
Bud utom tur (29, 30, 31, 32)
1. Budet kan godkännas av motståndaren i tur och
    budgivningen fortsätter          budgivningen fortsätter          budgivningen fortsätter
2. Budet godkännes ej och följande bestraffningar Bestraffning för  Bestraffning för den  
    blir aktuella felande felandes partner

Konventionellt pass (29 C, 30 B och C) Lag 31 gäller Lag 31 gäller

Konventionellt aktivt bud (29 C) Lag 31 och 32 gäller Lag 31 och 32 gäller

Pass innan någon bjudit (30) Pass en budrond

Pass när högermotståndaren (MTH) var i tur (30) Pass en budrond

Pass när partnern var i tur (30) Pass hela budgivningen Får bjuda dock ej D el RD i denna 
  budrond. Ev. korr poäng lag 23 B

Kontraktbud (färg- eller NT-bud) innan någon 1. MTH passar.  2. MTH bjuder. Pass en budrond  
bjudit och MTH var giv (31) Budet gäller, ingen bestraffning om den felande bjuder i samma 
  benämning som budet utom tur.
  3. MTH bjuder. Pass hela tiden 
  om den felande bjuder annat bud. 
  Ev. utspelsbestraffning lag 26
       
Kontraktbud innan någon bjudit och partnern eller  Kontraktbud innan någon bjudit och partnern eller  Kontraktbud innan någon bjudit och partnern eller Pass hela budgivningen. 
vänstermotståndaren (MTV) var giv (31)  Ev. utspelsbestraffning lag 26.
  Ev. korr poäng lag 23 A

Kontraktbud sedan någon bjudit och MTH var  1. MTH passar.  2. MTH bjuder. Se 2 och 3 ovan 
i tur (31) Budet gäller, ingen bestraffning

Kontraktbud sedan någon bjudit och partnern  Pass hela budgivningen. 
var i tur (31)  Ev. utspelsbestraffning lag 26. 
  Ev. korr poäng lag 23 A
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Otillräckligt kontraktbud (27)
1. Budet kan godkännas av motståndaren i tur och budgivningen fortsätter Bestraffning för den
2. Budet kan ändras med följande bestraffningar felandes partner

Budet är ej konventionellt och ändras till lägsta tillräckliga bud i samma benämning och Ingen bestraffning
detta bud är naturligt

Budet är konventionellt, ändrades till pass eller annat tillräckligt kontraktbud eller Pass resten av budgivningen. 
ändrades till lägsta tillräckliga bud i samma benämning och detta bud är konventionellt Ev. utspelsbestraffning lag 26.
 Ev. korr poäng lag 23 A

Ändring till D eller RD ej tillåtet. Straff om försök till sådan ändring ändå skett Pass resten av budgivningen. 
 Ev. utspelsbestraffning lag 26.
 Ev. korr poäng lag 23 A

Otillräckligt bud utom tur. Lag 31 gäller

      

  

  
  
  
  
      

  
  

  

  
  

  

      

      



VÅRA VANLIGASTE DOMSLUT

Etablerad revoke (63, 64)
När någon i det felande paret spelat i det följande sticket, bestraf-
fas det genom att stick överföres till motståndarna enligt nedan:
Ett stick överföres om 
 a) den felande spelaren vann revokesticket
 b) den felandes partner vann revokesticket
 c) den felande sidan vann ej revokesticket, men minst ett 
     senare 
Ännu ett stick överföres om
 a) den felande spelaren vann revokesticket och den felande
          sidan vann minst ett stick till
 b) den felande sidan vann minst två stick från och med
           revokesticket, varav den felandespelaren vann ett stick 
     efter revokesticket med ett kort han regelrätt kunde ha 
     spelat i revokesticket
Inget stick överföres om 
 den felande sidan varken vann revokesticket eller något 
 senare stick
Ytterligare stick kan överföras om 
 den icke-felande sidan inte har fått tillräcklig gottgörelse 
 jämfört med om revoken inte har ägt rum

Litet straffkort (50)
Enstaka kort under tia, som visats oavsiktligt, t ex genom att 
spela två kort eller tappa ett kort är ett litet straffkort.
Spelaren får ej spela ett annat kort under tia i samma färg, innan 
han spelar kortet. Spelaren får spela ett annat kort i färgen om 
det är tian eller högre

Utspel utom tur (50, 54, 55)
1. Träkarl Spelföraren kan välja att bli träkarl
2. Godkänna a) Spelföraren säger <jag godkänner> 
 b) Träkarlen läggs upp
 c) Påspel från spelföraren, MTV, träkarlen
3. Stort straffkort Rätt utpelare får spela ut vad som helst
4. Begära eller Utspel i det felaktiga utspelskortets färg.
    förbjuda Det felaktiga utspelskortet tages upp. 
 Förbud gäller det så länge spelaren är inne.

Stort straffkort (50)
1. Skall ligga med framsidan uppåt
2. Måste spelas vid första regelrätta tillfälle. Endast bekänna färg
    går före
3. När straffkortsinnehavarens partner är inne skall han vänta till
    spelföraren bestämt sig för ett av följande alternativ:
 a) Förbjuda att straffkortets färg spelas. Förbudet gäller 
     så länge partnern är inne. Straffkortet får då tagas upp
 b) Begära att straffkortets färg spelas. Straffkortet får då 
      tagas upp
 c) Låta straffkortet ligga

Rättelse av felaktig förklaring (75 D)
När partnern har lämnat en felaktig förklaring skall den rättas till
1. för spelföraren och träkarlen just före utspelet (ej tidigare)
2. för motspelarna först efter spelets slut

Otillåtna upplysningar (16)
Vid ovidkommande upplusningar, t ex tvekan, felaktig förklaring 
eller felaktig alertering: låt spelarna spela färdigt given. Förbjud 
ej någon att bjuda något. Be den oskyldiga sidan att kalla på TL 
efter spelet om så behövs

Spelat kort (45)
Från spelföraren  Om det hålles med bildsidan synlig
   och så att det vidrör eller är nära att 
   vidröra bordet

Från en motspelare Om kortet hålles så att partnern har
   möjlighet att se dess bildsida

Från träkarlen  Om spelföraren nämner kortet

Spelföraren spelar från fel hand (55)
1. Endera motspelaren kan godkänna. Eller
2. a) kortet tas tillbaka
    b) spelföraren får spela vad som helst från rätt hand

Omtvistat anspråk (68, 69, 70)
1. Spelet upphör
2. Tävlingsledaren tillkallas
3. Den som gjort anspråket upprepar sina uttalanden
4. Alla spelarna lägger upp sina kort på bordet
5. Motståndarna redogör för sina invändningar
6. TL fördelar sticken så rättvist som möjligt. Tveksamma
    stick dömes till motståndarna. Motståndarna skall oftast ha
    stick för glömda trumf. Man får maska om en motståndare
    visat renons efter varje normalt spelsätt eller om det är
    förnuftsvidrigt att inte maska

Ej etablerad revoke (61, 62, 63)
När ingen i det felande paret spelat i det följande sticket skall 
revoken rättas till genom att:
1. Revokekortet byts ut (det blir stort straffkort om det tillhör en
    motspelare)
2. Motståndare till den felande får byta ut kort som spelats efter
    revokekortet. Fjärde hand får också byta om tredje hand byter
    men hans kort blir stort straffkort om det spelats av en mot-
    ståndare.

För fullständighet - se 1997 års lagar!
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Lagarna beställer du från materialcentralen i Tolg


