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Σας στέλνουμε αγαπητοί μας φίλοι,
Το πρόγραμμα του ετήσιου Φεστιβάλ Μπριτζ που θα γίνει φέτος από τις 3-7 
Ιουνίου 2011, στο Πισσούρι, μία απίθανη τοποθεσία κοντά στην Λεμεσό, σε ένα 
από τα ωραιότερα 5άστερα ξενοδοχεία της Κύπρου που βρίσκεται σε μία από 
τις ομορφότερες παραλίες του νησιού μας. Εκτός από την μαγευτική τοποθεσία, 
τα γαλανά νερά, το ωραίο φαγητό και φυσικά το μπριτζ, τρία εξαιρετικά γήπεδα 
γκολφ διεθνών προδιαγραφών βρίσκονται σε απόσταση λεπτών. Ελπίζουμε να 
μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί 
μας για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για ειδικές τιμές για groups.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ρένα Λιβέρα

Γραμματέας Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπριτζ
(renalivera@cyprusbridge.org)
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Την 19η Μαρτίου 2011 έγινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, 
για την εξέταση των οικονομικών και των πεπραγμένων του τελευταίου 

τριμήνου του 2010.
Για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 είχε υπο-

βάλλει έκθεση το προηγούμενο συμβούλιο. Η επιχορήγηση της Γ.Γ. αθλητισμού 
παρέμεινε περίπου σταθερή, 114.500 ευρώ. Όλα τα κονδύλια των εξόδων είναι 
εντός του προϋπολογισμού. Εντάχθηκαν στη δύναμη της ΕΟΜ (3) τρία νέα σω-
ματεία και υπό ίδρυση είναι άλλα (6) έξι. Γίνονται μαθήματα με προοπτική να 
ιδρυθούν συντόμως άλλοι 6 όμιλοι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Επίσης γί-
νονται μαθήματα Μπριτζ στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και στην Πάντειο.

Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή κυριάρχησε ένα μόνο θέμα, αυτό της ανάληψης 
εκτέλεσης των Πανευρωπαϊκών Αγώνων και φυσικό ήταν το Συμβούλιο να 
ασχοληθεί ολοκληρωτικά με αυτό.

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 έγινε η Γενική Συνέλευση των μελών της 
Ομοσπονδίας, με κύριο θέμα τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες του 2012. Έπρεπε 
αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους που το επηρεάζουν, να απαντήσει στις 
20 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ, θετικά η αρνητικά.

Εν τω μεταξύ η ορισθείσα επιτροπή χειρισμού του θέματος αυτού μαζί με 
την Διοίκηση της ΕΟΜ προέβησαν σε πολλές επαφές και διαπραγματεύσεις με 
αρμόδιους φορείς. Ανταλλάχθηκαν επιστολές με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Μπριτζ, προς διευκρίνιση πολλών ασαφών προτάσεων του υφισταμένου παλαι-
ού προσυμφώνου. Παράλληλα έγιναν συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, ενημερώ-
σεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
το Υπουργείο Πολιτισμού, με υποψήφιους Χορηγούς και φορείς του Δημοσίου, 
όπως ΟΠΑΠ, ΕΟΤ, με σκοπό εξεύρεσης οικονομικών πόρων, ώστε να μπορέσου-
με να αναλάβουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με βάση τα ανωτέρω το Δ.Σ. της ΕΟΜ αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει 
προς την Γενική Συνέλευση, την έγκριση της ανάληψης του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος από την χώρα μας.

Η παρουσίαση των προτάσεων στην Γενική Συνέλευση έγινε την 19η Μαρτίου 
όπου ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΟΜ αποφάσισε θετικά για 
την ανάληψη διοργάνωσης και εκτέλεσης των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Μπριτζ 
από 12/6/2012 - 24/6/2012.

Στην συνέχεια η ΕΟΜ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ και του γνώρισε την θετική μας απόφαση. 
Ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε σε αυτό το έργο που αναλάβαμε και ζητούμε την 
βοήθεια όλων των αθλητών μας η οποία είναι πολύ σημαντική.

Με ευχές για υγεία και προκοπή και με την βοήθεια όλων θα επιτύχουμε.
Με χαιρετισμούς.

∆ιογένης Χαρλαύτης
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 100

TOΜΠΡΙΤΖ Το γράμμα 
του προέδρου
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά και άλλα
Η Γενική Συνέλευση της 19ης 

Μαρτίου 2011 αποδέχτηκε 
την θετική εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΟΜ 
και ψήφισε ομόφωνα την ανάληψη 
του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
Ομάδων 2012. Οι αγώνες αυτοί θα 
γίνουν από 12 έως 23 Ιουνίου 2012 σε 
τρεις κατηγο ρίες: Όπεν, Γυναικών και 
Βετεράνων, στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδι-
κής. Εκτός των κυρίων διοργανώσεων 
θα διεξαχθεί και πλευρικό Φεστιβάλ με 
αγώνες Ζευγών και Ομάδων. 

Η διοργάνωση αυτή είναι η 
σημαντικότερη που γίνε-

ται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊ κής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL) καθώς και 
η σημαντικότερη που αναλαμβάνει 
η χώρα μας μετά την Ολυμπιάδα του 
Μπριτζ που έγινε το 1996 στη Ρόδο. 
Προβλέπεται να συμμετάσχουν στις κύ-

ριες διοργανώσεις περίπου 90 ομάδες 
ενώ περισσότεροι από 700 αθλητές και 
συνοδοί αναμένονται από το εξωτε-
ρικό. Όπως είναι φανερό απαιτείται 
η συστράτευση όλων μας για να έχει 
επιτυχία το δύσκολο αυτό έργο.

Νέα ρεκόρ συμμετοχής είχαν 
όλα τα πρωταθλήματα που 

διεξάχθηκαν εντός του 2011. Έτσι 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 
συμμετείχαν στο προκριματικό στάδιο 
369 ζεύγη με προηγούμενο ρεκόρ 
(από το 2009) 349 ζευγών. Στο Παν. 
Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων 43 
ομάδες (προηγούμενο ρεκόρ 37 ομάδες 
από το 2007) και στο Παν. Πρωτάθλημα 
Ομάδων 162 ομάδες (προηγούμενο 
ρεκόρ 153 ομάδες από το 2009).

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά 
χρόνια το Παν. Πρωτάθλημα 

Ομάδων θα έχει και Υπερτελικό στην 
κατηγορία όπεν. Οι 2 πρώτες ομάδες 
από τον καθένα από τους 2 ομίλους 
των τελικών θα αγωνιστούν μεταξύ 
τους σε αγώνες των 64 διανομών (οι 
δυο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός) 
και 32 διανομών (ο μικρός τελικός). Οι 
συναντήσεις θα γίνουν το τριήμερο 6-8 
Μαΐου με απευ θείας μετάδοση στο ΒΒΟ. 

Ένα από τα εκλεκτά μέλη της 
οικογένειας του Μπριτζ, η 

Ρίμα Φαράχ χάθηκε απρόσμενα σε 
ηλικία 59 ετών. Η Ρίμα ήταν μέλος του 
ΑΟΜ Βουλιαγμένης. Τα μέλη του Δ. Σ. τα 
ΕΟΜ και οι συντάκτες του Περιοδικού 
εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια της.

Η τούρτα του περιοδικού είναι 
γεμάτη κεράκια καθώς το 

τεύχος που κρατάτε είναι αισίως το 100ό 
της σειράς! Η έκδοσή του ξεκίνησε από 
την ΕΟΜ στο τέλος του 1993 και από 
τότε εκδίδεται 
ανελλιπώς κάθε 2 
μήνες. Πιο παλιά 
υπήρξαν  και 
άλλες εκδόσεις 
περιοδικού για το 
Μπριτζ, είτε από 
την ΕΟΜ είτε από 
ιδιώτες, καμία όμως δεν κράτησε περισ-
σότερο από 10-15 τεύχη. Η διεύθυνση 
ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες και 
αναγνώστες-αθλητές ευχόμενη να 
γιορτάσει στο μέλλον και τη… χιλιοστή 
έκδοση. Χρόνια μας πολλά.  

Οι επισκέψεις στο site της ΕΟΜ, 
w w w.hellasbridge.org, 

σταθεροποιήθηκαν το 2011 σε πάνω 
από 40.000 μηνιαίως, με περισσότερες 
τις 43.076 του Ιανουαρίου. Στο μεταξύ 
ένα άλλο site, σχετικό με τις αθλητικές 
Ομοσπονδίες τις χώρας μας, με βάση το 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας έγρα-
ψε ένα κολακευτικότατο άρθρο με τίτλο 
«Μπριτζ: Ομοσπονδία - υπόδειγμα».  
Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση 
του Διαδικτύου: 
www.sportsecrets.gr/?p=2303. 
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η          Α Ν Α Γ ΝΩ Σ Τ Η

Για να μην ακούγονται μόνο οι γκρίνι-
ες, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια 
στην ΕΟΜ και στον Michel Eidi που 
πρωτοστάτησε, για την πρόσκληση 
του Krysztof Martens για σεμινάρια-
προπονήσεις στους Έλληνες παίκτες 
(πρωταθλητές και όχι μόνο). Παρα-
κολούθησα το μεγαλύτερο μέρος και 
των δύο πρώτων κύκλων και εύχο-
μαι να υπάρχει συνέχεια. Η εμπειρία 
ήταν εξαιρετική και πιστεύω ευεργε-
τική για όσους παίκτες έχουν τη δι-
άθεση να δουλέψουν για να ανεβά-
σουν το επίπεδο τους. Η άποψη μου, 
που έχω εκφράσει και παλαιότερα 
σε εκθέσεις μου από τη θέση του 

αρχηγού της εθνικής ομάδας, είναι 
ότι μόνο με τέτοιες κινήσεις –και 
φυσικά τη διάθεση των παικτών 
για δουλειά– έχουμε προοπτικές 
να ανέβει το επίπεδο του μπριτζ 
στη χώρα μας και να βελτιωθούν τα 
αποτελέσματα μας σε διεθνείς αγώ-
νες. Ασφαλώς βέβαια είναι αναγκαίο 
ένα βάθος χρόνου. Όσο περισσότερα 
αντίστοιχα σεμινάρια γίνουν ( ανά-
λογα με τις οικονομικές δυνατότητες 
της ομοσπονδίας και όσων βοηθούν) 
τόσο πιο ορατά αποτελέσματα θα 
έχουμε. 
Και πάλι συγχαρητήρια.

Δημοσθένης Διονυσόπουλος

Φέτος γίνεται μια άλλη μεγάλη διοργάνωση της ΕΒL: τα ανοικτά 
Πανευρωπαϊκά  πρωταθλήματα 2011 που θα γίνουν στο Πόζ-

ναν της Πολωνίας από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011. Θα διεξαχθούν 
αγώνες ζευγών και ομάδων σε διάφορες κατηγορίες: όπεν, γυναικών,  
seniors και μικτών ζευγών.   Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε ζεύγος 
ή άτομο (οι αγώνες είναι transnational) που επιθυμεί κατόπιν ενημέρω-
σης και έγκρισης της ΕΟΜ. 

Πόζναν

11-15 
Μαΐου 
2011

Το μεγαλύτερο γεγονός του ομί-
λου της Κηφισιάς για 19η χρονιά 
είναι πραγματικότητα. Από 11 
έως 15 Μαΐου (στα πλαίσια της 
Ανθοκομικής Έκθεσης υπό την 
αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς)  
διοργανώνουμε το Φεστιβάλ 
Μπριτζ της Ανθοκομικής στον 
αθλητικό χώρο του Ζηρίνειου. 
Η συμμετοχή των παικτών το 
2010 ξεπέρασε και πάλι τα 100 
τραπέζια και είμαστε σίγουροι 
ότι και αυτή τη χρονιά θα τα 
υπερβούμε. Όπως γνωρίζετε, όλα 
τα τουρνουά, λόγω της μεγάλης 
επιτυχίας αυτής της διοργάνω-
σης, αναβαθμίστηκαν στη 3η 
βαθμίδα. Το Φεστιβάλ θα ξεκινή-
σει με διήμερο αγώνα ομάδων 11 
και 12 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί 
με τριήμερο αγώνα ζευγών 13 
έως 15 Μαΐου. Το Δ.Σ. του ομίλου 
και τα μέλη, ευχαριστούν όλους 
τους παίκτες  για την αγάπη που 
δείχνουν στο φεστιβάλ και σας 
περιμένουμε όλους στη “γιορτή 
του μπριτζ”.

5
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Φέτος έγινε νέο ρεκόρ συμμετο-
χής καθώς 369 ζεύγη συμμετεί-

χαν στο προκριματικό στάδιο που 
έγινε στα Σωματεία όλης της χώρας. 
Προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2009 με 
συνολική συμμετοχή 349 ζευγών. 
Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε 4 κατηγο-
ρίες δυναμικότητας και φιλοξενήθηκε στα 
Σωματεία της Αττικής: ΑΟΜ (το όπεν), 
ΑΟΤ (το 1-11), ΑΟΜΨ (το 1-9) και ΟΑΜΚΗ 
(το 1-6). 
Στην κατηγορία όπεν μετείχαν στο προ-
κριματικό στάδιο 91 ζεύγη και από αυτά 
34 προκρίθηκαν για το τελικό, που έγινε 
σε 33 συναντήσεις των 3 διανομών η κάθε 
μια (κάθε ζεύγος αντιμετώπισε διαδοχικά 
όλα τα άλλα).  
Την πρώτη ημερίδα επικεφαλής τέθηκαν 
οι Π. Κανναβός-Κ. Δοξιάδης με ποσοστό 
62,77% ενώ νικητές της 2ης ημερίδας 
ήταν οι Λ. Ζώτος-Α. Σαπουνάκης με 
60,28%. Πολλά ήταν τα ζεύγη που διεκδι-
κούσαν τη νίκη πριν την τελευταία ημέρα 
των αγώνων, όμως ήταν οι Θεσσαλονικείς 
Τζούντι Λεβή-Σταύρος Σταυρινός που, 
κερδίζοντας την τρίτη ημερίδα με ποσο-
στό 61,21%, επικράτησαν στην τελική 
κατάταξη κατακτώντας και τον τίτλο των 
πρωταθλητών Ελλάδος. 

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φορά τα τε-
λευταία χρόνια που κατακτούν την πρώτη 
θέση στο πρωτάθλημα αυτό καθώς το εί-
χαν καταφέρει και τα έτη 2009 και 2007. 
Την δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης, 
με πολύ μικρή διαφορά από τους πρώ-
τους, κατέλαβαν οι Φώτης Σκουλαρίκης-
Άρης Φίλιος. 
Τρίτοι, επίσης σε μικρή απόσταση τόσο 
από τους 2 πρώτους όσο και από τους 2 
επόμενους, οι Θεσσαλονικείς Δημήτρης 
Αλτίνης-Νίκος Ταγαράς. 

Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης: 

1-16

1 Λεβή Τ. - 
Σταυρινός Σ. 56,66

2 Σκουλαρίκης Φ. - 
Φίλιος Α. 56,34

3 Αλτίνης Δ. - 
Ταγαράς Ν. 55,84

4 Δελημπαλταδάκης Ν. -
Κοντομήτρος Κ. 55,79

5 Καρλαύτης Γ. - 
Μπομπολάκης Σ. 55,68

6 Διονυσόπουλος Δ. - 
Σκορδάς Β. 53,74

To 45ο Πανελλήνιο πρωτάθληµα Ζευγών 2011 ολοκληρώθηκε το Παρα-
σκευο σαββατο κύριακο 4 έως 6 Φεβρουαρίου, αφιερωµένο στη µνήµη του 
Θάνου Καπαγιαννίδη. Το πρωτάθληµα αυτό γίνεται µε βαθµολογία match 
points και µαζί µε το Πανελλήνιο πρωτάθληµα οµάδων και το Πανελλήνιο 
πρωτάθληµα ζευγών masters αποτελούν τις τρεις κορυφαίες διοργανώ-
σεις 1ης βαθµίδας του Ελληνικού Μπριτζ.

2

Πανελλήνιο Πανελλήνιο 
πρωτάθληµα 
ζευγών 2011

1

1. Τ. Λεβή - Σ. Σταυρινός.
Για τρίτη φορά τα 5 τελευταία χρόνια πρωτα-

θλητές Ελλάδος Ζευγών.
2. Α. Φίλιος - Φ. Σκουλαρίκης. 

2οι στην κατηγορία όπεν πάνω στο νήμα. 
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Στην κατηγορία 1-11 συμμετείχαν στον 
προκριματικό επίσης 91 ζεύγη και στον 
τελικό 36. 
Εδώ οι Ι. Πρατικάκης -Χ. Σπανός κέρδισαν 
την πρώτη ημερίδα με ποσοστό 61,63% 
και οι και οι Ε. Ιωαννίδου-Ε. Ραφτοπούλου 
την δεύτερη με 58,30%. 
Όμως και πάλι ήταν το ζεύγος που κέρδισε 
την τρίτη ημερίδα (με ποσοστό 59,39%), 
οι Ι. Καβαλάκης-Ν. Πεζανάκης από το Ρέ-
θυμνο, πού κατέκτησαν και τον τίτλο του 
πρωταθλητή τερματίζοντας πρώτοι στην 
τελική κατάταξη. Στην δεύτερη θέση, 
σε μικρή απόσταση, οι Ι. Κιούλπαλης-Ε. 
Μυρτάκη από το Ηράκλειο Κρήτης ενώ 
τρίτοι κατατάχτηκαν οι Ι. Πρατικάκης-Χ. 
Σπανός. 

Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης: 
1-11

1 Καβαλάκης Ι. - 
Πεζανάκης Ν. 56,85

2 Κιούλπαλης Ι. - 
Μυρτάκη Ε. 56,47

3 Πρατικάκης Ι. - 
Σπανός Χ. 54,22

4 Γκουγιάννος Δ. - 
Γεωργίου Κ. 53,98

5 Πουρνάρας Α. - 
Κατσαράκης Δ. 53,94

6 Κοταράς Κ. - 
Ηλιόπουλος Π. 52,05

Την μεγαλύτερη πανελλήνια συμμετοχή 
στα προκριματικά είχε, ως συνήθως τα 
τελευταία χρόνια, η κατηγορία 1-9 με 101 
ζεύγη. Από αυτά, 35 ζεύγη αγωνίστηκαν 
στη τελική φάση. 
Εδώ οι Λ. Αλεξίου-Ε. Σιτινά κέρδισαν την 
πρώτη ημερίδα με 59,69%, οι Α. Γκικάκη-
Σ. Τσιριγώτη από τη Χαλκίδα τη δεύτερη 
με 61,48% και οι Σ. Γούναλης-Ι. Γνωστό-
πουλος την τρίτη με 61,13%. 
Όμως ήταν οι Ροδίτες Γ. Παπασάββας-Δ. 
Παυλούς που κατέκτησαν τη νίκη στο σύ-
νολο, έχοντας σταθερά καλή απόδοση και 
τις 3 ημέρες των αγώνων. 
Στην δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης 
οι Ε. Μακρή-Α Μαθιουδάκης και στην τρί-
τη οι Σ. Γούναλης-Ι. Γνωστόπουλος από τη 
Χαλκίδα. 

Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης:
1-9

1 Παπασάββας Γ. - 
Παυλούς Δ. 57,56

2 Μακρή Ε. - 
Μαθιουδάκης Α. 57,02

3 Γούναλης Σ. - 
Γνωστόπουλος Ι. 55,86

4 Μουτάφη Β. - 
Κατριτζιδάκης Κ. 55,16

5 Ράντου Σ. - 
Πάντελος Ι. 54,80

6 Κλάδος Σ. - 
Κουταλάς Μ. 54,16

Μεγάλη ήταν η πανελλήνια συμμετοχή, 86 
ζεύγη, και στην κατηγορία 1-6. 
Από αυτά 31 ζεύγη αγωνίστηκαν στο τε-
λικό στάδιο. 
Οι Ε. Καραμπλιάς-Σ. Δεμερτζή, από τη 
Μυτιλήνη, κέρδισαν τόσο την πρώτη όσο 
και την δεύτερη ημερίδα των αγώνων 
(ποσοστά 60,86% και 64,50% αντίστοιχα 
και δεν δυσκολεύτηκαν να κατακτήσουν 
και τον τίτλο του πρωταθλητή ερχόμενοι 
καθαρά πρώτοι στην τελική κατάταξη με 
δεύτερους τους Β. Πρωτόπαπα-Π. Πρωτό-
παπα και τρίτους τους Π. Καράγιωργα-Μ. 
Ζέη. 
Εξάλλου στην τρίτη ημερίδα την πρώτη 
θέση κατέλαβαν οι Ε. Σταυρουλάκη-Ν. Ρέ-
τζικας με ποσοστό 66,57% που ήταν και 
το μεγαλύτερο όλου του πρωταθλήματος.
 
1-6

1 Καραμπλιάς Ε. - 
Δεμερτζή Σ. 60,12

2 Πρωτόπαπας Β. - 
Πρωτόπαπας Π. 58,30

3 Καράγιωργας Π. - 
Ζέης Μ. 57,36

4 Κοιλιαράκη Ε. - 
Λείσος Γ. 57,20

5 Σταυρουλάκη Ε. - 
Ρέτζικας Ν. 55,35

6 Τζώκας Σ. - 
Ζήσης Δ. 54,969

5 6

7. Γ. Παπασάββας. 
1η θέση στο

πρωτάθλημα 1-9.

8. Ε. Καραμπλιάς. 
1η θέση στο 

πρωτάθλημα 1-6.

9. Δ . Παυλούς.
1η θέση στο 

πρωτάθλημα 1-9.

3 4
3-4. Ν. Ταγαράς - Δ. Αλτίνης. 

3οι νικητές στην κατηγορία όπεν.

5-6. Ι. Κιούλπαλης - Ε. Μυρτάκη.
Δευτεραθλητές στην κατηγορία 1-11.

7 8
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μι-
κτών ομάδων δεν είναι μια από 

τις κύριες διοργανώσεις της ΕΟΜ 
είναι όμως πολύ αγαπητό σε μια αρ-
κετά μεγάλη μερίδα των αθλητών. 
Το πρωτάθλημα αυτό, λόγω του βε-
βαρημένου αγωνιστικού προγράμ-
ματος των περασμένων ετών είχε δι-
οργανωθεί τελευταία φορά το 2007. 
Φέτος επανήλθε με τη διοργάνωσή 
του σε 2 κατηγορίες, στις ημερομη-
νίες 11 έως 13 Φεβρουαρίου 2011. 
Η κατηγορία 1-16 αγωνίστηκε στα 
εντευκτήρια του ΑΟΜ ενώ η κατηγο-
ρία 1-10 στα εντευκτήρια του ΑΣΑΕ. 
Συνολικά συμμετείχαν 43 ομάδες 
αριθμός που είναι ρεκόρ για τον αγώ-
να αυτόν. 
Στην κατηγορία 1-16 η συμμετοχή ήταν 19 
ομάδες. Ο αγώνας είχε πολλές εναλλαγές 
καθώς την πρώτη ημέρα επικεφαλής τέ-
θηκε η ομάδα «Κυριακίδου» ακολουθού-
μενη από τις ομάδες «Χριστοδούλου» και 
«Παπακυριακόπουλου» ενώ μετά το τέλος 
της δεύτερης ημέρας μπροστά πέρασε η 
ομάδα «Βιρβιδάκη» ακολουθούμενη από 
τις ομάδες «Στελλάκη» και «Βελώνη». Η 
ομάδα «Στελλάκη» ήταν αυτή που επι-
κράτησε τελικά με αρκετή διαφορά κα-
τακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας 
2011. Στη δεύτερη θέση, με σπουδαία 
εμφάνιση την τρίτη ημέρα, η ομάδα «Σκι-
αδέλλη» ενώ τρίτη κατατάχτηκε η ομάδα 
«Βελώνη». 

Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα
ΜικτώνΜικτών
ΟµάδωνΟµάδων

Οι συνθέσεις των τριών πρώτων ομάδων:

1-16

1

Στελλάκη Ν.

183,00
Συρακοπούλου Χ.
Δοξιάδης Κ.
Κανναβός Π.

2

Σκιαδέλλη Β.

172,00
Κοταράς Κ.
Πουρνάρας Α.
Δόλκα Χ.

3

Βελώνη Α.

170,00

Παπακονδύλης Ι.
Μιχαλόπουλος Μ.
Σταθακοπούλου Ρ.
Σταματίου Ν.
Κατσαρέλη Ε.

Στην κατηγορία 1-10 συμμετείχαν 24 ομά-
δες. Εδώ η ομάδα «Σπυρίδου» τέθηκε επι-
κεφαλής την πρώτη ημέρα των αγώνων 
ακολουθούμενη από τις ομάδες «Μακρή» 
και «Παπανδρέου». 
Οι ίδιες ομάδες ήταν στις τρεις πρώτες θέ-
σεις με τη διαφορά ότι επικεφαλής τέθηκε 
η ομάδα «Μακρή» που κράτησε με άνεση 
τη θέση αυτή μέχρι το τέλος κατακτώντας 
τη νίκη. 
Στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης 
η ομάδα «Καλόγρη» που έκανε εξαιρετική 
3η ημέρα ενώ στην τρίτη θέση κατατά-
χτηκε η ομάδα «Παπανδρέου». 
Οι συνθέσεις των τριών πρώτων ομάδων:

1-10

1

Μακρή Ε.

204,00
Λαγάνης Σ.
Ραφαηλίδου Μ.
Στραιτούρης Σ.
Στραιτούρης Κ.

2

Καλόγρη Μ.

184,00

Χρυσοσπάθη Α.
Ζαπάρτας Ε.
Μακρής Δ.
Χρήστου Χ.
Στεφανίδη Ε.

3

Παπανδρέου Μ.

173,00
Παυλινέρης Γ.
Παυλογιάννης Ν.
Χαραλαμπίδου Σ.

1

2

43

5

6 7

5. Α. Πουρνάρας (δεξιά) – Χ. Δόλκα. 
Μέλη της 2ης νικήτριας ομάδας 

στην κατηγορία 1-16.

1-2-3-4. Από αριστερά πάνω: 
Κ. Δοξιάδης - Χ. Συρακοπούλου,

Τ. Κανναβός - Ντ. Στελλάκη. 
Πρωταθλήτρια ομάδα Μικτών ζευγών 2011. 

6. Σ. Λαγάνης. Μέλος της νικήτριας ομάδας 
στην κατηγορία 1-10.

7. Κ. Κοταράς. Μέλος της 2ης νικήτριας 
ομάδας στην κατηγορία 1-16.
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62
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Στην θέση της Δύσης, σε αγώνα ζευγών 
σηκώνεις: # Q105, $ K7642, ^ A52, & 
A6 και ο εκ δεξιών σου ανοίγει τις αγορές 
με 1#. Παρά τους 13π. σου, πασάρεις 
λόγω κακής κατανομής και αδύνατου 
χρώματος και παρακολουθείς τις αγορές 
των αντιπάλων:

 
 
Ο Βορράς απάντησε θετικά, ο ανοίξας 
μπήκε στην κλίμακα των τριών, εσύ κρα-
τάς 13π., προφανώς ο σύντροφος μετά 
βίας έχει έναν βαλέ. Τι αντάμ κάνεις;
Ελπίζεις να βρεις σόλο καρό στον σύντρο-
φο και επιτίθεσαι με τον ^Α. Κατεβαίνει ο 
μορ και είναι σκέτη απογοήτευση:

Δ(εσύ)

 

Όχι μόνο δεν βλέπεις 5φυλλο καρό αλλά 
και η σχεδόν σίγουρη απ’ ατού σου εξανε-
μίστηκε.
Συνεχίζεις με  το ^2 μήπως είναι ο εκτε-
λεστής που έχει το 5φυλλο. Ο σύντροφος 
μη ξέροντας αν έχεις βγει από Α ή από ΑΚ 
ακολούθησε με το 4 και το 7 μαρτυρώντας 
ποιος έχει το ντάμπλετον. Ο εκτελεστής, 
αφού στον Α ξεμπλοκάρισε το 10 πιάνει 

από το χέρι με τον Κ ανεβαίνοντας την 
Q του μορ και….. περιμένετε, δεν έχεις 
κλείσει ακόμα την μπάζα.
Σχεδίασε την άμυνά σου.
Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχεις κάνει 
διάνα στην αντάμ. Ο εκτελεστής μετά την 
εμπάς στα ατού έχει πρόβλημα ανεβάσμα-
τος στο χέρι. Με 9 χαρτιά στα μυτερά χρώ-
ματα αν έχει ξερό $ Α δεν υπάρχει άμυνα. 
Αν έχει ΑQx στις κούπες και ξερό σπαθί θα 
βγει αν παίξει αμέσως σπαθί προς το μορ 
και μετά την τσάκα της Α και το γύρισμα 
κούπα παραιτηθεί από την εμπάς της 
κούπας πιάνοντας με τον Α και ξαναέρθει 
στο χέρι του μετά την εμπάς της #Q κό-
βοντας το μικρό σπαθί του μορ.  Τι γίνεται 
τώρα αν έχει AQ στις κούπες και 2φυλλο 
σπαθί.  Αν δεν έχει τον &J θα πέσει γιατί 
αργά ή γρήγορα θα εμπασάρει τον $Κ. Ο 
μόνος τρόπος για να βγει είναι πάλι να πα-
ραιτηθεί από την  εμπάς της πίκας και να 
έρθει στο χέρι με τον Α για να διπλώσει τα 
ατού παίζοντας στην συνέχεια δυο φορές 
σπαθί προς το μορ. Όλοι ξέρουμε όμως τι 
σημαίνει στα ζεύγη να μην κάνεις εμπάς 
που περνάει και να δώσεις την μπάζα εν 
ψυχρώ. Τέλος, αν μαζί με  το $AQ  κρατά-
ει και &Jx. Πάλι θα βγει. Μετά την εμπάς 
στα ατού, μικρό στον J&, ίδιες πιθανότη-
τες του &Α στην θέση του με τον $Κ και 
καθόλου οδυνηρή η αποτυχία, πιάνεις, 
δίνεις τσάκα στο καρό αλλά στο γύρισμα 
κούπα βάζει τον Α και διώχνει την Q στα 
σπαθιά. Με αυτές τις σκέψεις κλείνεις την 
μπάζα και στην πίκα που ακολουθεί πετάς 
την Q!!!!!!!
Αν σε πιστέψει, πλασάρει 5φυλλο 10 στην 
Ανατολή και για να πραγματοποιήσει το 
συμβόλαιό του οραματίζεται <coup> στα 
ατού που είναι ικανός να σχεδιάσει.      

πρωταθλητές

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

 

 
Όμως για τον εκτελεστή η Ανατολή κρα-
τάει: #108542, $xxx, ^xx, &xxx. Η 
ατυχία του εκτελεστή είναι ότι δεν μπορεί 
αμέσως να τραβήξει τον #J και να απο-
καλύψει την απάτη γιατί για να πραγ-
ματοποιήσει το <coup> του χρειάζεται 
ανεβοκατέβασμα την κατάλληλη χρονική 
στιγμή. Μετά τον Κ ατού παίζει από το μορ 
σπαθί στον J του για τον Α σου που δίνεις 
τσάκα καρό στον σύντροφο. 
Στο γύρισμα της κούπας πιάνει με τον Α. 
Όταν σε βλέπει να παίρνεις αμέσως τον 
&Α  τον διαπερνά μια ελαφριά ανατριχί-
λα αλλά είναι πια αργά για οτιδήποτε. Θα 
παίξει τώρα σπαθί στην Q και στον &Κ θα 
ξεφορτωθεί την $Q. Σπάζει τώρα  κούπα 
στο χέρι του για να  έρθει στον ίδιο αριθ-
μό των ατού με την Ανατολή και ξαναπάει 
στο μορ με τον #J για να βάλει κάτω το 
&10.  Αν η Ανατολή σπάσει χάνει την απ’ 
ατού της. Αν όχι πετάει το καρό του χεριού 
του και συνεχίζει με το τελευταίο καρό του 
μορ.
Όλα αυτά βέβαια στην θεωρία. Στην 
πραγματική ζωή κερδίζεις την 4η μπάζα 
της άμυνας κόβοντας το 3ο σπαθί και ο 
εκτελεστής πέφτει από την καρέκλα.

Όλοι αισθανόμαστε πιο άνετα όταν καθόμαστε σε τραπέζι μέτριων αντιπάλων, όμως 
είναι τόση η ποικιλία του παιχνιδιού που θα σου τύχει πολλές φορές να εύχεσαι ο 
αντίπαλος που εκτελεί να είναι υπερ-πρωταθλητής στην εκτέλεση.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 2^ πάσο

3^ πάσο 4# όλοι πάσο

# KJ
$ 1053
^ Q1093
& KQ105

# Q105
$ K7642
^ A52
& A6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ
$ 1053
^ Q1093
& KQ105

# Q105
$ K7642
^ A52
& A6

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 842
$ J98
^ 74
& 98732

# A9763
$ AQ
^ KJ86
& J4
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Εξασκηθείτε
στην αγορά Λουκάς Ζώτος

ΑΝΟΙΓΜΑ 1XA (α) 
Προδιαγραφές: 15-17 πόντοι, ομαλή κατα-
νομή, μπορεί να έχει πεντάφυλλο ή εξάφυλ-
λο μινέρ ή πεντάφυλλο μαζέρ.
Κατ’ εξαίρεση ο ανοίξας μπορεί να έχει 5-4 
τα μινέρ ή ακόμη και πεντάφυλλο μινέρ με 
τετράφυλλο κούπα* αλλά τότε τα δίφυλλα 
θα είναι ισχυρά. 
Α) 2& = STAYMAN
Απαντήσεις: Φυσικές (μόνο 2^, 2$, 2#) 
αλλά με 5φυλλο μαζέρ και maximum ο ανοί-
ξας μπορεί να πηδήσει στις 3$ η 3#**.
Α1) Μετά από απάντηση 2^:
2$ = Αδύνατο, δείχνει και τα δύο μα-
ζέρ (ο ανοίξας με 3φυλλο $ και 3φυλλο ή 
2φυλλο # πασάρει, με δίφυλλο κούπα και 
τρίφυλλο πίκα διορθώνει 2 πίκες). 
2# = 5# + 4$ ή 5 πίκες με unbalanced 
χέρι, προτασιακό 7-8π. 
2ΧΑ = Προτασιακό (8-9 π.) 
3&, 3^ = Φόρσινγκ μανς, φυσικό (τουλάχι-
στον 5 στο χρώμα + 4 σε ένα μαζέρ)
3$, 3# = 5φυλλο ή 6φυλλο το άλλο μαζέρ 
+ 4φυλλο στο χρώμα. Σύμβαση Smolen
4^, 4$ = Τράνσφερ, να παίξει μανς (προ-
φανώς 6 στο επόμενο χρώμα + 4 στο άλλο 
μαζέρ)
4XA = Ποσοτικό   
Α2) Μετά από απάντηση 2$:
2# = Προτασιακό, με 5 φυλλο πίκα (αλλά 
όσοι δεν παίζουν το Stayman να υπόσχεται 
μαζέρ*** δείχνουν 4φυλλο #)
2XA = Προτασιακό, με 4 φυλλο πίκα
3&, 3^= Φόρσινγκ μανς, φυσικό (5+ 
&/^- 4#)   
3$ = Προτασιακό
3# = slam try με 4φυλλο φιτ χωρίς κοντό 
χρώμα ή με σόλο #
4& = splinter με 4φυλλο φιτ
4^ = splinter με 4φυλλο φιτ  
4XA = Ποσοτικό (προφανώς με 4 φυλλο 
πίκα)
Α3) Μετά από απάντηση 2#  
3$ = slam try με 4φυλλο φιτ χωρίς κοντό 
χρώμα 

Ο ι  π ρ οτ ε ι ν ό μ ε νες  σ υ νέ χε ι ες  σ τ η  σ ε λ ί δ α  1 7

4&,4^,4$ = splinter με 4φυλλο φιτ. Τα 
υπόλοιπα παρόμοια με πάνω (Α2)

* Ο λόγος είναι ότι σε άνοιγμα 1& και απά-
ντηση 1# ένα χέρι π.χ. #Qx $AQxx^Kx 
&KJxxx δεν έχει καλή επαναδήλωση ενώ αν 
αντί κούπες είχαμε πίκες θα είχαμε εύκολη 
επαναδήλωση σε οποιαδήποτε αγορά στο 
επίπεδο 1. 
** Δεν διακινδυνεύουμε ακόμα και αν ο 
συμπαίκτης έχει αδύνατο χέρι, γιατί τότε θα 
έχει φιτ (χέρια ασκήσεων 1, 2, 3).
*** Όσοι δηλαδή παίζουν την αγορά 1ΧΑ-
2ΧΑ τράνσφερ, οπότε με 8-9 πόντους περ-
νάνε πάντα από Stayman ανεξάρτητα αν 
έχουν μαζέρ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Πώς θα χειρισθούμε τα παρακάτω χέρια 
μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συντρόφου;

2.

# J10xx
$ Qxxxx
^ x
& Jxx

4.

# AQxx
$ KQ10xx
^ x
& Qxx

5.

# AJx 
$ xx
^ K10xx
& xxx

6.

# Axx
$ Kxxx
^ x
& AQJxx

8.

# AQxx
$ KQx
^ Kx
& Qxxx

7.

# Ax
$ Kxxx
^ xx
& ΚJxxx

Βραβεία IBPA

Από μεγάλους 
αγώνες

3.

# Kxxx
$ Axxx
^x
& xxxx

1.

# Qxxx
$ xxx
^ xxxxx
& x

Η παρακάτω διανομή παίχτη-
κε στους Πανευρωπαϊκούς 

αγώνες του 1993 που έγιναν στη 
Menton της Γαλλίας στη συνάντη-
ση της διοργανώτριας χώρας με τη 
Σλοβενία. Στη θέση του Νότου κα-
θόταν ο Γάλλος πρώην παγκόσμιος 
πρωταθλητής Michel Lebel.
Ο Michel Lebel εκμεταλλευόμενος στο 
έπακρο ένα μικρό ατόπημα της άμυ-
νας πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή 
εκτέλεση της διανομής που ακολουθεί:

Η Α κέρδισε με την ^Q την αντάμ του 
^4 αλλά σκέφτηκε –λανθασμένα– ότι 
ήταν πιθανό ο ̂ J να βρίσκεται στο χέρι 
του εκτελεστή οπότε επέλεξε να συνε-
χίσει με κούπα για την $Q και τον $Κ. 
Η Δ συνέχισε με καρό. Ο εκτελεστής 
κέρδισε τον τρίτο γύρο με τον Άσο στο 
μορ και έπρεπε να σκεφτεί τι θα ξε-
σκαρτάρει από το χέρι του. Στο τραπέζι 
εμφανίστηκε ο $Α! Όπως βλέπουμε η 
επιλογή του ήταν η σωστή. Η λεβέ με 
τους δύο κόκκινους άσσους ήταν αυτή 
που του επέτρεψε να βγάλει το συμβό-
λαιο.

# Q10
$ 109852
^ A108
& A97

# KJ5
$ K3
^ J6542
& J62

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9764
$ J763
^ KQ7
& 108

# A832
$ AQ
^ 93
& KQ853

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο 1ΧΑ

πάσο 2^ πάσο 2$

πάσο 3ΧΑ Όλοι πάσο

10
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Διανομές
από πρόσφατους
αγώνες Δημήτρης Δανελλάκης

Δύο όμορφες διανομές από 
τον Προκριματικό του Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήματος Ομά-
δων 2011 στη Ρόδο. Στην 
πρώτη διανομή (μοιράζει η Α, 
Β/Ν στη δεύτερη) η αγορά πή-
γε ως εξής:

Βορράς
(εγώ)

Ανατολή Nότος Δύση

2^(*) πάσο 2ΧΑ(**)
πάσο 3# πάσο 5& (!)
κοντρ όλοι πάσο

(*) Εξηγήθηκε «Είτε weak-2 μαζέρ, είτε 
φυσικό 2ΧΑ».
(**) Εξηγήθηκε «Χέρι ανοίγματος και 
άνω».
Αν και μου έχουν βγάλει του κόσμου τα 
κοντρέ συμβόλαια με κάτι τέτοια χέρια, 
εντούτοις κόντραρα, έκανα αντάμ τον 
Άσσο κούπα και βλέπω τα εξής:

Ο Άσσος κούπα κράτησε, ο σύντροφος 
έδωσε το 5 και ο εκτελεστής το 9. Τι έπρε-
πε να παίξω τώρα; Αφού το σκεφτείτε και 
αποφασίσετε, δείτε την πλήρη διανομή:

# QJ4
$ AKQ7
^ Q972
& K3

# 10
$ 9
^ K65
& AQJ108764

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A97653
$ 108432
^ –
& 52

# K82
$ J65
^ AJ10843
& 9

Βορράς
(εγώ)

Ανατολή Nότος Δύση

πάσο
1^ πάσο 1# κοντρ
σιρ-
κόντρ(*) 2$ 4# πάσο
4ΧΑ πάσο 5& (**) πάσο
5# πάσο 6# όλοι πάσο

Δυστυχώς, μου έβγαλαν άλλο ένα κοντρέ 
συμβόλαιο, διότι συνέχισα με τον Ρήγα 
κούπα. 
Ο εκτελεστής τσάκισε, έκοψε καρό στο 
μορ, τσάκισε τρίτη κούπα, έκοψε δεύτερο 
καρό στο μορ, και τσάκισε τέταρτη κούπα, 
μετράροντας το δέκα. 
Τράβηξε τον Άσσο σπαθί, έπαιξε πίκα στον 
Άσσο και στο καλό δέκα κούπα πέταξε τον 
Ρήγα καρό δίνοντας μου μόνο τον Ρήγα 
ατού. 
Όπως βλέπουμε, αν γυρίσω οτιδήποτε 
άλλο (ακόμα και ατού χαρίζοντας την απ’ 
ατού μου!) το συμβόλαιο πέφτει, λόγω ελ-
λιπών εισόδων στο μορ για να μετραριστεί 
η πέμπτη κούπα.
Ομολογουμένως, μελετώντας κανείς τον 
μορ, μπορεί να διαβλέψει τη συνέχεια και 
να βρει το γύρισμα, αλλά πάνω στην έντα-
ση του αγώνα δεν το βρήκα.
Η δεύτερη διανομή ήταν ένα όμορφα 
αγορασμένο και προσεκτικά εκτελεσμένο 
σλεμ, που μας έδωσε ένα καλό σουίνγκ. 
Μοιράζει η Δύση, όλοι στην πρώτη και 
όλα τα φύλλα ήταν ως εξής:

Η αγορά εξελίχθηκε ως εξής:

(*) Support, 3φυλλο πίκα
(**) 0 ή 3 keycards

Μετά την αγορά 4# του συμπαίκτη, μπο-
ρούσα να «δω» σλεμ στα φύλλα, π.χ. με 
KQ πίκα και τον Άσσο σπαθί (μόλις 9 πό-
ντοι) στο χέρι του συμπαίκτη, οπότε πήρα 
την κρίσιμη (τελικά σωστή) απόφαση να 
σπρώξω την αγορά. Η αγορά 5# δεν είναι 
sign-off , είναι ερώτηση στον συμπαίκτη 
σχετικά με τους 0 ή 3 άσσους που έδειξε 
(«αν έχεις 0 άσσους, πες πάσο, αν έχεις 3, 
πήγαινε 6»).
Η αντάμ ήταν ο Ρήγας κούπα και η εκτέ-
λεση ήταν απλή αλλά προσεκτική. Ο 
συμπαίκτης κέρδισε με τον Άσσο, έπαιξε 
Άσσο καρό και έκοψε καρό (μετράροντας 
το χρώμα) και έπειτα δύο γύρους ατού κα-
ταλήγοντας στον μορ. 
Έπειτα τράβηξε τα καρά πετώντας σπαθιά 
και κούπες και δίνοντας στην πορεία μόνο 
την ντάμα ατού.
Ακόμα και με την δυσκολότερη αντάμ 
σπαθί, βλέπουμε ότι και πάλι το σλεμ είναι 
ακλόνητο με την ίδια ακριβώς εκτέλεση, 
διότι ο αμυνόμενος με το τρίτο ατού έχει 
και το τετράφυλλο καρό, οπότε δεν μπο-
ρεί να εμποδίσει τον εκτελεστή να ξελιμά-
ρει τα χανόμενα σπαθιά του εγκαίρως.

# QJ4
$ AKQ7
^ Q972
& K3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A97653
$ 108432
^ –
& 52

# A42
$ 4
^ AKQ942
& J75

# 105
$ KQ76
^ 53
& K10986

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ7
$ J853
^ J1086
& Q2

# K9863
$ A1092
^ 7
& A43
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Μερικές φορές αν η άμυνα πάρει 
τοις μετρητοίς τα κιου-μπιντ 

των αντιπάλων, μπορεί να οδηγη-
θεί σε λάθος παίξιμο – εκτός αν στο 
οπλοστάσιο της έχει το σινιάλο Balt 
(Balt Attitude Signal). Από το εξαι-
ρετικό βιβλίο του E. Balt (πρόκειται 
βέβαια για τον συναθλητή μας Βαγ-
γέλη Μπαλτατζή) “Play bridge with 
Rookie” και με την άδεια του συγ-
γραφέα θα αναδημοσιεύσουμε δύο 
διασκεδαστικές όσο και διδακτικές 
διανομές:

Ο Darwin παίζει έξι πίκες έχοντας κάνει 
κιου-μπιντ –μεταξύ άλλων– και στις 
κούπες. O Gordon Rouge βγαίνει σπαθί, ο 
Gordon Bleu βάζει την ντάμα και ο Darwin 
παίρνει με τον άσσο. Αφού πάρει δύο γύ-
ρους ατού και ελιμινάρει τα καρά, δίνει 
χέρι στον Gordon Bleu με σπαθί. Αυτός, 
θεωρώντας δεδομένο από την αγορά ότι 
ο Darwin έχει τον ρήγα κούπα, σκέφτεται 
ότι, αν έχει και το εννέα, πρέπει να γυρί-
σει τον βαλέ κούπα, ελπίζοντας σε λάθος 
του εκτελεστή. Αν όμως το εννέα το έχει 
ο Gordon Rouge, ο Gordon Bleu πρέπει να 
γυρίσει μικρή κούπα. Μην έχοντας τρόπο 
να μάθει αν η Δύση έχει Q9x ή Qxx, απο-

Κάνοντας την ζωή δύσκολη

στον εκτελεστή
Γιώργος Κλείτσας [email: llurk@hol.gr]

O Darwin εκτελεί έξι πίκες και o Gordon 
Rouge κάνει αντάμ σπαθί. Ο Darwin βάζει 
μικρό από τον μορ και ο Gordon Bleu την 
ντάμα!! Ο Darwin δεν μπορεί να αφήσει 
έξω, γιατί θα του ξαναπαίξουν σπαθί και 
δεν θα μπορέσει αργότερα να τους κλεί-
σει. Παίρνοντας τον άσσο σπαθί, παίζει 
δύο γύρους ατού, ελιμινάρει τις κούπες 
κόβοντας την τρίτη κούπα στον μορ και 
παίζει τον βαλέ σπαθί, τον οποίο παίρνει 
αναγκαστικά ο Gordon Bleu με τον ρήγα, 
ενώ o Gordon Bleu ακολουθεί με το δύο 
σπαθί (Balt Attitude Signal που δείχνει ότι 
δεν έχει το κρίσιμο εννέα καρό). Ο Gordon 
Rouge υπάκουα γυρίζει την ντάμα καρό, 
ο Darwin κάνει λάθος πιάνοντας με τον 
ρήγα και εμπασάροντας την Δύση για τον 
βαλέ (όπως είπαμε λόγω restricted choice 
ο εκτελεστής πρέπει πάντα να παίζει για 
μοιρασμένα ονέρ σε όλες τις σχετικές 
περιπτώσεις) και το χέρι μπαίνει μέσα. Το 
σημαντικό ήταν ότι η Ανατολή απέκρυψε 
το γεγονός ότι έχει και το δέκα σπαθί από 
τον εκτελεστή: Αν έβαζε το δέκα αντί για 
την ντάμα στην πρώτη λεβέ, οποιοσδή-
ποτε αμυνόμενος θα μπορούσε να πάρει 
το δεύτερο σπαθί και να παίξει καρό, αν ο 
συμπαίκτης του είχε QJx – τότε ο Darwin 
θα έβγαζε εύκολα το συμπέρασμα ότι κα-
νείς από τους αμυνόμενους δεν έχει QJx 
καρό και θα έπαιζε για μοιρασμένα ονέρ 
πραγματοποιώντας το συμβόλαιό του. 

Το επόμενο παράδειγμά μας δείχνει την 
πολυπλοκότητα που μπορεί να προ-

κύψει όταν κανείς εξετάζει εναλλακτικές 
στρατηγικές (ανάλυση του Terence Reese 
από το μακρινό 1960):

Rookie
# QJ765
$ A102
^ A102
& 87

Gordon Rouge
# 42
$ K84
^ 9764
& 10632

Δ 
Β

 
Ν

 Α
Gordon Bleu
# 3
$ J765
^ J85
& KQ954

Darwin
# AK1098
$ Q93
^ KQ3
& AJ

Rookie
# AQ1032
$ 102
^ A865
& J4

Gordon Rouge
# 76
$ Q987
^ Q74
& K865

Δ 
Β

 
Ν

 Α
Gordon Bleu
# 8
$ J654
^ J32
& Q10732

Darwin
# KJ954
$ AK3
^ K109
& A9

Το σινιάλο Balt

φασίζει να παίξει τον βαλέ. Μόλις ο Νότος 
σκεπάζει με την ντάμα, γίνεται φανερό ότι 
ο βαλές κούπα είναι το μοναδικό φύλλο 
που βγάζει το συμβόλαιο (ακόμα και ορ-
ταμπλώ να έπαιζε η Ανατολή, το συμβό-
λαιο θα έμπαινε μέσα). Οι αμυνόμενοι 
αποφασίζουν ότι χρειάζεται ένα ειδικό 
σινιάλο σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να 
αποφύγουν παρόμοια καταστροφή στο 
μέλλον. 
Balt Attitude Signal: “Το παίξιμο από 
έναν αμυνόμενο ενός ασυνήθιστα μεγάλου 
φύλλου σε κρίσιμη φάση της διανομής, 
δείχνει στον συμπαίκτη του ότι έχει ένα 
σημαντικό σποτ ή ένα σημαντικό μεγάλο 
ονέρ τέτοιο, ώστε ο αμυνόμενος που έχει 
το χέρι, δεν πρέπει να παίξει την ντάμα 
από Qxx(x) ή τον βαλέ από Jxx(x) ή ακόμα 
και το δέκα από 10xx(x), αλλά ένα μικρό 
φύλλο”. Στην προηγούμενη διανομή σινι-
άλο Balt θα ήταν το δέκα σπαθί (στην λεβέ 
που η Ανατολή πήρε τον ρήγα), το οποίο 
ουσιαστικά θα ζητούσε από την Ανατολή 
να γυρίσει μικρή κούπα. Μετά από λίγες 
μέρες η ίδια τετράδα συναντιέται σε ένα 
σημαντικό τουρνουά, με το σινιάλο Balt 
να συμπεριλαμβάνεται στην κάρτα συμ-
βάσεων των Gordons. 
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Τα ατού είναι πίκες και το χέρι το έχει η 
Ανατολή. Ο εκτελεστής ξέρει ότι η Δύση 
έχει τρεις κούπες και η Ανατολή τον βαλέ 
καρό, επομένως ξέρει ότι η Ανατολή έχει 
τέσσερα σπαθιά και η Δύση δύο. Οι αμυ-
νόμενοι έχουν την ντάμα και τον βαλέ 
σπαθί αλλά ο εκτελεστής δεν έχει κάποια 
ένδειξη εκ των προτέρων για το που μπο-
ρεί να βρίσκονται αυτά τα δύο ονέρ. Ο 
σκοπός του εκτελεστή είναι να κάνει όλες 
τις λεβέ και ο σκοπός της άμυνας είναι 
να τον παραπλανήσει ώστε η άμυνα να 
κερδίσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
περιπτώσεις. Η Ανατολή πρέπει να παίξει 
σπαθί (ο βαλές καρό είναι ορ-ταμπλώ). Η 
κατανομή των σπαθιών αποτελείται από 
15 περιπτώσεις:
(1) xx-QJxx (6 περιπτώσεις)
(2) Qx-Jxxx ή Jx-Qxxx (8 περιπτώσεις)
(3) QJ-xxxx (1 περίπτωση).

Ας εξετάσουμε διάφορες στρατηγικές από 
την πλευρά της Ανατολής.
(α) Η Ανατολή είναι αδύνατος παίκτης 
και η στρατηγική του απλοϊκή: Παίζει ένα 
ονέρ στο (1), μικρό στο (2) και αναγκαστι-
κά μικρό στο (3). Εναντίον αυτού του παί-
κτη ο Νότος κερδίζει στις 14 περιπτώσεις 
(1) και (2) και χάνει μόνο στην περίπτωση 
(3).
(β) Η Ανατολή είναι δυνατός παίκτης και 
εφαρμόζει την στρατηγική “expert”, η 
οποία συνίσταται στο να παίζει ένα ονέρ, 
όταν έχει ένα ή δύο ονέρ. Τώρα ο Νότος 
πρέπει να αντιστρέψει την στρατηγική 
του σε σχέση με το (α): Παίζοντας για 
χωριστά ονέρ κερδίζει στις 8 περιπτώσεις 
του (2) και χάνει στις 6 περιπτώσεις του 
(1). Επίσης κερδίζει στο (3) αφού ξέρει 
ότι όταν η Ανατολή παίζει μικρό δεν έχει 
ονέρ. Συνολικά ο Νότος κερδίζει στις 9 
από τις 15 περιπτώσεις, άρα η στρατηγική 
(β) αποτελεί βελτίωση για την Ανατολή σε 
σχέση με την (α).
(γ) Ας δούμε μήπως η Ανατολή μπορεί 
να τα καταφέρει ακόμα καλύτερα εφαρ-
μόζοντας μια πονηρή στρατηγική στο 
(2), συγκεκριμένα να παίζει τις μισές 
φορές μικρό και τις άλλες μισές μεγάλο: 
Το καλύτερο για τον Νότο τώρα είναι να 
επανέλθει στην στρατηγική που χρησιμο-
ποίησε εναντίον του (α), δηλαδή να παίζει 
την Ανατολή και για τα δύο ονέρ όταν η 

# 83
$ σικάν
^ σικάν
& K109

# σικάν
$ 1085
^ σικάν
& ??

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# σικάν
$ σικάν
^ J
& ????

# 7
$ σικάν
^ σικάν
& A752

Ανατολή παίζει μεγάλο και μόνο τότε. Με 
την στρατηγική αυτή ο Νότος θα κερδίσει 
σε 10 περιπτώσεις, συγκεκριμένα στις 6 
περιπτώσεις (1) και στις μισές περιπτώ-
σεις (2), άρα η πονηρή στρατηγική (γ) 
δεν βελτιώνει την στρατηγική (β) για την 
Ανατολή, μάλιστα την χειροτερεύει λίγο. 
Παρά ταύτα, η ιδέα μιας μεικτής στρα-
τηγικής είναι καλή, αρκεί να βρεθεί το 
σωστό ποσοστό – όπως μόλις είδαμε το 
50%-50% είναι λάθος. Αποδεικνύεται ότι 
το ποσοστό αυτό είναι 12.5%.
(δ) Άριστη στρατηγική: Η Ανατολή στο (2) 
παίζει μικρό μία στις 8 φορές και μεγάλο 
7 στις 8 φορές (φυσικά στο (1) παίζει ένα 
ονέρ). Ο Νότος δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει εξ ίσου αποτελεσματικά την άριστη 
στρατηγική της Ανατολής, διότι είναι 
φανερό ότι πρέπει να παίζει για χωριστά 
ονέρ κάθε φορά που η Ανατολή παίζει με-
γάλο (κερδίζει επτά περιπτώσεις και χάνει 
έξι). Αν η Ανατολή παίξει μικρό, ο Νότος 
μπορεί: 
(i) να παίξει για χωριστά ονέρ. Τότε θα 
κερδίσει σε 0 + (7+1) +0 = 8 περιπτώ-
σεις από τις 15. 
(ii) να παίξει για QJ στην Δύση. Τότε θα 
κερδίσει σε 0 + (7+0) + 1 = 8 περιπτώ-
σεις από τις 15.
Δηλαδή ό,τι και να κάνει είναι το ίδιο.
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (***)
Ομάδες. Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #Κ

# A10
$ KJ92
^ A94
& 7432

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# –
$ AQ108765
^ J105
& AJ10

Η Δύση κάνει έξοδο το #Κ. Πώς πρέπει να παίξετε σαν Νότος, 
για να πετύχετε με σιγουριά αυτό το συμβόλαιο;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: &10

# KJ84
$ J84
^ AQ
& A543

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A32
$ AKQ10964
^ 63
& Q

* 0-3 Άσοι
** όχι Ρήγας

Πως πρέπει να παίξετε σαν Νότος για να εξαντλήσετε όλες τις 
πιθανότητες επιτυχίας του συμβολαίου σας;

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1$ 1# 2# 4#

5$ όλοι πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1$ πάσο 1# πάσο
4$ πάσο 4XA πάσο
5^* πάσο 5XA πάσο
6$** όλοι πάσο



14

Το πρόβλημα που καλείται να καλύψει η 
σύμβαση είναι το εξής:

Υποθέστε ότι είστε advancer. Ο αριστε-
ρά σας αντίπαλος ανοίγει με 1& και ο 
συμπαίκτης σας παρεμβάλλεται με 1#. 
Εσείς κρατάτε: 
1. #x $Axxx ^QJ10xxx &xx
2. #A $AJxx ^QJ10xxx &xx
3. #A $AKJx ^QJ10xxx &xx
•  Το χέρι 1 το μόνο που το ενδιαφέρει 

είναι να παίξει ένα παρτ σκορ 2^. Βέ-
βαια, σε περίπτωση που ο συμπαίκτης 
έχει μια μάξιμουμ παρεμβολή με 2ο 
χρώμα $, μια μανς στις 4$ δεν θα 
ήταν άσχημη.

•  Το χέρι 2 αξίζει για μια πρόταση για 
μανς.

•  Το χέρι 3 θέλει να παίξει οπωσδήποτε 
μια μανς.

Ας υποθέσουμε ότι την αγορά 2^ την 
παίζετε είτε α) φόρσινγκ είτε β) όχι φόρ-
σινγκ.
Με το χέρι 1, απέναντι από έναν μέτριο 
παρεμβαλλόμενο, θα θέλατε να παίξετε 
2^, αλλά ατυχώς παίζετε την αγορά αυτή 
φόρσιγνκ. Αλλά και αν την παίζατε όχι 
φόρσινγκ, τι θα κάνατε με το χέρι 2 ή με 
το χέρι 3;
Και αντιστρόφως. 
Τα παραπάνω προβλήματα τα επιλύει η 
θεωρία-τεχνική του “συμβατικού χώρου”.
Ορίζεται ως “συμβατικός χώρος” το αγο-
ραστικό πεδίο που αρχίζει με το χρώμα 
του ανοίξαντα στο χαμηλότερο διαθέσιμο 
επίπεδο και τελειώνει στην αγορά πριν 
από το χρώμα του παρεμβληθέντα στο 
χαμηλότερο διαθέσιμο επίπεδο.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ 1# πάσο ;

Όποια αγορά υπάρχει μέσα στον συμβατι-
κό χώρο είναι συμβατική.
Για παράδειγμα, εάν η αγορά πάει: 

ο συμβατικός χώρος αρχίζει με τα 2^ και 
τελειώνει στις 2$. Άρα, οι αγορές 2^ και 
2$ του advancer (Ανατολή) είναι συμβα-
τικές.
Ανάλογα με το άνοιγμα και την παρεμβο-
λή, εντός του συμβατικού χώρου μπορεί 
να υπάρχουν 3 ή 2 ή 1 συμβατικές αγορές 
(στο παράδειγμα υπάρχουν 2).
Ό,τι αγορά υπάρχει εκτός του συμβατικού 
χώρου, εξακολουθεί να ισχύει με την φυ-
σική έννοιά της, την οποία έχει συμφωνή-
σει το ζευγάρι.
Ό,τι αγορά υπάρχει εντός του συμβατικού 
χώρου τροποποιείται και είναι τράνσφερ, 
ως εξής:
1. Η υψηλότερη αγορά εντός του συμβα-
τικού χώρου (στο παράδειγμα 2$) είναι 
τράνσφερ για το χρώμα του παρεμβληθέ-
ντα συμπαίκτη. Αυτό δείχνει τουλάχιστον 
αξίες λίμιτ με φιτ στο χρώμα της παρεμ-
βολής.
2. Η χαμηλότερη αγορά εντός του συμ-
βατικού χώρου (στο παράδειγμα τα 2^) 
είναι τράνσφερ για το επόμενο βήμα και 
δείχνει τουλάχιστον 5φυλλο το επόμενο 
χρώμα (στο παράδειγμα $). Από πλευράς 
δυνάμεως μπορεί να έχει είτε ένα όχι φόρ-
σινγκ χέρι είτε και ένα φόρσινγκ – τούτο 
θα φανεί με την επόμενη αγορά του.

3. Κάθε άλλη ενδιάμεση αγορά είναι τράν-
σφερ για το επόμενο χρώμα και δείχνει 
τουλάχιστον 5φυλλο. Από πλευράς δυνά-
μεως μπορεί να έχει είτε ένα όχι φόρσινγκ 
χέρι είτε και ένα φόρσινγκ – τούτο θα φα-
νεί με την επόμενη αγορά του.
Μετά την αγορά εντός του συμβατικού 
χώρου (συνήθως τράνσφερ) ο παρεμβλη-
θείς αν έχει έστω και μία μέτρια παρεμ-
βολή οφείλει να “πειθαρχήσει”, αλλιώς με 
μάξιμουμ παρεμβολή αγοράζει κάτι άλλο.
Μετά την μη αποδοχή του τράνσφερ από 
τον παρεμβληθέντα που δείχνει μάξιμουμ 
παρεμβολή με 15-17π, οι αγορές συνεχί-
ζονται κανονικά, και φυσικά.
Με την αποδοχή του τράνσφερ από τον 
παρεμβληθέντα που δείχνει είτε μίνιμουμ 
παρεμβολή 9-11πο είτε μία ενδιάμεση 
παρεμβολή 12-14πο, ο advancer είτε θα 
πασάρει με μίνιμουμ είτε θα συνεχίσει 
με μάξιμουμ αγοράζοντας οποιοδήποτε 
χρώμα θέλει, ακόμα και το χρώμα της 
παρεμβολής, που δείχνει 3φ φιτ, όπως και 
το προηγούμενα αγορασθέν με τράνσφερ 
χρώμα. 
Σε περίπτωση που ο απαντών, αντί να πει 
πάσο, βοηθήσει οικονομικά τον ανοίξαντα 
(στο παράδειγμα 2^), τότε παραμένει 
αναλλοίωτο το σύστημα, με την διαφορά 
ότι επειδή ο advancer δεν μπορεί να πει 
2^, λέει κοντρ. Δηλαδή, το κοντρ είναι 
τράνσφερ για το επόμενο χρώμα!

Η θεωρία του
συμβατικού χώρου

Γιάννης Μηλιτσόπουλος

Η εν λόγω θεωρία αφορά την αγορά του advancer (συμπαίκτης του παρεμβληθέντα), μετά από 
άνοιγμα 1 σε χρώμα του αντιπάλου και απλή παρεμβολή σε χρώμα του παρεμβαλλόμενου. Υποτί-
θεται ότι ο απαντών είτε πασάρει είτε λέει κοντρ είτε δίνει απλή ενίσχυση στον ανοίξαντα.
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Καλλιτεχνικό
       μπριτζ

Ο Νότος υπερέβαλε στην αγορά στο 
παρακάτω χέρι τη στιγμή που ο 

κίνδυνος της κοφτής κούπας είναι 
ορατός, μετά το άνοιγμα της Ανατο-
λής. Το κοντρ της Ανατολής είναι η 
σύμβαση Lightner που ζητάει αντάμ 
σε άλλο χρώμα από το αγορασθέν 
(κούπες) ή από ατού. Συνήθως εφαρ-
μόζεται με κάποιο σικάν. Πράγματι, 
αν η Δύση βγει καρό το συμβόλαιο θα 
μπει 5 μέσα! 

   

Αντάμ: &J 
Η Δύση, έχοντας να επιλέξει από σπαθί ή 
καρό προτίμησε το πρώτο, με το σκεπτικό 
ότι αν η Ανατολή είναι σικάν καρό θα κάνει 
έτσι και αλλιώς μια ή δυο λεβέ εκεί. Έτσι 
έκανε αντάμ το Βαλέ σπαθί. Μπορείτε από 
το σημείο αυτό να επανορθώσετε την αγο-
ρά του Νότου πραγματοποιώντας το σλεμ;

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Το πρόβλημα του προηγούμενου τεύχους 
είναι ένα από τα πιο όμορφα του είδους:

Αντάμ η $Q
Με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι ο εκτε-
λεστής (Νότος) δεν έχει πρόβλημα γιατί 
η εμπάς καρό περνάει και 13 λεβέ είναι 
παρούσες για να τις τραβήξει. Όμως… 
μια στιγμή. Ο Άσος κούπα είναι το μο-
ναδικό ανέβασμα στο χέρι του και όταν 
ανέβει στην πρώτη ή στη δεύτερη λεβέ 
είναι υποχρεωμένος να τραβήξει τις πίκες 
του αλλιώς θα τις χάσει! Στην περίπτωση 
αυτή στα τελευταία φύλλα θα μείνουν στο 
μορ ^AQJ ξερά (ή ^ΑQ8) τη στιγμή που 
ο εκτελεστής έχει τη δυνατότητα να κάνει 
την εμπάς μόνο μια φορά. 
Μπορείτε, σαν εκτελεστές, να κάνετε 13 
λεβέ στο χέρι αυτό; 
Στην πρώτη λεβέ ο εκτελεστής πρέπει να 
βάλει τον $Κ από το μορ και να πάρει με 
τον $Α από το χέρι του! Έτσι χάνει λεβέ, 
αλλά ακόμα και τώρα εάν κάνει 8 λεβέ από 
πίκες, 4 από καρό και μία κούπα (που έχει 
ήδη κάνει) έχει τις 13 λεβέ που χρειάζεται. 
Στη συνέχεια ο εκτελεστής παίζει όλες τις 
πίκες, εκτός από μια, φθάνοντας στην εξής 
θέση: 

  

Ο Νότος παίζει τώρα και την τελευταία 
πίκα όπου η Δύση δεν έχει τι να διώξει. 
Εάν διώξει καρό ο εκτελεστής κρατάει 4 
καρά στο μορ και στήνοντας το ^10 κάνει 
όλες τις υπόλοιπες λεβέ. Εάν η Δύση διώξει 
την τελευταία κούπα ο εκτελεστής διώχνει 
καρό από το μορ, κάνει την εμπάς καρό και 
ανεβαίνοντας στο χέρι του με το $3 την 
επαναλαμβάνει. 
Όπως μας γράφει ο συνεργάτης του πε-
ριοδικού Δημήτρης Δανελλάκης: Η λύση 
στη διανομή αυτή έχει όνομα, και το όνομά 
της είναι «reentry squeeze». Αν θυμάμαι 
καλά το πρόβλημα έχει παρθεί από το 
«Adventures in Card Play» (Kelsey-Ottlik), 
ένα πραγματικά «μαγικό» βιβλίο για τους 
λάτρεις του Καλλιτεχνικού Μπριτζ.
Σωστή απάντηση έστειλαν οι: Αλέκος 
Αντωνίου, Δημήτρης Δανελλάκης, Ιω-
σήφ Δριδάκης, Θεόδωρος Κρικώνης, 
Κώστας Μπαρμπαρούσης, Παναγιώτης 
Ψαρούλης, Δημήτρης Καμενόπουλος, 
Δημήτρης Κατσαράκης, Πέτρος Νικο-
λαΐδης, Μανώλης Ντουβής, Τρύφων 
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σκουληκά-
ρης. Συγχαρητήρια.

Λ.Ζ.

# K
$ 1032
^ 10432
& AKQ92

# 765
$ –
^ KJ987
& J10876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 432
$ AJ98765
^ –
& 543

# AQJ1098
$ KQ4
^ AQ65
& –

# –
$ K2
^ AQJ8
& KQJ10987

# 2
$ QJ987654
^ K976
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10754
$ 10
^ 32
& A65432

# AKQJ9863
$ A3
^ 1054
& –

# –
$ 2
^ AQJ8
& –

# –
$ J
^ K976
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ –
^ 32
& A65

# 3
$ 3
^ 1054
& –

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
3$ 4#

πάσο 5# πάσο 6#
πάσο πάσο κοντρ όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
4$ 5& πάσο 7XA
πάσο πάσο κοντρ όλοι πάσο
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Δημήτρης Ναθαναήλ

Με όλους στη ζώνη κρατούσα σαν Νότος τα 
εξής φύλλα:
# AK10 $ K1092 ^ KJ8 & 1098
Στο άνοιγμα του συντρόφου 1^ απάντησα 
1$ και στην επαναδήλωση του 2& είχα να 
διαλέξω μεταξύ της συμβατικής δηλώσεως 
2# και μιας πιο φυσικής αγοράς, το πήδη-
μα στα 3ΧΑ. Θεώρησα πιο χρήσιμο να εξοι-
κονομήσω αγοραστικό χώρο και επέλεξα 
τη δήλωση 2#. Όταν ο συμπαίκτης συνέ-
χισε τις αγορές με 3& δήλωσα με ήσυχη τη 
συνείδησή μου 3ΧΑ.
Η έξοδος της Δύσης ήταν #Q και αντίκρισα 
τα ακόλουθα φύλλα στον μορ.
# – $ Q5 ^ AQ1097 & KQ7654
Με την ελπίδα να πραγματοποιήσω 12 
λεβέ, αν οι αντίπαλοι δεν έπαιρναν έγκαιρα 
τον $Α, ξεφύλλισα το $5 από τον μορ, 
κέρδισα την λεβέ με τον #Κ και… κατα-
δίκασα το συμβόλαιο παίζοντας το &10 για 
την &Q καθώς η πλήρης διανομή ήταν:

 
Αν είχα σκεφτεί κάπως περισσότερο, ίσως 
να είχα ανακαλύψει το παιχνίδι ασφαλείας 
για να πραγματοποιήσω 9 λεβέ, ανεξάρ-
τητα που είχα τοποθετημένα τα ονέρ στα 

Α) Σκαλίζοντας παλαιά αρχεία του Μπριτζ ανακάλυψα τη σημερινή δια-
νομή την οποία είχα εκτελέσει άσχημα, πριν από 54 χρόνια, στη Ζυρίχη, 
σαν μέλος ενός μικρού τοπικού συλλόγου, σε αγώνες πρωταθλήματος 
για νέους παίκτες.

Παιγνίδι ασφαλείας ή όχι
Ο εκτελεστής έχει τη δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσει με απόλυτη βεβαιότητα 9 λεβέ 
και το συμβόλαιό του (υπό την προϋπόθεση 
ότι η Ανατολή δεν κρατάει το ̂ 10 5φυλλο) 
βάζοντας τον &Κ στην αρχή και συνεχίζο-
ντας με τον ^Α και εν συνεχεία με τον #Κ 
και (αν δεν πάρουν οι αντίπαλοι τον #Α) με 
μικρό κούπα για την Ντάμα του χεριού του.
Έτσι μετράρει 5 λεβέ στα καρό, 2 λεβέ από 
σπαθί και άλλες 2 από πίκα/κούπα.
Οι δυσκολίες αρχίζουν αν υποθέσουμε ότι η 
εν λόγω διανομή προέρχεται από προκρι-
ματικό Πανελληνίων αγώνων με ζεύγη, 1η 
ημερίδα, και ότι λόγω μεγάλης συμμετοχής 
απαιτείται υψηλό ποσοστό για να περάσει 
κανείς στη φάση των τελικών.
Έχει άραγε νόημα να ριψοκινδυνεύσουμε 
κάνοντας μια «δωρεάν» εμπάς που όμως 
εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι, λόγω προβλημά-
των επικοινωνίας με το χέρι του εκτελεστή;
Δεν είναι τελείως απίθανο αν όλα είναι 
βαλμένα ανάποδα να πληρώσουμε στους 
αντιπάλους 5 λεβέ, π.χ. 1 πίκα, 1 σπαθί, και 
3 κούπες.
Πώς λοιπόν πρέπει να σκεφτεί ο εκτελε-
στής, ποια είναι τα δεδομένα;
1. Το συμβόλαιο είναι λογικό, πιθανότατα 
θα είναι το ίδιο σε όλα τα τραπέζια….
2. Η έξοδος είναι φυσική μετά από αυτές τις 
αγορές και δύσκολα θα είναι διαφορετική 
αλλού.
3. Αν περνάει η εμπάς σπαθί με την Ντάμα 
στα φύλλα της Δύσης δεν υπάρχει βεβαιό-
της ότι ο εκτελεστής θα πραγματοποιήσει 
10 λεβέ καθώς η άμυνα έχει πολλές εναλ-
λακτικές λύσεις για να τον κολλάει στον μορ 
και να κερδίσει τις 4 λεβέ που ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ.
Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να ελπίζουμε 
ότι κάποιοι παίζοντας απερίσκεπτα ή αισι-
όδοξα θα βάλουν τον &J, η Ντάμα θα είναι 
στην Ανατολή και έτσι δεν θα πραγματοποι-
ήσουν τα 3ΧΑ.
Αν αυτό αληθεύει το SAFETY PLAY θα ση-
μαίνει πάνω από 60%.

χέρια των αντιπάλων. Αρκεί να ξεφυλλίσω 
μικρό σπαθί από τον μορ στην έξοδο της 
#Q, να κατέβω στον μορ με το ^9 και να 
συνεχίσω με το $5 για τον $Κ του χεριού 
μου. Αν ο Άσος κούπα είναι στη Δύση το 
#Α10 είναι προστατευμένο, αν είναι στην 
Ανατολή αυτή δεν μπορεί να τον πάρει χω-
ρίς να μου χαρίσει λεβέ. Η άμυνα ΔΕΝ έχει 
καμία δυνατότητα να με εμποδίσει στην 
ευτυχή κατάληξη των 9 λεβέ και την πραγ-
ματοποίηση του συμβολαίου μου, με 5 λεβέ 
από καρό, 2 από πίκα, και είτε 2 από κούπα, 
είτε μία από κούπα και μία από σπαθί!!! Όχι 
δεν είναι τόσο δύσκολο ακόμα και για κά-
ποιον με σχετική απειρία…
Β) Η σύνθεση της παρακάτω διανομής έγινε 
αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους. 
Οι αγορές, απόλυτα φυσικές (σε πληθώρα 
αγοραστικών συστημάτων) ήταν:

Η έξοδος των αντιπάλων ήταν το &4 και 
ιδού τα χέρια του μορ και του εκτελεστή:

# –
$ Q5
^ AQ1097
& KQ7654

# QJ987
$ J876
^ 532
& 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 65432
$ A43
^ 64
& AJ2

# AK10
$ K1092
^ KJ8
& 1098

# K
$ K10532
^ AKQJ9
& KJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# QJ432
$ Q
^ 872
& A765

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
1$ πάσο 1# πάσο

3^ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο
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Το Bermuda Bowl του 1969 στο Ρίο 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 
από τα δυνατά σημεία στην ιστορία 
του αμερικανικού μπριτζ. Οι Αμερι-
κανοί σφυροκοπήθηκαν αλύπητα 
από τους Ιταλούς οι οποίοι τους 
άφησαν εκτός τελικού. Οι εξιστορή-
σεις του Edgar Kaplan για την «Κα-
ταστροφή στο Ρίο» δημοσιεύονταν 
για καιρό στα τεύχη του περιοδικού 
«Bridge World».

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ο Rapee θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει 
με σπαθί αλλά προτίμησε να κάνει μία πιο 
δυναμική αντάμ. Όταν ο #Κ κέρδισε έπρε-
πε να πάρει μία σημαντική απόφαση για 
την συνέχεια. Η συνέχεια πίκα φαινόταν 
επικίνδυνη καθώς δεν αποκλειόταν ο εκτε-
λεστής να είχε αρχίσει με #AJ στα φύλλα 
του.  Μετά από σκέψη αποφάσισε να συ-
νεχίσει με σπαθί. Ο Ν κέρδισε με την &Q 
και πλέον είχε αρκετές επικοινωνίες ώστε 
να μετράρει την 5η κούπα του χεριού του. 
Οι 12 λεβέ ήταν πλέον γεγονός και συνει-
σφέρανε στην μεγάλη ήττα των Αμερικα-
νών. Η λύση θα ήταν να «καεί» μία από τις 
επικοινωνίες μεταξύ εκτελεστή και μορ. Η 
συνέχεια πίκα π.χ. θα ήταν αποτελεσματι-
κή αλλά, όπως είπαμε επικίνδυνη. Το καρό 
είναι το πλέον ενδεδειγμένο γύρισμα και 
ρίχνει επίσης το συμβόλαιο. Εάν ο Ν κρα-
τάει ^AKQ10 έχει έτσι και αλλιώς ξεσκαρ-
ταρίσματα για τις χανόμενες πίκες του μορ.
Στο άλλο δωμάτιο ο Hamman εκτελούσε 
επίσης 6&. O Belladonna, λόγω έμπνευ-
σης ή ίσως κατά τύχη, επέλεξε να βγει 
καρό. Έτσι ο εκτελεστής δεν είχε πια τις ει-
σόδους που χρειαζόταν στο χέρι του ώστε 
να εκμεταλλευτεί την 5φυλλη κούπα.
Αν ο Ν κράταγε μακριά καρά αντί για 
κούπες θα μπορούσε να χρειαζόταν αντί-
στοιχα γύρισμα κούπα. Όμως τα καρά του 
εκτελεστή θα περιείχαν σίγουρα ^Α και 
^Κ οπότε 2 κοψίματα στον μορ θα ήταν 
αρκετά στο να μετραριστεί το χρώμα.

Σε μία ανάμεσα στις πολλές θεαματι-
κές αναμετρήσεις μεταξύ Ιταλίας και 

Η.Π.Α. ο G. Rapee καθόταν στην θέση της 
Δύσης. Οι Ιταλοί αγόρασαν σλεμ σε τρεις 
μόλις αγορές αφήνοντάς τον στον σκοτάδι 
σχετικά με την επιλογή της αντάμ.

(1) Δυνατό σπαθί, 17+
(2) 7φυλλο σπαθί με 2 ονέρ, κάτω από 6 
πόντους

Ο Rapee άρχισε με τον #Κ για τα #2, #5 
και #3. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά υπήρ-
χε ακόμα δουλειά. 
Υποθέστε ότι ήσασταν εσείς αντίπαλοι 
των Ιταλών μετρ στο Ρίο. Θα μπορούσατε 
να προφυλάξετε την ομάδα σας από ένα 
διαφαινόμενο μεγάλο swing σε αυτή την 
διανομή;
Η Δ βρίσκεται μεταξύ των παρακάτω επι-
λογών στην 2η λεβέ:
Α) #9, Β) $6, Γ) ^3, Δ) Ατού,
Ε) Κάποιο άλλο χαρτί
Τι συνεχίζετε; 

# 8642
$ 5
^ 6
& KQ76543

# KQ9
$ K96
^ J853
& JT9

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 8642
$ 5
^ 6
& KQ76543

# KQ9
$ K96
^ J853
& JT9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J5
$ QJ32
^ QT9742
& 8

# AT73
$ AT874
^ AK
& A2

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
Garozzo Rapee Forquet Lazard

πάσο πάσο πάσο
1&1 πάσο 3&2 πάσο
6& No

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
Garozzo Rapee Forquet Lazard

πάσο πάσο πάσο
1& πάσο 3& πάσο
6& No

17

Ιστορικές άμυνες

Εξασκηθείτε Εξασκηθείτε 
στην αγοράστην αγορά
[Απαν τήσεις  ασκήσεων σελίδας  10]

1. 
2&. Σε οποιαδήποτε απάντηση του συ-
μπαίκτη θα πασάρουμε.
2. 
2&. Εάν ο συμπαίκτης απαντήσει 2^ 
θα αγοράσουμε 2$ καλώντας τον να 
πει πάσο ή να διορθώσει 2#. Εάν ο συ-
μπαίκτης αγοράσει κάποιο μαζέρ στο 
επίπεδο 2 θα πασάρουμε. 
3.
2&. Σε απάντηση 2^ θα πούμε πάλι 
2$. Αν όμως ο συμπαίκτης απαντήσει 
αρχικά σε μαζέρ θα τον φιτάρουμε στο 
επίπεδο 3 (τουλάχιστον). Να σημειωθεί 
ότι μανς σε μαζέρ μπορεί να βγαίνει 
ακόμα και με μίνιμουμ χέρι απέναντι 
και αυτός είναι ο κύριος λόγος που πρέ-
πει να κάνουμε Stayman. 
4. 
2&. Σε απάντηση σε μαζέρ θα κάνου-
με σπλίντερ 4^ αφού αν «κολλάει» το 
χέρι έχουμε σίγουρα σλεμ (π.χ. KJxx, 
Axx, xxx, AKx). Σε απάντηση 2^ θα 
εφαρμόσουμε τη σύμβαση Smolen, 
αγοράζοντας 3#.
5.
2&. Σε απάντηση 2# θα ανεβάσουμε 
στις 3#. Σε απάντηση 3# θα ανεβά-
σουμε στις 4#. Σε απάντηση 2^ ή 2$ 
θα αγοράσουμε 2ΧΑ. 
6.
2&. Σε απάντηση 2^ ή 2# θα αγορά-
σουμε 3&. Σε απάντηση 2$ θα κάνου-
με σπλίντερ 4^.
7. 
2&. Σε απάντηση 2^ ή 2# θα αγο-
ράσουμε 3ΧΑ (προτιμότερο) ή 3&. Σε 
απάντηση 2$ θα ανεβάσουμε στις 4$.
8. 
2&. Σε απάντηση 2^ ή 2$ θα αγορά-
σουμε 4ΧΑ (ποσοτικό με 4φυλλο πίκα). 
Σε απάντηση 2# θα αγοράσουμε 3$ 
(4φυλλο φιτ πίκα χωρίς σόλο ή σικάν, 
ενδιαφέρον για σλεμ). 17
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Τεχνικές σε αγώνες

ζευγών
Νίκος Καζιλάρης

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…
Στη σημερινή διανομή από τουρνουά 
ζευγών του 1985 Νότος κάθεται ένας 
κορυφαίος παίκτης.

Αντάμ &Q

1. Συμβόλαιο 4# με εκτελεστή τη Δύση.
2. Ο Βορράς κάνει αντάμ την &Q που κερ-
δίζει ο εκτελεστής με τον &Α. 
3. Παίζει τώρα ο εκτελεστής το #10 προς 
το μορ. 
Όπως είναι τα φύλλα είναι αδύνατο να 
εμποδιστεί ο εκτελεστής από το να βγάλει 
το συμβόλαιό του. Αυτό που μπορεί να 
γίνει είναι το να εμποδιστεί να βγάλει μια 
άνω. Αλλά πώς;
4. Ο Νότος κερδίζει τη λεβέ με τον #Α(!) 
για να δώσει την εντύπωση ότι την #Q 
την έχει ο σύντροφός του.
5. Παίζει λοιπόν τώρα κούπα και ο εκτε-
λεστής, αισθανόμενος ότι άμα πάρει με 
τον $Α και κάνει πάλι την εμπάσα πίκα θα 
κάνει 2 άνω, πέφτει στην παγίδα.

6. Ο Νότος κερδίζει την #Q και παίζει τον 
$Κ! που είναι η τρίτη λεβέ της άμυνας.
Υπέροχη άμυνα και το τοπ σκορ.

Συμπέρασμα
Πρέπει πάντα στην άμυνα, ακόμα και στο 
πιο απλό συμβόλαιο, να προσπαθούμε να 
“κλέψουμε” μια ή και περισσότερες λεβέ 
που δεν μας ανήκουν, βάζοντας διλήμμα-
τα στον εκτελεστή.

…ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ
Μεταξύ πολλών και με ενδιαφέρον 
διανομών που παίχτηκαν πρόσφατα 
στον ΑΣΑΕ (21-27/2) θεωρώ αυτήν 
άξια σχολια  σμού.

* 2# = Weak
** 5#= 2 άσοι (από 5) και η Ντάμα ατού
Αντάμ ^J

# xx
$ Jxxx
^ xx
& QJ9xx

# 1098x
$ Axx
^ Q10x
& AKx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJxx
$ Q9
^ AKJxx
& xx

# AQx 
$ K10xx
^ xxx
& 10xx

# xx
$ Axx
^ AQxx
& KQxx

# Qxx
$ –
^ J10xxxx
& J10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ10xxx
$ 10xx
^ Kx
& xx

# Kx 
$ KQJ9xxx
^ x
& Axx

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^

πάσο 1# πάσο 2#
πάσο 3XA πάσο 4#
πάσο πάσο πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
2#*

3$ 4# 4XA πάσο
5#** πάσο 6$ πάσο
πάσο πάσο

1. Μετά την πιο πάνω αγορά το ζεύγος 
Β/Ν κατέληξε να παίζει το συμβόλαιο των 
6$.
2. Η Δύση κάνει αντάμ τον ^J, ο ^Α από 
τον μορ.
3. Μικρό καρό από τον μορ, ο ^Κ από την 
Ανατολή, που κόβει ο εκτελεστής στο χέρι 
του.
4. Τώρα, που το σλεμ είναι σίγουρο, πρέ-
πει να μελετήσει ο εκτελεστής το δρόμο 
με τον οποίο μπορεί να κάνει μια άνω και 
να πάρει τοπ.
5. Ο δρόμος για τις 7$ δεν είναι δύσκο-
λος. Παίζει ο Νότος τα 5 ατού του που μαζί 
με τα δύο καρά μας κάνουν 7 φύλλα και 
στη ^Q ξοφλάει μια πίκα από το χέρι του 
(8 φύλλα).
– Τα τελευταία 5 φύλλα είναι &Αxx και 
#K και ένα ατού.
– O μορ έχει ένα καρό και 4 σπαθιά.
– Η Δύση θα έχει ένα καρό και 4 σπαθιά.
– Παίζει τώρα ο εκτελεστής το τελευταίο 
ατού και η Δύση παραδίνεται. 
Εάν χαλάσει το καρό ο εκτελεστής βγάζει 
από το μορ σπαθί. Εάν χαλάσει σπαθί βγά-
ζει το καρό.
– Εάν η Ανατολή έχει τα 4 σπαθιά και τον 
#Α, τότε, εφόσον η Δύση δεν χαλάσει στο 
τελευταίο ατού καρό, ο εκτελεστής διώ-
χνει το καρό από τον μορ και η Ανατολή 
είναι καταδικασμένη (είναι σκουίζ στον 
#Α και στο 4φυλλο σπαθί). 
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Νικητές Εσωτερικών 
Πρωταθλημάτων Σωματείων

[Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2010]

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

 Όμιλος ΑΟΤ | 8-12/09/2010

Βυ
ζα

ντ
ιν

ό Φ
εσ

τιβ
άλ

 
Μ

πρ
ιτζ

1-16
Προκοπίου Ι. - Παπυράκη Μ.
Μαμιδάκη Λ. - Ρούσσος Γ.
Δοξιάδης Κ. - Συρακοπούλου Χ.
Κοτρωνάρου Α. - Πολίτου Α.
Χατζημπαλής Μ. - Μέλιας Β.
Κατσαρέλη Ε. - Νέστορα Θ.

58,72
58,26
57,67
56,07
54,92
53,89

1-9
Καρβέλας Γ. - Παπάζογλου Θ.
Φαραντάτος Α. - Παπανδρέου Δ.
Κωσταπάνος Β. - Πλωμαρίτης Γ.
Μαυρομάτη Μ. - Αναγνωστόπουλος Κ.
Καντζιάς Θ. - Καντζιά Α.
Γαλανοπούλου Α. - Παπαδόπουλος Α.

60,41
57,24
56,16
54,76
54,54
54,15

1-6
Εμμανουηλίδου Δ. - Σίμου Ε.
Θεοδωράκης Γ. - Γιαννούλης Γ.
Γαλφιανάκης Ε. - Τριανταφυλλίδης Θ.
Σκούρα Ν. - Άστρας Δ.
Μανουσάκης Μ. - Σκουληκάρης Δ.
Αγιουτάντη Ρ. - Κεφαλά Μ.

61,36
57,45
54,04
53,54
53,16
52,53

1-
16

Σαπουνάκης Α.
Κυριακίδου Α.
Χατζηδάκης Ε.
Μαμιδάκη Λ .
Λαμπρινού Σ .
Ρούσσος Γ.

169,00

Δελημπαλταδάκης Ν.
Διονυσόπουλος Δ.
Κοντομήτρος Κ.
Βρούστης Β.
Παπακυριακόπουλος Γ. 

145,00

Παναγάκη Μ.
Μηλιτσόπουλος Ι.
Χατζημπαλής Μ.
Μέλιας Β.

141,00

1-
9

Τσώνης Ν.
Παπαδόπουλος Β.
Τζιρτζιλάκης Σ.
Παπάζογλου Θ. 

108,00

Λαγάνης Ι.
Δημητρακόπουλος Α.
Λαγάνης Σ.
Μακρή Ε.

107,00

Φανουργάκης Σ.
Καμηλάλης Π .
Σκουτεροπούλου Χ.
Μπάμπου Μ. 

106,00

1-
6

Κασιμάτης-Βουτυράς Α.
Λαζάρου Μ.
Ζήβα Α.
Κάλλα Α.

103,00

Μπαλωμένου Α.
Αγγελοπούλου Μ.
Καχραμάνης Γ.
Λαβράνος Ν.

85,00

Σίμου Ε.
Λεβέντης Ι.
Εμμανουηλίδου Δ.
Μανδαράκας Ε.

74,00

 Όμιλος ΟAMΘ | 26-28/09/2010

Sw
iss

 Ζε
υγ

ών

1-16
Σκουμπουρδής Ν. - Μαρκάκης Ι.
Λουπράνης Σ. - Καραβιδόπουλος Α.
Οικονομόπουλος Γ. - Αγγελόπουλος Π.
Κώστογλου Β. - Νουλίκας Γ.
Θεοδωρίδης Ι. - Κυζιρίδης Σ.
Αθανασιάδης Α. - Τριχόπουλος Α.

166,00
157,50
145,00
141,00
133,88
132,00

 Όμιλος ΑΕΠΜΑ | 01-03/10/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Καρλαύτης Γ.
Γαρουφαλής Μ.
Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Τσέβης Α.
Βολιώτης Α.

62,42
62,42
60,36
60,36
59,00
59,00

1-9
Παπαϊωάννου Λ.
Παπαϊωάννου Ε.
Δεληγιάννη Κ.
Χάσου Α.
Γαβριήλογλου Σ.
Ιωάννου Α.

61,55
61,55
59,11
58,24
58,01
56,54
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 Όμιλος ΟΑΜΣ | 01-03/10/2010
Εκ

δρ
ομ

ικ
ό

1-16
Αθανασιάδης Α. - Τριχόπουλος Α.
Καραγιαννόπουλος Λ. - Κοτινάς Σ.
Γκουγιάννος Δ. - Γεωργίου Κ.
Κανναβός Π. - Λαδόπουλος Λ.
Κουκουβού Γ. - Βλάχου Λ.
Καρπουζέλης Ν. - Κουγιουμτζής Α.

60,37
59,75
58,37
57,07
54,38
53,94

 Όμιλος ΑΟΤ | 01-03/10/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό 
στ

α 
Πο

λι
τικ

ά

1-16
Διαμαντίδης Ν.
Δοξαστάκης Γ.
Βρεττού Κ.
Λεμπέσης Α.
Καλλιγά Μ.
Παπαχριστοφόρου Β.

60,31
60,31
59,59
59,59
58,82
58,82

1-9
Ρωμανόσογλου Π.
Αναστασάτου Δ.
Κουκουζά Β.
Λυμπέρης Α.
Τσιβίδου Α.
Νικολαΐδου Κ.

61,94
61,94
59,97
59,97
59,78
59,78

 Όμιλος ΑΟΜ | 8-10/10/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μπομπολάκης Σ.
Καρλαύτης Γ.
Έιντι Μ.
Κανναβός Π.
Προκοπίου Ι.
Παπυράκη Μ.

58,97
58,97
58,83
58,74
57,98
57,98

1-9
Κωσταπάνος Β.
Θαμβόπουλος Α.
Αλεξανδρόπουλος Θ.
Καραγιάννης Ι.
Γεωργίεβιτς Α.
Στεφανόπουλος Κ.

61,01
61,01
60,42
60,42
58,58
58,58

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 8-10/10/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό

1-16
Μαμιδάκη Λ. - Ρούσσος Γ.
Μιχαλοπούλου Ι. - Μιχαλόπουλος Μ.
Αβδούλος Σ. - Λαντζής Ι.
Βογιατζόπουλος Σ. - Σιδέρης Γ.
Γιαλιράκης Ι. - Λαγγουράνης Φ.
Τσεβδού Α. - Παπαναστασίου Α.

67,70
57,54
54,48
51,49
50,84
50,53

1-9
Τσιριγώτη Σ. - Γκικάκη Α.
Αθανασοπούλου Ε. - Μιχαηλίδης Μ.
Λυμπέρης Α - Πρωτόπαπας Δ
Καΐρη Ε. - Κατσούφρη Θ.
Ζήβα Α. - Κάλλα Α.
Γούναλης Σ. - Κεράτσας Κ.

62,36
55,51
55,27
54,39
53,59
51,88

 Όμιλος ΑΟΜ | 28/10/2010

Μ
αρ

αθ
ών

ιο
ς

1-16
Δελημπαλταδάκης Ν. - Κοντομήτρος Κ.
Παπαπέτρος Γ. - Παπυράκη Μ.
Μούλιου Τ. - Μόραλης Κ.
Διαμαντίδης Ν. - Μωυσίδης Α.
Παπαλοπούλου Ν. - Συμεωνίδου Χ.
Νίκα Β. - Σοφιός Μ.

62,97
59,65
58,25
54,90
54,30
53,92

 Όμιλος ΑΟΜΒ - ΟΑΑ | 28-31/10/2010

Κύ
πε

λλ
ο Λ

αζ
όπ

ου
λο

υ 1-16
Λαντζής Ι
Αβδούλος Σ
Ρούσσος Γ
Μαμιδάκη Λ
Καρδαμίτσα Α
Ψυχογιός Β

61,26
61,26
61,25
61,25
59,64
59,64

1-6
Λαζάρου Μ
Λιαπόπουλος Ν
Τούλης Ι
Δώσσας Γ
Ζήβα Α
Αγγελοπούλου Μ

62,70
62,70
60,99
60,99
60,18
58,60
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 Όμιλος ΚΟΑΜ | 28-31/10/2010
Κύ

πε
λλ

ο Σ
τ. 

Αρ
βα

νι
τά

κη
1-16
Καραγιαννόπουλος Λ. - Κοτινάς Σ.
Αλαμάνος Ε. - Κουτσάκος Κ.
Σαούλος Ν. - Γρασσέλης Α.
Καραμάνος Α. - Κατσαράκης Δ.
Κυριάκης Α. - Χρυσικόπουλος Σ.
Αρβανιτάκη Ε. - Κοσκινάς Μ.

58,86
56,10
54,95
54,67
53,71
52,38

1-9
Άνθης Δ. - Βούλγαρης Σ.
Χανικιάν Ν. - Χανικιάν Ο.
Σπυρίδου Δ. - Κέτεν Α.
Πιπεράκη Μ. - Κάντα Α.
Πουλημένος Σ. - Παπαγεωργίου Σ.
Μπούκας Κ. - Παπακωνσταντίνου Δ.

59,57
54,67
53,24
53,11
49,98
48,07

1-6
Μπαμπάσικα Κ. - Κυριαζή Μ.
Βαχτσεβάνος Σ. - Τζαφέστα Μ.
Γούλιου Μ. - Καμπούρη Ι.
Κοντομάρης Π. - Διαβάτης Α.
Λέισος Γ. - Κοιλιαράκη Ε.
Κουρέτας Α. - Καταγής Σ.

61,19
57,22
54,72
53,06
52,20
46,78

1-
16

Κατσαράκης Δ.
Καραμάνος Α.
Άνθης Δ.
Βούλγαρης Σ.

113,00

Κοτινάς Ν.
Βρανίκα Χ. 
Χρυσικόπουλος Σ.
Μακρή Α.
Κυριάκης Α. 
Καρύδη Κ.

107,00

Σπυρίδου Δ.
Κοιλιαράκη Ε .
Λέισος Γ.
Κέτεν Α.

96,00

 Όμιλος ΑΣΑΕ | 5-7/11/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Ρούσσος Γ
Μόραλης Κ
Μούλιου Τ
Παναγάκη Μ
Συρακοπούλου Χ
Κοντομήτρος Κ

57,74
57,31
57,31
55,03
55,03
54,59

1-9
Κωσταπάνος Β
Βούρδογλου Γ
Γυφτοπούλου Β
Παπανικολάου Μ
Καραγιάννης Ι.
Ρομποτή Κ

61,69
61,69
60,54
60,54
56,75
56,75

 Όμιλος ΑΟΤ | 26-28/11/2010

Ομ
άδ

ες

1-16
Ριτσώνη Ε.
Καλλιφρονάς Μ.
Λοβέρδος Δ. 
Αβδούλος Σ. 
Ακριτίδης Σ.

88,00

1-9
Βρεττού Κ
Παπάζογλου Θ 
Λεμπέσης Α 
Καρβέλας Γ 
Τσιβίδου Α 
Δεληγιάννης Μ

171,00

1-6
Ζήβα Α.
Κάλλα Α.
Ματσάγγος Θ. 
Αγγελοπούλου Μ.
Κουναδέας Γ.
Γαλφιανάκης Ε.

79,00

Βατσολάκη Ε.
Τόγιας Σ.
Αναστασάτος Α. 
Ναθαναήλ Δ.
Λατουσάκης Μ.  
Τζωρτζακάκη Ε.

87,00

Μπομπολάκη Μ.
Θαμβόπουλος Α.
Κωσταπάνος Β.
Βούρδογλου Γ.

157,00

Κασιμάτης-Βουτυράς Α.
Λαζάρου Μ.
Σκούρα Ν.
Καβούκη Δ.
Άτσρας Δ.

72,00

Μπενιού Μ.
Μαρσώνης Π .
Κοταράς Κ.
Χριστοδούλου Π.

84,00

Τατάκη Κ.
Μαμούνας Π.
Χρονίου Ι.
Γρίλλης Ν.
Χριστοφίλης Γ.
Γρυπάρης Σ.

154,00

Ισιδωρίδου Μ.
Καρτάλος Δ. 
Ραχιώτης Δ. 
Τσαγκλής Π.
Γιαννούλης Γ. 
Θεοδωράκης Γ.

69,00

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 26-28/11/2010

Εσ
ωτ

ερ
ικ

ό Ζ
ευ

γώ
ν 1-16

Αγγελόπουλος Π. - Οικονομόπουλος Γ.
Αλτίνης Δ. - Ταγαράς Ν.
Κουκουβού Γ. - Βλάχου Λ.
Κουκουσέλης Α. - Ζώζης Σ.
Αθανασιάδης Α. - Τριχόπουλος Α.
Φίτζιος Κ. - Οργαντζίδης Γ.

57,59
57,10
54,99
53,33
52,67
52,35
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 Όμιλος ΟΑΜΚΗ | 26-28/11/2010
Gr

an
d 

Pr
ix

1-16
Βλοχαιτόπουλος Μ.
Ευσταθίου Π.
Καβαντούρης Ν.
Νέστορα Θ.
Σύρρου Ε.
Μήτρου Κ.

57,71
57,71
56,74
56,74
55,55
55,55

1-9
Καραγιάννης Ι.
Αλεξανδρόπουλος Θ.
Ακούρης Ι.
Δημητρακόπουλος Θ.
Καλέκη Μ.
Κάππας Α.

61,11
61,11
59,92
58,25
58,25
57,24

1-6
Οικονόμου Ε. 
Ρετζίκας Ν.
Μπελιμπασάκης Ρ.
Βαλτζή Β.
Πηλείδη Α.
Σταυρίδης Α.

62,97
62,97
61,19
59,90
59,90
58,60

 Όμιλος ΑΜΙ | 25-27/11/2010

Ζα
γό

ρι
α 

20
10

1-16
Παπακυριακόπουλος Γ. - Βρούστης Β.
Καραμανλή Α. - Καραμανλής Ν.
Βρανίκα Χ. - Καρύδη Κ.
Κανναβός Π. - Λέκος Γ.
Παπυράκη Μ. - Προκοπίου Ι.
Παπαλοπούλου Ν. - Καλλιγά Μ.

64,16
55,17
55,13
54,44
52,87
51,47

1-9
Μαρκουρή Α. - Ρηγάτος Ε.
Μητρογιάννη Π. - Σουλιώτης Δ.
Μασσαλάς Β. - Σιάκαρης Κ.
Μανδραπήλια Τ. - Χατζόπουλος Θ.
Πλάτης Κ. - Μπόζιος Ε.
Γαϊτάνα Λ. - Γαιτάνας Α.

64,04
59,94
57,35
56,18
55,62
52,86

 Όμιλος ΟΑΜΧΝ | 3-4/12/2010

Ομ
αλ

ός
 20

10

1-16
Ριτσώνη Ε.
Καλλιφρονάς Μ.
Λοβέρδος Δ. 
Αβδούλος Σ. 
Ακριτίδης Σ.

88,00

1-9
Βρεττού Κ.
Παπάζογλου Θ. 
Λεμπέσης Α.
Καρβέλας Γ.
Τσιβίδου Α.
Δεληγιάννης Μ.

171,00

1-6
Ζήβα Α.
Κάλλα Α.
Ματσάγγος Θ. 
Αγγελοπούλου Μ.
Κουναδέας Γ.
Γαλφιανάκης Ε.

79,00

 Όμιλος ΚΟΑΜ | 3-4/12/2010

Μ
αρ

αθ
ών

ιο
ς

1-16
Άνθης Δ. - Βούλγαρης Σ.
Καρύδη Κ. - Κουτσάκος Κ.
Κάντα Α. - Βερβιτσιώτη Ε.
Παπαδόπουλος Τ. - Θεοτόκης Ν.
Τσίτσος Α. - Τσάμης Β.
Καραμάνος Α. - Παπαγεωργίου Σ.

53,33
52,00
50,33
49,67
49,33
45,33

 Όμιλος ΟΑΜ | 8-10/12/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Παπαπέτρος Γ. 
Παπυράκη Μ.
Ιωαννίδου Ε.
Σιδηρόπουλος Σ.
Χριστοδούλου Π.
Μαρσώνης

63,29
62,16
58,08
58,08
57,35
57,35

1-9
Αλεξανδρόπουλος Θ.
Καραγιάννης Ι.
Παγούνη Χ.
Οικονόμου Σ.
Σίμου Ε.
Οικονόμου Α.

62,83
62,83
58,32
58,32
58,09
58,09

 Όμιλος ΑΣΑΕ | 9-12/12/2010

Κύ
πε

λλ
ο Τ

ρι
κο

υρ
άκ

η 1-16
Κοντομήτρος Κ
Νέστορα Θ
Καλλιφρονάς Μ
Σοφιός Μ
Μήτση Γ
Καρβέλας Γ

59,65
58,37
57,71
57,09
56,88
56,41

1-9
Ρομποτή Κ.
Νεράτζη Α.
Μαυρομάτη Μ.
Σμαραγδή Ο.
Πλωμαρίτης Γ.
Σταφυλάκης Χ.

58,08
57,96
56,33
56,33
55,80
55,35
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 Όμιλος ΟΑΜΡ | 11-13/12/2010
Εο

ρτ
ασ

τικ
ό

“Π
ρο

φή
τη

ς Η
λί

ας
” 1-16

Βρούχος Ν. - Κελεπέρας Κ.
Καρακατσάνης Β. - Καρακατσάνης Η.
Δανελλάκης Δ. - Ράμος Ε.
Λεριάς Ε. - Τυραδέλλη Α.
Μαυράκη Δ. - Μπόνης Α.
Παληγιάννης Φ. - Χατζηιωάννου Ε.

62,26
58,33
57,86
55,95
55,12
54,17

 Όμιλος ΑΟΜ | 17-19/12/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Δοξαστάκης Γ.
Διαμαντίδης Ν.
Βρούστης Β.
Καραπαναγιώτης Χ.
Σωτηρόπουλος Χ.
Πολίτου Α.

60,56
59,99
59,89
57,87
57,87
57,10

1-9
Κωσταπάνος Β.
Βούρδογλου Γ.
Πραποπούλου Κ.
Παπανδρέου Δ.
Καραγιάννης Ι.
Αλεξανδρόπουλος Θ.

59,20
59,20
58,80
58,80
57,76
57,76

1-6
Βαλέντη Μ
Ρετζίκας Ν
Λαμψία Α
Κουνέ Ζ
Κοκκαλίδου Φ
Καραδημήτρη Α

61,88
61,88
58,33
58,33
57,77
57,77

 Όμιλος ΣΛΑΜ | 17-19/12/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Βασιλέλλη Ε.
Γρημάνης Β.
Σκορδομπέκης Α.
Ρουμελιώτης Σ.
Φαίδας Ε.
Καραντανέλλης Γ.

58,12
58,12
57,42
57,42
55,95
54,50

 Όμιλος ΑΟΜΜ | 20-19/12/2010

Ζε
ύγ

η

1-16
Δημητρακόπουλος Γ. - Γεωργούδης Π.
Αβράνα Α - Σκορδάς Β
Παπαδόπουλος Ν. - Παπαδοπούλου Ε.
Ευθυμίου Δ. - Λάφης Σ.
Κουφός Ι. - Γκούντρας Κ.
Τζουβάρας Γ. - Ψαρρέας Β.

64,41
62,73
61,35
54,95
51,75
48,50

 Όμιλος ΟΑΜΠΕΙ | 26-28/12/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μπομπολάκης Σ.
Μπομπολάκη Μ.
Οικονόμου Κ.
Γιόκαρης Α.
Κοταράς Κ.
Ηλιόπουλος Π.

58,00
58,00
57,65
56,70
58,18
56,18

1-9
Κασιμάτης-Βουτυράς Α.
Λαζάρου Μ.
Αγγέλου Ν.
Παναγιωτίδης Π.
Μακρή Ε.
Αναστασιάδου Φ.
Μεντή Ι.

62,03
62,03
59,37
59,37
58,49
58,12
58,12
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Πρόβλημα 1

1ΧΑ=10, 2&=8, 2$/2ΧΑ/ 3&=7, 3#=6,4#=5

Όταν κάνουμε παρεμβολή με 1ΧΑ στην άμε-
ση θέση έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές με το 
άνοιγμα 1ΧΑ, δηλαδή 15-17 και ομαλή, απλώς 
υποσχόμαστε κράτημα στο χρώμα που άνοιξε ο 
αντίπαλος.
Ο συμπαίκτης μας αυτό λαμβάνει υπόψη του για 
τη συνέχεια της αγοράς.
Άρα κοντρ και μετά ΧΑ=18-19, ομαλή και καλό 
κράτημα στο χρώμα του ανοίξαντα. 

Β. Βιρβιδάκης: 1ΧΑ. Με την αγορά αυτή 
δείχνουμε 18-19 πόντους, ομαλή κατανομή 
και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος και το 
χέρι μας είναι τυπικό για την επιλογή μας.
Μ. Παπυράκη: 1ΧΑ. Σε άμεση θέση η παρεμ-
βολή 1ΧΑ υπόσχεται 16-18 πόντους (και φυσι-
κά ομαλή κατανομή και κράτημα στο αντίπαλο 
χρώμα). Πρώτα κοντρ και επαναδήλωση ΧΑ 
όσο πιο οικονομικά μπορούμε δείχνει 19-20. 
Τώρα κρατάτε καλούς 18, διπλό κράτημα στις 
κούπες και κυρίως, ένα πολύ καλό πεντάφυλλο 
χρώμα. Η αξία λοιπόν του χεριού σας αναβαθ-
μίζεται και το χειρίζεστε σαν δεκαεννιάρι. 
Κ. Μπόζεμπεργκ: 1ΧΑ. Δείχνοντας 18-19 
πόντους, ομαλή κατανομή και κράτημα στις 
κούπες. Σαφώς περιγραφικότερη αγορά από 
την εναλλακτική των 2&.

Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: 1ΧΑ. Περιγράφει ακριβώς το 
χέρι μου: 18-19 πόντους, ομαλή κατανομή, 
κράτημα κούπα, όχι φιτ.
B. Ρουσέας: 1ΧΑ. Με κοντρ και ομιλία μετά, 
περιγράφω ένα χέρι πιο δυνατό από εκείνο 
που θα παρεμβαλλόταν απευθείας 1ΧΑ.
Δ. Ζήκας: 2&. Κοντρ και αλλαγή χρώματος 
δεν υπόσχεται 18π;
Σ. Δόικας: 2ΧΑ. Η Δύση δείχνοντας 0-8 πό-

Της Άννυς 
Καραμανλή 26ος

Το πάνελ του διαγωνισμού 

αγορών 1-6 απαρτίζεται 

πάντα από δάσκαλους και 

η βαθμολογία βγαίνει με 

βάση τις δικές τους απα-

ντήσεις και σχόλια. 

Στη συνέχεια θα βαθμολο-

γούνται οι αναγνώστες και 

θα δημοσιεύονται τα ονό-

ματα των πρώτων από αυ-

τούς. Καλό θα είναι, αλλά 

όχι απαραίτητο,  να στέλ-

νει και κάθε αναγνώστης 

τα σχόλιά του ώστε να 

δημοσιεύονται τα πλέον 

ενδιαφέροντα από αυτά. 

Αν έχει κάποιος μαθητής 

ή παίκτης κατηγορίας 1-6 

κάποια διανομή η οποία 

τον προβλημάτισε στην 

αγορά θα χαρούμε πολύ 

να μας τη στείλει για να τη 

βάλουμε στο διαγωνισμό. 

Τον παρόντα διαγωνισμό 

σχολιάζουν τρεις δάσκα-

λοι, οι Κώστας Μπόζε-

μπεργκ, Μαρία Παπυράκη 

και Βασίλης Βιρβιδάκης. 

Τους ευχαριστώ όλους για 

τη βοήθεια.

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A43
$ KJ9
^ A8
& AQ1095

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ κοντρ πάσο

1# πάσο ;

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

ντους ζητάμε να πάει πάσο αν έχει κάτω από 
4-5 πόντους ή να επαναδηλώσει τις πίκες ή 
ακόμα και να δηλώσει 3ΧΑ. Έτσι έχουμε περισ-
σότερες εναλλακτικές και 2, πιθανώς, stop αν 
ο Νότος παίξει κούπες.
Π. Μαλτέζος: 4#. Όσο πιο γρήγορα, τόσο 
καλύτερα…

Πρόβλημα 2

1ΧΑ=10, Πάσο/Κοντρ=8

Η αγορά, αν δεν μιλήσουμε, θα σβήσει και ο 
αντίπαλος θα παίζει 1 πίκα που πιθανότατα θα 
βγάλει. Είναι κακή τακτική να αφήνουμε τον 
αντίπαλο ανενόχλητο στο επίπεδο 1 και 2 εκτός 
αν έχουμε σοβαρούς λόγους, π.χ. πολλά ατού 
που μας πληροφορούν ότι ο δικός μας συμπαί-
κτης ενώ είναι κοντός στο χρώμα του αντιπάλου 
δεν μπήκε στη αγορά άρα δεν έχει δύναμη για 
κοντρ ή παρεμβολή. 
Το χέρι που έχουμε έχει ομαλότατη κατανομή 
κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου και 13 πό-
ντους και βάσιμα ελπίζει ότι ο δικός του θα δια-
θέτει τις περισσότερες φορές 7-10 πόντους και 
κάποτε 13 -14 αλλά δεν έχει κοντρ ομιλίας λόγω 
κακής κατανομής. Η αγορά 1ΧΑ είναι εξαιρετικά 
περιγραφική και σ’ αυτή τη θέση υπόσχεται 11-
14 πόντους. Οι αγορές του απαντητή είναι φυσι-
κές και συνιστώ να ισχύει μόνο το στέιμαν.

Β. Βιρβιδάκης: 1ΧΑ. Με το 1ΧΑ στη θέση 
αυτή (balancing) δείχνουμε ομαλή κατανομή, 
κράτημα πίκα και πόντους 12-16. Με την αγο-
ρά μας περιγράφουμε καλύτερα το χέρι μας 
από το κοντρ ομιλίας (λόγω της τετράφυλλης 
κούπας) και προστατεύουμε το #K από αντάμ 
του Β. 
Μ. Παπυράκη:1ΧΑ. Σε θέση reopening οι 
απαιτήσεις σε πόντους κατεβαίνουν αρκετά, 
οπότε η παρεμβολή 1ΧΑ υπόσχεται 11-14 πό-
ντους και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος. 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

πάσο πάσο ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ95
$ AQJ6
^ 1032
& Κ94

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη
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Διαγωνισμός αγορών [1-6]
Αν είχατε 15-17 θα ξεκινούσατε με κοντρ και 
θα επαναδηλώνατε 1ΧΑ.
Κ. Μπόζεμπεργκ:1ΧΑ. Σε θέση reopening οι 
απαιτήσεις σε πόντους για να αγοράσουμε ΧΑ 
μειώνονται. Προσωπικά προτιμώ σε άνοιγμα 1 
σε μινέρ το 1ΧΑ να δείχνει 11-14 ενώ σε άνοιγ-
μα 1 σε μαζέρ 12-16.

Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: 1ΧΑ. Σε θέση reopening δείχνει 
12-15 πόντους και κράτημα.
Δ. Ζήκας. Πάσο. Εφόσον δεν μίλησε ο συ-
μπαίκτης μου έχει <11π. Ο Βορράς με το πάσο 
του δείχνει <6π. Εγώ έχω 13π ομαλής κατα-
νομής μάλλον πρόκειται για μερικό σκορ στην 
παρτίδα. Είμαστε και στην δεύτερη. Ας παίξου-
με άμυνα. Και η άμυνα δίνει πόντους.
Β. Ρουσέας. Κόντρ. Να μη κλείσει η αγορά 
στη μία πίκα. Έχω αξία στις πίκες, αλλά έχω και 
τετράφυλλη κούπα και πόντους ανοίγματος.
Π. Μαλτέζος: Κοντρ. Κοντρ, από όλες τις 
απόψεις. Δύναμη ανοίγματος, ομαλή κατανο-
μή, πάσο από το Βορρά.

Πρόβλημα 3

2#=10, 3$/2ΧΑ/3&/3^=7

Τι να γίνει; 2 πίκες που μπορεί να είναι και δί-
φυλλο γιατί αν πούμε 2ΧΑ, λέμε μια αλήθεια = 
ομαλή και δίφυλλο και ένα επικίνδυνο ψέμα = 
κράτημα καρό.
Β. Βιρβιδάκης: 2#. Έχοντας ήδη δείξει 10+ 
πόντους με την πρώτη μας απάντηση, κρατάμε 
απλά ανοιχτή την αγορά δίνοντας προτίμηση 
στις πίκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ξεκάθαρο 
φιτ (θα λέγαμε 3#) ενώ δεν μπορούμε να αγο-
ράσουμε 2ΧΑ με τρία λιμά στο μη αγορασθέν 
(καρό).
Μ. Παπυράκη: 2#. Τι να κάνουμε; Απλή 
επαναφορά με δίφυλλο. Η έλλειψη κρατήμα-
τος στα καρά απαγορεύει την επαναδήλωση 
2ΧΑ. Ο συμπαίκτης δυστυχώς δεν ξέρει αν η 

πίκα μας είναι δίφυλλη ή τρίφυλλη, όμως δεν 
ανησυχούμε γιατί με δεκατεσσάρι και κράτημα 
καρό θα αγοράσει εκείνος τα 2ΧΑ. Αν πάλι είναι 
minimum, τότε παίζουμε το σωστό συμβόλαιο 
στο πέντε- δύο.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2#. Προέχει να οριοθε-
τήσουμε το χέρι μας και επειδή δεν μπορούμε 
να το κάνουμε αυτό αγοράζοντας 2ΧΑ (λόγω 
έλλειψης κρατήματος στα καρό) δείχνουμε 
τους 10-11 πόντους μας “φιτάροντας” το πρώ-
το χρώμα του συμπαίκτη. Να πούμε εδώ ότι με 
10-11 πόντους και 3φυλλο πίκα θα κάναμε την 
ίδια αγορά γιατί, είναι προτιμότερο την αγορά 
3# να την φυλάμε για χέρια που έχουν ενδια-
φέρον για σλεμ.
Αναγνώστες:
Δ. Ζήκας: 2#. 2ΧΑ δεν λέω γιατί δεν έχω κρά-
τημα στα καρά, 3 κούπες θα του δείξω 4φυλ-
λο, επομένως τι μένει 2 πίκες ή 3 σπαθιά. Στην 
δεύτερη και με αγορά από τον συμπαίκτη που 
δείχνει 5-4 θα πω 2 πίκες.
Π. Μαλτέζος. 3$. Δεν έχω μεγαλύτερη δύ-
ναμη από όση έχω δηλώσει, δίνω τη συμφω-
νία μου για κούπες, έχω δείξει τα σπαθιά μου. 
Ας αποφασίσει ο συμπαίκτης μου αν θα αποδε-
χθεί την πρόταση για μανς.
Γ. Φλουρής: 3^. 3 καρά αν παίζουμε 4ο χρώ-
μα, αλλιώς 2ΧΑ.
Σ. Δόικας. 2ΧΑ. Με 11 πόντους πρόταση για 
3ΧΑ αν είναι max (14-15) η Δύση
Β. Ρουσέας. 3&. Περιγράφουμε το χέρι μας, 
φανερώνοντας το πρόβλημα στο καρό. Μπο-
ρεί όμως και να δούμε 3 κούπες αγορά από το 
συμπαίκτη που δίνει 5φυλλη. Θα ήθελα λίγη 
περισσότερη δύναμη για 4ο χρώμα.

Πρόβλημα 4

4#=10, 3ΧΑ=8, 4&=7, 4^=6, πάσο=5

4# ελπίζοντας ότι ο δικός μας όταν αγοράζει 3# 
δεν το κάνει με βαλέ εξάφυλλο και 17 αλλά με 
ΑΚJ109xx και έστω 14. 

Β. Βιρβιδάκης: 4#. Εμπιστευόμαστε την 
αγορά του συμπαίκτη (καλό εξάφυλλο + 
χρώμα και 15-17 πόντους) και αγοράζουμε 
τη μανς στο χρώμα του και όχι στα ΧΑ έχοντας 
δίφυλλη κούπα χωρίς κράτημα στο χρώμα και 
προσφέροντας ένα πολύ χρήσιμο φύλλο στο 
συμπαίκτη (την #Q). Αν ο συμπαίκτης έχει αξί-
ες σε κάποιο από τα χρώματα μας (και εδικά 
στο σπαθιά) δε θα δυσκολευθεί να βγάλει το 
συμβόλαιο ενώ αν έχει καλές κούπες το κράτη-
μα μας στο χρώμα (J10) θα βοηθήσει. 
Μ. Παπυράκη: 4#. Ο σύντροφος δείχνει 
καλό εξάφυλλο χρώμα και ισχυρό χέρι. Δεν 
είναι σίγουρο ποια είναι η κατάλληλη συνέχεια 
αλλά με το ξερό ονέρ μας μάλλον του “δένει” 
το χρώμα. Επίσης ούτε οι πόντοι μας δεν είναι 
πολλοί ούτε τα σπαθιά μας τόσο καλά για να 
φοβόμαστε μήπως χάνεται κάποιο σλεμ.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4#. Από τα δυο εναλλα-
κτικά συμβόλαια (4# και 3ΧΑ) θεωρώ ότι το 
πρώτο θα παίζεται καλύτερα, γι’ αυτό φιτάρω 
το καλό 6φυλλο του συμπαίκτη.

Οι αναγνώστες
Β. Ρουσέας: 4#. Δε νομίζω να υπάρχει πρό-
βλημα για το συμβόλαιο παρά μόνο με ανάπο-
δη κατανομή. Δε βλέπω και κάτι καλύτερο.
Δ. Ζήκας: 4#. Αν και δεν είμαι περήφανος για 
την ξερή ντάμα μου.
Γ. Φλουρής: 4#. Δύσκολη απόφαση, άλλα 
μάλλον οι 4 πίκες στο 6-1 φιτ δείχνουν ασφα-
λείς.
Σ. Ροκοτάς: 3ΧΑ. Όχι 4 καρά επειδή είμαστε 
στην δεύτερη. Έτσι και αλλιώς η πίκα της Δ 
είναι μακριά.
Π. Μαλτέζος: 3ΧΑ. Δεν έχω πίκες για να παί-
ξουμε 4. Η επιτακτική αγορά 3# (και όχι 2) 
δείχνει δύναμη που δεν πασάρεται. Επιπλέον, 
δεν έχω μεγαλύτερη δύναμη από όση δήλωσα. 
Ελπίζω η δύναμη του συμπαίκτη να καλύπτει 
το κενό στις κούπες.

Πρόβλημα 5
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2& πάσο

3# πάσο ; Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K
$ J103
^ A53
& AKQJ84

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3^ ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q6
$ J105
^ 973
& AKJ96

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2& πάσο

2$ πάσο ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ J10
^ A853
& KJ9653
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Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ83
$ K954
^ 6
& AJ962

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2ΧΑ πάσο 3& πάσο

3# πάσο ;

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

απαιτήσεις λόγω του υψηλότερου επιπέδου της 
αγοράς. 
Αποκλείεται να πούμε κοντρ διότι δεν έχουμε 
επαναγορά στα 3& που πιθανότατα θα πει ο 
δικός μας, διότι κοντρ και ΧΑ=18 καλούς-20 
πόντους. Λέμε λοιπόν 2ΧΑ=16-18 και βεβαίως 
αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΣΤΑ ΜΙΝΕΡ.
Ο συμπαίκτης έχει όλες τις αγορές στη διάθεσή 
του, 3& = στέιμαν, 3$ = τράνσφερ.
Β. Βιρβιδάκης: 2ΧΑ. Με κράτημα κούπα 
ομαλή κατανομή και 17 πόντους παρεμβαλ-
λόμαστε με 2ΧΑ (δείχνουμε 16-19). Αν προ-
τιμήσουμε το κοντρ δεν έχουμε ικανοποιητική 
επαναδήλωση στα 3& του συμπαίκτη (τα 3ΧΑ 
μετά θα έδειχναν πιο δυνατό χέρι).
Μ. Παπυράκη: 2ΧΑ. Μετά από άνοιγμα weak 
υποσχόμαστε 16-19 πόντους. Δε μας τρομάζει 
το δίφυλλο σπαθί. Δεν θα πρέπει ο συμπαίκτης 
μας να νομίζει ότι έχουμε τα μινέρ 5-5 διότι 
το unusual no-trump δεν ισχύει μετά από 
αδύνατα ανοίγματα. Και φυσικά η ανάπτυξη 
του συστήματος ισχύει κανονικά… stayman, 
transfer σαν να έχουμε ανοίξει 2ΧΑ.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2ΧΑ. Μετά από άνοιγμα 
Weak two των αντιπάλων η παρεμβολή με 
2ΧΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΡΩΜΙΑ (στην προκειμένη 
περίπτωση στα μινέρ), είναι χέρι ομαλής κατα-
νομής 15-18 πόντων με κράτημα στο αντίπαλο 
άνοιγμα.

Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: 2ΧΑ. Θα έλεγα κοντρ αλλά φο-
βάμαι μην ακούσω 3 σπαθιά.
Β. Ρουσέας: 2ΧΑ. Ποντάζ 16-18…

Πρόβλημα 7

4&=10, 4ΧΑ=8, 3ΧΑ=7

4&, που δείχνει χέρι με 4 κούπες και τουλάχι-
στον 5 ευπρεπή σπαθιά και με ενδιαφέρον για 
σλεμ.

Β. Βιρβιδάκης: 4&. Περιγράφουμε την κα-
τανομή μας (πεντάφυλλο σπαθί, τετράφυλλη 
κούπα) και δείχνουμε ενδιαφέρον για υψηλό-
τερο συμβόλαιο αν ο συμπαίκτης έχει το κα-

τάλληλο χέρι. Αν ο συμπαίκτης αγοράσει 4ΧΑ 
θα πασάρουμε καθώς θα έχει αρκετές αξίες 
στο σόλο μας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρε-
ται για σλεμ (με φιτ σπαθί) θα κάνει κάποιο 
κιουμπίντ.
Μ. Παπυράκη: 4&. Η αγορά 4& δείχνει 
5φυλλο τουλάχιστον χρώμα και ενδιαφέρον 
για σλεμ. Αν βρω φιτ ακόμα και το μεγάλο 
σλεμ στα σπαθιά είναι πιθανό, γιατί να μην 
κάνω λοιπόν μια προσπάθεια; Αν o συμπαίκτης 
δεν ενδιαφέρεται θα πει 4ΧΑ, αν όμως έχει φιτ 
στο χρώμα μου θα συνεχίσει με cue-bid. 
Βέβαια η διερεύνηση απαιτεί έμπειρους παί-
κτες και δεμένο partnership αλλά πάντως έτσι 
θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια. 
Στα ζεύγη ίσως θα πρέπει να προτιμήσουμε τα 
6ΧΑ από τα 6&.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4&. Τι άλλο από το να 
αγοράσουμε το χρώμα μας δείχνοντας το εν-
διαφέρον μας για σλεμ; Μετά τα 4& ο συμπαί-
κτης αγοράζει 4ΧΑ χωρίς φιτ ενώ κιουμπιτάρει 
έχοντάς το. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το 
4& ερώτηση άσων (Gerber), να τους υπεν-
θυμίσω λοιπόν ότι αυτό αληθεύει μόνον όταν 
έχουν αγοραστεί ΧΑ (ανοιχτεί ή επαναδηλω-
θεί) και ακολουθήσει πήδημα στα 4&.

Οι αναγνώστες
Σ. Ροκοτάς: 4&. Αν η Δ έχει 5φυλη πίκα θα 
πει 4 πίκες και θα πασάρω, αν έχει 3+ σπαθιά 
θα πει 5 σπαθιά.
Β. Ρουσέας: 4&. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε 
μια προσπάθεια για τα 6 σπαθιά.
Γ. Φλουρής: 3ΧΑ. Πιθανόν να βγαίνουν τα 
6ΧΑ, αλλά επειδή είναι ζευγών δεν θα ρισκά-
ρω να το ψάξω. Οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι 
από τα πιθανά οφέλη.
Π. Μαλτέζος: 3ΧΑ. Χωρίς φιτ και χωρίς 
μακρύ χρώμα δεν μπορώ να ελπίζω σε κάτι 
καλύτερο.

Πρόβλημα 8

Πάσο= 10, Κοντρ= 7, 1ΧΑ=5

Με ντάμα τρίφυλλη στο χρώμα του αντιπάλου 
είναι 99% σίγουρο ότι ο συμπαίκτης μου δεν 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A83
$ Q98
^ AJ3
& Q943

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& 1$

πάσο πάσο ;

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ107
$ K103
^ AKJ7
& 73

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2$* ;

Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

*Weak - two

3ΧΑ= 10, 4&= 8, Κοντρ= 7, Πάσο/5&= 5

Αχ αυτές οι αγορές φραγμού τι μας κάνουν… 
3ΧΑ και ότι γίνει, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε 
κάτι άλλο.
Β. Βιρβιδάκης: 3ΧΑ. Με 17 πόντους, συμπα-
γές εξάφυλλο χρώμα και κράτημα στο φραγμό 
του αντιπάλου αγοράζουμε τη μανς στα ΧΑ 
ελπίζοντας ο συμπαίκτης να έχει να προσθέσει 
2 λεβέ στις 7 δικές μας.
Μ. Παπυράκη: 3ΧΑ. Οι αγορές φραγμού 
υπάρχουν για να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. 
Με εφτά μπάζες στο χέρι και μισό κράτημα στο 
κάθε μαζέρ τα 3ΧΑ δείχνουν εύκολα αν βρω 
κάτι στον συμπαίκτη. Δεν είναι τυπικά σωστή 
η αγορά μου, όμως το ‘μη χείρον βέλτιστον’. Αν 
ξεκινήσω με κοντρ κινδυνεύω να ακούσω 4$ 
ή 4#, αν πάλι αγοράσω 4 σπαθιά ξεπερνάω 
τα 3ΧΑ. 
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3ΧΑ. Μετά τα ανοίγματα 
φραγμού από τους αντιπάλους η αγορά με 3ΧΑ 
είναι πιθανό να μη βασίζεται σε χέρι ΟΚ αλλά 
σε κάποιο μακρύ μινέρ (μαζί με κράτημα στο 
αντίπαλο άνοιγμα φυσικά). Γενικά σε αυτές τις 
περιπτώσεις αγοράζω ό,τι νομίζω πως είναι το 
καλύτερο συμβόλαιο.

Οι αναγνώστες
Β. Ρουσέας: 3ΧΑ. Ένα χέρι επιθετικό που θέ-
λει να εκτελέσει, με 7 μπάζες στο χέρι του και 
1.5-2 αμυντικές.
Γ. Φλουρής. 4&. Δείχνω το καλό μου χρώμα 
και βλέπουμε.
Δ. Ζήκας: Κοντρ. Αν και δεν είναι το ιδανικό 
κοντρ το προτιμώ από το να πω 4 σπαθιά. Ας 
δούμε τι έχει ο συμπαίκτης.
Π. Μαλτέζος: Κοντρ. Με χρώμα στα σπαθιά, 
κατώτερο στη σειρά από τα καρά, καλύτερα 
πρώτα να ακούσω το συμπαίκτη μου, ώστε να 
πάρω μία ιδέα τι τρέχει σε κούπες και πίκες.

Πρόβλημα 6

2ΧΑ=10, Κοντρ=6, 2#=5

Το άνοιγμα weak το μεταχειριζόμαστε σαν κα-
νονικό άνοιγμα σε χρώμα με λίγο αυξημένες 
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Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Α5
$ ΑΚ1053
^ 853
& Q64

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK653
$ 7
^ AQ53
& K74

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 105
$ KQ9865
^ 85
& Q52

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J84
$ AQ3
^ 65
& KJ863

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 42
$ KJ7
^ QJ975
& AJ3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKJ53
$ Q108
^ A4
& A94

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 7543
$ AKQ82
^ KQ3
& A

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο

3#* πάσο ;

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό 
μπορούν να στέλνονται, με φαξ στην 
ΕΟΜ (210 7480.403) ή με email: 

magazine@hellasbridge.org και press@
hellasbridge.org ή μέσω της ιστοσελίδας 
της EOM (www.hellasbridge.org), όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-
λιά σας.
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Πρόβλημα 3

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 4

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKQ92
$ 72
^ KQ853
& A

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

3# πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ πάσο

2$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^

πάσο πάσο ;

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

Πρόβλημα 7

Ομάδες – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

έχει περάσει πάσο-παγίδα περιμένοντας να ξα-
νανοίξω εγώ την αγορά με κοντρ για να τιμωρή-
σει τον αντίπαλο. 
Άρα μια λύση υπάρχει: Πάσο.
Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. Αφού ο συμπαίκτης 
δεν έδωσε σημεία ζωής δεν έχουμε λόγο να ξα-
να γοράσουμε με minimum άνοιγμα και ούτε 
να ξανανοίξουμε την αγορά με κοντρ αφού η 
τρί φυλλη $Q μας δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
ο συμπαίκτης να έχει τιμωρία στην παρεμβολή 
του αντιπάλου (οπότε θα μετέτρεπε το κοντρ 
μας σε τιμωρία πασάροντας.
Μ. Παπυράκη: Πάσο. Αν είχατε σόλο η δύο 
λιμά (άντε και τρία) κούπα θα ήταν υποχρεωτι-
κό να ξανανοίξετε την αγορά με κοντρ. Αυτό το 
κάνουμε για την περίπτωση που ο partner είχε 
να τιμωρήσει την παρεμβολή, και δεν μπορού-
σε γιατί το κοντρ θα ήταν negative.
Όμως με ονέρ τρίφυλλο στο αντίπαλο χρώμα 
μάλλον δεν είναι η περίπτωση. Το πιθανότερο 
είναι ότι ο συμπαίκτης πάσαρε γιατί δεν έχει 

πόντους, και ότι οι αντίπαλοι σταμάτησαν χα-
μηλά γιατί δεν βρήκαν το κατάλληλο φιτ. Δεν 
τους δίνουμε την ευκαιρία λοιπόν να το κάνουν 
ξανανοίγοντας την αγορά!
Κ. Μπόζεμπεργκ: Πάσο. Λόγω του 3φυλλου 
στις κούπες είναι λίγο δύσκολο να έχει ο συ-
μπαίκτης πασάρει με σκοπό να τιμωρήσει στη 
συνέχεια τους αντιπάλους, από την άλλη αν 
αποφασίσω να αγοράσω η μόνη μου αγορά εί-
ναι το κοντρ σκοπεύοντας να παίξω σε κάποιο 
4-3 ή 1ΧΑ.

Οι αναγνώστες
Σ. Ρόκοτας: Πάσο. Η Ντάμα κούπα είναι χα-
μένη.
Π. Μαλτέζος: Πάσο. Παίζοντας στη 2η και 
με πασαρισμένο συμπαίκτη στο άνοιγμά μου 
(άρα κάτω από 6π), δε θα το διακινδυνεύσω 
απλά και μόνο για να πιέσω τους αντιπάλους 
να ανεβούν στις 2κούπες! Αν πω 1ΧΑ και το 
παίξω (καθόλου απίθανο) θα μετράω πόσες 

μπήκα, με την παρεμβολή από πίσω μου.
Γ. Φλουρής: Κοντρ. Θα κλέψω λίγο γιατί δεν 
θέλω να τους αφήσω στην 1 κούπα.
Β. Ρουσέας: Κοντρ. Πω, πω δύσκολο αυτό…
ας τους πιέσουμε λίγο να ανέβουν στην αγορά 
τους. Ελπίζω να μην παραπλανήσω το συμπαί-
κτη και περιμένει 4φυλλη πίκα, θα μπορούσε 
να έχει κάνει και trap pass.

Πρώτος από τους αναγνώστες ο Βασίλης 
Ρουσέας από την Καλαμάτα που συγκέντρω-
σε 72 π. στους 80. Ακολουθούν οι Γ. Φλουρής, 
Δ. Ζήκας, Σ. Ροκοτάς, Π. Μαλτέζος, όλοι με 
πάνω από 60 πόντους. Συγχαρητήρια.

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

*σπλίντερ = 4φυλλο+ φιτ κούπα, σόλο 
ή σικάν πίκα, 11-15 π. από ονέρ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο

1# 2^ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 1ΧΑ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

2# πάσο ;
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5ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ
“Βαλκανικής Φιλίας”
28 Απριλίου - 1η Μαΐου 2011

Οµάδες 28/4 & 30/4
Ζεύγη 29/4, 30/4 & 1/5

SUN BEACH HOTEL (Αγ. Τριάδα)

Ο.Α.Μ.Θ.
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#  Πάµε εκδροµή;

$ Πάµε Βόρεια;

^ Πάµε για καλό 
φαγητό;

& Πάµε να παίξουµε 
ΜΠΡΙΤΖ;

Για αεροπορικά εισιτήρια

Anixi travel
210-8145.622, 6977-090761

Θα είµαστε όλοι εκεί!!

∆ιαµονή

Για όσους έρθουν µόνοι τους:
Τιµή δίκλινου 70€/διαν.  Β&Β
Τιµή µονόκλινου 65€/διαν. Β&Β

Πάµε 
Θεσσαλονίκη
για Μπριτζ
&...όχι µόνο

Sun Beach Hotel
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Από την 
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 14 τετράγωνα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Το τρελό
μπριτζόλεξο

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Κάπου στην Αττική βγαίνει καλό κρασί. Το μέρος θυμίζει… συν-

θέτη
2. Επίμονες αξιώσεις 
3. Το χρώμα των αεροπόρων - Κομμένη πρόθεση - Τα τρίτα από 

αρχή και …τέλος
4. Δέντρο που… κλαίει - Ομοσπονδία κι αυτή!
5. Προτρέπει φυσικά - Τμήμα καλλιεργημένου στρέμματος - Τρέχει 

από πληγές (μια γραφή)
6. Αγώνας που έχει κάτι από… Βρεττάκο
7. Αρχαία Ελληνική πόλη νότια στον Εύξεινο
8. Γνωστός και σαν πυτιοκάμπτης - “Βαριά” νότα στη Θεσσαλονίκη
9. Κατάφαση Ιταλών - Τρυφερά ο αρχάριος
10. Δυο φέτες ψωμί το… ορίζουν - Κερδίζει την μπάζα

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αρχιπέλαγος του Ειρηνικού σαν πολλές γυναίκες με το ίδιο όνομα
2. Είχαν και μάγο στη φυλή τους - Είναι “στο χέρι” του ψάλτη
3. Θέση για βιβλία και ανύπαντρους - Ράτσα που γαβγίζει 
4. Τόσο μικρούλι και συμπλέκει - Υλικό… επάθλων
5. Αρχικά για δήμους και κοινότητες - Την …κολλάς στον τοίχο
6. Τραγουδισμένος ποταμός - Μάτι που δεν το… ακούς
7. Ένα κόκκαλο του… Πλάτωνα - Χαρακτηρισμός του… Παπακων-

σταντίνου του τραγουδιστή
8. Δυο φωνήεντα - Αμερικανιά να φωνάζεις έτσι το αφεντικό - Πολ-

λά εκφέρουν οι πολιτικοί
9. Λίγο λείπει απ’ το λίγο - Γουρούνι απ’ τα παλιά - Φιλόσοφος και των 

οικονομικών 
10. Περιβάλει τους όρχεις - “Μεταφορά” μπαλιάς

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 13)

Με νορμάλ τρόπο ο εκτελεστής θα χάσει δύο σπαθιά και ένα καρό η δύο 
καρά και ένα σπαθί. Σαν Νότος πρέπει να σχεδιάσετε πώς να αναγκάσετε 
τη Δύση να παίξει σπαθί παραχωρώντας μία δωρεάν εμπάς, αλλά και 
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πάρει χέρι η Ανατολή που θα γυρίσει 
σπαθί, σώζοντας τη Δύση από την παγίδα.
Για να τα πετύχετε αυτά πρέπει να αρνηθείτε να κερδίσετε την πρώτη 
πίκα, διώχνοντας ένα καρό! Αν η Δύση συνεχίσει με καρό (ή πίκα ή ατού), 
θα πάρετε με τον #Α, διώχνετε το τελευταίο σας καρό στον ^Α και κό-
βετε καρό. Πηγαίνετε στο μορ με ατού, κόβετε κι άλλο καρό, ξαναπη-
γαίνετε στο μορ με ατού και παίζετε σπαθί για το Βαλέ σας. Θα κερδίσει 
η Δύση αλλά δεν έχει σίγουρο γύρισμα: αν γυρίσει σπαθί σας δίνει μια 
ελεύθερη εμπάς, αν γυρίσει οτιδήποτε άλλο, ο κόβετε στο μορ και διώ-
χνετε από το χέρι σας το &10.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ 1# 2# 4#

5$ όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Με αντάμ σπαθί το συμβόλαιο είναι ασφαλές 100% αρκεί τα ατού να 
είναι μοιρασμένα 2-1. Σαν εκτελεστής κερδίστε με τον &Α και παίξτε 
μικρό σπαθί που κόβετε με μεγάλο ατού. Πηγαίνετε άλλες δυο φορές στο 
μορ με ατού και κόβετε άλλα δύο σπαθιά. Στη συνέχεια, παίζετε τον #Α 
και μικρή πίκα: #9,#J, #Q (εάν η Δύση ακολουθήσει με μικρή πίκα θα 
βάλετε από το μορ το 8). Η Ανατολή είναι τώρα κλεισμένη. Είναι αναγκα-
σμένη να γυρίσει πίκα κάτω από το #10 ή καρό κάτω από τον ^Κ ή να 
προσφέρει φύλλο για κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα και το συμβόλαιό σας.
Στην περίπτωση που τα ατού είναι μοιρασμένα 3-0, τραβάτε και το τρίτο 
ατού και στη συνέχεια κάνετε το ίδιο παιγνίδι, ελπίζοντας ότι η Ανατολή 
δεν έχει άλλο σπαθί ή ότι πέφτουν οι πίκες ή ότι περνάει η εμπάς καρό. 

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε ο Νότος

# A10
$ KJ92
^ A94
& 7432

# KQ974
$ 4
^ 763
& KQ85

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J86532
$ 3
^ KQ82
& 96

# –
$ AQ108765
^ J105
& AJ10 Αντάμ: #K

Αντάμ: &10

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
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# KJ84
$ J84
^ AQ
& A543

# 95
$ 53
^ J97542
& 1098

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1076
$ 7
^ K108
& KJ762

# A32
$ AKQ10964
^ 63
& Q

Λύση 
προηγούμενου

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 1# πάσο
4$ πάσο 4XA πάσο
5^* πάσο 5XA πάσο
6$** όλοι πάσο

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Α Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ω ■ Ε
2. Κ Α Μ Π Α Ρ Ε ■ Α Ξ
3. Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Α Κ Η
4. Τ Ι Ρ ■ Κ Α Ρ Λ Ο ■
5. Ε Μ Ο Σ ■ Κ Ο Μ Π Ο
6. Β Α Σ Α Ν Ο ■ Α Ο Τ
7. Α ■ ■ Μ Ε Σ Ο ■ Σ Α
8. Τ Α Ρ Ι Φ ■ Ρ Ο ■ Κ
9. Α Μ Π Ο Τ Ε ■ Λ Ε Η

10. ■ Μ Ι Σ Ι Σ Ι Π Η Σ
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΜΑΪΟΣ 2011

Αττική

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

27/4-1/5

1-2 & 5/5

Διεθνές Φεστιβάλ 
«Βαλκανικής Φιλίας»

Πρωτομαγιά
OAMΡ (Ομάδες)

11-15 Φεστιβάλ Ανθοκομικής

20-23 Παν. Πρωτ. Μικτών Ζευγών
27-29

25-29

Παν. Πρωτάθλημα μαθητών 
περιόδου 2010-2011
Βυζαντινό Φεστιβάλ 

1-3

31/3 3&4/4

Παν. Περιφ. 
Πρωτάθλημα Αττικής
Rodos Cup

8-10
Παν. Πρωτ. Νέων                     
ΟΑΜΠΕΙ 
ΑΣΑΕ

15-17 Παν. Πρωτ.  Ζευγών Swiss
22-24 24/4 Πάσχα

Ιο
ύν

ιο
ς

Ιο
ύν

ιο
ς

Μ
ά

ιο
ς

Μ
ά

ιο
ς

Α
πρ

ίλ
ιο

ς
Α

πρ
ίλ

ιο
ς

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ομάδες Όπεν /
Ζεύγη Όπεν 18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΚΔΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ομάδες Όπεν 20.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν /
Ομάδες Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
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ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 20:00

Ομάδες Όπεν 20:30
AOT Ομάδες 1-9 20.15
OAMKH Ομάδες 1-6 και ομάδες Όπεν 20:30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 10:30

Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) / 

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 18:30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15

Ομάδες Όπεν & 1-9 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) /

Ζεύγη 1-6
20.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / 
Ομάδες 1-9

20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ομάδες Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) /

Ζεύγη 1-6 
20.15

ΑΟΤ Zεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20:15
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν με χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-9 & 1-6 20:00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη handicap 20:00
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) J.W. 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν handicap /

Ζεύγη 1-9
20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες 1-6 20.15
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη 1-9 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-9 / Ομάδες1-6 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Swiss 20:30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν, Ζεύγη 1-6 20.30

ΟΠΑΦ Ομάδες 1-9 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30

Ζεύγη 1-6 17:00
Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν handicap 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν και μαθητών 10.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-9 19.15
ΟΑΜΚΗ Νέοι παίκτες 18:00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 19.30

3-5

2-6&9/6

ΠΚΔΑ
ΑΟΜΨ

3-7 Φεστιβάλ Κύπρου
ΟΑΜΡ (Ζεύγη)

10-12
Παν. Περιφ. Πρωτ. Δυτικής 
Ελλάδας (Κέρκυρα)

13/6 Αγ. Πνεύματος

17-19
ΑΟΜΨ 
ΟΑΜΧΝ
17/6-2/7 Πανευρωπαϊκό 
ανοικτό πρωτάθλημα

24-26
ΑΟΜΒ (Εκδρομικό)  
ΠΟΑΜ
AMI




