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(*1) : Doğu tarafından Kuzey’e
“zayıf karolar” şeklinde; Batı
tarafından ise Güney’e “Multi”
olarak açıklanıyor.
(*2) : Batı “Pas geç veya düzelt
anlamında bu deklareyi veriyor”.
Doğu ise natürel olduğu
düşüncesiyle ortağını destekliyor.
(*3) : Batı Güney’e “Şimdi
hatırladım, bu zayıf karolardı”
diyerek pas geçiyor.

K-G: Erdoğan Kaya – Tamer Çokgör
D-B: Okan Deniz – Murat Aktun
Oyun, şemada görülen şekilde perdeli masada oynanıyor.

Koz atağından sonra masa skoru D-B için 3♥-2 şeklinde gerçekleşiyor. Güney Hakem
çağırarak, “Doğuda zayıf karolar olduğunu bilseydim ben kontr ile başlardım, 3NT’ye ulaşır
oyunu yapardım” diyor.
Hakem Kararı:
Bu bordla ilgili kopyası soldaki şemada görülen frekans tablosuna
göre; 3NT’ye ulaşan K-G çiftlerinin yaklaşık 1/3’ü oyunu yaparken,
yaklaşık 2/3’ünün ise batmış oldukları görülüyor. Hakem, bu
orantılar ile uyumlu bir ayarlı skor vermeyi düşünüyor. Ancak, bu
şekilde belirlenecek bir skorun, masa skoruna çok yakın bir sonuç
vereceği, ve K-G çiftinin bu borddan zarar görmemiş olduğu
gerekçesi ile “D-B için 3♥-2 masa skoru geçerlidir” şeklinde karar
veriyor.
K-G çifti, bu borddan 5 IMP kazanmalarına rağmen Apel
Komitesine başvuruyorlar.
Apel Komite Kararı:
D-B çiftinin kendi açıklamaları ile tutarsız deklareleri var (örneğin Batı, Multi’ye 2♥‘den daha yüksek
düzeyde “pas geç veya düzelt” verebilirdi. Doğu ise 3’lü fit, 8 HP ve bir singleton ile 3♥ yerine 4♥
diyebilirdi). Apel Komitesi, 3NT’ye batanlardan bazılarının Doğu’daki 6 adet karodan haberdar
olmadıklarını, bunu bilselerdi yapma sıklığının yükselebileceğini düşünüyor. Buna göre, 3NT’nin
yapılma ve batış oranının %50/50 şeklinde gerçekleşeceği varsayılırsa K-G ekibinin bu borddan 5
yerine 6,5 IMP kazanmasının muhtemel olduğu düşünülebilir. Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde Apel
Komitesi Hakem kararına katılmıştır. Depozito iade edilmiştir.
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