1. a) Eşdeğer değil
b) Eşdeğer
c) Eşdeğer değil
d) Eşdeğer
2) Oynayan (Kuzey), Batı ilk tuttuğunda pik, karo veya trefl renklerinden birini çıkmasını
yasaklayabilir. Bu yasak el başka bir oyuncuya geçene kadar devam eder. 26B
3) Doğu 2NT ( aynı türü belirten en düşük deklare 27B1a) veya 3D (Eşdeğer Konuşma 27B1b)
deklare ederse arttırma bir onarma olmaksızın devam eder. Bu durumda D-B yetersiz
deklarenin yardımı ile avantajlı bir skor elde ederse hakem ayarlı skor atar(27D). Doğu başka
bir konuşma yaparsa Batı sıra her kendine geldiğinde pas geçmek zorundadır ve D-B defansta
kalırsa oynayan, Batı ilk el tuttuğunda Doğunun yasal olarak söylemediği herhangi bir rengin
oynanması ile ilgili yasak uygulanabilir. Bu yasak el Batıdan çıkana kadar sürer. Batı için
izinsiz bilgi yasası uygulanabilir. 72C uygulanabilir.
4) Oynayan yerden oynadığı için rönons resmileşmiştir. Trefl 7 ele geri döner(14B2) ve bu
lövede oynanır. El sonunda 1 löve defansa transfer edilir(64A2). 2NT -2.
5) Güneye: tek başınıza karar vereceksiniz. 1 piki kabul ederseniz artırım sıra
Doğudaymışçasına bir onarma olmaksızın devam edecek. Kabul etmezseniz, Doğu bu
konuşmayı kaldıracak, batı izinsiz bilgiyi kullanmaksızın konuşmasını yapacak. Sıra tekrar
doğuya geldiğinde eşdeğer bir konuşma yaparsa artırım herhangi bir onarma olmaksızın
devam edecek. Eşdeğer konuşma yapmazsa batıya tekrar sıra geldiğinde o tur pas geçmek
zorunda. Bu halde ve defansta kalırlarsa Doğunun yasal olarak söylemediği renklerden
dekleranın seçtiği biri için, Batı ilk el tuttuğunda el ondan çıkana kadar çıkış yasağı uygulanır.
Batının izinsiz bilgiyi kullandığını veya eşdeğer konuşma sonrası sırasız konuşma yardımı ile
kar elde ettiğini tespit edersem skoru değiştirebilirim. Bu bilgiler ışığında 1 piki kabul ediyor
musunuz?
6) Rönons resmileşmemiştir. Doğu karo altılıyı herhangi bir kör ile değiştirir. Karo altılı majör
cezalı kart olur. İlk yasal fırsatta oynanmak zorunda kalır. Batı bu kart oynamadan önce el
tutarsa oynayan Batının karo gelmesini isteyebilir veya el ondan çıkana kadar karo
oynamasını yasaklayabilir ve bu kartın cezalı kart olma durumu sona erer. Böyle bir yasak
belirlenmezse karo altılı cezalı olmaya devam eder. Güney isterse kör dokuzlusunu
değiştirebilir, bu durumda Batı da kör valesini başka bir kör ile düzeltebilir ama geri alınan
kör valesi majör cezalı kart olur. İlk yasal fırsatta oynanma gerekliliği ve ortağa çıkış
kısıtlaması cezası gündeme gelir.
7) 58 A'ya göre trefl Vale önce çıkılmış sayılır. Kuzey elini yere açar. Doğunun karo damı
majör cezalı kart olur. Doğu bu kartı ilk yasal fırsatta oynamak zorundadır. Bu kart
oynanmadan önce Batı el tutarsa oynayan Batının karo gelmesini isteyebilir veya el ondan

çıkana kadar karo oynamasını yasaklayabilir böylece karo dam cezalı olmaktan çıkar.
Oynayan bir ceza belirlemezse Karo dam majör cezalı kart olmaya devam eder.
8) 75 B uyarınca açıklama yanlıştır. Ancak doğru açıklama ile başka bir kontrat oynanma
olasılığı yoktur. Batı her açıklamaya 2 karo deklare eder, ve artırım büyük olasılıkla orada
sona erer. Skor geçerli, herhangi bir zarar yok.
9) b seçeneği 16B1
10) On üç lövesini on iki löve olarak saymış bir oyuncu için kör ruaya doğru küçük kör oynayıp
batının ası girmemesini ummak sadece 'normal' bir oyun değil muhtemel oyundur. 71B
şartları sağlanmadığı için terk iptal edilmez. Bu yasa için normal oyun dikkatsiz veya düşük
nitelikli oyunları kapsamaktadır.
11) Batının çok uzun düşünmesi Doğunun 4 kör yerine 3NT deklare etmesini oldukça
kolaylaştırmaktadır. Büyük olasılıkla ya 3NT ya da 4 minör bir alternatif olduğu için
düşünmektedir. Batıda kısa pik olsa ve dörtlü kör olsa kontr atmak için bu kadar
düşünmezdi. Doğunun eli ile 4 kör demenin mantıklı alternatiflerden biri olduğu açıktır.
Hakem bordu 4 kör= olarak düzeltir. 16B1

