Utdrag ur 1997 års lagar för tävlingsbridge
Appendix I - Tillvägagångssätt med skärmar
Skärmen placeras diagonalt över bordet, så att Nord och Öst, respektive Syd och Väst, sitter
på samma sida om skärmen. Brickan placeras mitt i en skjutbar släde. Luckan stängs så att
släden precis kan passera under luckan. Spelarna tar nu ut sina kort ur brickan.
Med början med givaren placerar spelarna sina budkort tyst på släden, med det första så långt
till vänster som möjligt, och med budkorten överlappande så att alla bud är synliga och vetter
mot partnern. Ett bud anses vara avgivet när en spelare släpper det på släden (men lag 25
kan bli tillämplig). Nord och Syd skickar över släden till den andra sidan skärmen efter det att
deras skärmmotståndare har bjudit, och släden skall placeras så att alla bud är synliga på den
andra sidan. Det skall inte vara någon muntlig kommunikation vid bordet under budgivningen.
När budgivningen är över, tar spelarna bort sina budkort. Vid den tidpunkten får spelförarens
sida utbyta information om sina egna förklaringar.
Det första utspelet skall ske med bildsidan ner. Spelaren på samma sida som utspelaren
tillkännager att utspelet är gjort, en motspelare lyfter upp luckan, och spelet fortsätter. Luckan
lyfts bara så högt att spelarna kan se alla kort. De internationella bridgelagarna gäller utom
vad som specifieras nedan:
Lag 9A2b1:
Träkarlen får påtala att en motspelares kort har visats i förtid.
Lag 13:
Den korrigerade procentuella poängen och straffet som föreskrivs i det första stycket gäller
endast om budet har överförts till den andra sidan skärmen.
Lag 20:
Upprepning av budgivningen:
Innan budkorten tagits bort från lådan, får en spelare budgivningen repeterad genom att
studera dem. I första stick, då en spelare fortfarande har rätt att få budgivningen repeterad och
han inte längre kan studera budkorten, skall hans skärmmotståndare återge budgivningen
skriftligt.
Förklaring av bud:
1.

Under budgivningen:
En spelare får när som helst skriftligt begära att hans skärmmotståndare ger en
uttömmande förklaring av ett av motståndarnas bud. Svaret skall också vara skriftligt.

2.

Under spelet:
Frågor under spelet skall ske skriftligt och med skärmen nedfälld. Skärmen lyfts när ett
skriftligt svar har avgetts.

Lagarna 26 till och med 32 och lagarna 34 till och med 39:
För regelbrott som täcks av dessa lagar, är tillvägagångssätten:
A.

Släden har inte skickats över:
Innan släden skickas över till den andra sidan skärmen, skall den felandes skärmgranne
påtala regelbrottet och tillkalla tävlingsledaren. Denne skall korrigera regelbrottet utan
bestraffning. Sådana bud får inte godkännas.

B.

Båda sidor har gjort fel:
När det regelstridiga budet trots det skickas över till den andra sidan skärmen, och båda
sidor har gjort fel (till exempel när endera spelaren avger ett regelstridigt bud och rätt
spelare - Nord eller Syd - skickar över brickan innan felet rättats till), är båda spelarna på
den andra sidan skärmen skyldiga att påtala regelbrottet och att tillkalla tävlingsledaren.
Denne skall skicka tillbaka släden till den felande, som rättar felet utan bestraffning.
Sådana bud får inte godkännas.

C.

Endast en sida har gjort fel:
När det regelstridiga budet skickas över till den andra sidan skärmen, och bara en sida
har gjort fel (den felande - Öst eller Väst - skickade också felaktigt över släden), är båda
spelarna på den andra sidan skärmen skyldiga att påtala regelbrottet och att tillkalla
tävlingsledaren. Denne skall skicka tillbaka släden till den felande, som rättar felet
varefter tillämplig bestraffning sker. Sådana bud får inte godkännas.

D.

Felet uppmärksammades inte:
När det regelstridiga budet skickas över till den andra sidan skärmen, och ingen spelare
påtalar det, och släden så småningom kommer tillbaka till den sida skärmen där felet
begicks, kvarstår budgivningen utan bestraffning och utan att korrigeras. Gäller det ett
otillåtet bud, tillämpas dock lag 35.

E.

Information - tillåten eller ej:
Information från återtagna bud får inte användas av de par som gjort något fel, men får
användas av en spelare eller ett par som inte begått något fel.

Lag 33:
Det följande budet tas tillbaka utan bestraffning.
Lag 40:
Alerteringar:
När ett alerteringsbart bud avges, skall spelaren alertera sin skärmgranne. När släden
kommer från den andra sidan, skall båda spelarna omedelbart alertera sina partners
alerteringsbara bud.
Hur alerteringen sker:
Alerteraren är skyldig att se till att hans skärmgranne noterat alerten. Det rekommenderade
tillvägagångssättet är att alerteraren placerar sitt alertkort ovanpå det alerteringsbara budet
och tar bort det först när hans skärmgranne bekräftar det.
Deklarationskort:
En spelare får studera motståndarnas deklarationskort när som helst under budgivningen.
Lag 41A:
Det första utspelet utom tur:
Den felandes skärmgranne skall försöka förhindra att det första utspelet sker utom tur. Om
utspelet sker med bildsidan ner återtas det utan bestraffning. Om det sker med bildsidan upp
återtas det utan bestraffning om skärmen inte lyfts upp. Om skärmen lyfts upp efter ett utspel
utom tur med bildsidan upp - utan att anfallssidan gjort något fel,
a) och den andra sidan ännu inte har spelat ut med bildsidan upp, anses utspelet vara utom
tur och lag 54 tillämpas.
b) den andra sidan har också spelat ut med bildsidan upp, blir det utspelade kortet ett stort
straffkort.
Lag 73D:
Om en motståndare avger ett kvickt bud under budgivningsperioden, är det korrekt att justera
tempot till det normala antingen genom att fördröja sitt eget bud (placera budkortet uppvänt
framför släden) eller genom att vänta innan släden skickas över.
Lag 76:
Åskådare:
Åskådare får inte sitta så att de kan se båda sidor av skärmen.

