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                             PODSTAWOWE  ZASADY  GRY  NA  BBO 

 

1. Przed rozpoczęciem gry gracze maja obowiązek poinformowania przeciwników o 

nietypowych lub rzadko spotykanych ustaleniach licytacyjnych, Dotyczy to w 

szczególności tych odzywek, które z dużym prawdopodobieństwem będą wymagały 

od przeciwników poczynienia  ustaleń dotyczących sposobu obrony. 

2. Wskazane jest alertowanie wszystkich odzywek, które niosą ze sobą dodatkowa 

informacje, nie tylko odzywek sztucznych.  

3. Należy alertować wszystkie kontry o znaczeniu innym niż klasyczna kontra 

wywolawcza, czyli np. kontrę bi lub kontrę „jak otwarcie 1trefl”.  

Alertować trzeba także wszystkie kontry w licytacji dwustronnej, które przekazują 

partnerowi konkretna informację np. kontra fit lub kontra w sekwencji 1t/k – (1kier) – 

x o znaczeniu: brak 4 pikow, dokładnie 4piki lub co najmniej 4 piki. 

4. Jeśli odzywka miała charakter sztuczny lub niosła ze sobą dodatkowa informacje, 

gracz wyjaśnia jej znaczenie w przeznaczonym do tego polu opisu odzywki, a 

następnie klika w odzywke, która chce zalicytować. Dzięki takiej kolejności kliknięć 

wyjaśnienie odzywki pojawia się  jednocześnie z jej zalicytowaniem. 

5. Jeśli przeciwnik zaalertował odzywkę, ale jej nie wyjaśnił, lub jeśli chcemy uzyskać 

dodatkowe informacje na temat danej odzywki, nie klikamy w okienko z odzywką, ale 

zadajemy przeciwnikowi pytanie na kanale prywatnym. (Klikanie w okienko na 

tablicy odzywek może prowadzic do przekazania partnerowi nielegalnej informacji). 

6. Pytanie zadajemy zawsze przeciwnikowi zapowiadającemu daną odzywkę. Nie wolno 

pytać o jej znaczenie drugiego przeciwnika lub obu przeciwników. 

7. Przeciwnik, któremu zadane zostało pytanie o znaczenie odzywki, odpowiada nam 

również na kanale prywatnym – nie na kanale ogólnym. 

8. Na zadane pytanie gracze powinni odpowiadać w sposób pełny. Niewystarczająca jest 

np. odpowiedz, ze posługujemy sie wistem odmiennym i zrzutkami odwrotnymi, jeśli 

gramy także potwierdzeniem wistu, silną dychą bądź stosujemy ilościowy lub 

jakościowy system zrzutek w zależności od zagranego honoru. 

Jeśli pytanie dotyczyło sztucznej bądź nietypowej odzywki, udzielamy jak 

najpełniejszej  odpowiedzi co do jej znaczenia. 

9. W przypadku podejrzenia o nieczysta grę nie zarzucamy przeciwnikom oszustwa, 

wdając się z nimi w dyskusje na kanale prywatnym lub na kanale głównym, lecz 

wysyłamy stosowną informację do sędziego lub Komisji Etyki. 

 


