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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ

Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Είναι ευθύνη του Βορρά να τοποθετήσει και να αφαιρέσει τη διανομή από το ταψί. Είναι ευθύνη της
Δύσης (ή της Ανατολής αν είναι τέτοια η κατασκευή του χωρίσματος) να ανοίγει και να κλείνει το πορτάκι.
Η σειρά είναι: ο Βορράς τοποθετεί τη διανομή επάνω στο ταψί. Το πορτάκι κλείνει (και παραμένει κλειστό
καθόλη τη διάρκεια της αγοραστικής περιόδου), ώστε να μπορεί να περνάει το ταψί από κάτω. Οι παίκτες
αφαιρούν τα φύλλα από τις θήκες. Οι δηλώσεις γίνονται με τις κάρτες των bidding box. Ο κάθε παίκτης
τοποθετεί την επιλεγμένη δήλωση επάνω στο ταψί, το οποίο θα είναι ορατό μόνο από την πλευρά τού
χωρίσματος στην οποία αυτός βρίσκεται. Η πρώτη δήλωση του κάθε παίκτη θα πρέπει να ακουμπά την
αριστερή πλευρά του δικού του μέρους του ταψιού και οι επόμενες δηλώσεις θα πρέπει να επικαλύπτουν
τις προηγούμενες τακτοποιημένα και με ίσες αποστάσεις προς τα δεξιά. Οι παίκτες θα πρέπει να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες όσο το δυνατόν πιο
ήσυχα. Με τα χωρίσματα μία δήλωση θεωρείται γενόμενη όταν τοποθετείται επάνω στο ταψί και
αφήνεται εκεί.
Όταν δύο παίκτες της ίδιας πλευράς του χωρίσματος κάνουν τη δήλωσή τους, ο Βορράς ή ο Νότος (κατά
περίπτωση) σπρώχνει το ταψί κάτω από το κέντρο του χωρίσματος, ώστε αυτό να είναι ορατό μόνο στους
παίκτες της άλλης πλευράς. Τότε αυτοί μπορούν να κάνουν τις δικές τους δηλώσεις, με αντίστοιχο τρόπο,
και το ταψί σπρώχνεται πάλι πίσω. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η αγορά. Είναι
επιθυμητό οι παίκτες να αλλάζουν τον ρυθμό τους τυχαία, όταν επιστρέφουν το ταψί κάτω από το
χώρισμα.
Όταν οι τέσσερις παίκτες επανεξετάσουν τις αγορές (που είναι ισοδύναμο του δικαιώματος αίτησης
επανάληψης των αγορών), τότε τοποθετούν τις κάρτες αγορών πίσω στα bidding box.
Αφού γίνει η νόμιμη αντάμ και αποκαλυφθεί το φύλλο, ανασηκώνεται το πορτάκι, ώστε να μπορούν οι
παίκτες να δουν τα φύλλα του μορ και τα φύλλα που παίζονται σε κάθε λεβέ. Αν ένας αμυνόμενος
αποκαλύψει φύλλο και, εξαιτίας του χωρίσματος, ο εκτελεστής δεν το βλέπει, ο μορ μπορεί να επιστήσει
την προσοχή στην ανωμαλία.
Β. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μία δήλωση που τοποθετήθηκε στο ταψί και αφέθηκε εκεί μπορεί να αλλάξει, υπό την επίβλεψη του
Διαιτητή:
α) Όταν είναι παράνομη ή απαράδεκτη (οπότε η αλλαγή είναι υποχρεωτική), αν χρησιμοποιούνται
χωρίσματα, αμέσως μόλις οποιοσδήποτε παίκτης από την ίδια πλευρά του χωρίσματος το αντιληφθεί ή
β) Αν ο Διαιτητής θεωρήσει ότι η δήλωση είναι ανεπίγνωστη ή

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 25. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 25Α, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι, αν η προσοχή ενός παίκτη έχει αποσπαστεί, καθώς κάνει την ανεπίγνωστη δήλωση, η
παύση για σκέψη θα πρέπει να θεωρείται από τη στιγμή κατά την οποία αντιλαμβάνεται το σφάλμα του.
Γ) ALERT ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

α) Ένας παίκτης που κάνει δήλωση που αλερτάρεται, πρέπει να αλερτάρει τη δήλωση στον αντίπαλο που
βρίσκεται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος και ο συμπαίκτης του πρέπει να αλερτάρει στην άλλη
πλευρά του χωρίσματος όταν το ταψί φτάσει εκεί. Το alert πρέπει να γίνει τοποθετώντας την κάρτα Alert
επάνω στην τελευταία δήλωση του αντιπάλου, στο χώρο του στο ταψί. Ο αντίπαλος το επιβεβαιώνει
επιστρέφοντας την κάρτα Alert στον παίκτη. Ο παίκτης μπορεί, γραπτώς, να ρωτήσει την εξήγηση της
δήλωσης του αντιπάλου και αυτός απαντά με γραπτή απάντηση.
β) Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των αγορών, ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει από τον αντίπαλο
στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, γραπτώς, την πλήρη εξήγηση μίας δήλωσης ενός αντιπάλου. Η
απάντηση δίδεται επίσης γραπτώς.
γ) Καθόλη τη διάρκεια της διανομής, από την έναρξη των αγορών μέχρι την ολοκλήρωση του παιξίματος,
κάθε παίκτης λαμβάνει πληροφορίες μόνο από τον αντίπαλο που βρίσκεται στην ίδια πλευρά του
χωρίσματος, σχετικά με το νόημα των αγορών και των εξηγήσεων που δόθηκαν. Οι ερωτήσεις κατά τη
διάρκεια του παιξίματος θα πρέπει να γίνονται γραπτώς, με το πορτάκι κατεβασμένο. Το πορτάκι
ανεβαίνει αφού δοθεί απάντηση.
Δ) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

α) Μία ανωμαλία που πέρασε από την άλλη πλευρά του χωρίσματος υπόκειται στους κανονικούς νόμους,
σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i.

Μία απαράδεκτη δήλωση – δες Νόμο 35 – πρέπει να διορθωθεί.

ii.

Αν ένας παίκτης παραβιάσει τον Νόμο και, ανεπίγνωστα (διαφορετικά μπορεί να ισχύει ο
Νόμος 23), η ανωμαλία περάσει από την άλλη πλευρά του χωρίσματος, από τον αντίπαλο
που βρίσκεται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, ο τελευταίος έχει δεχτεί την πράξη για
τον άξονά του στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Νόμοι επιτρέπουν στον αντίπαλο στα
αριστερά να τη δεχτεί.

β) Προτού μία ανωμαλία περάσει από την άλλη πλευρά του χωρίσματος, ο παραβάτης ή ο αντίπαλος που
βρίσκεται στην ίδια πλευρά τού χωρίσματος θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του Διαιτητή στην
ανωμαλία. Οι παραβατικές δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και θα διορθώνονται χωρίς περαιτέρω
επανόρθωση (αλλά δες (α)(ii) πιο πάνω). Οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία θα διορθώνεται και ο Διαιτητής θα
βεβαιώνεται ότι μόνο νόμιμες αγορές περνούν από την άλλη πλευρά του χωρίσματος.
Κανένας παίκτης από την άλλη πλευρά δε θα πρέπει να ενημερώνεται για το περιστατικό, εκτός αν η
εφαρμογή του Νόμου του απαιτεί.

γ) Ο αντίπαλος στην ίδια πλευρά του χωρίσματος θα πρέπει να αποτρέπει αντάμ εκτός σειράς.
Οποιαδήποτε αντάμ εκτός σειράς θα αποσύρεται χωρίς άλλη επανόρθωση αν το πορτάκι δεν έχει ανοίξει.
Διαφορετικά:
i.

Όταν το πορτάκι έχει ανοίξει όχι εξαιτίας του άξονα του εκτελεστή (και ο άλλος
αμυνόμενος δεν έχει κάνει ανοικτή αντάμ) ισχύει ο Νόμος 54.

ii.

Όταν ο άξονας του εκτελεστή ανοίξει το πορτάκι, η αντάμ γίνεται δεκτή. Ο μορ γίνεται
εκτελεστής. Μπορεί να εφαρμοσθεί ο Νόμος 23.

iii.

Όταν υπάρχουν δύο ανοικτές αντάμ από τους αμυνόμενους, η λανθασμένη αντάμ γίνεται
μεγάλο τιμωρημένο φύλλο.

iv.

Για φύλλο του εκτελεστή που εμφανίστηκε, δες Νόμο 48.

δ) Όταν γίνει δήλωση που πρέπει να αλερταριστεί, δες παράγραφο Γ πιο πάνω.
ε) Όταν ένας παίκτης καθυστερήσει να κάνει μια δήλωση, δεν πρόκειται για παραβίαση αν επιστήσει την
προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού. Ο αντίπαλος όμως στην ίδια πλευρά του χωρίσματος δε θα πρέπει να
επιστήσει την προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού.
στ) Αν ένας παίκτης στην πλευρά του χωρίσματος που παραλαμβάνει το ταψί θεωρήσει ότι έγινε αλλαγή
του ρυθμού και συνεπώς μπορεί να υπάρχει αθέμιτη πληροφορία, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο 16Β2
να καλέσει το διαιτητή. Μπορεί να το κάνει αυτό οποιαδήποτε στιγμή πριν γίνει η αντάμ και ανοίξει το
πορτάκι.
ζ) Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του (στ), ο Διαιτητής μπορεί να θεωρήσει ότι ήταν ο συμπαίκτης
αυτός που επίστησε την προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού. Αν είναι έτσι, μπορεί να θεωρήσει ότι η
καθυστέρηση δεν έγινε αντιληπτή και συνεπώς δεν υπάρχει αθέμιτη πληροφορία. Μία καθυστέρηση στο
πέρασμα του ταψιού μέχρι 20 δευτερόλεπτα δεν θεωρείται σημαντική.

