2007 års lagar


Utdelning
g av korrigerad
g
poäng
p
g
LAG 12C1(b) Om den icke-felande sidan, efter felaktigheten, har bidragit till sin egen skada
genom ett allvarligt fel (utan förbindelse med regelbrottet) eller med vilt och chansartat
handlande, får den i korrigeringen ingen ersättning för den del av skadan som är självförvållad.
Den felande sidan skall tilldelas det resultat den hade fått som den normala konsekvensen av
g
sitt regelbrott.



Om man ska tillämpa detta så ska man utdöma en splitscore.
Allvarligt fel ska vara mycket stora fel som revoke eller andra
mycket stora fel. Du ska även ta hänsyn till spelarnas standard.
Vilt chansartat handlande ska vara om man på grund av
p sig
g extrachanser g
genom mycket
y
situationen försöker skapa
spekulativa dubblingar eller kastar in slam istället för att bjuda
utgång. Var mycket restriktiva med att tillämpa lag 12C1b!!
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Exempel på allvarliga fel



1) Spelföraren drar ut trumfen för tidigt och glömmer ta en stöld på bordet.
2) Spelar från bordets xx mot AQ8 på handen och väljer att maska med 8 när
kungen sitter rätt
rätt.
3) På högre nivå om man missar att säkerhetsbehandla AJxx mot K9xx (för 3 stick)
4) Spelföraren räknar fel på träkarlens färg. Tror att det är en 5-kortsfärg när det
är en 6-kortsfärg och slår en onödig mask.
5)) Att blockera sig på
å ffel hand genom att missbruka sina ingångar.
å
6) Begär ett kort från bordet (som godkänns) när han är på handen.
7) Att inte upptäcka ♣8 är stor efter två stick spelade i färgen..
8) Att glömma att dra ut sista trumfen
trumfen.
9) Revoke
10) Att avstå ett stick som han borde ha vunnit genom att spela vidare.











2007 års lagar


Exempel på beräkning
4 ♠ bjuds med hjälp av otillåten information över 4 ♥. Man dubblar 4 ♠ som går hem
-790 Dubblingen bedöms vara vild,
-790.
vild chansartad.
chansartad 4 ♥ hade gått en bet -50.
-50
Andra bordet spelar 4 ♠ -620.
Den felande sidan förlorar 11 imp ((-620
620 +50= 570)
Den ickefelande sidan får först 11 imp (+620 -50 = 570) sedan får det betala för
sitt handlande genom att det förlorar skillnaden mellan 790 och 620
620. Det innebär 5
imp. Detta är skillnaden som de själva har åstadkommit genom sitt agerande.
Totalt vinner de 6 imp på brickan (11 imp – 5 imp)
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LAG 12C1(c) När tävlingsledaren utdelar korrigerad poäng i form av ett nytt resultat, i stället för
det som uppnåddes när brickan spelades, skall den icke-felande sidan erhålla det mest
gynnsamma resultat som varit troligt, om regelbrottet ej ägt rum. Den felande sidan erhåller det
mestt ogynnsamma rimliga
i li resultat
lt t som varit
it tä
tänkbart.
kb t
För att skipa rättvisa kan en tävlingsjury och LK låta det tilldelade korrigerade resultatet viktas
för att återspegla sannolikheten för flera möjliga resultat.



Det här innebär att bägge sidorna inte behöver få samma resultat
utan kan i vissa fall utdöma split-score.
p
Tävlingsledarna
g
som
arbetar i grupp under festivalen har fått samma möjligheter som
en jury att vikta scorer. Under kursen förväntas ni vikta scorer.
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Exempel på
å viktad score:
Nord-Syd bedöms med korrekt information ha bjudit 4 ♠. Detta bedöms gå hem var
j gång
g g 620, gå
g en bet var tredje
j g
gång
g -100 och två bet var 3 tredje
j g
gång
g -200.
tredje
Vid andra bordet var resultat -120 för NS
1/3 * 12 imp (620+120) = 4 imp
1/3 * 1 imp (-100+120) = 0,33 imp
1/3 * 2 imp (-200+120)
( 200 120) = -0,66
0,66 imp
Summa = 3,67 imp (Vid VP beräkning avrundas till förmån för ickefelande sidan till 4
imp)
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Lag 16B. Otillåtna upplysningar från partnern
1. (a) Om en spelare ger sin partner en otillåten upplysning, som kan antyda ett bud eller
spelsätt, t.ex. genom ett påpekande, en fråga, ett svar på en fråga, en oväntad* alertering eller
saknad alertering, eller genom uppenbar tvekan, onaturlig snabbhet, speciellt eftertryck, tonfall,
en gest, en rörelse, eller ett speciellt beteende, får partnern bland logiska alternativ inte välja
ett som bevisligen kan vara föreslaget av den otillåtna upplysningen.



Otillåten information skapas
p hela tiden. I normalfallet leder det inte
till någon åtgärd från TL och det är i många fall inte heller något fel
att skapa OI. Att tänka på är att om korrigeringen ska ske så krävs
dels uppkommen skada, dels att OI föreslår den valda aktionen
och att det finns logiska alternativ.
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•

Exempel från festivalen:
1 NT – 3 NT
4 NT – 6 NT
Ett alternativ som väljs av den som erhåller OI
inkluderas alltid som att vara ett logiskt
alternativ.



Lag 73C.
73C En spelare får otillåtna upplysningar av sin partner
När en spelare erhåller otillåtna upplysningar från sin partner, som från en
anmärkning, fråga, förklaring, åtbörd eller beteende, otillbörligt eftertryck,
betoning brådska eller tvekan
betoning,
tvekan, en oväntad*
oväntad alertering eller underlåtenhet
att alertera, måste han noga undvika att dra fördel av den otillåtna
upplysningen.



Man ska alltså inte ignorera att man har fått OI. Däremot får man
inte dra någon nytta av den.
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16D. Upplysningar från återtagna bud och spel
När ett bud eller ett spelat kort återtagits enligt dessa lagar:
1. En icke-felande sida har rätt att använda alla upplysningar av ett återtaget bud eller kort,
oavsett om ändringen görs av den egna sidan eller av motståndarsidan.
2 En felande sida har inte rätt att använda upplysningar av den egna sidans återtagna bud
2.
eller kort, eller av den icke-felande sidans återtagna bud eller kort. En spelare i en felande sida
får inte, bland logiska alternativ, välja ett som bevisligen kan ha föreslagits framför ett annat, till
följd av en otillåten upplysning.
*d
d.v.s.
v s oväntad i förhållande till hans agerande
agerande.

Tänk på att informera spelarna vid bordet om detta. Observera att
lagen inte gäller för Lag 27B1a-b. Där använder man sig i stället
av 27D.
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Lag
g 17A. Budgivningsperioden
g
g p
börjar
j
Budgivningsperioden för en giv börjar för en sida när endera medspelaren tar ut sina kort från
brickan.



Fel i den tryckta
y
lagboken.
g
ÄNDRA!



Lag 17E2. När ett aktivt bud har följts av tre pass, är budgivningen inte slut om ett av dessa
pass avgavs utom tur, och därmed berövade en spelare rätten att bjuda när han stod i tur. När
så sker, återgår budgivningen till den överhoppade spelaren, alla följande pass upphävs, och
budgivningen fortsätter normalt. lag 16D gäller för de upphävda passen, och varje spelare som
passat utom tur är en felande.



Den ickefelande sidan kan godkänna ett sådant pass utom tur
tur.
Budgivningen ska även i dessa fall återgå till den överhoppade
spelaren i de fall passet utom tur godkänns med ett pass.

2007 års lagar





BUD BASERAT PÅ FELAKTIG FÖRKLARING
Lag 21B1(a) Innan budgivningsperioden avslutats, och förutsatt att hans partner inte har
avgivit ett senare bud, får en spelare ändra ett bud utan annan korrigering för hans sida om
tävlingsledaren bedömer att beslutet att avge det budet mycket väl kan vara påverkat av en
felaktig förklaring från en motståndare (se lag 17E)
17E). Underlåtenhet att omedelbart alertera
alertera, när
alertering krävs av den Ansvariga Organisationen, räknas som felaktig förklaring

Möjlighet att ändra sitt bud finns kvar så länge
budgivningsperioden inte är avslutad. Observera att avslutande av
budgivning och budgivningsperiod är inte samma sak. Se lag 22
för definitioner och gör er bekanta med begreppen budgivningens
slut,budgivningsperiodens slut och förtydligandeperioden.
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Lag 22A. Budgivningens slut
Budgivningen avslutas när:
1. alla fyra spelarna passar (men se lag 25). Händerna stoppas tillbaka i brickan utan att
spelas. Omgiv skall inte ske.
2 en eller flera spelare har bjudit ett kontraktsbud
2.
kontraktsbud, och tre pass i turordning har följt på det sista
aktiva budet. Det sista kontraktsbudet blir slutbud (men se lag 19D).
Lag 22B. Budgivningsperiodens slut
1. Budgivningsperioden är slut när budgivningen avslutats enligt A2 ovan, och endera
motspelaren vänder upp ett utspelskort. (Om utspelet är utom tur se lag 54.) Tiden mellan
budgivningens slut och budgivningsperiodens slut kallas förtydligandeperioden.
2. Om ingen spelare bjuder (se A1) tar budgivningsperioden slut när alla fyra händerna har
stoppats tillbaka i brickan.
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Lag 23. KÄNNEDOM OM MÖJLIG SKADA
Närhelst tävlingsledaren anser att en felande vid tiden för sin felaktighet kunde ha vetat att den
mycket väl kunde skada den icke-felande sidan, skall han beordra budgivningen och spelet att
fortsätta (om det ännu pågår). När spelet är avslutat utdelar tävlingsledaren korrigerad poäng
om han anser att den felande sidan dragit fördel av felaktigheten*.
felaktigheten .
* Till exempel när partnern tvingats passa.



Lagen finns till för att ta bort eventuella fördelar av egna felaktigheter så att man inte ska kunna utnyttja eventuella kryphål i
övriga lagar. Denna lag tillsammans med lag 27D täcker effektivt
upp
pp att man kan skapa
p fördelar med hjälp
j p av lagarna.
g
Dessa ska
inte användas för att korrigera bra resultat som man inte kunde
vetat i förväg och som uppstår på grund av tur.
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Lag 25A. Oavsiktligt bud
1. Innan hans partner bjudit, får en spelare ändra ett oavsiktligt bud till det han avsåg, men
endast om han gör eller försöker göra detta utan tankepaus. Det senare (avsedda) budet gäller
och kan bedömas enligt tillämplig lag*.
* Se lag 112 om budlådor (ändringen skall vara förorsakad enbart av att spelaren genom
missgrepp tagit fram ett ej avsett bud).

Ett oavsiktligt bud ska tolkas som ett bud som man aldrig haft en
tanke att bjuda (inte ens för en del av en sekund) och det i
samband med att budet avgetts har skett någon form av
mekaniskt fel.
fel
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Exempel
1 ♠ pass - 4 ♦ (splinter) pass
pass/ vill nu ändra.
Ska inte tillåtas,
tillåtas det är inget mekaniskt fel utan
man har tänkt fel.
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Lag
g 27B. Otillräckligt
g kontraktsbud godkännes
g
ejj
Om ett otillräckligt kontraktsbud som är avgivit i tur ej godkännes (se A), måste det rättas
genom att ersättas med ett regelrätt bud (men se 3 nedan). Sedan
1. (a) om det otillräckliga budet ändras till ett kontraktsbud på lägsta tillräckliga nivå i samma
benämning, och tävlingsledaren anser det obestridligt att varken det otillräckliga budet eller det
ersatta budet är artificiellt
artificiellt, fortsätter budgivningen utan korrigering
korrigering. Lag 16D gäller inte
inte, men se
D nedan.
(b) om, utom som i (a), det otillräckliga budet ändras till ett regelrätt bud (d.v.s. även pass,
dubbelt eller redubbelt), som enligt tävlingsledarens åsikt har samma betydelse* som, eller en
mera precis betydelse
betydelse* än,
än det otillräckliga budet (en sådan betydelse finns helt och hållet med
i de möjliga betydelserna av det otillräckliga budet), fortsätter budgivningen utan korrigering,
men se D nedan.

Se LK har ordet (bilaga).
(bilaga) Observera att lag 16D inte gäller men
tänk på att lag 27D tar bort eventuella fördelar man har uppnått
med hjälp av regelbrottet.
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Lag 27D. Den icke
icke-felande
felande sidan skadas
Om tävlingsledaren har tillämpat B1 och efter spelets slut anser att resultatet på brickan
mycket väl kunde ha blivit annorlunda utan hjälp av regelbrottet och att den icke-felande sidan
som en konsekvens därav har skadats (se lag 12B), skall kan utdela korrigerad poäng. I sin
korrigering skall han försöka bedöma så nära som möjligt det troliga resultatet på brickan om
det otillräckliga budet inte hade avgivits.



Samma princip
S
i i som fö
för llag 23
23. R
Resultat
l som uppnås
å med
d hjäl
hjälp av
regelbrottet korrigeras. Lagen ska inte användas för att korrigera
bra resultat som uppstår på grund av tur och inte med hjälp av
regelbrottet.
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30. PASS UTOM TUR
Om en spelare har passat utom tur och passet upphävts, därför att möjligheten i lag 29A inte
har utnyttjats, gäller följande bestämmelser (om passet är artificiellt, se C).
A. Innan någon avgivit ett kontraktsbud
Om en spelare passar utom tur innan något kontraktsbud avgivits, måste den felande passa
vid nästa tillfälle. Lag 23 kan bli tillämplig.



OBS Här gör många TL fel. När pass sker utom tur innan någon
har avgivit ett kontraktsbud då är den felande skyldig att säga
pass en gång!!!
å !!! Lä
Läs lagen
l
från
f å start!!
t t!!
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Kort som måste spelas
p
Lag 45C4(b) Innan hans partner spelat på ett kort, får en spelare ändra ett oavsiktligt spel om
han gör det utan tankepaus. Om en motståndare, i rätt tur, spelat på ett kort som var regelrätt
före ändringen, får den motståndaren återta sitt kort, sätta tillbaka det till sin hand, och ersätta
det med ett annat (se lagarna 47D och 16D1).



Lag 45C4b är i praktiken enbart tillämplig när spelföraren begär ett kort
från träkarlen. Lagen är till för att rätta till en ren felsägning eller liknande
fel i samband med att man på annat sätt anger att man tänker spela ett
kort. Rättelsen ska ske utan tankepaus. Träkarlen ska inte ha hunnit ta
fram det begärda kortet.



Den engelska originaltexten i lag45C4b för oavsiktligt spel är ”unintended
designation”. Det begränsar lagens tillämpning till att omfatta kort som en
spelare har nämnt eller på annat sätt angivit att han avser att spela.
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64. NÄR EN REVOKE ETABLERATS
A. Korrigering efter en revoke
När en revoke etablerats:
1. och den felande* vann det stick i vilket revoken begicks, överförs efter avslutat spel det stick
i vilket revoken begicks till den icke-felande
icke felande sidan. Vann den felande sidan minst ett stick efter
revoken, överförs ytterligare ett stick till den icke-felande sidan.
2. och den felande* inte vann det stick i vilket revoken begicks, överförs efter avslutat spel ett
stick till den icke-felande sidan, om den felandes partner vann revokesticket eller om den
felande sidan vann minst ett stick efter revoken.
revoken
* För denna lag är ett stick vunnet av träkarlen inte vunnet av spelföraren

Observera fotnoten och lägg märke till skillnaden mellan den
felande och den felande sidan.
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Lag
g 64B. Ingen
g korrigering
g
g
Det blir ingen korrigering som i A efter en etablerad revoke
1. om den felande sidan varken vann revokesticket eller något efterföljande stick.
2. om det är en upprepad revoke i samma färg av samma spelare. Lag 64C kan gälla.
3. om revoken gj
gjordes g
genom att den felande underlät att spela
p
ett kort som låg
g med bildsidan
uppåt på bordet eller som tillhörde en på bordet upplagd hand, inbegripet ett kort från
träkarlens hand.
4. om revoken först påtalades efter det att någon i den icke-felande sidan bjudit på nästa
bricka.
5. om revoken först påtalades efter rondens slut.
6. om revoken skedde i det tolfte sticket.
7. när båda sidor har gjort revoke på samma bricka.

Observera att lag 64C kan tillämpas i samtliga fall och inte enbart i
Lag 64B2.
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Lag 64C. Tävlingsledaren är ansvarig för rättvisa
När tävlingsledaren efter en etablerad revoke, inbegripet en som inte skall korrigeras, finner att
denna lag inte ger den icke-felande sidan tillräcklig gottgörelse för uppkommen skada, skall
han utdela korrigerad poäng.



Tänk på att som TL ska du använda dig av lag 64C när revoken
enligt
li t L
Lag 64B inte
i t ska
k leda
l d till den
d automatiska
t
ti k kkorrigeringen
i i
i
Lag 64A. Detta i de fall då den ickefelande sidan har blivit lidande
på grund av revoken.

