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ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  2014

Εισαγωγή

Το παρόν φυλλάδιο περιέχει τα θέματα και τις απαντήσεις των εξετάσεων προαγωγής διαιτητών για το 
2014, που έλαβαν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα θέματα από 1-10 χρησιμοποιήθηκαν στην Αθήνα, ενώ τα θέματα από 11-25 στην Θεσσαλονίκη.

Ως πηγές των θεμάτων χρησιμοποιήθηκαν:
1. Ο Διεθνής Κώδικας Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ 2007).
2. Οι Κανονισμοί της ΕΟΜ (Πάγιοι)
3. Η Ανάλυση Κινήσεων αγώνων ζευγών και ομάδων
4. Το Εγχειρίδιο Δοκίμων και Εμπείρων διαιτητών της ΕΟΜ.

Την επιλογή των θεμάτων και την δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου έκανε ο Γιάννης 
Μηλιτσόπουλος, Καθηγητής Διαιτησίας.

Θέμα 1

Ο παίκτης κατά λάθος βλέπει τις εγγραφές από το σκορσίτ μιας  διανομής που θα παίξει. Τι θα κάνει ο 
διαιτητής σε κάθε περίπτωση από τις παρακάτω;   
α) το σκορσίτ είναι από διανομή που είναι πάνω στο τραπέζι, την οποία πρόκειται να παίξει.
β) το σκορσίτ είναι από διανομή άλλου τραπεζιού την οποία πρόκειται να παίξει. 

Απάντηση α) Ν.16Γ2. Αν το είδος του αγώνα το επιτρέπει, μπορεί να ξαναμοιραστεί η διανομή. Αν όχι,
ο διαιτητής θα επιτρέψει το παίξιμο της διανομής αλλά (Ν.12) θα επιδικάσει επανορθωτική 
βαθμολογία αν κρίνει ότι κάποια πληροφορία ήταν αθέμιτη και επηρέασε το αποτέλεσμα. Επίσης, ο 
διαιτητής μπορεί να μην επιτρέψει το παίξιμο και να επιδικάσει αμέσως επανορθωτική βαθμολογία αν 
κρίνει ότι δεν μπορεί να παιχτεί κανονικά η διανομή.

Απάντηση β) Ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω αλλά δεν πρέπει να ξαναμοιραστεί η διανομή. Ο 
διαιτητής πρέπει να ενημερώσει τον μελλοντικό αντίπαλο του υπαιτίου.

Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να επιβάλει διαδικαστική ποινή στον υπαίτιο (Ν.90).  

Θέμα 2

Σε ποια περίπτωση έχει δικαίωμα ο μορ να καλέσει τον διαιτητή.  

Απάντηση. Σε δύο περιπτώσεις: α) εάν ήδη έχει επιστηθεί η προσοχή σε μια ανωμαλία από άλλον 
παίκτη (Ν.43Α1α) και β) εάν έχει τελειώσει η εκτέλεση (Ν.42Β3). 

Θέμα 3

Ο εκτελεστής έχει την έξοδο από το χέρι και ο μορ είναι μετρ, αλλά ο εκτελεστής δεν έχει είσοδο στον 
μορ. Ο εκτελεστής επιτίθεται με ένα χαρτί του μορ και ο επόμενος παίκτης απρόσεκτα ακολουθεί. 
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Απάντηση.  Η έξοδος από τον μορ είναι σωστή αφού έπαιξε ο επόμενος στην σειρά παίκτης (N.53Α). 
Όσον αφορά τον άξονα του εκτελεστή, πρέπει να εφαρμοστεί ο Ν.23. Έτσι, ο διαιτητής θα επιβάλει 
επανορθωτική βαθμολογία (δηλαδή θα υπάρξει διπλή βαθμολογία). 

Επί πλέον, ο διαιτητής, εάν νομίζει  ότι ο εκτελεστής έκανε επίτηδες την έξοδο εκτός σειράς, θα πρέπει
να καταλογίσει στον άξονά του και πειθαρχική ποινή ενώ παράλληλα να αναφέρει το συμβάν στον 
διοργανωτή ή να αναγραφεί στο φύλλο αγώνος.

Θέμα 4

Ο διαιτητής καλείται από ένα παίκτη που ισχυρίζεται ότι του δόθηκε λανθασμένη εξήγηση σε σύμβαση
από τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλος ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται περί λανθασμένης εξηγήσεως αλλά 
περί λανθασμένης εφαρμογής της σύμβασης. Πώς θα αντιμετωπίσει ο διαιτητής την κατάσταση; 

Απάντηση. Ο διαιτητής πρέπει να ζητήσει από τον υπαίτιο την κάρτα συμβάσεών του ή και 
οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι επρόκειτο περί λανθασμένης 
εφαρμογής της σύμβασης. Εάν δεν υπάρξει τέτοιο στοιχείο, θεωρείται ότι έχει δοθεί λανθασμένη 
εξήγηση (Ν.75Β) και θα υπάρξει επανορθωτική βαθμολογία. Σε αντίθετη περίπτωση (λανθασμένη 
εφαρμογή) δεν υπάρχει παραβίαση του Νόμου (Ν.75Γ).

Θέμα 5

Σε μία περίπτωση λανθασμένης εξήγησης κατά την διάρκεια των αγορών, ο διαιτητής αποφασίζει ότι 
για να υπάρξει επανόρθωση πρέπει να ανακληθούν ορισμένες δηλώσεις. Μέχρι πόσες δηλώσεις μπορεί
να ανακληθούν. 

Απάντηση. (Ν.21Β1α) “Μέχρι τέλους των αγορών…, ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει την δήλωσή 
του… (Ν.21Β2) Όταν ένας παίκτης επιλέξει να αλλάξει μια δήλωση… ο αντίπαλος αριστερά του 
μπορεί και εκείνος στη σειρά του να αλλάξει οποιαδήποτε δήλωση έκανε εν τω μεταξύ...”. Συνεπώς, 
μέχρι δύο δηλώσεις μπορεί να ανακληθούν. 

Θέμα 6

Σε πρώτη θέση ένας παίκτης δηλώνει πάσο και πριν προλάβει ο αντίπαλος (2ο χέρι) να κάνει δήλωση, 
ο συμπαίκτης του (3ο χέρι) αγοράζει 1ΧΑ ψυχίκ με 5 πόντους. Οι αντίπαλοι καλούν τον διαιτητή, 
αυτός τους λέει τις περιπτώσεις. Αυτοί επιλέγουν να περνάει το 1ο χέρι συνεχώς πάσο. Στη συνέχεια 
μπερδεύονται οι αντίπαλοι και χάνουν την μανς των 3ΧΑ. Τι θα κάνει ο διαιτητής; 

Απάντηση. Οι αναίτιοι δεν φαίνεται να έκαναν κάποια παράλογη ενέργεια εξ αιτίας της οποίας 
ζημιώθηκαν. Συνεπώς πρέπει να επιδικαστεί επανορθωτική βαθμολογία γι' αυτούς. Από την άλλη 
πλευρά, όσον αφορά τους υπαιτίους, είναι φανερό ότι το 3ο χέρι αγόρασε επίτηδες και εκ του 
ασφαλούς, με σκοπό να καταστρατηγήσει τις μεθόδους των αντιπάλων, πράγμα που παραβιάζει τους 
ηθικούς κανόνες του αθλήματος και ιδιαίτερα τον Ν.23. Ο διαιτητής πρέπει να επιβάλει επανορθωτική 
βαθμολογία, ενδεχομένως και πειθαρχική ποινή και να αναφέρει το συμβάν είτε στο φύλλο αγώνος (αν
υπάρχει) είτε εγγράφως στον αρμόδιο έφορο ή εκπρόσωπο του διοργανωτή (παρατηρητή αν πρόκειται 
για πανελλήνιο πρωτάθλημα) ώστε να προωθηθεί στην ΕΔΕ. 

Θέμα 7

Σε αγώνες νοκάουτ ο διαιτητής αντιλαμβάνεται ότι δύο από τις διαγωνιζόμενες αναμεταξύ τους ομάδες
καθυστερούν το παίξιμο επίτηδες. Ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες του διαιτητή. 
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Απάντηση. Επειδή η διαδικαστική ποινή και των δύο δεν επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, ο διαιτητής
θα ειδοποιήσει τους παίκτες ότι θα ακυρώσει όσες διανομές αρχίζουν μετά τον χρόνο λήξεως του 
ημιχρόνου. Ο διαιτητής πρέπει επίσης να αναφέρει το συμβάν είτε στο φύλλο αγώνος (αν υπάρχει) είτε
εγγράφως στον αρμόδιο έφορο ή εκπρόσωπο του διοργανωτή (παρατηρητή αν πρόκειται για 
πανελλήνιο πρωτάθλημα) ώστε να προωθηθεί στην ΕΔΕ. 

Θέμα 8

Σε ημερίδα ζευγών 8 πλήρων τραπεζιών κάνετε κίνηση με Stand-Bye (μεταξύ των τραπεζιών 4 και 5) 
και Relay (στα τραπέζια 1 και 8). Δίνετε 3 διανομές σε κάθε τραπέζι και κάνετε αλλαγή 
προσανατολισμού στον όγδοο γύρο (δηλαδή στον τελευταίο). Θα υπάρχουν διανομές όπου θα 
εμφανίζονται περισσότερες η λιγότερες από μία αλλαγές προσανατολισμού και αν ναι ποιες είναι αυτές
και γιατί; 

Απάντηση. Στον 8ο γύρο τα τραπέζια 1 και 8 παίζουν τις διανομές 22-24 ρελέ και επομένως θα 
υπάρχουν 2 αλλαγές προσανατολισμού. Επίσης, οι διανομές 10-12 θα βρίσκονται στο stand-bye, 
συνεπώς δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή προσανατολισμού σε αυτές.

Θέμα 9

Έχετε ένα 3ήμερο με α) 38 ζεύγη και β) 40 ζεύγη. Αναφέρατε τις δυνατές κινήσεις που μπορείτε να 
κάνετε.

Απάντηση α). 2xΜίτσελ των 9,5 τραπεζιών με  Κοινό Τραπέζι και Skip

1xMίτσελ των 9 τραπεζιών    + 1xMίτσελ τών 10 τραπεζιών και Skip

Απάντηση β). 2xΜίτσελ των 10 τραπεζιών με  Skip
1xMίτσελ των 13 τραπεζιών  + 1xXάουελ των 7 τραπεζιών 

Θέμα 10

Ο εκτελεστής βγαίνει προς το Α-Q του μορ, σκοπεύοντας να κάνει εμπάς. Λέει "την ντάμα" χωρίς να 
ψάξει να δει αν το χαρτί που έχει παίξει ο αριστερά είναι ο ρήγας. Τώρα θέλει να αλλάξει με τον άσο, 
ισχυριζόμενος ότι αγόρασε  γρήγορα και απρόσεκτα, χωρίς παύση για σκέψη, πράγμα που και οι 
αμυνόμενοι παραδέχτηκαν. Πρέπει να επιτραπεί η αλλαγή ή όχι; 

Απάντηση. Εδώ πρόκειται περί εκούσιου παιξίματος και επομένως δεν μπορεί να επιτραπεί η αλλαγή 
(Ν.45Γ4β).

Θέμα 11

Έχετε ένα 3ήμερο αγώνα με α) 42 ζεύγη και β) 57 ζεύγη. Αναφέρατε τις διάφορες εναλλακτικές 
κινήσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Απάντηση α). 2xΜίτσελ των 10,5 τραπεζιών με  Κοινό Τραπέζι

1xMίτσελ των 13 τραπεζιών  + 1xΧάουελ τών 8 τραπεζιών με 3 σταθερά ζεύγη

Απάντηση β). 2xΜίτσελ των 14 τραπεζιών με  Skip + 1 Ρόβερ
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Θέμα 12

Διαιτητεύετε έναν αγώνα 1 ημερίδας που διοργανώνει ο σύλλογός σας με την άδεια της ΕΟΜ, για την 
επέτειο της ιδρύσεώς του. Συμμετείχαν 24 πλήρη τραπέζια όπεν. Ο μέσος όρος δυναμικότητας του 
αγώνα ήταν 11. Πόσα και τι είδους  μάστερ πόιντς θα απονεμηθούν στο 1ο ζεύγος της γενικής 
κατάταξης (εκτός των τυχόν πρόσθετων);

Απάντηση. Προφανώς πρόκειται για μία ημερίδα όπεν 4ης βαθμίδας σωματείου (Κ.2.5.10), άρα 
απονέμονται και τα 3 είδη μάστερ πόιντς (μαύρα, χρυσά, πλατινένια). Τα μαύρα μάστερ πόιντς του 
πρώτου στην κατάταξη είναι το γινόμενο των εξής 5 συντελεστών (Κ.2.5.13.2):

Α) Βαθμίδα: 4η, συντελεστής 6
Β) Συμμετοχή: τραπέζια 20 + 4*2/3 = συντελεστής 22,67
Γ) Έκταση: συντελεστής 1
Δ) Δυναμικότητα αγώνα:  μέσος όρος παικτών 11 * 5,67 = συντελεστής 1,94. 
Ε) Περιορισμοί: συντελεστής 1

Γινόμενο συντελεστών: 263,88 μαύρα μάστερ πόιντς

Απονεμόμενα μάστερ πόιντς στον πρώτο της κατάταξης (Κ.2.5.13.1):

Μαύρα : 264
Χρυσά : 21  (8% των μαύρων)
Πλατινένια:  1,3 (0,5% των μαύρων)

Θέμα 13

Τι είναι η ΕΦΙΠ και τι σχέση έχει με το αγωνιστικό μπριτζ;

Απάντηση: Είναι η Επιτροπή ΦΙλάθλου Πνεύματος η οποία είναι μια επιτροπή της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ). Όπως και η ονομασία μαρτυρεί, η ΕΦΙΠ ασχολείται με την καλλιέργεια
του φιλάθλου πνεύματος, του ευ αγωνίζεσθαι, του Ολυμπιακού ιδεώδους κ.λπ. Ασκεί πειθαρχικό 
έλεγχο στον χώρο του αθλητισμού και μπορεί ακόμα και να διαγράψει αθλητές, σωματεία, κ.λπ.  

Θέμα 14

Κατά την διάρκεια ενός αγώνα, ένας παίκτης σάς αναφέρει ότι ένας άλλος παίκτης παραβιάζει με 
κάποια ενέργειά του τους ηθικούς κανόνες του αθλήματος. Ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειές σας;

 Απάντηση: O διαιτητής θα πρέπει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών του αναφέροντα παίκτη 
και να καταγράψει τις τυχόν παράνομες ενέργειες του παραβάτη. Εάν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις 
που πιθανολογούν παράβαση των ηθικών κανόνων του αθλήματος, τότε θα συμπληρώσει και θα 
υποβάλει στην ΕΟΜ το ειδικό έντυπο, υπόψη της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟΜ (ΕΔΕ). 
(Κ.2.2.30).

Θέμα 15

α) Πόσα και ποια είδη ειδοποιήσεων υπάρχουν; β) Ο ανοίξας ανοίγει την αγορά με 1 πίκα και ο 
απαντών αγοράζει 4 σπαθιά (είναι exclusion). Πρέπει ο ανοίξας να ειδοποιήσει και, αν ναι, με τι είδος 
ειδοποιήσεως.
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Απάντηση α) Υπάρχουν 4 είδη ειδοποιήσεων: αλέρτ, σπέσιαλ αλέρτ, εκ των υστέρων ειδοποίηση και 
προαναγγελία.

Απάντηση β) Αφού η σύμβαση έγινε με αγορά πάνω από τα 3ΧΑ δεν πρέπει να αλερταριστεί. Θα 
πρέπει να αλερταριστεί αμέσως μετά την λήξη της περιόδου αγορών και οπωσδήποτε πριν το άνοιγμα 
της κλειστής αντάμ (περίοδος επεξηγήσεων).  Όμως, εάν χρησιμοποιούνται παραβάν, θα πρέπει η 
συγκεκριμένη σύμβαση να αλερταριστεί με σπέσιαλ αλέρτ.

Θέμα 16

Σε ατομικό αγώνα σάς καλεί ένας παίκτης και σας λέει ότι ο συμπαίκτης του παίζει υπερβολικά αργά, 
πράγμα που επιβεβαιώνουν και οι υπόλοιποι 2 παίκτες. Μετά από αυτό, στην προσπάθεια του να 
καλύψει  ο “αργός” παίκτης τον χαμένο χρόνο, κάνει κατά λάθος αντάμ εκτός σειράς, με αποτέλεσμα 
να χάσει μία μπάζα. Ο συμπαίκτης του “αργού” παίκτη διαμαρτύρεται και ζητάει να μην ισχύσει για 
αυτόν η αντάμ εκτός σειράς. Ο “αργός” παίκτης επίσης διαμαρτύρεται λέγοντας ότι εάν δεν τον πίεζαν 
οι άλλοι τρεις παίκτες δεν θα έκανε την αντάμ εκτός σειράς και ζητά επανόρθωση.  Πώς θα 
αντιμετωπίσετε την περίπτωση; Και, εάν πρέπει και θέλετε να επιβάλλετε ποινή για υπερβολική 
καθυστέρηση, θα την επιβάλλετε στο ζεύγος του αργού παίκτη ή μόνο στον αργό παίκτη; 

Απάντηση: (Ν.12Γ3). Σε ατομικό αγώνα, ο Διαιτητής επιβάλλει τα επανορθωτικά μέτρα που 
αναφέρονται στον ΔΚΑΜ και τις διατάξεις που αφορούν στην επιδίκαση επανορθωτικής βαθμολογίας,
εξ ίσου εναντίον και των δύο μελών του υπαίτιου άξονα, ακόμα κι αν μπορεί να ευθύνεται μόνο ένα 
από αυτά για την ανωμαλία. Ωστόσο, ο Διαιτητής δεν θα επιβάλει διαδικαστικές ποινές εναντίον του 
συμπαίκτη του υπαιτίου, αν, κατά τη γνώμη του, δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος για τη 
παράβαση. Συνεπώς, η διαδικαστική ποινή για αργό παίξιμο θα επιβληθεί μόνο στον υπαίτιο παίκτη 
και όχι στο ζεύγος, ενώ η αντάμ εκτός σειράς καταλογίζεται και στα δύο μέλη του ζεύγους.

Θέμα 17

Υπάρχει περίπτωση o διαιτητής να χαρίσει σε ένα ζευγάρι μια ποινή την οποία έχει ήδη επιβάλει;

Απάντηση. α) Ναι, μπορεί ο Διαιτητής να χαρίσει κατά την κρίση του, ένα επανορθωτικό μέτρο που 
επιβλήθηκε, αρκεί να του το ζητήσει ο αναίτιος άξονας (N.81Γ) και β) Ναι, εάν πρόκειται για σφάλμα 
του Διαιτητή (Ν.82Γ).

Θέμα 18

Σε ημερίδα ζευγών με 6 πλήρη τραπέζια κάνετε κίνηση Μίτσελ με Stand-Bye (μεταξύ των τραπεζιών 3
και 4) και Relay (στα τραπέζια 1 και 6). Δίνετε 4 διανομές σε κάθε τραπέζι και κάνετε αλλαγή 
προσανατολισμού στον τελευταίο γύρο. Θα υπάρχουν διανομές όπου θα εμφανίζονται περισσότερες ή 
λιγότερες από μία αλλαγές προσανατολισμού και, αν ναι, ποιες είναι αυτές και γιατί;

Απάντηση. Στον 6ο γύρο τα τραπέζια 1 και 6 παίζουν τις διανομές 21-24 ρελέ και επομένως θα 
υπάρχουν 2 αλλαγές προσανατολισμού. Επίσης, οι διανομές 9-12 θα βρίσκονται στο stand-bye, 
συνεπώς δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή προσανατολισμού.

Θέμα 19

Το θέμα αυτό είναι ίδιο με το θέμα αρ. 7.
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Θέμα 20

Ο Νότος κατά λάθος έχυσε καφέ πάνω στην Ανατολή. Στην προσπάθειά της να αποφύγει τα χειρότερα, 
η Ανατολή εκθέτει δυο από τα χαρτιά της. Ποιους Νόμους θα εφαρμόσετε και τι κυρώσεις θα 
επιβάλετε; Μπορείτε να επιβάλετε επανορθωτική βαθμολογία; 

Απάντηση. Πρέπει να  κληθεί άμεσα ο Διαιτητής. O Ν.16Γ ισχύει (εξωγενής πληροφορία από άλλες 
πηγές).  Ο διαιτητής θα πρέπει να επιδικάσει μια επανορθωτική βαθμολογία εάν κρίνει ότι δεν μπορεί 
να γίνει κάποια διόρθωση η οποία να επιτρέπει το κανονικό παίξιμο της διανομής.
Πάντως, ο διαιτητής πρέπει να ασκεί τη διακριτική ευχέρεια που έχει στην λήψη αποφάσεων σε τέτοιες
περιπτώσεις (Ν.12). Η απροσεξία δεν πρέπει να απαλλάσσει τον Νότο (υπαίτιο) από την ποινή. Όταν 
όμως δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουν εκτεθεί τα δυο χαρτιά από πρόθεση, ο διαιτητής θα πρέπει να 
επιδιώξει να είναι επιεικής (π.χ. η τιμωρία να είναι επίπληξη ή προειδοποίηση).

Θέμα 21

Ένας παίκτης σάς καλεί πριν αγοράσει ο συμπαίκτης του και σας λέει ότι αγόρασε κατά λάθος 1 πίκα 
με το bid box, ενώ ήθελε να αγοράσει 1 κούπα. Τι θα κάνετε;

Απάντηση. (Ν.25) Θα εξετάσετε πρώτα τα χαρτιά του παίκτη προκειμένου να διαπιστώσετε αν λέει 
αλήθεια. Στην εν λόγω περίπτωση θα δείτε αν ο παίκτης έχει περισσότερες κούπες από πίκες οπότε 
προφανώς λέει αλήθεια, ενώ αν έχει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό πικών απ' ότι κουπών, μάλλον δεν λέει 
αλήθεια και απλά έκανε λάθος. 
Σε περίπτωση που λέει αλήθεια ο παίκτης, έχει δικαίωμα να αλλάξει την αγορά του. Αν ο επόμενος 
παίκτης έκανε κάποια δήλωση έχει και αυτός δικαίωμα να αλλάξει την δήλωσή του (Ν.25Α4) χωρίς 
καμία επίπτωση. 

Θέμα 22

Ο Βορράς αγοράζει 1 πίκα, ο Νότος δίνει φιτ με 2 πίκες και ο Βορράς επαναγοράζει 3 σπαθιά 
(εξηγήθηκε ως long game try). O Νότος σκέφτεται επί μακρόν προκειμένου να επιλέξει 3ΧΑ ή 3 πίκες 
ή 4 πίκες, αλλά τελικά αφηρημένος πασάρει. Τι αποφασίζετε;

Απάντηση. Το πάσο ισχύει και  δεν μπορεί να αλλάξει. Πρόκειται περί εκούσιας δήλωσης (Ν.25).

Θέμα 23

Ο εκτελεστής επιτίθεται από το χέρι του, ενώ ήταν η σειρά του μορ. Σας καλούν οι αμυνόμενοι, και ο 
ένας αμυνόμενος σας λέει ότι δέχεται την λάθος επίθεση, ενώ ο άλλος σας λέει ότι δεν την δέχεται. Τι 
αποφασίζετε;

Απάντηση. (Ν.55Α) Αν ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σειράς από το χέρι του ή το χέρι του μορ,
οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να δεχθεί την έξοδο (Ν.53), ή να απαιτήσει να αποσυρθεί. Αν οι 
αμυνόμενοι επιλέξουν διαφορετικά, επικρατεί η επιλογή που δηλώνεται από τον επόμενο στη σειρά.
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Θέμα 24

Στην 3η μπάζα ο εκτελεστής κάνει ρενόνς, η οποία οριστικοποιήθηκε και πρέπει να τιμωρηθεί με 1 
μπάζα. Εν συνεχεία, στην 6η μπάζα της ίδιας διανομής, ένας αμυνόμενος κάνει και αυτός ρενόνς, η 
οποία οριστικοποιήθηκε και πρέπει να τιμωρηθεί με 2 μπάζες. Τι θα επιδικάσετε ως διαιτητής στο 
τέλος της διανομής;

Απάντηση. Με βάση τον Ν.64Β7, όταν και οι δύο άξονες κάνουν ρενόνς στην ίδια διανομή, δεν 
υπάρχει καμία επανόρθωση για κανέναν.

Θέμα 25

Ο Νότος εκτελεί ΧΑ και πρέπει να επιτεθεί από τον μορ, στην παρακάτω θέση:

^ --
$ 3
@ 8 6
~ 10 8

^ -- ^ --
$ 9 2 $ 4
@ 4 3 2 @ 9 5
~ -- ~ J 9

^ --
$ K 7 6
@ Q 7
~ --

Ο εκτελεστής λέει: "το οκτώ καρό", αλλά ο μορ παίζει το ~8. Η Ανατολή ακολουθεί με το ~9 και τότε
ο Νότος σας καλεί. Τι αποφασίζετε:

Απάντηση.  (Ν.45Δ).  Ο  μορ  τοποθέτησε  στα  παιγμένα  χαρτιά  ένα  χαρτί  που  δεν  κατονόμασε  ο
εκτελεστής. Το χαρτί αποσύρεται υποχρεωτικά δεδομένου ότι επιστήθηκε η προσοχή πριν παιχτεί από
κανέναν χαρτί για την επόμενη μπάζα. Επίσης, η Ανατολή μπορεί να αποσύρει το ~9. 

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
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