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Hakemin Gerekçeli Kararı, (Yasalar, Anketler ve Açıklamalar) :

SKOR GEÇERLİ

Yeni Skor
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Bülent ASLAN

4-

N-S

Apel Kurulunun Gerekçeli Kararı         :

Değişim olduğu esnada oyun bittikten sonra güney masaya çağırdı deklerasyonu anlatıp ben trefl alamadım  çünki açıklamadaki gibi el 

çıkmadı dedi. Ardından Batıdaki oyuncu açıklama yaparken bir gariplik olduğunu ifadesi üzerine o zaman 3Sp derdiniz diyip kendilerine 

bilgi vermeden anlaştıklarını ifade ederek kontratın 3spye düzeltilmesini ve 3D deklaresi sonrası 3H demesine sebep olan bilginin 

kendileriyle paylaşımadığını ifade  etti. Masa skorunun farklı olacağını talep etti. Değişim esnasında çağırıldığım için ilgili masa gecikmişti 

rakip takıma konvansiyon kartının varlığını sordum olduğunu ilettiler odada deyip telefondan sistemin çıktısını gösterdi. Devam etmelerini 

söyledim. Bir sonraki değişim arasında Doğudaki oyuncunun açıklamadan etkilenip unuttuğu konvansiyonu batının açıklamasından sonra 

hatırladığını düşünerek neden 3d demediğini sordum sistemlerinde 3d'yi 3Cl üzerinden 7+  5-5 major olarak oynadıklarını, 5+ karoyu ancak 

bu şekilde anlatabileceğini iletti ardından 3H'a neden pas geçtiğini sorduğumda pike rağmen karoyu anlatmak için 3d dedikten sonra artık ilk 

renk olan koz damıyla pas geçtim dedi.  Bir sonraki arada batıdaki oyuncuyu yalnız cağırıp 3d nin ne ifade ettiğni sorduğumda normalde 2sp 

ye pas geçmesi gerektiğini düşünerek bir gariplik olduğunu farkedip  ve elime baktığımda zon olamayacağına karar vererek 3H'a pas geçtim 

dedi. Tarafların açıklamaları konvansiyon kartından teyitt ettikten sonra masada deklerasyonun kuzeyin talebiyle değişmesi yasal olarak ve 

ayrıca usulsüzlük olmadığı için değişmesi mümkün değildir. Kuzey Pik as alıp yeri gördüğünde 2D* deklaresinin sapma olduğu görmüş ve 

o anda batıyla aynı bilgiye sahip olmuştur. Masadaki açıklama oyun tarzını etkileyecek herhangi bir yönelmeye sebep olmamıştır. Masa 

skoru geçerlidir. YASA 16 A Elden ve deklarasyondan elde edilen bilgi oyuncu için izinli bilgidir. Trefl löve talebi için oyuncunun löveyi 

alması veya almamamsı kendi insiyatifidir. usulsüzlük yoktur. Masada Doğunun olası olarak konvansiyon atlaması ve izinsiz bilgiyi 

kullanmasına istinaden kapalı masada olmuş gibi 2Sp deklarasinden sonra tüm oyuncular 3H ve 4 H gelmiştir. Talep eden traf için daha 

alehte skor elde edildiği için değişitilememiştir. Ayrıca Kontroatı 3 Spye değiştirmek yasa dışıdır. Masa skoru geçerlidir.

Batı

N P

KUZEY

1-

2-
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Erdinç AKTAYMasa Hakemi
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Hakem Kararı Geçerlidir.
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Diğer Tarafın Açıklamaları       :
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