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 BBO-נהלי המשחק ב
 22-90-29: עדכון אחרון

 

 הקדמה 0

 

 כללי 2.0
הוא נכתב כדי להשלים את . BBO-המקוון ב' מסמך זה מכיל את תקנות ההתאגדות עבור משחקי הברידג

 .מקוון' במקומות שבהם הוראות החוקים והתקנות אינם ישימות עבור ברידג (2902)' חוקת הברידג

התקנות אושרו על ידי . 'תקנות אלה תקפות בתחרויות המאורגנות על ידי ההתאגדות הישראלית לברידג

 .  'ועדת חוקה וועדת אתיקה וממולצות לשימוש בכל הפעיליות במסגרת ההתאגדות הישראלית לברידג

 

 אחרים מארגני תחרות 2.0
 .רשאים לבחור לאמץ את התקנות הללו 'סניפי ההתאגדות לברידג

 

 אנשי קשר 2.0
ל "דוא, (ד תחרויות"רמ)אסף עמית : לאותם  יש לשלוח, אם יש לך הערות או שאילתות

asaf@bridge.co.il , 

 

 נאות ושיטות הכרזהגילוי  1

 רטיס השיטותכ 0.0
ים מתנגדאמור להיות זמין לכרטיס השיטות  .לפלטפורמהשיטות זוגות צריכים להעלות כרטיס  1.1.1

 .ההסכמים של השותפות תמציתשיטות יתאר את כרטיס ה. משחקבמהלך ה

על ההסכמים המיוחדים  על הזוג להודיע מראש בתחילת כל סיבוב, מקווןשיטות בהעדר כרטיס  1.1.1

 .שלו

אשר ) הערות אחרותבויהם מתנגדאו של שלהם שיטות כרטיס הלהיעזר בהשחקנים רשאים  1.1.1

 .[לאכיפהנת ניתכל הוראה אחרת נחשבת כבלתי  :הערה] שלב בכל (נכתבו מראש

מותר בכל ( בר באופן חוקיושל מידע הע)או לטכניקה , לחישוב, השימוש באמצעי עזר לזיכרון 1.1.1

 .שלב במשחק

בהתאם לתנאים  זאתבמידה וניתן לאכוף  סרהלה ותנית 0.0.1-ו 0.0.1ההרשאות בסעיפים  1.1.1

חוקים , במקרה זה. כגון כאשר המשתתפים מנוטרים על ידי וידאו מקוון, הספציפיים של התחרות

 .יחולו כלשונם, (ד)2ב19-ו( ג)2ב19, (ב)2ב19

 

  BBO-ב קריאותעל התראות  0.0
 

 הקריאותעל השחקנים להתריע על  –השחקנים משתמשים בהתראות עצמיות  BBO-בעת המשחק ב

חלק זה מניח כי ההתראות וההסברים הוא באמצעות מנגנון ההתראה . השותף שלהםשלהם ולא של 

 .BBO-ט הקיימים בא'העצמית והצ

 .פאס אודאבל -רי, דאבל, הכרזה כל הינה קריאה: הבהרה

  

https://main.bridge.co.il/uploads/files/2017LawsofDuplicateBridge-he.pdf
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 על מה להתריע 1.1.1

 :קרי, "(נוהל גילוי נאות"בהתאם ל)גילוי נאות  הדורשת קריאהמשמעות כל להתריע על  נדרששחקן 

 (.תבפרק ההגדרו)כמוגדר בספר החוקים : כל קריאה מלאכותית .א

מובנות דיין  אשר עלולות להיות בלתי צפויות או לא, (19חוק )קריאות שהן הבנות של השותפות  .ב

 .י המתנגדים"ע

 DBL  /REDBLכולל , חובה לספק הסבר על כל קריאה –אינו חל " נוהל גילוי נאות"ב 4סעיף : 1 הבהרה

 . 3NTהכרזה מעל לגובה של / 

 .שחקנים חייבים להתריע גם אם הזוג העלה כרטיס שיטות :2 הבהרה

 

 להסביר / יצד להתריעכ 1.1.1

ולאחר מכן , הקריאהלהקליד את ההסבר לפני ביצוע  יש –ה עלספק הסבר עם ההתר נדרשיםהשחקנים 

כך , העלא רואה את ההתר השותףשימו לב כי )ים מתנגדההסבר יהיה גלוי ל, מתבצעת הקריאהכאשר 

 .(להתריע יותר מדיבשאין נזק 

 

 בקשה להסברים 1.1.1

על ידי נוסף לבקש הסבר  רשאי מתנגדה, סופק הסבר אםבין ו, או לא לקריאהבין אם היתה התראה 

את  שקראלשחקן פרטי אט 'צשאלות על ידי ( יותר)ים יכולים גם לשאול מתנגדה. הקריאהלחיצה על 

אט 'באמצעות צ)ים מתנגדהשני ללשלוח את התשובה להקפיד ושחקן על ה, על שאלהבענותו . קריאהה

 .שולחן החשופה לשותפוולא לשלוח הודעה ל (אל המתנגדים

 

 יםמתנגדשני הבקשת הסברים מ 1.1.1

אסור לשחקן לנסות לגלות . השני מתנגדו על משמעות הקריאה של המתנגדאת  ולאששחקן לאסור על 

 . כלשהי קריאהים באמצעות שאלה לשניהם על משמעות מתנגדהבנה של ה-אי

שביצע השחקן  רק לציין כי( בנימוס)צריך חקן הש, של שותפו קריאהבמידה ושחקן נשאל על משמעות 

 .צריך לענות על השאלה הקריאהאת 

מנהל תחרות  אם אין. מנהל התחרותיש לקרוא ל, ים מתעקשים שהשותף יענה על שאלותמתנגדאם ה

 .כתיבה לשולחןי "תיעוד המקרה עעל השחקנים לשמור זכויות באמצעות , זמין

 

 BBO-הסברים שגויים ב 0.0
סביר להניח . ושל הקריאותמסביר את כל שחקן גם כאשר , כי ניתן לתת הסבר שגוי מוכיחהניסיון 

זה יכול להתרחש . שההסבר יהיה תיאור של יד השחקן אך לא ההסבר הנכון בהתאם להסכמי השותפות

 .הרצויה הקריאהבמקום  misclickביצע או אם , שיטהשוכח את ההשחקן אם 

 

גם אם אין )במצב שנוצר  ים זכאים להסבר נכון של ההסכםמתנגדה, misclickשל בעת ביצוע  1.1.1

 .(כלל קשר לקלפים אשר מחזיק השחקן בפועל

לכך שסיפק הסבר לא עיקבי עם הסכמי אם השחקן הנותן את ההסבר הופך להיות מודע  1.1.1

אך , מאפשר את התיקון בתקופה הבהרה 1ו29חוק . ההסברהוא חייב לתקן את , השותפות

תיקון ההסבר יעשה על . התיקון צריך להיות זמין למגינים לפני ההובלה הפותחת, באופן מקוון

 .באופן אשר יהיה זמין למתנגדים בלבד, גבי ההסבר הישן
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 שיטות הכרזה מותרות 0.1
מותרת לשימוש אלא אם כל שיטה אחרת . ית חומה אסורות לשימושואו תו HUMשימוש בשיטות מסוג 

 .תקנון התחרות הורה אחרת

 

  הסכמים והסברים: BBO-רובוטים ב 0.1
  .אותה עליו להכיר וחובה הרובוט של השיטה את עצמו על מקבלמשחק עם רובוט השחקן  1.1.1

( הרובוט או האדם)שני חברי השותפות  הקריאות שלהסברי , BBO-כאשר רובוטים משחקים ב 1.1.1

, ידי שחקן המשחק עם הרובוט-ההסבר של הקריאה שנעשתה על : BBO-מסופקים על ידי ה

הרובוטים ינסו לבצע את הקריאה הנכונה . ההסבר של השחקן האנושי ואיננו י הרובוט"ניתן ע

 אך הקריאה לא תמיד תתאים להסבר, ויסופק גם הסבר

אינה תואמת את שיטת המשחק של שחק עם רובוט יכול לבחור לבצע קריאה שחקן המש 1.1.1

 להבנה משתמעת בין שני בני הזוג מובילותמשום שאינן , חוקיות הינןחריגות מסוג זה . הרובוט

ברור מעל לכל ספק  וגם, אם שחקן מבצע קריאה שאינה תואמת לשיטת המשחק של הרובוט 1.1.1

על השחקן לספק הסבר , אחרת(. סייק)ג 19חוק  יחול, להטעות את הרובוטהשחקן בחר ש

הסבר )ב 27יחול חוק , במידה והסבר שכזה לא סופק, (השולחן' בצאט)התואם את קריאתו 

  (.שגוי

 .(הסבר שגוי)ב 27הרובוט לא ניתן להחיל את חוק  יבכל מקרה על הסבר 1.1.1

 

 עצות לשחקנים 2

 

 (30חוק )תקשורת  0.0

 

 תקשורת חוקית 1.1.1

 .השולחן כל דבר אשר אינו קשור לקריאות או למשחקים הנוכחייםאט 'ניתן לרשום בצ .א

מתן . BBO-ראשוני אודות קריאה מסויימת יעשה באמצעות מנגנון ההתרעות של המתן הסבר  .ב

לשני  פרטיאט 'י צ"אודות קריאה או משחק מסוים יעשה ע (או מענה על שאלות)פירוט נוסף 

 .ים במקבילמתנגדה

 .בלבד פרטיאט 'תעשה בצ מתנגדבקשה להבהרה מ .ג

 

 תקשורת בלתי חוקית 1.1.1

 (.0ב21חוק )הכרזתו או משחקו בלוח שעשוי להשפיע על בשיחה לשולחן לשותף מידע אין להעביר שום 

 : יםמתנגדעם שותף במהלך הסיבוב בכל דרך שאינה גלויה לאין לתקשר 

בשיטות התקשורת  שותפים מחליפים מידעשהאפשרית היא כיותר ב העבירה החמורה": 2ב21חוק 

 ."פרט למה שהותר בחוקים אלה, שנקבעו מראש

  

https://www.bridgebase.com/doc/gib_system_notes.php
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 הכרזות בקפיצה 1.1.1

ברמה גבוהה יותר מאשר  הכרזהכלומר )קפיצה הכרזה בלאחר . BBO-במשחק ב STOPאין כרטיס 

והפוגה של עשר , ה הבאה שלוקריאההות לפני ביצוע שתהשחקן הבא אמור לה, (המינימום באותו ערך

  .חוקישניות לא מהווה מידע לא 

למרות שאין זה . יכולים להכריז באופן מהיר לאחר הכרזת הקפיצהשחקנים , למרות שאין הזהרת קפיצה

, מגבלות הסביבה המקוונתלאור . מהירה לאחר קפיצה עלולה ליצור מידה לא מורשה קריאה .הליך נכון

 .הפרות אלה לא יוענשו באופן אוטומטי

 

 קריאות למנהל התחרות 0.0
 

 .מנהל התחרותולא יהיה צורך לערב את , BBO-ת הידי פלטפורמ-רוב הבעיות המכאניות טופלו על

 :כאשרלמנהל התחרות יש צורך לקרוא , עם זאת

 

 .ני משביע רצוןאהפלטפורמה לא התמודדה עם נושא מכ .א

 .באופן אחר" נתקע"המשחק או , שחקן אינו מגיב .ב

כאשר הסבר שונה מכרטיס , לדוגמה, או משחק קריאהשנו מידע סותר לגבי המשמעות של י .ג

 .השותפות או אינו משקף את הבנתהשיטות 

 .במידע לא מורשהשהיה שימוש קיים חשש לכך  .ד

 .של לקיחות ויתור / מחלוקת על תביעה מתקיי .ה

 .שאינה הולמת יש התנהגות .ו

 

המיקום של התפריט עם . 'DTLL AC'יש לבחור בתפריט באפשרות , מנהל התחרותלקרוא לכדי הערה 

 . BBO-האפשרות תלוי בגרסה של ממשק ה

 

   התנהגות 0.0

המשחק חלים על  ,ההתאגדותחוקי של ו' במשחק הברידג של התנהגות, הוראות המשמעת של החוקים

שחקנים . השחקנים מתבקשים לברך אחרים באופן ידידותי לפני תחילת המשחק בכל סיבוב .BBO-ב

שם  .או לתת את שמם בתחילת כל סיבוב( בפרופיל שלהם)צריכים להיות עם שמות זמינים למתנגדים 

 .MUSTבפרופיל זה 

 

 בחינה מחדש 0.1
טופס בקשה לבחינה יוכל למלא , בהליך ראויבמקרים בהם השחקן חש כי מנהל התחרות לא פסק 

ועדת ר "הטופס יופנה ליו. ר ההתאגדותאתדקות מרגע פירסום התוצאות ב 29 תום עדוזאת , מחדש

שימו לב כי ) בקישור הזה ח"ש 099בנוסף יש להפקיד . ד ספורט"חוקה באמצעות מנהל התחרות או רמ

לא ניתן לערער על . לגורמים הדנים ישנה סמכות לחלט את הפיקדון במידה והפנייה תתברר כקנטרנית

 .(ילוט הפיקדוןהחלטה לח

  

https://main.bridge.co.il/uploads/files/consultation-regulation.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/review%20form_heb.docx
https://main.bridge.co.il/uploads/files/review%20form_heb.docx
https://main.bridge.co.il/uploads/files/review%20form_heb.docx
https://main.bridge.co.il/uploads/files/review%20form_heb.docx
https://bridgepayment.org/Different_payments.aspx?ibf
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 משחק לא סבירחשד ל 0.1

יסטים לפעולותיהם 'השחקנים יהיו מחויבים לספק התייחסות והסברים ברידג, במידה ויידרשו לכך

 .או בתחרויות אונליין אחרות/במשחקים מסוימים בתחרות זו ו

או פרונטלית /וכולל אי הזמנה להשתתף בפעילות אונליין )במידה של החלטה משמעתית בעניין זוג מסוים 

ולא תהיה לזוגות כל טענה  קישור זהב ההתנהלות תהיה על פי הנוהל, (ברמת ההתאגדות וסניפיה

 .בנושא

 

  נוספות תקנות 3

 משתתפים בתחרות 0.0
 .רק בהתחברות פעילה אחתצפה יכל שחקן יהיה מחובר עם משתמש בודד ו 1.1.1

במידה ויש בעיה בחיבור , שחקן יתחבר עם אותו שם המשתמש לכלל תחרויות ההתאגדות 1.1.1

. יודיע השחקן מראש למשרד ההתאגדות כי החליף את שם המשתמש –לאותו המשתמש 

 .הישן ואת מספר החבר בהתאגדות, בהודעתו יספק את שם המשתמש החדש

את משחק עם רובוט יזכה . צויין אחרת בתקנון התחרותניתן לשחק עם רובוטים אלא אם  1.1.1

 .פ מפתח נקודות האמן הרגיל"שותפיהם בנקודות אמן ע

 

 החלפת שחקנים בזוגות אירועים 0.0
 .פ החלטה של מנהל תחרות"מחליף עעל ידי  מוחלפיםהשחקנים יכולים להיות  1.1.1

 .עם רובוטרשם יהל גם באירועים בהם השחקנים אינם רשאים, חליפיםמרובוטים יכולים לשמש כ 1.1.1

בהתאם להחלטת מנהל , (ורובוטים)זוג יכול לכלול כל מספר של שחקנים סיבוב במהלך  1.1.1

 .התחרות

 .יםמתנגדהזוג ועבור היחשבו עבור  שהושגו על ידי זוג שבו אחד או שניהם הוחלפוהתוצאות כל  1.1.1

ידי כל  עלששוחקו ל כל הלוחות התוצאות שעל  ותמבוסס ויהינקודות האמן עבור הסיבוב 

השחקנים אשר שיחקו לפחות חצי ממספר הלוחות בסיבוב יהיו  .השחקנים המייצגים את הזוג

 . כל שחקן אחר לא יהיה זכאי לנקודות אמן, ים לנקודות אמן וירשמו בדירוג הסופיאאלו שזכ

 

 בתחרויות זוגותוהגעה מאוחרת השתתפות  0.0
 .גם אם נרשמו מראש, ישחקומחוברים למערכת בשעת התחלת התחרות לא זוגות שאינם 

 .מגיבים יוחלפו וייתכן שיוכלו להמשיך בחזרתם / שחקנים שאינם נוכחים

עליהם לפנות למנהל התחרות ואם יש , אליה עם תחילתה" נשאבו"זוג נרשמו לתחרות אך לא /היה ושחקן

 במקרה כזה ידרשו לשלם ישירות. חצי שולחן אפשר יהיה להכניסם גם לאחר תחילת התחרות

 .להתאגדות את הסכום הנדרש

 

 תקופות תיקון –מגבלות זמן  0.1
דקות לאחר סיום  29ושגיאות הניקוד היא החלטות מנהל התחרות תקופת התיקון עבור  1.1.1

  .אלא אם צוין אחרת בתקנון התחרות, התחרות

לא יהיה ניתן לשנות את התוצאות פרט לשינויים הנובעים מהחלטות ועדת , לאחר תקופת התיקון 1.1.1

 .האתיקה או מהחלטה לבחינה מחדש

  

https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
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 תוצאות 0.1

יהיו אלו תקפות אל מול , במידה ותוצאות התחרות מתפרסמות גם באתר התוצאות של ההתאגדות

 . BBO-התוצאות באתר ה

 

 חוקים  4

 

 ((ג)0ג00חוק ) BBO-ות בתוצאות משוקלל 1.0
. תוצאה זאתאינה מאפשרת הזנת  BBO-פלטפורמת ה, תוצאה משוקללתמעניק כאשר מנהל התחרות 

בצורה המייצגת ככל האפשר  –תאים על הלוח המזין ניקוד כאחוז של נקודות מנהל התחרות י, במקום

 .את תוצאת התוצאה המשוקללת

ניתן להעביר באופן ידני את התוצאה , במידה והתוצאות מוזנות לתוכנת החישוב של ההתאגדות

במקרה כזה התוצאות באתר . BBO-ר ייבוא התוצאות מההמשוקללת להזנה בתוכנת החישוב לאח

 .BBO-התוצאות של ההתאגדות יכולות להיות שונות מהתוצאות המוצגות ב

 

 (ג30 חוק, ב01חוק )מידע לא מאושר  1.0
 .מידע לא מורשהיכולים להוות ( בשולחןאט 'צ)והערות  יםמשמעותיהיסוסים 

זכאי לקבוע כי מנהל התחרות אבל , ת המשחקבשל סביב, פסקות במשחק מקווןמספר סיבות להישנן 

 . מידע לא מורשה ולשפוט בהתאםהיסוס משמעותי הוא 

 

 (ב00חוק , (ב)1ג11חוק , א01חוק ) BBO-או משחקים שגויים ב קריאות 1.0
 

 יםמתנגדשל ה מהועם הסכ, על פי בקשת השחקןאו משחק שגויים  קריאותמאפשר לבטל  BBO-ה

 ".UNDO"באמצאות כפתור 

 .חסומה בכל שלבי המשחק UNDOאפשרות לבצע ה' י ההתאגדות לברידג"במשחקים המאורגנים ע

כאשר היה תיקון של . או תיקון אחר מתוקנתלא תהיה תוצאה , לא מכוון בהכרזה misclickבמידה והיה 

 כאילו היה מאוחר מדי לשנות את, 1ב20פ חוק "השופט יפסוק ע. אינו חל( א)0ב20חוק , הסבר מוטעה

 .על ידי הצד החף קריאהה

 

 (16-30וקים ח) BBO-וויתורים בתביעות  1.1
הכרוז )בהסכמת הכרוז ושני המתנגדים  המשחק נמשך, התנגדות של המתנגדיםוה עתביאם יש  1.1.1

מנהל ידי קריאה ל-להתנגד עלזכאי כל שחקן . (נחשב כמי שהסכים בשם שותפו להמשך המשחק

 .נמשך מנהל התחרות יקבל את תוצאת השולחןוהמשחק במידה . התחרות והפסקת המשחק

, 29תביעה באמצעות חוק מנהל התחרות יפסוק ב ,במידה והמשחק נקטע עקב מעבר סיבוב 1.1.1

 .כאילו המתנגדים התנגדו לתביעה

יחיל  מנהל התחרות , ים לא מסכימים לאחר מכןמתנגדוהתביעה מתקבלת אך התביעה אם יש  1.1.1

 .ב90את חוק 

אין אפשרות  –מפסיק המשחק , הוויתוראך המכריז מקבל , ושותפו מתנגדמוותר אם מגן אחד  1.1.1

מנהל התחרות , שחקן מתנגד לוויתור של שותפואו כל מקרה שבו , במקרה זה. לשחק להמשיך

 .20חוק  את לייח
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ולאחר מכן ( גלויים לצד השנישל צד התובע קלפים שכך )תביעה ים דחו מתנגדאם יש טענה כי ה 1.1.1

לקחו י' נורמלי'-ו 'סביר'ת וקביעה, של מנהל תחרותפסיקה  יםהבאים אשר דורשויתור  / התביעה

  .בחשבון כי צד אחד יכול לראות את כל הקלפים

 

  BBO-במשחק איטי  1.1
ונוצרים מקרים של לוחות אשר , במשחקי זוגות כאשר כל סיבוב מסתיים לאחר זמן קבוע 1.1.1

או לקיחות  ארבעאם יש רק . המשחק נקטע ונקבעת תוצאה מתוקנת ,המשחק לא הסתיים בהם

יקבע תוצאה בהתבסס על משחק של רובוטים המשחקים מהנקודה בה המשחק  BBO-ה, פחות

מנהל התחרות יעניק תוצאה על בסיס החוזה והמשחק עד , לקיחותאם יש יותר מכמה . נקטע

 .לרגע ההפסקה

אך לא יאוחר מפרק הזמן הנקבע , בפני מנהל התחרות 1.7.0שחקן רשאי לערער על קביעה לפי  1.1.1

 .בתקופת התיקון

יכול להימנע מלקחת ניחוש השחקן אם , לדוגמה; יתרון בצד אחדבמידה ומשחק איטי יכול לגרום  1.1.1

התוצאה שתוענק , לפני סיום הלוחסתיים העד ארבעת הסיבובים האחרונים והסיבוב  ניכיוו-דו

הצד שהיה אין צד חף מובהק או אם אם  .'את הדבר הנכון עושה'תתבסס על כך שהשחקן החף 

: להעניק ניקוד מותאםיכול מנהל התחרות , יתרון באופן זהיקבל אחראי על משחק איטי רווחי 

 .ותנורמליאפשרויות בין  תתוצאה משוקלל, למשל

מנהל . (2ג02חוק )ציון מלאכותי מותאם עבור לוחות אשר לא הושלמו מאפשרים החוקים  1.1.1

( או משוקללת)התחרות ישתדל להימנע מלהעניק תוצאה מלאכותית וינסה לתת תוצאה אמיתית 

יתכן ויהיה צורך להזין תוצאה באחוזים לאור )במידה וניתן לצפות את מהלך המשחק עד לסיומו 

 .(BBO-המגבלות ב


