Navodila za igranje na Online turnirjih pod okriljem BZS

Upravni odbor BZS je z namenom, da se igralcem na Online turnirjih, ki potekajo pod njenim
okriljem, omogoča prijazno in vzpodbudno igralno okolje, sprejel naslednja navodila in pojasnila:

Profil:
1. Napišite svoje pravo ime (osnovna vljudnost zahteva, da se predstavite)
2. Sliko izberite s previdnostjo
3. Kratko opišite svoj licitacijski sistem
Klepet (chat):
1. Ko pridete na mizo, je vljudno, da vselej pozdravite
2. Bodite pri tem prijazni in pozorni tako do partnerja, kot do nasprotnikov
3. Po končani igri se zahvalite in se poslovite
4. Klepet (chat) ni namenjen kritiziranju ali zasebnim pogovorom
Popravki – Undo
Undo je zaprosilo namenjeno odpravi zgolj očitnih pomot
Vsaka drugačna uporaba te možnosti predstavlja njeno zlorabo
Zahtevek – Claim
Zavrnitev zahtevka je pravica in ni razlog za zamero (soigralci so v dvomu)
Alertiranje
1. Alertiranje pri igri Online poteka v obliki samoobveščanja – igralci opozarjajo na lastne
licitacije
2. Alertiranje je dolžnost in zadostuje že klik na alert
3. Kadar se zahteva pojasnilo, opišite list, ime konvencije ne zadostuje
4. V dvomu vedno alertirajte
5. Alertira se tudi pri licitacijah nad 3 NT
6. Pojasnjuje se lahko tudi preko “chat to opponents”
7. Zahtevku za pojasnilo se je nujno odzvati, tudi če se zdi odgovor očiten
Obnašanje – velja pravilo Zero Tolerance*
1. Bodite vljudni in prijazni
2. Partnerja ali nasprotnike pohvalite za dobro igro
3. Kritiko zadržite zase
4. Če menite, da je bila pohvala neutemeljena, mnenje zadržite zase
5. Obvestite omizje, kadar morate začasno prekiniti igranje, da se takoj vrnete
Nikoli ne zapustite mize sredi igre, razen:
- Če se je prekinila internetna povezava ali je odpovedala programska oprema
- Če gre za res nujne in nepričakovane osebne zadeve
- O razlogu obvestite igralce in direktorja turnirja

Seznam nekaterih hujših kršitev:
- Uporaba kletvic

-

Žaljenje partnerjev, nasprotnikov ali kogarkoli
Klepet kibicev z igralci o vsebini razdelitev, zlasti nerazkritih

Seznam najpogostejših oblik neprimernega vedenja:
- Kritiziranje licitacije ali igre
- Uporaba javnega klepeta za zasebne pogovore
- Pretirano klepetanje, ki lahko moti igro
- Pretirano izkazovanje veselja ali nezadovoljstva nad rezultatom
- Poučevanje brez zaprosila
- Spravljanje partnerja v zadrego
- Razpravljanje o že odigranem boardu
Sodnik – vodja turnirja na Online
Zadolžen je za to, da tekmovanje poteka v okviru pravil. Njegova funkcija je, da pomaga razrešiti
nepravilnosti, ki so se zgodile za mizo. Zato je klicanje sodnika potrebno in nujno ob vsakem
pojavu nepravilnosti.
Sodnika ni potrebno klicati, če je nekdo izgubil povezavo z internetom, ker se to avtomatsko
pojavi pri vodji turnirja.

Kršitve teh pravil sproti sporočajte na marjan.zadel1@gmail.com ali na gosniknusa@gmail.com
*Več o pravilu Zero Tolerance najdete na BZS

