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Περίπτωση Α: Νόμος 27 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

  

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Νόμος 27Α  
Θέλει ο αντίπαλος αριστερά  να 
αποδεχτεί την ανεπαρκή αγορά (ΑΑ); 
(Σημειώστε ότι πρέπει να ξέρει τα 
δικαιώματά του πριν αποφασίσει)  

 

Η διανομή συνεχίζεται χωρίς 
καμία επανόρθωση 
 

Νόμος 27Β 
Πρέπει να διορθωθεί με οποιαδήποτε επαρκή αγορά 
ή πάσο και σε ορισμένες περιπτώσεις με κοντρ 

Ήταν η ΑΑ ή η χαμηλότερη 
επαρκής αγορά συμβατική; 

  

Επανορθώθηκε με την χαμηλότερη 
επαρκή αγορά στο χρώμα; 

  

Αντικαταστάθηκε η ΑΑ από μια 
δήλωση με το ίδιο ή πιο ακριβές 
νόημα με την ΑΑ; 

  

Νόμος 27Β2 
Ο συμπαίκτης του υπαίτιου πρέπει να πασάρει 
κάθε φορά που είναι η σειρά του να μιλήσει. 
Μπορεί να εφαρμόζεται ο Νόμος 23. 

Καμία επανόρθωση. 
Αλλά αν ο διαιτητής αποφασίσει ότι βλάφτηκε ο 
αναίτιος άξονας από αθέμιτη πληροφορία μπορεί 
να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία. 

Νόμος 27Β1(β) Νόμος 27Β1(α) 

Ο υπαίτιος έγινε 
αμυνόμενος; 

  

Κανένας περιορισμός 
στην έξοδο 
  

Ο Νόμος 26 θα εφαρμοστεί. 
(1) Αν η δήλωση που ανακλήθηκε αναφερόταν σε φυσικό χρώμα και το χρώμα αυτό προσδιορίστηκε από τον 

υπαίτιο τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Α1: Κανένας περιορισμός στην έξοδο αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ο 
Νόμος 16Δ για αθέμιτη πληροφορία. 

(2) Αν η δήλωση που ανακλήθηκε αναφερόταν σε φυσικό χρώμα και το χρώμα αυτό δεν προσδιορίστηκε από 
τον υπαίτιο στη διάρκεια των αγορών τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Α2: Ο εκτελεστής μπορεί να επιβάλλει ή 
να απαγορεύσει την έξοδο στο χρώμα από τον συμπαίκτη του υπαιτίου. Η απαγόρευση ισχύει όσο μέχρι να 
χάσει το χέρι. 

(3) Για δηλώσεις που ανακλήθηκαν και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρώμα (π.χ. κοντρ, ρεκόντρ ή Χωρίς 
Ατού) τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β. Ο εκτελεστής μπορεί να επιλέξει ένα χρώμα την πρώτη φορά που ο 
συμπαίκτης του υπαιτίου έχει την έξοδο και να του απαγορεύσει να βγει στο χρώμα όσο έχει το χέρι. 
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Περίπτωση Β: Νόμος 29 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 
 

 
 
 

Όχι 

Αγορά 

Κοντρ ή ρεκόντρ 

Ναι 

Πάσο 

Όχι 

Ναι 

Νόμος 29Α  
Θέλει ο αντίπαλος αριστερά  να 
αποδεχτεί την δήλωση εκτός σειράς ; 
(Σημειώστε ότι πρέπει να ξέρει τα 
δικαιώματά του πριν αποφασίσει)  

 

Ο αντίπαλος αριστερά  χάνει 
κάθε δικαίωμα επανόρθωσης1 
 

Νόμος 27Β 
Η Δήλωση ακυρώνεται. 

Ποια ήταν η δήλωση; 
  

Ήταν  το πάσο εκτός 
σειράς συμβατικό ή ήταν 
πάσο σε μια  συμβατική 
δήλωση του συμπαίκτη; 

  

Εφαρμόζεται ο Νόμος 31. 
Δείτε Περίπτωση Δ 
  

1- Νόμος 17Ε2: Αν μετά τη δήλωση ακολουθήσουν τρία πάσο η αγορά δεν τελειώνει αν κάποιο από αυτά 
τα πάσο ήταν εκτός σειράς και έτσι στέρησε το δικαίωμα σε ένα παίκτη να αγοράσει με τη σειρά του. 
Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η αγορά επανέρχεται στον παίκτη που έχασε τη σειρά του, ακυρώνοντας όλα τα 
πάσο που ακολούθησαν και οι αγορές συνεχίζονται κανονικά. Για τις δηλώσεις που ακυρώθηκαν ισχύει ο 
Νόμος 16Δ, θεωρώντας ως υπαίτιο τον παίκτη που πέρασε πάσο εκτός σειράς. 
 

Εφαρμόζεται ο Νόμος 32. 
Δείτε Περίπτωση Ε 
  

Εφαρμόζεται ο Νόμος 30. 
Δείτε Περίπτωση Γ 
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Περίπτωση Γ: Νόμος 30 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΣΟ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

 

 
 

Του αντιπάλου 
δεξιά του υπαιτίου 

Του συμπαίκτη 
του υπαιτίου 

Του αντιπάλου 
αριστερά του υπαιτίου 

Όχι 

Ναι 

Είχε αγοράσει κάποιος παίκτης 
προηγουμένως; (Το Πάσο δεν 
θεωρείται αγορά).  

 

Νόμος 30Α.  
Ο υπαίτιος πρέπει να πασάρει 
την ΕΠΟΜΕΝΗ φορά που είναι 
η σειρά του να μιλήσει.   
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται2 

Τίνος ήταν η σειρά να 
κάνει δήλωση; 

  

Νόμος 30Β2(α).  
Ο υπαίτιος πρέπει να περνά 
πάσο ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που είναι η 
σειρά του να μιλήσει. 
Νόμος 30Β2(β).  
Ο συμπαίκτης του υπαιτίου δεν 
πρέπει να κοντράρει ή να 
ρεκοντράρει σε ΑΥΤΟΝ ΤΟ 
ΓΥΡΟ.  
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται2 
 

2- Νόμος 23: Αν ο διαιτητής, στο τέλος της διανομής, κρίνει ότι ο υπαίτιος άξονας ωφελήθηκε από την 
εφαρμογή του Νόμου, μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία. 
 

Εφαρμόζεται ο Νόμος 30Β1. 
Ο υπαίτιος πρέπει να πασάρει 
την ΕΠΟΜΕΝΗ φορά που 
είναι η σειρά του να μιλήσει.   
Ο Νόμος 26 εφαρμόζεται στη 
σπάνια περίπτωση που το 
πάσο είναι συμβατικό. 
 

Νόμος 30Β3.  
Το πάσο είναι αλλαγή δήλωσης 
και ισχύει ο Νόμος 25Β.  
(Εκούσια δήλωση, δείτε και 
Περίπτωση Ι) 
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Περίπτωση Δ: Νόμος 31 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 

 
 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 
Πάσο 

Ναι 

Αγορά, 
κοντρ ή 
ρεκόντρ 

Όχι 

Επανέλαβε την εκτός 
σειράς αγορά του; 

  

Ο υπαίτιος έγινε 
αμυνόμενος; 

  
Κανένας περιορισμός στην έξοδο 
  

Ο Νόμος 26 θα εφαρμοστεί. 
(1) Αν η δήλωση που ανακλήθηκε αναφερόταν σε φυσικό χρώμα και το χρώμα αυτό προσδιορίστηκε από τον 

υπαίτιο τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Α1: Κανένας περιορισμός στην έξοδο αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ο 
Νόμος 16Δ για αθέμιτη πληροφορία. 

(2) Αν η δήλωση που ανακλήθηκε αναφερόταν σε φυσικό χρώμα και το χρώμα αυτό δεν προσδιορίστηκε από 
τον υπαίτιο στη διάρκεια των αγορών τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Α2: Ο εκτελεστής μπορεί να επιβάλλει ή 
να απαγορεύσει την έξοδο στο χρώμα από τον συμπαίκτη του υπαιτίου. Η απαγόρευση ισχύει όσο μέχρι να 
χάσει το χέρι. 

(3) Για δηλώσεις που ανακλήθηκαν και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρώμα (π.χ. κοντρ, ρεκόντρ ή Χωρίς 
Ατού) τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β. Ο εκτελεστής μπορεί να επιλέξει ένα χρώμα την πρώτη φορά που ο 
συμπαίκτης του υπαιτίου έχει την έξοδο και να του απαγορεύσει να βγει στο χρώμα όσο έχει το χέρι. 

Του αντιπάλου 
δεξιά του υπαιτίου 

Του συμπαίκτη 
του υπαιτίου 

Του αντιπάλου 
αριστερά του υπαιτίου Τίνος ήταν η σειρά να 

κάνει δήλωση; 
  

Τι δήλωση κάνει ο 
αντίπαλος στα δεξιά; 

  

Ο υπαίτιος έχει αγοράσει 
προηγουμένως; 

  

Αυτό θεωρείται ως 
αλλαγή δήλωσης. 
Δείτε Νόμο 25, 
Περίπτωση Ι. 
  

Ο υπαίτιος μπορεί, στη σειρά 
του,  να κάνει οποιαδήποτε 
νόμιμη δήλωση. 
Νόμος 31Β 
Ο συμπαίκτης του υπαιτίου 
πρέπει να πασάρει ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ που είναι η σειρά του 
να μιλήσει.  
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται. 
 

Νόμος 31Α2 
Ο υπαίτιος μπορεί να 
κάνει οποιαδήποτε 
νόμιμη δήλωση. 

Νόμος 31Α1 
Ο υπαίτιος πρέπει να 
επαναλάβει την εκτός 
σειράς δήλωσή του.  
Καμία επανόρθωση. 

Νόμος 31Α2(α) 
Ο συμπαίκτης του υπαιτίου 
πρέπει να πασάρει την 
ΕΠΟΜΕΝΗ φορά που είναι η 
σειρά του να μιλήσει.   
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται 
 

Νόμος 31Α2(β) 
Ο συμπαίκτης του υπαιτίου 
πρέπει να πασάρει ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ που είναι η σειρά του 
να μιλήσει.   
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται. 
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Περίπτωση Ε: Νόμος 32 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡ Ή ΡΕΚΟΝΤΡ ΕΚΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

 

 
 

Πάσο 
Αγορά, 
κοντρ ή 
ρεκόντρ 

Για δηλώσεις που ανακλήθηκαν και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρώμα (π.χ. κοντρ, 
ρεκόντρ ή Χωρίς Ατού) τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β. Ο εκτελεστής μπορεί να επιλέξει ένα 
χρώμα την πρώτη φορά που ο συμπαίκτης του υπαιτίου έχει την έξοδο και να του 
απαγορεύσει να βγει στο χρώμα όσο έχει το χέρι. 

Του αντιπάλου 
δεξιά του υπαιτίου 

Του συμπαίκτη 
του υπαιτίου 

Του αντιπάλου 
αριστερά του υπαιτίου Τίνος ήταν η σειρά να 

κάνει δήλωση; 
  

Τι δήλωση κάνει ο 
αντίπαλος στα δεξιά; 

  

Αυτό θεωρείται ως 
αλλαγή δήλωσης. 
Δείτε Νόμο 25, 
Περίπτωση Ι. 
  

Νόμος 32Α 
Ο υπαίτιος μπορεί να κάνει 
οποιαδήποτε νόμιμη 
δήλωση. 
Ο συμπαίκτης του υπαιτίου 
πρέπει να πασάρει ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ που είναι η σειρά του 
να μιλήσει.  
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται. 
 

Νόμος 32Β2 
Ο υπαίτιος μπορεί να κάνει 
οποιαδήποτε νόμιμη 
δήλωση. 
Ο συμπαίκτης του υπαιτίου 
πρέπει να πασάρει ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ που είναι η σειρά του 
να μιλήσει.  
Ο Νόμος 23 μπορεί να 
εφαρμόζεται. 
 

Νόμος 32Β1 
Ο υπαίτιος πρέπει να 
επαναλάβει το κοντρ 
ή το ρεκόντρ.  
Καμία επανόρθωση. 
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Περίπτωση ΣΤ: Νόμος 53 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 
 

 
 
 

Ναι 

Ναι 

Όχι Ναι 

Όχι 

Ναι 

Εκτελεστής 
/μορ 

Αμυνόμενος 

Η έξοδος εκτός σειράς 
έγινε από αμυνόμενο ή 
από τον εκτελεστή/μορ; 

  

Νόμος 50Δ: Διάθεση ενός μεγάλου τιμωρημένου φύλλου. 
Νόμος 50Δ1(α): Αν ο υπαίτιος έχει την έξοδο. Το τιμωρημένο φύλλο πρέπει να παιχθεί στην πρώτη νόμιμη 
ευκαιρία (αν είναι δύο τα φύλλα τότε ο εκτελεστής υποδεικνύει ποιο θα παιχθεί).  
Νόμος 50Δ2: Αν ο συμπαίκτης του υπαιτίου έχει την έξοδο. Ο εκτελεστής έχει τις εξής επιλογές: 
(1) Να ζητήσει από τον αμυνόμενο να βγει στο χρώμα. Το τιμωρημένο φύλλο επιστρέφει στο χέρι του υπαιτίου. 

Νόμος 50Δ2(α). 
(2) Να απαγορεύσει στον αμυνόμενο να βγει στο χρώμα. Το τιμωρημένο φύλλο επιστρέφει στο χέρι του 

υπαιτίου. Νόμος 50Δ2(α). 
(3) Να πει στον αμυνόμενο να βγει ότι θέλει. Το φύλλο που εκτέθηκε παραμένει μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. 

Νόμος 50Δ2(β). 

Ήταν η αντάμ; 
  

Νόμος 53Α και 55Α 
Θέλει κάποιος αντίπαλος να 
αποδεχτεί την έξοδο; Αν είναι ο 
εκτελεστής που έκανε έξοδο 
εκτός σειράς οι αμυνόμενοι δεν 
πρέπει να συνεννοηθούν και αν 
διαφωνήσουν ισχύει η γνώμη 
του επόμενου παίκτη στη σειρά 

  

Νόμος 54Α 
Θέλει ο εκτελεστής να 
αποδεχτεί την αντάμ 
και να γίνει  μορ; 

  

Τότε κατεβάζει το χέρι του 
σαν μορ και ο συμπαίκτης 
του εκτελεί το χέρι. 
 

Νόμος 55Β 
Το φύλλο που εκτέθηκε 
επιστρέφεται στον υπαίτιο 
χωρίς καμία επανόρθωση. 

Νόμος 54Δ 
Το φύλλο που εκτέθηκε γίνεται μεγάλο 
τιμωρημένο φύλλο γιατί παίχτηκε 
εσκεμμένα.  
Εφαρμόζεται ο Νόμος 50Δ.  

Καμία επιπλέον επανόρθωση 
  

Νόμος 54Β 
Θέλει ο εκτελεστής να 
αποδεχτεί την αντάμ και 
να παραμείνει εκτελεστής; 

  

Όχι 

Κατεβαίνει ο μορ.  
Ο εκτελεστής βάζει δεύτερος 
φύλλο στη λεβέ3. 
Καμία άλλη επανόρθωση. 
  

3
- Νόμος 54Β2: Αν ο εκτελεστής παίξει φύλλο από το μορ αυτό δεν αποσύρεται παρά μόνο για να διορθωθεί μια 

ρενόνς. (Τελευταίος θα βάλει φύλλο στη λεβέ ο συμπαίκτης του υπαιτίου) 
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Περίπτωση Ζ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΕΝΟΝΣ 
 

 
 
 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Έγινε η ρενόνς στη 12η 
λεβέ  και τα 4 χέρια δεν 
έχουν μπει στη θήκη; 

Νόμος 63Α1 και Α2 
Έχει κάποιο μέλος του άξονα του 
υπαιτίου παίξει ή έχει υποδείξει 
μια έξοδο για την επόμενη λεβέ; 

  

Νόμος 63Α3  
Έχει κάποιο μέλος του άξονα του 
υπαιτίου κάνει claim ή συγκατατεθεί 
σε claim ή παραχωρήσει  λεβέ 
προφορικά ή δείχνοντας με το χέρι 
του ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο; 

Η ρενόνς έχει οριστικοποιηθεί. 
Δείτε το Νόμο 64.  
Δείτε Περίπτωση Θ. 
 

Η ρενόνς δεν έχει οριστικοποιηθεί και 
πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με το 
Νόμο 62Α.  
Οι τελευταίες δύο λεβέ ξαναπαίζονται.  

Η ρενόνς δεν έχει οριστικοποιηθεί 
και πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα 
με το Νόμο 62Α.  
Δείτε Περίπτωση Η. 
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Περίπτωση Η: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΕΝΟΝΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ 
 

 
 
 

Ο παίκτης που έκανε 
ρενόνς ήταν αμυνόμενος 
ή εκτελεστής / μορ; 

Νόμος 62Β1.  
Το φύλλο της ρενόνς γίνεται 
μεγάλο τιμωρημένο φύλλο γιατί 
παίχθηκε εσκεμμένα. 
  

Νόμος 62Α.  
Η ρενόνς πρέπει να διορθωθεί. 
  

Νόμος 62Γ1 και 62Γ2.  
Κάθε μέλος του αναίτιου άξονα μπορεί να πάρει πίσω κάθε φύλλο που έχει παίξει 
μετά τη ρενόνς και πριν επιστηθεί η προσοχή σε αυτήν.  
Αφού ένα μέλος του αναίτιου άξονα αποσύρει φύλλο με αυτόν τον τρόπο, ο 
επόμενος στη σειρά παίκτης του υπαίτιου άξονα μπορεί να αποσύρει το παιγμένο 
φύλλο του, το οποίο γίνεται τιμωρημένο φύλλο αν ο παίκτης είναι αμυνόμενος. 
Μπορεί να εφαρμόζεται ο Νόμος 16Δ για αθέμιτη πληροφορία.  

Εκτελεστής /μορ Αμυνόμενος 

Νόμος 62Β2.  
Το φύλλο της ρενόνς επιστρέφεται 
στο χέρι του υπαιτίου χωρίς καμία 
επανόρθωση.  

Νόμος 50Δ: Διάθεση ενός μεγάλου τιμωρημένου φύλλου. 
Νόμος 50Δ1(α): Αν ο υπαίτιος έχει την έξοδο. Το τιμωρημένο φύλλο πρέπει να παιχθεί στην πρώτη νόμιμη 
ευκαιρία (αν είναι δύο τα φύλλα τότε ο εκτελεστής υποδεικνύει ποιο θα παιχθεί).  
Νόμος 50Δ2: Αν ο συμπαίκτης του υπαιτίου έχει την έξοδο. Ο εκτελεστής έχει τις εξής επιλογές: 

(1) Να ζητήσει από τον αμυνόμενο να βγει στο χρώμα. Το τιμωρημένο φύλλο επιστρέφει στο χέρι του 
υπαιτίου. Νόμος 50Δ2(α). 

(2) Να απαγορεύσει στον αμυνόμενο να βγει στο χρώμα. Το τιμωρημένο φύλλο επιστρέφει στο χέρι του 
υπαιτίου. Νόμος 50Δ2(α). 

(3) Να πει στον αμυνόμενο να βγει ότι θέλει. Το φύλλο που εκτέθηκε παραμένει μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. 
Νόμος 50Δ2(β). 
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Περίπτωση Θ: ΝΟΜΟΣ 64 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΡΕΝΟΝΣ  

 
 
 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι Νόμος 64Β1 
Ο υπαίτιος άξονας κέρδισε τη λεβέ της 
ρενόνς ή κάποια από τις επόμενες;  

Νόμος 64Γ.  
Αν, μετά από οριστικοποίηση ρενόνς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν υπόκεινται 
σε επανόρθωση, ο Διαιτητής θεωρεί ότι ο αναίτιος άξονας δεν αποζημιώνεται επαρκώς για τη 
ζημιά που προκλήθηκε, θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.  

Νόμο 64Α1.  
Μια δεύτερη λεβέ επιστρέφεται 
στον αναίτιο άξονα  

Καμία επανόρθωση 

Νόμος 64Β2 
Η ρενόνς ήταν η δεύτερη στο ίδιο 
χρώμα από τον ίδιο παίκτη;  

Αγνοήστε τη. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες για την πρώτη ρενόνς     

Νόμος 64Β3 
Έγινε η ρενόνς στο μορ (ή σε κάποιο 
άλλο ανοικτό φύλλο);  

Καμία άμεση επανόρθωση εκτός 
αν ο διαιτητής θεωρήσει ότι 
βλάφτηκε ο αναίτιος άξονας και 
εφαρμόσει τον Νόμο 64Γ. 

Νόμος 64Β4 και 64Β5 
Η ρενόνς επισημάνθηκε αφού ένα μέλος του 
αναίτιου άξονα έκανε δήλωση στην επόμενη  
διανομή ή αφού τελείωσε ο γύρος; 

Νόμος 64Β7 
Έχουν κάνει και οι δύο άξονες ρενόνς 
στην ίδια διανομή;  

Επιστρέψτε μια λεβέ στους αντιπάλους.  

Νόμος 64 
Ο υπαίτιος άξονας κέρδισε μόνο μια 

λεβέ μετά τη ρενόνς 
(συμπεριλαμβανομένης  της ρενόνς);  

Νόμος 64Α1 
Ο υπαίτιος ΠΑΙΚΤΗΣ κέρδισε τη λεβέ της 

ρενόνς κόβοντας παράνομα; 

Καμία επιπλέον επανόρθωση 

Όχι 
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Περίπτωση Ι: ΝΟΜΟΣ 25 – ΑΛΛΑΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

 
 
 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι (ήταν εκούσια) 

Όχι Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι Έκανε δήλωση 
ο συμπαίκτης; 

  

Η αρχική δήλωση ισχύει και η αγορά 
συνεχίζεται. Νόμος 25Β2. 

Ο παίκτης έκανε παύση για 
να σκεφτεί πριν αλλάξει ή 
αποπειραθεί να αλλάξει τη 

δήλωσή του; 
  

 Ήταν μηχανική κίνηση ή 
παραδρομή της γλώσσας; 
(Ήταν ακούσια ή εκούσια ;) 

Έχει κάνει δήλωση ο 
παίκτης αριστερά του; 

  

Είναι πολύ αργά για 
να γίνει αλλαγή 
δήλωσης.  
 

Ο υπαίτιος μπορεί να 
αλλάξει τη δήλωσή του. 
Νόμος 25Α1 
(Αλλά μπορεί να 
εφαρμόζεται  και ο 
Νόμος 16Δ για αθέμιτη 
πληροφορία) 
  

Δείτε το Νόμο 27.  
Ανεπαρκής αγορά. 
Δείτε Παράρτημα Α. 
  

Ήταν η πρώτη δήλωση 
ανεπαρκής; 

Ναι (ήταν 
ακούσια) 

4
- Νόμος 25Α4: Ο παίκτης αριστερά μπορεί να αντικαταστήσει τη δήλωσή του. Η πληροφορία από την 

ανακληθείσα δήλωση θεωρείται θεμιτή μόνο για άξονά του. 
  

Θέλει ο αντίπαλος στα 
αριστερά να αποδεχτεί 
την αλλαγή δήλωσης; 
Νόμος 25Β. 

Η αλλαγή γίνεται 
αποδεκτή. Καμία 
άλλη επανόρθωση. 
  

Ήταν η πρώτη δήλωση 
απαράδεκτη; 

Ναι Δείτε τον κατάλληλο 
Νόμο. 
Νόμοι 35-39. 
  

Είναι πολύ αργά 
για να γίνει αλλαγή 
δήλωσης.  
  

Έχει κάνει δήλωση ο 
παίκτης αριστερά του; 

  

Η δήλωση του 
παίκτη αριστερά 
μπορεί να 
αντικατασταθεί4. 
 

Παρατηρήσεις 
Γενικά, σε δηλώσεις που δηλώσεις που ανακλήθηκαν ή ακυρώθηκαν εφαρμόζεται ο Νόμος 16Δ για αθέμιτη 
πληροφορία.  
Αν ο υπαίτιος γίνει αμυνόμενος εξετάστε το Νόμο 26 για περιορισμούς στην αντάμ. Περίπτωση Α.   
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Περίπτωση ΙΑ: ΝΟΜΟΣ 24 – ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ή ΒΓΗΚΕ ΦΥΛΛΟ(Α) ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ναι 

Ναι 

Όχι Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Νόμο 50Γ.  
Το φύλλο γίνεται μικρό τιμωρημένο φύλλο.  
Ο παίκτης δεν μπορεί να παίξει οποιοδήποτε 
άλλο φύλλο του ίδιου χρώματος και όχι ονέρ 
μέχρι να παίξει αυτό το φύλλο. Έχει όμως το 
δικαίωμα να παίξει ονέρ αντί για αυτό. 

Καμία περαιτέρω 
επανόρθωση στην 
αγορά 

Ήταν περισσότερα από ένα φύλλα;  

Αφήστε το φύλλο ή τα φύλλα ανοιχτά πάνω στο 
τραπέζι μέχρι να τελειώσει η περίοδος των αγορών.  

Ήταν φύλλο που ο παίκτης βγήκε πρόωρα; 

Ο συμπαίκτης του υπαίτιου 
πρέπει να πασάρει την επόμενη 
φορά που θα είναι η σειρά του 
να μιλήσει. 

Ο υπαίτιος έγινε 
αμυνόμενος; 

Το φύλλο ή τα φύλλα γίνονται 
μεγάλα τιμωρημένα φύλλα.  

Κανένας περιορισμός 
στην αντάμ 

Το φύλλο ήταν ονέρ;  

Ο υπαίτιος έγινε 
αμυνόμενος; 

Νόμος 50Δ: Διάθεση ενός μεγάλου τιμωρημένου φύλλου. 
Νόμος 50Δ1(α): Αν ο υπαίτιος έχει την έξοδο. Το τιμωρημένο φύλλο πρέπει να παιχθεί στην πρώτη νόμιμη 
ευκαιρία (αν είναι δύο τα φύλλα τότε ο εκτελεστής υποδεικνύει ποιο θα παιχθεί).  
Νόμος 50Δ2: Αν ο συμπαίκτης του υπαιτίου έχει την έξοδο. Ο εκτελεστής έχει τις εξής επιλογές: 

(1) Να ζητήσει από τον αμυνόμενο να βγει στο χρώμα. Το τιμωρημένο φύλλο επιστρέφει στο χέρι του 
υπαιτίου. Νόμος 50Δ2(α). 

(2) Να απαγορεύσει στον αμυνόμενο να βγει στο χρώμα. Το τιμωρημένο φύλλο επιστρέφει στο χέρι του 
υπαιτίου. Νόμος 50Δ2(α). 

(3) Να πει στον αμυνόμενο να βγει ότι θέλει. Το φύλλο που εκτέθηκε παραμένει μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. 
Νόμος 50Δ2(β). 

(4) Για περισσότερα από ένα φύλλα δείτε τον Νόμο 51. 


	Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής
	Περίπτωση Α: Νόμος 27 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ
	Περίπτωση Β: Νόμος 29 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
	Περίπτωση Γ: Νόμος 30 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΣΟ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
	Περίπτωση Δ: Νόμος 31 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
	Περίπτωση Ε: Νόμος 32 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡ Ή ΡΕΚΟΝΤΡ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
	Περίπτωση ΣΤ: Νόμος 53 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
	Περίπτωση Ζ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΕΝΟΝΣ
	Περίπτωση Η: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΕΝΟΝΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ
	Περίπτωση Θ: ΝΟΜΟΣ 64 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΡΕΝΟΝΣ
	Περίπτωση Ι: ΝΟΜΟΣ 25 – ΑΛΛΑΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
	Περίπτωση ΙΑ: ΝΟΜΟΣ 24 – ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ή ΒΓΗΚΕ ΦΥΛΛΟ(Α) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

