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כרטיס שיטות:

א.

כל זוג יחזיק בכרטיס שיטות המתאר את סיכום ההסכמים של השותפות (כאשר משחקים עם
מסכי הפרדה ,כל שחקן יחזיק בעותק של כרטיס השיטות).
 .1פורמט כרטיס השיטות הרשמי מפורסם באתר ההתאגדות הישראלית לברידג' .פורמט זה
הוא חובה בכל התחרויות שמארגנת ההתאגדות.
 .2בהעדר כרטיס שיטות ,כפוף הזוג לעונש מנהלי ,ובנוסף:
א .אם מתברר שבני הזוג הבינו פירושים שונים להכרזה מסויימת ,רשאי מנהל
התחרות לפסוק לפי הפירוש הטוב ביותר ליריבים ,או להניח שהיה הסבר לא נכון
(ולא טעות בהכרזה) – לפי חוק 21ב(1ב).
ב .מנהל התחרות רשאי להגביל את הסכמי השותפות של הזוג לאותה תחרות או אף
לחייב את השותפות להיצמד להסכמות סטנדרטיות.
 .3לכל זוג מומלץ להחזיק גם דפי שיטה או נספחים לכרטיס השיטות ,אשר מפרטים את כלל
המוסכמות של הזוג ומרחיבים את שכתוב בכרטיס השיטות ,על מנת שיוכל להוכיח את
טענותיו.

תקופת המכרז:

ב.

במהלך המכרז ישנן שתי צורות בהן יש ליידע את המתנגדים :הודעה והתרעה.
נוהל זה מפרט את האופן בו נדרש להשתמש בכל אחת מהן .בכל מקרה בו נדרשת הודעה –
משתמשים בה במקום בהתרעה.
 .1קריאות הדורשות גילוי נאות:
א .כל קריאה מלאכותית :כמוגדר בספר החוקים (בפרק ההגדרות).
ב .קריאות שהן הבנות של השותפות (חוק  ,)40אשר עלולות להיות בלתי צפויות או לא
מובנות דיין ע"י המתנגדים.
 .2הודעה(announcement) :
1

הודעה מתייחסת לתגובה של שחקן לאחר קריאת שותפו בסיבוב ההכרזות הראשון
ובמקרים המפורטים להלן .השותף מודיע ליריבים באופן מיידי את פירוש הקריאה  -בטרם
קרא המתנגד מימין (ההודעה תינתן כאילו שנשאל על פירוש קריאת השותף):
▪
▪
▪

על כל קריאה הדורשת גילוי נאות (כפי שפורט בסעיף  1לעיל).
על פתיחה של .1/1/1NT
על כל פתיחה בגובה  2ומעלה.

דוגמאות להודעות (השותף יציין מיידית את משמעות הקריאה):
 פתיחה של ( 1NTהשותף של הפותח יציין את תחום הנקודות של הפותח). כפל על פתיחה של ( 1NTהשותף יציין את משמעות ההכרזה ולא רק את שםהמוסכמה)
 תשובה  3לפתיחה של  1/1של השותף. פתיחה של  2המראה יד חלשה עם אורך בסדרת ה.)preemptive( - מוסכמת ( Walshמשמעות תשובה של  1Mלעומת  1לפתיחה )1 פתיחה של  1או  :1השותף יציין את כמות הקלפים המינימאלית (או משמעותמיוחדת אחרת).
 התערבות  1NTלאחר ששני המתנגדים הכריזו אשר מראה את שתי הסדרות האחרות. הכרזת " 2סטיימן לא מחייב" :השותף יציין כי מדובר בהכרזת סטיימן שאינהמחייבת נק' או חלוקה מסויימת.
 -התערבות של 2על פתיחה  1המראה שתי סדרות.

1

סיבוב ההכרזות הראשון מתחיל בהכרזה הראשונה (שאיננה פאס) ומסתיים לאחר  3קריאות נוספות
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 .3התרעה(alert) :
על שותפו של הקורא להתריע למתנגדים על כל קריאה הדורשת גילוי נאות (שלא בסיבוב
ההכרזה הראשון ,עליו חל סעיף  ,)2ופרט למקרים המצוינים בסעיף  4להלן .ההתרעה נעשית
על ידי הצגת כרטיס ה ALERT-והנחתו על השולחן מול המתנגד מימינו בטרם קרא אותו
מתנגד .נותן ההתרעה אחראי לוודא כי ההתרעה נקלטה על ידי שני המתנגדים.
 .4מקרים בהם אין לתת התרעה:
א .על כל  DBLאו  REDBLאחרי סיבוב ההכרזה הראשון.
ב .על כל קריאה מעל  3NTאחרי סיבוב ההכרזה הראשון.
 .5התרעה מוקדמת)pre-alert( :
התרעה על שיטת הכרזה או משחק ,אשר סביר כי המתנגדים צריכים לדעת מראש ,על מנת
להכין שיטת הגנה מתאימה .התרעה זו תינתן לפני תחילת המשחק של הלוח הראשון בסיבוב
או במפגש .ההכרזות המצריכות התרעה מוקדמת צריכות להופיע תחת " special bids that
 "may require defenseבכרטיס השיטות.
דוגמאות להסכמים (או שיטות) המחייבים התרעה מוקדמת:
• Precision
• Polish club
• Acol
• שיטה של שתי מערכות הכרזה (ההכרזה משתנה לפי פגיעות או מיקום).

 .6התרעה לאחר גמר המכרז(post-alert) :
יש לספק התרעה זו רק ע"י הצד המבצע ורק על קריאות הדורשות גילוי נאות המצויינות
בסעיף  4לעיל .התרעה זו תינתן לאחר הפאס האחרון ולפני חשיפת הובלת הפתיחה (כאשר
כלל ההכרזות מונחות גלויות על השולחן).
דוגמאות למקרים המחייבים :Post-Alert
•  Dblלאחר סיבוב ההכרזה הראשון ,שלא נשאל לגביו.
• הכרזה בעלת משמעות מיוחדת בגובה  4או יותר.
 .7תשובות לשאלות:
כאשר עונים לשאלות המתנגדים ,יש לספק אך ורק מידע אשר הוסכם ע"י השותפות .יודגש
כי מתן שם ההסכם אינו מהווה מענה מספק לשאלה :חובה בכל מקרה לתת הסבר מלא של
השיטה ולא רק את שמה (ראה בנוסף נספח).
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 .8תיקון הסבר שגוי (חוק :)20
א.

תיקון הסבר שגוי יעשה בנוכחות מנהל תחרות.

ב.

שחקן שבמהלך המכרז שם לב שהסברו היה שגוי או חלקי ,יתקן את ההסבר עד
לחשיפת קלף ההובלה.

ג.

תיקון הסבר שגוי של שותף:
 .1עבור הצד המבצע  -לאחר הפאס האחרון ולפני חשיפת הובלת הפתיחה
(כאשר כלל ההכרזות גלויות על השולחן).
 .2עבור הצד המגן  -אך ורק בתום המשחק.

 .9חובת השחקנים להגן על עצמם:
כל שחקן צריך לעשות כל מה שנחוץ כדי להגן על עצמו ,ולשאול להסבר אם מי מהמתנגדים
קרא קריאה חריגה או שאיננה ברורה ,או שהקריאה אינה "נורמלית"  -לרבות הכרזת סדרה
שצויינה על ידי המתנגדים או הכרזות עם קפיצה .אי מיצוי חובה זו ,גם כאשר לא ניתנה
התרעה (או הודעה) לפי הוראות נוהל זה ,עלול לפגוע בזכויותיו של השחקן.

ג.

תקופת המשחק:
 .1הובלת הפתיחה :בתחילת תקופת המשחק הצד המגן יתריע על הובלות מיוחדת ,אשר
מוסכמות על השותפות ועלולות להיות לא מובנות לכרוז .המגן מימין לכרוז יניח את כרטיס
ה ALERT-על השולחן מיד לאחר הובלת הפתיחה  -נותן ההתרעה אחראי לוודא כי זו
נקלטה ע"י הכרוז.
דוגמאות להסכמי הובלת פתיחה מיוחדים המחייבים התרעה:
• הובלה ב J / T / 9-המעידים על החזקה מסויימת בסדרה
()… / journalist / 02
• הובלה של נמוך מדאבלטון.
• הובלה המעידה על כמות קלפים בסדרה ולא על עניין בסדרה (ריו לדוגמא).
 .2חובת השחקנים להגן על עצמם :כל שחקן צריך לעשות כל מה שנחוץ כדי להגן על עצמו,
ולתשאל את המתנגדים על שיטת ההגנה שלהם :הובלות ,חזרות וסימונים .אי מיצוי חובה
זו ,גם כאשר לא ניתנה התרעה לפי הוראות נוהל זה ,עלול לפגוע בזכויותיו של השחקן.

נספח – "נוהל גסטם"
נוהל זה מתייחס לתחרויות ארציות ומומלץ למועדונים לאמץ אותו במלואו או בחלקו.
 .1לזוג המשחק שיטת התערבות המראה שתי סדרות (בכל גרסה שהיא) חייב להיות כרטיס
שיטה המפרט את משמעות ההכרזות .לזוג בלי כרטיס שיטה כמפורט אסור לשחק שיטה זו.
 .2אם מתברר שבני הזוג הבינו פירושים שונים להכרזה ,ובהעדר כרטיס שיטות מפורט כנדרש,
יפסוק מנהל התחרות לפי הפירוש הטוב ביותר לזוג היריבים.
ועדת החוקה מביאה לתשומת לב המועדונים שאפשר להרחיב את נוהל זה (במלאו ובחלקו)
להסכמים נוספים  -רצוי להתייעץ לפני כן עם הועדה.
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