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Hakemin Açıklaması devam Toplam 4 üst düzey oyuncunun 3'ü eli bilmeden 1 tanesine de orjinalini bilerek 
sorulmuştur.

Hakemin Açıklaması: Kontratın oyun şekli A karo atağı dışında 4 oyuncuya sorulduğunda bu oyunculardan birinin çok büyük 
olasılıkla yapılacağını (%75) bir diğerinin yapma olasılığının yüksek olduğunu.Diğer iki oyuncu da batma olasılığının yüksek 

olabileceği cevabını aldım.Bu soruyu sorarken East 2.trefle Rua verir diyerek soruldu ama ilkine Rua verildi denmemiştir. 
İhtimal olarak çok düşük de olsa sağdaki oyuncunun 2.trefle Rua koymama ihtimali de göz önünde bulundurularak kartın %60 

yapılabilir. %40 batar diyerek karar verilmiştir.                                                                

Kontrat: 7H Sonuç: =

Diğer masa sonucu: 6H E +1

Açıklamalar: S daki oyuncu oyun bitiminde direktör çağırarak 6D deklaresinin 4'lü karo açıklaması geldikten 
sonra As karo atak ettiği için kartın olduğunu.Doğru açıklama gelse idi bu atağı yapmayacağını beyan 
etmiştir.
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Hakem: Kamuran Türüsel Kaptan (takımlar) veya Ortak (ikili)imza:

NORTH Levent Özgül EAST Burak Başkan

DENETMEN TALEP FORMU

İkili Kadın Karışık Tarih: 15.09.2019



DENETMEN KARARI: İlk anket sürecinde soru sorulan oyuncuların bir kısmına doğru sorunun sorulmadığı ve doğunun eliyle 
alternatif defansların göz önüne alınmaması nedeniyle bu konularda anket yapılmasına karar verildi. Hakem yeni anket 

sonucu Doğunun Rua girmesinin çok düşük bir olasılık olduğunu tespit etti. Yeni anket sonucu ve eski anketteki doğru 
sorulmuş kişiler de göz önüne alınarak karar hakem tarafından %60 7cl -1 %40 7cl tam olarak düzeltilmiştir.

Depozit: Tarih: İmza

İade edildi 15.09.2019

İmza:

Soruların detaylı sorulmaması kartın olmaması için bir sürü alternatif varken oynayanlar tek doğruyu seçmeye yönlendirilmesi

İlgili Yasalar 21B3 Hakem Kararı %60 7H tam  %40 7H -1 İmza

BAŞVURANIN YORUMLARI

Talep nedeni: Yanlış prosedür  X Teknik (Yasa veya talimat) £ Yeni ortaya çıkan olgular  X  Diğer X


