2017 YASALARI HAKEM EĞİTİM NOTLARI

SIRASIZ KONUŞMALAR
Hakemin Dikkat Etmesi Gerekenler:
a) Masadaki konuşmaların oluş sırası, hakem gelmeden kaldırılan bir deklare var
mı? Kısaca masada olan olaya tamamen hakim miyiz?
b) Oyuncuların elleri ve tercihleri hakkında bir yorum yapmalarının
engellenmesi.
c) Gerekiyorsa, Soldaki rakibe haklarının seçim yapmadan tamamen anlatılması.
d) Seçim yapıldıktan sonra oyunculara haklarının ve kısıtlamalarının anlatılması.
e) Potansiyel pas cezası veya atak cezası varsa bu ceza durumu kaybolana kadar
masadan ayrılınmaması.
• YASA 29 - SIRASIZ BİR KONUŞMADAN SONRA YÖNTEM
• A. Düzeltme Hakkının Yitirilmesi
• Sırasız bir konuşmayı takiben, kusurlu oyuncunun solundaki rakip
konuşma yapmayı seçebilir, böylece onarma hakkını yitirir.
Hakem masaya gelmeden önce veya hakem kusurlunun solundaki
oyuncuya haklarını okuduktan sonra soldaki oyuncu bir konuşma
yaparsa, kabulü olanaksız konuşma(Yasa36 ve38) ya da konuşma
hakkının korunması(Yasa 34) durumları dışında sırasız konuşma
düzeltilmez. Bu konuşma sıra içindeymiş gibi artırım devam eder.
• B. Sırasız Konuşmanın İptali

• A maddesinin uygun olmadığı durumlarda, sırasız konuşma iptal edilir ve
artırım konuşma sırası kendisinde olan oyuncuya geri gider. Kusurlu
oyuncunun tarafı, Yasalar 30, 31 ve 32 hükümlerine tabidir.
Sırasız konuşma kabul edilmezse, masadan kaldırılır. İlgili yasalar
uygulanır.

• YASA 28 - SIRA OLARAK DOĞRU YAPILMIŞ SAYILAN KONUŞMALAR
• A. Sağdaki Rakibin Pas Geçmesi Gerekmektedir
• Bir konuşma, konuşma sırası oyuncunun sağındaki rakipte iken
yapıldığında eğer o rakibin yasaya göre pas geçmesi gerekiyorsa sıra
olarak doğru yapılmış sayılır.
• B. Doğru Oyuncunun Sıra Dışı Konuşmayı İptal Eden Konuşması
• Bir konuşma, konuşma sırası kendisinde olan oyuncu tarafından, rakibin
sırasız konuşması için bir onarma belirlenmeden önce yapıldığında sıra
olarak doğru yapılmış kabul edilir; bu şekilde yapılan konuşma sıra dışı
konuşmanın onarılması hakkının yitirilmesine sebep olur ve artırım rakip
o konuşmayı yapmamış gibi devam eder. Yasa 26 geçerli değildir, ancak
bkz. Yasa 16C2.
Hakem masaya geldiğinde 28B durumunu kontrol eder. Bu durum varsa
sırasız konuşma cezasız masadan kaldırılır. Geri alınan konuşma sırasız
konuşma yapanın ortağı için izinsiz bilgidir.
Hakem masaya geldikten sonra 28B yani doğru sıradaki rakibin
konuşması bir opsiyon değildir.Hakem bu olasılığın olmasını engeller.

Yasa 30 Sırasız Pas
a) Sıra sağda iken
Bir oyuncu sıra sağda iken sırasız pas geçerse ve bu kabul edilmezse sıra
kendine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa72C uygulanabilir.

b) Sıra ortakta veya hiç kimse daha önce konuşmamışken solda(kusurlu
daha önce konuştuysa sırasız konuşma değil konuşma değişikliği yasası
uygulanır.)
Bir oyuncu sıra ortakta veya solda iken sırasız pas derse ve bu konuşma
kabul edilmezse konuşma iptal edilir ve sıra doğru oyuncuya geri döner.
Bu tur kusurlu oyuncunun ortağı geri alınan konuşmadan kaynaklanan
izinsiz bilgiyi kullanmamak kaydıyla istediği yasal konuşmayı yapar. Sıra
kusurluya geldiği zaman, kusurlu Eşdeğer bir Konuşma (bknz. Yasa23)
yaparsa artırım ve oyun cezasız devam eder. (Ancak oyun sonunda Yasa
23C uygulanabilir) Kusurlu Eşdeğer Konuşma yapmazsa kusurlunun ortağı
bir tur pas cezasına çarptırılır. (Ayrıca 26B, 16C,72C uygulanabilir.)

Yasa 31 Sırasız Deklare
a) Sıra sağda iken, kabul edilmediği durumlarda:
i) sağ pas geçerse, kusurlu sırasız deklarasyonunu tekrarlar. Bu konuşma
yasal ise başka ceza olmaz.
ii) sağ başka bir eylemde bulunursa. Kusurlu oyuncu geri alınan
konuşmasına Eşdeğer bir Konuşma (bknz. Yasa23) yaparsa artırım ve
oyun cezasız devam eder. (Ancak oyun sonunda Yasa 23C uygulanabilir)
Kusurlu Eşdeğer Konuşma yapmazsa kusurlunun ortağı bir tur pas
cezasına çarptırılır. (Ayrıca 26B, 16C,72C uygulanabilir.)
b) Sıra ortakta veya hiç kimse daha önce konuşmamışken solda(kusurlu
daha önce konuştuysa sırasız konuşma değil konuşma değişikliği yasası
uygulanır.) ve sırasız deklare kabul edilmezse:
Sırasız deklare kaldırılır. Sıra doğru oyuncuya geri döner. Kusurlunun
ortağı izinsiz bilgiyi kullanmamak kaydıyla istediği yasal konuşmayı yapar.
Sıra tekrar kusurluya geldiğinde:
Kusurlu oyuncu geri alınan konuşmasına Eşdeğer bir Konuşma (bknz.
Yasa23) yaparsa artırım ve oyun cezasız devam eder. (Ancak oyun
sonunda Yasa 23C uygulanabilir) Kusurlu Eşdeğer Konuşma yapmazsa

kusurlunun ortağı bir tur pas cezasına çarptırılır. (Ayrıca 26B, 16C,72C
uygulanabilir.)
Yasa 32 Sırasız Kontur ve Sürkontur
Kabulü olanaksız kontur için Yasa36
Kabul edilmezse
a) Sıra sağda ise:
sağ pas geçerse, kusurlu sırasız konturunu tekrarlar. Bu konuşma yasal ise
başka ceza olmaz.
sağ deklarasyon verirse, kusurlu Eşdeğer bir Konuşma (Yasa23) yaparsa
artırım ve oyun cezasız devam eder. (Ancak oyun sonunda Yasa 23C
uygulanabilir) Kusurlu Eşdeğer Konuşma yapmazsa kusurlunun ortağı bir
tur pas cezasına çarptırılır. (Ayrıca 26B, 16C,72C uygulanabilir.)
b) Sıra ortakta ise:
Kusurlunun ortağı şu anda yasal bir konuşma yapar(bknz. yasa16C) Sıra
kusurluya geldiği zaman kusurlu Eşdeğer bir Konuşma (Yasa23) yaparsa
artırım ve oyun cezasız devam eder. (Ancak oyun sonunda Yasa 23C
uygulanabilir) Kusurlu Eşdeğer Konuşma yapmazsa kusurlunun ortağı bir
tur pas cezasına çarptırılır. (Ayrıca 26B, 16C,72C uygulanabilir.)
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• Pas yapay değilse ve doğu sırasız pası kabul etmezse, batı konuştuktan
sonra Kuzey pas geçmek zorundadır.
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• Düzeltilen durum
• 2♥zayıf

3♦ veya 3NT veya kontr

• Doğu 1♦ yu kabul etmezse Batı konuşur. Batı pas geçerse Kuzey 1♦ yu
tekrar etmek zorundadır. Batı başka bir eylemde bulunursa, Kuzey
eşdeğer bir konuşma yaparsa(Y23A) arttırım cezasız devam eder. Aksi
halde Güney bir tur pas geçmek zorunda kalır. Yasa 26, 16c2 ve 72C
uygulanabilir.
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• 1nt kabul edilmez Batı 1 ♥ açar. Kuzey izinsiz bilgiyi kullanmadan
konuşur. Güney sıra kendisine geldiğinde eşdeğer bir konuşma yaparsa
artırım cezasız devam eder(23C’ye dikkat). Güneyin konuşması eşdeğer
değilse Kuzeye bir tur pas cezası gelir.
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3♥ (blokatif)

• Doğunun pası iptal edilirse, batı 16C2ye tabi olarak cezasız konuşur. Doğu
sıra kendine geldiğinde eşdeğer bir konuşma yaparsa(Y23A) artırım
cezasız devam eder. Aksi halde Batı bir tur pas geçmek zorunda kalır.
Yasa 26, 16c2 ve 72C uygulanabilir.

