
Zbędne komentarze przy stoliku. 
 
WGiD WZBS otrzymał prośbę o wyjaśnienie prośbę o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej podczas Turnieju „XVII Memoriał 
Irka Nowaka”, który odbył się w 25 listopada 2012 w Gaju Wielkim k/Poznania.  
 
Opis sytuacji

1
 przekazany przez zawodnika zajmującego pozycję N: 

Spór z przeciwnikami zaczął się już w pierwszym rozdaniu rundy, rozdaniu numer 13.  
 
Po otwarciu S 1trefl, zawodnik W zalicytował 1kier, jego partner – po 
moim pasie – zalicytował 2trefl. S - pas.  
Wtedy to W postanowił zaalertować. Później okazało się, że 2trefl było 
odzywką sztuczną, drury.  
Zawodnik S zwrócił uwagę, że alert powinien był nastąpić wcześniej, na 
co obaj przeciwnicy zgodnie orzekli: „ale przecież możesz zmienić 
odzywkę”.  
Zawodnicy z linii EW zostali poinformowani przez S, że nie ma potrzeby, 
aby udzielali rad w sprawach sędziowskich. 
Ostatecznie kontrakt został przegrany, gdyż zawodnik W nie trafił 
położenia damy kier.  
 
 
 
 
 
 

Prawdziwa „wojna” zaczęła się jednak w kolejnym rozdaniu.  
Rozdanie to miało dość dynamiczny przebieg na wielu stołach, ze 
względu na rozkład kart.  
Na naszym stole zawodnik W na trzecim ręku otworzył „analityczne” (tzn. 
poprzedzone procesem myślowym) 4kier.  
Postanowiłem zalicytować 4pik, zawodnik E powiedział 5kier, S – 5pik, W 
poprawił kontrakt w 6kier, ja spasowałem, a gdy licytacja dobiegła do S, 
padło 6pik.  
Teraz W skontrował, ja spasowałem, a E… skontrował jeszcze raz.  
Na zwróconą uwagę, że tak nie można, wycofał zapowiedź (zastępując ją 
pasem) z komentarzem „nie zauważyłem kontry partnera” i kazał grać 
dalej.  
Licytacja się skończyła, jednak do stołu został wezwany sędzia, gdyż taka 
wycofana zapowiedź, oprócz możliwości przekazania nielegalnej 
informacji, może skutkować orzeczeniem kart wistowych dla partnera 
wycofującego zapowiedź, na podstawie przepisu 26 Międzynarodowego 
Prawa Brydżowego.  
Zawodnik E pouczył nas, że przyjechaliśmy tu grać w brydża i wezwanie 

sędziego w takiej sytuacji jest nie na miejscu. W obecności sędziego powiedział, że to, co zrobiliśmy, to jest, cytuję, 
„chamówa”.  
Upewniłem się, że dobrze usłyszałem i poprosiłem sędziego o reakcję – jednak ta nie była w żaden sposób stanowcza.  
Żeby nie zaogniać sytuacji chęcią odmowy gry postanowiłem, że będziemy normalnie kontynuować rozgrywkę. Po wiście 
w kiera lewę wziął zawodnik W i – zgodnie z prawem – zakazałem mu odwistu w pika, co i tak nie miało znaczenia, bo W 
nie miał pików.  
Odszedł więc w karo, do mojego waleta, damy partnera i asa na stole.  
Zagrałem teraz pika do damy i pika do króla – obie lewy wziąłem. Postanowiłem zagrać trefla do damy – na być może 
błąd.  
Wtedy W popadł w kilkunastosekundowy namysł i dołożył małą kartę. Po zagraniu kolejnego pika, zawodnik W zabił go 
asem i bez kompletnie nawet minimalnej chwili refleksji odszedł w trefla do wskazanego przez partnera namysłem asa.  
Po rozdaniu sędzia został wezwany ponownie.  
W międzyczasie jeszcze doszło konfliktu podczas wpisywania wyniku, gdyż E uznał, że niedostatecznie długo widział 
wynik z rozdania w pierniczku. 
Została opisana sytuacja – dodałem, że nie wiem czy i jakie to miało znaczenie, ale tego typu gra bardzo mi się nie 
spodobała. Zawodnik E dodał jedynie, że kontra partnera była na dwie lewy i musiał on mieć asa trefl. Widocznie skład 
osiem (brak chęci przebijania kiera mógł o tym świadczyć) i 2 asy to normalna karta na otwarcie 4 kier, a wejście 
przeciwnika na 9pc jest również normalne.  
Po zmianie do następnej rundzie i przejściu do następnego stolika zawodnik E zaczął głośno mówić, że to, co zrobiliśmy 
to nie jest gra w brydża, „nie ma nic wspólnego z grą fair play”.  
Na całą salę zaczął się wydzierać, że nie życzy sobie, żeby tacy zawodnicy jak ja brali udział w turniejach, zachowując się 
dalece nieodpowiednio. Jednak i tym razem reakcji sędziów nie było.  
Ostatecznie sędziowie uznali – być może słusznie – że odwist w coś innego niż w trefla nie wchodził w grę.  
Jednak w dalszym ciągu jestem głęboko wzburzony zachowaniem zawodnika E (najpierw użyciem słowa „chamówa”, w 
obecności kobiety przy stole, a potem występem na środku sali).  
 
 

                                                
1 Zredagowany, pominięte dane zawodników. 



Analiza i wyjaśnienie w świetle obowiązujących przepisów wraz z komentarzem.  
 
Czyniąc zadość prośbie autora pisma WGiD wysłuchał i uzyskał oświadczenia uczestników opisanej sytuacji (oprócz 
przedmiotowego pisma były to uzyskane komentarze zawodnika E oraz sędziego).  
Wstępna analiza wskazała, że opisana sytuacja może dotyczyć:  

 §6 (pkt. 2, 3, 4) oraz §18 Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego (RZ);  

 przywołanego w RZ punktu 74 (ewent. 73) MPB2007; 

 potencjalnych przewinień wskazanych w RD w paragrafach 44-50, 56-59, 66-67. 
Dalsza analiza pomijała sprawy rozstrzygnięte przez sędziów oraz domniemane bądź oznajmione motywy odzywek lub 
zagrań (byłoby to nieupoważnioną oceną sędziów lub gry zawodników). Szczególną uwagę analiza kładła na pkt. 74 
MPB2007 („Właściwe zachowanie i etykieta”) – poniżej kontekstowy wybór):  

A. Właściwa postawa gracza 
1. Gracz powinien zawsze zachowywać uprzejmą postawę. 
2. Gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby 
zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry. 
3. Każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi. 
B. Etykieta 
Ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać: 
1. Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry. 
2. Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki. 
[…]  
C. Naruszenia procedury 
Za naruszenie procedury uznaje się, na przykład: 
[…]  
4. Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie się podczas licytacji albo rozgrywki - na 
przykład zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt czy też na liczbę lew brakujących do osiągnięcia 
sukcesu. 
[…]  

 
Konfrontacja sytuacji z przepisami wskazuje następujące nieprawidłowości:  

 Opóźniony alert W, połączony, być może, z "przepraszam") 
Wykroczenie (P21B1a MPB) 

 Komentarz S, że alert powinien nastąpić wcześniej.  
Komentarz zbędny (P74B2 MPB).  

 Odpowiedź W, że S może cofnąć zapowiedź. 
Komentarz zbędny (P9B MPB); należy przywołać sędziego, nie należy samodzielnie podejmować żadnej akcji. 

 Komentarz N lub S na temat wiedzy sędziowskiej i braku konieczności dokształcania przez przeciwników. 
Komentarz zbędny (P74B2 MPB).  

 Komentarz E po wezwaniu sędziego po „drugiej kontrze”.  
Komentarz zbędny (P74B2 MPB). 

 Użycie przez E słowa „chamówa" określającego zachowanie przeciwników. 
Komentarz zbędny (P74B2 MPB). Niesportowe zachowanie się (w przypadku zaliczenia użytego słowa do zbioru 
słów wulgarnych), naruszenie dobrych obyczajów.  

 N wpisuje wynik nie pokazując przeciwnikom efektu (lub pokazując na krótko, samodzielnie szybko akceptując). 
Naruszenie procedury; E mógł słusznie żądać pokazania wyniku. 

 Rozmowa E i W o nagrodzie fair play.  
Komentarz zbędny (P74B2 MPB).  

 Głośny komentarz N („do sali").  
Zakłócanie przebiegu turnieju, naruszenie dobrych obyczajów.  

Należy zauważyć, że nieprawidłowości dotyczą wszystkich uczestników opisanej sytuacji.  
W świetle definicji przewinienia dyscyplinarnego działania te, zdaniem WGiD, mogą dotyczyć kontekstu §56, 57, 59 RD. 
 
Komentarz. 

Opisana sytuacja uzmysławia, jak ważne jest przypominanie zawodnikom, że gra powinna przebiegać w 
ramach określonych zasad. Rozstrzyganie ewentualnych problemów jest rolą sędziego. Zbędne komentarze 
są niedopuszczalne w świetle prawa brydżowego.  
W brydża grają ludzie, a nie automaty. Emocje, inherentna cecha gry, muszą występować oraz udzielać się.  
Dowodzi tego zarówno zaistniała sytuacja, jak też otrzymane pismo.  

 
Powyższe wyjaśnienia zostały przekazane  autorowi pisma.   
 
 


