Cezalı Kart
Hazırlayan: Rahmi İyilikci
Bir defans oyuncusunun, oyunun normal akışı veya yasanın uygulanması (ör.
Yasa 47E) dışında ortağının görebileceği pozisyona getirdiği veya elinde
olduğunu belirttiği kartları cezalı karta dönüşür. Bir defans oyuncusunu
oynanmakta olan lövenin sahipliği hakkında beyanda bulunması veya löve
talebi ve terki (claim) durumlarında cezalı kart uygulaması olmaz. Oynanın
cezalı kartı olmaz. Ama yanlış söylencenin aksine oynanmış kartı ve rönonsu
olabilir.
Cezalı kart iki çeşittir:
1) Minör cezalı kart:
İstemsiz olarak( elinden kart düşürmek ve bir löveye iki kart oynamak gibi)
gösterilmiş, onör olmayan tek bir kart minör cezalı karta dönüşür.Cezalı kart
oynanıncaya kadar oyuncunun önünde masada açık durur.
2) Majör cezalı kart:
Herhangi bir onör veya oynamak amacı(sırasız çıkış yapmak, rönons yapıp sonra
düzeltmek vb.) ile gösterilen her kart majör cezalı kart olur. Bir defans
oyuncusunun iki ya da daha fazla cezalı kartı olursa tüm bu kartlar majör cezalı
karta dönüşür. Cezalı kart oynanıncaya veya bir ceza belirlenene kadar
oyuncunun önünde masada açık durur.
Defans oyuncusunun elinden düşen bir kart minör cezalı kart olabilir. Oynanan
rengi yanlış görmek, pik üçlüyü çıkardım zannederek hemen yanındaki kör
beşliyi oynamak, eli kendinde farz ederek bir sonraki löveye çıkış yapmak majör
cezalı kart sebebidir.
Cezalı Kart Kısıtlamaları:
Minör cezalı kart sahibi, minör cezalı kartından önce aynı renkten onör olmayan
bir kart oynayamaz. Başka bir renk veya minör cezalı kartının renginden bir
onör oynamasında yasal bir sakınca yoktur. Minör cezalı kart sahibinin ortağı
çıkış kısıtlamasına tabi değildir. Ancak oyun bitiminde hakem 50E uyarınca
skoru değiştirebilir.

Majör cezalı kart sahibi, ilk yasal fırsatta cezalı kartını oynamak zorundadır.
Majör cezalı kart sahibinin ortağı, majör cezalı kart oynanmadan el tutarsa,
oynayan:
a) majör cezalı kartın rengini oynamasını yasaklayabilir. Bu yasak el oyuncuda
kaldığı sürece devam eder. Majör cezalı kart ele geri döner ve cezası biter.
b) majör cezalı kartın renginin oynanmasını isteyebilir. Majör cezalı kart ele geri
döner ve cezası biter.
c) bir ceza seçmez ve majör cezalı kart aynı kısıtlamalarla devam eder.

Birden fazla cezalı kart varsa:
Sıra cezalı kart sahibinde ise, oynayan oynanabilecek birden fazla cezalı kart
varsa hangisinin oynanacağını seçer. Diğer kartlar cezalı kart olmaya devam
eder.
Çıkış sırası cezalı kartların sahibinin ortağında ise oynayan cezalı kartların
renklerinden birinin oynanmasını isteyebilir. Ya da cezalı kartların renklerinden
birinin veya daha fazlasının oynanmasını yasaklayabilir. Herhangi bir renge çıkış
cezası uygulanırsa o renkteki cezalı kartlar ele geri döner ve cezalı kart statüleri
biter. Varsa diğer cezalı kartların bu statüsü devam eder.

Hakemin Dikkat Etmesi Gerekenler
Diğer durumlarda da olduğu gibi temel görev masada olanın doğru tespitidir.
Tespit sonrası oyunculara yasal durumun hemen anlatılması gereklidir. Bu
anlatım ilgili renkleri ve olası durumları kapsamalıdır. Yasa kitabının aynen
okunması doğru yöntem değildir.
Hakem cezalı kart uygulaması sona erene kadar masada kalır.

Örnek 1 :
Defans oyuncusu olan Batı pik beşlisini açık olarak masaya düşürür.
Pik beş minör cezalı kart olur. Masada yüzü açık olarak durur. Doğu üzerinde
herhangi bir kısıtlama yoktur. Batı sıra kendinde geldiğinde yasal olmak kaydıyla
pik dışında herhangi renkten bir kart veya herhangi bir pik onörünü oynayabilir.
Ama pik beşlisi oynanmadan onör olmayan bir pik oynayamaz.

Örnek 2:
Batı kör damını çıkar. Yerde R105 kör vardır. Oynayan kör beşliyi oynar. Ruanın
oynandığını düşünen Doğu Kör Asını oynar. Hatasını hemen fark eder ve kartını
kör altılı ile değiştirmeye çalıştırır.
Kör As oynanmıştır. Kör altılı majör cezalı kart. Doğu löveyi kazanırsa kör
altılısını oynar.
Örnek 3:
Batı karo yedili çıkar. Yerde RV5 karo vardır. Oynayan Karo Ruayı oynar. Doğu
Valenin oynanacağına emin olarak Damını oynar. Oynayan küçük karo. Doğu
elin kendinde olduğunu düşünerek kör beşlisini çıkar.
Oynayan Doğunun sırasız kör beşli çıkışını kabul edebilir. Etmezse ' Kör beşli
majör cezalı kart olur. Masada açık kalır. Doğu ilk el tuttuğunda, ilk kör
oynandığında veya bir renge uymazken kör beşliyi oynamak zorundadır. Kör
beşli oynanmadan Batı el tutarsa oynayan Batının kör gelmesini isteyebilir, veya
yasaklayabilir. Yasaklama halinde bu yasak el bir kere Batıdan kurtulana kadar
sürer. Bu iki halde kör beşlinin cezası biter ve ele geri döner. Oynayan batıyı
serbest bırakırsa kör beşli açık durmaya ve cezalı kart olmaya devam eder.'
Örnek 4:
Oynayan pik oynar. Batı karo beşli ile çakar. Hemen elinde pik olduğunu fark
eder ve hakem çağırır.

Batı rönonsunu düzeltir. Karo beşli majör cezalı kart olur. Bakınız örnek 3
Örnek 5:
Oynayan yerden karo oynar. Doğunun karo beşi ve karo ası aynı anda masaya
düşer. Hakem Doğuya neler olduğunu sorar ve ası çıkarırken beşliyi de beraber
düşürdüğünü öğrenir.
Karo as oynanır. Karo beş minör cezalı kart olur. Bakınız örnek 1

Örnek 6:
Doğu Karo ası masaya düşürür.
Karo as majör cezalı kart olur. Onlu ve daha büyük bir kart minör cezalı kart
olamaz.
Örnek 7:
Doğu löveye çıkış sırası ortağında iken karo beşli ve kör altılıyı masaya düşürür.
Karo beşli ve kör altılı majör cezalı kart olur. Deklaran batının:
a) Kör çıkmasını isteyebilir. Kör altılı ele geri döner. Karo beşli majör cezalı kart
olmaya devam eder.
b) Karo çıkmasını isteyebilir. Karo beşli ele geri döner. Kör altılı majör cezalı kart
olmaya devam eder.
c) Kör çıkmasını yasaklayabilir. Batı el oldan kurtulana kadar kör oynayamaz.
Kör altılı ele geri döner. Karo beşli majör cezalı kart olmaya devam eder.
d) Karo çıkmasını yasaklayabilir. Batı el oldan kurtulana kadar karo oynayamaz.
Karo beşli ele geri döner. Kör altılı majör cezalı kart olmaya devam eder.
e) Kör ve karo oynamasını yasaklayabilir. Batı el bir kere ondan kurtulana kadar
bu renkleri oynayamaz. Her iki kart cezalı kart olmaktan çıkar ve ele geri döner.
f) İstediği kartı çıkmasını söyler. Her iki kart cezalı kart olmaya devam eder.
Doğu ilk yasal fırsatta bu kartları oynar. O löveye cezalı kartlarının ikisini de
oynayabiliyorsa deklaran hangisinin oynanacağını seçer.

Cezalı kart ve kartlar olduğu sürece Batı her el tuttuğunda oynayan çıkış
kısıtlamaları uygulayabilir.

Yasa 50 E. Cezalı Karttan Edinilen Bilgi
1. Cezalı karttan edinilen bilgi ve o kartın oynanması zorunluluğu bilgisi, cezalı kart masada açık
olarak kaldığı sürece bütün oyuncular için izinli bir bilgidir.
2. Cezalı kartın, Yasa 50D2(a) kapsamında, ele geri konmasından gelen bilgi, bu cezalı karta sahip
oyuncunun ortağı için izinsizdir (bkz. Yasa 16C), ama deklaran için izinlidir.
3. Bir cezalı kartın oynanmasından sonra, bu kartın cezalı hale gelmesine yol açan koşullara ilişkin
bilgi, cezalı karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (henüz oynanmamış durumdaki bir cezalı kart
için bkz. yukarıdaki E1 maddesi).
4. E1 maddesinin uygulanmasından sonra, Eğer hakem oyunun sonunda, görünen kartın kusursuz
tarafa zarar veren (bkz Yasa 12B1) bir bilgiyi ilettiğine karar verirse ayarlı bir skor atamalıdır. Hakem,
ayarlı skoru belirlerken, cezalı kart(lar)ın söz konusu olmadığı şartlar çerçevesinde gerçekleşebilecek
olası sonuca en yakın duruma ulaşmayı hedefler.

Örnek 8:
Doğunun Pik as cezalı kartı vardır. Çıkış Batıda iken deklaran bir kısıtlama
uygulamamayı seçer. Batı Pik asın doğuda olduğu ve ilk yasal fırsatta
oynanacağı bilgisini kullanabilir. Cezalı kart deklarana zarar veren bir bilgi
ilettiyse 50E4 uyarınca hakem skoru değiştirebilir.
Örnek 9:
Doğunun Pik as cezalı kartı vardır. Çıkış Batıda iken deklaran pik oynanmasını
ister. Pik as ele geri döner. Pik asın ortakta olduğu bilgisi Batı için izinsiz bilgidir.
Bu bilgi kullanılırsa Yasa16C.

