İzmir Hakem Kursu Cevaplar

1) a) Eşdeğer Değil b) Eşdeğer c) Eşdeğer Değil d) Eşdeğer Değil
2) Güney atakta(şu anda) Batının herhangi bir rengi çıkmasını yasaklayabilir.
Bu yasak el Batıda kaldığı sürece devam eder.
3) Doğu yetersiz deklerasyonu zamanından önce düzeltmiştir(27C). Güney 1
karoyu kabul etmezse(27A), Doğu 1 pik ile devam eder. Batıya sıra
kendine her geldiğinde pas cezası uygulanır. D-B defansta kalırsa çıkış
kısıtlamaları uygulanabilir.
4) d Madde 31A
5) Batının kör damı desteden çıkarılır. Artırım ve oyun değişiklik olmaksızın
geçerlidir. 13 C
6) Doğu istemsiz olduğu açık 2trefl konuşmasını 1 NT ile düzeltir. Doğunun
yanlışını nasıl fark ettiği önemli değildir. Güney de konuşmasını geri
alır.Güneyin kontru D-B için izinsiz bilgidir. 25A
7) Güneyin rönonsu resmileşmiş ve rönons lövesini kusurlu oyuncu
kazanmıştır. Bu löve ve sonraki lövelerden kusurlu tarafın kazandığı biri
kusursuz tarafa aktarılır. Defans pik damı ile birlikte toplam üç löve alır.
6sp -2 : -200 Yasa 64A1
8) Pik+minör açıklaması ile trefl empası atılması neredeyse kesindir. Hakem
3NT+1 skorunu atar.
9) ‘İsterseniz kör onlu çıkışını kabul edersiniz. Bu durumda oyun bir
usulsüzlük yokmuşçasına devam eder. Çıkışı kabul etmezseniz; a)
Doğunun kör gelmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda kör onlu ele geri
döner. Doğu istediği körü oynar ve Batı sıra kendine geldiğinde istediği
herhangi körü oynayabilir. b) Doğunun kör gelmesini yasaklarsınız. Doğu
el ondan çıkana kadar kör oynayamaz. Kör onlunun cezası kalkar ve kart
ele geri döner. c) son olarak Doğuyu serbest bırakırsınız. Kör onlu cezalı
kart olur ve ilk yasal fırsatta oynanır. Bu kart oynanmadan Doğu el
tutarsa son üç hakkınız tekrar geçerlidir.
10)
a Madde 16A
11)
Defans iki löve alır. 3NT= Yasa 70A
12)
Doğunun 15-20 saniye bekleyerek pas geçmesi 4 pik demeyi
kolaylaştırmıştır. Her ne kadar uygun zon durumunda ikili turnuvada

batının eli ile 4 pik diyenler çıkacak olsa da pas geçmek mantıklı
alternatiflerden biridir. Skoru 4H G-2 -200 olarak düzeltiriz. 16A

