
Lagagrein 27A

Vill vinstri handar andstæðingur þess brotlega samþykkja hina 

ófullnægjandi sögn *  ( Athugið að hann þarf að vita um alla valkosti og 

viðurlög áður en hann ákveður sig ).

Viðauki A

Lagagrein 27 

Verkferli þegar sögn er ekki nægjanleg

Já
Spilamennska heldur áfram 

án frekari viðurlaga

Lagagrein 27B

Sögnin verður að leiðréttast með einhverri 

fullnægjandi sögn eða passi, og í 

sérstökum tilfellum með dobli

Gæti hin ófullnægjandi sögn, 

eða lægsta sögn í staðinn 

verið gervisögn ?

Er sögnin sem gefin er í stað þeirrar sem 

ekki er nægjanleg, meira eða betur 

lýsandi en hið ófullnægjandi sögn?

Já

Nei

Nei

Lagagrein 27B2

Makker hins brotlega verður að PASSA í hvert 

sinn sem að honum kemur að segja

Lagagrein 23 gæti orðið virk

Lendir seka hliðin í vörn ?

Lagagrein 26 tekur gildi

Ef sögnin sem tekin er til baka, vísar til litar, og sá litur hefur áður verið sýndur hjá 

hinum brotlega,  þá virkjast lagagrein 26A1.  Engin útspilsviðurlög.

Ef sögnin sem tekin er til baka, vísar til litar, og sá litur hefur ekki verið nefndur af 

hálfu hins brotlega, þá virkjast lagagrein 26A2.  Sagnhafi getur krafist, eða 

bannað útspil í þeim lit meðan makker hins brotlega heldur útspilinu.  Ef sagnhafi 

bannar útspil, helst það bann þar til varnarspilarinn missir útspilsréttinn.

Varðandi sagnir sem ekki vísa til ákveðins litar, ( t.d. Grand eða Dobl ), þá virkjast 

lagagrein 26B.  Sagnhafi getur valið lit, þegar makker hins brotlega á að spila út, 

eða bannað honum að spila út lit, þar til varnarspilarinn missir útspilsréttinn.

Var sögnin leiðrétt með lægsta 

mögulega sagnstigi 

með sömu merkingu ?

Já

Lagagrein 27B1(b)

Engin viðurlög

En ef Keppnisstjóri telur að saklausta 

hliðin hafi skaðast vegna óheimilum upplýsingum, 

getur hann úthlutað tilbúinni leiðréttri skor.  

Lagagrein 27D

Já

Nei Nei

Já

Nei

Engin útspilsviðurlög
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