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(*): Güney, bu deklareyi Batı’ya
doğru olarak, “fit-showing jump”
olarak açıklıyor.
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Kuzey ise perdenin kendi tarafındaki
rakip olan Doğu’ya önce “fit-showing
jump” olarak, fakat araba geri
geldiğinde ise, “pek emin değilim,
splinter olabilir” diye açıklıyor.
Doğu ♥6 atak ediyor. Defans ♣A
kazandıktan sonra Kuzey’in pik
ruası’na bir el boşlanınca, 3NT
kontrlu +1 oluyor
Masa sonucu: NS +950
Hakem kararı:
2/3: ♥ atağı yapılmadığında
gerçekleşbilecek N/S -800
1/3: ♥ atağı yapıldığında
gerçekleşecek N/S +950

Hakem kararının gerekçesi:
3♥ deklaresi, bu çiftin konvansiyon kartında “fit-showing jump “ olarak açıkça belirtilmiş durumdaydı.
Doğu, doğru açıklama alamamıştı, fakat açıklamanın da kararsızlıkla yapıldığının bilincindeydi.
Doğu, atağını 3♥’ün splinter olduğuna inanarak yapıyor ve ortağının splintere de kör atağı için kontr
atamadığını, zira bunun kalan düşük rengi isteyeceğini düşünüyor, fakat yeri gördüğünde de
Kuzey’den bir açıklama istemiyor.
Hakemin, karar verebilmek için görüş aldığı 6 eksper arasında, doğru açıklama alan 4 kişiden 2’si pik,
biri kör ve biri de karo atak edeceğini söylüyor. Fakat, her şeye rağmen, kör atağından sonra da
kontrat batırılabilir durumda olduğu için Hakem yukarıda belirtilen ayarlı skora hükmediyor.
Apel Komitesi Kararı:
Masa sonucu geçerli (yani N/S lehine +950) ve ayrıca N/S çifti aleyhine -3 IMP ceza (deklarasyon
bittiğinde sessiz kalmaları nedeniyle).
Apel Komitesi Kararının gerekçesi:
Komite üyeleri, E/W çiftinin kontratı batırmak için ellerine çeşitli fırsatlar geçmiş olmasına rağmen
bundan yararlanamadığında hemfikir idi.
Öncelikle, Doğu, kendisine yapılan kararsız açıklamalardan yalnızca ikincisinin (splinter) geçerli
olduğuna karar verdi ve atağını buna göre yaptı.
Diğer taraftan Doğu, ortağının 3♥ splinterine atacağı kontr’un körleri göstermeyeceğini, çünkü ortaklık
anlaşmalarına göre splintere atılan kontr’un o rengi değil altta kalan rengi istediğini, dolayısı ile daha
sonraki 3NT’ye atılan kontr’un körleri göstermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu hatalı bir analiz
idi, çünkü 3 renk konuşulmuştu ve bu söylediği sadece direkt splinter yapıldığında (yani sadece 2 renk
konuşulmuş olsaydı) geçerliydi.

Kuzey’in kararsız açıklamasının bir belirsizlik ortamı yaratmış olması kabul edilmekle birlikte, Komite,
Doğu’nun kendisini korumak için gerekli önlemi almadığına karar verdi. Şöyle ki:
1) Rakibin konvansiyon kartını isteyip bakabilir, ve orada doğru olarak “fit-showing jump” açıklamasını
görebilirdi, veya
2) Doğu, kural gereği, perdenin diğer tarafındaki rakibi Güney’e soru soramazdı, ancak hakem
çağırabilirdi. Hakem de sorunun köküne inebilir ve Doğu’nun haklarını koruyabilirdi.
Ayrıca, kör atağından sonra dahi kontratı batıramamak, düşüncesizce yapılan bir defansın sonucudur.
Batı, yeri görünce ortağında 6 adet karo olduğunun analizini yapabilmeliydi, çünkü N/S standard bir
sistem oynuyordu. Dolayısıyla, 1 açan Kuzey’in elinde 3 adetten fazla karo olamayacağını düşünüp,
Batı’nın trefl asını kazandığında A çekmesi gerekirdi.
Komite, Kuzey/Güney’in bu olaydaki sorumluluğu konusunda tam bir mutabakata varamadı. Masadaki
kötü sonuçta küçük te olsa bir payları vardı. Çünkü, deklarasyon esnasında emin olmasa dahi, yer
açıldığında Kuzey durumda bir terslik olduğunun farkına varıp, ortağına 3♥‘ün ne olduğunu ve rakibe
nasıl açıklama yaptığını sorabilirdi.
Komite, masa skoru olan -950 nin geçerli olduğuna, ancak Kuzey/Güney’in de bir bedel ödemesi
gerektiğine karar verdi. Hakemin uyguladığı ayarlı skor yerine, 3 IMP prosedür cezası (Kuzey’in yanlış
açıklaması ve yer açıldıktan sonra hiçbir şey yapmamasından dolayı) verilmesine karar verdi. (ki bu da
Hakem’in uyguladığı ayarlı skora çok yakındı).
NOT: Apel Komitesi üyeleri karar verdiklerinde maçın skoru hakkında bir bilgiye sahip değillerdi.
Apel Komitesi: Larry Cohen (Başkan), Robb Gordon, Steve Robinson, Danny Sprung, Adam
Wildavsky

