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Pass
1♥
3 ♣ 1 4 NT 2 Pass
5 ♣ 3 Pass 5 ♦ 4 Pass
5 ♠ 5 Pass 7 ♥
All pass
nealertováno, v dohodě ale 5-5 piky a kára
Blackwood 4A, pochopený ale jako 5A
0-3 z 5, pochopeno ze 4
dotaz na krále, pochopeno jako dotaz na trumfovou dámu
mám dámu, pochopeno jako 1-4 krále

7 ♥ by West
Trick Lead 2nd 3rd 4th
1. N ♣ A 6 3 4
2. N ♠ 5 Q K A
1. Po partii zavolán rozhodčí, s tím, že došlo k poškození strany EW nealertováním hlášky 3 trefy.
Údajně by šla dražba jinak (místo 4NT by přišlo x) a nedošlo by k rozpornému chápání
Blackwooda.
Down 1 — -100
Druhý stůl: 5 srdcí W +1 -680
Rozhodnutí vedoucího: K poškození nedošlo, výsledek u stolu ponechán

Podáváme odvolání proti rozhodnutí odvolacího výboru ve věci rozdání 3 7. kola finále 3.ligy družstev
mezi týmy Dorost Havířov a Pacienti BKVŠ.
Vzhledem k tomu, že většina členů původně ustanoveného odvolacího výboru byla zainteresována ve
výsledku odvolání, vedoucí turnaje rozhodl partii až po konzultaci s Dušanem Šlachtou několik hodin
po konci turnaje a doporučil nám případné odvolání přímo k NOV.
Přijímáme názor vedoucího turnaje, že naše nedorozumění ohledně významu hlášky 4NT (a z toho
plynoucí následná nedorozumění o zbytku dražby) nesouvisí přímo s významem hlášky 3T, protože
význam musí být v obou sekvencích stejný. Nesouhlasíme však s tím, že náš špatný výsledek byl
dosažen nezávisle na nesrovnalosti, neboť špatné vysvětlení ovlivnilo rozhodování odpovídajícího.
Normálně 4NT hrávám jako RKCB, ale s Luckou hrávám hodně často a zatím máme jen dobře
domluvenou jednostrannou dražbu. Uvážil jsem tak, že Lucka si pamatuje takové věci, jako např.
musíme vědět oba o fitu ať to může být pětiesový BW. Škoda, že mě zrovna teď překvapila a věděla o
tom, že mě zajímá všech pět es.
Z ostatních hlášek jsem nevolil nic, protože se stejně těžce dozvím cokoliv a popíšu se taky málo. 3K a
3P by byly nat, 3S možná zapasuje, 4T mě nezajímá cuebid kárový (ani já ho nenadražím s následným
RKCB) a další z ní těžce dostanu na lokalizaci es, na 4K stejně asi přijdou 4S a kontra je nej možnost,
ale zase nevím, co se dozvím, protože bude těžší říct o fitu a ještě cuebidovat. Když bude mít krátkost a
dobré srdce, tak na kontra může volit 4T a budu mít taky jednodušší dojít do lepšího slemu.
Pokud se vedoucí domnívá, že nás špatné vysvětlení nepoškodilo, měl by navrhnout dražbu, kterou
jsme mohli použít. Po hlášce slibující dlouhé trefy po nás těžko může chtít, abychom uměli vydražit list
s velkým fitem a ještě dlouhými trefy.
Kdyby byly 3T alertované, jako K a P, můžu použít 3K jako cuebid s fitem, a nic mě nenutí říkat
rovnou 4NT. Když pak 4NT později použiju, bude nám oběma jasné, že máme srdce sfitované a je to
dotaz na pět es. Lucka nejspíš řekne 3P jako cuebid a můžeme si všechno vydražit. Druhá možnost je,
že Jih začne blokovat, protože má dva velké fity a bude nám muset stačit buď kontrovat, nebo zkusit
6S, protože velký slem nebudeme moct zkoumat. V každém případě nikdo neví, jak 6S dopadne,
protože vynáší Sever a nebude mu jasné, že mají snap.
Vzhledem k výše uvedeným argumentům věříme, že rozhodnutí ponechat výsledek od stolu není
spravedlivé, neboť chyba našeho páru nebyla jediným důvodem, který způsobil špatný výsledek.
Především si myslíme, že bez porušení pravidel ze strany soupeřů bychom tuto chybu udělat nemohli.

Za tým Dorost Havířov
Erik Klemš (Lukáš Kolek)

