
     Na wtorkowym turnieju (8.02.2011r.) miało miejsce następujące zdarzenie: 

Po moim otwarciu 2!D alertowanym przez partnera i później wytłumaczonym jako multi nastąpił 

pas, partner 2!H, teraz mój praworęczny przeciwnik wyciąga karteczkę ,,STOP” przygląda się jej 

przez dobrą chwilę i kładzie przed sobą na stole, po czym wyjmuje kontrę i kładzie obok. 

Trochę Ŝartem a trochę z przekory spytałem jego partnera ,,Arcymistrza Międzynarodowego”, co u 

nich taka stop-kontra oznacza. ,,ARCYMISTRZ” natychmiast przystąpił do ataku w myśl zasady, 

Ŝe jest on najlepszą metodą obrony. W tym momencie przyszło mi na myśl przysłowie ,,Na 

złodzieju czapka gore”. Od ,,ARCYMISTRZA” usłyszałem, Ŝe moŜna się tylko ze mnie śmiać (Ŝe 

jestem niby śmieszny i niepowaŜny śmiąc w ogóle w te słowa się do niego zwracać, wszak 

,,ARCYMISTRZ” z samej definicji jest chyba poza wszelkim podejrzeniem ) oraz, iŜ widać z tego 

w jakim towarzystwie grywam ( , Ŝe niby grywam z oszustami więc taki sam jestem a swoje obawy 

i uprzedzenia przynoszę przed tak szacowne grono). Tego było juŜ dla mnie stanowczo za wiele, 

donośnym głosem trzykrotnie próbowałem wezwać sędziego(grającego zresztą w tym turnieju), 

musiałem się jednak osobiście pofatygować i przyprowadzić go do stolika. Po moim przedstawieniu 

problemu i wysłuchaniu kilku uwag ,,ARCYMISTRZA”, sędzia bardzo uwaŜając aby nie urazić 

przypadkiem dumy ,,ARCYMISTRZA” próbował wytłumaczyć mu, Ŝe nie do końca ma rację, gdyŜ 

,,na normalnym turnieju”(wydawało mi się, Ŝe w takim uczestniczę) mogłoby to być potraktowane 

jako faul. Na tym interwencja sędziego się zakończyła gdyŜ ,,ARCYMISTRZ” zagroził, Ŝe jak ma 

być w ten sposób traktowany, to musi przemyśleć czy na tego typu turnieje w ogóle przychodzić. 

Oczywiście od Ŝadnego z przeciwników nie usłyszeliśmy z partnerem słowa przepraszam; to chyba 

ja miałem przeprosić. 

Po odejściu sędziego poprosiłem partnera ,,ARCYMISTRZA”, aby trzymał karty bliŜej siebie bo 

nie mam ochoty ich oglądać, co ,,ARCYMISTRZ” skomentował, cytuję: ,, i na dodatek jeszcze w 

karty przeciwnikom zagląda”.    Szczyt obłudy i bezczelności został osiągnięty. 

 

   Przy jednym z kolejnych stolików podczas gdy mój partner rozgrywał kontrakt kolorowy, po 

zakryciu lewy przez wszystkich graczy, przeciwnik, który wziął lewę na asa w kolorze bocznym, 

który  w stole właśnie się skończył, nagle sobie przypomniał, Ŝe chciałby jeszcze zobaczyć co 

partner dołoŜył, przeciwko czemu nikt nie protestował, ale przeciwnik proszony o odsłonięcie 

ostatnio zagranej karty (była to piątka , gdzie w danym kolorze nie ukazała się jeszcze ani 2 ani 3 

ani 4 ) odsłaniając tę kartę, nie omieszkał dodać „ no co dołoŜyłem? kiera”, po czym szybko się 

reflektując (mimo stanu mocno wskazującego na spoŜycie) dodał „ małego”. W tym momencie 

mocno zacząłem kiwać głową z „podziwem” i cichutko śmiać się pod nosem. Odwist oczywiście 

nastąpił w trefla (brawo).      Nie wzywaliśmy sędziego, bo i po co ? 

 

  Ja, w przeciwieństwie do „ARCYMISTRZA”, nie muszę się zastanawiać czy jeszcze 

kiedykolwiek uczestniczyć w tego typu turniejach, decyzję juŜ podjąłem. Oczywiście kaŜdy ma 

prawo chodzić gdzie mu się podoba, zastanawiam się tylko czy w taki sposób prowadzone 

(sędziowane) turnieje, powinny być autoryzowane i promowane przez „Związek” (promowane 

choćby poprzez nadaną rangę i przydzielaną ilość pkl-i ) co poddaję pod rozwagę Zarządowi. 

  

                                                                            Z pozdrowieniami 

        

                                                                                 Waldemar Nowak 


