BRİÇTE KURALLAR
Bricin kabul edilir görgü kuralları ve briç etiği oyunun oynandığı onlarca yıl boyunca
geliştirilmiştir. Etiğe uyulmamasına karşı yaptırımlar varken herkesin kendi davranışlarını
kontrol etmesiyle oyun en fazla zevk alınabilir hale gelmektedir. Briç kurallarını kasıtlı
olarak çiğnemek, dürüst olmayan bir davranış biçimi sayılacağından zaten ceza konusudur.
Fakat esas üzerinde durulması gereken, oyunun sosyal yönünü yıpratan pek çok ufak kural
ihlalidir.

Her zaman

herkese karşı nezaketinizi koruyun; Partnerinize, rakiplerinize, Direktöre,
izleyicilere ve takım arkadaşlarınıza.

Hiç bir zaman açılışta, yer oyunu sırasında, deklarede, atılan bir kontrda veya
partnerinizin yaptığı herhangi bir başka konuşmada memnuniyetinizi veya hoşnutsuzluğunuzu
belli etmeyin.
Her zaman sizin veya partnerinizin yaptığı konvansiyonel bir konuşmayı alert edin ve
rakiplerin bu konudaki sorularını açıklıkla cevaplayın. Konvansiyon kartınızın doğru olarak
düzenlenmiş, okunaklı ve rakipler için kolayca ulaşılabilir olduğundan emin olun.
Hiç bir zaman ne diğer bir oyuncu oynarken kartı elinin hangi bölümünden çıkardığını
gözleyin nede bundan bir anlam çıkartmaya çalışın.
Her zaman

farklı vurgu ve anlam içeren ses tonu gibi veya kartları oynarken eliniz hakkında
partnerinize bilgi verebilecek herhangi bir başka metoda başvurmaksızın standart bir tarzda
deklare verin ve oynayın.

Hiç bir zaman partnerinizin bir tereddüdü, farklı bir vurgusu veya ses tonundan anlam
çıkartmaya çalışmayın.
Her zaman

sıçrama deklaresi yapmadan önce gerekli uyarıyı (stop) yaptığınızdan emin olun
ve bir sıçrama deklaresi sonrası ilgisiz gözükmeksizin en az tavsiye edilen süre kadar bekleyin.
Bir sıçrama deklaresi sonrası beklerken açıkça saniyeleri saymak veya sıkılmış gözükmek ciddi
bir ahlak kuralı ihlalidir.

Hiç bir zaman

ne deklarasyon sırasında nede yer oyununda rakipleri aldatacak şekilde

tereddüt etmeyin.

Her zaman

kalan bütün lövelerin sizin olduğundan emin olduğunuzda veya her iki tarafın
kaç löve yapacağı kesinleştiğinde oyunu hızlandırmak üzere talepte bulunun.
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Hiç bir zaman

önceki el tamamlanmadan bir çıkış yapmak üzere hazırlanmayın. Erken

oynamayın.

HER ZAMAN

kural dışı bir hareketin ilk işaretinde direktör çağırın. Asla kendi kurallarınızı
uygulamayın. (Duplicate oyuncuları için)

ASLA

geçerli etik kuralları ve maksimum açıklamaları uygulamada yetersiz kalmayın.
Konvansiyon kartınızı (düzenli doldurulmuş) rakiplerinizin kolayca ulaşabileceği bir yerde
bulundurun. (Duplicate oyuncuları için)

Fakat bu kuralların rakipler kadar sizi ve partnerinizi de ilgilendirdiğini ve bu konuda asla
özensiz davranmamanız gerektiğini unutmayın.
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