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Formáli að íslenskri þýðingu.
Þýðing bridgelaganna 2007 yfir á íslensku hefur verið beðið í hartnær 3 ár. Betra er seint en aldrei.
Þýðingin hefur verið unnin af Jörundi Þórðarsyni og Vigfúsi Pálssyni. Prófarkalestur í höndum Ragnars
Magnússonar.
Grundvöllur þýðingarinnar er enski lagatextinn. Einnig var mikið leitað í danska lagatextann þegar
skilningur eða skýrleiki enska textans var óviss. Einnig var notað mikið frá íslensku þýðingunni 1987,
sem Guðmundur Sv. Hermannsson hafði umsjón með. Lögin voru endurskoðuð árið 1997, en ekki þótti
þörf á að endurþýða íslenska lagatextann við þá endurskoðun.
Enski lagatextinn er víða mikið torf í stuttu rituðu máli. Bein þýðing enska textans hefði oft haft í för
með sér gjörsamlega óskiljanlegt íslenskt mál, svo víða var gripið til algjörrar umorðunar textans og
reynt að láta innihald og anda laganna halda sér. Allt misræmi, röng þýðing eða óskýrt innihald þessar
laga skrifast á þýðendur. Ef misræmi er milli ensku og íslensku útgáfunnar, þá ræður sú enska.
Þessi þýðing er ekki endanleg. Það finnast örugglega villur síðar. Vonandi aðeins smávægilegar. Enski
textinn hefur tvisvar verið endurskoðaður og endurprentaður frá því lögin voru gefin út 2007. Þýðendur
áskilja sér rétt til að lagfæra eða endurskoða íslenska textann. Einnig að gefa út nýja þýðingu ef nauðsyn
ber til. Nýjustu útgáfu laganna er að finna á vef Bridgesambands Íslands. http://www.bridge.is/
Íslenskir keppnisstjórar ættu alls ekki að fórna höndum yfir flóknum lagatextanum. Þegar ég var á
keppnisstjóranámskeiði í Bretlandi haustið 2010, og upp komst að ég var að þýða bridgelögin, þá var ég
strax spurður hvort ég skildi þau, og glott við tönn.
Góða skemmtun við bridgeborðið.
Vigfús Pálsson
Jörundur Þórðarson

Formáli að 2007 útgáfu laganna fyrir keppnisbridge
Fyrstu lögin um keppnisbridge voru gefin út árið 1928. Síðan hafa komið út endurskoðaðar útgáfur 1933,
1935, 1943, 1949, 1963, 1975, 1987 og 1997. Útgáfan 2007 kemur út samkvæmt samþykktum
heimssambandsins (WBF = World Bridge Federation).
Í upphafi var útgáfa laganna í höndum Portland Club í London og Whist Club í New York. Upp úr 1940
tekur bandaríska bridgesambandið (ACBL = American Contract Bridge Leage) við hlutverki Whist Club.
Á sama tíma koma breska og evrópska bridgesambandið Portland klúbbnum til aðstoðar.
Alþjóðabridgesambandið (WBF) kemur einnig að útgáfu laganna frá og með 1975.
Þessi endurskoðaða útgáfa kemur í stað 1997 útgáfunnar. Svæðissambönd geta tekið hana upp hvenær
sem er eftir 1. janúar 2008, þó ekki seinna en 30. september 2008.
Reynsla og færni keppnisstjóra hefur merkjanlega aukist og er það viðurkennt í lögum þessum með því að
færa þeim aukna ábyrgð. Auk þessa hefur áfrýjunarferlið verið bætt verulega með “Leiðbeinandi
vinnureglum fyrir áfrýjunarnefndir” og er athygli hér með vakin á því.
Útgáfunefndin harmar fráfall þeirra Ralph Cohen sem lést við gerð þessarar útgáfu og Edgar Caplan sem
lést áður. Nefndin þakkar aðstoð Antonio Riccardi sem og aðstoð David Davenport úr Portland Club.
Útgáfunefndin vill einnig þakka verulegt framlag þeirra Anna Gudge, Richard Hills og Rick Assad.
Ekkert hefði orðið af þessari útgáfu ef ekki hefði verið fyrir hina miklu vinnu og ósérhlífni
samhæfingarritstjórans (co-ordinator) Grattan Endicott.
Í útgáfunefndinni voru:
Max Bavin
Ralph Cohen
Joan Gerard
Ton Kooijman
Jeffrey Polisner
William Schoder
Grattan Endicott (Co-ordinator)
John Wignall (Chairman)
John R. Wignall, MNZM

Kynning á 2007 útgáfunni af keppnislögunum.
Markmið laganna er að skilgreina rétt vinnuferli ef vikið er frá reglum og að tryggja tilvist viðeigandi
leiðréttingarúrræða. Aðaláhersla er ekki refsing fyrir frávik eða brot, heldur leiðrétting á ástandi þar sem
saklausir (óbrotlegir) myndu annars skaðast. Spilarar eiga að sjálfsögðu að vera reiðubúnir að taka
sérhverri leiðréttingu eða lagfæringu á skori sem keppnisstjóri ákveður.
Margt hefur breyst í keppnisbridge síðustu tíu árin, auk þess eru engin merki þess að þessi þróun sé að
hætta. Verkefni útgáfunefndar var því að tryggja að lögin væru í takt við þessar breytingar og byggja upp
regluverk sem gæti ráðið við framtíðarþróun.
Keppnisstjórar hafa fengið mun víðtækari heimildir til að túlka lögin og meta aðstæður. Enn er dregið úr
sjálfvirkum refsingum; í stað þeirra er tekið á óheppilegum tilvikum eða aðstæðum sem upp geta komið
og lagfæring á sér stað. Bridge er spilað með mismunandi hætti í mismunandi löndum, lögin eru sniðin að
þessu þ.a. aukið svigrúm verður fyrir Laga- og keppnisreglnanefnd við gerð reglugerða um mót. Þetta á
sér í lagi um efnið »sérstakt samkomulag eða skilningur pars« og skapast nýtt svið um það. Gervisagnir
eru komnar til að vera, þannig að átak hefur verið gert til að leysa úr vandamálum eða leyfa mótanefndum
að setja reglugerðir um frávik sem upp geta komið vegna þeirra.
Við gerum greinarmun á þeim sem semja reglugerðir um mót (Laga- og keppnisreglnanefnd), þá sem
skipuleggja mót (mótanefndir) og þeim sem stjórna mótum (keppnissstjórar) og höfum reynt að útdeila
ábyrgðarsviðum í samræmi við það.
Mörgum fyrirsögnum úr 1997 lögunum er sleppt til þess að ritaða málið flæði betur. Þrátt fyrir að sumar
fyrirsagnir hafa fengið að halda sér, þá á það ekki á neitt hátt að rýra gildi einstakra lagagreina. Sama
gildir þar sem einstaka innbyrðis tilvitnunum er sleppt.
Haldið er í ríkjandi orðahefðir í lögunum með orðin »má«, »ætti«, »á«, og »verður«. Þegar lögin segja
hvað spilari: »má« gera (að gera það ekki er samt ekki rangt); »gerir« (endurspeglar réttan
framgangsmáta án þess að brot varði refsingu); »ætti« að gera (að misfara sig á því getur takmarkað
réttindi en þeim brotlega er ekki oft refsað fyrir), »á« að gera (brotlegum er refsað oftar en ekki);
»verður« að gera (sterkast, mjög alvarlegt mál).
Og orðið má verður mjög sterkt sé það notað með neitun: »má ekki« er alvarlegast, »á ekki« kemur næst
en »ætti ekki« er veikast.
Það skal tekið fram að þessi inngangur og skilgreiningarnar í framhaldinu eru einnig hluti laganna.

Skilgreiningar og hugtök.
 Á hættu/utan hættu – viðmiðanir sem ráða umframstigum og gildi undirslaga (sjá § 77)
 Andstæðingur (mótherji) –keppandi í hinu parinu, sem spilað er gegn.
 Blekkisögn (blöff, fúlmelding) - sögn sett meðvitað fram til að villa um fyrir öðrum hvað
viðvíkur spilastyrk og/eða litarlengd.
 Blindur
o félagi þess sem er sagnhafi, sá sem verður blindur þegar byrjunarútspili er snúið.
o spilin sem félagi sagnhafa leggur niður og breiðir úr á borðið.
 Boð – sú skylda að fá ákveðinn fjölda fjöldi slaga umfram sex í viðkomandi sagngildi.
 Brot – inniheldur frávik keppenda frá réttum gangi spilsins eins og lögin eða mótareglugerð
skilgreinir.
 BSÍ - Bridgesamband Íslands
 Bútur - samningur undir geimi sem gefur færri en 90 slagastig .
 Dobl - sögn gagnvart samningum andstæðinganna, sem eykur stigagjöf fyrir spilið, hvort sem
samningur stendur eða fellur. (sjá § 19A og § 77)
 Félagi (makker) – Spilarinn sem spilað er við gegn hinum spilurunum tveimur.
 Frávik –keppandi fylgir ekki réttum framgangsmáta spils eins og lögin eða mótareglugerð
skilgreinir.
 Fylgja lit - setja spil í sama lit og spilað var út.
 Gervisögn – er sögn, dobl eða redobl, sem hefur ekki þá merkingu (eða annað en andstæðingar
geta túlkað með eðlilegum hætti) að vilja spila viðkomandi sagngildi; - eða pass sem lofar meiri
styrk en ætla má eða sem lofar eða neitar spilastyrk utan við síðastnefnda litinn.
 Háspil - ás, kóngur, drottning, gosi eða tía.
 Hlið – tveir spilarar sem mynda félagsskap gegn hinum tveimur spilurunum við borðið.
 HHA – Hægri handar andstæðingur.
 Hönd - spilin sem hver spilari fær í upphafi, eða sá hluti þeirra sem er eftir.
 Impar – stig (International Masterpoints) gefin í sveitakeppni eða bötler, stigagjöfin fer eftir töflu
samkvæmt § 78B.
 Keppandi (spilari) – í einmenningskeppni: einstaklingur. Í tvímenningi: tveir spilarar sem spila
saman alla þá keppni. Í sveitakeppni: fjórir eða fleiri sem mynda eina sveit.
 Keppnisstig – (match point) stigagjöf til keppenda eftir að skor hans hefur verið borin saman við
eina eða fleiri skorir (sjá § 78A).
 Leiðrétt skor - úrslit spils, sem keppnisstjóri ákveður (sjá § 12). Skorin er annað hvort "tilbúin"
eða "ákveðin"
 Leiðrétting – sem gerð er til að sagnir eða spilamennska geti haldið áram eins eðlilega og
mögulegt er eftir að frávik eða brot á sér stað, sem keppnisstjórna er gert viðvart um.
 Litur – einn af fjórum settum í spilastokknum, 13 spil eru í hverju litasetti og sérhver með sitt
tákn: spaði ( ), hjarta ( ), tígull ( ) og lauf ( )
 Lota – tiltekinn fjöldi spila sem spila á (t.d. eitt spilakvöld) í samræmi við ákvörðun mótsstjórnar
(getur verið mismunandi tímalengd eins og í § 4, § 12C2 og § 91)
 Mótherji – keppandi í hinu parinu, sem maður spilar gegn.
 Niðurfelling – notað um sögn, spil eða annan gerning sem er ómerktur í framhaldi af leiðréttingu.
 Opinn slagur – opinn á meðan ekki er búið að loka spilunum fjórum (snúa þeim við).
 Pass – sögn, sem þýðir að spilari ætlar ekki í þessum sagnhring að bjóða, dobla eða redobla.
 Redobl – sögn yfir dobli mótherja eftir sögn eigin hliðar, sem eykur skor á unnum eða töpuðum
samningi (sjá § 19B og § 77).
 Refsing – (sjá einnig leiðrétting) – refsing getur af tvennum toga: áminningarlegs eðlis, refsing,
sem hefur það markmið að stuðla að kurteisi og góðri reglu við spilaborðið (sjá § 91);
framkvæmdarlegs eðlis – refsing vegna mistaka keppenda í framkvæmd (auk hvers slags
leiðréttinga) sem keppnisstjóri getur ákveðið vegna hugsanlegs fráviks/brots keppenda á réttum
gangi spils eða framkvæmd móts (sjá § 90).































Refsispil – spil sem fær meðhöndlun í samræmi við § 50.
Röðuð spil – spilastokkur sem ekki er búið að stokka.
Sagngildi – sá litur eða grand sem tilgreindur er í boði.
Sagnhafi – sá spilari, í þeirri hlið sem á hæsta boð, sem fyrst nefndi þann lit eða grand sem
lokasamningurinn er í. Hann verður sagnhafi eftir að fyrsta útspili hefur verið spilað (en sjá þó §
54A þegar útspil kemur frá rangri hendi)
Sagnröð (sagnir) – 1. Sagnferillinn á leiðinni í lokasamning, sagnir hefjast með fyrstu sögn, og
síðan koll af kolli (sjá § 17).
Sagnstig – hver slagur sem sagnhafi tilgreinir umfram sex.
Samningur – skylda af hálfu hliðar sagnhafa, í tilteknu sagngildi, til að fá ákveðinn fjölda slaga
samkvæmt sagnstigi, sem myndar lokasögn, hvort sem hún er ódobluð, dobluð eða redobluð (sjá
§ 22)
Seta (umferð) – hluti af lotu, sem spiluð er, án þess að keppendur færist milli borða.
Skor spils – heildarstig sem fást í spili.
Slagastig – stig sem sagnhafi skorar með því að standa við samning (sjá § 77)
Slagur – mælieining á niðurstöðu spils. Samanstendur af fjórum spilum, einu frá hverjum
keppenda í réttsælis röð, sem hefst með útspilinu.
Slemma – samningur sem tilgreinir sex sagnstig (hálfslemmu) eða sjö sagnstig (alslemmu).
Sagngildi - sá litur eða grand sem tilgreindur er í boði.
Sögn (melding) – allar sagnir, dobl, redobl eða pass.
SPIL –
o fjórar hendur sem upphaflega eru gefnar og sett í spilabakka og sem spilast í ákveðnum
riðli eða lotu.
o spilin 52, spilagjöfin, litið á hana sem eina einingu, sem inniber sagnröðina og úrspilið
allt.
Spilabakki –
o keppnisbakki eins og lýst er í § 2.
o Fjórar hendur eins og þær voru gefnar og settar í bakka til að spila í umferð.
Spilagjöf – hvernig spilum úr spilastokki er dreift fjóra spilara.
Spilastokkur – Spilin 52 sem bridge er spilað með.
Spilatími spils (úrspilstími) – hefst þegar fyrsta útspil snýr upp. Réttindi keppenda eru háð
tímamörkum, sem geta runnið út í samræmi við keppnislögin. Spilatíma lýkur þegar spilin eru
tekin úr næsta bakka (eða þegar síðasta spilabakka í umferð er lokið)
Stig spils – þau stig sem sagnhafi fær fyrir að standa sitt spil (samninginn) (sjá § 77 varðandi
slagastig og umframstig), eða sem andstæðingar fá fyrir hvern slag sem sagnhafa skortir til að
uppfylla samninginn (sjá § 77 varðandi refsingu fyrir undirslagi).
Sveit – tvö pör sem spila í gagnstæðum áttum á tveimur borðum til að fá fram sameiginlega skor
(Hægt er að heimila að fleiri en fjórir keppendur myndi sveit)
Tromp – öll spil í þeim lit sem nefndur er í samningnum.
Umframstig – öll áunnin aukastig sem bætt er við slagastigin (se § 77).
VHA – Vinstri handar andstæðingur.
Úrslit leiks – stig sem tveir sveitir fá eftir innbyrðis keppni, eftir samanburð á öllum spilum og
umreikning í impa eða annað eftir ákvörðun mótsstjórnar (sjá § 78 B, C og D).
Viðurlög (refsing) – ákvæði í lagagrein sem kveður á um refsingu fyrir tiltekið brot.
Viðvörun – athygli mótherja vakin á því að þeir þurfi ef til vill á skýringu að halda. Viðvörun
getur verið nánar ákveðin af laga- og keppnisreglnanefnd varðandi hvað beri að vekja athygli á.
Yfirslagur – hver slagur sem sagnhafi fær umfram samning sinn.

1.

Stokkurinn – gildi spila og lita

Keppnisbridge er spilað með stokki 52 spila, sem skiptist í fjóra liti með 13 spilum í hverjum.
Litirnir hafa eftirfarandi gildi niður á við: Spaði ( ), hjarta ( ), tígull ( ), og lauf ( ). Spilin hafa
eftirfarandi gildi niður á við: Ás, kóngur, drottning, gosi, tía, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

2.

Spilabakkar

Fyrir sérhvert spil er notaður spilabakki með einum spilastokk. Hver spilabakki er tölusettur og á
honum eru fjögur hólf fyrir hendurnar fjórar, merktar Norður, Austur, Suður, Vestur. Gjafari og
hættur eru ákveðin á eftirfarandi hátt:
Norður gefur
Austur gefur
Suður gefur
Vestur gefur

spil
spil
spil
spil

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

Enginn á hættu
N-S á hættu
A-V á hættu
Allir á hættu

spil
spil
spil
spil

1
2
3
4

8
5
6
7

11
12
9
10

14
15
16
13

Þessi röð endurtekur sig fyrir spil 17 – 32 og síðan áfram fyrir hvern 16 spila flokk. Ekki ætti að
nota bakka sem ekki uppfylla ofangreind skilyrði. Ef slíkur bakki er notaður gilda merkingar á
honum í viðkomandi umferð.

3.

Niðurröðun borða

Fjórir spilarar sitja við hvert borð. Borðin eru tölusett í röð sem keppnisstjóri ákveður. Hann
ákveður hvaða átt sé norður, aðrar áttir ákvarðast samkvæmt því.

4.

Pör

Spilararnir fjórir á hverju borði mynda tvenn pör, norður-suður á móti austur-vestur. Í
tvímenningskeppni eða sveitakeppni skrá keppendur sig sem pör eða sveitir og spila við sama
parið, meðan umferðin varir (nema í ákveðnum tilfellum ef keppnisstjóri leyfir varamenn). Í
einmenningskeppnum skráir hver spilari sig einan og skiptir um spilafélaga meðan á umferðinni
stendur.

5.

Úthlutun sæta

A. Upphafleg sæti.
Keppnisstjóri úthlutar keppendum sætum í upphafi lotu, hvort sem um er að ræða
einmenning, tvímenning eða sveitakeppni. Ef ekki er annað tekið fram geta spilarar í pari eða
sveit valið úr þeim sætum sem þeim er úthlutað með innbyrðis samkomulagi. Þegar spilari
hefur valið sér átt, má hann ekki skipta um átt án skipana eða leyfis keppnisstjóra.
B. Skipt um áttir eða borð.
Spilarar skipta um átt eða flytja sig á annað borð, að fyrirmælum keppnisstjóra. Keppnisstjóri
ber ábyrgð á að koma þeim fyrirmælum greinilega til skila. Hver spilari er ábyrgur fyrir
skiptingu þegar tilkynnt er, og að skipa rétt sæti eftir hverja skiptingu.

6.
A. Stokkun.

Stokkun og gjöf

B.

C.

D.

E.

F.

Áður en spilamennska hefst skal stokka hvern spilastokk vandlega. Draga skal ef annar hvor
andstæðingur fer fram á það.
Gjöfin.
Spilin skulu gefin á grúfu, eitt spil í einu, í fjórar hendur með 13 spilum á hverri. Hver hönd
er síðan er sett á grúfu í einn af fjórum vösum á bakkanum. Mælt er með því að gefa spilin
réttsælis.
Fulltrúar beggja para.
Fulltrúi beggja hliða ætti að vera viðstaddur stokkun og gjöf nema keppnisstjóri mæli fyrir
um annað.
Stokkun og gjöf endurtekin.
1. Stokka verður á ný og gefa aftur, ef staðfest er áður en sagnir hefjast að spilin hafa verið
rangt gefin eða spilari gæti hafa séð framhlið spils annars spilara. Ef eftir það sést óvart
spil á hendi annars spilara fyrir lok spilatíma spils gildir §16C um það (sjá einnig §24).
Sérhvert spil sem rangt er gefið er ógilt. Um önnur frávik er vísað í viðeigandi lagagrein.
2. Því aðeins að það sé tilgangur mótsins, að endurspila eldri áður spiluð spil, mega úrslit í
slíku spili gilda. Almennt gildir að úrslit í spili eru ógild ef spilin hafa verið gefin án þess
að raðaður stokkur hafi verið stokkaður, eða ef spilið hefur verið spilað áður. (þetta á þó
ekki að hindra ráðstafanir, sé þeirra óskað, um færslu spila milli borða)
3. Í samræmi við §22A skal stokka og endurgefa ef keppnisstjóri krefst þess á einhverjum
forsendum sem samræmast lögunum (en sjá §86C).
Valkostir keppnisstjóra varðandi stokkun og gjöf.
1. Keppnisstjóri má mæla fyrir um að stokkað sé og gefið á hverju borði áður en
spilamennska hefst.
2. Keppnisstjóri má sjálfur stokka og gefa spilin fyrirfram.
3. Keppnisstjórinn má láta aðstoðarmenn sína eða aðra fulltrúa sína stokka og gefa spilin
fyrirfram.
4. Keppnisstjórinn má krefjast annarrar leiðar við að útvega gefin eða forgefin spil með
væntingar um tilviljunarkennda röðun spila eins og kveður á um í A og B hér að ofan.
Fjölföldun spila.
Ef keppnisreglur mæla svo fyrir má útbúa eina eða fleiri nákvæma eftirlíkingu af hverju
upprunalegu spili samkvæmt fyrirmælum keppnisstjóra. Við slíkar aðstæður er ekki venja að
stokka og endurgefa (þó hefur keppnisstjóri heimild til krefjast þess).

7.

Eftirlit með bökkum og spilum

A. Staðsetning spilabakka.
Þegar spila á spil, er bakkinn hafður á miðju borðinu þar til spilamennsku er lokið.
B. Spilin tekin úr bakkanum.
1. Hver spilari tekur sín spil úr þeim vasa á bakkanum sem svarar til áttar hans.
2. Hver spilari á að telja sín spil á grúfu til að ganga úr skugga um að þau séu 13. Eftir það
og áður en hann segir verður hann að líta á framhlið spila sinna.
3. Meðan á spilamennsku stendur annast hver spilari vörslu sinna spila og gætir þess að þau
ruglist ekki saman við spil annarra. Enginn spilari má snerta önnur spil en sín eigin, (en
sagnhafi má spila spilum blinds í samræmi við §45) meðan á spilamennsku stendur,
nema með leyfi keppnisstjóra.
C. Spil sett aftur í bakkann.

Eftir lok spilamennsku ætti hver spilari að stokka sín upphaflegu 13 spil og setja þau aftur í
vasann í bakkanum sem svarar til áttar hans. Síðan má enga hönd taka úr bakkanum nema
spilari frá hvorri hlið eða keppnisstjóri sé viðstaddur.
D. Ábyrgð á að réttum reglum sé framfylgt.
Sérhver spilari sem situr alla umferðina við sama borð, er öðrum fremur ábyrgur fyrir réttum
framgangi við borðið.

8.

Röð seta (umferða)

A. Færsla bakka og spilara.
1. Keppnisstjóri tilkynnir spilurum hvernig flytja eigi bakka milli borða og hvernig
keppendur eig að færa sig.
2. Spilari í norður, við hvert borð, er ábyrgur fyrir að flytja bakkana, sem lokið er að spila á
hans borði, yfir á rétt borð fyrir næstu setu, nema keppnisstjóri mæli öðruvísi fyrir.
B. Lok setu.
1. Almenna reglan er að seta endar þegar keppnisstjóri gefur merki um að byrja næstu setu.
Ef spilamennsku er ekki lokið á einhverju borði þá heldur setan áfram á því borði þar til
spilarar hafa fært sig.
2. Þegar keppnisstjóri nýtir sér heimild sína til að fresta spili, þá er spilinu í þessari umferð
ekki lokið hjá viðkomandi spilurum fyrr en spilið hefur verið spilað og skorin samþykkt
og skráð eða keppnisstjóri ákveðið að sleppa að spila spilið.
C. Lok síðustu setu og lok lotu.
Síðasta seta í lotu og lotan sjálf endar á hverju borði fyrir sig, þegar lokið hefur verið að spila
öll þau spil sem þar skal spila, og þegar öll skor hafa verið skráð án athugasemda.

9.

Meðferð frávika

A. Athygli vakin á fráviki.
1. Nema annað sé tekið fram í lögum, þá er öllum spilurum heimilt að vekja athygli á
fráviki innan sagntímabils, hvort sem komið er að þeim að segja eða ekki.
2. Því aðeins að annað sé tekið fram í lögum, þá má sagnhafi eða annar hvor varnarspilari
vekja athygli á fráviki meðan á spilamennsku stendur. Sjá §65B3 um slagaspil sem snýr
rangt.
3. Ef frávik á sér stað meðan á spilamennsku stendur, þá má blindur ekki vekja athygli á
því, fyrr en eftir að spilamennsku lýkur. Hins vegar mega allir spilarar (að blindum
meðtöldum) gera tilraun til að koma í veg fyrir frávik annara spilara. (sjá þó §42 og §43
um blindan).
4. Engin skylda hvílir á spilara að vekja athygli á leikbroti eigin hliðar (sjá þó §20F5 um
leiðréttingu á, að því er virðist, rangri útskýringu makkers).
B. Eftir að athygli hefur verið vakin á fráviki.
1.
a) Gera ætti boð eftir keppnisstjóra jafnskjótt og athygli er vakin á fráviki.
b) Allir spilarar (einnig blindur) mega gera boð eftir keppnisstjóra eftir að athygli hefur
verið vakin á fráviki.
c) Spilari missir engan rétt, sem hann annars kynni að eiga, við að gera boð eftir
keppnisstjóra.
d) Þótt spilari veki athygli á fráviki, sem hans hlið fremur, hefur það engin áhrif á
réttindi andstæðinganna.

2. Enginn spilari á að aðhafast neitt fyrr en keppnisstjórinn hefur útskýrt öll atriði sem varða
leiðréttingu á brotinu.
C. Ótímabær lagfæring á fráviki.
Hvers konar ótímabær leiðrétting spilara á eigin fráviki getur kostað hann enn frekari
leiðréttingu (sjá útspilstakmarkanir í §26).

10. Leiðrétting ákveðin
A. Réttur til að ákvarða leiðréttingu.
Aðeins keppnisstjóri getur ákveðið leiðréttingu þegar slíkt á við. Spilarar hafa ekki rétt til að
hafa frumkvæði um leiðréttingu (eða falla frá kröfu sbr. §81C5).
B. Ógilding á framkvæmd eða afsali leiðréttingar.
Keppnisstjóri má staðfesta eða fella úr gildi hvers kyns leiðréttingar eða afsal leiðréttinga sem
spilarar hafa samið um sín á milli án fyrirmæla hans.
C. Valkostir eftir frávik.
1. Þegar lögin gefa valmöguleika eftir frávik, á keppnisstjóri að útskýra alla valmöguleika.
2. Ef spilari hefur valmöguleika eftir frávik, verður hann að velja án þess að ráðfæra sig við
makker sinn.
3. Þegar lögin færa saklausu hliðinni valkosti eftir frávik andstæðings, þá er við hæfi að
velja hagstæðasta kost.
4. Háð §16D2, eftir leiðréttingu á broti, þá er við hæfi að hinir brotlegu segi og spili sér eins
hagstætt og mögulegt er, jafnvel þótt þeir virðist hagnast á eigin broti með því (sjá þó §27
og 50).

11. Missir réttar til leiðréttingar
A. Aðgerðir saklausu hliðarinnar.
Réttur til leiðréttingar á fráviki getur tapast ef annar hvor spilari saklausu hliðarinnar grípur
til einhverra aðgerða áður en kallað er á keppnisstjóra. Keppnisstjóri úrskurðar á þann veg ef
saklausa hliðin getur hafa hagnast á frekari gerðum andstæðings sem þekkti ekki viðeigandi
viðurlög.
B. Refsing eftir að réttur til leiðréttingar tapast.
Þótt réttur til leiðréttingar hafi glatast, samkvæmt þessari lagagrein, má keppnisstjóri beita
sérstökum viðurlögum vegna framgangsmáta (sjá §90).

12. Heimildir keppnisstjóra til að leiðrétta skor
A. Heimild til að leiðrétta skor.
Eftir beiðni spilara, þó innan þess tímaramma sem tilgreindur er í §92B, eða að eigin
frumkvæði getur keppnisstjóri leiðrétt skor þar sem lögin heimila það. (sjá samt §86 um
sveitakeppni). Þetta gildir um:
1. Keppnisstjóri má leiðrétta skor þegar hann metur það svo að lögin veiti saklausu hliðinni
ekki bætur fyrir þá tegund brots, sem andstæðingur hefur framið.
2. Keppnisstjóri má úthluta leiðréttri skor ef ekki er unnt að ná fram leiðréttingu, sem
tryggir eðlilegt framhald spilamennsku (sjá §12C2 hér að neðan).
3. Keppnisstjóri má leiðrétta skor ef röngum viðurlögum hefur verið beitt.
B. Markmið leiðréttinga á skor.
1. Markmið þess að lagfæra skor er að koma í veg fyrir að saklausa hliðin skaðist og að
brotlega hliðin hagnist vegna brotsins. Skaði er orðinn, ef saklausa hliðin fær

óhagstæðara skor en búast mætti við, ef brotið hefði ekki verið framið (sjá einnig §12C1b
hér að neðan).
2. Keppnisstjóri má ekki leiðrétta skor á þeirri forsendu að leiðréttingin sem lögin kveða á
um sé annarri hvorri hliðinni of þung eða of hagstæð.
C. Að úthluta leiðréttri skor.
1.
a) Þegar lögin veita keppnisstjóra heimild til að og úthluta tilbúinni leiðréttri skor,
vegna fyrirliggjandi fráviks, þá gerir hann það. Sú skor kemur í stað þeirrar sem
fékkst frá spilamennsku.
b) Ef saklausa hliðin, í framhaldi af frávikinu, stuðlar að eigin skaða með alvarlegri
villu (óháð brotinu) eða með áhættumikilli spilamennsku, þá getur hún ekki búist
við bótum fyrir sjálfgerða skaðann. Brotlega hliðin ætti eingöngu að fá þá skor sem
hún hefði fengið úthlutað sem afleiðingu af broti sínu.
c) Til að gæta jafnræðis má úthluta útreiknaðri tilbúinni skor sem byggir á mismunandi
líkum á mögulegum niðurstöðum. Laga- og keppnisreglnanefnd getur útilokað
slíkar niðurstöður.
d) Ef möguleikarnir eru fjölmargir og ekki augljósir, þá má keppnisstjóri úthluta
tilbúinni leiðréttri skor.
e) Laga- og keppnisreglnanefnd hefur heimild til að breyta öllum, eða hluta af
eftirfarandi viðrulögum gengn réttum framgangsmáta í stað §12C1c:
i. Í stað skor spilsins má veita saklausu hliðinni skor sem miðast við
hagstæðustu úrslit spilsins, sem líklegt er að hefði náðst ef frávikið
hefði ekki átt sér stað.
ii. Brotlega hliðin fær skor sem miðast við óhagstæðustu úrslit spilsins sem
hefðu að öllum líkindum getað orðið ef frávikið hefði ekki átt sér stað.
f) Skorin, sem hvor hliðin fær, þarf ekki að standast á.
2.
a) Ef ekki er hægt að fá niðurstöðu í spili vegna fráviks (og sjá §12C1(d)) úthlutar
keppnisstjóri keppendum tilbúinni leiðréttri skor sem fer eftir því hver átti sök á
frávikinu: meðalmínus (hæst 40% af mögulegum keppnisstigum (match points) í
tvímenningi) gagnvart keppanda sem á beina sök; meðalskor (50% í tvímenningi) til
þess sem á sök að hluta, og meðalplús (a.m.k. 60% í tvímenningi) til keppanda sem
á enga sök.
b) Þegar keppnisstjóri úthlutar tilbúinni leiðréttri skor í IMPum þá er venja að hafa það
plús eða mínus 3 impa, þetta gæti breyst í samræmi við §86A.
c) Ef saklausa hliðin fær meira en 60% skor úr allri lotunni eða keppendur úr brotlegu
hliðinni fá minna en 40% úr lotunni þá er leiðrétta skorin hér að ofan aðlöguð því.
Sambærileg leiðrétting skal gerð ef skorin er í IMPum.
3. Keppnisstjóri framfylgir þessum sömu reglum um leiðréttingar og úthlutun leiðréttrar
skorar í einmenningsmótum, jafnt gagnvart báðum keppendum í brotlegu hliðinni, þótt
aðeins annar þeirra sé sekur um frávikið. Ef hinn brotlegi skemmir framgang spilsins, þá
ætti keppnisstjóri ekki að beita sérstökum viðurlögum á makker þess brotlega ef
keppnisstjóri metur að hann eigi enga sök.
4. Ef keppnisstjóri úthlutar leiðréttri skor, sem ekki standast á í útsláttarkeppni, þá er skor
hvors keppanda í spilinu reiknuð sér og hverjum úthlutað meðaltal þeirra.

13. Rangur fjöldi spila
A. Keppnisstjóri álítur að spilamennska geti haldið áfram með eðlilegu móti.
Nú kemst keppnisstjóri að því, að ein hönd eða fleiri hafa rangan fjölda spila (sjá samt §14)
og spilari með rangan spilafjölda hefur sagt á spil sín. Ef keppnisstjóri metur það svo að hægt
sé að leiðrétta spilin og spila spilið án þess að breyta sögnum þá er það gert. Að lokinni
spilamennsku má keppnisstjóri úthluta leiðréttri skor.
B. Leiðrétt skor og möguleg viðurlög.
Að öðrum kosti, á keppnisstjóri að úthluta leiðréttri skor ef sögn er komin og jafnvel láta hinn
brotlega sæta viðurlögum.
C. Að spili loknu.
Ef komist er að því að spilamennsku lokinni að spilari hafi haft fleiri en 13 spil og annar
spilari með færri (sjá samt §13F) þá ógildist útkoman úr spilinu og tilbúin leiðrétt skor verður
færð til bókar (sjá samt §86D sem gæti átt við hér). Brotlegur spilari getur búist við
sérstökum viðurlögum vegna brots á réttum framgangsmáta.
D. Sagnir ekki hafnar.
Ef í ljós kemur að spilari hefur ekki réttan fjölda spila og engar sagnir eru hafnar:
1. Keppnisstjóri leiðréttir spilagjöfina og ef enginn keppenda hefur séð spil frá öðrum mun
keppnisstjóri gera spilurum að spila spilið með eðlilegum hætti.
2. Ef keppnisstjóri álítur að rangur spilafjöldi sé í einum eða fleiri vösum spilabakkans og
að spilari hafi séð eitt eða fleiri spil annarra spilara þá metur keppnisstjóri:
a) að óheimilu upplýsingarnar séu ólíklegar til að hafa áhrif á eðlilegar sagnir og
spilamennsku og leyfir að spilið sé spilað og skráð. Ef hann eftir það telur að
upplýsingarnar hafi haft áhrif á niðurstöðu spilsins þá getur hann leiðrétt skor og
brotlegur getur sætt viðurlögum.
b) að óheimilu upplýsingarnar séu það mikilvægar að það trufli eðlilegar sagnir eða
spilamennsku. Keppnisstjóri úthlutar tilbúnu leiðréttu skori og brotlegur getur sætt
viðurlögum.
E. Staðsetning eða færsla spils.
Þegar keppnisstjóri lætur spilamennsku halda áfram samkvæmt þessari lagagrein þá eru
upplýsingar um tilvist eða staðsetning spils óheimilar makker þess sem var með rangan
spilafjölda á hendi.
F. Aukaspil.
Sérhvert aukaspil sem ekki tilheyrir spilagjöf er fjarlægt ef það finnst. Sagnir og
spilamennska halda ótruflað áfram. Ef í ljós kemur að spilið er komið í lokaðan slag þá má
úthluta leiðréttri skor.

14. Spil vantar
A. Ófullkomin hönd uppgötvuð áður en frumútspili er snúið við.
Þegar í ljós kemur áður en frumútspili er snúið við að ein hönd eða fleiri hafa færri en 13 spil
á hendi og engin hönd hefur fleiri en 13, þá leitar keppnisstjóri að tapaða spilinu og:
1. Ef spilið finnst er það sett á sinn stað.
2. Ef spilið finnst ekki, endurgerir keppnisstjóri spilið með öðrum spilapakka.
3. Sagnir og spilamennska halda áfram án þess að breyta neinum sögnum, lagfærða höndin
er metin eins og hún hafi verið heil allan tímann.
B. Ófullkomin hönd uppgötvuð eftir að frumútspili er snúið við.
Þegar í ljós kemur að ein hönd eða fleiri hafa færri spil á hendi en 13 og engin hönd hefur
fleiri en 13, einhvern tíma eftir að frumútspili er snúið við (innan leiðréttingarfrests §79C)
þá leitar keppnisstjóri að tapaða spilinu og:
1. Ef tapaða spilið finnst innan um slagina þá gildir §67.
2. Ef tapaða spilið finnst annars staðar þá er það sett á sinn stað. Leiðrétting og/- eða
viðurlög kunna að eiga við (sjá lið 4 hér að neðan).
3. Ef spilið finnst ekki, er spilið endurgert með öðrum spilapakka. Leiðrétting og/- eða
viðurlög kunna að eiga við (sjá lið 4 hér að neðan).
4. Litið er svo á að spilið, sem bætt er við samkvæmt lið B í þessari lagagrein, hafi allan
tímann verið á hendinni sem var áfátt. Það getur orðið refsispil (§50), og það að hafa ekki
spilað því getur leitt til litarsvika.
C. Upplýsingar um spil sem vantaði.
Upplýsingar um endurheimt spil eru óheimilar makker þess sem fær spilið.

15. Rangur spilabakki spilaður
A. Keppendur hafa ekki spilað spilið áður.
Ef keppendur nota spilabakka sem þeim er ekki ætlaður í viðkomandi setu (sjá samt §15C).
1. Venjulega lætur keppnisstjóri skorina standa ef enginn þeirra hefur áður spilað spilið.
2. Keppnisstjóri getur ákveðið að pörin mætist síðar og spili þá rétta spilið.
B. Einn eða fleiri keppendur hafa spilað spilið áður.
Ef einhver spilari spilar spil sem hann hefur áður spilað, hvort sem það er með réttum
andstæðingum eða ekki, þá ógildist seinni skor bæði fyrir hans hlið og andstæðingana.
Keppnisstjóri skal úthluta tilbúinni leiðréttri skor fyrir þá keppendur sem ekki fengu tækifæri
til að fá gilda skor.
C. Uppgötvast innan sagntímabils.
Ef keppnisstjóri uppgötvar, innan sagntímabils, að spilari er að spila spil sem honum er ekki
ætlað í viðkomandi setu, þá stöðvar hann sagnir og tryggir að réttir keppendur sitji að spilinu,
keppendur eru upplýstir um rétt sinn bæði nú og í framhaldssetum. Sagnir hefjast aftur.
Keppendur verða að endurtaka fyrri sagnir sínar. Ef sagnir víkja á einhvern hátt frá fyrri
sagnseríu skal keppnisstjóri ógilda spilið. Annars ganga sagnir og spilamennska eðlilega fyrir
sig. Keppnisstjóri getur beitt sérstökum viðurlögum (og úthlutað leiðréttri skor) ef hann telur
að viljandi hafi verið gerð tilraun til að ógilda spilið.

16. Heimilar og óheimilar upplýsingar
A. Notkun spilara á upplýsingum.
1. Spilari má nýta upplýsingar frá sögnum eða spilamennsku ef:
a) þær eiga uppruna sinn í löglegum sögnum og spilamennsku í viðkomandi spili
(meðtaldar ólöglegar sagnir og spilamennska sem eru samþykkt) og eru óháðar
óheimilum upplýsingum annars staðar frá, eða
b) það eru heimilar upplýsingar eftir sögn eða spilamennsku sem hefur verið ógilt (sjá
§16D), eða
c) það varðar upplýsingar sem gagngert eru heimilar samkvæmt þessum lögum eða
reglugerðum, eða þegar ekki er annað tekið fram, leiðir af gangi spilsins í samræmi
við lög og reglugerðir (sjá §16B1), eða
d) það varðar upplýsingar sem spilari bjó að áður en hann tók upp hönd sína (§7B) og
að lögin banni honum ekki að nýta sér þær upplýsingar.
2. Keppendur mega einnig hafa til hliðsjónar mat sitt á eigin skor, mati á einkennandi fasi
andstæðings, og meta hvað mótsreglugerð gerir kröfu um.
3. Enginn spilari má byggja sögn sína eða spilamennsku á öðrum upplýsingum (þeim sem
skilgreindar eru utanaðkomandi upplýsingar).
4. Valdi brot á þessum lögum skaða skal keppnisstjóri úthluta leiðréttri skor samkvæmt
§12C.
B. Utanaðkomandi upplýsingar frá makker.
1.
a) Eftir að spilari fær utanaðkomandi upplýsingar frá makker sínum sem gefur til
kynna sögn eða spilamennsku, þá má spilarinn ekki, meðal rökrænna valkosta, að
velja einn sem hægt er að tengja við þessar utanaðkomandi upplýsingar. Þessar
upplýsingar geta fengist út frá t.d. athugasemd, spurningu, svari við spurningu,
óvæntri* viðvörun eða vöntun á viðvörun, eða á sér stað óumdeilt hik, óeðlilegur
hraði, sérstök áhersla, tónn, atferli, bendingar, svipbrigði, hreyfingar eða framkoma.
b) Annar rökrænn valkostur telst það, sem verulegur hluti sambærilegra spilara (að
styrkleika) og sem nota svipaðar sagn- og spilavenjur í pari, mundi hugsa alvarlega
um að velja og talið að sumir myndu í raun velja.
2. Þegar spilari telur að andstæðingur hafi komið slíkum upplýsingum á framfæri og að
skaði geti hlotist af, þá má hann tilkynna, nema bannað sé samkvæmt Laga- og
keppnisreglnanefnd (sem getur tilgreint að strax verði að gera boð eftir keppnisstjóra) að
hann áskilji sér rétt til að kalla á keppnisstjóra seinna (andstæðingar ættu að boða
keppnisstjóra strax ef þeir eru ósammála því að óheimilar upplýsingar hafi komið fram).
3. Þegar spilari er með rökstuddan grun um að ætla að andstæðingur, sem hafði annan
rökrænan valkost, hafi valið leið sem slíkar upplýsingar bentu á, þá ætti spilarinn að gera
boð fyrir keppnisstjóra að spilinu loknu**. Keppnisstjóri skal úthluta leiðréttri skor
(§12C) ef hann telur að hinn brotlegi hafi hagnast á brotinu.
C. Utanaðkomandi upplýsingar annars staðar frá.
1. Ef spilari fær af tilviljun óheimilar upplýsingar um spil sem hann er að spila eða á eftir að
spila, t.d. með því að líta á ranga hendi, með því að heyra sagnir, árangur eða
athugasemdir, með því að sjá spil á öðru borði, eða með því að sjá spil annars spilara við
sama borð eða á öðru borði áður en sagnir hefjast, ætti sá hinn sami spilari að tilkynna
keppnisstjóra strax um þessa vitneskju.

2. Ef keppnisstjóri telur að upplýsingarnar kunni að hafa áhrif á eðlilega spilamennsku þá
getur hann áður en sagnir hefjast:
a) breytt staðsetningu keppenda við borðið, þannig spilari með upplýsingar um eina
hönd muni spila með hana, nema að keppnisfyrirkomuleg geri það ókleift, eða
b) látið endurgefa spilið fyrir þessa keppendur, nema keppnisfyrirkomulag geri það
ókleift, eða
c) leyft að spilið sé spilað, reiðubúinn að úthluta leiðréttri skor ef hann telur að hinar
óheimilu upplýsingar hafi haft áhrif á niðurstöðu spilsins, eða
d) úthlutað tilbúinni leiðréttri skor.
3. Ef slíkar óheimilar upplýsingar fást eftir að sagnir hefjast og áður en spili er lokið
úrskurðar keppnisstjóri samkvæmt §16C2c.
D. Upplýsingar vegna sagna eða spilamennsku sem hefur verið ógilt.
Þegar sögn eða spil hefur verið tekin aftur eða ógilt í samræmi við ákvæði þessara laga, þá
gildir,
1. að fyrir saklausu hliðina eru allar upplýsingar heimilar, hvort þær eru vegna eigin aðgerða
eða andstæðinga.
2. að fyrir brotlegu hliðina eru upplýsingar vegna aðgerða sem felldar hafa verið úr gildi
(bæði þeirra og andstæðinga) þeim óheimilar. Spilari úr brotlegu hliðinni má ekki velja
aðgerð sem sýna má að óheimilar upplýsingar styðji eða stingi upp á, ef aðrir rökrænir
valkostir koma til greina.

* Þ.e. óvænt með tilliti til atviks við borðið
** það er ekki brot að kalla á keppnisstjóra strax eða seinna

17. Sagntímabil
A. Sagntímabil hefst.
Sagntímabil hefst hjá pari þegar annar hvor keppenda í parinu tekur spil sín úr
spilabakkanum.
B. Fyrsta sögnin.
Sá spilari sem tilgreindur er á spilabakka sem gjafari segir fyrstu sögn.
C. Næstu sagnir.
Sá spilari sem er á vinstri hönd þess sem tilgreindur er gjafari segir næstu sögn og síðan hver
á eftir öðrum réttsælis.
D. Spil úr röngum spilabakka.
1. Sögn er gerð ógild ef hún er gerð af spilara, sem hefur tekið spil úr röngum spilabakka.
2. Eftir að hafa litið á rétta hendi, segir hinn brotlegi aftur og sagnir halda áfram eins og
ekkert hafi í skorist. Ef VHA þess brotlega var búinn að segja á eftir sögninni sem gerð
var ógild, skal keppnisstjóri úthluta tilbúinni leiðréttri skor, ef sögnin, sem kemur í stað
þeirrar fyrri, sem hinn brotlegi segir, er önnur en sögnin sem gerð var ógild (VHA þess
brotlega verður að endurtaka fyrri sögn) eða ef makker þess brotlega hefur í framhaldi
sagna einnig sagt á eftir sögninni sem gerð var ógild.
3. Ef hinn brotlegi endurtekur fyrri sögn á spilin úr nýja spilabakkanum, þá getur
keppnisstjóri leyft eðlilega spilamennsku á þeim spilabakka, en keppnisstjóri skal úthluta
tilbúinni leiðréttri skor ef sögn hins brotlega er önnur* en sögnin sem ógilt var.
4. Brotlegur spilari getur auk þess búist við sérstökum viðurlögum vegna brots á framgangi
spils (§90) vegna leiðréttinga í liðum 2 og 3 hér að ofan.

E. Sagntímabili lýkur.
1. Sögnum og sagntímabili lýkur eins og lýst er í lagagrein 22.
2. Þegar þrjú pöss koma á eftir sögn, þá er sögnum ekki lokið ef eitt af þeim pössum var
utan réttrar raðar, sem kemur í veg fyrir að hægri handar andstæðingur (HHA) geti sagt.
Þegar þetta gerist, fer sögnin aftur til þess sem missti úr. Öll pöss eftir þá sögn eru ógild
og sagnir ganga áfram eins og ekkert hafi í skorist. Um ógildar sagnir gildir §16D, sá sem
passar utan réttrar raðar er brotlegur.

* Sem dæmi, ísett sögn er önnur, ef merking hennar er mjög ólík eða ef hún er blekkisögn.

18. Boð
A. Skilgreining.
Í boði felst sagnstig og sagngildi. Sagnstig frá einum til sjö. Sagnstig segir einnig til um
slagafjölda umfram sex. (Pass, dobl og redobl eru ekki boð heldur sagnir).
B. Að yfirtaka boð.
Boð yfirtekur fyrra boð ef það tilgreinir annaðhvort sama sagnstig en hærra sagngildi, eða
hærra sagnstig í hvaða sagngildi sem er.
C. Nægilegt boð.
Boð sem yfirtekur síðasta boð er nægilegt boð.
D. Boð ekki nægilegt.
Boð sem ekki yfirtekur það boð sem síðast var gefið, er ekki nægilegt boð.
E. Röð sagngilda.
Röð sagngilda talin niður er: grand, spaði, hjarta, tígull, lauf.
F. Aðrar aðferðir.
Laga- og keppnisreglnanefnd getur ákveðið aðrar aðferðir við að segja sagnir.

19. Dobl og redobl
A. Dobl.
1. Spilari má aðeins dobla síðasta boð á undan. Það boð verður að hafa komið frá
andstæðingi og aðrar sagnir en pass ekki fylgt á eftir því.
2. Þegar spilari doblar boð ætti hann ekki að tilgreina sagnstig eða sagngildi þess. Eina rétta
aðferðin er að segja aðeins »dobl«.
3. Ef spilari sem doblar tilgreinir ranglega boð, sagnstig eða sagngildi, er hann talinn hafa
doblað boðið sem var gefið. (§16 um óheimilar upplýsingar getur átt við).
B. Redobl.
1. Spilari getur aðeins redoblað síðasta dobl. Það verður að hafa komið frá andstæðingi og
aðrar sagnir en pass ekki fylgt á eftir.
2. Þegar spilari redoblar ætti hann ekki að tilgreina sagnstig eða sagngildi þess. Eina rétta
aðferðin er að segja aðeins »redobl«.
3. Ef spilari sem redoblar tilgreinir ranglega doblaða boðið, sagnstigið eða sagngildi, er
hann talinn hafa redoblað boðið sem var gefið. (§16 um óheimilar upplýsingar getur átt
við).
C. Dobl eða redobl yfirtekið.
Frekari lögleg boð geta yfirtekið öll dobl eða redobl.
D. Skor í dobluðum eða redobluðum samningi.

Ef doblað eða redoblað boð er ekki yfirtekið af frekari löglegum boðum, eykst skor eins og
kveðið er á um í §77.

20. Upprifjun og útskýringar á sögnum
A. Sögn ekki nægilega skýr (heyrist ekki, sést ekki greinilega).
Spilari getur strax óskað skýringa ef honum ekki ljóst hvaða sögn hefur verið sögð.
B. Upprifjun á sögnum innan sagntímabils.
Innan sagntímabils má spilari óska eftir að allar fyrri sagnir séu rifjaðar* upp þegar kemur að
honum að segja, nema honum sé skylt að passa samkvæmt lögunum. Viðvaranir ættu að
fylgja með í upprifjuninni. Spilari á ekki að biðja um að hluti sagna sé rifjaður upp og má
ekki stöðva upprifjunina áður en að henni er að fullu lokið.
C. Upprifjun eftir að sögnum er lokið.
1. Eftir lokapass getur hvor varnarspilari sem er spurt hvort hann eigi frumútspil (sjá §47E
og 41).
2. Sagnhafi** eða annar hvor varnarspilari getur óskað eftir upprifjun sagna*, þegar kemur
að honum að spila í fyrsta slag (sjá §41B og 41C). Eins og í B þá á spilari ekki að spyrja
aðeins um hluta sagna né heldur að stöðva upprifjun áður en henni er að fullu lokið.
D. Hver má rifja upp sagnir.
Einungis andstæðingur má svara ósk um upprifjun sagna*.
E. Leiðrétting á villum í upprifjun.
Allir spilararnir, þar á meðal blindur eða spilari sem varð að passa samkvæmt lögum, eru
ábyrgir fyrir að villur í upprifjun sagna* séu leiðréttar umsvifalaust (sjá §12C1 þegar óleiðrétt
upprifjun veldur skaða).
F. Útskýring á sögnum.
1. Meðan á sögnum stendur og fyrir lokapass má hvaða spilari sem er, þó aðeins er að
honum kemur, krefjast útskýringa á fyrri sögnum andstæðinga. Hann á rétt á að fá
skýringar á gerðum sögnum, um aðrar mögulegar sagnir sem ekki voru sagðar,
hugsanlegar upplýsingar sem stafa af vali sagna, það sem varðar sameiginlegan skilning
pars. Makker þess sem sem sögnina sagði ætti að útskýra sögnina, nema keppnisstjóri
ákveði annað. Makker fyrirspyrjanda á ekki að bæta við spurningum fyrr en að honum
kemur. Þetta getur varðað §16 (óheimilar upplýsingar). Laga- og keppnisreglnanefnd
getur sett reglur um skriflegar útskýringar.
2. Eftir lokapass og á meðan á spilamennsku stendur má hvor varnarspilari sem er, þegar að
honum kemur, óskað skýringa á sögnum andstæðinga. Þegar að sagnhafa kemur að setja
spil úr blindum eða frá eigin hendi getur hann óskað skýringa á sögnum varnarspilara eða
varnarspilavenjum (skilningi). Útskýringar á aðgerð eins spilara, ættu að koma frá
makker hans (svipaðar útskýringaaðferðir eins og í §20F1).
3. Í liðum 1 og 2 hér að ofan getur spilari spurt um einstaka sögn, en þá getur §16B1 orðið
virk.
4. Ef spilari uppgötvar síðar að hans eigin útskýring var röng eða ófullkomin þá verður hann
að kalla strax á keppnisstjóra. Keppnisstjóri beitir ákvæðum samkvæmt. §21B eða
§40B4.
5.
a) Makker þess sem gefur rangar útskýringar á ekki að leiðrétta villu á meðan á
sögnum stendur, né á hann á nokkurn hátt að gefa í skyn að villa hafi verið gerð.
»Röng útskýring« á líka við þegar viðvörun vantar (alert) og ef varað er við sögn
þegar það á ekki við.

b) Spilarinn verður að kalla keppnisstjóra til og upplýsa andstæðinga, um skoðun sína
á að útskýring makkers hafi verið röng (sjá §75) en þó ekki fyrr en hann getur það
með lögmætum hætti, en það er
i.
í lok spils fyrir varnarspilara
ii.
eftir lokapass fyrir blindan eða sagnhafa
6. Ef keppnisstjóri telur að spilari byggi úrspil á röngum upplýsingum andstæðinga þá vísast
í §21 eða §47E eftir því sem við á.
G. Rangur framgangsmáti.
1. Ekki er við hæfi að fyrirspurn sé eingöngu ætlað að gagnast makker.
2. Spilari á ekki að hafa kerfiskort sitt eða glósur sér til halds og trausts á meðan á sögnum
eða spilamennsku stendur nema Laga- og keppnisreglnanefnd heimili annað, sjá samt
§40B2b.

*Þegar sagnir eru ekki munnlegar þá verða svarendur að tryggja að fyrirspyrjanda (andstæðingi) sé
að fullu ljóst hvaða sagnir hafa verið sagðar.
**Sagnhafi byrjar á að setja spil úr blindum, nema hann hafi samþykkt frumútspil úr rangri hendi.

21. Sögn byggð á röngum upplýsingum
A. Sögn byggð á misskilningi þess sem segir.
Spilari getur ekki tekið aftur sögn sem hann hefur sagt og byggð er á hans eigin misskilningi.
Engin leiðrétting er möguleg fyrir hann.
B. Sögn byggð á röngum upplýsingum andstæðinga.
1.
a) Þar til sagntímabili lýkur (sjá §17A), má spilari breyta refsilaust um sögn ef líklegt
er að sú sögn hafi byggst á röngum upplýsingum andstæðinga, svo framarlega sem
makker hans hafi ekki sagt í millitíðinni. Ef ekki er varað við kerfisbundinni sögn,
eða sérstökum skilningi spilafélaga, þegar slíkrar viðvörunar er krafist samkvæmt
reglum Laga- og keppnisreglnanefndar, er það skýrt sem rangar upplýsingar.
b) Keppnisstjóri á frekar að gera ráð fyrir mistökum í útskýringum frekar en mistökum
í sögn ef ekki er hægt að sýna fram á hið gagnstæða.
2. Þegar spilari ákveður að breyta um sögn í kjölfar rangra útskýringa (eins og í 1 hér að
ofan), þá getur VHA einnig breytt sínum sögnum þegar að honum kemur, án annarra
leiðréttinga nema keppnisstjóri meti það svo í lok spils að sögnin sem hann dró til baka
kunni að valda saklausu hliðinni skaða vegna þeirra upplýsinga sem í henni fólust,
viðurlög verða þá samkvæmt §16D.
3. Ef of seint er að breyta um sögn og keppnisstjóri telur að seka hliðin hafi hagnast á
frávikinu má hann úthluta leiðréttri skor.

22. Framgangsmáti eftir að sögnum lýkur
A. Lok sagna.
Sögnum lýkur þegar:
1. Allir fjórir spilarar passa (sjá samt §25). Hendur eru aftur settar í spilabakkann án
spilamennsku. Ekki er gefið aftur.
2. Einn eða fleiri spilarar hafa boðið en síðan koma þrjú pöss í réttri röð. Síðasta boð verður
samningurinn (samt sjá §19D).
B. Lok sagntímabils.

1. Sagntímabili lýkur í framhaldi af lok sagna (sjá §22A2), og annar hvor varnaraðili sýnir
framhlið frumútspils (sjá §54 ef útspilið er úr rangri hendi). Tíminn frá því að sögnum
lýkur og þar til sagntímabil endar er nefndur tími útskýringa.
2. Ef enginn spilari hefur boðið (sjá §22A1) þá lýkur sagntímabili þegar allir hafa sett spilin
í spilabakkann.

23. Meðvitaður um hugsanlegan skaða
Ætíð, þegar keppnisstjóri telur, að spilari sé meðvitaður um hugsanlegan skaða saklausu hliðarinnar
þegar frávik hans á sér stað, þá á hann að láta sagnir og spilamennsku halda áfram (ef spili er ekki
lokið). Að loknu spili úthlutar keppnisstjóri leiðréttri skor ef hann álítur að brotlega hliðin hafi
hagnast vegna fráviksins (Eins og eftir þvingað pass makkers).

24. Spil sýnt eða spilað út áður en spilamennska hefst
Telji keppnisstjóri innan sagntímabils, að vegna aðgerða spilara, hafi makker spilarans getað séð
eitt eða fleiri spil á hendi hans, á keppnisstjóri að krefjast þess að hvert og eitt þeirra spila verði upp
í loft á borðinu þar til sagntímabili lýkur. Upplýsingar vegna þessa verða heimilar saklausu hliðinni
en brotlegu hliðinni óheimilar. Ef hinn brotlegi verður sagnhafi eða blindur þá eru spilin aftur tekin
upp á hendina. Ef hinn brotlegi lendir í vörn, verður sérhvert slíkt spil refsispil (sjá §50) og þá:
A. Ef um er að ræða eitt spil með spilagildi undir háspili, og því var ekki spilað of fljótt út er
ekki um frekari viðurlög að ræða.
B. Ef um er að ræða eitt háspil, eða hvaða spil sem er ef því var spilað út of fljótt, verður makker
brotlega spilarans að passa þegar næst kemur að honum að segja (sjá samt §23 þegar pass
skaðar saklausu hliðina).
C. Ef tvö eða fleiri spil eru sýnd á þennan hátt verður makker brotlega spilarans að passa næst
þegar að honum kemur (sjá samt §23 þegar pass skaðar saklausu hliðina).

25. Löglegar og ólöglegar breytingar á sögnum
A. Óviljandi sögn.
1. Spilari má breyta um sögn, en aðeins ef hann gerir það eða reynir að gera það án þess að
taka sér tíma til umhugsunar og jafnframt að makker hans sé ekki búinn að segja. Seinni
sögnin (meinta sögnin) gildir sem og viðeigandi lagagrein.
2. Enga leiðréttingu má gera á sögn ef makker hans er búinn að segja á eftir.
3. Ef sögnum lýkur áður en kemur að félaga spilarans, má aðeins leiðrétta þar til
sagntímabili lýkur (sjá §22B).
4. Ef sögn er leiðrétt þá má VHA taka aftur sérhverja þá sögn sem hann hefur sagt yfir fyrri
sögn. Upplýsingar frá þeirri sögn eru aðeins heimilar hans hlið. Ekki verða frekari
leiðréttingar.
Viðauki. Spilara skal leyft að skipta út óviljandi sögn, ef skilyrðum sem lýst er í þessarri
lagagrein er fullnægt. Ekki skiptir máli hvernig spilarinn uppgötvaði mistök sín.
B. Viljandi sagt.
1. Sögn sem ekki er leyft að breyta samkvæmt §25A, má breyta ef VHA samþykkir
breytingu (ef VHA segir viljandi sögn yfir nýrri sögn þess brotlega), þannig er fyrri sögn
dregin til baka og seinni sögnin kemur í staðinn og sagnir halda áfram.
2. Þegar §25B1 gerist ekki, (þ.e. leiðrétting er ekki leyfð), þá gildir upphafleg sögn og
sagnir halda áfram.
3. Ákvæði §16D gilda um sagnir sem eru teknar til baka eða ógiltar eins og í §25B.

26. Sögn tekin aftur, útspilsviðurlög
Þegar spilari tekur sögn sína aftur, og velur ólíka* endanlega sögn í það skiptið og lendir í vörn:
A. Sögn vísar til ákveðins litar.
Ef sögnin sem tekin var til baka vísaði eingöngu til ákveðins litar eða lita (og engra annarra
lita), og
1. Ef sá litur eða litir var sýndur í löglegum sögnum sama spilara eru engin útspilsviðurlög,
sjá samt ákvæði §16D.
2. Ef einhver litur (litir) fólginn í sögninni sem dregin var til baka og kom ekki fram í
löglegum sögnum sama spilara þá gilda viðurlög um makker þess brotlega, fyrst þegar
hann á útspil, og sagnhafi getur annaðhvort,
a) krafist þess að makker þess brotlega að spili út í litnum (ef fleiri en einn litur kemur
til greina þá getur sagnhafi valið litinn), eða
b) bannað makker þess brotlega að spili út í þeim lit. Bannið gildir meðan makker þess
brotlega heldur útspilinu.
B. Aðrar sagnir teknar til baka.
Um aðrar sagnir sem teknar eru til baka, gildir (viðurlög) að sagnhafi má banna makker þess
brotlega útspil í hvaða lit sem er þegar hann á fyrst að spila út. Bannið gildir meðan makker
þess brotlega heldur útspilinu.

* Endurtekin sögn með allt annarri merkingu á að meðhöndla sem ólíka sögn.

27. Boð ekki nægjanlegt
A. Boð tekið gilt sem ekki er nægjanlegt.
1. VHA brotlegs spilara á þess kost að samþykkja hvaða boð sem ekki er nægjanlegt (skoða
það sem löglegt). Það er samþykkt ef sá spilari segir.
2. Ef spilari utan raðar er með boð sem ekki er nægjanlegt , þá gilda ákvæði §31.
B. Boð ekki tekið gilt sem ekki er nægjanlegt.
Sé boð, sem ekki er nægjanlegt og er gefið í réttri röð, ekki samþykkt, verður að leiðrétta það
með löglegu boði (sjá §27B3 hér á eftir). Þá gildir.
1.
a) Ef boðið sem ekki var nægjanlegt er leiðrétt með næsta nægjanlega boði í sama
sagngildi og keppnisstjóri telur óumdeilt að hvorug sögnin hafi verið gervisögn þá
halda sagnir áfram án frekari leiðréttinga. Ákvæði §16D eiga ekki við en sjá samt
§27D hér á eftir.
b) Eigi 27B1a) ekki við, og boðið sem ekki var nægjanlegt er leiðrétt með löglegri
sögn sem að áliti keppnisstjóra hefur nákvæmari merkingu* en boðið sem ekki var
nægjanlegt (merking nýju sagnarinnar alveg innifalin í fyrri sögninni) þá halda
sagnir áfram án frekari leiðréttinga, en sjá samt §27D hér á eftir.
2. Eigi 27B1 hér að ofan ekki við, og ónóga boðið er leiðrétt með nægjanlegu boði eða
passi, þá verður makker þess brotlega að passa hvenær sem að honum kemur í sögnum.
Útspilsviðurlög samkvæmt §26 gæti verið virk, sjá einnig §23.
3. Eigi 27B1b) hér að ofan ekki við, og ef hinn brotlegi reynir að setja dobl eða redobl í stað
ónóga boðsins þá er sú tilraun gerð ógild. Hinn brotlegi verður koma með annað löglegt
boð eins að ofan greinir og makker hans verður að passa hvenær sem að honum kemur.
Útspilsviðurlög samkvæmt §26 gætu verið virk, sjá einnig §23.

4. Ef hinn brotlegi gerir tilraun til að leiðrétta ónógt boðið með öðru ónógu boði, þá dæmir
keppnisstjóri eins og í §27B3 ef VHA samþykkir ekki ónóga boðið eins og leyft er
samkvæmt §27A.
C. Boðið leiðrétt of fljótt.
Ef hinn brotlegi leiðréttir ónóga boðið áður en keppnisstjóri hefur gert grein fyrir hvernig á að
leiðrétta, og §27A á ekki við, þá tekur leiðréttingin gildi og keppnisstjóri meðhöndlar málið
eins og í §27B.
D. Saklausa hliðin skaðast.
Ef keppnisstjóri álítur að loknu spili, í framhaldi af beitingu ákvæða §27B1, að önnur
niðurstaða kynni að hafa orðið án upplýsinga frá hinu ónóga boði og að afleiðingin sé að
saklausa hliðin hafi skaðast (§12B1), þá á hann að úthluta leiðréttri skor. Þá þarf keppnisstjóri
að hafa í huga hver hefði verið líklegasta niðurstaðan, hefði ónóga boðið ekki komið fram.

*Merking sagnar (upplýsingar fólgnar í) er sú þekking um hvað hún sýnir og hvað hún útilokar.

28. Sagnir sem teljast í réttri röð
A. HHA er skylt að segja pass.
Sögn er álitin í réttri röð ef hún er gerð af spilara þegar komið er að HHA að segja og honum
(HHA) er skylt samkvæmt lögum að segja pass.
B. Sögn rétts spilara sem ógildir sögn utan réttrar raðar.
Sögn er talin sögð í réttri röð ef hún er sögð af spilara sem átti að segja áður en refsing er
ákveðin vegna sagnar sem andstæðingur hans sagði utan réttrar raðar. Slík sögn varðar
réttindamissi til að leiðrétta sögnina utan réttrar raðar og sagnir halda áfram eins og
andstæðingurinn hafi ekki sagt í það skiptið. Viðurlög samkvæmt ákvæðum §16D2.

29. Framgangsmáti eftir sögn utan réttrar raðar
A. Réttur til leiðréttingar glatast.
Ef VHA þess, sem segir utan raðar, velur að segja, fellur niður réttur til leiðréttingar.
B. Sögn utan réttrar raðar felld úr gildi.
Sögn utan réttrar raðar er felld úr gildi, ef VHA velur ekki að segja (§29A), og réttur spilari
segir næst. Brotlegi spilarinn má segja hvaða löglega sögn sem er en hlið hans getur verið háð
viðurlögum í samræmi við §30, 31 og 32.
C. Sögn utan raðar er gervisögn.
Ef sögn utan réttrar raðar er gervisögn, þá munu viðurlögin samkvæmt §30 (pass utan raðar),
§31 (boð utan raðar) og §32 (dobl eða redobl utan raðar) frekar vísa til merkingar
sagngildisins heldur en nefnda sagngildisins.

30. Pass utan réttrar raðar
Ef spilari passar utan réttrar raðar og sögnin er felld úr gildi, þar sem VHA samþykkir það ekki
(§29A), þá gildir eftirfarandi: (sjá §30C ef passið er gervisögn)
A. Áður en nokkur spilari hefur boðið.
Ef spilari passar utan réttrar raðar, áður en nokkur hefur boðið, á hinn brotlegi að passa næst
þegar að honum kemur að segja. Komið getur til greina að nota §23 (leiðréttingin skaðar
saklausu hliðina).
B. Eftir að spilari hefur boðið.
1. Ef spilari passar utan réttrar raðar, eftir að einhver hefur boðið, og þar sem komið var að
HHA þess brotlega að segja, þá á hinn brotlegi að passa næst þegar að honum kemur.
2.
a) Ef spilari passar utan réttrar raðar, eftir að einhver hefur boðið, og þar sem komið
var að makker þess brotlega að segja, þá á hinn brotlegi að passa það sem eftir er af
sögnum. Komið getur til greina að nota §23 (leiðréttingin skaðar saklausu hliðina).
b) Makker þess brotlega má koma með hvaða löglegt boð sem er eða passa, en hann
má ekki dobla eða redobla í þessum sagnhring. Komið getur til greina að nota §23
(leiðréttingin skaðar saklausu hliðina).
3. Ef spilari passar utan réttrar raðar, eftir að einhver hefur boðið, og þar sem komið var að
VHA þess brotlega að segja, þá er litið á þetta pass sem breytingu á sögn og þá gildir
§25.
C. Þegar passið er gervisögn.
Þegar pass utan raðar er gervisögn eða passað er á gervisögn, þá kemur til kasta §31 í stað
§30.

31. Boð utan réttrar raðar
Ef spilari kemur með boð utan réttrar raðar, gefur pass sem er gervisögn eða passar gervisögn
makkers (sbr §30C) og sögnin er felld úr gildi þar sem VHA samþykkir hana ekki (§29A) þá gildir
eftirfarandi:
A. Þegar HHA á að segja.
Ef hinn brotlegi hefur gefið boð þegar HHA átti að segja, þá gildir:
1. Ef sá andstæðingur (HHA) passar, skal hinn brotlegi endurtaka sögn sína utan raðar, og ef
þessi sögn er lögleg, þá eru engar leiðréttingar.
2. Ef sá andstæðingur (HHA) kemur með löglega* sögn, doblar eða redoblar, þá getur hinn
brotlegi sagt sérhverja löglega sögn, og ef hún
a) endurtekur merkingu þess sagngildis sem hann gerði utan raðar, þá skal makker þess
brotlega passa, þegar kemur næst að honum. Komið getur til greina að nota §23
(leiðréttingin skaðar saklausu hliðina).
b) endurtekur ekki merkingu þess sagngildis sem hann gerði utan raðar, eða ef sögn
utan raðar var pass sem var gervisögn eða pass á gervisögn makkers, þá geta
útspilsviðurlög í §26 orðið virk, og makker þess brotlega verður alltaf að passa (sjá
samt §23).
B. Makker eða VHA áttu að segja.
Hafi spilari boðið þegar makker hans eða VHA átti að segja, og brotlegi spilarinn hefur ekki
sagt áður**, þá á makker þess brotlega að passa það sem eftir er af sögnum. Komið getur til

greina að nota §23 (leiðréttingin skaðar saklausu hliðina). Útspilsviðurlög (§26) geta komið
til greina.

* Ólögleg sögn HHA er leiðrétt eins og venjulega.
** Sögn eftir að hinn brotlegi hefur gefið boð, og þar sem komið var að VHA að segja,
meðhöndlast eins og breyting á sögn, og vísað er til §25.

32. Dobl eða redobl utan réttrar raðar
Dobl eða redobl utan raðar má samþykkja ef VHA velur svo (sjá §29A), samt má aldrei samþykkja
óleyfilegt dobl eða redobl (ef VHA velur samt að segja sjá §36). Ef ólöglega sögnin er ekki
samþykkt er hún felld úr gildi og útspilsviðurlög í §26B kunna að eiga við. Auk þess gildir:
A. Þegar makker brotlega spilarans á að segja.
Hafi dobl eða redobl verið gefið utan réttrar raðar og makker brotlega spilarans átti að segja
verður makker þess brotlega að segja pass í hvert skipti sem hann á að segja (sjá §23 ef passið
skaðar saklausu hliðina).
B. Þegar HHA átti að segja.
Hafi dobl eða redobl verið sagt þegar HHA brotlega spilarans átti að segja á eftirfarandi við:
1. Ef HHA þess brotlega passar verður hinn brotlegi að endurtaka doblið eða redoblið sem
hann gaf áður utan réttrar raðar og leiðrétting fellur niður nema doblið eða redoblið sé
ólöglegt en þá á §36 við.
2. Ef HHA þess brotlega býður, doblar eða redoblar, má brotlegi spilarinn segja í réttri röð
hvaða löglega sögn sem er og makker brotlega spilarans verður að segja pass í hvert
skipti sem hann á að segja (sjá §23 ef passið skaðar saklausu hliðina).

33. Sagnir sagðar samtímis
Ef tveir spilarar segja samtímis þá er litið svo á að sá sem segir í réttri röð hafi sagt á undan.

34. Rétti haldið til að segja
Ef á eftir sögn fylgja þrjú pöss í röð, eitt eða fleiri þessara passa utan raðar, þá vísast í §17E2.

35. Óleyfilegar sagnir
Eftirfarandi sagnir eru óleyfilegar:
1. Dobl eða redobl sem telst óheimil samkvæmt §19 (sjá §36).
2. Boð, dobl eða redobl frá spilara sem hafði skyldu til að passa (sjá §37).
3. Hærra sagnboð en sjö (sjá §38).
4. Sögn eftir lokapass (sjá §39).

36. Óleyfileg dobl eða redobl
A. VHA þess brotlega segir áður en leiðrétt er.
Ef VHA þess brotlega segir áður en leiðrétt er vegna óleyfilegs dobls eða redobls, þá er
óleyfilega boðið og seinni sagnir felldar úr gildi. Sagnréttur færist til þess spilara sem átti að
segja og haldið er áfram eins og ekkert hafi í skorist. Útspilsviðurlög (§26) eiga ekki við.
B. VHA þess brotlega segir ekki áður en leiðrétt er.
Þegar §36A á ekki við:
1. Hvert það dobl eða redobl, sem ekki er heimilt samkvæmt §19 er fellt úr gildi.
2. Brotlegur spilari verður að segja löglega sögn í staðinn, sagnir halda áfram, og makker
brotlega spilarans verður að passa hvenær sem kemur að honum að segja.
3. §23 (þegar passið skaðar saklausu hliðina) getur átt við. Útspilsviðurlögin (§26) geta átt
við.
4. Ef sögnin var utan raðar þá færist sagnréttur til þess spilara sem átti að segja, hinn
brotlegi má segja hverja þá löglega sögn sem honum hentar þegar að honum kemur, og
makker hans verður að passa hvenær sem að honum kemur að segja. §23 (þegar passið
skaðar saklausu hliðina) getur átt við. Útspilsviðurlögin (§26) geta átt við.

37. Gerðir sem ganga gegn skyldu að passa
A. VHA þess brotlega segir áður en leiðrétt er.
Ef óheimila sögnin var boð, dobl eða redobl og var sögð af spilara sem var skyldugur til að
passa, (en var ekki brot gegn §19A1 (óleyfilegt dobl) eða §19B1 (óleyfilegt redobl)), og VHA
þess brotlega segir áður en keppnisstjórinn hefur útskýrt hvernig leiðrétting fer fram, þá er
sögnin látin gilda og aðrar löglegar sagnir í framhaldinu. Ef hinn brotlegi var skyldugur til að
passa til loka sagna, þá gildir það áfram. Útspilsviðurlög samkvæmt §26 eiga ekki við.
B. VHA þess brotlega segir ekki áður en leiðrétt er.
Þegar §37A á ekki við:
1. Sérhvert boð, dobl eða redobl, af spilara sem skylt var að passa er fellt úr gildi.
2. Pass kemur í staðinn, sagnir halda áfram og báðir spilarar brotlegu hliðarinnar verða að
passa þegar að þeim kemur að segja. §23 (þegar passið skaðar saklausu hliðina) getur átt
við. Útspilsviðurlögin (§26) geta átt við.

38. Boð um hærra en sjö
A. Spilamennska óheimil.
Aldrei er heimilt að spila hærri samning en sjö.
B. Boðið og eftirfylgjandi sagnir eru felldar úr gildi með hærri sögn en sjö.
Boð um hærra en sjö er fellt úr gildi og sömuleiðis allar sagnir sem á eftir því fylgja.
C. Brotlega hliðin verður að passa.
Pass verður að koma í staðinn; sagnir halda áfram nema þeim sé lokið og sérhver úr brotlegu
hliðinni verður að passa þegar að honum kemur í sögnum.
D. Möguleg notkun af lagagreinum 23 og 26.
§23 getur verið beitt þegar leiðrétting skaðar saklausu hliðina. Útspilsviðurlögin (§26) getur
einnig verið beitt. Slíkar leiðréttingar geta þó fallið niður ef VHA þess brotlega hefur sagt
áður en leiðrétting fer fram.

39. Sögn eftir lokapass
A. Sagnir felldar niður.
Allar sagnir eftir lokapass eru felldar úr gildi
B. Pass hjá varnarspilara eða sérhver sögn hjá hlið sagnhafa.
Ef VHA þess brotlega segir, áður en leiðrétt er, eða ef brotið er pass hjá varnarspilara, eða
sérhver sögn hjá hlið sagnhafa, þá eru engar frekari leiðréttingar.
C. Aðrar gerðir varnarspilara.
Ef VHA þess brotlega hefur sagt í framhaldi af brotinu og brotið er boð, dobl eða redobl hjá
varnarspilara þá kunna að vera útspilsviðurlög samkvæmt §26.

40. Sameiginlegur skilningur pars
A. Kerfislegt samkomulag spilara.
1.
a) Sameiginlegur skilningur á aðferðum pars getur orðið til beint með samræðum
þeirra í milli, eða óbeint af sameiginlegri reynslu og vitund (þekkingu).
b) Pari ber að veita andstæðingum aðgang að upplýsingum um sameiginlegan skilning
parsins áður en spilamennska hefst. Laga- og keppnisreglnanefnd tilgreinir nánar
með hvaða hætti þetta er gert.
2. Upplýsingarnar, sem samkomulag parsins fjallar um, eiga að koma úr sögnum, framgangi
spilsins og skilyrðum tengdum viðkomandi spili. Sérhver spilari má nýta upplýsingar
sem koma með löglegum sögnum, og með þeim takmörkunum sem þessi lög kveða á um,
eða spilum sem hann hefur séð. Spilarinn má nýta sérhverjar upplýsingar sem leyfðar eru
í lögunum. (Sjá §73C).
3. Spilari getur sagt hvaða sögn eða hagað spilamennsku eins og honum sýnist, án frekari
útskýringa, svo fremi að slíkt sé ekki byggt á leynilegu samkomulagi parsins. (Sjá
§40C1).
B. Sérstakur sameiginlegur skilningur pars.
1.
a) Laga- og keppnisreglnanefnd getur tilgreint nánar hvaða atriði falla undir
„sérstakan sameiginlegan skilning pars“. Að mati Laga- og keppnisreglnanefndar
þá getur sérstakur sameiginlegur skilningur pars falið í sér hvers konar athöfn sem
líklegt er að stór hluti keppanda í keppni þekki ekki eða kunni ekki að bregðast við.

b) Sameiginlegur skilningur pars, er bæði beinn og óbeinn. Sagnvenjur þar á meðal,
nema Laga- og keppnisreglnanefnd mæli fyrir um annað. Á meðal atriða sem
flokkast undir sameiginlegan skilning pars eru sagnir sem hafa sérstakar merkingar.
2.
a) Laga- og keppnisreglnanefnd hefur óskoruð völd til að heimila, banna eða heimila
með skilyrðum hverskonar „sérstakan sameiginlegan skilning pars“. Laga- og
keppnisreglnanefnd getur fyrirskipað kerfiskort, með eða án frekari útskýringa, og
sett í reglugerð lista yfir sameiginlegt samkomulag para og kveðið á um notkun
þess. Laga- og keppnisreglnanefnd má fyrirskipa viðvörunarskyldu (Alert) og/eða
aðrar aðferðir til að upplýsa um aðferðir parsins. Nefndin má breyta almennum
kröfum um merkingu sagnar eða spilamennsku, en ekki breyta með tilvitnun til
ákveðins spilara, varðandi hver á hlut að máli. (Slíkt reglugerðarákvæði má ekki
takmarka spilastíl eða spilamat, aðeins breyta aðferð).
b) Spilari má ekki fletta upp í eigin kerfiskorti eftir að sagntímabil hefst, þar til
spilamennsku lýkur, nema Laga- og keppnisreglnanefnd heimili annað.
Undantekning er heimil fyrir sagnhafa og blindan til að fletta upp í eigin kerfiskorti
meðan á útskýringu sagna stendur.
c) Ef Laga- og keppnisreglnanefnd mælir öðruvísi fyrir um, þá má spilari skoða
kerfiskort andstæðinga.
i.
Áður en sagnir hefjast.
ii.
Við útskýringar á sögnum og
iii.
meðan á sögnum stendur og meðan á spilamennsku stendur, en þá aðeins
þegar komið er að honum að segja eða spila í slag.
d) Laga- og keppnisreglnanefnd má takmarka beitingu blekkisagna í tengslum við
gervisagnir.
3. Laga- og keppnisreglnanefnd getur ógilt breytingu á sérstökum sameiginlegum skilningi
pars meðan á sögnum eða spilamennsku stendur, í framhaldi af spurningu, svari á
spurningu eða fráviki.
4. Hlið sem skaðast vegna ónógra útskýringa á sögn eða spilamennsku sem kveðið er á um í
þessum lögum, á rétt á leiðréttingu í formi úthlutaðrar leiðréttrar skorar.
5. Hlið sem skaðast vegna notkunar á „sérstökum sameiginlegum skilningi pars“ sem fer
ekki eftir reglugerð mótshaldara, á rétt á leiðréttingu með úthlutaðri skor. Brotlega hliðin
getur þurft að sæta sérstökum viðurlögum.
6.
a) Þegar spilari útskýrir merkingu sagnar eða spilamennsku makkers þegar
andstæðingur spyr, (sjá §20) skal hann einnig segja frá öllum sérstökum
upplýsingum varðandi sameiginlegan skilning og reynslu parsins, en honum ber
ekki skylda til að upplýsa um eigin ályktanir út frá þekkingu sinni og reynslu sem að
öllu jöfnu er almenn hjá bridgespilurum.
b) Keppnisstjóri leiðréttir skor ef upplýsingar sem ekki koma fram í útskýringum hafa
afgerandi áhrif á val andstæðinga á spilaleið, og andstæðingar skaðast af því.
C. Frávik frá kerfi og blekkingar.
1. Spilari má víkja frá kerfi sínu svo fremi sem makker hans hafi engu meiri ástæðu en
andstæðingarnir, til að ætla að um frávik sé að ræða. Endurtekin frávik geta orðið hluti af
sameiginlegri reynslu, sem um leið móta aðferðir parsins, og verður því að upplýsa um í
samræmi við reglugerðir varðandi sagnkerfi og spilamennsku. Ef keppnisstjóri metur

það svo að óupplýst vitneskja hafi skaðað andstæðinga, skal hann leiðrétta skor og hann
gæti beitt seku hliðina sérstökum viðurlögum.
2. Fyrir utan ofangreint ákvæði, þá ber engum spilara skylda til að upplýsa andstæðingana
um að hann hafi vikið frá uppgefnu kerfi parsins.
3.
a) Spilari má ekki nýta sér nein hjálpartæki til að minnis, útreikninga eða tæknilausna
á meðan á sögnum eða spilamennsku stendur, nema Laga- og keppnisreglnanefnd
heimili það.
b) Refsa má fyrir endurtekin brot á skyldum til að upplýsa um sameiginlegan skilning
pars.

41. Upphaf spilamennsku
A. Frumútspil á hvolfi.
Eftir að þrjú pöss í réttri röð hafa fylgt boði, dobli eða redobli, spilar spilarinn á vinstri hönd
væntanlegs sagnhafa frumútspili sínu á hvolfi*. Útspil á hvolfi er aðeins hægt að taka aftur ef
keppnisstjóri mælir svo fyrir eftir frávik (sjá §47E2). Spilið sem þannig er tekið aftur fer
aftur á hendi varnarspilarans.
B. Upprifjun sagna og spurningar.
Áður en frumútspili er snúið við, má makker þess sem spila á út og væntanlegur sagnhafi (en
ekki væntanlegur blindur) hvor um sig óska eftir að sagnir séu rifjaðar upp eða óska eftir
útskýringum á sögnum andstæðinga (sjá §20F2 og 20F3). Sagnhafi** og varnarspilari mega,
þegar þeir eiga í fyrsta sinn að spila í slag, óska eftir að sagnir séu rifjaðar upp. Þessi réttur
fyrnist þegar viðkomandi spilar spili. Meðan á spilamennsku stendur hafa varnarspilararnir
(háð §16) og sagnhafi rétt til að óska útskýringa þegar kemur að þeim*** að spila í.
C. Frumútspili snúið upp.
Að loknum útskýringum hefst tími spilamennsku með óafturkræfum hætti með því að
frumútspili er snúið upp, og blindur lagður upp. (En sjá §54A varðandi útspil frá rangri hendi)
Eftir þetta er of seint að fá sagnir rifjaðar upp (sjá B hér að ofan). Þegar kemur að sagnhafa
eða hvorum varnarspilara sem er að spila í, hafa þeir rétt til að fá að vita hver
lokasamningurinn er, hvort hann sé doblaður eða redoblaður en ekki hver hafi gert það.
D. Hönd blinds.
Eftir að frumútspili hefur verið snúið við, leggur blindur spil sín upp í loft á borðið fyrir
framan sig, röðuð eftir litategundum og spilagildi, en lægstu spilagildin eru næst sagnhafa, í
röðum í átt að sagnhafa. Trompið er lengst til hægri frá blindum séð. Sagnhafi spilar á bæði
sín spil og spil blinds.
* Mótshaldarar geta óskað eftir því að frumútspili sé spilað upp í loft.
** Sagnhafi spilar í fyrsta sinn frá blindum, nema þegar hann hafi samþykkt útspil frá rangri hendi.
*** Sagnhafi má óska útskýringa þegar hann spilar frá blindum, eða frá eigin hendi.

42. Réttindi blinds
A. Ótakmörkuð réttindi.
1. Blindum er heimilt að veita upplýsingar um staðreyndir eða lagaatriði, þegar
keppnisstjóri er viðstaddur.
2. Hann má fylgjast með fjölda vinnings- og tapslaga.
3. Hann spilar spilum blinds sem fulltrúi sagnhafa eins og mælt er fyrir (Sjá §45F ef blindur
gefur ábendingu um spilamennsku).
B. Skilyrt réttindi.
Blindur nýtur annarra réttinda sem eru háð takmörkunum tilgreindum í §43
1. Blindur má spyrja sagnhafa (en ekki varnarspilara) hafi hann ekki fylgt lit, hvort hann
eigi spil í litnum sem spilað er.
2. Hann má reyna að koma í veg fyrir hugsanlegt frávik sagnhafa.
3. Hann má vekja athygli öllum frávikum, en aðeins eftir að spilamennsku lýkur.

43. Takmarkanir blinds
Takmarkanir fyrir utan réttindi sem veitt eru í §42.
A. Takmarkanir blinds.
1. Almennar takmarkanir.
a) Blindur ætti ekki að hafa frumkvæði að því að kallað sé á keppnisstjóra á meðan
spilamennsku stendur, nema því aðeins að annar spilari hafi vakið athygli á fráviki.
b) Blindur má ekki vekja athygli á fráviki meðan á spilamennsku stendur
c) Blindur má ekki taka þátt í spilamennsku, eða gera athugasemdir um spilamennsku
sagnhafa.
2.
a) Blindur má ekki skiptast á spilum við sagnhafa.
b) Blindur má ekki yfrigefa sæti sitt til að horfa á úrspil sagnhafa.
c) Blindur má ekki að eigin frumkvæði líta á spil varnarspilara.
B. Refsingar fyrir brot
1. Blindur getur verið háður viðurlögum samkvæmt §90 fyrir brot gegn þeim takmörkunum
sem talin eru upp í A1 og A2 hér að ofan.
2. Ef blindur, eftir að hafa brotið gegn þeim takmörkunum sem talin eru upp í A2 hér að
ofan:
a) Varar sagnhafa við að spila frá rangri hendi má hvor varnarspilari sem er velja frá
hvorri hendinni sagnhafi spilar.
b) Er fyrstur til að spyrja sagnhafa hvort útspil frá hans hendi gæti falið í sér litarsvik,
verður sagnhafi að fylgja með réttu spili, ef fyrri spilamennska hans var ólögleg, og
ákvæði í §64 eiga við, eins og litarsvik hafi verið staðfest.
3. Eftir að hafa brotið gegn þeim takmörkunum sem talin eru upp í A2 hér að ofan, og
blindur er fyrstur til að vekja athygli á fráviki varnarspilara, þá eru engin viðurlög.
Spilamennska heldur áfram eins og ekkert frávik hafi átt sér stað. Að lokinni
spilamennsku gæti þurft að beita ákvæðum §12B1.

44. Rétt röð og framgangsmáti spilamennsku
A. Spilað út í slag.

B.

C.

D.

E.
F.

G.

Spilari sem fyrst spilar út í slag má spila hvaða spili sem er á hendi sinni (nema það sé háð
takmörkunum eftir frávik af hálfu hliðar hans).
Ígjöf í slag.
Eftir útspilið spila allir hinir spilararnir í réttri röð spili í slaginn og spilin fjögur, sem þannig
er spilað, mynda slag (Sjá §45 um aðferð við spilamennsku og §65 um aðferð við röðun
slaga).
Skyldan að fylgja lit.
Þegar spilað er í slag verða allir spilararnir að fylgja lit ef það er mögulegt. Þessi skylda er
framar öllum öðrum skyldum sem hvíla á spilurum samkvæmt þessum lögum.
Ef ekki hægt að fylgja lit.
Ef spilari getur ekki fylgt lit má hann spila hvaða spili sem er (nema hann sé háður
takmörkunum eftir frávik hliðar hans).
Slagir með trompi.
Ef trompspil er í slag, á sá spilari slaginn sem hefur spilað hæsta trompspilinu.
Slagir með engu trompi.
Ef trompspil er ekki í slag á sá spilari slaginn sem hefur spilað hæsta spili í þeim lit sem
spilað var út.
Útspil í slagi eftir fyrsta slag.
Útspil í næsta slag skal vera frá þeirri hendi sem vann næsta slag á undan.

45. Spili spilað
A. Spili spilað af hendi.
Hver spilari, nema blindur, spilar spili með því að taka það af hendinni og leggja það með
framhlið upp* á borðið fyrir framan sig.
B. Spili spilað úr blindum.
Sagnhafi spilar spili úr blindum með því að nefna það og síðan tekur blindur það upp og
leggur það með framhlið upp á borðið. Sagnhafi má, þegar hann spilar úr blindum, sjálfur
taka spilið ef nauðsyn krefur.
C. Spili verður að spila.
1. Spili varnarspilara verður að spila í yfirstandandi slag ef því hefur verið haldið þannig að
makker hans hafi mögulega séð framhlið þess (ef varnarspilarinn hefur þegar spilað
spilað löglega í slaginn, á §45E við).
2. Sagnhafi verður að spila spili af hendi sinni ef:
a) hann heldur spilinu upp í loft, og spilið snertir eða nærri snertir borðið, eða
b) haldið spilinu í stöðu, sem gefur til kynna að spilinu hafi verið spilað.
3. Spili í blindum verður að spila ef sagnhafi hefur snert það viljandi nema ef það hafi verið
í þeim tilgangi að raða spilum blinds, eða til að taka spil sem liggur yfir, eða undir því
spili sem snert er.
4.
a) Spili verður að spila ef spilari tilgreinir það eða gefur á annan hátt til kynna að hann
hyggist spila því.
b) Spilari má refsilaust breyta um spil ef hann hefur tilgreint það óviljandi og leiðréttir
sig án umhugsunar, ef makker hans hefur ekki spilað í slaginn. En hafi
andstæðingur í réttri röð, spilað spili sem var löglegt fyrir breytinguna, má sá
andstæðingur taka spilið, sem þannig var spilað, aftur upp á hendi sína og spila öðru
í staðinn (sjá §47D og 16D1).
5. Refsispil, meiriháttar eða minniháttar, gæti þurft að spila í samræmi við §50.

D. Spili sem blindur hefur ranglega spilað.
Ef blindur setur spil á borðið eins og því sé spilað, en sagnhafi hefur ekki nefnt það, verður að
taka spilið aftur ef athygli er vakin á því áður en báðar hliðar hafa spilað í næsta slag, og
varnarspilari má taka aftur spil sem spilað hefur verið eftir mistökin, en áður en athygli er
vakin á þeim. Ef andstæðingur sagnhafa á hægri hönd breytir spili sínu, má sagnhafi draga til
baka spilið sem hann hafði áður spilað í slaginn. (sjá §16D)
E. Fimmta spili spilað í slag.
1. Ef varnarspilari spilar fimmta spili í slag verður spilið refsispil samkvæmt §50, nema
keppnisstjóri telji að því hafi verið spilað út og þá eiga §53 og 56 við. (§56 vísar í §54D).
2. Þegar sagnhafi spilar fimmta spili í slag frá eigin hendi eða úr blindum, er það sett aftur
upp á hendina án viðurlaga, nema keppnisstjóri telji að spilinu hafi verið spilað út, en þá
á §55 við.
F. Blindur tilgreinir spil.
Eftir að hönd blinds hefur verið lögð niður má blindur ekki snerta eða benda á annan hátt á
spil (nema í þeim tilgangi að lagfæra) án fyrirmæla frá sagnhafa. Ef blindur gerir það, ætti
að kalla tafarlaust á keppnisstjóra og upplýsa hann um málsatvik. Spilamennska skal halda
áfram. Að spilamennsku lokinni skal keppnisstjóri leiðrétta skor telji hann að hegðun blinds
hafi falið í sér uppástungu til sagnhafa og varnarspilar hafi skaðast af spilamennskunni sem
þannig var bent á.
G. Slag snúið við.
Enginn spilari ætti að snúa spili sínu við fyrr en allir fjórir spilararnir hafa spilað í slaginn.
* Frumútspil er fyrst lagt á grúfu á borðið (nema Laga- og keppnisreglnanefnd ákveði annað).

46. Spil í blindum tilgreint á ófullnægjandi eða rangan hátt
A. Rétt aðferð til að tilgreina spil úr blindum.
Þegar sagnhafi biður um að spili sé spilað úr blindum ætti hann tilgreina greinilega bæði lit
og spilagildi spilsins.
B. Ófullnægjandi eða röng tilgreining.
Ef sagnhafi tilgreinir spil úr blindum á ófullnægjandi eða rangan hátt, eiga eftirfarandi
takmarkanir við (nema önnur fyrirætlan sagnhafa sé óumdeild).
1.
a) Ef sagnhafi, þegar hann spilar frá blindum, biður um „hátt“ eða notar önnur orð með
svipaða merkingu, er hann talinn hafa beðið um hæsta spil í viðkomandi lit.
b) Ef hann segir blindum að taka (eiga) slaginn, er hann talinn hafa beðið um lægsta
spil sem getur unnið slaginn.
c) Ef hann biður um „lágt“ eða notar önnur orð með svipaða merkingu er hann talinn
hafa beðið um lægsta spilið.
2. Ef sagnhafi tilgreinir lit, en ekki spilagildi, er hann talinn hafa beðið um lægsta spilið í
litnum sem hann tilgreindi.
3. Ef sagnhafi tilgreinir spilagildi, en ekki lit.
a) Við útspil er sagnhafi talinn hafa haldið áfram með litinn, sem blindur átti síðasta
slag í, svo framarlega sem spil í tilgreindu gildi í þeim lit sé í blindum.
b) Í öllum öðrum tilfellum verður sagnhafi að spila spili af tilgreindu spilagildi úr
blindum ef hann getur það á löglegan hátt. Ef í blindum eru tvö eða fleiri spil með
sama gildi, sem hægt er að spila á löglegan hátt, verður sagnhafi að tilgreina hvert
þeirra hann á við.

4. Ef sagnhafi biður um spil úr blindum, sem ekki er þar, er spilamennskan felld úr gildi og
sagnhafi má tilgreina hvaða löglegt spil sem er.
5. Ef sagnhafi gefur spilamennsku til kynna, án þess að tilgreina lit eða spilagildi (til dæmis
með því að segja: „spilaðu einhverju“ eða annað með svipaða merkingu), má hvor
varnarspilara sem er tilgreina spil sem spila eigi úr blindum.

47. Spil tekið aftur
A. Í leiðréttingarskyni.
Spili sem hefur verið spilað, má taka aftur þegar þess er krafist í leiðréttingarskyni í framhaldi
af fráviki. (En spil sem varnarspilari tekur aftur gæti orðið refsispil – sjá §49).
B. Til að leiðrétta ólöglega spilamennsku.
Spil, sem hefur verið spilað, má taka aftur til að leiðrétta ólöglega spilamennsku. (Gæti orðið
refsispil fyrir varnarspilara, (sjá §49) nema því aðeins að samkvæmt lagagreininni (47) sé
ekki gert ráð fyrir frekari leiðréttingum). Sjá §58 um samtímis íspil.
C. Til að breyta óviljandi tilgreiningu.
Unnt er að taka upp spil og setja aftur á hendi sína án viðurlaga, eftir tilgreint spil hefur verið
tekið aftur, samkvæmt §45C4(b).
D. Eftir að andstæðingur breytir um spil.
Ef andstæðingur breytir um spil, má taka upp spil á hendi sína og spila öðru í þess stað án
viðurlaga (§16D og 62C2 geta átt við).
E. Breytt um spil eftir rangar upplýsingar.
1. Útspil frá rangri hendi (eða spili spilað) má taka refsilaust aftur ef sá sem spilaði því út
fékk rangar upplýsingar frá andstæðingi um að hann ætti að spila út eða spila í slag.
Vinstri handar andstæðingur getur ekki samþykkt útspil eða íspil undir þeim
kringumstæðum.
2.
a) Spilari má taka aftur spil sem hann hefur spilað, hafi hann fengið rangar upplýsingar
um sagnvenju andstæðings eða spilamennsku og fyrir rétta útskýringu, án frekari
leiðréttingar, en aðeins ef enginn hefur síðar spilað í slaginn. Frumútspil getur ekki
verið tekið til baka ef blindur hefur sýnt eitt eða fleiri spil.
b) Spili sem hefur verið spilað má því aðeins taka til baka að það sé í samræmi við
ákvæðin í þessari lagagrein.
F. Hætt við af öðrum ástæðum.
1. Spil má taka til baka samkvæmt §53C.
2. Spili sem hefur verið spilað má því aðeins taka til baka að það sé í samræmi við ákvæðin
í þessari lagagrein.

48. Spil sagnhafa sést
A. Sagnhafi sýnir spil
Sagnhafi er ekki háður viðurlögum þótt hann sýni spil, (En sjá þó §45C2) og ekkert spila
sagnhafa eða blinds getur orðið refsispil. Sagnhafa er ekki skylt að spila spili sem hann hefur
misst fyrir slysni.
B. Sagnhafi leggur upp
1. Ef sagnhafi leggur spil sín upp, eftir útspil frá rangri hendi, á §54 við.
2. Þegar sagnhafi leggur spil sín upp, við hvaða tækifæri sem er, annað en þegar útspil
kemur frá rangri hendi, skal líta svo á að hann hafi gert kröfu um eða gefið eftir slagi,
(nema augljóst sé að hann hafi ekki ætlað að leggja upp) og §68 á þá við.

49. Varnarspilari sýnir spil
Utan eðlilegrar spilamennsku eða samkvæmt ákvæðum laga (sjá t.d. §47E) þá verður spil refsispil
hvenær sem varnarspilari leggur framhlið spils á borðið, heldur spilinu þannig að makker hans á
möguleika á að sjá það, eða nefnir spilið eins og það sé á hendi hans, áður en hann má gera það
samkvæmt eðlilegum gangi spilsins eða samkvæmt lögunum (sjá §50). Sjá þó neðanmálsgrein við
§68 þegar varnarspilari hefur gefið út yfirlýsingu í tengslum við ófullkominn slag sem verið er að
spila í, og §68B2 þegar makker varnarspilara andmælir eftirgjöf slaga (slags).

50. Meðferð refsispils
Spil sem varnarspilari hefur sýnt (en ekki spilað út, sjá §57) of snemma er refsispil nema
keppnisstjóri ákveði annað (Sjá §49 og §23 getur einnig átt við).
A. Refsispil liggur á borðinu.
Refsispil verður að liggja með framhlið upp á borðinu fyrir framan spilarann sem á það, þar
til viðurlög hafa verið valin.
B. Meiriháttar eða minniháttar refsispil.
Það spil telst minniháttar refsispil, ef það hefur spilagildi undir háspili og var ekki sýnt af
ásettu ráði, (til dæmis ef tveimur spilum er spilað samtímis í slag eða spilari missir spil
óviljandi). Öll háspil, eða spil sem sýnd eru af ásettu ráði (til dæmis ef spilað er út frá rangri
hendi, eða ef litarsvik eru síðan leiðrétt) verða meiriháttar refsispil. Ef varnarspilari hefur
tvö eða fleiri refsispil verða þau öll meiriháttar refsispil.
C. Um minniháttar refsispil.
Þegar varnarspilari hefur minniháttar refsispil, má hann ekki spila öðru spili í sama lit með
spilagildi undir háspili fyrr en hann hefur spilað refsispilinu en hann má spila háspili í
staðinn. Makker brotlega spilarans er ekki háður útspilsviðurlögum en upplýsingar sem hann
fær með því að sjá refsispilið eru óheimilar upplýsingar (sjá E hér að neðan).
D. Um meiriháttar refsispil.
Þegar varnarspilari hefur meiriháttar refsispil, geta bæði brotlegi spilarinn og makker hans
verið háðir viðurlögum. Brotlegi spilarinn þegar röðin er komin að honum að spila, og
makker hans alltaf þegar hann á að spila út.
1.
a) Meiriháttar refsispili skal spila við fyrsta löglega tækifæri, hvort sem það er í útspili,
með því að fylgja lit, henda í eyðu eða trompa. Ef varnarspilari hefur tvö eða fleiri
refsispil sem hægt er að spila löglega, þá ákveður sagnhafi spilið.
b) Skyldan að fylgja lit eða að taka út útspils- eða spilamennskuviðurlög, er framar
skyldunni að spila meiriháttar refsispili, en refsispilið verður að liggja með framhlið
upp á borðinu og skal spila því við fyrsta löglega tækifæri.
2. Eigi varnarspilari að spila út meðan makker hans er með meiriháttar refsispil, má hann
ekki spila út fyrr en sagnhafi hefur tilgreint einhvern eftirtalinna valkosta. (Ef
varnarspilari spilar of fljótt út er hann háður viðurlögum samkvæmt §49). Sagnhafi má
velja um að:
a) krefjast* þess að varnarspilari spili út í sama lit og refsispilið er, eða bannað*
honum að spila þeim lit á meðan hann heldur útspili (sjá §51 þegar um tvö eða fleiri
refsispil er að ræða). Ef sagnhafi velur annan þessara valkosta er spilið ekki lengur
refsispil og er tekið aftur upp á hendina.
b) heimila varnarspilara að spila hvaða spili sem er. Refsispilið verður áfram
refsispil.** Ef þetta úrræði er valið, þá er §50D í gildi svo lengi sem refsispilið er til
staðar.

E. Upplýsingar út frá refsispili.
1. Vitneskja um skyldur út frá því að spila refsispili eru heimilar upplýsingar fyrir alla
spilara.
2. Aðrar upplýsingar fengnar með því að sjá refsispil eru óheimilar fyrir makker þess sem er
með refsispilið (en heimilar upplýsingar fyrir sagnhafa).
3. Meti keppnisstjóri það svo að refsispilið hafi skaðað saklausu hliðina, skal hann úthluta
leiðréttri skor.
* Ef spilari getur ekki spilað út samkvæmt kröfum, þá tekur §59 gildi.
** Ef makker varnarspilarans sem er með refsispil á að spila út, og refsispilinu hefur ekki enn verið
spilað, þá eru allar kröfur og valkostir samkvæmt §50D2 enn í fullu gildi.

51. Tvö eða fleiri refsispil
A. Hinn brotlegi á að spila.
Ef varnarspilari á að spila og hann hefur tvö eða fleiri refsispil sem hægt er að spila á
löglegan hátt, má sagnhafi ákveða hverju þeirra skuli spila í það skipti.
B. Makker brotlega spilarans á að spila.
1.
a) Þegar varnarspilari hefur tvö eða fleiri refsispil í sama lit, og sagnhafi krefst þess að
makker varnarspilarans spili þeim lit út, eru spilin í þeim lit ekki lengur refsispil og
skulu tekin upp á hendina. Varnarspilarinn má spila hvaða löglegu spili sem er.
b) Þegar varnarspilari hefur tvö eða fleiri refsispil í sama lit, og sagnhafi bannar
makker spilarans útspil í þeim lit, má varnarspilari taka upp öll refsispil í litnum og
má spila hvað löglegu spili sem er í þann slag. Bannið er í gildi þar til
varnarspilarinn á ekki lengur út.
2.
a) Þegar varnarspilari hefur refsispil í fleiri en einum lit, (sjá §50D2(a)) og makker
varnarspilarans á að spila út, má sagnhafi krefjast* þess að makker varnarspilarans
spili út í einhverjum þeirra lita sem varnarspilarinn hefur refsispil í og sagnhafi
tilgreinir. (En B1(a) hér á undan á þá við.)
b) Þegar varnarspilari hefur refsispil í fleiri en einum lit og makker varnarspilarans á að
spila út, má sagnhafi banna* makker varnarspilans að spila út einhverjum þeirra lita
sem sagnhafi tilgreinir. Varnarspilarinn tekur þá upp öll refsispil í öllum þeim litum
sem sagnhafi bannaði útspil í og má spila hvaða löglegu spili sem er í þann slag.
Bannið er í gildi þar til varnarspilarinn á ekki lengur út.
* Ef spilarinn getur ekki spilað eins og krafist er, sjá §59.

52. Refsispili ekki spilað
A. Varnarspilari spilar ekki refsispili.
Þegar varnarspilari spilar ekki refsispili eins og krafist er í §50 eða 51 má hann ekki, að eigin
frumkvæði, taka aftur neitt það spilanna sem hann hefur spilað.
B. Varnarspilari spilar öðru spili.
1.
a) Ef varnarspilari hefur spilað út, eða spilað öðru spili, þegar hann átti að spila
refsispili samkvæmt ákvæðum viðurlaga, má sagnhafi samþykkja slíkt útspil eða
íspil.
b) Sagnhafi verður að samþykkja slíkt útspil eða íspil hafi hann sjálfur, í framhaldi af
því, spilað í slaginn frá eigin hendi eða blindum.
c) Ef spilið sem spilað er, er tekið gilt samkvæmt (a) eða (b) hér að ofan, eru öll
óspiluð refsispil áfram refsispil.
2. Ef sagnhafi samþykkir ekki spilið sem spilað er ólöglega, skal varnarspilarinn spila
refsispili þess í stað. Öll spil sem varnarspilari hefur ólöglega spilað út eða í slag á
þennan hátt verða meiriháttar refsispil.

53. Útspil frá rangri hendi samþykkt
A. Útspil frá rangri hendi tekið gilt.
Útspil sem kemur frá rangri hendi má taka gilt eins og það væri löglegt (sjá þó §47E1).
Útspilið verður gilt ef sagnhafi eða annar hvor varnarspilari, eftir því sem við á, samþykkir
það með því að gefa yfirlýsingu þar að lútandi, eða spilarinn sem er næstur í röðinni spilar í
slaginn (sjá þó §53C). Ef engin yfirlýsing kemur, eða spili er ekki spilað sem merki um
samþykki, krefst keppnisstjóri þess að útspil komi frá réttri hendi (og §47B getur átt við).
B. Rangur varnarspilari spilar í slag eftir útspilsbrot sagnhafa.
Spili sagnhafi utan réttrar raðar, annað hvort frá eigin hendi eða frá blindum, og
varnarspilarinn til hægri spilar í slaginn (sjá þó §53C) , stendur útspilið og §57 á við.
C. Rétt útspil kemur samhliða röngu útspili.
Viðauki við 53A. Hafi andstæðingur þess brotlega átt að spila út má hann samt sem áður
spila út á réttan hátt án þess að hann teljist hafa spilað í ranga útspilið. Gerist þetta gildir rétta
útspilið og taka má aftur refsilaust öll þau spil, sem áður var spilað ranglega í slaginn. §16D
öðlast þá gildi án frekari eftirmála.

54. Frumútspil frá rangri hendi
Þegar spilið sem spilað er út frá rangri hendi sést, en makker hans spilar einnig út, þó án þess að
það spil sjáist, skal það útspil dregið til baka.
A. Sagnhafi leggur spil sín upp.
Hafi frumútspil frá rangri hendi verið sýnt, má sagnhafi leggja spil sín upp, hann verði
blindur en blindur verður sagnhafi. Ef sagnhafi byrjar að leggja spil sín niður og sýnir um
leið eitt eða fleiri spil, verður hann að leggja öll spil sín á borðið. Þá verður blindur sagnhafi.
B. Sagnhafi samþykkir útspilið.
Þegar varnarspilari snýr við frumútspili frá rangri hendi, má sagnhafi samþykkja útspilið, eins
og segir til um í §53 og blindur leggur upp spil sín í samræmi við §41.
1. Sagnhafi spilar næsta spili.
Næsta spili í slaginn er spilað frá hendi sagnhafa.
2. Blindur hefur spilað næsta spili í slaginn.
Hafi sagnhafi spilað næsta spili eftir útspilið frá blindum má ekki taka spil blinds aftur
nema til að leiðrétta litarsvik.
C. Sagnhafi verður að samþykkja útspilið.
Ef sagnhafi gæti hafa séð einhver spil blinds (fyrir utan spil sem blindur hefur hugsanlega
sýnt meðan á sögnum stóð og meðhöndlað samkvæmt §24) verður hann að samþykkja
útspilið.
D. Sagnhafi hafnar útspilinu.
Sagnhafi getur krafist þess að varnarspilari dragi útspilið til baka. Spilið verður þá
meiriháttar refsispil og §50D tekur gildi.
E. Frumútspil kemur frá sagnhafa eða blindum.
Ef sagnhafi eða blindur spilar þannig út tekur §24 gildi.

55. Sagnhafi spilar frá rangri hendi
A. Útspil sagnhafa samþykkt.
Hafi sagnhafi spilað frá rangri hendi, annað hvort frá sinni eigin hendi eða frá blindum, má
hvor varnarspilari sem er samþykkja útspilið eins og segir til um í §53 eða krefjast þess að
útspilið verði dregið til baka. (Hafi sagnhafi fengið rangar upplýsingar um varðandi útspil, á
§47E1 við). Ef varnarspilara greinir á um viðurlög samkvæmt þessari málsgrein, þá ræður sá
varnarspilari sem á að spila næst á eftir ranga útspilinu.
B. Sagnhafa gert að taka útspilið aftur.
1. Varnarspilari átti að spila út.
Hafi sagnhafi spilað frá eigin hendi eða frá blindum þegar varnarspilari átti að spila út,
og ef annar hvor varnarspilarinn krefst þess að hann dragi útspilið til baka, setur sagnhafi
spilið, sem ranglega var spilað, aftur á rétta hönd refsilaust.
2. Sagnhafi eða blindur átti út.
Hafi sagnhafi spilað frá rangri hendi þegar hann átti að spila frá eigin hendi eða úr
blindum, og annar hvor varnarspilarinn krefst þess að hann dragi útspilið til baka, þá
tekur hann ranga útspilið aftur. Hann verður síðan að spila frá réttri hendi.
C. Sagnhafi gæti hafa fengið upplýsingar.
Velji sagnhafi úrspilsleið, sem gæti hafa byggst á upplýsingum fengnum í tengslum við
áðurnefnt brot, má keppnisstjóri leiðrétta skor.

56. Varnarspilari spilar frá rangri hendi
Sjá §54D.

57. Ótímabært útspil eða spilamennska varnarspilara
A. Ótímabært útspil eða spilamennska varnarspilara.
Spili varnarspilari út í næsta slag áður en makker hans spilar í yfirstandandi slag, eða gefur í
frá rangri hendi á undan makker sínum (viðurlög) verður spilið, sem þannig er spilað,
refsispil og sagnhafi velur einhvern eftirtalinna kosta:
1. Hæsta spil.
Sagnhafi má krefjast þess að makker brotlega spilarans spili hæsta spilinu sem hann á í
litnum sem spilað var ranglega út, eða
2. Lægsta spil.
Sagnhafi má krefjast þess að makker brotlega spilarans spili lægsta spilinu sem hann á í
litnum sem spilað var ranglega út, eða
3. Spil í öðrum lit.
Sagnhafi má banna makker brotlega spilarans að spila spili í einhverjum öðrum lit sem
sagnhafi tilgreinir.
B. Makker þess brotlega getur ekki orðið við kröfu sagnhafa.
Þegar makker þess brotlega getur ekki uppfyllt kvaðir viðurlaganna sem sagnhafi velur, má
hann spila hvaða spili sem er, eins og tilgreint er í §59.
C. Sagnhafi eða blindur hefur spilað í slaginn.
1. Varnarspilari er ekki háður viðurlögum fyrir að spila ótímabært á undan makker sínum,
hafi sagnhafi áður spilað frá báðum höndum í slaginn, eða ef spilarinn sem er blindur
hefur spilað spili eða stungið ólöglega upp á að því verði spilað. Einspili í blindum, eða
einu spila í röð í sömu sort, telst ekki hafa verið spilað sjálfkrafa fyrr en sagnhafi hefur
mælt fyrir um spilamennsku (eða gefið til kynna með látbragði eða kinka kolli).
2. Ótímabær spilamennska (ekki útspil) af hálfu sagnhafa frá annarri hvorri hendi er
borðföst.

58. Samtímis útspil eða ígjöf
A. Tveir spilarar spila samtímis.
Spili spilari út, eða gefi í slag, um leið og annar spilari spilar löglega í slaginn, er spil
viðkomandi spilara, talið hafa komið næst á eftir löglega spilinu.
B. Spil samtímis frá sömu hendi.
Ef spilari spilar út, eða gefur í tvö eða fleiri spil samtímis.
1. Eitt spil sjáanlegt.
Ef aðeins eitt spilanna sést, telst því spili spilað og öll önnur spil eru tekin upp refsilaust.
(Sjá §47F).
2. Fleiri spil sjáanleg.
Ef fleiri en eitt spil sjást, tilgreinir spilarinn hvaða spili hann ætlaði að spila. Ef hann er
varnarspilari verða önnur spil, sem sjáanleg eru, refsispil (sjá §50).
3. Eftir að sýnilegt spil er tekið upp.
Taki spilari upp spil sem hefur sést, má andstæðingur sem hafði áður spilað í slaginn
miðað við það spil, taka spil sitt upp og spila öðru í staðinn refsilaust. (Og §16D tekur
gildi).
4. Brotið uppgötvast ekki.

Ef ekki uppgötvast, að tveimur eða fleiri spilum var spilað samtímis frá sömu hendi, fyrr
en báðar hliðar hafa spilað í slaginn, á §67 við.

59. Ekki hægt að spila út eða gefa í eins og krafist er
Spilari má spila hvaða öðru löglegu spili sem er, ef hann getur ekki spilað út eða gefið í eins og
viðurlög kveða á um, hvort sem hann á engin spil í þeim lit sem krafist er útspils í, eða hann á
aðeins spil í þeim lit sem honum er bannað að spila, eða hann verður að fylgja lit.

60. Spilamennska eftir ólöglega spilamennsku
A. Spili spilað eftir frávik.
1. Réttur til viðurlaga tapast.
Spilari saklausrar hliðar tapar rétti til að krefjast refsingar ef hann spilar í slag eftir að
HHA hefur spilað út, eða gefið í utan réttrar raðar, eða spilað spili ótímabært, áður en
refsing hefur verið metin.
2. Brotið tekið gilt.
Um leið og spilari afsalar sér rétti til að krefjast refsingar fyrir brot, er ólöglega
spilamennskan meðhöndluð eins og hún væri lögleg og í réttri röð. (En §53C á við um
spilarann sem með réttu átti að spila).
3. Önnur viðurlög gilda áfram.
Ef brotlega hliðin hefur á sér fyrri kvaðir um að spila refsispili, eða taka út útspils- eða
ígjafarrefsingu, haldast þær kvaðir áfram.
B. Varnarspilari spilar áður en sagnhafi hefur spilað út samkvæmt kröfu.
Spili varnarspilari spili, eftir að sagnhafa hefur verið gert að taka aftur rangt útspil, annað
hvort frá eigin hendi eða blindum, en áður en sagnhafi hefur spilað frá réttri hendi, verður spil
varnarspilarans meiriháttar refsispil. (Sjá §50).
C. Spilamennska af hálfu brotlegu hliðarinnar áður en viðurlög eru ákveðin.
Spilamennska af hálfu brotlegu hliðarinnar áður en viðurlög hafa verið ákveðin, hefur engin
áhrif á rétt andstæðinganna og getur jafnframt verið háð viðurlögum.

61. Lit er ekki fylgt – fyrirspurnir varðandi litarsvik
A. Skilgreining á litarsvikum.
Ef lit er ekki fylgt, í samræmi við §44, eða spili er ekki spilað út, eða það gefið í þegar það er
hægt og þess er krafist samkvæmt lögunum, eða ekki er farið eftir kröfu andstæðings í
samræmi við samþykkt viðurlög, felur það í sér litarsvik (en sjá §59 þegar ekki er hægt að
framfylgja viðurlögum).
B. Réttur til að spyrjast fyrir um hugsanleg litarsvik.
1. Sagnhafi má spyrja varnarspilara sem fylgir ekki lit, hvort hann eigi spil í litnum sem
spilað er.
2. Réttindi blinds.
a) Blindur má spyrja sagnhafa (en sjá §43B2(b)).
b) Blindur má ekki spyrja varnarspilara, og §16B getur átt við.
3. Varnarspilar mega spyrja sagnhafa. Varnarspilarar mega spyrja hvorn annan, nema
reglugerð mótsins kveði á um annað. Varnarspilarar geta með þessu móti fengið
óheimilar upplýsingar sem keppnisstjóri þarf að taka á.

62. Leiðrétting litarsvika
A. Litarsvik verður að leiðrétta.
Spilari verður að leiðrétta litarsvik sín ef hann uppgötvar frávikið áður en það er staðfest.
B. Litarsvik leiðrétt.
Til að leiðrétta litarsvik tekur brotlegur spilari spilið upp aftur sem hann sveik lit með, og
fylgir lit með hvaða spili sem er.
1. Spil varnarspilara
Spil sem þannig er tekið aftur verður meiriháttar refsispil (sjá §50) ef því var spilað af
lokaðri hendi varnarspilara,
2. Spil sagnhafa eða blinds, eða spil af hendi varnarspilara.
Spilið má taka upp refsilaust ef því var spilað af hendi sagnhafa eða úr blindum eða ef
það var á opinni hendi varnarspilara (sjá §43B2(b) varðandi spil sagnhafa).
C. Frekari ígjöf í slaginn.
1. Af hálfu saklausu hliðarinnar.
Báðir spilarar saklausu hliðarinnar, mega refsilaust taka aftur hvaða spil sem þeir kunna
að hafa spilað eftir litarsvikin, en áður en athygli var vakin á þeim (sjá §16D).
2. Af hálfu makkers brotlega spilarans.
Eftir að saklaus spilari tekur spil upp á þennan hátt, má sá spilari brotlegu hliðarinnar,
sem næstur er í röðinni, taka upp spil sem hann hefur spilað í slaginn, en það verður
refsispil sé sá spilari í vörn (sjá §16D)
3. Yfirlýsing um litarsvik gefur ekki sjálfkrafa rétt til að skoða fyrri slagi (sjá §66C).
D. Litarsvik í tólfta slag.
1. Leiðréttingarskylda.
Litarsvik í tólfta slag verður að leiðrétta jafnvel þótt þau séu staðfest, ef þau uppgötvast
áður en öllum höndunum fjórum er stungið í spilabakkann.
2. Makker brotlega spilarans hefur ekki spilað í tólfta slag.
Svíki varnarspilari lit áður en makker hans spilar í tólfta slaginn og makker brotlega
spilarans á spil í tveimur litum, má hann ekki velja spil út frá þeim upplýsingum sem
hann fékk með því að sjá litarsvikaspil makkers.

63. Litarsvik staðfest
A. Litarsvik eru staðfest.
1. Þegar brotlegur spilari eða makker hans spilar út eða gefur í næsta slag (Öll slík
spilamennska, lögleg eða ólögleg staðfestir litarsvikin).
2. Þegar brotlegi spilarinn, eða makker hans nefnir eða tilgreinir á annan hátt, spil sem spila
eigi í næsta slag.
3. Ef spilari brotlegu hliðarinnar gerir eða samþykkir kröfu til slaga, eða gefur eftir slagi
eftir munnlega, eða með því að sýna hönd sína (eða á einhvern annan hátt).
B. Ekki er hægt að leiðrétta litarsvik.
Þegar litarsvik eru staðfest er ekki lengur hægt að leiðrétta þau (nema litarsvik í tólfta slag
eins og sagt er fyrir um í §62D), og slagurinn sem litarsvikin áttu sér stað í, stendur eins og
spilað var í hann.

64. Gangur spils eftir staðfest litarsvik
A. Viðurlög ákveðin.
Þegar litarsvik hafa verið staðfest.
1. Ef brotlegi spilarinn* átti slaginn sem litarsvikin áttu sér stað í, flyst sá slagur, og einn
þeirra slaga sem brotlega hliðin fékk síðar, til saklausu hliðarinnar þegar spilamennsku
lýkur.
2. Ef brotlegi spilarinn* átti ekki slaginn sem litarsvikin áttu sér stað í, en brotlega hliðin
fékk þann slag eða einhvern slag síðar í spilinu, þá flyst einn slagur til saklausu
hliðarinnar eftir að spilamennsku lýkur.
B. Engin viðurlög.
Viðurlög um staðfest litarsvik eiga ekki við:
1. Ef brotlega hliðin tekur hvorki litarsvikaslaginn né fær slagi eftir litarsvikin.
2. Um önnur litarsvik í sama lit af hálfu sama spilara. §64C getur komið við sögu.
3. Ef litarsvikin voru framin með því að spila ekki einhverju spili sem lá upp í loft á borðinu
eða var á hendi sem lögð hafði verið upp í loft á borðið, þar á meðal spil blinds.
4. Ef athygli er fyrst vakin á litarsvikum eftir að spilari saklausu hliðarinnar segir í næsta
spili.
5. Ef athygli er fyrst vakin á litarsvikum eftir að setu lýkur.
6. Ef litarsvik eiga sér stað í tólfta slag.
7. Ef báðar hliðar hafa svikið lit í sama spilinu.
C. Ábyrgð keppnisstjóra fyrir réttlæti.
Eftir að litarsvik hafa verið staðfest, þar á meðal þau sem ekki eru háð viðurlögum, og
keppnisstjóri metur að saklausa hliðin hafi ekki fengið nægar bætur samkvæmt þessum
lögum, fyrir skaða sem hún hefur orðið fyrir, á hann að leiðrétta skor.
* Slagur sem blindur fær, er ekki talinn slagur sagnhafa samkvæmt skilgreiningu þessara laga.

65. Slögum raðað
A. Slag lokið
Þegar fjórum spilum hefur verið spilað í slag, leggur hver spilari eigið spil á grúfu á borðið
fyrir framan sig.
B. Fylgst með því hver á slaginn.
1. Ef hlið spilara hefur unnið slaginn, er spilið lagt langsum á borðið þannig að það bendi á
makker hans.
2. Ef andstæðingarnir hafa unnið slaginn, er spilið lagt þversum á borðið þannig að það
bendi á andstæðingana.
3. Sagnhafi getur óskað eftir því að spil sem er lagt rangt niður, sé lagt eins og lýst er hér að
ofan. Blindur eða varnarspilarar geta vakið athygli á spili sem er rangt lagt niður, en
réttur þeirra til þess fellur niður þegar spilað hefur verið í næsta slag. Ef það er gert
síðar, þá getur §16B átt við.
C. Hirðusemi.
Hver spilari raðar spilum sínum í snyrtilega röð þannig að hvert spil leggist á annað í þeirri
röð sem þeim var spilað, svo hægt sé að rekja spilið ef nauðsyn krefur til að staðfesta fjölda
slaga hvorrar hliðar í þeirri röð sem spilunum var spilað.
D. Úrslit spils samþykkt.

Spilari ætti ekki að rugla röð spilaðra spila sinna fyrr en samkomulag er um fjölda unninna
slaga. Spilari sem fer ekki eftir fyrirmælum þessarar lagagreinar hættir rétti sínum til að
krefjast umdeildra slaga eða sannreyna litarsvik.

66. Slagir skoðaðir
A. Yfirstandandi slagur.
Sagnhafi eða varnarspilari má, á meðan hlið hans hefur ekki spilað út eða gefið í næsta slag
og þar til hann hefur hvolft spili sínu á borðið, krefjast þess að öðrum spilum, sem spilað var í
slaginn verði snúið við.
B. Eigið spil.
Þar til spili er spilað í næsta slag, má sagnhafi og varnarspilarar skoða, en ekki sýna eigið spil
sem síðast var spilað þótt því hafi áður verið hvolft.
C. Fyrri slagir.
Eftir það, þar til spilamennsku lýkur, má ekki skoða lokaða slagi (nema keppnisstjóri mæli
sérstaklega fyrir um það, ef nauðsynlegt er að sannreyna yfirlýsingu um litarsvik).
D. Eftir að spilamennsku lýkur.
Eftir að spilamennsku lýkur má skoða spiluð og óspiluð spil til að sannreyna yfirlýsingu um
litarsvik eða fjölda unninna og tapaðra slaga. Enginn spilari ætti að handleika önnur spil en
sín eigin. Ef spilari stokkar spil sín þannig saman að keppnisstjóri getur ekki lengur
sannreynt yfirlýsinguna, á keppnisstjóri að úrskurða hinni hliðinni í hag.

67. Gallaður slagur
A. Áður en báðar hliðar hafa spilað í næsta slag.
Hafi spilari vanrækt að spila í slag, eða spilað of mörgum spilum í slag, verður að leiðrétta
frávikið, ef athygli er vakin á því áður en spilarar beggja hliða hafa spilað í næsta slag.
1. Hafi spili ekki verið spilað í slag, leiðréttir brotlegi spilarinn villuna með því að spila
löglegu spili í slaginn.
2. Ef spilari spilar of mörgum spilum í slag, skal beita §45E (fimmta spili spilað í slag) eða
§58B (Spil samtímis frá sömu hendi).
B. Eftir að báðar hliðar hafa spilað í næsta slag.
Hafi báðar hliðar spilað í næsta slag, þegar athygli er vakin á gölluðum slag, eða þegar
keppnisstjóri metur að slagur sé gallaður (vegna þess að spilari hefur of fá eða of mörg spil á
hendi og þar af leiðandi sé tala spilaðra spila röng), staðfestir keppnisstjóri hvaða slagur var
gallaður. Til að leiðrétta spilafjöldann ætti keppnisstjóri að gera eftirfarandi.
1. Brotlegur spilari hefur of mörg spil.
Hafi spilari ekki spilað spili í gallaðan slag, á keppnisstjóri að krefjast þess að
spilarinn sýni spil og leggi það á réttan hátt meðal spilaðra spila sinna (þetta spil
hefur engin áhrif varðandi hver á slaginn).
a) Ef brotlegi spilarinn á spil í litnum sem spilað var út í gallaða slaginn, verður hann
að velja slíkt spil til að leggja á meðal spiluðu spilanna. Einnig er hann talinn hafa
svikið lit í gallaða slagnum og gæti átt yfir höfði sér eins slags refsingu samkvæmt
§64A2.
b) Ef brotlegi spilarinn á ekkert spil í litnum sem spilað var út í gallaða slaginn, verður
hann að velja eitthvað spil til að leggja á meðal spiluðu spilanna. Einnig er hann
talinn hafa svikið lit í gallaða slagnum og gæti átt yfir höfði sér eins slags refsingu
samkvæmt §64A2.
2. Brotlegur spilari hefur of fá spil.

a) Hafi spilari spilað fleiri en einu spili í gallaða slaginn, skoðar keppnisstjóri spilin
sem spilað hefur verið og skyldar brotlega spilarann til að taka upp á hendi sína öll
aukaspil,* en skilja eftir á meðal spiluðu spilanna það spil sem sýnt var þegar spilað
var í gallaða slaginn. (Geti keppnisstjóri ekki skorið úr um hvaða spili var spilað,
skilur brotlegi spilarinn eftir hæsta spilið sem hann hefði getað spilað löglega í
slaginn). Eignarhald á gallaða slagnum breytist ekki.
b) Spil sem á þennan hátt er tekið upp á hönd brotlega spilarans er talið hafa verið þar
allan tímann. Einnig getur verið um að ræða litarsvik hafi verið unnt að spila því í
fyrri slag.
* Keppnisstjóri ætti að forðast ef mögulegt er að sýna spilin sem varnarspilarinn hefur spilað, en
sjáist aukaspil, sem er tekið aftur upp á hendi varnarspilara, verður það refsispil (sjá §50).

68. Krafa eða eftirgjöf slaga
Yfirlýsingar eða aðgerðir, sem fela í sér kröfu um slag eða eftirgjöf slaga samkvæmt þessum
lögum, verða að eiga við aðra slagi en þann sem verið er að spila þá stundina.* Ef hún á við slagi
sem eftir er, gildir eftirfarandi:
A. Krafa skilgreind.
Sérhver yfirlýsing í þá átt að spilari telji sig taka ákveðinn fjölda slaga, er krafa um þá slagi.
Spilari gerir einnig kröfu, þegar hann leggur til að spilamennsku ljúki, eða þegar hann sýnir
spil sín (nema hann hafi sannanlega ekki ætlað að gera kröfu – til dæmis ef sagnhafi leggur
niður spil sín eftir útspil frá rangri hendi, þá á þessi lagagrein ekki við, heldur §54).
B. Eftirgjöf skilgreind.
1. Sérhver yfirlýsing í þá átt að spilari telji sig tapa ákveðnum fjölda slaga er eftirgjöf þeirra
slaga. Krafa um suma slagi er eftirgjöf annara slaga ef einhverjir eru. Spilari gefur eftir
alla slagi sem eftir eru ef hann kastar hendi sinni.
2. Þrátt fyrir að varnarspilari reyni að gefa eftir slagi samanber §68B1, þá er ekki um
eftirgjöf að ræða ef makker hans mótmælir samstundis. Óheimilar upplýsingar geta hafa
átt sér stað, svo kalla ætti tafarlaust á keppnisstjóra. Spilamennska heldur áfram. Spil
sem hafa sést hjá varnarspilara eru ekki refsispil, en §16D getur átt við varðandi þau spil
sem hafa sést. Varnarspilari má ekki nýta sér upplýsingar sem hljótast af því að makker
hans sýndi spil sín.
C. Nauðsynlegar skýringar með kröfu.
Með kröfu ætti strax að fylgja skýr yfirlýsing, í hvaða röð spilum verði spilað, eða um leiðina
í úrspili eða vörn sem kröfuhafinn hyggst fylgja til að taka þá slagi sem hann krefst.
D. Spilamennsku lýkur.
Eftir kröfu eða eftirgjöf, lýkur spilamennsku. (En sjá §70D3). Ef krafa eða eftirgjöf er
samþykkt, á §69 við. Ef hún er dregin í efa af einhverjum spilara (þar á meðal blindum)
verður að kalla tafarlaust á keppnisstjóra og §70 á við. Ekkert má aðhafast fyrr en
keppnisstjóri kemur.
* Ef yfirlýsing á aðeins við um hvort yfirstandandi ófullkominn slagur vinnist eða tapist, heldur
spilamennska áfram á venjulegan hátt. Spil sem varnarspilari hefur sýnt eða opinberað verða ekki
refsispil, en §16 um óheimilar upplýsingar getur átt við, og sjá einnig §57A um ótímabært útspil
eða íspil.

69. Krafa eða eftirgjöf samþykkt
A. Hvenær er staðfest samþykki.
Krafa eða eftirgjöf telst staðfest þegar andstæðingur samþykkir hana og hreyfir engum
andmælum áður en hans hlið segir í næsta spili, eða áður en setunni lýkur. Hvort sem á sér
stað fyrr. Skor spils er skráð eins og krafðir/eftirgefnir slagir hafi fengist/tapast í venjulegri
spilamennsku.
B. Ákvörðun keppnisstjóra.
Samþykki kröfu/eftirgjafar (samkvæmt málsgrein A) má afturkalla innan þess
leiðréttingarfrests sem tilgreindur er samkvæmt §79C.
1. Ef spilari hefur gefið eftir slag sem hlið hans hefur raunverulega unnið, eða
2. Ef spilari hefur samþykkt missi slags sem hans hlið hefði líklega unnið, ef spilamennska
hefði haldið áfram.
Úrslit spilsins skulu skráð að nýju til þeirrar hliðar sem áður samþykkti kröfuna.

70. Kröfu eða eftirgjöf andmælt
A. Almennt markmið.
Þegar úrskurðað er um kröfu eða eftirgjöf sem hefur verið andmælt, miðar keppnisstjóri við
að úrslit spilsins séu sem hagkvæmust fyrir báða aðila, en allur vafi túlkast kröfuhafa í óhag.
Keppnisstjóri fer þannig að.
B. Skýring endurtekin.
1. Keppnisstjóri fer fram á að sá sem kröfuna gerði, endurtaki skýringu þá sem hann gaf
þegar krafan var gerð.
2. Keppnisstjóri hlýðir síðan á andmæli andstæðinganna varðandi kröfuna (En mat
keppnisstjóra á aðstæðum er ekki eingöngu bundið af andmælum þeirra).
3. Keppnisstjóri getur farið fram á að allir spilarar leggi þau spil sem eftir eru upp í loft á
borðið
C. Þegar enn er tromp úti.
Ef tromp er enn eftir á hendi andstæðings skal keppnisstjóri úrskurða andstæðingunum slag ef
öllum eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
1. Spilarinn sem kröfuna gerði hefur ekki gefið neina yfirlýsingu um þetta tromp
2. Leiða má líkum að því að sá sem kröfuna gerði hafi þá ekki verið ljóst að tromp væri enn
á hendi andstæðings.
3. Slagur gæti tapast á þetta tromp með hvers konar eðlilegri* spilamennsku.
D. Það sem keppnisstjóri þarf að hafa í huga.
1. Keppnisstjóri skal ekki taka gilda yfirlýsingu spilara um árangurríka spilaleið, hafi henni
ekki verið lýst þegar krafan var gerð og önnur eðlileg* spilaleið er fyrir hendi sem ekki
væri eins árangursrík.
2. Keppnisstjóri samþykkir ekki kröfu varnarspilara sem byggist á því að makker hans velji
ákveðna spilaleið fram yfir aðra eðlilega* spilaleið.
3. Í samræmi við §68D, ætti spilamennsku að hafa lokið við kröfu, en ef spilamennska hefur
haldið áfram eftir kröfu, þá má dæma þær upplýsingar sem þar koma fram sem hluta af
skýringum spilara skv. §68C. Keppnisstjóri getur notað þær upplýsingar sem teikn um
líklega spilaleið þess sem gerir kröfuna og/eða til að meta nákvæmni kröfunnar.
E. Spilaleið er ekki lýst.
1. Þegar spilaleið er ekki lýst, skal keppnisstjóri ekki taka gilda spilaleið sem byggist á því
að finna ákveðið spil hjá öðrum hvorum andstæðingi, nema andstæðingur hafi ekki fylgt
þessum ákveðna lit áður en krafan var gerð, eða ljóst er að andstæðingur mun ekki fylgja

lit síðar með einhverri eðlilegri* spilaleið, eða ljóst sé að með því að hafna slíkri spilaleið
sé léleg spilamennska.
2. Laga- og keppnisreglnanefnd getur tilgreint röð (t.d. ofanfrá), sem keppnisstjóra ber að
fara eftir er hann dæmir hvernig lit er spilað ef því var ekki lýst við kröfu. (En alltaf með
hliðsjón af öðrum ákvæðum þessara laga).

71. Hætt við eftirgjöf
Eftirgjöf er staðfest þegar hún er samþykkt, nema innan þess leiðréttingarfrests sem tilgreint er
samkvæmt §79C. Keppnisstjóri skal ógilda eftirgjöf í eftirtöldum tilfellum.
1. Ef spilari gefur eftir slag sem hann í raun hefur fengið, eða
2. Ef spilari gefur eftir slag sem getur ekki tapast með einhverri eðlilegri* spilamennsku
spilanna sem eftir voru.
Spilið skal þá skráð að nýju þannig að slagurinn er færður til þeirrar hliðar sem gaf hann eftir.
* Í §70 og §71 innifelur skilgreiningin „eðlileg“ spilamennska sem væri kærulaus eða lakari en
búast mætti við af spilara í svipuðum styrkleikaflokki.

72. Almennar reglur
A. Löghlýðni
Bridgemót á að spila nákvæmlega samkvæmt lögunum. Meginmarkmið keppenda er að fá
hærri skor en aðrir spilarar, á meðan farið er eftir löglegum framgangsmáta og þeim
siðferðilegu gildum sem fram eru sett í lögum þessum.
B. Brot á lögunum
1. Spilari má ekki brjóta lögin viljandi, jafnvel þótt þau kveði á um refsingu sem hann er fús
til að sæta.
2. Engum ber skylda til að vekja athygli á broti sem hans hlið fremur. (En sjá §20F
varðandi rangar útskýringar og einnig §62A og 79A2).
3. Spilari má ekki reyna að leyna broti sem framið er, til dæmis með því að svíkja lit í annað
sinn, leyna spili sem skiptir máli í litarsvikum, eða blanda spilum saman of fljótt.

73. Boðskipti milli spilafélaga
A. Réttar aðferðir við boðskipti milli spilafélaga.
1. Boðsendingar milli spilafélaga meðan á sögnum og spilamennsku stendur, eiga eingöngu
að fara fram með sögnum og spilamennsku.
2. Sagnir og spilamennska ættu að fara fram án óeðlilegrar áherslu, látbragðs eða tóns og án
óeðlilegs hiks eða flýtis. Mótsstjórn getur krafist skylduhiks, svo sem í fyrsta sagnhring,
eftir stoppsagnir eða í fyrsta slag.
B. Ósæmileg boðskipti milli spilafélaga.
1. Það er ósæmilegt að senda boð milli spilafélaga með látbragði við sagnir eða
spilamennsku, eða óþarfa athugasemdum og bendingum, eða með því að spyrja
andstæðingana spurninga, eða láta það vera, með viðvörunum og útskýringum sem þeim
fylgja eða fylgja ekki.
2. Alvarlegustu brotin gegn velsæmisreglum eru þegar par skiptist á upplýsingum með
fyrirfram ákveðnum aðferðum öðrum en heimilaðar eru í þessum lögum.

C. Spilari fær óheimilar upplýsingar frá makker.
Hafi spilari fengið ólöglegar upplýsingar með athugasemd makkers, spurningu, útskýringu,
bendingu, látbragði, sérstakri áherslu, tóni, flýti eða hiki, óvæntri viðvörun eða vöntun á
viðvörun, verður hann að gæta þess að nýta sér ekki þær óheimilu upplýsingar.
D. Breytingar á spilahraða eða hegðun.
1. Æskilegt er, en samt ekki alltaf nauðsynlegt, að viðhalda jöfnum spilahraða og án
breytinga í framkomu. Spilarar ættu að vera vel á varðbergi ef breyting verður þar á og
þeirra hlið gæti hagnast á því. Að öðru leyti er það í sjálfu sér ekki ósæmilegt að breyta
spilahraða eða látbragði í ógáti, en einungis andstæðingur má draga ályktanir af slíku, og
þá á eigin ábyrgð.
2. Spilari má ekki reyna að afvegaleiða andstæðing með athugasemd, bendingu, hraðri eða
hægri meldingu eða spilamennsku (t.d. með því að hika áður en einspili er spilað), eða
hátterni við sögn eða spilamennsku eða víkja frá réttum framgangsmáta.
E. Blekkingar.
Spilari má reyna að blekkja andstæðing með sögn eða spilamennsku, (svo framarlega sem
blekkingin sé ekki vernduð af leynilegu samkomulagi, skilningi eða reynslu parsins).
F. Brot á velsæmisreglum.
Þegar brot á velsæmisreglum sem lýst er í þessum lögum, leiða til þess að saklaus
andstæðingur skaðast, á eftirfarandi við. Ef keppnisstjóri metur það svo að saklaus spilari
hafi dregið ranga ályktun út frá athugasemd, látbragði, spilahraða eða öðru sambærilegu frá
andstæðingi, og andstæðingurinn hefur enga eðlilega ástæðu fyrir gerðum sínum, og líklega
vitað á þeirri stundu að hann gæti hagnast á blekkingunni, á keppnisstjóri að leiðrétta skor
samkvæmt §12C.

74. Framkoma og háttvísi
A. Rétt viðhorf.
1. Spilari á alltaf að sýna fyllstu kurteisi.
2. Spilara ber að forðast vandlega hvers konar ummæli eða framkomu sem gæti valdið
öðrum spilara óþægindum eða gæti á einhvern hátt dregið úr ánægju við spilamennskuna.
3. Öllum spilurum bera að fylgja almennum og réttum framgangsmáta við sagnir og
spilamennsku.
B. Háttvísi.
Samkvæmt almennum kurteisisvenjum ættu spilarar að forðast eftirfarandi:
1. Að veita spilinu ekki nægilega athygli.
2. Að vera með óþarfa athugasemdir á meðan á sögnum eða spilamennsku stendur.
3. Að taka spil af hendinni áður en komið er að þeim að spila í.
4. Að lengja spilið að óþörfu (t.d. ef spilari spilar áfram þótt hann viti að hann muni
óhjákvæmilega fá alla slagi sem eftir eru) í þeim tilgangi að koma andstæðingi úr
jafnvægi.
5. Að kalla á og ávarpa keppnisstjóra á ókurteisislegan hátt gagnvart honum eða öðrum
keppendum.
C. Brot gegn réttum framgangsmáta.
Hér eru nokkur dæmi um brot gegn réttum framgangsmáta.
1. Að nota mismunandi tilreiningar fyrir sömu sögn.
2. Að gefa til kynna velþóknun eða vanþóknun á sögn eða spilamennsku.
3. Að gefa til kynna væntingu eða vilja til að eiga eða tapa slag, sem er ekki lokið.

4. Að koma með athugasemdir, eða hegða sér á annan óviðurkvæmilegan hátt, meðan á
sögnum eða spilamennsku stendur, til að vekja athygli á mikilvægu atviki eða á fjölda
slaga sem vantar upp á að vinna spil.
5. Að horfa viljandi á annan spilara meðan á sögnum eða spilamennsku stendur, eða á
hendur annars spilara í þeim tilgangi að sjá spil hans eða hvaðan af hendinni hann tekur
spil (en það er ekki brot gegn velsæmi að nota upplýsingar fengnar með því að sjá spil
andstæðings óvart*).
6. Að sýna greinilegt áhugaleysi á spilinu (eins og með því að pakka spilum sínum saman).
7. Að breyta eðlilegum hraða sagna eða spilamennsku í þeim tilgangi að leiða andstæðing
afvega.
8. Að fara frá borðinu að nauðsynjalausu áður en tilkynnt er um lok setunnar.
* Sjá §73D2 þegar spilari gæti hafa sýnt spil sín meðvitað (viljandi).

75. Röng útskýring eða röng sögn
Sú skylda sem hvílir á spilurum (og keppnisstjóra) þegar villandi skýring hefur verið gefin
andstæðingunum, opinberast í afleiðingum eftirfarandi dæmis:
Norður opnar á 1 grandi, og suður sem á veika hönd með löngum tígullit, segir 2♦ með lokasögn í
huga. Norður útskýrir hins vegar, eftir að vestur spyr, að sögn suðurs sé sterk gervisögn sem spyr
um háliti.
A. Mistök leiða til óheimilla upplýsingar.
Ekki skiptir máli hvort útskýring norðurs á tígulsögn suðurs, sé rétt eða röng samkvæmt kerfi
parsins. Þegar suður heyrir útskýringu norðurs, þá veit hann að 2♦ sögnin hans hefur
misskilist. Þessi vitneskja flokkast undir „óheimilar upplýsingar“ (sjá §16A), þannig að
suður verður að forðast eftir fremsta megni að nýta sér þessar óheimilu upplýsingar (sjá
§73C) (Ef suður gerir það, skal keppnisstjóri úthluta leiðréttri skor).
Ef t.d. norður svarar með 2 gröndum, þá hefur suður fengið þær óheimilu upplýsingar að
norður neitar aðeins fjórlit í hálit, en suðri ber skylda til að láta sem norður hafi sýnt hámark
og hafi komið með sterka tillögu um game á móti veikri hendi suðurs.
B. Röng útskýring.
Samkvæmt sagnkerfi N/S þá er 2♦ sögnin eðlileg lokasögn. Norður gaf ranga útskýringu,
sem er brot á þessum lögum. A/V eiga rétt á nákvæmum útskýringum á samkomulagi og
sagnkerfi N/S (Þegar þessi ranga útskýring skaðar A/V, skal keppnisstjóri úthluta leiðréttri
skor).
Ef norður áttar sig í framhaldinu á mistökum sínum, verður hann að láta keppnisstjóra strax
vita. Suður má ekkert gera til að leiðrétta röngu útskýringuna á meðan á sögnum stendur. Ef
suður verður sagnhafi eða blindur eftir lokapass ætti hann að kalla til keppnisstjóra og verður
að eigin frumkvæði að leiðrétta útskýringar. Ef suður lendir í vörn, þá kallar hann til
keppnisstjóra að spilamennsku lokinni og leiðréttir útskýringar.
C. Röng sögn.
Samkvæmt sagnkerfi N/S þá er 2♦ sögnin sterk eins og útskýrt var. Suður gaf ranga sögn.
Hér er ekki um að ræða brot á þessum lögum, þar sem A/V fengu rétta útskýringu á
samkomulagi og sagnkerfi N/S. A/V eiga ekki rétt á nákvæmri lýsingu á höndum N/S. (Óháð
því hvort A/V hafi skaðast eða ekki þá á keppnisstjóri að láta skor standa, en keppnisstjóri á
að gera ráð fyrir að röng skýring hafi átt sér stað ef gögn skortir til að styðja að röng sögn hafi

verið gefin). Suður má ekki leiðrétta útskýringu norðurs, (eða kalla til keppnisstjóra) meðan á
sögnum stendur, og honum ber engin skylda til að gera það á eftir.
Ef vafi leikur á hvort um er að ræða ranga útskýringu eða ranga sögn, skal keppnisstjóri ganga
út frá því að um ranga útskýringu sé að ræða.

76. Áhorfendur
A. Stjórnun.
1. Áhorfendur á spilasvæði* eru undir stjórn keppnisstjóra samkvæmt mótsreglugerð.
2. Mótsstjórn og skipuleggendur móts sem leyfa rafræna beina útsendingu á spilamennsku,
skilyrt með reglugerð hvernig fylgjast má með slíkum útsendingum og einnig mælt fyrir
um háttsemi áhorfenda (Áhorfandi má ekki hafa samskipti við spilara meðan lotan
stendur yfir sem sá síðarnefndi er að spila í).
B. Við spilaborðið.
1. Áhorfandi má ekki horfa á spil fleiri en eins spilara, nema reglugerð mótsins heimili það.
2. Áhorfandi má ekki sýna nein viðbrögð við sögnum eða spilamennsku á meðan verið er að
spila viðkomandi spil.
3. Meðan á setu stendur, verður áhorfandi að sneiða alfarið hjá látbragði eða athugasemdum
og má ekki hafa neinar samræður við spilara.
4. Áhorfandi má alls ekki trufla spilara.
5. Áhorfandi við borðið á ekki að vekja athygli á neinu varðandi framgang spilsins.
C. Þáttaka í spilinu.
1. Áhorfandi á spilasvæði*, má því aðeins tjá sig um framgang spils eða lög þessi að
keppnisstjóri óski þess
2. Mótsstjórn og skipuleggendur móts geta mælt fyrir um hvernig taka skuli á frávikum sem
verða vegna áhorfenda.
D. Staða.
Allir sem eru á spilasvæði*, aðrir en spilarar og starfsmenn mótsins, teljast vera áhorfendur
nema keppnisstjóri ákveði annað.

* Spilasvæði er allt það svæði þar sem spilarar mega vera, meðan lotan varir sem þeir spila í.
Nánar má kveða á um spilasvæði í reglugerð móts.

77. Skortafla fyrir keppnisbridge
SAGNSKOR
Skor fyrir hvern slag sem sagnhafi fær ef staðið er við samning
Ef tromp er
Lauf
Tígull
Hjarta
Fyrir hvert sagnstig ef samningur er ódoblaður
20
20
30
Fyrir hvert sagnstig ef samningur er doblaður
40
40
60
Fyrir hvert sagnstig ef samningur er redoblaður
80
80
120

Fyrir fyrsta sagnstig
Fyrir öll önnur sagnstig

Grandsamningur
Ódoblaður
40
30

Doblaður
80
60

Spaði
30
60
120

Redoblaður
160
120

100 slagastig eða fleiri, sem fást í einu spili er GEIM.
Færri en 100 slagastig í einu spili er BÚTUR.
Verðlaunastig sem sagnhafi fær fyrir slemmur
Utan hættu
Á hættu
Hálfslemma (12 slagir) Sögð og unnin
500
750
Alslemma (allir 13 slagir) sögð og unnin
1000
1500

YFIRSLAGIR
Utan hættu
Slagagildi
100
200

Ódoblaðir
Doblaðir
Redoblaðir

Á hættu
Slagagildi
200
400

Verðlaun fyrir geim og búta, ef staðið er við samning
Fyrir að vinna GEIM á hættu
500
Fyrir að vinna GEIM utan hættu
300
Fyrir að vinna BÚT
50
Fyrir að vinna hvaða doblaðan samning sem er, en ekki redoblaðan
50
Fyrir að vinna hvaða redoblaðan samning sem er
100

SEKTIR FYRIR UNDIRSLAGI
Skor til andstæðinga sagnhafa, ef samningur stendur ekki.
Undirslagir = Slagir sem vantar á að samningur sagnhafa standi.
Utan hættu
Á hættu
Fyrsti undirslagur
Hver viðbótarundirslagur
Verðlaun fyrir 4. og næstu undirslagi

Ódoblað

Doblað

Redoblað

Ódoblað

Doblað

Redoblað

50
50
0

100
200
100

200
400
200

100
100
0

200
300
0

400
600
0

Ef allir fjórir spilararnir passa (sjá §22) fær hvor hliðin fyrir sig núll stig.

78. Aðferðir við að reikna út skor
A. Keppnisstig.
Þegar skor er reiknuð, er skor hvers keppanda borin saman við skor sem aðrir keppendur hafa
fengið fyrir að spila sama spilið. Hver spilari fær tvær skoreiningar (keppnisstig eða hálf
keppnisstig) fyrir hverja skor sem er verri en skor hans, eina skoreiningu fyrir hverja skor
sem er jöfn hans, en enga skoreiningu fyrir hverja skor sem er betri en hans.
B. Alþjóðleg keppnisstig (International Matchpoint Scoring, IMP).
Þegar reiknuð eru alþjóðleg keppnisstig er í hverju spili reiknaður út mismunur heildarstiga
þeirra tveggja skora sem bornar eru saman og þeim mismun breytt í IMP stig samkvæmt
eftirfarandi töflu.
Mismunur
IMP-stig
Mismunur
IMP-stig
Mismunur
IMP-stig
20-40
1
370-420
9
1500-1740
17
50-80
2
430-490
10
1750-1990
18
90-120
3
500-590
11
2000-2240
19
130-160
4
600-740
12
2250-2490
20
170-210
5
750-890
13
2500-2990
21
220-260
6
900-1090
14
3000-3490
22
270-310
7
1100-1290
15
3500-3990
23
320-360
8
1300-1490
16
4000+
24
C. Heildarstig.
Þegar skor er reiknuð í heildarstigum, eru nettó heildarstig fyrir öll spilin sú skor sem hver
spilari fær.
D. Aðrar útreiknireglur.
Sérstakar aðferðir við að reikna út skor eru heimilaðar, ef mótshaldarar leyfa. (t.d.
mismunandi útreikningur vinningsstiga). Áður en mót hefst ætti mótsstjórn að birta
keppnisreglur þar sem kveðið er á um þátttökuskilyrði, aðferðir við að reikna út skor,
ákvörðun sigurvegara, hvernig skal skera úr jöfnum skorum og þvíumlíkt. Keppnisreglur
mega ekki brjóta í bága við lög eða reglugerðir. Keppnisreglur skulu innihalda allar
nauðsynlegar upplýsingar, og vera aðgengilegar öllum þáttakendum.

79. Unnir slagir
A. Samkomulag um unna slagi.
1. Samkomulag um fjölda unna slaga skal liggja fyrir áður en spilunum er stungið aftur í
spilabakkann.
2. Spilari má ekki gegn betri vitneskju samþykkja skor fyrir slag sem hann fékk ekki eða
þiggja slag sem andstæðingarnir gætu ekki hafa tapað.
B. Ósamkomulag um fjölda unninna slaga.
Ef ágreiningur rís um fjölda unninna slaga, skal kalla til keppnisstjóra til að úrskurða.
1. Keppnisstjóri athugar hvort um kröfu eða eftirgjöf á slögum er að ræða, og þá skal
úrskurða samkvæmt §69.
2. Ef grein 1 á ekki við, úrskurðar keppnisstjóri hvaða skor skuli skráð. Ef keppnisstjóri er
ekki kallaður til fyrr en að umferð lokinni, skal hann úrskurða samkvæmt grein C hér að
neðan, eða §87 til hliðsjónar, en honum ber ekki nein skylda til að leiðrétta skor annarrar
hliðarinnar.
C. Mistök við skráningu á skor.

1. Mistök við útreikning eða færsu á samþykktri skor, hvort sem er af hálfu spilara eða
reiknimanns, má leiðrétta innan þess leiðréttingarfrests sem mótshaldari setur. Ef
mótshaldari ákveður ekki lengri* frest, skal leiðréttingarfresturinn renna út 30 mínútum
eftir að opinber skor hefur verið reiknuð út og birt.
2. Reglugerðir geta gert ráð fyrir kringumstæðum þar sem mistök í skráningu á skor megi
leiðrétta eftir að leiðréttingarfresti lýkur, ef keppnisstjóri og mótsstjórn eru bæði þess
fullviss að skor sé rangt skráð.
* Styttri tíma má tilgreina ef sérstakar aðstæður krefjast þess.

80. Reglugerðir og skipulag
A. Laga- og keppnisreglnanefnd
1. Laga- og keppnisreglnanefnd samkvæmt þessum lögum telst vera;
a) Alþjóða bridgesambandið (The World Bridge Federation) fyrir sín eigin alþjóðamót
og viðburði.
b) Viðkomandi svæðasamband (t.d. Bridgesamband Evrópu) fyrir sín eigin svæðamót
og viðburði.
c) Viðkomandi landssambönd (t.d. Bridgesamband Íslands) fyrir mót og viðburði á
svæðinu (landinu).
2. Laga- og keppnisreglnanefnd gegnir ábyrgð, skyldum og völdum samkvæmt ákvæðum
þessara laga.
3. Laga- og keppnisreglnanefnd getur falið öðrum völd (en borið samt fulla ábyrgð á
gjörðum þeirra), eða framselt öðrum völd sín (og borið enga ábyrgð á gjörðum þeirra).
B. Mótshaldarar.
1. Laga- og keppnisreglnanefnd getur tilgreint mótshaldara til að undirbúa og skipuleggja
mót eða viðburð samkvæmt þessum lögum. Völdum og skyldum mótshaldara má dreifa,
en ábyrgð á framkvæmd er eftir sem áður hjá mótshaldara. Laga- og keppnisreglnanefnd
og mótshaldarar geta verið sömu aðilar.
2. Völd og skyldur mótshaldara eru meðal annars
a) Að skipa keppnisstjóra. Ef enginn keppnisstjóri er skipaður, ættu spilarar að
tilgreina einn úr eigin hópi til að gegna skyldum hans.
b) Að skipuleggja mót fyrirfram, þar með talið að útvega spilasali, aðstöðu, og allan
nauðsynlegan útbúnað.
c) Að ákveða dagsetningu og tímasetningu hverrar umferðar.
d) Að ákveða skilyrði fyrir þátttöku.
e) Að útbúa aðstöðu fyrir sagnir og spilamennsku í samræmi við lög þessi ásamt
skipulagningu á sérstökum aðstæðum, svo sem að spila með skermum (Leiðir til að
koma í veg fyrir að upplýsingar berist gegnum skerminn geta verið með ýmsu móti).
f) Að gefa út eða tilkynna reglur, til viðbótar þessum lögum, en sem brjóta þó ekki í
bága við þau.
g) (i) skipuleggja* og tilnefna aðstoðarfólk keppnisstjóra að hans kröfu.
.
(ii) Að skipa annað starfsfólk og tilgreina ábyrgð og skyldur þess.
h) Að undirbúa* móttöku og skráningu þáttökutilkynninga.
i) Að skapa viðeigandi aðstæður fyrir spilamennsku og kynna þær fyrir keppendum.
j) Að safna saman skor, sjá um skráningu hennar og birta úrslit.
k) Að gera viðeigandi ráðstafanir til að annast meðferð áfrýjana í samræmi við §93.
l) Að uppfylla allar frekari skyldur og valdboð samkvæmt þessum lögum.

* Í sumum umdæmum er talið eðlilegt að keppnisstjóri taki á sig hluta eða alla ábyrgð á verkefnum
sem mótsstjórn er ætlað að sinna samkvæmt þessum lögum.

81. Keppnisstjórinn
A. Opinber staða.
Keppnisstjóri er opinber fulltrúi mótshaldara.
B. Takmarkanir og ábyrgð.
1. Keppnisstjóri er ábyrgur fyrir tæknilegri framkvæmd mótsins á staðnum. Hann hefur
völd til að bæta eða lagfæra allt sem áfátt kann að vera af hálfu mótshaldara.
2. Keppnisstjóri starfar eftir, og er bundinn af þessum lögum ásamt mótsreglugerð sem sett
er í samræmi við ákvæði þessara laga.
C. Skyldur keppnisstjóra og völd.
Keppnisstjóri (ekki spilarar) ber ábyrgð á leiðréttingum varðandi frávik eða brot og að bæta
fyrir skaða. Einnig er eðlilegt að eftirfarandi atriði felist í skyldum og völdum keppnisstjóra:
1. Að halda uppi aga, og sjá um að mótið fari fram á réttan hátt.
2. Að framfylgja lögunum og túlka þau, og kynna spilurum rétt þeirra og skyldur samkvæmt
þeim.
3. Að leiðrétta villur eða frávik sem hann verður var við, innan þess leiðréttingarfrests sem
tilgreindur er í §79C.
4. Að ákveða leiðréttingu þegar það á við og nýta þær heimildir sem hann hefur samkvæmt
ákvæðum §90 og §91.
5. Að fella niður leiðréttingu – samkvæmt eigin mati - ef saklausa hliðin æskir þess og
keppnisstjórinn telur rök vera fyrir því.
6. Að skera úr ágreiningi.
7. Að vísa máli til viðeigandi nefndar.
8. Að setja úrslit í opinbera skráningu, ef mótshaldari óskar, og hafa umsjón með öllum
öðrum málum sem mótshaldari felur honum.
D. Dreifing ábyrgðar.
Keppnisstjóri má leggja aðstoðarfólki á herðar hverja af þessum skyldum sem er, en það
leysir keppnisstjóra ekki undan ábyrgð á því að þeim sé rétt framfylgt.

82. Leiðrétting á villum í framgangi
A. Skyldur keppnisstjóra.
Það er ábyrgð keppnisstjóra að leiðrétta villur í framgangi og láta keppnina fara fram á þann
hátt að ekki brjóti í bága við þessi lög.
B. Leiðrétting á villum.
Til að leiðrétta villur í framgangsmáta má keppnisstjórinn,
1. Leiðrétta skor eins og heimilað er í lögunum.
2. Krefjast þess að spil verði spilað, frestað eða hætt við að spila það.
3. Framfylgja öllum öðrum úrræðum sem honum eru veitt samkvæmt þessum lögum.
C. Mistök keppnisstjóra.
Hafi verið kveðinn upp úrskurður sem keppnisstjóri telur að hafi verið rangur, og ef
leiðrétting dugar ekki til að hægt sé að skrá skor í spilinu á eðlilegan hátt, á keppnisstjóri að
leiðrétta skor, og skulu báðar hliðar teljast saklausar í því tilviki.

83. Upplýst um áfrýjunarrétt
Telji keppnisstjóri, að sanngjarnt sé að endurmeta ákvörðun hans um staðreyndir eða beitingu hans
á heimildum til leiðréttinga þá á keppnisstjóri að upplýsa viðkomandi keppenda um áfrýjunarrétt
hans eða hann getur sjálfur vísað málinu til viðkomandi nefndar

84. Dómar þegar staðreyndir eru óumdeildar
Þegar keppnisstjóri er kvaddur til að úrskurða um laga- eða reglugerðaratriði, og staðreyndir eru
óumdeildar, á hann að úrskurða á eftirfarandi hátt.
A. Engin leiðrétting.
Ef lög kveða ekki á um leiðréttingu, og ekki er tilefni fyrir keppnisstjóra til að beita alhliða
heimildum sínum, lætur hann spilarana halda áfram með sagnir eða spilamennsku.
B. Lög kveða á um leiðréttingu.
Ef málið fellur skýrt undir lagagrein sem lýsir hvernig frávikið er leiðrétt þá gerir hann
leiðréttingu í samræmi við það og sér til þess að henni sé framfylgt.
C. Valkostir spilara.
Ef lagagrein heimilar spilara að velja milli leiðréttinga, útskýrir keppnisstjórinn valkostina og
sér um að leiðrétting sé valin og henni framfylgt.
D. Valkostir keppnisstjóra.
Keppnisstjóri sker úr öllum vafaatriðum saklausu hliðinni í vil. Hann leitast við að koma á
réttlæti. Telji keppnisstjóri líklegt að saklausa hliðin hafi skaðast af fráviki þar sem lög
kveða ekki á um leiðréttingu, þá leiðréttir hann skor (sjá §12).

85. Dómar þegar staðreyndir eru umdeildar
Þegar keppnisstjóri er kvaddur til að úrskurða um laga- eða reglugerðaratriði, eða velsæmisreglur
þar sem ágreiningur er um staðreyndir, á hann að gera eftirfarandi.
A. Mat keppnisstjóra.
1. Til að ákvarða staðreyndir máls á keppnisstjóri að byggja mat sitt á líklegustu
möguleikum, þ.e.a.s. í samræmi við vægi þeirra upplýsinga sem honum tekst að afla.
2. Ef keppnisstjóri telur að hann hafi komist að staðreyndum málsins, kveður hann upp
úrskurð í samræmi við §84.
B. Staðreyndir ekki ljósar.
Ef keppnisstjóra tekst ekki á fullnægjandi hátt að upplýsa staðreyndir málsins, skal hann
úrskurða áframhaldandi spilamennsku.

86. Villur leiðréttar í sveitakeppni eða svipuðu keppnisformi
A. Meðalskor í impa útreikningi.
Ákveði keppnisstjóri að úthluta tilbúninni leiðréttri skor annaðhvort meðalplús eða
meðalmínus þá verði það plús eða mínus 3 impar. Mótsstjórn getur ákveðið önnur úrræði,
með samþykki viðkomandi yfirstjórnar.
B. Leiðréttingar sem standast ekki á í útsláttarkeppni.
Þegar keppnisstjóri útlhlutar leiðréttum skorum, sem ekki standast á (sjá §12C) í
útsláttarkeppni, er skor hvors keppanda fyrir sig reiknuð út. Meðaltal beggja skoranna er
síðan veitt báðum hliðum.
C. Nýtt spil.
Keppnisstjóri á ekki að nota völd sín samkvæmt §6 til að fyrirskipa að eitt spil sé gefið upp á
nýtt ef spilari gæti vitað um úrslit leiks án spilsins. Þess í stað leiðréttir hann skor.
D. Úrslit fengin frá öðru borði.

Þegar keppnisstjóri úthlutar tilbúinni skor í sveitakeppni, (þó ekki samkvæmt §6D2) og úrslit
spilsins milli sömu sveita hafa fengist frá hinu borðinu, getur keppnisstjóri úthlutað leiðréttri
skor í impum eða heildarstigum (og hann ætti að gera það ef þau úrslit spilsins eru hagstæð
saklausu hliðinni). Ef spilamennska er hafin á hinu borðinu, þá er leyfilegt að ljúka henni.

87. Ruglað spil
A. Skilgreining.
Spil er talið ruglað, ef keppnisstjóri telur að eitt eða fleiri spil séu á röngum stað í bakkanum.
Einnig er spil talið ruglað ef keppnisstjóri telur að sagnhafi eða hættur séu ekki þær sömu á
mismunandi eintökum af sama spilinu. Þessi bæði atriði leiða til þess að keppendur sem
hefðu átt að fá beinan samanburð við aðrar skorir, spiluðu ekki spilið eins og það var í
upprunalegri mynd.
B. Ruglað spil skorað.
Þegar skor í rugluðu spili er skráð metur keppnisstjóri, eins nákvæmlega og hann getur, hvaða
skorir fengust þegar spilið var spilað eins og það var upprunalega, og hverjar fengust eftir að
spilið breyttist. Hann skiptir skorinni á þeim forsendum í tvo hópa og reiknar út skor hvors
hóps fyrir sig samkvæmt þeim reglugerðum sem mótshaldarar hafa sett (Sé reglugerð ekki
fyrir hendi, velur keppnisstjóri aðferð til útreiknings og kynnir hana).

88. Skaðabótastig veitt
Sjá §12C2.

89. Viðurlög í einmenningskeppni
Sjá §12C3.

90. Sérstök viðurlög
A. Vald keppnisstjóra.
Auk þess að beita viðurlögum samkvæmt þeim ákvæðum sem felast í lögunum, má
keppnisstjóri beita sérstökum viðurlögum fyrir hverskonar brot sem tefur eða hindrar
spilamennsku, veldur öðrum keppendum óþægindum, brýtur gegn réttum gangi spilsins eða
gerir það nauðsynlegt að skor sé leiðrétt á öðru borði.
B. Brot sem háð eru viðurlögum.
Eftirtalin brot eru háð sérstökum viðurlögum, en listinn er ekki tæmandi:
1. Spilari mætir til leiks eftir auglýstan byrjunartíma.
2. Hvaða óeðlilega hæg spilamennska sem er.
3. Hvers konar umræður um sagnir, úrspil, eða niðurstöðu spils sem hægt er að heyra við
önnur borð.
4. Samanburður á skorum við annan keppanda meðan á setu stendur.
5. Spil annara spilara snert (sjá §7).
6. Að setja eitt eða fleiri spil í rangan vasa í spilabakkanum.
7. Hvers konar villur í framgangsmáta (t.d. gleyma að telja spil sín, spila rangt spil o.s.frv.)
sem leiða til þess að leiðrétta þarf skor.
8. Að fara ekki eftir mótsreglugerð eða fyrirmælum keppnisstjóra.

91. Viðurlög eða brottvikning
A. Heimildir keppnisstjóra.
Til að geta framfylgt þeirri skyldu sinni að halda aga og reglu, hefur keppnisstjóri sérstakar
heimildir til að beita agasektarstigum, eða víkja keppanda úr keppni í ákveðinni setu eða
hvaða hluta keppninnar sem eftir er. Ákvörðun keppnisstjóra samkvæmt þessari málsgrein er
endanleg og verður ekki afturkölluð af dómnefnd. (Sjá §93B3).
B. Réttur til að vísa úr keppni.
Keppnisstjóri hefur sérstakar heimildir til að vísa keppanda alfarið úr keppni af tilgreindri
ástæðu, enda samþykki mótshaldarar það.

92. Réttur til áfrýjunar
A. Réttur keppanda.
Spilari eða fyrirliði hans, má áfrýja sérhverjum úrskurði keppnisstjóra sem hann hefur kveðið
upp. Sérhver áfrýjun sem metin er óþörf eða á ekki við rök að styðjast getur orðið tilefni til
áréttingar úrskurðarins með sérstökum ákvæðum í mótsreglugerð.
B. Tími til áfrýjunar.
Allar áfrýjanir á úrskurðum keppnisstjóra er 30 mínútum eftir að skor hefur verið birt, nema
mótshaldarar tilgreini önnur tímamörk.
C. Hvernig skal áfrýja.
Allar áfrýjanir eiga að fara fram gegnum keppnisstjóra.
D. Samtaka um áfrýjun.
Áfrýjun er ekki tekin til greina, nema:
1. Í tvímenningi hafi báðir aðilar parsins samþykki áfrýjunina. (Í einmenningskeppni þarf
ekki samþykki makkers).
2. Fyrirliði sveitar í sveitakeppni samþykki áfrýjunina.

93. Framgangsmáti áfrýjunar
A. Engin dómnefnd.
Yfirkeppnisstjóri á að hlýða á og úrskurða í öllum áfrýjunum, ef engin dómnefnd er til staðar
(eða annar valkostur samkvæmt §80B2(k)), eða þegar slíkt getur ekki starfað án þess trufla
skipulegan framgang mótsins.
B. Dómnefnd til staðar.
Ef nefnd er til staðar.
1. Yfirkeppnisstjóri á að hlýða á, og úrskurða í þeim hluta áfrýjunar, sem eingöngu varðar
lög eða reglugerðir. Hægt er að áfrýja úrskurði hans til dómnefndar.
2. Yfirkeppnisstjóri á að vísa öllum öðrum áfrýjunum til dómnefndar til meðferðar.
3. Þegar dómnefnd úrskurðar um áfrýjanir má hún beita öllum þeim heimildum sem þessi
lög veita keppnisstjóra, nema hvað nefndin má ekki breyta úrskurðum yfirkeppnisstjóra
varðandi framkvæmd laga- eða reglugerðaratriða, eða beitingu hans á agavaldi
samkvæmt §91 (Nefndin má mæla með því að yfirkeppnisstjóri breyti úrskurði sínum).
C. Frekari áfrýjunarmöguleikar.
1. Laga- og keppnisreglnanefnd getur skilgreint ferli fyrir frekari áfrýjanir þegar þessi
úrræði þrýtur. Sérhverjar frekari áfrýjanir sem metnar er óþarfar eða eiga ekki við rök að
styðjast geta orðið tilefni til áréttingar úrskurðarins með sérstökum ákvæðum í
mótsreglugerð.

2. Yfirkeppnisstjóri eða dómnefnd geta vísað málinu til frekari skoðunar hjá Laga- og
keppnisreglnanefnd. Nefndin hefur vald til að kveða upp endanlegan úrskurð.
3.
a) Þrátt fyrir tölulið 1 og 2 hér að ofan, þegar það er talið hafa afgerandi þýðingu fyrir
framgang keppninnar, getur Laga- og keppnisreglnanefnd falið dómnefnd móts
ábyrgð á úrskurðum í öllum áfrýjunum og eru þeir þá endanlegir bæði gagnvart
Laga- og keppnisreglnanefnd og málsaðilum.
b) Ef keppendum er gerð grein fyrir því fyrirfram þá getur mótsnefnd samþykkt
breytingu á þrepi eða fellt niður þrep í áfrýjunarferli sem lýst er í þessum lögum
,getur fellt niður sem lýst er í þessum lögum varðandi dómnefndarstörf (Mótsnefnd
er ábyrg fyrir afbrigðum gagnvart lögum sem kunna að vera brotin með því).

