Resultatopgørelse, ankefrist når resultatet har været offentliggjort

Når et spil er afsluttet taster Nord resultatet ind på Bridgematen - eller
skriver det på regnskabsslippen -, og Øst godkender det. Derefter står resultatet fast.
Men det kan ske at man straks opdager at man fx har indtastet eller skrevet N som spilfører i stedet for Ø, eller at man havde glemt at kontrakten var doblet, og alle sådanne fejl
retter turneringslederen efterfølgende, når han får alle oplysninger: Spilnummer, parnumre, retning (NSØV), det indførte resultat og det der skulle være indført. Det er lidt besværligt, så vær gerne omhyggelige
med at indføre resultatet.
Men lad os nu sige at du kommer hjem og ser at en lilleslem, du kan huske at have spillet hjem, er noteret
som +1430 til modstanderne, - så kan det være lidt mere kompliceret for turneringslederen at finde ud af,
om en din anke skal tages til følge eller ej. Principielt er ankefristen i henhold til turneringsreglerne én uge
efter at resultatet er lagt på nettet. Men det påhviler klageren at overbevise turneringslederen om at der er
sket en fejl, og klageren skal selvfølgelig også have modstanderparret med på at de skal have -1430 i stedet
for +1430. Jo længere tid der går, desto sværere vil det være at overbevise turneringslederen og modstanderne.
Nu kan man sige, at netop når det drejer sig om en lilleslem, kan modstanderne måske også huske spillet,
men hvad så med en 3ut? Eller om en delkontrakt var doblet eller ej? Her er det langt fra sikkert at modstanderne nogle dage senere kan huske hvad der skete i det pågældende spil. Og så kan det være vanskeligt
at få ret i sin anke. I turneringsbestemmelserne står der nemlig, at turneringslederen skal finde det hævet
over rimelig tvivl, at der er sket en sådan fejl.
Så selv om du har en hel uge til at klage, vil jeg alligevel anbefale dig at være vågen ved indføringen af resultaterne uanset om det sker på Bridgemate eller på vandreregnskaber.
Dette drejer sig om indtastningsfejl. En helt anden type af fejl er sådanne som kræver en turneringslederafgørelse: Kulørsvigt, uenighed om resultatet o.l. Det kan jo ske at man først efter at et spil er spillet og man
allerede har skiftet til næste runde kommer i tanker om et kulørsvigt eller at man godkendte resultatet 3ut
med 9 stik til modstanderne selv om de kun fik 8 stik. For at kunne berigtige sådanne situationer kræves alle fire implicerede spilleres tilstedeværelse, og det vil i praksis sige, at ankefristen for sådanne forhold ved
almindelige klubturneringer er ved afslutningen af turneringsaftenen. (Når det drejer sig om større turneringer er der dog i sådanne tilfælde en ankefrist på typisk 30 minutter).
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