Regler for bruk av stopp
A.

Generelt

Stopp brukes for å gi motparten 10 sekunders obligatorisk tenkepause etter en melding som
må forventes å kunne utløse behov for omtanke. Tenkepauser er vanligst etter
hoppmeldinger (inklusive åpning på 2 trinnet eller høyere) og i konkurransepregede
meldingsforløp fra 3 trinnet og oppover.
En Stopp-pause starter etter at motparten har fått svar på eventuelle spørsmål om
betydningen av meldingen.
Pausen skal vare ca 10 sekunder og det er spilleren som har vist Stoppkortet (eller sagt
stopp) som markerer når pausen er slutt.

B.

Obligatorisk tenkepause i første stikk

Gjeldende fra 1.7.2011
Stikk én frå blindemann skal håndteres på samme sett som stopp-posisjoner i
meldingsforløpet, dvs. at spillefører skal ta 10-15 sekunds pause, dersom han ikke gjør det,
er rett tempo for motspilleren til høyre å vente 10-15 sekund før han spiller på til første stikk.

C.

Stopp med obligatorisk tenkepause

Det skal markeres pause med stoppkort eller ved å si Stopp:
 Etter åpningsbud på totrinnet eller høyere.
 Etter alle bud med hopp
 Etter alle meldinger, unntatt pass, i alle konkurransepregede meldings-forløp fra 3
trinnet og oppover.
En spiller som legger frem Stoppkortet eller sier Stopp tvinger VM til å vente med meldingen
til kortet er tatt vekk igjen eller at det er sagt f. eks Fortsett.
Venstre motstander har etter denne regelen alltid rett til 10 sekunders pause i de nevnte
situasjonene uavhengig av om Stoppkort brukes.
Det er korrekt tempo å vente disse sekundene.
En pause som er tydelig lenger enn 10 sekunder eller tydelig kortere enn 10 sekunder antas
derfor å kunne formidle urettmessig informasjon, selv om HM ikke har vist Stoppkort eller
sagt stopp.
Spillernes variasjoner i tempo kan fortsatt formidle urettmessig informasjon også innenfor de
nye grensene.

Regler for bruk av alert og annonsering
D.

Generelt alerteringsprinsipp

Hensikten med å alertere er å vekke motparten slik at de er oppmerksomme på at det avgitte
budet inneholder informasjon utover det en kan vente av en ekte melding. Det er viktig å
merke seg at det i forskjellige miljøer kan være ulike forventninger til betydningen av
meldinger. Det har derfor vist seg utilfredsstillende å basere alertering på "ikke vanlig/vanlig".
Reglene fra nå av vil i hovedsak i stedet bli basert på "konvensjonell/ekte".
For enkelte meldinger vil man i stedet for alerting benytte annonsering.

E.

Hva skal alerteres?

Hovedregelen er at alle konvensjonelle meldinger skal alerteres.
 Ekte meldinger der makkeravtalen inneholder vesentlige tilleggsbetydninger ut over
hva som følger av den er ekte, skal alerteres.
 Ekte meldinger der betydningen er betydelig påvirket av andre avtaler, slik at
motstanderne ikke uten videre kan trekke de rette slutninger av meldingsforløpet.
 Ekte meldinger der det kan være rimelig tvil om kravnivået.
 Åpning sterk 2 kl og Svar på 1-2 NT Stayman 2 kl/3kl skal etter disse regler alerteres,
 Pass, Dobler og Redobler skal alerteres, når de ikke er ekte.
TL må være svært varsom med å gi erstatning for manglende alert av meldinger som er
beskrevet på forsiden av systemkortet.
Dersom et makkerpar har utviklet en felles forståelse av hva som kan være psykiske
meldinger i spesielle meldeposisjoner, så skal de alerteres, selv om de forekommer sjelden.

F.

Hva skal ikke alerteres?




G.

Ekte meldinger uten betydelig tilleggsinformasjon.
Meldinger over 3 NT, unntatt:
o Konvensjonelle meldinger fram til (men ikke inkludert) åpners gjenmelding.
Det alerteres "helt frem" når det spilles med skjermer.

Hvordan skal det alerteres?



Banke i bordet
Vise alertkortet (evt. legge det over meldekortene).

Det er den som alerterer som har ansvaret for at alerten oppfattes

H.

Annonsering

Gjeldende fra 1.7 2011
For åpningsmeldingene 1NT, 2kl, 2ru, 2hj og 2sp skal man i stedet for alertinger, annonsere
meldingen. Annonseringa skjer ved at makker til åpneren sier hva åpningen innebærer, dvs.
samme informasjon som står i systemkortet.

For 1NT vil det være intervall (f.eks. «12-14» eller «14 gode til 17») og eventuelt avvikende
fordeling (de som en sjelden gang åpner 1NT med singelton trenger ikke si fra om dette, men
dersom det er frekvent, må det klargjøres i annonseringen).
For åpninger på 2-trinnet kan konvensjons navn være nok, dersom den er kjent og paret ikke
legger avvikende betydninger i navnet. Det sikreste er uansett å si klart hva meldinga
innebærer, heller enn navnet.

