Document: ARB_2019-2020-014

Wedstrijd: Boeckenberg 4 – Riviera 14
Afdeling en Reeks: Liga 3D Datum: 25/01/2020
Arbitrage op gift 15 aangevraagd door team Boeckenberg 4
NZ: B Riviera 14 – OW: A Boeckenberg 4
GIFT 15: zoals overgenomen van het wedstrijdblad
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Resultaat van het spel waar arbitrage
gevraagd werd:
3  = door NZ: 140 voor NZ Riviera 14
Resultaat van het spel in de andere zaal:
2  - 1 door OW: 50 voor NZ
Boeckenberg
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Uitslag van de hele wedstrijd in IMP
zonder arbitrage:
34 - 93

Verklaring team A (Boeckenberg 4)
1 Harten opening met 8 punten niet gealerteerd is misleidend voor de tegenpartij.
Anders indien pas pas pas doet Oost open en komt in 3 of 4 Klaveren (of 3 of 4
Schoppen in 4-3 fit)
=>trouwens Bruine Conventie
graag noteren!
(transcriptie van onderstaand fragment van het wedstrijdblad)

Verklaring team B (Riviera 14)
geen
Bespreking
Vooraleer de casus te bespreken, een opmerking over de aanvraag tot arbitrage: N
heeft 12 kaarten, Oost heeft er 14; en vermoedelijk zijn in Z de  en  omgewisseld,
wat de afwezige en dubbele kaarten zou verklaren. De mogelijke correcties hebben
echter geen verdere invloed en worden dus ook niet uitgevoerd.
In Liga 3 moet volgens Art. 15 van het Reglement Viertalen van de VBL het systeem
van categorie A of B zijn, dit is een groen of blauw systeem en alleen elementaire
conventies (Reglement Biedsystemen).

Na het inwinnen van informatie blijkt dat het betrokken paar niet over een
systeemkaart beschikt, wat een inbreuk is op Art. 16 en 55 van het Reglement
Viertallen van de VBL.
Wat de effectieve bieding in de wedstrijd van 25.1.2020 betreft, nl 1 in 1ste hand op
een 6-kaart met 8 HCP, die valt vanwege de effectieve lengte  niet onder de noemer
“psyche”, en geeft aanleiding tot vier opmerkingen:
1. zoals bij navraag bleek, beschikt het paar over 2 multi (wat volgens punt
2.a.(1).(d) van het Reglement Biedsystemen tot de elementaire conventies
behoort), waarin een zwakke 2-opening in de hoge kleuren zit, en Z had dus
2 kunnen openen – ook al zullen sommige spelers dit niet doen met een 4kaart  ernaast en dan liever geen 2 openen, maar pas (of 1)
2. als de singleton en doubleton, zoals bij de evaluatie van een hand al eens
gedaan wordt, respectievelijk gelijkgesteld worden aan 2 en 1 HP dan komt
het totaal op 11 HP en dat valt binnen de aanvaardbare marges van een 1opening (reden waarom de diverse zwakke 2-openingen in het Reglement
Biedsystemen met 6-10 HCP omschreven wordt)
3. als de Z-hand met de Losing Trick Count geëvalueerd wordt, dan komt ze uit
op 7 LTC (3+1+2+1), wat normaal is bij een opening op 1-niveau.
4. de biedingen van N zijn ook geheel conform aan een normale 1 opening van
partner Z.
Tenslotte strookt de vermelding “Bruine conventie” niet met de definitie ervan.
Beslissing
Uit wat voorafgaat, volgt dat er geen overtreding is bij het bieden, maar krijgt het
betrokken paar de dringende raad zijn systeemkaart aan te maken en er een
beschouwing in op te nemen over de criteria die het hanteert bij de keuze tussen een
1-opening en een zwakke 2-opening in het geval de evaluatie van de hand beide
mogelijkheden open laat.
Er is dus geen aanpassing van de score.
Vanwege de inbreuk op Art. 16 en 55 van het Reglement Viertalen van de VBL wordt
de in Art. 55 voorziene straf van -1 VP opgelegd aan Riviera 14.
Ik vraag ook aan de competitieleider deze bieding te noteren voor eventuele latere
referentie.
Beide teams kunnen in beroep gaan tegen deze beslissing (zie artikels 60 tot en met
63 van het Reglement Viertallen en hoofdstuk VI.7 van het Huishoudelijk Reglement
van de VBL).

Gedaan te Gent op 29 januari 2020
Rik Vantilborgh
Scheidsrechter aangesteld door de Commissie Wedstrijdleiders

