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To Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά», πού έχει γίνει πλέον θεσμός, διοργανώνεται για το 
2011 στην Κρήτη και θα είναι χαρά και τιμή μας να σας υποδεχθούμε. Το Φεστιβάλ Bridge 
«Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνει αγώνες για ζεύγη open (28, 29, 30 Αυγούστου), αγώνες για 

ζεύγη mixed (31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου) και αγώνες για ομάδες (2, 3 Σεπτεμβρίου), με συνολικά 
βραβεία 50,000€. Το κόστος συμμετοχής στους αγώνες κατ’ άτομο ορίζεται σε: 100€ για τα ζεύγη open, 
60€ για τα ζεύγη mixed, 75€ για κάθε ομάδα. Το Φεστιβάλ Bridge θα αρχίζει καθημερινά στις 17:00 και 
το φιλικό βραδινό τουρνουά στις 22.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι 8€.

Οι αγώνες ανήκουν στην Τρίτη βαθμίδα και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/07και τους 
παγίους κανονισμούς της ΕΟΜ. Θα αποδοθούν οι αναλογούντες βαθμοί νίκης (μαύρα - χρυσά- 
placing). Οι αγώνες θα γίνουν σε μία κατηγορία αλλά οι βαθμοί νίκης θα υπολογισθούν, για τις 
κατηγορίες 1-9 και 1-6, με ανεξάρτητη κατάταξη αρκεί να συμμετέχουν έξι (6) ζεύγη ή τρεις (3) 
ομάδες σε κάθε κατηγορία. 

Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» διοργανώνεται στο ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE 5* 
Capsis Elite Resort (http://www.capsis.com), από την Κυριακή 28 Αυγούστου μέχρι την Κυριακή 
4 Σεπτεμβρίου 2011 (το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου με την Τελετή Απο-
νομής και το Επίσημο Δείπνο ενώ η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αναχώρησης). Όλες οι 
δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώνες, μαθήματα και φιλικά παιχνίδια) θα πραγματοποιηθούν στις 
κεντρικές αίθουσες MINOS & LIDA. Η τιμή για τη συμμετοχή (7 διανυκτερεύσεις) κατ’άτομο σε 
δίκλινο δωμάτιο (περιορισμένος αριθμός δωματίων) ή Bungalow με ημιδιατροφή (HB) είναι € 710.00 
και περιλαμβάνει:

✓  Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ή Bungalow (παραμονή ενός παιδιού μέχρι 12 ετών δωρεάν)
✓ Πλήρη χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου 
✓ Cocktail καλωσορίσματος
✓ Εκδρομή μισής μέρας
✓ Αποχαιρετιστήριο Gala dinner, απονομή επάθλων
✓ Hμερήσια σχόλια από τον Fulvio Fantoni
✓ Μεταφορά από προς αεροδρόμιο/λιμάνι
✓ Γυμναστήριο, fi tness centre

Για όσους Έλληνες δεν επιθυμούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE 5* Capsis Elite 
Resort, προσφέρεται η δυνατότητα παραμονής τους στο Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Alexander 
House (περιορισμένος αριθμός δωματίων), που συνορεύει με το Capsis Elite Resort με κοινή παραλία, 
προς 220 € για επτά διανυκτερεύσεις με πρωινό. Διαφοροποιήσεις στις τιμές (π.χ. μονόκλινα, σουίτες, 
τρίκλινα δωμάτια, κλπ.) θα δίδονται στην επικοινωνία με τους διοργανωτές. 

Όσοι επιθυμείτε να έρθετε στην Κρήτη και να συμμετέχετε στο Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά 
Νησιά», μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας:
Χριστίνα Παπαδάκη Τηλ. 210 9325037 – κιν. 6932 102806 – Fax 210 4629997
   Email chris948@otenet.gr
Aνδριανή Λειβαδά Τηλ 210 6882731, 210 6745689 – κιν. 6974 046290
   Email livada1@ath.forthnet.gr
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Το πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα υπόσχεται ένα ενδιαφέρον και 
γεμάτο μπριτζ καλοκαίρι.

Το φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας, δυο Περιφερειακά πρωταθλήματα, 
τρία Πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά και τριήμερα σωματείων έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί και ακολουθούν κι άλλα.

Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με τις άψογες διοργανώσεις των 
Περιφερειακών Πρωταθλημάτων που έζησα από κοντά – της Κέρκυρας 
για την οποία αναφερόμαστε σε αυτό το τεύχος, και της Λέσβου που θα 
παρουσιάσουμε στο επόμενο.

Στόχος μου είναι να επισκεφθώ όλα τα Σωματεία της Περιφέρειας και 
να συζητήσω από κοντά τα όποια τους προβλήματα.

Εξακολουθώ όμως να απορώ πώς και με τόσες διοργανώσεις ο κό-
σμος γύρω εξακολουθεί να θεωρεί το μπριτζ ένα «χαρτοπαίγνιο» και σας 
καλώ όλους, για μια ακόμη φορά, να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη.

Εν όψει της επερχόμενης διάδοσης, αλλά και των Πανευρωπαϊκών 
αγώνων που μας ανατέθηκαν, πρέπει όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, 
να έχουμε δυο κοινούς στόχους: Έναν νέο υποψήφιο παίκτη ο καθένας! 
Μόνο εμείς μπορούμε να πούμε σε φίλους και γνωστούς τι χάνουν που 
δεν γνωρίζουν αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Προς αυτή τη κατεύθυνση η 
ΕΟΜ θα στείλει σε όλους τους αθλητές της με e-mail ένα διαφημιστικό 
μήνυμα, που θα έχετε τη δυνατότητα να το προωθήσετε στις επαφές 
σας προσκαλώντας τους να γνωρίσουν την μαγεία του παιχνιδιού.

Σπεύσετε λοιπόν να ενημερώσετε τα σωματεία σας ή τη Γραμματεία 
της ΕΟΜ με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Επίσης η ΕΟΜ θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για να 
μπει το μπριτζ στα σχολεία, στις Πανεπιστημιακές σχολές αλλά και στο 
Στρατό, όπου ήδη έχω κινήσει προσωπικά τις απαραίτητες επαφές με 
την ηγεσία.

Ο δεύτερος σημαντικός μας στόχος αφορά την άψογη διοργάνωση 
των Πανευρωπαϊκών Αγώνων. Η «συνδρομή» του καθένα από μας ως 
χορηγού ή ως κομιστή χορηγών είναι απολύτως απαραίτητη. 

Θέλουμε να «αφήσουμε όνομα» στους ξένους με μια αψεγάδιαστη 
διοργάνωση. 

Θέλουμε να μεταδώσουμε στην ίδια τη χώρα μας πως το μπριτζ μπο-
ρεί, μέσα σε καιρούς κρίσης, να δώσει μια ελπιδοφόρα ανάσα τόσο στους 
χορηγούς μας, που θα προβληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο 
και στο αθλητικό, τουριστικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

∆ιογένης Χαρλαύτης
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά και άλλα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Α.Ο.Μ.Β. για τον πρόωρο και άδικο χαμό 
του φίλου και συμπαίκτη μας Γιώργου Λαλιώτη εκφράζουν θερ-
μά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Γλυφάδα 24.06.2011 / Το Δ.Σ. του Ομίλου  

Το 23ο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ομάδων Νέων γίνεται 

στην Αλμπένα της Βουλγαρίας από 13 
έως 23 Ιουλίου. Στο πρωτάθλημα αυτό 
διεξάγονται αγώνες Ομάδων Νέων, 
κάτω των 26 ετών, Νεανίδων κάτω των 
26 και Νέων κάτω των 21. Στους αγώνες 
Νέων κάτω των 26 συμμετέχει και η 
Εθνική μας ομάδα με μη παίζοντα αρ-
χηγό τον Γιώργο Οικονομόπουλο και 
αθλητές τους Άρη Αναστασάτο, Βασί-
λη Βρούστη, Ντίνο Δοξιάδη, Γιάννη 
Οικονομόπουλο, Πέτρο Ρούσσο και 
Μιχάλη Σοφιό. Πλήρες ρεπορτάζ θα 
έχουμε στο επόμενο τεύχος.

Δυο σημαντικές αλλαγές έγιναν 
στο αγωνιστικό ημερολόγιο 

της ΕΟΜ. Έτσι: 
1. Το Πανελλήνιο Περιφερειακό 
πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος που θα 
γίνει φέτος στη Λάρισα μετατίθεται στις 
ημερομηνίες 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 
2011 και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Γυναικών, που θα διεξαγόταν αυτές τις 
ημερομηνίες, μετατίθεται για τις 30 
Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011.
2. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 
Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2011 
μετατίθενται για τις ημερομηνίες 21 
έως 23 Οκτωβρίου 2011. Τα εσωτερικά 
πρωταθλήματα των Σωματείων ΟΑΑ και 
ΑΕΠΜΑ που ήταν προγραμματισμένα 
τις ημερομηνίες αυτές μετατίθενται 
αντίστοιχα στις ημερομηνίες 14 έως 16 
Οκτωβρίου 2011. 

 Δημιουργήθηκε νέος χώρος 
που αφορά αποκλειστικά 

τους μαθητές στο site της ΕΟΜ
www.hellasbridge.org.

Παρακαλούνται τα σωματεία να ενη-
μερώσουν τους δασκάλους τους αλλά 
και τους μαθητές τους για το νέο χώρο, 
τόσο προφορικά όσο και με την ανάρ-
τηση της σχετικής ανακοίνωσης. Επίσης 
να ειδοποιήσουν τους δασκάλους και 
τους μαθητές ώστε όλοι να γραφτούν 
στις αντίστοιχες λίστες παραληπτών 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσα 
από το site ΕΟΜ/επικοινωνία για να 
παραλαμβάνουν και ηλεκτρονικά το 
“Εφημεριδάκι”, το δελτίο επικοινω νίας 
της ΕΟΜ με τους μαθητές.

Η Αναστασία Μπαμπούλα 
προσλήφθηκε σαν υπάλληλος 

της ΕΟΜ με σύμβαση αορίστου χρόνου. 
Η Αναστασία έχει επίσης τους τίτλους 
της πτυχιούχου διαιτήτριας και καθηγή-
τριας της ΕΟΜ. 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης 
τόσο των διαιτητών όσο και 

των παικτών πάνω σε θέματα διαιτη-
σίας, οργανώθηκαν ήδη δυο σεμινάρια 
τηλεκπαίδευσης που πραγματοποιήθη-
καν μέσω του διαδικτύου. Σημειώνεται 
ότι θα ακολουθήσουν και άλλα σεμι-
νάρια που θα καλύπτουν περισσότερα 
σχετικά θέματα.

Τμήμα μπριτζ λειτουργεί στον 
Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας 

“Ο Καποδίστριας” κάθε Δευτέρα, 

Πέμπτη και Κυριακή (20:00-22:00) και 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στην 
αίθουσα του Συλλόγου (Νοσοκομείου 
και Αγ. Νεκταρίου, Αίγινα). Πληρ. κ. 
Μουσουλέας τηλ. 6972037351. 

Για τρία εκλεκτά μέλη της 
οικογένειας του αγωνιστικού 

Μπριτζ συγκλονιστήκαμε πρόσφατα με 
την είδηση του θανάτου τους: 

Ο Βαγγέλης 
Μπαλτατζής, 
από τα παλαιό-
τερα μέλη μας, 
συγγραφέας, με το 
ψευδώνυμο E. Balt, 
ενός εξαιρετικού 
βιβλίου στα αγγλι-

κά με μεγάλη αναγνωσιμότητα διεθνώς, 
έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο 
μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία.
Ο Γιώργος Λαλιώτης βρήκε άδικο και 
άτυχο θάνατο χάνοντας τη μάχη στο 
νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν λόγω 
τραυματισμού του σε δυστύχημα με τη 
μοτοσυκλέτα που τόσο αγαπούσε, λίγη 
ώρα μετά από τουρνουά Μπριτζ που 
συμμετείχε.
Ο Νίκος Πελεκάνος, μέλος του ΑΟΜ, 
πέθανε επίσης σε νεότατη ηλικία.
Το Δ.Σ. της ΕΟΜ και οι συντάκτες του 
περιοδικού εκφράζουν θερμά συλλυ-
πητήρια στις οικογένειες και φίλους των 
εκλιπόντων.
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Με τη διδασκαλία των δύο βιβλίων της 
ΕΟΜ –του κόκκινου και του μπλε– 

όπως τα λένε οι μαθητές, όλος αυτός ο κό-
σμος γνωρίζει πια τη βασική γλώσσα του 
μπριτζ και είναι έτοιμος να εντρυφήσει στα 
βαθύτερα μυστικά του... 57 ζευγάρια τελι-
κά έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Μαθητών, που διοργανώνεται κάθε 
χρόνο στη λήξη της “σχολικής χρονιάς” με 
“ύλη” όσα οι νέοι παίκτες αποκόμισαν από 
τα δυο αυτά βιβλία, καθώς και δυο συ-
μπληρωματικές θεωρητικές ενότητες που 
τους δόθηκαν μέσα από το “εφημεριδάκι”, 
την ειδική έκδοση για μαθητές της ΕΟΜ.
Από τα 57 ζευγάρια τα 17 ήρθαν από την 
Περιφέρεια ενώ χαρά προκάλεσε σε όλους 
η συμμετοχή του 7χρονου Κιουρτσόγλου 
Ορέστη που έκανε τα μαθήματα στον ΑΟΤ 
με δάσκαλο τον Δ. Μπάλλα.
Το φετινό διήμερο πρωτάθλημα έγινε 
στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο στις 29 
και 30 Μαΐου με διαιτήτρια την Γιάννα 
Πολυχρονάκου και βοηθό της τον Γιάννη 
Γιαλιράκη.
36 διανομές σύνολο στο διήμερο αντιμε-
τώπισαν οι νέοι αθλητές του μπριτζ και 

στο τέλος κάθε ημερίδας έτρεχαν στους 
δασκάλους τους ή στους παίκτες των 
παράλληλων αγώνων του Βυζαντινού με 
τα έντυπα σχολιασμού των διανομών ζη-
τώντας συμβουλές και διευκρινίσεις για 
τη κάθε διανομή. Η απειρία των παικτών 
σε μεγάλους αγώνες δημιούργησε κάποια 
αναμενόμενα μικρά προβλήματα στις 
αλλαγές των γύρων στους τρεις ομίλους, 
αλλά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα 
“βάπτισμα πυρός” όλων των μαθητών για 
την απόκτηση εμπειρίας. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη του αγώνα 
βραβεύτηκαν οι: Εγγλέζος Κ. - Κωτσόπου-
λος Ι. από το ΡΟΜ (δάσκαλός τους ο Αντω-
νάκης Δ.) στην πρώτη θέση της γενικής, οι 
Χαλβατζής Π. - Παπαδοχριστόπουλος Κ. 
από τον ΠΛΗ (δάσκαλός τους ο Γεωργου-
λάκης Γ.) ήρθαν δεύτεροι και το “χάλκινο” 
έλαβαν οι Σαφάρης Θ. - Σαλεβουράκη Ε. 
του ΑΟΜ (δάσκαλός τους ο Σταματίου Ν).
Τα έπαθλα για την πρώτη ημερίδα έλαβαν 
οι Αλεξανδρινάκης Ε. - Τζανακάκης Γ. από 
τον ΟΑΜΧΝ (με δάσκαλο τον Μαραγκου-
δάκη Μ).
Την δεύτερη ημερίδα πρώτευσαν οι Μαυ-

Ούτε ένας, ούτε δύο: τετρακόσιοι εξήντα (460) άνθρωποι φέτος έμαθαν μπριτζ σε 
20 πόλεις της Περιφέρειας και σε 14 σημεία στην Αθήνα. Δεν γράφω “σωματεία”, 
γιατί αρκετά μαθήματα γίνανε με την υποστήριξη της ΕΟΜ σε γκρουπ ενδιαφερο-
μένων, σε περιοχές που δεν δραστηριοποιείται σωματείο, με στόχο πρώτα ο κόσμος 
να μάθει και να αγαπήσει το μπριτζ και μετά να προχωρήσει στην ίδρυση συλλόγου.

Πανελλήνιο µαθητικό 
πρωτάθληµα 

ρομιχάλης Κ. - Μπερμπέρης Π. από τον 
ΑΟΜΒ και τον ΑΟΜΧ αντίστοιχα (με δα-
σκάλους τον Γιαλιράκη Ι. και Βολιώτη Στ.) 
οι οποίοι δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί και 
απέδειξαν στο έπακρο πως το μπριτζ είναι 
μια γλώσσα που ενώνει από την πρώτη 
στιγμή.
Απ’ αυτούς που γεννήθηκαν μετά την 
1/1/1986 και διεκδικούσαν το έπαθλο 
Νέων πρώτευσαν οι Βασιλακόπουλος Λιά-
μης Ι. - Ρουσοπούλου Α. του ΑΟΜΧ ενώ 
πρώτ ο ζεύγος seniors ήταν οι Τιμ X. – Τιμ 
Μ. του ΟΑΜ (του δάσκαλου Βιρβιδάκη Β).
Πρώτο ζεύγος Γυναικών ήταν οι κυρίες, 
Μάνου Ε. - Μάνου Λ. από τον ΑΟΜ, ενώ 
πρώτο μικτό ζεύγος οι Βέρτη Β. - Ψωμάς 
Μ. από τον ΑΟΜ επίσης.
Το έπαθλο για το πρώτο ζεύγος Σωματεί-
ου της Περιφέρειας πήραν οι Λευιτικός Α. 
- Ασκολίδης Γ. από τον ΧΟΜ (με δάσκαλο 
τον Αντωνίου Α).
Στη διάρκεια της απονομής δόθηκαν και 
τα βραβεία του 4ημέρου των Παναθηναϊ-
κών Ημερίδων, όπου στη Γενική κατάταξη 
πρώτευσαν ισοβαθμώντας οι Ταελαρίδης 
Α. και Φαφούτης Γ. από τον ΑΟΜΒ.
Συγχαρητήρια αξίζουν όχι μόνο σε όσους 
πήραν έπαθλο, αλλά σε όλους τους συμ-
μετέχοντες που τίμησαν την μεγαλύτερη 
στην ουσία μαθητική διοργάνωση.
Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια!
Οι έξι πρώτοι νικητές:

5

1 Εγγλέζος Κ. - 
Κωτσόπουλος Ι. 63,86

2 Χαλβατζής Π. - 
Παπαδοχριστόπουλος Κ. 62,27

3 Σαφάρης Θ. - 
Σαλεβουράκη Ε. 61,99

4 Λάλος Π. -
Καλογεράς Δ. 61,95

5 Μάνου Ε. - Μάνου Λ. 59,48
6 Βέρτη Β. - Ψωμάς Μ. 58,45
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Το πρωτάθλημα διεξήχθη σε τρία στά-
δια: Τον Προκριματικό, τον Τελικό και τον 
Υπερτελικό. Στον προκριματικό συμμε-
τείχαν 35 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα (21 
από Αθήνα, 14 από την Περιφέρεια), για 
να προκριθούν συνολικά 16 για τον Τελικό 
(10 από Αθήνα, 6 από Περιφέρεια).
Οι 16 προκριθείσες για τον Τελικό ομά-
δες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους των 8. Οι 
ομάδες του κάθε ομίλου των 8 έπαιξαν 
μεταξύ τους επτά συναντήσεις η κάθε μία 
με το σύστημα όλοι εναντίον όλων (round 
Robin). Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής 
κατάταξης του κάθε ομίλου προκρίθη-
καν για την τετράδα του Υπερτελικού, 
έναν παλιό θεσμό που αναβίωσε φέτος. Ο 
Υπερτελικός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα 
αγώνα Final Four (ή Final4), όπως ακριβώς 
γίνεται και στο Μπάσκετ της Euroleague. 
Δηλαδή, η 1η ομάδα του 1ου ομίλου αντι-
μετωπίζει σε έναν αγώνα νοκάουτ την 2η 
ομάδα του 2ου ομίλου (64 διανομές) και 
η 1η ομάδα του 2ου ομίλου αντιμετωπίζει 
σε έναν αγώνα νοκάουτ την 2η ομάδα του 
1ου ομίλου (64 διανομές). Αυτό είναι γνω-
στό και σαν αγώνες “χιαστί”. Στη συνέχεια, 
οι δύο νικήτριες ομάδες έπαιξαν μεταξύ 
τους άλλες 64 διανομές για την κατάκτη-
ση της 1ης και της 2ης θέσης, ενώ οι δύο 

Το 45ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα

οµάδων όπεν

ηττηθείσες ομάδες έπαιξαν, επίσης μεταξύ 
τους, 32 διανομές για την κατάκτηση της 
3ης και της 4ης θέσης. Εδώ πρέπει να ανα-
φερθεί ότι όλες οι ομάδες έπαιζαν τις ίδιες 
διανομές, όπως και ότι όλα τα παιξίματα 
δημοσιεύονταν ταυτόχρονα σε όλον τον 
κόσμο μέσω του ίντερνετ (ΒΒΟ).

Ο Τελικός
Οι 16 ομάδες του Τελικού ήταν (αρχηγοί 
μόνο): 1ος όμιλος (8 ομάδες): Δοξιάδης, 
Βρούστης, Λεβή, Αλτίνης, Λέκος, Σωτηρό-
πουλος, Καραμανλή, Βελώνη. 2ος όμιλος 
(8 ομάδες): Καρλαύτης, Φίλιος, Κούμενος, 
Κυριακίδου, Λαδόπουλος, Βλάχου, Διαλυ-
νάς, Ράμος. Οι ομάδες λοιπόν των δύο 8με-
λών ομίλων ρίχτηκαν στη μάχη για μια από 
τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου τους. Η 

Ύστερα από ένα εντατικό 
3ήμερο (παίχτηκαν 128 
διανομές στον Τελικό και 

128 στον Υπερτελικό), έπεσε η 
αυλαία του 45ου Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Ομάδων Όπεν 
“Γεώργιος Ράλλης” που είχε 
αρχίσει στις 25 Φεβρουαρίου.

του Γιάννη Μηλιτσόπουλου

μάχη ήταν τρομερή και φοβερή, καθώς τα 
περισσότερα φαβορί δεν ξεκίνησαν καλά, 
πράγμα που άνοιξε την όρεξη των αουτσά-
ιντερ. Ας ρίξουμε μια ματιά στην κατάστα-
ση του κάθε ομίλου λίγο πριν το τέλος του 
Τελικού, προκειμένου ο αναγνώστης να 
σχηματίσει άποψη.
Στον πρώτο όμιλο, πριν τον τελευταίο γύρο, 
οι “μνηστήρες” των δύο προνομιούχων 
θέσεων για την πρόκριση στον Υπερτελικό 
ήταν τρεις: Πρώτη η Θεσσαλονικιά ομάδα 
του Λεβή με 112 VPs, δεύτερη η ομάδα 
του Δοξιάδη με 105 VPs και τρίτη η ομάδα 
της Βελώνη με 104 VPs. Η τέταρτη ομάδα 
(Λέκος) ήταν αρκετά πίσω και θεωρητικά 
δεν είχε σοβαρές ελπίδες. Η ομάδα που 
φαινόταν σίγουρη για την πρόκριση ήταν 
η ομάδα Λεβή, όπως προαναφέρθηκε. Και 
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όμως! Στον τελευταίο γύρο η προπορευ-
όμενη ομάδα του Λεβή παραπάτησε, χά-
νοντας 22-8 VPs από την διεκδικήτρια και 
αουτσάιντερ ομάδα της Βελώνη, η οποία, 
μετά από αυτή την νίκη ξεπετάχτηκε στην 
1η θέση της κατάταξης, κερδίζοντας πα-
νηγυρικά την πρόκρισή της για τον Υπερ-
τελικό. Η αντίπαλή της ομάδα οπισθοχώ-

ρησε στην 3η θέση, για να αποχαιρετήσει 
έτσι τον Υπερτελικό. Από την άλλη μεριά, 
η ομάδα τού Δοξιάδη, κερδίζοντας την 
ομάδα Λέκου, διατήρησε την 2η θέση της, 
για να καταλάβει έτσι μία θέση στον Υπερ-
τελικό. 
Στον δεύτερο όμιλο, πριν τον τελευταίο 
γύρο, η κατάσταση ήταν η εξής: 
1. Διαλυνάς  108 VPs
2. Κούμενος 92 VPs
3. Φίλιος 92 VPs
4. Κυριακίδου 91 VPs 
Όπως φαίνεται από την κατάταξη, η ομάδα 
του Διαλυνά είχε εξασφαλίσει την πρόκρι-
ση, αρκεί να μην έχανε με 25άρα. Οι επό-
μενες τρεις ομάδες, σχεδόν ισόβαθμες, 
πάλευαν για... μια θέση στον ήλιο. Όποια 
από τις τρεις κέρδιζε με τα περισσότερα 
VPs, θα έπαιρνε το εισιτήριο για τον πο-
λυπόθητο Υπερτελικό. Και εδώ έγινε η 
έκπληξη. Η ομάδα Κυριακίδου, η ομάδα με 
τις πέντε γυναίκες, “κτύπησε” την πρωτο-
πόρο ομάδα του Διαλυνά με 24-6 VPs, κα-
ταλαμβάνοντας μάλιστα την πρώτη θέση 
στον όμιλο, αφού η ομάδα Διαλυνά μετά 
από αυτή την ήττα περιορίστηκε στην 
δεύτερη θέση.

Ο Υπερτελικός
Μετά από τα αποτελέσματα του Τελικού 
και με βάση την προκήρυξη, οι δύο “χια-

στί” συναντήσεις που προέκυψαν ήταν η 
ομάδα Βελώνη εναντίον της ομάδας Δια-
λυνά και η ομάδα Κυριακίδου εναντίον της 
ομάδας Δοξιάδη. Η πιο άτυχη ομάδα ήταν 
η ομάδα της Κυριακίδου που της έμελλε 
να αντιμετωπίσει το μοναδικό φαβορί του 
Υπερτελικού, την ομάδα Δοξιάδη, η οποία 
ήρθε δεύτερη στον Τελικό. Εάν η ομάδα 

Κυριακίδου είχε έρθει δεύτερη στον Τε-
λικό, τότε θα είχε να αντιμετωπίσει ένα 
αουτσάιντερ. Οι συνθέσεις των 4 σουπερ-
φιναλίστ ήταν:
■ Δοξιάδης (Δοξιάδης, Κανναβός, Ζώ-

τος, Σαπουνάκης)
■ Κυριακίδου (Κυριακίδου, Λαμπρινού, 

Συρακοπούλου, Παναγάκη, Λιακοπού-
λου, Χατζηδάκης Σ)

■ Βελώνη (Βελώνη, Παπακονδύλης, 
Κατσαρέλη, Σταθακοπούλου, Γιαννά-
κης, Παπαναστασίου)

■ Διαλυνάς (Διαλυνάς Α, Διαλυνάς Μ, 
Εργαζάκης, Μεραμβελιωτάκης, Με-
σθενέας, Κουφάκης) 

Οι δύο προαναφερθείσες συναντήσεις θα 
γίνονταν σε 64 διανομές (4 ημίχρονα των 
16). Οι νικητές των δύο αυτών συναντή-
σεων θα έπαιζαν κατόπιν για τις θέσεις 1η 
και 2η (4 ημίχρονα των 16 = 64 διανομές), 
ενώ οι ηττηθέντες για την 3η και 4η (2 ημί-
χρονα των 16 = 32 διανομές). 
Το πρώτο 16άρι κύλισε μάλλον χαλαρά και 
χωρίς σοβαρές αψιμαχίες και βρήκε τον 
μεν Διαλυνά να προηγείται της Βελώνη με 
16 IMPs, τον δε Δοξιάδη να προηγείται της 
Κυριακίδου μόλις με 1 IMP.
Στο 2ο 16άρι, ο Δοξιάδης, παρόλο που 
έπαιξε μέτρια, εν τούτοις κέρδισε από την 
Κυριακίδου 18 IMPs, εκμεταλλευόμενος 
τα λάθη της, τα οποία ήταν καθαρά από 

έλλειψη ψυχραιμίας. Από την άλλη πλευ-
ρά, η Βελώνη με ένα πολύ καλό ημίχρονο 
ρεφάρισε τα 16 ΙΜΡs που έχανε και βρέ-
θηκε τώρα να προηγείται με 5 IMPs. Στο 
3ο 16άρι η Βελώνη αύξησε την διαφορά 
της από τον Διαλυνά σε 22 IMPs, μετά από 
ένα επεισοδιακό ημίχρονο όπου ανταλ-
λάχθηκαν εκατέρωθεν 90 IMPs. Στο άλλο 
ματς φάνηκε ότι η Κυριακίδου παρέδωσε 
τα όπλα αφού έχασε από τον Δοξιάδη 
ακόμη 38 IMPs, δηλαδή συνολικά βρέθηκε 
να χάνει με 56 IMPs. Στο 4o και τελευταίο 
16άρι για τον Δοξιάδη και την Κυριακί-
δου ήταν άνευ σημασίας, αφού η μεγάλη 
διαφορά των 56 IMPs υπέρ του πρώτου 
δεν μπορούσε να καλυφθεί εύκολα. Έτσι, 
το ημίχρονο κύλισε αδιάφορα και βγήκε 
ισόπαλο. Από την άλλη πλευρά, o Διαλυ-
νάς έκανε ένα πολύ δυνατό ντεμαράζ στις 
πρώτες 10 διανομές του ημιχρόνου, όχι 
μόνο καλύπτοντας ολόκληρη την διαφορά 
που έχανε, αλλά ευρισκόμενος τώρα να 
προηγείται και με 10 IMPs (114-104). Στην 
διανομή 59, ενώ υπολείπονται ακόμα 5 δι-
ανομές, ο Κουφάκης κρατάει: 

#ΑKQ1094 $972 ^Q4&K3
και ανοίγει 1#, 2$ απαντά ο Διαλυνάς 
που κρατάει:

#865 $ΑΚ643 ^Α1082 &J.
3$ ο Κουφάκης, για να κλείσει η αγορά 
στις 4$. Οι κούπες όμως ήταν μοιρασμέ-
νες 4-1 με αποτέλεσμα 1 μέσα, ενώ οι 4πί-
κες ήταν θεοτράβηχτες αφού πλήρωσαν 
μόνο μία από κούπα. 10 IMPs για την Βε-
λώνη που τώρα, 5 διανομές πριν το τέλος, 
το ματς είναι ακριβώς ισόπαλο.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ανοίξας 1#, με 
τόσο καλή ποιότητα πικών, έπρεπε να επα-
ναγοράσει τις πίκες του και να μην βιαστεί 
να δώσει φιτ στον συμπαίκτη του με τρεις 
τόσο αδύνατες κούπες.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του 2011.

Διανομή 60 Μεσθενέας
# QJ10973
$ 102
^ 843
& 72

Σταθακοπούλου
# 842
$ 873
^ Q9762
& 96

Δ 
Β

 
Ν

 Α
Κατσαρέλη
# A5
$ AQJ954
^ K5
& QJ10

Διαλυνάς Μ.
# K6
$ K6
^ AJ10
& AK8543
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Στην ακριβώς επόμενη διανομή 60 (βλ. δι-
άγραμμα), η Κατσαρέλη άνοιξε 1$, κοντρ 
νταπέλ ο Διαλυνάς Μ, 1# ο Μεσθενέας, 
2$ ξανά η Κατσαρέλη, 3& ο Διαλυνάς, 
3# ο Μεσθενέας που επανέλαβε 4# πάνω 
στα 3ΧΑ του Διαλυνά, ορίζοντας έτσι το 
τελικό συμβόλαιο. Δείτε τα χαρτιά ανοιχτά 
στο τραπέζι. Δεν φαίνεται το συμβόλαιο να 
κινδυνεύει. Και όμως, η Κατσαρέλη “βρή-
κε” την αντάμ που βυθίζει το συμβόλαιο: 
τον ^Κ!. Ο εκτελεστής δεν έχει τώρα τρό-
πο για να τα βγάλει, και μπήκε μία μέσα. 
Στο άλλο δωμάτιο, ο Διαλυνάς Α άνοιξε 
1$, 1ΧΑ ο Παπαναστασίου, τράνσφερ 2$ 
ο Γιαννάκης, 3$ ο Διαλυνάς Α, και ο Παπα-
ναστασίου μόνο με 2φυλλο φιτ πετάχτηκε 
στις 4#! Ούτε καν 3# δεν είπε! Αντάμ το 
&9 ο Κουφάκης (;) και μπουκ το συμβό-
λαιο για την ομάδα Βελώνη. Το συμβόλαιο 
πάντως έμπαινε μέσα, τόσο με αντάμ κού-
πα, όσο και με αντάμ καρό. 
Τώρα η Βελώνη προηγείται με 12 IMPs, 
ενώ υπολείπονται μόλις 4 διανομές. Σε 
αυτές τις 4 διανομές, παρόλο που η ομά-
δα Διαλυνά κέρδισε μια μανς, δεν έφτασε 
για να ανατρέψει το σκορ, χάνοντας έτσι 
την πρόκριση για μόνο 2 IMPs, 124-126! 
Πραγματικό θρίλερ. Έτσι, φτάσαμε στο 
τελευταίο και σημαντικότερο μέρος των 
αγώνων, όπου η ομάδα Δοξιάδη αντιμε-
τώπισε την ομάδα Βελώνη σε αγώνα 64 
διανομών για την κατάκτηση της 1ης και 
2ης θέσης, ενώ η ομάδα Κυριακίδου αντι-
μετώπισε την ομάδα Διαλυνά σε αγώνα 
των 32 διανομών για την κατάκτηση της 
3ης θέσης. Για τον στόχο αυτό η ομάδα 
Κυριακίδου ξεκίνησε δυναμικά, κερδίζο-
ντας στις 10 πρώτες διανομές 37 IMPs. Στη 
συνέχεια, η ομάδα Διαλυνάς, ανασυντάσ-
σοντας τις δυνάμεις της και βοηθούμενη 
από την τύχη, κατάφερε μετά την διανομή 
28 να προηγείται με 63-61. Την... καρδάρα 
όμως την αναποδογύρισε ο Α. Δια λυνάς. 
Μετά από άνοιγμα της Παναγάκη 1ΧΑ (12-
14π) ο Α. Διαλυνάς κοντράρισε έχοντας:

#Q1076 $Q85 ^Q82 &AQ6
Πέτυχε όμως αριστερά του την Συρακο-
πούλου η οποία με 10π ρεκοντράρησε, 
για να εισπράξει στη συνέχεια 800 όταν οι 
Κρητικοί προσπάθησαν να διαφύγουν στα 
2^. Αυτή τη φορά ο Διαλυνάς στάθηκε 
αδύνατον να ρεφάρει στις υπολοιπόμενες 
3 τελείως φλατ διανομές, και υπέκυψε 
τελικά με διαφορά 11 IMPs (64-75), πα-

Διανομή 64
Αντάμ $Q

Δοξιάδης
# ΑJ105
$ Κ104
^ ΚQ106
& Q2

Παπακονδύλης
# 9862
$ QJ9532
^ –
& 873

Δ 
Β

 
Ν

 Α
Βελώνη
# Κ743
$ 76
^ J8542
& K4

Κανναβός
# Q
$ K6
^ A973
& AJ10965

ραχωρώντας την 3η θέση στην ομάδα 
Κυριακίδου.
 
Η... µητέρα των µαχών
Για την κατάληψη της 1ης θέσης αντι-
παρατάχθηκαν οι ομάδες Δοξιάδη και 
Βε λώνη σε έναν αγώνα 64 διανομών (4 
ημί χρονα των 16). Την αυλαία του 1ου ημι-
χρόνου άνοιξε η δια νομή 5, μια διανομή 
ρουτίνας στις 4#. Οι Δοξιάδης-Κανναβός 
έκαναν απόπειρα για σλεμ, αλλά μπήκαν 
μέσα στις 5#, 10 IMPs για την Βελώνη. 
Στην μεθεπόμενη δια νομή 7, σε συμβόλαιο 
3ΧΑ που δεν είχαν αγοραστεί τα κόκκινα, 
ο Κανναβός έκανε αντάμ επιθετικά από 
^KJ106 και ο Γιαννάκης παθητικά από 
$863. Άλλα 13 IMPs για την Βελώνη. 
Οι υπόλοιπες διανομές του 1ου ημιχρόνου 
κύλισαν χωρίς ενδιαφέρον, βρίσκοντας να 
προηγείται η ομάδα της Βελώνη με 34-2.
Στο 2ο ημίχρονο, στη διανομή 18 ο Δο-
ξιάδης πήρε πίσω 13 IMPs αγοράζοντας 
και βγάζοντας μία μανς 3ΧΑ με 5-5 φιτ 
στις $(!) ενώ στο άλλο τραπέζι η Βελώνη 
μπήκε δύο μέσα στις 5$. Στην διανομή 21 
o Δοξιάδης έχασε 10 IMPs από κατώτερη 
εκτέλεση του Κανναβού που μπήκε μέσα 
στις 4$. Στο σημείο αυτό η ομάδα του Δο-
ξιάδη αφυπνίσθηκε. Με ένα μπαράζ από 
διπλά σουίνγκ, κυρίως σε παρτσκόρ, αντέ-
στρεψε την κατάσταση, όχι μόνο παίρνο-
ντας πίσω όλα τα χαμένα, αλλά βρέθηκε να 
προηγείται κιόλας με 5 IMPs (59-54).
Στο 3ο ημίχρονο η μάχη επεκτάθηκε σε 
επίπεδο μανς πλέον. Στη διανομή 35 ο Πα-
παναστασίου, αμυνόμενος στα 3ΧΑ, έκανε 
“εμπνευσμένη αντάμ” στο 1ο χρώμα του 
εκτελεστή (είχε $QJ752) με αποτέλεσμα 
να του βγάλουν το συμβόλαιο, την ώρα 
που στο άλλο τραπέζι μπήκανε 3 μέσα!
Στην επόμενη διανομή 36 οι Παπακονδύ-
λης-Βελώνη έδωσαν 800 εναντίον ανυ-
πάρκτου παρτσκόρ και χωρίς κανένα λόγο. 
Στην επόμενη διανομή 37 όμως, “σουτάρι-
σε” μια μανς στη δεύτερη, προκειμένου να 
ρεφάρει το προηγούμενο 800άρι. Τα χαρ-
τιά ήταν στη θέση τους και έπιασε το σουτ, 
σκοράροντας έτσι 10 IMPs. Στη διανομή 44 
ο Σαπουνάκης άνοιξε 1& και ο απαντών 
(Ζώτος) έμεινε έξω από το σλέμ κρατώ-
ντας #2 $8 ^AKQ763 &AQJ93 επειδή, 
προφανώς, δεν είχε μέθοδο να πάρει απά-
ντηση άσων μέχρι το όριο των 5 σπαθιών. 
O Σαπουνάκης είχε και τους δύο άσους, για 

να κερδίσει άλλα 11 IMPs η Βελώνη, αφού 
ο Παπαναστασίου πήρε απάντηση 2 άσων 
με Gerber 4& και πήγε έτσι στα 6&. Το 4ο 
και τελευταίο ημίχρονο βρήκε τον Δοξιά-
δη να προηγείται μόλις 13 IMps (108-95).  
Στην διανομή 52 ο Παπαναστασίου έκανε 
(ο θεός να την κάνει) παρεμβολή 1# με 
5 πόντους και 5φυλλο 10άρι πίκα. Ο Σα-
πουνάκης είπε 1ΧΑ και ο Ζώτος “σβούριξε” 
τα 3ΧΑ με ένα μασούρι καρά. Ο Γιαννάκης 
ανταμάρισε στο χρώμα του συμπαίκτη του, 
που όμως ήταν η μοναδική αντάμ για να 
βγει το συμβόλαιο. Οτιδήποτε άλλο και να 
ανταμάριζε, το συμβόλαιο θα έμπαινε τρεις 
μέσα! Στην αμέσως επόμενη διανομή 53 οι 
Σαπουνάκης-Ζώτος πήγαν ένα σλεμ 6# 
στην εμπάς του #Κ. Η εμπάς δεν έπιανε, 
14 IMPs για την Βελώνη που περιορίστηκε 
στη μανς. Στην διανομή 55 εμφανίστηκε 
το δίλημμα: 3ΧΑ ή 4$; Με ανοιχτά τα 2 
χέρια, καλύτερο συμβόλαιο ήταν οι 4$, 
συμβόλαιο που το αγόρασε η ομάδα της 
Βελώνη. Αντίθετα, οι Κανναβός-Δοξιάδης 
προτίμησαν τα 3ΧΑ. Κέρδισε όμως στην 
πράξη η ομάδα Δοξιάδη, επειδή το χρώμα 
των αμυνομένων μπλοκαρίστηκε από την 
αντάμ, ενώ παράλληλα η ομάδα Βελώνη 
δεν μάντεψε την θέση του &J που χρειαζό-
ταν για τις 4$. Έτσι, 12 IMPs πήρε ο Δοξιά-
δης. Στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορες 
αψιμαχίες για να φτάσουμε στην τελευταία 
διανομή 64. Το σκορ είναι 148-129 υπέρ 
του Δοξιάδη. Η καλύτερη περίπτωση που 
μπορεί να συμβεί για την ομάδα Βελώνη 
είναι να πιάνει η εμπάς σπαθί ώστε να 
βγαίνουν τα 7& (που πρέπει να αγοράσει 
η Βελώνη), και ταυτόχρονα να αγοράσει 
η ομάδα του Δοξιάδη ένα συμβόλαιο που 
να μπαίνει μέσα. Τότε θα κερδίσει 19 IMPs 
η Βελώνη, οπότε το ματς γίνεται ακριβώς 
ισόπαλο 148-148.
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Πανελλήνιο πρωτάθληµα

Στον αγωνιστικό τομέα μάχη έγινε για 
τις δυο πρώτες θέσεις της τελικής κα-
τάταξης μεταξύ των ομάδων «Ρούσ-
σου» και «Καρλαύτη», όπως ακριβώς 
και πέρυσι, με τελική νικήτρια την 
πρώτη, που αναδείχτηκε πρωτα-
θλήτρια με διαφορά 2vp’s. Αυτό παρ’ 
όλο που στο μεταξύ τους αγώνα η 
ομάδα «Καρλαύτη» επικράτησε με 
22-8. Ενδιαφέρον είχε και ο αγώνας 
για την τρίτη θέση μεταξύ των ομά-
δων «Κατσαράκη» και «Καραμανλή» 
(Καραμανλής Ν., Καραμανλή Α., Οι-
κονομόπουλος Γ., Παπακωνσταντίνου 
Λ., Μενεγάκης Κ., Δασκαλάκης Μ.) 
καθώς οι άλλες ομάδες τερμάτισαν σε 
απόσταση. Τελικά τρίτη τερμάτισε η 
ομάδα «Κατσαράκη». 
Οι συνθέσεις και η βαθμολογία των 
τριών πρώτων ομάδων: 

Seniors 

1-16

1

Ρούσσος Γ.
Χατζηδάκης Ε.
Λάμπρου Δ.
Συμεώνογλου Αρ. 
Μιχαλόπουλος Μ. 
Λαδόπουλος Λ.

195,00

2

Καρλαύτης Γ.
Πανόπουλος Κ.
Βαρελάς Δ.
Λαγγουράνης Φ.
Αθερινός Β.

193,00

3

Κατσαράκης Δ.
Ευθυμίου Π.
Λαλιώτης Γ.
Βρεττού Σ.
Στρώνης Γ. 
Κανελλάκης Π.

173,00

Γίνεται η αγορά και εκτελεί ο Κανναβός 
6& με αντάμ $Q. Όπως είναι τα χαρτιά ο 
εκτελεστής κάνει και τις 13 μπάζες είτε στα 
σπαθιά είτε στα ΧΑ. Και όμως! Ο Κανναβός, 
φοβούμενος για τυχόν τσάκα, έπαιξε &Α 
και σπαθί προς την ντάμα. Πιάνει η Βελώνη 
τον &Κ και γυρνάει καρό το οποίο τσακίζει 
ο Παπακονδύλης. Μία μέσα λοιπόν. Τώρα, 
για να ολοκληρωθεί το... σενάριο, υπολεί-
πεται να αγοράσει 7& ή 7ΧΑ στο άλλο τρα-
πέζι η ομάδα της Βελώνη. Ατυχώς για την 
Βελώνη και ευτυχώς για τον Δοξιάδη, οι 
Γιαννάκης-Παπαναστα σίου αγόρασαν 6^ 
το οποίο μάλιστα μπήκε και μέσα. 
Αυτή είναι η ποικιλία του Μπριτζ. Ενώ τα 
7ΧΑ είναι τραβηχτά, εν τούτοις μπήκαν 
μέσα δύο εκτελεστές παίζοντας μόνο 
μικρό σλεμ. Κατόπιν όλων αυτών, Πρω-
ταθλήτρια ομάδα για το 2011 είναι η 
ομάδα Δοξιάδη.
Ενδιαφέρον έχει η εκτέλεση των 6^, με 
αντάμ το #8 που έγινε στην πράξη. Ο 
εκτελεστής παίρνει τον #Α και παίζει τον 
#J που σκεπάζει η Ανατολή με τον #Κ και 
τσακίζει ο Νότος που παίζει λιμό ατού προς 
τον ^K. Βλέπει τα... μαντάτα και πιάνει με 
τον ^Κ του μορ. Τραβάει το #10 από τον 
μορ και συνεχίζει με την εμπάς σπαθί, τρα-
βάει και άλλο ένα σπαθί για να βρεθεί στο 
χέρι του. Τώρα παίζει $Α και $Κ, και την 
τρίτη κούπα του μορ την οποία τσακίζει 
στο χέρι (η Ανατολή ξοφλάει την πίκα της). 
Τραβάει τώρα τον ^Α και παίζει ένα σπαθί 
του χεριού του. Τώρα η Ανατολή έχει μείνει 
μόνο με τα 4 ατού της, τσακίζει υποχρεω-
τικά και παίζει πάλι καρό προς το ^Q10 
του μορ. Έτσι ο εκτελεστής έχει κάνει 4 
από καρό, 3 από πίκα, 3 από κούπα και 2 
από σπαθί (=12). 
Τελειώνοντας, το πρωτάθλημα αυτό μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως το πρωτάθλημα 
των “αουτσάιντερ”, αφού από τις τέσσερις 
θέσεις του Υπερτελικού τις τρεις τις κατέ-
λαβαν ομάδες αουτσάιντερ και μόνο μία 
θέση κατέλαβε ομάδα φαβορί. Ηχηρότατα 
ονόματα του Ελληνικού Μπριτζ αποκλεί-
στηκαν από τον Υπερτελικό, ομάδες όπως 
είναι οι (αρχηγοί μόνο) Καρλαύτης, Φίλιος, 
Βρούστης, Λεβή και Αλτίνης. Η μόνη ομά-
δα φαβορί που προκρίθηκε ήταν αυτή του 
Δοξιάδη.

Το πρωτάθλημα ομάδων Seniors 2011 διεξήχθη στα εντευκτήρια των 
ΟΑΜ και ΛΕ από 6 έως 8 Μαΐου, παράλληλα με τον υπερτελικό του πρω-

ταθλήματος Ομάδων. Για άλλη μια χρονιά η συμμετοχή ήταν μικρή καθώς 
10 ομάδες συμμετείχαν στους αγώνες (μια κατηγορία 1-16), αριθμός δυσα-
νάλογα μικρός σε σχέση με τον αριθμό των αθλητών που ανήκουν σε αυτή 
την κατηγορία. Υπάρχει σκέψη από το επόμενο έτος το πρωτάθλημα αυτό 
να γίνεται κατά ζεύγη. Οι δικαιούμενοι φέτος για συμμετοχή στο πρωτά-
θλημα Seniors ήταν οι γεννηθέντες το 1951 και πριν. 

9



10

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών 
ζευγών 2011 διοργανώθηκε σε τρεις 

κατηγορίες 1-16, 1-10 και 1-7 στα σω-
ματεία της Αττικής ΑΟΤ,ΑΟΜΨ, και ΟΑΜ-
ΚΗ αντίστοιχα, από 20 έως 22Μαΐου 
2011. Όπως πάντα, και παρά τη γιορτή 
Κωνσταντίνου και Ελένης που έπεφτε 
το Σάββατο, συγκέντρωσε ιδιαίτερα 
μεγάλη συμμετοχή, με 54 ζεύγη στην 
κατηγορία 1-16 (ρεκόρ συμμετοχής), 
30 στην κατηγορία 1-10 και 27 στην 1-7, 
συνολικά 111 ζεύγη, ένα λιγότερο από 
πέρυσι. O αγώνας της κατηγορίας 1-16 
μεταδόθηκε ζωντανά από το BBO.
Στην κατηγορία 1-16 επικεφαλής τέθηκε 
την πρώτη μέρα το ζεύγος Παπυράκη Μ. - 
Προκοπίου Ι. με 60,92% ενώ σε μικρή από-
σταση ακολουθούσαν άλλα 7 ζεύγη. Στην 
δεύτερη ημερίδα, όπου πάλι δεν έγιναν με-
γάλα σκορ, πρώτευσαν οι Κυριακίδου Ν. - 
Σαπουνάκης Α. με 59,79%. Όλα κρίθηκαν, 
ως συνήθως, την τρίτη ημέρα των αγώνων, 
την οποία ναι μεν κέρδισαν οι Βενετάκη Α. 
- Σωτηρόπουλος Χ. με 62,61%, πρώτοι 
όμως στη γενική κατάταξη και πρωταθλη-
τές Ελλάδος αναδείχθηκαν οι Ν. Στελλάκη 
- Τ. Κανναβός σε απόσταση αναπνοής από 
τους δεύτερους Λ. Μαμιδάκη - Γ. Ρούσσο. 
Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης 
οι Ν. Κυριακίδου - Α. Σαπουνάκης. Οι έξι 
πρώτοι της τελικής κατάταξης:

1 Στελλάκη Ν. - 
Κανναβός Π. 59,49

2 Μαμιδάκη Λ. - 
Ρούσσος Γ. 59,45

3 Κυριακίδου Α. - 
Σαπουνάκης Α. 57,75

4 Βενετάκη Α. - 
Σωτηρόπουλος Χ. 57,49

5 Λαμπρινού Σ. - 
Χατζηδάκης Ε. 55,68

6 Δοξιάδη Α. - Μπούρας Π. 54,75

Στην κατηγορία 1-10 έγιναν και τις τρεις 
ημέρες μεγάλα ποσοστά από τους νικητές.
Την πρώτη ημερίδα πρώτευσαν οι Ζορ-
μπά Α. - Παπαγεωργίου Γ. με 65,04%, τη 
2η ημερίδα οι Ψυχογιού Κ. - Κέτεν Α. με 
67,75% και την 3η οι Βρεττού Κ. - Δελη-
γιάννης Μ. με 67,48%. Όμως τις 2 πρώτες 
θέσεις της γενικής κατάταξης κατέκτησαν 
ζεύγη που είχαν σταθερή απόδοση και τις 
3 ημέρες του αγώνα. Στην πρώτη θέση και 
νικητές του 1-10 τερμάτισαν οι Σπυρίδου 
Δ. - Ντουβής Μ. με καθαρή διαφορά από 
τους δεύτερους Ιωαννίδου Ε. - Σιδηρόπου-

Πανελλήνιο πρωτάθληµα

µικτών ζευγών

     Eντυπωσιακές άμυνες
Στα παρακάτω 2 προβλήματα καλείστε 
να βρείτε με ανοιχτά τα φύλλα τις 
εξαιρετικές αντάμ και άμυνες που ρίχνουν 
τα συμβόλαια. Φυσικά και ο εκτελεστής 
θα παίξει τη καλύτερη δυνατή εκτέλεση. 

1. 3 ΧΑ από το Νότο
# K32
$ 543
^ AKJ10987
& –

# 76
$ QJ1098
^ 432
& K32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ1098
$ 76
^ Q65
& A54

# A54
$ AK2
^ –
& QJ109876

# A7654
$ J109
^ K6543
& –

# KJ1098
$ Q82
^ 87
& KQ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 32
$ –
^ QJ109
& AJ98765

# Q
$ AK76543
^ A2
& 432

Ο ι  λ ύ σ ε ι ς  σ τ η  σ ε λ ί δ α  2 8

2. 6$ από το Νότο

λο Σ. Στην τρίτη θέση της γενικής τερμάτι-
σαν οι Βρεττού Κ. - Δεληγιάννης Μ.
Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

1 Σπυρίδου Δ. - Ντουβής Μ. 61,24

2 Ιωαννίδου Ε. - 
Σιδηρόπουλος Σ. 59,44

3 Βρεττού Κ. -
Δεληγιάννης Μ. 57,54

4 Τσαλαβούτα Ε. - 
Γαβριήλ Γ. 55,69

5 Δεδουσοπούλου Ρ. - 
Μιχαηλίδης Σ. 55,04

6 Χαραλαμπίδου Σ. - 
Παυλογιάννης Ν. 54,74

Στο 1-7 οι Πάχνη Ν. - Σκουλικάρης Μ. 
πέτυχαν την τρίτη ημέρα των αγώνων 
το μεγαλύτερο ποσοστό του τουρνουά, 
71,68% (!) και αυτό ήταν αρκετό για να 
κατακτήσουν την πρώτη θέση στη γενική 
κατάταξη. Στη δεύτερη θέση της γενικής 
τερμάτισαν οι Κοιλιαράκη Ε. - Λείσος Γ. 
και στην τρίτη οι Δρογώση Θ. - Κόντος Δ. 
Εξάλλου την πρώτη ημερίδα προηγήθηκαν 
οι Αντωνογιαννάκη Α. - Σκουληκάρης Δ. με 
62,27% ενώ τη δεύτερη ημερίδα κέρδισαν 
οι Ιωάννου Κ. - Δεμέστιχας Π. με 63,29%. 
Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

1 Πάχνη Ν. - 
Σκουλικάρης Μ. 57,75

2 Κοιλιαράκη Ε. - 
Λείσος Γ. 56,29

3 Δρογώση Θ. -  Κόντος Δ. 55,54
4 Κολοκού Μ. - Κολοκός Χ. 54,24
5 Βάθη Χ. - Καρφής Χ. 53,87

6 Βάλτζη Β. - 
Μπελιμπασάκης Ρ. 53,61
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Τάκης Κανναβός και Νταϊάνα Στελλάκη, 
πρωταθλητές μικτών ζευγών 2011.
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Αρχικά ήρθε η απόφαση της εταιρίας 
που οργανώνει τα gamesfestival να 

διακόψει τη χορηγία προς το μπριτζ. Έτσι, 
σαν ΟΑΜΘ, αποφασίσαμε να το οργανώ-
σουμε μόνοι μας, υπολογίζοντας και τη 
μεγάλη επιτυχία που είχε η εκδρομή με το 
πούλμαν από την Αθήνα για το πρωτάθλη-
μα Βόρειας Ελλάδας. Δυστυχώς, αυτή τη 
φορά οι συμμετοχές για το πούλμαν ήταν 
ελάχιστες, παρά τις δελεαστικές τιμές του 
ξενοδοχείου και τα πλούσια έπαθλα που 
είχαν ανακοινωθεί για όλες τις κατηγορί-
ες και η εκδρομή ματαιώθηκε. Αν σ’ αυτό 
προσθέσουμε το γεγονός ότι η Πρωτομα-
γιά ήταν Κυριακή (μια αργία δηλαδή λι-
γότερο), αμέσως μάλιστα μετά το Πάσχα, 
όπου πολλοί είχαν πάει εκδρομές (με αντί-
στοιχη ανάλωση των έκτακτων κονδυλίων 
τους) και τη φετινή δυσάρεστη οικονομική 
κατάσταση που έχει γενικά δημιουργηθεί, 
μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί η μικρή 
σχετικά συμμετοχή των 13 ομάδων και 35 
ζευγών. Αισιοδοξώ ότι του χρόνου, με το 
τετραήμερο που δημιουργείται (η Πρω-
τομαγιά είναι Τρίτη) να ξαναγυρίσουμε 
στις παλιές εντυπωσιακές διοργανώσεις. 
Ανησυχία προσωπικά μου δημιουργεί το 
γεγονός ότι το 2013 η 1η Μαΐου θα είναι 
Μεγάλη Τετάρτη, αλλά, μέχρι τότε, ας εί-
μαστε όλοι καλά και βλέπουμε.
Ακόμα και οι ξένοι, που είχαμε συνηθίσει 
να βλέπουμε κάθε χρόνο, φέτος ήταν ελά-
χιστοι. Μόνο μια παρέα με 3 ζεύγη Ρουμά-
νων, ενώ από τους Έλληνες εντυπωσιακή 
αριθμητικά παρουσία είχε ο Βόλος και, φυ-

σικά, η Αθήνα. Συμμετείχαν ακόμη αθλη-
τές από Σέρρες, Γιάννινα και Κέρκυρα, ενώ 
δυσάρεστη εντύπωση δημιούργησε η μι-
κρή, αναλογικά, συμμετοχή των Θεσσαλο-
νικέων παικτών. Στο αγωνιστικό κομμάτι, 
το φεστιβάλ ξεκίνησε την Πέμπτη το βρά-
δυ με τον αγώνα ομάδων. Η πρώτη μέρα 
βρήκε προηγούμενη την εκ των φαβορί 
ομάδα «Βρούστη» (Βρούστης-Δοξιάδης, 
Μανωλάς-Σαπουνάκης), ακολουθούμενη 
από την ομάδα «Καραγιαννόπουλου» και 
την ομάδα «Μιχαλάκου». Η δεύτερη μέρα 
έγινε το πρωί του Σαββάτου και ανήκε στα 
αουτσάιντερ. Τελική νικήτρια αναδείχθη-
κε η ομάδα της Κλαίρης Μιχαλάκου με 
112 VP, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε η ομά-
δα «Χατζημπαλή» με 105 VP και την τρίτη 
η ομάδα «Καραγιαννόπουλου» με 100VP. 
Καλύτερη ομάδα χαμηλής δυναμικότητας 
ήταν η ομάδα της Αγγέλας Καραγεωργίου 
(Μπογιατζής, Ζαχαράκης, Μεσοχωρίτης).
Η πρώτη από τις τρεις μέρες του αγώνα 
ζευγών ανήκε σε μικτά ζευγάρια. Μιχαλά-
κου-Νικητόπουλος στην κορυφή, αλλά τις 
εντυπώσεις έκλεψαν η Νάνσυ Κουγιουμτζή 
με τον Γιάννη Αθανασιάδη, που ακολού-
θησαν. Τη σκυτάλη στην κορυφή, κατά τη 
δεύτερη μέρα, πήραν η Λαμπρινή Βλάχου 
με τον Γιάννη Μαρκάκη, ακολουθούμενοι 
από τους Κανναβό- Κοντομήτρο, οι οποίοι 
βρέθηκαν έτσι να προηγούνται στην προ-
σωρινή γενική βαθμολογία. Με 63% κατά 
την τρίτη μέρα η τελική τους επικράτηση 
φαινόταν σίγουρη αλλά τα ψηλά σκορ της 
μέρας αυτής είχαν δημιουργήσει μια δια-

«Δεί δή χρημάτων» μαθαίναμε στα αρχαία και η διαχρονική αυτή 
ανάγκη επηρέασε σημαντικά το φετινό διεθνές φεστιβάλ βαλκα-
νικής φιλίας, που διοργανώνεται από τον ΟΑΜΘ την περίοδο της 
Πρωτομαγιάς. 

∆ιεθνές Φεστιβάλ

Βαλκανικής Φιλίας

Του Αλέκου Αθανασιάδη

→

3η νικήτρια
ομάδα.

Γ. Οικονομόπουλος - Π. Αγγελόπουλος 1η νίκη 
στους αγώνες ζευγών.

Ν. Καρπουζέλης - Α. Κουγιουμτζής 3η νίκη στους 
αγώνες ζευγών.

Λ. Πεϊνιρτζόγλου - Μ. Βίγλη 1ο ζεύγος 1-6.

Γ. και Α. Παπαγιάννης 1ο ζεύγος 1-9.

Ε. Μπιμπλή - Κ. Ζάμπογλου πρώτο μικτό ζεύγος.

2η νικήτρια ομάδα.1η νικήτρια ομάδα .
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Το τελευταίο Φεστιβάλ Μπριτζ που 
καθιερώθηκε στην Ελλάδα, είναι 

το Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ. Ένα 
καινούργιο Φεστιβάλ Μπριτζ που εφέ-
τος γιόρτασε τα τρίτα γενέθλιά του. Το 
3ο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ έγινε 
από  25 έως 29 Μαΐου 2011, στο Παλ. 
Φάληρο, στον Πειραιά και στον Άλιμο. 
Ο αγώνας ομάδων ήταν προγραμματι-
σμένος να γίνει στα εντευκτήρια του 
ΑΟΤ, στο Παλ. Φάληρο, αλλά λόγω της 
μεγάλης συμμετοχής, η κατηγορία 1-9 
μεταφέρθηκε και έγινε στα εντευκτή-
ρια του ΟΑΜΠΕΙ, στον Πειραιά, ενώ οι 
κατηγορίες Όπεν και 1-6, παρέμειναν 
στο Παλ. Φάληρο. Η συμμετοχή στις 
ομάδες ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
αφού συμμετείχαν, συνολικά και στις 
τρεις κατηγορίες, 41 ομάδες, ένδεκα 
στην κατηγορία 1-16, 17 στην 1-9 και 
13 ομάδες στην κατηγορία 1-6.
Ευχάριστη έκπληξη στην χαμηλή κατηγο-
ρία το να καταλάβει την 1η θέση μια ομά-
δα αποτελούμενη, αμιγώς, από μαθητές 
περιόδου 2010-2011, η ομάδα ΣΑΦΑΡΗΣ, 
με διαφορά 9 Vps από τη δεύτερη ομάδα. 
Στην κατηγορία 1-9 την 1η θέση κατέλαβε 
η Ομάδα ΣΟΦΙΟΣ, με διαφορά 10 Vps από 

τη 2η ομάδα. Τέλος στην κατηγορία Όπεν 
την 1η θέση κατέλαβε η Ομάδα ΔΕΛΗ-
ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ, με διαφορά 26Vps από 
τη 2η ομάδα.
Οι αγώνες ζευγών έγιναν στις εγκαταστά-
σεις του Βυζαντινού αθλητικού κέντρου, 
στον Άλιμο, Μεγ. Της Γένους Σχολής αριθμ. 
10. Ένας χώρος με Ολυμπιακές προδι-
αγραφές αγώνων, με άπλετο φωτισμό, 
πολύ καλό κλιματισμό, εύκολη πρόσβαση 
και εύκολο - άνετο parking.
Η συμμετοχή στα ζεύγη, δυστυχώς, δεν 
ήταν η αναμενόμενη. Είκοσι επτά ζεύγη 
στην κατηγορία 1-16, δέκα επτά ζεύγη 
στην κατηγορία 1-9, καθώς και 17 ζεύ-
γη στην κατηγορία 1-6. Ενώ στις ομάδες 
η κατηγορία Όπεν είχε την μικρότερη 
συμμετοχή, αντίθετα στα ζεύγη είχε τη 
μεγαλύτερη. Πάντως, γενικά, ελπίζουμε 
στο μέλλον να είναι πολύ μεγαλύτερη η 
συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες, ώστε 
να γίνει και το Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ 
ένα μεγάλο Φεστιβάλ με διεθνή απήχηση.
Στην κατηγορία Όπεν οι Αρ. Σαπουνάκης - 
Β. Βρούστης με ποσοστό 62.25% κατέλα-
βαν την 1η θέση, ενώ τους ακολούθησαν 
πολύ, μα πολύ κοντά, σε απόσταση μόλις 
0.12% οι Γ. Ρούσσος - Λίνα Μαμιδάκη με 

Φεστιβάλ ΜπριτζΦεστιβάλ Μπριτζ

φορετική κατάσταση. Οι Αγγελόπου-
λος-Οικονομόπουλος με 67,5%, τους 
είχαν προσπεράσει στην τελική βαθ-
μολογία για ελάχιστα εκατοστά. Την 
τρίτη θέση στη γενική, με σταθερά 
καλή απόδοση σε όλες τις μέρες, πή-
ραν οι Σερραίοι Καρπουζέλης- Κουγι-
ουμτζής, ενώ τέταρτοι και καλύτερο 
μικτό ζευγάρι αναδείχθηκαν οι Μπι-
μπλή- Ζάμπογλου. Καλύτερο ζευγά-
ρι 1-9 ήταν τα αδέλφια Γιάννης και 
Αλέξανδρος Παπαγιάννης και καλύ-
τερο ζευγάρι 1-6 οι Λήδα Πεϊνιρτζό-
γλου- Μαρία Βίγλη. Οι αγώνες έγιναν 
στο ξενοδοχείο Sunbeach στην Αγία 
Τριάδα, ένα παραθαλάσσιο χωριό σε 
απόσταση 20 χλμ ανατολικά της Θεσ-
σαλονίκης, που ανήκει στο δήμο Θερ-
μαϊκού. Το φεστιβάλ τίμησε με την 
παρουσία του ο Δήμαρχος κ. Γιάννης 
Αλεξανδρής απονέμοντας, εντυπωσι-
ασμένος μάλιστα από την ασυνήθιστη 
γι’ αυτόν εικόνα, τα έπαθλα σε όλους 
τους νικητές. Ίσως η εικόνα αυτή να 
αποτελέσει και το πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία ενός νέου ομίλου. 

Αγώνες ζευγών. Οι 6 πρώτες νικητές:
1-16

1 Αγγελόπουλος Π - 
Οικονομόπουλος Γ. 61,23

2 Κανναβός Π. - 
Κοντομήτρος Κ.

60,96

3 Καρπουζέλης Ν. - 
Κουγιουμτζής Α. 59,36

4 Μπιμπλή Ε. - 
Ζαμπόγλου Κ. 59,28

5 Βλάχου Λ. - Μαρκάκης Ι. 57,41

6 Μανωλάς Ι. - 
Σαπουνάκης Α. 56,79

Αγώνες ομάδων. Οι 3 πρώτες ομάδες:
1-16

1

Νικητόπουλος Γ.
Μιχαλάκου Κ.
Αρσλάνογλου Μ.
Κυριακίδου Α.

112,00

2

Χατζημπαλής Μ.
Ζυμαράκης Σ.
Ανδριόπουλος Θ.
Βογιατζής Π.

105,00

3

Καραγιαννόπουλος Λ.
Κοτινάς Σ.
Πολυχρονάκου Ι.
Μαρκάκης Ι.

100,00

 
 

3o Βυζαντινό →
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ποσοστό 62.13%. Την τρίτη θέση κατέλα-
βε το ζευγάρι Ν. Δελημπαλταδάκης - Σ. 
Μπομπολάκης με ποσοστό 56.63%.
Επίσης στην κατηγορία Όπεν έπαθλα πή-
ραν: 1ο Γυναικών οι Α. Κυριακίδου - Λ. 
Οικονόμου, 1ο Mixed οι Α. Καραμανλή - Ν. 
Καραμανλής και 1o ανδρών οι Σ. Σιδηρό-
πουλος - Σ. Αβδούλος.
Στην κατηγορία 1-9 οι Ι. Χρονίου - Χ. Στα-
θάτος πρώτευσαν με ποσοστό 57.33% 
ενώ τη 2η θέση κατέλαβαν οι Δ. Ρανιός 
- Σ. Κριμίζη με ποσοστό 53.63%. Την 3η 
θέση κατέλαβε το ζευγάρι Ι. Λεβέντης - Μ. 
Ωρολογάς με ποσοστό 52.76%.
Έπαθλα επίσης πήραν: 1ο ζεύγος Mixed οι 
Δ. Καβούκη - Γ. Γιαννούλης, 1ο Γυναικών 
οι Δ. Αναστασάτου - Π. Ρωμανόσογλου και 
1ο ανδρών οι Ν. Λαβράνος - Γ. Καχραμά-
νης.
Τέλος στην κατηγορία 1-6 οι Μ. Αγγελο-
πούλου - Ν. Λιαπόπουλος ήταν οι νικητές 
με ποσοστό 59.08% και στη 2η θέση οι Σ. 
Σκούρτας - Ε. Γαλφιανάκης με ποσοστό 
57.19%. Την 3η θέση κατέλαβε το ζευγάρι 
Μ. Ισιδωρίδου - Δ. Καρτάλος με ποσοστό 
54.93%.
Έπαθλα επίσης πήραν: 1ο ζεύγος Mixed οι 
Ν. Πάχνη - Μ. Σκουλικάρης, 1ο Γυναικών 
οι Ντ. Δουάνογλου - Μ. Βαλσαμάκη και 1ο 
ανδρών οι Δ. Ράπτης - Σ. Διαμαντής.
Μαζί με το Βυζαντινό Φεστιβάλ, τις δύο 
τελευταίες ημέρες έγινε στον ίδιο χώρο 
και το Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλη-
μα με συμμετοχή νέων αθλητών, περιόδου 
2010-2011 από όλη τη χώρα.

Επίσης σε κάθε κατηγορία, με κλήρωση 
μεταξύ των 10 πρώτων ζευγών ένας νικη-
τής κέρδισε 3 διανυκτερεύσεις στην Κρή-
τη, στο Φεστιβάλ Μπριτζ “Ελληνικά νησιά”, 
ευγενική προσφορά του Μισέλ Έιντι και 
του Samir Sabbah. Ελπίζουμε του χρόνου 
να βρεθούν και άλλοι χορηγοί ώστε να κα-
ταστεί το 4ο Βυζαντινό φεστιβάλ Μπριτζ 
πόλος έλξης αθλητών από όλη τη χώρα 
και γιατί όχι και από το εξωτερικό.
Οι πρώτοι νικητές:

Ζεύγη 1-16

1 Σαπουνάκης Α. - 
Βρούστης Β. 62,25

2 Ρούσσος Γ. - 
Μαμιδάκη Λ. 62,13

3 Δελημπαλταδάκης Ν. 
- Μπομπολάκης Σ. 56,63

4 Κυριακίδου Α. - 
Οικονόμου Λ. 56,04

5 Καραμανλή Α. - 
Καραμανλής Ν. 55,83

6 Σιδηρόπουλος Σ. - 
Αβδούλος Σ. 54,74

Ζεύγη 1-9
1 Σταθάτος Χ. - Χρονίου Ι. 57,33
2 Ρανιός Δ. - Κριμιζή Σ. 53,63

3 Λεβέντης Ι. - 
Ωρολογάς Μ. 52,76

4 Καβούκη Δ. - 
Γιαννούλης Γ. 51,38

5 Πανουτσακοπούλου Μ. 
- Μπομπολάκη Μ. 50,86

6 Ρετζίκας Ν. - 
Σταυρουλάκη Ε. 50,79

Ζεύγη 1-6

1 Αγγελοπούλου Μ. - 
Λιαπόπουλος Ν. 59,08

2 Σκούρτας Σ. - 
Γαλφιανάκης Ε. 57,19

3 Ισιδωρίδου Μ. - 
Καρτάλος Δ. 54,93

4 Πάχνη Ν. - 
Σκουλικάρης Μ. 53,82

5 Χλιβέρης Χ. - 
Μουτζούρη Α. 53,53

6 Χαδούλη Μ. - Διγενή Μ. 53,03

Ομάδες 1-16

1

Δελημπαλταδάκης Ν.
Κοντομήτρος Κ.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Βρούστης Β.
Δοξιάδης Κ.
Βωβός Κ.

125,00

2

Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Στελλάκη Ν.
Κανναβός Π.
Τριανταφυλλόπουλος Θ.

99,00

3

Κορώση Θ.
Μαντά Μ.
Στράφτης Γ.
Σιδέρης Γ.

94,00

Ομάδες 1-9

1

Σοφιός Β.
Lovely A.
Λαζάρου Μ.
Κασιμάτης Βουτυράς Α.

112,00

2

Φανουργάκης Σ.
Γερογιάννη Μ.
Σαμαράς Κ.
Σαμαρά Η.

102,00

3

Λεμπέσης Α.
Ράις Τ.
Βρεττού Κ.
Καρβέλας Γ.

102,00

Ομάδες 1-6

1

Σαφάρης Θ.
Κοτσώνη Α.
Ψωμάς Μ.
Βέρτη Β.
Σαλεβουράκη Ε.

114,00

2

Χίου Ε.
Φεράκης Α.
Σωτηρέλλη-Δρεσίου Δ.
Χαλκιά Μ.

105,00

3

Μπαλωμένου Α.
Αγγελοπούλου Μ.
Μαυρομιχάλης Κ.
Φαφούτης Γ.

101,00

1. Λιαπόπουλος Ν. - Αγγελοπούλου Μ. πρώτοι στο 
1-6 με τον έφορο του τμήματος Μπριτζ του ΑΟΤ Α. 
Αναστασάτο (αριστερά).
2. Χρονίου Ι. (αριστ.) - Σταθάτος Χ. (δεξιά) πρώτοι 
στα ζεύγη 1-9.
3. Σαπουνάκης Α. (αριστ.) - Βρούστης Β. πρώτοι 
στα ζεύγη όπεν.

1. 

3. 

2. 
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Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 13 Ιου-
νίου, το Περιφερειακό Πρωτάθλη-

μα Μπριτζ Δυτικής Ελλάδος 2011, που 
ήταν ταυτόχρονα και το 10ο Κύπελλο 
Σταμάτη Αρβανιτάκη που έγινε στην 
Κέρκυρα, στο ξενοδοχείο Χανδρής.
Το πρωτάθλημα ξεκίνησε το βράδυ της 
Πέμπτης 9 Ιουνίου, με τους αγώνες ομά-
δων Swiss, Όπεν και 1-9, αντίστροφα απ’ 
ότι συνηθίζεται. Οι 11 ομάδες της Όπεν, 
κληρώθηκαν σε 4 ματς των 8 διανομών 
και ένα τριολέ, ενώ οι 5 ομάδες της 1-9 σε 
ένα Patton των 6 διανομών. Μετά τα τρία 
πρώτα ματς της πρώτης ημερίδας, οι ομά-
δες «ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ» και «ΣΚΟΥΡΤΗΣ» βρέ-
θηκαν να ισοβαθμούν στην 1η θέση της 
όπεν με 62 VPs ενώ στις επόμενες 3 θέσεις 
καραδοκούσαν οι ομάδες «ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ», 
«ΝΙΚΑ» και «ΤΣΑΜΗΣ» με 56, 48 και 45 VPs 
αντίστοιχα. Στην ενότητα 1- 9, η ομάδα 
«ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ» κέρδισε την 1η Ημερίδα 
με 80 VPs ακολουθούμενη από την ομά-
δα «ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ» με 73 και την ομάδα 
«ΠΑΧΝΗ» σε απόσταση με 51. Τη δεύτερη 
ημερίδα των ομάδων, τα πράγματα πήραν 
περίεργη τροπή στην όπεν. Το ματς των 
πρωτοπόρων έληξε με ελαφρά νίκη της 
ομάδας «ΣΚΟΥΡΤΗΣ» (17-13) ενώ η ομάδα 
«ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ» παρέμεινε στη 2η θέση με 4 
ομάδες να καραδοκούν. Στο προτελευταίο 
ματς τα πράγματα ήρθαν πάνω κάτω, με την 
ομάδα «ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ» να κερδίζει με 25-5, 
και την ομάδα «ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ» να ανε-
βαίνει στη 2η θέση. Όλα φαινόταν να έχουν 
ξεκαθαρίσει, αφού η ομάδα «ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ» 

χρειαζόταν μόλις 10 VP για να προστατευ-
τεί από κάθε πιθανό αποτέλεσμα των άλ-
λων αγώνων, αλλά, τελικά, όπως συμβαίνει 
συχνά σε όλα τα αθλήματα, υπήρξε μεγάλη 
ανατροπή, καθώς στο τελευταίο της αγώνα 
ηττήθηκε με 24-6 και έπρεπε να περιμέ-
νουμε τη λήξη για να μάθουμε το νικητή. 
Η νίκη της ομάδας «ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ» στο 
τελευταίο ματς με 24-6 ήταν αρκετή για 
να της χαρίσει το πρωτάθλημα. Στην 1-9, η 
ομάδα «ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ» ισοβάθμησε στην 
1η θέση με την ομάδα «ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ» 
με 78 VPs ακολουθούμενες από την ομάδα 
«ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ» με 56, διαμορφώνο-
ντας την πρώτη τριάδα της γενικής. Στα 
ζεύγη Όπεν, την πρώτη θέση κατέκτησε 
το ζεύγος ΚΑΡΠΟΥΖΈΛΗΣ Ν. - ΚΟΥΓΙΟΥΜ-
ΤΖΗΣ Α., ακολουθούμενοι από τους Κερκυ-
ραίους ΤΣΑΜΗΣ Β. - ΤΣΙΤΣΟΣ Α., και από 
τους ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ. - ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α. 
Το Κύπελλο «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ» 
παρέλαβε το ζεύγος ΤΣΑΜΗΣ Β. - ΤΣΙΤΣΟΣ 
Α., ως πρώτο ζεύγος ΚΟΑΜ. Στα ζεύγη 1-9, 
το ζεύγος ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ. - ΚΕΤΕΝ Α. με στα-
θερά υψηλές επιδόσεις, κερδίζοντας τις 2 
πρώτες ημερίδες, κατέκτησε εύκολα την 
πρώτη θέση της γενικής, ακολουθούμενο 
από τα ζεύγη ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α. - ΚΟΝΤΟΣ Δ. 
και ΒΛΑΣΤΟΥ Μ. - ΜΑΜΑΛΟΥ Σ.
Αξιοσημείωτο του πρωταθλήματος η 
απουσία παικτών υψηλού Δ.Δ. και γενικά 
η περιορισμένη συμμετοχή παικτών κυ-
ρίως από την Αθήνα. Ο κυριότερος λόγος 
πιστεύεται ότι ήταν (εκτός από τις γενικό-
τερες συνθήκες οικονομικές κλπ) η ταυτό-

Περιφερειακό πρωτάθληµα

∆υτικής 
Ελλάδας

χρονη σχεδόν διοργάνωση του εκδρομικού 
στις Βουκολιές. Τους αγώνες τίμησαν με 
την παρουσία τους ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Μπριτζ και αθλητές από 
Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Γι-
άννενα, Αθήνα (ελάχιστοι) και όλα σχεδόν 
τα μέλη του ΚΟΑΜ. Στα εξωαγωνιστικά η 
διοργάνωση άφησε γενικά καλές εντυπώ-
σεις. Οι αθλητές πού επέλεξαν σαν διαμονή 
το ξενοδοχείο των αγώνων έμειναν ευχα-
ριστημένοι από το service κλπ. Η διεύθυν-
ση του τουρνουά από τον Δημήτρη Τόγια, 
τον οποίο ευχαριστούμε και δημόσια, ήταν 
άψογη. Επίσης ευχαριστούμε την ΕΟΜ για 
την βοήθεια της στην προσπάθειά μας για 
την καλύτερη δυνατή διοργάνωση. Κλεί-
νοντας παραθέτουμε τα αποτελέσματα, 
αναφέροντας ότι υπήρξε κάποιο πρόβλη-
μα και έτσι το φωτογραφικό υλικό είναι πε-
ριορισμένο μόνο σε κάποιες φωτογραφίες 
από τις απονομές ομάδων. 

Το Δ.Σ. του ΚΟΑΜ
Οι πρώτοι νικητές ανά αγώνα:

Ζεύγη 1- 9
1 ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ. - ΚΕΤΕΝ Α. 62.75 
2 ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α. - ΚΟΝΤΟΣ Δ. 57.82

3 ΒΛΑΣΤΟΥ Μ. - 
ΜΑΜΑΛΟΥ Σ. 55.35 

4 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - 
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ. 55.23

5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. - 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε. 54.05 

6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. - 
ΠΑΙΠΕΤΗ Α. 52.52
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# 8762
$ 85
^ 9874
& Α65

# 10943
$ Κ3
^ Q65
& Κ1083

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ J10764
^ AK1032
& Q94

# AKQJ5
$ AQ92
^ J
& J72

# 8762
$ 85
^ 9874
& Α65

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ J10763
^ AK1032
& Q94

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1$ 1#

1XA 2# πάσο 4#
όλοι πάσο

63

Γιώ
ργ

ος
 Ρο

ύσ
σο

ς

Άμυνα για
πρωταθλητές
Ανοίγεις τα 10-ποντα με κατανομή; Μιλάμε για απασάριστο 
σύντροφο, γιατί με πασαρισμένο –και άνθρωπο που δείχνει 
κατανόηση στις εξυπνάδες σου– μπορεί να ανοίξεις και τους 8 
πόντους, αρκεί βέβαια να υπόσχεσαι μια καλή αντάμ.

Ζεύγη Όπεν

1 ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗΣ Ν. - 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Α. 58.51

2 ΤΣΙΤΣΟΣ Α. - ΤΣΑΜΗΣ Β. 55.94

3 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ. - 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α. 54.87

4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. 
- ΚΟΤΙΝΑΣ Σ. 54.37

5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - 
ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Ε. 54.21

6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι. 
- ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι. 54.18

Ομάδες 1-9 (Patton)
1 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σ.
ΚΑΝΤΑ Ι.
ΜΑΜΑΛΟΥ Σ.
ΒΛΑΣΤΟΥ Μ.

89,00

2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ.
ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε.
ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ.

67,00

3 ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ 
ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ Ρ.
ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Μ.
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β.
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.
ΠΑΙΠΕΤΗ Α.

58,00

Ομάδες Όπεν Swiss
1 ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ

ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ Φ.
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΣΑΟΥΛΟΣ Ν.
ΔΡΑΓΩΝΑΣ Β.
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ Μ.

110,00

2 ΤΣΑΜΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ Β.
ΤΣΙΤΣΟΣ Α.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α.
ΚΟΥΡΗΣ Γ.

108,00

3 ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Χ.
ΑΛΑΜΑΝΟΣ Ε.
ΚΟΤΙΝΑΣ Σ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Β.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ.
ΜΑΚΡΗΣ Ξ.

107,00

Στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
μεικτών ζευγών, η Briggitta ήταν ανελέη-
τη σε όσους άνοιξαν με 10 πόντους. Σε μία 
περίπτωση που οι Νότοι άνοιξαν 1^ κρα-
τώντας #-, $Α10x , ^Κ98xxx, &Κ10xx 
είδαν τον σύντροφο τους να πέφτει μέσα 
στις 5 ή 6# κρατώντας #ΚQ9xxxxx, 
$x, ^ΑQ, &Αx. Όταν πάλι κάποιοι θε-
ώρησαν πολύ ισχυρό για weak 2# το 
χέρι #AK109xx, $Kxx, ^xx, &xx και το 
άνοιξαν 1# είδαν τον σύντροφό τους να 
πηγαίνει στα 3ΧΑ 5 μέσα στην δεύτερη 
κρατώντας #J, $xxx, ^Kxx, &AKJ10xx 
και τους κόκκινους Άσσους πίσω από 
τους ρηγάδες. Υπήρξαν και άλλες τέτοιες 
“τιμωρίες” αλλά η πιο κάτω διανομή έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Κρατώντας #-, $J10763, ^ΑΚ1032, 
&Q94 ανοίγεις με 1$ και οι αγορές εξε-
λίσσονται ως εξής: 

 
Ο σύντροφος επιτίθεται με τον $Κ και κα-
τεβαίνει ο μορ
A (εσύ)

Ο εκτελεστής πιάνει τον $Α και βάζει 
κάτω το ^J που τον σκεπάζει ο σύντρο-
φος με τη Q. Άνοιξες κάτι που δεν έπρεπε; 
Με αντιμετάθεση των ονέρ στα κόκκινα 
χρώματα θα σου έδινα κάποια ελαφρυντι-
κά, έχεις όμως τώρα τα κότσια να σώσεις 

ό,τι μπορεί να σωθεί; Ας δούμε πρώτα τις 
κατανομές. Ο σύντροφος είναι ντάμπλετον 
στην κούπα, άρα ο εκτελεστής έχει τέσσε-
ρις. Αν είναι 6φυλλος στην πίκα δεν υπάρ-
χει άμυνα. Δεν θα κάρφωνε 4# χωρίς 
ούτε το #Κ ούτε τη $Q. Ξεκινάς, λοιπόν, 
ότι είναι 5φυλλος και ότι ο σύντροφος έχει 
δύο χαρτιά μεγαλύτερα από το #8 του 
μόρτου. Με αυτό το συλλογισμό έχεις 
εξασφαλίσει το μπουκ. Αν ο σύντροφος 
έχει την $Q, το συμβόλαιο θα πέσει έτσι κι 
αλλιώς με 4 μπάζες στα κόκκινα. Αν όμως 
έχει τον #Κ;
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

 

Αν δεν σε τρόμαξε το ^987 του μόρτου 
και ανέβηκες τη ντάμα με το ρήγα σου 
για να γυρίσεις σπαθί, έγραψες στη στήλη 
σου, έστω +50 αντί για 3 μέσα και 150 αν 
δεν άνοιγες. Αν αφήσεις την πρωτοβουλία 
στο σύντροφο, που δεν έχει την ολοκλη-
ρωμένη εικόνα τη δική σου και συνεχίσει 
με κούπα, έφαγες το ζερό της 100ετίας.
Ο εκτελεστής πιάνει την Q και κούπα. Ο σύ-
ντροφος κόβει με το 9 και ο μόρτος πετάει 
σπαθί. Γύρισμα σπαθί τώρα, αλλά είναι 
αργά. Ο Άσσος, καρό κοφτό στο χέρι του 
και ξανά κούπα. Είχες αναρωτηθεί για την 
περίεργη εκτέλεση πρώτη κίνηση καρό; 
Ο σύντροφος κόβει με το 10 αλλά ο μορ 
ξοφλάει το τελευταίο σπαθί και το συμβό-
λαιο πραγματοποιείται με cross-ruff .
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Ο εκτελεστής παίζει μικρό προς το ρήγα και 
η Ανατολή πρέπει να αφήσει έξω χωρίς να 
φανεί ότι διστάζει – αν πάρει τον άσσο θα 
αναγκάσει τον εκτελεστή να κάνει αργότερα 
την εμπάσα του βαλέ, η οποία περνάει. Αν τα 
φύλλα ήταν τοποθετημένα διαφορετικά στην 
άμυνα, όπως στο παρακάτω διάγραμμα

ο εκτελεστής θα κέρδιζε πάλι τον πρώτο 
γύρο του χρώματος με το ρήγα, και στο δεύ-
τερο γύρο η Δύση θα έπρεπε να παίξει ατά-
ραχη το εννέα, ώστε να δώσει την ευκαιρία 
στον εκτελεστή να κάνει λάθος. Ας δούμε 
ένα ολόκληρο χέρι:

Ο Νότος παίζει έξι χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει το οκτώ καρό. Ο Νότος πιάνει στο 
χέρι του με το ρήγα καρό και παίζει σπαθί 
προς το ρήγα. Η Ανατολή πρέπει να αφήσει 
έξω τον άσσο της χωρίς να δείξει δισταγμό 

Ducking Γιώργος Κλείτσας 
email: llurk@hol.gr

Ο Νότος παίζει έξι χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει το εννέα κούπα. Ο Νότος πιάνει 
με το ρήγα στο μορ και παίζει καρό για το 
ρήγα του χεριού του. Γενικά είναι επικίνδυνο 
να κάνει κανείς duck το ρήγα, όταν αυτός 
παίζεται από το κλειστό χέρι, γιατί υπάρχει 
η πιθανότητα να είναι απροστάτευτος (να 
έχει τη ντάμα η Ανατολή). Εδώ όμως η Δύση 
από τα φύλλα της ξέρει ότι δεν βγαίνουν 
οι πόντοι για να έχει τη ντάμα η Ανατολή, 
επομένως πρέπει να κάνει duck παίζοντας 
το δύο σε κανονικό τέμπο. Τώρα ο Νότος 
έχει δύο φαινομενικά περίπου ισοδύναμους 
τρόπους να κάνει τη δωδέκατη μπάζα (έχει 
ήδη κάνει μία από καρό και έχει άλλη μια 
σίγουρη από πίκα, τέσσερεις από κούπα και 
πέντε από σπαθί, σύνολο έντεκα): Να πάει 
στο μορ και να παίξει καρό, ελπίζοντας να 
είναι ο άσσος στα δεξιά του ή να κάνει την 
εμπάσα πίκα. Αν η Δύση είχε πάρει τον άσσο 
καρό, ο Νότος, ξέροντας ότι έχει μόνο μία 
λεβέ από καρό, θα ήταν υποχρεωμένος να 
δοκιμάσει την εμπάσα πίκα, που η Δύση 
βλέπει ότι περνάει. Ο ρήγας είναι ένα φύλλο 
που γίνεται πολύ συχνά duck στην άμυνα, 
ιδιαίτερα αν ο συνδυασμός AQJx βρίσκεται 
στο μορ, όπως στο διάγραμμα:

Όταν ο Νότος κάνει εμπάσα, η Ανατολή πρέ-
πει χωρίς δισταγμό να αφήσει έξω. Ο εκτε-
λεστής μπορεί να αποφασίσει ότι η εμπάσα 
περνάει και να βασίσει όλη την εκτέλεση σε 
αυτή την υπόθεση. Η Δύση, αν αυτό είναι ένα 
πλαϊνό χρώμα σε χρωματιστό συμβόλαιο, 
πρέπει να βοηθήσει το συμπαίκτη της δίνο-
ντας μέτρημα (γιατί αν ο εκτελεστής έχει δί-
φυλλο στο χέρι του, ίσως το duck να χαρίσει 
μια λεβέ στον εκτελεστή – αν και συχνά ο 
εκτελεστής θα επαναλάβει την εμπάσα προ-

– αν δεν το κάνει, τα άλλα χρώματα του 
εκτελεστή είναι κλειστά και ο μόνος λογικός 
τρόπος να βγάλει το συμβόλαιό του ο Νότος 
είναι η εμπάσα του βαλέ σπαθί, που περνάει. 
Βέβαια, αν ο Νότος θεωρεί ότι η Ανατολή 
είναι παίκτης ικανός να κάνει hold-up play 
(να αφήσει έξω δηλαδή, να κάνει duck), 
αλλά παρά ταύτα τη δει να παίρνει τον άσσο 
στον πρώτο γύρο του χρώματος, θα πρέπει 
να υποψιαστεί και την περίπτωση να έχει AJ 
ξερά. Στη συγκεκριμένη διανομή θα μπορού-
σε να δει ότι αυτό δεν ισχύει, τραβώντας όλες 
τις μαιτρ μπάζες του στα άλλα χρώματα (τότε 
θα έβλεπε ότι η Ανατολή ξεκίνησε με πέντε 
πίκες, δύο κούπες και τρία καρά, άρα έχει 
τρία σπαθιά και όχι δύο). Ένας άλλος συνδυ-
ασμός, με τον οποίο ένας αμυνόμενος μπορεί 
να κάνει duck τον άσσο, είναι ο παρακάτω: 

 

Ο εκτελεστής μπορεί να σπαταλήσει ένα 
ανέβασμα, ενδεχομένως ένα πιάσιμο, ή να 
απορρίψει έναν εναλλακτικό τρόπο εκτέλε-
σης που βγάζει το συμβόλαιο, προκειμένου 
να έρθει στο χέρι του με σκοπό να ξαναπαί-
ξει προς το μορ. Ας δούμε και μια ολόκληρη 
διανομή με το συνδυασμό AJx, με μια λίγο 
διαφορετική ιδέα:

 

# K108
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^ AQ2
& KQ107
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& J82
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# AQ
$ K65
^ 973
& AQJ109

# KJ5
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^ AJ2
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$ 432
^ 1064
& 32

# 432
$ AQJ10
^ KQ85
& K4

          AQJ2

1083
Δ 

Β
 

Ν
 Α

K95

764

Το να αφήσει έξω μια λεβέ (ducking), ενώ θα μπορούσε να την πάρει, είναι ένα από τα πιο δυ νατά όπλα 
της άμυνας, με χαρα κτηριστικά τεχνικής αλλά και false carding. Αντίθετα, οι αμυνόμενοι που πείθο-

νται από τον εκτελεστή να πάρουν αμέσως τους ρηγάδες και τους άσσους τους, δεν δυσκολεύουν τη ζωή 
του και δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια να κάνει λάθος στη συνέχεια. Ο παρακάτω συνδυασμός είναι 
κλασικός και ταυτόχρονα πολύ συχνός.
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^ 654
& 876

          764

K95
Δ 

Β
 

Ν
 Α

1083

AQJ2

κειμένου να ξελιμάρει ένα χανόμενο φύλλο 
του χεριού του). Σε ειδικές περιπτώσεις, αν η 
Δύση έχει δώσει μέτρημα, η Ανατολή μπορεί 
να αφήσει έξω και δεύτερη φορά! Χρειάζε-
ται όμως προσοχή, γιατί αν ο Νότος δεν έχει 
άλλο ανέβασμα στο χέρι του ή το χρειάζεται 
για άλλο λόγο, θα τραβήξει τον τρίτο γύρο 
στο κεφάλι και θα πέσει άδοξα ο ρήγας. Ας 
δούμε μια ολόκληρη διανομή, στην οποία η 
άμυνα οδηγεί τον εκτελεστή σε κακή χρήση 
των ανεβασμάτων του:

 

Σε αγώνα ζευγών, ο Νότος παίζει τρία χωρίς 
ατού και η Δύση βγαίνει το βαλέ σπαθί. Ο Νό-
τος έρχεται στο χέρι του με τον άσσο πίκα και 
κάνει την εμπάσα καρό. Αν η Ανατολή πάρει 
το ρήγα, ο Νότος θα χρησιμοποιήσει το δεύ-
τερο ανέβασμα στο χέρι του για να κάνει την 
εμπάσα του ρήγα κούπα (η οποία περνάει). 
Αν όμως η Ανατολή δεν πάρει το ρήγα καρό, 
ίσως ο Νότος χρησιμοποιήσει το δεύτερο ανέ-
βασμα πίκα για να ξανακάνει εμπάσα καρό, με 
αποτέλεσμα να κάνει μόνο δέκα λεβέ, σε σύ-
γκριση με τις έντεκα, που θα έκανε αν του είχε 
δοθεί η δυνατότητα να κάνει εμπάσα κούπα. 
Με τον ίδιο συνδυασμό στο κρυφό χέρι του 
εκτελεστή, ο παίκτης στη θέση της Δύσης 
είναι πιο δύσκολο να κάνει duck –παρεμπι-
πτόντως και ένας από τους λόγους που είναι 
συνήθως καλό να προσπαθούμε στη διάρκεια 
της αγοράς να γίνει μορ το χέρι με τους λιγό-
τερους πόντους– όπως στο διάγραμμα:

Ο εκτελεστής παίζει μικρό από το μορ προς 
τη ντάμα (ή το βαλέ) του χεριού του. Τώρα το 
duck δεν είναι τελείως χωρίς ρίσκο, αλλά αν η 
εμπάσα γίνει στις πρώτες λεβέ και σε συμβό-
λαιο χωρίς ατού, ο εκτελεστής δεν είναι πιθα-
νό να έχει μόνο άσσο-ντάμα ή άσσο-βαλέ και 
στατιστικά το hold-up play κερδίζει. 

Μετά από άνοιγμα 1^ και παρεμβολή του 
αντιπάλου αριστερά σου 2^ (το οποίο εξη-
γείται ως «διφυλλία στα μαζέρ»), βρίσκεσαι 
να εκτελείς ως Νότος 6^. Η Δύση βγαίνει 
το #10, βάζεις μικρό από τον μορ, η Ανατο-
λή βάζει την Ντάμα και πιάνεις με τον Ρήγα. 
Κάνε το πλάνο σου μελετώντας τον χέρι σου 
και τον μορ:

Είναι προφανές (λόγω της 
αγοράς) ότι η Ανατολή δεν 
έχει άλλη πίκα. Είναι επί-
σης προφανές ότι η Δύση 
έχει το πολύ 3 φύλλα στα 
μινέρ. Ένα πιθανό πλάνο 
είναι να τσακίσεις τα 2 χα-
νόμενα σπαθιά στο τραπέ-
ζι. Αν όμως προσπαθήσεις 
να τραβήξεις ΑΚ σπαθί και 
η Δύση κόψει τον Ρήγα, 
θα δώσει αμέσως τσακι-
στή πίκα στην Ανατολή 
για το 1 μέσα.

Μια άλλη περίπτωση είναι να τραβήξεις 2 
γύρους ατού και να κόψεις μόνο το ένα σπαθί. 
Έπειτα, αφού μαζέψεις τα ατού και ξεμπλο-
κάρεις τον Βαλέ πίκα να πετάξεις το άλλο 
σπαθί (ή την κούπα) σου στον Άσσο πίκα με 
είσοδο τον Άσσο κούπα. Ναι, αλλά μετά την 
τσάκα σπαθί με τι είσοδο θα έρθεις στο χέρι 
σου για να μαζέψεις το ατού της Ανατολής; 
Αν προσπαθήσεις να παίξεις πίκα στον Βαλέ, 
η Ανατολή θα κόψει και θα εισπράξει το μετρ 
σπαθί της. 
Υπάρχει επίσης και η διπλοεμπάς στα σπαθιά, 
η οποία έχει τις πιθανότητες της, λόγω του ότι 
η Ανατολή έχει πολύ μακρύτερα σπαθιά από 
την Δύση. Και πάλι όμως υπάρχουν προβλή-
ματα επικοινωνίας εφόσον τα ατού βρεθούν 
4-1. Πρέπει άραγε να στηριχτούμε μόνο στην 
πιθανότητα να βρούμε Ντάμα και Βαλέ σπαθί 
στην Ανατολή; Δεν υπάρχει μια πιο σίγουρη 
λύση στο χέρι αυτό;
Υπάρχει! Το κλειδί είναι οι πίκες. Λόγω των 
spots που έχεις στην πίκα, η Δύση είναι ανα-
γκασμένη να κρατήσει και τις 4 πίκες της ως 
το τέλος, όσο υπάρχει ο Άσσος κούπα σαν 
είσοδος. Ασκούμε λοιπόν την απαραίτητη 
πίεση στην Δύση, παίζοντας Άσσο καρό, 
καρό στον Ρήγα (η Δύση δεν ακολουθεί στο 

Ενδιαφέρουσες

διανομές
Δημήτρης Δανελλάκης

ΟΑΜ Ρόδου

# A8732
$ Α54
^ Κ43
& 43

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ
$ 32
^ AQJ92
& AKT2

# A8732
$ A54
^ K43
& 43

# T9654
$ KJT76
^ 5
& J5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ Q98
^ T876
& Q9876

# KJ
$ 32
^ AQJ92
& AKT2

δεύτερο γύρο καρό, πράγμα που σημαίνει ότι 
το παραπάνω πλάνο των 2 γύρων ατού δεν θα 
δούλευε) και συνεχίζουμε με ακόμα 3 γύρους 
καρό και ΑΚ σπαθί, κρατώντας όλες τις πίκες 
του μορ. Φτάνουμε έτσι στην εξής θέση, πριν 
τραβήξουμε τον Ρήγα σπαθί:

 

Στον Ρήγα σπαθί εσύ ξελιμάρεις κούπα από 
τον μορ, αλλά η Δύση δεν έχει απάντηση. Αν 
ξελιμάρει πίκα, τότε παίζεις τον Βαλέ πίκα, 
σκεπάζεις με τον Άσσο και συνεχίζεις με το 
8 πίκα. Όποτε πάρει την πίκα της η Δύση θα 
σε κατεβάσει στον Άσσο κούπα και ο μορ είναι 
μετρ. Αν πάλι η Δύση ξελιμάρει κούπα, τότε 
παίζεις τον Βαλέ πίκα δίνοντας από τον μορ το 
3, κατεβαίνεις στον Άσσο κούπα παίρνοντας 
και την τελευταία κούπα της Δύσης, και τέλος 
παίζεις το 7 πίκα από το τραπέζι. Η Δύση μπο-
ρεί να πάρει τη λεβέ της όποτε θέλει κι έπειτα 
να σε κατεβάσει στον μορ που είναι μετρ. 
Είναι μια μορφή stepping-stone squeeze, 
εφόσον στο τέλος δίνουμε το χέρι στην Δύση 
για να μας βοηθήσει να φτάσουμε στα μετρ 
φύλλα του μορ που είναι αποκλεισμένα από 
το χέρι μας.  Ολόκληρη η διανομή ήταν:

 

# A873
$ A4
^ –
& –

# 9654
$ KJ
^ –
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 
$ Αδιάφορο
^ 
& 

# J
$ 32
^ –
& KT2
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# 432
$ AJ432
^ J92
& A10

# –
$ Q1098
^ 10765
& J9543

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10987
$ K765
^ KQ8
& Q2

# AKQJ65
$ –
^ A43
& K876

Καλλιτεχνικόμπριτζ

# –
$ A1094
^ AK954
& AJ109

# 432
$ KQ65
^ Q102
& 543

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ10987
$ 87
^ 876
& Q2

# AK65
$ J32
^ J3
& K876

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Πολλές φορές συμβαίνει ερευνώντας το σλεμ 
σε μια διανομή να καταλήγουμε στο επίπεδο 5 
και το συμβόλαιο να είναι ήδη επισφαλές. Η πα-
ρακάτω διανομή είναι μια τέτοια περίπτωση: 

  

 
*Φόρσινγκ
**Δείχνει 10-11 π. με τρίφυλλο φιτ
Αντάμ: $10
Ο Νότος έχει 10 λεβέ και ψάχνει για την ενδέκα-
τη. Όμως αν επιχειρήσει να κόψει σπαθί η Ανα-
τολή πανωκόβει. Μπορείτε να πραγματοποιή-
σετε το συμβόλαιο; Το κλειδί της διανομής είναι 
να βάλουμε στην πρώτη λεβέ τον Βαλέ κούπα 
από το μορ και όταν η Ανατολή βάλει τον Ρήγα 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1#
πάσο 1XA* πάσο 3&
πάσο 4#** πάσο 5&
πάσο 5$ πάσο 5#
όλοι πάσο
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Αντάμ: $Q

# 1082
$ ΑΚ4
^ 73
& Κ6532

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KQJ974
$ 63
^ K9
& A84

*Άνοιγμα με 6φυλλο πίκα

Μετά την εποικοδομητική αγορά με πήδημα 
του Νότου ο Βορράς αγόρασε κατευθείαν τη 

μανς στις 4#. Αντάμ η $Q. Πώς πρέπει να συνεχίσει ο Νότος;

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

# KQ103
$ K6
^ AJ984
& K10

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A7
$ AQJ5
^ 1072
& AQ65 Το να μετράει κανείς τις πιθανότητες που 

έχει για να πραγματοποιήσει ένα συμβόλαιο 
με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είναι επιβεβλημένο. Ορισμένες φο-
ρές όμως υπάρχει  και τρόπος πάνω από αυτές, δηλαδή ο σίγου-
ρος τρόπος, αρκεί να έχουμε «ανοιχτό μυαλό» για να τον δούμε.

  Οι λύσεις στη σελίδα 29

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ πάσο πάσο

2#* πάσο 4# όλοι πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1XA πάσο 2& πάσο
2$ πάσο 3^ πάσο
3XA πάσο 6XA όλοι πάσο

Ο αγώνας ζευγών μας οδη γεί πολλές φο-
ρές σε ένα σχεδόν απραγματο ποίη το 

συμβόλαιο ΧΑ αντί ενός πολύ περισσότερο 
προσιτο ύ συμβολαίου σε χρώ μα. Η πα ρα-
κάτω είναι μια τέτοια περί πτωση:
6ΧΑ από το Νότο:

   

Αντάμ: $K
Η ευνοϊκή τοποθέτηση των καρών (Q10x στην 
εμπάς) παρουσιάζει το συμβόλαιο σαν εύκολο. 
Όμως στην πράξη δεν έχουμε τα ανεβάσματα 
για να κάνουμε 2 φορές την εμπάς αφού αν 
παίξουμε το $10 η Δύση θα κάνει ducking την 
Ντάμα της. Εξάλλου στα σπαθιά έχουμε μόνο 
ένα ανέβασμα αφού είμαστε μπλοκαρισμένοι 
στο μορ, είτε η Ανατολή ξοφλήσει την Ντάμα 
της είτε όχι. Μπορείτε να βρείτε λύση;

(αν δεν το βάλει έχουμε 11 λεβέ) να διώ ξουμε 
από το χέρι μας σπαθί! Αρκετοί αναγνώστες 
βρήκαν ότι δεν πρέπει να κερδίσουν την πρώτη 
λεβέ αλλά δεν βρήκαν το παίξιμο του Βαλέ κού-
πα, οπότε η Δύση, διατηρώντας το χέρι, μπορεί 
να γυρίσει τώρα καρό και να μας καταστρέψει 
όλα τα σχέδιά μας.  Όταν πάρει χέρι η Ανατολή, 
στην πρώτη λεβέ, μπορεί να γυρίσει με ασφά-
λεια είτε ατού είτε σπαθί (αν γυρίσει κούπα μας 
δίνει ένα επιπλέον κατέβασμα για να κόψουμε 
τις κούπες και να την κλείσουμε). Συνεχίζουμε 
με το Ρήγα σπαθί από το χέρι μας, όλα τα ατού 
πλην ενός και σπαθί στον Άσο του μορ, φθάνο-
ντας στην εξής θέση:

  

 
Η Ανατολή υποχρεωτικά κράτησε 2 κούπες και 
3 καρά, γιατί αν κρατήσει 3 κούπες και 2 καρά 
παίζουμε απλά Άσο και μικρό καρό και δίνου-
με μόνο αυτή τηλεβέ. Όμως και στη φάση του 
διαγράμματος παίζουμε Άσο κούπα και κούπα 
που κόβουμε στο χέρι και συνεχίζουμε με μι-
κρό καρό προς το ^9 του μορ κλείνοντας την 
Ανατολή. 
Ολόσωστη απάντηση έστειλε μόνο ο Ιωσήφ 
Δριδάκης, που από λάθος δεν αναφέρθηκε και 
στους νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού. 
Συγχαρητήρια.

Λ.Ζ.

# –
$ AJ
^ J92
& –

# –
$ Q9
^ 1076
& J

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ 65
^ KQ8
& –

# 5
$ –
^ A43
& 6

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^ πάσο 1#
πάσο 2$ πάσο 3&
πάσο 6& πάσο 6XA
όλοι πάσο
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 Όμιλος ΟΑΜΚΗ | 02/01/2011

Μ
αρ

αθ
ών

ιο
ς

1-16
Κορώνη Μ. - Βιρβιδάκης Β.
Δοξιάδης Κ. - Κανναβός Π.
Παπαπέτρος Γ. - Κουτρούμπας Γ.
Δελημπαλταδάκης Ν. - Κοντομήτρος Κ.
Τσαλαβούτα Ε. - Στρώνης Γ.
Βογιατζόπουλος Σ. - Παπαναστασίου Α.

60,52
59,57
56,85
55,56
54,63
53,62

1-9
Πρωτοπαπάς Δ. - Λυμπέρης Α.
Κάντζιας Θ. - Κάντζια Α.
Παπαχαριζάνος Κ. - Πετίδης Ν.
Λύτρα Α. - Τσιφουτίδη Β.
Πρατικάκης Ι. - Σπανός Χ.
Αλυσανδράτου Ε. - Τσουκαλά Γ.

58,93
58,89
58,03
57,86
57,03
56,74

 Όμιλος ΑΣΑΕ | 7-9/1/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Πολίτου Α.
Κοτρωνάρου Α.
Μήτση Γ.
Βελαίτη Π.
Παναγάκη Μ.
Μηλιτσόπουλος Ι.

60,33
60,33
58,54
58,54
56,25
56,25

1-9
Νικολόπουλος Α.
Ρομποτή Κ.
Καραγιάννης Ι.
Κατρίνης Μ.
Νεράτζη Α.
Μαυρομάτη Μ.

65,86
58,29
58,29
56,26
56,26
55,76

 Όμιλος ΟΑΜ ΛΕ | 7-9/1/2011

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Χριστοδούλου Π.
Βρούστης Β.
Βαλσαμάς Σ.
Συρακοπούλου Χ.
Λιόσης Γ.
Αργυρόπουλος Α.
Μπάκας Κ.

62,79
62,77
59,74
59,74
56,30
55,97
55,97

1-9
Γαβαλάς Μ.
Οικονόμου Αι. 
Σαβούρδος Ε.
Σίμου Ε.
Τσώνος Σ.
Κουδουμογιαννάκη-Ντόμπρε Π.

57,65
57,65
56,65
56,65
56,06
56,06

 Όμιλος ΟΑΜΛ | 7-9/1/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Μιχαλάκου Κ.
Ζακίλας Σ.
Καλλιάφας Η.
Αθανασιάδης Α.
Σκορδάς Β.
Ευθυμίου Δ.
Γεωργούδης Π.

65,14
63,29
62,33
62,04
61,86
55,59
55,59

 Όμιλος ΑΕΠΜΑ | 14-16/1/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Νικητόπουλος Γ.
Λιόσης Γ.
Κάτσαρης Ν.
Βρούστης Β.
Καβαντούρης Ν.
Νέστορα Θ.

59,56
59,06
58,56
57,99
57,51 
57,51

1-9
Φωτόπουλος Ε.
Βάχαρη Ε.
Σίμου Ε.
Σαβούρδος Ε.
Πάντελος Ι.
Γεωργακά Ε.
Καλουτά Κ.

61,70
57,89
57,46
57,46
57,38
57,21
57,21

Νικητές Εσωτερικών 
Πρωταθλημάτων Σωματείων

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής[Από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2011]
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 Όμιλος ΑΟΤ | 14-16/1/2011
Κύ

πε
λλ

ο Ν
ικ

ολ
αΐ

δη
1-16
Τριβυζάς Α.
Κοντομήτρος Κ.
Λαγγουράνης Φ.
Καλλιφρονάς Μ.
Ακριτίδης Σ.
Μαρκίδου Μ.
Κορώσης Θ.

63,33
62,78
61,40
57,57
57,20
55,64
55,64

1-9
Δημόπουλος Γ.
Νικολαΐδης Α.
Ξυνογαλάς Π.
Δεμέστιχας Δ.
Αναστασάτου Δ.
Ρωμανόσογλου Π.

61,58
61,58
58,07
58,07
57,27
57,27

1-6
Κάππας Α.
Τσεζάνας Λ.
Βαλέντη Μ.
Κοκκαλίδου Φ.
Πρωτοπαπάς Β.
Χαδούλη Μ.

60,45
60,45
56,70
56,70
55,07
55,07

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 14-16/1/2011

Εσ
ωτ

ερ
ικ

ό 
πρ

ωτ
άθ

λη
μα

 1-
9

1-9
Γκίλης Γ. - Σπυρίδου Δ.
Αβράνας Π. - Μιχαηλίδου Ο.
Ρουσίδης Δ. - Χατζηφωτίου Π.
Χρηστίδου Ε. - Βείνογλου Ε.
Παπαγιάννης Ι. - Παπαγιάννης Α.
Σταλίκας Μ. - Αγιαννίδου Λ.

59,00
55,67
54,54
52,62
51,54
51,42

 Όμιλος ΑΟΜ | 28-30/1/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Διαμαντίδης Ν.
Βελαίτη Π.
Μωυσίδης Α.
Δασκαλάκης Μ.
Χριστοδούλου Π.
Βατσολάκη Ε.

63,44
61,66
61,66
58,88
58,88
58,66

1-9
Κάππας Α.
Καλέκη Μ.
Δρογώση Θ.
Κόντος Δ.
Πανουτσακοπούλου Μ.
Καμηλάλης Π.

61,28
61,28
59,65
59,65
59,17
59,17

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 28-30/1/2011

Χλ
όη

 Β
λι

ού
ρα

1-16
Βεινόγλου Ε. - Οικονομόπουλος Γ.
Τασιώνη Μ. - Σκουμπουρδής Ν.
Χρηστίδου Ε. - Οργαντζίδης Γ.
Αλεξιάδου Α. - Κουκουσέλης Α.
Καστελλοριζίου Μ. - Θεοδωρίδης Ι.
Σταυράκη Π. - Δεστέφανος Κ.

58,93
56,73
55,08
55,08
54,20
52,88

 Όμιλος ΟΑΜ ΛΕ | 17-19/2/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Δελημπαλταδάκης Ν.
Βρούστης Β.
Σιδηρόπουλος Σ.
Λάμπρου Δ.
Μενεγάκης Κ.
Οικονομόπουλος  Γ.

61,00
60,02
59,22
59,22
58,20
57,51

1-9
Νικολαΐδης Π. 
Μπουρλέτσικας Α.
Βενεκά Ε.
Αντανασιώτη Λ.
Καντζιά Α.
Καντζιάς Θ.

60,74
58,63
58,63
57,02
56,82
56,82

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 18-20/2/2011

Ζε
ύγ

η

1-6
Ράλλη Α. - Λείσος Γ.
Καφαντάρης Ν. - Σταμπουλίδης Ι.
Κομνηνακίδης Χ. - Παπαγιάννης Π.
Βίγλη Μ. - Κυρβέης Δ.
Καρπουζέλη Β. - Τζούλης Α.
Μπογιατζής Γ. - Μεσοχωρίτης Φ.

55,06
53,91
52,98
52,68
52,08
51,56
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 Όμιλος ΑΟΜΧ | 4-7/3/2011
Εκ

δρ
ομ

ικ
ό σ

το
υς

 
Δε

λφ
ού

ς
1-16
Δοξιάδης Κ. - Βρούστης Β.
Μεσθενέας Γ. - Διπλούδη Μ.
Ρούσσος Γ. - Μαμιδάκης Λ.
Δελημπαλταδάκης Ν. - Σκορδαλίδη Κ.
Καραμανλή Α. - Καραμανλής Ν.
Καλιακμάνη Α. - Δασκαλάκης Μ.

59,57
57,83
56,52
54,35
52,39
51,52

1-9
Λυμπέρης Α. - Πρωτοπαπάς Δ.
Ψηλού Μ. - Θεοτόκης Ν.
Θεοδώρου Β. - Ρακοπούλου Δ.
Καλέκη Μ. - Κάππας Α.
Χαρλαύτης Δ. - Ακούρης Ι.
Βαγενάς Α. - Βαγενά Ι.

60,15
57,40
57,25
56,20
50,70
49,55

1-6
Πρωτοπαπάς Β. - Πρωτοπαπάς Π.
Γαμβρού Γ. - Γαμβρός Ρ.
Ραβάνη Κ. - Τουινέα Α.
Σταματάκη Κ. - Μπαμπάσικα Κ.
Βαλάκα Α. - Μεγαλοκονόμος Κ.
Κυριαζή Μ. - Γούλιου Μ.

67,20
62,96
61,67
59,76
58,37
56,45

1-
16

Καλιακμάνη Α.
Δασκαλάκης Μ.
Μεσθενέας Γ. 
Διπλούδη Μ.

97,00

Μαμιδάκη Λ.
Ρούσσος Γ.
Βρούστης Β.
Δοξιάδης Κ.
Δελημπαλταδάκης Ν.

92,00

Καραμανλή Α.
Καραμανλής Ν.
Σαρλής Σ.
Χριστοδούλου Π.

76,00

1-
9

Θεοτόκης Ν.
Ψηλού Μ.
Λαμπάκη Μ.
Πραποπούλου Κ.

92,00

Ακούρης Ι.
Χαρλαύτης Δ .
Παπακωνσταντίνου Α.
Χατζηκόκκινου Κ.

83,00

Γαμβρού Γ.
Γαμβρός Ρ.
Δελή Χ.
Σκούρα Ν.

78,00

1-
6

Αστράς Δ.
Ρούσου Μ. 
Καβούκη Δ.
Πάχνη Ν.

123,00

Ιωάννου Κ.
Βλαστού Μ.
Κυριαζή Μ.
Γούλιου Μ.

89,00

Βασιλικός Γ.
Λίτσης Η.
Παπαβασιλείου Ε.
Gong J.P.

70,00

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 4-7/3/2011

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό 
στ

ην
 Α

ιδ
ηψ

ό

1-16
Αθανασάτου Μ. - Ράνιος Α.
Μπομπολάκης Σ. - Αργυροπούλου Μ.
Δοξαστάκης Γ. - Λαγγουράνης Φ.
Μπομπολάκη Μ. - Σταματίου Ν.
Μαρκίδου Μ. - Κορώσης Θ.
Βογιατζόπουλος Σ. - Σιδέρης Γ.

63,10
58,12
57,90
55,77
52,52
50,99

1-6
Κωστούλα Π. - Φραγκουδάκης Ν.
Ρείση Ν. - Σαφάρης Θ.
Ισιδωρίδου Μ. - Καρτάλος Δ.
Ξενοπούλου Σ. - ΜητσάνηςΑ.
Καραθανάση Τ. - Καραθανάσης Π.
Ντότσια Μ. - Κουτσουμάνης Κ.

58,12
54,38
53,75
50,00
48,75
44,38

1-
16

Σιδέρης Γ.
Βογιατζόπουλος Σ.
Μαρκίδου Μ.
Κορώσης Θ.

106,00

Δοξαστάκης Γ.
Λαγγουράνης Φ.
Σταματίου Ν.
Μπομπολάκη Μ.

106,00

Χαραλαμπίδου Σ.
Παπανδρέου Μ.
Παυλινέρης Γ .
Παυλογιάννης Ν.

91,00

1-
6

Καρτάλος Δ.
Ισιδωρίδου Μ.
Καραθανάση Τ.
Καραθανάσης Π.

42,00

Ρείση Ν.
Μανιάκης Μ.
Σαλεβουράκη Ε.
Σαφάρης Θ.

33,00

Ξενοπούλου Σ.
Μητσάνης Α.
Κουστουμάνης Κ.
Ντόσια Μ.

15,00

 Όμιλος ΟΑΑ | 11-13/3/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Σκορδαλίδη Κ.
Μπάκας Κ.
Πολίτου Α.
Κοτρωνάρου Α.
Οικονομίδης Ν.
Βαμβάκος Γ.
Μαυρίκου Ε.

58,75
58,75
58,59
58,59
57,43
57,36
57,36

1-9
Συκάς Ε.
Ράις Τ.
Σταθάτος Χ.
Αστράς Δ.
Φαραντάτος Α.
Αθανασιάδης Ν.

62,18
62,18
59,27
59,27
57,35
57,35

1-6
Βάθη Χ.
Κάρφης Χ.
Ράπτη Δ.
Ισιδωρίδου Μ.
 Σταυρουλάκη Ε.
 Ρετζίκας Ν.

66,23
66,23
60,82
60,82
58,38
58,38
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 Όμιλος ΑΕΠΜΑ ΑΣΑΕ | 4-7/3/2011
Εκ

δρ
ομ

ικ
ό

Κ.
 Δ

ευ
τέ

ρα
ς

1-16
Παπυράκη Μ. - Μωυσίδης Α.
Καζιλάρης Ν. - Παπαδημητρίου Ι.
Χατζημπαλής Μ. - Μέλιας Β.
Διαμαντίδης Ν. - Προκοπίου Ι.
Μακρή Ε. - Λαγάνης Σ.
Λαλιώτης Γ. - Σαβούρδος Ε.

64,29
60,71
56,87
52,61
51,92
50,82

1-9
Κασκαμπά Κ - Λαγάνης Ι
Τσιφουτίδη Β - Λύτρα Α
Σμαράγδη Ο - Καρύδη Μ
Χανικιάν Ν - Χανικιάν Ο
Πανιάρα Μ - Πανιάρας Η
Στραιτούρης Κ - Καραγιάννης Ι.

70,49
65,10
58,33
57,99
53,99
52,60

1-
16

Μωυσίδης Α.
Παπυράκη Μ. 
Προκοπίου Ι.
Διαμαντίδης Ν.

131,00

Μέλιας Β.
Χατζημπαλής Μ.
Πολίτης Γ.
Μπόζεμπεργκ Κ.
Αργυρού Δ.

128,00

Νέστορα Θ.
Μαθιουδάκης Α.
Παπαδογιαννάκη Δ.
Μήτση Γ.

115,00

1-
9

Μπαλκίζας Α.
Αναστασόπουλος Κ.
Μανδραπήλια Τ.
Χατζόπουλος Θ.

113,00

Μακρή Ε.
Στραιτούρης Σ.
Στραιτούρης Κ.
Ραφαηλίδου Μ.

112,00

Σμαράγδη Ο.
Καρύδη Μ.
Νεράτζη Α.
Ουρενάι Κ.

100,00

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 12-13/3/2011

Κύ
πε

λλ
ο Γ

. Μ
ακ

αρ
ον

ά 1-16
Μπιμπλή Ε. - Ζαμπόγλου Κ.
Σταυρινός Σ. - Λεβή Τ.
Τασιώνη Μ. - Σκουμπουρδής Ν.
Αθανασιάδης Α. - Τριχόπουλος Α.
Λέφας Μ. - Προυκάκης Σ
Ζώζης Σ. - Κουκουσέλης Α.

55,14
54,78
54,44
54,12
53,55
53,42

 Όμιλος ΛΑΜΘ | 30/3-01/04/2011

Εσ
ωτ

ερ
ικ

ό 
Πρ

ωτ
άθ

λη
μα

 
Ζε

υγ
ών

 1-
9

1-9
Παπαγιάννης Α. - Παπαγιάννης Ι. 
Βογιατζής Π. - Βεινόγλου Ε.
Καρπουζέλη Χ. - Χατζηφωτίου Π.
Κέτεν Α. - Λείσος Γ.
Τζούλης Α. - Καρπουζέλη Β.
Πεινιρτζόγλου Λ. - Κοκοβίδης Ε.

60,32
58,61
55,92
52,52
51,53
50,28

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 31/3-4/4/2011

Ro
do

sC
up

1-16
Κούτρη Β. - Ράμος Ε.
Κλέτσας Α. - Λεριάς Ε.
Τυραδέλλη Α. - Μπίνης Γ.
Καρακατσάνης Η. - Κλούβας Ι.
Τσιμπιδάκη Ε. - Καρακατσάνης Β.
Μαυρομάτη Μ. - Γιαννιού Μ.

61,73
57,17
56,66
56,42
55,58
54,71

 Όμιλος ΑΣΑΕ | 8/4-10/4/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Αρσλάνογλου Μ.
Κοντομήτρος Κ.
Μπόζεμπεργκ Κ.
Βλάχου Κ.
Βαλσαμάς Σ.
Μήτση Γ.

60,45
60,45
59,55
57,82
57,33
55,70



23

Εξασκηθείτε 
στην αγορά Λουκάς Ζώτος

ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΧΑ (Γ’)
TRANSFER ΓΙΑ ΜΙΝΕΡ
Γ) 2#  =  1) 6ΦΥΛΛΟ+ & ή 6 φυλλο ^, μονόχρωμο χέρι, από πολύ 

αδύνατο έως προτασιακό* ή 
  2) Διχρωμία τα μινέρ 5-4 ή 5-5 (ή 6-5), φόρσινγκ μανς 
Απαντήσεις:     
2XA  = μάξιμουμ ΧΑ (κυρίως σε σχέση με τα μινέρ) 
3^  = μίνιμουμ ΧΑ (κυρίως σε σχέση με τα μινέρ) 
Στη συνέχεια:
3& = Να παίξει εκεί
3^ = Να παίξει εκεί
3$3# = 5-4 ή 5-5 τα μινέρ, κοντός σε αυτό το χρώμα
  (σόλο ή σικάν)
3XA (σε απάντηση 3&) = 5-4 τα μινέρ - 2 - 2 τα μαζέρ
3XA (σε απάντηση 2XA) = Να τα παίξει
4&, 4^ = 6& + 5^ ή 6^ + 5& αντίστοιχα
4XA = 5-4 τα μινέρ – 2 – 2 τα μαζέρ (ποσοτικό)
*με παρόμοιο χέρι φόρσινγκ μανς απαντάμε κατευθείαν 3& ή 3^
αντίστοιχα (δες επόμενο τεύχος). 
Η παραπάνω ανάπτυξη είναι η σχετικά πιο απλή και εύχρηστη, έχοντας 
και το πλεονέκτημα ότι η αγορά 1ΧΑ - 2ΧΑ παραμένει φυσική. Πιο ολο-
κληρωμένη είναι μια ανάπτυξη όπου η απάντηση 2# στο άνοιγμα 1ΧΑ 
είναι τράνσφερ για σπαθιά και η απάντηση 2ΧΑ τράνσφερ για καρά (4 
τράνσφερ). Στην ανάπτυξη αυτή τα τράνσφερ δείχνουν πάλι 6φυλλο+ 
μονόχρωμο χέρι αλλά τώρα από πολύ αδύνατο έως πολύ δυνατό. Ο 
ανοίξας ΧΑ απαντάει πάλι με βήματα για να δείξει δυνατό η αδύνατο 
ΧΑ, σε σχέση με το μινέρ.  Τα πλεονέκτηματα εδώ είναι ότι χρώμα του 
απαντώντα είναι πλέον συγκεκριμένο, ενώ αδειάζουν και οι αγορές 3& 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  2 8
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και 3^ τις οποίες το ζεύγος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με διάφορους 
τρόπους (π.χ. το 3& να δείχνει διχρωμία στα μινέρ ενώ το 3^ να ρωτάει 
για 5φυλλο μαζέρ στον ανοίξαντα). Λιγότερο συστήνεται να παίζεται η 
απάντηση 2# σαν Stayman για μινέρ, αφού το σημαντικό δεν είναι η 
ύπαρξη φιτ ή όχι στο μινέρ αλλά το πού είναι κατανεμημένοι οι πόντοι 
του ανοίξαντα. Ακόμα και 5-4 ή και καλύτερο φιτ να έχουμε είναι πολύ 
πιθανό να πρέπει να παίξουμε 3ΧΑ και όχι 5 στο μινέρ και αυτό εξαρτάται 
από τη συγκέντρωση πόντων που έχει ο ανοίξας στα κοντά χρώματα του 
απαντώντα. Γι΄ αυτό το λόγο η σύγχρονη πρακτική είναι να περιγράφει 
επακριβώς το χέρι του ο απαντών και όχι ο ανοίξας ΧΑ.  Πώς θα χειρι-
σθούμε τα παρακάτω χέρια μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συντρόφου;

1 2 3 4
#xxx #xx #Axx #Kx
$x  $xx  $x $Ax
^Jxx ^AQ10xxx ^KQxx  ^AQxx
&Jxxxxx &10xx &KJxxx &Kxxxx

Μετά από 1ΧΑ - πάσο -  Μετά από 1ΧΑ - πάσο - 2# -
2# - πάσο, τι αγοράζουμε; πάσο - 3& - πάσο - 3$, τι
  αγοράζουμε;

5 6 7 8 
#Axx #KQxx #AQJ #KQ10x 
$AJxx $Qx $KQ10  $xxx 
^Axx ^AJxx ^Qxx ^AQx
&Kxx &Kx  &Jxxx &KQx 

 Όμιλος ΟΑΜΠΕΙ | 8-4/10/4/2011
Gr

an
dP

rix
1-9
Πανουτσακοπούλου Μ.
Βούρδογλου Γ.
Στραιτούρης Κ.
Ραφαηλίδου Μ.
Βαλέντη Μ.
Καραγιάννης Ι.

59,25
59,25
57,68
57,68
55,85
55,85

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 25-28/4/2011

Ομ
άδ

ες
 1-

16

Ζερβός Ι.
Σβίγγος Ι.
Κατάξενος Γ.
Κοφινάκος Π.
Αγγελάκος Α.

116,00

Ράμος Ε.
Δανελλάκης Δ.
Γιαλλούσης Μ.
Καβαλάκης Ι.

109,00

Καραγιάννη Ρ. 
Διακοσταματίου Ν. 
Μπίνης Γ.
Τσαγκαλίδης Δ. 
Κλέτσας Α.

94,00
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Πρόβλημα 1

4&=10, 4XA=7
4&: το πρώτο διαθέσιμο κιουμπίντ γιατί το χέρι 
μας απέναντι σε λίμιτ έχει πολλές πιθανότητες για 
σλέμ. 1) Αν ο συμπαίκτης απαντήσει 4^ θα του 
απαντήσετε 5^ ώστε να του δώσετε τη δυνατό-
τητα να πει και 5$ αν έχει τον άσο κούπα. Αν δεν 
τον έχει θα πει 5#. 2)Αν απαντήσει 4$ ξέρετε ότι 
δεν έχει τον άσο καρό αλλά αντέχετε να αγοράσετε 
6# με ρήγα ντάμα καρό στα φύλλα σας. 3) Αν ο 
συμπαίκτης αγοράσει 4# αρνείται τον άσο καρό 
και τον άσο κούπα και εσείς λέτε φυσικά ΠΑΣΟ.
Οι δάσκαλοι
Ι. Προκοπίου: 4&. Περίπτωση που θα βολέψει 
όσους κιουμπιντάρουν πρώτα τους Άσους. Αν 
ακούσετε 4^ θα αγοράσετε 5^ (ή 5&) περιμέ-
νοντας νέο cue-bid στις κούπες. Αν ακούσετε 4$ 
θα πείτε 6#. Τέλος αν ο συμπαίκτης σας πει 4# 
θα τον εμπιστευθείτε και θα μείνετε εκεί.
Β. Βιρβιδάκης: 4&. Ξεκινάμε διαδικασία αγο-
ρών κιουμπίντ, καθώς στις κούπες υπάρχουν 
δύο χανόμενες και είναι αναγκαίο να διερευνη-
θεί το κοντρόλ στο χρώμα. Η ερώτηση Άσων δεν 
θα έλυνε το πρόβλημα καθώς στην περίπτωση 
που ο συμπαίκτης έχει έναν δεν θα γνωρίζουμε 
ποια πρέπει να είναι η τελική μας απόφαση.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4&. Το σλεμ είναι πολύ 
κοντά, αρκεί ο συμπαίκτης να έχει κοντρόλ στις 
κούπες. Αν στα 4 σπαθιά απαντήσει 4 κούπες 
το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρωτήσετε 
Άσους και να κλείσετε ανάλογα το συμβόλαιο, αν 
όμως απαντήσει 4 καρά μπορείτε να αγοράσετε 
4 πίκες ελπίζοντας ότι ο συμπαίκτης με κράτημα 
κούπα θα κρατήσει ανοιχτή την αγορά ή 5 πίκες 
δείχνοντας ισχυρό ενδιαφέρον για σλεμ με 2 
λιμά κούπα. Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός για 
το σωστό συμβόλαιο: πάσο = έχουμε 2 χανόμε-
νες κούπες, 6 πίκες = ΚQ κούπα, 6 σπαθιά και 6 
κούπες cuebid με τον Α κούπα (άρα τελικό συμ-
βόλαιο 7 πίκες) και 6ΧΑ θέλω να προστατέψω 
τον Κ στις κούπες.
Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: 4&. Το σλεμ απέχει λίγο, θα κάνω 

Της Άννυς 
Καραμανλή 27ος

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 συ-

νέχεια θα βαθμολογούνται 

οι αναγνώστες και θα δη-

μοσιεύονται τα ονόματα 

των πρώτων από αυτούς. 

Καλό θα είναι, αλλά όχι 

απαραίτητο, να στέλνει και 

κάθε αναγνώστης τα σχό-

λιά του, ώστε να δημοσιεύ-

ονται τα πλέον ενδιαφέρο-

ντα από αυτά. Αν έχει κά-

ποιος μαθητής ή παίκτης 

κατηγορίας 1-6 κάποια 

διανομή η οποία τον προ-

βλημάτισε στην αγορά, θα 

χαρούμε πολύ να μας τη 

στείλει για να τη βάλου-

με στο διαγωνισμό. Τον 

παρόντα διαγωνισμό σχο-

λιάζουν τρεις δάσκαλοι, 

οι Κώστας Μπόζεμπεργκ, 

Γιάννης Προκοπίου και 

Βασίλης Βιρβιδάκης. Τους 

ευχαριστώ όλους για τη 

βοήθεια.

μια προσπάθεια. Προτιμώ το cuebid από την 
ερώτηση άσων, είναι πιο περιγραφικό.
Δ. Ζήκας: 4&. Αν ακούσουμε 4 πίκες όλα τα 
όνειρα πρέπει να σταματήσουν εκεί.
Λ.Ζήτης: 4&. και μετά 4ΧΑ.
Ε. Μπενέκα: 4&. Cue-bid
Π. Νικολαΐδης: 4&. Αν έχει άσο θα τον πει, αν 
όχι θα πει 4 πίκες.
Δ. Σωτηρέλλη-Δρέσιου: 4XA. Ελπίζω για 2 
Άσους.
Μ. Γκανής: 4 ΧΑ. Προτιμώ κατευθείαν ερώ-
τηση Άσων από το 4 σπαθιά κιου-μπιντ διότι 
δεν θέλω να αποκαλυφθούν τα κρατήματά μας 
και να δώσω στους αντιπάλους εύκολη αντάμ 
πιθανώς στην κούπα. Αν ο σύντροφος έχει για 
παράδειγμα έναν Ρήγα κούπα απροστάτευτο 
χάνω δυο λεβέ στις κούπες.

Πρόβλημα 2

4ΧΑ=10, 4&=8, 4$=5
4ΧΑ: Το σπλίντερ δείχνει σόλο η σικάν στο χρώμα 
και φυσικά 4 τουλάχιστον ατού και 11+ πόντους 
και, θερμά παρακαλώ, ένα κοντρόλ 1ου γύρου.
Άρα εδώ θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση για τα 
κοντρόλ του συμπαίκτη: έναν άσο και σόλο πίκα, 
2 άσους εκ των οποίων ο πίκα ξερός ή έναν άσο 
και σικάν πίκα. Ανάλογα με την απάντηση θα 
αγοράσουμε 6 ή 7 κούπες. Να σημειώσω εδώ 
ότι στην ερώτηση άσων καλό είναι να προσθέ-
σετε στο οπλοστάσιό σας και τις απαντήσεις όταν 
έχετε σικάν κάπου. Η πιο απλή εκδοχή είναι:1) 
5ΧΑ = ένας και σικάν κάπου (στην προηγούμε-
νη περίπτωση προφανώς στο σπλίντερ), 2) 6 σε 
χρώμα χαμηλότερο του φιτ = 2 άσους και σικάν 
στο χρώμα, 3) 6 στο φιτ= 2 άσους και σικάν στο 
υψηλότερο χρώμα.
Οι δάσκαλοι
Β. Βιρβιδάκης: 4ΧΑ. Σε αντίθεση με το προ-
ηγούμενο πρόβλημα προχωράμε σε ερώτηση 
Άσων αφού με το σόλο πίκα στο συμπαίκτη 
περιορίζουμε τις χανόμενες στο χρώμα σε μια 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο

3#* πάσο ;

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

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

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKQ92
$ 72
^ KQ853
& A

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

3# πάσο ;

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 7543
$ AKQ82
^ KQ3
& A
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Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKJ53
$ Q108
^ A4
& A94

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ πάσο

2$ πάσο ;

Διαγωνισμός αγορών [1-6]
το πολύ. Η τελική μας απόφαση είναι απλή: με 2 
Άσους στη Δ αγοράζουμε 7#, με έναν 6#, ενώ 
στην απίθανη περίπτωση που ο συμπαίκτης δεν 
έχει Άσο αρκούμαστε στις 5#.
Ι. Προκοπίου: 4ΧΑ. Αν αντισταθήκατε να κά-
νετε αυτήν την αγορά στο προηγούμενο πρό-
βλημα, εδώ δε θα πρέπει να διστάσετε στιγμή. 
Μαθαίνοντας δύο Άσους (ή έναν Άσο και σικάν 
για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα) αγοράζε-
τε το μεγάλο σλεμ στις κούπες.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4XA. Περισσότερο εύκολη 
αυτή η διανομή αφού τα τελικά συμβόλαια είναι 
οι 6 ή οι 7 κούπες. Όλα εξαρτώνται από το εάν ο 
συμπαίκτης σας έχει σικάν ή σίνγκλετον πίκα. Αν 
έχετε την πολυτέλεια στην ερώτηση Α να μάθετε 
με 5ΧΑ 1 Άσο και σικάν πίκα απλά ρωτάτε.
Οι αναγνώστες
Δ. Ζήκας: 4XA. Ένας άσος αρκεί για σλεμ.
Γ. Φλουρής: 4&. Έχω μικρό σλεμ αν έχει σόλο 
πίκα, και μεγάλο αν έχει σικάν. Δεν βλέπω άλλο 
τρόπο να το διερευνήσω εκτός από το cuebid.
Μ. Γκανής: 4&. Εδώ έχει νόημα το κιου-μπιντ 
στον δρόμο για το σλεμ. Αν ο σύντροφος απα-
ντήσει 4 καρό και μετά τις 4 κούπες που θα απα-
ντήσουμε μας προτείνει 4 πίκες έχει νόημα να 
ψάξουμε και το μεγάλο σλεμ.
Π. Νικολαΐδης: 4&. Αρχίζω με τον άσο σπαθί 
το σλεμ είναι κοντά.
Δ. Σωτηρέλλη-Δρέσιου: 4&. Cue-bid. Υπάρ-
χουν πιθανότητες.

Πρόβλημα 3

2#=10, 3&=9, 4$=6
2#: Ο συμπαίκτης αγόρασε με πήδημα και μας 
δίνει την πληροφορία ότι αν είχαμε εμείς ανοίξει 
μια κούπα θα μας έλεγε τρεις(λίμιτ).Μη ξεχνάμε 
ότι τις περισσότερες φορές όταν κάνουμε κοντρ 
ομιλίας υποσχόμαστε φιτ σε όλα τα χρώματα πλην 
του αγορασθέντος από τον ανοίξαντα. Εξαιρείται 
μόνο η περίπτωση όπου έχουμε πολύ δυνατό χέρι 
και καλό, 6φυλλο κατά προτίμηση, χρώμα, αυτό 
που λέμε κοντρ και μίλημα σε νέο χρώμα. Στο 
πρόβλημα μας τώρα: Δεν ξέρουμε αν ο συμπαί-

κτης μας έχει 4 ή 5 κούπες, όμως μανς θα παίξουμε 
σίγουρα με τους 18 δικούς μας πόντους και τους 
τουλάχιστον 9 και 5φυλλο ή 10-11 και 4φυλλο ή 
5φυλλο κούπα του. Τώρα λοιπόν η αγορά 2# απο-
κτά επιτακτικό χαρακτήρα και ζητάει περιγραφή 
του χεριού ώστε να εντοπισθεί η καλλίτερη μανς.
Οι δάσκαλοι
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2#. Ξέρετε ότι ο συμπαί-
κτης σας διαθέτει προτασιακό χέρι αυτό όμως 
που δεν ξέρετε είναι το πόσες κούπες διαθέτει. 
2 πίκες φόρσινγκ ψάχνοντας για την καλύτερη 
μανς. Αυτό βέβαια που προτείνω είναι μετά από 
κοντρ ομιλίας τα πηδήματα να βασίζονται σε 
5φυλλα και άνω χρώματα.
Β. Βιρβιδάκης: 2#. Επιτακτική (πλέον) αγορά 
με ισχυρό χέρι και πεντάφυλλο+ πίκα, καθώς 
δεν είμαστε σίγουροι για το φιτ στις κούπες 
(μπορεί ο συμπαίκτης να έχει τετράφυλλο χρώ-
μα). Αν η Δ ξαναγοράσει τις κούπες της αγορά-
ζουμε τη μανς σε αυτό το χρώμα.
Ι. Προκοπίου: 3&. Αν πράγματι ο συμπαίκτης 
σας έχει πεντάφυλλη κούπα και τουλάχιστον 9 
πόντους, τότε αν οι πόντοι του είναι κατάλληλοι 
το σλεμ είναι πολύ πιθανό. Δείξτε του το ενδι-
αφέρον σας ξεκινώντας με ένα cue-bid για να 
μάθετε περισσότερα. Ωστόσο η συνέχεια των 
αγορών δεν είναι απλή και το σλεμ (αν υπάρχει) 
μπορεί να βρεθεί εκ του ασφαλούς μόνο από 
ζευγάρια μεγάλης εμπειρίας.
Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός πως αν η Δύση 
είχε αγοράσει 2# (στο πεντάφυλλο σας) τότε το 
σλεμ θα ήταν λιγότερο πιθανό, καθώς ο συμπαί-
κτης θα έπρεπε να είναι σε θέση να σας καλύψει 
περισσότερες χανόμενες!
Οι αναγνώστες:
Μ. Γκανής: 2#. Μετά το κοντρ μας και την αλ-
λαγή του χρώματος του συντρόφου δηλώνουμε 
ισχυρό φύλλο που δεν πασάρεται και τουλάχι-
στον 5φυλλη πίκα. Ο σύντροφος με καλές κού-
πες θα τις επαναδηλώσει ή θα αλλάξει λέγοντας 
το δεύτερο χρώμα του. Η αγορά έχει μέλλον.
Γ. Φλουρής: 2#. Τυπικό κοντρ και μίλημα, τι 
άλλο;
Δ. Ζήκας: 2#. Το συμβόλαιο είναι κούπες. Το 
ζήτησε ο συμπαίκτης μας. Το ύψος δεν ξέρουμε 
(18-19 πόντοι κοντρ και αλλαγή χρώματος).
Π. Νικολαϊδης: 2#. 18άρι χέρι, αν έχει πό-
ντους θα μιλήσει...
Δ. Σωτηρέλλη-Δρέσιου: 2#. Νομίζω ότι προ-
έχει να δείξω πόντους.
Ε. Μπενέκα: 4$. 3φυλλο φιτ στο χρώμα του 
συμπαίκτη και πόντοι για μανς.
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Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^

πάσο πάσο ;

Πρόβλημα 4

Πάσο=10, 1ΧΑ=8

Πάσο… και εξηγούμαι: συνήθως στην 4η θέση 
αγοράζουμε 1ΧΑ με 11 καλούς έως 15 κακούς πό-
ντους, αλλά τα 5^ πρέπει να μας προβληματίσουν 
ως εξής: ο δικός μας δεν έχει φύλλο γιατί δεν έχει 
πολλά καρά και όμως δεν εκδηλώθηκε, άρα μανς 
δεν χάνουμε, αντίθετα το να μπει μέσα ο εκτελε-
στής μοιάζει πολύ πιο πιθανό. Αν είχαμε ακριβώς 
τους ίδιους πόντους με τρίφυλλο ή 4φυλλο καρό 
θα λέγαμε 1ΧΑ.
Οι δάσκαλοι
Ι. Προκοπίου: Πάσο. Το χέρι αυτό είναι κατάλ-
ληλο για αγορά 1ΧΑ σε θέση reopening. Δείχνει 
11-14 πόντους, ομαλή κατανομή και κράτημα 
στα καρά. Ωστόσο εδώ θα πρέπει να αφήσετε 
τον εκτελεστή να μπει ήσυχα μία με δύο μέσα. 
Είναι αρκετά δύσκολο να χάνετε κάποια μανς 
δεδομένου του ότι η Δύση (που γνωρίζετε ότι 
έχει λίγα καρά) δεν έδειξε, όταν μπορούσε, ση-
μάδια ζωής. Αυτό σημαίνει ότι δε βαστάει κάτι 
σπουδαίο.
Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. Έχοντας δύναμη 
ανοίγματος αμφιταλαντευόμαστε για το αν 
πρέπει να ξανανοίξουμε την αγορά με 1ΧΑ ή να 
πασάρουμε. Τη λύση στη δύσκολη απόφαση, 
μας δίνει το μήκος στα καρό. Με 5 φύλλα στο 
χρώμα του ανοίγματος μπορούμε να βγάλουμε 
το ασφαλές συμπέρασμα ότι ο συμπαίκτης δεν 
έχει κατά πάσα πιθανότητα πάνω από ένα ή δύο 
φύλλα εκεί. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να είχε 
παρεμβληθεί αν είχε κάποιο καλό χρώμα ή να 
χρησιμοποιήσει το κοντρ ομιλίας με δύναμη 
ανοίγματος. Άρα το ζευγάρι μας είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι δεν έχει μανς οπότε προτιμάμε να 
αφήσουμε στους αντιπάλους να παίξουν ένα 
χρωματιστό συμβόλαιο που θα επιλέγαμε και 
εμείς με τα φύλλα μας...
Κ. Μπόζεμπεργκ: Πάσο Δεν υπάρχει λόγος 
να αγοράσετε 1ΧΑ. Οι αντίπαλοι παίζουν στο 
μακρύτερό σας χρώμα και σε συνδυασμό με 
το ότι ο συμπαίκτης σας παρέμεινε σιωπηλός 
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ωρήσετε ότι προσφέρετε μια έξτρα μπάζα με το 
πέμπτο σπαθί σας, τότε πείτε απευθείας 3ΧΑ. 
Σεβαστή η επιλογή σας, όμως βρείτε μια πει-
στική δικαιολογία να πλασάρετε στο συμπαίκτη 
σας στο ερώτημα “γιατί πιάσατε κάγκελο” δίχως 
κρατήματα στα δύο από τα τρία άλλα χρώματα.
Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: Σιρκόντρ. Παίζω ότι το σιρκόντρ 
δείχνει 10+ και οποιοδήποτε χέρι (όχι απαραί-
τητα με άμυνα). Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφω-
νία, τότε μόνο 3 σπαθιά μπορώ να πω.
Μ. Γκανής: Σιρκόντρ. Έχοντας την πλειοψη-
φία των πόντων δεν φοβάμαι ότι οι αντίπαλοι 
θα βρουν το φιτ τους στα μαζέρ και θα μας κλέ-
ψουν την αγορά. Δείχνω τους πόντους μου 10+ 
και επιφυλάσσομαι αν υπάρχουν κρατήματα να 
παίξουμε στα ΧΑ.
Δ. Σωτηρέλλη-Δρέσιου: Σιρκόντρ... και 
περιμένω.
Δ. Ζήκας: 3&. 10-11 και 5φυλλο φιτ.

Πρόβλημα 6

Πάσο=10, 2$=7, 2#=6
Πάσο: Κάθε φορά που ο αντίπαλος μας δίνει την 
ευκαιρία να δώσουμε ανέξοδα την πληροφορία 
στο συμπαίκτη μας ότι έχουμε μίνιμουμ άνοιγμα 
λέμε πάάάσο.
Οι δάσκαλοι
Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. Τι άλλο; Ανοίξαμε και 
δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε (αν είχαμε 
τρίφυλλο πίκα θα κοντράραμε εφόσον παίζαμε 
supportdoubles).
Ι. Προκοπίου: Πάσο. Πασάροντας δείχνετε 
στο συμπαίκτη σας μίνιμουμ αξίες ανοίγματος. 
Αυτή η πληροφορία θα του είναι πολύτιμη στη 
συνέχεια των αγορών. Ακόμα και όσοι παίζουν 
τετράφυλλα δεν θα πρέπει να επαναδηλώσουν 
2$ (freebid).
Κ. Μπόζεμπεργκ: Πάσο. Υπάρχει και συμπαί-
κτης...
Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: Πάσο.Το άνοιγμα μου είναι οριακό 
και δεν έχω σίγουρα φιτ με τον σύντροφο στις 
πίκες. Ο σύντροφος αν έχει φιτ στις κούπες θα 
ξαναμιλήσει, αν έχει κράτημα στα καρό θα πει 
ΧΑ ή διαφορετικά ανάλογα με τους πόντους του 
θα επιλέξει την απάντησή του.
Γ. Φλουρής: Πάσο. Έχω περιγράψει ήδη το 
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Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ ;

(ενώ είναι μάλλον κοντός στα καρό) κάνουν το 
πάσο την περισσότερο επικερδή αγορά για τον 
άξονα.
Οι αναγνώστες
Δ. Σωτηρέλλη-Δρέσιου: Πάσο. Γενικά είναι 
κακό να αφήνουμε τους αντίπαλους να παίζουν 
στο επίπεδο 1. Όμως εδώ εγώ κρατάω πολλά 
ατού, που σημαίνει ότι ο συμπαίκτης, αν και 
κοντός στο χρώμα, δεν έχει δύναμη για κοντρ 
η παρεμβολή.
Δ. Ζήκας: Πάσο. Το πολύ να έχουμε 1ΧΑ, αξίζει 
το ρίσκο; Κοντρ δεν νομίζω πως πρέπει να πούμε 
με αυτό το φύλλο.
Γ. Φλουρής: 1ΧΑ. Δεν μπορώ να αφήσω την 
αγορά να κλείσει τόσο χαμηλά. Θα πω το μικρό-
τερο ψέμα.
Μ. Γκανής: 1ΧΑ. Με έναν τουλάχιστον Ρήγα 
ακόμα στα φύλλα μας το 1ΧΑ θα ήταν η ασυζή-
τητη απάντηση. Τώρα έχω ένα μικρό δισταγμό 
αλλά μιας και είμαι στην τέταρτη θέση και μην 
μπορώντας να δηλώσω κάτι άλλο θα το προτι-
μήσω.
Π. Νικολαϊδης: 1ΧΑ. 4η θέση 12-14 πόντοι και 
κράτημα καρό.

Πρόβλημα 5

2ΧΑ=10, σιρκόντρ=8, 3&/4&=6
2ΧΑ= Σύμβαση Jordan: μετά το κοντρ ομιλίας 
του αντιπάλου αυτό δείχνει 4φυλλο φιτ τουλάχι-
στον και πόντους 10-11, (κατ’ άλλους από 10 και 
πάνω) και κατανομή που δεν έχει να δείξει διά-
θεση τιμωρίας και γι’ αυτό δεν λέει σιρκόντρ.
Οι δάσκαλοι
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2ΧΑ.Limit και άνω με 5φυλ-
λο φιτ. Θυμηθείτε ότι υπάρχει το σιρκόντρ για 
τα 10+ πόντων χέρια χωρίς εμφανές φιτ και 
δίχως μαζέρ.
Β. Βιρβιδάκης: 2ΧΑ. Δείχνουμε φιτ στο χρώ-
μα του συμπαίκτη (κατά προτίμηση πεντάφυλλο 
αφού είναι minor) και πόντους οριακής αγοράς 
(10-11). Επιλέγουμε την αγορά αυτήν αντί του 
σιρκόντρ καθώς δεν τιμωρούμε κάποιο από 
τα άλλα χρώματα και πιθανόν οι αντίπαλοι να 
βρουν φιτ και να ανεβάσουν την αγορά ψηλά 
δυσκολεύοντας μας στη συνέχεια.
Ι. Προκοπίου: 2ΧΑ. Πρόκειται για συμβατική 
αγορά και δείχνει λίμιτ φιτ στα σπαθιά. Αν τώρα 
αναβαθμίσετε τη $Q (λόγω του κοντρ) και θε-
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Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο

1# 2^ ;
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Ομάδες – όλοι στη πρώτη

χέρι μου, ας πάρει πρωτοβουλία ο σύντροφος 
αν έχει κάτι παραπάνω.
Λ.Ζήτης: 2$. (το μικρότερο ψέμα).
Δ. Σωτηρέλλη-Δρέσιου: 2#. Δεν νομίζω ότι 
μπορώ να πω κάτι καλύτερο.

Πρόβλημα 7

2$=10, πάσο=8, 3$=7
2$: Κάτω από 10 πόντους, εξάφυλλο χρώμα, θέ-
λουμε να συναγωνισθούμε. Αν είχαμε έναν άσο 
ακόμα ή και ρήγα θα λέγαμε κοντρ και θα ήταν 
τιμωρίας και όχι νέγκατιβ μετά την παρεμβολή 
ΧΑ του αντιπάλου.
Οι δάσκαλοι
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2$. Μετά από άνοιγμα του 
συμπαίκτη και φυσική παρεμβολή με 1ΧΑ το 
κοντρ δεν είναι ομιλίας αλλά τιμωρίας, αποτέ-
λεσμα αυτού είναι οι άμεσες αγορές να δείχνουν 
μακριά χρώματα κάτω των 10 πόντων.
Β. Βιρβιδάκης: 2$. Έχουμε καλό εξάφυλλο 
χρώμα και 7 πόντους και έχει ανοίξει ο συμπαί-
κτης. Δεν κοντράρουμε το 1ΧΑ γιατί αφενός μεν 
δεν είμαστε σίγουροι για την υπεροπλία των πό-
ντων στο ζευγάρι μας, αφετέρου δε οι αντίπαλοι 
πιθανότατα έχουν καλύτερο συμβόλαιο (π.χ. σε 
πίκες). Φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις θα πετύ-
χουμε το συμπαίκη με σόλο ή σικάν κούπα αλλά 
το χρώμα μας είναι αρκετά καλό για να παίξουμε 
και χωρίς φιτ.
Ι. Προκοπίου: 2$. Μετά από παρεμβολή 1ΧΑ 
το κοντρ είναι τιμωρίας (και όχι negative) ενώ 
η αλλαγή χρώματος στο επίπεδο 2 δείχνει απλά 
πρόθεση συναγωνισμού με ένα καλό, συνήθως 
εξάφυλλο, χρώμα. Οι πόντοι δηλαδή είναι λιγό-
τεροι από δέκα και λιγοστεύουν όσο η κατανομή 
αγριεύει.
Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: 2$. Δείχνει 8-11 και 5-φυλλο, άρα 
κλέβω ένα πόντο λόγω μήκους στις κούπες. Εί-
μαστε στην πρώτη, είναι και ομάδες, θα το ρι-
σκάρω (αν γράφουν 90 στο 1ΧΑ, ας γράψουν και 
100 στο -1 κοντρε, δεν πειράζει). Ο συμπαίκτης 
θα καταλάβει ότι δεν έχουμε μανς από την πα-
ρεμβολή και δεν θα πάρει πολύ αέρα, ακόμα και 
αν είναι, π.χ. 16αρης.
Μ. Γκανής: Πάσο. Παρ’ όλες τις καλές μου κού-
πες οι πόντοι μου δεν φθάνουν για απάντηση στο 
επίπεδο 2. Αν το έκανα θα ήταν παραπλανητικό 
για τον σύντροφο και ίσως να ανταγωνιζόταν 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 1ΧΑ ;



27

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A5
$ Q6
^ K9842
& Q1073

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6
$ 94
^ AQ943
& KJ874

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Α8
$ ΚQ3
^ AQ752
& 1043

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ3
$ AKQ542
^ 86
& 92

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKQ
$ KJ952
^ A3
& KQJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK1053
$ 7
^ KQ10762
& 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q108
$ K53
^ QJ4
& AJ86

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q93
$ K10
^ Q82
& KJ654

Ι. Προκοπίου: 3&. Μου είναι δύσκολο να δια-
λέξω σε ποιο από τα δύο μινέρ να κάνω game-
try. Και τα δύο χρειάζονται κάποια βοήθεια. Ο 
συμπαίκτης αν “δένει” το χρώμα θα αγοράσει 
τη μανς. Αν όμως περιοριστεί στις 3# τότε δεν 
θα πρέπει να δώσουμε την τέταρτη (κάτι που το 
βλέπουμε συχνά στις χαμηλές κατηγορίες). Δια-
φορετικά, αν είναι εμείς να ρωτάμε κι εμείς να 
αποφασίζουμε, δουλειά δε γίνεται.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3&. Σαφώς κάποια προ-
σπάθεια για μανς. Αλλά ποια; Αν διαθέτετε στο 
οπλοστάσιό σας το 2 waygametry* έχει καλώς 
δείξτε το σίνγκλετον κούπα αν όχι ζητήστε κά-
λυψη στα σπαθιά. 
* Σύμβαση με την οποία ο απαντών έχει την δυ-
νατότητα να κάνει δυο ειδών game try είτε άμεσα 
(ζητώντας κάλυψη στο χρώμα που αγοράζει) είτε 
αγοράζοντας ένα κλικ πάνω από το φιτ υποσχό-
μενος κάποιο σίνγκλετον (ο απαντών ρωτάει και 
ο ανοίξας αγοράζει το χρώμα, με 3 στο μαζέρ να 
είναι σίνκλετον στο χρώμα που δεν μπορεί να αγο-
ραστεί). Μετά από 1# - 2# το 2ΧΑ είναι game try 
στις πίκες. Στην περίπτωσή μας 1# - 2# - 2ΧΑ 
- 3& - 3$.

Οι αναγνώστες
Λ. Ζήτης: 3&. Ο ορισμός του gametry.
Δ. ΣωτηρέλληΔρέσιου: 3&. Cue-bid για 
ψάξιμο.
Γ. Φλουρής: 2ΧΑ. Προετοιμασία κενού (short-
gametry) για να δω αν έχει ονέρ στην κούπα. Αν 
δεν το παίζουμε, θα πω 3 καρά (longgametry).
Μ. Γκανής: 4#. Με 6 έως 9 πόντους ο σύντρο-
φος και φιτ δεν μας υπόσχεται τίποτα άλλο πέρα 
από μια καλή μανς. Δεν θέλω να δώσω άλλες 
πληροφορίες στους αντιπάλους αγοράζοντας 
κιου-μπιντ, σπλίντερ ή οτιδήποτε άλλο επιστη-
μονικότερο.
Π. Νικολαϊδης: 3$. Αν είναι μάξιμουμ θα μου 
δώσει και την 4η πίκα.
Δ. Ζήκας: 3#. προτασιακό χέρι παρόλο το σόλο 
κούπα.

Πρώτος από τους αναγνώστες ο Λεωνίδας Ζή-
της με 73 πόντους στους 80 και ακολουθούν οι 
Φλουρής Γ., Σωτηρέλλη-Δρέσιου Δ., Νικολαΐδης 
Π., Βασιλακόπουλος, Γκάνης Μ., Σαφαρής Θ., 
Κουταλάς Μ., Πάσσος Α., Κωτάκης Ν. και Ζήκας 
Δ. όλοι με 60 και άνω πόντους. Συγχαρητήρια.

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK653
$ 7
^ AQ53
& K74

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

2# πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2& πάσο

2^ 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

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^

πάσο πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

πάσο πάσο ;

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στην δεύτερη

Πρόβλημα 7

Ομάδες – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2$* ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3$ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2^ πάσο

1$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο ;

* Weak-two

στην αγορά με καταστροφικά αποτελέσματα.
Δ. Ζήκας: Πάσο. με 7 πόντους και 16-18 ο αντί-
παλος που να πάμε;

Πρόβλημα 8

3&=10, 2ΧΑ/3^=8, 3$/3#/4#=6
3&: προσπάθεια για μανς στο χρώμα που έχουμε 
περισσότερο πρόβλημα και ζητάμε από τον συ-
μπαίκτη να έχει ντάμπλετον ή σόλο.
Οι δάσκαλοι
Β. Βιρβιδάκης: 3&. Σε αγώνα ομάδων στη 
δεύτερη μανς θα αγοράζαμε κατευθείαν 4#. 
Εδώ κάνουμε μια αγορά gametry καθώς δεν 
θέλουμε να παίξουμε μανς αν ο συμπαίκτης έχει 
π.χ. #Jxx, $KQxx, ^xxx, &Jxx.
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Εξασκηθείτε στην αγοράΕξασκηθείτε στην αγορά

 

Και τα δυο προβλήματα είναι πολύ διδακτικά 
από την άποψη ότι το παίξιμο της άμυνας του 
καθενός παρουσιάζεται αρκετά συχνά και σε 
συνηθισμένες διανομές, σε πιο απλές βέβαια 
μορφές. 
1. 3 ΧΑ από το Νότο

# K32
$ 543
^ AKJ10987
& –

# 76
$ QJ1098
^ 432
& K32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ1098
$ 76
^ Q65
& A54

# A54
$ AK2
^ –
& QJ109876

Eντυπωσιακές 
άμυνες  
[ Λ ύ σ ε ι ς  α σ κ ή σ ε ω ν  σ ε λ ί δ α ς  1 0 ]

Για να ρίξει το συμβόλαιο αυτό, εναντίον ενός 
ικανότατου εκτελεστή, η άμυνα πρέπει να 
παίξει με τη σειρά και τα τέσσερα χρώματα 
της τράπουλας! Η αντάμ της Δύσης πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι πίκα. Ο εκτελεστής πριν 
αναπτύξει τα σπαθιά του οφείλει να αφήσει 
έξω την πρώτη πίκα γιατί αλλιώς η Δύση θα 
κερδίσει το πρώτο σπαθί και θα συνεχίσει με 
πίκα ρίχνοντας εύκολα το συμβόλαιο. Εφόσον 
όμως η Ανατολή κερδίσει την πρώτη πίκα συ-
νεχίζει με κούπα. 
Για τους ίδιους λόγους ο εκτελεστής πρέπει να 
αφήσει και αυτή τη λεβέ έξω, γιατί αλλιώς το 
πρώτο σπαθί θα κερδίσει τώρα η Ανατολή και 
θα συνεχίσει κούπα, αναπτύσσοντας το χρώμα 
του συμπαίκτη της. Όμως τώρα το χέρι έχει η 
Δύση η οποία συνεχίζει με καρό! Εάν ο εκτε-
λεστής κερδίσει τον Άσο ή Ρήγα καρό, ανέβει 
χέρι και παίξει σπαθί θα κερδίσει πρώτη η 
Δύση και ξαναπαίζοντας καρό θα μετράρει την 
5η λεβέ της άμυνας, τη Ντάμα καρό. 
Εάν ο εκτελεστής κάνει εμπάς καρό η άμυνα 
θα κερδίσει τη Ντάμα και θα παίξει τώρα το 
τέταρτο χρώμα, σπαθί κάνοντας συνολικά 5 
λεβέ: μια πίκα, μια κούπα, ένα καρό και δυο 
σπαθιά! 

2. 6$ από το Νότο  

# A7654
$ J109
^ K6543
& –

# KJ1098
$ Q82
^ 87
& KQ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 32
$ –
^ QJ109
& AJ98765

# Q
$ AK76543
^ A2
& 432

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Εάν η 
Δύση δεν ξεκινήσει με ατού, ο εκτελεστής μπο-
ρεί εύκολα να κόψει 3 σπαθιά στο μορ και να 
δώσει μόνο μια λεβέ στα ατού πραγματοποιώ-
ντας το συμβόλαιο του. Εάν η Δύση ξεκινήσει με 
μικρό ατού ο εκτελεστής θα κόψει μόνο 2 φορές 
στο μορ αλλά δεν θα δώσει λεβέ στα ατού επι-
τυγχάνοντας πάλι το σλεμ. Η λύση είναι να κάνει 
αντάμ η Δύση την Ντάμα ατού! Καθώς διαθέτει 
το πολύτιμο $8 και εφόσον και στο μορ είναι 
$J109, εάν ο εκτελεστής κόψει 2 σπαθιά στο 
μορ θα δώσει πάλι λεβέ από ατού στη Δύση.

 

  

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

1 #xxx 2 #xx
 $x   $xx
 ^Jxx  ^AQ10xxx
 &Jxxxxx  &10xx

3 #Axx 4 #Kx
 $x  $Ax
 ^KQxx   ^AQxx
 &KJxxx  &Kxxxx

1. 2#. Ότι και να απαντήσει ο συμπαίκτης θα 
κλείσουμε την αγορά στα 3&.
2. 2#. Σε απάντηση 3& (μίνιμουμ ΧΑ) θα δι-
ορθώσουμε κλείνοντας την αγορά στα 3^. Σε 
απάντηση όμως 2ΧΑ (μάξιμουμ ΧΑ) θα πρέπει 
να αγοράσουμε τη μανς 3ΧΑ. Μας φτάνουν 
απέναντι 3 Άσοι και ο Ρήγας καρό (ιδανικό 
χέρι) για να έχουμε 9 λεβέ. Στην εύλογη ερώ-
τηση αν ένα τέτοιο χέρι 15 πόντων θα πρέπει 
να δείξει ότι είναι μάξιμουμ η απάντηση είναι 
οριακά ναι. Γενικά ένα χέρι με γρήγορες μπάζες 
με ένα 6φυλλο χρώμα που τρέχει μπορεί να 
βγάλει 3ΧΑ με πολύ λιγότερους από 25 πό-
ντους. Αν μάλιστα ξέρουμε ότι το χρώμα είναι 
καρά (δες σύμβαση τεσσάρων τράνσφερ) η 
απόφασή μας γίνεται πολύ εύκολη. 
3. 2#. Σε οποιαδήποτε απάντηση του συ-
μπαίκτη αγοράζουμε τώρα το σόλο μας, 3$. 

  

Έτσι δείχνουμε κατοχή και των 2 μινέρ (5-4 ή 
4-5 ή 5-5 κλπ) και σόλο κούπα. Εάν ο συμπαί-
κτης έχει «άχρηστους» πόντους στις κούπες, 
δηλαδή πόντους εκτός του Άσου, πρέπει να 
μας αποθαρρύνει αγοράζοντας 3ΧΑ. Εάν όχι 
μπορεί να επιλέξει μινέρ στην κλίμακα 4 (φόρ-
σινγκ φυσικά). Εάν δεν έχει 4φυλλο μινέρ ούτε 
και άχρηστους πόντους στις κούπες μπορεί να 
κάνει κιουμπίντ 4$ για να μας αφήσει εμάς 
να αγοράσουμε ένα 5φυλλο. Ο ανοίξας μπο-
ρεί ακόμα να προτείνει πίκες, με ένα 5φυλλο 
χρώμα ή με πολύ καλό 4φυλλο (δες και χέρια 
7 και 8). 
4. 2#. Σε οποιαδήποτε απάντηση αγοράζουμε 
4ΧΑ, δείχνοντας προτασιακό χέρι για σλεμ με 5-
4 ή 4-5 τα μινέρ και 2-2 τα μαζέρ. 

Μετά από 1ΧΑ - πάσο - 2# - πάσο, τι αγορά-
ζουμε;

5 #Axx 6 #KQxx
 $AJxx  $Qxx
 ^Axx  ^AJxx
 &Kxx  &Kx 

5. 2ΧΑ. Μάξιμουμ ΧΑ καθώς έχουμε γρήγορες 
λεβέ και φιτ στα μινέρ. Ο απαντών μπορεί να 
πασάρει ή να διορθώσει 3 καρά με αδύνατο 
χέρι ενώ με προτασιακό θα δηλώσει τη μανς 
στα 3ΧΑ. 

  

6. 3&. Παρότι έχουμε φιτ στα μινέρ, ιδίως στα 
καρά, οι εξωτερικές μας χαμηλές αξίες το επι-
σφαλές κράτημα στις κούπες και η συνολική 
μας δύναμη σε πόντους δεν μας επιτρέπουν να 
έχουμε βλέψεις. 

Μετά από 1ΧΑ - πάσο - 2# - πάσο 3& - πάσο 
- 3$, τι αγοράζουμε;

7 #AQJ 8 #KQ10 x 
 $KQ10   $xxx 
 ^Qxx  ^AQx
 &Jxxx  &KQx 

7. 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης μας έδειξε τουλ. 5-4 τα 
μινέρ και πόντους για μανς. Οι συγκέντρωση 
των πόντων που έχουμε στα μαζέρ και ειδικά 
στις κούπες μας απαγορεύουν να σκεφτούμε 
κάτι άλλο από 3ΧΑ. Ένα τυχαίο τυπικό χέρι 
απέναντι: #xxx, $x, ^ΑJxxx, &AQxx (ακόμα 
και ένα Ρήγα να προσθέσουμε οπουδήποτε το 
σλεμ σχεδόν δεν παίζεται!). 
8. 3#. Μπορεί να πάμε ένα καλό σλεμ σε μι-
νέρ (π.χ. #Αx, $x, ^ΚJxxx, &Axxxx), μπορεί 
να παίξουμε ένα καλό 4# στο 4-3 (π.χ. Αxx, 
$x, ^Κxxx, Αxxxx) ή μανς σε μινέρ, αλλά το 
σίγουρο είναι ότι θα αποφύγουμε να γίνουμε 
ρεζίλι παίζοντας 3ΧΑ, όντας μέσα από την 
αντάμ και ενώ θα βγάζουμε οτιδήποτε άλλο.

[ Α π α ν τ ή σ ε ι ς  α σ κ ή σ ε ω ν  σ ε λ ί δ α ς  2 3 ]
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Από την Τασία Mπαμπούλα

Λύσεις  των προβλημάτων (α πό τη σελίδα 18)

Με μια σίγουρη χανόμενη στις πίκες και άλλη μια σίγουρη χανόμενη στα 
σπαθιά, ο Νότος δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει πάνω από ένα καρό. Αφού 
ο ^Α είναι σίγουρα στη Δύση το κλειδί της διανομής είναι να μη πάρει ποτέ 
χέρι η Ανατολή. Έτσι στην πρώτη λεβέ ο Νότος πρέπει να βάλει από το μορ 
μικρή κούπα!  Στη συνέχεια, αν συνεχίσει κούπα η Δύση, κερδίζει τη δεύτε-
ρη λεβέ και παίζει μικρό ατού προς τον #Κ του χεριού του. Αν η Δύση αρνη-
θεί να πάρει τον #Α, ο Νότος συνεχίζει με &Α και &Κ και στην καλή κούπα 
του μορ πετάει ένα σπαθί. Στη συνέχεια κόβει ένα σπαθί με μεγάλο ατού, και 
παίζει μικρό ατού πρός τον #10 του μορ. Με τον τρόπο αυτόν είναι σίγουρο 
ότι μπορεί να κατέβει στον μορ, σε αυτήν ή την επόμενη λεβέ, και να πετάξει 
τουλάχιστον ένα καρό στα καλά σπαθιά του. Απέναντι σε αυτόν τον τρόπο 
εκτέλεσης και με ομαλές κατανομές στα κρίσιμα χρώματα δεν υπάρχει καμία 
άμυνα που να ρίχνει το συμβόλαιο. 

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ πάσο πάσο

2#* πάσο 4# όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Ο Νότος έχει 11 σίγουρες λεβέ και πληθώρα εμπάς που μπορεί να κάνει για 
να βρει την 12η. Μια ιδέα είναι να κάνει 2 φορές την εμπάς στα καρά με πι-
θανότητες 75%, που μπορούν να αυξηθούν αν πριν τη δεύτερη εμπάς παίξει 
3 γύρους πίκα μήπως πέσει ο Βαλές. Και όμως υπάρχει ακόμα καλύτερος 
τρόπος από αυτόν! Ο Νότος πρέπει να κερδίσει την αντάμ με τον Ρήγα κούπα 
και να συνεχίσει με όλες τις υπόλοιπες κούπες καταλήγοντας στο χέρι του. 
Από εκεί παίζει το ^10, αφήνοντας έξω. Η Ανατολή κερδίζει τη λεβέ αλλά 
ότι και να παίξει, είτε καρό, είτε σπαθί, είτε πίκα, δίνει τη 12η λεβέ στον 
εκτελεστή! Ο τρόπος αυτός επιτυγχάνει 100% αρκεί η Ανατολή να μην έχει 5 
ή περισσότερες κούπες. Όμως ο εκτελεστής θα το δει αυτό στην τρίτη κούπα 
που θα παίξει και χωρίς να παίξει και την τέταρτη θα εναποθέσει τις ελπίδες 
του στον αρχικό τρόπο. 

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε ο Νότος

# 1082
$ AK4
^ 73
& K6532

# A53
$ QJ10
^ AQJ84
& 97

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6
$ 98752
^ 10652
& QJ10

# KQJ974
$ 63
^ K9
& A84

*Άνοιγμα με εξάφυλλο πίκα
 Αντάμ: $Q

Αντάμ:  $10

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# KQ103
$ K6
^ AJ984
& K10

# 854
$ 10982
^ 63
& 9873

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J962
$ 743
^ KQ5
& J42

# A7
$ AQJ5
^ 1072
& AQ65

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1XA πάσο 2& πάσο
2$ πάσο 3^ πάσο
3XA πάσο 6XA όλοι πάσο

Το τρελό
μπριτζόλεξο

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύση 
προηγούμενου

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 16 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Δικαιούνται οι νέοι και οι στρατευμένοι στη συμμετοχή - Δύο έχει 

η “τσατσάρα”
2. 430 - Πριν τη …σύγκριση κι αυτό - Αν σε προστάξω έτσι… 

ίπτασαι
3. Το επιζητάς μ’ ένα… κεράκι (μια γραφή) - Θυμίζει φιλοσοφία 

ανατολίτη
4. Γνωστός ο παρθενικός - Προς Κηφισιά σε πάνε και…γύψο σου 

φοράνε!
5. Φιλοξενούν…μεταχειρισμένα - Επιτείνει το “όχι”
6. Ήχος ταμπούρλου - Αν το γυρίσεις…βλέπεις
7. Μισή…συνάθροιση μελισσών - Φιρμάτοι λαμπτήρες
8. Διαχωρίζει τη θέση του απ’ τους επαρχιώτες
9. Μεγαλύτερο ο άσος - Οι δεινοί κολυμβητές δεν τα φοβούνται
10. Κι έτσι το πεπρωμένο - Μεθυσμένος απ’ αυτό το ‘γραψε ανάποδα 

εδώ
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χαρά σου μεταδίδει - “Εντάξει”… αμερικανιά
2. Βγήκε απ’ τον παράδεισο… σε ελληνική παρωδία - Εξ ουρανού 

κι αυτό
3. Μοσχοβολάει η ανάσα σου αν τη μασήσεις - Ανάγωγη κι… ανά-

ποδη προσφώνηση
4. Αξεσουάρ μαθητών - Στρατιώτες το…προστάζουν
5. Μαζί με το “σιγά τα”… περιφρονεί - Ενώνει…πλακάκια
6. Διπλό θέλει….σκοτώστρα - Σύνθετο άρθρο
7. Η σημαία τους είναι νόμος να εμφανίζεται σε κάθε ταινία τους - 

Θεόγλυκο
8. Το πρώτο όνομα της ευρωπαϊκής ένωσης - Κι έτσι το σταχτοδο-

χείο και του λείπει ένα…στοιχείο
9. Όμοια γράμματα - Ο άντρας χωρίς αφαλό! - Άρθρο για πολλά
10. Ένας …Χουσεΐν - Επεξηγεί αρχαιοπρεπώς 

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

10. Ι ■ Σ Τ Ο Χ Ο Υ Σ ■
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αττική

5-7 ΟΠΑΦ
ΟΑΜΚ

12-14

19-21 ΑΟΜΒ (Κύπελλο Λαζόπουλου)
ΟΠΑΦ

26-28 ΑΟΜΨ

28-4/9 Φεστιβάλ Bridge 
«Ελληνικά Νησιά»

2-4
1-5 και 8/9

ΑΟΜΨ
ΟΑΜΡ (Ομάδες)

9-11
ΑΟΜΧ
ΑΟΜΨ
ΟΑΜ (Εκδρομικό)

16-18 Φεστιβάλ Πειραιά

23-25 Παν. Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής  
Ελλάδας (Λάρισα)

Α
ύγ

ο
υσ

το
ς

Α
ύγ

ο
υσ

το
ς

Σ
επ

τέ
µβ

ρ
ιο

ς
Σ

επ
τέ
µβ

ρ
ιο

ς

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν/Ομάδες 1-9 20.00
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (handicap) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30
AOT Ζεύγη όπεν/Ζεύγη 1-6 20.30

ΟΑΑ Ζεύγη όπεν/Ζεύγη 1-6/Ζεύγη 
Μαθητών 20.00

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Swiss Όπεν/Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.)/ Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.00

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν/Ομάδες 1-9 20.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 / 
Ζεύγη 1-6/Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
AEΠMA Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν/Ομάδες 1-6 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη imp’s 20.00

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6/Ζεύγη 
Μαθητών 20.00

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (handicap) 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19.30

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6 20.00

Σημείωση: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισσό-
τερα Σωματεία οι αγώνες γίνονται στην έδρα του πρώ-
του αναγραφόμενου.
Θερινές διευθύνσεις: 1. ΑΟΜ: Ολυμπιακό συγκρό-
τημα Γουδή, είσοδος και πάρκινγκ δίπλα στο κολυμ-
βητήριο, Κοκκινοπούλου 5 και Κατεχάκη. 2. ΑΟΜΒ: 
Από 11/07 στο Χόκει - Ολυμπιακές εγκα τα στάσεις 
Ελλη νικού κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Πέμπτη με το 
παραπάνω πρόγραμμα. 3. ΑΣΑΕ: Στρατηγού Καλάρη 
4, Πατήσια.

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
(Μέχρι τέλη Ιουνίου. Μετά ο Όμιλος κλείνει για καλο-
καίρι.)
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
(εξ. κέντρο Sabbia, παραλία Αλυκών)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΕΠΠΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ομάδες Όπεν 17.00
Σάββατο Ομάδες Όπεν 18.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ζεύγη/Ομάδες Όπεν 
(εναλλάξ) 19.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
(Από 15/7 έως 15/8 κλειστά)
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ομάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf)
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00

Τετάρτη Ζεύγη Μαθητών 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ομάδες Όπεν 19.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.15
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Κυριακή Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
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.) 19.30
(Κλειστά έως αρχές Σεπτεμβρίου)

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

30/9-2/10 Παν. Πρωτ. Γυναικών

7-9 ΟΑΜΠΕΙ
ΟΑΜΚΗ

14-16 ΑΕΠΜΑ
ΟΑΑ

21-23
Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Ομάδων
22/10 Γεν. Συνέλευση

28-30 ΑΟΜΒ (Εκδρομικό) - OAΜΣ    
28/10 Εθνική γιορτήΟ
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        ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ  

    ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  2233,,  2244  &&  2255  ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001111  

   ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ  DDIIVVAANNII  PPAALLAACCEE  LLAARRIISSSSAA  
ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ (2ης  ΒΑΘΜΙΔΑΣ), 1-9, 1-6 (3ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ) 

& GRAND PRIX ΜΑΘΗΤΩΝ (4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ) 
ΠΕΜΠΤΗ 22/9/2011                        ΩΡΑ 21:00 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ATOMIKOY AΓΩΝΑ 

 1η ΗΜΕΡΙΔΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       23/9/11    ΩΡΑ : 21.00    
 2η ΗΜΕΡΙΔΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ           24/9/11    ΩΡΑ : 19.00  
 3η ΗΜΕΡΙΔΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ                    25/9/11    ΩΡΑ : 11.00 

ΔΙΑΤΗΤΗΣ : Δημήτρης Τόγιας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ : Θα ανακοινωθεί 
πριν την έναρξη του αγώνα. 
MASTER POINTS : Ο αγώνας ΟΠΕΝ ανήκει στη 
2η βαθμίδα, οι αγώνες 1-9 & 1-6  στην  3η κι ο 
αγώνας των μαθητών στην 4η  βαθμίδα 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ημερίδα ατομικού: 10€, 3ήμερο:  35€/αθλητή (50% έκπτωση για νέους και 
στρατευμένους). 
Η  Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, πάντα κοντά στους νέους φίλους του ωραίου αθλήματος,    στηρίζει 
αυτή την  προσπάθεια  αναλαμβάνοντας  την υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων συμμετοχής των 
μαθητών. Έτσι λοιπόν, οι συμμετέχοντες μαθητές δεν θα  πληρώσουν  δικαιώματα συμμετοχής. 

ΕΠΑΘΛΑ: Ασημένια κύπελλα για τα 3 πρώτα ζεύγη της Γεν. κατάταξης, τους νικητές των ημερίδων, 
και το 1ο ζεύγος  mixed, κάθε κατηγορίας. Κάθε αθλητής δικαιούται ΕΝΑ μόνο έπαθλο. Ασημένια 
κύπελλα για τους 4 πρώτους μαθητές της Γενικής κατάταξης (ατομική κατάταξη)  και για το 1ο ζεύγος κάθε 
ημερίδας. 
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν 5 τραπέζια σε κάποια από τις χαμηλές κατηγορίες θα υπάρξει συγχώνευση με την αμέσως ανώτερη κατηγορία. 

ΔΙΑΜΟΝΗ: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE LARISSA (*****)        Site : http://www.divanis.com 
Βενιζέλου & Παπαναστασίου 19  (Δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο ).        ΤΙΜΕΣ: Μονόκλινο 70€,  Δίκλινο 80€, ανά 
διανυκτέρευση με πρωινό (ειδικές τιμές για τους μπριτζέρ). e-mail : info@divanilarissa.gr 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ : Κατευθείαν στο Ξενοδοχείο, στα τηλέφωνα : 2410-252791-4 και fax : 2410-549480 

 4ήμερη εκδρομή: Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, τουλάχιστον 35 άτομα, θα γίνει 4ήμερη εκδρομή με πούλμαν. 
Πέμπτη22/9:   Αναχώρηση από Αθήνα και άφιξη σε Λάρισα μέσω Λίμνης Πλαστήρα. 
Παρασκευή 23/9:   Εκδρομή στα παράλια του Νομού Λάρισας, με ενδιάμεση στάση για ...ουζάκι. 
Σάββατο 24/9:   Εκδρομή στα Μετέωρα. 
Κυριακή 25/9:  Επιστροφή από Λάρισα στην Αθήνα.                    Κόστος ανά άτομο:  45€. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ν. Παπαδόπουλος τηλ: 6944-145216, e-mail : dimige@ath.forthnet.gr  και 
Δημήτρης Τόγιας τηλ: 6947-472752. 
 

                                                                                                 ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΛΑΡΙΣΑΣ 




