
Nie wszystkie rzeczy są zawsze takie, jakimi nam się wydają…  
 
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy napłynęły do naszego, wielkopolskiego FAIRPLAY dwa 
sygnały pochwały sympatycznej postawy przeciwników.  
Oto one - przeczytajcie… 
    … do końca.  

 
Zgłoszenie pierwsze.  

Podczas GPW w Skokach 31.08.2014 grając kontrakt przeciwko parze D. Kazmucha – 
C. Serek, zamiast zagrać wysoką kartą zagrałem taką, którą obrońcy mogli przejąć. 
Jednym odruchem poprosiłem o zmianę wyłożonej karty...  

 
Ku mojemu ogromnemu zachwytowi oboje jednocześnie powiedzieli „Tak”. 
Zrealizowałem kontrakt z nadróbkami, co dało przeciwnikom praktycznie 0%.  
Należy nadmienić, że para ta prowadziła po I sesji turnieju, a  rozdanie było grane  na 
początku II sesji.  
Bardzo często spotykam się z niewłaściwym zachowaniem zawodników polskiej kadry 
(nie będę pisał, szkoda czasu i zdrowia), jednak ten przypadek świadczy, że nie zawsze 
wszystkich należy umieścić w tym samym koszyczku.  

Pozdrawiam  parę Kazmucha - Serek i dziękuję. 
Grzegorz Samol  

 
 
Zgłoszenie drugie.  

Zgłaszający – Sławomir Piechocki 
20.10.2014 – turniej poniedziałkowy w IORze 
6 runda – Piechocki – Nowak przeciwko Lipiński – Paluczek  
Rozdanie nr 14. 
Po wygraniu pierwszego rozdania (nr 13) Jerzy Nowak jest wyraźnie rozbawiony. 



 
Tomek rozpoczyna 1pik.  
Jerzy w tempie wyciąga 3 trefl.  
W tej pozycji gramy z Jerzym dwukolorówką Ghestema (kiery+kara). Dla zawodnika 
grającego przez 30 lat w tej pozycji prostym blokiem, przestawienie się na nowinkę jest 
nie lada wyzwaniem. Początki były bardzo ciężkie i Jerzy regularnie zapominał, ale 
ambitnie stara się poprawić jakość swojej licytacji. Od pewnego czasu Jerzy już pamięta 
ale przypomnienie sobie, z którą dwukolorówką licytuje się cuebid, a z którą 3 trefl 
zwykle zajmuje mu kilka sekund i jeszcze ciągle lekko wypada z tempa.  
Tym razem dla mnie było oczywiste, że on tej dwukolorówki nie ma.   
Zbyszko, który wiedział jak my gramy, zapytał się mnie, czy Jerzy ma dwukolorówkę, a 
ja odpowiedziałem, że nie ma.  
Po chwili Zbyszko z Tomkiem doszli do nieidącego kontraktu 4pik, który skontrowałem 
posiadając 3 Asy.  
Jerzy z naszej dyskusji zrozumiał, że zapomniał ustalenia, a ja wyciągnąłem nielegalne 
wnioski z braku jego namysłu. Postanowił oddać zapis przeciwnikom idąc w 
beznadziejną obronę 5 trefl (nikt na sali nie zalicytował tego kontraktu). 

 
Pozdrawiam 
Sławomir Piechocki 

 
 
Dwie ciekawostki: 

• Okazuje się, że w obydwu tych rozdaniach osiągnięty został teoretyczny minimax. 

• Para z przypadku pierwszego nie dokończyła turnieju (zdarza się jej to nader często). 
 
Komentarz.  

Brawa. Oklaski.  
Tak. Chcielibyśmy, by nasi przeciwnicy tak się zachowali, prawda?  
Nie wspominając o tym, że sami tak chcielibyśmy się zachować…?  

 
A jak ta (niewątpliwie sympatyczna!) postawa wygląda w świetle przepisów?  

• Przepis wspólny do obu przypadków: 



- P9B1: „Sędzia powinien zostać przywołany natychmiast po zwróceniu uwagi na 
nieprawidłowość". 

- P72: „(...) Głównym celem jest uzyskanie lepszego wyniku niż inni uczestnicy stosując 
się przy tym do norm prawnych i standardów etycznych przedstawionych w niniejszych 
przepisach." 

• Przepisy mające zastosowanie dla przypadki pierwszego. 
- P47 wymienia przypadki, kiedy zagraną kartę można wycofać.  

Przepis kończy się zapisem „Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym 
przepisie, karty raz zagranej nie wolno wycofać".  
Sytuacja ze Skoków nie mieści się w sytuacjach wymienionych w P47.  
Wszyscy zawodnicy przy stole popełnili wykroczenie, a poszkodowanymi są… 

Inne pary turnieju.  

• Przepisy mające zastosowanie dla przypadku drugiego. 
- P10A: „Jedynie sędzia ma prawo orzekania sprostowania nieprawidłowości w 

przypadkach, które tego wymagają. Gracze z własnej inicjatywy nie mają prawa 
dokonać (ani odstąpić od wykonania - patrz przepis 81C5) żadnego sprostowania.” 

- P10C4: „Jeżeli nastąpiło już sprostowanie naruszenia przepisu, to jest postępowaniem 
właściwym, gdy gracze strony wykraczającej zgłaszają zapowiedzi lub dokonują 
zagrań korzystnych dla swojej strony (...) nawet jeżeli wydaje się, że czerpią w ten 

sposób korzyści z własnego wykroczenia (...).". 
Gdyby został przywołany sędzia, to byłaby szansa na sprostowanie naruszenia. 
Ciekawe? Oczywiście. Wracamy  

 
Przemyślmy teraz spokojnie całość raz jeszcze – patrząc na te przepisy.  
 
Dla ułatwienia – wyobraźmy sobie, że te dwa przypadki mają miejsce w meczu…  
 
Podczas jednego, turniejowego rozdania umyka nam, że to nie jest gra dwóch par, lecz 
uczestników jest wielu.  

A przecież wiemy, jak zmiana wyniku jednego rozdania może zmienić końcowy układ tabeli.  
 
Podsumowanie: 

• Opisane postawy są bardzo sympatyczne. To nie ulega wątpliwości.  

• Przede wszystkim dla zgłaszających. To fakt.  

• Sympatyczna postawa może okazać się sprzeczna z przepisami i… faulem nieumyślnym?  
To wniosek pierwszy.  

 
I wniosek drugi, ostatni.  
 
Jeśli wydarzyło się przy stole coś wątpliwego lub ewidentna nieprawidłowość 
 
PROSIMY SĘDZIEGO. 
 
Ponieważ… 
 

…Nie wszystkie rzeczy są zawsze takie, jakimi nam się wydają… 
 


