Apel Komite Kararı (İstanbul İkili – Final A – 1.Seans – 7/8 Ocak 2017)
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Oyun, şemada görülen şekilde
perdeli masada oynanıyor. Dolayısı
ile masadaki tüm açıklamalar
perdenin bir tarafında Kuzey ile
Doğu arasında, diğer tarafında
Güney ile Batı arasında
gerçekleşiyor.
Batı, dördüncü pozisyonda, natürel
deklare olduğunu düşünerek 2♣
diyor. Doğu ise, bunun majörleri
gösteriyor olabileceğini varsayarak
“majör seç” amaçlı 2♦ diyor.
Batı, 3♣ şeklinde natürel deklaresini
tekrarlıyor ve herkes pas geçince bu
kontratı tam yapıyor.
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Bu bord bitiyor, bir sonraki bord
oynanıyor. Ve daha sonra kendi
aralarındaki konuşmalar sonucunda
KG çifti masaya hakem çağırıyor.

(*1): Natürel
(*2): Majör seç
Oyuncuların Masada Hakeme açıklamaları:
KG Çifti, rakibin açıklamalarında tutarsızlık olduğunu, Güneyden 3♦ oynanmış şekilde bir ayarlı skor
talep ettiklerini belirtiyorlar.
Batı kendisinin ve ortağının deklarelerini, deklarasyon esnasında perdenin kendi tarafındaki rakip olan
Güney’e açıkladığını iddia ederken, Güney ise açıklamaların herkes pas geçip deklarasyon bittikten
sonra yapıldığını iddia ediyor.
Hakem Kararı: KG çifti Hakemi, bu bordun deklarasyonu esnasında, veya hemen sonrasında
çağırmış olsaydı, Hakem 21-B Sayılı Briç Yasasına dayanarak, son Pas’ı iptal edip Güney’e deklare
verme hakkı tanıyabilirdi. Fakat KG çifti, bu bordun sonucunu ve tüm elleri gördükten; ve hatta, bir
sonraki bordun da tamamlanmasından sonra Hakem çağırıyorlar. Hakem
geçerli kararı veriyor. KG Apele gidiyor.

3♣(Batı)= yani masa skoru

Apel Komitesi Kararı:
Güney’in konuşmak için eline 3 kez fırsat geçmesine rağmen bunu kullanmadığı, rakiplerin deklareleri
hakkında bord oynanırken hakemi çağırmadığı, deklarasyon sırasında kendi haklarını korumaya
yönelik bir girişimde bulunmadığı, masaya Hakem çağırıldığında anlatılan olaylar dışında KG çiftinin
Apel Komitesine ek ve yeni bir bilgi sunmadığı bilgilerinin ışığında, Apel Komitesi bu başvuruyu “Yersiz
Apel” olarak değerlendirmiş, Hakem Kararının geçerli olduğuna ve depozitonun alıkonmasına karar
vermiştir.
Apel Komitesi: Nezih Kubaç (Başkan), Zafer Şengüler, Murat Molva
Hakem: Erdinç Aktay

