник играе раздаване,
непредназначено за него в текущия кръг, той трябва да прекъсне наддаването, да
се убеди, че правилните участници са заели местата си и че те са информирани за
техните права както сега, така и за следващите кръгове. Второто наддаване
започва. Играчите са длъжни да повторят обявите, които са дали преди. Ако която
и да е обява се различава по някакъв начин от съответната обява от първото
наддаване, Съдията трябва да анулира раздаването. В противен случай играта
продължава нормално. Съдията може да наложи процедурно наказание (и
административен резултат), ако е на мнение, че е имало умишлен опит от едната
или от другата страна да възпрепятстват нормалното изиграване на раздаването.

ПРАВИЛО 16 – РАЗРЕШЕНА И НЕРАЗРЕШЕНА ИНФОРМАЦИЯ
A.

Използване на информация от играчите
1. Всеки играч може да използва информация по време на наддаването или
разиграването ако:
(a) произлиза от легалните обяви и ходове за текущото раздаване (включително
нелегалните обяви и ходове, които са приети) и не е повлияна от неразрешена
информация от дру източник; или
(б) е разрешена информация от оттеглено действие (виж Г); или
(в) е информация, определена от правило или регламент като разрешена и
дори, когато не е определено по друг начин, произтича от легални процедури,
разрешени от правилника или регламент (но виж Б1 по-долу); или
(г) е информация, която играчът е притежавал преди да е взел картите си от
контейнера (П7Б) и правилникът не му забранява да използва тази
информация.
2. Играчите могат също да вземат предвид преценката си за постигнатия от тях
резултат, особеностите на противниците, както и изискванията описани в
регламента.
3. Никой играч не може да основава обява или игра върху друга информация
(подобна информация се определя като странична).
4. Ако има нарушение на това правило, което причинява щета, Съдията присъжда
резултат съгласно П12В.

Б.

Странична информация от партньора

1. (a) След като играч направи доспъпна за своя партньор странична информация,
която би могла да внушава обява или игра, както например чрез забележка,
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въпрос, отговор на въпрос, неочакван1 алерт или липса на алерт, очевидно
забавяне, непривична бързина, специално наблягане, тон, жест, движение или
маниер, партньорът не бива да избира от наличните алтернативи такава, която
би могла очевидно да бъде внушена пред друга от страничната информация.
(б) Логично алтернативно деайствие е това действие, което би могло да бъде
сериозно обмисляно от голяма част запитани играчи, които са от същата класа
и използват същите методи, като част от тях са преценили да го изберат.
2. Когато играч счита, че противник е предоставил подобна информация и че в
резултат на това би могъл да понесе щета, той може да обяви, освен ако е
забранено от Регулаторният орган (което може да наложи Съдията да бъде
извикан), че си запазва правата да извика Съдията по-късно (противниците
следва да извикат Съдията незабавно, ако те оспорват фактът, че може да е
имало предаване на неразрешена информация).
3. Когато играч има сериозна причина да вярва, че противник, който е имал
логична алтернатива е предпочел действие, което би могло да бъде внушено от
подобна информация, той следва да извика Съдията след края2 на играта.
Съдията трябва да присъди административен резултат (виж П12В), ако счете,
че нарушение на правило е довела до предимство за нарушителя.

В.

Странична информация от други източници

1. Когато играч случайно получи неразрешена информация относно раздаване,
което играе или ще играе, както ако е видял грешна ръка, или е чул обяви,
резултати или забележки, или е видял карти на друга маса, или е видял ръката
на друг играч на масата преди наддаването да е започнало, то Съдията следва
да бъде известен незабавно, за предпочитане от получателя на информацията.
2. Ако Съдията счете, че информацията би могла да повлияе върху нормалното
протичане на играта той може, преди да е направена обява, да:
(a) резмести позициите на играчите на масата, ако вида на състезанието и
изчислявянето позволяват, така че играчът с информацията за конкретната
ръка да играе с нея, или
(б) ако вида на състезанието позволява да постанови прераздаване на играта за
тези участници, или
(в) да разреши завършване на играта имайки готовност да присъди
административен резултат, ако прецени, че тази неразрешена информация
може да е повлияла върху резултата, или
(г) да присъди изкуствен административен резултат.
3. Ако такава неразрешена информация е получена след като първата обява е
била направена и преди завършване на играта, Съдията постъпва както е в т.
2(в).

Г.

Информация от оттеглени обяви и ходове

Когато обява или ход е била оттеглена както този правилник предвижда:
1. За невиновната страна цялата информация, произтичаща от оттеглено
действие, е разрешена, независимо дали действието е тяхно или на
противниците.
2. За виновната страна информацията, произтичаща от тяхно оттеглено действие
и от оттеглено действие на невиновната страна, е неразрешена. Играч от
виновната страна не може да избира измежду логичните алтернатвни действия
такова, което очевидно би могло да бъде предпочетено пред друго, в резултат
на неразрешената информация.

1 т.е. неочакван в духа на досегашните негови действия.
2 не е нарушение да се извика Съдия по-рано или по-късно.
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ПРАВИЛО 17 – ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАДДАВАНЕТО
A.

Начало на периода на наддаване
За дадена страна периода на наддаване за дадено раздаване започва, когато
който и да е от партньорите извади своите карти от контейнера.

Б.

Първа обява
Играчът, означен върху контейнера като раздаващ, дава първата обява.

В.

Следващи обяви
Играчът отляво на раздаващия дава втората обява и след това всеки играч
обявява последователно по посока на часовниковата стрелка.

Г.

Карти от неправилен контейнер

1. Една обява се анулира, ако е дадена от играч на базата на карти, които той е
взел от неправилен контейнер.
2. След преглеждането на правилната ръка нарушителят обявява отново и от този
момент наддаването продължава нормално. Ако ЛСП на нарушителя е обявил
върху анулираната обява, то Съдията трябва да присъди изкуствен
административен резултат, ако заместващата обява на нарушителя се
различава1 от анулираната (ЛСП е длъжен да повтори предишната си обява)
или ако партньорът на нарушителя впоследствие е обявил върху анулираната
обява.
3. Ако впоследствие нарушителят повтори обявата си в раздаването, от което
грешно е взел картите си, Съдията може да разреши това раздаване да бъде
нормално изиграно, но той трябва да присъди изкуствен административен
резултат, ако обявата на нарушителя се различава1 от неговата първоначална
и анулирана обява.
4. Може да бъде наложено и процедурно наказание (П90) освен поправките от т.
2 и т.3 по-горе.

Д. Край на периода на наддаване
1. Наддаването и периода на наддаване свършват както е постановено в П22.
2. Когато една обява е последвана от три паса наддаването не свършва, ако един
от тези пасове е бил извън реда, лишавайки играч от неговото право да обяви
в реда си. Когато това се случи, наддаването се връща при играча, който е
пропуснал реда си, всички последвали пасове се анулират и наддаването
продължава нормално. Прилага се П16Г за анулираните обяви, всеки играч,
пасувал извън реда си, се счита за нарушител.

ПРАВИЛО 18 - ДЕКЛАРАЦИИ
A.

Правилна форма
Декларацията определя броя декларирани взятки (взятки над шест), от една до
седем, и наименованието. (Пасът, контрата и реконтрата са обяви, а не
декларации).

Б.

Наддаване на декларация
Една декларация наддава предходната, ако тя завява или същия
декларирани взятки в по-висок ранг наименование или по-голям
декларирани взятки в произволно наименование.

В.

Достатъчна декларация
Декларация, която наддава непосредствено предходната е достатъчна.

Г.

Недостаъчна декларация
Декларация, която не наддава непосредствено предходната е недостатъчна.

1 Например, заместващата обява се различава, ако нейното значение е много по-различно или е блъф.
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Д. Ранг на наименованията

Рангът на наименованията в намаляващ ред е: без коз, пики, купи, кари, трефи.

Е.

Други методи
Регулаторните органи могат да определят други методи за даване на обяви.

ПРАВИЛО 19 – КОНТРИ И РЕКОНТРИ
A.

Контри
1. Играч може да контрира единствено последната предхождаща декларация.
Задължително е тази декларация да е била дадена от противник и след нея не
трябва да са давани други междинни обяви освен пас.
2. Когато контрира, играчът не следва да обявява броя декларирани взятки или
наименованието. Единствената правилна форма е думата „контра”.
3. Ако играч, когато контрира, неправилно обяви декларацията, броят
декларирани взятки или наименованието, се счита, че той е контрирал
дадената декларация (може да се приложи П16 – Неразрешена информация).

Б.

Реконтри
1. Играч може да реконтрира само последната предходна контра. Задължително е
тази контра да е била дадена от противник и след нея не трябва да са давани
други междинни обяви освен пас.
2. Когато реконтрирара, играчът не следва да обявява броят декларирани взятки
или наименованието. Единствената правилна форма е думата „реконтра”.
3. Ако играч, когато реконтрира, неправилно обяви контрираната декларация,
броят декларирани взятки или наименованието, се счита, че е реконтрирал
дадената декларация (може да се приложи П16 – Неразрешена информация).

В.

Наддаване на контра или реконтра
Всяка контра или реконтра се наддава от следваща легална декларация.

Г.

Записване на контриран или реконтриран договор
Ако контрирана или реконтрирана декларация не е последвана от легална
декларация, записът на резултата се увеличава съгласно П77.

ПРАВИЛО 20 – ПРЕГЛЕД И ОБЯСНЕНИЕ НА ОБЯВИТЕ
A.

Неясно разпозната обява
Всеки играч може да изиска незабавно изясняване на обява, ако той се съмнява
каква обява е била дадена.

Б.

Преглед на обявите по време на периода на наддаване
По време на периода на наддаване всеки играч, когато е на ред да обявява, има
правото да поиска всички предишни обяви да бъдат повторени1, освен ако е
задължен съгласно правилника да пасува. Предупрежденията следва да бъдат
включени в повторението. Играчът не може да иска частичен преглед на
предишни обяви и не може да прекъсва прегледа преди да е завършил.

В.

Преглед след последния пас
1. След последният пас всеки от защитниците има правото да запита дали той е
на атака (виж П47Д и П41).
2. Декларантът2 или всеки от защитниците, когато са на ред за първия си ход в
разиграването, могат да поиска повторение1 на всички предишни обяви. (Виж

1 Когато обявите не са давани устно, играчът, който отговаря на запитването, е длъжен да се увери, че питащият противник ясно е
разбрал какви обяви са били дадени.
2 Декларантът за първи ход играе от мора, освен ако е приел първоначална атака извън реда.
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П41Б и П41В). Както в Б, играчът не може да иска само частичен преглед или
да прекъсва прегледа.

Г.

Кой може да прави преглед на наддаването

Молбата за повторение2 на обявите трябва да се изпълни само от противника.

Д. Поправка на грешки при прегледа
Всички играчи, включително мора или играч, задължен от правилника да пасува,
са отговорни за незабавното поправяне на грешки в повторението2 (виж П12В1
когато некоригиран преглед причини щета).

Е.

Обяснение на обявите

1. По време на наддаването и преди последния пас, всеки играч може да поиска,
но единствено в реда си да обявява, обяснение за предишното наддаване на
противниците. Той има право да знае за действително дадените обяви, както и
за наличните недадени алтернативни обяви, така и за съответните изводи от
избора на действие, които са предмет на споразумение. Отговорите следва да
бъдат давани от партньора на играча, който е дал конкретната обява, освен
ако Съдията не даде други инструкции. Партньорът на питащия играч не може
да задава допълнителни въпроси, докато не дойде неговия ред за обява или
игра. Правило 16 може да бъде приложено, както и Регулативният орган може
да постанови писмени обяснения.
2. След последният пас и по време на разиграването всеки защитник в реда си за
игра може да поиска обяснение на противниковото наддаване. Декларантът,
когато е на ред да играе от ръка или от мора, може да поиска обяснение
относно обява на защитник или относно уговорките им за игра с карти.
Обясненията следва да бъдат давани както е описано в т. 1 и от партньора на
играча, чиято обява се обяснява.
3. Всеки играч може да пита за отделна обява в съответствие с т. 1 и т. 2 по-горе,
но П16Б1 може да бъде приложено.
4. Ако играч впоследствие осъзнае, че негово обяснение е било грешно или
непълно, той е длъжен да повика Съдията незабавно. Съдията прилага П21Б
или П40Б4.
5. (a) Всеки играч, чийто партньор е дал грешно обяснение не може да коригира
грешката по време на наддаването, нито пък да показва по някакъв начин, че е
била направена грешка. „Грешното обяснение” тук включва пропуска да се
алертира или съобщи съгласно регламента, или алерт (или съобщение), който
не е предписан в регламента.
(б) Играчът е длъжен да повика Съдията и да информира противниците, че по
негово мнение обяснението на партньора му е грешно (виж П75), но
единствено при първата легална възможност, която е:
(i) за защитник след края на играта,
(ii) за декларанта или мора след последния пас.
6. Ако Съдията счете, че играч е базирал действие върху дезинформация, дадена
му от противник, то виж съответно П21 или П47Д.

Ж. Неправилна процедура
1. Неподходящо е да се задават въпроси заради партньора.

1 Когато обявите не са давани устно, играчът, който отговаря на запитването, е длъжен да се увери, че питащият противник ясно е
разбрал какви обяви са били дадени.
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2. Освен ако Регулаторният орган разрешава, никой играч не може да се
консултира със собствената си системна карта и бележки по време на
наддаването и разиграването, но виж П40Б2(б).

ПРАВИЛО 21 – ОБЯВА, ОСНОВАНА НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
A.

Обява, основана на собствено неразбиране
Никаква поправка или обезщетение не се дължи на играч, чието действие е
основано на негово собствено неразбиране.

Б.

Обява, основана на дезинформация от противник
1. (a) До края на периода на надаване и при условие, че партньора впоследствие
не е обявил, всеки играч може да смени дадена обява без друга поправка за
неговата страна, когато Съдията счете, че решението да даде тази обява
вероятно би могло да бъде повлияно от дезинформация от противник (виж
П17ЕД). Пропускът да се алертира навреме, където Регулатореният орган
изисква алерт, се счита за дезинформация.
(б) Съдията приема „Грешно обяснение” вместо „Грешна обява” при липса на
доказателство за обратното.
2. Когато играч избере да смени дадена обява поради дезинформация (както в т.
1 по-горе), тогава неговият ЛСП в реда си може да смени без друга поправка
всяка следваща обява, която той може да е дал, освен ако след края на играта
Съдията прецени, че оттеглена от ЛСП обява е предала такава информация,
която е ощетила невиновната страна, в който случай се прилага П16Г.
3. Когато е твърде късно за смяна на обява и Съдията прецени, че виновната
страна е получила предимство от нарушението, той присъжда административен
резултат.

ПРАВИЛО 22 – ПРОЦЕДУРА СЛЕД КРАЯ НА НАДДАВАНЕТО
A.

Край на наддаването

Наддаването свършва когато:
1. Всичките четирима играчи пасуват (но виж П25). Картите се връщат в
контейнера без игра. Не бива да има прераздаване.
2. След като един или повече играчи, които са дали декларация, има три
последователни паса по ред след последната декларация. Последната
декларация се превръща в договор (но виж П19Г).

Б.

Край на периода за наддаване
1. Периодът за наддаване завършва, когато след края на наддаването, както е
посочено в А2, който и да е защитник открие първоначалната атака. (Ако
атаката е извън реда виж П54). Интервалът м/у края на наддаването и края на
периода за наддаване се определя като период за изясняване.
2. Ако никой играч не даде декларация (виж А1) периодът за наддаване
завършва, когато всичките четири ръце са върнати в контейнера.

ПРАВИЛО 23 – ПРЕДСТАВА ЗА ПОТЕНЦИАЛНА ЩЕТА
Всеки път когато, по мнение на Съдията, нарушител би могъл да има представа по
време на неговото нарушение, че това вероятно би могло да ощети невиновната
страна, той трябва да изиска наддаването и разиграването да продължат (ако не
са завършили). Когато играта е завършила, Съдията присъжда административен
резултат, ако счете, че виновната страна е получила предимство от нарушението1.

1 както, например, от принуден пас на партньора.
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ПРАВИЛО 24 – ПОКАЗАНА ИЛИ АТАКУВАНА КАРТА ПРЕДИ ПЕРИОДА ЗА
РАЗИГРАВАНЕ
Когато Съдията определи, че по време на периода за наддаване, вследствие на
собствена грешка на играч, една или повече карти от ръката му са били в
позиция, от която неговият партньор е могъл да види лицето им, то Съдията
трябва да изиска всяка такава карта да бъде оставена с лицето нагоре върху
масата, докато периода за наддаване завърши. Информацията от така откритите
карти е разрешена за невиновната страна и неразрешена за виновната страна.
Ако нарушителят стане декларант или мор, картите се вдугат и връщат в ръката.
Ако нарушителят стане защитник, всяка такава карта става наказана карта (виж
П50), тогава:

A.

Малка карта, не атакувана преждевременно
Ако това е една карта под ранг на оньор и не е преждевременно атакувана, няма
допълнителна поправка.

Б.

Отделен оньор или преждевременно атакувана карта
Ако това е отделен оньор или е преждевременно атакувана карта, то партньорът
на нарушителя е длъжен да пасува при следващия си ред да обявява (виж П23,
когато пас причинява щета на невиновната страна).

В.

Две или повече показани карти

Ако две или повече карти са показани по този начин, партньорът на нарушителя е
длъжен да пасува при следващия си ред да обявява (виж П23, когато пас
причинява щета на невиновната страна).

ПРАВИЛО 25 – ЛЕГАЛНА И НЕЛЕГАЛНА СМЯНА НА ОБЯВА
A.

Неумишлена обява
1. Докато неговия партньор обяви, всеки играч може да замени една неумишлена
обява с тази, която е възнамерявал да даде, но само ако го направи или се
опита да направи без пауза за обмисляне. Втората (умишлената) обява остава
и е обект на съответно правило.
2. Никаква замяна на обява не може да бъде направена, когато неговия партньор
впоследствие е обявил.
3. Ако наддаването завърши преди да е стигнало до партньора на играча, то след
края на периода за наддаване не може да има замяна на обява(виж П22).
4. Ако замяната е разрешена, то ЛСП може да оттегли всяка обява, която е дал
върху първата обява. Информацията от оттеглената обява е разрешена само за
неговата страна. Няма допълнителна поправка.

Б.

Умишлена обява
1. Заместваща обява, не разрешена съгласно А, може да бъде приета от ЛСП на
нарушителя. (Приета е, когато ЛСП умишлено обяви след нея.) Тогава първата
обява се оттегля, втората обява остава и наддаването продължава.
2. С изключение на случаите от т. 1, замяна, не разрешена от А, се анулира.
Първоначалната обява остава и наддаването продължава.
3. П16Г се прилага за оттеглена или анулирана обява.

ПРАВИЛО 26 – ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА АТАКА ПРИ ОТТЕГЛЕНА ОБЯВА
Когато дадена обява на нарушител е оттеглена и той избере различна1 крайна
обява за този си ред да обявява, тогава, ако той стане защитник:

1 Повторена обява с много по-различно значение трябва да се счита за различна.
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A.

Обява, отнасяща се за определен цвят

Ако оттеглената обява се е отнасяла единствено до определен цвят или цветове (и
не до друг цвят), и
1. ако всеки такъв цвят е бил показан по време на легалното наддаване от същия
играч, то няма ограничение за атака, но виж П16Г.
2. Ако цвят, определен от оттеглената обява, не е бил показан от същия играч по
време на легалното наддаване, тогава декларантът в първия ред на партньора
на нарушителя да атакува (който може да бъде и първоначалната атака) може
или
(a) да изиска партньорът на нарушителя да атакува всеки такъв цвят (ако са
повече от един декларантът избира цвета за атаката); или
(б) да забрани на партньора на нарушителя да атакува (един) такъв цвят. Всяка
такава забрана продължава, докато партньора на нарушителя запазва атаката.

Б.

Други оттеглени обяви
За други оттеглени обяви декларантът може да забрани на партньора на
нарушителя да атакува произволен цвят при първия си ред за атака, включително
и първоначалната атака, като всяка такава забрана продължава, докато
партньора на нарушителя запазва атаката.

ПРАВИЛО 27 – НЕДОСТАТЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
A.

Приемане на недостатъчна декларация
1. Всяка недостатъчна декларация може да бъде приета (да се разглежда като
легална) по избор на ЛСП на нарушителя. Тя е приета, ако този играч обяви.
2. Ако играч даде недостатъчна декларация извън реда се прилага П31.

Б.

Недостатъчната декларация не е приета
Ако дадена недостатъчна декларация на ред не е приета (виж А), тя
задължително се поправя чрез замяна с легална обява (но виж т. 3 по-долу).
Тогава
1. (a) Ако недостатъчната декларация е коригирана с най-ниската достатъчна
декларация в същото наименование и по мнение на Съдията и двете
декларации безспорно не са изкуствени, то наддаването продължава без
допълнителна поправка. П16Г не се прилага, но виж Г по-долу.
(б) Ако, освен както в т.(а), недостатъчната декларация е коригирана с легална
обява, която по мнение на Съдията има същото или много по-точно значение1
отколкото недостатъчната декларация (такова значение е напълно включено
във възможното значение на недостатъчната декларация), то наддаването
продължава без допълнителна поправка, но виж т. Г по-долу.
2. Освен както е предвидено в Б1 по-горе, ако недостатъчната декларация е
коригирана с достатъчна декларация или с пас, то партньорът на нарушителя е
длъжен да пасува до края на наддаването. Могат да се приложат
ограниченията за атака от П26, виж също и П23.
3. Освен както е предвидено в Б1(б) по-горе, ако нарушителят се опита да замени
недостатъчната си декларация с контра или реконтра, то замяната се анулира.
Нарушителят е длъжен да я замени както по-горе е разрешено и неговият
партньор е длъжен тогава да пасува до края на наддаването. Могат да се
приложат ограниченията за атака от П26, виж също и П23.

1 Значението на (наличната информация от) обявата е знанието за това, какво тя показва и какво изключва.
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4. Ако нарушителят се опита да смени недостатъчната декларация с друга
недостатъчна декларация, то Съдията постановява както в т. 3, ако ЛСП не
приеме втората недостатъчна декларация, както в А.

В.

Преждевременна замяна
Ако нарушителят замени неговата недостатъчна декларация преди Съдията да е
постановил поправка, то замяната остава, освен ако недостатъчнара декларация е
приета съгласно А. Към замяната Съдията прилага клаузите на Б.

Г.

Невиновната страна е ощетена
Ако при прилагането на Б1, Съдията след края на играта прецени, че без
помощта, получена чрез нарушението, резултатът от играта вероятно би могъл да
бъде различен и вследствие нарушението невиновната страна е ощетена (виж
П12Б1), то той е длъжен да присъди административен резултат. При
присъждането той следва да се стреми да възстанови вероятния резултат от
раздаването колкото се може по-близо до резултата, който би се получил без
недостатъчната декларация.

ПРАВИЛО 28 – ОБЯВИ, СЧИТАНИ ЗА НАПРАВЕНИ ПО РЕД
A.

ДСП е задължен да пасува
Дадена обява се счита за направена по ред, ако е дадена от играч, когато на ред
да обявява е неговият ДСП и ако този противник е задължен по правилник да
пасува.

Б.

Обява на играч на ред, анулираща тази извън реда
Една обява се счита за направена по ред, ако е дадена от играч, чийто ред е бил
да обявява, преди поправката за обявата извън реда от противник да е била
определена. Даването на такава обява води до загуба на правото за поправка на
обявата извън реда. Наддаването продължава все едно противникът не е
обявявал в този кръг, но П16Г2 може да се приложи.

ПРАВИЛО 29 – ПРОЦЕДУРА СЛЕД ОБЯВА ИЗВЪН РЕДА
A.

Загуба на правото за поправка
След обява извън реда ЛСП на нарушителя може да избере да обяви, като по този
начин се лишава от правото за поправка.

Б.

Обявата извън реда е анулирана
Освен ако А се прилага, всяка обява извън реда се анулира и наддаването се
връща при играча, който е бил на ред да обявява. Нарушителят може да даде
всякаква легална обява в реда си, но неговата страна може да стане обект на
предписанията за поправка съгласно П30, П31 или П32.

В.

Обявата извън реда е изкуствена
Ако обявата извън реда е изкуствена, предписанията в П30, П31 и П32 се
прилагат за определеното наименование, а не за споменатото.

ПРАВИЛО 30 – ПАС ИЗВЪН РЕДА
Когато играч е пасувал извън реда и обявата е анулирана, след като изборът,
посочен в П29А, не е бил упражнен, то следващите постановления се прилагат (ако
пасът е изкуствен виж В):

A.

Преди някой играч да е обявил

Когато играч е пасувал извън реда преди някой друг да е дал декларация,
нарушителят е длъжен да пасува при следващия си ред да обявява и може да се
приложи П23.
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Б.

След като някой играч е дал декларация

1. Когато пасът извън реда е даден в реда на ДСП след като някой игарч е дал
декларация, то нарушителят е длъжен да пасува при следващия си ред да
обявява.
2. (a) Когато, след като някой игарч е дал декларация, нарушителят пасува в реда
на партньора си, то нарушителят е длъжен да пасува до края на наддаването и
може да се приложи П23.
(б) Партньорът на нарушителя може да даде всякаква достатъчна декларация
или може да пасува, но не може да контрира или реконтрира в този си ред, и
може да се приложи П23.
3. След като някой играч е дал декларация, пасът в реда на ЛСП на нарушителя
се счита за смяна на обява. Прилага се П25.

В.

Когато пасът е изкуствен

Когато пасът извън реда е изкуствен или е пас на изкуствена обява, то се прилага
П31, а не П30.

ПРАВИЛО 31 – ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗВЪН РЕДА
Когато играч е дал декларация извън реда, дал е изкуствен пас или е пасувал
изкуствена обява на партньора (виж П30В), и обявата е анулирана, след като
изборът, посочен в П29А, не е бил упражнен, следващите постановления се
прилагат:

A.

На ред е ДСП

Когато нарушителят е обявил в реда на ДСП, тогава:
1. Ако този противник пасува, нарушителят е длъжен да повтори обявата извън
реда, и ако тази обява е легална, то няма поправка.
2. Ако този противник даде легална1 декларация, контра или реконтра, то
нарушителят може да даде всяка легална обява и когато тази обява
(a) повтаря наименованието на неговата декларация извън реда, партньорът на
нарушителя е длъжен да пасува при следващия си ред (виж П23).
(б) не повтаря наименованието на неговата декларация извън реда или обявата
извън реда е изкуствен пас или е пас на изкуствена обява на партньора, то
ограниченията за атака от П26 може да се приложат, както и партьорът на
нарушителя е длъжен да пасува до края нан наддаването (виж П23).

Б.

На ред е партньорът или ЛСП
Когато нарушителят е дал декларация в реда на партьора си или в реда на ЛСП,
ако нарушителят не е обявявал2 преди това, то партньорът на нарушителя е
длъжен да пасува до края на наддаването (виж П23, когато пасът причинява щета
на невиновната страна). Ограниченията за атака от П26 могат да се приложат.

ПРАВИЛО 32 – КОНТРА ИЛИ РЕКОНТРА ИЗВЪН РЕДА
Всяка контра или реконтра извън реда може да бъде приета по избор на следващия
на ред играч (виж П29А), с изключение на всяка недопустима контра или реконтра,
които никога не могат да бъдат приети (ако ЛСП на нарушителя въпреки това
обяви, то виж П36). Ако обявата извън реда не е приета, то тя се анулира и
ограниченията за атака от П26Б могат да се приложат, и:

1 Всяка нелегална обява от ДСП се поправя както обикновено.
2 Следващи обяви в реда на ЛСП да обявява се третират като смяна на обява и може да се приложи П25.
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A.

Б.

Дадена е в реда на партньора на нарушителя

Ако контра или реконтра извън реда е била дадена в реда на партньора на
нарушителя, то партньорът на нарушителя е длъжен да пасува до края на
наддаването (виж П23, ако пасът причини щета на невиновната страна).

Дадена е в реда на ДСП
Ако контра или реконтра извън реда е била дадена в реда на ДСП на нарушителя,
тогава:
1. Aко ДСП на нарушителя пасува, то нарушителя е длъжен да повтори неговата
контра или реконтра извън реда и няма поправка, освен ако контрата или
реконтрата са недопустими, в който случай се прилага П36.
2. Ако ДСП на нарушителя даде декларация, контра или реконтра, нарушителят
може да даде всяка легална обява в реда си, но неговият партньор е длъжен да
пасува до края на наддаването. Виж П23, ако пасът ощетява невиновната
страна.

ПРАВИЛО 33 – ЕДНОВРЕМЕННИ ОБЯВИ
Всяка обява дадена едновременно с тази, дадена от играч, който е бил на ред, се
счита за последваща обява.

ПРАВИЛО 34 – ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ОБЯВА
Когато след дадена обява е имало три последователни паса, като един или повече
са били извън реда, се прилага П17Д2.

ПРАВИЛО 35 – НЕДОПУСТИМИ ОБЯВИ
Следващите обяви са недопустими:
1. Всяка контра или реконтра неразрешени от П19. Прилага се П36.
2. Всяка декларация, контра или реконтра от играч, принуден да пасува. Прилага
се П37.
3. Всяка декларация над ниво седем. Прилага се П38.
4. Всяка обява след последния пас. Прилага се П39.

ПРАВИЛО 36 – НЕДОПУСТИМИ КОНТРИ И РЕКОНТРИ
A.

ЛСП на нарушителя обявява преди поправка
Ако ЛСП на нарушителя обяви преди поправка на недопустима контара или
реконтра, то недопустимата обява и всички последващи обяви се анулират.
Наддаването се връща при играча, който е бил на ред на обяви и продължава все
едно, че не е имало нарушение. Ограниченията за атака от П26 не се прилагат.

Б.

ЛСП на нарушителя не обявява преди поправка
Когато А е неприложима:
1. Всяка контра или реконтра неразрешена от П19 се анулира.
2. Нарушителят е длъжен да я замени с легална обява, наддаването продължава и
партньорът на нарушителя е длъжен да пасува до края на наддаването.
3. Може да се приложи П23, както и ограниченията за атака от П26.
4. Ако обявата е извън реда наддаването се връща при играча, който е бил на ред
да обявява, нарушителят може да даде всяка легална обява в реда си и
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неговият партньор е длъжен да пасува до края на наддаването. Може да се
приложи П23, както и ограниченията за атака от П26.

ПРАВИЛО 37 – ДЕЙСТВИЕ НАРУШАВАЩО
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЕ ПАСУВА
A. ЛСП на нарушителя обявява преди поправка
Ако недопустимата обява е била декларация, контра или реконтра, дадена от
играч, задължен от правилника да пасува (но не действие, противоречащо на
П19А1 или П19Б1) и ЛСП на нарушителя обяви преди Съдията да е постановил
поправка, тази обява и всички последващи я остават. Ако нарушителят е бил
задължен да пасува до края на наддаването, то той е длъжен да продължи да
пасува. Ограниченията за атака от П26 не се прилагат.

Б.

ЛСП на нарушителя не обявява преди поправка
Когато А е неприложима:

1. Всяка декларация, контра или реконтра, дадена от играч задължен от
правилника да пасува, се анулира.
2. Замества се с пас, наддаването продължава и всеки член на виновната страна е
длъжен да пасува до края на наддването. Може да се приложи П23, както и
ограниченията за атака от П26.

ПРАВИЛО 38 – ДЕКЛАРАЦИЯ НАД НИВО СЕДЕМ
A.

Не е допустимо разиграване
В никакъв случай не е допустимо разиграване на договор над ниво седем.

Б.

Декларация и последващи обява се анулират
Всяка декларация над ниво седем се анулира заедно с всяка последваща обява.

В.

Виновната страна е длъжна да пасува
Замества се с пас, наддаването продължава, освен ако е завършило, и всеки член
на виновната страна е длъжен да пасува до края на наддаването.

Г.

Възможно неприложение на П23 и П26
Може да се приложи П23, както и ограниченията за атака от П26, освен когато
ЛСП на нарушителя е обявил впоследствие на нарушението и преди поправката,
то тогава тези правила не се прилагат.

ПРАВИЛО 39 – ОБЯВА СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ПАС
A.

Обявите се анулират
Всички обяви след последния пас се анулират.

Б.

Пас на защитник или обява от декларанта или мора
Ако ЛСП на нарушителя обяви преди поправка или ако нарушението е пас от
защитник или е обява от бъдещия декларант или мор, то няма допълнителна
поправка.

В.

Друго действие от защитник
Ако ЛСП на нарушителя не е обявил след нарушението и ако нарушението е
декларация, контра или реконтра от защитник, то могат да се приложат
ограниченията за атака от П26.

ПРАВИЛО 40 – СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ
A.

Системни уговорки на играчите

1. (a) Споразуменията между партньорите, като методи адаптирани от двойката,
могат да бъдат постигнати явно чрез дискусия или по подразбиране от
съвместния опит или от взаимната осведоменост на играчите.
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(б) Всяка двойка има задължението да предостави на разположение на
противниците си своите споразумения преди започване на играта.
Регулаторният орган определя начина, по който това трябва да бъде
направено.
2. Информацията, предадена на партньора от подобни споразумения, е
задължително да произлиза от обявите, ходовете и условията на текущото
раздаване. Всеки играч има право да взема под внимание легалното наддаване
и, подчинено на всички изключения в този правилник, картите, които той е
видял. Той има право да използва информацията, определена другаде в този
правилник като разрешена. (Виж П73В)
3. Всеки играч може да прави всякаква обява или ход без предхождащо
известяване, само ако подобна обява или ход не е основана на неразкрито
партньорско споразумение (виж П40В1).

Б.

Специални споразумения между партньорите

1. (a) По своя преценка Регулаторният орган може да определи дадени
споразумения между партньорите като „специални партньорски споразумения”.
Специално партньорско споразумение е това, чието значение според
Регулаторният орган, може да не бъде лесно разбрано или очаквано от
значителна част от играчите, участващи в състезанието.
(б) Независимо дали е явна или по подразбиране една уговорка между
партньорите е партньорско споразумение. Освен ако Регулаторният орган не
реши друго, всяка конвенция, както и всяка обява, която има изкуствено
значение, представлява специално партньорско споразумение.
2. (a) Регулаторният орган има неограничено право да разрешава, забранява или
да разрешава под условие всяко специално партньорско споразумение. Той
може да предпише системна карта с или без допълнителни листове, за
предварително описание на споразуменията на двойката, както и да регулира
нейното използване. Регулаторният орган може да предпише процедура за
алертиране и/или други методи на разкриване на партньорските системи. Може
да променя общото изискване, че значението на дадена обява или ход не бива
да се изменя в зависимост от това, кой от партньорите ги е направил (подобно
предписание не трябва да ограничава стила и преценката, а само метода).
(б) Освен ако Регулаторният орган не предвижда друго, никой играч не може да
се консултира със собствената си системна карта след започване на
наддаването и до края на играта, с изключение на разиграващата страна
(единствено) по време на периода за изясняване.
(в) Освен ако регулаторният орган не предвижда друго, всеки играч може да се
консултира с противниковата системна карта
(i) преди започване на наддаването,
(ii) по време на периода за изясняване,
(iii) по време на наддаването и по време на разиграването, но само в реда си
да обявява или в реда си да играе.
(г) Регулаторният орган може да ограничи блъфирането с изкуствени обяви.
3. Регулаторният орган може да забрани предварителна уговорка между
партньорите да променят техните споразумения по време на наддаването или
разиграването в резултат на зададен въпрос, отговор на въпрос или на
произволно нарушение.
4. Всяка страна, която е ощетена в резултат на неразкриване на значението на
обява или игра от страна на противника, както този правилник изисква, има
право на поправка чрез присъждане на административен резултат.
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5. Когато една страна е ощетена от противниците, използващи специално
партньорско споразумение, което не е съобразено с регламента на турнира,
резултатът трябва да се поправи. Страната-нарушител може да бъде обект на
процедурно наказание.
6. (a) В отговор на запитване от противник всеки играч трябва да разкрие цялата
специална информация, произтичаща от уговорка или съвместен опит, когато
обяснява значението на обява или игра на партньора, но не е необходимо да
разкрива изводите, произтичащи от неговите общи бриджови знания и опит.
(б) Съдията присъжда резултат, ако информацията, която не е представена в
дадено обяснение е критична за избора на действие на противник и в резултат
на което той е ощетен.

В.

Отклонение от системата и блъфове

1. Всеки играч може да се отклони от оповестено споразумение при условие, че
неговия партньор няма никакво основание да знае за това отклонение, също
както и противниците. Повтарящите се отклонения водят до скрити
споразумения, които съставляват част от системата и е задължително да бъдат
разкрити съгласно предписанията за разкриването на ситемите. Ако Съдията
прецени, че има такова неразкрито споразумение, което е ощетило
противниците, то той трябва да присъди резултат и може да наложи
процедурно наказание.
2. Освен в случаите описани по-горе, никой играч няма задължението да разкрива
на противниците, че той се е отклонил от оповестената система.
3. (a) Освен ако е разрешено от Регулаторния орган, никой играч няма право по
време на наддаването или разиграването на никакви помощни средства към
паметта си, изчислителните си способности или техниката си.
(б) Повтарящи се нарушения на изискванията за разкриване на споразуменията
м/у партньорите могат да бъдат наказани.

ПРАВИЛО 41 – НАЧАЛО НА РАЗИГРАВАНЕТО
A.

Първоначална атака със закрита карта
След като декларация, контра или реконтра е била последвана от три паса по ред,
защитникът от ляво на бъдещия декларант прави първоначалната атака със
закрита1 карта. Атакуваната закрита карта може да бъде оттеглена само по
указания на Съдията след нередност (виж П47Д2); оттеглената карта
задължително се връща в ръката на защитника.

Б.

Преглед на наддаването и въпроси
Преди първоначалната атака да бъде открита, партньорът на атакуващия и
бъдещият декларант (но не и бъдещият мор) могат да изискат преглед на
наддаването или обяснение на противникова обява (виж П20Е2 и П20Е3).
Декларантът2 или всеки от защитниците могат, когато за първи път са на ред да
играят карта, да изискат преглед на наддаването; това право е валидно докато
той изиграе карта. Защитниците (при спазване на П16) и декларантът запазват
правото си да изискват обяснения по време на разиграването, но само в
собствения3 си ред за игра.

В.

Откриване на първоначалната атака

Следвайки този период на изясняване, първоначалната атака се открива,
периодът на разиграване започва окончателно и ръката на мора се сваля (но виж
П54А за открита първоначална атака извън реда). След като е твърде късно за

1 Регулаторният орган може да определи първоначалната атака да бъде с открита карта.
2 Декларантът за пръв път играе от мора, освен ако не е приел първоначална атака извън реда.
3 Декларантът може да пита когато е на ход от мора или от ръката си.
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повторение на обявите (виж Б), разиграващият или всеки от защитниците в реда
си да играе3 има право да бъде информиран какъв е договорът и дали, но не и от
кого, е контриран или реконтриран.

Г.

Ръката на мора
След откриване на първоначалната атака морът сваля ръката си на масата пред
себе си, открита и сортирана по цветове, като картите са подредени по ранг с
най-малката карта към декларанта и в колони по дължина към него. Козовете са
поставени в дясно на мора. Декларантът играе и със собствената си ръка и с тази
на мора.

ПРАВИЛО 42 – ПРАВА НА МОРА
A.

Абсолютни права
1. Морът има право да дава информация по отношение на фактите или правилата,
но в присъствието на Съдията.
2. Той може да следи спечелините и изгубените взятки.
3. Той играе картите от мора по указание на разиграващия (виж П45Е, ако морът
внушава игра).

Б.

Квалифицирани права
Морът може да упражнява и други права, ограничени от П43.
1. Морът може да пита декларанта (но не и защитник), когато той не е отговорил
в цвета, дали има карта от атакувания цвят.
2. Той може да опитва да предпази декларанта от нередност.
3. Той може да обръща внимание за нередност, но само след края на играта.

ПРАВИЛО 43 – ОГРАНИЧЕНИЯ НА МОРА
С изключение на разрешените в П42:

A.

Ограничения на мора
1. (a) Морът не следва по време на разиграването и по своя инициатива да вика
Съдията, освен ако друг играч не е обърнал внимание за нередност.
(б) Морът не може
разиграването.

да

обръща

внимание

за

нередност

по

време

на

(в) Морът не трябва да участва в разиграването нито да комуникира с
декларанта относно разиграването.
2. (a) Морът не може да разменя ръцете с декларанта.
(б) Морът не може да напуска местото си за да гледа как декларанта разиграва.
(в) Морът не може по своя инициатива да гледа лицето на картите на
защитниците.

Б.

Ако се случи нарушение

1. Морът подлежи на наказание съгласно
ограниченията изброени в А1 и А2.

П90

за

всяко

нарушение

на

2. Ако морът след нарушаване на ограниченията изброени в А2:
(a) Предупреди декларанта да не атакува от грешна ръка, то всеки защитник
може да избере от коя ръка декларанта трябва да атакува.
(б) Първи попита декларанта дали изиграната от него карта не представлява
ривок, декларантът е длъжен да изиграе правилна карта, ако изиграната от
него карта е била нелегална, и условията на П64 се прилагат както, когато
ривокът е бил утвърден.
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3. Ако морът след нарушение на ограниченията изброени в А2 първи обърне
внимание на нарушение от защитник, няма никаква поправка. Разиграването
продължава все едно не е имало нарушение. След края разиграването виж
П12Б1.

ПРАВИЛО 44 – ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И
ПРОЦЕДУРА НА РАЗИГРАВАНЕТО
A.

Б.

Атака за дадена взятка

Играчът, който атакува за дадена взятка, може да играе произволна карта от
ръката си (освен ако е обект на ограничение след нарушение от неговата страна).

Следващи ходове за дадена взятка
След атаката всеки играч на ред играе карта и така изиграните четири карти
представляват взятка. (За начина на игра на картите и подреждането на взятките
виж съответно П45 и П65.)

В.

Изискване за отговаряне в цвета
Играейки за дадена взятка всеки играч е длъжен да отговаря в цвета, ако е
възможно. Това задължение има превес пред всички други изисквания на този
правилник.

Г.

Невъзможност за отговаряне в цвета
Всеки играч може да изиграе произволна карта (освен ако е обект на ограничение
след нарушение от неговата страна), ако не може да отговаря в цвета.

Д. Взятки, съдържащи козове
Всяка взятка, съдържаща коз, се печели от играча, който е изиграл най-високия
коз за нея.

Е.

Взятки, несъдържащи козове
Всяка взятка, несъдържаща коз, се печели от играча, който е изиграл найвисоката карта в атакувания за нея цвят.

Ж. Атака за следващата взятка
Атаката за следващата взятка е от ръката, спечелила последната взятка.

ПРАВИЛО 45 – ИЗИГРАНА КАРТА
A.

Изиграване на карта от дадена ръка
Всеки играч, освен мора, изиграва карта като я отделя от ръката си и я поставя с
лицето нагоре1 на масата непосредствено пред себе си.

Б.

Изиграване на карта от мора

В.

Принудително изиграване на карта

Декларантът изиграва карта от мора назовавайки я, след което морът взима
картата и я поставя с лицето нагоре на масата. При игра от мора декларантът, ако
е необходимо, взима желаната карта собственоръчно.
1. Карта на защитник задължително се изиграва за текущата взятака, ако е
държана по начин, който би позволил на партьора да види лицето й (ако
защитникът вече е изиграл редовна карта за текущата взятка, виж П45Д).

2. Декларантът е длъжен да изиграе карта от ръката си, ако тя е
(a) държана с лицето нагоре, докосвайки или почти докосвайки масата; или
(б) държана в такова положение, показващо, че тя е изиграна.

1 Първоначалната атака се прави със закрита карта, освен ако Регулаторният орган не постанови иначе.
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3. Карта от мора задължително се изиграва, ако е съзнателно докосната от
декларанта, освен когато е с цел да бъдат подредени картите на мора или с цел
достъп до карта над или под докоснатата.
4. (a) Задължително е да бъде изиграна карта, която играча е назовал или по друг
начин показал, че възнамерява да изиграе.
(б) Докато неговия партньор не е изиграл карта всеки играч може да смени
непреднамерено посочване, ако го направи без пауза за обмисляне. Ако
противник е играл в реда си карта, която е била легална преди смяната на
посочването, то този противник може да оттегли така изиграната карта,
връщайки я в ръката си, и да я замести с друга (виж П47Г и П16Г1).
5. Наказана карта, съществена или маловажна, може да трябва да бъде изиграна
(виж П50).

Г.

Карта, изиграна неправилно от мора
Ако морът постави в позиция на изиграна карта, която декларантът не е назовал,
то тази карта задължително се оттегля, ако е обърнато внимание за това преди
всяка страна да е играла за следващата взятка, и защитник може да оттегли и
върне в ръката си картата, изиграна след грешката, но преди да е било обърнато
внимание за това; ако ДСП на декларанта смени изиграната си карта, то
декларантът може да оттегли картата, изиграна за тази взятка след него. (Виж
П16Г.)

Д. Пета карта, изиграна за дадена взятка
1. Пета карта, изиграна за дадена взятка от защитник, става наказана карта,
подчинена на П50, освен ако Съдията не счете, че е била атакувана, в който
случай се прилага П53 или П56.
2. Когато декларантът изиграе пета карта за дадена взятка от ръката си или от
мора, то тя се връща в ръката без допълнителна поправка, освен ако Съдията
не счете, че тя е била атакувана, в който случай се прилага П55.

Е.

Морът посочва карта
След като морът е свалил ръката си, той не може да докосва или посочва карта
(освен с цел подреждане) без инструкция от декларанта. Ако го направи, Съдията
следва да бъде незабавно извикан и информиран за действието. Разиграването
продължава. След края на играта Съдията трябва да присъди административен
резултат, ако прецени, че морът е подсказал игра на декларанта и ако
защитниците са били ощетени от подсказаната игра.

Ж. Обръщане на взятката
Никой играч не следва да обръща картата си с лицето надолу преди и четиримата
играчи да са играли за взятката.

ПРАВИЛО 46 – НЕПЪЛНО ИЛИ ГРЕШНО
НАЗОВАВАНЕ НА КАРТА ОТ МОРА
A.

Б.

Правилен начин за посочване на карта от мора

Когато декларантът изисква от мора дадена карта да бъде изиграна, той следва
ясно да назове цвета и ранга й.

Непълно или грешно назоваване

В случай на непълно или грешно назоваване от декларанта на карта, която да
бъде изиграна от мора, се прилагат следните ограничения (освен когато другото
намерение на декларанта е безспорно):
1. (a) Ако декларантът играе от мора и заяви „висока” или използва думи с
подобно значение, приема се, че е назовал най-високата карта.
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(б) Ако той нареди на мора да „спечели” взятката, приема се, че е заявил найниската карта, за която е известно, че ще спечели взятката.
(в) Ако той заяви „ниска” или използва думи с подобно значение, приема се, че
е назовал най-ниската карта.
2. Ако декларантът посочи цвета, но не и ранга, приема се, че е назовал найниската карта в изискания цвят.
3. Ако декларантът посочи ранга, но не и цвета
(a) При атака се приема, че декларантът продължава цвета, в който мора е
спечелил предходната взятка, при условие, че в цвета има карта с посочения
ранг.
(б) Във всички останали случаи декларантът е длъжен да изиграе карта от мора
с посочения ранг, ако може да го направи по правилата, но ако има две или
повече такива карти, които могат да бъдат изиграни, декларантът е длъжен да
посочи коя има предвид.
4. Ако декларантът назове карта, която липсва в мора, действието е невалидно и
декларантът може да посочи произволна легална карта.
5. Ако декларантът изиска ход без да е назовал цвят или ранг (да речем „играй
нещо” или използва думи с подобно значение) всеки един от защитниците може
да избере хода от мора.

ПРАВИЛО 47 – ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗИГРАНА КАРТА
A.

С цел поправка
Веднъж изиграна карта може да бъде оттеглена, когато се изисква от поправка
след нередност (но оттеглена карта на защитник може да стане наказана карта,
виж П49).

Б.

В.

За коригиране на нелегален ход

Изиграна карта може да бъде оттеглена за коригиране на нелегален ход (за
защитниците, с изключение на постановленията на това правило, виж П49 –
Наказана карта). За едновременни игри виж П58.

За смяна на непреднамерено посочване
Изиграна карта може да бъде оттеглена и върната в ръката без допълнителна
поправка след смяна на посочване, разрешено от П45В4(б).

Г.

След смяна на карта от противник
След смяна на игра от противник, изиграната впоследствие карта може да бъде
оттеглена и върната в ръката без допълнителна поправка и да бъде заменена с
друга. (П16Г и П62В2 може да се приложи.)

Д. Смяна на игра, основана на дезинформация
1. Атака извън реда (или изиграна карта) може да бъде оттеглена без
допълнителна поправка, ако играчът е бил грешно информиран от противник,
че е бил негов ред за атака или игра. При тези обстоятелства атаката или
играта не могат да бъдат приемани от ЛСП.
2. (a) Играч може да оттегли изиграна карта, вследствие на грешно обяснение на
противникова обява или игра и преди коригираното обяснение, без
допълнителна поправка, но само ако за тази взятка не е изиграна впоследствие
друга карта. Първоначална атака не може да бъде оттеглена след като морът е
свалил с лицето нагоре произволна негова карта.
(б) Когато е твърде късно за корекция съгласно т.(а), Съдията може да да
присъди административен резулат.
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Е.

Други оттегляния

1. Дадена карта може да бъде оттеглена съгласно П53В.
2. С изключение на предписанията на това правило, веднъж изиграна карта не
може да бъде оттеглена.

ПРАВИЛО 48 – ПОКАЗВАНЕ НА КАРТИ ОТ ДЕКЛАРАНТА
A.

Декларантът показва карта
Декларантът не е обект на ограничение заради показване на карта (но виж
П45В2) и никога карта от неговата ръка или от ръката на мора не може да стане
наказана карта. Декларантът не е задължен да изиграе случайно изтървана карта.

Б.

Декларантът показва картите си
1. Когато декларант показва картите си след първоначална атака извън реда се
прилага П54.
2. Когато декларант показва картите си по всяко друго време, освен
непосредствено след първоначална атака извън реда, приема се, че е направил
претенция или отказ от взятки (освен ако той очевидно не е възнамерявал да
прави претенция) и се прилага П68.

ПРАВИЛО 49 – ПОКАЗВАНЕ НА КАРТИ ОТ ЗАЩИТНИК
Освен при нормалният ход на разиграване или прилагане на правило (виж
например П47Д), когато карта на защитник е в положение, при което партньорът му
евентуално би могъл да види лицето й или когато защитник назовава карта от
ръката си, всяка такава карта става наказана карта (П50); но виж бележката под
черта към П68, когато защитник е направил изявление относно непълната текуща
взятка и виж П68Б2, когато партньорът възразява с/у отказ от взятки на защитник.

ПРАВИЛО 50 – РАЗПОРЕЖДАНЕ С НАКАЗАНА КАРТА
Предварително показана карта (но не атакувана, виж П57) от защитник е наказана
карта, освен ако Съдията не постанови иначе (виж П49 и П23 може да се
приложат).

A.

Б.

В.

Г.

Наказаната карта остава открита

Наказаната карта задължително се поставя открита на масата, непосредствено
пред играча на когото тя принадлежи, докато бъде избрана поправка.

Съществена или маловажна наказана карта?

Отделна карта под ранг на оньор и показана неволно (както изиграване на две
карти за взятка или случайно изпусната карта) става маловажна наказана карта.
Всяка карта с ранг на оньор или всяка умишлено показана карта (например при
атака извън реда или при коригиране на ривок) става съществена наказана карта;
когато един защитник има две или повече наказани карти, всички тези карти
стават съществени наказани карти.

Разпореждане с маловажна наказана карта

Когато защитник има маловажна наказана карта, той не може да играе друга
карта от същия цвят, по-ниска от оньор, преди да е изиграл наказаната карта, но
той има право да играе оньор вместо нея. Партньорът на нарушителя не е обект
на ограничение за атака, но информацията от видяната наказана карта е
неразрешена (виж Д по-долу).

Разпореждане със съществена наказана карта

Когато защитник има съществена наказана карта, то и на нарушителя и на
партньора му може да бъдат наложени ограничения, на нарушителя - когато е
наред да играе, на партньора му – когато е за атака.
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1.(a) Дадена съществена наказана карта задължитено се изиграва при първа
легална възможност, независимо дали е при атака, при отговаряне в цвят, при
чистене или цакане. Ако защитник има две или повече наказани карти, които
легално могат да бъдат изиграни, декларантът определя коя да бъде изиграна.
(б) Задължението за отговаряне в цвят или да се изпълни наложено
ограничение за атака или ход има предимство пред изиграването на
съществена наказана карта, но наказаната карта задължително остава с лицето
нагоре върху масата и трябва да бъде изиграна при следващата легална
възможност.
2. Когато защитник е за атака и неговият партньор има съществена наказана
карта, той не може да атакува, докато декларанта не заяви коя от
възможностите по-долу избира (ако защитникът атакува прибързано, той
подлежи на поправка съгласно П49). Декларантът може да избере:
(a) да изиска1 защитника да атакува в цвета на наказаната карта или да му
забрани1 атака в този цвят, като евентуалната забрана е в сила докато
защитникът запазва атаката (за две или повече наказани карти виж П51); ако
декларанта избере някоя от тези възможности, то картата престава да бъде
наказана и се прибира в ръката.
(б) да не изиска или да не забрани атака, в който случай защитникът може да
атакува произволна карта; наказаната карта остава наказана2. Ако тази
възможност е избрана, П50Г продължава да се прилага докато наказаната
карта остава.

Д. Информация, произтичаща от наказана карта
1. Знанието за необходимоста дадена наказана карта да бъде изиграна е
разрешена информация за всички играчи.
2. Всяка друга информация, произтичаща от виждането на наказаната карта, е
неразрешена информация за партньора на играча, на когото наказаната карта
принадлежи (но е разрешена информация за декларанта).
3. Ако Съдията прецени, че показаната карта предава такава информация, която
може да причини щета за невиновната страна, той трябва да присъди
административен резултат.

ПРАВИЛО 51 – ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ НАКАЗАНИ КАРТИ
A.

Нарушителят е на ход
Ако на ход е защитник и той има две или повече наказани карти, които могат
легално да бъдат изиграни, декларантът посочва коя да бъде изиграна на този
ход.

Б.

Партньорът на нарушителя е за атака
1. (a) Когато защитник има две или повече наказани карти от един цвят и
декларантът изиска3 от партньора на нарушителя да атакува в този цвят, то
картите от този цвят престават да бъдат наказани и се прибират в ръката;
защитникът може да изиграе призволна легална карта за тази взятка.
(б) Когато защитник има две или повече наказани карти от един цвят и
декларантът забрани1 на партньора на нарушителя да атакува в този цвят,
защитникът прибира всички наказани карти от този цвят и може да игаре
произволна легална карта за тази взятка. Забраната продължава докато
играчът загуби атаката.

1 Ако играчът не може да атакува според изискването виж П59.
2 Ако партньорът на защитника с наказаната карта запазва атаката и наказаната карта не е била все още изиграна, тогава всички
изисквания и възможности на П50Г2 се прилагат отново на следващата взятка.
3 Ако играчът не може да атакува според изискването виж П59.

35

Правилник по спортен бридж 2007
2. (a) Когато защитник има наказани карти в повече от един цвят (виж П50Г2(а))
и неговият партньор е за атака, декларантът може да изиска1 от партньора на
защитника да атакува в цвят измежду тези, в които защитникът има наказана
карта (но може да се приложи Б1(а) по-горе).
(б) Когато защитник има наказани карти в повече от един цвят и неговият
партньор е за атака, декларантът може да забрани1 на партньора на защитника
да атакува в един или в повече от тези цветове; тогава защитникът прибира
всяка наказана карта от всеки цвят, който декларантът е забранил и играе
произволна легална карта за тази взятка. Забраната продължава докато
играчът загуби атаката.

ПРАВИЛО 52 – НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ДА СЕ АТАКУВА
ИЛИ ИГРАЕ НАКАЗАНА КАРТА
A.

Защитник пропуска да играе наказана карта
Когато защитник пропусне да атакува или да изиграе наказана карта, както се
изисква от П50 или П51, той не може по собствена инициатива да оттегли другата
изиграна карта.

Б.

Защитник играе друга карта
1. (a) Ако защитник е атакувал или играл друга карта, когато е бил задължен от
правило да играе наказана карта, то декларантът може да приеме тази атака
или ход.
(б) Декларантът е длъжен да приеме подобна атака или ход, ако той
впоследствие е играл от ръка или от мора.
(в) Ако изиграната карта е приета съгласно т.(а) или т.(б), всяка неизиграна
наказана карта остава наказана.
2. Ако декларантът не приеме нелегално изиграната или атакувана карта,
защитникът е длъжен да я замени с наказаната карта. Всяка нелегално
атакувана или изиграна карта от защитник в процеса на извършване на
нарушението става съществена наказана карта.

ПРАВИЛО 53 – ПРИЕМАНЕ НА АТАКА ИЗВЪН РЕДА
A.

Б.

В.

Атака извън реда третирана като редовна

Всяка открита атака извън реда може да бъде третирана като редовна (но виж
П47Д1). Тя става редовна атака, ако декларантът или някой от защитниците,
според случая, я приеме правейки изявление в този смисъл или ако следващия по
ред играч изиграе карта след неправилната атака (но виж В). Ако няма подобно
приемане или изиграване на карта, Съдията трябва да постанови атаката да бъде
направена от правилната ръка.

Игра на защитник не на ред след неправилна атака от декларанта

Ако защитникът от дясно на ръката, от която декларанта е атакувал извън реда, е
изиграл карта след неправилната атака (но виж В), атаката остава и се прилага
П57.

Правилната атака е направена след неправилната

Подчинено на П53А, ако за правилна атака е бил на ред някой противник на
играча, който е атакувал извън реда, то този противник може да направи
правилната си атака за тази взятка, без картата му да се счита за изиграна след
неправилната атака. Когато това се случи, правилната атака остава и всички
грешно изиграни карти за тази взятка може да бъдат оттеглени. Прилага се П16Г,
но няма допълнителна поправка.
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ПРАВИЛО 54 – ОТКРИТА ПЪРВОНАЧАЛНА АТАКА ИЗВЪН РЕДА
Когато първоначална атака извън реда е открита и партньорът на нарушителя
атакува със закрита карта, Съдията постановява закритата атака да бъде оттеглена.
Също така:

A.

Декларантът сваля ръката си
След първоначална атака с открита карта декларантът може да свали ръката си той става мор. Ако декларантът започне да сваля ръката си и правейки това
покаже една или повече карти, той е длъжен да свали цялата си ръка. Морът
става декларант.

Б.

Декларантът приема атаката
Когато защитник атакува извън реда с открита карта, декларантът може да
приеме неправилната атака съгласно П53 и морът се сваля съгласно П41.
1. Втората карта за взятката се играе от ръката на декларанта.
2. Ако декларантът изиграе втората карта за взятката от мора, то картата на мора
не може да бъде оттеглена, освен за корекция на ривок.

В.

Декларантът е длъжен да приеме атаката
Ако декларантът би могъл да види произволна карта на мора (освен тези, които
морът може да е показал по време на наддаването и които са били обект на П24),
то той е длъжен да приеме атаката.

Г.

Декларантът отхвърля първоначалната атака
Декларантът може да изиска защитник да оттегли неговата първоначална атака с
открита карта. Оттеглената карта става съществена наказана карта и се прилага
П50Г.

Д. Първоначална атака от грешна страна
Ако играч от страната на декларанта се опита да атакува за първоначална атака,
то се прилага П24.

ПРАВИЛО 55 – ДЕКЛАРАНТЪТ АТАКУВА ИЗВЪН РЕДА
A.

Атаката на декларанта е приета
Ако декларантът е атакувал извън реда от ръката си или от мора, всеки от
защитниците може да приеме атаката съгласно П53 или да изиска нейното
оттегляне (след дезинформация виж П47Д1). Ако защитниците изберат различно,
то изборът, изразен от следващия на ход играч, е доминиращ.

Б.

Атаката на декларанта не е приета
1. Ако декларантът е атакувал от ръката си или от мора, когато на ред за атака е
бил защитник и ако някой от защитниците поиска да оттегли тази атака, то
декларантът връща грешно атакуваната карта в правилната ръка. Не се
прилага допълнителна поправка.
2. Ако декларантът е атакувал от грешната ръка, когато е бил на ред да атакува
от ръката си или от мора, и ако някой защитник поиска да оттегли атаката, то
той оттегля грешно атакуваната карта. Той е длъжен да атакува от правилната
ръка.

В.

Декларантът може да е получил информация
Когато декларантът възприеме план на разиграване, който би могъл да бъде
основан върху информация, получена чрез нарушението, Съдията може да
присъди административен резултат.

ПРАВИЛО 56 – ЗАЩИТНИК АТАКУВА ИЗВЪН РЕДА
Виж П54Г.
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ПРАВИЛО 57 – ПРЕЖДЕВРЕМЕННА АТАКА ИЛИ ХОД
A.

Преждевременен ход или атака за следваща взятка
Когато защитник атакува за следващата взятка преди неговият партньор да е
играл за текущата или играе извън реда преди партньорът му да е играл, така
атакуваната или изиграна карта става съществена наказана карта и декларантът
избира една от следващите по-долу възможности. Той може:
1. да изиска партньорът на нарушителя да играе най-високата карта, която държи
в цвета на атаката, или
2. да изиска партньорът на нарушителя да играе най-ниската карта, която държи
в цвета на атаката, или
3. да забрани на партньора на нарушителя да играе карта от друг, определен от
декларанта, цвят.

Б.

Партньорът на нарушителя не може да изпълни поправката
Когато партньорът на нарушителя няма възможност да изпълни поправката,
избрана от декларанта, той може да играе всяка карта, както е постановено в
П59.

В.

Декларантът или морът са играли
1. Защитник не подлежи на поправка, когато играе преди партньора си, ако
декларантът е играл и от двете ръце, или ако морът е изиграл карта или
нелегално е предложил изиграването й. Сек в мора или карта от секвенция от
един цвят не се считат за автоматично изиграни, докато декларантът не е
постановил (или посочил1) изиграването им.
2. Преждевременен ход (не атака) на декларанта от която и да е ръка е изиграна
карта и не може да бъде оттеглена.

ПРАВИЛО 58 – ЕДНОВРЕМЕННИ АТАКИ ИЛИ ХОДОВЕ
A.

Едновременни ходове от двама играчи
Атака или ход, направени едновременно с легалната атака или ход на друг играч,
се считат за последващи.

Б.

Едновременно изиграни карти от една ръка
Ако играч атакува или изиграе две или повече карти едновременно:
1. Ако се вижда само едната карта, тази карта е изиграната; всички други карти
се прибират и няма допълнителна поправка (виж П47Е).
2. Ако се виждат повече от една карта, играчът посочва картата, която
възнамерява да играе; когато той е защитник, всяка друга показана карта
става наказана (виж П50).
3. След като играч оттегли видяна карта, противникът, който впоследствие е
играл след тази карта, може да оттегли своята и да я замени с друга без
допълнителна поправка (но виж П16Г).
4. Ако едновременна игра остане незабелязана докато и двете страни са играли
за следващата взятка, то се прилага П67.

ПРАВИЛО 59 – НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ АТАКУВА
ИЛИ ИГРАЕ СПОРЕД ИЗИСКАНОТО
Играчът може да изиграе всяка друга легална карта, ако не е в състояние да
изпълни изискването да атакува или играе според наложената му поправка,
независимо дали защото не притежава карта от изискания цвят, или защото има
1 както с жест или кимване.
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само карти в цвета, който му е забранен да атакува, или защото е длъжен да
отговори в цвета.

ПРАВИЛО 60 – ИГРА СЛЕД НЕЛЕГАЛНА ИГРА
A.

Игра на карта след нарушение

1. Игра на играч от невиновната страна след като неговия ДСП е атакувал или
играл извън реда или преждевременно, и преди да бъде наложена поправка,
води до загуба на правото за поправка на това нарушение.
2. След като правото за поправка е загубено, нелегалната игра се счита за
направена по ред (освен когато се прилага П53В).
3. Ако виновната страна има предишно задължение да играе наказана карта или
да изпълни ограничение за атака или ход, то това задължение остава в сила за
следващите ходове.

Б.

В.

Защитник играе преди изискана атака от декларанта

Когато защитник изиграе карта след като декларантът е бил задължен да оттегли
атаката си извън реда от своята ръка или от мора, но преди декларантът да е
атакувал от правилната ръка, картата на защитника става съществена наказана
карта (П50).

Игра на виновната страна преди налагане на поправка
Игра от член на виновната страна преди да е наложена поправка не влияе вурху
правата на противниците и може сама по себе си да подлежи на поправка.

ПРАВИЛО 61 – НЕОТГОВАРЯНЕ В ЦВЕТА – ВЪПРОСИ ОТНОСНО РИВОК
A.

Б.

Дефиниция на ривок

Неизпълнение на задължението за отговаряне в цвета съгласно П44 или
неизпълнение на задължението за атака или игра, когато има такава възможност,
на карта или цвят изискани от правилника или посочени от противник, който се
възползва от възможност при поправка на нередност, представлява ривок.
(Когато няма възможност за изпълнение виж П59.)

Право на запитване за възможен ривок
1. Декларантът може да пита защитник, който не е отговорил в цвят, дали има
карта от атакувания цвят.
2. (a) Морът може да пита декларанта (но виж П43Б2(б)).
(б) Морът не може да пита защитник и може да се приложи П16Б.
3. Защитниците могат да питат декларанта и, освен ако не е забранено от
Регулаторният орган, те могат да се питат един друг (с риск да създадат
неразрешена информация).

ПРАВИЛО 62 – КОРЕКЦИЯ НА РИВОК
A.

Б.

Задължително е ривокът да бъде коригиран

Всеки играч е длъжен да коригира своя ривок, ако забележи нарушението преди
ривокът да е утвърден.

Коригиране на ривок

За да коригира ривок нарушителят оттегля изиграната карта и я заменя с легална.

1. Така оттеглената карта става съществена наказана карта (П50), ако е била
изиграна от закрита ръка на защитник.
2. Картата може да бъде заменена без допълнителна поправка, ако е била
изиграна от ръката на декларанта (обект на П42Б2(б)) или мора, или е била
открита карта на защитник.
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В.

Следващи карти, изиграни за взятката

1. Всеки член на невиновната страна може оттегли и прибере в ръката си всяка
карта, която е изиграл след ривока, но преди да е било обърнато внимание за
него (виж П16Г).
2. След като играч от невиновната страна оттегли картата си по този начин,
играчът от виновната страна, който е следващ по ред, може да оттегли своята
изиграна карта, която става наказана карта, ако играчът е защитник, и виж
П16Г.
3. Претенцията за ривок не гарантира автоматично преглеждане на приключилите
взятки (виж П66В).

Г.

Ривок на дванадесетата взятка
1. Ривокът на дванадесетата взятка, дори и утвърден, задължително се коригира,
ако е открит преди всичките четири ръце да са върнати в контейнера.
2. Ако защитник направи ривок на дванадесетата взятка и преди да е дошъл реда
на партньора му да играе за тази взятка, и ако партньорът му има карти от два
цвята, то той не може да избере ход, който евентуално би могъл да бъде
подсказан от виждането на картата, изиграна на ривока.

ПРАВИЛО 63 – УТВЪРЖДАВАНЕ НА РИВОК
A.

Ривокът става утвърден

Всеки ривок става утвърден:
1. Когато нарушителят или неговият партньор играе за следващата взятка (всеки
такъв ход, легален или не, утвърждава ривока).
2. Когато нарушителят или партньорът му назоват или по друг начин определят
картата, която ще изиграят за следващата взятка.
3. Когато член на виновната страна предяви или се съгласи с претенция за или
отказ от взятки устно, чрез показване на картите си или по всякакъв друг
начин.

Б.

Ривокът не може да бъде коригиран

След като един ривок бъде утвърден, той не може вече да бъде коригиран (освен
съгласно П62Г за ривок на дванадесетата взятка) и взятката, на която е
възникнал ривока, остава както е изиграна.

ПРАВИЛО 64 – ПРОЦЕДУРА СЛЕД УТВЪРЖДАВАНЕ НА РИВОК
A.

Поправка след ривок
Когато един ривок е утвърден:
1. И взятката, на която е възникнал ривока е била спечелена от нарушителя1,
след края на разиграването взятката на ривока се прехвърля на невиновната
страна заедно с една от следващите спечелени от виновната страна взятки.
2. И взятката, на която е възникнал ривока не е била спечелена от нарушителя1,
тогава ако виновната страна е спечелила тази или следваща взятка, след края
на разиграването една взятка се прехвърля на невиновната страна.

Б.

Няма поправка

Няма поправка за утвърден ривок съгласно А, ако:
1. Виновната страна не е спечелила нито взятката на ривока, нито следваща
взятка.
2. Бил е следващ ривок в същия цвят от същия играч. Може да се приложи П64В.

1 за нуждите на това правило всяка взятка, която е спечелена от мора, не се счита за спечелена от декларанта.
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3. Ривокът е бил направен чрез неизиграване на карта, показана на масата с
лицето нагоре, или принадлежаща на ръка, свалена с лицето нагоре на масата,
включително ръката на мора.
4. Било е обърнато внимание на ривока след като играч от невиновната страна е
дал обява за следващото раздаване.
5. За първи път е било обърнато внимание на ривока след края на кръга.
6. Бил е ривок на дванадесетата взятка.
7. Когато и двете страни са направили ривок в едно и също раздаване.

В.

Отговорност на Съдията за справедливо обезщетение
Когато след утвърден ривок, включително и тези, неподлежащи на поправка,
Съдията прецени, че невиновната страна е недостатъчно компенсирана от това
правило за причинената щета, той трябва да присъди административен резултат.

ПРАВИЛО 65 – ПОДРЕЖДАНЕ НА ВЗЯТКИТЕ
A.

Завършена взятка
Когато четири карти за дадена взятка са били изиграни, всеки играч обръща своята
карта с лицето надолу, близко до себе си върху масата.

Б.

Следене за принадлежност на взятките
1. Ако страната на играча е спечелила взятката, картата се насочва по дължина
към партньора.
2. Ако противниците са спечелили взятката, картата се насочва по дължина към
тях.
3. Декларантът може да изиска неправилно насочена карта да се постави както е
описано по-горе. Морът или всеки от защитниците може да обърне внимание за
неправилно насочена карта, но за тях това право свършва, когато атаката за
следващата взятка е направена. Ако е направено по-късно, може да се
приложи П16Б.

В.

Подреждане
Всеки играч подрежда собствените си карти в припокриваща се редица, по реда
на изиграването им, така че да е възможно възстановяване на разиграването след
края му, ако е необходимо да се определи броя на спечелените от всяка страна
взятки, или последователността на изиграване на картите.

Г.

Съгласуване на резултата от играта
Играчът не следва да нарушава реда на изиграните си карти, докато не е
постигнато съгласие относно броя на спечелените взятки. Играч, нарушил това
изискване, рискува да загуби правото си на претенция за принадлежност на
спорни взятки или претенция за (или отхвърляне на) ривок.

ПРАВИЛО 66 – ПРЕГЛЕД НА ВЗЯТКИТЕ
A.

Текуща взятка
Докато неговата страната не е играла за следващата взятка, разиграващият или
всеки от защитниците може, докато не е обърнал картата си с лицето надолу, да
поиска да види всички карти, изиграни за текущата взятка.

Б.

Собствена последна карта
Преди да е изиграна карта за следващата взятка, разиграващият или всеки
защитник могат да проверят, но не и да покажат, собствената си последна
изиграна карта.
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В.

Г.

Приключили взятки

След това, до края на разиграването, приключилите взятки не могат да бъдат
преглеждани (освен по изричното нареждане на Съдията; например за проверка
на претенция за извършен ривок)

След края на разиграването
След края на разиграването, изиграните и неизиграните карти могат да бъдат
прегледани, за да се уредят претенциите за извършен ривок или за броя на
спечелените или изгубените взятки; но никой играч не следва да пипа чужди
карти. Ако, след такава претенция, играч разбърка картите си по такъв начин, че
Съдията да не може да установи фактите, Съдията трябва да присъди в полза на
другата страна.

ПРАВИЛО 67 – ДЕФЕКТНА ВЗЯТКА
A.

Преди и двете страни да са играли за следваща взятка
Когато даден играч е пропуснал да играе за някоя взятка или е изиграл
прекалено много карти за взятката, грешката трябва да бъде поправена, ако
нарушението е забелязано преди играч от всяка страна да е играл за следващата
взятка.
1. За поправяне на пропуска, нарушителят дава карта, която той легално може да
изиграе.
2. За поправяне на изиграването на твърде много карти за взятката, трябва да се
приложи П45Д (Пета карта, изиграна за дадена взятка) или П58Б
(Едновременно изиграни карти от една ръка).

Б.

След като и двете страни са играли за следваща взятка
След като и двете страни са играли за следващата взятка, когато е обърнато
внимание за дефектна взятка или когато Съдията определи, че е имало дефектна
взятка (от факта, че даден играч има прекалено малко или прекалено много карти
в ръката си и съответно неправилен брой изиграни карти), Съдията установява
коя взятка е била дефектна. За да коригира броят карти Съдията постъпва както
следва:
1. Когато нарушителят е пропуснал да изиграе карта за дефектната взятка,
Съдията трябва да го накара незабавно да покаже една карта с лицето нагоре и
пред себе си и след това да я постави на съответното място сред изиграните си
карти (тази карта не променя притежанието на взятката); ако
(a) нарушителят има карта от цвета, атакуван за дефектната взятка, то той е
длъжен да избере такава карта и да я постави сред изиграните си карти.
Приема се, че той е направил ривок на дефектната взятка и подлежи на загуба
на една взятка, която се прехвърля в съответствие с П64А2.
(б) нарушителят няма карта от цвета, атакуван за дефектната взятка, то той
избира произволна карта от ръката си, която да постави сред изиграните си
карти. Приема се, че той е направил ривок на дефектната взятка и подлежи на
загуба на една взята, която се прехвърля в съотвтствие с П64А2.
2. (a) Когато нарушителят е изиграл повече от една карта за дефектната взятка,
Съдията проверява изиграните карти и задължава нарушителя да върне в
ръката си всички излишни карти1, като остави сред изиграните карти
показаната карта при хода за дефектната взятка (ако Съдията не може да
определи коя карта е била показана, нарушителят оставя най-високата от
картите, които би могъл да изиграе легално за взятката). Притежанието на
дефектната взятка не се променя.

1 Съдията следва да внимава да не покаже изиграните карти на защитник, но ако бъде показана излишна карта, която следва да се
върне в ръката на защитник, тя става наказана карта (виж П50).
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(б) Възстановената карта се приема за постоянно принадлежаща към ръката на
нарушителя и неизиграването й за предишна взятка може да представлява
ривок.

ПРАВИЛО 68 – ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ВЗЯТКИ
За да може едно изявление или действие да бъде прието за претенция за или отказ
от взятки, съгласно този правилник, то трябва да се отнася до взятки, различни от
текущата1. Ако се отнася до следващи взятки:

A.

Б.

Определение за претенция

Всяко изявление в смисъл, че даден състезател ще спечели определен брой
взятки, е претенция за тези взятки. Състезателят също изявява претенции, когато
предложи да се съкрати разиграването, или когато покаже картите си (освен ако
демонстративно не е възнамерявал да изяви претенции – например, ако
декларантът покаже картите си след атака извън реда ще се приложи П54, а не
това).

Определение за отказ

1. Всяко изявление в смисъл, че даден състезател ще изгуби определен брой
взятки, е отказ от тези взятки; претенцията за определен брой взятки е и отказ
от останалите, ако има такива. Даден играч се отказва от всички оставащи
взятки, когато изостави ръката си.
2. Независимо от гореизложеното в т. 1, ако защитник се опита да се откаже от
една или повече взятки и партньорът му незабавно възрази, няма отказ от
взятки. Може да има неразрешена информация, така че Съдията следва да
бъде извикан незабавно. Разиграването продължава. Всяка карта, която е била
показана от защитник при тези обстоятелства не е наказана карта, но се
прилага П16Г относно информацията, произтичаща от показването й и тази
информация не може да бъде използвана от партньора на защитника, който я е
показал.

В.

Необходимо поясняване на претенцията
Претенцията за взятки следва да бъде съпроводена незабавно с ясно изявление
относно последователността на изиграване на картите, плана на разиграване или
защита, чрез които претендиращият предлага да спечели взятките, за които
претендира.

Г.

Прекратяване на разиграването
След претенция за или отказ от взятки разиграването спира (но виж П70Г3). Ако
претенцията или отказът са приети, то се прилага П69; ако бъдат подложени на
съмнение от някой играч (включително и от мора), задължително е Съдията да
бъде извикан незабавно и се прилага П70. Не може да се предприемат каквито и
да било действия до идването на Съдията.

ПРАВИЛО 69 – СЪГЛАСИЕ С ПРЕТЕНЦИЯ ИЛИ ОТКАЗ
A.

Кога съгласието е утвърдено

Съгласието е утвърдено, когато даден състезател се съгласи с противниковата
претенция за или отказ от взятки, и не възрази срещу него преди неговата страна
да е дала обява за следващото разиграване или преди края на кръга, което
настъпи първо. Резултатът от раздаването се записва, все едно че взятките, за
които има претенция или отказ, са били спечелени или изгубени по време на
разиграването.

1 Ако изявлението или действието се отнася само до спечелването или изгубването на текущата незавършена взятка, разиграването
продължава нормално; картите, показани или издадени от защитник не стават наказани карти, но може да се приложи П16,
Непозволена информация, и Виж П57А, Преждевременен ход.
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Б.

Решение на Съдията

Съгласието с претенция или отказ (виж А) може да бъде оттеглено в рамките на
периода за корекции, установен в П79В:
1. Ако играч се е съгласил със загуба на взятка, която неговата страна
фактически е спечелила; или
2. Ако играч се е съгласил със загуба на взятка, която неговата страна вероятно
би спечелила, ако играта би продължила.
Резултатът от раздаването се променя с всяка подобна взятка, присъдена на
неговата страна.

ПРАВИЛО 70 – ОСПОРВАНИ ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ОТКАЗИ
A.

Общ подход
При присъждане в случай на оспорена претенция или отказ, Съдията се стреми да
присъди колкото се може по-справедливо и за двете страни, но всеки съмнителен
момент трябва да се присъди срещу претендиращия. Съдията процедира по
следния начин.

Б.

Повторение на поясняващото изявление
1. Съдията задължава претендиращия да повтори поясняващото изявление, което
той е направил при изявяване на претенцията.
2. След това Съдията изслушва противниковите възражения срещу претенцията
(но Съдията взима под внимание не само противниковите възражения).
3. Съдията може да изиска всички играчи да поставят оставащите си карти върху
масата с лицето нагоре.

В.

Има неизтеглен коз

Когато в една от противниковите ръце е останал коз, Съдията трябва да присъди
една или повече взятки на противника, ако:
1. Претендиращият не е споменал нищо за този коз, и
2. Е напълно вероятно претендиращият, в момента на претенцията да е забравил,
че в ръката на противника има коз, и
3. Би могла да се изгуби взятка от този коз при всяко нормално1 разиграване.

Г.

Съображения на Съдията
1. Съдията не бива да приема от претендиращия какъвто и да било план на
разиграване, несъдържащ се в първоначалното му поясняващо изявление, ако
има алтернативен нормален1 план на разиграване, който би бил по-малко
успешен.
2. Съдията не приема никаква част от претенцията на защитник, която зависи от
избраното от партньора му специфично разиграване измежду алтернативни
нормални1 разигравания.
3. В съответствие с П68Г разиграването следва да спре, но ако разиграването е
продължило и след претенцията, то това може да осигури доказателство, което
да бъде прието като част от пояснението на претенцията. Съдията може да го
приеме за доказателство за вероятните разигравания на играча след
претенцията и/или за достоверността на претенцията.

Д. Неизложен план на разиграване

1. Съдията не бива да приема от претендиращия какъвто и да било неизложен
план на разиграване, чийто успех зависи от намирането на определена карта в
единия от противниците, а не в другия, освен ако даден противник не е

1 За целите на П70 и П71 „нормално” включва небрежно или посредствено за класата на съответния играч разиграване.
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отговорил в цвета на тази карта преди предявяване на претенцията, или
впоследствие би престанал да отговаря в цвета при всяко нормално1
разиграване; или ако би било ирационално да не се приеме този план на
разиграване.
2. Регулаторният орган може да определи последователност на изиграване на
картите в цвета (например „отгоре надолу”), която Съдията е длъжен да
приеме, ако това не е изяснено в изявлението към претенцията (но винаги
подчинено на клаузите на това правило).

ПРАВИЛО 71 – АНУЛИРАНЕ НА ОТКАЗ
Веднъж направен отказът от взятки задължително остава, освен ако по време на
периода за корекции, установен в П79В, Съдията трябва да анулира отказа:
1. Ако играч се е отказал от взятка, която неговата страна фактически е
спечелила; или
2. Ако играч се е отказал от взятка, която не би могла да бъде загубена при всяко
нормално1 разиграване на останалите карти.
Резултатът от раздаването се променя с всяка подобна взятка, присъдена на
неговата страна.

ПРАВИЛО 72 – ОБЩИ ПРИНЦИПИ
A.

Спазване на правилника
Турнирите по спортен бридж следва да бъдат провеждани при стриктно спазване
на този правилник. Главната цел е постигането на по-добри резултати, отколкото
другите участници, при спазване на законовите процедури и етични стандарти,
изложени в този правилник.

Б.

Нарушаване на правилника
1. Играчът не трябва да нарушава умишлено правилата, дори и да е готов да
понесе предвидената в тях поправка.
2. Играчът не е длъжен да обръща внимание за нарушение, извършено от
неговата страна (но виж П20Е относно грешно обяснение и също П62А и П79А).
3. Играчът не може да се опитва да прикрие нарушение, например чрез
извършване на повторен ривок, чрез скриване на карта, имаща отношение към
ривок или чрез предварително разбъркване на картите.

ПРАВИЛО 73 – КОМУНИКАЦИИ
A.

Правилни комуникации между партньорите
1. Комуникациите между партньорите по време на наддаването и разиграването
трябва да се осъществяват единствено посредством значенията на обявите и
ходовете.
2. Обявите и разиграването следва да се правят без специално подчертаване,
маниерност или интонация, и без ненужно колебание или припряност. Но
Регулаторният орган може да изиска задължителни паузи, например при
първия кръг на наддаването, след предупреждение за скокова декларация или
на първата взятка.

Б.

Неправилни комуникации между партньорите
1. Партньорите не бива да комуникират чрез начина, по който са направени
обявите или ходовете, чрез странични забележки или жестове, чрез зададените
или незададените въпроси от противника или чрез алертите и дадените или не
към тях обяснения.
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2. Най-тежкото възможно нарушение е партньорите да обменят информация чрез
предварително уговорени методи за комуникации, различни от предписаните в
този правилник.

В.

Играч получава неразрешена информация от партньора си
Когато играч получи неразрешена информация от партньора си чрез забележка,
въпрос, обяснение, жест, маниерност, специално подчертаване, интонация,
припряност или колебание, неочакван1 алерт или липса на алерт, той е длъжен
внимателно да избягва облагодетелстването на страната си в резултат на такава
информация.

Г.

Промени на темпото или маниера
1. Желателно е, въпреки че не винаги е задължително, играчите да запазват
постоянно темпо и неизменни маниери. Все пак, играчите следва да са много
внимателни, когато промените могат да работят в тяхна полза. В противен
случай неволната промяна в темпото или начина, по който са направени
обявите или ходовете, сама по себе си не представлява нарушение. Изводите
от такава промяна може да се правят само от противник, и то на негов собствен
риск.
2. Играчът не може да се опитва да заблуди противник чрез забележка или жест,
припряност или колебание при обявяване или разиграване (например, чрез
колебание преди да изиграе сек), чрез начина, по който е направена обява или
ход или чрез умишлено отклонение от правилна процедура.

Д. Заблуда
Играчът може да се опита по подходящ начин да заблуди противник чрез обява
или ход (доколкото заблудата не е защитена от скрито споразумение между
партньорите или от опита им).

Е.

Нарушаване на правилата за коректно поведение
Когато нарушение на правилата за коректно поведение, описани в това правило,
доведат до щета за невиновен противник, ако Съдията установи, че невиновен
играч е извлякъл неправилни изводи от забележка, маниер, темпо, или други
подобни действия от страна на противник, който няма демонстративна бриджова
причина за действието си, и който би могъл да знае по време на действието си, че
то може да го облагодетелства, Съдията трябва да присъди административен
резултат (виж П12В).

ПРАВИЛО 74 – ПОВЕДЕНИЕ И ЕТИКЕТ
A.

Правилно отношение
1. Играчът следва да поддържа непрекъснато вежливо отношение.
2. Играчът следва внимателно да избягва всяка забележка или действие, които
биха могли да причинят раздразнение или смущение на друг играч или може да
попречат на удоволствието от играта.
3. Всеки играч следва да спазва еднообразна и правилна процедура по време на
наддаването и разиграването.

Б.

Етикет

Като проява на вежливост, играчът следва да се въздържа от:
1. Обръщане на недостатъчно внимание на играта.
2. Излишни коментари по време на наддаването и разиграването.
3. Изваждане на карта от ръката си преди да е на ход.

1 т.е. неочакван на базата на досегашното му наддаване.
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4. Ненужно продължаване на разиграването (например продължаване на
разиграването, въпреки че знае, че всички оставащи взятки са негови) с цел
разконцентриране на противник.
5. Извикване и обръщане към Съдията по начин, неучтив към него или към
другите състезатели.

В.

Нарушения на процедурата
Следващите действия се считат за нарушения на процедурата:
1. Използване на различни названия за една и съща обява.
2. Показването на одобрение или неодобрение за дадена обява или ход.
3. Показване на намерение или очакване за спечелване или загуба на взятката,
преди тя да е приключила.
4. Коментиране или предприемане на действия по време на наддаването или
разиграването, с цел привличане на вниманието към някаква съществена
подробност или към оставащия брой взятки, необходими за успеха.
5. Съзнателно заглеждане в друг играч по време на наддаването или
разиграването или в ръката на друг играч, с цел да се видят картите му или
мястото, от което вади картата си (но е правилно да се действа на базата на
информация от неволно видяна противникова карта1).
6. Показване на очевидна липса на интерес към раздаването (например чрез
събиране на картите си).
7. Промяна на нормалното темпо
разконцентриране на противник.

на

наддаване

и

разиграване

с

цел

8. Напускане на масата преди края на кръга без необходимост.

ПРАВИЛО 75 – ГРЕШНО ОБЯСНЕНИЕ ИЛИ ГРЕШНА ОБЯВА
След като на противниците е била дадена грешна информация, отговорностите на
играчите (и на Съдията) са разяснени като изводи в следния пример:
Север е отворил с 1БК и Юг, който държи слаба ръка и дълги кари, е обявил 2♦, с
намерение за sign off; Север обяснява, обаче, в отговор на запитване от Запад, че
неговата обява е силна и изкуствена и е въпрос за мажори.

A.

Б.

Грешка, причиняваща неразрешена информация

Независимо дали обяснението на Север е правилно или не относно тяхната
уговорка, Юг, чувайки обяснението на Север, знае, че неговите 2♦ са грешно
изтълкувани. Това знание е „неразрешена информация” (виж П16А), така че Юг е
длъжен внимателно да избягва извличането на каквото и да е предимство от тази
неразрешена информация (виж П73В). (Ако той го направи, Съдията трябва да
присъди административен резултат.) Например, ако Север отговори с 2БК, Юг има
неразрешената информация, че тази декларация единствено отрича притежанието
на четири карти и в двата мажора, но отговорността на Юг е да реагира, така
както Север е направил силен маншов опит след слаб отговор, показващ
максимални стойности.

Грешни обяснения

Действителната уговорка между партньорите е, че 2♦ натурален signoff; грешката
е в обясненията на Север. Това обяснение е нарушение на правилата, тъй като
Изток-Запад имат право на правилно описание на уговорките на Север-Юг (когато
това нарушение доведе до щета за Изток-Запад, Съдията трябва да присъди
административен резултат). Ако впоследствие Север осъзнае грешката си, той е

1 Виж П73Г2, когато даден играч би могъл да е показал картите си умишлено.
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длъжен незабавно да съобщи на Съдията. Юг не трябва да корегира грешното
обяснение докато наддаването продължава; след последния пас Юг, ако той стане
декларант или мор, следва да извика Съдията и задължително по собствена
инициатива да корегира обяснението. Ако Юг стане защитник, той вика Съдията и
корегира обеснението след края на разиграването.

В.

Грешна обява
Уговорката между партньорите е както е обяснена - 2♦ е силно и изкуствено;
грешката е в обявата на Юг. Тук няма нарушение на правилата, тъй като ИзтокЗапад са получили правилно обяснение на уговорките на Север-Юг; те не могат
да претендират за точно описание на ръцете на Север-Юг. (Независимо от щетата,
Съдията трябва да остави резултата, но Съдията трябва да приеме грешно
обяснение, а не грешна обява в отсъствие на доказателство за противното.) Юг не
трябва да корегира обеснението на Север (или да информира Съдията) нито в
момента, нито впоследствие.

ПРАВИЛО 76 – ЗРИТЕЛИ
A.

Контрол

1. Зрителите в игралната площ1 са обект на контрол от Съдията, съгласно
регламента на турнира.
2. Регулаторният орган и организаторите на турнира, които предоставят
възможности за директно електронно предаване на играта, могат да постановят
условия, при които тези предавания да се наблюдават, както и да предпишат
приемливо поведение за зрителите. (Никой зрител не трябва да комуникира с
играч по време на сесия, в която последният играе.)

Б.

По време на игра
1. Един зрител не може да гледа ръката на повече от един играч, освен ако не е
разрешено от регламента.
2. Един зрител не трябва да показва никакви реакции по отношение на
наддаването или разиграването, докато раздаването не е завършило.
3. По време на кръга зрителят трябва да се въздържа от всякакви забележки или
маниерност и не трябва да разговаря с играчите.
4. Зрителят не трябва да безпокои играчите.
5. По време на игра зрителят не трябва да обръща внимание върху никой аспект
на играта.

В.

Участие

1. Зрителят може да говори относно фактите или правилата в игралната площ2
единствено, когато е помолен от Съдията.
2. Регулаторният орган и организаторите на турнира могат да определят как да се
процедира при нарушение, предизвикано от зрител.

Г.

Статус

Всяко лице в игралната площ1, различно от играч или длъжностно лице, има
статуса на зрител, освен ако Съдията не определи иначе.

1 Игралната площ включва всички части на сградата, където играчът трябва да присъства по време на сесиите, в които той участва.
Може да бъде допълнително дефинирано в регламента.
2 Игралната площ включва всички части на сградата, където играчът трябва да присъства по време на сесиите, в които той участва.
Може да бъде допълнително дефинирано в регламента.
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ПРАВИЛО 77 – ТАБЛИЦА ЗА ЗАПИСИТЕ В СПОРТНИЯ БРИДЖ
ТОЧКИ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ВЗЯТКИ
Записват се за страната на декларанта при изпълнение на договора
АКО КОЗОВЕТЕ СА:
♣
♦
♥
За всяка декларирана и спечелена взятка
20
20
30
С контра
40
40
60
С реконтра
80
80
120

♠

30
60
120

ПРИ БЕЗКОЗОВ ДОГОВОР
За първата декларирана и спечелена взятка
40
С контра
80
С реконтра
160
За всяка следваща взятка
30
С контра
60
С реконтра
120
Запис от 100 или повече точки, направени в едно раздаване, представлява
МАНШ.
Запис за по-малко от 100 точки представлява частичен запис (ПАРТ-СКОР).
ПРЕМИИ
Записват се за страната на декларанта при изпълнение на договора
ШЛЕМОВЕ
За изпълнен шлем
Без зона
В зона
Малък шлем (12 взятки), обявен и реализиран
500
750
Голям шлем (13 взятки), обявен и реализиран
1000
1500
ДОБРИ
За всяко ДОБРО
Без зона
В зона
(взятки, направени над договора)
Без контра
Стойността на взятката
С контра
100
200
С реконтра
200
400
ПРЕМИИ ЗА МАНШ, ПАРТ-СКОР, ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
За реализиран МАНШ в зона
500
За реализиран МАНШ без зона
300
За реализиран ПАРТ-СКОР
50
За реализиран договор с контра, без реконтра
50
За реализиран договор с реконтра
100
НАКАЗАНИЯ ЗА ЛОШИ
Записват се за защитниците при проваляне на договора
ЛОШИ
Взятките, които не достигат за изпълнение на
Без зона
В зона
договора
За първата ЛОША
50
100
С контра
100
200
С реконтра
200
400
За всяка следваща ЛОША
50
100
С контра
200
300
С реконтра
400
600
Премия за четвъртата и всяка следваща ЛОША
0
0
С контра
100
0
С реконтра
200
0
Ако всичките четирима играчи пасуват (виж П22), всяка страна записва нулев
резултат.
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ПРАВИЛО 78 – МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
И УСЛОВИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
A.

Изчисляване в мач-точки
При изчисляване в мач-точки, всеки участник получава при сравняване на
неговия резултат с резултатите, постигнати от различни участници, които са
изиграли едно и също раздаване, две изчислителни единици (мач-точки или
половинки мач-точки) за всеки резултат, по-слаб от неговия, една изчислителна
единица за всеки резултат, равен на неговия и нула изчислителни единици за
всеки резултат, по-добър от неговия.

Б.

Изчисляване в международни мач-точки (IMPs)
При изчисляване в международни мач-точки, за всяко раздаване разликата в
тотални точки между двата сравними резултата се превръща в IMPs съгласно
следната таблица:
Разлика в
точки
20-40
50-80
90-120
130-160
170-210
220-260
270-310
320-360

В.

IMPs
1
2
3
4
5
6
7
8

Разлика в
точки
370-420
430-490
500-590
600-740
750-890
900-1090
1100-1290
1300-1490

IMPs
9
10
11
12
13
14
15
16

Разлика в
точки
1500-1740
1750-1990
2000-2240
2250-2490
2500-2990
3000-3490
3500-3990
4000+

IMPs
17
18
19
20
21
22
23
24

Изчисляване в тотални точки
При изчисляване в тотални точки общият сбор на точките от всички изиграни
раздавания е крайния резултат за всеки участник.

Г.

Условия на състезанието
И други изчислителни методи (например конвертиране в победни точки (VP))
могат да бъдат използвани, ако са одобрени от Регулаторният орган.
Организаторът на турнира следва да публикува предварително регламента на
турнира. В него следва да подробно да се посочат условията за записване,
методите на изчисляване, определяне на победитилите, разделяне на равни
резултати и др. подобни. Регламентът не трябва да влиза в противоречие с
правилника и трябва да съдържа всяка информация, определена от Регулаторния
орган. Регламентът следва да бъде на разположение на участниците.

ПРАВИЛО 79 – СПЕЧЕЛЕНИ ВЗЯТКИ
A.

Съгласие за броя спечелени взятки
1. Броят на спечелените взятки трябва да бъде съгласуван преди всичките четири
ръце да бъдат върнати в контейнера.
2. Никой играч не трябва съзнателно да приема както резултат за взятка, която
неговата страна не е спечелила, така и отказ от взятка, която противниците не
са загубили.

Б.

Несъгласие за броя спечелени взятки
Ако впоследствие възникне несъгласие, задължително е Съдията да бъде повикан,
тогава:
1. Съдията определя дали е имало претенция за или отказ от взятки, и ако е
имало, то прилага П69.
2. Ако т. 1 не е приложима, Съдията постановява какъв резултат да бъде записан.
Ако Съдията не е извикан преди края на кръга, той присъжда съгласно В по-
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долу или съгласно П87, ако е приложимо, но не е задължен да увеличава
резултата на участника.

В.

Грешки в записите
1. Грешка при изчисляването или записването на съгласувания резултат,
независимо дали е направена от играч или скорер, може да бъде коригирана в
рамките на периода за корекции, определен от организатора на турнира. Този
период изтича 30 минути след като официалните резултати бъдат изнесени за
проверка, освен ако организаторът не укаже по-дълъг1 период.
2. Регламентът може да предвижда обстоятелства, в които грешка в записа може
да бъде коригирана и след изтичането на периода за корекции, при условие, че
и Съдията и организаторът са категорично убедени, че записът е грешен.

ПРАВИЛО 80 – РЕГУЛИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
A.

Регулаторен орган
1. Регулаторен орган съгласно този правилник е
(a) Световната Бридж Федерация за нейните световни турнири и състезания.
(б) Съответната Зонална Организация за турнирите и състезанията, които са
под нейно покровителство.
(в) Съответната Национална Бридж Организация
състезание, провеждани на нейна територия.

за

всеки

турнир

или

2. Регулаторният орган има отговорностите и правата, определени в този
правилник.
3. Регулаторният орган може да делигира своите права (запазвайки крайната
отговорност за тяхното прилагане) или може да ги прехвърля (в който случай
не носи отговорност за тяхното прилагане).

Б.

Организатор на турнира
1. Регулаторният орган може да признае личност или организация, наречена
„Организатор на турнира”, който е обект на условията на Регулаторния орган и
този правилник и е отговорен за организирането и подготовката на турнира
или състезанието. Правата и задълженията на Организатора могат да бъдат
делигирани, но отговорността за тяхното извършване остава. Регулаторният
орган и Организаторът на турнира могар да бъдат една и съща организация.
2. Правата и задълженията на Организатора на турнира включват:
(a) Назначаване на Съдия. Ако няма назначен Съдия, играчите следва да
определят лице, което да изпълнява неговите фукции.
(б) Да извърши предварителни приготовления за турнира, включително игрални
помещения, инвентар и всички други логистични необходимости.
(в) Да определи дата и час за всяка сесия.
(г) Да определи условията за участие.
(д) Да определи условията за наддаване и разиграване в съответствие с този
правилник, заедно със специалните условия (като например, при игра с
паравани – условията за поправка на действия, непреминали от другата страна
на паравана, могат да бъдат различни).
(е) Да оповести разпоредбите, допълващи този правилник, но невлизащи в
противоречие с него.

1 Може да бъде определен и по-кратък период, когато се налага поради специалния характер на състезанието.
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(ж)(i) Да организира1 назначаване на помощници, необходими на Съдията.
(ii) Да назначи останалия персонал и да определи техните задължения и
отговорности.
(з) Да организира1 приемането и записването на участниците.
(и) Да определи подходящи условия за игра и да ги обяви на участниците.
(й) Да организира1 събирането на резултатите,
изчисляване и официаленото класиране.

тяхното

въвеждане

и

(к) Да създаде подходяща организация за разглеждане на апелациите съгласно
П93.
(л) Всички други права и задължения разисквани в този правилник.

ПРАВИЛО 81 – СЪДИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
A.

Официално статут
Съдията е официалният представител на Организатора на турнира.

Б.

Ограничения и отговорности
1. Съдията е отговорен за техническото ръководене на турнира на място. Той има
правата да поправя всички пропуски на Организатора.
2. Съдията прилага и се подчинява на този правилник и допълнителните
разпоредби, оповестени от съответните органите, определени в този
правилник.

В.

Задължения и права на Съдията
Съдията (не играчите) има отговорността за поправяне на нередности и
компенсиране на щети. Задълженията и правата на Съдията обикновено включват
също и:
1. Да поддържа дисциплина и да осигури нормално протичане на играта.
2. Да прилага и тълкува този правилник и да уведомява играчите за техните
права и отговорности, произтичащи от него.
3. Да поправя грешки или нарушения, за които узнае по някакъв начин, в рамките
на периода за корекции, установен съгласно П79В.
4. Да определя размера на поправката, когато е приложима, и да упражнява
правата, дадени му в П90 и П91.
5. Да отменя поправка по искане на невиновната страна и когато по негово
усмотрение е налице основателна причина.
6. Да разрешава спорове.
7. Да насочва всеки въпрос до съответната комисия.
8. Да докладва резултатите за официално утвърждаване, ако Организаторът
изисква това, и урежда всички други въпроси, които Организаторът му е
делегирал.

Г.

Делегиране на задължения
Съдията може да делегира всяко от своите задължения на помощниците си, но той
не е освободен от отговорност за тяхното правилно изпълнение.

1 Нормално е Съдията да поеме отговорност за някои или за всички задачи, които са възложени на Организатора на турнира.
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ПРАВИЛО 82 – ПОПРАВКА НА ПРОЦЕДУРНИ ГРЕШКИ
A.

Задължения на Съдията
Задължение на Съдията е да поправя процедурни грешки и да поддържа хода на
играта по начин, непротиворичащ на този правилник.

Б.

Поправка на грешки
За да поправи процедурна грешка Съдията може:
1. Да присъди административен резултат, когато е разрешено от този правилник.
2. Да постановява, да отлага или да анулира изиграването на дадено раздаване.
3. Да упражнява всяко друго право, дадено му от този правилник.

В.

Съдийска грешка
Ако е било дадено решение, което Съдията впоследствие определи, че е
неправилно и ако никаква поправка не ще позволи раздаването да бъде нормално
изиграно, той трябва да присъди административен резултат, считайки и двете
страни за невиновни.

ПРАВИЛО 83 – УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРАВО НА КОНТЕСТАЦИЯ
Ако Съдията вярва, че негово решение по отношение на фактите или по отношение
на правото му да действа по собствено усмотрение вероятно би могло да се
преразгледа, то той трябва да уведоми участника за правото му на контестация,
или може да отнесе въпроса до съответната комисия.

ПРАВИЛО 84 – ПРИСЪЖДАНИЯ ПРИ БЕЗСПОРНИ ФАКТИ
Когато Съдията е извикан да вземе решение по казус от правилника или
регламента, за който фактите са безспорни, той присъжда както следва:

A.

Няма поправка

Б.

Правилника предвижда поправка

Ако правилникът не предписва никаква поправка и за Съдията няма повод да
упражни правата си да действа по собствено усмотрение, то той нарежда на
играчите да продължат наддаването или разиграването.
Ако случаят е ясно разгледан в правилника, който предписва поправка за
нередността, то Съдията определя тази поправка и осигурява нейното
изпълнение.

В.

Избор на играч
Ако правилникът дава право на играча да избере поправка, Съдията обяснява
възможностите и следи за избора и изпълнението.

Г.

Избор на Съдията
Съдията присъжда всеки съмнителен момент в полза на невиновната страна. Той
се стреми към възстановяване на справедливостта. Ако по негова преценка е
вероятно невиновната страна да е била ощетена от нередност, за която този
правилник не предвижда поправка, то той присъжда резултат (виж П12).

ПРАВИЛО 85 – ПРИСЪЖДАНИЯ ПРИ СПОРНИ ФАКТИ
Когато Съдията е извикан да вземе решение по казус от правилника или
регламента, за който фактите са спорни, той процедира както следва:

A.

Преценка на Съдията

1. При определяне на фактите Съдията оценява правдеподобността на изложените
версии. След събирането на фактите и преценката за тежестта им той оформя
своето мнение.
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2. Ако Съдията след това е убеден, че е установил фактите, то той присъжда
както в П84.

Б.

Фактите не са установени
Ако Съдията не е в състояние да определи фактите, така че да бъде убеден, то
той взема решение, което ще позволи играта да продължи.

ПРАВИЛО 86 – ОТБОРНИ СРЕЩИ ИЛИ ТУРНИРИ НА IMPs
A.

Б.

В.

Г.

Среден запис при игра на IMPs

Когато Съдията избере да присъди изкуствен административен резултат от
“среден плюс” или “среден минус” при изчисляване на резултата в IMPs, този
резултат е съответно +3 IMPs и –3 IMPs. След одобрение от Регулаторният орган,
Турнирният Организатор може да ги променя.

Небалансирани присъждания при директна елиминация

Когато Съдията присъжда небалансиран административен резултат (виж П12В) в
среща на директна елиминация (knockout), резултатът от раздаването се
изчислява за всеки участник поотделно. След това средно аритмитичното от двата
резултата се присъжда на всеки участник.

Преиграване на раздаване

Съдията не трябва да упражнява правото си съгласно П6 да постанови
преиграване на дадено раздаване, когато крайният резултат от мача, без това
раздаване, би могъл да бъде известен на някой участник. Вместо това, той
присъжда административен резултат.

Резултат, получен на другата маса

Когато Съдията присъжда административен резултат при отборни срещи (с
изключение на присъждане, произтичащо от прилагането на П6Г2) и на другата
маса вече е бил получен1 резултат от същите участници, то Съдията може да
определи административен резултат в IMPs или тотални точки (и следва да
постъпи така, когато полученият резултат изглежда благоприятен за невиновната
страна).

ПРАВИЛО 87 – ИЗОПАЧЕНО РАЗДАВАНЕ
A.

Б.

Определение

Едно раздаване се счита за “изопачено”, ако Съдията прецени, че карта (или
повече от една) е била преместена в контейнера, или ако определи, че
раздаващият или зоновите условия са различни м/у копията на същото раздаване,
и че участниците, които би трябвало да имат директно сравнение на резултатите,
поради тази причина не са играли раздаването в идентичен вид.

Изчисляване
При изчисляването на изопачено раздаване Съдията определя колкото се може
по-внимателно кои записи са постигнати при оригиналното и кои при промененото
раздаване. На тази основа той разделя записите в групи и изчислява всяка група
поотделно, както е посочено в регламента. (При липса на съответно предписание,
Съдията избира и оповестява метода на изчисляване.)

ПРАВИЛО 88 – ПРИСЪЖДАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ ТОЧКИ
Виж П12В2.

ПРАВИЛО 89 – ПОПРАВКА В ИНДИВИДУАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Виж П12В3.
1 разрешено е играта на другата маса да приключи, ако е започнал между същите двама участници.
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ПРАВИЛО 90 – ПРОЦЕДУРНИ НАКАЗАНИЯ
A.

Пълномощия на Съдията
Съдията, в допълнение към изпълнението на поправки в този правилник, може да
налага процедурни наказания за всяко нарушение, което неоправдано забавя или
пречи на играта, притеснява другите участници, нарушава правилната процедура,
или води до присъждането на административен резултат на друга маса.

Б.

Нарушения, подлежащи на процедурно наказание
По-долу са посочени примери на нарушения,
наказание (но те не се ограничават с тези):

подлежащи

на

процедурно

1. Пристигане на участник след определеното за начало време.
2. Неоправдано забавяне на играта от участник.
3. Обсъждане на наддаването, разиграването или резултата от дадено раздаване,
които могат да бъдат чути на друга маса.
4. Неразрешено сравняване на резултати с друг участник.
5. Пипане или вземане в ръка на карти, принадлежащи на друг играч (виж П7).
6. Поставяне на една или повече карти в неправилно отделение на контейнера.
7. Процедурни грешки (например непреброяване на собствените карти,
изиграване на неправилен контейнер и т.н), които налагат присъждане на
служебен резултат на някой участник.
8. Неизпълнение на задължението за стриктно спазване регламента на турнира
или на инструкциите на Съдията.

ПРАВИЛО 91 – НАКАЗАНИЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ
A.

Права на Съдията
При изпълнение на задълженията си за поддържане на реда и дисциплината,
Съдията е упълномощен да налага дисциплинарни наказания, изразени в точки,
или да отстрани участник за текущата сесия или за някаква нейна част.
Решението на Съдията по тази клауза е окончателно и не може да бъде отменено
от апелативна комисия (виж П93Б3).

Б.

Право на дисквалификация
Съдията е упълномощен да дисквалифицира участник по причина, която е обект
на одобрение от Организатора на турнира.

ПРАВИЛО 92 – ПРАВО НА КОНТЕСТАЦИЯ
A.

Право на участника
Всеки участник или неговият капитан може да подаде контестация за
преразглеждане на всяко решение, взето от Съдията на неговата маса. Всяка
подобна контестация, за която се прецени, че е без основание, може да бъде
обект на санкция, предвидена в регламента.

Б.

Срок за подаване на контестация
Правото за искане на присъждане или подаване на контестация срещу съдийско
решение изтича 30 минути след като официалните резултати са били изнесени за
проверка, освен ако Организаторът на турнира не определи друг период.

В.

Как се подава контестация

Г.

Съгласуване на контестиращите

Всички контестации трябва да бъдат подавани чрез Съдията.
Дадена контестация не бива да бъде разглеждана, освен ако
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1. И двамата членове на двойката, в двойковите състезания, са съгласни да
контестират (но в индивидуално състезание съгласието на партньора не е
необходимо).
2. Капитанът на отбора, в отборните състезания, е съгласен да контестира.

ПРАВИЛО 93 – ПРОЦЕДУРА ПРИ КОНТЕСТАЦИЯ
A.

Няма апилативна комисия
Ако няма апелативна комисия (или алтернативно решение съгласно П80Б2(к)) или
ако същата не може да работи без да се нарушава нормалното протичане на
турнира, то Главният Съдия трябва да изслуша и да се произнесе по всички
контестации.

Б.

Има апелативна комисия
Ако има апелативна комисия,
1. Главният Съдия трябва да изслуша и да се произнесе по тази част от
контестацията, която се отнася единствено до правилника и регламента.
Неговото решение може да бъде контестирано пред комисията.
2. Главният Съдия трябва да отнася всички други контестации за произнасяне от
апелативната комисията.
3. При произнасяне по подадените контестации апелативната комисия се ползва
от всички права, които този правилник дава на Съдията, но комисията не може
да отменя решение на Съдията, относно правилника и разпоредбите или при
упражняване на неговите дисциплинарни правомощия. (В такива случаи
комисията може да препоръча на Главния Съдия да промени своето решение.)

В.

Допълнителни възможности за контестиране

1. Регулаторните органи могат да създадат процедури за допълнителни
контестации, след като гореспоменатите процедури са били изчерпани. Всяка
подобна допълнителна контестация, ако се прецени, че е без основание, може
да бъде обект на санкция, предвидена в регламента.
2. Главният Съдия или апелативната комисия могат да отнесат въпроса за понататъшно разглеждане от Регулаторния орган. Регулаторният орган има
пълномощията да решава окончателно всеки въпрос.
3. (a) Въпреки т. 1 и т. 2 по-горе, където Регулаторният орган прецени, че е от
решаващо значение за протичането на турнира, може да прехвърли
отговорността за окончателно решение на всяка контестация на съответната
турнирна апелативна комисия, и тогава, заедно с участващите в контестацията,
е задължен да приеме решението.
(б) Регулаторният орган, с подходящо съобщение за участниците, може да
разреши пропускането или модифицирането на избрани от него етапи от
процеса на контестиране, изложен в този правилник1.

1 Регулаторният орган е отговорен за съгласуване с националното законодателство, което засяга неговите действия.
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