
 
Zagranie z niewłaściwej ręki – a dobre obyczaje. 

 
 
16 marca 2005 na ręce przewodniczącego Wydziału Gier i Dyscypliny WpZBS wpłynęło pismo Macieja 
Młynarczyka (Chaos Gniezno, III liga) z prośbą o zajęcie się opisaną przezeń sprawą i ukaranie zawodnika 
Prosny Kalisz, Romana Prusa, w związku z zapisem 72.2 komentarza do Międzynarodowego Prawa 
Brydżowego.  

Opis sytuacji:  
- Miejsce i czas - 26 lutego, mecz Prosna Kalisz - Chaos Gniezno.  
- Skład grający przy stoliku (II połowa meczu): NS -  Sienkiewicz - Młynarczyk (Chaos), WE - 

Guzowski - Prus (Prosna). Rozgrywający - Roman Prus (RP).  
- Sytuacja: w piątej lewie, po dłuższym namyśle, rozgrywający zagrał z niewłaściwej ręki. Obrońca 

dołożył kartę, zagranie uprawomocniło się i kontrakt został wygrany.  
- Komentarz rozgrywającego „nie każdy kontrakt można wygrać, lecz niekiedy trzeba specyficznie 

rozegrać" nasunął nadawcy pisma przypuszczenie, że zagranie z niewłaściwej ręki mogło zostać 
wykonane celowo. Nastąpiła wymiana mniej-więcej takich słów (cytat z pisma):  

MM – „z taktyki szóstka, z etyki jedynka"  
RP – „przyjechał grac w brydża, a nie wysłuchiwać akademickich wykładów z etyki".  

Przypuszczenie Macieja zostało spotęgowane po usłyszeniu fragmentu rozmowy kol. Prusa w przerwie 
meczu oraz obserwacji reakcji interlokutorów kol. Prusa podczas rozmów z zawodnikami Prosny.  
Nadawca pisma, Maciej Młynarczyk, opisał zaistniałą sytuację sędziemu zawodów, W. Ratajczakowi – 
nie roszcząc pretensji  co do wyniku rozdania i meczu.  

 
Postępowanie Wydziału Gier i Dyscypliny po otrzymaniu pisma.  
1. Potwierdzenie opisanych przez nadawcę wydarzeń w rozmowach telefonicznych z Włodzimierzem 

Ratajczakiem (sędzia podczas zjazdu) i Bogdanem Białoszyńskim (kapitan Prosny). Obydwaj rozmówcy 
potwierdzili (każdy w zakresie go dotyczącym) dokładność opisu podanego przez Macieja.  

2. 22 marca 2005 – rozmowa telefoniczna, podczas której  Roman Prus potwierdził:  
- fakt zaistnienia opisanego zagrania;  
- że miała przy stole miejsce dyskusja „mniej więcej tak brzmiąca, jak opisana w piśmie".  
Zapytany, czy zagranie z niewłaściwej ręki wykonał celowo – zaprzeczył.  
Z wypowiedzi kol. Prusa wynikało, że o uprawomocnieniu zagrania z niewłaściwej ręki zorientował się 
niedługo po jego wykonaniu, jeszcze w trakcie rozgrywki. Jego wypowiedź przy stoliku (w jego ocenie) 
raczej dotyczyła wykorzystania błędu przeciwnika (uprawomocnienie zagrania z niewłaściwej ręki).  

3. Zwrócenie się do Okręgową Komisję Sędziowską o ocenę sytuacji z punktu widzenia sędziów.  
Komentarz został uzyskany od p. Andrzeja Wachowskiego, który uważa, że zgłoszenie opisanej sytuacji 
sędziemu w formie protestu mogłoby spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego (pkt. 12 w powiązaniu 
z punktem 72B MBP).  

Wynik rozjemczy – ilekroć sędzia uzna, że wykraczający w chwili popełniania nieprawidłowości mógł zdawać 
sobie sprawę, że ta nieprawidłowość może przynieść stratę stronie nie wykraczającej, musi nakazać kontynuowanie 
licytacji lub rozgrywki, orzekając później wynik rozjemczy, jeżeli uzna, że strona wykraczająca odniosła korzyść 
ze swojej nieprawidłowości. 

 
„Dobre obyczaje”  w brydżu bywają niekiedy zapominane…  
 


