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Tävlingsledarens roll
Vilken är den?
Mycket tyder på att en klubbs positiva
utveckling och framgång bygger på ökad
trivsel och social samvaro
På vilket sätt kan vi öka denna trivsel och stävja
olustiga scener vid bridgebordet?
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En servitör
• Hälsar gästerna välkomna.
• Gästerna sätter sig vid ett dukat bord.
• Gästerna beställer från menyn och skulle kunna få
skriva ned sin beställning.
• Gästerna tackar för maten och går därifrån, nöjda och
glada samt en peng fattigare med ett kvitto för maten.
• Finns det någon likhet med detta och funktionen som
TL eller en bridgetävling?
• Tävlingsledaren är ansvarig för klubbens tävling och
att dess deltagare efterlever vad som anges i
dokumentet Trivselregler för bridge.
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Första utspel utom tur (54)
1. Spelföraren godkänner!
- Varpå spelföraren lägger
upp korten som träkarl och
spelet fortsätter.
Eller:
- Träkarlen läggs upp som
tänkt, och påspelet sker i
ordningen spelförare, MTV
och träkarl.
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2. Spelföraren godkänner inte!
- Det blir ett stort straffkort.
Rätt person spelar vad som
helst.
- Begär utspel i samma färg
från den som skulle ha
spelat ut. (Det felaktiga
kortet kan spelas).
- Förbjuda utspel i färgen.
Kortet tas upp och gäller så
länge utspelaren är inne.

Stort straffkort (50)
Kortet måste ligga med bildsidan upp på bordet tills det blir
spelat. Det måste spelas vid första regelrätta tillfälle. Endast
bekänna färg går före.
Om partnern kommer in händer följande:
a)
b)
c)
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Spelföraren förbjuder att färgen spelas. Kortet tas upp på
handen.
Spelföraren begär att färgen spelas, straffkortet tas upp och
får spelas.
Straffkortet får ligga kvar, spelaren får spela vilken färg som
helst. Färgen får spelas, om så sker, måste straffkortet också
spelas.

Litet straffkort (50)
Ett enstaka kort (under tio), som visats
oavsiktligt, tex. Genom att två kort spelats
samtidigt eller att det tappats blir litet
straffkort.
- Kortet läggs med bildsidan upp på bordet
framför spelaren.
- Spelaren får inte spela annat kort under
tian i färgen, innan han spelat straffkortet.
- Spelaren går dock spela ett honnörskort i
färgen.
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Spelföraren spelar från fel hand
(55)
Motspelaren i tur godkänner.
- Spelet fortsätter som ingen
märkt vad som hände.

Motspelaren i tur godkänner inte.
- Kortet tas tillbaka och spelaren
spelar vad han vill från rätt
hand.

Motspelarna får inte konferera med varandra
om vad som är fördelaktigast.
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Spelat kort (45)
Från spelföraren:
- Om det hålls
med bildsidan
synlig och så att
det vidrör eller
är nära att
vidröra bordet,
eller så att
kortet hålles så
att det framgår
att det spelats.
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Från Träkarlen:
Från motspelaren:
- Om spelföraren - Om kortet hålls så
nämner kortet eller
att partnern han
tydligt tar det från
möjlighet att se
bordet.
bildsidan.

Rättelse av felaktig förklaring (75D)
När partnern har lämnat en felaktig förklaring ska den rättas till:
• Av spelföraren och träkarlen just före första utspel (ej tidigare)
och sista passet får bytas ut mot annat bud. Se 16C2.
• Av motspelarna först efter att brickan färdigspelats
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Ifrågasättande av anspråk (68, 69, 70, 71)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Spelet upphör.
Tävlingsledaren tillkallas.
Den som gjort anspråket
upprepar sina uttalanden.
Alla spelarna lägger upp sina
kort på bordet.
Motståndarna redogör för sina
invändningar.
TL fördelar sticken så rättvist
som möjligt*.

* Varje tveksam fråga ska dömas till
fördel för den sida som ej gjort
anspråket.
Om en trumf finns kvar hos
motståndarna, ska TL tilldöma ett
eller flera stick, om den som
gjorde anspråket inte nämnde
något om trumfen, och det över
huvud taget är möjligt att han vid
sitt anspråk inte var medveten om,
att det fanns trumf kvar hos
motståndarna, och att det går att
förlora trumf med något normalt
spelsätt.

Upplysningar som inte får utnyttjas (16)
• Vid ovidkommande upplysningar,
t. ex. tvekan, felaktig förklaring
eller felaktig alertering. Låt
spelarna bjuda och spela färdigt
given. Förbjud ej någon att bjuda
något. Be den oskyldiga sidan att
kalla på TL igen efter spelet.
• TL:s uppgift är nu att försöka
skipa rättvisa och bedöma vad som
hänt om allt skett på korrekt sätt.
TL korrigerar given efter denna
förutsättning. Inte alltid helt enkelt.
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Ej etablerad revoke (61, 62)
När ingen i det felande paret spelat ett kort i det följande
sticket ska revoken rättas till genom att:
1. Revokekortet byts ut (detta blir stort straffkort)
2. Motståndare till den felande får återta ett spelat kort
som spelats efter revokekortet. Fjärde hand får
också återta ett spelat kort om tredje hand gjort så
men dennes kort blir också stort straffkort om
denne är en motspelare.
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Etablerad revoke (63, 64)
•

•
1.
2.
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När någon i det felande paret spelar ett kort i det följande
sticket (revoken etableras), bestraffas det genom att stick
överföres till motsåndarna enligt följande (se dock felaktigt
påtalande 63B)
En grundregel: Revoke kan aldrig göras i stick 12 eller 13.
Inget stick överförs om den felande sidan inte vann
revokesticket eller något senare.
Ett stick överförs om:
a) den felande spelaren vann revokesticket
b) den felandes partner vann revokesticket
c) den felande sidan vann ej revokesticket, men de vann
minst ett stick senare

Etablerad revoke (63, 64)
3. Två stick överförs om:
a) Den felande spelaren vann revokesticket och
den felande sidan vann minst ett stick till.
b) den felande sidan vann minst två stick från och med
revokesticket, varav den felande spelaren vann ett stick
efter revokesticket med ett kort spelaren regelrätt kunde
ha spelat i revokesticket.
4. Tre eller flera stick om:
Den icke-felande sidan inte har fått tillräcklig gottgörelse för
uppkommen skada jämfört med om revoken inte hade ägt rum.
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Bud utom tur (29, 30, 31, 32)
1.

2.
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Budet kan godkännas av
motståndaren till vänster om
den felande och budgivningen
fortsätter utan bestraffningar.
Budet godkänns ej av
motståndaren till vänster om
den felande och olika
bestraffningar blir aktuella
beroende på situationen. Se
”Våra Vanligaste Domslut”

Otillräckligt kontraktsbud (27)
1.

2.
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Budet kan godkännas av
motståndaren till vänster om
den felande och budgivningen
fortsätter utan bestraffningar.
Budet godkänns ej av
motståndaren till vänster om
den felande och måste ändras
till ett tillräckligt kontraktsbud
eller pass. Nu tilldöms olika
bestraffningar beroende på
läget. Se även här ”Våra
Vanligaste Domslut”.

