Ανθρωποδιώχτες
Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση
Το μπριτζ είναι πνευματικό άθλημα.
Πέρα από αυτό είναι και ένας ευχάριστος τρόπος για όλους μας να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας.
Ατυχώς υπάρχουν λίγες αλλά δυστυχώς χαρακτηριστικές περιπτώσεις που κάποιοι από εμάς
καταστρέφουν την ευχαρίστηση για κάποιους συμπαίκτες μας.
Αυτό το επιτυγχάνουν με διάφορους τρόπους:
Με επιθετικά, ειρωνικά ή και αγενή σχόλια.
Αφήνοντας υπονοούμενα.
Με ύβρεις, απειλές ή λεκτική βία.
Με αρνητικά σχόλια για το παιχνίδι ή και τις ικανότητες των αντιπάλων ή του συμπαίκτη τους.
Δίνοντας μαθήματα ή συμβουλές που δεν τους ζητήθηκαν.
Μιλώντας και σχολιάζοντας αδιάκοπα έστω και αυτό δεν γίνεται με προσβλητικό τρόπο.
Αντιδικώντας υψηλόφωνα με αποφάσεις των διαιτητών.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο διαιτητής πρέπει να καλείται άμεσα.
Σαν χρυσό κανόνα μπορείτε να θεωρήσετε τον εξής: υποχρεούστε να καλέσετε τον διαιτητή οποτεδήποτε
κάποιος συναθλητής καταστρέφει την διασκέδασή σας με την συμπεριφορά του.
Η κλήση του διαιτητή δεν πρέπει να γίνετε με εριστικό αλλά με απλό διαδικαστικό τρόπο.
Πρέπει να απευθύνεστε μόνο στον διαιτητή και όχι στον αντίπαλο που σας ενόχλησε γιατί αλλιώς
κινδυνεύεται να υποπέσετε σε παρόμοια αδικήματα.
Ο διαιτητής όταν κληθεί στο τραπέζι πρέπει αν εκτιμήσει την κατάσταση. Αν διαπιστωθεί απαράδεκτη
συμπεριφορά, αυτή επιφέρει αυτόματη ποινή 25% της διανομής (ή 3 IMPs σε αγώνες ομάδων).
Η ποινή αυτή μπορεί να επιβληθεί ακόμα και σε όλους τους αθλητές του τραπεζιού. Εάν και τα δύο μέλη
ενός ζεύγος υποστούν ποινές, αυτές είναι προσθετικές (50% της διανομής)
Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης ο υπαίτιος αποβάλλεται από τον αγώνα και δεν δικαιούται βαθμούς
διάκρισης ή αποζημίωση. Τα μέχρι τότε αποτελέσματά του παραμένουν για τους αντιπάλους.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ παρά μόνο όταν δεν μπορούν να εξακριβωθούν τα γεγονότα. Οι
υπαίτιοι λαμβάνουν άμεσα τις ποινές τους. Ανεξάρτητα με το ποιος παραβίασε πρώτος τους παραπάνω
κανόνες, ΟΛΟΙ οι παραβάτες τιμωρούνται. Η αυτοδικία και η αντεπίθεση είναι εξ ίσου τιμωρούμενες
παραβάσεις.

Παραδείγματα
Για να μην μένουν αμφιβολίες παραθέτουμε παραδείγματα παραβάσεων που πρέπει να τιμωρούνται
ΑΜΕΣΑ χωρίς δεύτερη σκέψη (με κεφαλαία δηλώνουμε υψηλόφωνες ομιλίες:
Ο συμπαίκτης σας έχει παίξει στην άμυνα κάτι που είναι εντελώς λάθος.
Του φωνάζετε: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΕΤΣΙ; ΕΙΣΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΡΧΑΡΙΟΣ;
Αν ο συμπαίκτης σας ανέχεται αυτή την συμπεριφορά (που δέν την ανέχεται) δεν σημαίνει ότι και οι
υπόλοιποι θέλουν να σας ανέχονται. Καταστρέφετε την συγκέντρωσή τους και την διασκέδαση τους. Μόλις
χάσατε επιπλέον 25% του τοπ.
Οι αντίπαλοι παίζουν με λάθος τρόπο, αλλά αυτό σας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα με
αποτέλεσμα να πάρετε κακό σκορ. Ο συμπαίκτης σας σας ρωτάει "Γιατί έπαιξες έτσι;" και του απαντάτε
"Μα που να φανταστώ ότι έπαιξαν αυτό το προφανές λάθος".
Οι αντίπαλοι σας μπορεί κατά την γνώμη σας να μην είναι έμπειροι στο μπριτζ αλλά είναι αρκετά έμπειροι
ώστε να καταλαβαίνουν πότε κάποιος τους προσβάλει και να είστε σίγουρος δεν συμβάλει αυτό καθόλου
στην διασκέδαση τους. Μόλις χάσατε 25% του τοπ.

Ο αντίπαλος φωνάζει τον διαιτητή για κάποια ενδεχόμενη παρατυπία σας. Ο διαιτητής διαπιστώνει
πράγματι την παρατυπία σας και επιδικάζει την σχετική επανόρθωση. Θεωρώντας ότι η απόφαση ήταν
άδικη, λέτε στους αντιπάλους: "Έτσι θέλετε να κερδίζετε;" Ναι έτσι, αν αυτό είναι που προβλέπουν οι
κανονισμοί του μπριτζ, για την εφαρμογή των οποίων είναι υπεύθυνος ο διαιτητής. Οι αντίπαλοι δεν είναι
υποχρεωμένοι να παίζουν με τους κανονισμούς που έχετε μέσα στο κεφάλι σας ούτε να υφίστανται την
λεκτική σας επίθεση. Μόλις χάσατε 25% του τοπ επιπλέον.
Οι αντίπαλοι σας κοντράρουν. Πράγματι αυτός που σας κόντραρε έχει πολλά ατού αλλά βρίσκεται τρόπο
να βγάλετε το συμβόλαιό σας. Ο ενθουσιασμός σας είναι τόσο μεγάλος που χτυπάτε δυνατά κάθε φύλλο
στο τραπέζι. Θα πρέπει να ενημερωθείτε ότι δεν είστε σε καφενείο. Ο αντίπαλός σας θα υποστεί ένα κακό
σκορ αλλά δεν χρειάζεται να υποστεί και το υποτιμητικό χτύπημα των χαρτιών. Το καλό σκορ σας δεν θα
είναι τόσο καλό μετά το 25% του τοπ ποινή που μόλις πήρατε.
Είστε αθλητής με εμπειρία ετών. Ο διαιτητής του αγώνα είναι σχετικά νέος στην ιδιότητα αυτή. Οι αντίπαλοι
καλούν τον διαιτητή για κάτι που θεωρούν παρατυπία σας και εκείνος τους δικαιώνει. Με την εμπειρία σας
γνωρίζεται ότι ο διαιτητής έχει κάνει λάθος. Αρχίζετε να του εξηγείται υψηλόφωνα τον λόγο για τον οποίο
έχει κάνει λάθος. Συγχαρητήρια έχετε δίκιο αλλά μόλις τιμωρηθήκατε με 25% του τοπ. Λόγω της εμπειρίας
σας θα πρέπει να ξέρετε την διαδικασία της έφεσης με βάση την οποία διορθώνονται τα πιθανά λάθη ενός
διαιτητή. Ένας διαιτητής δεν έχει πάντα αλάθητη γνώμη, αλλά κατά την διάρκεια του αγώνα έχει την μόνη
γνώμη που έχει ισχύ. Κάθε διαφωνία, ακόμα και δίκαιη το μόνο που καταφέρνει είναι να διαταράσσει τον
αγώνα για τους υπόλοιπους αγωνιζόμενους.
Είστε προς το τέλος μιας εκτέλεσης. Κάνετε κλέιμ. Οι αντίπαλοι δεν καταλαβαίνουν το κλέιμ σας και ζητάνε
εξηγήσεις. Τους απαντάτε εκνευρισμένα με ύφος που δηλώνει "μα είναι δυνατόν να μην βλέπετε το
προφανές". Ναι είναι. Οι αντίπαλοι μπορεί να μην είναι τόσο ισχυροί στην ανάλυση ή να είχαν στην σκέψη
τους κάποια άλλη εικόνα για την διανομή και θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν. Δεν είχατε κανένα λόγο να
τους κάνετε να νιώθουν κατώτεροι, Το σκορ σας μόλις έγινε κατώτερο κατά 25% του τοπ.
Φυσικά τα παραπάνω είναι ΜΕΡΙΚΑ μόνο από άπειρα παραδείγματα απαράδεκτης συμπεριφοράς.
Επαναλαμβάνουμε ότι ο χρυσός κανόνας είναι "Αν η συμπεριφορά ενός συναθλητή μου, καταστρέφει την
διασκέδαση που μου προσφέρει το μπριτζ, καλώ τον διαιτητή και αυτός αποφασίζει. Δεν ανοίγω διάλογο με
τον παραβάτη. Με αυτό τον τρόπο γίνεστε και εσείς το ίδιο παραβάτης διότι καταστρέφετε την διασκέδαση
των υπολοίπων.

Η εφαρμογή και το μήνυμα
Ένα φιλικό μήνυμα προς τους παραβάτες. Μπορεί κατά την αρχή εφαρμογής αυτών των κανόνων να
θεωρήσετε ότι ένα συγκεκριμένο σωματείο ή ένας διαιτητής σας αδικούν. Μπορεί να σκεφθείτε "Θα τους
δείξω εγώ, αντί να πηγαίνω να παίζω στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, θα πηγαίνω να παίζω πλέον στον
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ". Να είστε σίγουρος, ότι εφόσον συνεχίζετε να κάνετε τα ίδια παραπτώματα θα υφίστασθε
τις ίδιες ποινές ΠΑΝΤΟΥ. Τρεις δρόμοι υπάρχουν: Η θα αλλάξετε συμπεριφορά ή θα υφίστασθε τις
συνεχώς αυξανόμενες ποινές ή θα αποχωρήσετε από το αγωνιστικό μπριτζ.
Από κανέναν δεν θα λείψετε γιατί με την συμπεριφορά σας έχετε διώξει πολλαπλάσιους άλλους αθλητές.
Όλα τα παραπάνω είναι μια φιλόδοξη νέα νομοθεσία. Όπως κάθε νομοθεσία μπορεί να μην εφαρμόζεται
τέλεια σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να βρεθείτε σε κάποιο σωματείο όπου καίτοι κάτι σας ενόχλησε, ο
ένοχος δεν υπέστη κυρώσεις. Μπορεί ακόμα να υπήρξατε μάρτυρας ανοχής σε τέτοιες συμπεριφορές, για
τις όποιες όλοι αδιαφορούσαν και δεν θελήσατε να καλέσετε τον διαιτητή για να μην γίνεται "η κακή" ή "ό
κακός" της βραδιάς.
Είναι κατανοητό ότι θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό και μαζί με την παραπάνω νομοθεσία
μπαίνει σε εφαρμογή και ένα νέο όργανο της ΕΟΜ, που ονομάζεται "Ο Συνήγορος του Αθλητή".
Ο συνήγορος του αθλητή θα έχει συνεχώς μια ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή και email όπου θα μπορείτε να
καταγγέλλετε περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής της παραπάνω νομοθεσίας. Δεν είναι καν ανάγκη να το
κάνετε επωνύμως, αν και προφανώς θα δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε επώνυμες καταγγελίες. Το ότι
καταγγέλλετε κάτι δεν σημαίνει ότι πάντα έχετε δίκιο ούτε ή καταγγελία σας θα έχει άμεση επίπτωση.
Μπορείτε όμως να είστε σίγουροι ότι όλες οι καταγγελίες θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα συνυπολογίζονται
ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται αδύναμα σημεία εφαρμογής της πιο πάνω διαδικασίας.
Οι ανθρωποδιώχτες θα αναγκαστούν είτε να αλλάξουν συμπεριφορά είτε να εγκαταλείψουν το μπριτζ.

