Skärmreglemente – översatt från WBF General conditions of contest 2009.

Skärmar skall användas när tävlingsarrangören har bestämt detta.
Nord och Öst sitter på samma sida skärmen hela tiden. Nord ansvarar för att placera och ta bort brickan från
budsläden. Väst ansvarar för att öppna och stänga luckan.

1. Spelets procedur vid spel med skärmar.
Nord skall placera brickan på släden, varefter luckan stängs och förblir stängd under hela budgivningen.
Spelarna tar sina kort ur brickan. Bud anges med budkort från budlådan. Spelaren placerar valt bud på släden.
Släden skall ligga så att budet bara syns på den egna sidan skärmen. En spelares första bud skall vidröra vänstra
kanten av spelarens egen del av släden. Efterföljande bud läggs överlappande i en jämn rad åt höger, alla tidigare
bud synliga. Varje spelare skall försöka utföra budgivningen så tyst som möjligt. Ett bud anses avgett när det är
placerat på släden och spelaren släppt budkortet. När öst eller väst avgivit sitt bud skall nord eller syd (beroende
på vilken sida av bordet släden befinner sig) skicka släden under skärmen till den andra sidan. Spelarna på denna
sida bjuder sina bud i tur och ordning och släden skickas tillbaka, den här proceduren upprepas till dess
budgivningen är slut. Efter att alla fyra spelare har fått chansen att granska den avslutade budgivningen tar varje
spelare bort sina budkort från släden och återplacerar dem i budlådan.
Efter ett regelrätt utspel öppnas luckan så att alla spelare kan se träkarlens kort och de kort som spelas i varje
stick. Om en försvarare exponerar ett kort och spelföraren inte ser det på grund av skärmen har träkarlen rätt att
påpeka denna felaktighet.

2. Ändringar av avgivna bud.
Ett bud som är placerat på släden och släppt får ändras under TL’s övervakande om:
a)

det är ett felaktigt bud eller ett otillåtet bud (se lag 35, i detta fall är ändringen obligatorisk), så fort
någon på samma sida skärmen upptäcker det.
b) TL bedömer att budet utan tvekan är oavsiktligt avgett.
c) Bud som tillåts ändras enligt lag 25. Om en spelare blir distraherad av något räknas tiden för
tankepausen från det ögonblick han upptäcker sitt misstag

3. Alertering och förklaringar
a)

En spelare som avger ett alerteringspliktigt bud (se alerteringsbestämmelserna), måste alertera sin
skärmkamrat. Partnern till den som avger budet skall även alertera budet när släden kommer över till
deras sida skärmen. Alertering måste ske genom att alerteringskortet läggs ovanpå det senast avgivna
budet hos skärmkamraten. Skärmkamraten bekräftar alerten genom att lämna tillbaka alerteringskortet
till sin motståndare. En spelare kan skriftligt begära en förklaring av det avgivna budet. Alla frågor och
förklaringar sker skriftligt.
b) När som helst under spelet kan en motståndare be sin skärmkamrat om en full förklaring av ett bud.
Även denna fråga och svar sker skriftligt
c) Under hela tiden från det att budgivningen har startat tills spelet är avslutat får en spelare bara få
information om avgivna bud och spelade kort från spelaren på samma sida av skärmen. Alla frågor och
svar som ställs under spelperioden skall vara skriftliga med luckan stängd. Luckan öppnas igen när
frågan är besvarad.

4. Förändringar av korrigeringar av felaktigheter när skärmar används.
a)

En felaktighet som är skickad till andra sidan skärmen behandlas av normala lagar med följande
undantag:
i.
Ett olagligt bud, se lag 35, måste korrigeras.
ii.
Om en spelare begår en felaktighet och denna felaktighet skickas över till andra sidan
skärmen av den felandes skärmkamrat (omedveten om att felaktigheten har begåtts, i annat
fall gäller lag 23), anses skärmkamraten ha godkänt budet för sin sida i de fall lagarna tillåter
MTH att godkänna budet.

b) Om en felaktighet upptäcks innan den skickas till andra sidan skärmen skall den felande eller hans
skärmkamrat tillkalla TL. Felaktiga bud skall rättas till utan övriga korrigering. Andra fel skall
korrigeras enligt lagarna och TL skall se till att enbart den regelrätta budgivningen skickas över till
andra sidan. Ingen spelare på andra sidan skärmen skall informeras om felaktigheten om inte lagarna
kräver det.
c) Skärmkamraten skall alltid försöka förhindra första utspel från fel hand. Första utspel med bildsidan
upp från fel hand skall tas tillbaka utan korrigering om inte luckan har öppnats. Annars gäller
i.
ii.
iii.
iv.

Om luckan har öppnats utan inblandning från den spelförande sidan och rätt motståndare ännu
inte har spelat ut med bildsidan upp gäller lag 54
Om den spelförande sidan har öppnat luckan är utspelet accepterat. Den förmodade spelföraren
blir den verkliga spelföraren. Lag 23 kan tillämpas.
Om utspel med bildsidan upp har skett på båda sidor skärmen och luckan öppnats är det
felaktiga utspelade kortet ett stort straffkort.
Kort som visas av den spelförande sidan, se lag 48

d) Bud som skall alerteras, se 3 ovan.
e) Om en spelare tar längre tid än normalt att avge ett bud är det inte ett regelbrott för spelaren att påpeka
tempovariationen. Spelarens skärmkamrat skall dock inte påpeka tempovariationen.
f) Om en spelare på den sidan skärmen som tar emot släden upplever att det har varit en variation i tempot
på andra sidan skärmen, och det därför kan finnas otillåten information, skall spelaren enligt lag 16B2
tillkalla tävlingsledaren. Han kan göra det när som helst innan första utspelet är gjort och luckan har
öppnats.
g) Att inte följa (f) ovan kan få till följd att TL bedömer att det var partnern till den som borde påtalat
tempovariationen som påtalade den. TL kan då göra bedömningen att det inta har uppfattats någon
tempovariation och således ingen otillåten information på den sidan skärmen som mottog släden. En
paus att skicka släden på mindre än 20 sekunder bedöms alltid som oviktig.

