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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Blef w brydżu

Informacja

Z powodu przypadającego w dniu 11 listopada (wtorek) Święta Niepodległości, numer 46. „CzO”, który właśnie trafił do Państwa, zamykaliśmy
już w sobotę 8 listopada (wymagał tego harmonogram pracy drukarni).
W związku z tym nie ma w nim relacji z imprez i zawodów sportowych, jakie
odbyły się 8 i 9 listopada, w tym relacji i wyników meczów piłki nożnej, za co,
szczególnie kibiców, przepraszamy.
red.

Wyniki czwartkowe
Tradycyjnie już w pierwszy czwartek
miesiąca graliśmy w Miliczu. W turnieju
udział wzięło 13 par, w tym 4 ostrzeszowskie. Ulegliśmy niestety gospodarzom.
Na miejsca punktowane premiami PZBS
„załapały się” dwie z naszych par, co widać
poniżej:
1 13 Ireneusz Szulc
1.5 DS 10501
SBS LZS Miles I Milicz
60.77 %
Andrzej Bakota
1.0 DS 11536
SBS LZS Miles I Milicz
2 6 Jolanta Sławenta 2.5 DS 01635 K
SBS LZS Miles I Milicz
59.62 %
Józef Sławenta
4.0 DS 01636
SBS LZS Miles I Milicz
3 9 Maciej Pilecki
1.5 WP 09452
Jelonki Ostrzeszów
58.08 %

Makijaż
na różne okazje
tel. 0604 353 199
- meble na wymiar, komody, biurka
- kuchnie, meble pokojowe, stoáy
- zabudowa wnĊk
- wyposaĪenie sklepów, lady,
regaáy

POMIAR + PROJEKT GRATIS
Tel. 0693 410 334

Sprzedam TANIO
tkaniny obiciowe tapicerskie,
różne wzory, rodzaje i kolory,
w ilości 5000mb.
Chętnie w całości,
tel. 0502 225 730

Andrzej Aleksandrzak 12.0 WP
01781 S Catman Polska II Poznań
4 14 Henryk Wielgus
1.5 DS 01721
S SBS LZS Miles II Milicz
55.38 %
Andrzej Piłaszewicz 1.5 DS 01564 S
SBS LZS Miles II Milicz
1 Mirosław Drabczyński 1.0 WP
12365 Jelonki Ostrzeszów 55.38 %
Andrzej Wójtowicz 1.0 WP 12366
Jelonki Ostrzeszów
Pełna dokumentacja (wraz z rozkładami, minimaxem i analizą Deep Finesse)
prowadzonego z wykorzystaniem BRIDGEMATE turnieju znajduje się pod adresem
www.inplus.net.pl/jelonki w dziale „Wyniki”.

Do napisania poniższego skłoniło
mnie pytanie, które padło na ostatnim
turnieju:
Czy można blefować na pierwszej ręce? – Odpowiedź zdziwi zapewne
większość graczy, gdyż brzmi: TAK i jest to
zgodne z przepisami Międzynarodowego
Prawa Brydżowego. Z zakazem blefu na
1 i 2 ręce mamy czasem do czynienia, ale
wyłącznie jako ustaleniem regulaminu
konkretnej imprezy czy cyklu. Na przykład
zakaz taki obowiązuje na turniejach kaliskich – słusznie, gdyż inaczej tamtejsi „mistrzowie” jeździliby po mniej doświadczonych graczach jak po przysłowiowej „łysej
kobyle” i już żaden amator na turniejach w
KTW by nie grywał…
Przepisy regulujące stosowanie odzywek psychologicznych (blefów) to:
P40A3 MPB – „Gracz może bez uprzedzenia zgłosić dowolną zapowiedź albo
wykonać dowolne zagranie, o ile taka
zapowiedź lub zagranie nie opiera się na
nieujawnionych uzgodnieniach partnerów (patrz przepis 40C1).”, P40C1 MPB
– „Gracz może zawsze odstąpić od uzgodnienia, o którego stosowaniu uprzedził
stronę przeciwną, pod warunkiem że jego
partner nie ma większej możliwości rozpoznania tego odstępstwa niż przeciwnicy.
Stale powtarzające się odstępstwa mogą
tworzyć nowe domniemane uzgodnienia,
które stają się częścią systemu i muszą zostać ujawnione przeciwnikom zgodnie z
zasadami ujawniania ustaleń. Jeżeli sędzia
uzna, że nieujawnienie takich domnie-

PIKADILI
Moda dzieciêca i m³odzie¿owa

NOWE ubrania prosto
z Wielkiej Brytanii
Ostrzeszów, ul. Piekary 1
(nad sklepem RTV MIX AGD)
Early Days @ Rebel @ Danim co @ Girl2Girl
@ YOUNG dimension @ GEORGE @ atmosphere @ Scooby - Doo

AGENCJA TURYSTYCZNA

Sprzedam
meble wypoczynkowe: sofy
3-osobowe, 2-osobowe, duży
narożnik wypoczynkowy, kolor
brązowy; fotele, kanapy, stoły,
krzesła, pufy okrągłe
i kwadratowe, otwierane oraz
inne meble
t. 0502 225 730

SPORTIVO
Nowy sklep sportowy
otwarcie 15.11.08r.

WAKACJE

2009
Rabatu za wczesna
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manych uzgodnień przyniosło stratę
przeciwnikom, powinien orzec wynik
rozjemczy i może wymierzyć karę porządkową” czy też P73E MPB – „Gracz
może próbować wprowadzić przeciwnika w błąd swoją zapowiedzią albo zagraniem (pod warunkiem, że takie zmylenie
nie jest objęte zatajonym uzgodnieniem
wzajemnym partnerów ani nie wynika
z doświadczenia zdobytego w czasie
wspólnej gry).”
Wynika z tego, że możemy licytować frywolnie tylko wtedy, gdy skołowany jest również nasz partner (btw –
zawsze musimy się liczyć z tym, że nasz
partner „zagoli” np. końcówkę w piki i z
rzeźnika staniemy się baranem…). Gdy
partner ma świadomość naszego odstępstwa od ustaleń, blef staje się wykroczeniem! I tutaj tkwi haczyk – skąd
sędzia ma wiedzieć, że odzywka nie stanowi części naszych ustaleń? – Jedynym
dowodem jest karta konwencyjna pary
– jeśli takowej nie posiadamy, sędzia powinien przyjąć, że blef to część naszego
systemu – czyli nie informując przeciwników (altertem) o odzywce psychologicznej, popełniliśmy wykroczenie!
Taka interpretacja jest zgodna z Polityką
Systemową PZBS, bowiem: „Przyjmuje
się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować
tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje
Odwoławcze w trakcie zawodów organizowanych przez PZBS – pary, które nie
mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a
odnośną ręką traktowana będzie jako
wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji.” Ale też nie do końca… Trzeba
mieć na uwadze to, że zadaniem sędziego jest przede wszystkim przywrócenie
sprawiedliwości przy stole – może więc
uwierzyć wyjaśnieniom blefującej pary
i utrzymać wynik! Np. - sędziowałem
ostatnie 200 turniejów w Astrze i wiem
na 100%, że jakaś znana mi doskonale
para nie starała się oszukać – to dla mnie
podstawa utrzymania spornego wyniku
pomimo braku KK! Co do wyniku:
Ustalenie, że blef jest wykroczeniem – nie oznacza jeszcze, że wynik
rozdania ulegnie zmianie. To dopiero
pierwszy krok, po którym należy ustalić:
- czy nieprawidłowość miała wpływ
na podjęcie określonej akcji? (stosujemy
prawo 75% Kaplana - działanie logicznie
oczywiste – podpierając się panelem),
- czy strona wykraczająca odniosła
korzyść z popełnionej nieprawidłowości?,
- czy strona niewykraczająca straciła prawo do wyrównania strat poprzez
złą, bezsensowną lub nietrafną odzywkę, zapowiedź lub zagranie? (stosujemy
prawo 25% Kaplana – działanie logicznie wątpliwe - panel).

zdarzają się rozbieżności w decyzjach
sędziów. Na turniejach ogólnopolskich
nagminnie problemy czysto sędziowskie stają się brydżowymi (gracze z czołówki próbują przekonać sędziego do
abstrakcyjnej linii rozgrywki) itd. - Z kolei na imprezach mniejszych ciężko takie
problemy rozwiązać – np. (Ostrzeszów)
sędzia nie może rozstrzygać w rozdaniu, które będzie grał za chwilę, ciężko
przeprowadzić panel itp. Dlatego warto
zawsze pamiętać o tym, że (na pewno
w Astrze) gramy przede wszystkim dla
przyjemności…

To ostatnie jest ważne, gdyż „pokrzywdzeni” (strona niewykraczająca)
czasami stara się uratować wynik, choć
porażkę zawdzięczają własnym błędom
niezwiązanym z wykroczeniem. Orzekanie w przypadkach blefów, nielegalnej informacji – jest b. trudne: często

Duet muzyczny

Trochę się rozpisałem powyżej, ale
może w ten sposób uświadomię niezorientowanym, na czym polega rola
sędziego w brydżu. Oczywiście między
innymi, gdyż prócz orzekania w przypadkach nieprawidłowości w oparciu
o międzynarodowe prawo brydżowe,
politykę systemową, regulaminy i ew.
panele sędzia powinien umieć:
- zorganizować turniej (par, teamów,
indywiduel, barometr) czy mecz, wielomecz: polega to na zastosowaniu odpowiedniego systemu rotacji zawodników
i kart. Brzmi prosto – podstawy omówione są na 500 stronach podręcznika
A. Wachowskiego (Howelle, Mitchele,
Apendixy, Mariki itp.) – schody zaczynają się przy nietypowych sektorach, czy
gdy w trakcie turnieju kilka par ubędzie,
bo się pokłóciły na przykład…
- turniej policzyć – tutaj metody też
bywają różne, a z pomocą idą komputery. Skoro przy technice jestem – pomimo prostoty programu liczącego (KOmputerowy Pomocnik Sędziego powstał
w 1993), a może z uwagi na stosowane
proste algorytmy (np. KOPS zapamiętuje tylko parę NS, pamięta wyniki, ale
nie wiąże ich z nr. stołów itp.) czasem
wymaga on odrobiny „gimnastyki”. Da
się nim policzyć wszystko, tyle że np.
prezentacja wyników prowadzona w
trakcie internetowych transmisji powinna już spełniać wyższe standardy.
Kiedyś wystarczyła kartka papieru, a
obecnie sędziapodczas turnieju ma „odpalone”: KOPS, Winlista, Bridgemate Pro
Control,BMkops, serwer SQL, FillBWS,
PHPAdmin, zegar, a wcześniej korzystał
oczywiściez Big Deal i Win Dup (generator rozdań i oprogramowanie maszyny
powielającej karty)…” Efektem działania
wspomnianych programów jest dostępna w ciągu kilku minut po zakończeniu
turnieju (niezależnie od jego wielkości)
strona z pełną dokumentacją i analizą
rozkładów taka jak np. www.inplus.net.
pl/wyniki (warto poklikać na nazwiska,
numery rozdań, by zobaczyć ją w całej
okazałości). A gracze wciąż pytają: za co
sędziowie biorą pieniądze…
Maciej Pilecki

HEAVEN
Ğluby, wesela, 18-nastki,
imprezy okolicznoĞciowe
t. 0606 745 626
0607 929 295

rezerwacje !!!

Gwarancja niezmiennosci ceny!
Wycieczki fakultatywne gratis!
Nawiêkszy wybór !
Wystarczy tylko 250 z³ zaliczki!
O szczególy pytaj w nas zym biurze

Ostrzeszów
ul. Strumykowa 14a
(przy parkingu stawek)

UL. KALISKA nr 8
63-500 OSTRZESZÓW
TEL./FAX 062 730-37-22

Biuro (budynek PoloMarket I piĊtro) Ostrzeszów, tel. 665-159-919
POJEMNOŚĆ DO 900
JUŻ OD 140 ZŁ
OD 901- DO 1300
JUŻ OD 192 ZŁ
OD 1301- DO 1500
JUŻ OD 215 ZŁ
OD 1501- DO 1600
JUŻ OD 232 ZŁ
OD 1601- DO 2000
JUŻ OD 262 ZŁ
OD 2001- DO 2400
JUŻ OD 361 ZŁ
POWYŻEJ 2400
JUŻ OD 399 ZŁ
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otrzymasz tyle zniżki w AC, ile posiadasz w OC.
Składka wyliczona jest przy 60 % zniżce za bezszkodowość , 5 % za dziecko do 12 lat,
10% za wiek powyżej 36 lat, 5% za nauczyciela, 5% za opłatę jednorazową. W przypadku
osób do 25 lat mających starszego współwłaściciela tylko 10 % zwyżki za wiek.
W ofercie posiadamy ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz
koszty leczenia za granicą w kwocie 120,00 zł rocznie a także ubezpieczenia grupowe
na zasadach indywidualnych ( dotyczy również bezrobotnych, rencistów, rolników oraz
osób pracujących, którzy nie mogą zawrzeć umowy na warunkach grupowych w firmie)
- cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66&1 K.C.

GABINET DIETETYCZNY
Profesjonalne programy odchudzające
pod opieką specjalisty dietetyka
Mroczyk&Malak

Świadczymy usługi żywieniowe
dla placówek żywienia zbiorowego

Żywienie kobiet w ciąży i karmiących
GODZINY PRZYJĘĆ
Żywienie dzieci, żywienie sportowców
PON., CZW., PT. 9.00 - 15.00
WT., ŚR.
14.00 - 17:30
Z tą ulotką 10% rabatu!!!
możliwość ustalenia wizyt indywidualnych po
wcześniejszej konsultacji telefonicznej
Odchudzanie może być przyjemne!
Diety już 72zł/ miesiąc
mgr inż Monika Mroczyk-Malak
monika.mroczyk@simplusnet.pl

Porady dietetyczne w zakresie leczenia:
- otyłości osób dorosłych i dzieci
- cukrzycy
- nadciśnienia
- schorzeń wątroby i nerek
- alergii pokarmowych
- zaburzeń odżywiania się
p
Wstą ię sam!
- niedokrwistości
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Diety smaczne i urozmaicone! Bez głodówek!

ul. Wąska 5, Ostrzeszów
tel. 0691 425 721

Piccolo
Figura
NM Panny

Mroczyk&Malak

