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DENETMEN TALEP FORMU
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Hakemin Açıklaması: 5SP deklerasyonu gecikmeli geldiği için yapılan anket sonucu (6 oyuncu) yarısı 5SP'e 
pas geçmiştir.Beklemenin ne ifade ettiği sorusuna ise bazıları tek pik ile tuttu herhalde yada cevabı anlayamadı R 

kör elindeyse benim keycard cevabını yanlış alı damım yok zannetti şeklinde cevaplar vermiştir. Bu ifadeler 
beklemenin izinsiz bir bilgi olusturduğu kanısı uyandırdığından Yasa gereği %30 pas geçilmesi ciddi bir 

alternatif olduğundan ki %50 pas cevabı geldi.Skor 5sp +1 olarak değiştirildi.

Kontrat: 6SP Sonuç: =

Diğer masa sonucu: 6SP N =

Açıklamalar: 



Hakemin Açıklaması devam 

Bu kadar zayıf el göstermiş olan kuzey ortağının hala şleme gitmesinden sonra ve üstelik elinde şigan varken 
göstermemişken ortağının 5SP dekleresine 6SP demesi tamamen kandi insiyatifiyledir.Ortağının düşünmesinden 

etkilenmemiştir.1SP 2H e 3SP kozumuz pik anlamına gelecekti.Kuzey ortağının koz dam sorusuna koz damı ve kör 
rua cevabı vermiştir.Güney elinde kör ruasını gördüğü için deklerasyonu anlamaya çalıştığından gecikme 

olmuştur.Koz damı varsa kendisi 6SP der nasıl olsa diye 5SP demiştir.Kuzeyin kararı kendisine aittir.

İlgili Yasalar Hakem Kararı İmza

BAŞVURANIN YORUMLARI

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

DENETMEN KARARI: 5Sp deklaresi soru üzerine Kuzey tarafından forsing nitelendilmemiştir.  Hakemin soru 
sorduğu kişilerde veya sorulan sorularda herhangi bir yanlış bulunmamıştır. 5 SP'e pasın mantıklı alternatif 

olduğu anketle açıktır. Oyuncuların bir kısmı tarafından beklemenin 6SP demeyi kolaylaştırdığının 
belirtilmiştir.  Hakem kararı geçerli. 
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Depozit: Tarih: İmza
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