Eesti Turniiribridžiliidu Juhatuse
OTSUS
A. Lugeda Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni poolt 2017. aastal avaldatud uued
“Turniiribridžireeglid” kehtivaks ETBL egiidi all ja tema liikmete poolt korraldatud
bridžiturniiridel alates 1. septembrist 2017.a ja samaga lugeda 1. septembrist
2017.a kehtetuks reeglite 2007.a versioon ja ETBL Juhatuse vastav otsus.
B. Käesoleva otsusega ETBL tunnustab Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni autoriõigust
reeglite tekstile. Koos sellega on lubatud nii reeglite eestikeelse tõlke kui ingliskeelse originaali ja nende osade avaldamine nii kirjas kui elektroonilisel kujul.
C. ETBL Juhatus kiidab STK poolt esitatud reeglite eestikeelse tõlke heaks ja
avaldab selle elektroonilises meedias.
D. Reeglitega määratletud pädeva institutsioonina kohaldab ETBL Eestis korraldatavatel turniiridel temale reeglitega antud volitusi järgmiste reeglite osas:
Sissejuhatus
ETBL egiidi all mängitavatel turniiridel kohaldatakse uusi reegleid alates
1. septembrist 2017.
Reegel 1B
ETBL ei nõua kaartide esikülje sümmeetriat.
Reegel 12C2b
ETBL lubab korraldajal varieerida keskmist pluss- või miinustulemust vastavuses
reeglites 78D, 86B3 ja 12C2d kirjeldatuga.
Reegel 12C2d
ETBL lubab korraldajal varieerida tulemust osavõtjate mittemängitud jaotustes,
kuid mitte mängitud jaotuses.
Reegel 16B2
ETBL lubab kohtuniku kutsumise õiguse reserveerimise mängija poolt ja ei nõua
kohest kutsumist.
Reegel 18F
ETBL lubab kasutada nimelise pakkumise tegemisel ainult õiget kuju, teistsugused toimimisviisid on keelatud. Kui kasutatakse sünonüüme: „poti“ pada
asemel või „ilma trumbita“ trumbita asemel või sarnaseid, siis ei tohi need
sessiooni jooksul varieeruda.
Reegel 20F
ETBL lubab korraldajal kehtestada kirjaliku selgituste andmise nõude tingimusel,
et see on reglemendis kirjas, mängijad on sellest teavitatud ja nõude täitmiseks
lauad paberitega varustatud.
Reegel 20G
Kohalikel ja klubiturniiridel võib kohtunik või tema puudumisel korraldaja
lubada algajatel kasutada mängu ajal märkmeid või süsteemikaarti.
Individuaalturniiridel on lubatud korraldaja poolt koostatud ja selleks laudadele
asetatud süsteemi kokkuvõtte kasutamine oma pakkumiskorral, kui korraldaja ei
ole määranud teisiti.
Reegel 40A1
Süsteemikaardi nõude olemasolul reglemendis toimub vastaspoole mängule
eelnev teavitamine süsteemikaardi esitamisega, samuti nõude puudumisel, kuid
süsteemikaardi olemasolul. Süsteemikaardi puudumisel (kui seda ka nõutud ei
ole) tutvustab paar lühidalt vastasele oma pakkumismeetodi põhialuseid: baassüsteem, 1T avapakkumise tugevus, vahelepakkumise stiil, blufi esinemissagedus, erilised avapakkumised jms. Paaride vahel, kes on omavahel
regulaarselt kohtunud, võib teavitamine ära jääda tingimusel, et meetodid ei ole
vahepeal oluliselt muutunud.

Reegel 40B1
ETBLi käesoleva otsusega loetakse teatud konventsioonid Eestis üldtuntuteks
ning neid ei loeta partneritevaheliste eriarusaamade hulka kuuluvateks. Selliste
konventsioonide nimekiri avaldatakse ETBL veebilehel.
Reegel 40B2a
ETBL järgib eriti kunstlike süsteemide ja nn pruunide konventsioonide
kasutamisel Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni süsteemipoliitikat 1 järgmise
erandiga: teisel kõrgusel ja kõrgemal on süsteemikaardil piisavalt kirjeldatud
pruunid konventsioonid lubatud, kui korraldaja ei ole teisiti otsustanud.
Eestis võib süsteemikaardi olemasolu nõude korral turniiril kasutada
Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni, Euroopa Bridžiliiga või ETBL poolt kehtestatud
standardseid süsteemikaarte, korraldaja poolt osavõtjatele kasutamiseks varutud
süsteemikaarte või teisi süsteemikaarte (kui korraldaja ei ole viimaseid
keelustanud), mis teavitavad paari meetoditest vähemalt samas mahus kui
turniiri eeskirjad ette näevad.
ETBL järgib alertimisel Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni alertimispoliitikat 1
järgmise erandiga: Täpsusristi Kaks Risti avapakkumist ei ole vaja alertida. Kuid
viimase alertimist välismängijate poolt ei käsitleta ülemäärase alerdina.
ETBL jätab jõusse üldise piirangu üksikpakkumise või mänguviisi tähenduse
mittesõltuvusest paari liikmest, kes toimingu tegi (see eeskiri ei piira stiili ja
arusaamist, vaid ainult meetodit).
Kui mängijad turniiri jooksul eksivad mõne konventsiooni kasutamisel rohkem
kui kord, võib kohtunik neil selle kasutamise ära keelata.
Reegel 40B2b
Reegel 40B2b on jõus, välja arvatud käesolevas otsuses reegli 20G osas tehtud
erandiga.
Reegel 40B2c
Reegel 40B2c on jõus, välja arvatud ekraanidega mängus, mil vastaste süsteemikaarti võib kogu mängu kestel vaadata.
Reegel 40B2d
ETBL keelab kunstlike avapakkumistega bluffimise, kuid teiste üksikpakkumiste
korral on see lubatud, sh ka vahelepakkumisel või vastamisel. Muus osas
järgitakse Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni blufipoliitikat 1.
Reegel 40B3
ETBL keelab paaridel kasutada eelnevat kokkulepet, mis muudab partneritevahelised arusaamad pakkumise või väljamängu kestel sõltuvaks esitatud
küsimusest, vastusest küsimusele või mingist ebareeglipärasest toimingust.
Reegel 41A ja 45A
ETBL keelab avatud esiküljega avakäigud. Sellise avakäigu tegemine toob kaasa
ainult reeglites ette nähtud parandustoimingu, kuid kohtunik võib korduval
eksimisel kohaldada menetluskaristuse vastavalt reeglile 90B.
Reegel 70E2
ETBL lubab kohtunikul käsitleda nõudluse selgituses puudunud võimalikku
mänguviisi mingis mastis omal äranägemisel.
Reegel 73A2.
ETBL ei nõua kohustuslikku pausi pakkumise esimese ringi ajal või pärast
hüppega pakkumisi (tehtuna ilma stop-kaardita) või esimese tihi ajal, kuid lubab
korraldajal sellise nõude kehtestada tingimusel, et see on reglemendis kirjas ja
mängijad on sellest teavitatud. Samas sellise pausi kasutamisel ei tohi mängija
käitumist sessiooni jooksul varieerida.
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Reegel 76A2.
Elektroonilise ülekande toimumise korral on korraldaja ülesandeks kehtestada
pealtvaatajatele vastuvõetava käitumise eeskirjad.
Reegel 76C.
Kui kohtunik veendub vastuvaidlematult, et ebareeglipärase toimingu esile
kutsunud pealtvaataja oli seotud ühe poolega (võistkonna või klubi liige, lähedane
isik vms) ja see pool sai ebareeglipärasest toimingust kasu, siis võib kohtunik
seda poolt parandustoimingute rakendamisel käsitleda eksinud poolena. Kui
pealtvaatajaks osutus osavõtja, kellel oma huvid mängus, siis võib kohtunik
kohaldada selle osavõtja suhtes menetluskaristusi.
Reegel 78D.
ETBL kohustab korraldajaid teistsuguse osavõtja tulemuse arvutamise viisi (välja
arvatud võidupunktidesse ümberarvutamine) kasutamisest heakskiidu saamiseks
STK-d teavitada. Heakskiitu mitte saanud viisi ei tohi korraldaja kasutada.
Samuti lubab ETBL kasutada keskmise pluss- või miinustulemusena +/– 2 impi.
Reegel 79C.
ETBL kohustab korraldajaid parandusaja pikkust reglemendis selgelt kirjeldama,
sh võimalusi ilmse arvutusvea hilisemaks parandamiseks (ning sellisel
parandamisel auhindadega, medalitega vm kaasnevaid toiminguid).
Reegel 80A.
ETBL võib Juhatuse näol oma volitusi edasi anda (jäädes nende rakendamisel
lõplikuks vastutajaks), kuid ei loovuta neid.
Reegel 80B.
ETBL tunnustab turniiri korraldajana kõiki oma juriidilistest isikutest ja assotsieerunud seltsingutest liikmeid. Üle-eestiliste ja rahvusvaheliste võistluste
korraldamiseks loodud toimkondade tunnustamine toimub STK heakskiidul.
Reegel 81C8.
Ametlike tulemuste edastamine ETBLile on korraldaja ülesanne, korraldaja võib
nõuda kohtunikult edastamist ainult siis, kui viimane arvutab ka tulemusi. Kui
edastaja ei ole kohtunik, siis peavad ametlikud tulemused olema kohtuniku poolt
heaks kiidetud.
Reegel 86A.
Üldjuhul keskmine tehislik lepingutulemus impidele mängus on 3 impi, võib
kasutada ka 2 impi. Teisi variante võib korraldaja kasutada STK heakskiidul.
Reegel 91B.
Osavõtja eemaldamisel järgitakse ETBL Distsiplinaarkoodeksi 2 nõudeid.
Reegel 92B.
Edasikaebe esitamise lõpuaeg langeb kokku parandusaja lõpuga, kui korraldaja
ei ole määranud teisiti.
Reegel 93C1, 93C2, 93C3.
Edasikaebetoimkonna poolt läbi vaadatud edasikaebusi võib osavõtja, turniiri
kohtunik või korraldaja edastada STK-le, kes määrab eksperdi(d) ja võtab
arvamuse. See toiming ei mõjuta üldjuhul enam võistluste tulemusi (v.a kui STK
nii otsustab), selle toiminguga ei kaasne edasikaebuse väärtusetusega kaasnevaid
sunniabinõusid, kuid STK võib väärtusetu edasikaebuse edasisest menetlusest
loobuda. STK-l on õigus vajadusel anda lõplik lahendamisõigus turniiri edasikaebetoimkonnale, millest osavõtjad peavad olema teavitatud. Ühtlasi on ETBL
Juhatus vastutav kõigi toimingute vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega
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