TBF APEL FORMU

Boş alan bırakılmaz
Turnuva Adı 2018 Kış Açık Dörtlü
Tarihi
: 21.03.2018
Seans/Maç : 1/16 3. Devre
Masa Hakemi:
Oyuncular/ Apele Giden Taraf
K: CENGİZ ARIGÜN
D: İBRAHİM MUMCUOĞLU
G: ÖZGÜR GÖKSEL
B: TUNGA OĞUŞ
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Açıklamalar/Alertlerler:
1-2D doğu kuzeye iyi kör fiti diye alert ediyor ama
batı güney tarafında alert yok. Güney batıya 2
karoyu soruyor naturel cevabını alıyor.
23-

Bord No : 16
Dağıtan
:WEST
4Zon
:EW-ZON
Masa Skoru :2SP/G -3
5Diğer masa :4H/B -2
Hakemin Gerekceli kararı, (Yasalar,Anketler ve açıklamalar):1/16 maçının 3.devresi 16.bordun bitiminde
her 2tarafta masadan kalktıktansonra güneyde oturn oyuncu tarafından çağrıldım. Her 2 tarafta henüz
masanın çevresinde olduklarından durumu tesbit etmek üzere çağrılma sebebini sordum. Güney, batıdaki
oyuncunun ortağının 2D deklaresini alert etmediğini ve kendisine iyikör tutuşumu diye sorduğunda hayır
naurel cevabı alınca 2S konuşması yaptığını, halbuki diğer tarafta iyi kör tutuşu olarak açıkandığını, aynı
açıklamayı alsa pas geçmek,kontr atmak veya direk 3 karo demek gibi opsiyonlarının olabileceğini ama
şimdi bunları yapamadığını belirtti. D-B çiftinin konvansiyon kartında rakibin takeout kontru üzerine
transfer oynadıklarının açıkçabelirtildiğinitesbitedince Batının Güneye yaptığı açıklamanın ortaklık
anlaşmalarına göre yanlış olduğu bilgisi ile diğer başhakem Rahmi İyilikçi ile birlikte karar vermek üzere
oyunculara sormak üzere salonun dışına çıktığımızda sadece bu 2 takım oyuncuları kalmıştı.Her 2 takım da
ne karar verirsek verelim diğer tarafın apelegideceğini belirterek oun alanından gitmek istediklerini
belirtiler. Bunun üzerine önce apelkomitesi üyelerini telefonla arayarak böyle bir apelin olacağını ancak
hakem kararı için oyuncu fikirlerini almamız gerektiğini ve ortada hiçbir oyuncu olmaması nedeni ile
telefonla soracağımızı belirttik. Telefonla gecenin o saatlerinde ulaşabildiğimiz oyunculara ilk olarak
2Ddeklaresi size iyi kör tutuşu olarak alert edilse ne derdiniz diye soruldu. Oyuncuların bir kısmı seçenekli
bir kısmı kesin ceap verdiğinden bu cevapların orak yüzdesi alındı. 5 oyuncuya soruldu güney eğer
konvansiyon kartında yazıldığı gibi 2he transfer iyi el olarak alert edilseydi ne derdiniz . Özetle 2 oyuncu
2sp , 3 oyuncu 3d dedi. Batının eliyle hiç bir oyuncu 3d ye karolar bilirken veya belirsizken 3h demedi.
Masadaki açıklamaya göre 2sp dekleresi oyuncuların tarafından anlaşılabilir olarak kabul edildiğinden çok
ciddi hata olarak değerlendirilmedi. Ancak Güneyin 2pik oyununda 2 batara kadar oyunu dikkatsiz olmakla
beraber çok ciddi hata değil ama 3 batması cok ciddi hata olarak değerlendirilmiştir. Hakem kararı Yüzde
40 2sp/G -3 , yüzde 60 3d/G tam .Yasa 12C1e i’ye göre D-B için bu bordun sonucu +5 imp olarak, KG için
12C1e ii uyarınca -6 imp olarak hesaplanmış nakavt maçı olduğu için bord skoru her iki taraf için +5.5 - 5.5 olarak hesaplanmıştır. Hakem M. Fahir Üzümcü.

Apele Başvuranların Gerekceleri

Diğer Tarafın Açıklamaları:

Apel Kurulunun Gerekceli kararı: Hakem kararı geçerli. Depozito iade.
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