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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 2017 

Σε αντίθεση με άλλα Πνευματικά Αθλήματα, όπως το Σκάκι 

και το Go, το Μπριτζ είναι ένα συγκριτικά νέο παιχνίδι και, 

ως τέτοιο, συνεχώς εξελίσσεται. Οι πρώτοι νόμοι του 

Αγωνιστικού Μπριτζ δημοσιεύθηκαν το 1928 και υπήρξαν 

διαδοχικές αναθεωρήσεις το 1933, το 1935, το 1943, το 

1949, το 1963, το 1975, το 1987, το 1997 και το 2007. Κατά 

τη δεκαετία του 1930, οι νόμοι εκδόθηκαν από το Portland 

Club του Λονδίνου και το Whist Club της Νέας Υόρκης. Από 

τη δεκαετία του 1940 και μετά, η Επιτροπή Κανονισμών της 

Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Μπριτζ αντικα-

τέστησε το Whist Club, ενώ η Βρετανική Ομοσπονδία Μπριτζ 

και η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ συμπλήρωσαν το 

έργο του Portland Club. 

Τώρα, την ευθύνη για τακτικές αναθεωρήσεις έχει αναλάβει 

η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ, της οποίας η Επιτροπή 

Κανονισμών είναι επιφορτισμένη με την αναθεώρηση των 

νόμων, τουλάχιστον μία φορά κάθε δεκαετία. Είναι δίκαιο να 

πούμε ότι, αυτή η τελευταία αναθεώρηση, είναι η πιο 

εκτεταμένη μέχρι σήμερα. Πολλές προτάσεις υποβλήθηκαν 

από άτομα, Διαιτητές Αγώνων, Εθνικές Ομοσπονδίες και 

Ζώνες και όλες εξετάστηκαν εκτενώς, από την Επιτροπή. 

Μετά από συνάντηση σε πολλά Πρωταθλήματα και μετά την 

ανταλλαγή χιλιάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου, επιτεύχθηκε, τελικά, σύνεση. Οι ευχαριστίες ολόκλη-

ρου του κόσμου του Μπριτζ οφείλονται σίγουρα στα 

εργατικά στελέχη, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται 

παρακάτω. Συγκεκριμένα, ο Ton Kooijman ζήτησε, με 

γνώμονα την τεράστια εμπειρία του, να ενεργήσει ως 

Πρόεδρος και να καθοδηγήσει το έργο σε μια επιτυχή 

κατάληξη. Αλλά κανένας έπαινος δεν είναι υπερβολικά 

υψηλός, για τον Γραμματέα, τον Laurie Kelso, ο οποίος έκανε 

όλη τη συγγραφική και γραπτή εργασία, το μεγαλύτερο 

μέρος της σύνταξης και αφιέρωσε αμέτρητες ώρες από τον 



 

 

χρόνο του. Χωρίς αυτόν, η δουλειά δεν θα είχε τελειώσει 

ποτέ. 

Οι τάσεις που άρχισαν στην Αναθεώρηση του 2007 

συνεχίστηκαν - η αυξημένη διακριτική ευχέρεια, που δόθηκε 

στους Διαιτητές Αγώνων, οι προσπάθειες να επανορθωθεί 

μια κατάσταση, αντί να υπάρξει τιμωρία και να διατηρηθεί η 

θέση των Ρυθμιστικών Αρχών. Δεν αναμένεται ότι ο παρών 

Κώδικας θα διαρκέσει επ’ αόριστο (μάλιστα μέχρι τη 

δημοσίευση υπήρχαν ακόμη συζητήσεις για ορισμένους 

νόμους), αλλά το πλαίσιο είναι εκεί και είναι δοκιμασμένο, 

για τις μελλοντικές εκδόσεις. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη τη σημαντική 

βοήθεια που έχει λάβει από πολλά άτομα. Όλα εκτιμήθηκαν 

πολύ. 

John R. Wignall, MNZM 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 2017 

Το Αγωνιστικό Μπριτζ εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς, για 

αυτό και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ έχει επιβάλει 

στην Επιτροπή Νομοθεσιών της την υποχρέωση «τουλάχι-

στον μία φορά κάθε δεκαετία να διεξάγει μια ολοκληρωμένη 

μελέτη και ενημέρωση ολόκληρης της νομοθετικής δομής». 

Αυτή η τελευταία αναθεώρηση, που ξεκίνησε περίπου πριν 

από πέντε χρόνια, είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα. 

Ζητήθηκαν προτάσεις και σχόλια από ενδιαφερόμενα άτομα 

και Εθνικούς Οργανισμούς Μπριτζ και Ζώνες. 

Έπειτα από αντιπαραβολές των προτάσεων, η Επιτροπή τις 

εξέτασε σε βάθος, σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, η 

οποία είτε τροποποιήθηκε είτε αφέθηκε ως είχε. Οι συζη-

τήσεις έλαβαν χώρα σε πολλά πρωταθλήματα της WBF και 

ανταλλάχθηκαν χιλιάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου, επί μια πενταετία. 

Ο στόχος των Νόμων παραμένει αμετάβλητος. Έχουν 

σχεδιαστεί για να ορίζουν τη σωστή διαδικασία και να 

δίνουν σαφείς οδηγίες, όταν κάτι πάει στραβά. Έχουν 

σχεδιαστεί, όχι για να τιμωρούνται οι παρατυπίες, αλλά για 

να επανορθώνονται οι ανωμαλίες, στις περιπτώσεις όπου οι 

αναίτιοι ενδέχεται να έχουν ζημιωθεί. Οι παίκτες πρέπει να 

είναι έτοιμοι να δεχτούν οποιαδήποτε επανόρθωση, ποινή ή 

απόφαση. 

Η τάση που ξεκίνησε το 2007, να δοθεί περισσότερη 

διακριτική ευχέρεια στους Διαιτητές Αγώνων, για την 

επιβολή του Νόμου, συνεχίστηκε και έγιναν προσπάθειες, 

για την αποσαφήνιση των ερμηνειών. Η Επιτροπή προτίθεται 

να εκπονήσει ένα ξεχωριστό επίσημο Σχόλιο, το οποίο θα 

περιλαμβάνει παραδείγματα, για να βοηθήσει σε αυτό το 

θέμα. 
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Η καθιερωμένη χρήση έχει διατηρηθεί, σε ό,τι αφορά στις 

φράσεις «μπορεί να» κάνει (μη συμμόρφωση δεν αποτελεί 

σφάλμα), «κάνει» (καθιερώνει διαδικασία, χωρίς να υποδη-

λώνεται ότι η παράβαση θα τιμωρηθεί), «οφείλει να» κάνει 

(μη συμμόρφωση αποτελεί παράβαση, που θέτει σε κίνδυνο 

τα δικαιώματα του παραβάτη, αλλά δεν τιμωρείται πάντα), 

«θα» κάνει (μια παραβίαση θα επιφέρει ποινή αρκετά 

συχνά), «πρέπει να» κάνει (η ισχυρότερη λέξη, μια πραγ-

ματικά σοβαρή υπόθεση). Αντίστοιχα, η «δεν πρέπει να» 

είναι η ισχυρότερη απαγόρευση, η «δεν θα» είναι ισχυρή, 

αλλά η «δεν μπορεί να» είναι ισχυρότερη, λίγο πιο αδύναμη 

από την «δεν πρέπει να». 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η Εισαγωγή και οι 

Ορισμοί που ακολουθούν αποτελούν μέρος των Νόμων. 

Τέλος, εκτός αν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, ο ενικός 

περιλαμβάνει τον πληθυντικό, το αρσενικό γένος περι-

λαμβάνει το θηλυκό, και το αντίστροφο. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αγορά 

η ανάληψη της υποχρέωσης να κερδηθεί τουλάχιστον 

ένας ορισμένος αριθμός πρόσθετων λεβέ (πέραν των 

έξι λεβέ), σε ένα ορισμένο είδος. 

Αγορές 

1. Η διαδικασία προσδιορισμού του συμβολαίου μέ-

σω διαδοχικών δηλώσεων. Ξεκινά όταν γίνει η πρώτη 

δήλωση. 2. Το σύνολο των δηλώσεων που έγιναν 

(βλέπε Νόμο 17). 

Αγώνας 

ένας διαγωνισμός, που αποτελείται από μία ή 

περισσότερες ημερίδες (συνώνυμο του «Τουρνουά»). 

Αγωνιζόμενος 

σε ατομικό αγώνα, ένας παίκτης - σε αγώνα ζευγών, 

δύο παίκτες, που παίζουν ως συμπαίκτες καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αγώνα - σε αγώνα ομάδων, τέσσερις ή 

περισσότεροι παίκτες, που παίζουν ως μέλη ομάδας. 

Ακολουθώ στο Χρώμα 

παίξιμο ενός φύλλου του χρώματος της εξόδου. 

Ακούσια 

αθέλητη - όχι σκόπιμη - χωρίς πρόθεση, εκ μέρους 

του παίκτη, τη στιγμή της πράξης του. 

Ακύρωση 

βλέπε «Ανάκληση». 

Αμυνόμενος 

ο αντίπαλος του (υποτιθέμενου) εκτελεστή. 

Ανάκληση 

οι ενέργειες, που καλούνται «ανακληθείσες», περι-

λαμβάνουν ενέργειες που «ακυρώθηκαν» και φύλλα 

που «αποσύρθηκαν». 
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Αντάμ 

το φύλλο της εξόδου της πρώτης λεβέ. 

Αντίπαλος 

ένας παίκτης του άλλου άξονα - ένα μέλος του ζεύ-

γους, με το οποίο κάποιος αγωνίζεται. 

Ανωμαλία 

μια απόκλιση από τη σωστή διαδικασία, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, μια παράβαση 

από έναν παίκτη. 

Άξονας 

δύο παίκτες σε ένα τραπέζι που αποτελούν ζεύγος, 

αντίπαλο των άλλων δύο παικτών. 

Απόσυρση 

βλέπε «Ανάκληση». 

ΑΣΑ 

Αντίπαλος Στα Αριστερά. 

ΑΣΔ 

Αντίπαλος Στα Δεξιά. 

Ατού 

κάθε φύλλο του είδους που έχει οριστεί σε χρωμα-

τιστό συμβόλαιο. 

Βαθμοί Λεβέ 

βαθμοί που κερδίζει ο άξονας του εκτελεστή, για την 

επιτυχία ενός συμβολαίου (βλέπε Νόμο 77). 

Βαθμός Αγώνα (Matchpoint) 

μια μονάδα βαθμολογίας, που προκύπτει από τη 

σύγκριση ενός αποτελέσματος με ένα ή περισσότερα 

άλλα. Βλέπε Νόμο 78Α. 

Γύρος 

τμήμα μιας ημερίδας που παίζεται χωρίς μετακίνηση 

παικτών. 
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Δήλωση 

οποιαδήποτε αγορά, κοντρ, σιρκόντρ ή πάσο. 

Δήλωση Ψυχίκ 

βλέπε «Ψυχίκ». 

Διανομή 

1. Το μοίρασμα της τράπουλας, από το οποίο προκύ-

πτουν τα χέρια των τεσσάρων παικτών. 2. Τα φύλλα, 

όπως μοιράστηκαν, θεωρούμενα ως μια μονάδα, μαζί 

με τις αγορές και την εκτέλεση. 

Διεθνής Βαθμός Αγώνα (IMP) 

μια μονάδα βαθμολογίας, που απονέμεται σύμφωνα 

με τον πίνακα του Νόμου 78Β. 

Είδος 

το χρώμα ή τα χωρίς ατού, που ορίζεται σε μια αγορά. 

Εκτελεστής 

ο παίκτης, ο οποίος, για τον άξονα, που έκανε την 

τελική αγορά, έκανε πρώτος αγορά στο είδος, που 

ονοματίστηκε στην τελευταία αγορά. Γίνεται εκτελε-

στής, όταν αποκαλυφθεί η αντάμ (αλλά, Βλέπε Νόμο 

54Α, όταν έχει γίνει αντάμ εκτός σειράς). 

Έξοδος 

το πρώτο φύλλο που παίζεται σε μια λεβέ. 

Εξωγενής 

εκτός των νόμιμων διαδικασιών του παιχνιδιού. 

Επανόρθωση 

οι διορθωτικές προβλέψεις που εφαρμόζονται όταν 

υποπέσει κάποια ανωμαλία στην αντίληψη του 

Διαιτητή. 

Επανορθωτική Βαθμολογία 

μια βαθμολογία, που επιδικάζεται από τον Διαιτητή 

(βλέπε Νόμο 12). Είναι είτε «τεχνητή» είτε 

«κατ’ εκτίμηση». 
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Ημερίδα 

μια εκτεταμένη περίοδος παιξίματος, κατά την οποία 

έχει προγραμματιστεί, από τον Διοργανωτή Αγώνων, 

να παιχτεί ένας ορισμένος αριθμός διανομών. 

(Ενδέχεται να έχει διαφορετικές έννοιες όπως μεταξύ 

των Νόμων 4, 12Γ2 και 91). 

Θήκη 

μια θήκη, όπως περιγράφεται στον Νόμο 2. 

Κοντρ 

μια δήλωση, έπειτα από μια αγορά αντιπάλου, η 

οποία αυξάνει την αξία της βαθμολογίας επιτυχούς ή 

ανεπιτυχούς συμβολαίου (βλέπε Νόμους 19Α και 77). 

Λανθασμένη Πληροφόρηση 

η αδυναμία ενός άξονα να αποκαλύψει με ακρίβεια 

τις μεθόδους που εφαρμόζουν δύο συμπαίκτες ή τις 

συνεννοήσεις τους, όπως και όποτε απαιτείται από 

Νόμο ή κανονισμό. 

Λεβέ 

η μονάδα με την οποία προσδιορίζεται το αποτέ-

λεσμα του συμβολαίου, που αποτελείται, εκτός αν 

είναι ελαττωματική, από τέσσερα φύλλα, που έχουν 

συνεισφέρει καθένας από τους τέσσερις παίκτες, σε 

σειρά, ξεκινώντας από την έξοδο. 

Λεβέ Άνω 

κάθε λεβέ που κερδίζει ο άξονας του εκτελεστή, 

επιπλέον αυτών του συμβολαίου. 

Λεβέ Κάτω 

κάθε λεβέ, που υπολείπεται στον εκτελεστή για να 

πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του (βλέπε Νόμο 77). 

Μανς 

1. 100 ή περισσότεροι βαθμοί λεβέ, που κερδήθηκαν 

σε μια διανομή (βλέπε Νόμο 77). 2. συνθήκη, που 

επηρεάζει τους πρόσθετους βαθμούς ή τις ποινές για 

λεβέ κάτω (βλέπε Νόμο 77). 
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Μερικό Συμβόλαιο 

90 ή λιγότεροι βαθμοί λεβέ, που κερδήθηκαν σε μια 

διανομή (βλέπε Νόμο 77). 

Μορ 

1. Ο συμπαίκτης του εκτελεστή. Γίνεται μορ, όταν 

απόκαλυφθεί η αντάμ και παύει να είναι μορ, όταν 

τελειώσει η εκτέλεση. 2. Τα φύλλα του συμπαίκτη του 

εκτελεστή, όταν απλωθούν επάνω στο τραπέζι, 

έπειτα από την αντάμ. 

Ομάδα 

δύο ή περισσότερα ζεύγη, που παίζουν σε διαφο-

ρετικές κατευθύνσεις σε διαφορετικά τραπέζια, αλλά 

με κοινή βαθμολογία (ειδικοί κανονισμοί μπορεί να 

προβλέπουν ομάδες, με περισσότερα από τέσσερα 

μέλη). 

Ονέρ 

οποιοσδήποτε Άσος, Ρήγας, Ντάμα, Βαλές ή 10. 

Ορατό Φύλλο 

ένα φύλλο, που διατηρείται έτσι, ώστε να μπορεί να 

δει την εμπρός όψη του ένας αντίπαλος ή ο συμπαί-

κτης. 

Παίξιμο 

1. η εισφορά ενός φύλλου σε μια λεβέ, από το χέρι 

ενός παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 

φύλλου, που είναι η έξοδος. 2. Το σύνολο των ενερ-

γειών που έγιναν. 3. Η περίοδος κατά την οποία 

παίζονται τα φύλλα. 4. Το σύνολο των αγορών που 

έγιναν και της εκτέλεσης σε μια διανομή. 

Παράβαση 

η παραβίαση του Κώδικα ή κάποιου νόμιμου κανονι-

σμού, από έναν παίκτη. 
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Πάσο 

μια δήλωση, που ορίζει ότι ο παίκτης δε θέλει, σε 

αυτόν τον γύρο, να επιλέξει να κάνει αγορά ή να δη-

λώσει κοντρ ή σιρκόντρ. 

Περίοδος Εκτέλεσης 

ξεκινά όταν αποκαλυφθεί η αντάμ σε μια διανομή - 

τα δικαιώματα και οι δυνατότητες των αγωνιζόμενων 

κατά την περίοδο εκτέλεσης λήγουν σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του αντίστοιχου νόμου. Η ίδια η 

περίοδος εκτέλεσης ολοκληρώνεται τη στιγμή που οι 

παίκτες παίρνουν τα φύλλα από τις θέσεις της 

επόμενης θήκης (ή όταν ολοκληρωθεί η τελευταία 

διανομή του γύρου). 

Ποινή 

(βλέπε ακόμη «Επανόρθωση») - υπάρχουν δύο ειδών 

ποινές: 

 πειθαρχική 

αυτή που επιβάλλεται, για να διατηρηθεί η ευγένεια 

και η τάξη (βλέπε Νόμο 91), και 

 διαδικαστική 

ποινή (επιπρόσθετα από οποιαδήποτε επανόρθωση) 

που επιβάλλεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του 

Διαιτητή, σε περιπτώσεις διαδικαστικών ανωμαλιών 

(βλέπε Νόμο 90). 

Προειδοποίηση 

μια γνωστοποίηση, της οποίας η μορφή μπορεί να 

ορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή, ότι οι αντίπαλοι 

μπορεί να χρειάζονται κάποια επεξήγηση. 

Πρόσθετη Λεβέ 

κάθε λεβέ που πρέπει να κερδίσει ο άξονας του 

εκτελεστή, επιπλέον των 6. 
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Πρόσθετοι Βαθμοί 

όλοι οι βαθμοί που κερδίζονται με οποιονδήποτε 

τρόπο, εκτός από την πραγματοποίηση λεβέ (βλέπε 

Νόμο 77). 

Σιρκόντρ 

μια δήλωση, έπειτα από ένα κοντρ αντιπάλου, η οποία 

αυξάνει την αξία της βαθμολογίας επιτυχούς ή 

ανεπιτυχούς συμβολαίου (βλέπε Νόμους 19Α και 77). 

Σειρά 

η σωστή χρονική στιγμή, κατά την οποία ένας παίκτης 

επιτρέπεται να κάνει δήλωση ή να παίξει. 

Σλεμ 

ένα συμβόλαιο που υπόσχεται την πραγματοποίηση 

έξι πρόσθετων λεβέ (Μικρό Σλεμ), ή την πραγματο-

ποίηση επτά πρόσθετων λεβέ (Μεγάλο Σλεμ). 

Συμβατική Δήλωση 

1. Μια αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ που μεταφέρει 

πληροφορίες (όχι τις πληροφορίες που θεωρούνται 

από τους παίκτες ως δεδομένες γενικά) άλλες από (ή 

επιπρόσθετα εις) τη βούληση να γίνει εκτέλεση στο 

ονοματισμένο είδος ή σε αυτό που ονοματίστηκε 

τελευταίο. 2. Ένα πάσο που υπόσχεται περισσότερη 

δύναμη από μια ορισμένη. 3. Ένα πάσο που υπό-

σχεται ή αρνείται αξίες αλλού, εκτός από το τελευταίο 

ονοματισμένο χρώμα. 

Συμβόλαιο 

η ανάληψη της υποχρέωσης από τον άξονα του 

εκτελεστή να κερδίσει, σε κάποιο ονοματισμένο 

είδος, τον αριθμό των πρόσθετων λεβέ, που ορίστη-

καν από την τελική αγορά, είτε κανονικά, είτε κοντρέ 

ή σιρκοντρέ. (Βλέπε Νόμο 22) 

Συμπαίκτης 

ο παίκτης με τον οποίον κάποιος παίζει, ως άξονας, 

ενάντια σε δύο άλλους παίκτες στο τραπέζι. 
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Ταξινομημένη Τράπουλα 

μια τράπουλα που δεν έχει ανακατευτεί σε σχέση με 

την προηγούμενη κατάσταση της. 

Τιμωρημένο Φύλλο 

ένα φύλλο που υπόκειται στους περιορισμούς του 

Νόμου 50. 

Τουρνουά 

ένας διαγωνισμός, που αποτελείται από μία ή 

περισσότερες ημερίδες (συνώνυμο του «Αγώνα»). 

Τράπουλα 

τα 52 φύλλα, με τα οποία παίζεται το παιχνίδι. 

Υποτιθέμενος Εκτελεστής 

ο παίκτης, ο οποίος, ελλείψει μιας ανωμαλίας, θα 

γινόταν εκτελεστής. 

Φορά 

η δεξιόστροφη πρόοδος της κανονικής σειράς δήλω-

σης ή παιξίματος - επίσης η δεξιόστροφη σειρά, με 

την οποία, ένα κάθε φορά, συστήνεται να μοιρά-

ζονται τα φύλλα. 

Χέρι 

τα φύλλα που μοιράστηκαν αρχικά σε έναν παίκτη, ή 

όσα του απομένουν κάποια στιγμή. 

Χρώμα 

μία από τις τέσσερις ομάδες φύλλων της τράπουλας, 

κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από δεκατρία 

φύλλα και έχει ένα χαρακτηριστικό σύμβολο: πίκες 

(♠), κούπες (♥), καρά (♦), σπαθιά (♣). 

Ψυχίκ 

μια μείζονα και εσκεμμένα ανακριβής δήλωση της 

δύναμης σε ονέρ και/ή του μήκους χρώματος. 

 



 

Διεθνής Κώδικας Αγωνιστικού Μπριτζ Σελίδα | 11 

ΝΟΜΟΣ 1 – Η ΤΡΑΠΟΥΛΑ 

Α. Ιεραρχία των Φύλλων και των Χρωμάτων 

Το Αγωνιστικό Μπριτζ παίζεται με μια τράπουλα 52 φύλλων, 

που αποτελείται από 13 φύλλα σε καθένα από τα τέσσερα 

χρώματα. Η ιεραρχία των χρωμάτων, σε φθίνουσα σειρά, 

είναι πίκες (♠), κούπες (♥), καρά (♦), σπαθιά (♣). Η ιεραρχία 

των φύλλων σε κάθε χρώμα είναι, σε φθίνουσα σειρά: Άσος, 

Ρήγας, Ντάμα, Βαλές, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

Β. Η Εμπρός Όψη των Φύλλων 

Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να απαιτήσει να είναι συμμετρική 

η εμπρός όψη κάθε φύλλου. (στην Ελλάδα, η εμπρός όψη 

πρέπει να είναι συμμετρική) 

Γ. Η Πίσω Όψη των Φύλλων 

Η πίσω όψη και των 52 φύλλων σε μια τράπουλα οφείλει να 

είναι πανομοιότυπη. Μπορεί να περιέχει λέξεις, ένα λογό-

τυπο ή μια εικαστική σχεδίαση, αλλά η εικόνα που χρησιμο-

ποιείται οφείλει να διαθέτει κέντρο συμμετρίας. 

ΝΟΜΟΣ 2 – ΟΙ ΘΗΚΕΣ 

Για κάθε διανομή που πρόκειται να παιχτεί, κατά τη διάρκεια 

μιας ημερίδας, διατίθεται μια θήκη, που περιέχει μία τρά-

πουλα. Κάθε θήκη είναι αριθμημένη και έχει τέσσερις θέ-

σεις, στις οποίες τοποθετούνται τα τέσσερα χέρια, και οι 

οποίες ονομάζονται Βορράς, Ανατολή, Νότος και Δύση. Ο 

παίκτης που μοιράζει και οι μανς ορίζονται ως εξής: 

Μοιράζει ο Βορράς Θήκες 1 5 9 13 

Μοιράζει η Ανατολή Θήκες 2 6 10 14 

Μοιράζει ο Νότος Θήκες 3 7 11 15 

Μοιράζει η Δύση Θήκες 4 8 12 16 
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Όλοι στην πρώτη μανς Θήκες 1 8 11 14 

ΒΝ στη δεύτερη μανς Θήκες 2 5 12 15 

ΑΔ στη δεύτερη μανς Θήκες 3 6 9 16 

Όλοι στη δεύτερη μανς Θήκες 4 7 10 13 

Η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται για τις Θήκες 17-32, όπως 

και για κάθε επόμενη ομάδα 16 θηκών. 

Θήκες, που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω συνθήκες, 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν, όμως, μια τέτοια θήκη 

χρησιμοποιηθεί, τότε ισχύουν οι συνθήκες, που αναγρά-

φονται σε αυτή, για εκείνη την ημερίδα. 

ΝΟΜΟΣ 3 – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

Σε κάθε τραπέζι παίζουν τέσσερις παίκτες και τα τραπέζια 

αριθμούνται με σειρά που ορίζει ο Διαιτητής. Αυτός ορίζει 

μια κατεύθυνση για τον Βορρά - οι υπόλοιποι προσανα-

τολισμοί των σημείων του ορίζοντα, προκύπτουν με βάση 

την κανονική τους σχέση με τον Βορρά. 

ΝΟΜΟΣ 4 – ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ 

Οι τέσσερις παίκτες κάθε τραπεζιού αποτελούν δύο ζεύγη ή 

άξονες: οι Βορράς-Νότος εναντίον των Ανατολή-Δύση. Σε 

αγώνες ζευγών ή ομάδων, οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν ως 

ζεύγη ή ομάδες αντίστοιχα και διατηρούν τους ίδιους 

συμπαίκτες, καθ’ όλη τη διάρκεια μιας ημερίδας (εκτός αν 

ορίσει διαφορετικά ο Διαιτητής). Σε ατομικούς αγώνες, κάθε 

παίκτης συμμετέχει ατομικά και αλλάζει συμπαίκτες, κατά τη 

διάρκεια μιας ημερίδας. 

ΝΟΜΟΣ 5 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Α. Αρχική Θέση 

Ο Διαιτητής ορίζει μια αρχική θέση για κάθε αγωνιζόμενο 

(άτομο, ζεύγος ή ομάδα) στην αρχή μιας ημερίδας. Εκτός αν 

ορίσει διαφορετικά, τα μέλη κάθε ζεύγους ή ομάδας 
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μπορούν να επιλέξουν προσανατολισμό, από τις θέσεις που 

τους έχουν καθοριστεί, με αμοιβαία συμφωνία. Έχοντας 

επιλέξει προσανατολισμό, ένας παίκτης μπορεί να τον 

αλλάξει, κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας, μόνο έπειτα από 

εντολή ή με την άδεια του Διαιτητή. 

Β. Αλλαγή Κατεύθυνσης ή Τραπεζιού 

Οι παίκτες αλλάζουν την αρχική κατεύθυνσή τους ή 

μετακινούνται σε άλλο τραπέζι, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Διαιτητή. Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος για τη σαφή 

αναγγελία των οδηγιών. Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για 

τη μετακίνησή του, όταν του δίνεται εντολή, και σύμφωνα με 

αυτή, καθώς και για την κατάληψη της σωστής θέσης, έπειτα 

από κάθε αλλαγή. 

ΝΟΜΟΣ 6 – ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ 

Α. Το Ανακάτεμα 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κάθε τράπουλα ανακατεύεται 

διεξοδικά. Αν το ζητήσει οποιοσδήποτε αντίπαλος, πριν από 

το μοίρασμα, προηγείται κόψιμο. 

Β. Το Μοίρασμα 

Τα φύλλα πρέπει να μοιράζονται κλειστά, ένα προς ένα, σε 

τέσσερα χέρια με δεκατρία φύλλα το καθένα. Στη συνέχεια 

κάθε χέρι τοποθετείται κλειστό σε μία από τις τέσσερις 

θέσεις της θήκης. Δεν θα μοιράζονται δύο συνεχόμενα 

φύλλα στο ίδιο χέρι. Συνιστάται τα φύλλα να μοιράζονται 

κυκλικά, δεξιόστροφα. 

Γ. Εκπροσώπηση των Δύο Ζευγών 

Ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε άξονα πρέπει να παρί-

σταται στο ανακάτεμα και το μοίρασμα, εκτός αν ο Διαιτητής 

ορίσει διαφορετικά. 

Δ. Νέο Ανακάτεμα και Νέο Μοίρασμα 

1. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί, πριν αρχίσουν οι αγορές 

σε μια διανομή, ότι τα φύλλα δεν μοιράστηκαν σωστά, ή 
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ότι κατά τη διάρκεια του ανακατέματος και του 

μοιράσματος, κάποιος παίκτης θα μπορούσε να έχει δει 

την όψη ενός φύλλου κάποιου άλλου παίκτη, τότε τα 

φύλλα ανακατεύονται και μοιράζονται εκ νέου. Κατόπιν, 

αν κάποιος παίκτης δει κατά λάθος ένα φύλλο, που 

ανήκει σε άλλον παίκτη, πριν ολοκληρωθεί το παίξιμο της 

διανομής, εφαρμόζεται ο Νόμος 16Δ (όμως βλέπε Νόμο 

24). 

2. Εκτός αν ο στόχος του αγώνα είναι να παιχτούν ξανά 

προηγούμενες διανομές, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί 

να ισχύει, αν τα φύλλα έχουν μοιραστεί, χωρίς να έχουν 

ανακατευτεί, από μια ταξινομημένη τράπουλα1) ή αν η 

διανομή προέρχεται από διαφορετική ημερίδα. (Οι 

διατάξεις αυτές δεν θα εμποδίζουν διευθετήσεις, όπου 

αυτό είναι επιθυμητό, για την ανταλλαγή διανομών 

μεταξύ τραπεζιών.) 

3. Ο Διαιτητής μπορεί να απαιτήσει νέο ανακάτεμα και 

μοίρασμα, για οποιαδήποτε αιτία συμβατή με τους 

Νόμους (αλλά βλέπε Νόμο 22Β και Νόμο 86Α). 

Ε. Επιλογές του Διαιτητή για το Ανακάτεμα και το 

Μοίρασμα 

1. Ο Διαιτητής μπορεί να δώσει εντολή να γίνει το 

ανακάτεμα και το μοίρασμα σε κάθε τραπέζι από τους 

παίκτες, αμέσως πριν αρχίσει το παίξιμο. 

2. Ο Διαιτητής μπορεί να κάνει το ανακάτεμα και το 

μοίρασμα μόνος του, από πριν. 

3. Ο Διαιτητής μπορεί να αναθέσει από πριν το ανακάτεμα 

και το μοίρασμα στους βοηθούς του ή σε άλλους 

εντεταλμένους εκπροσώπους. 

4. Ο Διαιτητής μπορεί να απαιτήσει κάποια διαφορετική 

μέθοδο μοιράσματος ή προ-μοιράσματος, ώστε να 

                                                                 
1 Μια «ταξινομημένη τράπουλα» είναι μια τράπουλα, που δεν έχει 

ανακατευτεί, σε σχέση με την προηγούμενη της κατάσταση. 
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προκύψουν ίδιες, εντελώς τυχαίες προδιαγραφές, όπως 

προκύπτει από τις παραπάνω παραγράφους A και B. 

ΣΤ. Αντιγραφή Διανομών 

Αν απαιτείται από τις συνθήκες του αγώνα, ο Διαιτητής 

μπορεί να ζητήσει να γίνουν ένα ή περισσότερα ακριβή 

αντίγραφα κάθε αρχικής διανομής, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του. Όταν δώσει τέτοια οδηγία, δε θα υπάρξει κανονικά νέο 

μοίρασμα της διανομής (παρόλο που ο Διαιτητής έχει το 

δικαίωμα να το απαιτήσει). 

ΝΟΜΟΣ 7 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ 

Α. Τοποθέτηση της Θήκης 

Όταν πρόκειται να παιχτεί μια θήκη, τοποθετείται στο κέντρο 

του τραπεζιού και παραμένει εκεί με σωστό προσανατο-

λισμό, μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 

Β. Αφαίρεση των Φύλλων από τη Θήκη 

1. Κάθε παίκτης παίρνει τα φύλλα από τη θέση, που 

αντιστοιχεί στον προσανατολισμό του. 

2. Κάθε παίκτης μετρά τα φύλλα του, με την όψη προς τα 

κάτω, για να βεβαιωθεί ότι έχει ακριβώς δεκατρία. Στη 

συνέχεια, πριν κάνει κάποια δήλωση, πρέπει να επιθεω-

ρήσει την εμπρός όψη των φύλλων του. 

3. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε παίκτης διατηρεί 

τα φύλλα του στην κατοχή του, μη επιτρέποντας την 

ανάμειξή τους με τα φύλλα οποιουδήποτε άλλου παίκτη. 

Κανένας παίκτης δεν θα αγγίζει οποιοδήποτε φύλλο, 

εκτός από τα δικά του (αλλά ο εκτελεστής μπορεί να 

παίζει τα φύλλα του μορ, σύμφωνα με τον Νόμο 45), 

τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το τέλος της 

εκτέλεσης, εκτός αν λάβει άδεια από έναν αντίπαλο ή τον 

Διαιτητή. 
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Γ. Επιστροφή των Φύλλων στη Θήκη 

Αφού ολοκληρωθεί το παιχνίδι, κάθε παίκτης οφείλει να 

ανακατέψει τα αρχικά δεκατρία φύλλα του και στη συνέχεια 

να τα επανατοποθετήσει στη θέση, που αντιστοιχεί στον 

προσανατολισμό του. Από εκεί και μετά, κανένα χέρι δεν θα 

αφαιρείται από τη θήκη, εκτός αν είναι παρόν ένα μέλος 

κάθε άξονα, ή ο Διαιτητής. 

Δ. Ευθύνη για τις Διαδικασίες 

Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος παραμένει σε ένα τραπέζι 

καθ’ όλη τη διάρκεια μιας ημερίδας είναι κυρίως υπεύθυνος, 

για τη διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών παιξίματος στο 

τραπέζι. 

ΝΟΜΟΣ 8 – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΡΩΝ 

Α. Μετακίνηση Θηκών και Παικτών 

1. Ο Διαιτητής δίνει οδηγίες στους παίκτες, για τη σωστή 

μετακίνηση των θηκών και των αγωνιζομένων. 

2. Εκτός αν ο Διαιτητής ορίσει διαφορετικά, ο Βορράς σε 

κάθε τραπέζι είναι υπεύθυνος, για τη μετακίνηση των 

θηκών, που μόλις παίχτηκαν στο τραπέζι του, προς το 

σωστό τραπέζι για τον επόμενο γύρο. 

Β. Τέλος του Γύρου 

1. Γενικά, ένας γύρος τελειώνει όταν ο Διαιτητής δώσει το 

σήμα για την έναρξη του επόμενου γύρου, αλλά, αν σε 

κάποιο τραπέζι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εκτέλεση 

εκείνη τη στιγμή, ο γύρος για εκείνο το τραπέζι συνε-

χίζεται, μέχρι να μετακινηθούν οι παίκτες που έπαιζαν 

εκεί. 

2. Όταν ο Διαιτητής, σύμφωνα με τη δικαιοδοσία του, 

αναβάλει το παίξιμο μιας διανομής, για τους παίκτες της 

συγκεκριμένης διανομής ο γύρος δεν τελειώνει, μέχρι να 

παιχτεί η διανομή και να συμφωνηθεί και να καταγραφεί 
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το αποτέλεσμα ή μέχρι να ακυρώσει ο Διαιτητής το 

παίξιμο της διανομής. 

Γ. Τέλος του Τελευταίου Γύρου και Λήξη Ημερίδας 

Ο τελευταίος γύρος μιας ημερίδας, καθώς και η ίδια η 

ημερίδα, τελειώνουν, για κάθε τραπέζι, μόλις ολοκληρωθεί 

το παίξιμο όλων των διανομών, που προβλέπεται να 

παιχτούν σε εκείνο το τραπέζι και αφού καταγραφούν όλα 

τα αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει αντίρρηση. 

ΝΟΜΟΣ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΩΜΑΛΙΑ 

Α. Επισήμανση Ανωμαλίας 

1. Εκτός αν απαγορεύεται από τον παρόντα Κώδικα, 

οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να εφιστά την προσοχή σε 

ανωμαλία, που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου 

των αγορών, ανεξάρτητα από το αν είναι η σειρά του να 

κάνει δήλωση. 

2. Εκτός αν απαγορεύεται από τον παρόντα Κώδικα, ο 

εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να 

εφιστά την προσοχή σε ανωμαλία, που συμβαίνει κατά 

τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης. Για λεβέ, που δεν 

έχουν τοποθετηθεί σωστά, βλέπε Νόμο 65B3. 

3. Οποιοσδήποτε παίκτης, συμπεριλαμβανομένου και του 

μορ, μπορεί να προσπαθήσει να αποτρέψει μια ανω-

μαλία (αλλά ο μορ υπόκειται στους περιορισμούς των 

Νόμων 42 και 43). 

4. Ο μορ δεν μπορεί να εφιστά την προσοχή σε ανωμαλία, 

μέχρι να ολοκληρωθεί το παίξιμο της διανομής (αλλά 

βλέπε Νόμο 20ΣΤ5 σχετικά με τη διόρθωση φαινομενικά 

λανθασμένης εξήγησης του εκτελεστή). 

5. Ένας παίκτης δεν έχει υποχρέωση να επιστήσει την 

προσοχή σε παράβαση νόμου, που έγινε από τον δικό 

του άξονα (αλλά βλέπε Νόμο 20ΣΤ5 σχετικά με τη 
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διόρθωση φαινομενικά λανθασμένης εξήγησης του 

συμπαίκτη). 

Β. Έπειτα από Επισήμανση Ανωμαλίας 

1. (α) Ο Διαιτητής πρέπει να καλείται αμέσως, μόλις 

επιστηθεί η προσοχή σε κάποια ανωμαλία. 

 (β) Οποιοσδήποτε παίκτης, συμπεριλαμβανομένου 

και του μορ, μπορεί να καλέσει τον Διαιτητή, 

αφού επιστηθεί η προσοχή σε ανωμαλία. 

 (γ) Η κλήση του Διαιτητή δεν προκαλεί απώλεια 

οποιουδήποτε δικαιώματος, που ενδεχομένως 

έχει ένας παίκτης. 

 (δ) Το γεγονός ότι ένας παίκτης εφιστά την προσοχή 

σε μια ανωμαλία, που προκλήθηκε από τον άξονά 

του, δεν έχει επίπτωση στα δικαιώματα των 

αντιπάλων. 

2. Κανένας παίκτης δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε 

ενέργεια, μέχρι να εξηγήσει ο Διαιτητής όλα τα θέματα 

σχετικά με την επανόρθωση. 

Γ. Πρόωρη Διόρθωση Ανωμαλίας 

Οποιαδήποτε πρόωρη διόρθωση ανωμαλίας από τον 

υπαίτιο, μπορεί να επιφέρει σε αυτόν περαιτέρω επα-

νόρθωση (βλέπε περιορισμούς εξόδου στον Νόμο 26Β). 

ΝΟΜΟΣ 10 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

A. Δικαίωμα Καθορισμού Επανόρθωσης 

Ο Διαιτητής μόνο έχει το δικαίωμα να καθορίσει επανορ-

θωτικά μέτρα, όπου ενδείκνυται. Οι παίκτες δεν έχουν το 

δικαίωμα να καθορίσουν (ή να παραιτηθούν από - βλέπε 

Νόμο 81Γ5) επανορθωτικά μέτρα με δική τους πρωτοβουλία. 
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B.  Ακύρωση Επιβολής ή Παραίτησης από Επανόρθωση 

Ο Διαιτητής μπορεί να επιτρέψει ή να ακυρώσει οποια-

δήποτε επιβολή ή παραίτηση από επανορθωτικά μέτρα, η 

οποία έγινε από τους παίκτες χωρίς τις οδηγίες του. 

Γ.  Επιλογή Έπειτα από Ανωμαλία 

1. Όταν ο παρών Κώδικας παρέχει επιλογές, έπειτα από μια 

ανωμαλία, ο Διαιτητής θα εξηγεί όλες τις επιλογές που 

υπάρχουν. 

2. Αν ένας παίκτης έχει επιλογές, έπειτα από μια ανωμαλία, 

πρέπει να επιλέγει, χωρίς να συμβουλεύεται τον 

συμπαίκτη του. 

3. Όταν ο παρών Κώδικας δίνει στον αναίτιο άξονα 

επιλογές, έπειτα από μια ανωμαλία, που διέπραξε 

αντίπαλος, είναι σωστό για τον άξονα να επιλέγει την 

ενέργεια που τον ωφελεί περισσότερο. 

4. Υπό την αίρεση του Νόμου 16Γ2, έπειτα από τη διόρθωση 

κάποιας ανωμαλίας, είναι αποδεκτό να κάνουν οι 

υπαίτιοι οποιαδήποτε δήλωση ή παίξιμο, προς όφελος 

του άξονά τους, ακόμα κι αν φαίνεται ότι επωφελούνται 

από το δικό τους παράπτωμα (βλέπε όμως τους Νόμους 

27 και 72Γ). 

ΝΟΜΟΣ 11 – ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 

Α.  Ενέργεια από τον Αναίτιο Άξονα 

Το δικαίωμα επανόρθωσης μιας ανωμαλίας μπορεί να χαθεί, 

αν οποιοδήποτε μέλος του αναίτιου άξονα προβεί σε οποια-

δήποτε ενέργεια, πριν κληθεί ο Διαιτητής. Αν ένας άξονας 

επωφελήθηκε από ενέργεια, στην οποία προέβη ένας 

αντίπαλος, ο οποίος αγνοούσε τις σχετικές προβλέψεις του 

Νόμου, ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία μόνο 

αυτού του άξονα, αφαιρώντας οποιοδήποτε αποκτηθέν 
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πλεονέκτημα. Ο άλλος άξονας διατηρεί τη βαθμολογία που 

επιτεύχθηκε στο τραπέζι. 

Β.  Ποινή Έπειτα από Στέρηση Δικαιώματος Επανόρθωσης 

Ακόμα και αν έχει χαθεί το δικαίωμα επανόρθωσης, σύμ-

φωνα με αυτόν τον Νόμο, ο Διαιτητής μπορεί να επιβάλει 

διαδικαστική ποινή (βλέπε Νόμο 90). 

ΝΟΜΟΣ 12 – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

Α.  Δικαίωμα Επιδίκασης Επανορθωτικής Βαθμολογίας 

Μετά από αίτημα οποιουδήποτε παίκτη, εντός της περιό-

δου, που ορίζεται από τον Νόμο 92B, ή με δική του πρωτο-

βουλία, ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία, όταν ο παρών Κώδικας του δίνει τέτοια δικαι-

ώματα (για αγώνες ομάδων, βλέπε Νόμο 86Β). Σε αυτά 

περιλαμβάνονται: 

1. Ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμο-

λογία προς όφελος του αναίτιου άξονα, όταν κρίνει ότι ο 

παρών Κώδικας δεν προβλέπει αποζημίωση για το 

συγκεκριμένο είδος παράβασης που έχει διαπραχθεί. 

2. Ο Διαιτητής επιδικάζει τεχνητή επανορθωτική βαθμολο-

γία αν δεν είναι δυνατόν να γίνει επανόρθωση, που θα 

επιτρέψει το κανονικό παίξιμο της διανομής (βλέπε την 

παράγραφο Γ2 παρακάτω). 

3. Ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμο-

λογία, αν υπήρξε εσφαλμένη επανόρθωση κάποιας ανω-

μαλίας. 

B.  Στόχοι της Επανόρθωσης της Βαθμολογίας 

1. Ο στόχος της επανόρθωσης της βαθμολογίας είναι να 

αποκαταστήσει τη ζημιά, που υπέστη ο αναίτιος άξονας, 

και να αφαιρέσει οποιοδήποτε πλεονέκτημα, που τυχόν 

κέρδισε ο υπαίτιος άξονας από την παράβαση. Υπάρχει 

ζημιά όταν, λόγω κάποιας παράβασης, ένας αναίτιος 
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άξονας λαμβάνει αποτέλεσμα στο τραπέζι λιγότερο 

ευνοϊκό, από ό,τι θα ήταν αναμενόμενο, αν δεν είχε 

συμβεί η παράβαση. 

2. Ο Διαιτητής δεν μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία, με το σκεπτικό ότι η επανόρθωση που προ-

βλέπεται από τον παρόντα Κώδικα είναι είτε υπερβολικά 

αυστηρή, είτε ευνοϊκή για οποιονδήποτε άξονα. 

Γ.  Επιδίκαση Επανορθωτικής Βαθμολογίας 

1. (α) Όταν, έπειτα από κάποια ανωμαλία, ο παρών 

Κώδικας δίνει το δικαίωμα στον Διαιτητή να αλλά-

ξει το αποτέλεσμα και μπορεί να επιδικάσει μια 

κατ’ εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία, το 

κάνει. Αυτή η βαθμολογία αντικαθιστά το αποτέ-

λεσμα που υπήρξε στη διανομή. 

 (β) Όταν ο Διαιτητής επιδικάζει επανορθωτική βαθ-

μολογία, οφείλει να προσπαθεί να ανακτήσει, όσο 

το δυνατόν πιο πιστά, το πιθανό αποτέλεσμα της 

διανομής, που θα είχε ληφθεί, αν δεν είχε συμβεί 

η ανωμαλία. 

 (γ) Μια κατ’ εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία 

μπορεί να σταθμιστεί, για να αντικατοπτρίζει τις 

πιθανότητες ενός συνόλου ενδεχόμενων αποτελε-

σμάτων, αλλά μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο 

αποτελέσματα, που θα μπορούσαν να ληφθούν 

με νόμιμα μέσα. 

 (δ) Αν οι πιθανότητες είναι πολλές ή όχι προφανείς, ο 

Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει μια τεχνητή 

επανορθωτική βαθμολογία (βλέπε παράγραφο Γ2 

παρακάτω). 

 (ε) Αν, έπειτα από μια ανωμαλία, ο αναίτιος άξονας 

συνέβαλε στη ζημιά που υπέστη, διαπράττοντας 

ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθος (άσχετο με την 

παράβαση) ή μια τυχοδιωκτική ενέργεια, που, αν 
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ήταν ανεπιτυχής, θα μπορούσε να ελπίζει σε 

αποκατάσταση μέσω επανόρθωσης, τότε: 

(i) Ο υπαίτιος άξονας λαμβάνει τη βαθμολογία, 

που θα είχε λάβει, ως συνέπεια της επανόρ-

θωσης της ανωμαλίας που διέπραξε. 

(ii) Ο αναίτιος άξονας δε λαμβάνει αποζημίωση 

για το μέρος της ζημιάς του, που προκάλεσε 

μόνος του. 

2. (α) Όταν, εξαιτίας μιας ανωμαλίας, δεν μπορεί να 

υπάρξει αποτέλεσμα σε μια διανομή [βλέπε 

επίσης την παράγραφο Γ1(δ)], ο Διαιτητής επιδι-

κάζει τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία, ανάλο-

γα με την ευθύνη πρόκλησης της ανωμαλίας ως 

εξής: τον μέσο όρο μείον (το πολύ 40% των 

διαθέσιμων βαθμών αγώνα στα ζεύγη) για τον 

αγωνιζόμενο που έσφαλε σαφώς, τον μέσο όρο 

(50% στα ζεύγη) για τον αγωνιζόμενο που έσφαλε 

μερικώς και τον μέσο όρο συν (τουλάχιστον 60% 

στα ζεύγη) για τον αγωνιζόμενο που δεν έσφαλε 

κατά κανένα τρόπο. 

 (β) Όταν ο Διαιτητής επιλέγει να επιδικάσει τεχνητή 

επανορθωτική βαθμολογία μέσου όρου συν ή του 

μέσου όρου μείον σε αγώνες με IMPs, η βαθμολο-

γία αυτή είναι συνήθως συν 3 IMPs ή μείον 3 IMPs 

αντίστοιχα. Υπό την αίρεση της Ρυθμιστικής 

Αρχής, ο Διαιτητής μπορεί να ρυθμίζει τη 

βαθμολογία αυτή, σύμφωνα με τους Νόμους 78Δ, 

86Β3 και την παράγραφο (δ) παρακάτω. (στην 

Ελλάδα, επιτρέπεται στον Διοργανωτή Αγώνων να 

ρυθμίζει τη βαθμολογία, σύμφωνα με τους 

Νόμους 78Δ, 86Β3, την παράγραφο δ παρακάτω 

και τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ) 

 (γ) Τα παραπάνω τροποποιούνται για έναν αναίτιο 

αγωνιζόμενο, του οποίου η βαθμολογία στην 

ημερίδα υπερβαίνει το 60% των διαθέσιμων 
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βαθμών αγώνα, ή για έναν υπαίτιο αγωνιζόμενο, 

του οποίου η βαθμολογία του είναι μικρότερη 

από το 40% των διαθέσιμων βαθμών αγώνα (ή το 

αντίστοιχο σε IMPs). Σε αυτούς τους αγωνιζό-

μενους επιδικάζεται ως βαθμολογία το ποσοστό 

που έλαβαν (ή το αντίστοιχο σε IMPs) στις υπόλοι-

πες διανομές αυτής της ημερίδας. 

 (δ) Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να ορίσει περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ένας αγωνιζόμενος δεν κατα-

φέρνει να λάβει αποτέλεσμα σε πολλαπλές διανο-

μές, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημερίδας. Μέσω 

κανονισμού, οι βαθμολογίες, που επιδικάζονται 

σε κάθε μια από αυτές τις διανομές, μπορεί να 

είναι διαφορετικές, από αυτές που ορίζονται στις 

παραγράφους (α) και (β) παραπάνω. (στην Ελλά-

δα οι περιπτώσεις αυτές ρυθμίζονται μέσω Πά-

γιων Κανονισμών της ΕΟΜ) 

3. Σε ατομικό αγώνα, ο Διαιτητής επιβάλλει τις επανορ-

θώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα και τις 

διατάξεις που αφορούν στην επιδίκαση επανορθωτικής 

βαθμολογίας εξ ίσου και στα δύο μέλη του υπαίτιου 

άξονα, ακόμα κι αν μπορεί να ευθύνεται μόνο ένα από 

αυτά για την ανωμαλία. Ωστόσο, ο Διαιτητής δεν θα 

επιβάλει διαδικαστικές ποινές στον συμπαίκτη του υπαι-

τίου, αν, κατά τη γνώμη του, δεν είναι με κανένα τρόπο 

υπεύθυνος για την παράβαση. 

4. Όταν ο Διαιτητής επιδικάζει μη συμπληρωματικές 

επανορθωτικές βαθμολογίες σε αγώνες knock out, η 

βαθμολογία κάθε αγωνιζόμενου στη διανομή υπολο-

γίζεται ξεχωριστά και επιδικάζεται σε κάθε άξονα ο 

μέσος όρος των βαθμολογιών. 
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ΝΟΜΟΣ 13 – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΩΝ2 

A.  Δεν Έχει Γίνει Δήλωση 

Αν κανένας παίκτης με λανθασμένο αριθμό φύλλων δεν έχει 

κάνει δήλωση, τότε: 

1. Ο Διαιτητής θα διορθώσει τη διανομή και, αν κανένας 

παίκτης δεν έχει δει φύλλα άλλου παίκτη, θα απαιτήσει 

να παιχτεί η διανομή κανονικά. 

2. Όταν ο Διαιτητής διαπιστώνει ότι μία ή περισσότερες 

θέσεις μιας θήκης περιείχαν λανθασμένο αριθμό φύλλων 

και ένας παίκτης έχει δει ένα ή περισσότερα φύλλα 

άλλου παίκτη, ο Διαιτητής θα επιτρέψει να παιχτεί και να 

βαθμολογηθεί η διανομή. Αν στη συνέχεια θεωρήσει ότι 

η εξωγενής πληροφορία έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα 

της διανομής, ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία [βλέπε τον Νόμο 12Γ1(β)] και μπορεί να 

επιβάλει ποινή στον υπαίτιο. 

Β.  Ανακαλύφθηκε κατά τη Διάρκεια των Αγορών ή της 

Εκτέλεσης 

Όταν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι το χέρι ενός παίκτη 

περιείχε αρχικά περισσότερα από 13 φύλλα και το χέρι ενός 

άλλου παίκτη λιγότερα και ότι παίκτης με λανθασμένο αριθ-

μό φύλλων έχει κάνει δήλωση: 

1. Όταν ο διαιτητής κρίνει ότι η διανομή μπορεί να διορ-

θωθεί και να παιχτεί, τότε η διανομή μπορεί να παιχτεί, 

χωρίς καμία αλλαγή δήλωσης. Μετά το τέλος της εκτέλε-

σης ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία. 

2. Διαφορετικά, αν έχει γίνει κάποια δήλωση, από παίκτη 

που κρατά λανθασμένο αριθμό φύλλων, ο Διαιτητής θα 

                                                                 
2 Αυτός ο Νόμος εφαρμόζεται, όταν βρεθούν ένα ή περισσότερα χέρια, 

που περιέχουν περισσότερα από 13 φύλλα. Βλέπε Νόμο 14, για 
περιπτώσεις με ελαττωματική τράπουλα. 
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επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε τον Νόμο 

12Γ1(β)] και μπορεί να επιβάλει ποινή στον υπαίτιο. 

Γ.  Επιπλέον Φύλλο 

Αν βρεθεί κάποιο επιπλέον φύλλο, που δεν αποτελεί μέρος 

της διανομής, αφαιρείται. Οι αγορές και η εκτέλεση συνεχί-

ζονται χωρίς περαιτέρω επανόρθωση. Δεν μπορεί να επιδι-

καστεί επανορθωτική βαθμολογία, εκτός αν κάποιο τέτοιο 

φύλλο έχει βρεθεί παιγμένο σε κλειστή λεβέ. 

Δ.  Η Εκτέλεση Ολοκληρώθηκε 

Όταν γίνει η διαπίστωση, μετά το τέλος της εκτέλεσης, ότι το 

χέρι ενός παίκτη περιείχε αρχικά περισσότερα από 13 φύλλα 

και το χέρι κάποιου άλλου παίκτη λιγότερα, το αποτέλεσμα 

ακυρώνεται και επιδικάζεται επανορθωτική βαθμολογία 

(μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 86Β). Κάθε υπαίτιος υπό-

κειται σε διαδικαστική ποινή. 

ΝΟΜΟΣ 14 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΛΛΟΥ 

Α.  Ανακάλυψη Ελαττωματικού Χεριού πριν την Έναρξη 

της Εκτέλεσης 

Όταν ένα ή περισσότερα χέρια βρεθούν, πριν αποκαλυφθεί 

η αντάμ, να έχουν λιγότερα από 13 φύλλα και κανένα χέρι 

δεν έχει περισσότερα από 13, ο Διαιτητής ερευνά για όποιο 

φύλλο λείπει και: 

1. Αν το φύλλο βρεθεί, τοποθετείται στο χέρι από το οποίο 

λείπει. 

2. Αν το φύλλο δεν μπορεί να βρεθεί, ο Διαιτητής ανακα-

τασκευάζει τη διανομή, χρησιμοποιώντας μια νέα τρά-

πουλα. 

3. Οι αγορές και η εκτέλεση συνεχίζονται κανονικά, χωρίς 

να αλλάξει κάποια από τις δηλώσεις που έχουν γίνει, 

θεωρώντας ότι το χέρι που αποκαταστάθηκε περιείχε 

εξαρχής όλα τα φύλλα του. 
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Β.  Ανακάλυψη Ελαττωματικού Χεριού στη Συνέχεια 

Όταν ένα ή περισσότερα χέρια, οποιαδήποτε στιγμή μετά 

την αποκάλυψη της αντάμ (μέχρι τη λήξη της Περιόδου 

Διόρθωσης), βρεθούν να έχουν λιγότερα από 13 φύλλα και 

κανένα χέρι δεν έχει περισσότερα από 13, ο Διαιτητής 

ερευνά για όποιο φύλλο λείπει και: 

1. Αν το φύλλο βρεθεί ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα, εφαρ-

μόζεται ο Νόμος 67. 

2. Αν το φύλλο βρεθεί αλλού, τοποθετείται στο χέρι από το 

οποίο λείπει. Μπορούν να επιβληθούν επανορθωτικά 

μέτρα και/ή ποινές (βλέπε παρακάτω την παράγραφο 

Β4). 

3. Αν το φύλλο δεν μπορεί να βρεθεί, η διανομή ανακα-

τασκευάζεται, χρησιμοποιώντας μια άλλη τράπουλα. 

Μπορούν να επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα και/ή 

ποινές (βλέπε παρακάτω την παράγραφο Β4). 

4. Ένα φύλλο που επανατοποθετήθηκε στη θέση του σύμ-

φωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου Β αυτού του 

Νόμου, θεωρείται ότι ανήκε συνέχεια στο ελαττωματικό 

χέρι. Το φύλλο αυτό μπορεί να γίνει τιμωρημένο φύλλο 

και παράλειψη παιξίματός του μπορεί να αποτελεί 

ρενόνς. 

Γ.  Πληροφορία από την Αντικατάσταση Ενός Φύλλου 

Η γνώση της αντικατάστασης ενός φύλλου αποτελεί αθέμιτη 

πληροφορία, για τον συμπαίκτη του παίκτη που βρέθηκε να 

κρατά λανθασμένο αριθμό φύλλων. 

ΝΟΜΟΣ 15 – ΛΑΘΟΣ ΘΗΚΗ Ή ΧΕΡΙ 

Α.  Φύλλα από Λάθος Θήκη 

1. Μια δήλωση ακυρώνεται (μαζί με οποιαδήποτε επακό-

λουθη δήλωση), αν έχει γίνει από παίκτη, που κρατά 

φύλλα από λάθος θήκη. 
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2. (α) Αν ο συμπαίκτης του υπαίτιου είχε κάνει στη 

συνέχεια δήλωση, ο Διαιτητής θα επιδικάσει 

επανορθωτική βαθμολογία. 

 (β) Διαφορετικά, αφού δει το σωστό χέρι, ο υπαίτιος 

κάνει νέα δήλωση και οι αγορές συνεχίζονται 

κανονικά από εκείνο το σημείο. 

 (γ) Εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ για οποιαδήποτε ανά-

κληση ή ακύρωση δήλωσης. 

3. Αν ο υπαίτιος, στη συνέχεια, παίζοντας τη θήκη, από την 

οποία είχε πάρει κατά λάθος τα φύλλα, επαναλάβει τη 

δήλωσή του, ο Διαιτητής μπορεί να επιτρέψει να παιχτεί 

κανονικά η διανομή εκείνη, αλλά ο Διαιτητής θα επιδι-

κάσει επανορθωτική βαθμολογία, αν η δήλωση του υπαί-

τιου διαφέρει3 από την αρχική ακυρωθείσα δήλωση. 

4. Μπορεί να επιβληθεί διαδικαστική ποινή (Νόμος 90), 

πλέον της παραπάνω επανόρθωσης. 

Β.  Ανακάλυψη Λανθασμένης Διανομής κατά τη Διάρκεια 

των Αγορών ή της Εκτέλεσης4 

Αν, έπειτα από την έναρξη της περιόδου των αγορών, ο 

Διαιτητής ανακαλύψει ότι ένας αγωνιζόμενος παίζει μια 

διανομή, που δεν προοριζόταν για εκείνον στον τρέχοντα 

γύρο, τότε: 

1. Αν ένας ή περισσότεροι παίκτες στο τραπέζι έχουν παίξει 

προηγουμένως τη διανομή, είτε με σωστούς αντιπάλους 

είτε όχι, η διανομή ακυρώνεται και για τους δύο άξονες. 

2. Αν κανείς από τους τέσσερις παίκτες δεν έχει παίξει 

προηγουμένως τη διανομή, ο Διαιτητής θα απαιτήσει να 

ολοκληρωθούν οι αγορές και η εκτέλεση. Επιτρέπει να 

ισχύσει το αποτέλεσμα και μπορεί να απαιτήσει να 

                                                                 
3 Μια δήλωση που αντικαθίσταται διαφέρει, αν η σημασία της είναι 

αρκετά διαφορετική, ή αν είναι ψυχίκ. 

4 Αυτός ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε αγώνες ζευγών ή ατομικό - βλέπε 
Νόμο 86Β για αγώνες ομάδων. 
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παίξουν τα δύο ζεύγη τη σωστή διανομή μεταξύ τους 

αργότερα. 

3. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει τεχνητή επανορθωτική 

βαθμολογία [βλέπε Νόμο 12Γ2(α)], σε όποιον αγω-

νιζόμενο στερήθηκε την ευκαιρία να λάβει ένα έγκυρο 

αποτέλεσμα. 

ΝΟΜΟΣ 16 – ΘΕΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Α. Χρήση Πληροφοριών από τους Παίκτες 

1. Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες 

στις αγορές ή την εκτέλεση εφόσον: 

 (α) προέρχονται από τις νόμιμες δηλώσεις και τα 

παιξίματα στην τρέχουσα διανομή (συμπεριλαμ-

βανομένων παράνομων δηλώσεων και παιξιμά-

των που έγιναν αποδεκτά) και δεν επηρεάζονται 

από αθέμιτες πληροφορίες προερχόμενες από 

άλλη πηγή, ή 

 (β) πρόκειται για θεμιτές πληροφορίες από ενέργεια 

που έχει ανακληθεί (βλέπε παράγραφο Γ), ή 

 (γ) πρόκειται για πληροφορίες που ορίζονται σε 

οποιονδήποτε Νόμο ή κανονισμό ως θεμιτές ή, 

όταν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, προκύ-

πτουν από τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπο-

νται σε αυτούς τους νόμους και τους κανονισμούς 

(βλέπε όμως την παράγραφο B1 παρακάτω), ή 

 (δ) πρόκειται για πληροφορίες που κατείχε ο παίκτης, 

πριν σηκώσει τα φύλλα από τη θήκη (Νόμος 7B) 

και ο Κώδικας δεν εμποδίζει τη χρήση τους. 

2. Οι παίκτες μπορούν ακόμη να λάβουν υπόψη τους τη 

βαθμολογία που εκτιμούν ότι έχουν λάβει, τις ιδιαιτερό-

τητες των αντιπάλων τους και οποιαδήποτε τυχόν απαί-

τηση των κανονισμών του αγώνα. 
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Β. Εξωγενής Πληροφόρηση από τον Συμπαίκτη 

1. Όλες οι εξωγενείς πληροφορίες από τον συμπαίκτη, που 

θα μπορούσαν να προτείνουν μια δήλωση ή ένα παίξιμο 

είναι αθέμιτες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται σχόλια, 

ερωτήσεις, απαντήσεις σε ερωτήσεις, απροσδόκητες 

ειδοποιήσεις ή έλλειψη ειδοποίησης, ολοφάνερες καθυ-

στερήσεις, ασυνήθης ταχύτητα, ιδιαίτερη έμφαση, 

τόνος, χειρονομία, κίνηση ή επιτήδευση. 

 (α) Ένας παίκτης δεν μπορεί να επιλέξει μια δήλωση 

ή παίξιμο, που προτείνεται ευαπόδεικτα, σε 

σχέση με κάποιο άλλο, από την αθέμιτη 

πληροφόρηση, εφόσον η άλλη δήλωση ή το παίξι-

μο αποτελούν λογική εναλλακτική. 

 (β) Η λογική εναλλακτική είναι μια ενέργεια, την 

οποία ένα σημαντικό ποσοστό παικτών της 

κλάσης του παίκτη υπό εξέταση, χρησιμοποι-

ώντας τις μεθόδους του άξονα, θα σκεφτόταν 

σοβαρά και κάποιοι από αυτούς θα επέλεγαν. 

2. Όταν ένας παίκτης θεωρεί ότι ένας αντίπαλος μετέδωσε 

τέτοια πληροφορία και ότι είναι πιθανό να προκύψει 

ζημιά, μπορεί να αναγγείλει, εκτός αν αυτό απαγο-

ρεύεται από τη Ρυθμιστική Αρχή (η οποία μπορεί να 

απαιτεί να καλείται ο Διαιτητής), αμέσως ότι επιφυλάσ-

σεται να καλέσει τον Διαιτητή αργότερα (οι αντίπαλοι 

οφείλουν να καλέσουν τον Διαιτητή αμέσως, αν αμφι-

σβητούν το γεγονός ότι, ενδεχομένως, μεταδόθηκε αθέ-

μιτη πληροφορία). (στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται η 

άμεση κλήση του Διαιτητή) 

3. Όταν ένας παίκτης έχει ουσιαστικούς λόγους να πιστεύει 

ότι ένας αντίπαλος, που είχε λογική εναλλακτική, προέβη 

σε ενέργεια, που υποδείχτηκε από τέτοιου είδους πληρο-

φόρηση, οφείλει να καλέσει τον Διαιτητή μετά το τέλος 

της εκτέλεσης5. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική 

                                                                 
5 Δεν αποτελεί παράβαση η κλήση του Διαιτητή νωρίτερα ή αργότερα. 
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βαθμολογία (βλέπε Ν12Γ1), αν θεωρεί ότι κάποια παρά-

βαση του παρόντος Κώδικα έδωσε πλεονέκτημα στον 

παραβάτη. 

Γ. Πληροφόρηση από Δηλώσεις και Παιξίματα που 

Ανακλήθηκαν 

Όταν μια δήλωση ή ένα παίξιμο ανακλήθηκε σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του παρόντος Κώδικα: 

1. Για τον αναίτιο άξονα, όλες οι πληροφορίες που προκύ-

πτουν από ενέργεια που ανακλήθηκε είναι θεμιτές, 

ανεξάρτητα από το αν την ενέργεια έκανε ο ίδιος ή ο αντί-

παλος άξονας. 

2. Για τον υπαίτιο άξονα, οι πληροφορίες που προκύπτουν 

από δική του ανακληθείσα ενέργεια και από ανακλη-

θείσες ενέργειες του αναίτιου άξονα είναι αθέμιτες. Ένας 

παίκτης του υπαίτιου άξονα δεν μπορεί να επιλέξει μια 

δήλωση ή ένα παίξιμο, που προτείνεται ευαπόδεικτα 

από την αθέμιτη πληροφόρηση, σε σχέση με κάτι άλλο, 

αν η άλλη δήλωση ή το παίξιμο αποτελούν λογική 

εναλλακτική. 

3. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία 

(βλέπε Ν12Γ1), αν θεωρεί ότι η παράβαση της παρα-

γράφου Γ2 ζημίωσε τον αναίτιο άξονα. 

Δ. Εξωγενής Πληροφόρηση από Άλλες Πηγές 

1. Όταν ένας παίκτης δεχτεί κατά λάθος εξωγενή 

πληροφόρηση, σχετική με διανομή που παίζει ή που 

πρόκειται να παίξει, όπως κοιτώντας λάθος χέρι, ακού-

γοντας δηλώσεις, αποτελέσματα ή σχόλια, βλέποντας 

φύλλα σε κάποιο άλλο τραπέζι ή βλέποντας ένα φύλλο 

άλλου παίκτη στο τραπέζι του, πριν αρχίσουν οι αγορές 

(βλέπε ακόμη Ν13Α), τότε ο Διαιτητής πρέπει να 

ειδοποιηθεί αμέσως, κατά προτίμηση από τον αποδέκτη 

της πληροφορίας. 
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2. Αν ο Διαιτητής θεωρεί ότι η πληροφορία θα επηρεάσει 

πιθανότατα το κανονικό παίξιμο, μπορεί, πριν γίνει 

οποιαδήποτε δήλωση: 

 (α) να αλλάξει τις θέσεις των παικτών στο τραπέζι, αν 

το είδος του αγώνα και της βαθμολογίας το επι-

τρέπουν, ώστε ο παίκτης, που έχει λάβει πληρο-

φορία για ένα χέρι, να κρατήσει το χέρι αυτό 

 (β) αν η μορφή του αγώνα το επιτρέπει, να ζητήσει να 

ξαναμοιραστεί η διανομή, για τους συγκεκρι-

μένους αγωνιζόμενους 

 (γ) να επιτρέψει να ολοκληρωθεί το παίξιμο της 

διανομής, παραμένοντας έτοιμος να επιδικάσει 

επανορθωτική βαθμολογία, εφόσον κρίνει ότι η 

εξωγενής πληροφορία επηρέασε το αποτέλεσμα 

 (δ) να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία (για 

αγώνες ομάδων βλέπε Νόμο 86Β). 

3. Εφόσον ληφθεί μια τέτοια εξωγενής πληροφορία, αφού 

γίνει η πρώτη δήλωση στην περίοδο των αγορών και πριν 

ολοκληρωθεί το παίξιμο της διανομής, ο Διαιτητής 

πράττει όπως ορίζεται στην παράγραφο 2(γ) ή 2(δ) 

παραπάνω. 

ΝΟΜΟΣ 17 – Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Α. Έναρξη Περιόδου Αγορών 

Η περίοδος των αγορών αρχίζει για έναν άξονα, όταν οποιοσ-

δήποτε από τους συμπαίκτες πάρει τα φύλλα του από τη 

θήκη. 

B. Η Πρώτη δήλωση 

Η πρώτη δήλωση γίνεται από τον παίκτη που ορίζει η θήκη 

ως αυτόν που μοιράζει. 
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Γ. Επόμενες δηλώσεις 

Η δεύτερη δήλωση γίνεται από τον παίκτη στα αριστερά του 

παίκτη που μοίρασε και, από εκεί και έπειτα, κάθε παίκτης 

κάνει μια δήλωση στη σειρά του, δεξιόστροφα. 

Δ. Τέλος Περιόδου Αγορών 

1. Η περίοδος των αγορών τελειώνει, όταν, έπειτα από το 

τέλος των αγορών, όπως περιγράφεται στον Νόμο 22Α, 

οποιοσδήποτε αμυνόμενος αποκαλύπτει την αντάμ. (Αν 

πρόκειται για αντάμ εκτός σειράς, βλέπε Νόμο 54.) Το 

διάστημα μεταξύ του τέλους των αγορών και του τέλους 

της περιόδου των αγορών ορίζεται ως Περίοδος Διευκρι-

νίσεων. 

2. Αν κανένας παίκτης δεν αγοράσει (βλέπε Νόμο 22Β), η 

περίοδος των αγορών τελειώνει, όταν και τα τέσσερα 

χέρια επιστραφούν στη θήκη. 

3. Όταν, έπειτα από μια δήλωση, ακολουθήσουν τρία πάσο, 

οι αγορές δεν τελειώνουν, αν οποιοδήποτε από τα τρία 

πάσο ήταν εκτός σειράς, στερώντας σε έναν παίκτη το 

δικαίωμά του να κάνει δήλωση. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, 

η αγορά επανέρχεται στον παίκτη που έχασε τη σειρά 

του, ακυρώνονται όλα τα πάσο που ακολούθησαν και οι 

αγορές συνεχίζονται κανονικά. Εφαρμόζεται ο Νόμος 

16Γ, για τις δηλώσεις που ακυρώθηκαν, με παραβάτη 

όποιον παίκτη πέρασε πάσο εκτός σειράς. 

ΝΟΜΟΣ 18 – ΑΓΟΡΕΣ 

Α. Κανονική Μορφή 

Μια αγορά ορίζει έναν αριθμό πρόσθετων λεβέ (πέραν των 

έξι λεβέ), από ένα ως επτά, και ένα είδος συμβολαίου (τα 

πάσο, κοντρ και σιρκόντρ είναι δηλώσεις αλλά όχι αγορές). 

Β. Υπερκάλυψη Αγοράς 

Μια αγορά υπερκαλύπτει μια προηγούμενη αγορά, αν 

ορίζει, είτε τον ίδιο αριθμό πρόσθετων λεβέ σε ένα ανώτερο 
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ιεραρχικά είδος, είτε έναν μεγαλύτερο αριθμό πρόσθετων 

λεβέ σε οποιοδήποτε είδος. 

Γ. Επαρκής Αγορά 

Κάθε αγορά, που υπερκαλύπτει την τελευταία αγορά που 

προηγήθηκε, είναι μια επαρκής αγορά. 

Δ. Ανεπαρκής Αγορά 

Μια αγορά, που δεν υπερκαλύπτει την τελευταία αγορά που 

προηγήθηκε, είναι μια ανεπαρκής αγορά. Η ανεπαρκής αγο-

ρά αποτελεί παράβαση (βλέπε Ν27 για επανόρθωση). 

Ε. Ιεραρχία των Ειδών 

Η ιεραρχία των ειδών, σε φθίνουσα σειρά, είναι: χωρίς ατού, 

πίκες, κούπες, καρά, σπαθιά. 

ΣΤ. Διαφορετικές Μέθοδοι 

Οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να εγκρίνουν διαφορετικές 

μεθόδους πραγματοποίησης δηλώσεων. (στην Ελλάδα επι-

τρέπεται η χρήση κουτιών αγορών, όπως επίσης και η χρήση 

πληκτρολογίου ή οθόνης αφής, όταν πρόκειται για μπριτζ 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής 

συσκευής - όλες οι άλλες μέθοδοι αγορών απαιτούν εκ 

προοιμίου σαφή άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΟΜ) 

ΝΟΜΟΣ 19 – ΚΟΝΤΡ ΚΑΙ ΣΙΡΚΟΝΤΡ 

Α. Κοντρ 

1. Ένας παίκτης μπορεί να κοντράρει μόνο την τελευταία 

αγορά που προηγήθηκε. Η αγορά αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από αντίπαλο - άλλες δηλώσεις, εκτός από πάσο, 

δεν επιτρέπεται να έχουν μεσολαβήσει. 

2. Όταν κοντράρει, ένας παίκτης δεν πρέπει να αναφέρει 

τον αριθμό των πρόσθετων λεβέ ή το είδος. Το μόνο 

σωστό είναι να λέει μόνο τη λέξη «Κοντρ». 
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3. Όταν ένας παίκτης, την ώρα που κοντράρει, αναφέρει 

λανθασμένα την αγορά ή τον αριθμό των πρόσθετων 

λεβέ ή το είδος, θεωρείται ότι έχει κοντράρει την αγορά 

ως έγινε (μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16 περί 

Αθέμιτης Πληροφόρησης). 

Β. Σιρκόντρ 

1. Ένας παίκτης μπορεί να σιρκοντράρει μόνο το τελευταίο 

κοντρ που προηγήθηκε. Το κοντρ αυτό πρέπει να έχει 

γίνει από αντίπαλο - άλλες δηλώσεις, εκτός από πάσο, 

δεν επιτρέπεται να έχουν μεσολαβήσει. 

2. Όταν σιρκοντράρει, ένας παίκτης δεν πρέπει να αναφέρει 

τον αριθμό των πρόσθετων λεβέ ή το είδος. Το μόνο 

σωστό είναι να λέει μόνο τη λέξη «Σιρκόντρ». 

3. Αν ένας παίκτης, όταν σιρκοντράρει, αναφέρει λανθα-

σμένα την αγορά ή τον αριθμό των πρόσθετων λεβέ ή το 

είδος, θεωρείται ότι έχει σιρκοντράρει την αγορά ως 

έγινε (μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16 περί Αθέμιτης 

Πληροφόρησης). 

Γ. Υπερκάλυψη Κοντρ ή Σιρκόντρ 

Οποιοδήποτε κοντρ ή σιρκόντρ υπερκαλύπτεται από οποια-

δήποτε επόμενη νόμιμη αγορά. 

Δ. Βαθμολογία Συμβολαίου Κοντρέ ή Σιρκοντρέ 

Αν, έπειτα από κοντρ ή σιρκόντρ, σε μια αγορά δεν 

ακολουθήσει μια νόμιμη αγορά, οι βαθμολογίες αυξάνονται 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 77. 

ΝΟΜΟΣ 20 – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α. Δήλωση που δεν Έγινε Σαφώς Κατανοητή 

Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει αμέσως διευκρινίσεις, αν 

έχει αμφιβολία σχετικά με δήλωση που έγινε. 
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Β. Ανασκόπηση Αγορών κατά την Περίοδο Αγορών 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των αγορών, ένας παίκτης 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη όλων των προηγού-

μενων δηλώσεων, όταν είναι η σειρά του να κάνει δήλωση, 

εκτός αν απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει. Όταν 

ζητηθεί επανάληψη, στην απάντηση πρέπει να συμπεριλαμ-

βάνονται και οι προειδοποιήσεις. Ένας παίκτης δεν μπορεί 

να ζητήσει μερική ανασκόπηση των προηγούμενων δηλώ-

σεων και δεν μπορεί να διακόψει την ανασκόπηση, προτού 

ολοκληρωθεί. 

Γ. Ανασκόπηση Έπειτα από το Τελικό Πάσο 

1. Έπειτα από το τελικό πάσο, οποιοσδήποτε αμυνόμενος 

έχει δικαίωμα να ρωτήσει αν έχει ο ίδιος την αντάμ 

(βλέπε Νόμους 47Ε και 41). 

2. Ο εκτελεστής6 ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί, την 

πρώτη φορά που είναι η σειρά του να παίξει, να ζητήσει 

επανάληψη όλων των προηγούμενων δηλώσεων. (βλέπε 

Νόμους 41Β και 41Γ). Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

B, ένας παίκτης δεν μπορεί να ζητήσει μερική επανάληψη 

των προηγούμενων δηλώσεων ή να διακόψει την ανα-

σκόπηση, πριν ολοκληρωθεί. 

Δ. Ποιος Μπορεί να Κάνει Ανασκόπηση των Αγορών 

Αίτημα παίκτη για επανάληψη των δηλώσεων θα ικανο-

ποιείται μόνο από αντίπαλο. 

Ε. Διόρθωση Λάθους στην Επανάληψη 

Όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένων του μορ ή παίκτη, 

που απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει, είναι υπεύθυνοι 

για την άμεση διόρθωση λαθών κατά την ανασκόπηση 

(βλέπε Νόμο 12Γ1, όταν προκαλείται ζημιά, από εσφαλμένη 

ανασκόπηση που δεν διορθώθηκε). 

                                                                 
6 Η πρώτη φορά που είναι η σειρά του εκτελεστή να παίξει είναι όταν 

παίζει από τον μορ, εκτός αν έχει κάνει δεκτή αντάμ εκτός σειράς. 
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ΣΤ. Επεξήγηση Δηλώσεων 

1. Κατά τη διάρκεια των αγορών και πριν από το τελικό 

πάσο, οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να ζητήσει7, όταν 

είναι η σειρά του να κάνει δήλωση, επεξήγηση των 

αγορών των αντιπάλων. Έχει το δικαίωμα να ενημε-

ρώνεται για δηλώσεις που έγιναν, για σχετικές εναλλα-

κτικές δηλώσεις, που ήταν διαθέσιμες, αλλά δεν έγιναν, 

και σχετικά με τα συμπεράσματα, από την επιλογή μιας 

ενέργειας, όταν πρόκειται για ζητήματα συνεννόησης 

των συμπαικτών. Εκτός αν ο Διαιτητής δώσει άλλη 

οδηγία, οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται από τον 

συμπαίκτη του παίκτη που έκανε την εν λόγω δήλωση. Ο 

συμπαίκτης του παίκτη που υπέβαλε την ερώτηση δεν 

μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση, μέχρι να 

έρθει η σειρά του να κάνει δήλωση ή να παίξει. Μπορεί 

να εφαρμοστεί ο Νόμος 16 και η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί 

να θεσπίσει κανονισμούς, για γραπτές επεξηγήσεις. 

(στην Ελλάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ μπορεί, 

όποτε το κρίνει απαραίτητο, να θεσπίζει γραπτές 

εξηγήσεις, με ή χωρίς χωρίσματα) 

2. Μετά το τελικό πάσο και κατά την περίοδο της εκτέλεσης, 

οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να ζητήσει, όταν είναι 

η σειρά του να παίξει, μια επεξήγηση για κάποια ενέρ-

γεια των αντιπάλων. Ο εκτελεστής, όταν είναι η σειρά του 

να παίξει, από το χέρι του ή από τον μορ, μπορεί να 

ζητήσει επεξήγηση, για δήλωση κάποιου αμυνόμενου ή 

για τη συνεννόηση του ζεύγους, όσον αφορά στο παίξιμο 

των φύλλων. Οι εξηγήσεις θα πρέπει να δίνονται με βάση 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 και από τον συμπαί-

κτη του παίκτη, του οποίου η ενέργεια επεξηγείται. 

3. Σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, ένας 

παίκτης μπορεί να υποβάλει ερώτηση σχετικά με μια 

μεμονωμένη δήλωση, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ο 

Νόμος 16B1. 

                                                                 
7 Εκτός αν ο παίκτης απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει. 
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4. (α) Αν ένας παίκτης αντιληφθεί, κατά τη διάρκεια των 

αγορών, ότι η εξήγησή του ήταν λανθασμένη ή 

ατελής, πρέπει να καλέσει τον Διαιτητή, πριν τη 

λήξη της περιόδου διευκρινίσεων, για να διορ-

θώσει τη λανθασμένη πληροφορία. Μπορεί να 

επιλέξει να καλέσει τον Διαιτητή νωρίτερα, αλλά 

δεν οφείλει να το κάνει. (Για διόρθωση κατά την 

περίοδο της εκτέλεσης, βλέπε Νόμο 75Β2.) 

 (β) Ο Διαιτητής, όταν καλείται, εφαρμόζει τον Νόμο 

21Β ή τον Νόμο 40Β3. 

5. (α) Ο παίκτης, ο συμπαίκτης του οποίου έδωσε λαν-

θασμένη εξήγηση, δεν μπορεί να διορθώσει το 

λάθος κατά τη διάρκεια των αγορών, ούτε να 

δείξει με οποιονδήποτε τρόπο ότι έγινε κάποιο 

λάθος. Στη «λανθασμένη εξήγηση» συμπεριλαμ-

βάνονται η απουσία προειδοποίησης ή ανακοί-

νωσης, όπως απαιτούν οι κανονισμοί, ή μια προει-

δοποίηση (ή μια ανακοίνωση), που δεν απαιτείται 

από τους κανονισμούς. 

 (β) Ο παίκτης πρέπει να καλέσει τον Διαιτητή και να 

ενημερώσει τους αντιπάλους ότι, κατά τη γνώμη 

του, η εξήγηση του συμπαίκτη του ήταν λανθα-

σμένη (βλέπε Νόμο 75Β), αλλά μόνο στην πρώτη 

νόμιμη ευκαιρία, η οποία είναι 

(i) για έναν αμυνόμενο, στο τέλος της εκτέ-

λεσης. 

(ii) για τον εκτελεστή ή τον μορ, μετά το τελικό 

πάσο των αγορών. 

6. Αν ο Διαιτητής κρίνει ότι ένας παίκτης βάσισε κάποια 

ενέργειά του σε λανθασμένη πληροφορία, που του 

δόθηκε από αντίπαλο, βλέπε αντίστοιχα τον Νόμο 21 ή 

τον Νόμο 47E. 
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Ζ. Εσφαλμένη Διαδικασία 

1. Ένας παίκτης δεν μπορεί να υποβάλλει κάποια ερώτηση, 

αν μοναδικός του στόχος είναι το όφελος του συμπαίκτη. 

2. Ένας παίκτης δεν μπορεί να υποβάλλει κάποια ερώτηση, 

αν μοναδικός του στόχος είναι η απόσπαση εσφαλμένης 

απάντησης από έναν αντίπαλο. 

3. Εκτός και αν το επιτρέπει η Ρυθμιστική Αρχή, ένας 

παίκτης δεν μπορεί να συμβουλεύεται την κάρτα του 

συστήματός του και τις σημειώσεις του κατά τη διάρκεια 

της περιόδου των αγορών και της εκτέλεσης. [αλλά βλέπε 

όμως Νόμο 40B2(β)]. (στην Ελλάδα, εκτός από ειδικές 

περιπτώσεις, όπως μαθήματα μπριτζ ή υποχρεωτική 

χρήση ενιαίας κάρτας συμβάσεων, ένας παίκτης δεν 

μπορεί να συμβουλεύεται την κάρτα συστήματός του και 

τις σημειώσεις του, αλλά βλέπε Νόμο 40Β2β) 

ΝΟΜΟΣ 21 – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Α. Δήλωση ή Παίξιμο Βασισμένα σε Παρανόηση του Ίδιου 

του Παίκτη 

Δεν οφείλεται επανόρθωση ή αποκατάσταση σε κάποιον 

παίκτη, που ενεργεί με βάση δική του παρανόηση. 

Β. Δήλωση Βασισμένη σε Λανθασμένη Πληροφόρηση 

από Αντίπαλο 

1. (α) Μέχρι το τέλος της περιόδου των αγορών (βλέπε 

Νόμο 17Δ) και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει 

δήλωση από τον συμπαίκτη του, ένας παίκτης 

μπορεί να αλλάξει μια δήλωσή του, χωρίς άλλη 

επανόρθωση για τον άξονά του, αν ο Διαιτητής 

κρίνει ότι η απόφασή του να κάνει τη συγκεκρι-

μένη δήλωση θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί 

από μια λανθασμένη πληροφόρηση, που δόθηκε 

στον παίκτη από αντίπαλο. Η έλλειψη άμεσης 
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προειδοποίησης, όταν απαιτείται τέτοια προειδο-

ποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή, θεωρείται λαν-

θασμένη πληροφόρηση. 

 (β) Ο Διαιτητής, ελλείψει αποδείξεως του εναντίου, 

θα θεωρεί ως δεδομένο ότι δόθηκε λανθασμένη 

εξήγηση και όχι ότι έγινε λανθασμένη δήλωση. 

2. Όταν ένας παίκτης επιλέξει να αλλάξει μια δήλωση, λόγω 

λανθασμένης πληροφόρησης (όπως αναφέρεται προη-

γουμένως στην παράγραφο 1), ο ΑΣΑ του μπορεί να 

αλλάξει οποιαδήποτε δήλωση πιθανόν να έκανε στο 

μεταξύ, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ. 

3. Όταν είναι πλέον αργά να αλλάξει κάποια δήλωση και ο 

Διαιτητής κρίνει ότι ο υπαίτιος άξονας απέκτησε πλεο-

νέκτημα από την παράβαση, επιδικάζει επανορθωτική 

βαθμολογία. 

ΝΟΜΟΣ 22 – ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Οι αγορές τελειώνουν όταν: 

Α. αφού ένας ή περισσότεροι παίκτες έχουν αγοράσει, 

υπάρχουν τρία συνεχόμενα πάσο εντός σειράς, έπειτα 

από την τελευταία αγορά. Η τελευταία αγορά αποτελεί 

το συμβόλαιο (βλέπε όμως τον Νόμο 19Δ). 

Β. και οι τέσσερις παίκτες πασάρουν (βλέπε όμως τον Νόμο 

25). Τα χέρια επιστρέφονται στη θήκη, χωρίς να παι-

χτούν. Δεν θα υπάρξει νέο μοίρασμα. 

ΝΟΜΟΣ 23 – ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Α. Ορισμός 

Μια δήλωση, που αντικαθιστά μια ανακληθείσα δήλωση, 

είναι συγκρίσιμη δήλωση αν: 

1. έχει την ίδια ή παρεμφερή έννοια με αυτήν που από-

δίδεται στην ανακληθείσα δήλωση, ή 
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2. ορίζει ένα υποσύνολο των πιθανών εννοιών, που αποδί-

δονται στην ανακληθείσα δήλωση, ή 

3. έχει ίδιο στόχο (π.χ. ερωτηματική αγορά ή ρελέ) με αυτόν 

που αποδίδεται στην ανακληθείσα δήλωση. 

Β. Καμία Επανόρθωση 

Όταν μια δήλωση ακυρώνεται (με βάση τον Νόμο 29Β) και ο 

παραβάτης επιλέγει στη σειρά του να αντικαταστήσει την 

ανωμαλία με μια συγκρίσιμη δήλωση, τότε οι αγορές και το 

παιχνίδι συνεχίζονται, χωρίς άλλη επανόρθωση. Δεν εφαρ-

μόζεται ο Νόμος 16Γ2, αλλά βλέπε παράγραφο Γ παρακάτω. 

Γ. Ο Αναίτιος Άξονας Ζημιώνεται 

Αν, έπειτα από την αντικατάσταση μιας συγκρίσιμης 

δήλωσης [βλέπε τους Νόμους 27Β1(β), 30Β1(β)(i), 31Α2(α) 

και 32Α2(α)], ο Διαιτητής κρίνει στο τέλος της εκτέλεσης, ότι, 

χωρίς τη βοήθεια που προσφέρθηκε μέσω της παράβασης, 

το αποτέλεσμα της διανομής θα μπορούσε να ήταν διαφο-

ρετικό και, κατά συνέπεια, ο αναίτιος άξονας ζημιώθηκε, θα 

επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε τον Νόμο 

12Γ1(β)]. 

ΝΟΜΟΣ 24 – ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Ή 

ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ 

Όταν ο Διαιτητής διαπιστώνει ότι, κατά τη διάρκεια των 

αγορών, εξαιτίας σφάλματος του ίδιου του παίκτη, ένα ή 

περισσότερα φύλλα από το χέρι του παίκτη αυτού βρίσκο-

νταν σε θέση, ώστε να μπορούσε να δει την εμπρός όψη ο 

συμπαίκτης του, ο Διαιτητής θα απαιτήσει κάθε τέτοιο 

φύλλο να τοποθετηθεί ανοικτό επάνω στο τραπέζι, μέχρι την 

ολοκλήρωση των αγορών. Οι πληροφορίες που προκύπτουν 

από φύλλα που εκτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο είναι θεμιτές 

για τον αναίτιο άξονα, αλλά αθέμιτες για τον υπαίτιο άξονα 

(βλέπε τον Νόμο 16Γ). 
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Α. Μικρό Φύλλο που δεν Βγήκε Πρόωρα Κάποιος Παίκτης 

Αν πρόκειται για μεμονωμένο φύλλο και όχι ονέρ, που δε 

βγήκε πρόωρα κάποιος παίκτης, δεν υπάρχει άλλη επανόρ-

θωση (αλλά βλέπε παράγραφο Ε παρακάτω). 

Β. Μεμονωμένο Ονέρ ή Φύλλο που Βγήκε Πρόωρα 

Κάποιος Παίκτης 

Αν πρόκειται για μεμονωμένο φύλλο ονέρ ή για οποιο-

δήποτε φύλλο που βγήκε πρόωρα κάποιος παίκτης, ο 

συμπαίκτης του υπαίτιου πρέπει να πασάρει, την επόμενη 

φορά που θα είναι η σειρά του να κάνει δήλωση (βλέπε τον 

Νόμο 72Γ, για την περίπτωση που το πάσο ζημιώνει τον 

αναίτιο άξονα). 

Γ. Έκθεση Δύο ή Περισσοτέρων Φύλλων 

Αν αποκαλυφθούν δύο ή περισσότερα φύλλα, ο συμπαίκτης 

του υπαιτίου πρέπει να περάσει πάσο την επόμενη φορά 

που θα είναι η σειρά του να κάνει δήλωση (βλέπε τον Νόμο 

72Γ, για την περίπτωση που το πάσο ζημιώνει τον αναίτιο 

άξονα). 

Δ. Ο Άξονας του Εκτελεστή 

Αν ο υπαίτιος γίνει εκτελεστής ή μορ, μαζεύει τα φύλλα και 

τα επιστρέφει στο χέρι του. 

Ε. Αμυνόμενοι 

Αν, μετά την ολοκλήρωση των αγορών, ο υπαίτιος πρόκειται 

να γίνει αμυνόμενος, κάθε τέτοιο φύλλο γίνεται τιμωρημένο 

φύλλο (βλέπε τους Νόμους 50 και 51). 

ΝΟΜΟΣ 25 – ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

A. Ακούσια Δήλωση 

1. Αν ένας παίκτης ανακαλύψει ότι δεν έχει κάνει τη 

δήλωση που σκόπευε να κάνει, μπορεί, μέχρι να κάνει 

δήλωση ο συμπαίκτης του, να αντικαταστήσει την 
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ακούσια δήλωση με τη δήλωση που σκόπευε να κάνει. Η 

δεύτερη (εκούσια) δήλωση ισχύει και υπόκειται στον 

κατάλληλο Νόμο, αλλά δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί 

εξόδου του Νόμου 26. 

2. Αν η αρχική πρόθεση του παίκτη ήταν να κάνει τη 

δήλωση που επέλεξε ή είπε, η δήλωση αυτή ισχύει. Μια 

αλλαγή δήλωσης μπορεί να επιτραπεί, λόγω μηχανικού 

σφάλματος ή ολίσθησης της γλώσσας, αλλά όχι λόγω 

απώλειας συγκέντρωσης, σε ό,τι αφορά στην πρόθεση 

της ενέργειας. 

3. Ένας παίκτης επιτρέπεται να αντικαταστήσει την ακούσια 

δήλωση, αν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 

παράγραφο Α1 παραπάνω ισχύουν, ανεξάρτητα από το 

πώς μπορεί να έχει αντιληφθεί το σφάλμα του. 

4. Δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση της δήλωσης, όταν ο 

συμπαίκτης του κάνει μια επόμενη δήλωση. 

5. Αν οι αγορές τελειώσουν, πριν φτάσει η σειρά του 

συμπαίκτη, δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση, μετά το 

τέλος της περιόδου των αγορών (βλέπε Νόμο 17Δ). 

6. Αν επιτραπεί η αντικατάσταση, ο ΑΣΑ μπορεί να ανακα-

λέσει οποιαδήποτε δήλωση έκανε, μετά την πρώτη 

δήλωση του παίκτη. Οι πληροφορίες από την ανακλη-

θείσα δήλωση είναι θεμιτές για τον άξονά του και 

αθέμιτες για τους αντιπάλους. 

B. Εκούσια Δήλωση 

1. Μια δήλωση που αντικαταστάθηκε, ενώ δεν επιτρέπεται, 

σύμφωνα με την ενότητα Α, μπορεί να γίνει δεκτή από 

τον ΑΣΑ του υπαίτιου (γίνεται δεκτή, αν ο ΑΣΑ κάνει 

σκόπιμα μια δήλωση μετά από αυτήν.) Η πρώτη δήλωση 

ανακαλείται, η δεύτερη δήλωση ισχύει και οι αγορές 

συνεχίζονται (μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 26). 

2. Εκτός από τα προαναφερθέντα στην παράγραφο Β1, η 

αντικατάσταση, η οποία δεν επιτρέπεται σύμφωνα με 

την ενότητα Α, ακυρώνεται. Ισχύει η αρχική δήλωση και 
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οι αγορές συνεχίζονται (μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 

26). 

3. Ο Νόμος 16Γ εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δήλωση 

ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε. 

ΝΟΜΟΣ 26 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΟΥ 

Α. Κανένας Περιορισμός Εξόδου 

Όταν μια δήλωση ενός υπαίτιου έχει ανακληθεί και έχει 

αντικατασταθεί από μια συγκρίσιμη δήλωση (βλέπε Νόμο 

23Α), τότε, αν αυτός γίνει αμυνόμενος, δεν υπάρχουν 

περιορισμοί εξόδου για τον άξονά του. Ο Νόμος 16Γ δεν 

εφαρμόζεται, αλλά βλέπε Νόμο 23Γ. 

Β. Περιορισμοί Εξόδου 

Όταν μια δήλωση ενός υπαίτιου έχει ανακληθεί και δεν έχει 

αντικατασταθεί από μια συγκρίσιμη δήλωση, τότε, αν αυτός 

γίνει αμυνόμενος, ο εκτελεστής μπορεί, την πρώτη φορά που 

είναι η σειρά του συμπαίκτη του υπαίτιου να κάνει έξοδο 

(που μπορεί να είναι η αντάμ), να απαγορεύσει να κάνει 

έξοδο ο συμπαίκτης του υπαίτιου σε οποιοδήποτε (ένα) 

χρώμα, που δεν ορίστηκε στις νόμιμες αγορές από τον 

υπαίτιο. Αυτή η απαγόρευση ισχύει όσο είναι η σειρά του 

συμπαίκτη του υπαίτιου να κάνει έξοδο. 

ΝΟΜΟΣ 27 – ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΓΟΡΑ 

A. Αποδοχή Ανεπαρκούς Αγοράς 

1. Οποιαδήποτε ανεπαρκής αγορά μπορεί να γίνει δεκτή 

(να θεωρηθεί νόμιμη), αν το επιλέξει ο ΑΣΑ του υπαίτιου. 

Γίνεται δεκτή, αν ο παίκτης αυτός κάνει δήλωση. 

2. Αν ένας παίκτης κάνει ανεπαρκή αγορά εκτός σειράς, 

εφαρμόζεται ο Νόμος 31. 
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Β. Ανεπαρκής Αγορά Όχι Δεκτή 

Αν μια ανεπαρκής αγορά εντός σειράς δεν γίνει δεκτή (βλέπε 

ενότητα Α), πρέπει να διορθωθεί με αντικατάσταση από μια 

νόμιμη δήλωση (βλέπε όμως την παράγραφο 3 που ακολου-

θεί). Τότε: 

1. (α) αν η ανεπαρκής αγορά διορθωθεί με την 

κατώτερη επαρκή αγορά, που ορίζει το ίδιο 

είδος(η) με αυτά που ορίζονται από την ανακλη-

θείσα δήλωση, οι αγορές συνεχίζονται χωρίς 

περαιτέρω επανόρθωση. Δεν εφαρμόζονται οι 

Νόμοι 26Β και 16Γ, βλέπε όμως την παράγραφο Δ 

παρακάτω. 

 (β) εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α), 

αν η ανεπαρκής αγορά διορθωθεί με μια συγκρί-

σιμη δήλωση (βλέπε Νόμο 23Α), οι αγορές συνεχί-

ζονται, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση. Δεν εφαρ-

μόζεται ο Νόμος 16Γ, βλέπε όμως την παράγραφο 

Δ παρακάτω. 

2. εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο B1 

παραπάνω, αν η ανεπαρκής αγορά διορθωθεί με μια 

επαρκή αγορά ή με πάσο, ο συμπαίκτης του υπαίτιου 

πρέπει να πασάρει οποτεδήποτε είναι η σειρά του να 

κάνει δήλωση. Μπορεί να εφαρμοστούν οι περιορισμοί 

εξόδου του Νόμου 26Β και βλέπε επίσης τον Νόμο 72Γ. 

3. εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο B1(β) 

παραπάνω, αν ο υπαίτιος αποπειραθεί να αντικατα-

στήσει την ανεπαρκή αγορά του με κοντρ ή σιρκόντρ, η 

δήλωση, που αποπειράθηκε να κάνει, ακυρώνεται. Ο 

υπαίτιος πρέπει να την αντικαταστήσει, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα, και ο συμπαίκτης του στη συνέχεια 

πρέπει να πασάρει, οποτεδήποτε είναι η σειρά του να 

κάνει δήλωση. Μπορεί να εφαρμοστούν οι περιορισμοί 

εξόδου του Νόμου 26Β και βλέπε επίσης τον Νόμο 72Γ. 

4. Αν ο υπαίτιος αποπειραθεί να αντικαταστήσει μια 

ανεπαρκή αγορά με μια άλλη ανεπαρκή αγορά, ο 
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Διαιτητής πράττει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3, αν ο ΑΣΑ του υπαίτιου δεν κάνει δεκτή τη 

νέα ανεπαρκή αγορά, όπως επιτρέπει η παράγραφος Α1. 

Γ. Πρόωρη Αντικατάσταση 

Αν ο υπαίτιος αντικαταστήσει την ανεπαρκή αγορά του, πριν 

ορίσει κάποια επανόρθωση ο Διαιτητής, η αντικατάσταση, 

αν είναι νόμιμη, ισχύει, εκτός αν γίνει δεκτή η ανεπαρκής 

αγορά, σύμφωνα με τα όσα επιτρέπει η παράγραφος Α1 

(αλλά βλέπε παράγραφο Β3 παραπάνω). Ο Διαιτητής εφαρ-

μόζει τη σχετική προηγούμενη ενότητα στην αντικατάσταση. 

Δ. Ζημιά στον Αναίτιο Άξονα 

Αν, μετά την εφαρμογή της παραγράφου B1, ο Διαιτητής 

κρίνει στο τέλος της εκτέλεσης, ότι το αποτέλεσμα της 

διανομής θα μπορούσε κάλλιστα να είναι διαφορετικό, αν 

δεν υπήρχε βοήθεια μέσω της παράβασης, και, κατά συνέ-

πεια, ο αναίτιος άξονας υπέστη ζημιά (βλέπε Νόμο 12B1), θα 

επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία. Σύμφωνα με την 

κρίση του, θα πρέπει να επιδιώξει να ανακτήσει, με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση, το πιθανό αποτέλεσμα της 

διανομής, αν δεν είχε συμβεί η ανεπαρκής αγορά. 

ΝΟΜΟΣ 28 – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 

ΕΝΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Α. Ο ΑΣΔ Υποχρεούται να Πασάρει 

Μια δήλωση θεωρείται εντός σειράς, όταν γίνεται από 

παίκτη στη σειρά του ΑΣΔ του, αν ο αντίπαλος αυτός 

απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει. 

B. Δήλωση από τον Σωστό Παίκτη, που Ακυρώνει Δήλωση 

Εκτός Σειράς 

Μια δήλωση θεωρείται εντός σειράς, όταν γίνεται από έναν 

παίκτη, του οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση, πριν 

επιβληθεί οποιαδήποτε επανόρθωση, για μια δήλωση εκτός 

σειράς από έναν αντίπαλο. Αν ο παίκτης κάνει μια τέτοια 

δήλωση, χάνει το δικαίωμα επανόρθωσης, για τη δήλωση 
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εκτός σειράς. Οι αγορές συνεχίζονται, σαν να μην έκανε 

δήλωση ο αντίπαλος σε αυτόν τον γύρο. Δεν εφαρμόζεται ο 

Νόμος 26, αλλά βλέπε τον Νόμο 16Γ2. 

ΝΟΜΟΣ 29 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Α. Απώλεια Δικαιώματος Επανόρθωσης 

Έπειτα από δήλωση εκτός σειράς, ο ΑΣΑ του υπαίτιου μπορεί 

να επιλέξει να κάνει δήλωση, χάνοντας έτσι το δικαίωμα σε 

οποιαδήποτε επανόρθωση. 

Β. Ακύρωση Δήλωσης Εκτός Σειράς 

Εκτός αν εφαρμόζεται η παράγραφος Α, μια δήλωση εκτός 

σειράς ακυρώνεται και η αγορά επιστρέφει στον παίκτη, του 

οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση. Ο υπαίτιος άξονας 

υπόκειται στις διατάξεις των Νόμων 30, 31 ή 32. 

Γ. Συμβατική Δήλωση Εκτός Σειράς 

Αν η δήλωση εκτός σειράς είναι συμβατική, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα των Νόμων 30, 31 και 32 για το είδος(η) που 

καθορίστηκε(αν), αντί για το είδος που ονομάστηκε. 

ΝΟΜΟΣ 30 – ΠΑΣΟ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Όταν ένας παίκτης πασάρει εκτός σειράς και η δήλωσή του 

ακυρωθεί, επειδή δεν έγινε χρήση της επιλογής που δίνει ο 

Νόμος 29Α, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις (αν το πάσο 

είναι συμβατικό, βλέπε την παράγραφο Γ): 

Α. Στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΔ 

Όταν έχει δηλωθεί πάσο εκτός σειράς, στη σειρά του ΑΣΔ του 

υπαίτιου, ο υπαίτιος πρέπει να πασάρει, όταν είναι η σειρά 

του να κάνει δήλωση, και μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 

72Γ. 



 

Διεθνής Κώδικας Αγωνιστικού Μπριτζ Σελίδα | 47 

Β. Στη Σειρά Δήλωσης του Συμπαίκτη ή του ΑΣΑ 

1. Όταν ο υπαίτιος έχει πασάρει, στη σειρά του συμπαίκτη 

του ή του ΑΣΑ του, αν ο υπαίτιος δεν έχει κάνει δήλωση 

προηγουμένως, τότε: 

 (α) Ο συμπαίκτης του υπαίτιου μπορεί να κάνει 

οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση, στη σωστή σειρά 

του, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ2. 

 (β) Ο υπαίτιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη 

δήλωση, στη σωστή σειρά του και: 

(i) Όταν η δήλωση είναι συγκρίσιμη δήλωση 

(βλέπε Νόμο 23Α), δεν υπάρχει περαιτέρω 

επανόρθωση. Δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β, 

αλλά βλέπε Νόμο 23Γ. 

(ii) Όταν η δήλωση δεν είναι συγκρίσιμη (βλέπε 

Νόμο 23Α), ο συμπαίκτης του υπαίτιου πρέ-

πει να πασάρει την επόμενη φορά που είναι 

η σειρά του να κάνει δήλωση. Μπορεί να 

εφαρμοστούν οι Νόμοι 16Γ και 72Γ. 

2. Αν ο υπαίτιος είχε κάνει προηγουμένως δήλωση, ένα 

πάσο εκτός σειράς στη σειρά δήλωσης του ΑΣΑ του 

υπαίτιου θεωρείται αλλαγή δήλωσης. Εφαρμόζεται ο 

Νόμος 25. 

Γ. Όταν το Πάσο Είναι Συμβατικό 

Όταν το πάσο εκτός σειράς είναι συμβατικό ή πρόκειται για 

πάσο μιας συμβατικής δήλωσης, εφαρμόζεται ο Νόμος 31 

και όχι ο Νόμος 30. 

ΝΟΜΟΣ 31 – ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Όταν ένας παίκτης έχει αγοράσει εκτός σειράς, έχει πασάρει 

συμβατικά ή έχει πασάρει μια συμβατική δήλωση του 

συμπαίκτη του (βλέπε Νόμο 30Γ) και η δήλωσή του 

ακυρωθεί, επειδή δεν έγινε χρήση της επιλογής που δίνει ο 

Νόμος 29Α, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
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Α. Στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΔ 

Όταν ο υπαίτιος έχει κάνει δήλωση στη σειρά δήλωσης του 

ΑΣΔ, τότε: 

1. Αν ο αντίπαλος αυτός πασάρει, ο υπαίτιος πρέπει να 

επαναλάβει την εκτός σειράς δήλωση και, όταν η δήλωση 

αυτή είναι νόμιμη, δεν υπάρχει επανόρθωση. 

2. Αν ο αντίπαλος αυτός κάνει κάποια νόμιμη8 αγορά, κοντρ 

ή σιρκόντρ, ο υπαίτιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε 

νόμιμη δήλωση: 

 (α) Αν η δήλωση είναι συγκρίσιμη δήλωση (βλέπε 

Νόμο 23Α), δεν υπάρχει περαιτέρω επανόρθωση. 

Δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β , αλλά βλέπε Νόμο 

23Γ. 

 (β) Όταν η δήλωση δεν είναι συγκρίσιμη δήλωση 

(βλέπε Νόμο 23Α), ο συμπαίκτης του υπαίτιου 

πρέπει να περάσει πάσο, την επόμενη φορά που 

είναι η σειρά του να κάνει δήλωση. Μπορεί να 

εφαρμοστούν οι Νόμοι 16Γ, 26Β και 72Γ. 

Β. Στη Σειρά Δήλωσης του Συμπαίκτη ή του ΑΣΑ 

Όταν ο υπαίτιος έχει αγοράσει, στη σειρά δήλωσης του 

συμπαίκτη του ή στη σειρά δήλωσης του ΑΣΑ του, αν ο 

υπαίτιος δεν έχει κάνει προηγουμένως δήλωση, τότε: 

1. Ο συμπαίκτης του υπαίτιου μπορεί να κάνει οποια-

δήποτε νόμιμη δήλωση, στη σωστή σειρά του, αλλά 

εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ2. 

2. Ο υπαίτιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη 

δήλωση, στη σωστή σειρά του, και ο Διαιτητής αποφα-

σίζει, όπως περιγράφεται στις παραγράφους Α2(α) ή 

Α2(β) παραπάνω. 

                                                                 
8 Οποιαδήποτε παράνομη δήλωση από τον ΑΣΔ επανορθώνεται με τον 

γνωστό τρόπο. 
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Γ. Μετέπειτα Αγορές στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΑ 

Μετέπειτα αγορές, στη σειρά δήλωσης του ΑΣΑ, θεωρούνται 

ως αλλαγή δήλωσης και εφαρμόζεται ο Νόμος 25. 

ΝΟΜΟΣ 32 – ΚΟΝΤΡ Ή ΣΙΡΚΟΝΤΡ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Ένα κοντρ ή σιρκόντρ εκτός σειράς μπορεί να γίνει δεκτό, 

υπό την αίρεση του επόμενου στη σειρά αντίπαλου (βλέπε 

Νόμο 29Α), με εξαίρεση ένα απαράδεκτο κοντρ ή σιρκόντρ 

(βλέπε Νόμο 36), που δεν μπορεί ποτέ να γίνει δεκτό. Αν η 

εκτός σειράς δήλωση δεν γίνει δεκτή, ακυρώνεται και: 

Α. Στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΔ 

Αν το εκτός σειράς κοντρ ή σιρκόντρ έχει γίνει στη σειρά 

δήλωσης του ΑΣΔ του υπαίτιου, τότε: 

1. Αν ο ΑΣΔ του υπαίτιου πασάρει, ο υπαίτιος πρέπει να 

επαναλάβει το εκτός σειράς κοντρ ή σιρκόντρ και δεν 

υπάρχει επανόρθωση, εκτός αν το κοντρ ή σιρκόντρ είναι 

απαράδεκτο, οπότε εφαρμόζεται ο Νόμος 36. 

2. Αν ο ΑΣΔ του υπαίτιου αγοράσει, κοντράρει ή σιρκο-

ντράρει, ο υπαίτιος μπορεί, στη σειρά του, να κάνει 

οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση: 

 (α) Όταν η δήλωση είναι συγκρίσιμη δήλωση (βλέπε 

Νόμο 23Α), δεν υπάρχει περαιτέρω επανόρθωση. 

Δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β, αλλά βλέπε Νόμο 

23Γ. 

 (β) Όταν η δήλωση δεν είναι συγκρίσιμη δήλωση 

(βλέπε Νόμο 23Α), ο συμπαίκτης του υπαίτιου 

πρέπει να περάσει πάσο, όταν έρθει η επόμενη 

σειρά του να κάνει δήλωση. Μπορεί να εφαρ-

μοστούν οι Νόμοι 16Γ και 72Γ. 

Β. Στη Σειρά Δήλωσης του Συμπαίκτη 

Αν το εκτός σειράς κοντρ ή σιρκόντρ έχει γίνει, όταν ήταν η 

σειρά δήλωσης του συμπαίκτη του υπαίτιου, τότε: 
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1. Ο συμπαίκτης του υπαίτιου μπορεί να κάνει οποια-

δήποτε νόμιμη δήλωση, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 

16Γ2. 

2. Ο υπαίτιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη 

δήλωση, στη σωστή σειρά του, και ο Διαιτητής αποφασί-

ζει όπως στις παραγράφους Α2(α) ή Α2(β) παραπάνω. 

Γ. Μετέπειτα Δηλώσεις στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΑ 

Μετέπειτα δηλώσεις, στη σειρά δήλωσης του ΑΣA, θεωρού-

νται ως αλλαγή δήλωσης και εφαρμόζεται ο Νόμος 25. 

ΝΟΜΟΣ 33 – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Δήλωση, που έγινε ταυτόχρονα με μια δήλωση, από έναν 

παίκτη, του οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση, θεωρεί-

ται ότι είναι επόμενη δήλωση. 

ΝΟΜΟΣ 34 – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Όταν, έπειτα από μια δήλωση, ακολουθήσουν τρία συνε-

χόμενα πάσο και ένα ή περισσότερα από αυτά είναι εκτός 

σειράς, εφαρμόζεται ο Νόμος 17Δ3. 

ΝΟΜΟΣ 35 – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Οι παρακάτω δηλώσεις είναι απαράδεκτες: 

Α. Ένα κοντρ ή σιρκόντρ, που δεν επιτρέπεται από τον Νόμο 

19. Εφαρμόζεται ο Νόμος 36. 

Β. Μια αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ από παίκτη που είναι υπο-

χρεωμένος να περάσει πάσο. Εφαρμόζεται ο Νόμος 37. 

Γ. Μια αγορά σε επίπεδο υψηλότερο του επτά. Εφαρμόζε-

ται ο Νόμος 38. 

Δ. Μια δήλωση έπειτα από το τελικό πάσο των αγορών. 

Εφαρμόζεται ο Νόμος 39. 
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ΝΟΜΟΣ 36 – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΚΟΝΤΡ ΚΑΙ ΣΙΡΚΟΝΤΡ 

Α. Ο ΑΣΑ του Υπαίτιου Κάνει Δήλωση πριν την 

Επανόρθωση 

Αν ο ΑΣΑ του υπαίτιου κάνει δήλωση, πριν από την 

επανόρθωση του απαράδεκτου κοντρ ή σιρκόντρ, η απαρά-

δεκτη δήλωση και οι επόμενες δηλώσεις ακυρώνονται. Η 

σειρά των αγορών επιστρέφει στον παίκτη, του οποίου ήταν 

η σειρά να κάνει δήλωση, και οι αγορές συνεχίζονται, σαν να 

μην είχε συμβεί ανωμαλία. Δεν εφαρμόζονται οι περιο-

ρισμοί εξόδου του Νόμου 26Β. 

Β. Ο ΑΣΑ του Υπαίτιου δεν Κάνει Δήλωση πριν την 

Επανόρθωση 

Όταν δεν ισχύει η παράγραφος Α: 

1. οποιοδήποτε κοντρ ή σιρκόντρ, που δεν επιτρέπεται από 

τον Νόμο 19, ακυρώνεται. 

2. ο υπαίτιος πρέπει να το αντικαταστήσει με νόμιμη δήλω-

ση, οι αγορές συνεχίζονται και ο συμπαίκτης του υπαί-

τιου πρέπει να πασάρει, οποτεδήποτε είναι η σειρά του 

να κάνει δήλωση. 

3. μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 72Γ. Μπορεί να εφαρ-

μοστούν οι περιορισμοί εξόδου του Νόμου 26Β. 

4. αν η δήλωση είναι εκτός σειράς, οι αγορές επιστρέφουν 

στον παίκτη, του οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση, 

ο υπαίτιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση, 

στη σειρά του, και ο συμπαίκτης του υπαίτιου πρέπει να 

πασάρει, οποτεδήποτε είναι η σειρά του να κάνει 

δήλωση. Μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 72Γ. Μπορεί να 

εφαρμοστούν οι περιορισμοί εξόδου του Νόμου 26Β. 

Γ. Η Ανωμαλία Ανακαλύπτεται Έπειτα από την Περίοδο 

των Αγορών 

Όταν εφιστάται η προσοχή σε ένα απαράδεκτο κοντρ ή 

σιρκόντρ, έπειτα από την αποκάλυψη της αντάμ, το τελικό 
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συμβόλαιο βαθμολογείται, σαν να μην είχε γίνει η απαρά-

δεκτη δήλωση. 

ΝΟΜΟΣ 37 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΣΟ 

Α. Ο ΑΣΑ του Υπαίτιου Κάνει Δήλωση πριν την 

Επανόρθωση 

Αν η απαράδεκτη δήλωση ήταν μια αγορά ή ένα κοντρ ή 

σιρκόντρ, από παίκτη που απαιτείται από τον Κώδικα να 

πασάρει (αλλά δεν ήταν μια ενέργεια αντίθετη στους 

Νόμους 19A1 ή 19B1) και ο ΑΣΑ του υπαίτιου κάνει δήλωση, 

πριν αποφασίσει ο Διαιτητής για επανόρθωση, η δήλωση 

αυτή, καθώς και όλες οι επόμενες δηλώσεις, ισχύουν. Αν ο 

υπαίτιος απαιτείτο να πασάρει, για το υπόλοιπο διάστημα 

των αγορών, εξακολουθεί να πρέπει να πασάρει στους επό-

μενους γύρους. Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί εξόδου 

του Νόμου 26Β. 

Β. Ο ΑΣΑ του Υπαίτιου δεν Κάνει Δήλωση πριν την 

Επανόρθωση 

Όταν δεν ισχύει η παράγραφος Α: 

1. οποιαδήποτε αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ από έναν παίκτη, 

που απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει, ακυρώνεται. 

2. η δήλωση αντικαθίσταται με πάσο, οι αγορές συνε-

χίζονται και κάθε μέλος του υπαίτιου άξονα πρέπει να 

πασάρει, οποτεδήποτε είναι η σειρά του να κάνει 

δήλωση. Μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 72Γ. Μπορεί να 

εφαρμοστούν οι περιορισμοί εξόδου του Νόμου 26Β. 

ΝΟΜΟΣ 38 – ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ 

ΤΟΥ ΕΠΤΑ 

Α. Δεν Επιτρέπεται η Εκτέλεση 

Δεν επιτρέπεται ποτέ η εκτέλεση ενός συμβολαίου σε 

επίπεδο ανώτερο του επτά. 
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Β. Η Αγορά και οι Επόμενες Δηλώσεις Ακυρώνονται 

Μια αγορά σε επίπεδο ανώτερο του επτά ακυρώνεται, μαζί 

με τυχόν επόμενες δηλώσεις. 

Γ. Ο Υπαίτιος Άξονας Πρέπει να Πασάρει 

Η δήλωση αντικαθίσταται με πάσο, οι αγορές συνεχίζονται, 

εκτός και αν έχουν ολοκληρωθεί, και κάθε μέλος του 

υπαίτιου άξονα πρέπει να πασάρει, οποτεδήποτε είναι η 

σειρά του να κάνει δήλωση. 

Δ. Πιθανή Αδυναμία Προσφυγής τους Νόμους 26Β και 

72Γ 

Μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 72Γ και μπορεί να εφαρ-

μοστούν οι περιορισμοί εξόδου του Νόμου 26Β, εκτός αν ο 

ΑΣΑ του υπαίτιου έχει κάνει δήλωση, έπειτα από την 

παράβαση και πριν την επανόρθωση, οπότε δεν υπάρχει 

δυνατότητα προσφυγής σε αυτούς τους Νόμους. 

ΝΟΜΟΣ 39 – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΣΟ 

Α. Οι Δηλώσεις Ακυρώνονται 

Όλες οι δηλώσεις έπειτα από το τελικό πάσο των αγορών 

ακυρώνονται. 

Β. Πάσο από Αμυνόμενο ή Οποιαδήποτε Δήλωση από τον 

Άξονα του Εκτελεστή 

Αν ο ΑΣΑ του υπαίτιου κάνει δήλωση, πριν την επανόρθωση, 

ή αν η παραβίαση είναι ένα πάσο από έναν αμυνόμενο, ή 

οποιαδήποτε δήλωση από μελλοντικό εκτελεστή ή μορ, δεν 

υπάρχει περαιτέρω επανόρθωση. 

Γ. Άλλη Ενέργεια από Αμυνόμενο 

Αν ο ΑΣΑ του υπαίτιου δεν κάνει δήλωση, έπειτα από την 

παραβίαση και η παραβίαση είναι μια αγορά, ένα κοντρ ή 

σιρκόντρ από έναν αμυνόμενο, τότε μπορεί να εφαρμοστούν 

οι περιορισμοί εξόδου του Νόμου 26Β. 



 

54 | Σελίδα Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 

ΝΟΜΟΣ 40 – ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ 

A. Συστημικές Συμφωνίες των Παικτών 

1. (α) Οι συμφωνίες μεταξύ συμπαικτών, όσον αφορά 

στις μεθόδους που έχει υιοθετήσει ο άξονας, 

μπορεί να επιτευχθούν είτε ρητά, μέσω συζή-

τησης, είτε να υπονοούνται, απορρέοντας από την 

αμοιβαία εμπειρία ή την αντίληψη των παικτών. 

 (β) Κάθε ζεύγος έχει καθήκον να διαθέτει τις 

συμφωνίες των παικτών στους αντιπάλους του. Η 

Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται αυτό. (στην Ελλάδα, έχει οριστεί 

πρότυπο κάρτας συμβάσεων, που χρησιμοποι-

είται στους αγώνες που διεξάγονται υπό την αιγί-

δα της ΕΟΜ - για τους υπόλοιπους αγώνες, υπεύ-

θυνος είναι ο Διοργανωτής Αγώνων) 

2. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται στον συμπαίκτη, 

μέσω τέτοιων συμφωνιών, πρέπει να προκύπτουν από 

τις δηλώσεις, τα παιξίματα και τις συνθήκες της τρέχου-

σας διανομής. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει 

υπόψη του τις νόμιμες αγορές και, εφόσον αυτό δεν 

εμπίπτει στις εξαιρέσεις του παρόντος Κώδικα, τα φύλλα 

που έχει δει. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 

πληροφορίες, οι οποίες ορίζονται ως νόμιμες, σύμφωνα 

με τον παρόντα Κώδικα. (Βλέπε Νόμο 73Γ). 

3. Ένας παίκτης μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση ή 

παίξιμο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία, αρκεί αυτή η 

δήλωση ή το παίξιμο να μη βασίζεται σε κρυφή συνεν-

νόηση με τον συμπαίκτη του (βλέπε Νόμο 40Γ1). 

4. Το συμφωνηθέν νόημα μιας δήλωσης ή παιξίματος δεν 

πρέπει να αλλάζει, αναφορικά με το μέλος του άξονα από 

το οποίο έγινε (αυτή η απαίτηση δεν περιορίζει το στυλ 

και την κρίση, μόνο τις μεθόδους). 
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B. Ειδικές Συμφωνίες Συμπαικτών 

1. (α) Μια συμφωνία μεταξύ συμπαικτών, είτε ρητή είτε 

υπονοούμενη, αποτελεί συμφωνία συμπαικτών. 

 (β) Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Ρυθμιστική 

Αρχή μπορεί να ορίσει κάποιες συμφωνίες 

συμπαικτών ως «ειδικές συμφωνίες συμπαι-

κτών». Ειδική συμφωνία συμπαικτών είναι αυτή η 

οποία, κατά τη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής, 

μπορεί να μην είναι εύκολα κατανοητή και αναμε-

νόμενη, από έναν σημαντικό αριθμό παικτών του 

αγώνα. (στην Ελλάδα, εκχωρείται η εξουσία 

ορισμού «ειδικών συμφωνιών συμπαικτών» στον 

Διοργανωτή Αγώνων - για τους αγώνες που διεξά-

γονται υπό την αιγίδα της ΕΟΜ, τα θέματα αυτά 

ρυθμίζονται από τους Πάγιους Κανονισμούς της 

ΕΟΜ) 

 (γ) Εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Ρυθμιστική 

Αρχή, οποιαδήποτε δήλωση έχει συμβατικό 

νόημα αποτελεί ειδική συμφωνία συμπαικτών. 

(στην Ελλάδα, εκτός κι αν αναφέρεται σαφώς σε 

κάποιον κανονισμό, οποιαδήποτε δήλωση έχει 

συμβατική έννοια είναι μια «ειδική συμφωνία 

συμπαικτών», όπως ορίζεται στην παράγραφο 

Β1β παραπάνω) 

2. (α) Η Ρυθμιστική Αρχή: 

(i) είναι εξουσιοδοτημένη, χωρίς περιορισμούς, 

να επιτρέπει, να απαγορεύει, ή να επιτρέπει 

υπό συνθήκες οποιαδήποτε ειδική συμφω-

νία συμπαικτών. (στην Ελλάδα, ο Διοργα-

νωτής Αγώνων και ο Διαιτητής, μπορούν να 

απαγορεύσουν σε ένα ζευγάρι να χρησιμο-

ποιεί μια «ειδική συμφωνία συμπαικτών», 

κατά τη διάρκεια ενός αγώνα - αυτό μπορεί 

να συμβεί, π.χ. έπειτα από μια λανθασμένη 
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εξήγηση, κατά τη διάρκεια του εν λόγω 

αγώνα) 

(ii) μπορεί να ορίσει μια Κάρτα Συμβάσεων, με ή 

χωρίς συμπληρωματικές σημειώσεις, για την 

εκ προοιμίου καταγραφή των συμφωνιών 

των συμπαικτών, και να ρυθμίσει τη χρήση 

της. (στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΟΜ ορίζει τα πρότυπα για τις κάρτες 

συμβάσεων και τα είδη των πληροφοριών 

που πρέπει να καταγράφονται, για όλους 

τους αγώνες υπό την αιγίδα της ΕΟΜ - για 

άλλους αγώνες την ευθύνη έχει ο Διοργανω-

τής Αγώνων) 

(iii) μπορεί να ορίσει διαδικασία προειδο-

ποίησης και/ή άλλες μεθόδους αποκάλυψης 

των μεθόδων του ζεύγους. (στην Ελλάδα τα 

θέματα αυτά ρυθμίζονται από τους Πάγιους 

Κανονισμούς της ΕΟΜ) 

(iv) μπορεί να απαγορεύσει την εκ προοιμίου 

συμφωνία του ζεύγους να αλλάζει τις συμ-

φωνίες κατά τη διάρκεια των αγορών ή της 

εκτέλεσης, έπειτα από ανωμαλία που δια-

πράττεται από τους αντιπάλους. (στην Ελλά-

δα, απαγορεύεται η αλλαγή των εννοιών των 

συμφωνιών, έπειτα από ανωμαλία που 

διαπράχθηκε από τους αντιπάλους)  

(v) μπορεί να περιορίσει τα ψυχίκ σε συμβατικές 

δηλώσεις. (στην Ελλάδα, ο Διοργανωτής 

Αγώνων μπορεί να περιορίζει ή να απα-

γορεύει τα ψυχίκ σε συμβατικές δηλώσεις) 

 (β) Εκτός αν η Ρυθμιστική Αρχή προβλέπει διαφο-

ρετικά, ένας παίκτης δεν μπορεί να συμβου-

λεύεται την Κάρτα Συμβάσεων του, από την έναρ-

ξη της περιόδου των αγορών μέχρι το τέλος της 

εκτέλεσης, εκτός από τους παίκτες του άξονα της 
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εκτέλεσης (μόνο), οι οποίοι μπορούν να συμβου-

λεύονται την Κάρτα Συμβάσεων τους, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου διευκρινίσεων. (στην 

Ελλάδα, ένας παίκτης δεν μπορεί να συμβουλεύ-

εται την κάρτα συμβάσεών του, εκτός αν αυτό 

αναγράφεται στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα) 

 (γ) Εκτός αν η Ρυθμιστική Αρχή προβλέπει διαφορε-

τικά, ένας παίκτης μπορεί να συμβουλεύεται την 

Κάρτα Συμβάσεων των αντιπάλων: (στην Ελλάδα, 

ισχύουν τα όσα προβλέπει αυτή η παράγραφος) 

(i) πριν από την έναρξη των αγορών, 

(ii) κατά τη διάρκεια της περιόδου διευκρινί-

σεων, 

(iii) κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλε-

σης, αλλά μόνον όταν είναι η σειρά του να 

κάνει δήλωση ή να παίξει και 

(iv) έπειτα από αίτημα αντιπάλου για επεξήγηση, 

σύμφωνα με τον Νόμο 20ΣΤ, για τους 

σκοπούς της σωστής εξήγησης της έννοιας 

δήλωσης ή παιξίματος του συμπαίκτη. 

 (δ) Εκτός αν η Ρυθμιστική Αρχή προβλέπει διαφο-

ρετικά, ο παίκτης δεν δικαιούται καμία βοήθεια 

στη μνήμη, τον υπολογισμό ή την τεχνική του, 

κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης. 

(στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε είδος 

βοηθήματος μνήμης, υπολογισμού ή τεχνικής, 

εκτός κι αν πρόκειται σαφώς για αγώνα, με στόχο 

την εκμάθηση) 

3. (α) Ένας άξονας που έχει ζημιωθεί, ως συνέπεια της 

παράβλεψης των αντιπάλων να αποκαλύψουν την 

έννοια μιας δήλωσης ή παιξίματος, όπως απαιτεί 

ο παρών Κώδικας, δικαιούται αποζημίωση, μέσω 

της επιδίκασης επανορθωτικής βαθμολογίας. 
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 (β) Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των απαιτή-

σεων αποκάλυψης των συμφωνιών του ζεύγους 

μπορεί να επιφέρουν ποινή. 

4. Όταν ένας άξονας υποστεί ζημιά, από τη χρήση ειδικής 

συμφωνίας συμπαικτών, η οποία δεν συμμορφώνεται με 

τους κανονισμούς που διέπουν τον αγώνα, επιδικάζεται 

επανορθωτική βαθμολογία. Ένας άξονας που παραβιάζει 

αυτούς τους κανονισμούς, μπορεί να υπόκειται σε διαδι-

καστική ποινή. 

5. (α) Εξηγώντας την έννοια μιας δήλωσης ή ενός 

παιξίματος του συμπαίκτη, σε απάντηση ερώτη-

σης αντιπάλου (βλέπε Νόμο 20), ένας παίκτης θα 

αποκαλύπτει όλες τις ειδικές πληροφορίες, που 

του μεταδόθηκαν μέσω της συμφωνίας μεταξύ 

των συμπαικτών ή της εμπειρίας του ζεύγους, 

αλλά δεν απαιτείται να αποκαλύπτει τα συμπερά-

σματα, στα οποία κατέληξε, με βάση τη γνώση και 

την εμπειρία του, σχετικά με θέματα, που είναι 

γενικώς γνωστά στους παίκτες του Μπριτζ. 

 (β) Ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία, αν 

οι πληροφορίες που δεν δόθηκαν σε μια εξήγηση 

είναι κρίσιμες, για την επιλογή ενέργειας, εκ 

μέρους ενός αντιπάλου και, κατά συνέπεια, ο 

αντίπαλος υπέστη ζημιά. 

Γ. Απόκλιση από το Σύστημα και Ενέργεια Ψυχίκ 

1. Ένας παίκτης μπορεί να παρεκκλίνει από τις δηλωμένες 

συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμπαίκτης του 

δεν έχει κανένα λόγο περισσότερο από τους αντιπάλους 

να αντιληφθεί την παρέκκλιση [αλλά βλέπε παράγραφο 

Β2(α)(v) παραπάνω]. Επαναλαμβανόμενες παρεκκλίσεις 

οδηγούν σε έμμεση συμφωνία, η οποία τότε αποτελεί 

μέρος των μεθόδων του ζεύγους και είναι υποχρεωτικό 

να αποκαλύπτεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς που 

διέπουν την αποκάλυψη του συστήματος. Αν ο Διαιτητής 

κρίνει ότι υπάρχει κρυφή γνώση, η οποία προκάλεσε 
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ζημιά στους αντιπάλους, θα αναπροσαρμόσει τη βαθμο-

λογία και μπορεί να επιβάλει διαδικαστική ποινή. 

2. Εκτός από τα προαναφερθέντα στην παράγραφο Γ1 

παραπάνω, κανένας παίκτης δεν έχει την υποχρέωση να 

αποκαλύπτει στους αντιπάλους ότι έχει παρεκκλίνει από 

τις δηλωμένες μεθόδους του. 

ΝΟΜΟΣ 41 – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Α. Κλειστή Αντάμ 

Όταν, έπειτα από μια αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ, ακολου-

θήσουν τρία πάσο εντός σειράς, ο αμυνόμενος στα αριστερά 

του υποτιθέμενου εκτελεστή κάνει κλειστή αντάμ9. Η κλει-

στή αντάμ μπορεί να αποσυρθεί μόνο με εντολή του 

Διαιτητή, έπειτα από ανωμαλία (βλέπε Νόμους 47Ε2 και 54). 

Το φύλλο που αποσύρεται πρέπει να επιστραφεί στο χέρι 

του αμυνόμενου. 

Β. Ανασκόπηση των Αγορών και Ερωτήσεις 

Προτού αποκαλυφθεί η αντάμ, ο συμπαίκτης του παίκτη που 

κάνει την αντάμ και ο υποτιθέμενος εκτελεστής (όχι όμως ο 

υποτιθέμενος μορ) μπορούν να ζητήσουν ανασκόπηση των 

αγορών ή επεξήγηση κάποιας δήλωσης αντιπάλου (βλέπε 

Νόμους 20ΣΤ2 και 20ΣΤ3). Ο εκτελεστής10 ή οποιοσδήποτε 

αμυνόμενος μπορεί, την πρώτη φορά που είναι η σειρά του 

να παίξει φύλλο, να ζητήσει ανασκόπηση των αγορών - αυτό 

το δικαίωμα εκπνέει όταν παίξει ένα φύλλο. Οι αμυνόμενοι 

(υποκείμενοι στον Νόμο 16) και ο εκτελεστής διατηρούν το 

δικαίωμα να ζητούν επεξηγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 

                                                                 
9 Οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να ορίσουν ότι οι αντάμ γίνονται 

ανοικτές. (στην Ελλάδα οι αντάμ γίνονται κλειστές) 

10 Η πρώτη φορά που παίζει ο εκτελεστής είναι από τον μορ, εκτός αν έχει 
κάνει δεκτή μια αντάμ εκτός σειράς. 
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περιόδου της εκτέλεσης, ο καθένας όταν είναι η σειρά του11 

να παίξει. 

Γ. Αποκαλύπτεται η Αντάμ 

Έπειτα από αυτήν την Περίοδο Διευκρινίσεων, αποκαλύ-

πτεται η αντάμ, ξεκινά αμετάκλητα η περίοδος της εκτέλεσης 

και απλώνεται το χέρι του μορ (βλέπε όμως τον Νόμο 54A 

για ανοικτή αντάμ εκτός σειράς). Όταν είναι πολύ αργά να 

ζητηθεί επανάληψη των δηλώσεων που έγιναν (βλέπε την 

παράγραφο Β), ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος, 

στη σειρά11 του να παίξει, έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί 

ποιο είναι το συμβόλαιο και αν είναι κοντρέ ή σιρκοντρέ, 

αλλά όχι ποιος κόντραρε ή σιρκόντραρε. 

Δ. Το Χέρι του Μορ 

Αφού αποκαλυφθεί η αντάμ, ο μορ απλώνει το χέρι του 

μπροστά του, επάνω στο τραπέζι, με την όψη των φύλλων 

προς τα πάνω, ταξινομημένο κατά χρώματα, τα φύλλα σε 

ιεραρχική σειρά, με τα μικρότερης αξίας φύλλα προς το 

μέρος του εκτελεστή και σε χωριστές στήλες κατευθυ-

νόμενες κατά μήκος προς τον εκτελεστή. Τα ατού 

τοποθετούνται στα δεξιά του μορ. Ο εκτελεστής παίζει και το 

δικό του χέρι και το χέρι του μορ. 

ΝΟΜΟΣ 42 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡ 

Α. Απόλυτα Δικαιώματα 

1. Ο μορ έχει το δικαίωμα να δίνει πληροφορίες, όταν είναι 

παρών ο Διαιτητής, σχετικές με γεγονότα ή τον νόμο. 

2. Μπορεί να τηρεί λογαριασμό των κερδισμένων και των 

χαμένων λεβέ. 

3. Παίζει τα φύλλα του μορ, ως εντολοδόχος του εκτελεστή, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του, και βεβαιώνεται ότι ο μορ 

                                                                 
11 Ο εκτελεστής μπορεί να ρωτήσει, όταν είναι η σειρά του να παίξει από 

τον μορ ή από το χέρι του. 
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ακολουθεί στο χρώμα (βλέπε Νόμο 45ΣΤ, αν ο μορ 

υποδείξει παίξιμο). 

Β. Περιορισμένα Δικαιώματα 

Ο μορ μπορεί να ασκήσει και άλλα δικαιώματα, υποκείμενος 

στους περιορισμούς, που αναφέρονται στον Νόμο 43. 

1. Μπορεί να ρωτήσει τον εκτελεστή (αλλά όχι έναν 

αμυνόμενο), όταν αυτός δεν ακολούθησε στο χρώμα στη 

λεβέ, αν έχει φύλλο στο χρώμα της εξόδου. 

2. Μπορεί να προσπαθήσει να προλάβει οποιαδήποτε 

ανωμαλία. 

3. Μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε οποιαδήποτε 

ανωμαλία, αλλά μόνον έπειτα από το τέλος της 

εκτέλεσης. 

ΝΟΜΟΣ 43 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΡ 

Εκτός από τα αναφερόμενα στο Νόμο 42: 

Α. Περιορισμοί του Μορ 

1. (α) Ο μορ δεν μπορεί να καλέσει τον Διαιτητή, κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης, εκτός αν κάποιος 

άλλος παίκτης έχει επιστήσει την προσοχή σε 

ανωμαλία. 

 (β) Ο μορ δεν μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε 

ανωμαλία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. 

 (γ) Ο μορ δεν πρέπει να συμμετέχει στην εκτέλεση, 

ούτε μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε πληρο-

φορία στον εκτελεστή σχετικά με την εκτέλεση. 

2. (α) Ο μορ δεν μπορεί να ανταλλάσσει χέρια με τον 

εκτελεστή. 

 (β) Ο μορ δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση 

του, για να παρακολουθήσει την εκτέλεση του 

χεριού από τον εκτελεστή. 
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 (γ) Ο μορ δεν μπορεί να κοιτά την εμπρός όψη των 

φύλλων του χεριού οποιουδήποτε αμυνόμενου. 

3. Ένας αμυνόμενος δεν μπορεί να δείχνει το χέρι του στον 

μορ. 

B. Αν Προκύψει Παραβίαση 

1. Ο μορ υπόκειται σε ποινή, σύμφωνα με το Νόμο 90, για 

οποιαδήποτε παραβίαση των περιορισμών που αναφέ-

ρονται στις παραγράφους Α1 και Α2. 

2. Αν ο μορ, έπειτα από παραβίαση των περιορισμών του, 

που αναφέρονται στην παράγραφο A2: 

 (α) προειδοποιήσει τον εκτελεστή να μην παίξει από 

το λάθος χέρι, οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί 

να επιλέξει το χέρι, από το οποίο θα παίξει ο 

εκτελεστής. 

 (β) είναι ο πρώτος που ρωτήσει τον εκτελεστή αν ένα 

παίξιμο από το χέρι του εκτελεστή αποτελεί 

ρενόνς, ο εκτελεστής πρέπει να αντικαταστήσει το 

φύλλο του με ένα σωστό φύλλο, αν το παίξιμό του 

ήταν παράνομο, και ισχύουν όσα προβλέπει ο 

Νόμος 64, ως να έχει οριστικοποιηθεί η ρενόνς. 

3. Αν ο μορ, έπειτα από παραβίαση των περιορισμών του, 

που αναφέρονται στην παράγραφο Α2, είναι ο πρώτος 

που εφιστά την προσοχή σε ανωμαλία αμυνόμενου, δεν 

υπάρχει άμεση επανόρθωση. Η εκτέλεση συνεχίζεται, ως 

να μην είχε συμβεί καμία ανωμαλία. Στο τέλος της 

εκτέλεσης, αν ο άξονας της άμυνας κέρδισε από την 

ανωμαλία, ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει μόνο το σκορ 

της άμυνας, αφαιρώντας αυτό το πλεονέκτημα. Ο άξονας 

του εκτελεστή διατηρεί το σκορ που επετεύχθη στο 

τραπέζι. 
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ΝΟΜΟΣ 44 – ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Α. Έξοδος σε Λεβέ 

Ο παίκτης που παίζει πρώτος σε μια λεβέ μπορεί να παίξει 

οποιοδήποτε φύλλο του χεριού του (εκτός αν υπόκειται σε 

περιορισμό, έπειτα από ανωμαλία που διέπραξε ο άξονάς 

του). 

Β. Επόμενα Φύλλα της Λεβέ 

Έπειτα από την έξοδο, κάθε άλλος παίκτης παίζει στη σειρά 

του ένα φύλλο και τα τέσσερα φύλλα, που παίζονται 

με αυτόν τον τρόπο, αποτελούν μία λεβέ (για τη μέθοδο με 

την οποία παίζονται τα φύλλα και τακτοποιούνται οι λεβέ, 

βλέπε τους Νόμους 45 και 65 αντίστοιχα). 

Γ. Υποχρέωση Παίκτη να Ακολουθήσει στο Χρώμα 

Παίζοντας σε μια λεβέ, κάθε παίκτης πρέπει να ακολουθεί 

στο χρώμα, αν αυτό είναι δυνατόν. Η υποχρέωση αυτή 

προηγείται όλων των άλλων απαιτήσεων του παρόντος 

Κώδικα. 

Δ. Αδυναμία Παίκτη να Ακολουθήσει στο Χρώμα 

Αν δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει στο χρώμα, ένας 

παίκτης μπορεί να παίξει οποιοδήποτε φύλλο (εκτός αν 

υπόκειται σε περιορισμό, έπειτα από ανωμαλία που 

διέπραξε ο άξονάς του). 

Ε. Λεβέ που Περιέχουν Ατού 

Μια λεβέ, που περιέχει ατού, την κερδίζει ο παίκτης, που 

έπαιξε σε αυτήν το μεγαλύτερο ατού. 

ΣΤ. Λεβέ που δεν Περιέχουν Ατού 

Μια λεβέ, που δεν περιέχει ατού, την κερδίζει ο παίκτης, που 

έπαιξε σε αυτήν το μεγαλύτερο φύλλο του χρώματος της 

εξόδου. 
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Ζ. Έξοδος σε Λεβέ Έπειτα από την Πρώτη Λεβέ 

Η έξοδος στην επόμενη λεβέ γίνεται από το χέρι που κέρδισε 

την τελευταία λεβέ. 

ΝΟΜΟΣ 45 – ΠΑΙΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Α. Παίξιμο Φύλλου από Ένα Χέρι 

Κάθε παίκτης, εκτός από τον μορ, παίζει ένα φύλλο, από-

σπώντας το από το χέρι του και αποκαλύπτοντάς12 το επάνω 

στο τραπέζι, ακριβώς μπροστά του. 

Β. Παίξιμο Φύλλου από τον Μορ 

Ο εκτελεστής παίζει ένα φύλλο από τον μορ, ονοματίζοντας 

το φύλλο, οπότε ο μορ αποσπά το φύλλο και το τοποθετεί 

ανοικτό επάνω στο τραπέζι. Παίζοντας από το χέρι του μορ, 

ο εκτελεστής μπορεί, αν είναι απαραίτητο, να αποσπά το 

φύλλο που επιθυμεί ο ίδιος. 

Γ. Φύλλο που Θεωρείται Παιγμένο 

1. Ένα φύλλο, το οποίο κρατά αμυνόμενος, έτσι ώστε να 

είναι δυνατόν να δει την όψη του ο συμπαίκτης του, θεω-

ρείται παιγμένο στην τρέχουσα λεβέ (αν ο αμυνόμενος 

έχει ήδη παίξει νόμιμο φύλλο στην τρέχουσα λεβέ, βλέπε 

Νόμο 45Ε). 

2. Ένα φύλλο του εκτελεστή θεωρείται παιγμένο από το 

χέρι του αν: 

 (α) το κρατά ανοικτό, αγγίζοντας ή σχεδόν αγγίζοντας 

το τραπέζι ή 

 (β) το διατηρεί σε τέτοια θέση, που υποδηλώνει ότι 

έχει παιχτεί. 

3. Ένα φύλλο του μορ παίζεται, αν ο εκτελεστής το άγγιξε 

εσκεμμένα, εκτός από την περίπτωση, που έκανε κάτι 

                                                                 
12 Η αντάμ γίνεται αρχικά κλειστή, εκτός αν η Ρυθμιστική Αρχή ορίσει 

διαφορετικά. (στην Ελλάδα οι αντάμ γίνονται κλειστές) 
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τέτοιο, προκειμένου να τακτοποιήσει τα φύλλα του μορ 

ή να πιάσει ένα φύλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 

φύλλο ή φύλλα που άγγιξε. 

4. (α) Ένα φύλλο παίζεται, αν ένας παίκτης το ονο-

ματίσει ή αλλιώς το προσδιορίσει, ως το φύλλο 

που προτίθεται να παίξει (αλλά βλέπε Νόμο 47). 

 (β) Ο εκτελεστής μπορεί να διορθώσει έναν ακούσιο 

προσδιορισμό ενός φύλλου από τον μορ, μέχρι να 

παίξει επόμενο φύλλο, είτε από το χέρι του είτε 

από τον μορ. Αλλαγή προσδιορισμού επιτρέπεται, 

έπειτα από ολίσθηση της γλώσσας, αλλά όχι έπει-

τα από απώλεια συγκέντρωσης ή επανεξέταση 

ενέργειας. Αν ένας αντίπαλος, στη σειρά του, 

έπαιξε ένα φύλλο, που ήταν νόμιμο, πριν από την 

αλλαγή προσδιορισμού, ο αντίπαλος αυτός μπο-

ρεί να αποσύρει το φύλλο που έπαιξε, να το 

επιστρέψει στο χέρι του και να το αντικαταστήσει 

με άλλο (βλέπε Νόμους 47Δ και 16Γ1). 

5. Ένα τιμωρημένο φύλλο, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να 

πρέπει να παιχτεί (βλέπε Νόμο 50). 

Δ. Ο Μορ Σηκώνει Ένα Μη-Προσδιορισμένο Φύλλο 

1. Αν ο μορ τοποθετήσει στα παιγμένα φύλλα ένα φύλλο, 

που δεν ονόμασε ο εκτελεστής, το φύλλο πρέπει να απο-

συρθεί, αν η προσοχή σε αυτό επιστηθεί, προτού παίξει 

κάθε άξονας στην επόμενη λεβέ, και ένας αμυνόμενος 

μπορεί να αποσύρει και να επιστρέψει στο χέρι του το 

φύλλο που έπαιξε έπειτα από το λάθος, αλλά προτού 

επιστηθεί η προσοχή σε αυτό. Αν ο ΑΣΔ του εκτελεστή 

αλλάξει φύλλο, ο εκτελεστής μπορεί να αποσύρει ένα 

φύλλο, που είχε παίξει στη συνέχεια σε εκείνη τη λεβέ 

(Βλέπε Νόμο 16Γ). 

2. Όταν είναι πολύ αργά να αλλάξει ένα φύλλο, που 

τοποθετήθηκε λανθασμένα (βλέπε παραπάνω), η εκτέλε-

ση συνεχίζεται κανονικά, χωρίς αλλαγή των φύλλων που 

παίχτηκαν σε αυτήν ή οποιαδήποτε επόμενη λεβέ. Αν το 
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λανθασμένα τοποθετημένο φύλλο ήταν το πρώτο φύλλο 

της λεβέ, τότε η αποτυχία να ακολουθήσει ένας παίκτης 

στο χρώμα αυτού του φύλλο μπορεί να αποτελεί ρενόνς 

(βλέπε Νόμους 64Α, 64Β7 και 64Γ). Αν το λανθασμένα 

τοποθετημένο φύλλο παίχτηκε σε λεβέ εν εξελίξει και, ως 

εκ τούτου, ο μορ έκανε ρενόνς, βλέπε Νόμους 64Β3 και 

64Γ. 

Ε. Παίξιμο Πέμπτου Φύλλου σε μία Λεβέ 

1. Ένα πέμπτο φύλλο, που παίχτηκε σε μία λεβέ από αμυνό-

μενο, γίνεται τιμωρημένο φύλλο, υποκείμενο στις διατά-

ξεις του Νόμου 50, εκτός αν ο Διαιτητής θεωρήσει ότι 

επρόκειτο για έξοδο, οπότε εφαρμόζεται ο Νόμος 53 ή 

56. 

2. Όταν ο εκτελεστής παίξει πέμπτο φύλλο σε μία λεβέ από 

το χέρι του ή από τον μορ, το φύλλο επιστρέφεται στο 

χέρι του, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, εκτός αν ο Διαι-

τητής θεωρήσει ότι επρόκειτο για έξοδο, οπότε εφαρ-

μόζεται ο Νόμος 55. 

ΣΤ. Ο Μορ Υποδεικνύει Φύλλο 

Έπειτα από την έκθεση του χεριού του, ο μορ δεν μπορεί να 

αγγίζει ή να υποδεικνύει οποιοδήποτε φύλλο (παρά μόνο για 

λόγους τακτοποίησης), χωρίς εντολή από τον εκτελεστή. Αν 

το κάνει, ο Διαιτητής πρέπει να κληθεί αμέσως και να 

ενημερωθεί για την ενέργεια αυτή. Η εκτέλεση συνεχίζεται. 

Στο τέλος της εκτέλεσης ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορ-

θωτική βαθμολογία, αν θεωρήσει ότι ο μορ υπέδειξε ένα 

παίξιμο στον εκτελεστή και οι αμυνόμενοι ζημιώθηκαν από 

το παίξιμο που υποδείχτηκε. 

Ζ. Κλείσιμο της Λεβέ 

Κανένας παίκτης δεν πρέπει να κλείνει το φύλλο του, μέχρι 

να παίξουν και οι τέσσερις παίκτες στη λεβέ. 
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ΝΟΜΟΣ 46 – ΑΤΕΛΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ-

ΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡ 

Α. Ορθός Τρόπος Προσδιορισμού Φύλλου του Μορ 

Όταν ζητά να παιχτεί ένα φύλλο από τον μορ, ο εκτελεστής 

οφείλει να δηλώνει καθαρά και το χρώμα και την τάξη του 

επιθυμητού φύλλου. 

Β. Ατελής ή Άκυρος Προσδιορισμός 

Σε περίπτωση ατελούς ή άκυρου προσδιορισμού φύλλου 

από τον εκτελεστή, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί 

(εκτός αν είναι αδιαμφισβήτητη η διαφορετική πρόθεση του 

εκτελεστή): 

1. (α) Αν ο εκτελεστής, παίζοντας από τον μορ, αναφέρει 

«μεγάλο», ή λέξεις παρόμοιας σημασίας, θεωρεί-

ται ότι ζήτησε το μεγαλύτερο φύλλο στο χρώμα 

εξόδου. 

 (β) Αν δώσει εντολή στον μορ να «κερδίσει» τη λεβέ, 

θεωρείται ότι ζήτησε το μικρότερο φύλλο, που 

είναι γνωστό ότι θα κερδίσει τη λεβέ. 

 (γ) Αν αναφέρει «μικρό», ή λέξεις παρόμοιας σημα-

σίας, θεωρείται ότι ζήτησε το μικρότερο φύλλο 

στο χρώμα εξόδου. 

2. Αν ο εκτελεστής προσδιορίσει το χρώμα, αλλά όχι την 

τάξη, θεωρείται ότι ζήτησε το μικρότερο φύλλο του χρώ-

ματος που υπέδειξε. 

3. Αν ο εκτελεστής προσδιορίσει την τάξη, αλλά όχι το 

χρώμα: 

 (α) Κατά την έξοδο, ο εκτελεστής θεωρείται ότι συνε-

χίζει το χρώμα, στο οποίο ο μορ κέρδισε την προη-

γούμενη λεβέ, εφόσον υπάρχει φύλλο της τάξης 

που προσδιόρισε σε αυτό το χρώμα. 

 (β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο εκτελεστής 

πρέπει να παίξει από τον μορ ένα φύλλο της τάξης 
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που προσδιόρισε, εφόσον μπορεί να το κάνει 

νόμιμα - αλλά, αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα 

τέτοια φύλλα που μπορούν να παιχτούν νόμιμα, ο 

εκτελεστής πρέπει να προσδιορίσει ποιο είχε 

πρόθεση να παίξει. 

4. Αν ο εκτελεστής ζητήσει φύλλο που δεν υπάρχει στον 

μορ, το αίτημα είναι άκυρο και ο εκτελεστής μπορεί να 

υποδείξει οποιοδήποτε νόμιμο φύλλο. 

5. Αν ο εκτελεστής υποδείξει ένα παίξιμο, χωρίς να προσδι-

ορίσει ούτε το χρώμα ούτε την τάξη (όπως λέγοντας 

«παίξε οτιδήποτε» ή λέξεις παρόμοιας σημασίας), 

οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να προσδιορίσει ποιο 

φύλλο θα παιχτεί από τον μορ. 

ΝΟΜΟΣ 47 – ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΙΓΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

Α. Λόγω Επανόρθωσης 

Ένα φύλλο που έχει παιχτεί, μπορεί να αποσυρθεί, όταν 

απαιτείται λόγω επανόρθωσης, έπειτα από ανωμαλία (αλλά 

ένα φύλλο αμυνόμενου που αποσύρθηκε, μπορεί να γίνει 

τιμωρημένο φύλλο, βλέπε Νόμο 49). 

Β. Για Διόρθωση Παράνομου Παιξίματος 

Ένα παιγμένο φύλλο μπορεί να αποσυρθεί, για να διορθωθεί 

ένα παράνομο παίξιμο (για τους αμυνόμενους, εκτός από τα 

προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο, βλέπε Νόμο 49 - 

τιμωρημένο φύλλο). Για ταυτόχρονο παίξιμο, βλέπε Νόμο 

58. 

Γ. Για Αλλαγή Ακούσιου Προσδιορισμού 

Ένα παιγμένο φύλλο μπορεί να αποσυρθεί και να επιστρα-

φεί στη θέση του, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, έπειτα από 

αλλαγή προσδιορισμού, όπως επιτρέπεται από τον Νόμο 

45Γ4(β). 
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Δ. Έπειτα από Αλλαγή Παιξίματος Αντιπάλου 

Έπειτα από αλλαγή παιξίματος ενός αντιπάλου, ένα παιγ-

μένο φύλλο μπορεί να αποσυρθεί και να επιστραφεί στη 

θέση του χωρίς περαιτέρω επανόρθωση και να αντικατα-

σταθεί από άλλο φύλλο (μπορεί να εφαρμοστούν οι Νόμοι 

16Γ και 62Γ2.) 

Ε. Αλλαγή Παιξίματος που Βασίστηκε σε Λανθασμένη 

Πληροφόρηση 

1. Μια έξοδος εκτός σειράς (ή το παίξιμο ενός φύλλου) 

αποσύρεται χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, αν ο παίκτης 

έλαβε λανθασμένη πληροφορία από αντίπαλο ότι ήταν η 

σειρά του να βγει ή να παίξει (βλέπε Νόμο 16Γ). Στις 

περιπτώσεις αυτές, η έξοδος ή το παίξιμο δεν μπορεί να 

γίνει δεκτό από τον ΑΣΑ του και δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 

63Α1. 

2. (α) Ένας παίκτης μπορεί να αποσύρει το φύλλο που 

έχει παίξει, λόγω λανθασμένης εξήγησης μιας 

δήλωσης ή ενός παιξίματος αντιπάλου και προτού 

διορθωθεί η εξήγηση, χωρίς περαιτέρω επανόρ-

θωση, αλλά μόνον εφόσον δεν έχει παιχτεί άλλο 

φύλλο στη συνέχεια (βλέπε Νόμο 16Γ). Η αντάμ 

δεν μπορεί να ανακληθεί, αν έχει φανεί οποιο-

δήποτε φύλλο του μορ. 

 (β) Όταν είναι πλέον πολύ αργά να διορθωθεί ένα 

παίξιμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο (α), ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει 

επανορθωτική βαθμολογία. 

ΣΤ. Άλλη Απόσυρση 

1. Ένα φύλλο μπορεί να αποσυρθεί, σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις του Νόμου 53Β. 

2. Εκτός από αυτά που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, όταν 

παιχτεί ένα φύλλο, δεν μπορεί να αποσυρθεί. 
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ΝΟΜΟΣ 48 – ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 

Α. Ο Εκτελεστής Εκθέτει Ένα Φύλλο 

Ο εκτελεστής δεν υπόκειται σε περιορισμούς για έκθεση 

φύλλου (αλλά βλέπε Νόμο 45Γ2) και κανένα φύλλο από το 

χέρι του εκτελεστή ή του μορ δεν γίνεται ποτέ τιμωρημένο 

φύλλο. Από τον εκτελεστή δεν απαιτείται να παίξει οποιο-

δήποτε φύλλο έπεσε τυχαία. 

Β. Ο Εκτελεστής Δείχνει Φύλλα 

1. Όταν ο εκτελεστής δείχνει τα φύλλα του, έπειτα από 

αντάμ εκτός σειράς, εφαρμόζεται ο Νόμος 54. 

2. Όταν ο εκτελεστής δείχνει τα φύλλα του οποιαδήποτε 

στιγμή, εκτός αν τα δείξει αμέσως μετά από μια αντάμ 

εκτός σειράς, μπορεί να θεωρηθεί ότι έκανε διεκδίκηση 

ή παραχώρηση λεβέ (εκτός αν ολοφάνερα δεν είχε την 

πρόθεση να διεκδικήσει) και εφαρμόζεται ο Νόμος 68. 

ΝΟΜΟΣ 49 – ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΥ 

Εκτός από την κανονική ροή της εκτέλεσης ή την εφαρμογή 

του Κώδικα (βλέπε για παράδειγμα τον Νόμο 47Ε), όταν ένα 

φύλλο αμυνόμενου βρίσκεται σε θέση, στην οποία θα ήταν 

πιθανό να δει την όψη του ο συμπαίκτης του, ή όταν κάποιος 

αμυνόμενος ονοματίσει ένα φύλλο, εννοώντας ότι βρίσκεται 

στο χέρι του, κάθε τέτοιο φύλλο γίνεται τιμωρημένο φύλλο 

(Νόμος 50) - αλλά βλέπε Νόμο 68, όταν ένας αμυνόμενος 

έχει κάνει δήλωση, που αφορά ημιτελή λεβέ σε εξέλιξη, και 

βλέπε Νόμο 68Β2, όταν ο συμπαίκτης αμυνόμενου αντιτί-

θεται σε μια παραχώρηση. 

ΝΟΜΟΣ 50 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

Ένα φύλλο, που εκτέθηκε πρόωρα (αλλά δεν πρόκειται για 

έξοδο, βλέπε Νόμο 57) από αμυνόμενο είναι τιμωρημένο 

φύλλο, εκτός αν ο Διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά 

(βλέπε Νόμο 49 και επίσης μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 

72Γ). 
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Α. Το Τιμωρημένο Φύλλο Παραμένει Εκτεθειμένο 

Ένα τιμωρημένο φύλλο πρέπει να παραμένει στο τραπέζι 

ανοικτό, ακριβώς μπροστά από τον παίκτη στον οποίο 

ανήκει, μέχρι να επιλεγεί επανόρθωση. 

Β. Μεγάλο ή Μικρό Τιμωρημένο Φύλλο 

Ένα μοναδικό φύλλο τάξης κατώτερης από ονέρ, το οποίο 

εκτέθηκε ακούσια (όπως όταν παίζονται δύο φύλλα σε μία 

λεβέ ή όταν το φύλλο πέφτει τυχαία), γίνεται μικρό 

τιμωρημένο φύλλο. Οποιοδήποτε φύλλο τάξης ονέρ ή 

οποιοδήποτε φύλλο εκτέθηκε με σκοπό να παιχτεί (για 

παράδειγμα, σε έξοδο εκτός σειράς ή σε ρενόνς, που μετά 

διορθώθηκε), γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο - όταν ένας 

αμυνόμενος έχει δύο ή περισσότερα τιμωρημένα φύλλα, 

όλα αυτά τα φύλλα γίνονται μεγάλα τιμωρημένα φύλλα. 

Γ. Διάθεση Μικρού Τιμωρημένου Φύλλου 

Όταν ένας αμυνόμενος έχει ένα μικρό τιμωρημένο φύλλο, 

δεν μπορεί να παίξει οποιοδήποτε άλλο φύλλο του ίδιου 

χρώματος κατώτερο από ονέρ, μέχρι να παίξει πρώτα το 

τιμωρημένο φύλλο, αλλά έχει δικαίωμα να παίξει ένα ονέρ 

αντί για αυτό. Ο συμπαίκτης του υπαίτιου δεν υπόκειται σε 

περιορισμό εξόδου, αλλά βλέπε την παράγραφο Ε που 

ακολουθεί. 

Δ. Διάθεση Μεγάλου Τιμωρημένου Φύλλου 

Όταν ένας αμυνόμενος έχει ένα μεγάλο τιμωρημένο φύλλο, 

ο υπαίτιος και ο συμπαίκτης του μπορεί να υπόκεινται σε 

περιορισμούς, ο υπαίτιος οποτεδήποτε είναι η σειρά του να 

παίξει, ο συμπαίκτης του οποτεδήποτε είναι η σειρά του να 

κάνει έξοδο. 

1. (α) Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) 

παρακάτω, ένα μεγάλο τιμωρημένο φύλλο πρέπει 

να παιχτεί στην πρώτη νόμιμη ευκαιρία, είτε 

αφορά έξοδο, είτε ακολουθία σε χρώμα, είτε 

ξεσκαρτάρισμα ή κόψιμο. Αν ένας αμυνόμενος 

έχει δύο ή περισσότερα τιμωρημένα φύλλα που 
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μπορούν να παιχτούν νόμιμα, ο εκτελεστής 

υποδεικνύει ποιο θα παιχτεί. 

 (β) Η υποχρέωση ακολουθίας σε χρώμα ή συμμόρ-

φωσης με έναν περιορισμό εξόδου ή παιξίματος 

προηγείται της υποχρέωσης παιξίματος ενός 

μεγάλου τιμωρημένου φύλλου, αλλά το τιμωρη-

μένο φύλλο πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι 

ανοικτό και να παιχτεί στην επόμενη νόμιμη 

ευκαιρία. 

2. Όταν ένας αμυνόμενος έχει την έξοδο, ενώ ο συμπαίκτης 

του έχει ένα μεγάλο τιμωρημένο φύλλο, δεν μπορεί να 

βγει, μέχρι να δηλώσει ο εκτελεστής ποια από τις 

παρακάτω επιλογές διαλέγει (αν ο αμυνόμενος βγει 

πρόωρα, υπόκειται σε επανόρθωση σύμφωνα με τον 

Νόμο 49). Ο εκτελεστής μπορεί να επιλέξει: 

 (α) να απαιτήσει13 από τον αμυνόμενο να βγει στο 

χρώμα του τιμωρημένου φύλλου ή να του 

απαγορεύσει13 να βγει σε αυτό το χρώμα, για όσο 

χρόνο έχει την έξοδο (για δύο ή περισσότερα 

τιμωρημένα φύλλα, βλέπε Νόμο 51) - αν ο εκτελε-

στής διαλέξει μία από τις δύο αυτές επιλογές, το 

φύλλο παύει να είναι τιμωρημένο και αποσύ-

ρεται. 

 (β) να μην απαιτήσει ή απαγορεύσει μια έξοδο, οπότε 

ο αμυνόμενος μπορεί να βγει οποιοδήποτε φύλλο 

και το τιμωρημένο φύλλο παραμένει στο τραπέζι 

ως τιμωρημένο φύλλο14. Αν επιλέξει κάτι τέτοιο, ο 

Νόμος 50Δ εξακολουθεί να ισχύει, για όσο διά-

στημα το φύλλο παραμένει τιμωρημένο. 

                                                                 
13 Αν ο παίκτης δε μπορεί να βγει όπως απαιτείται, βλέπε Νόμο 59. 

14 Αν ο συμπαίκτης του αμυνόμενου που έχει το τιμωρημένο φύλλο 
διατηρεί την έξοδο και το τιμωρημένο φύλλο δεν έχει ακόμη παιχτεί, 
τότε όλες οι απαιτήσεις και οι επιλογές του Νόμου 50Δ2 ισχύουν ξανά 
στην επόμενη λεβέ. 
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E. Πληροφορίες από Ένα Τιμωρημένο Φύλλο 

1. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από ένα τιμωρημένο 

φύλλο και η απαίτηση παιξίματος αυτού του τιμω-

ρημένου φύλλου είναι θεμιτές για όλους τους παίκτες, 

όσο παραμένει το τιμωρημένο φύλλο στο τραπέζι. 

2. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από ένα τιμωρημένο 

φύλλο, που έχει επιστραφεί στο χέρι [σύμφωνα με τον 

Νόμο 50Δ2(α)], είναι αθέμιτες για τον συμπαίκτη του 

παίκτη, ο οποίος είχε το τιμωρημένο φύλλο (βλέπε Νόμο 

16Γ), αλλά νόμιμες για τον εκτελεστή. 

3. Όταν ένα τιμωρημένο φύλλο έχει παιχτεί, οι πληρο-

φορίες που προκύπτουν από τις συνθήκες υπό τις οποίες 

προέκυψε, είναι αθέμιτες για τον συμπαίκτη του παίκτη, 

ο οποίος είχε το φύλλο (για ένα τιμωρημένο φύλλο που 

δεν έχει ακόμη παιχτεί, βλέπε την παράγραφο Ε1 

παραπάνω). 

4. Αν, έπειτα από την εφαρμογή της παραγράφου Ε1, ο 

Διαιτητής κρίνει στο τέλος της εκτέλεσης, ότι χωρίς τη 

βοήθεια που προέκυψε από την έκθεση του φύλλου, το 

αποτέλεσμα της διανομής θα μπορούσε να ήταν διαφο-

ρετικό και, κατά συνέπεια, ο αναίτιος άξονας ζημιώθηκε 

(βλέπε Νόμο 12Β1), θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμο-

λογία. Κατά την επανόρθωση, θα πρέπει να προσπαθήσει 

να ανακτήσει, όσο το δυνατόν, το πιθανό αποτέλεσμα 

της διανομής, χωρίς τις επιπτώσεις του τιμωρημένου 

φύλλου(ων). 

ΝΟΜΟΣ 51 – ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 

Α. Παίζει ο Υπαίτιος 

Αν είναι η σειρά ενός αμυνόμενου να παίξει και αυτός ο 

αμυνόμενος έχει δύο ή περισσότερα τιμωρημένα φύλλα που 

μπορούν να παιχτούν νόμιμα, ο εκτελεστής καθορίζει ποιο 

θα παιχτεί σε αυτόν τον γύρο. 
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Β. Κάνει Έξοδο ο Συμπαίκτης του Υπαίτιου 

1. (α) Όταν ένας αμυνόμενος έχει δύο ή περισσότερα 

τιμωρημένα φύλλα σε ένα χρώμα και ο εκτελε-

στής απαιτεί15 από τον συμπαίκτη του αμυνόμε-

νου να κάνει έξοδο σε αυτό το χρώμα, τα φύλλα 

αυτού του χρώματος παύουν να είναι τιμωρημένα 

φύλλα και αποσύρονται - ο αμυνόμενος μπορεί να 

κάνει οποιοδήποτε νόμιμο παίξιμο στη λεβέ. 

 (β) Όταν ένας αμυνόμενος έχει δύο ή περισσότερα 

τιμωρημένα φύλλα σε ένα χρώμα και ο εκτελε-

στής απαγορεύει15 στον συμπαίκτη του αμυνόμε-

νου να κάνει έξοδο σε αυτό το χρώμα, ο αμυνό-

μενος αποσύρει κάθε τιμωρημένο φύλλο αυτού 

του χρώματος και μπορεί να κάνει οποιοδήποτε 

νόμιμο παίξιμο στη λεβέ. Η απαγόρευση συνεχί-

ζεται, μέχρι να χάσει ο παίκτης το δικαίωμα 

εξόδου. 

2. (α) Όταν ένας αμυνόμενος έχει τιμωρημένα φύλλα σε 

περισσότερα από ένα χρώματα [βλέπε Νόμο 

50Δ2(α)] και ο συμπαίκτης του έχει την έξοδο, ο 

εκτελεστής μπορεί να απαιτήσει15 από τον 

συμπαίκτη του αμυνόμενου να κάνει έξοδο σε ένα 

ορισμένο χρώμα, στο οποίο ο αμυνόμενος έχει 

τιμωρημένο φύλλο [αλλά τότε εφαρμόζεται η 

παραπάνω παράγραφος B1(α)]. 

 (β) Όταν ένας αμυνόμενος έχει τιμωρημένα φύλλα σε 

περισσότερα από ένα χρώματα και ο συμπαίκτης 

του έχει την έξοδο, ο εκτελεστής μπορεί να απαγο-

ρεύσει15 από τον συμπαίκτη του αμυνόμενου να 

κάνει έξοδο σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα 

χρώματα. Ο αμυνόμενος τότε αποσύρει κάθε τι-

μωρημένο φύλλο στα χρώματα, που απαγόρευσε 

ο εκτελεστής, και μπορεί να κάνει οποιοδήποτε 

                                                                 
15 Αν ο παίκτης δεν είναι σε θέση να κάνει έξοδο, όπως του ζητείται, βλέπε 

Νόμο 59. 
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νόμιμο παίξιμο στη λεβέ. Η απαγόρευση συνε-

χίζεται, μέχρι να χάσει ο παίκτης το δικαίωμα 

εξόδου. 

 (γ) Όταν ένας αμυνόμενος έχει τιμωρημένα φύλλα σε 

περισσότερα από ένα χρώματα και ο συμπαίκτης 

του έχει την έξοδο, ο εκτελεστής μπορεί να 

επιλέξει να μην απαιτήσει ή απαγορεύσει μια 

έξοδο, οπότε ο συμπαίκτης του αμυνόμενου 

μπορεί να κάνει έξοδο με οποιοδήποτε φύλλο και 

τα τιμωρημένα φύλλα παραμένουν επάνω στο 

τραπέζι ως τιμωρημένα φύλλα16. Αν επιλέξει κάτι 

τέτοιο, εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι Νόμοι 

50 και 51, για όσο διάστημα παραμένουν τα 

τιμωρημένα φύλλα. 

ΝΟΜΟΣ 52 – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΞΟΔΟΥ Ή 

ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΥ 

ΦΥΛΛΟΥ 

Α. Αμυνόμενος Παραλείπει να Παίξει Τιμωρημένο Φύλλο 

Όταν ένας αμυνόμενος παραλείψει να κάνει έξοδο ή να 

παίξει ένα τιμωρημένο φύλλο, όπως απαιτείται από τον 

Νόμο 50 ή τον Νόμο 51, δεν μπορεί με πρωτοβουλία του να 

αποσύρει οποιοδήποτε άλλο φύλλο έχει παίξει. 

B. Αμυνόμενος Παίζει Άλλο Φύλλο 

1. (α) Αν ένας αμυνόμενος κάνει έξοδο ή παίξει ένα 

άλλο φύλλο, όταν απαιτείται από τους κανονι-

σμούς να παίξει ένα τιμωρημένο φύλλο, ο εκτελε-

στής μπορεί να δεχθεί μια τέτοια έξοδο ή παίξιμο. 

                                                                 
16 Αν ο συμπαίκτης του αμυνόμενου με τα τιμωρημένα φύλλα διατηρήσει 

την έξοδο, τότε όλες οι απαιτήσεις και οι επιλογές του Νόμου 51Β2 
εφαρμόζονται και πάλι στην επόμενη λεβέ. 



 

76 | Σελίδα Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 

 (β) Ο εκτελεστής πρέπει να δεχθεί μια τέτοια έξοδο ή 

παίξιμο, αν στη συνέχεια έπαιξε από το χέρι του ή 

από τον μορ. 

 (γ) Αν το παιγμένο φύλλο γίνει δεκτό, σύμφωνα με τις 

παραγράφους (α) ή (β), το τιμωρημένο φύλλο που 

δεν παίχτηκε παραμένει τιμωρημένο φύλλο. 

2. Αν ο εκτελεστής δεν δεχτεί το φύλλο που παίχτηκε ή 

χρησιμοποιήθηκε για έξοδο παράνομα, ο αμυνόμενος 

πρέπει να αντικαταστήσει το φύλλο που παίχτηκε ή χρη-

σιμοποιήθηκε για έξοδο παράνομα με το τιμωρημένο 

φύλλο. Κάθε φύλλο που παίχτηκε ή χρησιμοποιήθηκε 

παράνομα για έξοδο από τον αμυνόμενο κατά τη διάρ-

κεια της ανωμαλίας, γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. 

ΝΟΜΟΣ 53 – ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΕΚΤΗ 

Α. Έξοδος Εκτός Σειράς που Θεωρείται Σωστή 

Πριν από τη δέκατη τρίτη λεβέ17, οποιαδήποτε έξοδος εκτός 

σειράς μπορεί να θεωρηθεί ως σωστή (αλλά βλέπε Νόμο 

47Ε1). Γίνεται σωστή έξοδος, αν ο εκτελεστής ή οποιοσδή-

ποτε αμυνόμενος, ανάλογα με την περίπτωση, την αποδε-

χθεί, κάνοντας σχετική δήλωση, ή αν παίξει ο επόμενος στη 

σειρά παίκτης, έπειτα από τη λάθος έξοδο (βλέπε όμως την 

παράγραφο Β). Αν δεν υπάρξει αποδοχή ή παίξιμο, ο Διαιτη-

τής θα ζητήσει να γίνει η έξοδος από το σωστό χέρι (βλέπε 

τον Νόμο 47B). 

Β. Κανονική Έξοδος έπειτα από Λάθος Έξοδο 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 53Α, αν ήταν η σειρά 

εξόδου ενός αντιπάλου του παίκτη που έκανε έξοδο εκτός 

σειράς, ο αντίπαλος αυτός μπορεί να κάνει την κανονική του 

έξοδο στη λεβέ της παράβασης, χωρίς να θεωρηθεί ότι το 

φύλλο του παίχτηκε στη λεβέ της λάθος εξόδου. Όταν συμβεί 

αυτό, ισχύει η κανονική έξοδος και όλα τα φύλλα που 

                                                                 
17 Μια έξοδος εκτός σειράς στη δέκατη τρίτη λεβέ πρέπει να αποσυρθεί. 
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παίχτηκαν λανθασμένα σε αυτήν τη λεβέ μπορούν να 

αποσυρθούν, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ. 

Γ. Λάθος Αμυνόμενος Παίζει Φύλλο έπειτα από Λάθος 

Έξοδο του Εκτελεστή 

Αν ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σειράς από το χέρι του ή 

από τον μορ και ο αμυνόμενος στα δεξιά της λάθος εξόδου 

παίξει φύλλο (αλλά βλέπε παράγραφο Β), η έξοδος ισχύει και 

εφαρμόζεται ο Νόμος 57. 

ΝΟΜΟΣ 54 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΤΑΜ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Όταν μια αντάμ εκτός σειράς αποκαλύπτεται και ο συμπαί-

κτης του υπαιτίου κάνει κλειστή αντάμ, ο Διαιτητής απαιτεί 

να αποσυρθεί η κλειστή αντάμ. Επίσης: 

Α. Ο Εκτελεστής Απλώνει το Χέρι του 

Έπειτα από ανοικτή αντάμ εκτός σειράς, ο εκτελεστής μπορεί 

να απλώσει το χέρι του - γίνεται μορ. Αν ο εκτελεστής ξεκι-

νήσει να απλώνει το χέρι του και με αυτόν τον τρόπο εκθέσει 

ένα ή περισσότερα φύλλα, πρέπει να απλώσει όλα τα φύλλα 

του. Ο μορ γίνεται εκτελεστής. 

Β. Ο Εκτελεστής Αποδέχεται την Έξοδο 

Όταν ένας αμυνόμενος αποκαλύψει την αντάμ εκτός σειράς, 

ο εκτελεστής μπορεί να αποδεχθεί τη λάθος έξοδο, σύμ-

φωνα με τον Νόμο 53, και ο μορ απλώνει τα φύλλα του, 

σύμφωνα με τον Νόμο 41. 

1. Το δεύτερο φύλλο στη λεβέ παίζεται από το χέρι του 

εκτελεστή. 

2. Αν ο εκτελεστής παίξει το δεύτερο φύλλο της λεβέ από 

τον μορ, το φύλλο του μορ δεν μπορεί να αποσυρθεί, 

παρά μόνο για διόρθωση ρενόνς. 
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Γ. Ο Εκτελεστής Πρέπει να Αποδεχθεί την Έξοδο 

Αν ο εκτελεστής θα μπορούσε να έχει δει οποιοδήποτε από 

τα φύλλα του μορ (εκτός από φύλλα που ο μορ τυχόν αποκά-

λυψε κατά τη διάρκεια των αγορών, που υπόκεινται στον 

Νόμο 24), υποχρεούται να αποδεχθεί την αντάμ και ο υποτι-

θέμενος εκτελεστής γίνεται εκτελεστής. 

Δ. Ο Εκτελεστής δεν Αποδέχεται την Έξοδο 

Ο εκτελεστής μπορεί να απαιτήσει από τον αμυνόμενο να 

αποσύρει την ανοικτή του αντάμ εκτός σειράς. Το φύλλο που 

αποσύρθηκε γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο και εφαρ-

μόζεται ο Νόμος 50Δ. 

E. Αντάμ από Λάθος Άξονα 

Αν ένας παίκτης του άξονα του εκτελεστή επιχειρήσει να 

κάνει αντάμ, εφαρμόζεται ο Νόμος 24. 

ΝΟΜΟΣ 55 – ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 

Α. Έξοδος Εκτελεστή Δεκτή 

Αν ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σειράς από το χέρι του ή 

το χέρι του μορ, τότε οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να 

δεχθεί την έξοδο, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 53, ή 

μπορεί να απαιτήσει να αποσυρθεί (έπειτα από λανθασμένη 

πληροφόρηση, βλέπε Νόμο 47Ε1). Αν οι αμυνόμενοι 

επιλέξουν διαφορετικά, τότε θα επικρατήσει η άποψη του 

παίκτη που έχει σειρά να παίξει έπειτα από τη λάθος έξοδο. 

Β. Απαιτείται η Απόσυρση Εξόδου του Εκτελεστή 

1. Αν ο εκτελεστής έκανε έξοδο από το χέρι του ή το χέρι 

του μορ, όταν ήταν η σειρά ενός αμυνόμενου να κάνει 

έξοδο, και απαιτήθηκε να αποσύρει μια τέτοια έξοδο, 

σύμφωνα με τον Νόμο 53Α, ο εκτελεστής επαναφέρει το 

φύλλο που βγήκε κατά λάθος στο σωστό χέρι. Δεν εφαρ-

μόζεται περαιτέρω επανόρθωση. 
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2. Αν ο εκτελεστής έκανε έξοδο από το λάθος χέρι, όταν 

ήταν η σειρά του να κάνει έξοδο από το χέρι του ή το χέρι 

του μορ, και απαιτήθηκε να αποσύρει την έξοδο, σύμφω-

να με τον Νόμο 53Α, ο εκτελεστής αποσύρει το φύλλο 

που βγήκε κατά λάθος. Πρέπει να κάνει έξοδο από το 

σωστό χέρι. 

Γ. Ο Εκτελεστής Μπορεί να Λάβει Πληροφορίες 

Όταν ο εκτελεστής υιοθετεί μια γραμμή εκτέλεσης, που θα 

μπορούσε να έχει βασιστεί σε πληροφορίες, που έλαβε από 

την παράβασή του, εφαρμόζεται ο Νόμος 16. 

ΝΟΜΟΣ 56 – ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΥ 

Όταν αποκαλύπτεται μια έξοδος εκτός σειράς, ο εκτελεστής 

μπορεί: 

Α. Να δεχτεί τη λάθος έξοδο, σύμφωνα με τον Νόμο 53, ή 

Β. Να απαιτήσει από τον αμυνόμενο να αποσύρει την 

ανοικτή έξοδο εκτός σειράς. Το φύλλο που αποσύρθηκε 

γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο και εφαρμόζεται ο 

Νόμος 50Δ. 

ΝΟΜΟΣ 57 – ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΔΟΣ Ή ΠΑΙΞΙΜΟ 

Α. Πρόωρο Παίξιμο ή Έξοδος στην Επόμενη Λεβέ 

Όταν ένας αμυνόμενος κάνει έξοδο στην επόμενη λεβέ, πριν 

παίξει ο συμπαίκτης στην τρέχουσα λεβέ, ή παίξει εκτός 

σειράς, πριν παίξει ο συμπαίκτης του, το φύλλο που βγήκε ή 

έπαιξε γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο και ο εκτελεστής 

επιλέγει μία από τις παρακάτω επιλογές. Μπορεί: 

1. να απαιτήσει από τον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει 

το μεγαλύτερο φύλλο που έχει στο χρώμα της εξόδου ή 

2. να απαιτήσει από τον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει 

το μικρότερο φύλλο που έχει στο χρώμα της εξόδου ή 
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3. να απαιτήσει από τον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει 

φύλλο σε άλλο χρώμα, που καθορίζεται από τον εκτε-

λεστή, ή 

4. να απαγορέψει στον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει 

φύλλο σε άλλο χρώμα, που καθορίζεται από τον εκτε-

λεστή. 

Β. Ο Συμπαίκτης του Υπαίτιου δεν Μπορεί να 

Συμμορφωθεί με την Επανόρθωση 

Όταν ο συμπαίκτης του υπαίτιου δεν είναι σε θέση να 

συμμορφωθεί με την επανόρθωση, που επέλεξε ο εκτελε-

στής (βλέπε παράγραφο Α παραπάνω), μπορεί να παίξει 

οποιοδήποτε φύλλο, σύμφωνα με τον Νόμο 59. 

Γ. Έχει Παίξει ο Εκτελεστής ή ο Μορ 

1. Ένας αμυνόμενος δεν υπόκειται σε επανόρθωση, για 

παίξιμο πριν από τον συμπαίκτη του, αν ο εκτελεστής έχει 

παίξει και από τα δύο χέρια. Όμως ένα φύλλο δεν 

θεωρείται ότι έχει παιχτεί από τον μορ, μέχρι να δώσει 

εντολή ο εκτελεστής (ή να υποδείξει με άλλον τρόπο18) 

να παιχτεί. 

2. Ένας αμυνόμενος δεν υπόκειται σε επανόρθωση αν 

παίξει πριν από τον συμπαίκτη του, αν ο μορ επέλεξε 

πρόωρα με τη θέλησή του ένα φύλλο, πριν από τον ΑΣΔ 

του, ή αν πρότεινε παράνομα να παιχτεί ένα φύλλο. 

3. Ένα πρόωρο παίξιμο (όχι έξοδος) από τον εκτελεστή από 

οποιοδήποτε χέρι είναι παιγμένο φύλλο και, αν είναι 

νόμιμο, δεν μπορεί να αποσυρθεί. 

Δ. Πρόωρο Παίξιμο στη Σειρά του ΑΣΔ 

Όταν ένας αμυνόμενος προσπαθήσει να παίξει (όχι να κάνει 

έξοδο) σε μια λεβέ, στη σειρά του ΑΣΔ του, μπορεί να 

εφαρμοστεί ο Νόμος 16. Αν το φύλλο του μπορεί να παιχτεί 

                                                                 
18 μέσω χειρονομίας ή νεύματος. 
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νόμιμα στη λεβέ, πρέπει να παιχτεί στην κανονική σειρά του 

- διαφορετικά γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. 

ΝΟΜΟΣ 58 – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΕΞΟΔΟΙ Ή 

ΠΑΙΞΙΜΑΤΑ 

Α. Ταυτόχρονα Παιξίματα από Δύο Παίκτες 

Μια έξοδος ή ένα παίξιμο που έγινε ταυτόχρονα με νόμιμη 

έξοδο ή παίξιμο άλλου παίκτη, θεωρείται ότι έπεται αυτού. 

Β. Ταυτόχρονα Φύλλα από Ένα Χέρι 

Αν ένας παίκτης κάνει έξοδο ή παίξει δύο ή περισσότερα 

φύλλα ταυτόχρονα: 

1. Αν είναι ορατή η όψη μόνο ενός φύλλου, το φύλλο αυτό 

παίζεται - όλα τα άλλα φύλλα αποσύρονται και δεν 

υπάρχει περαιτέρω επανόρθωση (βλέπε Νόμο 47ΣΤ). 

2. Αν είναι ορατή η όψη περισσότερων από ένα φύλλων, ο 

υπαίτιος παίκτης υποδεικνύει το φύλλο που προτείνει να 

παίξει - όταν είναι αμυνόμενος, κάθε άλλο φύλλο που 

εκτέθηκε γίνεται τιμωρημένο φύλλο (βλέπε Νόμο 50). 

3. Αφού ένας υπαίτιος παίκτης αποσύρει φύλλο που 

αποκαλύφθηκε, ένας αντίπαλος, που έχει παίξει στη 

συνέχεια φύλλο σε αυτήν τη λεβέ, μπορεί να αποσύρει 

το φύλλο του και να το αντικαταστήσει, χωρίς περαιτέρω 

επανόρθωση (αλλά βλέπε Νόμο 16Γ). 

4. Αν τα ταυτόχρονα παιξίματα ανακαλυφθούν, αφού 

έχουν παίξει και οι δύο άξονες στην επόμενη λεβέ, εφαρ-

μόζεται ο Νόμος 67. 

ΝΟΜΟΣ 59 – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ  Ή 

ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ένας παίκτης μπορεί να παίξει οποιοδήποτε κατά τα άλλα 

νόμιμο φύλλο, αν δεν είναι σε θέση να κάνει έξοδο ή να 

παίξει όπως απαιτείται, για να συμμορφωθεί με μια 
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επανόρθωση, είτε επειδή δεν έχει φύλλο στο απαιτούμενο 

χρώμα, είτε επειδή έχει μόνο φύλλα σε χρώμα στο οποίο 

απαγορεύτηκε η έξοδος, είτε γιατί είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει σε χρώμα. 

ΝΟΜΟΣ 60 – ΠΑΙΞΙΜΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ 

ΠΑΙΞΙΜΟ 

Α. Παίξιμο Φύλλου Έπειτα από Ανωμαλία 

1. Παίξιμο από ένα μέλος του αναίτιου άξονα έπειτα από 

έξοδο ή παίξιμο εκτός σειράς ή πρόωρο παίξιμο από τον 

ΑΣΔ του και πριν από την επιδίκαση επανορθωτικού 

μέτρου έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώ-

ματος επανόρθωσης αυτού του παραπτώματος. 

2. Μόλις χαθεί το δικαίωμα επανόρθωσης, το παράνομο 

παίξιμο θεωρείται ότι έγινε εντός σειράς (εκτός από την 

περίπτωση που εφαρμόζεται ο Νόμος 53Β). 

3. Αν ο υπαίτιος άξονας έχει προηγούμενη υποχρέωση να 

παίξει ένα τιμωρημένο φύλλο ή να συμμορφωθεί με 

κάποιον περιορισμό εξόδου ή παιξίματος, η υποχρέωση 

παραμένει για τους επόμενους γύρους. 

Β. Αμυνόμενος Παίζει πριν την Απαιτούμενη Έξοδο του 

Εκτελεστή 

Όταν ένας αμυνόμενος παίζει ένα φύλλο, αφού απαιτήθηκε 

από τον εκτελεστή να αποσύρει την εκτός σειράς έξοδό του 

από οποιοδήποτε χέρι, αλλά πριν κάνει έξοδο ο εκτελεστής 

από το σωστό χέρι, το φύλλο του αμυνόμενου γίνεται 

μεγάλο τιμωρημένο φύλλο (Νόμος 50). 

Γ. Παίξιμο από Υπαίτιο Άξονα πριν Επιβληθεί 

Επανορθωτικό Μέτρο 

Παίξιμο από ένα μέλος του υπαίτιου άξονα, προτού επιβλη-

θεί επανορθωτικό μέτρο, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των 

αντιπάλων και μπορεί το παίξιμο αυτό να υπόκειται σε 

επανόρθωση. 
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ΝΟΜΟΣ 61 – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΣΕ 

ΧΡΩΜΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΡΕΝΟΝΣ 

Α. Ορισμός της Ρενόνς 

Η παράλειψη ακολουθίας σε χρώμα, σύμφωνα με τον Νόμο 

44, ή η παράλειψη εξόδου ή παιξίματος, ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα, φύλλου ή χρώματος, που απαιτείται από τον 

Κώδικα, ή που καθορίστηκε από έναν αντίπαλο, κατά την 

άσκηση του δικαιώματος επιλογής του, λόγω επανόρθωσης 

μιας ανωμαλίας, αποτελεί ρενόνς. (Αν ο παίκτης δεν είναι σε 

θέση να συμμορφωθεί, βλέπε Νόμο 59.) 

Β. Δικαίωμα Ερώτησης για Ενδεχόμενη Ρενόνς 

1. Ο εκτελεστής μπορεί να ρωτήσει έναν αμυνόμενο, ο 

οποίος δεν ακολούθησε στο χρώμα, αν έχει φύλλο στο 

χρώμα της εξόδου. 

2. (α) Ο μορ μπορεί να ρωτήσει τον εκτελεστή [βλέπε 

όμως τον Νόμο 43Β2(β)]. 

 (β) Ο μορ δεν μπορεί να ρωτήσει έναν αμυνόμενο και 

μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16B. 

3. Οι αμυνόμενοι μπορούν να ρωτήσουν τον εκτελεστή, 

καθώς και ο ένας τον άλλον (με κίνδυνο να μεταδώσουν 

αθέμιτες πληροφορίες). 

Γ. Δικαίωμα Επιθεώρησης των Λεβέ 

Ένας ισχυρισμός για μια ρενόνς δεν παρέχει αυτόματα το 

δικαίωμα επιθεώρησης των προηγούμενων λεβέ (βλέπε 

Νόμο 66Γ). 

ΝΟΜΟΣ 62 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΕΝΟΝΣ 

Α. Η Ρενόνς Πρέπει να Διορθωθεί 

Ένας παίκτης πρέπει να διορθώσει ρενόνς του, αν επιστηθεί 

η προσοχή στην ανωμαλία, πριν την οριστικοποίησή της. 



 

84 | Σελίδα Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 

Β. Διόρθωση μιας Ρενόνς 

Για να διορθώσει μια ρενόνς, ο υπαίτιος αποσύρει το φύλλο 

που έπαιξε και το αντικαθιστά με ένα νόμιμο φύλλο. 

1. Ένα φύλλο, που αποσύρθηκε με αυτόν τον τρόπο, γίνεται 

μεγάλο τιμωρημένο φύλλο (Νόμος 50), αν παίχτηκε από 

κλειστό χέρι αμυνόμενου. 

2. Το φύλλο μπορεί να αντικατασταθεί, χωρίς περαιτέρω 

επανόρθωση, αν παίχτηκε από το χέρι του εκτελεστή 

[σύμφωνα με τον Νόμο 43B2(β)] ή από το χέρι του μορ ή 

αν ήταν ανοικτό φύλλο ενός αμυνόμενου. 

Γ. Φύλλα που Παίχτηκαν στη Συνέχεια 

1. Κάθε μέλος του αναίτιου άξονα μπορεί να αποσύρει και 

να επαναφέρει στο χέρι του οποιοδήποτε φύλλο έπαιξε, 

έπειτα από τη ρενόνς, αλλά προτού επιστηθεί η προσοχή 

σε αυτήν (βλέπε Νόμο 16Γ). 

2. 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 ένας αμυνόμενος (βλέπε Νόμο 16Γ). 

3. Αν και οι δύο άξονες κάνουν ρενόνς στην ίδια λεβέ και 

μόνο ένας άξονας έχει παίξει στην επόμενη λεβέ, τότε και 

οι δύο ρενόνς πρέπει να διορθωθούν (βλέπε Νόμο 16Γ2). 

Κάθε φύλλο που αποσύρθηκε από τον άξονα της άμυνας 

γίνεται τιμωρημένο φύλλο. 

Δ. Ρενόνς στη Δωδέκατη Λεβέ 

1. Στη δωδέκατη λεβέ, μια ρενόνς, ακόμα κι αν έχει οριστι-

κοποιηθεί, πρέπει να διορθωθεί, αν ανακαλυφθεί πριν 

επιστραφούν και τα τέσσερα χέρια στη θήκη. 

2. Αν ένας αμυνόμενος κάνει ρενόνς στη δωδέκατη λεβέ, 

πριν παίξει ο συμπαίκτης του στη λεβέ, εφαρμόζεται ο 

Νόμος 16Γ. 
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ΝΟΜΟΣ 63 – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΡΕΝΟΝΣ 

Α. Η Ρενόνς Οριστικοποιείται 

Μια ρενόνς οριστικοποιείται: 

1. όταν ο υπαίτιος ή ο συμπαίκτης του κάνει έξοδο ή παίξει 

στην επόμενη λεβέ (οποιοδήποτε τέτοιο παίξιμο, νόμιμο 

ή παράνομο, οριστικοποιεί τη ρενόνς). 

2. όταν ο υπαίτιος ή ο συμπαίκτης του ονοματίσει ή με 

άλλον τρόπο υποδείξει το παίξιμο ενός φύλλου στην 

επόμενη λεβέ. 

3. όταν ένα μέλος του υπαίτιου άξονα κάνει διεκδίκηση ή 

συγκατατίθεται σε παραχώρηση λεβέ προφορικά ή 

δείχνοντας το χέρι του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

4. όταν επιτυγχάνεται συμφωνία (σύμφωνα με τον Νόμο 

69Α) σε διεκδίκηση ή παραχώρηση αντιπάλου - με τον 

υπαίτιο άξονα να μην προβάλει αντιρρήσεις, πριν το 

τέλος του γύρου ή πριν κάνει δήλωση σε επόμενη 

διανομή. 

Β. Η Ρενόνς δεν Μπορεί να Διορθωθεί 

Όταν μια ρενόνς οριστικοποιηθεί, δεν μπορεί πλέον να 

διορθωθεί (εκτός τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος 

62Δ για μια ρενόνς στη δωδέκατη λεβέ, ή σύμφωνα με τον 

Νόμο 62Γ3) και η λεβέ στην οποία έγινε η ρενόνς παραμένει 

όπως παίχτηκε. 
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ΝΟΜΟΣ 64 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΝΟΝΣ 

A. Αυτόματη Αναπροσαρμογή Λεβέ 

Όταν μια ρενόνς έχει οριστικοποιηθεί: 

1. και ο υπαίτιος παίκτης19 κέρδισε τη λεβέ στην οποία 

συνέβη η ρενόνς, στο τέλος της εκτέλεσης η λεβέ στην 

οποία συνέβη η ρενόνς μεταφέρεται στον αναίτιο άξονα, 

μαζί με μία οποιαδήποτε από τις επόμενες λεβέ που 

κέρδισε ο υπαίτιος άξονας. 

2. και ο υπαίτιος παίκτης19 δεν κέρδισε τη λεβέ στην οποία 

συνέβη η ρενόνς, τότε, αν ο υπαίτιος άξονας κέρδισε 

αυτήν ή οποιαδήποτε επόμενη λεβέ, μετά το τέλος της 

εκτέλεσης, μία λεβέ μεταφέρεται στον αναίτιο άξονα. 

B. Μη Αυτόματη Αναπροσαρμογή Λεβέ 

Δεν υπάρχει αυτόματη αναπροσαρμογή λεβέ, έπειτα από 

οριστικοποίηση μιας ρενόνς (αλλά, βλέπε Νόμο 64Γ), αν: 

1. ο υπαίτιος άξονας δεν κέρδισε τη λεβέ της ρενόνς ή 

οποιαδήποτε επόμενη λεβέ. 

2. πρόκειται για επόμενη ρενόνς στο ίδιο χρώμα από τον 

ίδιο παίκτη, με την πρώτη ρενόνς να έχει οριστικο-

ποιηθεί. 

3. η ρενόνς έγινε από παράλειψη παιξίματος ενός τιμωρη-

μένου φύλλου ή οποιουδήποτε φύλλου που ανήκει στον 

μορ. 

4. επιστήθηκε η προσοχή στη ρενόνς για πρώτη φορά, 

έπειτα από μια δήλωση ενός μέλους του αναίτιου άξονα 

στην επόμενη διανομή. 

                                                                 
19 Μια λεβέ που κέρδισε φύλλο του μορ δεν θεωρείται ότι την κέρδισε ο 

εκτελεστής, για τους σκοπούς αυτού του Νόμου. 
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5. επιστήθηκε η προσοχή στη ρενόνς για πρώτη φορά, 

έπειτα από το τέλος του γύρου. 

6. πρόκειται για ρενόνς στη δωδέκατη λεβέ. 

7. και οι δύο άξονες έκαναν ρενόνς στην ίδια διανομή και 

πρόκειται για οριστικοποιημένες ρενόνς. 

8. η ρενόνς διορθώθηκε με βάση τον Νόμο 62Γ3. 

Γ. Αποκατάσταση της Ζημιάς 

1. Όταν, έπειτα από οριστικοποίηση οποιασδήποτε ρενόνς, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή των λεβέ, ο Διαιτητής θεωρεί ότι ο 

αναίτιος άξονας δεν αποζημιώνεται επαρκώς από αυτόν 

τον Νόμο για τη ζημιά που προκλήθηκε, θα επιδικάσει 

επανορθωτική βαθμολογία. 

2. (α) Έπειτα από επαναλαμβανόμενες ρενόνς από τον 

ίδιο παίκτη στο ίδιο χρώμα (βλέπε παράγραφο Β2 

παραπάνω), ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει τη βαθ-

μολογία, αν ο αναίτιος άξονας θα έκανε πιθανώς 

περισσότερες λεβέ, αν δεν είχαν συμβεί μία ή 

περισσότερες από τις επόμενες ρενόνς. 

 (β) Όταν και οι δύο άξονες έχουν κάνει ρενόνς στην 

ίδια διανομή (βλέπε παράγραφο Β7 παραπάνω) 

και ο Διαιτητής κρίνει ότι ένας αγωνιζόμενος έχει 

ζημιωθεί, θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμο-

λογία, βασιζόμενος στο πιθανό αποτέλεσμα που 

θα είχε προκύψει, αν δεν είχαν συμβεί οι ρενόνς. 

ΝΟΜΟΣ 65 – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΕ 

Α. Ολοκληρωμένη Λεβέ 

Όταν έχουν παιχτεί τέσσερα φύλλα σε μία λεβέ, κάθε 

παίκτης αντιστρέφει το φύλλο του, με την όψη προς τα κάτω, 

κοντά του, επάνω στο τραπέζι. 
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Β. Τήρηση Λογαριασμού της Κατοχής των Λεβέ 

1. Αν ο άξονας ενός παίκτη έχει κερδίσει τη λεβέ, το φύλλο 

τοποθετείται κατά μήκος, προς τον συμπαίκτη του. 

2. Αν οι αντίπαλοι έχουν κερδίσει τη λεβέ, το φύλλο 

τοποθετείται κατά μήκος, προς τους αντιπάλους. 

3. Ένας παίκτης μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε φύλλο 

που τοποθετήθηκε λανθασμένα, αλλά το δικαίωμα αυτό 

εκπνέει, όταν ο άξονάς του κάνει έξοδο ή παίξει στην 

επόμενη λεβέ. Αν αυτό γίνει αργότερα, μπορεί να 

εφαρμοστεί ο Νόμος 16B. 

Γ. Ευταξία 

Κάθε παίκτης τακτοποιεί τα φύλλα του με τάξη σε μία 

επικαλυπτόμενη γραμμή, με τη σειρά που παίχτηκαν, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η ανασκόπηση της εκτέλεσης, έπειτα 

από την ολοκλήρωσή της, αν είναι απαραίτητο να προσδιο-

ριστεί ο αριθμός των λεβέ που κέρδισε ο κάθε άξονας ή η 

σειρά με την οποία παίχτηκαν τα φύλλα. 

Δ. Συμφωνία για το Αποτέλεσμα της Εκτέλεσης 

Ένας παίκτης δεν πρέπει να διαταράσσει τη σειρά των 

παιγμένων φύλλων του, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για 

τον αριθμό των λεβέ που κέρδισε κάθε άξονας. Ο παίκτης 

που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Νόμου, 

θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμά του να διεκδικήσει την κατοχή 

αμφισβητούμενων λεβέ ή να ισχυριστεί (ή να αρνηθεί) μια 

ρενόνς. 

ΝΟΜΟΣ 66 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΕ 

Α. Τρέχουσα Λεβέ 

Εφόσον ο άξονάς του δεν έχει κάνει έξοδο ή παίξει στην 

επόμενη λεβέ, ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος 

μπορεί, μέχρι να αναστρέψει το φύλλο του κλειστό επάνω 

στο τραπέζι, να ζητήσει να επιδειχθούν όλα τα φύλλα που 

παίχτηκαν στη λεβέ. 
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Β. Το Τελευταίο Φύλλο Κάθε Παίκτη 

Μέχρι να κάνει έξοδο ή να παίξει ο άξονάς του στην επόμενη 

λεβέ, ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να 

επιθεωρήσει, αλλά όχι και να αποκαλύψει, το τελευταίο 

παιγμένο φύλλο του. 

Γ. Προηγούμενες Λεβέ 

Από εκείνη τη στιγμή, μέχρι τη λήξη της εκτέλεσης, τα φύλλα 

των προηγούμενων λεβέ δεν μπορούν να επιθεωρηθούν 

(εκτός αν ο Διαιτητής δώσει συγκεκριμένη εντολή - για 

παράδειγμα, αν είναι απαραίτητο να επαληθεύσει έναν 

ισχυρισμό για ρενόνς). 

Δ. Έπειτα από την Ολοκλήρωση της Εκτέλεσης 

Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση, τόσο τα φύλλα που 

παίχτηκαν, όσο και εκείνα που δεν παίχτηκαν, μπορούν να 

επιθεωρηθούν, προκειμένου να διευκρινιστεί ένας ισχυρι-

σμός για ρενόνς ή για τον αριθμό των λεβέ που κέρδισε ή 

έχασε ένας άξονας - αλλά κανένας παίκτης δεν πρέπει να 

αγγίζει άλλα φύλλα, εκτός από τα δικά του. Αν ο Διαιτητής 

δεν μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει τα γεγονότα, έπειτα από 

τέτοιου είδους ισχυρισμό, και μόνο ένας άξονας έχει 

ανακατέψει τα φύλλα του, ο Διαιτητής θα πάρει απόφαση 

υπέρ του άλλου άξονα. 

ΝΟΜΟΣ 67 – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΒΕ 

Α. Πριν Παίξουν και οι Δύο Άξονες στην Επόμενη Λεβέ 

Όταν ένας παίκτης έχει παραλείψει να παίξει σε μια λεβέ ή 

έχει παίξει πολλά φύλλα σε μία λεβέ, το λάθος πρέπει να 

διορθωθεί, αν επιστηθεί η προσοχή στην ανωμαλία πριν 

ένας παίκτης από κάθε άξονα παίξει στην επόμενη λεβέ. 

1. Για να διορθώσει την παράλειψη παιξίματος σε μια λεβέ, 

ο υπαίτιος παρέχει ένα φύλλο που μπορεί να παίξει 

νόμιμα. 
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2. Για να διορθωθεί το παίξιμο πολλών φύλλων σε μία λεβέ, 

εφαρμόζεται ο Νόμος 45Ε (Παίξιμο Πέμπτου Φύλλου Σε 

Μία Λεβέ) ή ο Νόμος 58Β (Ταυτόχρονα Φύλλα από Ένα 

Χέρι). 

Β. Αφού Παίξουν και οι Δύο Άξονες στην Επόμενη Λεβέ 

Όταν ο Διαιτητής αποφασίζει ότι υπήρξε ελαττωματική λεβέ 

(από το γεγονός ότι ένας παίκτης έχει πολύ λίγα ή πάρα 

πολλά φύλλα στο χέρι του και αντίστοιχα λανθασμένο 

αριθμό παιγμένων φύλλων) - ενώ έχουν παίξει και οι δύο 

άξονες στην επόμενη λεβέ - ενεργεί ως εξής: 

1. Όταν ο υπαίτιος έχει παραλείψει να παίξει ένα φύλλο 

στην ελαττωματική λεβέ, ο Διαιτητής θα απαιτήσει από 

αυτόν να αποκαλύψει αμέσως ένα φύλλο και να το 

ανοίξει μπροστά του και στη συνέχεια να το τοποθετήσει 

κατάλληλα ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα του (το φύλλο 

αυτό δεν επηρεάζει την κατοχή της λεβέ). Αν: 

 (α) ο υπαίτιος έχει φύλλο του χρώματος της ελαττω-

ματικής λεβέ, υποχρεούται να διαλέξει ένα τέτοιο 

φύλλο και να το τοποθετήσει ανάμεσα στα 

παιγμένα φύλλα του. Θεωρείται ότι έχει κάνει 

ρενόνς στην ελαττωματική λεβέ και υπόκειται 

στην απώλεια μίας λεβέ, που μεταφέρεται, σύμ-

φωνα με τον Νόμο 64A2. 

 (β) ο υπαίτιος δεν έχει φύλλο του χρώματος της 

ελαττωματικής λεβέ - επιλέγει οποιοδήποτε φύλ-

λο και το τοποθετεί ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα 

του. Θεωρείται ότι έκανε ρενόνς στην ελαττωμα-

τική λεβέ και υπόκειται στην απώλεια μίας λεβέ, 

που μεταφέρεται, σύμφωνα με τον Νόμο 64A2. 

2. (α) Όταν ο υπαίτιος έχει παίξει περισσότερα από ένα 

φύλλα στην ελαττωματική λεβέ, ο Διαιτητής επι-

θεωρεί τα παιγμένα φύλλα και απαιτεί από τον 

υπαίτιο να επαναφέρει στο χέρι του όλα τα 
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πρόσθετα φύλλα20, αφήνοντας ανάμεσα στα 

παιγμένα φύλλα αυτό που εκτέθηκε, όταν έπαιξε 

στην ελαττωματική λεβέ (αν ο Διαιτητής δεν είναι 

σε θέση να προσδιορίσει ποιο φύλλο εκτέθηκε, ο 

υπαίτιος αφήνει το μεγαλύτερο από τα φύλλα, 

που θα μπορούσε να έχει παίξει νόμιμα στη λεβέ). 

Η κατοχή της ελαττωματικής λεβέ δεν αλλάζει. 

 (β) Φύλλο που επαναφέρθηκε θεωρείται ότι ανήκε 

συνεχώς στο χέρι του υπαίτιου και η παράλειψη 

παιξίματός του σε προηγούμενη λεβέ μπορεί να 

αποτελεί ρενόνς. 

3. Όταν ο Διαιτητής αποφανθεί ότι ο υπαίτιος έπαιξε ένα 

φύλλο στη λεβέ, αλλά αυτό το φύλλο δεν τοποθετήθηκε 

στις προηγούμενες λεβέ, ο Διαιτητής βρίσκει το φύλλο 

και το τοποθετεί σωστά ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα 

του υπαίτιου. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία, αν το ίδιο φύλλο παίχτηκε σε επόμενη λεβέ 

και είναι πολύ αργά για να διορθωθεί το παράνομο 

παίξιμο. 

ΝΟΜΟΣ 68 – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΒΕ 

Προκειμένου μια δήλωση ή ενέργεια να αποτελεί διεκδίκηση 

ή παραχώρηση λεβέ, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, 

πρέπει να αναφέρεται σε λεβέ πέραν της τρέχουσας. Αν η 

δήλωση ή η ενέργεια αναφέρεται στο κέρδος ή την απώλεια 

μίας μη ολοκληρωμένης λεβέ εν εξελίξει, η εκτέλεση συνεχί-

ζεται κανονικά - τα φύλλα που εκτέθηκαν ή αποκαλύφθηκαν 

από έναν αμυνόμενο δεν γίνονται τιμωρημένα φύλλα, αλλά 

μπορεί να εφαρμοστούν οι Νόμοι 16 και 57Α. 

                                                                 
20 Ο Διαιτητής πρέπει να αποφύγει, όταν είναι δυνατόν, να εκθέσει 

παιγμένα φύλλα αμυνόμενου, αλλά, αν εκτεθεί ένα πρόσθετο φύλλο 
που πρόκειται να επαναφερθεί σε χέρι αμυνόμενου, γίνεται τιμωρη-
μένο φύλλο (βλέπε Νόμο 50). 
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Α. Ορισμός Διεκδίκησης 

Οποιαδήποτε δήλωση από τον εκτελεστή ή από έναν 

αμυνόμενο, που αναφέρει ότι ένας άξονας θα κερδίσει έναν 

συγκεκριμένο αριθμό λεβέ, αποτελεί διεκδίκηση αυτών των 

λεβέ. Ένας παίκτης διεκδικεί επίσης, όταν υπονοεί ότι η 

εκτέλεση θα διακοπεί ή όταν δείχνει τα φύλλα του (εκτός αν 

σαφώς δεν είχε πρόθεση να διεκδικήσει - για παράδειγμα, 

αν ο εκτελεστής αποκαλύψει τα φύλλα του, έπειτα από 

αντάμ εκτός σειράς, εφαρμόζεται ο Νόμος 54 και όχι ο 

παρών Νόμος). 

Β. Ορισμός Παραχώρησης 

1. Οποιαδήποτε δήλωση από τον εκτελεστή ή από έναν 

αμυνόμενο, που αναφέρει ότι ένας άξονας θα χάσει έναν 

συγκεκριμένο αριθμό λεβέ, αποτελεί παραχώρηση 

αυτών των λεβέ - η διεκδίκηση κάποιου αριθμού λεβέ 

αποτελεί παραχώρηση των υπολοίπων, αν υπάρχουν. 

Ένας παίκτης παραχωρεί όλες τις υπόλοιπες λεβέ όταν 

εγκαταλείπει το χέρι του. 

2. Ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β1, 

αν ένας αμυνόμενος αποπειραθεί να παραχωρήσει μία ή 

περισσότερες λεβέ και ο συμπαίκτης του διαφωνήσει 

άμεσα, δεν έχει γίνει διεκδίκηση ή παραχώρηση. Ενδέ-

χεται όμως να υπάρχει αθέμιτη πληροφόρηση, οπότε θα 

πρέπει να κληθεί αμέσως ο Διαιτητής. Η εκτέλεση συνεχί-

ζεται. Κάθε φύλλο που εκτέθηκε από έναν αμυνόμενο, 

υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι τιμωρημένο φύλλο, 

αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ σχετικά τις πληροφορίες 

που προέκυψαν από την έκθεσή του και οι πληροφορίες 

αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον συ-

μπαίκτη του αμυνόμενου που εξέθεσε το φύλλο. 

Γ. Απαιτείται Διευκρίνιση 

Κάθε διεκδίκηση οφείλει να συνοδεύεται άμεσα από μια 

σαφή δήλωση, σχετικά με τη γραμμή εκτέλεσης ή άμυνας, 

την οποία ο διεκδικητής προτείνει, για να κερδίσει τις λεβέ 

που διεκδικεί, καθώς επίσης και τη σειρά, με την οποία θα 
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παιχτούν τα φύλλα. Ο παίκτης που διεκδικεί ή παραχωρεί, 

παρουσιάζει το χέρι του. 

Δ. Διακοπή της Εκτέλεσης 

Έπειτα από οποιαδήποτε διεκδίκηση, η εκτέλεση διακό-

πτεται. 

1. Αν υπάρχει συμφωνία στη διεκδίκηση ή την παραχώ-

ρηση, εφαρμόζεται ο Νόμος 69. 

2. Αν υπάρχει αμφισβήτηση, από οποιονδήποτε παίκτη 

(συμπεριλαμβανομένου και του μορ) - είτε 

 (α) ο Διαιτητής μπορεί να κληθεί άμεσα και δεν 

πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν την άφιξή του, 

εφαρμόζεται ο Νόμος 70 ή 

 (β) έπειτα από αίτημα του άξονα που δεν κάνει 

διεκδίκηση ή παραχώρηση, η εκτέλεση μπορεί να 

συνεχιστεί, υπό την αίρεση των κάτωθι: 

(i) και οι τέσσερις παίκτες πρέπει να συμ-

φωνούν, διαφορετικά καλείται ο Διαιτητής, ο 

οποίος τότε ενεργεί όπως στην παράγραφο 

(α) παραπάνω. 

(ii) η πρότερη διεκδίκηση ή παραχώρηση είναι 

άκυρη και δεν υπόκειται σε διαιτησιακή 

απόφαση. Δεν εφαρμόζονται οι Νόμοι 16 και 

50 και η βαθμολογία που στη συνέχεια 

επετεύχθη θα παραμείνει ως έχει. 

ΝΟΜΟΣ 69 – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Ή 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

A. Σύναψη Συμφωνίας 

Η συμφωνία επιτυγχάνεται, όταν ένας άξονας συγκατα-

τίθεται σε διεκδίκηση ή παραχώρηση αντιπάλου και δεν 

φέρει αντίρρηση σε αυτή, πριν κάνει δήλωση σε μια επόμενη 

διανομή ή πριν από το τέλος του γύρου, όποιο από τα δύο 
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συμβεί πρώτο. Η διανομή βαθμολογείται ως οι λεβέ που 

διεκδικήθηκαν ή παραχωρήθηκαν να είχαν κερδηθεί ή χαθεί 

κατά την εκτέλεση. 

B. Αναίρεση Σύναψης Συμφωνίας 

Η συμφωνία σε διεκδίκηση ή παραχώρηση (βλέπε παρά-

γραφο A) μπορεί να αποσυρθεί, εντός της Περιόδου Διόρ-

θωσης που ορίζεται από τον Νόμο 79Γ: 

1. αν ένας παίκτης συμφώνησε στην απώλεια μιας λεβέ, την 

οποία στην πραγματικότητα ο άξονάς του είχε ήδη κερ-

δίσει ή 

2. αν ένας παίκτης έχει συμφωνήσει στην απώλεια μιας 

λεβέ, την οποία ο άξονάς του θα είχε πιθανώς κερδίσει, 

αν η εκτέλεση συνεχιζόταν. Η διανομή βαθμολογείται εκ 

νέου και κάθε τέτοια λεβέ αποδίδεται στον άξονά του. 

ΝΟΜΟΣ 70 – ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Ή 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

Α. Γενικοί Στόχοι 

Κατά τη λήψη απόφασης, σχετικά με αμφισβητούμενη 

διεκδίκηση ή παραχώρηση, ο Διαιτητής αποφασίζει για το 

αποτέλεσμα της διανομής όσο το δυνατό πιο δίκαια και για 

τους δύο άξονες, αλλά, για οποιοδήποτε αμφίβολο σημείο 

μιας διεκδίκησης, θα λαμβάνεται απόφαση εις βάρος του 

διεκδικητή. Ο Διαιτητής ενεργεί ως ακολούθως. 

Β. Επανάληψη Διευκρινιστικής Δήλωσης 

1. Ο Διαιτητής απαιτεί από τον διεκδικητή, να επαναλάβει 

τη διευκρινιστική δήλωση που έκανε τη στιγμή της 

διεκδίκησής του. 

2. Στη συνέχεια, ο Διαιτητής ακούει τις αντιρρήσεις των 

αντιπάλων στη διεκδίκηση (οι παράγοντες όμως που 

λαμβάνει υπόψη του ο Διαιτητής δεν περιορίζονται μόνο 

στις αντιρρήσεις των αντιπάλων). 
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3. Ο Διαιτητής μπορεί να ζητήσει από όλους τους παίκτες 

να αποθέσουν τα υπόλοιπα φύλλα τους ανοικτά στο 

τραπέζι. 

Γ. Αντίπαλος Έχει Ακόμη Ατού 

Όταν υπάρχει ένα ατού σε κάποιο από τα χέρια των αντι-

πάλων, ο Διαιτητής θα αποδώσει μία ή περισσότερες λεβέ 

στους αντίπαλους αν: 

1. ο διεκδικητής δεν έκανε δήλωση σχετικά με αυτό το ατού 

και 

2. είναι αρκετά πιθανό ο διεκδικητής να μην είχε, τη στιγμή 

της διεκδίκησής του, επίγνωση ότι παρέμενε ατού σε χέρι 

αντιπάλου και 

3. θα μπορούσε να χάσει λεβέ από αυτό το ατού με 

οποιοδήποτε κανονικό21 παίξιμο. 

Δ. Παράγοντες που Λαμβάνει Υπόψη του ο Διαιτητής 

1. Ο Διαιτητής δεν θα δεχθεί από τον διεκδικητή 

οποιονδήποτε αδήλωτο επιτυχή τρόπο παιξίματος, που 

δεν περιλαμβανόταν στην αρχική διευκρινιστική δήλωσή 

του, εφόσον υπάρχει ένας εναλλακτικός κανονικός21 

τρόπος παιξίματος, που θα ήταν λιγότερο επιτυχής. 

2. Ο Διαιτητής δεν δέχεται οποιοδήποτε μέρος της διεκ-

δίκησης αμυνόμενου, το οποίο εξαρτάται από την 

επιλογή, εκ μέρους του συμπαίκτη του, ενός συγκεκρι-

μένου παιξίματος, μεταξύ εναλλακτικών κανονικών21 

παιξιμάτων. 

E. Αδήλωτος Τρόπος Παιξίματος 

1. Ο Διαιτητής δεν θα δεχθεί από τον διεκδικητή κανέναν 

αδήλωτο τρόπο παιξίματος, του οποίου η επιτυχία 

εξαρτάται από το να βρεθεί ο ένας αντίπαλος, αντί του 

                                                                 
21 Για τους σκοπούς των Νόμων 70 και 71, το «κανονικό» περιλαμβάνει το 

απρόσεκτο ή υποδεέστερο παίξιμο, για την κατηγορία του εν λόγω 
παίκτη. 
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άλλου, με ένα συγκεκριμένο φύλλο, εκτός αν ένας 

αντίπαλος δεν ακολούθησε το χρώμα αυτού του φύλλου, 

πριν γίνει η διεκδίκηση, ή θα αδυνατούσε να ακολου-

θήσει στη συνέχεια σε αυτό το χρώμα με οποιονδήποτε 

κανονικό21 τρόπο παιξίματος. 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να καθορίσει μια σειρά (π.χ. 

«από πάνω προς τα κάτω»), με την οποία ο Διαιτητής θα 

θεωρήσει ότι παίχτηκε ένα χρώμα, αν αυτό δεν 

διευκρινίστηκε στη δήλωση της διεκδίκησης (αλλά πάντα 

σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση αυτού του 

Νόμου). (στην Ελλάδα, δεν υπάρχει προκαθορισμένη 

σειρά με την οποία πρέπει να παίζονται τα φύλλα, σε 

περίπτωση αδιευκρίνιστης διεκδίκησης) 

ΝΟΜΟΣ 71 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Μια παραχώρηση πρέπει να ισχύει, από τη στιγμή που θα 

γίνει, αλλά, εντός της Περιόδου Διόρθωσης που ορίζει ο 

Νόμος 79Γ, ο Διαιτητής θα ακυρώσει την παραχώρηση αν: 

1. Ένας παίκτης παραχώρησε λεβέ που στην πραγματι-

κότητα ο άξονάς του είχε ήδη κερδίσει ή 

2. Ένας παίκτης παραχώρησε λεβέ που ο άξονάς του δεν θα 

μπορούσε να χάσει με οποιοδήποτε κανονικό22 παίξιμο 

των υπόλοιπων φύλλων. 

Η διανομή βαθμολογείται εκ νέου και κάθε τέτοια λεβέ 

αποδίδεται στον άξονά του. 

ΝΟΜΟΣ 72 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Α. Τήρηση του Κώδικα 

Οι παίκτες οφείλουν να παίζουν σε αγώνες του Αγωνιστικού 

Μπριτζ σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Ο κύριος στόχος 

                                                                 
22 Για τους σκοπούς των Νόμων 70 και 71, το «κανονικό» περιλαμβάνει το 

απρόσεκτο ή υποδεέστερο παίξιμο, για την κατηγορία του εν λόγω 
παίκτη. 
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των αγωνιζόμενων είναι να επιτύχουν υψηλότερη βαθμο-

λογία, από τους άλλους αγωνιζόμενους, ενώ συμμορ-

φώνονται με τις νόμιμες διαδικασίες και τα δεοντολογικά 

πρότυπα, που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα. 

Β. Παραβίαση του Κώδικα 

1. Ένας παίκτης δεν πρέπει να παραβιάζει σκόπιμα έναν 

Νόμο, ακόμη και αν υπάρχει προβλεπόμενη επανόρ-

θωση, την οποία είναι διατεθειμένος να δεχτεί. 

2. Γενικώς, δεν υπάρχει υποχρέωση να επιστήσει κάποιος 

την προσοχή σε μια παραβίαση του Νόμου που έκανε ο 

άξονάς του (αλλά βλέπε Νόμο 20ΣΤ, για λανθασμένη 

εξήγηση, και βλέπε τους Νόμους 62A και 79A2). 

3. Ένας παίκτης δεν μπορεί να αποπειράται να αποκρύψει 

μια παράβαση, όπως κάνοντας δεύτερη ρενόνς, αποκρύ-

πτοντας φύλλο, που σχετίζεται με ρενόνς, ή ανακα-

τεύοντας πρόωρα τα φύλλα. 

Γ. Επίγνωση Πιθανής Ζημιάς 

Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι ένας υπαίτιος θα μπορούσε 

να γνωρίζει, τη στιγμή που διέπραττε μια ανωμαλία, ότι η 

ανωμαλία θα μπορούσε να βλάψει τον αναίτιο άξονα, θα 

ζητήσει να συνεχιστούν οι αγορές και η εκτέλεση (αν δεν 

έχουν ολοκληρωθεί). Στο τέλος της εκτέλεσης, ο Διαιτητής 

επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, αν θεωρεί ότι ο 

υπαίτιος άξονας απέκτησε ένα πλεονέκτημα, εξαιτίας της 

ανωμαλίας. 

ΝΟΜΟΣ 73 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 

A. Αρμόζουσα Επικοινωνία Μεταξύ Συμπαικτών 

1. Η επικοινωνία μεταξύ συμπαικτών, κατά τη διάρκεια των 

αγορών και της εκτέλεσης, θα πραγματοποιείται μόνο 

μέσω δηλώσεων και παιξιμάτων, εκτός αν επιτρέπεται 

σαφώς από τον παρόντα Κώδικα. 
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2. Οι δηλώσεις και τα παιξίματα οφείλουν να γίνονται χωρίς 

υπερβολική έμφαση, επιτήδευση ή αλλοίωση της φωνής 

και χωρίς υπερβολικό δισταγμό ή βιασύνη. Ωστόσο, οι 

Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να επιβάλλουν υποχρεω-

τικές παύσεις, όπως στον πρώτο γύρο των αγορών ή μετά 

από προειδοποίηση για αγορά με πήδημα ή στην πρώτη 

λεβέ. (στην Ελλάδα, επιβάλλεται η χρήση της κάρτας 

«STOP» πριν από οποιαδήποτε αγορά που προσπερνά 

ένα ή περισσότερα επίπεδα - επίσης είναι επιθυμητή η 

παύση του εκτελεστή, πριν ζητήσει να παιχτεί το πρώτο 

φύλλο από τον μορ και, αν ο εκτελεστής δεν κάνει σχετική 

παύση, ο ΑΣΔ του εκτελεστή μπορεί να κάνει παύση, 

χωρίς αυτό να προκαλεί αθέμιτη πληροφόρηση) 

Β. Ανάρμοστη Επικοινωνία Μεταξύ Συμπαικτών 

1. Οι συμπαίκτες δεν θα επικοινωνούν με μέσα, όπως ο 

τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δηλώσεις ή τα παιξίματα, 

μέσω εξωγενών σχολίων ή χειρονομιών, μέσω ερωτή-

σεων που έγιναν ή δεν έγιναν, ή προειδοποιήσεων και 

επεξηγήσεων που δόθηκαν ή δε δόθηκαν σε αυτούς. 

2. Το πιο σοβαρό αδίκημα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, 

μεταξύ συμπαικτών, μέσω προ-συννενοημένων μεθόδων 

επικοινωνίας, διαφορετικών από αυτές που θεσπίζονται 

από τον παρόντα Κώδικα. 

Γ. Παίκτης Λαμβάνει Αθέμιτες Πληροφορίες από τον 

Συμπαίκτη 

1. Όταν ένας παίκτης έχει στη διάθεσή του αθέμιτες 

πληροφορίες από τον συμπαίκτη του, όπως μέσω 

σχολίου, ερώτησης, εξήγησης, χειρονομίας, επιτηδεύ-

ματος, αδικαιολόγητης έμφασης, αλλοίωσης της φωνής, 

βιασύνης ή δισταγμού, αναπάντεχης προειδοποίησης ή 

έλλειψης προειδοποίησης, πρέπει να αποφύγει προσε-

κτικά να επωφεληθεί από οποιοδήποτε πλεονέκτημα 

από αυτήν την αθέμιτη πληροφόρηση [βλέπε Νόμο 

16Β1(α)]. 
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2. Μπορεί να επιβληθεί ποινή στον παίκτη που παραβιάζει 

την παράγραφο Γ1, αλλά, αν οι αντίπαλοι έχουν 

ζημιωθεί, βλέπε επίσης Νόμο 16Β3. 

Δ. Μεταβολές σε Ρυθμό ή Τρόπο 

1. Είναι επιθυμητό, αν και όχι πάντοτε απαραίτητο, να 

διατηρούν οι παίκτες σταθερό ρυθμό και αμετάβλητο 

τρόπο. Ωστόσο, οι παίκτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί, όταν οι διακυμάνσεις μπορεί να αποβούν 

προς όφελός τους. Διαφορετικά, η ακούσια μεταβολή 

στον ρυθμό ή τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται μια δήλωση 

ή παίξιμο, δεν αποτελεί από μόνη της παράβαση. Οι 

πληροφορίες που προκύπτουν από τέτοιες διακυμάνσεις 

είναι θεμιτές μόνο για τους αντιπάλους, οι οποίοι 

μπορούν να δράσουν ανάλογα με δική τους ευθύνη. 

2. Ένας παίκτης δεν πρέπει να αποπειράται να παραπλανεί 

έναν αντίπαλο, μέσω ερώτησης, σχολίου ή χειρονομίας - 

μέσω βιασύνης ή δισταγμού σε δήλωση ή παίξιμο (όπως 

διστάζοντας πριν παιχτεί ένα σόλο) - με τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται μια δήλωση ή ένα παίξιμο - ή με οποια-

δήποτε σκόπιμη απόκλιση από την ορθή διαδικασία 

(βλέπε επίσης Νόμο 73Ε2). 

Ε. Παραπλάνηση 

1. Ένας παίκτης μπορεί να αποπειραθεί να παραπλανήσει 

έναν αντίπαλο, μέσω μιας δήλωσης ή ενός παιξίματος 

(εφόσον η παραπλάνηση δεν τονίζεται από ασυνήθη 

βιασύνη ή δισταγμό, ούτε προστατεύεται από κρυφή 

συνεννόηση του ζεύγους ή λόγω εμπειρίας). 

2. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι ένας αθώος παίκτης 

κατέληξε σε λανθασμένο συμπέρασμα, εξαιτίας ερώτη-

σης, σχόλιου, τρόπου, ρυθμού ή οτιδήποτε παρόμοιο, 

ενός αντιπάλου, ο οποίος δεν έχει ευαπόδεικτο μπριτζι-

στικό λόγο για την ενέργειά του, και ο οποίος θα μπορού-

σε να γνωρίζει, τη στιγμή της ενέργειάς του, ότι αυτή θα 

μπορούσε να αποβεί προς όφελός του, ο Διαιτητής θα 

επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία. 
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ΝΟΜΟΣ 74 – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Α. Πρέπουσα Στάση 

1. Ένας παίκτης οφείλει να διατηρεί πάντα μια ευγενική 

στάση. 

2. Ένας παίκτης οφείλει να αποφεύγει προσεκτικά να κάνει 

οποιοδήποτε σχόλιο ή άσχετη ενέργεια, που θα μπο-

ρούσε να προκαλέσει ενόχληση ή αμηχανία σε άλλον 

παίκτη, ή θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ευχα-

ρίστηση που προκαλεί το παιχνίδι. 

3. Κάθε παίκτης οφείλει να ακολουθεί μια ομοιόμορφη και 

ορθή διαδικασία στις δηλώσεις και τα παιξίματα. 

B. Δεοντολογία 

Για λόγους ευγενείας, ένας παίκτης οφείλει να αποφεύγει: 

1. να μη δίνει επαρκή προσοχή στο παιχνίδι. 

2. να κάνει περιττά σχόλια, κατά τη διάρκεια των αγορών 

και της εκτέλεσης. 

3. να βγάζει φύλλο, πριν έρθει η σειρά του να παίξει. 

4. να παρατείνει άσκοπα την εκτέλεση (όπως συνεχίζοντας 

να εκτελεί, ενώ γνωρίζει ότι όλες οι λεβέ είναι σίγουρα 

δικές του) με σκοπό να συγχίσει έναν αντίπαλο. 

5. να καλεί και απευθύνεται στον Διαιτητή με τρόπο αγενή 

για αυτόν ή για τους άλλους αγωνιζόμενους. 

Γ. Παραβιάσεις της Διαδικασίας 

Τα επόμενα αποτελούν παραδείγματα παραβιάσεων της 

διαδικασίας, από έναν παίκτη: 

1. να χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες για την ίδια 

δήλωση. 

2. να επιδεικνύει επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία δήλωσης ή 

παιξίματος. 
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3. να επιδεικνύει προσδοκία ή πρόθεση να κερδίσει ή να 

χάσει μια λεβέ, που δεν έχει συμπληρωθεί. 

4. να σχολιάζει ή να ενεργεί, κατά τη διάρκεια των αγορών 

ή της εκτέλεσης, με στόχο να επιστήσει την προσοχή σε 

σημαντικό συμβάν ή στον αριθμό των λεβέ που απαιτού-

νται ακόμη, για την επιτυχία. 

5. να κοιτάζει έντονα οποιονδήποτε άλλον παίκτη, κατά τη 

διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης, ή προς το χέρι 

άλλου παίκτη, προκειμένου να δει τα φύλλα του ή να 

παρατηρήσει τη θέση, από την οποία βγάζει ένα φύλλο 

(αλλά είναι θεμιτό να ενεργεί, με βάση τις πληροφορίες 

που απέκτησε, βλέποντας ακούσια φύλλο ενός αντι-

πάλου23). 

6. να δείχνει προφανή έλλειψη περαιτέρω ενδιαφέροντος 

σε μια διανομή (όπως, κλείνοντας τα φύλλα του). 

7. να μεταβάλει τον κανονικό ρυθμό αγοράς ή εκτέλεσης, 

με στόχο τη σύγχυση ενός αντιπάλου. 

8. να απομακρύνεται από το τραπέζι άσκοπα, πριν γίνει 

αλλαγή του γύρου. 

ΝΟΜΟΣ 75 – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΞΗΓΗΣΗ Ή 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Αφού δοθεί μια παραπλανητική εξήγηση στους αντιπάλους, 

οι ευθύνες των παικτών (και του Διαιτητή) είναι οι εξής: 

Α. Σφάλμα που Προκαλεί Αθέμιτη Πληροφόρηση 

Ανεξάρτητα από το αν μια εξήγηση είναι ή όχι μια σωστή 

δήλωση των συμφωνιών των συμπαικτών, ένας παίκτης, 

έχοντας ακούσει την εξήγηση του συμπαίκτη του, γνωρίζει 

ότι η δική του δήλωση έχει παρερμηνευτεί. Αυτή η γνώση 

αποτελεί αθέμιτη πληροφορία (βλέπε Νόμο 16Α) και ο 

                                                                 
23 Βλέπε Νόμο 73Δ2, όταν ένας παίκτης μπορεί να έχει δείξει εκούσια τα 

φύλλα του. 
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παίκτης πρέπει να αποφεύγει προσεκτικά να επωφελείται 

από αυτήν (βλέπε Νόμο 73Γ) - διαφορετικά ο Διαιτητής θα 

επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία. 

Β. Λανθασμένη Εξήγηση 

1. Όταν η συμφωνία του ζεύγους είναι διαφορετική από την 

εξήγηση που δόθηκε, η εξήγηση αποτελεί μια παράβαση 

του Κώδικα. Όταν η παράβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

την πρόκληση ζημιάς στον αναίτιο άξονα, ο Διαιτητής θα 

επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία. 

2. Αν ένας παίκτης αντιληφθεί το δικό του λάθος, οφείλει 

να καλέσει τον Διαιτητή πριν αποκαλυφθεί η αντάμ (ή 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αν ανακαλυφθεί 

αργότερα) και στη συνέχεια να παρέχει μια διόρθωση. 

Στον παίκτη, επιτρέπεται επίσης να καλέσει τον Διαιτητή 

πριν τελειώσουν οι αγορές, αλλά δεν έχει καμία 

υποχρέωση να το πράξει (βλέπε Νόμο 20ΣΤ4). 

3. Ο συμπαίκτης του παίκτη δεν πρέπει να κάνει κάτι, για να 

διορθώσει τη λανθασμένη εξήγηση, κατά τη διάρκεια 

των αγορών και, αν στη συνέχεια γίνει αμυνόμενος, 

οφείλει να καλέσει τον Διαιτητή και να διορθώσει την 

εξήγηση, μόνο έπειτα από το τέλος της εκτέλεσης. Αν ο 

συμπαίκτης του παίκτη πρόκειται να γίνει εκτελεστής ή 

μορ, οφείλει, έπειτα από το τελικό πάσο, να καλέσει τον 

Διαιτητή και στη συνέχεια να παρέχει μια διόρθωση. 

Γ. Λανθασμένη Δήλωση 

Όταν η συμφωνία του ζεύγους έχει εξηγηθεί σωστά και 

πρόκειται για λάθος δήλωση και όχι λάθος εξήγηση, δεν 

υπάρχει παράβαση. Η εξήγηση δεν πρέπει να διορθωθεί 

(ούτε πρέπει να ειδοποιηθεί ο Διαιτητής) αμέσως και δεν 

υπάρχει καμία υποχρέωση να γίνει αυτό στη συνέχεια. 

Ανεξάρτητα από τη ζημία, το αποτέλεσμα ισχύει [αλλά βλέπε 

Νόμο 21B1(β)]. 
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Δ. Η Απόφαση του Διαιτητή 

1. Οι παίκτες αναμένεται να γνωστοποιούν με ακρίβεια τις 

συμφωνίες του ζεύγους (βλέπε Νόμο 20ΣΤ1) - παράλειψη 

να γίνει αυτό συνιστά Λανθασμένη Πληροφόρηση. 

2. Αποτελεί προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας συ-

μπαικτών, είναι να κατέχουν και οι δύο παίκτης κοινή 

αμοιβαία συνεννόηση και αποτελεί παράβαση η 

περιγραφή μιας συμφωνίας, για την οποία δεν υπάρχει η 

κοινή αμοιβαία συνεννόηση. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει 

ότι η παραπλανητική εξήγηση δεν βασίστηκε σε 

συμφωνία συμπαικτών, εφαρμόζει τον Νόμο 21Β. 

3. Όταν υπάρχει παράβαση (σύμφωνα με την παράγραφο 

Β1 ή Δ2) και υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ως 

προς τη συμφωνημένη έννοια μιας δήλωσης, ο Διαιτητής 

επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, με βάση το πιθα-

νό αποτέλεσμα, που θα είχε επιτευχθεί, αν οι αντίπαλοι 

είχαν λάβει τη σωστή εξήγηση έγκαιρα. Αν ο Διαιτητής 

διαπιστώσει ότι η δήλωση δεν έχει συμφωνημένη έννοια, 

επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, με βάση το πιθα-

νό αποτέλεσμα, που θα είχε επιτευχθεί, αν οι αντίπαλοι 

είχαν τη σωστή ενημέρωση. 

ΝΟΜΟΣ 76 – ΘΕΑΤΕΣ 

A. Έλεγχος 

1. Οι θεατές στον αγωνιστικό χώρο24 υπόκεινται στον έλεγ-

χο του Διαιτητή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

αγώνα. 

2. Οι Ρυθμιστικές Αρχές και οι Διοργανωτές Αγώνων, οι 

οποίοι παρέχουν τις εγκαταστάσεις για την ηλεκτρονική 

μετάδοση του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο, μπορούν 

                                                                 
24 Ο αγωνιστικός χώρος περιλαμβάνει όλα τα μέρη του χώρου διε-

ξαγωγής, όπου μπορεί να βρίσκεται ένας παίκτης, κατά τη διάρκεια 
μιας ημερίδας στην οποία συμμετέχει. Μπορεί να ρυθμιστεί περαι-
τέρω, μέσω κανονισμού. 
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να θεσπίσουν, μέσω κανονισμού, τους όρους παρακο-

λούθησης αυτών των μεταδόσεων και να καθορίσουν την 

αποδεκτή συμπεριφορά των θεατών. (Ένας θεατής δεν 

πρέπει να επικοινωνεί με έναν παίκτη κατά τη διάρκεια 

μιας ημερίδας, στην οποία ο παίκτης συμμετέχει.) 

B. Στο τραπέζι 

1. Ένας θεατής δεν μπορεί να κοιτάζει το χέρι περισσότερων 

του ενός παικτών, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τον 

κανονισμό. 

2. Ένας θεατής δεν πρέπει να επιδεικνύει οποιαδήποτε 

αντίδραση κατά τη διάρκεια των αγορών ή της εκτέλεσης, 

όταν η διανομή βρίσκεται σε εξέλιξη. 

3. Κατά τη διάρκεια ενός γύρου, ένας θεατής πρέπει να 

αποφεύγει επιτηδεύματα ή σχόλια οποιουδήποτε είδους 

και δεν επιτρέπεται να συνομιλεί με έναν παίκτη. 

4. Ένας θεατής δεν πρέπει να ενοχλεί έναν παίκτη. 

5. Ένας θεατής στο τραπέζι δεν θα εφιστά την προσοχή σε 

οποιαδήποτε πτυχή του παιχνιδιού. 

Γ. Συμμετοχή 

1. Ένας θεατής μπορεί να μιλήσει σχετικά με κάποιο 

γεγονός ή τον Κανονισμό, μέσα στον αγωνιστικό χώρο24, 

μόνον όταν ο Διαιτητής του ζητήσει να κάνει κάτι τέτοιο. 

2. Οι Ρυθμιστικές Αρχές και οι Διοργανωτές Αγώνων 

μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο, με τον οποίο θα 

αντιμετωπίζονται οι ανωμαλίες, που προκαλούνται από 

θεατές. 

Δ. Ιδιότητα 

Οποιοδήποτε άτομο στον αγωνιστικό χώρο24, εκτός από 

παίκτη ή επίσημο αγώνος, έχει την ιδιότητα του θεατή, εκτός 

αν ο Διαιτητής ορίσει διαφορετικά. 
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ΝΟΜΟΣ 77 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 

Βαθμολογία Λεβέ 

Απονέμονται στον άξονα του εκτελεστή, αν πραγματο-

ποιηθεί το συμβόλαιο. 

Αν τα ατού είναι: ♣ ♦ ♥ ♠ 

Για κάθε πρόσθετη λεβέ που 

αγοράστηκε και πραγματοποιήθηκε 

Κανονικό 20 20 30 30 

Κοντρέ 40 40 60 60 

Σιρκοντρέ 80 80 120 120 

Σε συμβόλαια Χωρίς Ατού 

Για την πρώτη πρόσθετη λεβέ που 

αγοράστηκε και πραγματοποιήθηκε 

Κανονικό 40 

Κοντρέ 80 

Σιρκοντρέ 160 

Για κάθε επόμενη πρόσθετη λεβέ 

Κανονικό 30 

Κοντρέ 60 

Σιρκοντρέ 120 

Πρόσθετοι Βαθμοί 

Απονέμονται στον άξονα του εκτελεστή. 

Σλεμ 

Για πραγματοποίηση σλεμ  Στην 1η Στη 2η  

Μικρό Σλεμ (12 λεβέ) 500 750 

αγορασμένο και πραγματοποιημένο 

Μεγάλο Σλεμ (13 λεβέ) 1000 1500 

αγορασμένο και πραγματοποιημένο 
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Λεβέ Άνω 

Για κάθε λεβέ άνω  Στην 1η Στη 2η 

(λεβέ που κερδήθηκαν πέραν των 

απαιτούμενων για το συμβόλαιο) 

Κανονικό Αξία Λεβέ Αξία Λεβέ 

Κοντρέ 100 200 

Σιρκοντρέ 200 400 

Πρόσθετοι Βαθμοί για Μανς, Μερικό Συμβόλαιο, 

Εκπλήρωση Συμβολαίου 

Για πραγματοποίηση ΜΑΝΣ, στη 2η 500 

Για πραγματοποίηση ΜΑΝΣ, στην 1η 300 

Για πραγματοποίηση οποιουδήποτε 

ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 50 

Για πραγματοποίηση οποιουδήποτε κοντρέ, 

αλλά όχι σιρκοντρέ συμβολαίου 50 

Για πραγματοποίηση οποιουδήποτε 

σιρκοντρέ συμβολαίου 100 

 

Ποινές για Λεβέ Κάτω 

Απονέμονται στους αντιπάλους του εκτελεστή αν το συμβό-

λαιο δεν πραγματοποιηθεί 

Λεβέ Κάτω 

Λεβέ που υπολείπονται στον εκτελεστή για την πραγμα-

τοποίηση του συμβολαίου 

Για την πρώτη λεβέ κάτω Στην 1η Στη 2η  

Κανονικό 50 100 

Κοντρέ 100 200 

Σιρκοντρέ 200 400 

Για κάθε επιπλέον λεβέ κάτω 

Κανονικό 50 100 

Κοντρέ 200 300 

Σιρκοντρέ 400 600 
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Πριμ για την τέταρτη και για κάθε επόμενη λεβέ κάτω 

Κανονικό 0 0 

Κοντρέ 100 0 

Σιρκοντρέ 200 0 

Αν και οι τέσσερις παίκτες πασάρουν (βλέπε Νόμο 22), κάθε 

άξονας λαμβάνει μηδενική βαθμολογία. 

ΝΟΜΟΣ 78 – ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Α. Βαθμολογία με Βαθμούς Αγώνα 

Στη βαθμολογία με Βαθμούς Αγώνα, σε κάθε αγωνιζόμενο 

απονέμονται, για αποτελέσματα που έφεραν άλλοι 

αγωνιζόμενοι, οι οποίοι έπαιξαν την ίδια διανομή και των 

οποίων τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα δικά του: δύο 

βαθμολογικές μονάδες (Βαθμοί Αγώνα ή Μισοί Βαθμοί 

Αγώνα), για κάθε αποτέλεσμα κατώτερο του δικού του, μια 

βαθμολογική μονάδα, για κάθε αποτέλεσμα ίσο με το δικό 

του, και μηδέν βαθμολογικές μονάδες, για κάθε αποτέλεσμα 

καλύτερο του δικού του. 

Β. Βαθμολογία με Διεθνείς Βαθμούς Αγώνα (IMPs) 

Στη βαθμολογία με Διεθνείς Βαθμούς Αγώνα, η συνολική 

διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων κάθε διανομής 

μετατρέπεται σε IMPs σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Διαφορά  Διαφορά  Διαφορά 

σε βαθμούς IMPs σε βαθμούς IMPs σε βαθμούς IMPs 

0-10 0 370-420 9 1500-1740 17 

20-40 1 430-490 10 1750-1990 18 

50-80 2 500-590 11 2000-2240 19 

90-120 3 600-740 12 2250-2490 20 

130-160 4 750-890 13 2500-2990 21 

170-210 5 900-1090 14 3000-3490 22 

220-260 6 1100-1290 15 3500-3990 23 

270-310 7 1300-1490 16 4000+ 24 

320-360 8 
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Γ. Βαθμολογία με Ολικούς Βαθμούς 

Στη βαθμολογία με Ολικούς Βαθμούς, το αποτέλεσμα κάθε 

αγωνιζόμενου είναι το συνολικό άθροισμα των αποτελε-

σμάτων όλων των διανομών που έπαιξε. 

Δ. Όροι Διεξαγωγής Αγώνων 

Αν εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή, μπορούν να υιοθε-

τηθούν και άλλες μέθοδοι βαθμολόγησης (για παράδειγμα, 

μετατροπές σε Βαθμούς Νίκης). Ο Διοργανωτής Αγώνων 

οφείλει να ανακοινώνει τους Όρους Διεξαγωγής Αγώνων, 

πριν έναν αγώνα. Σε αυτούς θα πρέπει να περιγράφονται 

λεπτομερώς οι όροι συμμετοχής, οι μέθοδοι βαθμολογίας, ο 

προσδιορισμός των νικητών, η κατάταξη σε περίπτωση 

ισοπαλίας, και τα λοιπά. Οι Όροι δεν πρέπει να έρχονται σε 

αντίθεση με τον Κώδικα ή κάποιον κανονισμό και θα 

περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, που ορίζονται 

από τη Ρυθμιστική Αρχή. Οφείλουν να είναι διαθέσιμοι 

στους αγωνιζόμενους. (στην Ελλάδα, εξουσιοδοτείται ο 

Διοργανωτής Αγώνων να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθό-

δους βαθμολόγησης, εφόσον δεν καλύπτεται το θέμα από 

τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ - για όλους τους αγώνες, 

υπό την αιγίδα της ΕΟΜ, ισχύει η κλίμακα VP της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Μπριτζ) 

ΝΟΜΟΣ 79 – ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΒΕ 

Α. Συμφωνία για τις Κερδισμένες Λεβέ 

1. Ο αριθμός των κερδισμένων λεβέ θα συμφωνείται, πριν 

από την επιστροφή των τεσσάρων χεριών στη θήκη. 

2. Ένας παίκτης δεν πρέπει να δέχεται εν γνώσει του είτε 

βαθμούς, για μια λεβέ, που ο άξονάς του δεν κέρδισε, 

είτε την παραχώρηση μιας λεβέ, που οι αντίπαλοί του δεν 

θα μπορούσαν να χάσουν. 

Β. Διαφωνία για τις Κερδισμένες Λεβέ 

Αν προκύψει διαφωνία, πρέπει να κληθεί ο Διαιτητής, τότε: 
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1. Ο Διαιτητής διαπιστώνει κατά πόσον υπήρξε διεκδίκηση 

ή παραχώρηση και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζει τον 

Νόμο 69Β ή τον Νόμο 71. 

2. Αν δεν ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 

Β1 παραπάνω, ο Διαιτητής αποφασίζει ποια βαθμολογία 

θα καταγραφεί. 

3. Αν δεν κληθεί ο Διαιτητής πριν τελειώσει ο γύρος, η 

βαθμολογία μπορεί να αλλάξει και για τους δύο άξονες, 

μόνον όταν ο Διαιτητής είναι απόλυτα πεπεισμένος για 

το αποτέλεσμα που επετεύχθη στο τραπέζι. Διαφορετικά, 

οφείλει είτε να επιτρέψει να ισχύει το καταγεγραμμένο 

αποτέλεσμα, είτε να μειώσει τη βαθμολογία για τον έναν 

άξονα, χωρίς να την αυξήσει για τον άλλο. 

Γ. Λάθος στη Βαθμολόγηση 

1. Ένα λάθος στην καταγραφή ή τον υπολογισμό της 

συμφωνημένης βαθμολογίας, είτε έχει γίνει από παίκτη 

είτε από έναν επίσημο, μπορεί να διορθωθεί, μέχρι την 

εκπνοή της περιόδου(ων), που έχει ορίσει ο Διοργανωτής 

Αγώνων. Εκτός αν ο Διοργανωτής Αγώνων ορίσει μεγαλύ-

τερη προθεσμία25, αυτή η Περίοδος Διόρθωσης εκπνέει 

30 λεπτά, έπειτα από τη διάθεση των επίσημων αποτε-

λεσμάτων για έλεγχο. 

2. Υπό την αίρεση του Διοργανωτή Αγώνων, ένα σφάλμα 

στη βαθμολόγηση μπορεί να διορθωθεί, έπειτα από τη 

λήξη της Περιόδου Διόρθωσης, αν ο Διαιτητής είναι 

πεπεισμένος, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας, ότι η 

καταγραφή της βαθμολογίας είναι εσφαλμένη. 

                                                                 
25 Σε περίπτωση που απαιτείται από την ειδική φύση κάποιου αγώνα, 

μπορεί να οριστεί και μικρότερη προθεσμία. 
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ΝΟΜΟΣ 80 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

A. Η Ρυθμιστική Αρχή 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Κώδικα, είναι: 

 (α) Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ, για τους 

διεθνείς αγώνες και τα τουρνουά της. 

 (β) Οι αντίστοιχες Διοικήσεις Ζωνών, για αγώνες και 

τουρνουά που διεξάγονται υπό την αιγίδα τους. 

 (γ) για οποιονδήποτε άλλο τουρνουά ή αγώνα, η 

Εθνική Ομοσπονδία Μπριτζ, υπό την αιγίδα της 

οποίας διεξάγεται το τουρνουά. (στην Ελλάδα 

είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ) 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει τις αρμοδιότητες και τα δικαι-

ώματα που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαι-

ώματά της (διατηρώντας την τελική ευθύνη για την 

άσκησή τους) ή να τα εκχωρήσει (στην περίπτωση αυτή 

δεν φέρει περαιτέρω ευθύνη για την άσκησή τους). 

B. Διοργανωτής Αγώνων 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να αναγνωρίσει επίσημα έναν 

φορέα, τον οποίον ορίζει ως «Διοργανωτή Αγώνων», ο 

οποίος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ρυθμιστικής 

Αρχής και του παρόντος Κώδικα, είναι αρμόδιος για τη 

διευθέτηση και την προετοιμασία ενός τουρνουά ή 

αγώνα. Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοργανωτή 

Αγώνων μπορούν να μεταβιβαστούν, αλλά η ευθύνη, για 

την άσκησή τους, διατηρείται. Η Ρυθμιστική Αρχή και ο 

Διοργανωτής Αγώνων μπορεί να είναι ο ίδιος φορέας. 

(στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σώματα ως 

Διοργανωτές Αγώνων: η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ, τα 

Σωματεία - Μέλη της ΕΟΜ) 

2. Στις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοργανωτή Αγώνων 

περιλαμβάνονται: 
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 (α) ο διορισμός του Διαιτητή. Αν δεν υπάρχει διορι-

σμένος Διαιτητής, οι παίκτες θα πρέπει να 

ορίσουν ένα άτομο, που θα αναλάβει τις αρμο-

διότητές του. 

 (β) η διενέργεια προκαταρκτικών ετοιμασιών για το 

τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του αγωνιστι-

κού χώρου, του εξοπλισμού και όλων των άλλων 

απαραίτητων εργασιών διοικητικής μέριμνας. 

 (γ) ο καθορισμός της ημερομηνίας και ώρας διεξα-

γωγής κάθε ημερίδας. 

 (δ) ο καθορισμός των όρων συμμετοχής. 

 (ε) ο καθορισμός των κανονισμών για τις αγορές και 

την εκτέλεση, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, 

καθώς και οποιουδήποτε άλλου ειδικού κανο-

νισμού (όπως, για παράδειγμα, αγώνας με 

χωρίσματα - τα προβλεπόμενα για επανόρθωση 

ενεργειών, που δε μεταδίδονται στην άλλη μεριά 

του χωρίσματος, ενδέχεται να ποικίλλουν). 

 (στ) η ανακοίνωση συμπληρωματικών κανονισμών 

που αφορούν, αλλά δεν αντιτίθενται, στον 

παρόντα Κώδικα. 

 (ζ) (i) η μέριμνα26, για τον διορισμό βοηθών, που 

απαιτούνται από τον Διαιτητή. 

(ii) ο διορισμός άλλου προσωπικού και ο καθο-

ρισμός των καθηκόντων και των αρμοδιο-

τήτων τους. 

 (η) η μέριμνα26 της αποδοχής και της καταγραφής 

των συμμετοχών. 

                                                                 
26 Θεωρείται φυσιολογικό, σε κάποιες περιπτώσεις, να αναλαμβάνει την 

ευθύνη ο Διαιτητής, για κάποιες ή για όλες τις εργασίες, που 
περιγράφονται στο εδάφιο, τις οποίες απαιτείται να διεκπεραιώσει ο 
Διοργανωτής Αγώνων. 



 

112 | Σελίδα Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 

 (θ) ο καθορισμός κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής 

των αγώνων και η ανακοίνωσή τους στους αγωνι-

ζόμενους. 

 (ι) η μέριμνα26 της συγκέντρωσης και της καταγρα-

φής των αποτελεσμάτων, καθώς και η σύνταξη 

επίσημου αρχείου από αυτά. 

 (ια) η πραγματοποίηση κατάλληλων διευθετήσεων, 

για τη διαδικασία άσκησης έφεσης, σύμφωνα με 

τον Νόμο 93. 

 (ιβ) οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες και καθήκοντα 

προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα. 

ΝΟΜΟΣ 81 – Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

A. Επίσημη Ιδιότητα 

Ο Διαιτητής είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του Διοργανωτή 

Αγώνων. 

Β. Περιορισμοί και Αρμοδιότητες 

1. Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος για την επιτόπου τεχνική 

διεύθυνση του αγώνα. Έχει το δικαίωμα να αποκαθιστά 

τυχόν παραλείψεις του Διοργανωτή Αγώνων. 

2. Ο Διαιτητής εφαρμόζει και δεσμεύεται από τον παρόντα 

Κώδικα και από τους συμπληρωματικούς κανονισμούς, 

που έχουν ανακοινωθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτού του Κώδικα. 

Γ. Καθήκοντα και Εξουσίες του Διαιτητή 

Ο Διαιτητής (και όχι οι παίκτες) φέρει την ευθύνη, για την 

επανόρθωση ανωμαλιών και την αποκατάσταση ζημιών. Τα 

καθήκοντα και οι εξουσίες του Διαιτητή κανονικά περιλαμ-

βάνουν ακόμη τα εξής: 

1. να διατηρεί την πειθαρχία και να διασφαλίζει την ομαλή 

πρόοδο του παιχνιδιού. 
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2. να εφαρμόζει και να ερμηνεύει τον παρόντα Κώδικα και 

να συμβουλεύει τους παίκτες, για τα δικαιώματα και τις 

ευθύνες τους, που απορρέουν από αυτόν. 

3. να διορθώνει ένα λάθος ή μια ανωμαλία, που υποπίπτει 

στην αντίληψή του, με οποιονδήποτε τρόπο, εντός των 

περιόδων που ορίζονται σύμφωνα με τους Νόμους 79Γ 

και 92Β. 

4. να αποφασίζει για την επανόρθωση, όπου απαιτείται, και 

να ασκεί τις εξουσίες που του παραχωρούν οι Νόμοι 90 

και 91. 

5. να ακυρώνει αιτιολογημένα επανορθώσεις, κατά την 

κρίση του, έπειτα από αίτημα του αναίτιου άξονα. 

6. να διευθετεί διαφωνίες. 

7. να αναφέρει οποιοδήποτε ζήτημα στην αρμόδια επι-

τροπή. 

8. να αναφέρει τα αποτελέσματα για τα επίσημα αρχεία, 

όταν το απαιτεί ο Διοργανωτής Αγώνων, και να διευθετεί 

οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, που του έχει αναθέσει ο 

Διοργανωτής Αγώνων. 

Δ. Ανάθεση Καθηκόντων 

Ο Διαιτητής μπορεί να αναθέτει οποιοδήποτε από τα 

καθήκοντά του σε βοηθούς, αλλά, με αυτόν τον τρόπο, δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη, για τη σωστή τους εκτέλεση. 

ΝΟΜΟΣ 82 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. Καθήκον του Διαιτητή 

Αποτελεί ευθύνη του Διαιτητή να διορθώνει σφάλματα στη 

διαδικασία και να διατηρεί το παιχνίδι σε εξέλιξη, με τρόπο 

που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα Κώδικα. 
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Β. Διόρθωση Σφάλματος 

Για να διορθώσει ένα σφάλμα στη διαδικασία, ο Διαιτητής 

μπορεί: 

1. να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, σύμφωνα με 

τον παρόντα Κώδικα. 

2. να ζητήσει να παιχτεί μια διανομή, να αναβάλει ή να 

ακυρώσει το παίξιμό της. 

3. να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη εξουσία, που του παρέχει 

ο παρών Κώδικας. 

Γ. Σφάλμα του Διαιτητή 

Αν ο Διαιτητής λάβει μια απόφαση και αργότερα διαπι-

στώσει ότι ήταν εσφαλμένη, και αν δεν υπάρχει κάποιο επα-

νορθωτικό μέτρο, που να επιτρέπει την κανονική 

βαθμολόγηση της διανομής, θα επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία, θεωρώντας για τον σκοπό αυτό και τους δύο 

άξονες ως αναίτιους. 

ΝΟΜΟΣ 83 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΕΦΕΣΗΣ 

Αν ο Διαιτητής θεωρεί ότι η ανασκόπηση μιας απόφασής 

του, σχετικά με ένα περιστατικό ή με την άσκηση της 

διακριτικής του εξουσίας, θα ήταν ορθή, θα συμβουλεύσει 

έναν αγωνιζόμενο, σχετικά με το δικαίωμά του για έφεση, ή 

μπορεί να αναφέρει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή. 

ΝΟΜΟΣ 84 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Όταν ο Διαιτητής καλείται να αποφασίσει για ένα θέμα του 

παρόντος Κώδικα ή ενός κανονισμού και υπάρχει συμφωνία, 

ως προς τα γεγονότα, θα αποφασίζει ως εξής: 
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Α. Καμία Επανόρθωση 

Αν δεν προβλέπεται επανόρθωση από τον Κώδικα και δεν 

υπάρχει αιτία άσκησης των διακριτικών του εξουσιών, ο 

Διαιτητής ζητά από τους παίκτες, να συνεχίσουν τις αγορές 

ή την εκτέλεση. 

Β. Ο Κώδικας Παρέχει Επανόρθωση 

Αν η περίπτωση καλύπτεται σαφώς από έναν Νόμο, ο οποίος 

ορίζει την επανόρθωση για την ανωμαλία, επιβάλλει αυτήν 

την επανόρθωση και διασφαλίζει την εφαρμογή του. 

Γ. Επιλογές του Παίκτη 

Αν ένας Νόμος παρέχει στον παίκτη τη δυνατότητα επιλογής 

επανορθωτικού μέτρου, ο Διαιτητής εξηγεί τις επιλογές και 

επιβλέπει την επιλογή και την εφαρμογή της επανόρθωσης. 

Δ. Επιλογές του Διαιτητή 

Ο Διαιτητής αποφασίζει, για οποιοδήποτε αμφίβολο σημείο, 

υπέρ του αναίτιου άξονα. Επιδιώκει την απόδοση δικαιο-

σύνης. Αν, κατά την κρίση του, είναι πιθανό να υπέστη ζημιά 

ο αναίτιος άξονας από μια ανωμαλία, για την οποία ο παρών 

Κώδικας δεν προβλέπει επανόρθωση, επιδικάζει επανορ-

θωτική βαθμολογία (βλέπε Νόμο 12). 

ΝΟΜΟΣ 85 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Όταν ο Διαιτητής καλείται να αποφασίσει για ένα θέμα του 

Κώδικα ή κανονισμού, για το οποίο δεν υπάρχει συμφωνία 

ως προς τα γεγονότα, ενεργεί ως εξής: 

Α. Εκτίμηση Διαιτητή 

1. Για τον προσδιορισμό των γεγονότων, ο Διαιτητής θα 

βασίσει την άποψή του, σταθμίζοντας τις πιθανότητες, 

δηλαδή, σύμφωνα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων, 

που θα μπορέσει να συλλέξει. 
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2. Αν ο Διαιτητής τότε μείνει ικανοποιημένος, αναφορικά 

με την εξακρίβωση των γεγονότων, αποφασίζει σύμφωνα 

με τον Νόμο 84. 

Β. Ανεξακρίβωτα γεγονότα 

Αν ο Διαιτητής δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει τα 

γεγονότα, κατά τρόπο που να τον ικανοποιεί, θα λάβει μια 

απόφαση, που θα επιτρέψει να συνεχιστεί το παίξιμο. 

ΝΟΜΟΣ 86 – ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Α. Αντικατάσταση Διανομής 

Ο Διαιτητής δε θα εξασκήσει την εξουσία που του παρέχει ο 

Νόμος 6, για να διατάξει το ανακάτεμα εκ νέου μιας 

διανομής, όταν το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα, χωρίς 

αυτήν τη διανομή, θα μπορούσε να είναι γνωστό σε έναν 

αγωνιζόμενο. Αντ’ αυτού, θα επιδικάσει επανορθωτική 

βαθμολογία. 

Β. Ελήφθη Αποτέλεσμα στο Άλλο Τραπέζι 

1. Ελήφθη Ένα Μόνο Αποτέλεσμα 

 Σε αγώνες ομάδων, όταν ο Διαιτητής επιδικάζει επανορ-

θωτική βαθμολογία και το αποτέλεσμα στο άλλο τραπέζι 

μεταξύ των ίδιων αγωνιζόμενων είναι φανερά ευνοϊκό 

για έναν άξονα, ο Διαιτητής θα επιδικάσει κατ’ εκτίμηση 

επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε Νόμο 12Γ1(γ), αλλά 

για πολλαπλές επανορθωτικές βαθμολογήσεις, βλέπε 

την παράγραφο Β2 παρακάτω. 

2. Ελήφθησαν Πολλαπλά Αποτελέσματα σε Ένα ή Περισ-

σότερα Τραπέζια27 

 Σε αγώνες ομάδων, όταν δύο ή περισσότερα μη-

συγκρίσιμα αποτελέσματα έχουν ληφθεί μεταξύ των 

ίδιων αγωνιζόμενων ή όταν ο παρών Κώδικας απαιτεί 

                                                                 
27  συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από μια αντικανονική 

διανομή. 
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από τον Διαιτητή να επιδικάσει περισσότερες από μία 

επανορθωτικές βαθμολογίες: 

 (α) Αν δεν επρόκειτο για σφάλμα κανενός αγωνιζό-

μενου, ο Διαιτητής θα ακυρώσει τη διανομή(ες) 

και θα επιδικάσει μία ή περισσότερες επανορθω-

τικές βαθμολογίες [βλέπε Νόμο 12Γ2], ή, αν το 

επιτρέπει ο χρόνος, θα ζητήσει να παιχτούν μία ή 

περισσότερες διανομές, ως αντικατάσταση (αλλά, 

βλέπε παράγραφο Α παραπάνω). 

 (β) Αν επρόκειτο για σφάλμα ενός μόνο αγωνιζό-

μενου, ο Διαιτητής θα επιδικάσει, για τον αναίτιο 

άξονα, για κάθε διανομή υπό εξέταση, είτε μια 

τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία μέσου όρου 

συν [βλέπε Νόμο 12Γ2(β)], ή μια κατ’ εκτίμηση 

επανορθωτική βαθμολογία, όποιο είναι καλύτε-

ρο. Ο υπαίτιος άξονας θα λάβει τη συμπληρω-

ματική βαθμολογία αυτής που επιδικάστηκε στον 

αντίπαλό του. 

 (γ) Αν επρόκειτο για σφάλμα και των δύο αγωνιζό-

μενων, ο Διαιτητής θα ακυρώσει τη διανομή(ες) 

και θα επιδικάσει μία ή περισσότερες τεχνητές 

επανορθωτικές βαθμολογίες [βλέπε Νόμο 12Γ2]. 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να διαφοροποιείται, για 

περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν παιχτεί διανομές μόνο 

σε ένα τραπέζι μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζόμε-

νων. Η βαθμολογία που επιδικάζεται για κάθε τέτοια 

διανομή, μπορεί να ποικίλει μέσω κανονισμού, σε σχέση 

με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο Β2, αλλά, 

ελλείψει σχετικού κανονισμού, ο Διαιτητής πράττει όπως 

παραπάνω. (στην Ελλάδα, τα θέματα αυτά καλύπτονται 

από τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ) 
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ΝΟΜΟΣ 87 – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. Ορισμός 

Μια διανομή θεωρείται ότι είναι αντικανονική, αν ο 

Διαιτητής διαπιστώσει ότι ένα φύλλο (ή περισσότερα από 

ένα) τοποθετήθηκε σε λάθος θέση στη θήκη ή αν διαπι-

στώσει ότι αυτός που μοιράζει ή οι μανς είναι διαφορετικές, 

μεταξύ αντιγράφων της ίδιας διανομής, και οι αγωνιζόμενοι, 

των οποίων τα αποτελέσματα έπρεπε να συγκριθούν, δεν 

έπαιξαν τη διανομή αυτή, με την ίδια ακριβώς μορφή, για 

αυτόν τον λόγο. 

B. Βαθμολογία σε Ζεύγη και Ατομικό 

Για να βαθμολογήσει μια αντικανονική διανομή, ο Διαιτητής 

υπολογίζει, με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, ποια 

σκορ επιτεύχθηκαν στη διανομή με τη σωστή της μορφή και 

ποια με την αλλαγμένη της μορφή(ες). Διαχωρίζει τα 

αποτελέσματα, επάνω σε αυτήν τη βάση, σε ομίλους και 

βαθμολογεί κάθε όμιλο ξεχωριστά, όπως προβλέπεται από 

τους κανονισμούς του τουρνουά. (Απουσία σχετικού 

κανονισμού, ο Διαιτητής επιλέγει μία μέθοδο και την 

ανακοινώνει.) 

Γ. Βαθμολογία σε Ομάδες 

Βλέπε Νόμο 86Β2. 

ΝΟΜΟΣ 88 – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Βλέπε Νόμο 12Γ2. 

ΝΟΜΟΣ 89 – ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ 

Βλέπε Νόμο 12Γ3. 
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ΝΟΜΟΣ 90 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

Α. Δικαιοδοσία Διαιτητή 

Ο Διαιτητής, πέρα από την εφαρμογή των επανορθωτικών 

μέτρων που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα, μπορεί 

επίσης να επιβάλει διαδικαστικές ποινές, για οποιοδήποτε 

παράπτωμα που καθυστερεί υπερβολικά ή διαταράσσει το 

παιχνίδι, ενοχλεί άλλους αγωνιζόμενους, παραβιάζει τη 

σωστή διαδικασία ή απαιτεί την επιδίκαση επανορθωτικής 

βαθμολογίας. 

Β. Παραπτώματα που Υπόκεινται σε Διαδικαστική Ποινή 

Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα παραπτωμάτων, 

που υπόκεινται σε διαδικαστική ποινή (τα παραπτώματα 

όμως δεν περιορίζονται σε αυτά): 

1. άφιξη αγωνιζόμενου έπειτα από την καθορισμένη ώρα 

έναρξης. 

2. υπερβολικά αργό παίξιμο από αγωνιζόμενο. 

3. συζήτηση των αγορών, του παιξίματος ή του αποτε-

λέσματος μιας διανομής, η οποία μπορεί να ακουστεί σε 

άλλο τραπέζι. 

4. μη εγκεκριμένη σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλο αγω-

νιζόμενο. 

5. άγγιγμα ή επέμβαση σε φύλλα που ανήκουν σε άλλο 

παίκτη (βλέπε Νόμο 7). 

6. τοποθέτηση ενός ή περισσότερων φύλλων σε λανθα-

σμένη θέση της θήκης. 

7. λάθη στη διαδικασία (όπως παράλειψη μετρήματος των 

φύλλων του χεριού, παίξιμο λάθος διανομής, κλπ.), τα 

οποία απαιτούν την επιδίκαση επανορθωτικής βαθμο-

λογίας, για οποιονδήποτε αγωνιζόμενο. 

8. μη άμεση συμμόρφωση με τους κανονισμούς του αγώνα 

ή με τις οδηγίες του Διαιτητή. 
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ΝΟΜΟΣ 91 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ Ή ΑΠΟΒΟΛΗ 

Α. Εξουσίες του Διαιτητή 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του για τη διατήρηση 

της τάξης και της πειθαρχίας, ο Διαιτητής έχει την εξουσία να 

επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σε βαθμούς ή να αποβάλει 

έναν παίκτη ή έναν αγωνιζόμενο από την τρέχουσα ημερίδα 

ή από οποιοδήποτε μέρος της. Η απόφαση του Διαιτητή, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτής της διάταξης, είναι 

τελεσίδικη (βλέπε Νόμο 93B3). 

Β. Δικαίωμα Αποκλεισμού 

Ο Διαιτητής έχει την εξουσία να αποκλείει αιτιολογημένα 

έναν παίκτη ή έναν αγωνιζόμενο, με την έγκριση του Διορ-

γανωτή Αγώνων. 

ΝΟΜΟΣ 92 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΦΕΣΗΣ 

Α. Δικαίωμα Αγωνιζόμενου 

Ένας αγωνιζόμενος, ή ο αρχηγός του, μπορεί να ασκήσει 

έφεση για την αναθεώρηση οποιασδήποτε απόφασης που 

έλαβε ο Διαιτητής στο τραπέζι του. Κάθε τέτοια αίτηση, αν 

θεωρηθεί ότι είναι αβάσιμη, μπορεί να υπόκειται σε κύρωση 

που επιβάλλεται από τους κανονισμούς. 

Β. Χρόνος Έφεσης 

Το δικαίωμα αιτήματος απόφασης ή έφεσης σε μια απόφα-

ση του Διαιτητή, εκπνέει 30 λεπτά, αφότου τα επίσημα 

αποτελέσματα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, εκτός αν ο Διορ-

γανωτής Αγώνων έχει ορίσει διαφορετική χρονική περίοδο. 

Γ. Τρόπος Άσκησης Έφεσης 

Όλες οι αιτήσεις για ανασκόπηση μιας απόφασης θα γίνο-

νται μέσω του Διαιτητή. 

Δ. Συναίνεση των Εφεσιβαλλόντων 

Η έφεση δεν θα εξετάζεται, παρά μόνον εφόσον: 
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1. σε αγώνες ζευγών, και τα δύο μέλη του ζεύγους συναι-

νούν στην υποβολή της έφεσης (σε ατομικό όμως αγώνα, 

ο εφεσιβάλλων δεν χρειάζεται τη συναίνεση του συμπαί-

κτη του). 

2. σε αγώνες ομάδων, ο αρχηγός της ομάδας συναινεί στην 

υποβολή της έφεσης. 

ΝΟΜΟΣ 93 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Α. Δεν Υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων 

Ο επικεφαλής Διαιτητής θα εκδικάζει και θα αποφασίζει, για 

όλες τις εφέσεις, αν δεν υπάρχει Επιτροπή εφέσεων [ή αν 

δεν έχει γίνει εναλλακτική ρύθμιση, σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις του Νόμου 80B2(ια)] ή αν η Επιτροπή δεν μπορεί να 

συνέλθει, χωρίς να διαταραχθεί η κανονική πρόοδος του 

αγώνα. 

Β. Υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων 

Αν η επιτροπή (ή εξουσιοδοτημένη εναλλακτική) είναι 

διαθέσιμη: 

1. Ο επικεφαλής Διαιτητής θα εκδικάζει και θα αποφασίζει, 

για οποιοδήποτε τμήμα της έφεσης αφορά αποκλειστικά 

τον Κώδικα ή τους κανονισμούς. Κατά της απόφασης 

αυτής μπορεί να ασκηθεί έφεση στην επιτροπή. 

2. Ο επικεφαλής Διαιτητής θα παραπέμπει όλες τις άλλες 

εφέσεις για εκδίκαση. 

3. Κατά την εκδίκαση εφέσεων, η επιτροπή (ή η εξουσιοδο-

τημένη εναλλακτική) μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες, 

που παρέχει ο παρών Κώδικας στον Διαιτητή, εκτός από 

το ότι δεν μπορεί να ανατρέψει απόφαση του 

επικεφαλής Διαιτητή σε θέμα Κώδικα ή κανονισμών ή 

στην άσκηση των πειθαρχικών του εξουσιών που του 

παραχωρεί ο Νόμος 91. (Μπορεί να συστήσει στον 

υπεύθυνο Διαιτητή να αλλάξει αυτήν την απόφαση.) 
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Γ. Περαιτέρω Δυνατότητες Έφεσης 

1. Οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να καθιερώσουν διαδικα-

σίες για περαιτέρω δυνατότητες άσκησης έφεσης, αφού 

εξαντληθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες. Οποια-

δήποτε τέτοια περαιτέρω έφεση, αν θεωρηθεί ότι είναι 

αβάσιμη, μπορεί να υπόκειται σε κύρωση που επιβάλ-

λεται από τους κανονισμούς. 

2. Ο επικεφαλής Διαιτητής ή το σώμα ανασκόπησης μπορεί 

να παραπέμψει κάποιο ζήτημα, για περαιτέρω εξέταση 

από τη Ρυθμιστική Αρχή. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την 

αρμοδιότητα να επιλύσει τελεσίδικα οποιοδήποτε 

ζήτημα. 

3. (α) Ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στις παραγρά-

φους 1 και 2 παραπάνω, όπου κρίνεται σημαντικό 

για την εξέλιξη του αγώνα, η Ρυθμιστική Αρχή 

μπορεί να εκχωρήσει σε καθορισμένο αγωνιστικό 

σώμα την ευθύνη για την τελεσίδικη απόφαση, 

σχετικά με κάποια έφεση και, μαζί με τα εμπλε-

κόμενα μέρη, δεσμεύεται από το αποτέλεσμα. 

 (β) Έχοντας ειδοποιήσει έγκαιρα τους αγωνιζόμε-

νους, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να επιτρέψει την 

παράλειψη ή την τροποποίηση τέτοιων σταδίων 

της διαδικασίας άσκησης έφεσης, που ορίζει ο 

παρών Κώδικας, κατά το δοκούν28. 

 

                                                                 
28 Η Ρυθμιστική Αρχή φέρει την ευθύνη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε 

εθνικό νόμο ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειές της. (στην 
Ελλάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 
φέρει την ευθύνη, για τη συμμόρφωση όλων των ενεργειών της Ομο-
σπονδίας με τους εθνικούς νόμους). 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Συντάχθηκε από τον  Richard Hills και βασίστηκε στην αυθεντική εργασία 

στον ΔΚΑΜ 1997 από τον Rick Assad. 

IMP Ορισμοί, 78Β 

ΑΓΟΡΑ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Δήλωση» 
Ανεπαρκής 27 
Ανεπαρκής, δεκτή 27Α1 
Ανεπαρκής, εκτός σειράς 27Α2, 31 
Ανεπαρκής, μη δεκτή 27Β 
Ανεπαρκής, συγκρίσιμη δήλωση 23Α 
Διαφορετικές μέθοδοι 18ΣΤ 
Εκτός σειράς 31 
Εκτός σειράς, συγκρίσιμη δήλωση 23Α 
Επαρκής 18Γ 
Έπειτα το τέλος των αγορών 39 
Επίπεδο 7, μεγαλύτερο από 38 
Ιεραρχία των ειδών 18Ε 
Κανονική μορφή 18Α 
Λανθασμένη 21Β1(β), 75 
Πριν από πάσο εκτός σειράς 30Β 
Υπερκάλυψη 18Β 

ΑΓΟΡΕΣ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Περίοδος Αγορών» 
Διαδικασία έπειτα 22, 41 
Έναρξη Ορισμοί 
Εξήγηση δήλωσης κατά τη διάρκεια 20ΣΤ 
Επανάληψη, απάντηση σε αντίπαλο 20Δ 
Επανάληψη, έπειτα από τελικό πάσο 20Γ 
Επανάληψη, πριν την αντάμ 41Β 
Ορατό φύλλο Ορισμοί, 24 
Τέλος 22, 25 
Φύλλα από λάθος θήκη 15 

ΑΓΩΝΑΣ Ορισμοί 

ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 86 
Αντικανονική διανομή 86Β2 
Αντικατάσταση διανομής 86Α, 86Β2(α) 
Αποτέλεσμα ελήφθη στο άλλο τραπέζι 86Β 
Επανόρθωση, αγώνες knock out 12Γ4 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Ορισμοί 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 76 υπ/ση 

ΑΘΕΜΙΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 16 
Ανακληθείσα ενέργεια, υπαίτιος 16Γ2 
Εξωγενής 16Α3 
Εξωγενής από άλλες πηγές 16Δ 
Εξωγενής από συμπαίκτη 16Β, 73Γ 
Λογική εναλλακτική, ευαπόδεικτη 16Β1(α) 
Λογική εναλλακτική, ορισμός 16Β1(β) 

ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Ορισμοί 

ΑΚΟΥΣΙΑ Ορισμοί 
Απώλεια συγκέντρωσης 25Α2, 45Γ4(β) 

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ 
βλ. «Ανακληθείσα Ενέργεια» 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ 47 
Λανθασμένη πληροφόρηση 47Ε 

ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣ Ορισμοί 

ΑΝΑΙΤΙΟΣ ΆΞΟΝΑΣ 
Ανάκληση, θεμιτή πληροφόρηση 16Γ1 
Ενέργεια από 11Α 

ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ 6 
Με οδηγία Διαιτητή 6Δ3, 22Α, 86Α, 

86Β2(α) 
Επιλογές Διαιτητή 6Ε 
Νέο 6Δ 
Ταξινομημένη τράπουλα Ορισμοί, 6Δ2, 6 

υπ/ση 

ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ορισμοί, 16Γ 
Ακυρωθείσα Ορισμοί 
Δήλωση, ακούσια 25Α 
Δήλωση, απώλεια συγκέντρωσης 25Α2 
Δήλωση, σκόπιμη 25Β 
Θεμιτή πληροφορία, αναίτιος 16Γ1 
Φύλλου, ακούσιος προσδιορισμός από μορ 45Γ4(β) 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Αγορών 20Γ2, 41Β 
Δηλώσεων 20 
Δήλωση όχι σαφώς κατανοητή 20Α 
Διόρθωση σφάλματος 20Ε 
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Επανάληψη από αντίπαλο 20Δ 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης 65Γ 
Έπειτα από το τελικό πάσο 20Γ 
Κλειστές λεβέ 66Γ 
Στη σειρά δήλωσης 20Β 
Συμβολαίου 41Γ 
Το τελευταίο φύλλο κάθε παίκτη 66Β 
Τρέχουσα λεβέ 66Α 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΓΟΡΑ 18Δ, 27 
Αντικαταστάθηκε από ανεπαρκή 27Β4 
Αντικαταστάθηκε από κοντρ ή σιρκόντρ 27Β3 
Αντικαταστάθηκε, ίδιο είδος 27Β1(α) 
Δεκτή 27Α1 
Εκτός σειράς 27Α2, 31 
Επανόρθωση, ζημιώθηκε αναίτιος άξονας 27Δ 
Μη δεκτή 27Β 
Πρόωρη αντικατάσταση 27Γ 
Συγκρίσιμη δήλωση 23Α, 27Β1(β) 
Συμπαίκτης υπαίτιου ίσως πασάρει διαρκώς 27Β2, 27Β3, 

27Β4 

ΑΝΤΑΜ Ορισμοί 
Κλειστή 41Α 
Ανοικτή 41Γ 
Εκτός σειράς 54 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 6ΣΤ 

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 86Β2, 87 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Διανομής 6Δ3 
Διανομής, αγώνας ομάδων 86Α, 86Β2(α) 
Παίκτη 4 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 72Γ 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ Ορισμοί 
Δικαιώματα αντιπάλου 9Β1(δ) 

ΑΝΩΜΑΛΙΑ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Παράβαση» 
Αφού επιστηθεί η προσοχή 9Β 
Αντίληψη πιθανής ζημιάς 72Γ 
Διαδικασία που ακολουθεί 9 
Διατήρηση των δικαιωμάτων 9Β1(γ), 9Β1(δ) 
Δικαιώματα αντιπάλων 9Β1(δ) 
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Δικαιώματα παίκτη 9Β1(γ) 
Επιδίκαση επανόρθωσης 10 
Επιλογές έπειτα από 10Γ 
Εφιστώντας την προσοχή σε 9Α 
Κλήση του Διαιτητή 9Β1(α), 9Β1(β) 
Όχι άλλες ενέργειες 9Β2 
Προκλήθηκε από θεατή 76Γ2 
Πρόληψη 9Α3 
Πρόωρη διόρθωση 9Γ, 26Β 

ΆΞΟΝΑΣ Ορισμοί 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 35 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
Εξήγηση των δηλώσεων 20ΣΤ 
Εσφαλμένη διαδικασία 20Ζ 
Προειδοποίηση βλ. «Προειδο-

ποίηση» 
Συνεννοήσεις συμπαικτών βλ. «Συνεννο-

ήσεις Συμπαι-
κτών» 

ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΦΥΛΛΟ 47 
βλ. επίσης «Ανακληθείσα Ενέργεια» 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
βλ. επίσης «Βαθμολόγηση» 
Ακυρώθηκε, περισσότερα από 13 φύλλα 13Δ 
Από το άλλο τραπέζι, αγώνας ομάδων 86Β 
Δεν μπορεί να ληφθεί 12Γ2 
Μοίρασμα δίχως ανακάτεμα 6Δ2 
Συμφωνία στο 65Δ, 76Α 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αμφισβητούμενα γεγονότα 85 
Συμφωνημένα γεγονότα 84 
Ορθή διαδικασία εξακρίβωσης 85Α1 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 11 
Διαδικαστική ποινή 11Β, 90 
Ο Διαιτητής επανορθώνει έναν άξονα 11Α 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 25Α2, 45Γ4(β) 

ΑΣΑ (ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Ορισμοί 

ΑΣΔ (ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ) Ορισμοί 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 12Γ3 

ΑΤΟΥ Ορισμοί 
Διεκδίκηση ενώ έχει αντίπαλος ένα 70Γ 
Λεβέ που δεν περιέχουν 44Φ 
Λεβέ που περιέχουν 44Ε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
IMP Ορισμοί, 78Β 
Άλλες μέθοδοι 78Δ 
Αντικανονική διανομή 87 
Αντικανονική διανομή, αγώνας ομάδων 86Β2 
Βαθμοί Αγώνα Ορισμοί, 78Α 
Ολικοί Βαθμοί 78Γ 
Πίνακας βαθμολογίας 77 
Συμβόλαιο σιρκοντρέ 19Δ, 36Γ 
Συμβολαίου κοντρέ 19Δ, 36Γ 
Σφάλμα 79Γ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ 
βλ. «Επανορθωτική Βαθμολογία» 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Ορισμοί, 78Α 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΧΝΙΚΗΣ 40Β2(δ) 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Ορθή διαδικασία εξακρίβωσης 85Α1 
Συμφωνημένα 84 
Υπάρχει διαφωνία 85 
 

ΓΥΡΟΣ Ορισμοί 
Τέλος του 8Β 
Τέλος του τελευταίου 8Γ 

ΔΗΛΩΣΗ  Ορισμοί 
Αλλαγή ακούσιας 25Α 
Αλλαγή ακούσιας, απώλεια συγκέντρωσης 25Α2 
Αλλαγή ακούσιας, μηχανικό λάθος 25Α2 
Αλλαγή ακούσιας, ολίσθηση γλώσσας 25Α2 
Αλλαγή αντιπάλου έπειτα από διόρθωση 21Β2 
Αλλαγή εκούσιας 25Β 
Αντικαταστάθηκε και δεν έγινε δεκτή 25Β2 
Αντικαταστάθηκε και έγινε δεκτή 25Β1 
Απαράδεκτη 35 
Απαράδεκτη αγορά, πάνω από το επτά 38 
Απαράδεκτη ενέργεια, υποχρέωση για πάσο 37 
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Απαράδεκτη, έπειτα από το τελικό πάσο 39 
Απαράδεκτο κοντρ 36 
Απαράδεκτο σιρκόντρ 36 
Από τον σωστό παίκτη 28Β 
Αποσύρθηκε, αναίτιος άξονας 16Γ1 
Αποσύρθηκε, περιορισμοί εξόδου 26 
Αποσύρθηκε, υπαίτιος άξονας 16Γ2 
ΑΣΔ υποχρεούται να πασάρει 28Α 
Βασισμένη σε λανθασμένη πληροφόρηση 21Β 
Βασισμένη σε παρανόηση 21Α 
Διατήρηση δικαιώματος για δήλωση 17Δ3 
Εκτός σειράς 29 
Εκτός σειράς, ακυρωμένη (αποσύρθηκε) 16Γ, 28Β 
Εκτός σειράς, δεκτή 29Α 
Εκτός σειράς, στη σειρά του ΑΣΑ 25, 28Β 
Εκτός σειράς, συμβατική 29Γ 
Εντός σειράς, θεωρούμενη ότι είναι 28 
Εξήγηση της 20ΣΤ 
Επισκόπηση και εξήγηση της 20 
Μη σαφώς κατανοητή 20Α 
Πολύ αργά για να αλλάξει 21Β3 
Συγκρίσιμη 23 
Ταυτόχρονες 33 

ΔΗΛΩΣΗ ΨΥΧΙΚ 
βλ. «Ψυχίκ» 

ΔΙΑΓΩΓΗ 74 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Αρμοδιότητες Διαιτητή 81, 82Α 
Εκτέλεση 44 
Επανόρθωση σφάλματος στην 82 
Έπειτα από οριστικοποίηση ρενόνς 64 
Ευθύνη για 7Δ 
Ορθή βλ. «Ορθή 

Διαδικασία» 
Περίοδος Αγορών βλ. «Περίοδος 

Αγορών» 
Σφάλμα Διαιτητή 82Γ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 90 
Άγγιγμα φύλλων 90Β5 
Αδικήματα που υπόκεινται σε 90Β 
Αναίτια αργό παίξιμο 90Β2 
Δικαιοδοσία Διαιτητή 90Α 
Επιβάλλεται ανεξάρτητα 90Α 
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Καθυστέρηση 90Β1 
Λανθασμένη τοποθέτηση φύλλων 90Β6 
Μη πλήρη συμμόρφωση 90Β8 
Σε ατομικό αγώνα 12Γ3 
Σύγκριση αποτελεσμάτων 90Β4 
Συζήτηση, έντονη 90Β3 
Σφάλματα στη διαδικασία 90Β7 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 81 
Αναφορά ερώτησης 83 
Αποβολή 91Β 
Αποκλεισμός 81Α 
Αρμοδιότητες 81Β 
Διακριτικές εξουσίες 12 
Εξουσίες 81Γ 
Εξουσιοδότηση καθηκόντων 81Δ 
Ιδιότητα 81Α 
Κλήση του 9Β1 
Σφάλμα από Διαιτητή 82Γ 

ΔΙΑΝΟΜΗ Ορισμοί, 6Β 
βλ. επίσης «Θήκη» 
Αντικανονική διανομή 86Β2, 87 
Διαφορετικές μέθοδοι μοιράσματος 6Ε4 
Επιλογές Διαιτητή για το μοίρασμα 6Ε 
Κανονικό παίξιμο αδύνατο 12Α2 
Λάθος διανομή 15 
Λάθος μοίρασμα ή φανερωμένα φύλλα 6Δ1 
Νέο μοίρασμα 6Δ 
Νέο μοίρασμα με εντολή του Διαιτητή 6Δ3 
Όχι αποτέλεσμα, μοίρασμα χωρίς ανακάτεμα 6Δ2 
Όχι νέο μοίρασμα, αγώνας ομάδων 86Α 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 17Δ3 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 68, 69, 70 
βλ. επίσης «Παραχώρηση» 
Αμφισβητούμενη 70 
Απόσυρση συγκατάθεσης 69Β 
Γραμμή εκτέλεσης, μη δηλωμένη 70Ε 
Γραμμή εκτέλεσης, σκέψεις Διαιτητή 70Δ 
Διακοπή εκτέλεσης 68Δ, 70Δ3 
Διευκρίνιση 69Γ, 70Β 
Κανονικό παίξιμο 70 υπ/ση 
Ορισμός της 68Α 
Συμφωνημένη 69Α 
Συμφωνημένη, οριστικοποιημένη 69Β 
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Συνέχεια εκτέλεσης με συναίνεση των 4 68Δ2(β) 
Υπάρχει ατού στα χέρια της άμυνας 70Γ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 3 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Διακριτικές εξουσίες Διαιτητή 12 
Διοργανωτής Αγώνων 80Β 
Ευθύνες Διαιτητή και 81Γ 
Ρυθμιστική Αρχή 80Α 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΣΤΕΡΗΣΗ 17Δ3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 10Α 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Αντιπάλων, έπειτα από κλήση Διαιτητή 9Β1(δ) 
Μορ 42 
Παίκτη, έπειτα από κλήση Διαιτητή 9Β1(γ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΩΝΗΣ 80Α1(Β) 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 80Β 
Αγορές και εκτέλεση, ειδικές συνθήκες 80Β2(ε) 
Αγορές και εκτέλεση, όροι 80Β2(ε) 
Αποδοχή και καταγραφή συμμετοχών 80Β2(η) 
Βαθμολογία 80Β2(ι) 
Εξουσίες και καθήκοντα 80Β2 
Εξουσίες και καθήκοντα, άλλα 80Β2(ιβ) 
Εξουσίες και καθήκοντα, εκπρόσωπος 80Β1 
Εφέσεις 80Β2(ια), 93Α 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης της ημερίδας 80Β2(γ) 
Καθήκοντα, αναλαμβάνει ευθύνη ο Διαιτητής 80 υπ/ση 
Μπορεί να είναι η Ρυθμιστική Αρχή 80Β1 
Ορισμός άλλου προσωπικού 80Β2(ζ)(ii) 
Ορισμός βοηθών Διαιτητή 80Β2(ζ)(i) 
Ορισμός Διαιτητή 80Β2(α) 
Όροι διεξαγωγής 78Δ, 80Β2(θ) 
Όροι συμμετοχής 80Β2(δ) 
Περίοδος διόρθωσης 79Γ 
Περίοδος διόρθωσης, έπειτα από τη λήξη της 79Γ2 
Προκαταρκτικές εργασίες 80Β2(β) 
Συμπληρωματικοί κανονισμοί 80Β2(στ) 
Χρόνος εφέσεων 92Β 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΩΡΗ 9Γ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ, ΑΙΓΙΔΑ 80Α1(γ) 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ 40Β 
βλ. ακόμη «Συνεννοήσεις Συμπαικτών» 

ΕΙΔΟΣ Ορισμοί 
Τάξη 1Α, 18Ε 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Παίξιμο» 
Διαδικασία της 44 
Έναρξη της 41 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ Ορισμοί 
Εκτελεστής έπειτα από αντάμ εκτός σειράς 54Α 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΒΕ 67 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
Αποφάσεις Διαιτητή 75Δ 
Δηλώσεις 20ΣΤ 
Διόρθωση σφαλμάτων 20ΣΤ4, 20ΣΤ5, 

75Β 
Λανθασμένη, αθέμιτη πληροφόρηση 75Α 
Λανθασμένη, θεωρούμενη ως 21Β1(β), 75Γ 
Παίξιμο φύλλου από αμυνόμενο 20ΣΤ2 

ΈΞΟΔΟΣ Ορισμοί 
Αδυναμία εξόδου όπως απαιτείται 59 
Αντάμ, ανοικτή 41Γ 
Αντάμ, κλειστή 41Α 
Εκτός σειράς 53, 54, 55, 56 
Εκτός σειράς, αντάμ ανοικτή 54 
Εκτός σειράς, αντάμ κλειστή 41Α, 47Ε2 
Εκτός σειράς, από αμυνόμενο 53, 54, 56 
Εκτός σειράς, από εκτελεστή 53, 54Ε, 55 
Εκτός σειράς, δέκατη τρίτη λεβέ 53 υπ/ση 
Εκτός σειράς, δεκτή 53, 54, 55Α, 56Α 
Εκτός σειράς, λανθασμένη πληροφόρηση 47Ε1 
Μη δεκτή 54Δ, 55Β 
Περιορισμοί, αν έχει αποσυρθεί δήλωση 26 
Περιορισμοί, με τιμωρημένο φύλλο(α) 50, 51 
Πρόωρη έξοδος ή παίξιμο από αμυνόμενο 57 
Ταυτόχρονες 58 

ΕΞΩΓΕΝΗΣ Ορισμοί 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Επανορθωτική Βαθμολογία» 
Ακύρωση δικαιώματος για 11 
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Ακύρωση δικαιώματος για, διαδ/κή ποινή 11Β, 90 
Ακύρωση δικαιώματος για, ο Διαιτητής 
αλλάζει μόνο τη βαθμολογία ενός άξονα 11Α 
Αμφίβολο σημείο 84Δ 
Ανωμαλία που προκλήθηκε από θεατή 76Γ2 
Δεν υπάρχει πρόβλεψη από τον Κώδικα 12Α1 
Δικαίωμα επιδίκασης 10Α 
Επιβολή της 10 
Επιβολή της, ακύρωση ή παραίτηση 10Β 
Επιβολή της, επιλογές 10Γ 
Επιβολή της, μόνον ο Διαιτητής 10Α 
Εσφαλμένη 12Α3 
Παραίτηση από 10Β, 81Γ5 
Ρενόνς βλ. «Ρενόνς» 
Υπερβολικά αυστηρή ή ευνοϊκή 12Β2 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί 
Αγώνας ομάδων 12Γ4, 86 
Αδύνατο το κανονικό παίξιμο 12Α2, 12Γ2 
Εξαιρετικά σοβαρό λάθος (άσχετο) 12Γ1(ε) 
Έπειτα από αίτημα παίκτη 12Α 
Επιδίκαση 12Γ 
Εσφαλμένη επανόρθωση ανωμαλίας 12Α3 
Ζημιά 12Β1 
Κατ’ εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία 12Γ1, 86Β1, 

86Β2(β) 
Με πρωτοβουλία του Διαιτητή 12Α 
Μέσος όρος 12Γ2(α) 
Μέσος όρος μείον 12Γ2 
Μέσος όρος συν 12Γ2, 86Β2(β) 
Ο Κώδικας δεν προβλέπει επανόρθωση 12Α1 
Πιθανό αποτέλεσμα 12Γ1(β) 
Τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία 12Γ1(δ), 12Γ2, 

86Β2 
Τυχοδιωκτική ενέργεια 12Γ1(ε) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 73 
βλ. επίσης «Πληροφορίες» 
Αθέμητη πληροφορία από συμπαίκτη 16Β1(α), 16Β3, 

73Γ 
Επικοινωνία συμπαικτών, ανάρμοστη 73Β 
Επικοινωνία συμπαικτών, αρμόζουσα 73Α 
Κρυφή προ συνεννόηση 73Β2 
Παραπλάνηση 73Ε 
Ρυθμός 73Δ 
Τρόπος 73Δ 
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Εξήγηση των 10Γ1 
Επιλογή μεταξύ 10Γ2 
Συμφέρουσες 10Γ3, 10Γ4 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Εισαγωγή, 81Γ2 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20 
Δηλώσεις, που έγιναν 20ΣΤ1, 20ΣΤ2 
Δηλώσεις, σχετικές που δεν έγιναν 20ΣΤ1, 20ΣΤ2 
Δηλώσεις, συμπεράσματα 20ΣΤ1, 20ΣΤ 
Σχετική με τις αγορές πριν την αντάμ 41Β 
Υποχρεωμένος να πασάρει από τον Κώδικα 20Β, 20 υπ/ση 
Σχετική με μια δήλωση 20ΣΤ3 
Με στόχο το όφελος του συμπαίκτη 20Ζ1 
Με στόχο τη λανθασμένη απάντηση 20Ζ2 
Αθέμιτη πληροφόρηση 16Β, 73Γ, 75 

ΕΥΓΕΝΕΙΑ 74Α1 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 74Α2 

ΈΦΕΣΗ 92, 93 
Αβάσιμη 92Α, 93Γ1 
Αφορά τον Κώδικα 93Β1 
Γίνεται μέσω του Διαιτητή 92Γ 
Δεν υπάρχει επιτροπή 93Α 
Διαδικασίες 93 
Διευθετήσεις για 80Β2(ια), 93Α 
Δικαίωμα αγωνιζόμενου σε 92Α 
Ενημέρωση για δικαίωμα σε 83 
Επιδίκαση 93Β2 
Επικεφαλής Διαιτητής, εξουσίες και ευθύνες 93 
Επιπλέον δυνατότητες για 93Γ 
Επιτροπή, διαθέσιμη 93Β 
Επιτροπή, εξουσίες 93Β3 
Επιτροπή, εξουσιοδοτημένη εναλλακτική 93Β3 
Όλες οι άλλες 93Β2 
Ρυθμιστική Αρχή, αναφορά σε 93Γ2 
Ρυθμιστική Αρχή, εθνικός νόμος 93 υπ/ση 
Ρυθμιστική Αρχή, ορισμός σώματος 93Γ3(α) 
Ρυθμιστική Αρχή, παράληψη ή αλλαγή 93Γ3(β) 
Ρυθμιστική Αρχή, περαιτέρω διαδικασίες 93Γ1 
Ρυθμιστική Αρχή, τελεσίδικη επίλυση 93Γ2 
Συναίνεση των Εφεσιβαλλόντων 92Δ 
Σώμα ανασκόπησης 93Γ2 
Χρόνος για 92Β 
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ΗΜΕΡΙΔΑ Ορισμοί 
Αποκλεισμός αγωνιζόμενου στην 91Α 
Αποκλεισμός παίκτη στην 91Α 
Βαθμολογία που επιτεύχθηκε στην 12Γ2 
Διαφορετικός ορισμός Ορισμοί, 4, 

12Γ2, 91 
Ημερομηνία και ώρα 80Β2(γ) 
Κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια 5 
Στο τραπέζι καθ’ όλη τη διάρκεια 7Δ 
Συμπαίκτες κατά τη διάρκεια 4 
Τέλος της 8Γ 

ΘΑ Εισαγωγή 

ΘΕΑΤΗΣ 76 
Έλεγχος 76Α 
Ιδιότητα 76Δ 
Προκαλεί ανωμαλία 76Γ2 
Στο τραπέζι 76Β 
Συμμετοχή 76Γ 

ΘΕΜΙΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 16 
Προκύπτει από νόμο ή κανονισμό 16Α1(γ) 
Εκτίμηση της βαθμολογίας 16Α2 
Νόμιμες δηλώσεις και παιξίματα 16Α1(α) 
Συνήθειες αντιπάλου 16Α2 
Κατείχε ο παίκτες και επιτρέπεται από Νόμο 16Α1(δ) 
Απαίτηση των κανονισμών του αγώνα 16Α2 
Ενέργεια που αποσύρθηκε, αναίτιος άξονας 16Γ1 

ΘΗΚΗ Ορισμοί 
Αντιγραφή της 6ΣΤ 
Αφαίρεση των φύλλων από τη 7Β 
Επαναλαμβανόμενη διάταξη 2 
Επιστροφή των φύλλων στη 7Γ 
Μετακίνηση της 8Α 
Μοιράζων και μανς 2 
Προσανατολισμός και τοποθέτηση της 7Α 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 5 
Αλλαγή κατεύθυνσης ή τραπεζιού 5Β 

ΚΑΝΕΙ Εισαγωγή 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΑΔΥΝΑΤΟ 12Α2 

ΚΑΡΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 40Β2(α)(ii) 
Ανάγνωση της κάρτας αντιπάλων 40Β2(γ) 
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Ανάγνωση της κάρτας του ιδίου 20Ζ3, 40Β2(β) 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12Γ1 
βλ. επίσης «Επανορθωτική Βαθμολογία» 

ΚΙΝΗΣΗ 
Διανομών 8Α 
Παικτών 8Α 

ΚΟΝΤΡ Ορισμοί 
Απαράδεκτο 19Α, 27Β3, 36 
Βαθμολογία 36Γ, 77 
Εκτός σειράς 32 
Εκτός σειράς, συγκρίσιμη δήλωση 23Α, 32Α2 
Κανονική μορφή 19Α2 
Με λάθος αναφορά στην αγορά 19Α3 
Νόμιμο 19Α1 
Υπερκάλυψη 19Γ 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Δεν προβλέπει επανόρθωση 12Α 
Χρήση (μπορεί, κάνει, οφείλει να, θα, πρέπει) Εισαγωγή 

ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ 13 

ΛΑΘΟΣ ΘΗΚΗ Ή ΧΕΡΙ 15 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΞΗΓΗΣΗ Ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 21Β, 75 
Αθέμιτη πληροφόρηση 16, 73Γ, 75Α 
Επανόρθωση, ζημιά από αθέμιτη 75Α 
Επανόρθωση, ζημιά από λάθος εξήγηση 75Δ3 
Λανθασμένη δήλωση 21Β1(β), 75Γ 
Λανθασμένη δήλωση από παίκτη 20ΣΤ4, 75Β2 
Λανθασμένη δήλωση από συμπαίκτη 75Β3 
Λανθασμένη εξήγηση 21Β, 75Β1, 75Δ2 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 12Α3 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ορισμοί, 20ΣΤ1, 
75Δ 

Αλλαγή τρόπου εκτέλεσης 47Ε 
Δήλωση βασισμένη σε 21Β 

ΛΕΒΕ Ορισμοί 
Ανασκόπηση των παιγμένων 66Δ 
Ελαττωματική 67 
Επιθεώρηση 66 
Κερδισμένη 79 
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Κλείσιμο 45Ζ 
Παίχτηκε πέμπτο φύλλο 45Ε 
Παίκτης μπερδεύει τα φύλλα 65Δ, 66Δ 
Τακτοποίηση 65 

ΛΕΒΕ ΆΝΩ Ορισμοί 
Βαθμολογία 77 

ΛΕΒΕ ΚΑΤΩ Ορισμοί 
Βαθμολογία 77 

ΛΕΙΠΕΙ ΦΥΛΛΟ 14 
Παρατηρήθηκε αργότερα 14Β 
Παρατηρήθηκε πριν από έναρξη εκτέλεσης 14Α 
Πληροφορίες από αντικατάστασή του 14Γ 

ΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
Ορισμός 16Β1(β) 
Προτείνεται ευαπόδεικτα 16Β1(α) 

ΜΑΝΣ (GAME) Ορισμοί, 77 

ΜΑΝΣ (VULNERABILITY) Ορισμοί 
Μοιράζων και 2 
Βαθμολογία 77 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ορισμοί 
Βαθμολογία 77 

ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ 12Γ2(α) 

ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΙΟΝ 12Γ2 

ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΣΥΝ 12Γ2, 86Β2 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ Ή ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
βλ. «Ρυθμός ή Τρόπος» 

ΜΕΤΡΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 7Β2 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 77 

ΜΝΗΜΗ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 40Β2(δ) 

ΜΟΙΡΑΖΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΣ 2 

ΜΟΡ Ορισμοί 
Αμυνόμενος του δείχνει το χέρι του 43Α3 
Αποκαλύπτεται το χέρι 41Δ 
Δικαιώματα, απόλυτα 42Α 
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Δικαιώματα, περιορισμένα 42Β 
Ορισμός φύλλου που θα παιχτεί από 46 
Περιορισμοί 43Α1, 43Α2, 43Β 
Σηκώνει φύλλο που δεν υποδείχτηκε 45Δ 
Φύλλο που υποδείχτηκε 45ΣΤ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Εισαγωγή 

ΝΕΟ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ 6Δ 
Όχι νέο ανακάτεμα, αγώνες ομάδων 86Α 

ΟΜΑΔΑ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Αγωνιζόμενος» 

ΟΝΕΡ Ορισμοί 

ΟΡΑΤΟ ΦΥΛΛΟ Ορισμοί 
Αγορές 24 
Αμυνόμενος 49 
Εκτελεστής 48 
Ρενόνς 64Β3 

ΟΡΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 74Γ, 90 
Αγενής τρόπος, κλήση Διαιτητή 74Β5 
Αλλαγή ρυθμού με στόχο τη σύγχυση 74Γ7 
Ανεπαρκής προσοχή 74Β1 
Απόσπαση φύλλου 74Β3 
Αποχώρηση από το τραπέζι, χωρίς λόγο 74Γ8 
Αργό παίξιμο με στόχο τη σύγχυση 74Γ7 
Αργό παίξιμο, υπερβολικό 90Β2 
Αργό παίξιμο, χωρίς λόγο 74Β4 
Γρήγορο παίξιμο με στόχο τη σύγχυση 74Γ7 
Δεοντολογία 74Β 
Έλλειψη περαιτέρω ενδιαφέροντος 74Γ6 
Ευγενική στάση 74Α1 
Ευχαρίστηση του παιχνιδιού 74Α2 
Ομοιόμορφη στάση 74Α3 
Παραβιάσεις της διαδικασίας, παραδείγματα 74Γ 
Περιττά σχόλια 74Β2 
Υπόδειξη συμβάντος 74Γ4 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ Εισαγωγή 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 80Α1(α) 

ΠΑΙΚΤΕΣ 3, 4, 5 
Κίνηση 8Α 
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ΠΑΙΞΙΜΟ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Εκτέλεση» 
Αδυναμία ακολουθίας στο χρώμα 44Δ 
Αδυναμία για παίξιμο όπως απαιτείται 59 
Απαίτηση για ακολουθία στο χρώμα 44Γ 
Έξοδος 44Α 
Έπειτα από ανωμαλία 60Α 
Έπειτα από παράνομο 60 
Επόμενα φύλλα της λεβέ 44Β 
Πρόωρη έξοδος ή παίξιμο από αμυνόμενο 57 
Ταυτόχρονο 59 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ορισμοί, 72 
βλ. επίσης «Ανωμαλία» 
Απόκρυψη 72Β3 
Επίγνωση πιθανής ζημιάς 72Γ 
Σκόπιμη 72Β1 
Του ιδίου άξονα 72Β2 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 10Β, 81Γ5 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 73Ε 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 68, 69, 70, 71 
βλ. επίσης «Διεκδίκηση» 
Ακύρωση της 71 
Αμφισβητούμενη 70Α 
Απόσυρση συγκατάθεσης 69Β 
Διακοπή εκτέλεσης 68Δ, 70Δ3 
Κανονικό παίξιμο 71 υπ/ση 
Ορισμός της 68Β1 
Συμφωνημένη 69 
Συμφωνημένη, οριστικοποιημένη 69Α 
Συνέχεια εκτέλεσης με συναίνεση των 4 68Δ2(β) 

ΠΑΣΟ Ορισμοί 
Ενέργεια που παραβιάζει υποχρέωση για 37 
Εκτός σειράς 30 
Εκτός σειράς, συγκρίσιμη δήλωση 23Α 
Εκτός σειράς, συμβατικό 31Γ, 31 
Ζημιά από υποχρεωτικό 72Γ 

ΠΑΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 73Α2 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 91Α 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 17 
βλ. επίσης «Αγορές» 
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Ανασκόπηση των αγορών κατά τη διάρκεια 20Β 
Διατήρηση δικαιώματος για δήλωση 17Δ3 
Έναρξη της 17Α 
Επόμενες δηλώσεις 17Γ 
Περίοδος Διευκρινίσεων 17Δ1, 20ΣΤ4, 

20ΣΤ5(β)(ii), 
40Β2(β), 
40Β2(γ)(ii), 41 

Πρώτη δήλωση 17Β 
Τέλος της 17Δ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 17Δ1, 20ΣΤ4, 
20ΣΤ5(β)(ii), 
40Β2(β), 
40Β2(γ)(ii), 41 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 79Γ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ορισμοί 
Έναρξη της 41Γ 
Εξηγήσεις δηλώσεων κατά τη διάρκεια 20ΣΤ2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 16 
βλ. επίσης «Επικοινωνία» 
Αθέμιτες 16 
Δηλώσεις ή παιξίματα, αποσυρθέντα 16Γ 
Δηλώσεις ή παιξίματα, νόμιμα 16Α1(α) 
Εξωγενείς, από άλλες πηγές 16Δ 
Εξωγενείς, από τον συμπαίκτη 16Β 
Θεμιτές 16 
Ιδιαιτερότητες των αντιπάλων 16Α2 
Παραπλάνηση, θεμιτή 73Ε1 
Παραπλάνηση, χωρίς μπριτζιστικό λόγο 73Ε2 

ΠΟΙΝΗ Ορισμοί 
βλ. επίσης «Επανόρθωση» 
Πειθαρχική 91 
Διαδικαστική 90 
Διαδικαστική, ατομικός αγώνας 12Γ3 
Παραβιάσεις απαιτήσεων αποκάλυψης 40Β3(β) 

ΠΟΝΤΟΙ ΛΕΒΕ Ορισμοί, 77 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  Εισαγωγή 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ορισμοί 
Αποκάλυψη 40Β2(α)(iii) 
Απροσδόκητη, αθέμιτη πληροφόρηση 16Β1, 73Γ 
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Έλλειψη, αθέμητη πληροφόρηση 16Β1, 73Γ 
Έλλειψη, λανθασμένη εξήγηση 20ΣΤ5(α) 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ 
Στυλ και κρίση 40Α4 
Συνεννοήσεις συμπαικτών 40Α4 

ΠΡΟΩΡΗ 
Διόρθωση ανωμαλίας 9Γ, 26Β 
Έξοδος ή παίξιμο από αμυνόμενο 57 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ 7Α 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 85Α1 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΒΕ Ορισμοί, 18Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ Ορισμοί, 77 

ΡΕΝΟΝΣ 61, 62, 63, 64 
12η λεβέ, διόρθωση 64Δ1 
12η λεβέ, πριν από συμπαίκτη αμυνόμενου 62Δ2 
Αποκατάσταση ζημιάς 64Γ 
Αποκατάσταση ζημιάς, επαν/νες ρενόνς 64Β2, 64Γ2(α) 
Αποκατάσταση ζημιάς, ρενόνς οι 2 άξονες 64Β7, 64Γ2(β) 
Αυτόματη αναπροσαρμογή λεβέ 64Α 
Διαδικασία έπειτα από οριστικοποίηση 64 
Δικαίωμα επιθεώρησης λεβέ 61Γ, 66Γ 
Διόρθωση 62 
Έπειτα από δήλωση αναίτιου σε διανομή 64Β4 
Έπειτα από το τέλος του γύρου 64Β5 
Ερωτήσεις 61Β 
Λόγω αποτυχίας παιξίματος ορατού φύλλου 64Β3 
Μη αυτόματη αναπροσαρμογή λεβέ 64Β 
Ορατό φύλλο Ορισμοί, 64Β3 
Ορισμός 61Α 
Οριστικοποίηση 63 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 80Α 
Αρμοδιότητες και δικαιώματα 80Α2 
Διοικήσεις Ζωνών 80Α1(β) 
Εθνική Ομοσπονδία Μπριτζ, αιγίδα 80Α1(γ) 
Εκχώρηση δικαιωμάτων 80Α3 
Μεταβίβαση δικαιωμάτων 80Α3 
Μπορεί να είναι ο Διοργανωτής Αγώνων 80Β1 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ 80Α1(α) 
Περαιτέρω δυνατότητες έφεσης 93Γ 
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ΡΥΘΜΟΣ Ή ΤΡΟΠΟΣ 73Δ 
Ακούσια παραλλαγή 73Γ, 73Δ1 
Παραπλάνηση 73Δ2, 73Ε2 
Σκόπιμη απόκλιση 73Δ2, 73Ε2 
Συμπεράσματα 73Γ, 73Δ1 

ΣΕΙΡΑ Ορισμοί 

ΣΙΡΚΟΝΤΡ Ορισμοί 
Απαράδεκτο 19Β, 27Β3, 36 
Βαθμολογία 36Γ, 77 
Εκτός σειράς 32 
Εκτός σειράς, συγκρίσιμη δήλωση 23Α 
Κανονική μορφή 19Β2 
Με λάθος αναφορά στην αγορά 19Β3 
Νόμιμο 19Β1 
Υπερκάλυψη 19Γ 

ΣΛΕΜ Ορισμοί 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 85Α1 

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ 23 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ορισμοί, 40Β1(γ) 
Συμβατικό πάσο Ορισμοί, 30Γ 
Ψυχίκ σε 40Β2(α)(v) 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ορισμοί, 22 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΟΝΤΡΕ 19Δ 
Βαθμολογία 36Γ, 77 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΙΡΚΟΝΤΡΕ 19Δ 
Βαθμολογία 36Γ, 77 

ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ 4 

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ Ορισμοί 
Εξωγενής πληροφορία από 16Β 
Συμφωνία με βλ. «Συνεννοή-

σεις Συμπαι-
κτών» 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
βλ. «Συνεννοήσεις Συμπαικτών» 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ 40 
Αλλαγή μεθόδου, από συμπαίκτη 40Α4 
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Αλλαγή στυλ και κρίσης, από συμπαίκτη 40Α4 
Αλλαγή, έπειτα από ανωμαλία αντιπάλων 40Β2(α)(iv) 
Αποκάλυψη, επαν/νες παραβιάσεις 40Β3(β), 90, 91 
Αποκάλυψη, μερική 40Β5(β) 
Αποκάλυψη, όλες οι ειδικές γνώσεις 40Β5(α) 
Αποκάλυψη, παράβλεψη 40Β3 
Αποκάλυψη, συμπεράσματα 40Β5(α) 
Απόκλιση από 40Α3, 40Γ1, 

40Γ2 
Βοηθήματα μνήμης, υπολογισμού ή τεχνικής 40Β2(δ) 
Δήλωση ψυχίκ 40Α3, 40Γ1, 

40Γ2 
Δήλωση ψυχίκ, συμβατική 40Β2(α)(v) 
Ειδικές 40Β 
Επανορθωτική βαθμολογία 40Β3(α), 40Β4, 

40Β5(β) 
Καθήκον διάθεσης συμφωνιών 40Α1(β) 
Κάρτα συμβάσεων 40Β2(α)(ii) 
Κάρτα συμβάσεων, κοίταγμα του αντίπαλου 40Β2(γ) 
Κάρτα συμβάσεων, κοίταγμα του ιδίου 20Ζ3, 40Β2(β) 
Κρυφές 40Α3, 40Β3, 

40Γ1 
Παράνομες 40Β4, 90 
Πληροφορίες που μεταδίδονται από 40Α2, 73Γ 
Ρητές 40Α1(α) 
Συμβατική έννοια 40Β1(γ) 
Υπονοούνται 40Α1(α), 40Γ1 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
βλ. «Συνεννοήσεις Συμπαικτών» 

ΤΑΞΗ 
Ατελής προσδιορισμός της 46Β1, 46Β5 
Ειδών 18Ε 
Προσδιορισμός της 46Β3 
Φύλλων και χρωμάτων 1Α 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ Ορισμοί, 6Δ2, 
6 υπ/ση 

βλ. επίσης «Τράπουλα» 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΣΟ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 20Γ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8Γ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ 8Β 
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΓΥΡΟΥ 8Γ 

ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ 40Β2(δ) 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12Γ1(δ), 12Γ2 

ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ Ορισμοί, 50 
Αμυνόμενος 49 
Δύο ή περισσότερα 51 
Μεγάλο 50Β, 50Δ 
Μικρό 50Β, 50Γ 
Ο εκτελεστής ή ο μορ δεν έχουν 48Α 
Παράλειψη παιξίματος 52 
Πληροφορίες από 50Ε 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ 7Α 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ορισμοί 

ΤΡΑΠΟΥΛΑ Ορισμοί, 1 
βλ. επίσης «Ταξινομημένη Τράπουλα» 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΥΣΤΗΡΗ Ή ΕΥΝΟΪΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 12Β2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ 40Β2(δ) 

ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ Ορισμοί, 
21Β1(α), 54Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ 37 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ 73Α2 

ΦΟΡΑ Ορισμοί 

ΦΥΛΛΟ 
Ανακάτεμα και μοίρασμα 6 
Ανακάτεμα μετά από παίξιμο 7Γ 
Αποσύρθηκε 16Γ, 47 
Απώλεια συγκέντρωσης 46Γ4(β) 
Αφαίρεση από λάθος θήκη 7Γ 
Αφαίρεση από τη θήκη 7Β1 
Δεν μπορεί να βρεθεί 14Α2 
Διόρθωση ακούσιου προσδιορισμού από μορ 45Γ4(β) 
Επιθεώρηση των 7Β2, 66 
Λανθασμένος αριθμός των 13 
Λείπει 14 
Μέτρημα των 7Β2 
Ο μορ σηκώνει μη προσδιορισμένο 46Δ 
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Ορατό Ορισμοί 
Ορατό, αγορές 24 
Ορατό, αμυνόμενος 49 
Ορατό, εκτελεστής 48 
Ορατό, ρενόνς 64Β3 
Παιγμένο 45 
Πέμπτο φύλλο που παίχτηκε σε λεβέ 46Ε 
Προσδιορισμός ή ονομασία 45Γ4(α) 
Προσδιορισμός φύλλου μορ, ακούσιος 46Γ4(β), 46Β 
Προσδιορισμός φύλλου μορ, ατελής 46Β 
Προσδιορισμός φύλλου μορ, εσφαλμένος 46Β 
Προσδιορισμός φύλλου μορ, ολοκληρωμένος 46Α 
Ρενόνς βλ. «Ρενόνς» 
Συμμετρική εμπρός όψη 1Β 
Συμμετρική πίσω όψη 1Γ 
Τάξη 1Α 
Τιμωρημένο 49, 50 
Τιμωρημένο, δύο ή περισσότερα 51 
Τιμωρημένο, παράλειψη παιξίματος 52 
Υποδεικνύει ο μορ 45ΣΤ 
Υποχρεωτικό παίξιμο του 45Γ 

ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ 14 
βλ. «Λείπει Φύλλο» 

ΧΕΡΙ Ορισμοί 
Λάθος 15 

ΧΡΩΜΑ Ορισμοί, 1Α 
Ατελής προσδιορισμός του 46Β3, 46Β5 
Προσδιορισμός του 46Β2 

ΨΥΧΙΚ Ορισμοί, 40 
βλ. επίσης «Συνεννοήσεις Συμπαικτών» 
Συμβατική δήλωση ψυχίκ 40Β2(α)(v) 


