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CHAPTER I. Definitions I. DAĻA. Definīcijas 

Alert - A notification, whose form may be specified by a 

sponsoring organisation, to the effect that opponents may be in 

need of an explanation. 

Alerts (Brīdinājums) 

Brīdinājums, kura formu var noteikt organizatori, par to, ka oponentiem var rasties 

prasība pēc paskaidrojuma. 

Psychic Call - A deliberate and gross misstatement of honour 

strength or suit length. 

Blefs 

Tīšs un būtisks figūrpunktu vai masta garuma sagrozījums. 

Dummy -  

1. Declarer's partner. He becomes dummy when the opening 

lead is faced.  

2. Declarer's partner's cards, once they are spread on the table 

after the opening lead.  

Galds 

1. Izspēlētāja partneris. Viņš kļūst par Galdu, kad tiek atklāta pirmā gājiena kārts. 

2. Izspēlētāja partnera kārtis, kad tās tiek atklātas uz galda pēc pirmā gājiena. 

Trick - The unit by which the outcome of the contract is 

determined, regularly consisting of four cards, one contributed 

by each player in rotation, beginning with the lead.  

Stiķis 

Vienība, ar kuras palīdzību tiek noteikts kontrakta rezultāts. Sastāv no četrām 

kārtīm, kuras katrs spēlētājs noliek uz galda pēc kārtas, pulksteņa rādītāja 

virzienā, sākot ar pirmo gājienu. 

Defender - An opponent of (presumed) declarer. Aizsargs 

Izspēlētāja (iespējamā) oponents. 

Game - 100 or more trick points scored on one deal. Geims 

100 vai vairāk punktu par stiķiem, kas iegūti vienā sadalījumā. 

Denomination - The suit or no trump specified in a bid.  Denominācija 

Masts vai beztrumpis, kas norādīts solījumā. 

Call - Any bid, double, redouble or pass.  Sauciens 

Jebkurš masta vai beztrumpja solījums, kontra, rekontra vai pass. 

Vulnerability - The conditions for assigning premiums and 

undertrick penalties (see Law 77).  

Zonalitāte 

Nosacījumi prēmiju un soda punktu (par nepaņemtajiem stiķiem) piešķiršanai (sk. 

Likumu 77). 

Play - 1. The contribution of a card from one's hand to a trick, 

including the first card, which is the lead. 4. The aggregate of 

the calls and plays on a board.  

Spēle 

1. Kārts novietošana stiķī, ieskaitot pirmo izgājienu. 

4. Saucienu un gājienu kopums, izspēlējot sadalījumu. 

Follow Suit - Play a card of the suit that has been led.  Dot mastā 
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Spēlēt ar kārti tajā mastā, kurā tika izdarīts gājiens. 

Rectification - Adjustment made to permit the auction or play 

to proceed as normally as possible after an irregularity has 

occurred.  

Labojums 

Izmaiņas, kas tiek veiktas, lai solīšana vai spēle noritētu pēc iespējas normāli pēc 

notikuša noteikumu pārkāpuma. 

Trump - Each card of the suit, if any, named in the contract.  Trumpis 

Katra kārts mastā (ja tāda ir), kas ir noteikts kontraktā. 

Pack - The 52 playing cards with which the game of Contract 

Bridge is played.  

Kava 

52 spēļu kārtis, ar kurām tiek spēlēts bridžs. 

Team - Two or more pairs playing in different directions at 

different tables, but for a common score (applicable 

regulations may permit teams of more than four members).  

Komanda 

Divi vai vairāki spēlētāju pāri, kas spēlē uz dažādām līnijām un pie dažādiem 

galdiem, bet kopējam rezultātam (atbilstoši nolikumam var pieļaut komandas, 

kurās ir vairāk par četriem spēlētājiem). 

Adjusted Score - An arbitrary score awarded by the Director 

(see Law 12). It is either "artificial" or "assigned". 1. An 

artificial adjusted score is one awarded in lieu of a result 

because no result can be obtained or estimated for a particular 

deal (e. g., when an irregularity prevents play of a deal). 2. An 

assigned adjusted score is awarded to one side, or to both 

sides, to be the result of the deal in place of the result actually 

obtained after an irregularity.  

Piespriestais rezultāts 

Noteiks ieraksts, kuru piespriež tiesnesis (sk. Likumu 12). Tas var būt vai nu 

„mākslīgs”, vai  „piešķirts”. 

1. Mākslīgs piespriestais rezultāts tiek piešķirts, ja konkrētajā sadalījumā nav 

iespējams noteikt, kāds rezultāts varētu būt sasniegts vai arī to nav iespējams 

novērtēt (piemēram, kad pārkāpums neļauj izspēlēt sadalījumu). 

2. Piešķirtais piespriestais rezultāts tiek piešķirts pēc pārkāpuma vienai vai abām 

pusēm tā ieraksta vietā, kas tika sasniegts pie galda. 

Convention - 1. A call that, by partnership agreement, conveys 

a meaning other than willingness to play in the denomination 

named (or in the last denomination named), or high-card 

strength or length (three cards or more) there. However, an 

agreement as to overall strength does not make a call a 

convention. 2. Defender's play that serves to convey a 

meaning by agreement rather than inference.  

Konvencija 

1. Sauciens, kas pēc partneru vienošanās izsaka nozīmi, kas atšķiras gan no 

vēlēšanās spēlēt nosaukto denomināciju (vai pēdējo nosaukto denomināciju), gan 

no figūrpunktu skaita vai kāršu skaita (trīs kārtis un vairāk) nosauktajā mastā. 

Noruna par kopējo spēku nepārvērš solījumu par konvenciju. 

2. Aizsarga spēle, kas kalpo informācijas nodošanai drīzāk saskaņā ar vienošanos, 

nekā ar secinājumu. 

Double - A call over an opponent's bid increasing the scoring 

value of fulfilled or defeated contracts (see Laws 19 and 77).  

Kontra 

Sauciens uz oponenta solījumu, kas palielina punktu skaitu par izpildītu vai 

zaudētu kontraktu (sk. Likumus 19 un 77). 

Contract - The undertaking by declarer's side to win, at the 

denomination named, the number of odd tricks specified in the 

final bid, whether undoubled, doubled or redoubled.  

Kontrakts 

Izspēlētāja puses saistība paņemt nosauktajā denominācijā stiķu skaitu, kas 

noteikts galīgajā solījumā, vai tas būtu bez kontras, ar to vai ar rekontru. 
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Board - 1. A duplicate board as described in Law 2. Kaste 

Dublējoša kaste, kas aprakstīta Likumā 2. 

Overtrick - Each trick won by declarer's side in excess of the 

contract.  

Virsstiķis 

Katrs stiķis, kuru izspēlētāja puse paņem papildus kontraktā noteiktajam. 

LHO - Left-hand opponent. LHO 

Oponents pa kreisi 

Suit - One of four groups of cards in the pack, each group 

comprising thirteen cards and having a characteristic symbol: 

spades (♠), hearts (♥), diamonds (♦), clubs (♣). 

Masts 

Viena no četrām kāršu grupām, kuru satur kava un kurā ir 13 kārtis ar 

raksturīgiem simboliem: pīķi (♠), erceni  (♥ ), kāravi (♦), kreiči (♣). 

Matchpoint - A unit of scoring awarded to a contestant as a 

result of comparison with one or more other scores.  

Mačpunkti 

Skaitīšanas vienība, kas tiek piešķirta dalībniekam kā salīdzinājuma rezultāts ar 

vienu vai vairākiem ierakstiem. 

International Matchpoint (IMP) - A unit of scoring awarded 

according to a schedule established in Law 78B.  

Starptautiskie mačpunkti (IMPi) 

Skaitīšanas vienība, kas tiek piešķirta saskaņā ar tabulu, kas noteikta Likumā 78 

B. 

Bid - An undertaking to win at least a specified number of odd 

tricks in a specified denomination.  

Solījums 

Apņemšanās paņemt vismaz nosolīto stiķu skaitu nosauktajā denominācijā. 

Undertrick - Each trick by which declarer's side falls short of 

fulfilling the contract (see Law 77).  

Nepaņemts stiķis 

Katrs stiķis, kuru izspēlētāja puse nav paņēmusi, lai izpildītu kontraktu (sk. 

Likumu 77).  

Odd Trick - Each trick to be won by declarer's side in excess 

of six. 

Nosolītais stiķis 

Katrs stiķis virs seši, kas ir jāpaņem izspēlētāja pusei. 

Honour - Any Ace, King, Queen, Jack or 10.  Figūra  

Katrs dūzis, kungs, dāma, kalps vai 10. 

Opponent - A player of the other side; a member of the 

partnership to which one is opposed.  

Oponents 

Pretējās puses spēlētājs; pretspēlētāju pāra dalībnieks. 

Irregularity - A deviation from the correct procedures set forth 

in the Laws.  

Pārkāpums 

Novirze no korektām procedūrām, kas noteiktas šajā Kodeksā. 

Rotation - The clockwise order in which the deal and the right 

to call or play progress.  

Secība 

Kārtība (pulksteņa rādītāja virzienā), kādā notiek sadalījuma izspēle vai tiesības 

izdarīt saucienu.  

Turn - The correct time at which a player may call or play.  Kārta 
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Atbilstošs brīdis, kad spēlētājs drīkst izdarīt saucienu vai spēlēt. 

Partner - The player with whom one plays as a side against the 

other two players.  

Partneris 

Spēlētājs, ar kuru tiek spēlēts kopā pret diviem citiem spēlētājiem. 

Pass - A call specifying that a player does not, at that turn, 

elect to bid, double or redouble.  

Pass 

Sauciens, kas norāda, ka spēlētājs šajā kārtā nevēlas izdarīt zīmīgu solījumu, 

kontrēt vai rekontrēt. 

Opening Lead - The card led to the first trick. Pirmais izgājiens 

Kārts, kas izieta pirmajā stiķī. 

RHO - Right-hand opponent.  RHO 

Oponents pa labi. 

Premium Points - Any points earned other than trick points 

(see Law 77).  

Prēmijas punkti 

Visi iegūtie punkti, izņemot punktus par stiķiem (sk. Likumu 77).  

Trick Points - Points scored by declarer's side for fulfilling the 

contract (see Law 77).  

Punkti par stiķiem 

Punkti, kurus saņem izspēlētāja puse par izpildītu kontraktu (sk. Likumu 77). 

Declarer - The player who, for the side that makes the final 

bid, first bid the denomination named in the final bid. He 

becomes declarer when the opening lead is faced (but see Law 

54A when the opening lead is made out of turn).  

Izspēlētājs 

Spēlētājs, kura puse ir izdarījusi galīgo zīmīgo solījumu un kurš ir pirmais 

nosaucis galīgā solījuma denomināciju. Viņš kļūst par izspēlētāju, kad pirmā 

izgājiena kārts ir atklāta (bet, sk. Likumu 54 A, kad pirmais gājiens ir izdarīts 

ārpus kārtas). 

Redouble - A call over an opponent's double, increasing the 

scoring value of fulfilled or defeated contracts (see Laws 19 

and 77).  

Rekontra 

Sauciens uz oponentu kontru, kas palielina rezultātu punktos par izpildītu vai 

zaudētu kontraktu (sk. Likumus 19 un 77). 

Play - 2. The aggregate of play made. 3. The period during 

which the cards are played 

Izspēle 

2. Viss spēles kopums ar kārtīm. 3. Periods, kura laikā kārtis tiek spēlētas. 

Hand - The cards originally dealt to a player, or the remaining 

portion thereof.  

Roka 

Kārtis, kas ir izdalītas spēlētājam, vai to atlikusī daļa. 

Board - 2. The four hands as originally dealt and placed in a 

duplicate board for play during that session. [Deal] - 1. The 

distribution of the pack to form the hands of the four players. 

2. The cards so distributed considered as a unit, including the 

auction and play thereof.  

Sadalījums 

Četras rokas, sākotnēji izdalītas un ievietotas kastē, lai spēlētu sesijas laikā. 

1. Kavas sadalīšana, lai izveidotu četru spēlētāju rokas. 

2. Kāršu sadalīšana, solīšana un izspēle, kas tiek apskatīts kā vienots kopums.  

Session - An extended period of play during which a number Sesija 
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of boards, specified by the sponsoring organisation, is 

scheduled to be played.  

Ilgstošs spēles periods, kura laikā ir paredzēts izspēlēt organizētāju noteikto 

sadalījumu skaitu. 

Side - Two players who constitute a partnership against the 

other two players.  

Puse 

Divi spēlētāji, kas veido pāri un spēlē pret diviem citiem spēlētājiem. 

Director - A person designated to supervise a duplicate bridge 

contest and to apply these Laws.  

Tiesnesis 

Persona, kas ir pilnvarota vadīt sporta bridža sacensības un pielietot šo Kodeksu. 

Auction - 1. The process of determining the contract by means 

of successive calls. 2. The aggregate of calls made (see Law 

17E).  

Solīšana 

1. Kontrakta noteikšanas process, izdarot secīgus saucienus. 2. Izdarīto saucienu 

kopums (sk. Likumu 17 E). 

Round - A part of a session played without progression of 

players.  

Kārta 

Sesijas daļa, kas tiek spēlēta bez spēlētāju pārvietošanās. 

Event - A contest of one or more sessions.  Turnīrs 

Sacensības, kas sastāv no vienas vai vairākām sesijām. 

Contestant - In an individual event, a player; in a pair event, 

two players playing as partners throughout the event; in a team 

event, four or more players playing as team-mates.  

Dalībnieks 

Individuālajā turnīrā – spēlētājs; pāru turnīrā – divi spēlētāji, kas spēlē kā partneri 

turnīra laikā; komandu turnīrā – četri vai vairāk spēlētāji, kas spēlē kā viena 

komanda. 

Revoke - The play of a card of another suit by a player who is 

able to follow suit or to comply with a lead penalty.  

Falšrenons  

Spēlētāja spēle ar cita masta kārti, kad viņam ir iespēja dot mastā vai pakļauties 

izgājiena sodam. 

Lead - The first card played to a trick.  Izgājiens 

Pirmā kārts, kas izspēlēta stiķī. 

Partscore - 90 or fewer trick points scored on one deal.  Daļējs ieraksts 

90 vai mazāk punktu par stiķiem, kas piešķirti vienā sadalījumā. 

Slam - A contract to win six odd tricks (called Small Slam), or 

to win seven odd tricks (called Grand Slam).  

Šlems 

Kontrakts, kura vinnēšanai jāpaņem seši noteiktie stiķi (t.s. mazais šlems), vai arī 

septiņi nosolītie (vismaz mazliet augstāk „odd” tika tulkots šādi) stiķi (t.s. lielais 

šlems). 

Chapter II. Preliminaries II. DAĻA. Ievads 

LAW 1 - THE PACK - RANK OF CARDS AND SUITS 

 

1. LIKUMS. KĀRŠU KAVA – MASTU UN KĀRŠU SECĪBA 

Sporta bridžu spēlē ar kāršu kavu, kas sastāv no 52 kārtīm, - pa 13 katrā no 
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Duplicate Contract Bridge is played with a pack of 52 cards, 

consisting of 13 cards in each of four suits. The suits rank 

downward in the order spades ( ), hearts (  ), diamonds ( ), 

clubs ( ). The Cards of each suit rank downward in the order 

Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

četriem mastiem. Mastu secība no vecākā uz jaunāko ir sekojoša: pīķi (), erceni 

(), kāravi (), krusti (). Katrā mastā kāršu secība no vecākās uz jaunāko ir 

sekojoša: dūzis, kungs, dāma, kalps, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

LAW 2 - THE DUPLICATE BOARDS 

 

A duplicate board containing a pack is provided for each deal 

to be played during a session. Each board is numbered and has 

four pockets to hold the four hands, designated North, East, 

South and West. The dealer and vulnerability are designated as 

follows: 

Dealer Boards 

North Dealer 1 5 9 13 

East Dealer 2 6 10 14 

South Dealer 3 7 11 15 

West Dealer 4 8 12 16 

Neither Side Vulnerable 1 8 11 14 

North-South Vulnerable 2 5 12 15 

East-West Vulnerable 3 6 9 16 

Both Sides Vulnerable 4 7 10 13 

 

The same sequence is repeated for Boards 17 - 32 and for each 

subsequent group of 16 boards. 

No board that fails to conform to these conditions should be 

used. If such board is used, however, the conditions marked on 

it apply for that session.  

2. LIKUMS. DUBLĒJOŠĀS KASTES 

Katram sadalījumam, kurš tiks izspēlēts sesijas laikā ir paredzēta dublējošā kaste, 

kas satur kāršu kavu. Katrai kastei ir savs numurs un četras kabatiņas, kur ievietot 

četras rokas, kas saucas North, East, South un West. Dalītājs un zonalitāte ir 

apzīmēti sekojošā veidā: 

Dalītājs         Kastes 

North 1 5 9 13 

East 2 6 10 14 

South 3 7 11 15 

West 4 8 12 16 

 

Neviena puse nav zonā kastēs: 1  8  11  14 

North-South ir zonā kastēs: 

2  5  12  15 

East-West ir zonā kastēs: 

3  6  9  16 

Abas puses ir zonā kastēs: 

4 7  10  13 

 

Šāda secība atkārtojas kastēs no 17 līdz 32 un tālākajās kastēs katrai 16 sadalījumu 

apakšgrupai. 

Kastes ar citiem nosacījumiem nedrīkst izmantot. Ja tāda kaste tomēr ir izmantota, 

tad tā jālieto līdz attiecīgās sesijas beigām. 
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LAW 3 - ARRANGEMENT OF TABLES 

 

Four players play at each table, and tables are numbered in a 

sequence established by the Director. He designates one 

direction as North; other compass directions assume the 

normal relationship to North.  

3. LIKUMS. GALDU SAGATAVOŠANA 

Pie katra galda spēlē četri spēlētāji un galdi tiek numurēti saskaņā ar tiesneša 

noteikto secību. Viņš nosaka pozīciju, kurā sēž North, pārējās debespuses ieņem 

normālu kompasa stāvokli ap North. 

LAW 4 - PARTNERSHIPS 

 

The four players at each table constitute two partnerships or 

sides, North-South against East - West. In pair or team events 

the contestants enter as pairs or teams and retain the same 

partnerships throughout a session (except in the case of 

substitutions authorised by the Director). In individual events 

each player enters separately, and partnerships change during a 

session.  

4. LIKUMS. PĀRI 

Četri spēlētāji pie katra galda veido divus pārus jeb puses, North-South pret East-

West. Pāru vai komandu turnīros dalībnieki piedalās kā pāri vai komandas un 

saglabā savu pāra stāvokli līdz sesijas beigām (izņemot tiesneša atļautās 

nomaiņas). Individuālajos turnīros katrs dalībnieks spēlē pats par sevi un pāri 

mainās sesijas laikā. 

LAW 5 - ASSIGNMENT OF SEATS  

A. Initial Position 

The Director assigns an initial position to each contestant 

(individual, pair or team) at the start of a session. Unless 

otherwise directed, the members of each pair or team may 

select seats among those assigned to them by mutual 

agreement. Having once selected a compass direction, a player 

may change it within a session only upon instruction or with 

permission of the Director.  

B. Change of Direction or Table 

Players change their initial compass direction or proceed to 

another table in accordance with the Director's instructions. 

The Director is responsible for clear announcement of 

instructions; each player is responsible for moving when and 

as directed and for occupying the correct seat after each 

5. LIKUMS. VIETU NOTEIKŠANA 

A. Sākuma pozīcija  

Pirms sesijas sākuma tiesnesis nosaka sākuma pozīciju katram dalībniekam 

(individuālam spēlētājam, pārim vai komandai). Ja nav noteikts citādi, katrs no 

pāra vai komandas dalībniekiem var ieņemt vietu pēc savstarpējas mutiskas 

vienošanās. Kad dalībnieks ir izvēlējies kādu no debespusēm, viņš sesijas laikā to 

drīkst mainīt tikai saskaņā ar norādījumiem vai tiesneša atļauju.  

B. Pozīcijas vai galda maiņa 

Dalībnieki maina savas sākuma debespuses vai pāriet pie cita galda saskaņā ar 

tiesneša norādījumiem. Tiesnesis ir atbildīgs par precīzu norādījumu paziņošanu; 

katrs dalībnieks ir atbildīgs par to, kad un kur viņam jāpārvietojas, lai ieņemtu 

pareizu vietu pēc katras pārvietošanās.  
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change.  

CHAPTER III. Preparation and Progression III. DAĻA. Priekšdarbi un sekojošās darbības 

LAW 6 - THE SHUFFLE AND DEAL  

A. The Shuffle 

Before play starts, each pack is thoroughly shuffled. There 

is a cut if either opponent so requests.  

B. The Deal 

The cards must be dealt face down, one card at time, into 

four hands of thirteen cards each; each hand is then placed 

face down in one of the four pockets of the board. The 

recommended procedure is that the cards be dealt in 

rotation, clockwise.  

C. Representation of Both Pairs 

A member of each side should be present during the 

shuffle and deal unless the Director instructs otherwise.  

D. New Shuffle and Re-deal 

1 If it is ascertained before the auction first begins on a 

board that the cards have been incorrectly dealt or that 

during the shuffle and deal a player could have seen the 

face of a card belonging to another player there shall be a 

new shuffle and deal. Thereafter Law 16C applies to the 

accidental sighting of a card belonging to another player’s 

hand before completion of the play of the board (but see 

Law 24). Any illegally dealt board is a fouled board, and 

for any other irregularity see the relevant Law.  

6. LIKUMS.  DALĪŠANA UN SADALĪJUMS 

A. Dalīšana 

Pirms spēles sākuma katra kava ir kārtīgi jāsamaisa. Pārcelšana ir jāveic, ja to 

pieprasa oponenti. 

B. Sadalījums 

Kārtis jādala ar attēlu uz leju pa vienai, četrām rokām – pa trīspadsmit kārtīm 

katrā rokā; katru roku ievieto ar attēlu uz leju vienā no četrām  kastes kabatiņām. 

Ieteicams kāršu dalīšanas procedūru veikt pa apli, pulksteņa rādītāja kustības 

virzienā. 

 

 

 

C. Spēlētāju klātbūtne 

Samaisīšanas un dalīšanas laikā ir nepieciešama dalībnieka klātbūtne no katras 

puses, ja vien tiesnesis nav noteicis citādāk. 

 

 

D. Atkārtota sajaukšana un pārdalīšana 

1. Kārtis nepareizi sadalītas vai ar attēlu uz augšu. 

Nepieciešams kārtis no jauna samaisīt un pārdalīt, ja līdz solīšanas sākumam (skat. 

Likumu 17A) tiek konstatēts, ka kārtis ir sadalītas nepareizi vai kāds no 

dalībniekiem ir redzējis citam iedalītas kārts attēlu. 

2. Nesamaisītas vai nepārdalītas kārtis 

Rezultāts netiek piešķirts, ja kārtis dalītas bez samaisīšanas no sakārtotas kavas 

vai, ja sadalījums ir iepriekš spēlēts citas sesijas laikā. 
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2. Unless the purpose of the tournament is the 

replay of past deals no result may stand if the 

cards are dealt without shuffle from a sorted deck* 

or if the deal has been imported from a different 

session. (These provisions shall not prevent 

arrangements, where desired, for exchange of boards 

between tables.) 

 

3. Subject to Law 22A, there must be a new shuffle 

and a redeal when required by the Director for any 

reason compatible with the Laws (but see Law 86C). 

E. Director's Option on Shuffling and Dealing 

1. The Director may instruct that the shuffle and deal be 

performed at each table immediately before play starts.  

2. The Director may perform the shuffle and deal in advance, 

himself.  

3. The Director may have his assistants or other appointed 

agents perform the shuffle and deal in advance.  

4. The Director may require a different method of dealing or 

pre-dealing.  

F. Duplication of Board 

If required by the conditions of play, one or more exact 

copies of each original deal may be made under the 

Director's instructions.  

3. Pēc tiesneša norādījuma 

Vadoties pēc Likuma 22A, kārtis ir no jauna jāsamaisa un jāpārdala, ja to pieprasa 

tiesnesis pēc jebkura  iemesla, kas atbilst Kodeksam (skat. Likumu 86C). 

E. Tiesneša noteikta samaisīšana un dalīšana 

1.Tiesnesis var noteikt, ka kārtis ir jāsamaisa un jāsadala pie katra galda tieši 

pirms izspēles sākuma. 

 

2. Tiesnesis pats var iepriekš kārtis samaisīt un izdalīt. 

 

3. Tiesnesis var noteikt, ka kārtis  iepriekš sajauc un izdala viņa palīgi vai 

asistenti. 

 

4. Tiesnesis var pieprasīt citas kāršu dalīšanas vai iepriekšējas sadalīšanas 

metodes.  

F. Sadalījuma dublēšana 

Nepieciešamības gadījumā jāizveido viena vai vairākas precīzas sadalījuma 

kopijas, saskaņā ar tiesneša norādījumiem. 

 

LAW 7 - CONTROL OF BOARD AND CARDS  

A. Placement of Board 

When a board is to be played it is placed in the centre of the 

table until play is completed.  

7. LIKUMS. DARBĪBAS AR KASTĒM UN KĀRTĪM 

A. Kastes novietojums 

Sadalījuma izspēles laikā kastei jāatrodas galda vidū līdz izspēles beigām. 

B. Kāršu izņemšana no kastes 
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B. Removal of Cards from Board 

Each player takes a hand from the pocket corresponding to his 

compass position.  

1. Counting Cards in Hand before Play 

Each player counts his cards face down to be sure he has 

exactly thirteen; after that, and before making a call, he must 

inspect the face of his cards.  

2. Control of Player's Hand 

During play each player retains possession of his own cards, 

not permitting them to be mixed with those of any other 

player. No player shall touch any cards other than his own (but 

declarer may play dummy's cards in accordance with Law 45) 

during or after play except by permission of the Director.  

C. Returning Cards to Board 

Each player shall restore his original thirteen cards to the 

pocket corresponding to his compass position. Thereafter no 

hand shall be removed from the board unless a member of 

each side, or the Director, is present.  

D. Responsibility for Procedures 

Any contestant remaining at a table throughout a session is 

primarily responsible for maintaining proper conditions of 

play at the table.  

Katrs spēlētājs izņem kārtis no kabatiņas atbilstoši savai debespusei.  

1. Kāršu skaitīšana rokā pirms izspēles sākuma  

Katrs spēlētājs saskaita savas kārtis turot ar attēlu uz leju, lai pārliecinātos, ka to ir 

tieši trīspadsmit; tad, pirms uzsākt solīšanu, ir jāapskata attēli savās kārtīs. 

2. Darbības ar spēlētāja roku. 

Izspēles laikā katrs spēlētājs uzrauga savas kārtis, neļaujot tām sajaukties ar cita 

spēlētāja kārtīm. Pirms vai pēc spēles spēlētājs nedrīkst pieskarties svešām 

kārtīm,- tikai savām (bet izspēlētājs drīkst spēlēt ar galda kārtīm, saskaņā ar 

Likumu 45), izņemot ar tiesneša atļauju. 

C. Kāršu ielikšana atpakaļ kastē 

Katram spēlētājam jāieliek atpakaļ kastē savas trīspadsmit kārtis, atbilstoši savai 

debespusei. Pēc tam neviens spēlētājs nedrīkst tās ņemt ārā no kastes, izņemot  

abu pušu dalībnieku vai tiesneša klātbūtnē. 

D. Atbildība par procedūrām  

Katrs dalībnieks, kas paliek pie galda sesijas laikā, ir primāri atbildīgs par pareizu 

izspēles procedūru ievērošanu izspēles laikā pie galda.  

 

LAW 8 - SEQUENCE OF ROUNDS  8. LIKUMS. KĀRTU SECĪBA 
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A. Movement of Boards and Players 

1. Director's Instructions 

The Director instructs the players as to the proper movement 

of boards and progression of contestants.  

2. Responsibility for Moving Boards 

The North player at each table is responsible for moving the 

boards just completed at his table to the proper table for the 

following round, unless the Director instructs otherwise.  

B. End of Round 

In general, a round ends when the Director gives the signal for 

the start of the following round; but if any table has not 

completed play by that time, the round continues for that table 

until there has been a progression of players.  

C. End of Last Round and End of Session 

The last round of a session, and the session itself, ends for 

each table when play of all boards scheduled at that table has 

been completed, and when all scores have been entered on the 

proper scoring forms without objection.  

A. Kastu un dalībnieku kustība 

1. Tiesneša norādījumi 

Tiesnesis norāda dalībniekiem pareizu kastu un dalībnieku pārvietošanās kārtību. 

2. Atbildība par kastu kustību. 

Spēlētājs North pozīcijā atbild par nokomplektētu kastu pārvietošanu no sava 

galda uz nākošajai kārtai atbilstošo galdu, ja vien tiesnesis nav norādījis citādāk.  

B. Kārtas beigas 

Parasti kārta beidzas tajā brīdī, kad tiesnesis dod komandu uzsākt nākošo kārtu; 

bet, ja pie kāda no galdiem šajā laikā izspēle vēl nav beigusies, kārta turpinās tik 

ilgi, kamēr nav notikusi dalībnieku maiņa.  

C. Pēdējās kārtas un sesijas beigas. 

Pēdējā kārta, un pati sesija, beidzas tajā brīdī, kad pie galda nospēlēti visi 

paredzētie sadalījumi, un visi rezultāti ir pareizi un bez iebildumiem ierakstīti 

attiecīgajos protokolos. 

CHAPTER IV. General Laws Governing 

Irregularities 
IV. DAĻA. Vispārējie likumi attiecībā uz pārkāpumiem 

LAW 9 - PROCEDURE FOLLOWING AN 

IRREGULARITY  

9. LIKUMS. PĒC NOVIRZES SEKOJOŠA PROCEDŪRA  

A. Uzmanības pievēršana pārkāpumam 
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A. Calling Attention to an Irregularity 

1. During the Auction Period 

Unless prohibited by Law, any player may call attention to an 

irregularity during the auction, whether or not it is his turn to 

call.  

2. During the Play Period 

(a) Unless prohibited by Law, declarer or either defender may 

call attention to an irregularity that occurs during the play 

period.  

 

(b) Dummy (dummy's restricted rights are defined in Laws 42 

and 43) 

 

(1) Dummy may not call attention to an irregularity during the 

play but may do so after play of the hand is concluded.  

 

(2) Dummy may attempt to prevent declarer from committing 

an irregularity (Law 42B2).  

B. After Attention Is Called to an Irregularity 

1. Summoning the Director 

(a)When to Summon 

The Director must be summoned at once when attention is 

drawn to an irregularity.  

 

(b)Who May Summon 

Any player, including dummy, may summon the Director after 

1. Solīšanas laikā 

Gadījumos, kad kodekss to neaizliedz, jebkurš spēlētājs var pievērst uzmanību 

pārkāpumam, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav viņa kārta izdarīt solījumu. 

2. Izspēles laikā 

3.  (a) Ja vien tas nav aizliegts kodeksā, jebkurš spēlētājs var pievērst uzmanību 

pārkāpumam, kas noticis izspēles laikā. 

4. (b) Galds (šī spēlētāja tiesību ierobežojumi ir aprakstīti 42. un 43. likumos) 

 

(1) Galds nevar pievērst uzmanību pārkāpumam izspēles laikā, bet var to darīt pēc 

sadalījuma izspēles. 

 

(2) Galds var censties novērst izspēlētāja pārkāpumus (42B2 likums).  

B. Rīcība pēc pārkāpuma konstatēšanas 

1. Tiesneša izsaukšana 

2. (a) Kad izsaukt. 

Tiesnesis ir jāizsauc tiklīdz pārkāpums ir pamanīts un piefiksēts. 

 

3. (b) Kas  drīkst izsaukt. 

Jebkurš spēlētājs, ieskaitot spēlētāju, kura kārtis ir galdā, var izsaukt tiesnesi pēc 

tam, kad pārkāpums ir konstatēts 

 

4. (c) Tiesību saglabāšana 

Tiesneša izsaukšana neatņem spēlētājam tiesības, kuras viņam būtu pirms tiesneša 

izsaukšanas  
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attention has been drawn to an irregularity.  

 

(c)Retention of Rights 

Summoning the Director does not cause a player to forfeit any 

rights to which he might otherwise be entitled.  

 

(d) Opponents' Rights 

The fact that a player draws attention to an irregularity 

committed by his side does not affect the rights of the 

opponents.  

2. Further Bids or Plays 

No player shall take any action until the Director has 

explained all matters in regard to rectification and to the 

assessment of a penalty.  

C. Premature Correction of an Irregularity 

Any premature correction of an irregularity by the offender 

may subject him to a further penalty (see the lead penalties of 

Law 26).  

5. (d) Pretinieku tiesības 

6. Fakts, ka spēlētājs paziņo par pārkāpumu, ko ir izdarījis viņš vai partneris, 

nekādā veidā neietekmē pretinieku tiesības  

7. Tālākie solījumi vai spēle 

Spēlētāji nedrīkst turpināt nekādas darbības, kamēr tiesnesis nav izskaidrojis visu 

par pārkāpuma novēršanu un soda piešķiršanu. 

C. Priekšlaicīga pārkāpuma labošana 

Jebkurš pārkāpēja mēģinājums priekšlaicīgi labot izdarīto pārkāpumu var būt par 

iemeslu tālākai sodīšanai (skat. izgājiena sodi 26. likumā). 

LAW 10 - ASSESSMENT OF A PENALTY  

A. Right to Assess Penalty 

The Director alone has the right to assess penalties when 

applicable. Players do not have the right to assess (or waive) 

penalties on their own initiative.  

B Cancellation of Payment or Waiver of Penalty 

The Director may allow or cancel any payment or waiver of 

penalties made by the players without his instructions.  

10. LIKUMS. SODA PIEŠĶIRŠANA  

A. Tiesības piešķirt sodu 

Tikai tiesnesim ir tiesības piešķirt pienākošos sodus. Spēlētājiem nav tiesību 

piešķirt sodus (vai atteikties no tiesībām uz sodu) pēc savas iniciatīvas.  

B. Soda vai atteikšanās no soda atcelšana 

Tiesnesis var atstāt spēkā vai atcelt jebkuru sodu vai atteikšanos no tiesībām uz 

sodiem, kas piešķirti pēc spēlētāju pašu iniciatīvas  

C. Izvēle pēc pārkāpuma 
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C. Choice after Irregularity 

1. Explanation of Options 

When these Laws provide an option after an irregularity, the 

Director shall explain all the options available.  

2. Choice among Options 

If a player has an option after an irregularity, he must make his 

selection without consulting partner. 

1. Iespēju izskaidrošana 

Gadījumos, kad kodekss pēc pārkāpuma ļauj izvēlēties dažādus rīcības variantus, 

tiesnesim ir jāizskaidro visi varianti.  

2. Variantu izvēle 

Ja spēlētājs pēc pārkāpuma var izvēlēties starp vairākiem rīcības variantiem, savu 

izvēli ir jāizdara neapspriežoties ar partneri. 

 

LAW 11 - FORFEITURE OF THE RIGHT TO PENALISE  

A.Action by Non-Offending Side 

The right to penalise an irregularity may be forfeited if either 

member of the non-offending side takes any action before 

summoning the Director. The Director so rules when the non-

offending side may have gained through subsequent action 

taken by an opponent in ignorance of the penalty.  

B. Irregularity Called by Spectator 

1.Spectator Responsibility of Non-Offending Side 

The right to penalise an irregularity may be forfeited if 

attention is first drawn to the irregularity by a spectator for 

whose presence at the table the non-offending side is 

responsible.  

2.Spectator Responsibility of Offending Side 

The right to correct an irregularity may be forfeited if attention 

11. LIKUMS. SODĪŠANAS TIESĪBU ZAUDĒŠANA 

A. Cietušās puses darbības 

Tiesības sodīt pārkāpuma izdarītāju var zaudēt, ja cietusī puse veic kādas darbības 

pirms tiesneša izsaukšanas. Šādu lēmumu tiesnesis pieņem tad, ja cietusī puse ir 

guvusi labumu no pretinieku tālākajām darbībām, kas veiktas ignorējot 

pārkāpumu.  

B. Ja uzmanību pārkāpumam ir pievērsis skatītājs 

1. Nepārkāpēju puses skatītāja atbildība 

Tiesības sodīt par pārkāpumu var tikt zaudētas, ja  pirmais uzmanību pārkāpumam 

ir pievērsis skatītājs, par kura klātbūtni pie galda ir atbildīga nepārkāpēju puse.  

2. Pārkāpēju puses skatītāja atbildība 

Tiesības izlabot pārkāpumu var tikt zaudētas, ja pirmais uzmanību pārkāpumam ir 

pievērsis skatītājs, par kura klātbūtni pie galda ir atbildīga pārkāpēju puse.  

C. Sodi pēc tiesībām uz sodīšanu zaudēšanas 

Pat tad, ja, saskaņā ar kodeksu, tiesības uz sodiem ir zaudētas, tiesnesis var 

piešķirt procedurālo sodu (skat. 90. likumu??). 
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is first drawn to the irregularity by a spectator for whose 

presence at the table the offending side is responsible.  

C. Penalty after Forfeiture of the Right to Penalise 

Even after the right to penalise has been forfeited under this 

Law, the Director may assess a procedural penalty (see Law 

90). 

LAW 12 -DIRECTOR'S DISCRETIONARY POWERS  

A. Power to Award an Adjusted Score 

On the application of a player within the period established 

under Law 92B or on his own initiative the Director may 

award an adjusted score when these Laws empower him to do 

so (in team play see Law 86). This includes: 

1. The Director may award an adjusted score when he judges 

that these Laws do not provide indemnity to a non-offending 

contestant for the particular type of violation committed by an 

opponent. 

2. The Director awards an artificial adjusted score if no 

rectification can be made that will permit normal play of the 

board (see C2 below). 

3. The Director may award an adjusted score if there has been 

an incorrect rectification of an irregularity. 

 

B. Objectives of Score Adjustment 

1. The objective of score adjustment is to redress damage to a 

12. LIKUMS. TIESNEŠA SPECIĀLĀS TIESĪBAS  

A. Tiesības piešķirt kompensējošu rezultātu 

Tiesnesis var piešķirt kompensējošu rezultātu (vai rezultātus) pēc savas iniciatīvas 

vai pēc kāda spēlētāja pieteikuma, bet tikai tad, kad kodekss dod viņam šādas 

tiesības vai arī tad, kad:  

1. Kodeksā nav noteikta kompensācija 

Tiesnesis var piešķirt kompensējošu rezultātu, ja viņam liekas, ka kodekss 

nenodrošina atbilstošu kompensāciju cietušajai pusei par konkrēto pretinieku 

pārkāpumu.  

2. Normāla sadalījuma izspēle vairs nav iespējama 

Tiesnesis var piešķirt mākslīgu kompensējošo rezultātu, ja nav iespējams 

pārkāpuma labojums, kas nodrošinātu normālu sadalījuma izspēles turpināšanu 

(skat. 88. pantu).  

3. Tika piemērots nepareizs sods 

Tiesnesis var piešķirt kompensējošu rezultātu, ja ir ticis piemērots nepareizs sods   

B. Pārāk barga soda nekompensējamība 

Tiesnesis nedrīkst piespriest kompensējošu rezultātu ar pamatojumu, ka kodeksā 

paredzētais sods ir pārāk bargs vai viegls kādai no pusēm.  

C. Kompensējoša rezultāta piešķiršana 
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nonoffending side and to take away any advantage gained by 

an offending side through its infraction. Damage exists when, 

because of an infraction, an innocent side obtains a table result 

less favourable than would have been the expectation had the 

infraction not occurred – but see C1(b). 

2. The Director may not award an adjusted score on the 

ground that the rectification provided in these Laws is either 

unduly severe or advantageous to either side.  

C. Awarding an Adjusted Score 

1. (a) When after an irregularity the Director is empowered by 

these laws to adjust a score and is able to award an assigned 

adjusted score, he does so. Such a score replaces the score 

obtained in play. 

(b) If, subsequent to the irregularity, the non-offending side 

has contributed to its own damage by a serious error (unrelated 

to the infraction) or by wild or gambling action it does not 

receive relief in the adjustment for such part of the damage as 

is self-inflicted. The offending side should be awarded the 

score that it would have been allotted as the consequence of its 

infraction only. 

(c) In order to do equity, and unless the Regulating Authority 

forbids it, an assigned adjusted score may be weighted to 

reflect the probabilities of a number of potential results. 

(d) If the possibilities are numerous or not obvious, the 

Director may award an artificial adjusted score. 

(e) In its discretion the Regulating Authority may apply all or 

1. Mākslīgs kompensējošais rezultāts 

Ja sakarā ar pārkāpumu rezultātu nav iespējams iegūt, tiesnesis piešķir mākslīgu 

kompensējošo rezultātu atbilstoši atbildībai par pārkāpumu: vidējo mīnus rezultātu 

(ne vairāk kā 40% no iespējamā mačpunktos) pārim, kas ir tiešā veidā vainīgs pie 

pārkāpuma; vidējo rezultātu (50% no mačpunktiem) daļēji vainīgiem pāriem; 

vidējo plus rezultātu (vismaz 60% no mačpunktiem) pārim, kas nekādā veidā nav 

vainojams pie pārkāpuma (skat. 86. likumu? komandu turnīriem vai 88. likumu 

pāru turnīriem). Abām pusēm piešķirtajiem rezultātiem nav jābūt līdzsvarā.  

2. Piešķirtais kompensējošais rezultāts 

Ja tiesnesis piešķir kompensējošu rezultātu pēc pārkāpuma reāli iegūtā rezultāta 

vietā, nepārkāpēja puse saņem vislabvēlīgāko rezultātu, kas ir iespējams (ticams), 

ja pārkāpuma nebūtu, bet pārkāpēju puse saņem visnelabvēlīgāko rezultātu, kas 

vispār ir iespējams. Abām pusēm piešķirtajiem rezultātiem nav jābūt līdzsvarā un 

tie var tikt piešķirti mačpunktos vai mainot iegūtos punktus pirms pārvēršanas 

mačpunktos.  

 

3.    

Ja zonālās organizācijas nenosaka citādi, apelācijas komisija var mainīt piešķirto 

kompensējošo rezultātu, lai nodrošinātu taisnīgumu. 
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part of the following procedure in place of (c): 

 (i) The score assigned in place of the actual score for a 

nonoffending side is the most favourable result that was likely 

had the irregularity not occurred. 

 (ii) For an offending side the score assigned is the most 

unfavourable result that was at all probable. 

(f) The scores awarded to the two sides need not balance. 

 

2. (a) When owing to an irregularity no result can be obtained 

[and see C1(d)] the Director awards an artificial adjusted score 

according to responsibility for the irregularity: average minus 

(at most 40% of the available matchpoints in pairs) to a 

contestant directly at fault, average (50% in pairs) to a 

contestant only partly at fault, and average plus (at least 60% 

in pairs) to a contestant in no way at fault. 

(b) When the Director awards an artificial adjusted score of 

average plus or minus at international match points that score 

is normally plus or minus 3 imps, but this may be varied as 

Law 86A allows. 

(c) The foregoing is modified for a non-offending contestant 

that obtains a session score exceeding 60% of the available 

matchpoints or for an offending contestant that obtains a 

session score that is less than 40% of the available 

matchpoints (or the equivalent in imps). Such contestants are 

awarded the percentage obtained (or the equivalent in imps) on 

the other boards of that session. 
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3. In individual events the Director enforces the rectifications 

in these Laws, and the provisions requiring the award of 

adjusted scores, equally against both members of the 

offending side even though only one of them may be 

responsible for the irregularity. But the Director shall not 

award a procedural penalty against the offender’s partner if of 

the opinion that he is in no way to blame. 

 

4. When the Director awards non-balancing adjusted scores in 

knockout play, each contestant’s score on the board is 

calculated separately and the average of them is assigned to 

each. 

LAW 13 - INCORRECT NUMBER OF CARDS 

 

When the Director determines that one or more pockets of the 

board contained an incorrect number of cards1, and a player 

with an incorrect hand has made a call, then when the Director 

deems that the deal can be corrected and played normally with 

no change of call, the deal may be so played with the 

concurrence of all four players. Otherwise, the Director shall 

award an artificial adjusted score and may penalise an 

offender. If no such call has been made, then:  

A. No Player Has Seen Another's Card 

The Director shall correct the discrepancy as follows and, if no 

player will then have seen another's card, shall require that the 

board be played normally.  

13. LIKUMS. NEPAREIZS KĀRŠU SKAITS 

Ja tiesnesis konstatē, ka vienā vai vairākās kāršu kastes kabatiņās atradās 

nepareizs skaits kāršu un spēlētājs ar nepareizo kāršu skaitu ir izdarījis solījumu, 

tad, ja tiesnesis nolemj, ka sadalījums var tikt izlabots un turpināts normāli bez 

solījuma mainīšanas, var turpināt spēlēt, ja tam piekrīt visi četri spēlētāji. Citos 

gadījumos tiesnesis piešķir mākslīgu kompensējošu rezultātu un var sodīt 

pārkāpēju. Ja solījums ar nepareizu kāršu skaitu nav izdarīts:  

A. Neviens no spēlētājiem nav redzējis svešu kārti 

Tiesnesis izlabo sadalījumu, un, ja neviens no spēlētājiem nav redzējis svešu kārti, 

atdod sadalījumu, lai tas tiktu normālā veidā izspēlēts.  

1. Sadalījuma pieraksti 

Ja sadalījuma pieraksts ir pieejams, tiesnesis sadala kārtis saskaņā ar to.  

2. Lūdz iepriekš spēlējušo palīdzību 

Ja sadalījuma pieraksts nav pieejams, tiesnesis sadalījumu izlabo, lūdzot vajadzīgo 
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1.Hand Records 

When hand records are available, the Director shall distribute 

the cards in accordance with the records.  

2.Consult Previous Players 

If hand records are not available, the Director shall correct the 

board by consulting with players who have previously played 

it.  

3.Require a Redeal 

If the board was incorrectly dealt, the Director shall require a 

redeal (Law 6).  

B. A Player Has Seen Another Player's Card(s) 

When the Director determines that one or more pockets of the 

board contained an incorrect number of cards and after 

restoration of the board to its original condition a player has 

seen one or more cards of another player's hand, if the Director 

deems:  

1.The Information Gained Is Inconsequential  

that such information will not interfere with normal bidding or 

play, the Director, with the concurrence of all four players, 

may allow the board to be played and scored normally.  

2.The Information Will Interfere with Normal Play 

that the information gained thereby is of sufficient importance 

palīdzību un informāciju spēlētājiem, kuri iepriekš ir šo sadalījumu spēlējuši.  

3. Pieprasa pārdalīt 

Ja sadalījums bijis nepareizi izdalīts, tiesnesis pieprasa to pārdalīt. (6. likums).  

B. Spēlētājs ir redzējis kāda cita spēlētāja kārti(is) 

Ja tiesnesis ir konstatējis,  ka viena vai vairākas kāršu kastes kabatiņas ir 

saturējušas nepareizu skaitu kāršu un pēc sadalījuma atjaunošanas kāds no 

spēlētājiem ir redzējis vienu vai vairākas cita spēlētāja kārtis, tiesnesis  var nolemt 

ka:  

1. Iegūtā informācija ir nebūtiska  

Ja iegūtā informācija neietekmēs normālu solīšanu vai spēli, tiesnesis ar visu četru 

spēlētāju piekrišanu var atļaut spēlēt sadalījumu normālā veidā.  

2. Iegūtā informācija ietekmēs spēles gaitu  

Ja iegūtā informācija ir pietiekami būtiska, lai ietekmētu normālo solīšanas vai 

spēlēšanas gaitu, vai arī, ja kāds spēlētājs iebilst  pret sadalījuma spēlēšanu, 

tiesnesis piešķir mākslīgo kompensējošo rezultātu un var sodīt pārkāpēju.  

C. Sadalījums ir jau izspēlēts 

Ja pēc sadalījuma izspēlēšanas tiek konstatēts, ka kādam no spēlētājiem ir bijušas 

vairāk kā 13 kārtis un kādam citam attiecīgi mazāk, rezultāts tiek atcelts (par 

procedurālo sodu skat. 90. likumu??). 
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to interfere with normal bidding or play, or if any player 

objects to playing the board, the Director shall award an 

artificial adjusted score and may penalise an offender.  

C.Play Completed 

When it is determined after play ends that a player's hand 

originally contained more than 13 cards with another player 

holding correspondingly fewer, the result must be cancelled 

(for procedural penalty, see Law 90).  

LAW 14 - MISSING CARD  

A. Hand Found Deficient before Play Commences 

When three hands are correct and the fourth is found to be 

deficient before the play period begins, the Director makes a 

search for any missing card, and:  

1. Card Is Found 

If a card is found, it is restored to the deficient hand.  

2.Card Cannot Be Found 

If a card cannot be found, the Director reconstructs the deal by 

substituting another pack.  

B.Hand Found Deficient Afterwards 

When three hands are correct and the fourth is found to be 

deficient after the play period begins, the Director makes a 

search for any missing card, and:  

14. LIKUMS. TRŪKSTOŠA KĀRTS  

A. Kāršu nepareizais skaits tiek atklāts pirms sākas spēle 

Ja trīs rokas ir pareizas un pirms izspēles sākšanas tiek konstatēts, ka ceturtajai 

trūkst kārts, tiesnesis mēģina atrast pazudušo kārti un:  

1. Kārti izdodas atrast 

Ja kārti atrod, to atjauno atbilstošajā rokā.  

2. Kārti neizdodas atrast 

Ja kārti nevar atrast, tiesnesis atjauno sadalījumu veidam izmantojot citu kavu.  

B. Kāršu nepareizais skaits atklāts pēc spēles uzsākšanas 

Ja trīs rokas ir pareizas un ceturtās nepareizība tiek atklāta pēc spēles uzsākšanas, 

tiesnesis mēģina atrast pazudušo kārti un:  

1. Kārts tiek atrasta 

2.  (a) Ja kārts tiek atrasta starp jau nospēlētajām kārtīm, tiek lietots 67. likums.  

 

3. (b) Ja kārts tiek atrasta kaut kur citur, to atjauno attiecīgajā rokā, un var tikt 

pielietoti sodi (skat. zemāk 3. punktu).  
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1.Card Is Found 

(a)If a card is found among the played cards, Law 67 applies.  

 

(b) If a card is found elsewhere, it is restored to the deficient 

hand, and penalties may apply (see 3., following).  

2.Card Cannot Be Found 

If a card cannot be found, the deal is reconstructed as nearly as 

can be determined in its original form by substituting another 

pack, and penalties may apply (see 3., following).  

3.Possible Penalties  

A card restored to a hand under the provisions of Section B of 

this Law is deemed to have belonged continuously to the 

deficient hand. It may become a penalty card (Law 50), and 

failure to have played it may constitute a revoke.  

 

C. Information from Replacement of a Card 

Knowledge of the replacement of a card is unauthorized for 

the partner of a player whose hand contained an incorrect 

number of cards. 

4. Kārti neizdodas atrast 

Ja kārti nevar atrast, tiesnesis atjauno sadalījumu pēc iespējas tuvu tā sākotnējam 

veidam izmantojot citu kavu, un var tikt pielietoti sodi (skat. zemāk 3. punktu). 

5. Iespējamie sodi  

Kārts, kas ir atkal nokļuvusi rokā saskaņā ar šī likuma B sekciju, tiek uztverta kā 

rokai piederējusi visu laiku. Tā var kļūt par soda kārti (50. pants), un tās 

neuzlikšana iepriekš var būt falšrenons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Informācija no kārts nomaiņas 

 

Zināšanas par kārts nomaiņu ir nesankcionēta spēlētāja partnerim, kura rokā bija  

nepareizs kāršu skaits. 

 

LAW 15 - PLAY OF A WRONG BOARD  

A. Players Have Not Previously Played Board 

If players play a board not designated for them to play in the 

current round:  

15. LIKUMS. NEPAREIZA SADALĪJUMA SPĒLĒŠANA  

A. Spēlētāji nav iepriekš šo sadalījumu spēlējuši 

Ja spēlētāji spēlē sadalījumu, kas tiem attiecīgajā kārtā nav jāspēlē:  

1. Rezultāts tiek pierakstīts 

Parasti tiesnesis rezultātu atstāj spēkā, ja neviens no četriem spēlētājiem iepriekš 

šo sadalījumu nav spēlējis.  
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1.Score Board as Played 

The Director normally allows the score to stand if none of the 

four players have previously played the board.  

2. Designate a Late Play 

The Director may require both pairs to play the correct board 

against one another later.  

B. One or More Players Have Previously Played Board 

If any player plays a board he has previously played, with the 

correct opponents or otherwise, his second score on the board 

is cancelled both for his side and his opponents, and the 

Director shall award an artificial adjusted score to the 

contestants deprived of the opportunity to earn a valid score.  

C. Discovered during Auction 

If, during the auction period, the Director discovers that a 

contestant is playing a board not designated for him to play in 

the current round, he shall cancel the auction, ensure that the 

correct contestants are seated and that they are informed of 

their rights both now and at future rounds. A second auction 

begins. Players must repeat calls they made previously. If any 

call differs in any way from the corresponding call in the first 

auction, the Director shall cancel the board. Otherwise, play 

continues normally.  

2. Nozīmē vēlāku spēli 

Tiesnesis var uzdot abiem pāriem pareizo sadalījumu izspēlēt savā starpā vēlāk.  

B. Viens vai vairāki spēlētāji iepriekš ir spēlējuši attiecīgo sadalījumu 

Ja kāds spēlētājs spēlē sadalījumu, kuru viņš jau ir iepriekš spēlējis ar pareizajiem 

pretiniekiem vai nepareizajiem, rezultāts otrajā reizē tiek anulēts gan viņam, gan 

pretiniekiem un tiesnesis piešķir mākslīgo kompensējošo rezultātu spēlētājiem, 

kuriem nebija iespējas iegūt derīgu rezultātu.  

C. Nepareizais sadalījums tiek atklāts solīšanas laikā 

Ja solīšanas laikā tiesnesis atklāj, ka kāds spēlē sadalījumu, kas viņam šajā kārtā 

nav jāspēlē, viņš pārtrauc solīšanu, nodrošina, ka pareizie spēlētāji ir pie galda un 

visi ir informēti par savām tiesībām tagad un nākošajās kārtās. Sākas otra solīšana. 

Spēlētājiem ir jāatkārto solījumi, kas tika izpildīti iepriekš. Ja kāds no solījumiem 

jebkādā veidā atšķiras no atbilstošā solījuma iepriekšējā solīšanā, tiesnesim 

sadalījuma spēlēšana ir jāpārtrauc. Pretējā gadījumā spēle turpinās normāli. 

LAW 16 - UNAUTHORISED INFORMATION 

 

Players are authorised to base their calls and plays on 

information from legal calls and or plays, and from 

16. LIKUMS. NEATĻAUTA INFORMĀCIJA 

Spēlētāji savus solījumus un kāršu spēli var balstīt uz informāciju no atļautiem 

solījumiem un kāršu spēles kā arī no oponentu izturēšanās. Solījuma vai kāršu 

spēles balstīšanās uz citu papildus informāciju var būt noteikumu pārkāpums.  
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mannerisms of opponents. To base a call or play on other 

extraneous information may be an infraction of law.  

A. Extraneous Information from Partner 

After a player makes available to his partner extraneous 

information that may suggest a call or play, as by means of a 

remark, a question, a reply to a question, or by unmistakable 

hesitation, unwonted speed, special emphasis, tone, gesture, 

movement, mannerism or the like, the partner may not choose 

from among logical alternative actions one that could 

demonstrably have been suggested over another by the 

extraneous information.  

1.When Such Information Is Given 

When a player considers that an opponent has made such 

information available and that damage could well result, he 

may, unless the regulations of the sponsoring organisation 

prohibit, immediately announce that he reserves the right to 

summon the Director later (the opponents should summon the 

Director immediately if they dispute the fact that unauthorised 

information might have been conveyed).  

2. When Illegal Alternative Is Chosen 

When a player has substantial reason to believe2 that an 

opponent who had a logical alternative has chosen an action 

that could have been suggested by such information, he should 

summon the Director forthwith. The Director shall require the 

auction and play to continue, standing ready to assign an 

adjusted score if he considers that an infraction of law has 

resulted in damage.  

A. Papildus informācija no partnera 

Ja spēlētājs ir partnerim devis papildus informāciju, kas varētu rosināt solījumu 

vai spēli, piemēram, piezīmes, jautājuma vai atbildes uz jautājumu veidā vai arī ar 

nepārprotamu kavēšanos vai neparastu steigu, uzsvaru, toni, žestu, kustību, 

manierēm vai tamlīdzīgi, partneris no loģiskām alternatīvām darbībām nevar 

izvēlēties to, kura demonstrējami tika ieteikta ar papildus nelegālo informāciju.  

1. Ja papildus informācija ir dota 

Ja spēlētājs uzskata, ka pretinieki ir saņēmuši papildus informāciju un, ka tas var 

radīt kaitējumu, viņš var, ja vien to neaizliedz organizatoru noteikumi, 

nekavējoties paziņot, ka viņš patur tiesības izsaukt tiesnesi vēlāk  (pretiniekiem ir 

nekavējoies jāizsauc tiesnesis, ja viņi apstrīd faktu, ka neatļauta informācija varētu 

būt nodota).  

2. Ja neatļauta alternatīva ir izvēlēta 

Ja spēlētājam ir pietiekams iemesls ticēt, ka oponents, kuram bija loģiska 

alternatīva, ir izvēlējies variantu, kurš varētu būt neatļautas informācijas 

ierosināts, ir nekavējoties jāizsauc tiesnesis. Tiesnesis liek turpināt solīšanu un 

spēli, un ir gatavībā, lai piešķirtu kompensējošu rezultātu, ja viņš uzskata, ka 

likuma pārkāpums ir radījis kaitējumu.  

B. Papildus informācija no citiem avotiem 

Ja spēlētājs nejauši iegūst papildus informāciju par sadalījumu, ko viņš spēlē vai 

spēlēs, piemēram, paņemot nepareizas kārtis, dzirdot solījumus, rezultātus vai 

piezīmes; redzot kārtis pie cita galda vai redzot cita spēlētāja kārti pirms solīšanas 

sākuma, ir nekavējoties jāinformē tiesnesis, vēlams pašam informācijas 

saņēmējam. Ja tiesnesis uzskata, ka informācija var ietekmēt normālu spēli, viņš 

var:  

1. Izmainīt pozīcijas 

ja sacensību un rezultātu skaitīšanas veids atļauj, izmainīt spēlētāju pozīcijas pie 

galda tā, lai spēlētājs, kuram ir informācija par kādām kārtīm, saņemtu tieši tās 

kārtis; vai,  
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B. Extraneous Information from Other Sources 

When a player accidentally receives unauthorised information 

about a board he is playing or has yet to play, as by looking at 

the wrong hand; by overhearing calls, results or remarks; by 

seeing cards at another table; or by seeing a card belonging to 

another player at his own table before the auction begins, the 

Director should be notified forthwith, preferably by the 

recipient of the information. If the Director considers that the 

information could interfere with normal play, he may:  

1. Adjust Positions 

if the type of contest and scoring permit, adjust the players' 

positions at the table, so that the player with information about 

one hand will hold that hand; or,  

2. Appoint Substitute 

with the concurrence of all four players, appoint a temporary 

substitute to replace the player who received the unauthorised 

information; or,  

3. Award an Adjusted Score 

forthwith award an artificial adjusted score.  

C. Information from Withdrawn Calls and Plays 

A call or play may be withdrawn, and another substituted, 

either by a non-offending side after an opponent's infraction or 

by an offending side to rectify an infraction.  

2. Iecelt aizvietotāju 

ar visu četru spēlētāju piekrišanu, uz laiku aizvietot spēlētāju, kurš saņēma 

natļauto informāciju, ar kādu citu; vai,  

3. Piešķirt kompensējošu rezultātu 

uzreiz piešķirt mākslīgu kompensējošu rezultātu.  

C. Informācija no atceltiem solījumiem vai spēles 

Solījumu vai nospēlētu kārti var paņemt atpakaļ un aizvietot ar citu vai nu 

nepārkāpēju puse pēc pretinieku pārkāpuma, vai pārkāpēju puse, lai izlabotu 

pārkāpumu.  

1. Nepārkāpēju puse 

Nepārkāpēju pusei visa informācija no atceltajiem solījumiem vai spēles ir atļauta, 

neskatoties, vai tā bija pašu vai pretinieku darbība.  

2. Pārkāpēju puse 

Pārkāpēju pusei visa informācija no savām un pretinieku atceltajām darbībām ir 

neatļauta. Pārkāpēju puses spēlētājs starp loģiskām alternatīvām nevar izvēlēties 

to, kuru uzskatāmi iesaka neatļautā informācija. 
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1.Non-offending Side 

For the non-offending side, all information arising from a 

withdrawn action is authorised, whether the action be its own 

or its opponents'.  

2. Offending Side 

For the offending side, information arising from its own 

withdrawn action and from withdrawn actions of the non-

offending side is unauthorised. A player of the offending side 

may not choose from among logical alternative actions one 

that could demonstrably have been suggested over another by 

the unauthorised information. 

CHAPTER V. The Auction V. DAĻA.  Solīšana 

PART I CORRECT PROCEDURE 

SECTION ONE AUCTION PERIOD 

LAW 17 - DURATION OF THE AUCTION  

A. Auction Period Starts 

The auction period on a deal begins for a side when either 

partner looks at the face of his cards.  

B. The First Call 

The player designated by the board as dealer makes the first 

call.  

1. Sadaļa. KOREKTA PROCEDŪRA 

SOLĪŠANAS PERIODS 

17. LIKUMS. SOLĪŠANAS ILGUMS. 

A. Solīšanas perioda sākums 

Solīšanas periods sadalījumā katrai pusei sākas, kad jebkurš no partneriem 

paskatās savās kārtīs. 

B. Pirmais sauciens 

Pirmo saucienu izdara spēlētājs, kurš uz kastes ir apzīmēts kā dalītājs. 

C. Sekojošie saucieni 

Spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no dalītāja, izdara nākamo saucienu, un pēc tam 

katrs spēlētājs izdara saucienu pēc kārtas, atbilstoši pulksteņrādītāja kustības 

virzienam. 
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C. Successive Calls 

The player to dealer's left makes the second call, and thereafter 

each player calls in turn in a clockwise rotation.  

D. Cards from Wrong Board 

If a player who has inadvertently picked up the cards from a 

wrong board makes a call, that call is cancelled. If offender's 

LHO has called over the cancelled call, the Director shall 

assign artificial adjusted scores (see Law 90 for penalty) when 

offender's substituted call differs in any significant way from 

his cancelled call3. If offender subsequently repeats the 

cancelled call on the board from which he mistakenly drew his 

cards, the Director may allow that board to be played 

normally, but the Director shall assign artificial adjusted 

scores (see Law 90) when offender's call differs in any way 

from his original cancelled call.  

E. End of Auction Period 

The auction period ends when all four players pass or when 

after three passes in rotation have followed any call the 

opening lead is faced (when a pass out of rotation has been 

accepted, see Law 34).  

D. Kārtis no nepareizas kastes 

Ja spēlētājs, kurš netīšām ir paņēmis kārtis no nepareizās kastes, izdara saucienu, 

tad izdarītais sauciens tiek anulēts. Ja pārkāpēja LHO ir izdarījis saucienu pēc 

anulētā sauciena, Tiesnesim ir jāpiemēro mākslīgs piespriestais rezultāts (skatīt 

90.Likumu par sodiem), kad pārkāpēja aizvietotais sauciens būtiski atšķiras no 

viņa anulētā sauciena. Ja pārkāpējs pēc tam atkārto anulēto saucienu sadalījumā, 

kurā viņš kļūdaini izņēma kārtis, Tiesnesis var atļaut normāli nospēlēt sadalījumu, 

bet Tiesnesim ir jāpiemēro mākslīgs piespriestais rezultāts (skatīt 90.Likumu) 

gadījumā, kad pārkāpēja sauciens jebkādā veidā atšķiras no viņa oriģinālā anulētā 

sauciena. 

E. Solīšanas perioda beigas 

Solīšanas periods beidzas, kad visi četri spēlētāji nopasē vai kad pēc kāda sauciena 

pārējie trīs spēlētāji pasē un ir izdarīts pirmais gājiens (skatīt 34.Likumu 

gadījumos, kad ir pieņemts ārpuskārtas pass). 

LAW 18 - BIDS  

A. Proper Form 

A bid names a number of odd tricks, from one to seven, and a 

denomination. (Pass, double and redouble are calls but not 

bids).  

18. LIKUMS. SOLĪJUMI  

A. Pareizā solīšanas forma 

Solījums norāda nosolīto stiķu skaitu, no viens līdz septiņi, un denomināciju (pass, 

kontra un rekontra ir Saucieni, bet ne  Solījumi, atbilstoši Kodeksa 1.daļai – 

Definīcijas). 

B. Pārsolīt Solījumu  
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B. To Supersede a Bid 

A bid supersedes a previous bid if it names either the same 

number of odd tricks in a higher-ranking denomination or a 

greater number of odd tricks in any denomination.  

C. Sufficient Bid 

A bid that supersedes the immediately previous bid is a 

sufficient bid.  

D. Insufficient Bid 

A bid that fails to supersede the immediately previous bid is 

an insufficient bid.  

E. Rank of the Denominations 

The rank of the denominations in descending order is: no 

trump, spades, hearts, diamonds, clubs.  

F. Different Methods 

Zonal Organisations may authorise different methods of 

making calls.  

Iepriekšējais solījums tiek pārsolīts, ja tas norāda tādu pašu daudzumu nosolīto 

stiķu pēc ranga vecākā denominācijā, vai norāda lielāku nosolīto stiķu skaitu 

jebkurā denominācijā. 

C. Pietiekams solījums  

Solījums, kas tieši pārsola iepriekšējo solījumu, ir pietiekams solījums. 

D. Nepietiekams solījums 

Solījums, kas tieši nepārsola iepriekšējo solījumu, ir nepietiekams solījums. 

E. Denomināciju rangs 

Denomināciju rangs dilstošā secībā ir: beztrumpe, pīķi, erceni, kāravi, kreiči. 

F. Citāda kārtība 

WBF Zonālā organizācija var noteikt citādu solīšanas kārtību. 

LAW 19 - DOUBLES AND REDOUBLES  

A. Doubles 

1. Legal Double 

A player may double only the last preceding bid. That bid 

must have been made by an opponent; calls other than pass 

19. LIKUMS. KONTRAS UN REKONTRAS 

A. Kontras 

1. Likumīga kontra 

Spēlētājs var kontrēt tikai pēdējo iepriekšējo solījumu. Nepieciešams, lai šo 

solījumu būtu izdarījis oponents; nepieciešams, lai starp šo solījumu nebūtu citu 

solījumu, izņemot pass. 
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must not have intervened.  

2. Proper Form for Double 

In doubling, a player should not state the number of odd tricks 

or the denomination. The only correct form is the single word 

"Double".  

3. Double of Incorrectly Stated Bid 

If a player, in doubling, incorrectly states the bid, or the 

number of odd tricks or the denomination, he is deemed to 

have doubled the bid as it was made. (Law 16 - Unauthorised 

Information - may apply.)  

B. Redoubles 

1. Legal Redouble 

A player may redouble only the last preceding double. That 

double must have been made by an opponent; calls other than 

pass must not have intervened.  

2. Proper Form for a Redouble 

In redoubling, a player should not state the number of odd 

tricks or the denomination. The only correct form is the single 

word "Redouble".  

3. Redouble of an Incorrectly Stated Bid 

If a player, in redoubling, incorrectly states the doubled bid, or 

the number of odd tricks or the denomination, he is deemed to 

have redoubled the bid as it was made. (Law 16 - 

2. Pareizā kontras forma 

Kontrējot spēlētājam nevajadzētu norādīt ne nosolītos stiķus, ne denomināciju. 

Vienīgā pareizā kontras forma ir viens vārds – „Kontra”. 

3. Kontra uz nepareizi noteiktu solījumu  

Ja spēlētājs kontrējot kļūdaini formulē solījumu vai nosolīto stiķu skaitu vai 

denomināciju, tad tiek pieņemts, ka viņš kontrē to solījumu, kas tika izdarīts (Var 

piemērot 16.Likumu – Nelegāla informācija). 

B. Rekontras 

1. Likumīga rekontra 

Spēlētājs var rekontrēt tikai pēdējo iepriekšējo kontru. Nepieciešams, lai šo kontru 

būtu izdarījis oponents; nepieciešams, lai starp šo kontru nebūtu citi solījumi, 

izņemot pass. 

2. Pareizā rekontras forma 

Rekontrējot spēlētājam nevajadzētu norādīt ne nosolītos stiķus, ne denomināciju. 

Vienīgā pareizā rekontras forma ir viens vārds – „Rekontra”. 

3. Rekontra uz nepareizi noteiktu solījumu  

Ja spēlētājs rekontrējot kļūdaini formulē kontrēto solījumu vai nosolīto stiķu 

skaitu vai denomināciju, tad tiek pieņemts, ka viņš rekontrē to solījumu, kas tika 

izdarīts (Var piemērot 16.Likumu – Nelegāla informācija). 

C. Kontras un rekontras aizstāšana 

Katra kontra vai rekontra tiek aizstāta ar sekojošo likumīgo solījumu. 

D. Ieraksts par kontrētu vai rekontrētu kontraktu  

Ja pēc kontras vai rekontras neseko likumīgs solījums, tad punktu skaits palielinās 

atbilstoši 77.Likuma noteikumiem. 
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Unauthorised Information - may apply.)  

C. Double or Redouble Superseded 

Any double or redouble is superseded by a subsequent legal 

bid.  

D. Scoring a Doubled or Redoubled Contract 

If a doubled or redoubled bid is not followed by a subsequent 

legal bid, scoring values are increased as provided in Law 77. 

LAW 20 - EVIEW AND EXPLANATION OF CALLS  

A. Call Not Clearly Heard 

A player who does not hear a call distinctly may forthwith 

require that it be repeated.  

B. Review of Auction during Auction Period 

During the auction period, a player is entitled to have all4 

previous calls restated when it is his turn to call, unless he is 

required by law to pass; Alerts should be included in the 

restatement.  

C. Review after Final Pass 

1. Opening Lead Inquiry 

After the final pass either defender has the right to ask if it is 

his opening lead (see Laws 47E and 41).  

2. Review of Auction 

20. LIKUMS. SOLĪJUMU PASKAIDROJUMI UN PĀRSKATS 

A. Neskaidri sadzirdēts solījums 

Spēlētājs, kurš nav skaidri sadzirdējis solījumu, drīkst nekavējoties pieprasīt, lai 

solījums tiktu atkārtots. 

B. Solīšanas atkārtošana solīšanas perioda laikā 

Solīšanas perioda laikā jebkurš spēlētājs, kad ir pienākusi viņa kārta izdarīt 

solījumu (izņemot gadījumus, kad viņš, atbilstoši noteikumiem, ir spiests pasēt), ir 

tiesīgs prasīt visu iepriekšējo solījumu atkārtošanu. Šinī atkārtošanā ir jāiekļauj 

Brīdinājumi. 

C. Atkārtošana pēc pēdējā pasa 

1. Jautājums par Pirmo gājienu 

Pēc pēdējā pasa jebkurš aizsargs ir tiesīgs prasīt, vai viņam ir jāizdara Pirmais 

gājiens (skatīt 47E un 41Likumu). 

2. Solīšanas atkārtošana 

Izspēlētājs vai jebkurš no aizsargiem brīdī, kad viņam ir jāizdara gājiens, ir tiesīgs 

prasīt visu iepriekšējo solījumu atkārtošanu (skatīt 41B un 41C Likumu). 

D. Kas drīkst atkārtot solīšanu 
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Declarer or either defender may, at his first turn to play, 

require all4 previous calls to be restated (see Law 41B and 

41C).  

D. Who May Review the Auction 

A request to have calls restated shall be responded to only by 

an opponent.  

E. Correction of Error in Review 

All players, including dummy or a player required by law to 

pass, are responsible for prompt correction of errors in 

restatement (see Law 12C1 when an uncorrected review 

causes damage).  

F. Explanation of Calls 

1. During the Auction 

During the auction and before the final pass, any player, at his 

own turn to call, may request5 a full explanation of the 

opponents' auction (questions may be asked about calls 

actually made or about relevant calls available but not made); 

replies should normally be given by the partner of a player 

who made a call in question (see Law 75C).  

2.During the Play Period 

After the final pass and throughout the play period, either 

defender at his own turn to play may request5 an explanation 

of opposing auction. At his or dummy's turn to play, the 

declarer may request an explanation of a defender's call or 

card play conventions.  

Uz pieprasījumu atkārtot solīšanu drīkst atsaukties tikai oponents. 

E. Kļūdu labošana atkārtošanas laikā 

Visi spēlētāji, ieskaitot Galdu vai spēlētāju, kuram pēc noteikumiem ir pienākums 

pasēt, ir atbildīgi par tūlītēju kļūdu labošanu atkārtošanas laikā (skatīt 

12C1Likumu gadījumos, kad nepareiza atkārtošana ir radījusi zaudējumus). 

F. Solījumu paskaidrošana  

1. Solīšanas laikā 

Solīšanas laikā un pirms pēdējā pasa jebkurš spēlētājs, kad ir pienākusi viņa kārta 

izdarīt solījumu, drīkst prasīt pilnīgu oponentu solījumu paskaidrošanu (jautājumi 

var tikt uzdoti par reāli izdarītajiem solījumiem vai par iespējamiem saistītiem 

solījumiem, kurus varēja nosolīt, bet tie netika nosolīti); parasti atbildes ir jāsniedz 

spēlētāja partnerim, kurš uzdeva jautājumu. 

2. Izspēles laikā 

Pēc pēdējā pasa un izspēles laikā katrs aizsargs, kad ir pienākusi viņa kārta spēlēt, 

drīkst prasīt oponentu solījumu paskaidrošanu. Kad ir izspēlētāja vai Galda kārta 

spēlēt, izspēlētājs drīkst prasīt aizsargiem solījumu paskaidrošanu vai aizsargu 

kāršu spēles konvencijas. 
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LAW 21- CALL BASED ON MISINFORMATION  

A. Call Based on Caller's Misunderstanding 

A player has no recourse if he has made a call on the basis of 

his own misunderstanding.  

B. Call Based on Misinformation from an Opponent 

1. Change of Call 

Until the end of the auction period (see Law 17E), a player 

may, without penalty, change a call when it is probable that he 

made the call as a result of misinformation given to him by an 

opponent (failure to alert promptly to a conventional call or 

special understanding, where such alert is required by the 

sponsoring organisation, is deemed misinformation), provided 

that his partner has not subsequently called.  

2. Change of Call by Opponent Following Correction 

When a player elects to change a call because of 

misinformation (as in 1., preceding), his LHO may then in turn 

change any subsequent call he may have made, without 

penalty (unless his withdrawn call conveyed such information 

as to damage the non-offending side, in which case the 

Director may assign an adjusted score). (For unauthorised 

information from withdrawn calls, see Law 16C.)  

3. Too Late to Change Call 

When it is too late to change a call, the Director may award an 

adjusted score (Law 40C may apply).  

21. LIKUMS. SOLĪJUMS, IZDARĪTS PAMATOJOTIES UZ 

DEZINFORMĀCIJU 

A. Solījums, izdarīts pamatojoties uz solītāja neizpratni 

Spēlētājam nav tiesību griezties pēc palīdzības, ja viņš ir izdarījis solījumu, 

pamatojoties uz savu neizpratni. 

B. Solījums, izdarīts pamatojoties uz oponentu dezinformāciju 

1. Solījuma maiņa 

Līdz solīšanas perioda beigām (skatīt 17.E Likumu), spēlētājs bez soda drīkst 

mainīt solījumu, kad, iespējams, šis solījums ir izdarīts, pamatojoties uz oponentu 

dezinformāciju (konvencionāla solījuma vai specifiskas vienošanās savlaicīga 

nebrīdināšana gadījumos, kad šāds brīdinājums, atbilstoši organizātoru 

noteikumiem, ir obligāts, tiek uzskatīts kā dezinformācija), ar nosacījumu, ka viņa 

partneris pēc tam nav izdarījis solījumu. 

2. Solījuma maiņa, ko izdara oponents pēc labojuma 

Gadījumos, kad spēlētājs, pamatojoties uz dezinformāciju, vēlas mainīt solījumu 

(kā 1. augstāk), viņa LHO pēc tam, kad ir viņa kārta, bez soda mainīt jebkuru savu 

sekojošo solījumu (ja vien viņa anulētais solījums paziņoja tādu informāciju, kas 

rada zaudējumus nevainīgajai pusei; šādā gadījumā Tiesnesis drīkst piespriest 

Piespriesto rezultātu). (Skatīt 16C Likumu par anulētu solījumu nesankcionētu 

informāciju). 

3. Par vēlu mainīt solījumu 

Gadījumos, kad ir par vēlu mainīt solījumu, Tiesnesis var piespriest Piespriesto 

rezultātu (var tikt piemērots 40.C Likums). 
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SECTION TWO AUCTION HAS ENDED 

LAW 22 - PROCEDURE AFTER THE AUCTION HAS 

ENDED 

 

After the auction period has ended,  

A. No Player Has Bid 

if no player has bid, the hands are returned to the board 

without play. There shall not be a redeal.  

B. One or More Players Have Bid 

if any player has bid, the final bid becomes the contract, and 

play begins.  

SOLĪŠANA IR BEIGUSIES. 

22. LIKUMS. PROCEDŪRA PĒC SOLĪŠANAS BEIGĀM. 

Pēc solīšanas perioda beigām,  

A. Neviens spēlētājs nav solījis 

ja neviens spēlētājs nav solījis, Rokas tiek atliktas kastē bez izspēles. Kārtis 

nedrīkst pārdalīt. 

B. Viens vai vairāki spēlētāji ir solījuši 

ja kāds no spēlētājiem ir solījis, pēdējais solījums kļūst par kontraktu, un sākas 

izspēle.  

PART II IRREGULARITIES IN PROCEDURE 

LAW 23 - DAMAGING ENFORCED PASS 

 

Reference will be made to this Law from many other Laws 

that prescribe penalties for auction-period infractions.  

 

When the penalty for an irregularity under any Law would 

compel the offender's partner to pass at his next turn, if the 

Director deems that the offender, at the time of his irregularity, 

could have known that the enforced pass would be likely to 

damage the non-offending side, he shall require the auction 

and play to continue and consider awarding an adjusted score. 

(See Law 72B1.)  

2. Sadaļa. NOVIRZES NO PROCEDŪRAS 

23. LIKUMS. ZAUDĒJUMUS NESOŠS PIESPIEDU PASS. 

Atsauces uz šo likumu tiks izmantotas vairākos citos likumos, kas nosaka sodu par 

pārkāpumu izdarīšanu solīšanas laikā. 

 

Sods par Likuma neievērošanu piespriež pārkāpēja partnerim pasēt, savā tuvākajā 

kārtā veikt solījumu, ja tiesnesis uzskata, ka pārkāpējs pārkāpuma izdarīšanas 

brīdī ir zinājis, ka šis piespiedu pass var nest zaudējumus otrai pusei. Tiesnesim ir 

jāpieprasa solīšanas gaitas turpinājums un izspēle, tādejādi izskatot iespēju noteikt 

piespriesto rezultātu (skat. Likumu72B1). 

SECTION ONEEXPOSED CARD, AUCTION PERIOD 

 

LAW 24 - CARD EXPOSED OR LED DURING AUCTION 

 

ATKLĀTA KĀRTS SOLĪŠANAS LAIKĀ. 

24. LIKUMS. ATKLĀTA KĀRTS VAI NOSPĒLĒTA KĀRTS SOLĪŠANAS 

LAIKĀ. 
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When the Director determines, during the auction, that 

because of a player's action one or more cards of that player's 

hand were in position for the face to be seen by his partner, the 

Director shall require that every such card be left face up on 

the table until the auction closes; and (penalty) if the offender 

subsequently becomes a defender, declarer may treat every 

such card as a penalty card (Law 50). In addition:  

A. Low Card Not Prematurely Led 

If it is a single card below the rank of an honour and not 

prematurely led, there is no further penalty.  

B. Single Card of Honour Rank or Card Prematurely Led 

If it is a single card of honour rank or is any card prematurely 

led, (penalty) offender's partner must pass when next it is his 

turn to call (see Law 23 when a pass damages the non-

offending side).  

C. Two or More Cards Are Exposed 

If two or more cards are so exposed, (penalty) offender's 

partner must pass when next it is his turn to call (see Law 23 

when a pass damages the non-offending side).  

Ja tiesnesis solīšanas laikā secina, ka spēlētāja darbības rezultātā viena vai 

vairākas viņa rokās turētās kārtis ir redzamas partnerim, var piespriest, lai katra no 

redzamajām kārtīm tiktu nolikta uz galda ar attēlu uz augšu līdz solīšanas beigām; 

un (sods), ja pārkāpējs, solīšanai beidzoties, kļūst par aizsargu, tad izspēlētājs var 

pieņemt katru no šīm kārtīm kā soda kārti (skat. 50. Likumu). Kā arī: 

A. Maza kārts, kas nav priekšlaicīgs izgājiens 

Ja tā ir viena kārts jaunāka par figūru un tas nav priekšlaicīgs gājiens, tad netiek 

piemērots sods. 

B. B. Viena kārts, kas ir figūra vai kārts, kas priekšlaicīgi izieta 

Ja tā ir viena kārts, kas ir figūra vai kārts, kas ir priekšlaicīgi izieta, tad (sods) 

pārkāpēja partneris pasē savā tuvākajā kārtā veikt solījumu (skat. 23. Likumu, kad 

pass nes zaudējumus otrai pusei.) 

C. Atklātas divas vai vairākas kārtis 

Ja ir atvērtas divas vai vairākas kārtis, tad (sods) pārkāpēja partneris pasē savā 

tuvākajā kārtā veikt solījumu (skat. 23. Likumu, kad pass nes zaudējumus otrai 

pusei) 

SECTION TWOCHANGES OF CALLS 

 

LAW 25 - LEGAL AND ILLEGAL CHANGES OF CALL  

A. Immediate Correction of Inadvertency 

Until his partner makes a call, a player may substitute his 

intended call for an inadvertent call but only if he does so, or 

attempts to do so, without pause for thought. If legal, his last 

IZMAIŅAS SAUCIENOS. 

25. LIKUMS. LEGĀLAS UN NELEGĀLAS IZMAIŅAS SAUCIENOS. 

A. Tūlītēja netīša sauciena mainīšana 

Kamēr partneris nav veicis saucienu, spēlētājs var mainīt savu neuzmanīgi veikto 

saucienu ar saucienu, ko viņš bija plānojis, bet tikai, ja to viņš veic bez pārdomu 

pauzes. Ja viņa pēdējais sauciens ir legāls, tas paliek spēkā bez soda piespriešanas, 

ja nav legāls, tad tas atbilst attiecīgam likumam. 
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call stands without penalty; if illegal, it is subject to the 

applicable Law.  

B. Delayed or Purposeful Correction 

Until LHO calls, a call may be substituted when Section A 

does not apply:  

1. Substitute Call Condoned 

The substituted call may be accepted (treated as legal) at the 

option of offender's LHO6; then, the second call stands and 

the auction proceeds without penalty. If offender's LHO has 

called before attention is drawn to the infraction and the 

Director determines that LHO intended his call to apply over 

the offender's original call at that turn, offender's substituted 

call stands without penalty, and LHO may withdraw his call 

without penalty (but see Law 16C2).  

2. Not Condoned 

If the substituted call is not accepted, it is cancelled, and 

 

(a)First Call Illegal 

if the first call was illegal, the offender is subject to the 

applicable law (and the lead penalties of Law 26 may apply to 

the second call).  

 

(b) First Call Legal 

if the first call was legal, the offender must either 

 

(1) Let First Call Stand 

allow his first call to stand, in which case (penalty) his partner 

must pass when next it is his turn to call (see Law 23 when the 

B. Aizturēta vai mērķtiecīga sauciena mainīšana 

Kamēr LHO nav veicis saucienu, neuzmanīgi veikto saucienu var mainīt, ja (A) 

nav piemērojams: 

1. Nomainītais sauciens tiek piedots 

Nomainītais sauciens var tikt piedots (tiek pieņemts par legālu) pēc LHO6 izvēles; 

tad nomainītais sauciens paliek spēkā un solīšana turpinās bez soda piemērošanas. 

Ja LHO izdarījis saucienu līdz tam, kad tika pievērsta uzmanība pārkāpumam, un 

ja tiesnesis konstatē, ka LHO veica atbildes saucienu uz pirmo veikto pārkāpēja 

saucienu, tad pārkāpēja nomainītais sauciens paliek spēkā bez soda piemērošanas, 

bet LHO var mainīt savu saucienu arī bez soda piemērošanas (bet skat. 16C2 

Likumu). 

2. Nomainītais sauciens netiek piedots 

Ja nomainītais sauciens netiek piedots, tas tiek atsaukts un: 

(a) Pirmais sauciens ir nelegāls 

3. Ja pirmais sauciens ir nelegāls, tad pārkāpējs tiek pakļauts attiecīgā Likuma 

prasībām (un attiecība uz nomainīto saucienu var tikt piemērots sods uz gājienu 

pēc 26. Likuma) 

4. Pirmais sauciens legāls. 

Ja pirmais sauciens ir legāls, tad pārkāpējam ir vai nu: 

 

(1) Jāatstāj pirmais sauciens. 

Jāatstāj pirmais sauciens, tādā gadījumā (sods) viņa partnerim ir jāpasē, savā 

tuvākajā kārtā veikt saucienu (skat. 23. Likumu, kad pass nes zaudējumus otrai 

pusei); 

(1)  

(2)Jānomaina uz citu saucienu. 

Jānomaina uz jebkuru citu legālu saucienu, ja (sods) solīšana turpinās ierastā veidā 

(normāli), bet pārkāpēja partnerim tiek liegts veikt saucienu, ņemot vērā iegūto 

informāciju pirms nomainītā sauciena; pie kam pārkāpuma izdarījusī puse7 
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pass damages the non-offending side), or, 

 

(2) Substitute Another Call 

make any other legal call, in which case (penalty) the auction 

proceeds normally (but offender's partner may not base calls 

on information from withdrawn calls); the offending side7 

may receive no score greater than average minus (see Law 

12C1).  

 

(c) Lead Penalties 

In either case (b) (1) or (b) (2) above, the offender's partner 

will be subject to a lead penalty (see Law 26) if he becomes a 

defender.  

sadalījumā nevar saņemt labāku rezultātu kā ‘’vidējais mīnuss’’ (skat. 12C1 

Likumu). 

5. Sods uz gājienu 

Abos augstākminētajos gadījumos (b)(1) vai (b)(2) pārkāpēja partneris tiek 

pakļauts sodam uz gājienu (skat. 26. Likumu), ja viņš kļūst par aizsargu. 

LAW 26 - CALL WITHDRAWN, LEAD PENALTIES 

 

When an offending player's call is withdrawn, and he chooses 

a different8 final call for that turn, then if he becomes a 

defender:  

A. Call Related to Specific Suit 

if the withdrawn call related to a specified suit or suits and  

1. Suit Specified 

if that suit was specified by the same player, there is no lead 

penalty, but see Law 16C.  

2. Suit Not Specified 

if that suit was not specified in the legal auction by the same 

player, then declarer may (penalty) either require the 

offender's partner to lead the specified suit (or one particular 

specified suit) at his first turn to lead, including the opening 

26. LIKUMS. ATPAKAĻ PAŅEMTAIS SAUCIENS, SODS UZ GĀJIENU. 

Ja pārkāpēja sauciens tiek atcelts un viņš nomaina to pret citu saucienu8 kā pēdējo 

saucienu tekošajā kārtā un, ja viņš tad kļūst par aizsargu: 

A. Sauciens, kas saistīts ar konkrētu mastu 

Ja atceltais sauciens saistīts ar konkrētu mastu vai mastiem un 

1. Masts ir norādīts 

Ja mastu norādīja tas pats spēlētājs, tad nav sods uz gājienu, bet skat. 16C 

Likumu. 

2. Masts nav norādīts 

Ja mastu nenorādīja tas pats spēlētājs legālā saucienā, tad izspēlētājs var (sods) vai 

nu pieprasīt pārkāpēja partneri izdarīt gājienu norādītajā mastā (vai vienā atsevišķi 

norādītā mastā) savā tuvākajā kārtā izdarīt gājienu, ieskaitot izgājienu, vai nu 

aizliegt pārkāpēja partnerim izdarīt gājienu norādītajā mastā (vai vienā atsevišķi 

norādītā mastā) savā pirmajā kārtā izdarīt gājienu, ieskaitot izgājienu, šāds 

aizliegums ir spēkā tik ilgi, kamēr pārkāpēja partneris saglabā gājienu. 

B. Citi atceltie saucieni 
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lead, or prohibit offender's partner from leading the specified 

suit (or one particular specified suit) at his first turn to lead, 

including the opening lead, such prohibition to continue for as 

long as offender's partner retains the lead.  

B. Other Withdrawn Calls 

For other withdrawn calls, (penalty) declarer may prohibit 

offender's partner from leading any one suit9 at his first turn to 

lead, including the opening lead, such prohibition to continue 

for as long as offender's partner retains the lead.  

Pie citiem nomainītajiem solījumiem (sods) izspēlētājs var aizliegt pārkāpēja 

partnerim veikt gājienu jebkurā (vienā) mastā9 savā tuvākajā kārtā izdarīt gājienu, 

ieskaitot izgājienu; šis aizliegums ir spēkā tik ilgi, kamēr pārkāpēja partneris 

saglabā gājienu. 

SECTION THREEINSUFFICIENT BID 

 

LAW 27 - INSUFFICIENT BID  

A. Insufficient Bid Accepted 

Any insufficient bid may be accepted (treated as legal) at the 

option of offender's LHO. It is accepted if that player calls.  

B. Insufficient Bid Not Accepted 

If an insufficient bid made in rotation is not accepted, it must 

be corrected by the substitution of either a sufficient bid or a 

pass.  

1. Not Conventional and Corrected by Lowest Sufficient 

Bid in Same Denomination 

(a)No Penalty 

If both the insufficient bid and the bid substituted are 

incontrovertibly not conventional and if the bid is corrected by 

the lowest sufficient bid in the same denomination, the auction 

proceeds as though the irregularity had not occurred (Law 

NEPIETIEKAMS SOLĪJUMS. 

27. LIKUMS. NEPIETIEKAMS SOLĪJUMS. 

A. Nepietiekamais solījums pieņemts 

Jebkurš nepietiekams solījums var tikt pieņemts (uzskatīts par legālu) pēc LHO 

izvēles. Tas tiek pieņemts, ja šis spēlētājs izdara solījumu. 

B. Nepietiekamais solījums netiek pieņemts 

Ja nepietiekamais solījums, izdarīts savā kārtā, netiek pieņemts, tad tas ir 

jānomaina vai nu uz pietiekamu solījumu, vai nu jāpasē. 

1. Nekonvencionālais solījums, tiek labots uz tuvāko pietiekamo solījumu tajā 

pašā denominācijā 

2. Sods netiek piemērots. 

Ja gan nepietiekamais solījums, gan mainītais solījums ir neapstrīdami 

nekonvencionāli solījumi un ja solījums ir nomainīts uz tuvāko pietiekamo 

solījumu tajā pašā denominācijā, tad solīšana turpinās tā, ja pārkāpums solīšanā 

nebūtu noticis (16C2 Likums dotajā situācijā netiek piemērots, bet skat. tālāk (b)). 

3. Piespriestā rezultāta noteikšana. 

Ja tiesnesi nonāk pie slēdziena, ka nepietiekamais solījums ir nodevis tādu 
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16C2 does not apply to this situation, but see (b) following).  

 

(b) Award of Adjusted Score 

If the Director judges that the insufficient bid conveyed such 

information as to damage the non-offending side, he shall 

assign an adjusted score.  

2. Conventional, or Corrected by Any Other Sufficient Bid 

or Pass 

If either the insufficient bid or the lowest sufficient bid in the 

same denomination may have been conventional or if the bid 

is corrected by any other sufficient bid or by a pass, (penalty) 

the offender's partner must pass whenever it is his turn to call 

(apply Law 10C1 and see Law 23 when the pass damages the 

non-offending side; and the lead penalties of Law 26 may 

apply).  

3. Attempt to Correct by a Double or Redouble 

If the offender attempts to substitute a double or redouble for 

his insufficient bid, the attempted call is cancelled, and 

(penalty) his partner must pass whenever it is his turn to call 

(see Law 23 when the pass damages the non-offending side, 

and the lead penalties of Law 26 may apply).  

C. Insufficient Bid Out of Rotation 

If a player makes an insufficient bid out of rotation, Law 31 

applies.  

informāciju, ka pārkāpumu neizdarījusī puse cieš zaudējumu, tad viņš ir tiesīgs 

nozīmēt piespriesto rezultātu. 

4. Konvencionāls vai mainīts ar jebkuru citu pietiekamu solījumu vai pass 

Ja vai nu nepietiekamais solījums, vai nu tuvākais pietiekamais solījums tajā pašā 

denominācijā var būt konvencionāls un šis solījums tiek nomainīts ar jebkuru citu 

pietiekamu solījumu vai pasu, tad (sods) pārkāpēja partnerim jāpasē katru reizi, 

kad pienāk viņa kārta veikt solījumu (tiek piemērots 10C1 Likums un skat. 23. 

Likumu, kad pass nes zaudējumus otrai pusei; kā arī var piemērot 26. Likumu- 

sods uz gājienu). 

5. Mēģinājums mainīt uz kontru vai rekontru 

Ja pārkāpējs cenšas mainīt savu nepietiekamo solījumu uz kontru vai rekontru, tad 

šāda rīcība tiek aizliegta, un (sods) pārkāpēja partnerim jāpasē katru reizi, kad 

pienāk viņa kārta veikt solījumu (skat. 23. Likumu, kad pass nes zaudējumus otrai 

pusei, var tikt piemērots 26. Likums- sods uz gājienu). 

C. Nepietiekams solījums ārpus kārtas 

Ja spēlētājs veic nepietiekamu solījumu ārpus kārtas, tiek piemērots 31. Likums. 

SECTION FOURCALL OUT OF ROTATION 

 

LAW 28 - CALLS CONSIDERED TO BE IN ROTATION  

II. NODAĻA. ĀRPUSKĀRTAS SOLĪJUMS 

28. LIKUMS. SOLĪJUMI, UZSKATĀMI PAR IZDARĪTIEM SECĪBĀ 
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A. RHO Required to Pass 

A call is considered to be in rotation when it is made by a 

player at his RHO's turn to call if that opponent is required by 

law to pass.  

B. Call by Correct Player Cancelling Call Out of Rotation 

A call is considered to be in rotation when made by a player 

whose turn it was to call, before a penalty has been assessed 

for a call out of rotation by an opponent; making such a call 

forfeits the right to penalise the call out of rotation, and the 

auction proceeds as though the opponent had not called at that 

turn, but Law 16C2 applies.  

A. RHO obligāti pasē 

Solījums tiek uzskatīts par izdarītu secībā, ja to spēlētājs veic RHO kārtā solīt, ja 

šim oponentam ir piespriests pasēt pēc Likuma. 

B. Pareizās secības spēlētāja solījums, atceļošs ārpus kārtas solījumu 

Solījums tiek uzskatīts par izdarītu pareizā secībā, ja to izdara spēlētājs, kura kārta 

ir solīt, pirms tiek noteikts sods par oponenta solījumu ārpus kārtas; izdarot šādu 

solījumu tiek zaudētas tiesības sodīt par ārpus kārtas solījumu, un solīšana 

turpinās kā, ja oponents nebūtu izdarījis ārpus kārtas solījumu, bet tiek piemērots 

16C2 Likums. 

LAW 29 - PROCEDURE AFTER A CALL OUT OF 

ROTATION  

A. Forfeiture of Right to Penalise 

Following a call out of rotation, offender's LHO may elect to 

call, thereby forfeiting the right to penalise.  

B. Out-of-Rotation Call Cancelled 

Otherwise, a call out of rotation is cancelled (but see A 

preceding), and the auction reverts to the player whose turn it 

was to call. Offender may make any legal call in proper 

rotation, but his side may be subject to penalty under Laws 30, 

31 or 32.  

C. Call Out of Rotation Is Conventional 

If a call out of rotation is conventional, the provisions of Laws 

29. LIKUMS. PROCEDŪRA PĒC ĀRPUS KĀRTAS SOLĪJUMIEM 

A. Tiesību zaudēšana sodīšanai 

Uzreiz pēc ārpus kārtas solījuma oponents var veikt solījumu, tādejādi zaudējot 

tiesības piespriest sodu. 

B. Ārpuskārtas solījums tiek atcelts 

Pretējā gadījumā ārpuskārtas solījums tiek atcelts (skatīt iepriekšējo (A) 

gadījumu), un solīšana atgriežas pie tā spēlētāja, kura kārta bija veikt solīšanu. 

Pārkāpējs var savā reizē veikt jebkuru legālu solījumu, bet viņa pusei var tikt 

piemēroti 30., 31. vai 32. Likumi. 

C. Konvencionālas nozīmes ārpuskārtas solījums 

Ja ārpus kārtas solījums ir ar konvencionālu nozīmi, tad 30., 31. un 32. Likuma 

nosacījumi jāattiecina uz nozīmētajām denominācijām nevis uz nosauktajām 

denominācijām. 
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30, 31, and 32 shall apply to the denominations specified, 

rather than the denominations named.  

LAW 30 - PASS OUT OF ROTATION 

 

When a player has passed out of rotation (and the call is 

cancelled, as the option to accept the call has not been 

exercised - see Law 29):  

A. Before Any Player Has Bid 

When a player has passed out of rotation before any player has 

bid, (penalty) the offender must pass when next it is his turn to 

call and Law 72B1 may apply.  

B. After Any Player Has Bid 

1. At RHO's Turn to Call 

After any player has bid, when a pass out of rotation is made 

at offender's RHO's turn to call, (penalty) offender must pass 

when next it is his turn to call (if the pass out of rotation 

related by convention to a specific suit, or suits, thereby 

conveying information, the lead penalties of Law 26 may 

apply).  

2. At Partner's Turn to Call 

(a) Action Required of Offender 

After any player has bid, for a pass out of rotation made at the 

offender's partner's turn to call, (penalty) the offender must 

pass whenever it is his turn to call, and Law 72B1 may apply. 

 

(b) Action Open to Offender's Partner 

Offender's partner may make any sufficient bid, or may pass, 

30. LIKUMS. ĀRPUSKĀRTAS PASS 

Kad spēlētājs ir nopasējis ārpus kārtas (un šis solījums tiek atcelts, jo iespēja to 

akceptēt, tiek noraidīta- skat. 29. Likumu): 

A. Līdz tam, kad kāds no spēlētājiem ir veicis solījumu 

Kad spēlētājs ir nopasējis ārpus kārtas, pirms kāds no spēlētājiem ir veicis 

solījumu, (sods) pārkāpējam ir jāpasē savā tuvākajā kārtā veikt solījumu, kā arī 

var tikt piemērots 72B1 Likums. 

B. Pēc tam, kad kāds no spēlētājiem ir veicis solījumu 

1. RHO kārtā veikt solījumu 

Pēc tam, kad kāds no spēlētājiem veicis solījumu, ja ārpus kārtas pass izdarīts 

pārkāpēja RHO kārtā veikt solījumu, tad (sods) pārkāpējam jāpasē savā tuvākajā 

kārtā veikt solījumu (ja ārpus kārtas pass ir konvencionāla nozīme uz specifisku 

mastu vai mastiem, tādejādi nododot informāciju, tad tiek piemērots 26. Likums- 

sods uz izgājienu). 

2. Partnera kārtā solīt 

3. Rīcība pret pārkāpēju. 

Pēc tam, kad kāds no spēlētājiem ir veicis solīšanu, par ārpus kārtas pass solījumu 

partnera kārtā veikt solījumu, (sods) pārkāpējam jāpasē katru reizi viņa kārtā veikt 

solījumu, var tikt piemērots 72B1 Likums. 

4. Rīcība, ko var veikt pārkāpēja partneris. 

Pārkāpēja partneris var veikt jebkuru pietiekamu solījumu vai pasēt, bet viņam 

nav atļauts solīt kontru vai rekontru šajā kārtā un var tikt piemērots 71B1 Likums. 

5. LHO kārtā solīt 

Pēc tam, kad kāds no spēlētājiem ir veicis solīšanu, ja ārpus kārtas pass izdarīts 
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but may not double or redouble at that turn, and Law 72B1 

may apply.  

3. At LHO's Turn to Call 

After any player has bid, a pass out of rotation at offender's 

LHO's turn to call is treated as a change of call and Law 25 

applies.  

C. When Pass Is a Convention 

When the pass out of rotation is a convention, Law 31, not this 

Law, will apply. A pass is a convention if, by special 

agreement, it promises more than a specified amount of 

strength, or if it artificially promises or denies values other 

than in the last suit named. 

pārkāpēja LHO kārtā veikt solījumu, tad tiek piemērots 25. Likums- par solījuma 

nomainīšanu. 

C. Kad pass ir ar konvencionālu nozīmi 

Kad ārpus kārtas pass ir ar konvencionālu nozīmi, šī Likuma vietā tiek piemērots 

31. Likums. Pass ir ar konvencionālu nozīmi, ja tas, pēc speciālas vienošanās 

apsola lielāku spēku, kā parasti un ja tas mākslīgi apsola vai noliedz kādas 

vērtības, izņemot pēdējo nosaukto mastu. 

LAW 31 - BID OUT OF ROTATION 

 

When a player has bid out of rotation (and the bid is cancelled, 

as the option to accept the bid has not been exercised - see 

Law 29):  

A. RHO's Turn 

When the offender has bid (or has passed partner's call when it 

is a convention, in which case section A2(b) applies) at his 

RHO's turn to call, then:  

1. RHO Passes 

If that opponent passes, offender must repeat the call out of 

rotation, and when that call is legal there is no penalty.  

31. LIKUMS. ĀRPUS KĀRTAS SOLĪJUMS 

Kad spēlētājs ir veicis ārpus kārtas solījumu (un šis solījums tiek atcelts, tāpēc, ka 

iespēja to akceptēt netika izmantota- skat. 29. Likumu): 

A. RHO kārtā solīt 

Kad pārkāpējs ir veicis solījumu (vai pasējis uz partnera solījumu, kad tas ir bijis 

ar konvencionālu nozīmi, tādā gadījumā tiek piemērots A2(b)), kad ir RHO kārta 

solīt, tad: 

1. RHO pasē 

Ja tas oponents pasē, tad pārkāpējam ir jāatkārto ārpus kārtas solījums, un ja 

solījums ir legāls, sods netiek piemērots. 

2. RHO rīkojas 

Ja tas oponents veic legālu10 solījumu, sola kontru vai rekontru, tad pārkāpējs var 

veikt jebkuru legālu solījumu, un ja šis solījums: 
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2. RHO Acts 

If that opponent makes a legal10 bid, double or redouble, 

offender may make any legal call; when this call 

 

(a) Repeats Denomination 

repeats the denomination of his bid out of rotation, (penalty) 

offender's partner must pass when next it is his turn to call (see 

Law 23).  

 

(b) Does Not Repeat Denomination 

does not repeat the denomination of his bid out of rotation, the 

lead penalties of Law 26 may apply, and (penalty) offender's 

partner must pass whenever it is his turn to call (see Law 23).  

B. Partner's or LHO's Turn 

When the offender has bid at his partner's turn to call, or at his 

LHO's turn to call if the offender has not previously called,11 

(penalty) offender's partner must pass whenever it is his turn to 

call (see Law 23 when the pass damages the non-offending 

side), and the lead penalties of Law 26 may apply.  

3. Atkārto iepriekš solīto denomināciju. 

Ja tiek atkārtota ārpus kārtas solītā denominācija, tad (sods) pārkāpēja partnerim 

jāpasē savā tuvākajā kārtā veikt solījumu (skat. 23. Likumu); 

4. Neatkārto iepriekš solīto denomināciju. 

Denominācija neatkārto ārpus kārtas solīto denomināciju, tiek piemērots 26. 

Likums- sods uz gājienu, un (sods) pārkāpēja partnerim jāpasē katru reizi savā 

kārtā veikt solījumu (skat. 23. Likumu). 

B. Partnera vai LHO kārta veikt solījumu 

Kad pārkāpējs ir veicis ārpus kārtas solīšanu sava partnera kārtā veikt solījumu 

(vai LHO kārtā solīt, pie tam viņš vēl nav veicis solījumu11), tad (sods) pārkāpēja 

partnerim jāpasē katru reizi savā kārtā veikt solījumu ( skat. 23. Likumu, kad pass 

nes zaudējumus otrai pusei), un var tikt piemērots 26. Likums- sods uz gājienu. 

LAW 32 - DOUBLE OR REDOUBLE OUT OF ROTATION 

 

A double or redouble out of rotation may be accepted at the 

option of the opponent next in rotation (see Law 29), except 

that an inadmissible double or redouble may never be accepted 

(see Law 35A if the opponent next in rotation nevertheless 

does call). If the illegal call is not accepted, it is cancelled, the 

lead penalties of Law 26B may apply, and:  

A. Made at Offender's Partner's Turn to Call 

32. LIKUMS. ĀRPUSKĀRTAS KONTRA VAI REKONTRA 

Ārpuskārtas kontra vai rekontra var tikt pieņemta pēc oponenta, kuram ir kārta 

solīt, izvēles (skat. 29. Likumu), izņemot, ka neatļautā kontra vai rekontra nevar 

tikt pieņemta vispār (skat. 35A Likumu- ja oponents, kuram ir kārta solīt, vienalga 

izdara solījumu). Ja nelikumīgais solījums netiek pieņemts, tas tiek atcelts; var tikt 

piemērots 26B Likums- sods uz gājienu, un: 

A. Izdarīta, pārkāpēja partnera kārtā veikt solījumu 

Ja ārpus kārtas kontra vai rekontra tika solīta, kad pārkāpēja partnerim bija kārta 

veikt solījumu, tad (sods) pārkāpēja partnerim ir jāpasē katru reizi, kad pienāk 

viņa kārta veikt solījumu (skat. 23. Likumu, kad pass nes zaudējumus otrai pusei) 
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If a double or redouble out of rotation has been made when it 

was the offender's partner's turn to call, (penalty) the 

offender's partner must pass whenever it is his turn to call (see 

Law 23 when the pass damages the non-offending side).  

B. Made at RHO's Turn to Call 

If a double or redouble out of rotation has been made at 

offender's RHO's turn to call, then:  

1. RHO Passes 

If offender's RHO passes, offender must repeat his out-of-

rotation double or redouble and there is no penalty unless the 

double or redouble is inadmissible, in which case Law 36 

applies.  

2. RHO Bids 

If offender's RHO bids, the offender may in turn make any 

legal call and (penalty) offender's partner must pass whenever 

it is his turn to call (see Law 23 when the pass damages the 

non-offending side).  

B. Izdarīta RHO kārtā veikt solījumu 

Ja ārpus kārtas kontra vai rekontra tika solīta pārkāpēja RHO kārtā veikt solījumu, 

tad: 

1. RHO pasē 

Ja pārkāpēja RHO pasē, tad pārkāpējam ir jāatkārto ārpus kārtas solītā kontra vai 

rekontra, un sods netiek piemērots, ja kontra vai rekontra ir nepieļaujama, tiek 

piemērots 36. Likums. 

2. RHO veic solījumu 

Ja pārkāpēja RHO veic solīšanu, tad pārkāpējs var savā kārtā veikt jebkuru legālu 

solījumu, un (sods) pārkāpēja partnerim jāpasē katru reizi, kad pienāk viņa kārta 

veikt solījumu (skat. 23. Likumu, kad pass nes zaudējumus otrai pusei) 

LAW 33 - SIMULTANEOUS CALLS 

 

A call made simultaneously with one made by the player 

whose turn it was to call is deemed to be a subsequent call. 

33. LIKUMS. VIENLAICĪGI VEIKTS SOLĪJUMS 

Vienlaicīgi veikts solījums ar spēlētāju, kuram bija kārta solīt, tiek uzskatīts par 

nākamo (sekojošo) solījumu. 

LAW 34 - RETENTION OF RIGHT TO CALL 

 

When a call has been followed by three passes, the auction 

does not end when one of those passes was out of rotation, 

thereby depriving a player of his right to call at that turn. The 

auction reverts to the player who missed his turn. All 

subsequent passes are cancelled, and the auction proceeds as 

34. LIKUMS. TIESĪBU UZ SOLĪŠANU SAGLABĀŠANA 

Kad aiz jebkura solījuma ir sekojuši trīs pass, tad solīšana netiek pabeigta, ja viens 

no šiem pass tika veikts ārpus kārtas, kas liedza kādam spēlētājam veikt solījumu. 

Solīšana atgriežas pie spēlētāja, kurš izlaida savu kārtu veikt solījumu. Visi 

sekojošie pass tiek atcelti un solīšana turpinās tā, it kā ārpuskārtas solījums netiktu 

veikts. 



 47 

though there had been no irregularity.  

LAW 35 - INADMISSIBLE CALL CONDONED 

 

When, after any inadmissible call specified below, the 

offender's LHO makes a call before a penalty has been 

assessed, there is no penalty for the inadmissible call (the lead 

penalties of Law 26 do not apply), and:  

A. Double or Redouble 

If the inadmissible call was a double or redouble not permitted 

by Law 19, that call and all subsequent calls are cancelled. The 

auction reverts to the player whose turn it is to call, and 

proceeds as though there had been no irregularity.  

B. Action by Player Required to Pass 

If the inadmissible call was a bid, double or redouble by a 

player required by law to pass, that call and all subsequent 

legal calls stand, but, if the offender was required to pass for 

the remainder of the auction, he must still pass at subsequent 

turns.  

C. Bid of More than Seven 

If the inadmissible call was a bid of more than seven, that call 

and all subsequent calls are cancelled; the offender must 

substitute a pass, and the auction proceeds as though there had 

been no irregularity.  

D. Call after Final Pass 

If the inadmissible call was a call after the final pass of the 

auction, that call and all subsequent calls are cancelled without 

35. LIKUMS. NEPIEĻAUJAMAIS SOLĪJUMS TIEK PIEDOTS 

Ja pēc jebkura no tālāk apskatītiem nepieļaujamajiem solījumiem pārkāpēja LHO 

veic solījumu, pirms noteikts sods, netiek piemērots sods par nepieļaujamu 

solījumu (netiek piemērots arī 26. Likums- sods uz gājienu) un: 

A. Kontra vai rekontra 

Ja nepieļaujamais solījums ir kontra vai rekontra, kas ir aizliegts ar 19. Likumu, 

tad šis solījums un visi turpmākie solījumi tiek atcelti, solīšana atgriežas pie 

spēlētāja, kuram bija kārta veikt solījumu, un turpinās tā, it kā nepareizā solīšana 

nebūtu notikusi. 

B. Spēlētāja rīcība, kuram tiek piespriests pasēt 

Ja nepieļaujamais solījums, kontra vai rekontra, bija tā spēlētāja veiktais solījums, 

kuram pēc Likuma bija piespriests pasēt, tad šis solījums un visi turpmākie legālie 

solījumi paliek spēkā; bet ja pārkāpējam bija piespriests pasēt līdz solīšanas 

beigām, tad viņam joprojām ir jāpasē katru reizi, kad pienāk viņa kārta veikt 

solījumu. 

C. Solījums virs septiņi 

Ja nepieļaujamais solījums bija solījums virs septiņi, tad šis solījums un visi 

turpmākie tiek atcelti; pārkāpējam šis solījums ir jānomaina ar pass un solīšana 

turpinās tā it kā nepareizā solīšana nebūtu notikusi. 

D. Solījums pēc noslēdzošā (pēdējā) pass 

Ja nepieļaujamais solījums bija solījums, kas tika izdarīts pēc pēdējā pass, tad šis 

un visi turpmākie solījumi tiek atcelti un sods netiek piemērots. 
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penalty. 

SECTION FIVE INADMISSIBLE CALLS 

 

LAW 36 - INADMISSIBLE DOUBLE OR REDOUBLE 

 

Any double or redouble not permitted by Law 19 is cancelled. 

The offender must substitute a legal call, and (penalty) the 

offender's partner must pass whenever it is his turn to call (see 

Law 23 when the pass damages the non-offending side); the 

lead penalties of Law 26 may apply. (If the call is out of turn, 

see Law 32; if offender's LHO calls, see Law 35A.) 

III. NODAĻA. NEPIEĻAUJAMIE SOLĪJUMI 

36. LIKUMS. NEPIEĻAUJAMĀS KONTRAS UN REKONTRAS 

Jebkura kontra un rekontra, kas netiek pieļauta ar 19. Likumu, tiek atcelta. 

Pārkāpējam ir jānomaina tā ar legālu solījumu un (sods) pārkāpēja partnerim ir 

jāpasē katru reizi, kad pienāk viņa kārta veikt solījumu (skat. 23. Likumu, kad 

pass nes zaudējumus otrai pusei); var tikt piemērots 26. Likums- sods uz gājienu 

(ja solījums veikts ārpus kārtas, skat. 32. Likumu; ja pārkāpēja LHO izdara 

solījumu, skat. 35A Likumu. 

LAW 37 - ACTION VIOLATING OBLIGATION TO PASS 

 

A bid, double or redouble by a player who is required by law 

to pass is cancelled, and (penalty) each member of the 

offending side must pass whenever it becomes his turn to call 

(see Law 23 when the pass damages the non-offending side). 

The lead penalties of Law 26 may apply. (If offender's LHO 

calls, see Law 35B.) 

37. LIKUMS. DARBĪBA, KAS PĀRKĀPJ PIENĀKUMU PASĒT 

Solījums, kontra vai rekontra no tā spēlētāja puses, kuram piespriests pasēt, tiek 

atcelts, un (sods) katram no pārkāpēja puses ir jāpasē katru reizi, kad pienāk kārta 

veikt solījumu (skat.23. Likumu- kad pass nes zaudējumus otrai pusei). Var tikt 

piemērots 26. Likums- sods uz gājienu. (Ja pārkāpēja LHO izdara solījumu, skat. 

35B Likumu) 

LAW 38 - BID OF MORE THAN SEVEN 

 

No play or score at a contract of more than seven is ever 

permissible. A bid of more than seven is cancelled, and 

(penalty) each member of the offending side must pass 

whenever it becomes his turn to call (see Law 23 when the 

pass damages the non-offending side). The lead penalties of 

Law 26 may apply. (If offender's LHO calls, see Law 35C.) 

38. LIKUMS. SOLĪJUMS VIRS SEPTIŅI 

Ne kontrakta izspēle, ne rezultāts par kontraktu virs septiņi vispār netiek pieļauts. 

Solījums virs septiņi tiek atcelts, un (sods) katram no pārkāpēja puses ir jāpasē 

katru reizi, kad pienāk kārta veikt solījumu (skat.23. Likumu- kad pass nes 

zaudējumus otrai pusei). Var tikt piemērots 26. Likums- sods uz gājienu. (Ja 

pārkāpēja LHO izdara solījumu, skat. 35C Likumu) 

LAW 39 - CALL AFTER FINAL PASS 

 

A call made after the final pass of the auction is cancelled, 

and:  

39. LIKUMS. SOLĪJUMS PĒC NOSLĒDZOŠĀ PASS 

Solījums, kas tiek veikts pēc solīšanu noslēdzošā pass, tiek atcelts, un: 

A. Pass vai solījums no izspēlētāja puses 

Ja šis pass ir no aizsarga puses vai jebkurš solījums no turpmākā izspēlētāja puses 

vai Galda puses, tad sods netiek piemērots. 
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A. Pass or Call by Declaring Side 

If it is a pass by a defender, or any call by the future declarer 

or dummy, there is no penalty.  

B. Other Action by Defender 

If it is a bid, double or redouble by a defender, the lead 

penalties of Law 26 may apply. (If offender's LHO calls, see 

Law 35D.) 

B. Cita izspēlētāja rīcība 

Ja šis solījums, kontra vai rekontra, ir no aizsarga puses, tad var tikt piemērots 26. 

Likums- sods uz izgājienu. (Ja pārkāpēja LHO veic solījumu, skat. 35D Likumu) 

SECTION SIX CONVENTIONS AND AGREEMENTS 

 

LAW 40 - PARTNERSHIP UNDERSTANDINGS  

A. Right to Choose Call or Play 

A player may make any call or play (including an intentionally 

misleading call - such as a psychic bid - or a call or play that 

departs from commonly accepted, or previously announced, 

use of a convention), without prior announcement, provided 

that such call or play is not based on a partnership 

understanding.  

B. Concealed Partnership Understandings Prohibited 

A player may not make a call or play based on a special 

partnership understanding unless an opposing pair may 

reasonably be expected to understand its meaning, or unless 

his side discloses the use of such call or play in accordance 

with the regulations of the sponsoring organisation.  

C. Director's Option 

IV. NODAĻA. KONVENCIJAS UN VIENOŠANĀS 

40. LIKUMS. PARTNERU SAPRAŠANĀS 

A. Tiesības izvēlēties solījumu vai spēli 

Spēlētājs var izdarīt jebkuru solījumu vai spēli (ieskaitot tīši maldinošu solījumu- 

tādu kā blefa solījums, vai solījumu vai spēli, kas atšķiras no vispārpieņemta vai 

iepriekš paziņota, konvencionāli pielietota), bez iepriekšēja paziņojuma ar 

noteikumu, ka šāds solījums vai spēle netiek balstīta uz partneru saprašanos. 

B. Slēptas partneru saprašanās ir aizliegtas 

Spēlētājs nedrīkst izdarīt saucienu vai spēli, balstītu uz speciālu partneru 

saprašanos, kamēr nevar tikt uzskatīts, ka oponentu pāris sapratīs šādu nozīmi, vai 

kamēr viņa puse atklāj šāda solījuma vai spēles nozīmi saskaņā ar organizatoru 

reglamentu. 

C. Tiesneša viedoklis 

Ja tiesnesis nolemj, ka pusei nodarīti zaudējumi ar oponentu atteikšanos izskaidrot 

solījumu vai spēles pilno nozīmi, tad viņš drīkst piemērot piespriesto rezultātu. 

D. Konvenciju reglamentēšana 

Organizatori var reglamentēt solīšanas vai spēles konvenciju pielietošanu. Zonālās 

organizācijas var, papildus, reglamentēt partneru saprašanos (pat ja tā nav 
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If the Director decides that a side has been damaged through 

its opponents' failure to explain the full meaning of a call or 

play, he may award an adjusted score.  

D. Regulation of Conventions 

The sponsoring organisation may regulate the use of bidding 

or play conventions. Zonal organisations may, in addition, 

regulate partnership understandings (even if not conventional) 

that permit the partnership's initial actions at the one level to 

be made with a hand of a King or more below average 

strength. Zonal organisations may delegate this responsibility.  

E. Convention Card 

1. Right to Prescribe 

The sponsoring organisation may prescribe a convention card 

on which partners are to list their conventions and other 

agreements and may establish regulations for its use, including 

a requirement that both members of a partnership employ the 

same system (such a regulation must not restrict style and 

judgement, only method).  

2. Referring to Opponents' Convention Card 

During the auction and play, any player except dummy may 

refer to his opponents' convention card at his own turn to call 

or play, but not to his own12. 

konvencionāla), kas atļauj izdarīt pirmā līmeņa solījumus ar roku, kas vājāka par 

kungu vai vairāk nekā vidējais spēks. Zonālās organizācijas var deleģēt savu 

atbildību. 

E. Konvenciju karte 

1. Tiesības noteikt 

Organizatori var noteikt konvenciju karti, kurā partneriem jāuzskaita to 

konvencijas un citas vienošanās, un var izveidot reglamentu tās pielietošanai, 

ieskaitot nosacījumu, ka abi partneri izmanto to pašu sistēmu (šāds reglaments 

nosaka tikai metodi nevis stilu un vērtējumu). 

2. Pieprasījums uz(pēc) oponentu konvenciju karti 

Solīšanas un izspēles laikā jebkurš spēlētājs, izņemot Galdu, var pieprasīt 

oponentu konvenciju karti savā kārta izdarīt solījumu vai spēlēt, bet ne savu12. 

CHAPTER VI. The Play VI. DAĻA. IZSPĒLE 

PART I  PROCEDURE 

 

SECTION ONECORRECT PROCEDURE 

1. Sadaļa. Procedūra 

I. NODAĻA. PAREIZA PROCEDŪRA 
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LAW 41 - COMMENCEMENT OF PLAY  

A. Face-down Opening Lead 

After a bid, double or redouble has been followed by three 

passes in rotation, the defender on presumed declarer's left 

makes the opening lead face down13. The face-down lead may 

be withdrawn only upon instruction of the Director after an 

irregularity (see Law 47E2); the withdrawn card must be 

returned to the defender's hand.  

B. Review of Auction and Questions 

Before the opening lead is faced, the leader's partner and the 

presumed declarer each may require a review of the auction, or 

request explanation of an opponent's call (see Law 20). 

Declarer or either defender may, at his first turn to play a card, 

require a review of the auction; this right expires when he 

plays a card. The defenders (subject to Law 16) and the 

declarer retain the right to request explanations throughout the 

play period, each at his own turn to play.  

C. Opening Lead Faced 

Following this question period, the opening lead is faced, the 

play period begins, and dummy's hand is spread. After it is too 

late to have previous calls restated (see B, above), declarer or 

either defender, at his own turn to play, is entitled to be 

informed as to what the contract is and whether, but not by 

whom, it was doubled or redoubled.  

D. Dummy's Hand 

41. LIKUMS. IZSPĒLES SĀKUMS 

A. Aizklāts pirmais gājiens 

Pēc solījuma, kontras vai rekontras kam seko trīs secīgi pass (solījumi), aizsargs, 

kurš atrodas pa kreisi no topošā izspēlētāja, izpilda pirmo gājienu ar kārts redzamo 

pusi pagrieztu uz leju13. Aizklātais gājiens var tikt atcelts tikai ar tiesneša 

norādījumu, pēc pārkāpuma (skatīt 47.E2 Likumu); atceltā gājiena kārti jāatgriež 

aizsarga rokā 

B. Solīšanas apskate un jautājumi 

Pirms pirmais gājiens tiek atklāts, pirmā gājiena izdarītāja partneris un topošais 

izspēlētājs, katrs var veikt solīšanas apskati vai pieprasīt paskaidrot jebkuru 

oponentu solījumu (skatīt 20. Likumu). Izspēlētājs vai jebkurš no aizsargiem ir 

tiesīgs, savā pirmajā kārtā spēlēt kārti, pieprasīt solīšanas apskati, šīs tiesības 

izbeidzas kad kārts tiek izspēlēta. Aizsargi (pakļaujoties 16. Likumam) un 

izspēlētājs patur tiesības pieprasīt paskaidrojumus visu spēles laiku, katrs savā 

kārtā. 

C. Pirmā gājiena atklāšana 

Pēc jautājumiem seko pirmā gājiena atklāšana, sākas spēle (s periods), un tiek 

atklātas Galda kārtis. Pēc tam, kad ir par vēlu atjaunot solījumus (skatīt B, 

augstāk) izspēlētājs vai jebkurš no aizsargiem, savā kārtā, ir tiesīgs saņemt 

informāciju, par to kāds ir kontrakts un vai tas ticis kontrēts vai rekontrēts, 

nenorādot uz to, kurš kontrējis vai rekontrējis. 

D. Galda roka 

Pēc pirmā gājiena atklāšanas, Galds atklāj savu roku un novieto kārtis sev priekšā 

uz galda, ar kārts redzamo pusi uz augšu, sagrupējot kārtis pa mastiem un katrā 

mastā pēc vecuma, kolonnās kas novietotas gareniski pret izspēlētāju, trumpes 

mastu novietojot pa labi no Galda puses. Izspēlētājs spēlē abas rokas – savu un 

Galda. 
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After the opening lead is faced, dummy spreads his hand in 

front of him on the table, face up, sorted into suits, the cards in 

order of rank, in columns pointing lengthwise towards 

declarer, with trumps to dummy's right. Declarer plays both 

his hand and that of dummy. 

LAW 42 - DUMMY'S RIGHTS  

A. Absolute Rights 

1. Give Information 

Dummy is entitled to give information, in the Director's 

presence, as to fact or law.  

2. Keep Track of Tricks 

He may keep count of tricks won and lost.  

3. Play as Declarer's Agent 

He plays the cards of the dummy as declarer's agent as 

directed (see Law 45F if dummy suggests a play).  

B. Qualified Rights 

Dummy may exercise other rights subject to the limitations 

provided in Law 43.  

1. Revoke Inquiries 

Dummy may ask declarer (but not a defender) when he has 

failed to follow suit to a trick whether he has a card of the suit 

led.  

42. LIKUMS. GALDA TIESĪBAS 

A. Neapšaubāmās tiesības 

1. Sniegt informāciju 

Galds ir tiesīgs sniegt informāciju, tiesneša klātbūtnē, par faktu vai likumu. 

2. Sekot stiķiem 

Galds var veikt paņemto un atdoto stiķu skaitīšanu. 

3. Spēlēt kā izspēlētāja palīgam 

Galds spēlē savas kārtis kā izspēlētāja palīgs, pēc izspēlētāja norādījumiem. (skatīt 

45.F Likumu, ja Galds piedāvā spēli). 

B. Ierobežotās tiesības 

Galds var izmantot citas tiesības, pakļaujoties ierobežojumiem norādītiem 43. 

Likumā. 

1. Falšrenona noskaidrošana 

Galds ir tiesīgs jautāt izspēlētājam (bet ne aizsargiem), kad tas nedod mastā, vai 

tam gadījumā nav kārts prasītajā mastā. 

2. Mēģinājums novērst pārkāpumu 

Galds var mēģināt novērst jebkuru izspēlētāja pārkāpumu. 

3. Pārkāpuma paziņošana 

Galds var lūgt pievērst uzmanību jebkuram pārkāpumam, bet tikai kad izspēle ir 

beigusies. 
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2. Attempt to Prevent Irregularity 

He may try to prevent any irregularity by declarer.  

3. Draw Attention to Irregularity 

He may draw attention to any irregularity, but only after play 

of the hand is concluded. 

LAW 43 - DUMMY'S LIMITATIONS 

 

Except as specified in Law 42:  

A. Limitations on Dummy 

1. General Limitations 

(a) Calling the Director 

Unless attention has been drawn to an irregularity by another 

player, dummy should not initiate a call for the Director 

during play.  

 

(b) Calling Attention to Irregularity 

Dummy may not call attention to an irregularity during play.  

 

(c) Participate in or Comment on Play 

Dummy must not participate in the play, nor may he 

communicate anything about the play to declarer.  

2. Limitations Carrying Specific Penalty 

(a) Exchanging Hands 

Dummy may not exchange hands with declarer. 

 

43. LIKUMS. GALDA TIESĪBU IEROBEŽOJUMI 

Izņemot tiesības, kas norādītas 42. Likumā 

A. Ierobežojumi, kas attiecināmi uz Galdu 

1. Galvenie ierobežojumi 

2. Tiesneša izsaukšana 

Kamēr cits spēlētājs nav pievērsis uzmanību pārkāpumam, Galds nedrīkst 

ierosināt tiesneša izsaukšanu, izspēles laikā. 

3. Pārkāpuma paziņošana 

Galds nedrīkst lūgt pievērst uzmanību pārkāpumam izspēles laikā. 

4. Piedalīties vai komentēt izspēli 

Galds nedrīkst piedalīties izspēlē un nedrīkst nodot nekādu ar izspēli saistītu 

informāciju izspēlētājam. 

5. Ierobežojumi, kam piemērojams specifisks sods 

6. Roku apmaiņa 

Galds nedrīkst apmainīties rokām ar izspēlētāju. 

7. Pamest vietu, lai skatītos izspēlētāja spēli 
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(b) Leave Seat to Watch Declarer 

Dummy may not leave his seat to watch declarer's play of the 

hand. 

 

(c) Look at Defender's Hand 

Dummy may not, on his own initiative, look at the face of a 

card in either defender's hand.  

B. Penalties for Violation 

1. General Penalties 

Dummy is liable to penalty under Law 90 for any violation of 

the limitations listed in A1 or A2 preceding.  

2. Specific Penalties 

If dummy, after violation of the limitations listed in A2 

preceding: 

 

(a) Warns Declarer on Lead 

warns declarer not to lead from the wrong hand, (penalty) 

either defender may choose the hand from which declarer shall 

lead.  

 

(b) Asks Declarer about Possible Irregularity 

is the first to ask declarer if a play from declarer's hand 

constitutes a revoke, declarer must substitute a correct card if 

his play was illegal, and the penalty provisions of Law 64 

apply as if the revoke had been established.  

 

3 

If dummy after violation of the limitations listed in A2 

preceding is the first to draw attention to a defender's 

Galds nedrīkst pamest savu vietu, lai vērotu izspēlētāja spēli. 

8. Ieskatīties aizsarga rokā 

Galds nedrīkst, pēc savas iniciatīvas, ieskatīties jebkura aizsarga rokā. 

B. Sods par pārkāpumu 

1. Galvenie sodi 

Galds ir pakļauts sodam pēc 90.Likuma par jebkuru ierobežojumu pārkāpumu 

uzskaitītiem augstāk A1 un A2 

2. Specifiski sodi 

Kad Galds ir pārkāpis A2 uzskaitītos ierobežojumus un: 

3. Brīdina izspēlētāju par gājienu 

Brīdinot izspēlētāju neiet no nepareizās rokas, sods – jebkurš no aizsargiem var 

izvēlēties no kuras rokas jāizdara gājiens. 

4. Jautā izspēlētājam par iespējamu pārkāpumu 

Pirmajam jautājot izspēlētājam vai spēle no izspēlētāja rokas nav falšrenons – 

izspēlētājam jālabo spēle uz pareizu, ja tā bijusi nepareiza, un tiek piemērots sods 

pēc 64.Likuma, kā ja falšrenons tiktu konstatēts. 

5.  

Ja Galds pēc A2 uzskaitīto ierobežojumu pārkāpšanas ir pirmais, kas pievērš 

uzmanību aizsargu pārkāpumam, tad sods netiek piemērots. Ja aizsargi tieši iegūst 

no pārkāpuma, tad tiesnesim jāpiemēro kompensējošs rezultāts abām pusēm, lai 

atjaunotu taisnīgumu. 
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irregularity, no penalty shall be imposed. If the defenders 

benefit directly through their irregularity, the director shall 

award an adjusted score to both sides to restore equity. 

LAW 44 - SEQUENCE AND PROCEDURE OF PLAY  

A. Lead to a Trick 

The player who leads to a trick may play any card in his hand 

(unless he is subject to restriction after an irregularity 

committed by his side).  

B. Subsequent Plays to a Trick 

After the lead, each other player in turn plays a card, and the 

four cards so played constitute a trick. (For the method of 

playing cards and arranging tricks see Law 65.)  

C. Requirement to Follow Suit 

In playing to a trick, each player must follow suit if possible. 

This obligation takes precedence over all other requirements 

of these Laws.  

D. Inability to Follow Suit 

If unable to follow suit, a player may play any card (unless he 

is subject to restriction after an irregularity committed by his 

side).  

E. Tricks Containing Trumps 

A trick containing a trump is won by the player who has 

contributed to it the highest trump.  

44. LIKUMS. IZSPĒLES SEKVENCE UN PROCEDŪRA 

A. Gājiens sākot stiķi 

Spēlētājs, kurš izdara gājienu sākot stiķi, ir tiesīgs spēlēt jebkuru kārti no savas 

rokas (ja vien nav jāpakļaujas ierobežojumam pēc savas puses izdarīta 

pārkāpuma) 

B. Turpmākā spēle stiķī 

Pēc gājiena, katrs spēlētājs secībā spēlē kārti, un četras kārtis šādi nospēlētas 

veido stiķi. (Kāršu spēlēšanas metodes un stiķu izvietošana aplūkota 65. Likumā) 

C. Prasība dot mastā 

Spēlējot stiķī, katram spēlētājam jādod mastā, ja tas iespējams. Šī saistība ir 

primārā pret citām prasībām šajā kodeksā. 

D. Nespēja dot mastā 

Ja nav iespējams dot mastā, tad spēlētājs ir tiesīgs spēlēt jebkuru kārti (ja vien nav 

jāpakļaujas ierobežojumam pēc savas puses izdarīta pārkāpuma) 

E. Stiķi, kas satur trumpes 

Stiķi, kas satur trumpes, paņem spēlētājs, kurš spēlējis stiķī ar vecāko trumpi. 

F. Stiķi, kas nesatur trumpes 

Stiķi, kas nesatur trumpes, paņem spēlētājs, kurš spēlējis stiķī ar vecāko kārti 

mastā, kurā izdarīts gājiens. 

G. Gājiens sākot nākošos stiķus 

Spēlētājs, kurš paņēmis stiķi, izdara gājienu sākot nākošo stiķi. 



 56 

F. Tricks Not Containing Trumps 

A trick that does not contain a trump is won by the player who 

has contributed to it the highest card of the suit led.  

G. Lead to Tricks Subsequent to First Trick 

The player who has won the trick leads to the next trick. 

LAW 45 - CARD PLAYED  

A. Play of Card from a Hand 

Each player except dummy plays a card by detaching it from 

his hand and facing14 it on the table immediately before him.  

B. Play of Card from Dummy 

Declarer plays a card from dummy by naming the card, after 

which dummy picks up the card and faces it on the table. In 

playing from dummy's hand declarer may, if necessary, pick 

up the desired card himself.  

C. Compulsory Play of Card 

1. Defender's Card 

A defender's card held so that it is possible for his partner to 

see its face must be played to the current trick (if the defender 

has already made a legal play to the current trick, see Law 

45E).  

2. Declarer's Card 

45. LIKUMS. NOSPĒLĒTĀ KĀRTS 

A. Spēle ar kārti no rokas 

Katrs spēlētājs, izņemot Galdu, spēlē kārti atdalot to no rokas un novietojot to ar 

redzamo pusi uz augšu14 uz galda sev priekšā 

B. Spēle ar kārti no Galda 

Izspēlētājs spēlē ar kārti no Galda nosaucot kārti, pēc kā Galds paņem kārti un 

novieto to uz galda. Spēlējot no Galda rokas, izspēlētājs, ja nepieciešams, var 

nepieciešamo kārti paņemt pats. 

C. Piespiedu spēle ar kārti 

1. Aizsarga kārts 

Aizsarga kārts, kas tiek turēta tā, ka ir redzama aizsarga partnerim, jāspēlē 

tekošajā stiķī. (ja aizsargs legāli jau ir nospēlējis kārti tekošajā stiķī tad skatīt 

47.E. Likumu) 

2. Izspēlētāja kārts 

Izspēlētājam jāspēlē kārts no savas rokas ja tā ar redzamo pusi uz augšu pieskaras, 

vai gandrīz pieskaras galdam, vai tiek turēta tādā stāvoklī kas norāda, ka kārts ir 

nospēlēta. 

3. Galda kārts 

Kārts no Galda rokas jāspēlē, ja izspēlētājs tīši pieskaras kārtij, izņemot ar nolūku 
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Declarer must play a card from his hand held face up, touching 

or nearly touching the table, or maintained in such a position 

as to indicate that it has been played.  

3. Dummy's Card 

A card in the dummy must be played if it has been deliberately 

touched by declarer except for the purpose of arranging 

dummy's cards, or of reaching a card above or below the card 

or cards touched.  

4. Named or Designated Card 

(a) Play of Named Card 

A card must be played if a player names or otherwise 

designates it as the card he proposes to play.  

 

(b) Correction of Inadvertent Designation 

A player may, without penalty, change an inadvertent 

designation if he does so without pause for thought; but if an 

opponent has, in turn, played a card that was legal before the 

change in designation, that opponent may withdraw without 

penalty the card so played and substitute another (see Law 

47E).  

5. Penalty Card 

A penalty card, major or minor, may have to be played, 

subject to Law 50.  

D. Card Misplayed by Dummy 

If dummy places in the played position a card that declarer did 

not name, the card must be withdrawn if attention is drawn to 

sakārtot Galda kārtis, vai sniedzoties pēc kārts, kas atrodas blakus kārtij vai 

kārtīm, kurām pieskārās. 

4. Nosaukta vai nozīmēta kārts 

5. Spēle ar nosauktu kārti 

Kārts jāspēlē, ja spēlētājs to nosauc vai kā savādāk nozīmē to par kārti ar kuru 

viņš vēlas spēlēt. 

6. Netīša nozīmējuma labojums 

Spēlētājs drīkst, nesaņemot sodu, labot netīšu nozīmējumu, ja viņš to dara bez 

apdomāšanās pauzes. Bet ja oponents savā kārtā nospēlējis kārti, kas bija legāla 

pirms nozīmējuma labojuma, tad oponents var manīt šādi nospēlētu kārti bez soda 

pret citu. (skatīt 47.E. Likumu) 

 

7. Soda kārts 

Soda kārti, vecāku vai jaunāku, nepieciešams spēlēt, atbilstoši 50.Likumam. 

D. Kārts ko nepareizi nospēlējis Galds 

Ja Galds novieto stāvoklī kas atbilst nospēlētam, kārti ko izspēlētājs nav nosaucis, 

tad šī kārts ir jāatgriež ja tam ir pievērsta uzmanība pirms katra puse nospēlējusi 

nākošajā stiķī. Aizsargs var atgriezt (bez soda) kārti kas nospēlēta pēc kļūdas, bet 

pirms tam tika pievērsta uzmanība. Ja oponents pa labi maina savu spēli, tad 

izspēlētājs var atgriezt kārti, ar ko viņš spēlējis tā stiķa turpinājumā. 

E. Piektā kārts nospēlēta stiķī 

1. No aizsarga 

Piektā kārts nospēlēta stiķī no aizsarga kļūst par soda kārti atbilstoši 50.Likumam, 

ja tiesnesis uzskata, ka kārts ir izieta tad tiek piemērots 53. vai 56.Likums. 

2. No izspēlētāja 

Ja izspēlētājs nospēlē piekto kārti stiķī no savas vai Galda rokas, netiek piemērots 
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it before each side has played to the next trick, and a defender 

may withdraw (without penalty) a card played after the error 

but before attention was drawn to it; if declarer's RHO changes 

his play, declarer may withdraw a card he had subsequently 

played to that trick (see Law 16C2).  

E. Fifth Card Played to Trick 

1. By a Defender 

A fifth card contributed to a trick by a defender becomes a 

penalty card, subject to Law 50, unless the Director deems that 

it was led, in which case Law 53 or 56 applies.  

2. By Declarer 

When declarer contributes a fifth card to a trick from his own 

hand or dummy, there is no penalty unless the Director deems 

that it was led, in which case Law 55 applies.  

F. Dummy Indicates Card 

After dummy's hand is faced, dummy may not touch or 

indicate any card (except for purpose of arrangement) without 

instruction from declarer. If he does so, the Director should be 

summoned forthwith. The Director shall rule whether 

dummy's act did in fact constitute a suggestion to declarer. 

When the Director judges that it did, he allows play to 

continue, reserving his right to assign an adjusted score if the 

defenders were damaged by the play so suggested.  

G. Turning the Trick 

No player should turn his card face down until all four players 

sods, ja vien tiesnesis neuzskata, ka kārts ir izieta, tad tiek piemērots 55.Likums. 

F. Galds norāda uz kārti 

Kad Galda roka tiek atklāta, Galds nedrīkst pieskarties vai norādīt uz kādu kārti 

(izņemot ar mērķi tās sakārtot) bez izspēlētāja rīkojuma. Ja tas tiek izdarīts, tad 

nekavējoties jāizsauc tiesnesis. Tiesnesim jālemj vai Galda rīcība patiesi sastāda 

norādījumu izspēlētājam. Ja tiesnesis nolemj, ka tā bija, tad viņš atļauj spēlei 

turpināties, paturot tiesības pielietot piespriestu rezultātu, ja aizsargi cieta no šādi 

norādītās spēles. 

G. Apgriezt stiķi 

Neviens spēlētājs nedrīkst apgriezt savu kārti ar redzamo daļu uz leju, kamēr visi 

četri spēlētāji nav nospēlējuši stiķī. 
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have played to the trick. 

SECTION TWO IRREGULARITIES IN PROCEDURE 

 

LAW 46 - INCOMPLETE OR ERRONEOUS CALL OF 

CARD FROM DUMMY  

A. Proper Form for Designating Dummy's Card 

When calling a card to be played from dummy, declarer 

should clearly state both the suit and the rank of the desired 

card.  

B. Incomplete or Erroneous Call 

In case of an incomplete or erroneous call by declarer of the 

card to be played from dummy, the following restrictions 

apply (except when declarer's different intention is 

incontrovertible):  

1. Incomplete Designation of Rank 

If declarer, in playing from dummy, calls "high", or words of 

like import, he is deemed to have called the highest card: in 

fourth seat he may be deemed to have called for the lowest 

winning card of the suit indicated; if he directs dummy to win 

the trick, he is deemed to have called the lowest winning card; 

if he calls "low", or words of like import, he is deemed to have 

called the lowest.  

2. Designates Suit but Not Rank 

If declarer designates a suit but not a rank, he is deemed to 

have called the lowest card of the suit indicated.  

II. NODAĻA. PĀRKĀPUMI PROCEDŪRĀ 

46. LIKUMS. NEPILNĪGA VAI KĻŪDAINA GALDA KĀRTS 

NOSAUKŠANA 

A. Pareizs veids Galda kārts nozīmēšanai 

Nosaucot kārti ko jāspēlē no Galda, izspēlētājam skaidri jāmin gan masts, gan 

vērtība vēlamajai kārtij. 

B. Nepilnīgs vai kļūdains nosaukums 

Gadījumā, kad izspēlētājs izdara nepilnīgu vai kļūdainu kārts nosaukšanu, ko 

spēlēt no Galda, stājas spēkā sekojoši ierobežojumi (izņemot, ja izspēlētāja cits 

nolūks ir neapšaubāms): 

1. Nepilnīgs vecuma nozīmējums 

Ja izspēlētājs, spēlējot no Galda, nosauc "vecs" vai vārdus ar līdzīgu nozīmi, tad 

uzskata, ka ir nosaukta vecākā kārts: ceturtajā rokā var tikt uzskatīts, ka ir 

nosaukta jaunākā stiķi paņemošā kārts norādītajā mastā. Ja izspēlētājs norāda 

Galdam paņemt stiķi, tad uzskata, ka ir nosaukta jaunākā stiķi paņemošā kārts. Ja 

izspēlētājs nosauc "mazs" vai vārdus ar līdzīgu nozīmi, tad uzskata, ka ir nosaukta 

jaunākā kārts. 

2. Nozīmē tikai mastu bez vecuma 

Ja izspēlētājs nozīmē mastu, bet nenozīmē vecumu, tad uzskata, ka ir nosaukta 

jaunākā kārts mastā. 

3. Nozīmē tikai vecumu bez masta 

Ja izspēlētājs nozīmē vecumu, bet nenozīmē mastu: 

4. Izdarot gājienu 

Uzskata, ka izspēlētājs turpina to mastu, kurā Galds paņēma iepriekšējo stiķi, pie 

nosacījuma, ka šinī mastā ir kārts ar nozīmēto vecumu. 
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3. Designates Rank but Not Suit 

If declarer designates a rank but not a suit: 

 

(a) In Leading 

Declarer is deemed to have continued the suit in which 

dummy won the preceding trick, provided there is a card of the 

designated rank in that suit.  

 

(b) All Other Cases 

In all other cases, declarer must play a card from dummy of 

the designated rank if he can legally do so; but if there are two 

or more such cards that can be legally played, declarer must 

designate which is intended.  

4. Designates Card Not in Dummy 

If declarer calls a card that is not in dummy, the call is void 

and declarer may designate any legal card.  

5. No Suit or Rank Designated 

If declarer indicates a play without designating either a suit or 

rank (as by saying, "play anything", or words of like import), 

either defender may designate the play from dummy. 

5. Visi pārējie gadījumi 

Visos pārējos gadījumos, izspēlētājam jāspēlē no Galda kārts ar nozīmēto vecumu, 

ja to var legāli spēlēt. Ja ir divas vai vairāk šādas kārtis, kas var tikt legāli spēlētas, 

tad izspēlētājam jānozīmē tieši kura no tām jāspēlē. 

6. Nozīmētās kārts nav Galdā 

Ja izspēlētājs nosauc kārti, kas nav Galdā, tad nosaukums tiek atcelts un 

izspēlētājam jānozīmē cita legāla kārts. 

7. Nav nozīmēts ne masts, ne vecums 

Ja izspēlētājs norāda spēli nenozīmējot ne mastu, ne vecumu (piemēram, sakot 

"spēlē jebko", vai vārdus ar līdzīgu nozīmi), jebkurš no aizsargiem var nozīmēt 

spēli no Galda. 

LAW 47 - RETRACTION OF CARD PLAYED  

A. To Comply with Penalty 

A card once played may be withdrawn to comply with a 

penalty (but a defender's withdrawn card may become a 

penalty card, see Law 49).  

47. LIKUMS. NOSPĒLĒTĀS KĀRTS ATSAUKŠANA 

A. Pakļaujoties sodam 

Kārts, kas nospēlēta var tikt atgriezta pakļaujoties sodam (bet aizsarga kārts, kas 

tiek atcelta var kļūt par soda kārti, skatīt 49.Likumu) 

B. Nelegālas spēles labošana 

Nospēlētā kārts var tikt atgriezta lai labotu nelegālu vai vienlaicīgu spēli (skatīt 
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B. To Correct an Illegal Play 

A played card may be withdrawn to correct an illegal or 

simultaneous play (see Law 58 for simultaneous play; and, for 

defenders, see Law 49, penalty card).  

C. To Change an Inadvertent Designation 

A played card may be withdrawn without penalty after a 

change of designation as permitted by Law 45C4(b).  

D. Following Opponent's Change of Play 

After an opponent's change of play, a played card may be 

withdrawn without penalty (but see 62C2) to substitute 

another card for the one played.  

E. Change of Play Based on Misinformation 

1. Lead Out of Turn 

A lead out of turn may be retracted without penalty if the 

leader was mistakenly informed by an opponent that it was his 

turn to lead (LHO should not accept the lead).  

2. Retraction of Play 

(a) No One Has Subsequently Played 

A player may retract the card he has played because of a 

mistaken explanation of an opponent's call or play and before 

a corrected explanation, but only if no card was subsequently 

played to that trick. An opening lead may not be retracted after 

dummy has faced any card.  

58.Likumu par vienlaicīgu spēli; un, aizsargiem, skatīt 49.Likumu, soda kārts) 

C. Netīša nozīmējuma labojums 

Nospēlēta kārts var tikt atgriezta bez soda pēc nozīmējuma maiņas, kā aprakstīts 

45.C.4.(b).Likumā 

D. Sekojot izmaiņām oponentu spēlē 

Pēc izmaiņām oponentu spēlē, nospēlēta kārts var tikt atgriezta bez soda (bet skatīt 

62.C.2.Likumu) lai aizvietotu ar citu kārti to kas tika nospēlēta. 

E. Izmaiņas spēlē, kas balstītas uz maldināšanu 

1. Izgājiens ārpus kārtas 

Izgājiens ārpus kārtas var tikt atcelts bez soda ja izgājēju oponents maldīgi 

informējis par to, ka ir viņa kārta izdarīt gājienu (oponentam pa kreisi nepieņemot 

gājienu) 

2. Atsaucot spēli 

3. Neviens nav turpinājis spēlēt 

Spēlētājs var atcelt nospēlēto kārti, ja ir saņemts maldīgs paskaidrojums par 

oponenta solījumu vai spēli, un pirms tiek saņemts pareizs paskaidrojums, bet 

tikai ja neviena kārts nav pēc tam nospēlēta tajā stiķī. Pirmais izgājiens nevar tikt 

atcelts pēc tam kad Galds ir atklājis kaut vienu kārti. 

4. Viena vai vairākas kārtis nospēlētas pēc tam 

Kad ir par vēlu labot spēli atbilstoši (a) minētu augstāk, tiek pielietots 

40.C.Likums 

F. Nelegāla atsaukšana 

Izņemot gadījumus atbilstoši A līdz E minētiem augstāk, kārts kad nospēlēta nevar 

tikt atcelta. 
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(b) One or More Subsequent Plays Made 

When it is too late to correct a play, under (a) preceding, Law 

40C applies.  

F. Illegal Retraction 

Except as provided in A through E preceding, a card once 

played may not be withdrawn. 

PART II PENALTY CARD 

LAW 48 - EXPOSURE OF DECLARER'S CARDS  

A. Declarer Exposes a Card 

Declarer is not subject to penalty for exposing a card, and no 

card of declarer's or dummy's hand ever becomes a penalty 

card. Declarer is not required to play any card dropped 

accidentally.  

B. Declarer Faces Cards 

1. After Opening Lead Out of Turn 

When declarer faces his cards after an opening lead out of 

turn, Law 54 applies.  

2. At Any Other Time 

When declarer faces his cards at any time other than 

immediately after an opening lead out of turn, he may be 

deemed to have made a claim or concession of tricks, and Law 

68 then applies. 

2. Sadaļa. Soda kārts 

48. LIKUMS. IZSPĒLĒTĀJA KĀRŠU ATKLĀŠANA 

A. Izspēlētājs atver kārti 

Izspēlētājs netiek pakļauts sodam par kārts atvēršanu, un neviena kārts no 

izspēlētāja vai galda rokas nekad nekļūst par soda kārti. No izspēlētāja netiek 

pieprasīts spēlēt ne ar vienu netīši izkritušu kārti. 

B. Izspēlētājs atklāj kārtis 

1. 1. Pēc pirmā gājiena ārpus kārtas 

Kad izspēlētājs atver savas kārtis pēc pirmā gājiena ārpus kārtas, tad tiek pielietots 

Likums 54. 

2. 2. Jebkurā citā laikā  

Kad izspēlētājs atver savas kārtis jebkurā citā laikā, bet ne uzreiz pēc pirmā 

gājiena ārpus kārtas, tad var tikt uzskatīts, ka viņš paziņojis par pretenzijām vai 

piekāpšanos uz stiķiem un tad pielieto Likumu 68. 
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LAW 49 - EXPOSURE OF A DEFENDER'S CARDS 

 

Except in the normal course of play or application of law, 

when a defender's card is in a position in which his partner 

could possibly see its face, or when a defender names a card as 

being in his hand, (penalty) each such card becomes a penalty 

card (Law 50); but see the footnote to Law 68 when a defender 

has made a statement concerning an uncompleted trick 

currently in progress.  

49. LIKUMS. AIZSARGA KĀRŠU ATVĒRŠANA 

Kad aizsarga kārts, izņemot normālu spēles tecējumu, atrodas stāvoklī, kurā viņa 

partneris varēja redzēt tās zīmīgo pusi, vai kad aizsargs apzīmē kārti, kas atrodas 

viņa rokā, (sods) katra tāda kārts kļūst par soda kārti (Likums 50); tomēr sk. 

piezīmi pie Likuma 68, kad aizsargs ir izdarījis paziņojumu, kas attiecas uz 

nepabeigto tekošo stiķi. 

LAW 50 - DISPOSITION OF PENALTY CARD 

 

A card prematurely exposed (but not led, see Law 57) by a 

defender is a penalty card unless the Director designates 

otherwise. The Director shall award an adjusted score, in lieu 

of the rectifications below, when he deems that Law 72B1 

applies.  

A. Penalty Card Remains Exposed 

A penalty card must be left face up on the table immediately 

before the player to whom it belongs, until an alternate penalty 

has been selected.  

B. Major or Minor Penalty Card 

A single card below the rank of an honour and exposed 

inadvertently (as in playing two cards to a trick, or in dropping 

a card accidentally) becomes a minor penalty card. Any card 

of honour rank, or any card exposed through deliberate play 

(as in leading out of turn, or in revoking and then correcting), 

becomes a major penalty card; when one defender has two or 

more penalty cards, all such cards become major penalty 

cards.  

50. LIKUMS. RĪCĪBA AR SODA KĀRTI 

Kārts, ko priekšlaicīgi atvēris aizsargs (izņemot gājiena kārts sk. Likumu 57), tiek 

uzskatīta par soda kārti, ja tikai Tiesnesis nenorīko citādāk. Tiesnesim jāpiespriež 

kompensējošs rezultāts zemāk uzskaitīto izlabojumu vietā, kad viņš uzskatīs, ka 

pielietojams Likums 72B1. 

A. Soda kārts paliek atklāta 

Soda kārti nepieciešams atstāt uz galda ar zīmīgo pusi uz augšu tieši tā spēlētāja 

priekšā kam tā pieder, kamēr nebūs izvēlēts cits sods. 

B. Vecākā vai jaunākā soda kārts 

Vienīgā kārts, kuras rangs ir zemāks par figūru un kura atvērta netīšām (spēlējot 

stiķi ar divām kārtīm vai pie netīšas kārts izkrišanas), kļūst par jaunāko soda kārti. 

Jebkura kārts ar figūras rangu vai jebkura kārts, kas ar nolūku atvērta spēles 

procesā (kā pie gājiena ārpus kārtas vai pie falšrenona un tam sekojoša 

izlabojuma), kļūst par vecāko soda kārti; kad vienam no aizsargiem ir divas vai 

vairāk soda kārtis, visas tādas kārtis kļūst par vecākajam soda kārtīm. 

C. Rīcība ar jaunāko soda kārti 

Ja aizsargam ir jaunākā soda kārts, tad viņām nav atļauts spēlēt šajā mastā ar 

jebkuru citu kārti, kuras rangs ir zemāks par figūru, kamēr viņš nav nospēlējis ar 

soda kārti (toties viņam ir dotas tiesības nospēlēt tās vietā ar figūru). Pārkāpēja 

partneris netiek pakļauts sodam uz gājienu, bet informācija, kas iegūta pateicoties 

soda kārts redzējumam, tiek uzskatīta viņam par lieku un nesankcionētu (sk. 

Likumu 16A). 
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C. Disposition of Minor Penalty Card 

When a defender has a minor penalty card, he may not play 

any other card of the same suit below the rank of an honour 

until he has first played the penalty card (however, he is 

entitled to play an honour card instead). Offender's partner is 

not subject to lead penalty, but information gained through 

seeing the penalty card is extraneous, unauthorised (see Law 

16A).  

D. Disposition of Major Penalty Card 

When a defender has a major penalty card, both the offender 

and his partner may be subject to restriction, the offender 

whenever he is to play, the partner when he is to lead.  

1. Offender to Play 

A major penalty card must be played at the first legal 

opportunity, whether in leading, following suit, discarding or 

trumping (the requirement that offender must play the card is 

authorised information for his partner; however, other 

information arising from facing of the penalty card is 

unauthorised for partner). If a defender has two or more 

penalty cards that can legally be played, declarer designates 

which is to be played. The obligation to follow suit, or to 

comply with a lead or play penalty, takes precedence over the 

obligation to play a major penalty card, but the penalty card 

must still be left face up on the table and played at the next 

legal opportunity.  

2. Offender's Partner to Lead 

D. Rīcība ar vecāko soda kārti 

Kad aizsargam ir vecākā soda kārts, tad abi: gan pats pārkāpējs, gan viņa 

partneris, - var tikt ierobežoti: pārkāpējs – katru reizi, kad tam ir jāspēlē; viņa 

partneris – kad tam ir jāiet. 

1. Jāspēlē pārkāpējam 

Ar vecāko soda kārti ir jānospēlē pie pirmās likumīgās iespējas, vai nu ejot, 

spēlējot mastā, nometot vai nositiens (prasība, ka pārkāpējam jānospēlē ar šo kārti, 

tiek uzskatīta par sankcionētu informāciju viņa partnerim; bet cita informācija, kas 

ir kļuvusi zināma viņa partnerim pateicoties soda kārts atklāšanai, tiek uzskatīta 

par nesankcionētu partnerim). Ja aizsargam ir divas un vairāk soda kārtis, ar 

kurām var likumīgi nospēlēt, izspēlētājs apzīmē ar kuru no tām ir jānospēlē. 

Nepieciešamībai spēlēt mastā vai pakļauties sodam uz gājienu vai spēli ir augstāka 

prioritāte par nepieciešamību spēlēt ar vecāko soda kārti, bet soda kārti ir jāatstāj 

turpmāk uz galda ar zīmīgo pusi uz augšu un nospēlēt ar to pie nākošās likumīgās 

iespējas. 

2. Jāiet pārkāpēja partnerim 

Kad gājiens ir pie aizsarga, tajā laikā kad partnerim ir vecākā soda kārts, viņam 

nav atļauts izdarīt gājienu līdz brīdim, kamēr izspēlētājs nav norādījis kādu no 

zemāk uzskaitītajām iespējām viņš izvēlas (ja šis aizsargs iet priekšlaicīgi, tad viņš 

tiek pakļauts sodam atbilstoši Likumam 49). Izspēlētājs var izvēlēties: 

3. Pieprasīt vai aizliegt iet mastā Pieprasīt15 no aizsarga iet soda kārts mastā, vai 

aizliegt15 viņam iet šajā mastā līdz brīdim, kamēr viņš saglabā gājienu (pie divām 

vai vairāk soda kārtīm sk. Likumu 51); ja izspēlētājs izvēlas šo iespēju, tad kārts 

pārstāj būt par soda kārti un tiek pacelta; 

4. Ja netiek uzlikts ierobežojums uz gājienu nepieprasot un neaizliedzot gājienu, 

tad aizsargs var iet ar jebkuru kārti; soda kārts paliek soda kārts. 
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When a defender has the lead while his partner has a major 

penalty card, he may not lead until declarer has stated which 

of the options below is selected (if the defender leads 

prematurely, he is subject to penalty under Law 49). Declarer 

may choose: 

 

(a) Require or Forbid Lead of Suit 

to require15 the defender to lead the suit of the penalty card, or 

to prohibit15 him from leading that suit for as long as he 

retains the lead (for two or more penalty cards, see Law 51); if 

declarer exercises this option, the card is no longer a penalty 

card and is picked up.  

 

(b) No Lead Restriction 

not to require or prohibit a lead, in which case the defender 

may lead any card; the penalty card remains a penalty card.  

LAW 51 - TWO OR MORE PENALTY CARDS  

A. Offender to Play 

If a defender has two or more penalty cards that can legally be 

played, declarer designates which is to be played at that turn.  

B. Offender's Partner to Lead 

1. Penalty Cards in Same Suit 

(a) Declarer Requires Lead of That Suit 

When a defender has two or more penalty cards in one suit, 

and declarer requires the defender's partner to lead that suit, 

the cards of that suit are no longer penalty cards and are 

picked up; the defender may make any legal play to the trick.  

 

(b) Declarer Prohibits Lead of That Suit 

51. LIKUMS. DIVAS VAI VAIRĀK SODA KĀRTIS 

A. Jāspēlē pārkāpējam 

Ja aizsargam ir divas vai vairāk soda kārtis, kuras var tikt likumīgi nospēlētas, tad 

izspēlētājs nozīmē, ar kuru no tām nospēlēt šajā kārtā. 

B. Ja jāiet pārkāpēja partnerim 

1. Soda kārtis ir vienā mastā 

2. Izspēlētājs pieprasa gājienu šajā mastā 

Kad aizsargam ir divas vai vairāk kārtis viena mastā un izspēlētājs pieprasa no 

pārkāpēja partnera iet šajā mastā, tad šī masta kārtis pārstāj būt par soda kārtīm un 

tiek paceltas; aizsargs var nospēlēt šajās stiķī jebkurā likumīgā veidā. 

3. Aizsargs aizliedz gājienu šajā mastā 

Ja izspēlētājs aizliedz iet šajā mastā, tad šī masta kārtis pārstāj būt par soda kārtīm 

un tiek paceltas; aizsargs var nospēlēt šajās stiķī jebkurā likumīgā veidā.  
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If the declarer prohibits the lead of that suit, the defender picks 

up every penalty card in that suit and may make any legal play 

to the trick.  

2. Penalty Cards in More Than One Suit 

(a) Declarer Requires Lead of a Specified Suit 

When a defender has penalty cards in more than one suit, 

declarer may require15 the defender's partner to lead any suit 

in which the defender has a penalty card (but B1(a) preceding 

then applies).  

 

(b) Declarer Prohibits Lead of Specified Suits 

When a defender has penalty cards in more than one suit, 

declarer may prohibit15 the defender's partner from leading 

one or more of such suits; but the defender then picks up every 

penalty card in every suit prohibited by declarer and makes 

any legal play to the trick. 

4. Soda kārtis vairāk nekā vienā mastā 

5. Izspēlētājs pieprasa gājienu konkrētā mastā 

Kad aizsargam ir soda kārtis vairāk nekā vienā mastā un izspēlētājs var 

pieprasīt15 no pārkāpēja partnera iet jebkurā no mastiem, kuros aizsargam ir soda 

kārts (bet tad pielieto B1 (a) augstāk). 

6. Izspēlētājs aizliedz gājienu konkrētā mastā 

Kad aizsargam ir soda kārtis vairāk nekā vienā mastā un izspēlētājs var aizliegt15 

pārkāpēja partnerim iet vienā vai vairākos no šiem mastiem; bet tad aizsargs paceļ 

visas soda kārtis katrā no izspēlētāja aizliegtajiem mastiem un spēlē šajā stiķī 

jebkurā likumīgā veidā.  

LAW 52 - FAILURE TO LEAD OR PLAY A PENALTY 

CARD  

A. Defender Fails to Play Penalty Card 

When a defender fails to lead or play a penalty card as 

required by Law 50, he may not, on his own initiative, 

withdraw any other card he has played.  

B. Defender Plays Another Card 

1. Play of Card Accepted 

(a) Declarer May Accept Play 

If a defender has led or played another card when required by 

law to play a penalty card, declarer may accept such lead or 

52. LIKUMS. AR SODA KĀRTI NEIZPILDĪTS GĀJIENS VAI SPĒLE 

A. Aizsargs neizpilda spēli ar soda kārti 

Kad aizsargs neizpilda spēli vai gājienu ar soda kārti, kā to prasa Likums 50, 

viņam nav atļauts pēc paša iniciatīvas paņemt atpakaļ jebkuru citu viņa nospēlētu 

kārti. 

B. Aizsargs spēlē ar citu kārti 

1. Spēle ar kārti tiek pieņemta 

2. Izspēlētājs var pieņemt spēli 

Ja aizsargs izdarīja gājienu vai nospēlēja ar citu kārti, kad noteikumi (likumi) 

prasa spēlēt ar soda kārti, izspēlētājs var pieņemt tādu spēli vai gājienu. 

3. Izspēlētājam ir jāpieņem spēle 
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play.  

 

(b) Declarer Must Accept Play 

Declarer must accept such lead or play if he has thereafter 

played from his own hand or dummy.  

 

(c) Penalty Card Remains Penalty Card 

If the played card is accepted under either (a) or (b) preceding, 

the unplayed penalty card remains a penalty card.  

2. Play of Card Rejected 

Declarer may require the defender to substitute the penalty 

card for the card illegally played or led. Every card illegally 

led or played by the defender in the course of committing the 

irregularity becomes a major penalty card. 

Izspēlētājam ir jāpieņem tāda spēle vai gājiens, ja viņš pēc tā ir nospēlējis no sava 

rokas vai no galda. 

4. Soda kārts paliek soda kārts 

Ja nospēlētā kārts ir pieņemta atbilstoši (a) vai (b) augstāk, tad nenospēlētā soda 

kārts paliek soda kārts. 

5. Spēle ar kārti tiek noraidīta 

Izspēlētājs var pieprasīt no aizsarga aizvietot ar soda kārti to kārti, ar kuru bija 

nelikumīgi izdarīts gājiens vai nospēlēts. Katra kārts, ar kuru aizsargs nelikumīgi 

izdarīja gājienu vai nospēlēja izpildot šo nobīdi, kļūst par vecāko soda kārti. 

 

PART III IRREGULAR LEADS AND PLAYS 

 

SECTION ONE LEAD OUT OF TURN 

 

LAW 53 - LEAD OUT OF TURN ACCEPTED  

A. Lead Out of Turn Treated as Correct Lead 

Any lead faced out of turn may be treated as a correct lead. It 

becomes a correct lead if declarer or either defender, as the 

case may be, accepts it (by making a statement to that effect), 

or if the player next in rotation plays16 to the irregular lead, 

but see Law 47E1. (If no acceptance statement or play is 

made, the Director will require that the lead be made from the 

correct hand.)  

B. Wrong Defender Plays Card to Declarer's Irregular 

3. Sadaļa. Novirzes gājienu uz spēles laikā. 

I. NODAĻA. GĀJIENS ĀRPUS KĀRTAS. 

53. LIKUMS. GĀJIENS ĀRPUS KĀRTAS IR PIEŅEMTS. 

A. Gājiens ārpus kārtas tiek traktēts kā korekts. 

Ikviens gājiens ārpus kārtas var tikt pieņemts kā korekts. Tas kļūst par korektu, ja 

izspēlētājs vai jebkurš no aizsargiem, atkarībā no apstākļiem, to pieņem (paziņojot 

par to), vai arī, ja  

nākošais pēc kārtas spēlētājs spēlē 16 pēc nepareiza gājiena, bet sk. Likumu 47E1. 

(Ja nebūs nedz paziņojuma par pieņemšanu, nedz spēles, tad Tiesnesim jāpieprasa, 

lai gājiens tiktu izdarīts no pareizās rokas.) 

B. Ne tas aizsargs spēlē kārti uz izspēlētāja nepareizu gājienu. 

Ja aizsargs pa labi no rokas, no kuras tika izdarīts gājiens ārpus kārtas, spēlē 16 

nepareizajā gājienā, tad šis gājiens paliek un tiek piemērots Likums 57. 

C. Pareizs gājiens, kas izdarīts pēc nepareiza gājiena. 
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Lead 

If the defender at the right of the hand from which the lead out 

of turn was made plays16 to the irregular lead, the lead stands 

and Law 57 applies.  

C. Proper Lead Made Subsequent to Irregular Lead 

If it was properly the turn to lead of an opponent of the player 

who led out of turn, that opponent may make his proper lead 

to the trick of the infraction without his card being deemed 

played to the irregular lead. When this occurs, the proper lead 

stands, and all cards played in error to this trick may be 

withdrawn without penalty. (Law 16C2 applies to a defender.) 

Ja gājiens bija tam spēlētāja oponentam, kurš izdarīja gājienu ārpus kārtas, tad šis 

oponents var izdarīt savu pareizo gājienu stiķī, kurā notika pārkāpums, un viņa 

kārts netiek uzskatīta par nospēlētu nepareizajā gājienā. Kad tas ir noticis, tad 

pareizais gājiens paliek, bet visas kārtis, kas kļūdaini nospēlētas stiķī, var tikt 

paņemtas atpakaļ bez soda. (Pret aizsargu tiek piemērots Likums 16C2.) 

LAW 54 - FACED OPENING LEAD OUT OF TURN 

 

When an opening lead is faced out of turn, and offender's 

partner leads face down, the director requires the face down 

lead to be retracted, and the following sections apply.  

A. Declarer Spreads His Hand 

After a faced opening lead out of turn, declarer may spread his 

hand; he becomes dummy, and dummy becomes declarer. If 

declarer begins to spread his hand, and in doing so exposes 

one or more cards, he must spread his entire hand.  

B. Declarer Accepts Lead 

When a defender faces the opening lead out of turn declarer 

may accept the irregular lead as provided in Law 53, and 

dummy is spread in accordance with Law 41.  

54. LIKUMS. ATKLĀTS PIRMAIS GĀJIENS ĀRPUS KĀRTAS. 

Kad pirmais gājiens ir atklāts ārpus kārtas, un pārkāpēja partneris izdara gājienu ar 

aizklātu kārti, Tiesnesis pieprasa, lai aizklātais pirmais gājiens tiktu paņemts 

atpakaļ un tiek piemēroti zemāk sekojošie apakšpunkti. 

A. Izspēlētājs izliek savas rokas kārtis. 

Pēc atklāta pirmā gājiena ārpus kārtas izspēlētājs var izlikt savas kārtis galdā; viņš 

kļūst par Galdu, bet Galds kļūst par izspēlētāju. Ja izspēlētājs sāk izlikt savas 

kārtis, un pie tam atklāj vienu vai vairākas kārtis, viņam ir jāizliek visas savas 

rokas kārtis. 

B. Izspēlētājs pieņem gājienu. 

Kad aizsargs atklāj pirmo gājienu ārpus kārtas, izspēlētājs var pieņem nepareizo 

gājienu kā tas paredzēts Likumā 53, un galds tiek izlikts saskaņā ar Likumu 41. 

1. Ar otro kārti spēlē izspēlētājs. 

Otrā kārts stiķī tiek spēlēta no izspēlētāja rokas. 

2. Ar otro kārti spēlē galds. 
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1. Declarer Plays Second Card 

The second card to the trick is played from declarer's hand.  

2. Dummy Has Played Second Card 

If declarer plays the second card to the trick from dummy, 

dummy's card may not be withdrawn except to correct a 

revoke.  

C. Declarer Must Accept Lead 

If declarer could have seen any of dummy's cards (except 

cards that dummy may have exposed during the auction and 

that were subject to Law 24), he must accept the lead.  

D. Declarer Refuses Opening Lead 

When declarer requires the defender to retract his faced 

opening lead out of turn, Law 56 applies. 

Ja izspēlētājs spēlē otro kārti stiķī no galda, tad galda kārti nevar paņemt atpakaļ, 

izņemot, lai izlabotu falšrenonu. 

C. Izspēlētājam ir jāpieņem gājiens. 

Ja izspēlētājs varēja redzēt kādu no galda kārtīm (izņemot kārtis, kuras galds 

varēja būt atklājis solīšanas laikā un pret kurām tika piemērots Likums 24), tad 

viņam ir jāpieņem gājiens. 

D. Izspēlētājs nepieņem Pirmo Gājienu. 

Kad izspēlētājs pieprasa aizsargam atsaukt viņa atklāto pirmo gājienu ārpus kārtas, 

tiek pielietots Likums 56. 

LAW 55 - DECLARER'S LEAD OUT OF TURN  

A. Declarer's Lead Accepted 

If declarer has led out of turn from his or dummy's hand, either 

defender may accept the lead as provided in Law 53, or 

require its retraction (after misinformation, see Law 47E1).  

B. Declarer Required to Retract Lead 

1. Defender's Turn to Lead 

If declarer has led from his or dummy's hand when it was a 

55. LIKUMS. IZSPĒLĒTĀJA GĀJIENS ĀRPUS KĀRTAS 

A. Izspēlētāja gājiens ir pieņemts 

Ja izspēlētājs ir izdarījis gājienu ārpus kārtas no savas vai galda rokas, tad jebkurš 

no aizsargiem var pieņemt šo gājienu kā ir paredzēts Likumā 53, vai arī pieprasīt 

tā atsaukšanu (pēc dezinformācijas, sk. Likumu 47E1). 

B. Izspēlētājam pieprasa atsaukt gājienu 

1. Aizsarga kārta izdarīt gājienu. 

Ja izspēlētājs ir izdarījis gājienu no savas vai galda rokas, kad kārta spēlēt bija 

aizsargam un, ja jebkurš no aizsargiem pieprasa atsaukt gājienu, tad izspēlētājs 

atgriež atpakaļ kārti, ar kuru bija izgājis kļūdas pēc, attiecīgajā rokā bez soda. 



 70 

defender's turn to lead, and if either defender requires him to 

retract such lead, declarer restores the card led in error to the 

proper hand without penalty.  

2. Lead in Declarer's Hand or Dummy's 

If declarer has led from the wrong hand when it was his turn to 

lead from his hand or dummy's, and if either defender requires 

him to retract the lead, he withdraws the card led in error. He 

must lead from the correct hand.  

C. Declarer Might Obtain Information 

When declarer adopts a line of play that could have been based 

on information obtained through the infraction, the Director 

may award an adjusted score.  

2. Gājiens ir no izspēlētāja vai galda rokas. 

Ja izspēlētājs ir izgājis no nepareizās rokas, kad bija kārta iet no viņa vai galda 

rokas, un, ja jebkurš aizsargs pieprasa atsaukt gājienu, tad viņš atgriež kārti, kas 

izieta kļūdas pēc. Viņam jāiet no pareizās rokas. 

C. Izspēlētājs varēja iegūt informāciju. 

Kad izspēlētājs pieņem tādu izspēles līniju, kas varētu būt balstīta uz informāciju, 

kas iegūta pateicoties pārkāpumam, Tiesnesim ir jāpiešķir kompensējošais 

rezultāts. 

LAW 56 - DEFENDER'S LEAD OUT OF TURN 

 

When declarer requires a defender to retract his faced lead out 

of turn, the card illegally led becomes a major penalty card, 

and Law 50D applies. 

56. LIKUMS. AIZSARGS IZIET ĀRPUS KĀRTAS. 

Kad izspēlētājs pieprasa aizsargam atsaukt viņa atklāto gājienu ārpus kārtas, tad 

kārts, kas ir nelikumīgi izieta, kļūst par vecāko soda kārti, un tiek piemērots 

Likums 50D. 

SECTION TWO OTHER IRREGULAR LEADS AND 

PLAYS 

 

LAW 57 - PREMATURE LEAD OR PLAY BY DEFENDER  

A. Premature Play or Lead to Next Trick 

When a defender leads to the next trick before his partner has 

played to the current trick, or plays out of turn before his 

partner has played, (penalty) the card so led or played becomes 

a penalty card, and declarer selects one of the following 

options. He may:  

II. NODAĻA. CITI NEPAREIZI GĀJIENI VAI SPĒLE. 

57. LIKUMS. PRIEKŠLAICĪGS AIZSARGA GĀJIENS VAI SPĒLE. 

A. Priekšlaicīga spēle vai gājiens nākošajā stiķī. 

Kad aizsargs iziet nākošajā stiķī pirms viņa partneris ir nospēlējis tekošajā stiķī, 

vai spēlē ārpus kārtas pirms viņa partneris ir nospēlējis, (sods) šādi nospēlētā kārts 

kļūst par soda kārti un izspēlētājs izvēlas vienu no sekojošām iespējām: 

1. Vecākā kārts - 

pieprasīt no pārkāpēja partnera spēlēt ar vecāko no viņa kārtīm izgājiena mastā, 

vai 
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1. Highest Card 

require offender's partner to play the highest card he holds of 

the suit led, or  

2. Lowest Card 

require offender's partner to play the lowest card he holds of 

the suit led, or  

3. Card of Another Suit 

forbid offender's partner to play a card of another suit 

specified by declarer.  

B. Offender's Partner Cannot Comply with Penalty 

When offender's partner is unable to comply with the penalty 

selected by declarer, he may play any card, as provided in Law 

59.  

C. Declarer Has Played from Both Hands before 

Irregularity 

A defender is not subject to penalty for playing before his 

partner if declarer has played from both hands, or if dummy 

has played a card or has illegally suggested that it be played. A 

singleton in dummy, or one of cards adjacent in rank of the 

same suit, is not considered to be automatically played.  

2. Zemākā kārts –  

pieprasīt no pārkāpēja partnera spēlēt ar jaunāko no viņa kārtīm izgājiena mastā, 

vai 

3. Cita masta kārts –  

aizliegt pārkāpēja partnerim gājienu jebkurā mastā, kuru nosaka izspēlētājs. 

B. Pārkāpēja partneris nevar pakļauties sodam. 

Kad pārkāpēja partneris nevar pakļauties sodam, kuru noteicis izspēlētājs, viņš var 

spēlēta ar jebkuru kārti, kā noteikts 59. Likumā. 

C. Izspēlētājs ir nospēlējis no abām rokām pirms pārkāpuma. 

Aizsargs netiek pakļauts sodam par spēli pirms sava partnera, ja izspēlētājs ir 

nospēlējis no abām rokām, vai, ja Galds ir nospēlējis kārti vai arī ir nelegāli 

ieteicis, ka tā ir jānospēlē. Galda singlets vai viena no blakus ranga kārtīm vienā 

mastā netiek uzskatītas kā nospēlētas automātiski. 

LAW 58 - SIMULTANEOUS LEADS OR PLAYS  

A. Simultaneous Plays by Two Players 

58. LIKUMS. VIENLACĪGI GĀJIENI VAI SPĒLE. 

A. Divu spēlētāju vienlaicīga spēle. 

Gājiens vai spēle, veikti vienlaicīgi ar cita spēlētāja legālu gājienu vai spēli, tiek 
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A lead or play made simultaneously with another player's legal 

lead or play is deemed to be subsequent to it.  

B. Simultaneous Cards from One Hand 

If a player leads or plays two or more cards simultaneously:  

1. One Card Visible 

If only one card is visible, that card is played; all other cards 

are picked up without penalty.  

2. More Cards Visible 

If more than one card is visible, the player designates the card 

he proposes to play; when he is a defender, each other card 

exposed becomes a penalty card (see Law 50).  

3. After Visible Card Withdrawn 

After a player withdraws a visible card, an opponent who 

subsequently played to that card may withdraw his play and 

substitute another without penalty (see Law 16C).  

4. Error Not Discovered 

If the simultaneous play remains undiscovered until both sides 

have played to the next trick, Law 67 applies. 

uzskatīti kā sekojoši tam. 

B. Vairākas kārtis no vienas rokas. 

Ja spēlētājs iziet vai spēlē ar divām vai vairākām kārtīm vienlaicīgi: 

1. Redzama viena kārts. 

Ja ir redzama tikai viena kārts, tad tieši šī kārts ir nospēlēta; visas pārējās kārtis 

tiek paņemtas atpakaļ bez soda. 

2. Redzamas vairākas kārtis. 

Ja ir redzama vairāk kā viena kārts, tad spēlētājs norāda kārti ar kuru viņš ir 

paredzējis spēlēt; ja viņš ir aizsargs, tad visas pārējās atklātās kārtis kļūst par soda 

kārtīm (sk. 50. Likumu). 

3. Kad redzamā kārts tiek paņemta atpakaļ. 

Kad spēlētājs paņem atpakaļ redzamo kārti, oponents, kas ir nospēlējis pēc tam, 

var paņemt atpakaļ savu kārti un aizvietot to ar citu bez soda (sk. 16C. Likumu). 

4. Kļūda nav ievērota. 

Ja vienlaicīga spēle nav ievērota, kamēr abas puses nav nospēlējušas nākošajā 

stiķī, tiek pielietots Likums 67. 

LAW 59 - INABILITY TO LEAD OR PLAY AS 

REQUIRED 

 

A player may play any otherwise legal card if he is unable to 

lead or play as required to comply with a penalty, whether 

because he holds no card of the required suit, or because he 

59. LIKUMS. NAV IESPĒJAMS IZIET VAI NOSPĒLĒT KĀ PRASĪTS. 

Spēlētājs var spēlēt jebkuru citādi legālu kārti, ja viņš nevar iziet vai spēlēt kā ir 

pieprasīts, lai pakļautos sodam, vai nu tāpēc, ka viņam nav pieprasītā masta kāršu, 

vai arī viņam ir tikai gājienam aizliegtā masta kārtis, vai arī tāpēc, ka viņam jādod 

mastā. 
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has only cards of a suit he is prohibited from leading, or 

because he is obliged to follow suit. 

LAW 60 - PLAY AFTER AN ILLEGAL PLAY  

A. Play of Card after Irregularity 

1. Forfeiture of Right to Penalise 

A play by a member of the non-offending side after his RHO 

has led or played out of turn or prematurely, and before a 

penalty has been assessed, forfeits the right to penalise that 

offence.  

2. Irregularity Legalised 

Once the right to penalise has been forfeited, the illegal play is 

treated as though it were in turn (but Law 53C applies to the 

player whose turn it was).  

3. Other Penalty Obligations Remain 

If the offending side has a previous obligation to play a 

penalty card, or to comply with a lead or play penalty, the 

obligation remains at future turns.  

B. Defender Plays before Required Lead by Declarer 

When a defender plays a card after declarer has been required 

to retract his lead out of turn from either hand, but before 

declarer has led from the correct hand, the defender's card 

becomes a penalty card (Law 50).  

C. Play by Offending Side before Assessment of Penalty 

60. LIKUMS. SPĒLE PĒC NEATĻAUTAS SPĒLES. 

A. Spēle ar kārti pēc pārkāpuma. 

1. Soda tiesību zaudējums.  

Nepārkāpušās puses pārstāvja spēle pēc RHO spēles ārpus kārtas vai priekšlaicīgi, 

pirms ir noteikts sods, atņem tiesības uz pārkāpēja sodīšanu. 

2. Pārkāpums ir legalizēts. 

Kad tiesības uz sodu ir zudušas, nelikumīgā spēle tiek uzskatīta it kā būtu izdarīta 

savā kārtā (bet pret spēlētāju, kuram bija kārta spēlēt, tiek piemērots Likums 

53C.). 

3. Citas soda saistības paliek spēkā. 

Ja pārkāpēja pusei ir iepriekšēja saistība spēlēt soda kārti vai pakļauties sodam uz 

gājienu vai spēli, šī saistība saglabājas uz nākošajām kārtām. 

B. Aizsargs spēlē pirms no izspēlētāja pieprasītā gājiena. 

Kad aizsargs spēlē kārti pēc tam, kad no izspēlētāja tika pieprasīts paņemt atpakaļ 

gājienu ārpus kārtas vai nu no rokas vai no galda, aizsarga kārts kļūst par soda 

kārti (Likums 50.). 

C. Pārkāpēja puses spēle pirms soda piespriešanas. 

Pārkāpēja puses spēle pirms ir noteikts sods neietekmē oponentu tiesības un, 

savukārt, var kļūt par soda priekšmetu. 



 74 

A play by a member of the offending side before a penalty has 

been assessed does not affect the rights of the opponents, and 

may itself be subject to penalty. 

SECTION THREE THE REVOKE 

 

LAW 61 - FAILURE TO FOLLOW SUIT - INQUIRIES 

CONCERNING A REVOKE  

A. Definition of Revoke 

Failure to follow suit in accordance with Law 44 or failure to 

lead or play, when able, a card or suit required by law or 

specified by an opponent in accordance with an agreed 

penalty, constitutes a revoke (but see Law 59 when unable to 

comply).  

B. Right to Inquire about a Possible Revoke 

1. Declarer may ask a defender who has failed to follow suit 

whether he has a card of the suit led. 

2. (a) Dummy may ask declarer (but see Law 43B2(b)).  

    (b) Dummy may not ask a defender and Law 16B may 

apply. 

3. Defenders may ask declarer and, unless prohibited by the 

Regulating Authority, may ask one another (at the risk of 

creating unauthorized information).. 

III. NODAĻA. FALŠRENONS 

61. LIKUMS. NEDOŠANA MASTĀ – NOSKAIDROŠANA ATTIECĪBĀ UZ 

FALŠRENONU. 

A. Falšrenona definīcija 

Nedošana mastā saskaņā ar 44. Likumu, kā arī atteikšanās izdarīt gājienu vai 

spēlēt, kad tas ir iespējams, kārti vai mastu, kā to prasa likums vai oponents 

saskaņā ar sodu, ir Falšrenons (bet sk. 59. likumu, kad nav tādas iespējas). 

B. Tiesības vaicāt par iespējamo falšrenonu. 

1. Izspēlētājs drīkst vaicāt aizsargam, kurš nav devis mastā, vai viņam ir kārts 

izgājiena mastā. 

2. a) Galds var vaicāt izspēlētājam (bet, sk. 43B2(b). Likumu). 

    b) Galds nevar vaicāt aizsargam un 16B Likums var tik pielietots. 

3.  Aizsargi var vaicāt izspēlētājam, un ja Zonālā organizācija neaizliedz, arī viens 

otram(riskējot radīt neautorizētu informāciju). 

LAW 62 - CORRECTION OF A REVOKE  

A. Revoke Must Be Corrected 

A player must correct his revoke if he becomes aware of the 

irregularity before it becomes established.  

 

62. LIKUMS. FALŠRENONA KOREKCIJA. 

A. Falšrenons ir jākoriģē. 

Spēlētājam ir jākoriģē falšrenons, ja tas ir apzināts līdz falšrenona noteikšanai. 
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B. Correcting a Revoke 

To correct a revoke the offender withdraws the card he played 

and substitutes a legal card. 

1. Defender's Card 

A card so withdrawn becomes a penalty card (Law 50) if it 

was played from a defender's unfaced hand.  

2. Declarer's or Dummy's Card, Defender's Faced Card 

The card may be replaced without penalty if it was played 

from declarer's (subject to Law 43B2(b)) or dummy's hand, or 

if it was a defender's faced card.  

C. Subsequent Cards Played to Trick 

1. By Non-offending Side 

Each member of the non-offending side may, without penalty, 

withdraw any card he may have played after the revoke but 

before attention was drawn to it (see Law 16C).  

2. By Partner of Offender 

After a non-offender so withdraws a card, the hand of the 

offending side next in rotation may withdraw its played card, 

which becomes a penalty card if the player is a defender (see 

Law 16C).  

 

3. A claim of a revoke does not automatically warrant 

inspection of quitted tricks (see Law 66C). 

B. Falšrenona korekcija. 

Lai koriģētu falšrenonu, pārkāpējam jāpaņem atpakaļ kārts, kuru viņš ir nospēlējis 

falšrenonā un jānospēlē legāla kārts. 

1. Aizsarga kārts. 

Tādā veidā atpakaļ paņemta kārts kļūst par soda kārti (Likums 50.), ja tā ir 

nospēlēta no aizsarga slēgtās rokas. 

2. Izspēlētāja vai Galda kārts, Aizsarga atklātā kārts. 

Kārts var tikt mainīta bez soda, ja tā ir nospēlēta no izspēlētāja (43B2(b) likums) 

vai galda rokas, vai ja tā ir aizsarga atklātā kāts. 

C. Kārtis, kas secīgi nospēlētas stiķī. 

1. No nepārkāpušās puses. 

Katrs nepārkāpušās puses spēlētājs bez soda var paņemt atpakaļ jebkuru kārti, kas, 

iespējams, ir nospēlēta pēc falšrenona, bet pirms tam ir pievērsta uzmanība (sk. 

16C. Likumu). 

2. No pārkāpēja partnera. 

Pēc tam, kad nepārkāpušās puses spēlētājs ņem atpakaļ šādi nospēlētu kārti, 

nākošais pēc kārtas pārkāpēja puses spēlētājs var paņemt atpakaļ nospēlēto kārti, 

bet, ja spēlētājs ir aizsargs, tāda kārts kļūst par soda kārti (sk. 16C. Likumu). 

 

3. Falšrenona pieteikums nedod automātiski tiesības pārbaudīt nospēlētos stiķus 

(66C likums).  
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D. Revoke on Trick Twelve 

1. Must Be Corrected 

On the twelfth trick, a revoke, even if established, must be 

corrected if discovered before all four hands have been 

returned to the board.  

2. Offender's Partner Had Not Played to Trick Twelve 

If a revoke by a defender occurred before it was the turn of his 

partner to play to the twelfth trick, and if offender's partner has 

cards of two suits, (penalty) offender's partner may not choose 

the play that could possibly have been suggested by seeing the 

revoke card. 

D. Falšrenons divpadsmitajā stiķī. 

1. Ir jākoriģē. 

Falšrenons divpadsmitajā stiķī, arī noteikts, ir jākoriģē, ja tas ir noteikts pirms 

visas četras rokas ir ievietotas kastē. 

2. Pārkāpēja partneris nav nospēlējis divpadsmitajā stiķī. 

Ja aizsargs izdarījis falšrenonu pirms tam, kad divpadsmitajā stiķī bija jāspēlē viņa 

partnerim, un, ja pārkāpēja partnerim ir divu mastu kārtis, tad (sods) pārkāpēja 

partneris nevar izvēlēties spēli, kas iespējams varētu būt ierosināta redzot 

falšrenona kārti. 

LAW 63 - ESTABLISHMENT OF A REVOKE  

A. Revoke Becomes Established 

A revoke becomes established:  

1. Offending Side Leads or Plays to Next Trick 

when the offender or his partner leads or plays to the 

following trick (any such play, legal or illegal, establishes the 

revoke).  

2. A Member of Offending Side Indicates a Lead or Play 

when the offender or his partner names or otherwise 

designates a card to be played to the following trick.  

3. Member of Offending Side Makes a Claim or 

63. LIKUMS. FLAŠRENONA NOFIKSĒŠANA. 

A. Falšrenons kļūst nofiksēts (noteikts). 

Falšrenons ir nofiksēts, ja: 

1. Pārkāpēja Puse iziet vai spēlē nākošajā stiķī 

kad pārkāpējs vai tā partneris iziet vai spēlē nākamajā stiķī (jebkura šāda spēle, 

atļauta vai neatļauta, nofiksē falšrenonu). 

2. Pārkāpēja puses pārstāvis norāda gājienu vai spēli 

kad pārkāpējs vai viņa partneris nosauc vai kā savādāk apzīmē kārti, kas jānospēlē 

nākošajā stiķī. 

3. Pārkāpēja puses pārstāvis piesaka pretenziju vai piekāpšanos 

kad pārkāpēja puses pārstāvis mutiski vai atverot savas kārtis (vai kādā citā veidā) 

piesaka vai piekrīt stiķu pretenzijai vai koncesijai (atdošanai). 

 



 77 

Concession 

when a member of the offending side makes or agrees to a 

claim or concession of tricks orally or by facing his hand (or in 

any other fashion).  

B. Revoke May Not Be Corrected 

Once a revoke is established, it may no longer be corrected 

(except as provided in Law 62D for a revoke on the twelfth 

trick), and the trick on which the revoke occurred stands as 

played (but see Law 43B2(b)). 

 

 

 

B. Falšrenons nevar tikt izlabots. 

Tikko falšrenons ir nofiksēts, to nedrīkst labot (izņemot falšrenonu divpadsmitajā 

stiķī, saskaņā ar Likumu 62D), un stiķis, kurā ir noticis falšrenons, paliek kā 

nospēlēts (bet – skat. Likumu 43B2(b)). 

LAW 64 - PROCEDURE AFTER ESTABLISHMENT OF A 

REVOKE  

A. Rectification following a Revoke  

A revoke becomes established:  

1. and the trick on which the revoke occurred was won by the 

offending player*, at the end of the play the trick on which the 

revoke occurred is transferred to the non-offending side 

together with one of any subsequent tricks won by the 

offending side.  

2. and the trick on which the revoke occurred was not won by 

the offending player* then, if the offending side won that or 

any subsequent trick, after play ends one trick is transferred to 

the non-offending side. 

B. No Rectification 

There is no rectification as in A following an established 

revoke: 

1. if the offending side did not win either the revoke trick or 

64. LIKUMS. DARBĪBAS PĒC FALŠRENONA FIKSĒŠANAS 

A. Korekcija pēc falšrenonsa 

 

Kad falšrenons ir nofiksēts: 

 

1. un stiķi, kurā falšrenons noticis, ir vinnējis pārkāpējs, pēc izspēles beigām, kā 

arī papildus vēl jebkuru vienu stiķi, kuru ir vinnējusi pārkāpēja puse pēc 

falšrenona stiķa, nodod nepārkāpušajai pusei. 

 

2. un stiķi, kurā ir noticis falšrenons, nav vinnējis pārkāpējs, tad, ja pārkāpēja puse 

vinnē šo vai kādu nākamo stiķi, pēc izspēles viens stiķis tiek nodots 

nepārkāpušajai pusei. 

3.  

B.  Korekcija nav paredzēta 

Korekcija par fiksētu falšrenonu kā A netiek pielietots, ja: 

 

1. ja pārkāpēja puse nevinnē nedz falšrenona stiķi, nedz arī kādu no sekojošiem 
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any subsequent trick. 

2. if it is a subsequent revoke in the same suit by the same 

player. Law 64C may apply. 

3. if the revoke was made in failing to play any card faced on 

the table or belonging to a hand faced on the table, including a 

card from dummy’s hand. 

4. if attention was first drawn to the revoke after a member of 

the nonoffending side has made a call on the subsequent deal. 

5. if attention was first drawn to the revoke after the round has 

ended. 

6. if it is a revoke on the twelfth trick. 

7. when both sides have revoked on the same board. 

C. Director Responsible for Equity 

When, after any established revoke, including those not 

subject to rectification, the Director deems that the non-

offending side is insufficiently compensated by this Law for 

the damage caused, he shall assign an adjusted score.  

stiķiem. 

2. Atkārtots tā paša pārkāpēja falšrenons tajā pat mastā 

 

3. ja falšrenons bija izdarīts nenospēlējot ar jebkuru uz galda atklātu kārti vai ar 

kārti, kas pieder uz galda atklātai rokai, ieskaitot Galda kārti. 

4. ja pirmo reizi uzmanība falšrenonam tiek pievērsta pēc tam, kad nepārkāpušās 

puses spēlētājs ir izdarījis solījumu sekojošajā sadalījumā. 

5. ja pirmo reizi uzmanība falšrenonam tiek pievērsta pēc kārtas beigām. 

6. pret falšrenonu divpadsmitajā stiķī. 

7. ja abas puses ir izdarījušas falšrenonu vienā un tai pašā sadalījumā. 

 

C. Tiesnesis ir atbildīgs par taisnīgumu 

Ja pēc jebkura fiksēta falšrenona, ieskaitot tādus, par kuriem nav paredzēta 

korekcija, Tiesnesis uzskata, ka ar šo Likumu nepārkāpušajai pusei ir sniegta 

nepietiekoša kompensācija par kaitējumu, viņam ir jāpiešķir piespriestais 

rezultāts. 

PART IV TRICKS 

LAW 65 - ARRANGEMENT OF TRICKS  

A. Completed Trick 

When four cards have been played to a trick, each player turns 

his own card face down near him on the table.  

4. Sadaļa. STIĶI 

65. LIKUMS. STIĶU IZVIETOJUMS 

A. Pabeigts stiķis 

Kad visas četras kārtis ir nospēlētas un katrs spēlētājs apgriezis nospēlēto kārti un 

novietojis sev blakus uz galda. 

B. Stiķa vinnētāja atsekošana 
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B. Keeping Track of the Ownership of Tricks 

1. Tricks Won 

If the player's side has won the trick, the card is pointed 

lengthwise toward his partner.  

2. Tricks Lost 

If the opponents have won the trick, the card is pointed 

lengthwise toward the opponents.  

C. Orderliness 

Each player arranges his own cards in an orderly overlapping 

row in the sequence played, so as to permit review of the play 

after its completion, if necessary to determine the number of 

tricks won by each side or the order in which the cards were 

played.  

D. Agreement on Results of Play 

A player should not disturb the order of his played cards until 

agreement has been reached on the number of tricks won. A 

player who fails to comply with the provisions of this Law 

jeopardises his right to claim ownership of doubtful tricks or 

to claim a revoke. 

1. Vinnētie stiķi 

Ja spēlētājs ir vinnējis stiķi, kārts tiek novietota, lai garākā kārts mala būtu vērsta 

pret partneri. 

2. Zaudētie stiķi 

Ja oponents ir vinnējis stiķi, kārts tiek novietota, lai garākā kārts mala būtu vērsta 

pret oponentiem. 

C. Nospēlēto kāršu novietošanas kārtība 

Katrs spēlētājs novieto savas nospēlētās kārtis kā daļēji krustojošos rindu tieši tādā 

kārtībā, kā tās ir tikušas nospēlētas, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams 

noteikt katras puses vinnētos stiķus un kārtību, kādā kārtis ir tikušas nospēlētas. 

D. Spēles rezultāta noteikšana 

Spēlētājs nedrīkst izjaukt nospēlēto kāršu kārtību pirms tiek panākta vienošanās 

par katras puses vinnēto stiķu skaitu. 

Spēlētājs, kurš ignorējis šo punktu, riskē zaudēt savas tiesības iesniegt pretenzijas 

par šaubīgu stiķu piederību vai falšrenonu. 

LAW 66 - INSPECTION OF TRICKS  

A. Current Trick 

So long as his side has not led or played to the next trick, 

declarer or either defender may, until he has turned his own 

66. LIKUMS. STIĶU UZSKAITE 

A. Nospēlēts stiķis 

Kamēr viņa puse nav izdarījusi nākamo gājienu vai nospēlējusi kārti nākamajā 

stiķī, izspēlētājs vai jebkurš no aizsargiem drīkst, kamēr viņš nav apgriezis 

nospēlēto kārti, pieprasīt, lai visas stiķī nospēlētās kārtis tiktu redzamā veidā 
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card face down on the table, require that all cards just played 

to the trick be faced.  

B. Own Last Card 

Until a card is led to the next trick, declarer or either defender 

may inspect, but not expose, his own last card played.  

C. Quitted Tricks 

Thereafter, until play ceases, quitted tricks may not be 

inspected (except at the Director's specific instruction; for 

example, to verify a claim of a revoke).  

D. After the Conclusion of Play 

After play ceases, the played and unplayed cards may be 

inspected to settle a claim of a revoke, or of the number of 

tricks won or lost; but no player should handle cards other 

than his own. If, after such a claim has been made, a player 

mixes his cards in such a manner that the Director can no 

longer ascertain the facts, the Director shall rule in favour of 

the other side. 

novietotas uz galda. 

B. Paša nospēlēta pēdējā kārts 

Kamēr nav izdarīts gājiens nākamajā stiķī, izspēlētājs vai jebkurš no aizsargiem ir 

tiesīgs paskatīties pēdējo paša nospēlēto kārti, taču ne atvērt to. 

C. Nospēlētie stiķi 

Līdz laikam, kad nosolītā kontrakta izspēle būs pabeigta, ir aizliegts skatīties 

agrāk nospēlētās kārtis (izņēmums var būt Tiesneša rīkojums, piemēram, lai 

pierādītu falšrenonu u.tml.) 

D. Pēc kontrakta izspēles 

Pēc kontrakta izspēles, nospēlētās un nenospēlētās kārtis var tikt pārskatītas, lai 

pārbaudītu esošās pretenzijas uz falšrenonu vai vinnēto un zaudēto stiķu skaitu; 

bet katram no spēlētājiem ir ļauts pārbaudīt un pieskarties tikai paša kārtīm. 

Ja pēc šādas pretenzijas izvirzīšanas, spēlētājs sajauc savas kārtis un tāpēc spēles 

tiesnesis vairs nespēj atjaunot notikumu gaitu, Tiesnesim jāpieņem lēmums par 

labu otrajai pusei. 

LAW 67 - DEFECTIVE TRICK  

A. Before Both Sides Play to Next Trick 

When a player has omitted to play to a trick, or has played too 

many cards to a trick, the error must be rectified if attention is 

drawn to the irregularity before a player on each side has 

played to the following trick.  

1. Player Failed to Play Card 

67. LIKUMS. NEPAREIZI NOSPĒLĒTS STIĶIS 

A. Pirms abas puses nospēlējušas nākamo stiķi 

Ja spēlētājs ir izlaidis spēli kādā stiķī vai nospēlējis stiķī pārāk daudz kāršu, šo 

kļūdu nepieciešams labot, ja uzmanība uz šo pārkāpumu vērsta pirms visi spēlētāji 

nospēlējuši nākamajā stiķī. 

1. Spēlētājs stiķī nav nospēlējis kārti 

Lai labotu nenospēlēto kārti, pārkāpējam jānospēlē ar legāli iespējamo kārti. 
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To rectify omission to play to a trick, the offender supplies a 

card he can legally play.  

2. Player Contributed Too Many Cards 

To rectify the play of too many cards to a trick, Law 45E 

(Fifth Card Played to a Trick) or Law 58B (Simultaneous 

Cards from One Hand) shall be applied.  

B. After Both Sides Play to Next Trick 

After both sides have played to the following trick, when 

attention is drawn to a defective trick or when the Director 

determines that there had been a defective trick (from the fact 

that one player has too few or too many cards in his hand, and 

a correspondingly incorrect number of played cards), the 

Director establishes which trick was defective. To rectify the 

number of cards, the Director should proceed as follows.  

1. Offender Has Too Many Cards 

When the offender has failed to play a card to the defective 

trick, the Director shall require him forthwith to face a card 

and to place it appropriately among his played cards (this card 

does not affect ownership of the trick); if 

 

(a) Offender Has Card of Suit Led 

the offender has a card of the suit led to the defective trick, he 

must choose such a card to place among his played cards, and 

there is no penalty. 

 

(b) Offender Has No Card of Suit Led 

the offender has no card of the suit led to the defective trick, 

he chooses any card to place among his played cards, and 

2. Spēlētājs nospēlējis par daudz kāršu vienā stiķī 

Lai labotu pārāk daudz stiķī nospēlēto kāršu daudzumu, nepieciešams piemērot 

Likumu 45E (Piektā stiķī nospēlētā kārts) vai Likumu 58B (Vienlaikus nospēlētās 

kārtis no vienas rokas). 

B. Pēc abu pušu nospēlētā nākamā stiķa 

Pēc abu pušu nospēlētā nākamā stiķa, ja uzmanība tiek vērsta uz nepareizi 

nospēlēto stiķi vai Tiesnesis atklāj nepareizi nospēlētu stiķi (pēc fakta, ka kādam 

no spēlētājiem ir pārāk daudz vai pārāk maz kāršu un, atbilstoši nepareizs 

nospēlēto kāršu daudzums), Tiesnesis nosaka tieši kurš ir bijis nepareizi 

nospēlētais stiķis. 

Lai izlabotu nospēlēto stiķu skaitu, Tiesnesim ir jārīkojas sekojoši: 

1. Pārkāpējam ir pārāk daudz kāršu 

Ja pārkāpējs nav uzlicis kārti nepareizi nospēlētajā stiķī, Tiesnesim ir jāpieprasa 

tūlīt atklāt kādu no kārtīm un novietot to iztrūkstošajā vietā starp nospēlētajām 

kārtīm (šī kārts neietekmē, kurš no spēlētājiem ir vinnējis stiķi), ja 

2. Pārkāpējam ir kārts mastā, kurš spēlēts šajā stiķī 

Šādā gadījumā pārkāpējam jāizvēlas šāda kārts un jānovieto starp izspēlētajām 

kārtīm un nekādi soda mēra netiek piemēroti. 

3. Pārkāpējam nav kārts mastā, kurš spēlēts šajā stiķī 

Šādā gadījumā pārkāpējs drīkst izvēlēties jebkuru citu kārti novietošanai starp 

nospēlētajām kārtīm, un (sods) tiek uzskatīts, ka nepareizi nospēlētajā stiķī viņš ir 

izdarījis falšrenonu un var tikt sodīts saskaņā ar 64.Likumu, kas paredz viena 

vinnētā stiķa atņemšanu vainīgajai pusei. 

4. Pārkāpējam ir pārāk maz kāršu 

Ja pārkāpējs ir nospēlējis pārāk lielu skaitu kāršu nepareizi nospēlētajā stiķī, 

Tiesnesis pārskata nospēlētās kārtis un pieprasa pārkāpējam atgriezt rokā pie 

nenospēlētajām kārtīm visas liekās kārtis, kuras tikušas nepareizi nospēlētas18, 
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(penalty) he is deemed to have revoked on the defective trick - 

he may be subject to the one-trick penalty of Law 64.  

2. Offender Has Too Few Cards 

When the offender has played more than one card to the 

defective trick, the Director inspects the played cards and 

requires the offender to restore to his hand all extra cards18, 

leaving among the played cards the one faced in playing to the 

defective trick (if the Director is unable to determine which 

card was faced, the offender leaves the highest of the cards 

that he could legally have played to the trick). A restored card 

is deemed to have belonged continuously to the offender's 

hand, and a failure to have played it to an earlier trick may 

constitute a revoke. 

atstājot atklātu nepareizi nospēlētā stiķa kārti (ja Tiesnesis nespēj noteikt, kura 

kārts tieši bija jāatklāj, pārkāpējam jāatklāj vecākā iespējamā kārts, kuru viņš būtu 

varējis nospēlēt nepareizi nospēlētajā stiķī). Kārts, kura tiek atgriezta atpakaļ rokā 

pie nenospēlētajām kārtīm, tiek uzskatīta visu spēles laiku piederīga pārkāpējam, 

un šīs kārts nenospēlēšana iepriekšējos stiķos var tikt uzskatīta kā falšrenons. 

PART V CLAIMS AND CONCESSIONS 

LAW 68 - CLAIM OR CONCESSION OF TRICKS 

 

For a statement or action to constitute a claim or concession of 

tricks under these Laws, it must refer to tricks other than one 

currently in progress*. If it does refer to subsequent tricks:  

A. Claim Defined 

Any statement to the effect that a contestant will win a specific 

number of tricks is a claim of those tricks. A contestant also 

claims when he suggests that play be curtailed, or when he 

shows his cards (unless he demonstrably did not intend to 

claim - for example, if declarer faces his cards after an 

opening lead out of turn Law 54, not this Law). 

B. Concession Defined 

5. Sadaļa. Pretenzijas un piekāpšanās. 

68. LIKUMS. PRETENZIJA VAI PIEKĀPŠANĀS UZ STIĶIEM 

 

Lai pieteikums vai darbība radītu pretenziju vai piekāpšanos uz stiķiem, saskaņā 

ar šo Kodeksu, tam ir jāattiecas uz atlikušajiem stiķiem (ne uz tekošo*). 

Ja tas attiecas uz atlikušajiem stiķiem, tad: 

A. Pretenzijas definīcija 

Jebkurš paziņojums, ka dalībnieks paņems noteiktu stiķu skaitu, ir pretenzija uz 

šiem stiķiem. Dalībnieks izsaka pretenziju arī tad, kad vēlas saīsināt spēles laiku, 

vai arī, kad viņš parāda savas kārtis (izņemot, ja viņš var uzskatāmi pierādīt, ka 

nav vēlējies izteikt pretenziju, piemēram, noliekot kārtis galdā pēc pirmā gājiena 

ārpus kārtas – 54.Likums). 

 

 

 

B. Piekāpšanās definīcija 
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1. Any statement to the effect that a contestant will lose a 

specific number of tricks is a concession of those tricks; a 

claim of some number of tricks is a concession of the 

remainder, if any. A player concedes all the remaining tricks 

when he abandons his hand.  

 

2. Regardless of the foregoing, if a defender attempts to 

concede one or more tricks and his partner immediately 

objects, no concession has occurred. Unauthorized information 

may exist, so the Director should be summoned immediately. 

Play continues. Any card that has been exposed by a defender 

in these circumstances is not a penalty card but Law 16D 

applies to information arising from its exposure and the 

information may not be used by the partner of the defender 

who has exposed it.  

C. Clarification Required for Claim 

A claim should be accompanied at once by a statement of 

clarification as to the order in which cards will be played, the 

line of play or defense through which the claimer proposes to 

win the tricks claimed.  

D. Play Ceases 

After any claim or concession, play ceases (but see Law 

70D3). If the claim or concession is agreed, Law 69 applies; if 

it is doubted by any player (dummy included), the Director 

must be summoned immediately and Law 70 applies. No 

action may be taken pending the Director’s arrival. 

 

* If the statement or action pertains only to the winning or 

losing of an uncompleted trick currently in progress, play 

proceeds regularly; cards exposed or revealed by a defender do 

1. Jebkurš apzināts paziņojums, ka dalībnieks zaudēs noteiktu stiķu skaitu ir 

piekāpšanās par šiem stiķiem. Pretenzija uz noteiktu stiķu skaitu ir piekāpšanās 

par atlikušo stiķu skaitu (ja tādi ir). Spēlētājs piekāpjas par visiem atlikušajiem 

stiķiem, ja viņš nomet kārtis. 

2. Neatkarīgi no 1.punktā minētā, ja aizsargs mēģina piekāpties par vienu vai 

vairākiem stiķiem un viņa partneris nekavējoties iebilst, piekāpšanās nav notikusi. 

Var rasties neautorizēta informācija, tādēļ nekavējoties jāsauc tiesnesi. Spēle 

turpinās. Katra kārts, ko aizsargs ir atklājis šajā situācijā nav vērtējama kā soda 

kārts, bet 16D likums attiecas uz informāciju, kura izriet no kārts atklāšanas, un šo 

informāciju nedrīkst izmantot kārtis atklājušā aizsarga partneris. 

 

 

 

 

C. Noskaidrošana, kas nepieciešama pretenzijai 

Pretenzija uzreiz ir jāpavada ar paziņojumu, kas izskaidro kārtību kādā kārtis tiks 

spēlētas, vai arī izspēles vai aizsardzības līniju, ar kuras palīdzību pretenzijas 

pieteicējs paredz vinnēt pieteiktos stiķus. 

 

 

D. Spēle beidzas 

Pēc jebkuras pretenzijas vai piekāpšanās spēle beidzas (taču skatīt 70D likumu) Ja 

pretenzija vai piekāpšanās tiek pieņemta, jāpielieto Likums 69; ja to apstrīd 

jebkurš spēlētājs (ieskaitot Galdu), nekavējoties ir jāizsauc Tiesnesis, kurš pielieto 

70. Likumu. Nedrīkst veikt jebkādas darbības līdz Tiesneša atnākšanai. 

 

* Ja paziņojums vai darbība attiecas tikai uz tekošā nepabeigtā stiķa vinnēšanu vai 

zaudēšanu, spēle turpinās parastā gaitā; aizsarga atklātās kārtis nekļūst par soda 

kārtīm, bet 16.likums par neautorizētu informāciju var tikt pielietots kā arī 57A 

par priekšlaicīgu spēli. 
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not become penalty cards, but Law 16, Unauthorized 

Information, may apply, and see Law 57A, Premature Play. 

 

LAW 69 - ACQUIESCENCE IN CLAIM OR CONCESSION  

A. When Acquiescence Occurs 

Acquiescence occurs when a contestant assents to an 

opponent's claim or concession, and raises no objection to it 

before his side makes a call on a subsequent board, or before 

the round ends. The board is scored as though the tricks 

claimed or conceded had been won or lost in play.  

B. Acquiescence in Claim Withdrawn 

Within the correction period established in accordance with 

Law 79C, a contestant may withdraw acquiescence in an 

opponent's claim, but only if he has acquiesced in the loss of a 

trick his side has actually won, or in the loss of trick that could 

not, in the Director's judgement, be lost by any normal20 play 

of the remaining cards. The board is rescored with such trick 

awarded to the acquiescing side. 

69. LIKUMS. NEAPSTRĪDAMA PIEKRIŠANA PRETENZIJAI VAI 

PIEKĀPŠANAI 

A. Kad notiek piekrišana 

Neapstrīdama piekrišana notek, kad dalībnieks piekrīt oponentu pretenzijai vai 

piekāpšanai un neiebilst pret to pirms viņa puse izdara saucienu nākošajā 

sadalījumā vai pirms tūres beigām. Sadalījums tiek saskaitīts saskaņā ar 

pieteiktajiem vai atteiktajiem stiķiem, kurus vinnēja vai zaudēja spēles laikā. 

B. Piekrišana tiek ņemta atpakaļ 

Korekcijas laikā, kuru nosaka 79C Likums, dalībnieks var atsaukt neapstrīdamo 

piekrišanu oponenta pretenzijai, bet tikai, ja viņš ir piekritis stiķa zaudējumam, 

kuru viņa puse patiesībā vinnēja, vai tāda stiķa zaudējumam, kuru, pēc Tiesneša 

domām, nevarēja zaudēt pie jebkuras normālas spēles ar atlikušajām kārtīm. 

Sadalījuma ierakstu pārrēķina, piešķirot šādu stiķi pusei, kas ir piekritusi 

pretenzijai. 

LAW 70 - CONTESTED CLAIMS  

A. General Objective 

In ruling on a contested claim, the Director adjudicates the 

result of the board as equitably as possible to both sides, but 

any doubtful points shall be resolved against the claimer. The 

Director proceeds as follows.  

B. Clarification Statement Repeated 

70. LIKUMS. APSTRĪDAMAS PRETENZIJAS 

A. Vispārējie principi 

Pieņemot lēmumu par apstrīdamu pretenziju, Tiesnesis piespriež sadalījuma 

rezultātu pēc iespējas taisnīgu abām pusēm, bet jebkuras šaubas ir jāizšķir par 

sliktu pretenzijas pieteicējam. Tiesnesis rīkojas sekojoši: 

B. Paskaidrojošais paziņojums tiek atkārtots 

1. Prasība pretenzijas pieteicējam atkārtot paskaidrojošo paziņojumu 

Tiesnesis pieprasa pretenzijas pieteicējam atkārtot paskaidrojošo paziņojumu, 

kuru tas ir izdarījis pretenzijas pieteikšanas laikā. 
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1. Require Claimer to Repeat Statement 

The Director requires claimer to repeat the clarification 

statement he made at the time of his claim.  

2. Require All Hands to Be Faced 

Next, the Director requires all players to put their remaining 

cards face up on the table.  

3. Hear Objections 

The Director then hears the opponents' objections to the claim.  

C. There Is an Outstanding Trump 

When a trump remains in one of the opponents' hands, the 

Director shall award a trick or tricks to the opponents if:  

1. Failed to Mention Trump 

claimer made no statement about that trump, and  

2. Was Probably Unaware of Trump  

it is at all likely that claimer at the time of his claim was 

unaware that a trump remained in an opponent's hand, and  

3. Could Lose a Trick to the Trump 

a trick could be lost to that trump by any normal20 play.  

D. Claimer Proposes New Line of Play 

2. Prasība atklāt visas rokas 

Tālāk Tiesnesis pieprasa visiem spēlētājiem nolikt viņu atlikušās kārtis ar bildēm 

uz augšu. 

3. Iebilduma uzklausīšana 

Tad Tiesnesis noklausās oponentu iebildumus pret pretenziju. 

C. Ir palicis trumpis 

Ja kādam no aizsargiem ir palicis trumpis, Tiesnesis nodod stiķi vai stiķus 

oponentiem ja: 

1. Trumpis nav pieminēts 

pretenzijas pieteicējs neko nav teicis par šo trumpi, un 

2. Iespējams, neapzinājās, ka trumpis ir palicis 

Tas ir iespējams, ka pretenzijas pieteicējs, piesakot savu pretenziju, neapzinājās, 

ka trumpis ir palicis kādam no oponentiem, un 

3. Varēja zaudēt stiķi trumpim 

Stiķis varēja tikt zaudēts uz šo trumpi jebkādā normālā20 spēlē. 

D. Pretenzijas pieteicējs piedāvā jaunu spēles līniju 

Tiesnesim nav jāpieņem no pieteicēja jebkāda sekmīga spēles līnija, kas nav 

ietverta paskaidrojuma paziņojumā, ja ir cita normāla20 spēles līnija, kas varētu būt 

mazāk sekmīga. 

E. Nepaziņota spēles līnija (grieziens vai izkrišana) 

Tienesim nav jāpieņem no pieteicēja jebkāda iepriekš nepaziņota spēles līnija, 

kuras panākumi ir atkarīgi no kādas kārts atrašanās drīzāk viena nekā otra 

oponenta rokā, izņemot, ja oponents nav devis šādas kārts mastā pirms tika 

izdarīta pretenzija vai arī nedos mastā pie jebkādas normālas20 spēles līnijas; vai 

izņemot gadījumu, ja nepaziņotas spēles līnijas nepieņemšana būtu pretrunā ar 
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The Director shall not accept from claimer any successful line 

of play not embraced in the original clarification statement if 

there is an alternative normal20 line of play that would be less 

successful.  

E. Unstated Line of Play (Finesse or Drop) 

The Director shall not accept from claimer any unstated line of 

play the success of which depends upon finding one opponent 

rather than the other with a particular card, unless an opponent 

failed to follow to the suit of that card before the claim was 

made, or would subsequently fail to follow to that suit on any 

normal20 line of play; or unless failure to adopt this line of 

play would be irrational. 

veselo saprātu.  

LAW 71 - CONCESSION CANCELLED 

 

A concession must stand, once made, except that within the 

correction period established in accordance with Law 79C, the 

Director shall cancel a concession:  

A. Trick Cannot Be Lost 

if a player has conceded a trick his side had, in fact, won, or a 

trick his side could not have lost by any legal play of the 

remaining cards.  

B. Contract Already Fulfilled or Defeated 

if declarer has conceded defeat of a contract he had already 

fulfilled, or a defender has conceded fulfilment of a contract 

his side had already defeated.  

C. Implausible Concession 

71. LIKUMS. PIEKĀPŠANĀS ATCELTA 

Reiz izdarīta piekāpšanās jāatstāj spēkā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim ir 

jāveic korekcija saskaņā ar Likumu 79C: 

A. Stiķi nevar zaudēt 

ja spēlētājs atsakās no stiķa, kuru viņa puse ir vinnējusi, vai arī viņa puse nevar šo 

stiķi zaudēt pie jebkuras likumīgas spēles ar atlikušajām kārtīm. 

B. Kontrakts jau ir izpildīts vai zaudēts 

ja izspēlētājs atzīst, ka ir zaudējis kontraktu, kuru jau ir vinnējis, vai aizsargs 

piekrīt, ka kontrakts, kas jau ir iegāzts, ir izpildīts. 

C. Neticama piekāpšanās 

ja spēlētājs piekāpjas uz stiķi, kas nevar tikt zaudēts pie jebkādas normālas 20 

spēles ar atlikušajām kārtīm. Kamēr piekāpusies puse nav izdarījusi saucienu 

nākošajā sadalījumā vai kamēr nav beigusies tūre, Tiesnesim ir jāatceļ 

piekāpšanās stiķi, kas nevar tikt zaudēts pie jebkādas normālas 20 spēles ar 

atlikušajām kārtīm. 
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if a player has conceded a trick that cannot be lost by any 

normal20 play of the remaining cards. Until the conceding 

side makes a call on a subsequent board, or until the round 

ends, the Director shall cancel the concession of a trick that 

could not have been lost by any normal20 play of the 

remaining cards. 

CHAPTER VII. Proprieties 

LAW 72 - GENERAL PRINCIPLES  

A. Observance of Laws 

1. General Obligation on Contestants 

Duplicate bridge tournaments should be played in strict 

accordance with the Laws.  

2. Scoring of Tricks Won 

A player must not knowingly accept either the score for a trick 

that his side did not win or the concession of a trick that his 

opponents could not lose.  

3. Waiving of Penalties 

In duplicate tournaments a player may not, on his own 

initiative, waive a penalty for an opponent's infraction, even if 

he feels that he has not been damaged (but he may ask the 

Director to do so - see Law 81C8).  

4. Non-offenders' Exercise of Legal Options 

When these Laws provide the innocent side with an option 

after an irregularity committed by an opponent, it is 

VII. DAĻA. Pieklājības normas. 

72. LIKUMS. PAMATPRINCIPI 

A. Likumu ievērošana 

1. Dalībnieku vispārējie pienākumi  

Sporta bridža turnīri jāspēlē stingrā saskaņā ar Likumiem. 

2. Iegūto stiķu saskaitīšana 

Spēlētāja pienākums ir apzināti neakceptēt nevienu rezultāta pierakstu par stiķi, 

kuru viņa puse nav ieguvusi, ne arī piekāpties par stiķi, kuru oponenta puse nav 

varējusi zaudēt. 

3. Atteikšanās no sodiem. 

Sporta bridža turnīros spēlētājs nedrīkst, pēc paša iniciatīvas, atteikties no soda, 

kas pienākas par oponentu pārkāpumu, pat tad, ja viņš uzskata, ja viņam nav 

nodarīts kaitējums (bet viņš var lūgt Tiesnesim nepiešķirt šo sodu – skat. Likumu 

81C8). 

4. Nepārkāpušās puses likumīgās izvēles izmantošana 

Gadījumos, kad Likums paredz nevainīgajai pusei izdarīt izvēli pēc oponentu 

pārkāpuma, ir pieņemami izdarīt sev visizdevīgāko izvēli. 

5. Pārkāpēju izvēle 

Saskaņā ar Likumu 16C2, pēc tam, kad pārkāpēju puse ir saņēmusi pienākošos 

sodu par netīšu pārkāpumu, ir pieņemami, ka pārkāpēji izdara jebkuru solījumu 
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appropriate to select that action most advantageous.  

5. Offenders' Options 

Subject to Law 16C2, after the offending side has paid the 

prescribed penalty for an inadvertent infraction, it is 

appropriate for the offenders to make any call or play 

advantageous to their side, even though they thereby appear to 

profit through their own infraction.  

6. Responsibility for Enforcement of Laws 

The responsibility for penalising irregularities and redressing 

damage rests solely upon the Director and these Laws, not 

upon the players themselves.  

B. Infraction of Law 

1. Adjusted Score 

Whenever the Director deems that an offender could have 

known at the time of his irregularity that the irregularity would 

be likely to damage the non-offending side, he shall require 

the auction and play to continue, afterwards awarding an 

adjusted score if he considers that the offending side gained an 

advantage through the irregularity.  

2. Intentional 

A player must not infringe a law intentionally, even if there is 

a prescribed penalty he is willing to pay.  

3. Inadvertent Infraction 

vai izspēli, kas izdevīga viņu pusei, pat, ja viņi gūst labumu paši no sava 

pārkāpuma.  

6. 6. Atbildība par Likuma ievērošanu 

Atbildību par sodu piešķiršanu un pārkāpuma kompensāciju nes tikai Tiesnesis un 

šie Likumi, bet ne paši dalībnieki. 

B. Likuma pārkāpums 

1. Kompensējošais rezultāts 

Katrā gadījumā, kad Tiesnesis uzskata, ka pārkāpējs, pārkāpuma izdarīšanas brīdī, 

zina, ka tiek izdarīts pārkāpums, lai nodarītu kaitējumu nepārkāpēju pusei, viņam 

jāpieprasa solīšanas un izspēles turpinājums; pēc tam piešķirot kompensējošu 

rezultātu, ja viņš uzskata, ka pārkāpēju puse ir guvusi labumu, izdarot pārkāpumu.  

2. Tīšs 

Spēlētājs nedrīkst tīšām pārkāpt Likumu, pat tad, ja par to pienākas sods un viņš ir 

gatavs to saņemt. 

3. Netīšs pārkāpums 

Nav obligāti pievērst uzmanību netīšam Likuma pārkāpumam, ja to izdarījusi sava 

puse (bet skat. Piezīmi Likumam 75 par nepareizu paskaidrojumu). 

4. Pārkāpuma slēpšana 

Spēlētājam nav atļauts tīšām slēpt netīšu pārkāpumu, izdarot atkārtotu falšrenonu, 

tādējādi slēpjot ar falšrenonu saistīto kārti, vai pāragri sajaucot kārtis. 
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There is no obligation to draw attention to an inadvertent 

infraction of law committed by one's own side (but see 

footnote to Law 75 for a mistaken explanation).  

4. Concealing an Infraction 

A player may not attempt to conceal an inadvertent infraction, 

as by committing a second revoke, concealing a card involved 

in a revoke or mixing the cards prematurely. 

LAW 73 - COMMUNICATION  

A. Proper Communication between Partners 

1. How Effected 

Communication between partners during the auction and play 

shall be effected only by means of the calls and plays 

themselves.  

2. Correct Manner for Calls and Plays 

Calls and plays should be made without special emphasis, 

mannerism or inflection, and without undue hesitation or haste 

(however, sponsoring organisations may require mandatory 

pauses, as on the first round of auction, or after a skip-bid 

warning, or on the first trick).  

B. Inappropriate Communication Between Partners 

1. Gratuitous Information 

Partners shall not communicate through the manner in which 

calls or plays are made, through extraneous remarks or 

gestures, through questions asked or not asked of the 

73. LIKUMS. SAZIŅA 

A. Piedienīga saziņa starp partneriem. 

1. Kā tiek veikta 

Saziņa starp partneriem solīšanas un izspēles laikā notiek tikai ar solījumu un 

spēles palīdzību. 

2. Korektas manieres solīšanā un izspēlē. 

Solījumi un izspēle jāveic bez īpašiem uzsvariem, klīrības vai intonācijām, kā arī 

bez liekām pauzēm vai steigas (tomēr, organizatori drīkst pieprasīt obligātas 

pauzes, piemēram, pēc pirmā solīšanas apļa, pēc brīdinājuma par solījumu ar 

lēcienu, vai pēc spēles pirmajā stiķī). 

B. Nepieļaujama saziņa starp parteriem 

1. Nepamatoti iegūta informācija 

Partneri nedrīkst sazināties, izmantojot veidu, kādā tiek veikta solīšana vai spēle, 

izmantojot piezīmes vai žestus, uzdodot vai neuzdodot jautājumus oponentam, ar 

alertu palīdzību, vai ar paskaidrojumiem, kurus sniedz vai nesniedz oponentiem. 

2. Iepriekš sarunāta saziņa 

Vissmagākais no iespējamajiem pāra pārkāpumiem ir informācijas apmaiņa, 

izmantojot iepriekšējas saziņas metodes, atšķirīgas no tām, kuras pieļauj Likums. 

Vainīgais pāris riskē ar diskvalifikāciju. 
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opponents or through alerts and explanations given or not 

given to them.  

2. Prearranged Communication 

The gravest possible offence is for a partnership to exchange 

information through prearranged methods of communication 

other than those sanctioned by these Laws. A guilty 

partnership risks expulsion.  

C. Player Receives Unauthorised Information from 

Partner 

When a player has available to him unauthorised information 

from his partner, as from a remark, question, explanation, 

gesture, mannerism, special emphasis, inflection, haste or 

hesitation, he must carefully avoid taking any advantage that 

might accrue to his side.  

D. Variations in Tempo or Manner 

1. Inadvertent Variations 

It is desirable, though not always required, for players to 

maintain steady tempo and unvarying manner. However, 

players should be particularly careful in positions in which 

variations may work to the benefit of their side. Otherwise, 

inadvertently to vary the tempo or manner in which a call or 

play is made does not in itself constitute a violation of 

propriety, but inferences from such variation may 

appropriately be drawn only by an opponent, and at his own 

risk.  

C. Partneris saņem nesankcionētu informāciju no partnera 

Ja spēlētājs saņem jebkuru nesankcionētu informāciju no sava partnera, tādu kā – 

piezīme, jautājums, paskaidrojums, žests, manieres, īpašs uzsvars, modulācija, 

kavēšanās vai steiga, viņam jāizvairās gūt jebkuru izdevīgumu, kuru var gūt viņa 

puse. 

D. Tempa vai manieru izmaiņas 

1. Netīšas izmaiņas 

Ir vēlams, kaut gan ne vienmēr obligāti, lai partneri pieturētos pie vienmērīga 

tempa un manierēm. 

Tomēr, spēlētājiem, jābūt īpaši uzmanīgiem, situācijās, kurās izmaiņas var nest 

labumu viņu pusei. No otras puses, neapzināta tempa vai manieru maiņa, kādā tiek 

izdarīts solījums vai spēle, pati par sevi nenozīmē pieņemamo normu pārkāpumu, 

bet labumu no tās drīkst gūt tikai un vienīgi oponents, bet pats uz savu risku. 

2. Tīšas izmaiņas 

Spēlētājs solīšanas un spēles laikā nedrīkst maldināt oponentu ar piezīmju vai 

žestu palīdzību, kā arī ar steigu vai šaubīšanos (piem. ar pārdomām pirms spēlēt ar 

singletu), kā arī ar veidu, kādā solījums vai spēle tiek veikti. 

E. Maldināšana 

Spēlētājam ir pieļaujami maldināt oponentu ar solījumu vai spēles palīdzību (ja 

vien šī maldināšana nenotiek izmantojot slēptu partneru saziņas vai iepriekšēju 

pieredzi). Ir pilnībā pieņemami slēpt no oponentiem informāciju izdarot solījumus 

un spēli nemainīgā tempā un veidā. 

F. Pieklājības normu pārkāpums 

Ja pieklājības normu pārkāpums, kas aprakstīts šajā Likumā, rada zaudējumus 

nevainīgam oponentam, 

1. Spēlētājs izmanto nesankcionētu informāciju 

Ja Tiesnesis konstatē, ka spēlētājs no vairākām loģiskām iespējām izmanto to, 
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2. Intentional Variations 

A player may not attempt to mislead an opponent by means of 

remark or gesture, through the haste or hesitancy of a call or 

play (as in hesitating before playing a singleton), or by the 

manner in which the call or play is made.  

E. Deception 

A player may appropriately attempt to deceive an opponent 

through a call or play (so long as the deception is not protected 

by concealed partnership understanding or experience). It is 

entirely appropriate to avoid giving information to the 

opponents by making all calls and plays in unvarying tempo 

and manner.  

F. Violation of Proprieties 

When a violation of the Proprieties described in this law 

results in damage to an innocent opponent,  

1. Player Acts on Unauthorised Information 

if the Director determines that a player chose from among 

logical alternative actions one that could demonstrably have 

been suggested over another by his partner's remark, manner, 

tempo, or the like, he shall award an adjusted score (see Law 

16).  

2. Player Injured by Illegal Deception 

if the Director determines that an innocent player has drawn a 

false inference from a remark, manner, tempo, or the like, of 

kura uzskatāmi var būt ietekmēta no viņa partnera piezīmes, veida, tempa vai kā 

tamlīdzīga, Tiesnesim jāpiespriež kompensējošs rezultāts (skat. Likumu 16). 

2. Spēlētājs, kas cietis no nelikumīgas maldināšanas 

Ja Tiesnesis konstatē, ka nevainīgs spēlētājs ir izdarījis nepareizu secinājumu no 

piezīmes, veida, tempa vai kā tamlīdzīga, pēc oponenta darbības, kurai nav nekāda 

uzskatāma pamata un, kurš darbības laikā varētu zināt, ka šāda darbība varētu nest 

viņam labumu, Tiesnesim ir jāpiespriež kompensējošs rezultāts (skat. Likumu 

12C). 
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an opponent who has no demonstrable bridge reason for the 

action, and who could have known, at the time of the action, 

that the action could work to his benefit, the Director shall 

award an adjusted score (see Law 12C). 

LAW 74 - CONDUCT AND ETIQUETTE  

A. Proper Attitude 

1. Courtesy 

A player should maintain a courteous attitude at all times.  

2. Etiquette of Word and Action 

A player should carefully avoid any remark or action that 

might cause annoyance or embarrassment to another player or 

might interfere with the enjoyment of the game.  

3. Conformity to Correct Procedure 

Every player should follow uniform and correct procedure in 

calling and playing.  

B. Etiquette 

As a matter of courtesy a player should refrain from: 

 

1. paying insufficient attention to the game. 

 

2. making gratuitous comments during the auction and play. 

 

3. detaching a card before it is his turn to play. 

 

4. prolonging play unnecessarily (as in playing on although he 

74. LIKUMS. UZVEDĪBA UN ETIĶETE 

A. Piedienīga attieksme 

1. Pieklājība 

Spēlētājam visu laiku ir jāsaglabā pieklājīga attieksme. 

2. Vārda un darbības etiķete 

Spēlētājam rūpīgi jāizvairās no jebkuras piezīmes vai darbības, kas varētu radīt 

īgnumu vai apmulsinājumu citā spēlētājā, vai varētu traucēt spēles priekam. 

 

3. Pareizas procedūras ievērošana 

Katram spēlētājam jāievēro pastāvīga un korekta solīšanas un spēles procedūra. 

B. Etiķete 

No pieklājības viedokļa spēlētājam jāizvairās no: 

1. Nepietiekamas uzmanības veltīšanas spēlei. 

2. Liekiem komentāriem solīšanas un izspēles laikā. 

3. Kāršu izvilkšanas, pirms ir viņa kārta spēlēt. 

4. Nevajadzīga spēles paildzināšana (piemēram, turpinot spēli, ja viņš zina, ka visi 

stiķi tik un tā ir viņa ar mērķi nogurdināt oponentus). 

5. Tiesneša izsaukšanas un vēršanās pie viņa tādā veidā, kas ir nepieklājīgs pret 

Tiesnesi vai pārējiem dalībniekiem. 

C. Procedūras pārkāpšana 
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knows that all the tricks are surely his) for the purpose of 

disconcerting an opponent. 

 

5. summoning and addressing the Director in a manner 

discourteous to him or to other contestants.  

C. Violations of Procedure 

The following are considered violations of procedure: 

 

1. using different designations for the same call. 

 

2. indicating approval or disapproval of a call or play. 

 

3. indicating the expectation or intention of winning or losing 

a trick that has not been completed. 

 

4. commenting or acting during the auction or play so as to 

call attention to a significant occurrence, or to the number of 

tricks still required for success. 

 

5. looking intently at any other player during the auction and 

play, or at another player's hand as for the purpose of seeing 

his cards or of observing the place from which he draws a card 

(but it is appropriate to act on information acquired by 

inadvertently seeing an opponent's card21). 

 

6. showing an obvious lack of further interest in a deal (as by 

folding one's cards). 

 

7. varying the normal tempo of bidding or play for the purpose 

of disconcerting an opponent. 

 

8. leaving the table needlessly before the round is called. 

Par procedūras pārkāpšanu tiek uzskatīts sekojošais: 

1. Dažādu apzīmējumu lietošana vienam un tam pašam solījumam. 

2. Solījuma vai spēles atzinīga vai neatzinīga novērtēšana. 

3. Cerību izteiksmes vai nodoma vinnēt vai zaudēt stiķi izrādīšana, pirms vēl stiķis 

ir pabeigts. 

4. Komentēšana vai darbības solīšanas vai spēles laikā, kas pievērš uzmanību 

notiekošajam, vai uz stiķu skaitu, kas vēl jāpaņem, lai izpildītu kontraktu. 

5. Uzmanīga skatīšanās uz citu spēlētāju solīšanas vai spēles laikā, vai uz cita 

spēlētāja roku, ar nolūku ieraudzīt viņa kārtis vai ievērot vietu, no kuras viņš 

izvelk kārtis ( bet ir pieļaujams rīkoties saskaņā ar informāciju, kas iegūta, ja 

oponenta kārtis ir redzētas nejauši 21). 

6. Pilnīgas neieinteresētības par sadalījumu izrādīšana (piem., savu kāršu 

nosviešana). 

7. Normāla solīšanas un izspēles tempa mainīšana, ar nodomu nogurdināt 

oponentu. 

8. Aiziešana bez iemesla no galda pirms kārtas beigām. 
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LAW 75 - PARTNERSHIP AGREEMENTS  

A. Special Partnership Agreements 

Special partnership agreements, whether explicit or implicit, 

must be fully and freely available to the opponents (see Law 

40). Information conveyed to partner through such agreements 

must arise from the calls, plays and conditions of the current 

deal.  

B. Violations of Partnership Agreements 

A player may violate an announced partnership agreement, so 

long as his partner is unaware of the violation (but habitual 

violations within a partnership may create implicit agreements, 

which must be disclosed). No player has the obligation to 

disclose to the opponents that he has violated an announced 

agreement and if the opponents are subsequently damaged, as 

through drawing a false inference from such violation, they are 

not entitled to redress.  

C. Answering Questions on Partnership Agreements 

When explaining the significance of partner's call or play in 

reply to an opponent's inquiry (see Law 20), a player shall 

disclose all special information conveyed to him through 

partnership agreement or partnership experience, but he need 

not disclose inferences drawn from his general knowledge and 

experience.  

D. Correcting Errors in Explanation 

1. Explainer Notices Own Error 

75. LIKUMS. PARTNERU NORUNAS 

A. Partneru Īpašās Norunas 

Partneru īpašajām norunām, vienalga tiešām vai netiešām, jābūt brīvi un pilnībā 

pieejamām oponentiem (skat. Likumu 40). Informācija, kuru partnerim nodod, 

izmantojot šīs norunas, var tikt nodota tikai ar solījumu, spēles vai tekošā 

sadalījuma īpatnību palīdzību.  

B. Partneru Norunu Pārkāpumi.  

Spēlētājs drīkst pārkāpt partneru norunas līdz brīdim, kamēr partnerim nav 

aizdomu par pārkāpumu (tomēr, pārkāpumi, kas raksturīgi pārim, var kļūt par 

paradumu un tad tie jāatklāj). Nevienam no spēlētājiem nav jāatklāj oponentam, 

ka viņš ir pārkāpis norunas; un, ja oponenti vēlāk no tā cietīs zaudējumus, 

piemēram, izdarot nepareizus secinājumus, viņiem nav tiesību uz kompensāciju.  

C. Atbildes uz jautājumiem par partneru norunām 

Pēc oponenta jautājuma, paskaidrojot  partera solīšanu vai izspēli, spēlētājam 

jāpaskaidro visa īpašā informācija, kas izriet no partneru savstarpējām norunām 

vai partneru pieredzes, bet viņam nav jāpaskaidro savi secinājumi, kuri  izriet no 

vispārējām zināšanām vai pieredzes.  

D. Kļūdu labošana paskaidrojumos. 

1. Paskaidrotājs pamana savu kļūdu  

Ja spēlētājs vēlāk pamana, ka viņa paša paskaidrojums ir kļūdains vai nepilnīgs, 

viņam nekavējoties jāsauc Tiesnesis (kurš pielietos Likumu 21 vai Likumu 40C). 

2. Kļūdu pamana paskaidrotāja partneris 

Spēlētājs, kura partneris ir devis kļūdainu paskaidrojumu, nedrīkst to labot līdz 

pēdējam zīmīgajam solījumam pass, viņš arī nedrīkst nekādā veidā izrādīt, ka 

kļūdīšanās notikusi; aizsargs nedrīkst labot šo kļūdu līdz izspēles beigām. Pēc 

Tiesneša izsaukšanas pirmajā pieļautajā brīdī (pēc pēdējā zīmīgā pass, ja viņš 

kļūst par izspēlētāju vai galdu, pēc izspēles beigām, ja viņš ir aizsargs), spēlētājam 

jāinformē oponenti, ka, viņaprāt, viņa partnera paskaidrojums ir bijis kļūdains. 22 
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If a player subsequently realises that his own explanation was 

erroneous or incomplete, he must immediately call the 

Director (who will apply Law 21 or Law 40C).  

2. Error Noticed by Explainer's Partner 

A player whose partner has given a mistaken explanation may 

not correct the error before the final pass, nor may he indicate 

in any manner that a mistake has been made; a defender may 

not correct the error until play ends. After calling the Director 

at the earliest legal opportunity (after the final pass, if he is to 

be declarer or dummy, after play ends, if he is to be a 

defender), the player must inform the opponents that, in his 

opinion, his partner's explanation was erroneous22.  

 

Two examples may clarify responsibilities of the players (and 

the Director) after a misleading explanation has been given to 

the opponents. In both examples following, North has opened 

1NT and South, who holds a weak hand with long diamonds, 

has bid 2Ё, intending to sign off; North explains, however, in 

answer to West's inquiry, that South's bid is strong and 

artificial, asking for major suits.  

Example 1 - Mistaken Explanation 

The actual partnership agreement is that 2Ё is a natural 

signoff; the mistake was in North's explanation. This 

explanation is an infraction of Law, since East - West are 

entitled to an accurate description of the North - South 

agreement (when this infraction results in damage to East - 

West, the Director shall award an adjusted score). If North 

subsequently becomes aware of his mistake, he must 

immediately notify the Director. South must do nothing to 

correct the mistaken explanation while the auction continues; 

Ar diviem piemēriem var paskaidrot spēlētāju (un Tiesneša) atbildību pēc 

kļūdaina paskaidrojuma, kas sniegts oponentam. Abos sekojošajos piemēros North 

atklāj 1NT un South, kuram ir vāja roka ar gariem kāraviem, nosola 2D, 

domādams ar to sign-off, taču, atbildot uz West jautājumu, North paskaidro, ka 

South solījums ir stiprs un mākslīgs un jautā par mažora mastiem. 

Piemērs 1 – Kļūdains Paskaidrojums 

Partneriem pastāv noruna, ka 2D ir naturāls sign-off, kļūdains ir bijis North 

paskaidrojums. Šāds paskaidrojums ir Likuma pārkāpums, jo East – West_am ir 

tiesības uz precīzu North-South norunu izklāstu (ja šīs kļūdas rezultātā East-West 

cieš zaudējumus, Tiesnesim jāpieņem kompensējošs rezultāts). Ja North vēlāk 

apzinās savu kļūdu, viņam nekavējoties jāizsauc Tiesnesis. South līdz solīšanas 

beigām nedrīkst darīt neko, lai izlabotu kļūdu; pēc pēdējā zīmīgā pass, South, ja 

viņš ir kļuvis par izspēlētāju vai galdu, jāizsauc Tiesnesi un brīvprātīgi jāizlabo 

paskaidrojums. Ja South kļūst par aizsargu, viņam jāizsauc Tiesnesi un jāizlabo 

kļūda pēc izspēles beigām.  

Piemērs 2 – Kļūdains solījums 

Partneru norunas atbilst paskaidrojumam – 2D ir stiprs un mākslīgs solījums; 

kļūdains ir bijis South solījums. Šeit nav Likuma pārkāpuma, jo East-West ir 

saņēmuši pilnīgu North-South norunas paskaidrojumu, viņi nevar pretendēt uz 

pilnīgu North-South roku aprakstu. 

 

( Neskatoties uz zaudējumu, Tiesnesim jāatstāj spēkā rezultāts; bet Tiesnesim 

jāpieņem Kļūdains Paskaidrojums drīzāk, nekā Kļūdains Solījums, ja vien nekas 

neliecina citādāk.) South nedrīkst nekavējoties labot North paskaidrojumu (kā arī 

ziņot Tiesnesim), un viņam nav pienākuma to darīt arī vēlāk.  

 

Abos piemēros, South dzirdēdams North paskaidrojumus, zina, ka viņa solījums 

2D ir kļūdaini interpretēts. Šīs zināšanas ir “nesankcionēta informācija” (skat. 

Likumu 16A), tādēļ South turpmākajās darbībās jāuzmanās, lai neizmantotu šo 

informāciju (ja viņš to darīs, tad Tiesnesim ir jāpiespriež kompensējošs rezultāts). 

Piemēram, ja North nosolīs 2NT, South ir nesankcionēta informācija, ka šis 

solījums parāda tikai to, ka partnerim nav neviena mažora četrinieka; bet South ir 

atbildīgs par to, lai rīkotos tā, it kā partneris būtu parādījis spēcīgu pilnas spēles 

interesi pēc vājas atbildes, rādot maksimālas vērtības.  
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after the final pass, South, if he is to be declarer or dummy, 

should call the Director and must volunteer a correction of the 

explanation. If South becomes a defender, he calls the Director 

and corrects the explanation when play ends.  

Example 2 - Mistaken Bid 

The partnership agreement is as explained - 2Ё is strong and 

artificial; the mistake was in South's bid. Here there is no 

infraction of Law, since East - West did receive an accurate 

description of the North - South agreement; they have no 

claim to an accurate description of the North - South hands. 

 

(Regardless of damage, the Director shall allow the result to 

stand; but the Director is to presume Mistaken Explanation, 

rather than Mistaken Bid, in the absence of evidence to the 

contrary.) South must not correct North's explanation (or 

notify the Director) immediately, and he has no responsibility 

to do so subsequently. 

 

In both examples, South, having heard North's explanation, 

knows that his own 2Ё bid has been misinterpreted. This 

knowledge is "unauthorised information'' (see Law 16A), so 

South must be careful not to base subsequent actions on this 

information (if he does, the Director shall award an adjusted 

score). For instance, if North rebids two no trump, South has 

the unauthorised information that this bid merely denies a 

four-card holding in either major suit; but South's 

responsibility is to act as though North had made a strong 

game try opposite a weak response, showing maximum values. 

LAW 76 - SPECTATORS  

A. Conduct During Bidding or Play 

76. LIKUMS. SKATĪTĀJI 

A. Uzvedība Solīšanas un Izspēles laikā 
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1. One Hand Only 

A spectator should not look at the hand of more than one 

player, except by permission.  

2. Personal Reaction 

A spectator must not display any reaction to the bidding or 

play while a deal is in progress.  

3. Mannerisms or Remarks 

During the round, a spectator must refrain from mannerisms or 

remarks of any kind (including conversation with a player).  

4. Consideration for Players 

A spectator must not in any way disturb a player.  

B. Spectator Participation 

A spectator may not call attention to any irregularity or 

mistake, nor speak on any question of fact or law except by 

request of the Director. 

1. Tikai viena roka 

Skatītājs drīkst skatīties tikai vienas rokas kārtīs, izņemot pēc atļaujas.  

2. Personīga reakcija 

Sadalījuma laikā skatītājs nedrīkst izrādīt nekādu reakciju uz solīšanu vai izspēli.  

3. Manierīgums un piezīmes 

Kārtas laikā, skatītājam jāatturas no jebkāda veida manieru izrādīšanas vai 

piezīmēm (ieskaitot sarunas ar spēlētājiem). 

4. Taktiskums pret spēlētājiem 

Skatītājs nekādā veidā nedrīkst traucēt spēlētājiem. 

B. Skatītāja Piedalīšanās 

Skatītājs nedrīkst vērst nekādu uzmanību jebkurām uz novirzēm vai kļūdām, ne 

arī izteikties par kādu faktu vai likumu, izņemot pēc Tiesneša lūguma.  

CHAPTER VIII. The score 

LAW 77 - DUPLICATE BRIDGE SCORING TABLE  

TRICK SCORE 

Scored by declarer's side if the contract is fulfilled. 

IF TRUMPS ARE:     

VIII. DAĻA. Ieraksts. 

77. LIKUMS. REZULTĀTU TABULA SPORTA BRIDŽĀ 

IERAKSTS PAR STIĶIEM 

Izspēlētāja pusei, ja kontrakts tiek izpildīts, ieskaita: 

JA TRUMPJI IR : ♣ ♦ ♠ ♥ 

Par katru paziņotu un paņemtu stiķi: 

Bez kontras 20 20 30 30 

Ar kontru 40 40 60 60 
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For each odd trick bid and made 

Undoubled 

Doubled 

Redoubled 

20 

40 

80 

20 

40 

80 

30 

60 

120 

30 

60 

120 

 

 

AT A NO TRUMP CONTRACT 

  UNDOUBLED 
DOUBLE

D 
REDOUBLED 

For first 

odd trick 

bid and 

made 

40 80 160 

For each 

additiona

l odd 

trick 

30 60 120 

 

 

A trick score of 100 points or more, made on one board, is 

GAME. 

A trick score of less than 100 points is a PARTSCORE.  

PREMIUM SCORE 

Scored by declarer's side  

SLAMS 

Ar rekontru 80 80 120 120 

 

BEZTRUMPJU KONTRAKTĀ 

 Bez kontras Ar kontru Ar 

rekontru 

Par pirmo paziņoto un 

paņemto stiķi 

40 80 160 

Par katru nākamo 

paziņoto stiķi 

30 60 120 

 

Ierakstu par stiķiem sadalījumā kas sastāda100 un vairāk punktu, sauc par 

GEIMU. 

Ieraksts par stiķiem sadalījumā kas sastāda mazāk par100 punktu, sauc par 

DAĻĒJU IERAKSTU. 

 

IERAKSTA PRĒMIJAS 

 

Aprēķina izspēlētāja pusei 

 

ŠLEMI  

Par šlema izpildi: Nezonā Zonā 

 

Mazai šlems (12 stiķi) nosolīts un izpildīts 500 750 

Lielais šlems (13 stiķi) nosolīts un izpildīts 1000 1500 

 

VIRSSTIĶI 

Par katru virsstiķi: Nezonā Zonā 

(stiķi, kas iegūti virs nosolītā kontrakta) 

Bez kontras Stiķa vērtībā Stiķa vērtībā 

Ar kontru 100 200 

Ar rekontru 200 400 

 

PRĒMIJAS PAR GEIMU, DAĻĒJU IERAKSTU, IZPILDĪTU KONTRAKTU 

Par GEIMA izpildi zonā 500 
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For making a slam 
Not 

Vulnerable 

Vulnerabl

e 

Small Slam (12 tricks) bid 

and made 
500 750 

Grand Slam (all 13 tricks) bid 

and made 
1000 1500 

OVERTRICKS 

For each Overtrick Not Vulnerable Vulnerable 

(tricks made in excess of contract) 

Undoubled Trick Value Trick Value 

Doubled 100 200 

Redoubled 200 400 

PREMIUMS FOR GAME, PARTSCORE, FULFILLING 

CONTRACT 

For making GAME vulnerable 
50

0 

For making GAME, not vulnerable 
30

0 

For making any PARTSCORE 50 

For making any doubled,but not redoubled contract 50 

For making any redoubled contract 10

Par GEIMA izpildi nezonā 300 

Par jebkura DAĻĒJA IERAKSTA 

izpildi 

50 

Par jebkura kontrakta izpildi ar rekontru 100 

 

SODI PAR NEPAŅEMTAJIEM STIĶIEM 

 

Aprēķina izspēlētāja oponentiem, ja nosolītais kontrakts netiek izpildīts 

 

NEPAŅEMTIE STIĶI 

 

Stiķi, kuri pietrūka izspēlētājam nosolītā kontrakta izpildei 

Nezonā 

 Bez kontras Ar kontru Ar rekontru 

Par pirmo nepaņemto 

stiķi 

50 100 200 

Par katru papildus 

nepaņemto stiķi 

50 200 400 

Prēmija par ceturto 

un katru nākošo 

nepaņemto stiķi 

 

0 100 200 

Zonā 

 Bez kontras Ar kontru Ar rekontru 

Par pirmo nepaņemto 

stiķi 

100 200 400 

Par katru papildus 

nepaņemto stiķi 

100 300 600 

Prēmija par ceturto 

un katru nākošo 

nepaņemto stiķi 

 

0 0 0 
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0 

UNDERTRICK PENALTIES 

Scored by declarer's opponents if the contract is not fulfilled  

UNDERTRICKS 

Tricks by which declarer falls short of the contract 

  Not Vulnerable 

  
Undbl

d 

Dbl

d 

Rdbl

d 

For first undertrick 50 100 200 

For each additional undertrick 50 200 400 

Bonus for the fourth and each 

subsequent undertrick 
0 100 200 

  Vulnerable 

  
Undbl

d 

Dbl

d 

Rdbl

d 

For firstu ndertrick 100 200 400 

For each additional undertrick 100 300 600 

Bonus for the fourth and each 

subsequent undertrick 
0 0 0 

 

LAW 78 - METHODS OF SCORING  78. LIKUMS. APRĒĶINA METODES 



 101 

A. Matchpoint Scoring 

In matchpoint scoring each contestant is awarded, for scores 

made by different contestants who have played the same board 

and whose scores are compared with his, two scoring units 

(matchpoints or half matchpoints) for each score inferior to 

his, one scoring unit for each score equal to his, and zero 

scoring units for each score superior to his.  

B. International Matchpoint Scoring 

In international matchpoint scoring, on each board the total 

point difference between the two scores compared is converted 

into IMPs according to the following scale. 

Difference in points 

20-40 

50-80 

90-120 

130-160 

170-210 

220-260 

270-310 

320-360 

370-420 

430-490 

500-590 

600-740 

750-890 

900-1090 

1100-1290 

1300-1490 

1500-1740 

IMPs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

A. Aprēķini spēl-punktos 

Aprēķinot rezultātu spēl-punktos katram dalībniekam piešķir par ierakstiem, kurus 

izdarījuši citi dalībnieki, kas spēlēja šo pašu sadalījumu un kuru ieraksti ir 

salīdzināmi, par divām aprēķina vienībām (spēl-punktos vai spēl-punktu pusītēs) 

par katru sliktāku ierakstu nekā viņa, vienu aprēķina vienību par katru ierakstu kas 

ir vienāds ar viņā un nulli aprēķina vienību par katru labāku ierakstu nekā viņam. 

B. Aprēķini starptautiskajos spēl-punktos (IMP) 

Aprēķinot starptautiskajos spēl-punktos katrā sadalījumā starpība galīgajos 

punktos starp diviem salīdzināmiem ierakstiem tiek pārskaitīta IMPos atbilstoši 

sekojošai tabulai: 

Starpība punktos IMPi 

20-40 

50-80 

90-120 

130-160 

170-210 

220-260 

270-310 

320-360 

370-420 

430-490 

500-590 

600-740 

750-890 

900-1090 

1100-1290 

1300-1490 

1500-1740 

1750-1990 

2000-2240 

2250-2490 

2500-2990 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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1750-1990 

2000-2240 

2250-2490 

2500-2990 

3000-3490 

3500-3990 

4000 & upward 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

C. Total Point Scoring 

In total point scoring, the net total point score of all boards 

played is the score for each contestant.  

D. Special Scoring Methods 

Special scoring methods are permissible, if approved by the 

sponsoring organisation. In advance of any contest the 

sponsoring organisation should publish conditions of contest 

detailing conditions of entry, methods of scoring, 

determination of winners, breaking of ties, and the like. 

3000-3490 

3500-3990 

4000 un vairāk 

22 

23 

24 

C. Aprēķins galīgajos punktos 

Aprēķinot galīgajos punktos summējošais ieraksts pa visiem sadalījumiem, ir 

katra spēlētāja rezultāts. 

 

D. Speciālās aprēķina metodes 

Tiek pieļautas arī speciālas aprēķina metodes, ja tās ir apstiprinājuši organizatori. 

Pirms katra turnīra sākuma organizatoriem ir jāpublicē sacensību noteikumus, sīki 

aprakstot tajos piedalīšanās noteikumus, aprēķinu metodes, uzvarētāju noteikšanu, 

vienādu rezultātu izšķiršanu u.c. situācijas. 

LAW 79 - TRICKS WON  

A. Agreement on Tricks Won 

The number of tricks won shall be agreed upon before all four 

hands have been returned to the board.  

B. Disagreement on Tricks Won 

If a subsequent disagreement arises, the Director must be 

called. No increase in score need be granted unless the 

Director is called before the round ends as specified in Law 8 

(but Law 69 or Law 71 may supersede this provision when 

79. LIKUMS. UZVARĒTIE STIĶI 

A. Vienošanās par uzvarētajiem stiķiem 

Uzvarēto stiķu skaitam ir jābūt saskaņotam līdz tam brīdim, kad visas četras rokas 

ir atgrieztas kastītē. 

B. Domstarpības par uzvarētajiem stiķiem 

Ja vēlāk ir radušās domstarpības nepieciešams izsaukt Tiesnesi. Nekāds ieraksta 

palielinājums nevar tikt garantēts, ja Tiesnesis nav izsaukts līdz tūres beigām, kā ir 

norādīts Likumā 8 (bet Likums 69 un Likums 71 var dominēt virs šī nolikuma 

(noteikuma), ja bija neapstrīdama piekrišana vai piekāpšanās).  

C. Kļūda ierakstā 
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there has been an acquiescence or a concession).  

C. Error in Score 

An error in computing or tabulating the agreed-upon score, 

whether made by a player or scorer, may be corrected until the 

expiration of the period specified by the sponsoring 

organisation. Unless the sponsoring organisation specifies a 

later23 time, this correction period expires 30 minutes after the 

official score has been made available for inspection. 

Kļūda izskaitļojumā vai protokolēšanā rezultātam par kuru panākta vienošanās, 

kuru veicis spēlētājs vai skorers*, var tikt izlabota līdz organizatoru noteiktā laika. 

Ja organizatori nenoteiks vēlāku23 laiku, šis periods iztek 30.minūtes pēc tā kad 

oficiālie rezultāti kļūst pieejami pārbaudei. 

CHAPTER IX. Tournament Sponsorship 

LAW 80 - SPONSORING ORGANISATION 

 

A sponsoring organisation conducting an event under these 

Laws has the following duties and powers:  

A. Tournament Director 

to appoint the tournament Director. If there is no tournament 

Director, the players should designate one of their own 

number to perform his functions.  

B. Advance Arrangements 

to make advance arrangements for the tournament, including 

playing quarters, accommodations and equipment.  

C. Session Times 

to establish the date and time of each session.  

D. Conditions of Entry 

IX. DAĻA. Turnīru organizācija 

80. LIKUMS. ORGANIZATORI 

Organizatoriem, organizējot sacensības atbilstoši šim Kodeksam, ir sekojoši 

pienākumi un pilnvaras: 

A. Turnīra tiesnesis 

Nozīmēt turnīra Tiesnesi. Ja turnīram nav Tiesneša, tad viņa funkciju izpildei ir 

jānozīmē vienu no spēlētāju vidus. 

B. Sagatavošanās pasākumi 

Veikt turnīra sagatavojošus pasākumus, tajā skaitā sagatavot spēles telpas, 

nodrošināt spēlētāju izmitināšanu un inventāra esamību. 

C. Sesiju laiku 

Noteikt katras sesijas notikšanas datumu un laiku. 

D. Dalības noteikumus 

Noteikt dalības noteikumus. 

E. Īpašus noteikumus 

Noteikt īpašus noteikumus tirdzniecībai un spēlei (tādus, kā tirdzniecība rakstiska 

veidā, bidding-boksu un ekrānu pielietošana – soda mērus par darbībām, kas 

netiek nodotas caur ekrānu) 
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to establish the conditions of entry.  

E. Special Conditions 

to establish special conditions for bidding and play (such as 

written bidding, bidding boxes, screens - penalty provisions 

for actions not transmitted across a screen may be suspended).  

F. Supplementary Regulations 

to publish or announce regulations supplementary to, but not 

in conflict with, these Laws.  

G. Appeals 

To make suitable arrangements for appeals to be heard. 

F. Papildus reglamentācija 

Publicēt vai paziņot reglamentācijas, kas papildina esošo Kodeksu, bet nav 

pretrunā tam. 

G. Apelācija 

Veikt atbilstošas sagatavošanas apelāciju uzklausīšanai. 

CHAPTER X. Tournament Director 

SECTION ONE RESPONSIBILITIES 

 

LAW 81 - DUTIES AND POWERS  

A. Official Status 

The Director is the official representative of the sponsoring 

organisation.  

B. Restrictions and Responsibilities 

1. Technical Management 

The Director is responsible for the technical management of 

the tournament.  

X. DAĻA. Turnīra tiesnesis 

I. NODAĻA. ATBILDĪBA 

81. LIKUMS. PIENĀKUMI UN PILNVARAS 

A. Oficiālais statuss 

Tiesnesis ir organizatoru oficiālais pārstāvis. 

B. Ierobežojumi un Atbildība 

1. Tehniskā vadība 

Tiesnesis ir atbildīgs par turnīra tehnisko vadību 

2. Kodeksa un reglamenta ievērošana 

Tiesnesis ir ierobežots šī kodeksa un organizatoru noteiktajiem papildus 

ierobežojumiem. 



 105 

2. Observance of Laws and Regulations 

The Director is bound by these Laws and by supplementary 

regulations announced by the sponsoring organisation.  

C. Director's Duties and Powers 

The Director's duties and powers normally include the 

following:  

1. Assistants 

to appoint assistants, as required, to perform his duties.  

2. Entries 

to accept and list entries.  

3. Conditions of Play 

to establish suitable conditions of play and to announce them 

to the contestants.  

4. Discipline 

to maintain discipline and to insure the orderly progress of the 

game.  

5. Law 

to administer and interpret these Laws and to advise the 

players of their rights and responsibilities thereunder.  

C. Tiesneša pienākumi un pilnvaras 

Parasti Tiesneša pienākumos un pilnvarās ir sekojošais: 

1. Asistenti 

Nozīmēt asistentus, ja nepieciešams viņa pienākumu izpildei 

2. Reģistrācija 

Pieņemt un reģistrēt dalībniekus  

3. Spēles nosacījumi 

Noteikt un paziņot dalībniekiem spēles nosacījumus 

4. Disciplīna 

Uzturēt disciplīnu un nodrošināt spēles normālu gaitu 

5. Likumi 

Pielietot un tulkot (skaidrot) šo Kodeksu, kā arī izskaidrot spēlētājiem to tiesības 

un atbildību, kas izriet no tā. 

6. Kļūdas 

Labot jebkuru kļūdu vai novirzi, par kuru kļūst jebkurā veidā zināms korekcijas 

perioda laikā, kas ir atbilst Likumam 79C; 

7. Sodi 

Uzlikt sodus, kad tie ir piemērojami; 

8. Atbrīvot no soda 

Atbrīvot no soda pēc saviem ieskatiem pēc nepārkāpušās puses lūguma; 

9. Strīdi 

Risināt strīdus; nodot lietas uz atbilstošajām komitejām; 
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6. Errors 

to rectify an error or irregularity of which he becomes aware in 

any manner, within the correction period established in 

accordance with Law 79C.  

7. Penalties 

to assess penalties when applicable.  

8. Waiver of Penalties 

to waive penalties for cause, at his discretion, upon the request 

of the non-offending side.  

9. Disputes 

to adjust disputes; to refer a matter to the appropriate 

committee.  

10. Scores 

to collect scores and tabulate results.  

11. Reports 

to report results to the sponsoring organisation for official 

record.  

D. Delegation of Duties 

The Director may delegate any of the duties listed in "C" to 

assistants, but he is not thereby relieved of responsibility for 

10. Ieraksti 

Savākt ierakstus un apkopot rezultātus; 

11. Atskaites 

Paziņot rezultātus organizatoriem to oficiālai reģistrācijai 

D. Pienākumu nodošana 

Tiesnesis var pārdalīt asistentiem jebkurus no “C” punktā uzskaitītajiem 

pienākumiem, bet tas neatbrīvo viņu no atbildības par to pareizu izpildi. 
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their correct performance. 

LAW 82 - RECTIFICATION OF ERRORS OF 

PROCEDURE  

A. Director's Duty 

It is the duty of the Director to rectify errors of procedure and 

to maintain the progress of the game in a manner that is not 

contrary to these Laws.  

B. Rectification of Error 

To rectify an error in procedure the Director may:  

1. Award of Adjusted Score 

award an adjusted score as permitted by these Laws.  

2. Specify Time of Play 

require or postpone the play of a board.  

C. Director's Error 

If the Director has given a ruling that he or the Chief Director 

subsequently determines to be incorrect, and if no rectification 

will allow the board to be scored normally, he shall award an 

adjusted score, considering both sides as non-offending for 

that purpose. 

82. LIKUMS. PROCEDŪRA KĻŪDU LABOŠANA 

A. Tiesneša pienākumi  

Tieši uz Tiesneša gulstas pienākums izlabot procedūras kļūdas un uzturēt spēles 

gaitu kas nav pretrunā Kodeksā noteiktajai. 

B. Kļūdas labojums  

Labojot procedūras kļūdu Tiesnesis var: 

1. Piespriest kompensējošu rezultātu 

Piespriest kompensējošu rezultātu atbilstoši šim Kodeksam. 

2. Noteikt spēles laiku 

Pieprasīt vai atlikt sadalījuma izspēli. 

C. Tiesneša kļūda 

Ja Tiesnesis ir pieņēmis lēmumu, kuru viņš vai Galvenais Tiesnesis vēlāk 

atdzinuši par nepareizu, un ja nekādi labojumi neatļauj sadalījumam tikt normāli 

saskaitītam, tad viņam (Tiesnesim) ir jāpiespriež kompensējoša rezultāts, apskatot 

šajā gadījumā abas puses kā nepārkāpušas. 

LAW 83 - NOTIFICATION OF THE RIGHT TO APPEAL 

 

If the Director believes that a review of his decision on a point 

of fact or exercise of his discretionary power might be in order 

(as when he awards an adjusted score under Law 12), he shall 

83. LIKUMS. PAZIŅOJUMS PAR TIESĪBĀM UZ APELĀCIJU 

Ja Tiesnesis pieļauj, ka ir iespējams pārskatīt viņa lēmumu attiecībā uz faktiem vai 

pilnvaru izmantošanu, kas nodotas viņa rīcībā ( piemēram , piespriežot 

kompensējošu rezultātu atbilstoši Likumam 12), viņam ir jāpaziņo dalībniekam 
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advise a contestant of his right to appeal or may refer the 

matter to an appropriate committee. 

par viņa tiesībām uz apelāciju vai var nosūtīt lietu uz atbilstošu komiteju. 

SECTION TWO RULINGS 

 

LAW 84 - RULINGS ON AGREED FACTS 

 

When the Director is called to rule on a point of law or 

regulation in which the facts are agreed upon, he shall rule as 

follows:  

A. No Penalty 

If no penalty is prescribed by law, and there is no occasion for 

him to exercise his discretionary powers, he directs the players 

to proceed with the auction or play.  

B. Penalty under Law 

If a case is clearly covered by a Law that specifies a penalty 

for the irregularity, he assesses that penalty and sees that it is 

paid.  

C. Player's Option 

If a Law gives a player a choice among penalties, the Director 

explains the options and sees that a penalty is selected and 

paid.  

D. Director's Option 

If the Law gives the Director a choice between a specified 

penalty and the award of an adjusted score, he attempts to 

restore equity, resolving any doubtful point in favour of the 

non-offending side.  

II. NODAĻA. LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

84. LIKUMS. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PĒC (AR) SASKAŅOTIEM 

FAKTIEM 

Kad Tiesnesis ir izsaukts lēmuma pieņemšanai pēc noteikumu punkta vai 

reglamentācijas un pie tam fakti ir saskaņoti, viņam ir jārīkojas sekojoši: 

A. Nav soda 

Ja Likumi nenosaka nekādu sodu un viņam nav pamata izmantot savas pilnvaras, 

viņš dod norādījumu spēlētājiem turpināt tirdzniecību vai spēli.  

B. Sods pēc Likuma 

Ja gadījums pilnībā atbilst Likumā aprakstītajai darbībai, kura nosaka sodu par 

novirzi, viņš uzliek šo sodu un seko tam lai tas tiktu izpildīts. 

C. Spēlētāja izvēle 

Ja Likums dod spēlētājam izvēli no vairākiem sodiem, Tiesnesi izskaidro izvēles 

iespējas un seko tam lai sods tiktu izvēlēts un izpildīts. 

D. Tiesneša izvēle 

Ja Likums dod Tiesnesim izvēli starp noteiktu sodu un kompensējoša rezultāta 

piespriešanu, viņš cenšas atjaunot taisnīgumu, šaubu gadījumā lemjot par labu 

nepārkāpušajai pusei. 

E. Sods pēc ieskatiem 

Ja ir notikusi novirze, par kuru Likumos nav paredzēts nekāds sods, Tiesnesis 

piespriež kompensējošu rezultātu, ja ir kaut vai neliela iespēja, ka nepārkāpušajai 

pusei tika radīts zaudējums, paziņojot pārkāpušajai pusei par viņas tiesībām uz 

apelāciju (sk. Likumu 81 C9). 
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E. Discretionary Penalty 

If an irregularity has occurred for which no penalty is provided 

by law, the Director awards an adjusted score if there is even a 

reasonable possibility that the non-offending side was 

damaged, notifying the offending side of its right to appeal 

(see Law 81C9). 

LAW 85 - RULINGS ON DISPUTED FACTS 

 

When the Director is called upon to rule on a point of law or 

regulation in which the facts are not agreed upon, he shall 

proceed as follows:  

A. Director's Assessment 

If the Director is satisfied that he has ascertained the facts, he 

rules as in Law 84.  

B. Facts Not Determined 

If the Director is unable to determine the facts to his 

satisfaction, he shall make a ruling that will permit play to 

continue, and notify the players of their right to appeal. 

85. LIKUMS. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR STRĪDĪGIEM FAKTIEM 

Kad Tiesnesis ir izsaukts lēmuma pieņemšanai pēc noteikumu punkta vai 

reglamentācijas un pie tam fakti nav saskaņoti, viņam ir jārīkojas sekojoši: 

A. Tiesneša novērtējums 

Ja Tiesnesis ir pārliecināts, ka viņš ir noskaidrojis faktus, viņš rīkojas atbilstoši 

Likumam 84  

B. Fakti nav noskaidroti 

Ja Tiesnesis nevar pilnībā priekš sevis noteikt faktus, viņam ir jāpieņem lēmums, 

kas ļautu turpināt spēli un paziņot spēlētājiem par viņu tiesībām uz apelāciju. 

SECTION THREECORRECTION OF IRREGULARITIES 

 

LAW 86 - IN TEAM PLAY  

A. Average Score at IMP Play 

When the Director chooses to award an artificial adjusted 

score of average plus or average minus in IMP play, that score 

is plus 3 IMPs or minus 3 IMPs respectively.  

III. NODAĻA. NOVIRŽU LABOŠANA 

86. LIKUMS. KOMANDU SPĒLĒ 

A. Vidējais rezultāts spēlējot uz IMPiem 

Kad Tiesnesi nolemj piespriest mākslīgu kompensējošu rezultātu “vidējs pluss” 

vai “vidējs mīnuss” spēlē uz IMPiem, tad šis rezultāts atbilstoši sastāda pluss 3 

IMPus vai mīnuss 3 IMPus. 

B. Nesabalansētās kompensācijas, spēle uz izstāšanos 
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B. Non-balancing Adjustments, Knockout Play 

When the Director assigns non-balancing adjusted scores (see 

Law 12C) in knockout play, each contestant's score on the 

board is calculated separately. The average of the two scores is 

then assigned to both contestants.  

C. Substitute Board 

The Director shall not exercise his Law 6 authority to order 

one board redealt when the final result of a match without that 

board could be known to a contestant. Instead, he awards an 

adjusted score. 

Kad Tiesnesis uzliek nesabalansētus kompensējošus rezultātus (sk. Likumu 12C) 

spēlē uz izstāšanos, katra dalībnieka rezultātu sadalījumā ir jāizskaita atsevišķi. 

Vidējais starp šiem rezultātiem tiem nozīmēts abiem dalībniekiem. 

C. Aizvietojošs sadalījums 

Tiesnesim nav jāizmanto ar Likumu 6 dotā vara, pieprasīt pārdalīt vienu no 

sadalījumiem, ja galīgais mača rezultāts bez šī sadalījuma uzskaites varētu būt 

zināms dalībniekam. Tā vietā viņš piespriež kompensējošu rezultātu. 

LAW 87 - FOULED BOARD  

A. Definition 

A board is considered to be "fouled" if the Director determines 

that one or more cards were misplaced in the board, in such 

manner that contestants who should have had a direct score 

comparison did not play the board in identical form.  

B. Scoring the Fouled Board 

In scoring a fouled board the Director determines as closely as 

possible which scores were made on the board in its correct 

form, and which in the changed form. He divides the score on 

that basis into two groups, and rates each group separately as 

provided in the regulations of the sponsoring organisation. 

 

In some forms of team contests, the sponsoring organisation 

may prescribe a redeal (see Law 6). 

87. LIKUMS. SABOJĀTS SADLĪJUMS 

A. Definējums 

Sadalījums tiek uzskatīts par “sabojātu”, ja Tiesnesis nosaka, ka viena vai vairākas 

kārtis ir nepareizi ievietotas kastītē tādā veidā, ka dalībnieki, kuru rezultātiem bija 

jābūt tieši salīdzinātiem, nav spēlējuši šo sadalījumu identiskā veidā 

B. Rezultātu aprēķins sabojātam sadalījumam 

Skaitot rezultātus sabojātam sadalījumam, Tiesnesis pēc iespējas tiešāk nosaka, 

kādi ieraksti bija izdarīti sadalījumā tā pareizajā izskatā, un kādi samainītā veidā. 

Pamatojoties uz to, viņš sadala rezultātus divās grupās un veic aprēķinus katrai 

grupai atsevišķi, atbilstoši ar organizatoru noteikto reglamentāciju. 

 

Dažos komandu sacensību veidos organizatori var noteikt sadalījumu pārdali (sk. 

Likumu 6). 
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SECTION FOUR PENALTIES 

 

LAW 88 - AWARD OF INDEMNITY POINTS 

 

In a pair or individual event, when a non-offending contestant 

is required to take an artificial adjusted score through no fault 

or choice of his own, such contestant shall be awarded a 

minimum of 60% of the matchpoints available to him on that 

board, or the percentage of matchpoints he earned on boards 

actually played during the session if that percentage was 

greater than 60%. 

IV. NODAĻA. LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

88. LIKUMS. KOMPENSĒJOŠU PUNKTU PIEŠĶIRŠANA 

Pāra vai individuālajos turnīros, kad nepārkāpušajām dalībniekam nākas ne viņa 

vainas vai izvēles dēļ saņemt mākslīgu kompensējošu rezultātu, tad tādam 

dalībniekam ir jāpiešķir ne mazāk par 60% mačpunktu, kurus var sasniegt šajā 

sadalījumā, vai mačpunktu procentus, kurus viņš ir sasniedzis reāli nospēlētajos 

sadalījumos, ja šis procents pārsniedz 60%.  

LAW 89 - PENALTIES IN INDIVIDUAL EVENTS 

 

In individual events, the Director shall enforce the penalty 

provisions of these Laws, and the provisions requiring the 

award of adjusted scores, equally against both members of the 

offending side, even though only one of them may be 

responsible for the irregularity. But the Director, in awarding 

adjusted scores, shall not assess procedural penalty points 

against the offender's partner, if, in the Director's opinion, he 

is in no way responsible for the violation. 

89. LIKUMS. SODS INDIVIDUĀLAJĀS SACENSĪBĀS 

Individuālajās sacensībās Tiesnesim ir jāpielieto šī Kodeksa sodošie nolikumi, kā 

arī nolikumi, par kompensējoša rezultāta piešķiršanu, vienādā apjomā abiem 

pārkāpušā puses spēlētājiem, pat ja tikai viens no viņiem ir atbildīgs par novirzi. 

Toties, piespriežot kompensējošu rezultātu, Tiesnesim nav jāuzliek procedurāls 

sods uz pārkāpēja partnera, ja pēc Tiesneša domām, viņš nekādi nav atbildīgs par 

šo pārkāpumu. 

LAW 90 - PROCEDURAL PENALTIES  

A. Director's Authority 

The Director, in addition to enforcing the penalty provisions of 

these Laws, may also assess penalties for any offence that 

unduly delays or obstructs the game, inconveniences other 

contestants, violates correct procedure, or requires the award 

of an adjusted score at another table.  

B. Offences Subject to Penalty 

Offences subject to penalty include but are not limited to:  

90. LIKUMS. PROCEDURĀLIE SODI 

A. Tiesneša pilnvaras 

Tiesnesis papildus šī Kodeksa sodošu nolikumu pielietošanai drīkst uzlikt arī 

uzlikt sodu uz jebkuru pārkāpumu, kurš nepamatoti pagarina un apgrūtina spēli, 

rada neērtības citiem dalībniekiem, pārkāpj noteikto procedūru vai piespiež 

piespriest kompensējošu rezultātu uz cita galda. 

B. Rīcība, kas ir sodāma 

Rīcība, kas ir sodāma iekļauj sevī sekojošu (bet neaprobežojas ar to): 

1. Kavēšana 
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1. Tardiness 

arrival of a contestant after the specified starting time.  

2. Slow Play 

unduly slow play by a contestant.  

3. Loud Discussion 

discussion of the bidding, play or result of a board, which may 

be overheard at another table.  

4. Comparing Scores 

unauthorised comparison of scores with another contestant.  

5. Touching Another's Cards 

touching or handling of cards belonging to another player 

(Law 7).  

6. Misplacing Cards in Board 

placing one or more cards in an incorrect pocket of the board.  

7. Errors in Procedure 

errors in procedure (such as failure to count cards in one's 

hand, playing the wrong board, etc.) that require an adjusted 

score for any contestant.  

Dalībnieka ierašanās pēc noteiktā sacensību sākuma laika; 

2. Lēna spēle 

Nepamatoti lēna dalībnieka spēle; 

3. Skaļa apspriešana 

Solīšanas, spēles vai sadalījuma rezultāta apspriešana, kura var tikt sadzirdēta pie 

cita galda; 

4. Pierakstu salīdzināšana 

Nesankcionēta pierakstu salīdzināšana ar citiem dalībniekiem 

5. Pieskaršanās cita dalībnieka kārtīm 

Cita dalībnieka kāršu pārlikšana vai pieskaršanās pie tām (sk. Likumu 7);  

6. Nepareiza kāršu izvietošana kastē 

Vienas vai vairāku kāršu ielikšana nepareizā kastes nodalījumā 

7. Kļūdas procedūrā 

Kļūdas procedūrā (tādas kā neizpildīta rokas kāršu pārskaitīšana, nepareizā 

sadalījuma spēlēšana u.t.t.), kuras piespiež piespriest kompensējošu rezultātu 

kādam no spēlētājiem; 

8. Nepakļaušanās 

Nepakļaušanās turnīra reglamentam vai jebkuriem Tiesneša norādījumiem. 
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8. Failure to Comply 

failure to comply promptly with tournament regulations or 

with any instruction of the Director. 

LAW 91 - PENALISE OR SUSPEND  

A. Director's Power 

In performing his duty to maintain order and discipline, the 

Director is specifically empowered to assess disciplinary 

penalties in points or to suspend a contestant for the current 

session or any part thereof (the Director's decision under this 

clause is final).  

B. Right to Disqualify 

The Director is specifically empowered to disqualify a 

contestant for cause, subject to approval by the Tournament 

Committee or sponsoring organisation. 

91. LIKUMS. SODS VAI IZSLĒGŠANA UZ LAIKU 

A. Tiesneša pilnvaras 

Izpildot savus pienākumus kārtības un disciplīnas uzturēšanā Tiesnesis ir īpaši 

pilnvarots uzlikt disciplināros sodus punktos vai atcelt uz laiku dalībnieku no 

spēles tekošajā sesijā vai jebkurā tās daļā (Tiesneša lēmums šajā pantā ir galīgs). 

B. Tiesības uz diskvalifikāciju 

Tiesnesis ir īpaši pilnvarots diskvalificēt dalībniekus saskaņā ar pamatojumiem, 

kurus ir apstiprinājusi Turnīra komiteja vai organizatori. 

CHAPTER XI. APPEALS 

LAW 92 - RIGHT TO APPEAL  

A. Contestant's Right 

A contestant or his Captain may appeal for a review of any 

ruling made at his table by the Director24.  

B. Time of Appeal 

The right to request or appeal a Director's ruling expires 30 

minutes after the official score has been made available for 

inspection, unless the sponsoring organisation has specified a 

XI. DAĻA. Apelācijas 

92. LIKUMS. TIESĪBAS UZ APELĀCIJU 

A. Dalībnieka tiesības 

Dalībnieks vai viņa Kapteinis var apelēt par jebkura sprieduma, kuru ir izdarījis 

Tiesnesis24 pie viņa galda, pārskatīšanu. 

B. Apelācijas laiks 

Tiesības pieprasīt tiesneša spriedumu vai apelēt pret to beidzas 30 minūtes pēc 

tam, kad oficiālais rezultāts bija pieejams pārbaudei, ja vien turnīra organizētāji 

nav noteikuši citu periodu. 

C. Kā apelēt 
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different time period.  

C. How to Appeal 

All appeals shall be made through the Director.  

D. Concurrence of Appellants 

An appeal shall not be heard unless both members of a pair 

(except in an individual contest), or the captain of a team, 

concur in appealing. An absent member shall be deemed to 

concur. 

Visas apelācijas jāiesniedz Tiesnesim. 

D. Apelētāju vienošanās 

Apelācija nav jāuzklausa, ja abi pāra spēlētāji (izņemot individuālajā turnīrā) vai 

komandas kapteinis nav vienojušies par apelāciju. 

LAW 93 - PROCEDURES OF APPEAL  

A. No Appeals Committee 

The Chief Director shall hear and rule upon all appeals if there 

is no Tournament or Appeals Committee, or when a 

committee cannot meet without disturbing the orderly progress 

of the tournament.  

B. Appeals Committee Available 

If a committee is available,  

1. Appeal Concerns Law 

The Chief Director shall hear and rule upon such part of the 

appeal as deals solely with the Law or regulations. His ruling 

may be appealed to the committee25.  

2. All Other Appeals 

The Chief Director shall refer all other appeals to the 

93. LIKUMS. APELĀCIJAS PROCEDŪRAS 

A. Nav Apelācijas Žūrijas 

Galvenajam Tiesnesim ir jāuzklausa un jāiztiesā visas apelācijas, ja nav Turnīra 

vai Apelācijas Žūrijas, vai kad žūrija nevar sapulcēties bez normālas turnīra 

norises izjaukšanas. 

B. Apelācijas žūrija ir pieejama 

Ja žūrija ir pieejama, tad 

1. Apelācija attiecas uz likumu 

Galvenajam Tiesnesim ir jāuzklausa un jāiztiesā tā apelācijas daļa, kas attiecas 

vienīgi uz Likumu vai reglamentu. Viņa spriedums var tikt pārsūdzēts žūrijā25. 

2. Visas pārējās apelācijas 

Galvenajam Tiesnesim visas pārējās apelācijas ir jāiesniedz žūrijai25 izskatīšanai. 

3. Apelāciju izskatīšana 

Izskatot apelācijas, žūrija var izmantot visas pilnvaras, kuras Tiesnesim sniedz šis 

Kodekss, izņemot to, ka žūrija nevar mainīt tiesneša lēmumu, kas pieņemts 

pamatojoties uz likumu vai reglamentu, vai atcelt disciplināro sodu. Žūrija var 
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committee25 for adjudication.  

3. Adjudication of Appeals 

In adjudicating appeals the committee25 may exercise all 

powers assigned by these Laws to the Director, except that the 

committee may not overrule the Director on a point of law or 

regulations, or on exercise of his disciplinary powers. The 

committee may recommend to the Director that he change his 

ruling.  

C. Appeal to National Authority 

After the preceding remedies have been exhausted, further 

appeal may be taken to the national authority. 

ieteikt Tiesnesim mainīt viņa lēmumu. 

C. Apelācija nacionālajā organizācijā 

Pēc tam, kad visi augstākminētie līdzekļi ir izsmelti, tālāku apelāciju var iesniegt 

nacionālajā organizācijā (LBF). 

Appendix 1 

Minutes of the meeting of the WBF Laws 

Committee 

Hammamet, October, 1997 

 

1. The Chairman turned the committee's attention to Law 71C. 

He pointed to the confusion created by the wording as it had 

been published. Mr. Kooijman added that if the intention 

expressed by Mr. Kaplan were given effect there would be a 

notable difference of treatment as between Law 71 and Law 

69. Mr. Endicott read out the proposal circulated by Mr. 

Kaplan and the aim he had indicated. 

The committee adopted the opinion put forward by Mr Bavin 

that the sentence in 71C beginning "Until the conceding 

side..." does in fact make a provision that is incorporated 

within the wider provision existing in the immediately 

preceding words of the law. The Director is to cancel an 

implausible concession as defined in Law 71C at any time 
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within the correction period established under Law 79C. (As 

proposed by Mr Kaplan this "changes the time period … from 

the start of the next board to the usual protest period.") 

2. The committee agreed that the parenthesis in the definition 

of 'Convention' - "(or in the last denomination named)" - 

applies when the main text of the law is not applicable, i.e. in 

the case of 'Pass', 'Double' or 'Redouble'. The only reasonable 

interpretation of "the last denomination named" is that it is the 

denomination in which the contract would be played were all 

the players to pass following the call in question. 

 

3. The committee approved the movement of the asterisk in 

Law 17 so that it is placed against the words 

"… from his cancelled call". 

 

 

 


