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Η διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών αγώνων 2012 έχει μονοπωλήσει 
όλη τη δραστηριότητα της ΕΟΜ και τη δική μου.

Είναι τελείως ρευστά όλα τα θέματα που αφορούν την διοργάνωση, 
διότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες οικονομικές 
προϋποθέσεις για την άριστη εκτέλεση του πρωταθλήματος που έχει 
ανατεθεί σε μας από την EBL. 

Ειδικότερα, παρά τις επικλήσεις μου προς ιδιώτες, άτομα οικονομικά 
εύρωστα, στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, να συμβάλουν στην 
προσπάθειά μας με εξεύρεση οικονομικών πόρων, είχα αρνητικές απα-
ντήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι χορηγίες από τον χώρο αυτόν δεν θα υπάρξουν.
Έλλειψη ενδιαφέροντος είχαμε και από μεγάλες εταιρίες εσωτερικού 

και εξωτερικού που θα μπορούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους ένα-
ντι χρηματικής ανταπόδοσης.

Οι κρατικές υπηρεσίες, πάλι, στις οποίες απευθυνθήκαμε, είτε εγγρά-
φως είτε με  προφορική αίτηση, δήλωσαν αδυναμία χρηματοδότησης, 
παρά τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα έχει η χώρα μας από τον τουρι-
σμό και την προβολή στο εξωτερικό.

Ένα ακόμη δυσμενές στοιχείο είναι ότι η ΕΟΜ, είναι πολύ πιθανόν, του 
χρόνου να χάσει την επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
και να υποστεί έτσι ένα μεγάλο οικονομικό πλήγμα.

Φυσικά, διάφορα σχέδια να μετακυλήσει το κόστος της διοργάνωσης 
των Πανευρωπαϊκών στον Έλληνα αθλητή απορρίφθηκαν ομόφωνα.

Οι προσπάθειές μας πάντως θα συνεχιστούν μέχρι την τακτική Γενική 
Συνέλευση του Οκτωβρίου όπου το Δ.Σ. θα υποβάλλει την τελική πρό-
τασή του. 

Ξέχωρα από τα παραπάνω, η ΕΟΜ συνεχίζει το δημιουργικό έργο 
της σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Ήδη τα σωματεία που έχει στη 
δύναμή της έφτασαν τα 39 και 4-5 ακόμη είναι σε φάση δημιουργίας. 
Τα μαθήματα στους νέους αθλητές ξεκινάνε σε όλη την Ελλάδα στις 10 
Οκτωβρίου ενώ από τέλος Σεπτεμβρίου ξαναρχίζουν και οι μεγάλες δι-
οργανώσεις. Η ΕΟΜ εξασφάλισε για τους Διασυλλογικούς αγώνες, όπου 
αναμένεται συμμετοχή περισσοτέρων από 120 ομάδων το Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς

∆ιογένης Χαρλαύτης
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 103

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

Aγωνιστικά και άλλα
ματικών, ημιτελικών, τελικών και αγώ-
νων δεύτερης ευκαιρίας), όπως και τις 
άλλες ανακοινώσεις της ΕΟΜ. 

Τρεις απώλειες συναθλητών μας 
είχαμε δυστυχώς το δίμηνο που 

πέρασε. Το Δ.Σ. της ΕΟΜ και οι συντάκτες 
του περιοδικού εκφράζουν τα ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των 
Νίκου Ζωγραφάκη του ΟΑΜ, του Γρηγό-
ρη Παντελιδάκη του ΡΟΜ και της Δήμη-
τρας Κουλουμπή του ΑΟΜ που χάσαμε 
από κοντά μας. 

Για πρώτη φορά φέτος θεσμοθετή-
θηκε πρωτάθλημα Ανδρών, που 

θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με το πρωτά-
θλημα Γυναικών από 30 Σεπτεμβρίου έως 
2 Οκτωβρίου 2011. Η διοργάνωση αυτή 
έχει όλες τις προοπτικές να πετύχει ώστε 
να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Στη Γενική Συνέλευση της 22ας 
Οκτωβρίου θα αποφασιστεί 

οριστικά αν θα διεξαχθεί στη χώρα μας 
το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων 
2012. Οι διαπραγματεύσεις με τα ξενοδο-
χεία του Πόρτο Καρράς ναυάγησαν οριστι-
κά και εξετάζεται πλέον η δυνατότητα να 
γίνουν οι αγώνες στην Αθήνα. 

Για τη ∆ήµητρα Κουλουµπή
Από τη Λέλα Παπαδημητριάδου

Στην συμπαίκτρια, φίλη και πάνω απ’ όλα ΚΥΡΙΑ, που πρόσφατα έφυγε από 
κοντά μας, υπόσχομαι ότι ποτέ δε θα τη ξεχάσω, όπως και όλοι όσοι την γνώ-
ρισαν στο χώρο του Μπριτζ. Η ευγενική της συμπεριφορά, σε συμπαίκτες και 
αντιπάλους, θα μείνει στη μνήμη μας για πάντα.

Αντίο φίλη Λούλη

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων για 
νέους παίκτες θα ξεκινήσει την 

εβδομάδα από Δευτέρα 10 έως Παρα-
σκευή 14 Οκτωβρίου 2011 σε όλα τα Σω-
ματεία της Ελλάδας, όπως και σε αρκετά 
που είναι υπό ίδρυση στις πόλεις Λαμία, 
Έδεσσα και Κιάτο. Πληροφορίες μέσω του 
site της ΕΟΜ www.hellasbridge.org όπως 
και στα τηλέφωνα 210 7480400-2 10 π.μ. 
έως 8 μ.μ.

Ο Όμιλος Αγωνι-
στικού Μπριτζ 

Κηφισιάς επεκτάθηκε σε πολυτελή δι-
πλανό χώρο 150 επιπλέον τετραγωνικών 
κάνοντας εγκαίνια τη Δευτέρα 19 Σεπτεμ-
βρίου με εορταστικό τουρνουά. 

Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα 
Ομάδων θα διεξαχθεί φέτος στο 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Ν. Φάληρο 
από 21 έως 23 Οκτωβρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα Σωμα-
τεία, σύμφωνα με τους Κανονι-

σμούς και για την καλύτερη ενημέρωση 
των αθλητών, είναι υποχρεωμένα να 
αναρτούν σε εμφανές σημείο του πίνακα 
ανακοινώσεων όλες τις προκηρύξεις των 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (προκρι-

H Ελληνική Ομοσπονδία 
Μπριτζ στα πλαίσια της 

φετινής διάδοσης, συμμετείχε στο 
στην έκθεση NOVA ALL SPORTS 
SHOW & FASHION 2011 (http://
www.allsportshow.gr/) στο δια-
δραστικό πάρκο του εκθεσιακού 
κέντρου ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ EXPO 
παρουσιάζοντας το άθλημά μας 
από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 2 
Οκτωβρίου καθημερινά από 10:00-
22:00 με παιχνίδι επίδειξης.
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Ελληνική Εθνική ομάδα όπεν αποτελούμενη από τα ζεύγη: Κ. Δοξιά-
δης - Π. Κανναβός, Β. Βρούστης - Α. Σαπουνάκης και Ν. Δελη-

μπαλταδάκης - Γ. Παπακυριακόπουλος συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης 
στο 6ο Βαλκανικό κύπελλο που έγινε στη Mersin της Τουρκίας από 17 έως 20 
Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν συνολικά 8 ομάδες και η εθνική μας ομάδα τερ-
μάτισε τελικά 2η. Το Bridge Base online είχε ζωντανή μετάδοση των αγώνων. 
Επακολούθησε φεστιβάλ Μπριτζ με αγώνες Ζευγών και Ομάδων και πολύ με-
γάλη συμμετοχή που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2011. Περισσότερα 
για τη διοργάνωση αυτή στο επόμενο τεύχος. 

Όλα τα μέλη του Ρεθεμνιώτικου 
Ομίλου Μπριτζ πενθούμε για 

την απώλεια του φίλου και ιδρυτι-
κού μέλους του ομίλου μας Γρηγόρη 
Παντελιδάκη που έφυγε σε ηλικία 
52 ετών στις 8/8/2011 έπειτα από 
πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η 
κηδεία του έγινε στις 9/8/2011 στα 
Ρούστικα Ρεθύμνου και οι θρήνοι 
της 90χρονης μητέρας του γέμισαν 
τα μάτια μας δάκρυα και ράγισαν 
τις καρδιές όλων μας. Το τραγικό 
της περίπτωσης είναι ότι ο αείμνη-
στος Γρηγόρης είχε χάσει τη σύζυγό 
του προ 7ετίας από καρδιακή προ-
σβολή και έτσι τα 2 ανήλικα παιδιά 
του 20 και 17 ετών μένουν εντελώς 
απροστάτευτα. Ήδη τα μέλη του 
Ρ.Ο.Μ. ξεκινήσαμε προσπάθεια 
συγκέντρωσης χρημάτων για την 
οικονομική τους ενίσχυση. 

Από το Δ.Σ. του Ρ.Ο.Μ.

ΠΑΙΞΕ
ΜΠΡΙΤΖ

«Το µπριτζ είναι το πιο διασκεδαστικό και πιο έξυπνο παιγνίδι που έχει βρει ο άνθρωπος» 
 Σώµερσετ Μωµ

Βγείτε από το σπίτι και µπείτε στον συναρπαστικό κόσµο του Μπριτζ. 
Ακονίστε το µυλό σας, αναπτύξτε την κοινωνικότητά σας, γνωρίστε 
πανέµορφα µέρη στην Ελλάδα και το Εξωτερικό,  διασκεδάστε.
Παίξε  τώρα και συ Μπριτζ  Είναι το “χόµπι - κόλληµα”! 
Το Μπριτζ  είναι ένα παιχνίδι-άθληµα, αναγνωρισµένο από τη ∆ιεθνή 
Ολυµπιακή Επιτροπή και το Ελληνικό κράτος και παίζεται από ‘’νέους’’ 
από 8 µέχρι 108 ετών.   
Ασκείς το µυαλό σου βελτιώνεις τη µνήµη σου εντυπωσιακά και από 
επιστηµονικές έρευνες έχει αποδειχτεί ότι το Μπριτζ καταπολεµά το 
Alzheimer.
Ξεκίνα τώρα! Παίξε Μπριτζ όπου και όποτε θέλεις Υπάρχουν 40 όµιλοι 
σε 26 πόλεις της Ελλάδας, εκ των οποίων οι 15 είναι στην Αθήνα και 
λειτουργούν καθηµερινά Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 3500 άνθρω-
ποι ζουν στο συναρπαστικό κόσµο του Μπριτζ, αφού αποτελούν ενεργά 
µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας. 
Οι Πρωταθλητές δικαιούνται στο ακέραιο όλα τα προνόµια που παρέχει 
η Ελληνική Πολιτεία στους Πρωταθλητές της χώρας µας.
Συντονισµένες σειρές µαθηµάτων ξεκινούν κάθε Οκτώβριο όπου σε 
τµήµατα των 20-25 ατόµων Παίζεις µπριτζ από την πρώτη στιγµή.

Ελληνική 
Οµοσπονδία Μπριτζ 
(www.hellasbridge.org), 
210 7480400-1-2, 
καθηµερινά, από τις 
10:00 έως τις 18:00. 
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Τον Ιούλιο (13-23/7) η γειτονι-
κή Βουλγαρία φιλοξένησε τους 

23ους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
νέων στην Αλμπένα. Η Αλμπένα είναι 
ένα τουριστικό θέρετρο στη Μαύρη 
Θάλασσα 30 χιλιόμετρα βόρεια της 
Βάρνας η οποία αποτελεί δημοφιλή 
προορισμό για οικογενειακές διακο-
πές, ειδικότερα για τους κατοίκους 
της Ανατολικής Ευρώπης.
Το περιβάλλον είναι καταπράσινο, με πολ-
λούς χώρους αναψυχής ειδικότερα για 
μικρά παιδιά (παιδικές χαρές, λούνα παρκ, 
παιδικές πισίνες και χώροι διασκέδασης 
που ταιριάζουν ιδιαίτερα στις μικρές 
ηλικίες κυριαρχούν στο συγκεκριμένο 
τουριστικό χωριό). Τα ξενοδοχεία λειτουρ-
γούν σε all inclusive βάση κατά κανόνα, 
δίνοντας μια εικόνα άνεσης και ανεμελιάς 
στους μεγαλύτερους. Η θάλασσα, παρά 
τις αντίθετες απόψεις των οικοδεσποτών, 
πολύ μέτρια για τα ελληνικά δεδομένα, 
σκουρόχρωμη και μάλλον βρώμικη, δεν 
προδιάθετε για κολύμβηση.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον βρεθήκαμε 

Πανευρωπαϊκοί αγώνες νέων

Albena 2011 Του Γιώργου
Οικονομόπουλου

Αρχηγού ελληνικής εθνικής ομάδας Νέων

στις 12 Ιουλίου, προκειμένου να συμμε-
τάσχουμε στο 23ο Πανευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα νέων. Η ομάδα μας απαρτιζόταν 
από 3 ζεύγη, τους Βρούστη-Δοξιάδη, τους 
Ρούσσο-Οικονομόπουλο Ι. και τους Σοφιό-
Αναστασάτο. Η παρουσία των περυσινών 
Πρωταθλητών Ευρώπης μας έδινε μια δια-
κριτική αισιοδοξία για μια καλή εμφάνιση 
στους αγώνες αν και τα άλλα ζεύγη ήταν 
είτε άπειρα είτε προέρχονταν από σχετική 
αγωνιστική απραξία λόγω στρατιωτικών 
υποχρεώσεων (Σοφιός).
Σε ότι αφορά την αγωνιστική επίδοση της 
ομάδας μας,, αυτή παρουσίασε τις συνή-
θεις μεταπτώσεις που έχουν σημειωθεί και 
στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε με τρεις μεγά-
λες νίκες με Ουγγαρία, Δανία και Σουηδία 
που μας έφεραν πρόσκαιρα στη 3η θέση 
αλλά ακολούθησαν ανεπιτυχή συνεχό-
μενα αποτελέσματα μέχρι το ήμισυ των 
αγώνων. Στη συνέχεια η επίδοση ιδιαίτερα 
των πρωταθλητών μας Βρούστη - Δοξιάδη 
ανέβηκε αισθητά, κατακτήσαμε αρκετές 
νίκες αλλά η τελική μας θέση περιορίστηκε 
στην 16η σε σύνολο 22 ομάδων. Οι ελπίδες 

μας για ένα πλασάρισμα ανάμεσα στις 10 
καλύτερες ομάδες δεν ευοδώθηκαν και τo 
ερώτημα τις πταίει μας συνοδεύει και σε 
αυτή την αποστολή. Κατά τη γνώμη μου 
το βασικό μας πρόβλημα αποτέλεσε το 
έλλειμμα αγωνιστικής συνοχής και εμπει-
ριών δεδομένου ότι οι αθλητές μας δεν 
αποτελούσαν μόνιμα αγωνιστικά ζεύγη, 
όπως κατά τεκμήριο συνέβαινε με τα πε-
ρισσότερα ζεύγη των άλλων αποστολών. 
Ο τελικός μας απολογισμός ήταν 9 νίκες 
και 12 ήττες σε σύνολο 21 αγώνων με σύ-
νολο 286 VPS (μ.ο. 13.6) με εντυπωσιακό-
τερες νίκες αυτές κόντρα σε Σερβία (25), 
Τουρκία (23) Δανία (22) και Σουηδία (22). 
Πρωταθλητές Ευρώπης ανακηρύχθηκε η 
Ομάδα του Ισραήλ ενώ τα άλλα δυο μετάλ-
λια κατέκτησαν η Ιταλία και η Δανία. 
Η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Ολλανδία κα-
τέκτησαν τις επόμενες θέσεις που έδιναν 
ταυτόχρονα και την πρόκριση στο επερ-
χόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 
που θα διεξαχθεί στην Κούβα τον επόμενο 
χρόνο.
Όπως σε κάθε διοργάνωση έτσι και σε αυτή 

1. Μ. Σοφιός. 
2. Κ. Δοξιάδης. 
3. Α. Αναστασάτος. 
4. Β. Βρούστης με αντίπαλο 
την C. Rimstedt. 
5. Ι. Οικονομόπουλος. 
6. Π. Ρούσσος.

1

2

3

4 5 6
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Βρούστης
# 632
$ 94
^ Q53
& AK864

Gronkvist
# 5
$ AQJ63
^ 6
& QJ10532

Δ 
Β

 
Ν

 Α
Rimstedt
# QJ1084
$ K108
^ A104
& 97

Δοξιάδης
# AK97
$ 752
^ KJ9872
& –

Ο Δοξιάδης ως dealer άνοιξε 1^. Ο 
Gronkvist αριστερά του αγόρασε 2XA δεί-
χνοντας κούπες και σπαθιά, ο Βρούστης 
πάσαρε και η Cecilia Rimstedt (επαγγελ-

είχε 2 θα κρατούσε το 9! Άρα μάλλον σικάν 
θα είναι. Έτσι ο Δοξιάδης έκοψε το 9 σπαθί 
και συνέχισε με το 9 πίκα το οποίο έτρεξε 
πλέον η Cecilia στο 10 και έπαιξε την #Q 
κόβοντας τον Ρήγα πίκα με το βαλέ κούπα. 
Έπαιξε την &Q όπου ο Βασίλης συνέχισε με 
μικρό σπαθί ξανά! Ο Ντίνος έκοψε και το 
δεύτερο σπαθί συνεχίζοντας με το τελευ-
ταίο του ατού. Το αποτέλεσμα φυσικά μετά 
από αυτή την εμπνευσμένη άμυνα ήταν 
4$ -1 και 11 imps για την Ελληνική ομά-
δα. Το βλέμμα της Cecilia προς το Βασίλη 
μετά το τέλος της διανομής παρέπεμπε 
στην αναγνώριση ενός σπουδαίου αντι-
πάλου που μέχρι τότε γνώριζε μόνο από 
την φωτογραφία των δύο πρωταθλητών 
μας που κοσμούσε την αρχική σελίδα στην 
ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
τους τελευταίους μήνες!!
Η δεύτερη διανομή που έντονα θυμάμαι 
από αυτούς τους αγώνες αφορά μια όχι 
καλή ανάμνηση για τα ελληνικά χρώματα! 
Στον ένατο κατά σειρά αγώνα η ομάδα μας 
αντιμετώπισε την ομάδα του Βελγίου. Το 
Βέλγιο απαρτιζόταν από μέτριους κατά 
κανόνα παίκτες (η τελική κατάταξή τους 
ήταν 21η σε 22 ομάδες και η ομάδα μας 
πριν τον αγώνα ήταν φαβορί για την επι-
κράτηση. Στην 3η διανομή του συγκεκρι-
μένου αγώνα (τι σύμπτωση!) οι κατανομές 
είχαν ως εξής: 

υπήρξαν διανομές με εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον που χαράχθηκαν στη μνήμη μας, Θα 
ήθελα να σταθώ σε δύο από αυτές, μία με 
θετικό και μία με αρνητικό αποτέλεσμα για 
την ομάδα μας.
Η πρώτη αφορά στον αγώνα ενάντια στη 
Σουηδία, ομάδα που εμφανίστηκε στο 
τουρνουά με βλέψεις για ένα μετάλλιο ή 
τουλάχιστον για την πρόκριση στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα. Η διανομή για την 
οποία γίνεται λόγος ήταν η 3η στο συγκε-
κριμένο αγώνα (δηλαδή στην αρχή) και 
είχε ως εξής: 

To Ισραήλ και η Πολωνία κέρδισανTo Ισραήλ και η Πολωνία κέρδισαν
τους ευρωπαϊκούς τίτλους Νέωντους ευρωπαϊκούς τίτλους Νέων
Το Ισραήλ και η Πολωνία, οι μεγαλύτε-
ρες δυνάμεις μεταξύ των νέων παικτών 
του μπριτζ σήμερα, κυριάρχησαν στο 
αγωνιστικό πεδίο του 23ου Πανευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος Νέων, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Αλμπένα της 
Βουλγαρίας κατά το διάστημα 13-23 
Ιουλίου 2011. Οι Ισραηλινοί, οι οποίοι 
κατέχουν και τον τίτλο των Παγκόσμι-
ων Πρωταθλητών, είναι πλέον αποδε-
δειγμένα πρώτοι και στον Ευρωπαϊκό 
χώρο. Εξάλλου η ομάδα της Πολωνίας 
κατέκτησε double για τρίτη συνεχόμε-
νη φορά: κατέκτησε τα χρυσά μετάλλια 
τόσο στις νεανίδες όσο και στους παί-
κτες κάτω των 21, επαναλαμβάνοντας 
τον θρίαμβο του 2007 και του 2009! 
Φέτος το Ισραήλ κέρδισε το αργυρό 

μετάλλιο στους κάτω των 21, όπως και 
δύο χρόνια πριν όταν είχε πάρει και το 
αργυρό Νέων.
Οι υπόλοιποι που ανέβηκαν στο βάθρο 
ήταν οι Ιταλοί και οι Δανοί (αργυρό 
και χάλκινο) στους Νέους, οι Σουηδοί 
(χάλκινο) στους κάτω των 21 και τέλος 
οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι (αργυρό και 
χάλκινο) στις νεανίδες. 
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 
Νέων, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρό-
νια, θεωρείται ως η ναυαρχίδα των 
αγώνων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
για παίκτες έως 25 ετών. Κάθε χώρα-
μέλος μπορεί να πάρει μέρος με μία 
αντιπροσωπευτική ομάδα σε κάθε μία 
από τις τρεις κατηγορίες: Νέοι, Νεανί-
δες και κάτω των 21.

ματίας παίκτρια με συμμετοχές στα Παγκό-
σμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καθώς 
και τα επαγγελματικά τουρνουά των ΗΠΑ) 
αγόρασε 4$ και όλοι πάσαραν. Το χέρι 
της Rimstedt μάλλον δικαιολογούσε την 
αγορά της, ειδικά για αγώνα ομάδων. Ο 
Δοξιάδης μετά από μακρά σκέψη και αμ-
φιταλαντευόμενος στην αντάμ μεταξύ του 
Άσσου πίκα, του 2 καρό, της μικρής κού-
πας και του #7!!, επέλεξε να βγει τον Άσσο 
πίκα ο οποίος έδινε και το συμβόλαιο! 
Βλέποντας τον μορ ο Ντίνος συνέχισε με το 
#7!!. Τώρα η Rimstedt αρκούσε να τρέξει 
την πίκα στο χέρι της διώχνοντας σπαθί, να 
τραβήξει τρεις γύρους ατού ανεβαίνοντας 
στο χέρι της, ruffi  ng fi nesse του #Κ και 
ανεβαίνοντας στον Άσσο καρό να έβγαζε το 
συμβόλαιο έχοντας δώσει μία πίκα και δύο 
σπαθιά! Ποιος όμως συνεχίζει μικρή πίκα 
έχοντας δει τον μορ και γιατί τόση σκέψη 
στην αντάμ αν είχε #ΑΚ; Μήπως δώσουμε 
2 πίκες και 2 σπαθιά σε ένα τραβηχτό συμ-
βόλαιο; Η Cecilia λοιπόν, έκοψε στο μορ και 
έπαιξε μικρό σπαθί προς το 9 με σκοπό να 
μετράρει τα σπαθιά για να βγάλει το συμ-
βόλαιο. Άλλωστε τα ατού στο χέρι της ήταν 
τέτοια που να μην φοβάται πανωτσάκα! 
Λογάριαζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο! Και 
ο Βασίλης ήταν εκεί και συνέχισε με μικρό 
σπαθί κρατώντας ΑΚ864! Αν είχε σόλο ο 
συμπαίκτης θα το είχε βγει σκέφτηκε. Αν 

→

7

1. Η ομάδα του Ισραήλ, πρωταθλήτρια νέων 
2011. 2. Η ομοδά της Πολωνίας, πρωταθλήτρια 
νέων κάτω των 21 ετών.

1

2
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Α-Δ στη δεύτερη

Όλοι πάσο
*Διχρωμία κούπες και ένα μινέρ
**0-3 άσοι
Στην αντάμ ο Πέτρος επέλεξε την ατυχή 
αντάμ κούπα με αποτέλεσμα 7^= !!!
Στο κλειστό δωμάτιο ο Βρούστης με το χέρι 
της Ανατολής κατέληξε στο μικρό σλεμ 
στα καρά όπου με την ίδια αντάμ έβγαλε 
μία άνω (αντί για 2 μέσα). Αντιλαμβάνεται 
κανείς την έκπληξή του όταν στα αποτελέ-
σματα διαπίστωσε ότι αντί να κερδίζει στη 
συγκεκριμένη διανομή 17 Imps βρέθηκε 
η ομάδα μας να έχει δώσει 13 imps!! Μια 
ατυχής έξοδος μας κόστισε 30 imps και 
παράλληλα μια καλή ψυχολογία στους 
αντιπάλους μας και μια δυο ανεπιτυχείς 
προσπάθειες του Οικονομόπουλου να ρε-
φάρει (κακώς) το άσχημο αποτέλεσμα της 
διανομής αυτής μας οδήγησε σε μη αναμε-
νόμενη ήττα από το Βέλγιο με 11-19!!
Καταλήγοντας την αναφορά μας στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αλμπένα θα 
πρέπει να επισημάνουμε πάνω από όλα τις 
σημαντικές εμπειρίες που όλοι μας απο-
κομίσαμε στους αγώνες αλλά και δανει-
ζόμενος τα λόγια της Sabine Auken στην 
ομιλία της στα πλαίσια του εορτασμού των 
50 χρόνων των Πανευρωπαϊκών αγώνων 
ΟΠΕΝ στην Οστάνδη «Ευχαριστούμε το 
μπριτζ για όλους αυτούς τους προορι-
σμούς που μας έστειλε στα τελευταία 30 
σχεδόν χρόνια!!!»

# 75
$ K10843
^ 5
& AQJ93

# AK8643
$ A97
^ 7
& K64

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q2
$ –
^ AKQJ9842
& 872

# J109
$ QJ652
^ 1063
& 105

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο 1# 2#* 3^

4$ 4# πάσο 4XA

5$ πάσο** πάσο 7^!

→ Περιφερειακό Πρωτάθληµα 

Ανατολικής 
Ελλάδος
Το περιφερειακό πρωτάθλημα Ανατολικής Ελλάδος δίνει την 
ευκαιρία κάθε χρόνο στους παίκτες του μπριτζ να επισκέπτο-
νται κάποιο από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σάμος, Χίος 
και Λέσβος εκ περιτροπής αναλαμβάνουν τη διοργάνωση αυτού 
του πρωταθλήματος που ανήκει στη 2η βαθμίδα. Φέτος ήταν η 
σειρά της Μυτιλήνης και οι αγώνες, ζευγών και ομάδων, έγιναν 
από 1 έως 5 Ιουλίου 2011.

Η νικήτρια ομάδα ΟΠΕΝ. Aπό αριστερά Δουκαρέλλης Αντώνης, Μαρσώνης Παναγιώτης, Μυριτζής 
Παναγιώτης που έδωσε τα έπαθλα, Σκορδομπέκης Άκης, Πρόεδρος του σωματείου της Μυτιλήνης που 
διοργάνωσε το πρωτάθλημα και το νέο μέλος του ΣΛΑΜ Yucsel  Toros
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Σ το φετινό πρωτάθλημα συμμετεί-
χαν παίκτες απ’ όλη την Ελλάδα 

άλλα και από την Τουρκία. Οι Έλληνες 
που δεν πτοήθηκαν από την ταλαιπω-
ρία της διήμερης απεργίας που παρέ-
λυσε τις συγκοινωνίες, ώστε να ακυρώ-
σουν τη συμμετοχή τους, αποζημιώθη-
καν από τον καταπληκτικό καιρό, αλλά 
και την άψογη διοργάνωση.
Στο ξενοδοχείο Ηλιοτρόπιο, λίγα χιλιό-
μετρα έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, 
συγκεντρώθηκαν 54 ζευγάρια από την 
Αθήνα, τη Σάμο, τη Χίο, τη Θεσσαλονίκη 
και φυσικά τα μέλη του ΣΛΑΜ. Η αίθουσα 
συνεδρίων του ξενοδοχείου που παραχω-
ρήθηκε για τον αγώνα, την πρώτη μέρα 
κούρασε πολύ τους παίκτες, καθώς ήταν 
χαμηλοτάβανη, με εξόδους μόνο στην μια 
πλευρά της. Δεδομένου ότι πραγματοποι-
ήθηκαν τουρνουά και για τις τρεις κατη-
γορίες, όπεν, 1-9 και 1-6, στις αλλαγές οι 
παίκτες του ενός ενοχλούσαν τους παίκτες 
του άλλου και φυσικά υπήρχαν διαφορε-
τικές απαιτήσεις σχετικά με το φωτισμό, 
αλλά και τον κλιματισμό. 
Οι διοργανωτές όμως επενέβησαν δυναμι-
κά και οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου αντι-
λήφθηκαν γρήγορα τι σημαίνει ένας αγώ-
νας μπριτζ και ευτυχώς παραχώρησαν για 
τις επόμενες ημερίδες άλλη αίθουσα, με 
υπέροχη θέα στη θάλασσα, με εξόδους 
γύρω-γύρω από την αίθουσα ώστε να 
αυτονομούνται σχετικά τα διαφορετικά 
τουρνουά. Έτσι ο αγώνας συνεχίστηκε και 
ολοκληρώθηκε με ιδανικές συνθήκες. 
Οι διαιτητές των αγώνων, Δημήτρης Τό-
γιας και Λευτέρης Καραμπλιάς φρόντισαν 
πλήρως για την ομαλή διεξαγωγή των 
αγώνων και ο πρόεδρος του ΣΛΑM Άκης 
Σκορδομπέκης τους ευχαρίστησε στην 
δεξίωση που δόθηκε για τους παίκτες 
και τους συνοδούς τους την Κυριακή το 
βράδυ, μετά τη λήξη των ζευγών. Εκπρό-
σωποι των φορέων της Λέσβου έκαναν 
τις απονομές των πρωτότυπων επάθλων 
–δεντράκια ελιάς με χρυσά, αργυρά και 
χάλκινα φύλλα– πολλοί ήταν οι Τούρκοι 
αθλητές που κέρδισαν έπαθλα και ένας απ’ 
αυτούς κέρδισε σε κλήρωση δωρεάν δια-
μονή στο ξενοδοχείο. Ακολούθησε το κα-
θιερωμένο γλέντι με χορό και τραγούδι. 
Για τους παίκτες αλλά και τους συνοδούς 
τους είχαν οργανωθεί δυο εκδρομές για 
να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου 

και παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, 
ουζάκια, σαπούνια από ελαιόλαδο, γλυκά, 
cd και ενημερωτικά έντυπα, δόθηκαν σε 
όλους σε μια καλαίσθητη συσκευασία.
Στο αγωνιστικό κομμάτι είχαμε ανατροπές 
καθώς οι προβλέψεις για τους νικητές 
μέρα με τη μέρα άλλαζαν.
Συγκεκριμένα: Το ζευγάρι φαβορί Ζώ-
τος Λ. - Οικονόμου Λ. βγήκε πρώτο την 
πρώτη ημερίδα, αλλά έχασε τελικά την 
πρωτιά από τους Μαρσώνη Π. - Δουκα-
ρέλλη Α., με ισχυρό ανταγωνισμό τόσο 
από ζευγάρια της Λέσβου όσο και από 
Τούρκους αθλητές. Στην 1-9 δεν είχαμε 
εκπλήξεις καθώς το ζευγάρι Καλαμπόγιας 
Ν. - Ευαγγελή Ε., από τη Σάμο, πήρε χωρίς 
δυσκολία το τριήμερο και μάλιστα χωρίς 
την απαιτούμενη “φυσική κατάσταση”, 
καθώς πρωτοστατούσε επίσης σε όλες 
τις ουζοκατανύξεις και τα ξενύχτια μετά 
τους αγώνες. Έτσι προήλθε και η φοβερή 
ατάκα για τους Σαμιώτες «και σουρώνου-
με και σαρώνουμε»! Στην 1-6 καμάρωσε 
η Λέσβος τόσο για τους πρώτους νικητές 
Καλιαλή Χ. - Ψάνη Χ., όσο και για το ζευ-
γάρι των μαθητών Χριστοφορίδη Ν. - Γι-
αλλούρη Σ., που αν και άπειροι σε αγώνες 
τερμάτισαν πέμπτοι.
Στις Ομάδες, όπως σχεδόν πάντα σε αγώ-
νες που γίνονται μακριά από την Αθήνα, 
οι περισσότεροι αθλητές είχαν αποχαιρε-
τήσει το νησί και ο αγώνας έγινε σε δύο 
κατηγορίες. Στην όπεν με 7 ομάδες, νι-
κήτρια ομάδα αμιγώς ΣΛΑΜ, μια που και 
ο Τούρκος Yukcel Toros έγινε και επίσημα 
μέλος της ΕΟΜ με Αγωνιστικό Δελτίο. Στις 
χαμηλές κατηγορίες, που ενοποιήθηκαν, 
συμμετείχαν 9 ομάδες και κέρδισε η ομά-
δα Καλιαλή - Ψάνη (ΣΛΑΜ) και Βαλτζή - 
Σκούρα (ΑΟΜΨ).

Οι πρώτοι νικητές ανά αγώνα: 
Ζεύγη 1-16

1 Μαρσώνης Π. - 
Δουκαρέλλης Α. 57,48

2 Καραντανέλλης Γ. - 
Μπάμπου Κ. 57,02

3 Onurlu S. - Pinhas D. 56,45
4 Ζώτος Λ .- Οικονόμου Λ. 56,08

5 Σκορδομπέκης Α. - 
Yuksel T. 54,93

6 Στελλάκη Ν. - 
Καλλιφρονάς Μ. 54,06

Ζεύγη 1-9

1 Καλαμπόγιας Ν. -
Ευαγγελή Ν. 61,01

2 Στυλιανίδου Μ. - 
Κρυσταλλίδης Ν. 57,14

3 Σπυρίδου Δ. - Κέτεν Α. 56,24
4 Κεφαλά Μ. - Ντάνος Κ. 54,15
5 Ψώμος Β. - Κακαδέλλης Ι. 53,17

6 Χατζηπαύλου Ε. - 
Νικολάκης Γ. 53,17

Ζεύγη 1-6
1 Καλιάλη Χ. - Ψάνη Χ. 60,28

2 Κουράκου Α. - 
Χαδούλη Μ. 59,03

3 Κινιαζοπούλου Ζ. - 
Καραπατσούδη Ε. 55,00

4 Γαμβρού Γ. - Γαμβρός Ρ. 53,06

5 Χριστοφορίδης Ν. - 
Γιαλλούρης Σκ. 52,50

6 Λαζαρίδης Χ. - 
Λαζαρίδου Δ. 51,94

1-16

1

Σκορδομπέκης Α.
Μαρσώνης Π.
Δουκαρέλλης Α.
Yuksel T.

117,00

2

Ζώτος Λ.
Οικονόμου Λ.
Πλακίδα Η.
Μιχαλάκου Κ.

109,00

3

Ρουμελιώτης Σ.
Νικολάκης Γ.
Σαμαράς Γ.
Φλώρα Α.

103,00

1-9

1

Καλιάλη Χ.
Ψάνη Χ.
Βαλτζή Β.
Σκούρα Ν.

105,00

2

Σταυρούλιας Ν.
Κασκαμπά Κ.
Μαυρομάτη Μ.
Ρομποτή Κ.
Κώνστας Χ.

100,00

3

Σπυρίδου Δ.
Κέτεν Α.
Κοιλιαράκη Ε.
Παπανικολάου Τ.

100,00

9
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Φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκοµικής

Κηφισιάς
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε, από 11 έως και 15 Μαΐου 

2011, στον αθλητικό χώρο του Ζηρίνειου αθλητικού κέντρου, το «Φεστιβάλ 
Μπριτζ Ανθοκομικής» που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία ο ΟΑΜ Κηφισιάς. Η δι-
οργάνωση γίνεται στα πλαίσια της Ανθοκομικής έκθεσης και τελεί υπό την αιγίδα 
του Δήμου Κηφισιάς.

έχει πλέον καθιερωθεί ως η ετήσια «γιορτή 
του μπριτζ». Οι πρώτοι νικητές ανά αγώνα 
και κατηγορία:
Ζεύγη
Ζεύγη 1-16

1 Δοξιάδης Κ. - 
Μπανίκας Χ.

63,10

2 Ζώτος Λ. - 
Σαπουνάκης Α. 61,51

3 Βολιώτης Α. - Τσέβης Α. 59,61
4 Βρούστης Β. - Είντι Μσ. 59,50

5 Κούμενος Ι. - 
Χατζηδάκης Ε. 59,50

6 Στελλάκη Ν. - 
Κανναβός Π. 59,47

Ζεύγη 1-9

1 Ραφαηλίδου Μ - 
Στραιτούρης Σ 62,52

2 Ντουβής Μ - Βοχαίτης Ι 60,51

3 Μεντή Ι. - 
Παπαιωάννου Λ. 57,11

4 Γονατάς Σ. - 
Καραγιάννης Ι. 54,88

5 Σκούρα Ν. - Ουρενάι Κ. 54,22
6 Τζώκας Σ. - Ζήσης Δ. 53,90

Ζεύγη 1-6

1 Καραφωτιάς Θ. - 
Μοσχοβίτη Ι. 62,76

2 Δρογώση Θ. - Κόντος Δ. 60,75

3 Ισιδωρίδου Μ. - 
Τριανταφυλλίδης Θ. 60,35

4 Καρτάλος Δ. - 
Σκούρτας Σ. 59,52

5 Καράγιωργας Π. - 
Ζέης Μ. 59,52

6 Κωνσταντόπουλος Δ. 
- Γούλιου Μ. 59,47

Ομάδες
1-16

1

Φίλιος Α.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Βρούστης Β .
Δοξιάδης Κ.
Έιντι Μσ.

113,00

2

Παναγάκη Μ.
Συρακοπούλου Χ.
Στελλάκη Ν.
Κανναβός Π .

112,00

3

Αβδούλος Σ.
Λάντζης Ι.
Ριτσώνη Ε.
Καλλιφρονάς Μ.

109,00

1-9

1

Μιχαηλίδης Μ.
Αθανασοπούλου Ευ.
Ζήβα Α.
Κάλλα Α.
Λαβράνος Ν.
Καχραμάνης Γ.

119,00

2

Παπαγεωργίου Γ.
Τσελεκούνης Ι.
Αναστασίου Μ.
Γονατάς Σ.
Αναστασίου Η.

119,00

3

Παπαδόπουλος Αδ.
Καλέκη Μ.
Μπαλκίζας Α.
Ζάχου Π.

115,00

1-6

1

Παγούνη Χ.
Χαλκιά Μ.
Οικονόμου Στ.
Σωτηρέλλη Δρεσίου Δ. 

117,00

2

Θεοδωράκης Γ.
Γαλφιανάκης Ε.
Μπαλωμένου Α.
Βασαρμίδη Χ.
Αγγελοπούλου Μ.
Λιαπόπουλος Ν. 

117,00

3

Τζώκας Σ.
Ζήσης Δ.
Καράγιωργας Π.
Ζέης Μ.

113,00

Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε 
προ ηγούμενο καθώς, ειδικά στους αγώ-
νες ομάδων, σημειώθηκε μεγάλο ρεκόρ 
συμμετοχής με συνολικά 89 ομάδες έναντι 
68 πέρυσι που ήταν επίσης ρεκόρ! Στους 
νικητές απονεμήθηκαν χρηματικά έπαθλα 
και βραβεία μεγάλης αξίας. Την τελευταία 
ημέρα της διοργάνωσης προσφέρθη-
κε γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες, 
παρουσία πολλών επισήμων μεταξύ των 
οποίων ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Χιωτάκης. 
Η φετινή διοργάνωση της Ανθοκομικής 
ήταν επετειακή, η 20ή σε ισάριθμα συνε-
χόμενα έτη και το Δ.Σ. του ομίλου και τα 
μέλη ευχαριστούν όλους τους παίκτες για 
την αγάπη που δείχνουν στο φεστιβάλ που 

1. Η νικήτρια ομάδα ΟΠΕΝ. 2. Η πρόεδρος του ΟΑΜ-
ΚΗ Α. Χαρλαύτη και ο πρώην πρόεδρος Δ. Βαρελάς, 
με την πίτα των 20 ετών της Ανθοκομικής.

1

2



11

Οι φήμες αυτές τροφοδοτούνται κυρίως από άπειρους παίκτες 
που πολλές φορές βλέπουν σπάνιες κατανομές και μάλιστα 

κατ’ επανάληψη, οπότε κάνουν διάφορα σχόλια του τύπου “δεν 
μπορεί να συμβαίνουν αυτά” ή “κάποιος τις διαλέγει αυτές τις δι-
ανομές που παίζουμε” κ.λπ. Βέβαια, αυτά είναι εικασίες και λέγο-
νται χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να αποδειχθούν οι διάφοροι 
ισχυρισμοί.
Η ΕΟΜ κατά καιρούς έχει δηλώσει ότι οι προμοιρασμένες διανομές  
είναι απολύτως τυχαίες και δεν υπάρχει ουδεμία πιθανότητα να τις 
διαλέξει είτε ο διαιτητής είτε κάποιο άλλο άτομο που έχει εξουσι-
οδοτηθεί επί τούτου. 
Παρ’ όλα αυτά, η ΕΟΜ θέλει την δήλωσή της αυτή να την κάνει 
πιό χειροπιαστή, ώστε να πειστούν ακόμα και οι... Θωμάδες. Προς 
τούτο, παρατίθενται στατιστικά στους παρακάτω πίνακες στοιχεία 
από τις διανομές όλων των ταυτοχρόνων που έχουν γίνει μέχρι σή-
μερα, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να σχηματίσει άποψη. Έτσι, 
από τότε που άρχισε ο θεσμός των ταυτοχρόνων, μοιράστηκαν από 
τον Η/Υ 11.828 διανομές, δηλαδή 47.312 χέρια. Όσον αφορά τους 
4 παίκτες, θεωρητικά έπρεπε να «πιάσουν» κατά μέσον όρο από 
10 πόντους ο καθένας.  Στην πράξη, ο Βορράς κατά μέσον όρο έπι-
ασε 9,976 πόντους, η Ανατολή 10,077, ο Νότος 9,968 και η Δύση 
9,979. 

Διανομές: 11.828
Χέρια: 47.312

Πόντοι Μέσος όρος
Βορράς 117.995 9,976
Ανατολή 119.196 10,077
Νότος 117.898 9,968
Δύση 118.030 9,979

Όπως παρατηρεί κανείς, η προσέγγιση είναι πολύ μεγάλη. Όσον 
αφορά την κατανομή του κάθε χεριού, δείτε τον παρακάτω πίνακα: 
Στην 1η στήλη (κατανομή) παρατίθεται η υπό εξέταση κατανομή  
των χεριών, στη 2η στήλη (χέρια) ο αριθμός των χεριών που είχαν 
την εν λόγω κατανομή, στην 3η στήλη (επιτευχθέν) ο αριθμός των 
χεριών ως ποσοστό και στην 4η στήλη το θεωρητικά αναμενόμενο 
ποσοστό.
Συγκρίνοντας τα δύο ποσοστά (επιτευχθέν και αναμενόμενο), 
μπορείτε να δείτε τον υψηλό βαθμό προσεγγίσεώς τους, πράγμα 
που ενισχύει την άποψη ότι οι διανομές είναι πραγματικά τυχαίες.

Κατανομή Χέρια Επιτευχθέν % Αναμενόμενο %
4-3-3-3 5012 10,59% 10,54%
4-4-3-2 10242 21,65% 21,55%
4-4-4-1 1412 2,98% 2,99%
5-3-3-2 7311 15,45% 15,52%
5-4-2-2 4935 10,43% 10,58%
5-4-3-1 6113 12,92% 12,93%
5-4-4-0 558 1,18% 1,24%
5-5-2-1 1531 3,24% 3,17%
5-5-3-0 404 0,85% 0,90%
6-3-2-2 2780 5,88% 5,64%
6-3-3-1 1641 3,47% 3,45%
6-4-2-1 2241 4,74% 4,70%
6-4-3-0 595 1,26% 1,33%
6-5-1-1 311 0,66% 0,71%
6-5-2-0 326 0,69% 0,65%
6-6-1-0 36 0,08% 0,07%
7-2-2-2 241 0,51% 0,51%
7-3-2-1 890 1,88% 1,88%
7-3-3-0 130 0,27% 0,27%
7-4-1-1 184 0,39% 0,39%
7-4-2-0 162 0,34% 0,36%
7-5-1-0 53 0,11% 0,11%
7-6-0-0 2 0,00% 0,01%
8-2-2-1 73 0,15% 0,19%
8-3-1-1 49 0,10% 0,12%
8-3-2-0 40 0,08% 0,11%
8-4-1-0 19 0,04% 0,05%
9-2-1-1 8 0,02% 0,02%
9-2-2-0 6 0,01% 0,01%
9-3-1-0 7 0,01% 0,01%

Βέβαια, μόνο ο έλεγχος των κατανομών και των πόντων των χε-
ριών δεν αρκεί για να αποδειχθεί η τυχαιότητα των διανομών. 
Επιφυλασσόμαστε πάντως σε επόμενο τεύχος να παραθέσουμε και 
άλλα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία έδωσε ο Τάκης Πουρναράς 
από τη βάση δεδομένων της ΕΟΜ.

Η αλήθεια για τις
ΠΡΟΜΟΙΡΑΣΜΕΝΕΣ  

Εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορούν διάφορες φήμες σχετικά με την τυχαιότητα των δια-
νομών που προμοιράζονται από τον Η/Υ και παίζονται στα πανελλήνια ταυτόχρονα αλλά και 
στα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Του Γιάννη Μηλιτσόπουλου



12

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ1043
$ Q843
^ A103
& 4

# KQ42
$ 65
^ Q4
& KJ1052

# QJ1065
$ 97652
^ J6
& 3

# AK
$ 8
^ A43
& K987642

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 42
$ Q103
^ K9875
& QJ10

# 9873
$ AKJ4
^ Q102
& A5

# 987
$ K102
^ 765
& 9876

# 6
$ AJ97
^ KJ982
& AQ3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ1053
$ Q843
^ A103
& 4

# KQ42
$ 65
^ Q4
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65Γιώργος Ρούσσος

Κρατάς σαν Νότος, όλοι δεύτερη, #9873 
$ΑΚJ4 ^Q102 &Α5 και αποφασίζεις να 
ανοίξεις 1$ είτε διότι παίζεις τετράφυλλα 
μαζέρ είτε διότι πιστεύεις ότι είναι καλύ-
τερη αγορά από την 1^. Η Δύση αριστερά 
σου παρεμβαίνει με 2& και όταν μετά τις 
2$ του συντρόφου η Ανατολή συναγωνί-
ζεται με 3&, καρφώνει τα 5. Ο σύντροφος 
επιτίθεται με το 5$, κατεβαίνει ο μορ και
   

κερδίζεις με το Βαλέ. Ο εκτελεστής ακο-
λουθεί με το 8. Πολύ σωστά γυρίζεις το 
#9 βλέποντας την απειλή από την σωλή-
να των καρών, αλλά στον Άσσο της Δύσης 
ο σύντροφος πετάει την #Q. Ατού για την 
ντάμα του μόρτου και τον Άσσο σου. Τι γυ-
ρίζεις; Ας δούμε που μας οδηγεί η συμπε-
ρασματική σκέψη. Ο σύντροφος δεν έχει 
τον #Κ. Ο εκτελεστής δεν έχει τέσσερις 
πίκες, θα προτιμούσε κοντρ αντί για 2&. 
Ο εκτελεστής έχει τουλάχιστον έξι σπαθιά 
και ασφαλώς και τον ^Α για να δικαιο-
λογείται η αγορά του. Τώρα με 2φυλλο 
κούπα, εξασφαλισμένο το μπουκ και τόσο 
φτωχά σπαθιά θα κάρφωνε 5&; Δεν απο-
κλείεται, αλλά οι πιθανότητες είναι με το 
‘όχι’. Εξ άλλου 5φυλλο κούπα, λείπει ήδη 
το 2, στα χέρια του συντρόφου δικαιολο-
γεί την αγορά του, μιας και εμφανίζεται με 
μόνο 3 πόντους. 
Όλα οδηγούν στο ότι ο Βορράς κρατάει 
3φυλλο καρό και αν μεν έχει το Βαλέ δεν 
υπάρχει άμυνα. Αν όμως όχι; 
Τα 4 χέρια ήταν:

  

Τράβηξες τον $Α είτε από απροσεξία, 
είτε ελπίζοντας πως ο Βορράς έκρυψε το 
2; Τον έβγαλες, θα τραβήξει όλα τα χαρτιά 
και θα μείνει στο χέρι του με Αxx στα καρά 
και Κx καρό και $Q στο μόρτο. Εσύ τι θα 
κρατήσεις; Αν όμως, τώρα, γυρίσεις καρό 
για έναν Βαλέ στο σύντροφο, θα σπάσεις 
τις επικοινωνίες και το σκουίζ πεθαίνει.
Μία ακόμα περίπτωση προσβολής των 
επικοινωνιών του εκτελεστή παρουσιά-
στηκε στον αγώνα της εθνικής ομάδας 
νέων εναντίον των νέων της Δανίας στη 
διάρκεια του τελευταίου Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος. Ο δικός μας, στη θέση 
του Νότου κρατώντας #KQ42 $65 ^Q4 
&KJ1052 παρακολουθεί τις αγορές των 
αντιπάλων που, διερευνώντας το σλεμ, 
σταμάτησαν στις 5$.

Πολύ σωστά ο Νότος δεν κόντραρε το 
σπλίντερ 4& μιας και διακαώς επιθυμού-
σε αντάμ στις πίκες. Πράγματι ο Βορράς 
ανταμάρει το #8 και κατεβαίνει ο μορ. 

O εκτελεστής πιάνει τον Άσσο και κακώς 
παίζει Α και λιμό σπαθί που κόβει ανοίγο-
ντας τις τσάκες του και από τα δύο χέρια. 
Στην συνέχεια παίζει κούπα για τον Βαλέ 
του χεριού του που πιάνει ο Βορράς και 
συνεχίζει με το #9, κόβει άρα ο εκτελε-
στής. Ο Νότος δεν έχει κανένα λόγο να 
μαρτυρήσει ποιος έχει την Ντάμα πίκα και 
πρέπει να σκεπάσει το Βαλέ του μόρτου 
με τον Ρήγα. Στο χέρι του ο εκτελεστής 
συνεχίζει με τον ^J (;;;) που αφήνει μέχρι 
τη ντάμα του Νότου. ‘’Τόχωσε’’ αναφωνεί 
ο κίμπιτζερ. Εσύ βλέπεις το γιατί;
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

  

Αν τώρα ο Νότος ξαναπαίξει καρό το 
συμβόλαιο αρχίζει να τρίζει. Αν κερδίσει 
το καρό με τον Άσσο μένει στο χέρι της 
Δύσης χανόμενο σπαθί. Αν κερδίσει με τον 
Ρήγα για να κόψει τη &Q, ο ξερός Α^ στο 
μόρτο μπλοκάρει το χρώμα. Βέβαια με 
ανοιχτά χαρτιά πάλι βγαίνει το συμβόλαιο 
αν πιάσει με το ^10 και πινάρει το #7 
παίζοντας το 10, τραβήξει τον Α ατού και 
κατέβει στο μορ με τον ^Α παρακαλώ-
ντας τα τρία καρά να είναι με το τελευταίο 
ατού. Όμως, γιατί η αντάμ να είναι από 
987 και όχι από #984 ή #Q98. 
Μη ξεχνάς ότι σε ανύποπτο χρόνο κρύ-
φτηκε η #Q. Αντί για αυτή την κινημα-
τογραφική εκτέλεση, απλούστερο και με 
τις πιθανότητες είναι να πιάσει ο ^Κ, να 
κόψει τη &Q με την $Q, να εμπασάρει το 
10 και παίρνοντας το τελευταίο ατού με 
τον $Α να διώξει από τον μόρτο τον ^Α 
ξεμπλοκάροντας το χρώμα. Όμως το $10 
δεν θα του έκανε τη χάρη. Στο τραπέζι δεν 
βρέθηκε αυτή η άμυνα. Και στα δύο δω-
μάτια έγραψαν +450. 
Όμως η εθνική μας κέρδισε το ματς με το 
επιβλητικό 22-8, συνέχεια ενός θριαμβευ-
τικού ξεκινήματος που δυστυχώς εξελί-
χτηκε σε εφιάλτη.

Άμυνα για
πρωταθλητές

Ένα μεγάλο όπλο στα χέρια 
των αμυνόμενων είναι η προ-
σβολή των επικοινωνιών του 
εκτελεστή.

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 42
$ Q103
^ K9875
& QJ10

# 9873
$ AKJ4
^ Q102
& A5

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο 1# πάσο
2$ πάσο 4& πάσο
4$ πάσο 4# πάσο
5& πάσο 5^ πάσο
5$ πάσο πάσο πάσο



13

Δημήτρης Ναθαναήλ

Το κεντρικό θέμα ήταν η εμπάς που χαρίζει 
λεβέ... όταν χάνει!... Μετά από πολύωρη 
αναζήτηση κατάφερα να συνθέσω μια δια-
νομή που να βασίζεται στο ίδιο σκεπτικό.
Μοιράζει λοιπόν η Δύση, ο δικός μας άξο-
νας είναι στην πράσινη, ενώ ο αντίπαλος 
άξονας Β-Ν είναι στη ζώνη. Η πλήρης δια-
νομή έχει ως εξής:

 

Οι αγορές ήταν απλές και σύντομες:

   
   
Η Ανατολή έκανε έξοδο το #10 και, μολο-
νότι ο ^Κ είναι εντός εμπάς και τα καρά 
μοιρασμένα 3-3 στα χέρια των αντιπάλων, ο 
εκτελεστής δε βρήκε τον τρόπο να πραγμα-
τοποιήσει το συμβόλαιό του, καθώς, με τα 
ατού των αντιπάλων μοιρασμένα 3-0, δεν 
είχε αρκετά κατεβάσματα στο μορ για να 
αξιοποιήσει τα πέντε καρά του. Και όμως το 
χέρι είναι ΤΡΑΒΗΧΤΟ!... Αρκεί ο εκτελεστής 
να χαρίσει μια λεβέ, δώρο στην άμυνα!!!

Στο προηγούμενο τεύχος, Νο 101, είδα να δημοσιεύεται ένα 
εξαιρετικής εμπνεύσεως άρθρο του Richard Pavlicek, που επι-
μελήθηκε να μεταφράσει και να επεξεργαστεί ο φίλος Γιάννης 
Μηλιτσόπουλος.

Μια λεβέ χάρισμα

Η Δύση διάλεξε για έξοδο το #10 και στον 
ρήγα του μορ είδα την Ανατολή να δίνει 
τον βαλέ. Και ναι μεν η παρεμβολή της 
Δύσης έδειχνε κάποιους πόντους, όμως 
δίκαια ακολούθησα τη θεωρία των κενών 
θέσεων και έτσι συνέχισα με τον ^Κ και 
καρό για τον βαλέ του χεριού μου κάνο-
ντας την εμπάς της ντάμας, που στέφθη-
κε με επιτυχία, καθώς η πλήρης διανομή 
ήταν:

 

 

Δυστυχώς στη συνέχεια δεν κατάφερα να 
βρω μια δωδέκατη λεβέ, καθώς ούτε η 
$Q ήταν τρίφυλλη, ούτε τους αντιπάλους 
μπόρεσα να υποχρεώσω να μου χαρίσουν 
μια λεβέ κλείνοντας κάποιον απ’ τους δυο. 
Πραγματικά μεγάλη ατυχία....”
Ναι φίλε, είναι ατυχία που “είδες” μόνο 
μια πλευρική εικόνα της διανομής. Διότι 
αν μετά τη λεβέ του #Κ συνεχίσεις με το 
τον #Α , η Ανατολή κόβει αλλά υπάρχουν 
12 λεβέ, ΕΥΚΟΛΕΣ με ένα απλό CROSS -
RUFF....

Ο εκτελεστής πιάνει την έξοδο πίκα με τον 
άσσο, κάνει την δεδηλωμένη εμπάς του 
^Κ, τραβάει τον ^Α και... είπαμε, ήρθε η 
ώρα της ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! Το $2 από το 
χέρι του για το $3 του μορ! Πιάνει αναγκα-
στικά η Δύση και πάλι υποχρεωτικά επι-
στρέφει το δώρο εις ΔΙΠΛΟΥΝ και, μαζί με 
αυτό, το συμβόλαιο. Αν επί παραδείγματι 
γυρίσει πίκα, κόβει ο εκτελεστής στο μορ 
διώχνοντας σπαθί από το χέρι του, κόβει 
ένα καρό για να μετράρει το χρώμα, ατού 
για άσσο και καρό για να φύγει το τελευ-
ταίο χανόμενο σπαθί. Οι πέντε κούπες είναι 
αχτύπητες υπό τον όρο της ΔΩΡΕΑΣ!... 

ΕΝΑΣ «ΑΤΥΧΟΣ» ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
“Είμαι πολύ άτυχος στην ελεύθερη παρτίδα, 
αλλά το ίδιο μου συμβαίνει και στο αγωνι-
στικό παιχνίδι”, έλεγε προ ημερών γνωστός 
λάτρης του αθλήματος. “Άνοιξα 1^ σε 
πρώτη θέση και στη ζώνη, εναντίον αντιπά-
λων που ήταν στην πράσινη, τα εξής φύλλα:

# 32 $ AKJ9 ^ AJ98 & AJ3

Ο εξ αριστερών μου αντί-
παλος δήλωσε 1# και το 
καλό αγοραστικό σύστη-
μα, που έχω συμφωνήσει 
με το συμπαίκτη, μας 
οδήγησε στο θεωρητικά 
τέλειο συμβόλαιο (σίγου-
ρα όμως λογικό) των 6^ 
με τον εξής συνδυασμό 
φύλλων:

# 4
$ Q1098762
^ AQ
& A53

# KJ7
$ K54
^ KJ8
& KJ102

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q10986532
$ –
^ 1076
& 98

# A
$ AJ3
^ 95432
& Q764

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1ΧΑ 2$ 4# 5$

# AK654
$ –
^ K10764
& 765

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 32
$ AKJ9
^ AJ98
& AJ3

# AK654
$ –
^ K10764
& 765

# Q10987
$ 7653
^ 2
& KQ8

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J
$ Q10842
^ Q53
& 10942

# 32
$ AKJ9
^ AJ98
& AJ3
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# KQ
$ 863
^ A10
& QJ10987

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 83
$ KQ972
^ QJ42
& A3

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1& 1$ 2XA
πάσο 3XA πάσο πάσο
πάσο

# KQ
$ 863
^ A10
& QJ10987

# 976542
$ 105
^ 853
& K4

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 83
$ KQ972
^ QJ42
& A3

# AJ10
$ AJ4
^ K975
& 652

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1XA

πάσο 3XA πάσο πάσο
πάσο

Για επίδοξους
πρωταθλητές

Γιώργος Κότσης

Α) Ο τρίτος δεν φορτσάρει πάντα
Αγορά: 

 

Αντάμ: $10. 
Ο Βορράς κατεβάζει τα φύλλα και η Ανα-
τολή κρατάει:

        

        

Ο Nότος παίζει το $3 από τον Bορρά. Πώς 
πρέπει να παίξει η Ανατολή; Όπως πάντα 
σκεπάστε τα παρακάτω και κάνετε πλήρες 
σχέδιο άμυνας.
1. Πόσες κούπες έχει η Δύση;. Μια ή δυο, 
το πιθανότερο 2.
2. Πόσους πόντους έχει ο κάθε παίκτης; Α 
= 12. Β = 12. Ν = περίπου 12. Άρα η Δύση 
δεν έχει παραπάνω από 3-4 πόντους. Αν 
αυτοί οι 3 – 4 πόντοι της Δ είναι νταμο-
βαλέδες δεν ωφελούν. Αν όμως είναι Α ή Κ 
τότε η Δύση έχει ένα πιάσιμο.
3. Η Ανατολή έχει ένα μόνο πιάσιμο που 
θα την βοηθήσει να μετράρει τις κούπες 
της.
4. Επομένως για να ρίξει το συμβόλαιο 
πρέπει να κάνει τρεις κούπες, τον &Α 
και μια λεβέ από την Δύση και για να το 
πετύχει αυτό πρέπει να παίξει τις κούπες 
σωστά. Δηλαδή; 
5. Ένας αρχάριος αμυνόμενος θα βάλει 

την Ντάμα κούπα και ένας αρχάριος εκτε-
λεστής θα πιάσει αμέσως με τον Άσο. 
Όταν η Δύση πιάσει το χέρι με το μοναδι-
κό της Α ή Κ, θα παίξει την τελευταία της 
κούπα, η Ανατολή θα πιάσει με τον Κ και 
θα παίξει και ένα τρίτο κούπα και όταν πιά-
σει το χέρι με τον &Α θα κάνει δύο ακόμα 
κούπες.
6. Ένας όμως έμπειρος εκτελεστής δεν θα 
πάρει αμέσως τον $Α. Τώρα και να συνε-
χίσει η Ανατολή με κούπα ο εκτελεστής 
έχει 2 σταματήματα στις κούπες και θα 
προλάβει να κάνει τις 9 του λεβέ, αφού η 
Δύση δεν θα έχει κούπα να παίξει όταν θα 
πάρει το κράτημά της.
7. Ένας όμως πραγματικά έμπειρος αμυ-
νόμενος στη θέση της Ανατολής θα αφή-
σει το $10 της Δ να τρέξει. 
Όταν η Δύση πιάσει τον &Κ –και πρέπει να 
τον πιάσει μόλις ο Νότος παίξει σπαθί– θα 
έχει κούπα για να συνεχίσει και τότε, όταν 
η Ανατολή πιάσει τον &Α θα τραβήξει δύο 
κούπες. Μια κάτω. Αυτονόητο είναι ότι αν 
ο Νότος παίξει το πρώτο σπαθί από τον 
Βορρά και όχι από το χέρι του, η Ανατολή 
πρέπει να παίξει μικρό. 
Όλα τα χέρια ήταν:

         

Εσείς πώς βαθμολογήσατε τον εαυτό σας;

Β) Ο κανόνας των 7

Αντάμ #7. 

O Βορράς κατεβάζει τα φύλλα η Ανατολή 
κρατάει:

        

Ο μορ βάζει το #2 και η Ανατολή την Q. 
Πώς πρέπει να παίξει ο Ν που κρατάει 
#Αχχ;
1. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ν δεν πρέπει να πά-
ρει την πρώτη πίκα. Ποια όμως πρέπει να 
πάρει; Εδώ βοηθάει ο κανόνας των 7. Αυ-
τός ο κανόνας λέει ότι στα ΧΑ, αν o εκτελε-
στής έχει ως σταμάτημα μόνο τον Άσο με 
δύο ή περισσότερα λιμά και θέλει να κάνει 
hold up (δεν ξέρω αν υπάρχει αποδεκτή 
μετάφραση του hold up), θα αφαιρέσει 
από το 7 τον αριθμό του συνόλου των χαρ-
τιών που έχει αυτός και ο μορ στο χρώμα 
της αντάμ, εδώ 3+3= 6, και θα κάνει hold 
up τόσες φορές όσο είναι το υπόλοιπο της 
αφαίρεσης, εδώ 7-6=1, άρα θα κάνει hold 
up μόνο την πρώτη φορά και θα πάρει την 
δεύτερη πίκα για να εξαντλήσει τις πίκες 
της Ανατολής, ώστε άμα πάρει η Ανατολή 

Αµυντικά προβλήµατα

# 1042
$ AQJ
^ A43
& 9865

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q9
$ 98642
^ QJ107
& A7
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το χέρι μετά από την δεύτερη πίκα, δεν 
έχει άλλη πίκα για να δώσει το χέρι στην 
Δύση. 
Αν το σύνολο των χαρτιών των B-N ήταν 
5, τότε 7-5=2, ώστε ο Νότος πρέπει να 
πάρει την τρίτη λεβέ για να εξαντλήσει τις 
πίκες της Ανατολής. 
Όλα τα χέρια ήταν:

3. Ο μόνος κίνδυνος για τον Ν είναι τώρα 
να έχει η Δύση τον &Α. Αν τον έχει το συμ-
βόλαιο θα πέσει. 
Αν τον έχει όμως η Ανατολή πρέπει να 
παίξει o Nότος σπαθί δύο φορές από τον 
Βορρά, διότι αν ξεκινήσει από το χέρι του 
με το Ρήγα, η Ανατολή θα πιάσει με τον 
Άσο και μετά η Δύση θα κάνει τον τρίφυλ-
λο Βαλέ της.
4. Θα πείτε και τι θα γίνει αν ο Νότος δεν 
ξέρει τον κανόνα των 7 και για σιγουριά 
πάρει την τρίτη πίκα;
Σκεπάστε τα παρακάτω και σκεφθείτε. 
Ο Νότος θα μπει μέσα. Το βρήκατε πώς;; 
Πρέπει η Α να είναι εξπέρ για να ξεφυλ-
λίσει ... τι;;
Μα τον &Α(!!) για να μπορέσει η Δύση να 
κάνει τον Βαλέ αν τον έχει τρίφυλλο*.  
Ασφαλώς τέτοιες κατανομές είναι σπάνιες 
αλλά το παράδειγμα δείχνει πόσο χρήσιμο 
είναι να ξέρετε τους κανόνες και πώς να 
τους χρησιμοποιείτε σωστά.

* Ή μια δίφυλλη Ντάμα σπαθί, αφού ο Νό-
τος αν έχει &ΚJxxx θα παιξει μικρό από το 
μορ και θα περάσει από το χέρι του το Ρήγα 
για να αποφύγει, με κάθε τρόπο, να πάρει 
χέρι η Δύση. 

# 1042
$ AQJ
^ A43
& 9865

# KJ873
$ 107
^ 652
& J43

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q9
$ 98642
^ QJ107
& A7

# A65
$ K53
^ K98
& KQ102

# Jxxx
$ x
^ AKxxx
& 10xx

# AKQ10
$ xxx
^ x
& KJxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xxx
$ Jxx
^ QJxxx
& xx

# xx
$ AKQxxx
^ xx
& AQ9

Νίκος Καζιλάρης

ΔΙΑΝΟΜΗ 1
Ποιο χρώμα να διαλέξω;

α. Ο Νότος παίζει 6# δίχως να έχουν μιλή-
σει οι αντίπαλοι. β. Η Δύση βγαίνει το $J, 
εξουδετερώνοντας το μοναδικό, πλην των 
ατού, κατέβασμα. γ. Το σλεμ δε μπορεί να 
βγει αν οι πίκες δεν είναι μοιρασμένες. δ. 
Η εκλογή μεταξύ καρό και σπαθί έχει τα 
υπέρ και τα κατά για το κάθε χρώμα:
1. Όπως είναι τα φύλλα τα καρά βολεύουν 
περισσότερο. Αν όμως στέκουν 4-1 τότε 
το σλεμ είναι ακατόρθωτο, ενώ αν τα σπα-
θιά είναι 3-3 ή 4-2 το σλεμ βγαίνει. Επίσης 
η κατανομή 5-1 των σπαθιών είναι πιο 
απίθανη από την 4-1 των καρών.
2. Με αυτή τη σκέψη προτιμάμε τα σπα-
θιά και μετά τον $Α παίζουμε μικρό σπαθί 
από το Βορρά δίνοντάς το ελεύθερα στους 
αντίπαλους. Ότι και αν παίξουν οι αντίπα-
λοι κατεβαίνουμε με ατού και παίζουμε 
πάλι μικρό σπαθί το οποίο κόβουμε.
3. Παίρνουμε τα ατού και στον ΑΚxx σπαθί 
διώχνουμε τα τέσσερα χανόμενα καρά του 
χεριού μας.

# KQx
$ A
^ xxx
& AKxxxx

# 10xx
$ J10xxx
^ Q10x
& J9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J9
$ xxxx
^ Kx
& Q10xx

# Axxxx
$ KQ
^ AJxxx
& x

Διανομές από πρόσφατους

αγώνες

ΔΙΑΝΟΜΗ 2
Αντάμ ο #Α

 

Μετά από άνοιγμα της Δύσης 1& το ζεύ-
γος Β-Ν κατέληξε στο συμβόλαιο 4$. Η 
Δύση κάνει αντάμ τον #Α, συνεχίζει με 
#Κ και μετά παίζει καρό.
Ο εκτελεστής κερδίζει τη λεβέ στο μορ με 
τον ^Α και παίζει πέντε κούπες τις οποίες, 
ευτυχώς γι’ αυτόν, βρίσκει μοιρασμένες.
Η Δύση δίνει τρεις κούπες και δυο σπα-
θιά και το ερώτημα είναι με πόσες πίκες 
ξεκίνησε η Δύση –τρεις ή τέσσερις– και 
αν έχει τη #Q ή όχι.Ο εκτελεστής παίζει 
τώρα καρό και η Δύση αρχίζει να δυσκο-
λεύεται (αν διώξει σπαθί ο εκτελεστής 
παίζει άσσο και λιμό σπαθί και βγάζει το 
συμβόλαιό του) και γι αυτό διώχνει το 
#10 . Τώρα ο Νότος κόβει πίκα στο χέρι 
του με το τελευταίο ατού βλέποντας με 
ευχαρίστηση ότι πέφτει η #Q. Παίζει και 
τη &Q και η Δύση εάν πάρει τον ρήγα πέ-
φτει στο καλοστημένο END PLAY .
Σημειώστε ότι με ανοιχτά τα φύλλα υπάρ-
χει και άλλος τρόπος εκτέλεσης: ξέροντας 
που είναι η #Q ο εκτελεστής, στη 4η 
λεβέ, κόβει πίκα στο χέρι του, παίζει όλα 
τα ατού, κατεβαίνει με καρό και παίζει το 
#J που κερδίζει η Δύση για να “έρθει” στο 
&ΑQ του.

Μεταξύ πολλών ωραίων και με ενδιαφέρον διανομών 
που παίχτηκαν στο ΒΒΟ, θεωρώ άξιες σχολιασμού τις 
πιο κάτω.

15
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Ο εκτελεστής παίζει προς τη ντάμα του μορ. 
Η Δύση δίνει μέτρημα παίζοντας το εννέα 
και η Ανατολή ατάραχη αφήνει έξω. Το πιο 
πιθανό είναι να έρθει ο Νότος στο χέρι του με 
άλλο χρώμα και να επαναλάβει την εμπάσα. 
Αν όμως το εννέα της Δύσης ήταν ξερό και η 
Ανατολή δεν μπορεί να εικάσει το τρίφυλλο 
φιτ από την αγορά, θα χάσει άδοξα το ρήγα 
της. Όταν η Δύση έχει το ρήγα, θα πρέπει να 
δώσει λάθος μέτρημα (σαν να είχε δίφυλλο), 
με την προσδοκία να παρασύρει μερικές φο-
ρές έναν υποψιασμένο εκτελεστή να παίξει 
για ρήγα δίφυλλο εκτός εμπάς, όπως στο 
παρακάτω διάγραμμα:

 

Ο Νότος ξεκινάει με το εννέα, η Δύση παίζει 
το επτά και στη συνέχεια, στο τέσσερα του 
Νότου το τρία. Παραξενεμένος από το παίξι-
μο της Δύσης, ο εκτελεστής αποφασίζει ότι 
η Ανατολή έχει ξεράνει πλέον το ρήγα της 
έχοντας αρχικά Κ5. 

Ducking με το ρήγα
Γιώργος Κλείτσας  • email: llurk@hol.gr

Σε συμβόλαιο στα χωρίς ατού, ο Νότος ξεκι-
νάει με λιμό προς τη ντάμα. Η Ανατολή βλέ-
πει ότι, αν πάρει το ρήγα, πιθανώς θα είναι 
και η μοναδική λεβέ της άμυνας στο χρώμα. 
Αφήνοντας έξω, το πιθανότερο είναι ο Νό-
τος να παίξει λιμό προς το εννέα του χεριού 
του (αν είχε και το δέκα, θα είχε ξεκινήσει 
με τη ντάμα από το μορ) – έτσι η άμυνα θα 
κάνει δύο λεβέ αντί για μία. 

Ο Νότος εκτελεί τρία χωρίς ατού με αντάμ το 
δέκα κούπα. Η Ανατολή βάζει τη ντάμα και 
ο Νότος παίρνει με το ρήγα. Στη συνέχεια ο 
Νότος παίζει το δέκα πίκα, το οποίο σκεπά-
ζει η Δύση με το βαλέ. Ο εκτελεστής παίζει 
τη ντάμα από το μορ και η Ανατολή πρέπει 
να αφήσει έξω, αν θέλει να δυσκολέψει τον 
εκτελεστή (αν πάρει το ρήγα, ο εκτελεστής 
θα παίξει αργότερα άσσο, εννιά πίκα και 
πίκα στο 8 της Ανατολής, και θα πραγματο-
ποιήσει εύκολα εννέα λεβέ έχοντας κατέβα-
σμα τον άσσο κούπα). Ολόκληρη η διανομή:

Με (μόνο) πεντάφυλλο στο μορ, η Ανατολή 
πρέπει να ανησυχεί ελάχιστα – κάνoντας 
duck στην πρώτη εμπάσα του Νότου, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα κάνει το ρήγα της ακυ-
ρώνοντας το χρώμα του μορ, όταν, αφού 
έρθει στο χέρι του σε άλλο χρώμα ο Νότος 
την επαναλάβει. 

Εδώ έχουμε ένα πλαϊνό χρώμα σε χρωμα-
τιστό συμβόλαιο, το οποίο προσπαθεί να 
αναπτύξει ο εκτελεστής ξεκινώντας με την 
εμπάσα του ρήγα. 
Αν η Ανατολή πάρει το ρήγα της, το χρώμα 
έχει μαιτραριστεί και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για να ξελιμαριστούν φύλλα σε άλλα 
χρώματα. Αν αντίθετα η Ανατολή κάνει 
duck, ο Νότος μπορεί είτε να σπαταλήσει 
ένα ανέβασμα στο χέρι του για να ξανακάνει 
την εμπάσα, είτε να προσπαθήσει να ρίξει 
τον υποτιθέμενο ρήγα της Δύσης παίζοντας 
τον άσσο και συνεχίζοντας με τσάκα στο 
χέρι του. Ακόμα κι αν η Δύση δεν μπορεί να 
συρκουπάρει, το χρώμα δεν έχει μαιτραρι-
στεί ακόμη και για να το πετύχει, ο Νότος 
χρειάζεται άλλα δύο κατεβάσματα στο μορ: 
Ένα για να τσακίσει τον τέταρτο γύρο του 
χρώματος και ένα για να εισπράξει το μετρ 
φύλλο. 

# AQ976
$ A72
^ 54
& 764

# J5
$ 10965
^ Q98
& KJ85

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K842
$ Q83
^ 10632
& Q2

# 103
$ KJ4
^ AKJ7
& A1093

          AQJ10862

95 Δ 
Β

 
Ν

 Α K4

73

          AQJ102

9863 Δ 
Β

 
Ν

 Α K5

74

Όπως είδαμε στο προηγούμενο άρθρο, ο ρήγας είναι ένα φύλλο που γίνεται συχνά duck εκ μέρους της 
άμυνας προκειμένου να σπαταλήσει ανεβάσματα ο εκτελεστής ή απλά να αποτραπεί από έναν εναλλα-

κτικό τρόπο εκτέλεσης, ο οποίος κερδίζει. Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο μπορεί να γίνει duck ακόμα και 
ένας δίφυλλος ρήγας, είναι η απουσία κατεβάσματος σε άλλο χρώμα στο μορ. Στην περίπτωση αυτή χρειά-
ζεται προσοχή, μήπως ο εκτελεστής έχει δέκα φύλλα στο χρώμα (κάτι σπάνιο και κάτι που συνήθως θα έχει 
φανεί στην αγορά) ή σόλο στο χέρι του. Το μέτρημα που θα μας δώσει ο συμπαίκτης μας, συνήθως –αλλά όχι 
πάντα– θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις δύο αυτές περιπτώσεις. Σε όλα τα επόμενα παραδείγματα 
ο εκτελεστής εμφανώς δεν έχει άλλο κατέβασμα στο μορ. 

          AQJ10862

K73 Δ 
Β

 
Ν

 Α 5

94

          AQJ103

84 Δ 
Β

 
Ν

 Α K972

65

          Q3

104 Δ 
Β

 
Ν

 Α K865

AJ972

# AQ976
$ A72
^ 54
& 764

Δ 
Β
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$ Q83
^ 10632
& Q2
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είναι συνήθως σωστό (αν δεν υπάρχει επαρ-
κής αριθμός κατεβασμάτων στο μορ), αν ο 
εκτελεστής παίξει μικρό προς τη ντάμα, να 
κάνει duck η Ανατολή. Αντιμετωπίζοντας 
αυτό το ενδεχόμενο από έναν καλό αμυντι-
κό, ο εκτελεστής (αν χρειάζεται μόνο τρεις 
λεβέ στο χρώμα) μπορεί να ξεκινήσει με λιμό 
προς το εννέα (!), το οποίο είναι αναγκασμέ-
νη να πάρει με το δέκα η Ανατολή. Σπάνια 
το hold-up με τον άσσο γίνεται για να προ-
στατέψουμε έναν ξερό ρήγα του συμπαίκτη 
μας, όπως στην παρακάτω διανομή:

 

Μετά το duck της Ανατολής, αν ο Νότος έρθει 
στο χέρι του με μεγάλο καρό και επαναλάβει 
την εμπάσα πίκα (προσπαθώντας ίσως για 
τις άνω σε αγώνες ζευγών), θα πρέπει στη 
συνέχεια να μαντέψει τα πάντα για να βγά-
λει το συμβόλαιο. Σε αγώνες ομάδων, η πιο 
απλή εκτέλεση που εξασφαλίζει τρεις του-
λάχιστον λεβέ από πίκα και εννέα συνολικά, 
είναι να αφήσει έξω ο εκτελεστής το βαλέ 
πίκα! (παίρνοντας το γύρισμα κούπα της 
Δύσης με το βαλέ, έχει και την πολυτέλεια 
να κάνει την εμπάσα του ρήγα πίκα – αν χά-
σει, όπως θα συμβεί στη διανομή αυτή, έχει 
ακόμα τον άσσο κούπα για κατέβασμα, ώστε 
να εισπράξει τις τρεις μετρ πίκες του). Γενι-
κά, σε μια κατανομή ενός χρώματος όπως η 
παρακάτω:

 

          AQJ93

54 Δ 
Β

 
Ν

 Α K1087

62

# Α5
$ 84
^ AQJ853
& Q82

# KQJ9
$ 953
^ 764
& A106

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8642
$ Q1076
^ K
& J743

# 1073
$ AKJ2
^ 1092
& K95

Μετά από πάσο της Δύσης σε πρώτη θέση, 
ο άξονας Β/Ν καταλήγει σε συμβόλαιο τρία 
χωρίς ατού. Αντάμ ο ρήγας πίκα, τον οποίο 
παίρνει ο εκτελεστής με τον άσσο και παίζει 
σπαθί στο ρήγα του χεριού του (discovery 
play). Η Δύση πρέπει ήδη να έχει αναλύσει 
το χέρι, να έχει δει δηλαδή ότι το κρίσιμο 
χρώμα είναι τα καρά και ότι, αν ο εκτελε-
στής έχει το ρήγα καρό, το χέρι μπαίνει μέσα 
μόνο αν η Ανατολή έχει το ρήγα κούπα. Αν 
όμως το ρήγα καρό τον έχει η Ανατολή, αυ-
τός θα είναι πιθανώς ξερός και, αν η Δύση 
πάρει τον άσσο σπαθί, ο Νότος εύλογα θα 
υποθέσει ότι δεν μπορεί να έχει και το ρήγα 
καρό (θα είχε ανοίξει σε πρώτη θέση), οπότε 
θα παίξει τον άσσο καρό στο κεφάλι, με την 
ελπίδα να πέσει ο ρήγας. Επομένως η Δύση 
πρέπει ατάραχη να αφήσει έξω το ρήγα 
σπαθί (anti-discovery play) και τότε το πι-
θανότερο είναι ο Νότος να κάνει την εμπάσα 
καρό και να μπει μέσα.
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Αντάμ: $J

# A8762
$ A52
^ 7
& Κ873

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ543
$ KQ4
^ A10
& A42

*σπλίντερ
**2 άσοι (από 5) και η Ντάμα ατού (ο Β ξέρει 
ότι έχουν 10 ατού στον άξονα)

Μόλις κατέβηκε ο μορ ο εκτελεστής σκέφθηκε ότι αυτό το σλεμ 
θα ήταν “απλός περίπατος”. Κέρδισε την αντάμ με τον $Α και 
έπαιξε στη συνέχεια τον #Α, όπου, όμως, είδε ότι η Ανατολή δεν 
είχε να ακολουθήσει, άρα η Δύση κρατούσε #Q109 και θα έκανε 
οπωσδήποτε μια λεβέ από ατού.
Υπάρχει τρόπος για τον εκτελεστή να βγάλει το συμβόλαιό του;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε η Ανατολή
Αντάμ: &3

# 865
$ 32
^ AKQ542
& A8

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK4
$ AQ108765
^ J
& J4

Η αγορά 5& του Βορρά δείχνει κοντρόλ 1ου ή 2ου γύρου στο 
χρώμα αυτό και ενδιαφέρον για σλεμ στις κούπες. Το σιρκόντρ 
στη συνέχεια δείχνει κοντρόλ 1ου γύρου. Έχοντας κοντρόλ στις 
πίκες ο Νότος αγόρασε το σλεμ.
Η Δύση κάνει έξοδο το &3 όπως, δυστυχώς, υπέδειξε ο σύντρο-
φός της. Κάντε το πλάνο εκτέλεσης.

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

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

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο

1$ πάσο 2^ πάσο
4$ πάσο 5& κοντρ
πάσο πάσο σιρκόντρ πάσο
6$ όλοι πάσο
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Καλλιτεχνικό
μπριτζ
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο αγώνας ζευγών μας οδηγεί πολλές φορές σε 
ένα σχεδόν απραγματοποίητο συμβόλαιο ΧΑ 
αντί ενός πολύ περισσότερο προσιτού συμβο-
λαίου σε χρώμα. Η παρακάτω είναι μια τέτοια 
περίπτωση:

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. 
Η λύση θέλει προσεκτικό παίξιμο εκ μέρους 
μας και timing. Αφού πάρουμε αμέσως τον $Κ 
με τον $Α πρέπει να συνεχίσουμε στη δεύτερη 
λεβέ με τον Άσο σπαθί. Η καλύτερη άμυνα για 
την Ανατολή είναι να διώξει τώρα τη Ντάμα 

Σίγουρα πιο δύσκολο από το 
προηγούμενο είναι το πρόβλη-

μα του τεύχους αυτού. Θα χρεια-
στεί να βάλετε λοιπόν όλη σας την 
τέχνη. 

Ομάδες. Β-Ν στη δεύτερη

Η αγορά:

Αντάμ:  $4

Η αγορά 4$ του Βορρά είναι βέβαια Texas 
transfer και η Ανατολή κόντραρε για αντάμ. 
Μην έχοντας συμφωνήσει τι είναι το πάσο ή το 
σιρκόντρ ο Νότος αγόρασε 4#. Όμως η Δύση, 
βλέποντας ότι είναι στην πρώτη εναντίον δεύ-
τερης τζόγαρε πολύ, πιέζοντας το Βορρά με 
την ψυχολογική αγορά θυσίας, 5$. Πράγματι 
ο Βορράς, νομίζοντας ότι ο συμπαίκτης του 
έχει φιτ πίκα, αγόρασε 5#. Αν είχε πει πάσο ή 
κοντρ ο άξονας ΑΔ θα πλήρωνε στις 5$ κοντρέ 
ένα μεγάλο νούμερο, σίγουρα πάνω από τη 
μανς. Όμως αυτά συμβαίνουν καθημερινά στο 
Μπριτζ και τώρα καλείστε από τη μεριά του 
Νότου να πραγματοποιήσετε, τουλάχιστον, το 
συμβόλαιό σας, 5#. 

σπαθί. Στην περίπτωση αυτή παίζουμε άλλο 
ένα γύρο σπαθί βρισκόμενοι στο μορ και συνε-
χίζουμε από εκεί με το $4 βάζοντας το $3 από 
το χέρι μας! 
Η Ανατολή κερδίζει τη λεβέ με το $8 (αν η 
Δύση καβαλήσει με τη Ντάμα θα μας δημιουρ-
γήσει 2ο ανέβασμα στο χέρι τον $J) αλλά, μην 
έχοντας πλέον άλλα φύλλα, είναι υποχρεωμένη 
να παίξει είτε καρό είτε πίκα. 
Στην πρώτη περίπτωση μας προσφέρει μια 
ελεύθερη πρώτη εμπάς στο καρό ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση μας δίνει ένα πρόσθετο 
ανέβασμα για να κάνουμε εμείς την πρώτη 
αυτή εμπάς. Στη συνέχεια, βέβαια θα ανέβουμε 
ξανά στο χέρι μας με το Ρήγα σπαθί και αφού 
τραβήξουμε το/τα ονέρ πίκα θα επαναλάβουμε 
την εμπάς στο καρό. Έτσι θα κάνουμε 2 πίκες, 
1 κούπα 5 καρά και 4 σπαθιά, σύνολο 12 λεβέ 
και το σλεμ.  
Εάν η Ανατολή δεν πετάξει στη 2η λεβέ τη &Q 
παίζουμε το $10, το οποίο υποχρεωτικά αφή-
νει η Δύση να κερδίσουμε, και στη συνέχεια 
δίνουμε χέρι στην Ανατολή με τη Ντάμα σπαθί, 
κλείνοντάς την πάλι.
Η λύση είχε μερικές παγίδες. Όπως είναι προ-
φανές είναι λάθος να ξεκινήσουμε στη δεύτερη 
λεβέ με το $10 γιατί τότε στο 1ο σπαθί που θα 
παίξουμε η Ανατολή θα διώξει αμέσως τη Ντά-
μα και πλέον δεν μπορούμε να της δώσουμε 
χέρι με τίποτα. 
Επίσης όμως είναι λάθος –και εδώ την πάτησαν 
αρκετοί– να χρησιμοποιήσουμε πρόωρα τον 
Ρήγα σπαθί (παίζοντας 2 γύρους στο χρώμα), 
να κάνουμε την πρώτη εμπάς καρό και να δώ-
σουμε χέρι στην Ανατολή με το $8, γιατί τότε 
αυτή θα γυρίσει καρό, καρφώνοντάς μας στο 
μορ και υποχρεώνοντάς μας να δώσουμε και 
2η κούπα (δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε, με 
άλλα λόγια, #ΑΚ ή ένα από αυτά). 
Ολόσωστη απάντηση έστειλαν οι Δημήτρης 
Δανελλάκης, Ιωσήφ Δριδάκης, Δημήτρης 
Καμενόπουλος, Φράνκο Κιαρούτζι, Κώ-
στας Μπαρμπαρούσης, Άκης Σκορδομπέ-
κης.  Συγχαρητήρια.

Λ.Ζ.

# A97532
$ 2
^ 6543
& A10

# 10864
$ 543
^ QJ987
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ KJ9876
^ K
& QJ987

# KJ
$ AQ10
^ A102
& K6543

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1XA

πάσο 4$ κοντρ 4#

5$ 5# όλοι πάσο

# –
$ A1094
^ AK954
& AJ109

# 432
$ KQ65
^ Q102
& 543

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ10987
$ 87
^ 876
& Q2

# AK65
$ J32
^ J3
& K876

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^ πάσο 1#
πάσο 2$ πάσο 3&
πάσο 6& πάσο 6XA
όλοι πάσο
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Ο κ. Πάβλιτσεκ γράφει:
«Όντας λάτρης των προβλημάτων από 
τη φύση μου, πάντοτε με σαγήνευαν οι 
ασυνήθιστες διανομές. Τα πιο πολλά παι-
κτικά προβλήματα που έχω φτιάξει έχουν 
προκύψει από την κατασκευή ή την ανα-
κάλυψη μιας περίεργης κατανομής των 
φύλλων. Τον παλιό καιρό, κάτι τέτοια προ-
βλήματα είχαν μια ιδιαίτερη αύρα, επειδή 
η λύση τους μπορούσε να ξεφεύγει από 
το ανθρώπινο μυαλό για πάντα. Ακόμη κι 
αν βρισκόταν η λύση, το να αποδείξεις ότι 
ήταν μοναδική ήταν δύσκολο. Σήμερα πια, 
το περισσότερο μυστήριο έχει χαθεί, γιατί 
οι υπολογιστές είναι ικανοί για πλήρη και 
ακριβή ανάλυση double-dummy σε πάρα 
πολύ μικρό χρόνο.»
«Ένας από τους παλαιότερους στόχους μου 
ήταν να φτιάξω μια διανομή στην οποία και 
οι 4 παίκτες να μπορούν να βγάλουν συμ-
βόλαιο 1 στο ίδιο χρώμα, εναντίον οποιασ-
δήποτε άμυνας. Μπορεί να ακούγεται απλό 
(στο κάτω-κάτω, για 7 λεβέ μόνο μιλάμε), 
αλλά αν καθήσετε να σκεφτείτε λίγο τις 
λεπτομέρειες θα καταλάβετε πόσο περίερ-
γη θα πρέπει να είναι μια τέτοια διανομή. 
Πράγματι, η λύση στο πρόβλημα αυτό έχει 
υπάρξει τόσο φευγαλέα, όσο το να προ-
σπαθείς να τετραγωνίσεις τον κύκλο ή να 
τριχοτομήσεις μια γωνία στη γεωμετρία. Για 
χρόνια αναρωτιόμουν αν κάποια τέτοια δι-
ανομή υπάρχει καν, έχοντας πλήρως υπόψη 
μου ότι ίσως να κυνηγούσα ουράνια τόξα.»
«Η λογική αρχή ήταν να μελετήσω συμ-
μετρικές διανομές, δηλαδή αυτές όπου 
όλοι είχαν την ίδια κατανομή με κυκλική 
περιστροφή των χρωμάτων, π.χ. οι πίκες 
της Δύσης να είναι ίδιες με τις κούπες του 
Βορρά, τα καρά της Ανατολής ίδια με τα 

Μετάφραση του άρθρου του Ρίτσαρντ Πάβλιτσεκ «Chasing Rainbows» από το site του http://www.rpbridge.net

σπαθιά του Νότου, κλπ. Ήθελα να φτιάξω 
ένα αρχείο με όλες τις δυνατές συμμετρι-
κές διανομές, αλλά ήταν τόσο πολλές που 
ήταν αδύνατον. Τελικά, θεώρησα όλα τα 
φύλλα από το 2 μέχρι το 6 σε κάθε χρώμα 
ισοδύναμα και έκανα και κάποιες άλλες 
απλοποιήσεις. Αυτό μου έβγαλε μια βάση 
δεδομένων με 344.064 διανομές.»
«Δυστυχώς, μια πλήρης double-dummy 
μελέτη της βάσης αυτής δεν βρήκε ΚΑΜΙΑ 
διανομή στην οποία όλοι να βγάζουν 1 στο 
ίδιο χρώμα. Μάλλον, λόγω της συμμετρίας, 
αν υπήρχε τέτοια διανομή τότε θα έβγαζαν 
όλοι οι παίκτες 1 σε ΚΑΘΕ χρώμα, οπότε 
λογική και η απογοήτευσή μου. Υπήρχαν 
όμως πολλές διανομές (9.458 για την ακρί-
βεια) στις οποίες όλοι έβγαζαν 1XA. Για 
παράδειγμα»:

 

«Όποιος άξονας κι αν βρίσκεται στην άμυ-
να μπορεί εύκολα να εισπράξει 6 λεβέ, αλλά 
αν το κάνει τότε μετράρει την έβδομη λεβέ 
στον εκτελεστή (Σ.Μ.: του μετράρει τον 
τετράφυλλο βαλέ). Αν πάλι η άμυνα δεν ει-
σπράξει τις 6 λεβέ της, αλλά κάνει αντάμ σε 
κάποιο από τα αδύνατα χρώματά της, τότε 
ο εκτελεστής κερδίζει 4 λεβέ στο χρώμα 
που θα ανοίξει η άμυνα. Αν κάποιος αμυνό-

μενος βγει κάτω από τον τετράφυλλο βαλέ, 
είναι προφανές ότι πουλάει λεβέ. Προσέξτε 
όμως ότι, ακόμα και η φαινομενικά ακίν-
δυνη αντάμ του 8 ή του 2 από το δίφυλλο, 
επιτρέπει στον εκτελεστή να μαζέψει τον 
τετράφυλλο βαλέ του συντρόφου. Είναι 
κάτι σαν το τσουγκσβάνγκ στο σκάκι, όποι-
ος παίξει πρώτος χάνει!»
«Το αποτέλεσμα της ανάλυσης double 
dummy του υπολογιστή είναι»:

Βγάζει ο ΒΝΑΔ
XA 7777
# 6677
$ 7766
^ 6677
& 7766

«Αν και όλοι μπορούν να βγάλουν 1XA, 
προσέξτε ότι σε χρωματιστά συμβόλαια 
τα πράγματα είναι οπως τα περιμέναμε. Σε 
κάθε χρώμα, ο άξονας με το 7-φυλλο φιτ 
βγάζει 7 λεβέ, αλλά ο αντίπαλος άξονας 
μόνο 6.»

Συνεχίζεται...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη Σ.Μ. υποδηλώνει Ση μείωση του Μεταφραστή (για λόγους διευκρίνισης 
κάποιων σημείων).

Δημήτρης Δανελλάκης
ΟΑΜ Ρόδου

Κυνηγώντας 
το ουράνιο τόξο...

# 82
$ AKQ6
^ J975
& T43

# AKQ6
$ J975
^ T43
& 82

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# T43
$ 82
^ AKQ6
& J975

# J975
$ T43
^ 82
& AKQ6
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Β-Ν στη δεύτερη

Αντάμ: $ 4

Το ζευγάρι του Β-Ν (Pender) έφτασε, όπως 
ήταν αναμενόμενο, στην μανς στις πίκες, 

# K542
$ 6
^ AK1042
& Q97

# AQ10
$ Q9754
^ 76
& J108

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ J832
^ Q853
& A542

# J9876
$ AK10
^ J9
& K63

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1#

πάσο 2XA πάσο 3&
πάσο 3^ πάσο 3$
πάσο 4# όλοι πάσο

Η σημερινή διανομή προέρχεται από παλιότερο 
Πρωτάθλημα Ομάδων Vanderbilt Knockout που έγινε 
στο St. Louis. Παίχθηκε κατά την διάρκεια ενός φορ-
τισμένου ημιτελικού μεταξύ των ομάδων Becker και 
Pender, οι οποίες, σύμφωνα με τους γνώστες, ήταν 
οι επικρατέστερες για την πρώτη θέση. Πράγματι, τε-
λικά, η ομάδα Pender ήταν αυτή που κατέκτησε το 
σημαντικό αυτό πρωτάθλημα. Jeff  MECKSTROTH

Ιστορικές άµυνες

αν και οι αγορές ίσως δείχνουν περίεργες. 
Σε υψηλότερα επίπεδα, η αγορά περιλαμ-
βάνει πλήθος εξειδικευμένων συμβάσεων 
ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Στην συγκεκριμένη, ο Νότος άνοιξε την 
αγορά με 1#  με την απάντηση 2ΧΑ να 
δείχνει 4φυλλο φιτ και αξίες τουλάχιστον 
μανς (σύμβαση Jacoby). Οι επόμενες τρεις 
αγορές ήταν επίσης συμβατικές, αλλά δεν 
υπάρχει λόγος ερμηνείας τους. Αρκεί να 
πούμε ότι ο καθένας θα μπορούσε να κα-
ταλήξει στο ίδιο συμβόλαιο με πιο συνη-
θισμένα βήματα, π.χ.: 1# - 4$ (splinter) 
- 4#. Οι εξεζητημένες αγορές δεν υπερτε-
ρούν κατ’ ανάγκη.
Οι 4 πίκες είναι ένα πολύ καλό συμβό-
λαιο και το σημαντικότερο, βγαίνουν πά-
ντα όπως είναι τοποθετημένα τα φύλλα 
– εκτός βέβαια και αν στην Δύση κάθεται 
ο Jeff  Meckstroth και πέσετε θύματα της  
ευρηματικής άμυνάς του. 
Αντάμ το $4 (το μικρότερο από μονό 
αριθμό φύλλων, σύμφωνα με την μέθο-

δο των Α-Δ). Ο εκτελεστής πήρε τον $J 
με τον $Κ, έπαιξε τον $Α για να πετάξει 
σπαθί από τον μορ και συνέχισε με το #9, 
στο οποίο εμφανίστηκε η #Q από την 
Δύση! (Με τα συγκεκριμένα φύλλα στον 
μορ, το #10 και η #Q ήταν ούτως ή άλ-
λως ισοδύναμα φύλλα). Ο Νότος κέρδισε 
με τον #Κ αλλά είχε πλέον (λανθασμένα 
και ίσως αφελώς) υποβληθεί στην ιδέα 
ότι η Δ κρατούσε αρχικά #AQ doubleton. 
Έπαιξε λοιπόν ξανά πίκα, πιστεύοντας ότι 
θα πέσει ο #Α. Φευ! Ο Meckstroth κέρδι-
σε και έπαιξε και ατού περιορίζοντας τον 
εκτελεστή σε μία μόνο κοφτή στον μορ και 
επομένως σε 9 μόλις λεβέ.
Η εκτέλεση ήταν ούτως ή άλλως προβλη-
ματική εξαρχής. Ο πρώτος γύρος ατού 
που έπαιξε ο Νότος είναι συζητήσιμος, 
ο δεύτερος όμως είναι τεράστιο λάθος. 
Αφού κέρδισε τον #Κ, ο εκτελεστής θα 
μπορούσε να κλειδώσει το συμβόλαιο 
παίζοντας οποιοδήποτε μινέρ και κόβο-
ντας μία κούπα και ένα σπαθί στον μορ.

 

Μαθήµατα Μπριτζ
ξεκινούν τον Οκτώβριο
Μην ξεχάσετε να ενηµερώσετε τους φίλους σας
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Εξασκηθείτε στην αγορά Λουκάς Ζώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΧΑ (Δ’)
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Δ) 2ΧΑ  = Φυσικό, όχι 4φυλλο+ μαζέρ         
Όπως γράφουμε όμως στο προηγούμενο τεύχος μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί η αγορά αυτή σαν τράνσφερ για καρά, οπότε όταν θέλουμε να 
κάνουμε τη φυσική προτασιακή αγορά 2ΧΑ θα πρέπει να περνάμε πρώτα 
από Στέιμαν. 
Ε) 3&, 3^ =  Φυσικό, 6φυλλο+ φόρσινγκ μανς, 
  όχι απαραίτητα προσπάθεια για σλεμ
Η αγορά αυτή κρύβει συνήθως κάποιο σόλο, γιατί με ομαλή κατανομή 
και χωρίς ενδιαφέρον για σλεμ θα προτιμήσουμε, ιδίως σε αγώνες ζευ-
γών, την αγορά 3ΧΑ. Στη συνέχεια ο ανοίξας ΧΑ αγοράζει το χαμηλότερό 
του κράτημα ή, αν κρατάει καλά όλα τα άλλα χρώματα, 3ΧΑ. Ανάλογα 
αγοράζει και ο απαντών.  
ΣΤ) 3$, 3# = Φυσικό, 6φυλλο+, ισχυρό slam try
Η αγορά αυτή είναι ισχυρή πρόταση για σλεμ γιατί ο απαντών με ελαφρά 
λιγότερο ισχυρό χέρι έχει την εναλλακτική να κάνει τράνσφερ στο επίπε-
δο 2 και μετά να αγοράσει τη μανς (τεύχος 101). Ο ανοίξας ΧΑ ανάλογα 
με τη δύναμή του και το φιτ κιουμπιντάρει ή δηλώνει τη μανς στο μαζέρ 
(μίνιμουμ με 3φυλλο φιτ) ή αγοράζει 3ΧΑ (μίνιμουμ με 2φυλλο φιτ). 
H) 4& = Ερώτηση άσων GERBER
Θ) 4^, 4$ = TEXAS τράνσφερ, 6φυλλο+ κούπα ή πίκα αντίστοιχα
Δείχνει χέρι που δεν έχει καθόλου βλέψεις για σλεμ και θα πασάρει στην 
υποχρεωτική αποδοχή ή χέρι που θέλει να ρωτήσει Άσους με RKCB και 
θα πάει έτσι και αλλιώς στο σλεμ αν δεν λείπουν 2 key – cards.  Στη συ-
νέχεια λοιπόν: 4ΧΑ= RKCB. Ο ι  π ρ οτ ε ι ν ό μ ε νες  α π α ν τ ή σ ε ι ς  σ τ η  σ ε λ ί δ α  2 9

    

    

Ι) 4# (προαιρετικό) = 4-4 τα μινέρ, 3-2 ή 2-3 τα μαζέρ ποσοτικό. 
Κ) 4ΧΑ =  ποσοτικό, ομαλή κατανομή
Ο ανοίξας, με μίνιμουμ πασάρει, αλλιώς μπορεί να δηλώσει 6ΧΑ ή να 
δηλώσει ένα καλό 4φυλλο χρώμα στο επίπεδο πέντε ή ένα 5(6)φυλλο 
χρώμα στο επίπεδο 6. Με εντελώς ομαλή κατανομή (4-3-3-3) και 16 
πόντους μπορεί να αγοράσει 5ΧΑ «ρίχνοντας μας το μπαλάκι» πίσω (και 
παίζοντας με τα νεύρα μας)!
Λ) 5ΧΑ = ποσοτικό, πρόταση για μεγάλο σλεμ
Ο ανοίξας δεν μπορεί να πασάρει και θα δηλώσει, ανάλογα με τη δύναμή 
του, 6 ή 7ΧΑ ή θα προτείνει ένα 5φυλλο χρώμα στο επίπεδο 6 ή 7. 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Μετά από 1ΧΑ - πάσο, τι αγοράζουμε με τα παρακάτω χέρια;
1 2 3 4
#Axx #AQJxxx #AQ10xxx #Kx
$x $Kx $Qx $Kx
^xxx ^Kx ^Qx ^KQ10xxxx
&AKJxxx &AQx &AKx &KJ

Μετά από 1ΧΑ - πάσο - 3$ - πάσο, τι αγοράζουμε με τα παρακάτω χέρια;
1 2 3 4
#Ax #Qxx #QJx #Axx
$Kxx $QJx $Jx $Kx
^Axxx ^QJx ^AQJx ^AKxx
&AJ10x &AQJx &KJ10x &Kxxx

# –
$ –
^ 1075
& 95

# K6
$ KJ8
^ –
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A
$ Q107
^ –
& Q

# Q
$ A963
^ –
& –

Αν κάποιος σας έλεγε ότι κρατούσε:
#QJ10853
$ A9632
^ A
& 6
Και ότι με αυτό το χέρι έβγαλε 4 κούπες κά-
νοντας τσακιστή πίκα ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ, θα τον 
πιστεύατε; Η διασκεδαστική αυτή διανομή 
εμφανίστηκε σε μια απλή ημερίδα ζευγών. 
Η αγορά:

Ο Νότος αναφώνησε «Επιτέλους πάσαρες» 
στον Βορρά, η Δύση βγήκε (υπακούοντας 
στο κοντρ του συντρόφου) τον Βαλέ σπαθί 
και ορίστε η καταπληκτική κατανομή των 
φύλλων:

Δημήτρης Δανελλάκης   ΟΑΜ Ρόδου

Ο εκτελεστής κέρδισε με τον Άσσο σπαθί και 
τράβηξε και τον Ρήγα, πετώντας την 1η του 
πίκα. Ανέβηκε στον Άσσο καρό και τσάκισε 
στον μορ την 2η πίκα. Εισέπραξε Ρήγα και 
Ντάμα καρό πετώντας 3η και 4η πίκα. Τσά-
κισε σπαθί στο χέρι του. Τσάκισε την 5η πίκα 
στον μορ και έφτασε στην εξής θέση, έχοντας 
ήδη 8 λεβέ:

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 2^ πάσο
2$ πάσο 3& κοντρ
3$ πάσο 4^ πάσο
4$ όλοι πάσο

# –
$ 54
^ KQ10753
& AK954

# K642
$ KJ8
^ 864
& J32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A97
$ Q107
^ J92
& Q1087

# QJ10853
$ A9632
^ A
& 6

Ο εκτελεστής τώρα έπαιξε σπαθί δίνοντας τη 
λεβέ στην Ανατολή και πετώντας την 6η του 
πίκα! Η Δύση αναγκαστικά πέταξε κι αυτή 
μια πίκα. Τώρα η άμυνα δεν έχει απάντηση! 
Στο τραπέζι η Ανατολή προσπάθησε να κάνει 
ξεχωριστά τα ατού της άμυνας παίζοντας τον 
Άσσο πίκα, στον οποίο ο Νότος τσάκισε και η 
Δύση ακολούθησε με τον Ρήγα! Ο Άσσος ατού 
ήταν η 10η λεβέ του εκτελεστή. Προσέξτε 
ότι στην παραπάνω τελική θέση αν ο εκτε-
λεστής δεν παίξει σπαθί από τον μορ, αλλά 
καρό, τότε δίνει την ευκαιρία στην Ανατολή 
να πετάξει τον Άσσο πίκα και τότε η άμυνα με 
crossruff  κρατά τον εκτελεστή στις 9 λεβέ. Το 
συμβόλαιο πέφτει μόνο με αντάμ ατού.

Αν έχεις τύχη διάβαινε...
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Σύστημα

5φυλλα μαζέρ.
Με δυο 3φυλλα μινέρ ανοίγετε το σπαθί 
εκτός αν δεν έχετε κανένα μεγάλο ονέρ 
(Α, Κ, Q) εκεί, οπότε ανοίγετε καρό. Με 
4-4 τα μινέρ ανοίγετε το ποιοτικά καλύτε-
ρο, εκτός αν έχετε σόλο στις πίκες οπότε 
ανοίγετε 1^. 
 
Ανοίγματα

1ΧΑ 15-17 π., μπορεί με 5φυλλο μα-
ζέρ ή 6φυλλο μινέρ. 2XA 20-21 π. 3XA 
gambling.
2& μοντέρνα Αμερικάνικα, απάντηση 2^ 
ρελέ.
2^/2$/2# κλασικά weak-two με 2ΧΑ 
ερώτηση για πλευρική αξία. Νέο χρώμα 
χωρίς πήδημα φόρσινγκ για ένα γύρο.
3/4/5 σε χρώμα μπαράζ. Νέο χρώμα κάτω 
από τη μανς φόρσινγκ για ένα γύρο.

Απαντήσεις-συνέχειες

Σε άνοιγμα 1&/1^
■ Ανέβασμα στο χρώμα inverted. Ανέβα-
σμα με πήδημα 6-9 π. 5φυλλο+ φιτ. 
■ 2ΧΑ 10-12π. 3ΧΑ 13-15π.
■ 2& μετά από επαναδήλωση 1ΧΑ του 
ανοίξαντα: Check-back στέιμαν.

Σε άνοιγμα 1$/#
■ Ο απαντών στο επίπεδο 2 υπόσχεται να 
επαναγοράσει. 
■ Jacoby 2XA. Ενίσχυση στο μαζέρ με πή-
δημα λίμιτ με 4φ+ φιτ.
■ Πήδημα στα 4 στο χρώμα αδύνατο. 
Splinter bids.
■ Drury fi t μετά από άνοιγμα 3ης ή 4ης 
θέσης.

Σε άνοιγμα 1ΧΑ
■ 2^/2$ τράνσφερ. 2# στέιμαν για μι-
νέρ υποσχόμενο τουλάχιστον 5-4 τα μινέρ 
και χέρι τουλάχιστον μανς. 
■ 3 σε οποιοδήποτε χρώμα φόρσινγκ 
μανς
■ 4& Gerber, 4^/4$ texas τράνσφερ, 
■ Smolen 3 στο μαζέρ μετά από στέιμαν 
και απάντηση 2^ (το ίδιο και μετά από 
άνοιγμα 2ΧΑ και απάντηση στο στέιμαν 
3^).

Συναγωνιστικές αγορές

■ Κοντρ νέγκατιβ μετά από παρεμβολή σε 
οποιοδήποτε επίπεδο. Υπόσχεται όποιο 
μαζέρ δεν έχει αγοραστεί ακόμη, μέχρι 
παρεμβολή 2#.
■ Κοντρ απαντητικά, συναγωνιστικά, 
support. 
■ Κοντρ που δείχνουν μάξιμουμ παρεμ-
βολή ή άνοιγμα.
■ Κιουμπίντ στο χρώμα άμεσης παρεμβο-
λής του αντιπάλου δείχνει 4φυλλο+ φιτ 
και είναι φόρσινγκ για μανς. 
■ Κιουμπίντ στο χρώμα του αντιπάλου 
μετά από δική μας παρεμβολή δείχνει φιτ 
και χέρι τουλάχιστον πρότασης για μανς ή 
χέρι φόρσινγκ μανς χωρίς φιτ.
■ Landy 2& εναντίον ανοίγματος 1ΧΑ των 
αντιπάλων.
■ Jordan (Truskott) 2XA.
■ Michaels διχρωμίες.

Αγορές σλεμ

RKCB (1430), Κιουμπίντς, Ζοζεφίνες, DOPI.

Αντάμ
4ο δυνάμεως. Από συνεχόμενα ονέρ το 
μεγαλύτερο. Από 3 ή περισσότερα λιμά το 
δεύτερο. 
Σημείωση: Το αγοραστικό σύστημα του 
διαγωνισμού «διαγωνιστείτε με τους πρω-
ταθλητές» θα δημοσιεύεται κάθε 3-4 τεύχη 
ή και πιο συχνά, εφόσον εμπλουτίζεται. Ευ-
πρόσδεκτες είναι προτάσεις από τους ανα-
γνώστες που μπορούν να στείλουν email 
στο magazine@hellasbridge.org ή fax στο 
210 7480403. Εκτός από διευκόλυνση στις 
απαντήσεις του «Διαγωνιστείτε με τους 
πρωταθλητές», στόχος είναι το σύστημα 
αυτό να παίζεται και στα τουρνουά από 
ζεύγη που δεν είναι σταθερά, ώστε να μη 
χρειάζεται να συμφωνούν κάθε φορά το 
αγοραστικό τους σύστημα. Όσες συμβά-
σεις αναφέρονται με το όνομά τους χωρίς 
να αναλύονται μπορείτε να τις βρείτε στην 
επετηρίδα της ΕΟΜ. 
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Διαγωνιστείτε 

 με τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Πρόβλημα 1

Ο αντίπαλός μας δεξιά αγόρασε 3# και 
εάν πράγματι κρατάει KQJ στο χρώμα αυτό 
(τον Άσο τον έχουμε εμείς) τότε με νορμάλ 
άνοιγμα από το συμπαίκτη μας οι πόντοι 
αρκούν για να έχουμε τουλάχιστον μικρό 
σλεμ. Π.χ. με xxx, Αxx, KQxxx, Kx (ειδικά 
φύλλα) απέναντι έχουμε μεγάλο σλεμ στα 
καρά. Όμως πολλά εξαρτώνται από το τι 
καρά έχει απέναντι, γιατί ακόμα και ένας 
Κχχχ δεν μας παρέχει ασφάλεια για μια χα-
νόμενη, αφού το μπαράζ μας προειδοποιεί 
για κακές κατανομές. Δεδομένου ότι το 
χέρι μας διαθέτει πολύ καλό 6φυλλο χρώ-
μα και η αγορά 4& είναι η πιο οικονομική 

φόρσινγκ που διαθέτουμε, πραγματικά... 
δε βλέπω το πρόβλημα. 

Αθανασιάδης Α. 4&. Φυσική φόρσινγκ 
αγορά προς το παρόν, με απώτερο στόχο 
το μικρό ή το μεγάλο σλεμ. Μακριά καρά 
με Ρήγα- Ντάμα, ο Άσος κούπα και ο Ρήγας 
σπαθί είναι υπεραρκετά για 7^ ή 7 ΧΑ (αν 
επιβεβαιωθεί ότι τρέχουν τα σπαθιά).
Καραμανλής Μ. 4&. Δεν βλέπω τον πρό-
βλημα... μάλλον φταίει ότι έχω καιρό να 
παίξω.
Βρούστης Β. 4&. ...και βλέπουμε. 
Παπακυριακόπουλος Γ. 4&. Απλώς 
φόρσινγκ για να κρατήσω τον έλεγχο της 
αγοράς.
Διονυσόπουλος Δ. 4&. Φυσική αγορά στο 
δρόμο για τη διερεύνηση σλεμ. Δεν βλέπω 
το πρόβλημα. Το 4# μου φαίνεται πολύ 
κακή εναλλακτική.
Κανναβός Π. 4&. Μoυ φαίνεται καλύτερη 
η φυσική αγορά 4& από το κοντρ. Μπορεί να 
οδηγηθούμε σε κατώτερο συμβόλαιο με κο-
ντρ. Δεν πρόκειται να πασάρει ο συμπαίκτης 
μας στο κοντρ εξάλλου (με Α πίκα εμείς και 3 
πίκες οι αντίπαλοι). 
Σαπουνάκης Α. 4&. Οι εναλλακτικές αγο-
ρές είναι 4ΧΑ και 4#. Η πρώτη πρέπει να εί-
ναι συμφωνημένη και δεν δείχνει το κοντρόλ 
στις πίκες, ενώ η δεύτερη δείχνει το φιτ καρό 
αλλά κινδυνεύουμε να παίζουμε στο 4-3 αν ο 
σύντροφος έχει κατανομή 3-4-3-3. Η αγορά 
4& είναι οικονομικότερη, δεν αρνείται το φιτ 

καρό και το κοντρόλ στις πίκες και αφήνει 
όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Μαμιδάκη Λ. 4&. θα διερευνήσω για grand 
slam.
Καραμανλής Φ. 4&. Σε άλλες μανς μπορεί 
να έλεγα και κοντρ, το 3ΧΑ μου φαίνεται τε-
λείως λάθος.
Μηλιτσόπουλος Ι. 4&. Τι άλλο; Η φυσική 
μας αγορά. Δεν πάσχουμε από ΧΑλαγνεία.
Ενδιαφέρουσα λέξη. Περιέργως, δεν τη 
βρήκα στο Μπαμπινιώτη.
Δελημπαλταδάκης Ν. 3ΧΑ. Αν το μπαράζ 
του Νότου είναι τυπικό είναι αρκετά πιθανό 
να μπαίνουμε μέσα, αλλά σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα έχουμε αρκετούς άλλους για 
παρέα.
Το κιουμπίντ έχει το μειονέκτημα ότι τρώει 
πολύ χώρο, περνάει τις κούπες όπου δεν 
έχουμε κοντρόλ και κατευθύνει το συμβό-
λαιο στα καρά. Το ίδιο και το 4ΧΑ.
Ρούσσος Γ. 4#. Μια καλή εναλλακτική εί-
ναι 4& που είναι forcing. Όμως αν ο Β βάλει 
την 4η πίκα πως θα δείξω τον επιπλέον Άσο 
που κρατάω;
Ακύλας Α. 4#. Τo 4& που μου έρχεται στο 
μυαλό νομίζω δεν είναι forcing, το 3XA συνή-
θως δεν παίζει καλά απέναντι σε ξερό άσσο. 
Θα πω 4 πίκες και ελπίζω ο συμπαίκτης να 
καταλάβει ότι αγοράζω με το μαχαίρι στο 
λαιμό. 
Προκοπίου Γ. 4ΧΑ. Επιλέγω ότι θα αγόραζα 
στο τραπέζι ποντάροντας στο φιτ καρό, που 
γίνεται πιθανότερο μετά την παρεμβολή 3#. 

Συμμετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνισμό 
αυτό του περιοδικού μπορείτε να μετρήσετε 
τις δυνάμεις σας στην αγορά και στην αντάμ, 

βλέποντας πως θα αγόραζαν συγκεκριμένα, επι-
λεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας του αγωνιστικού 
Μπριτζ. Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή 
υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν 
πρόβλημα στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρί-
στως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις στείλε-
τε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.
org και magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιον-

δήποτε άλλο τρόπο. Οι απαντήσεις σας στον διαγω-
νισμό μπορούν να στέλνονται με τον ίδιο τρόπο ή 
μέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org) όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα 
σχόλιά σας. Σε άλλη σελίδα του περιοδικού μπορεί-
τε να βρείτε το αγοραστικό σύστημα του διαγωνι-
σμού. Προφανώς όπου το σύστημα αυτό δεν ακο-
λουθείται θα υπάρχει σημείωση και επεξήγηση των 
αγορών. Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει, 
όπως κάθε φορά, ο πρώτος μεταξύ των αναγνω-
στών του προηγούμενου διαγωνισμού που ήταν ο 
Θανάσης Ακύλας.

Ζεύγη – ΑΔ στην δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 3#*

;

# A
$ J10
^ A654
& AQ10963

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*μπαράζ

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4& 10 9 61%

4# 7 2 17%

3ΧΑ 6 1 9%
4ΧΑ 6 1 4%

κοντρ 6 9%
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Η φυσιολογική (και σίγουρα πιο δημοφιλής) 
συνέχεια 4& νομίζω ότι θα δημιουργήσει 
πολλά προβλήματα διερεύνησης σε 2η 
φάση. Ούτε το cue-bid (4#) θα βοηθήσει 
ουσιαστικά.

Πρόβλημα 2

Ομολογώ ότι δε περίμενα πως το σιρκόντρ, 
με 6φυλλο φιτ στο άνοιγμα του συμπαίκτη, 
θα ισοψηφούσε στην πρώτη θέση με το 
2ΧΑ Jordan ή και με το 3ΧΑ. Όμως δεν πήρε 
το δεκάρι καθώς αθροιστικά η πλειονότητα 
του πάνελ προτίμησε τις άλλες αγορές.

Κανναβός Π. 2ΧΑ. Limit με φιτ. Δεν θέλω 
να αφήσω χώρο στους αντιπάλους ξεκινώ-
ντας με σιρκόντρ.
Μηλιτσόπουλος Ι. 2ΧΑ. Η γνωστή σύμβα-
ση Jordan με 5φ+ φιτ και αξίες τουλάχιστον 
πρότασης για μανς.
Σαπουνάκης Α. 2ΧΑ. Αγορά που δείχνει 
φιτ σπαθί και 10 τουλάχιστον πόντους.
 Διονυσόπουλος Δ. 2ΧΑ. Υπάρχουν πολλές 
ειδικές συμφωνίες για να δείξει ο απαντών 
σε αυτή την ακολουθία αγορών ισχυρό φιτ 
στα σπαθιά και πόντους πρότασης για μανς 
– ή τουλάχιστον πρότασης για μανς (2ΧΑ, ή 
2^, ή 2# transfer). Χωρίς βεβαιότητα, νομί-
ζω ότι η πρώτη από αυτές κάτι τέτοιο πρέπει 
να σημαίνει και δεν μπορεί να παρεξηγηθεί 
και στο σύστημα που χρησιμοποιούμε εδώ. 
Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, ο #Κχ μου και 
η ^Qx δείχνουν ότι, αν το τελικό συμβόλαιο 
είναι χωρίς ατού, πιθανότατα είναι καλύτε-
ρα να παιχτούν από το δικό μου χέρι, οπότε 
σπεύδω να τα «ψωνίσω» πρώτος. 
Καραμανλής Μ. 2ΧΑ. Ή 3&. Ότι τέλος πά-
ντων είναι λίμιτ με φιτ.

Το σύστημα του διαγωνισμού λέει 2ΧΑ (εί-
ναι δημοσιευμένο σε άλλη σελίδα). 
Αθανασιάδης Α. Σιρκόντρ. Δεν υπάρχει 
φυσική αγορά που να καλύπτει το χέρι μου 
και προτιμώ να περιμένω τις εξελίξεις, παρά 
το γεγονός ότι το σιρκόντρ προδιαθέτει αρ-
χικά για τιμωρία των αντιπάλων. Οι προοπτι-
κές είναι να παίξουμε 3ΧΑ και το σιρκόντρ 
έχει το μειονέκτημα ότι δίνει πιθανόν την ευ-
καιρία στους αντιπάλους να μιλήσουν και να 
βρουν το χρώμα τους και τη σωστή έξοδο. 
Από την άλλη μεριά όμως, μπορεί να δώσει 
και σε μας την ευκαιρία να διαπιστώσουμε 
κάποια αδυναμία μας, ώστε να μην μπούμε 
μέσα στα 3ΧΑ ενώ  βγάζουμε 5& ή ακόμα και 
6. Οι άλλες εναλλακτικές είναι να πω αμέσως 
3ΧΑ, αφήνοντας τον αντίπαλο να βγει στα 
τυφλά ή 2ΧΑ (λίμιτ με φιτ σπαθί) αλλά αυτό 
το απορρίπτω γιατί εκτιμώ ότι το χέρι αξίζει 
πολύ περισσότερο από λίμιτ.
Βρούστης Β. Σιρκόντρ. Είναι καλύτερο 
από λίμιτ το χέρι οπότε ξεκινάω με σιρκο-
ντρ.
Δελημπαλταδάκης Ν. Σιρκόντρ. Θέλω να 
προτείνω μανς στα ΧΑ αλλά θέλω στην αντάμ 
να είναι το ισχυρό χέρι, οπότε δεν αρχίζω με 
2ΧΑ που δείχνει προτασιακό και πάνω με 
φιτ. To καλύτερο θα ήταν να παίζαμε την 
μοντέρνα εκδοχή όπου 3&= προτασιακό+ 
και 2ΧΑ=μπαράζ σε σπαθιά, έτσι ώστε και 
ο Βορράς να μην υποδείξει το χρώμα που 
έχουν φιτ και να διατηρήσουμε στον Νότο 
στην θέση της αντάμ.
Παπαδόπουλος Τ. Σιρκόντρ. Υπάρχει 
και μια παραλλαγή inverted που αγοράζεις 
σαν να μην έχει κοντράρει ο αντίπαλος, 
στην οποία θα αγόραζα 2^ (5φ+ σπαθί, 
10-11[12 κακούς]), αλλά δεν τη βλέπω στο 
σύστημα αγορών!
Ρούσσος Γ. Σιρκόντρ. Παρ’ όλο που αμυ-
ντικά το χέρι μπάζει, δεν έχω άλλο τρόπο να 
δείξω τους πόντους μου, ούτε θα μου άρεσε 
σε 2 ή 3& από μένα να ακούσω τρία γρήγορα 
πάσο. 
Προκοπίου Γ. Σιρκόντρ. Αν και αντενδεί-
κνυται όταν υπάρχει φιτ και μάλιστα εξά-
φυλλο. Από τις υπόλοιπες αγορές: προτιμώ 
τα 3ΧΑ από τα 2ΧΑ, ενώ το να ξεκινήσω με 
αγορά ψεύτικου χρώματος στο επίπεδο 1 
μπορεί να είναι πικάντικη ως ενέργεια αλλά 
εδώ στερείται ουσίας.
Προσωπικά η αγορά 3ΧΑ είναι η πρώτη μου 
επιλογή καθώς και φουρκέτες έχουμε και 
ελπίδες να τα βγάλουμε και μπαραζώνουμε 
σε πολύ υψηλό επίπεδο τους αντίπαλους. 
Άλλωστε είμαστε στην πρώτη εναντίον 
δεύτερης. Εξάλλου, η αγορά 3ΧΑ σε αυτή 

την περίπτωση δεν προβλέπεται να σημαί-
νει κάτι άλλο άρα –και συστηματικά– κα-
λύτερα να δείχνει ένα τέτοιο χέρι. 
Πουρναράς Π. 3ΧΑ. Τα πολλά λόγια είναι 
φτώχια.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3ΧΑ. Γκαμπλά-
ροντας.
Ακύλας Α. 3ΧΑ. Σε κάποιο βιβλίο (του R. 
Pavlicek νομίζω) διάβασα ότι μετά από κοντρ 
μπορεί να ισχύει το inverted, προφανώς δεν 
είναι εδώ η περίπτωση αυτή. Η επιλογή σιρ-
κόντρ πιστεύω θα αποτελεί την πλειοψηφία 
των απαντήσεων αλλά νομίζω ότι με τους 
μισούς πόντους μου στο χρώμα που άνοιξε ο 
συμπαίκτης και 6φυλλο θα επιλέξω κάτι πιο 
περιπετειώδες.
Σε τέτοιες περιπτώσεις και τα «κλειδιά» 
παίζουν πολύ: 
Καραμανλής Φ. 1$. Αγορά που μπορεί να 
κερδίσει με πολλούς τρόπους.

Πρόβλημα 3

Το κοντρ σε αγορές φραγμού δεν είναι 
τιμωρίας, όπως εξηγείται και παρακάτω. 
Βέβαια αρκετοί από αυτούς που λένε κο-
ντρ διαφωνούν ως προς τι ακριβώς χέρι 
δείχνει. 

Σαπουνάκης Α. Κοντρ. Ενώ στο επίπεδο 
του ενός (1 πίκα) το κοντρ παίζεται συνήθως 
τιμωρίας, μετά την αγορά του αδυνάτου (2 
πίκες) το κοντρ είναι νέγκατιβ.
Καραμανλής Φ. Κοντρ. Όταν ο αντίπαλος 
μετά το κοντρ του συμπαίκτη αγοράζει με 
πήδημα το κοντρ είναι take-out (εν αντιθέ-
σει με την απλή αγορά στο επίπεδο 1) που 
είναι μακράν η καλύτερη αγορά εδώ.

Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ

;

# K5
$ 1032
^ Q7
& AQ10743

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2ΧΑ 10 5 13%

σιρκόντρ 9 5 61%

3ΧΑ 8 2 13%

1$ 6 1 0%

3& 6 9%

4& 6 4%

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1^ κοντρ 2#*

;

# Α75
$ 9653
^ A1094
& Κ8

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*αδύνατο

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
κοντρ 10 6 13%
2ΧΑ 9 5 30%

3ΧΑ 7 1 4%

4$ 7 1 9%

3$ 7 35%

3^ 6 4%
πάσο 5 4%
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Δελημπαλταδάκης Ν. Κοντρ. Αξίες στην 
πίκα, χέρι που θέλει να συναγωνιστεί.
Κανναβός Π. Κοντρ. Αν πει πάσο ο συ-
μπαίκτης οκ... (σε τέτοια αγορά το κοντρ 
δεν υπόσχεται 4φυλλο πίκα). Έχουμε όλες 
τις αξίες εκτός κουπών και αν αγοράσουμε 3 
κούπες δείχνουμε σίγουρα άλλο χέρι.
Μηλιτσόπουλος Ι. Κοντρ. Δήλωση βιβλί-
ου. Δείχνει 4φ κούπα και 10+ πόντους.
Προκοπίου Γ. Κοντρ. Πάρα πολύ δύσκολο 
να διαλέξω. Παίζουν και τα 2ΧΑ και οι 4$. 
3$ θα αγόραζα χωρίς το &Κ.
Η αγορά 2ΧΑ ήρθε 2η παρά το 4φυλλο 
κούπα. 
Αθανασιάδης Α. 2ΧΑ. Νομίζω ότι οι πί-
κες δεν αποτελούν απειλή, ώστε να χρειά-
ζεται να πει τα ΧΑ ο σύντροφος (η δύναμη 
είναι στο χέρι που είναι κοντό σε πίκες) και 
έχω 11 πόντους με καλό κράτημα στο καρό. 
Η εκτίμησή μου είναι ότι, αν ο σύντροφος 
δεν έχει κάποιο ειδικό χέρι, στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση τα ΧΑ είναι προτιμότερα 
από τις κούπες, ακόμα και αν έχουμε φιτ στο 
χρώμα αυτό.
Βρούστης Β. 2ΧΑ. Μπορεί και 3. Παρόλο 
που το χέρι μοιάζει να είναι καλύτερο για 
κούπες λόγω των κοντρόλ επειδή ξέρω ότι 
ο ανοίξας έχει σόλο ή σικάν πίκα προτιμάω 
να παίξω ΧΑ. 
Διονυσόπουλος Δ. 2ΧΑ. Φοβάμαι να δι-
αφημίσω τις αναιμικές μου κούπες και πι-
στεύω ότι με τα 2 κρατήματα μου καρό τα ΧΑ 
είναι πολύ πιθανά καλύτερο συμβόλαιο από 
τις κούπες, ακόμα και αν ο συμπαίκτης έχει 
4φυλλο. Οι πίκες δεν αποτελούν πρόβλημα 
διότι ο δεξιά αντίπαλος μάλλον δεν έχει 
εξωτερικό πιάσιμο. Κοντινή εναλλακτική τα 
3ΧΑ, όμως, αν ο συμπαίκτης είναι κοντός στο 
καρό, είναι πιθανό να είναι και αρκετά αδύ-
νατος σε πόντους. 
Καραμανλής Μ. 2ΧΑ. Υποθέτω ότι δυστυ-
χώς παίζω το κοντρ τιμωρίας οπότε δεν έχω 
πολλές άλλες επιλογές, ότι και να είναι το 
2ΧΑ δείχνει ενδιαφέρον.
Ακύλας Α. 2ΧΑ. Το 3$ μου φαίνεται λίγο το 
4$ πολύ... θα πω 2ΧΑ.
Υπάρχουν πάντως και αυτοί που «οσμίζο-
νται» σίγουρη μανς και δεν θέλουν να τη 
χάσουν:
Παπακυριακόπουλος Γ. 3ΧΑ. Και όσα 
βγουν.
Ρούσσος Γ. 4$. Ο σύντροφος έχει 4 πίκες 
και 4 κούπες, άρα δεν έχει σωλήνα στα σπα-
θιά. Από πού λοιπόν θα βγάλω μπάζες στα 
3ΧΑ που είναι η δεύτερη εναλλακτική μου;

Πρόβλημα 4

Το κοντρ του συμπαίκτη μπορεί να σημαίνει 
ότι «τους πιάσαμε», με 2-3 από ατού, μπο-
ρεί όμως και να είναι απλώς αποτρεπτικό 
να συνεχίσουμε σε ψηλότερο επίπεδο, με 
κάποιους πόντους στα ακατάλληλα για 
μας χρώματα. Δεν μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι και η απόφασή μας εμπεριέχει 
και κάποια δόση μαντεψιάς. Το μόνο που 
ξέρουμε είναι ότι οι πιθανότητες για σλεμ 
έχουν απομακρυνθεί, τις 5$ όμως θα πρέ-
πει να τις έχουμε. 

Διονυσόπουλος Δ. Πάσο. Αλλά με πολλές 
αμφιβολίες.
Καραμανλής Φ. Πάσο. Το ερώτημα είναι 
αν το 4& δημιουργεί forcing sequence η όχι. 
Αν όχι και απλώς ζητάει την γνώμη του συ-
μπαίκτη τότε το πάσο στην κόντρα είναι εύ-
κολο, αν ναι είναι πιο δύσκολη η απόφαση.
Καραμανλής Μ. Πάσο. Όσο καλό και 
αν μας φαίνεται το χέρι μετά το κοντρ του 
συμπαίκτη ο οποίος δεν έχει υποσχεθεί και 
τίποτα παραπάνω από 5 ποντάκια και ένα 
τρίφυλλο φιτ, η πιθανότητα να μπαίνουμε 
μέσα στις 5$ είναι ορατή και έτσι λόγο ομά-
δων πάμε για τα σχεδόν σίγουρα. 
Προκοπίου Γ. Πάσο. Το σλεμ μετά την 
κόντρα του συμπαίκτη μου έχει πλέον απο-
μακρυνθεί. Είναι όμως πολύ πιθανό να βγαί-
νουν οι 5$ και αυτή την αγορά θα επέλεγα 
στα ζεύγη.
Γκούμα Ν. Πάσο. Μπορεί να έχω 5$ αλλά 
ο συμπαίκτης έχει αξίες πίκα, λίγους πόντους 
και προτιμάει την τιμωρία
Ακύλας Α. Πάσο. Ο συμπαίκτης πρέπει να 
έχει αξίες στην πίκα και στο καρό παρά στα 
σπαθιά και στις κούπες. Οι 5$ είναι πιθα-

νόν να βγαίνουν αλλά υπάρχουν θεματάκια. 
Εάν έχω λίγη τύχη μπορεί να γράφω 800. 
(Στα συν της αγοράς ότι δεν θα ακούσω το 
συμπαίκτη να μουρμουράει κάτι περί εμπι-
στοσύνης).
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο. Έχω δείξει 
διχρωμία και άρα δείχνω εμπιστοσύνη στον 
συμπαίκτη.
Δεν είμαι σίγουρος ότι έχεις δείξει τέτοιο 
πανίσχυρο δίχρωμο χέρι. Ο συμπαίκτης 
μπορεί απλά να σε προειδοποιεί ότι δεν θα 
βρεις πολύ κατάλληλα φύλλα. 
Δελημπαλταδάκης Ν. 5^. Μια τελευταία 
προσπάθεια για το μάλλον απίθανο σλεμ 
στον δρόμο για τις 5$ που σίγουρα είναι 
προτιμότερες από την άμυνα στις 4#. Αν ο 
συμπαίκτης έχει 2 από τα 3 χρήσιμα χαρτιά 
θα αγοράσει το σλεμ.
Αθανασιάδης Α. 5&. Όλα εξαρτώνται από 
τα ονέρ του συντρόφου και από το κατά πόσο 
το κοντρ είναι αυστηρά τιμωρίας ή όχι. Όμως 
ακόμα και 2 απ’ ατού να έχει ο σύντροφος, 
νομίζω ότι δύσκολα θα μπούνε περισσότερες 
από 2 μέσα, τη στιγμή που εμείς μπορεί να 
έχουμε σλεμ. Δείχνω ένα πολύ δυνατό χέρι 
με κατανομή και εκτιμώ ότι στις 5$ δεν κιν-
δυνεύουμε.
Κανναβός Π. 5&. Το 4& δεν δείχνει πολύ 
δύναμη... Ενώ τώρα σίγουρα κάνουμε και 
slam try... το πάσο δεν το συζητώ.
Σαπουνάκης Α. 5&. Αν και ο σύντροφος 
δείχνει ότι δεν αντέχει να παίξει στο επίπεδο 
5 μπορεί να έχει δύο χρήσιμες κάρτες ώστε 
να βγαίνει το σλεμ.
Ρούσσος Π. 5&. Μετά την κόντρα του 
δικού μου δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχω 
σλεμ...  Άρα 5&, pass or correct. 
Ρούσσος Γ. 5^. Είμαστε στο πάρα ένα του 
σλεμ, δεν θα κάτσω λοιπόν στην άμυνα.
Μηλιτσόπουλος Ι. 5$. Με δυόμιση χα-
νόμενες θα δοκιμάσω να παίξω και όχι να 
αμυνθώ.
Κουκουσέλης Α. 5$. Με το πάσο δεν 
πλουτίζεις.
Ούτε όμως οι αντίπαλοι.

Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ 1# 2$ 3#*
4& 4# κοντρ πάσο

;

# –
$ ΚQ8753
^ Α4
& AQJ96

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*μπαράζ

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 6 35%

5& 9 4 22%

5^ 8 2 17%

5$ 7 1 17%

6$ 6 4%
4ΧΑ 6 4%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 7 13%
κοντρ 7 3 70%

5^ 7 2 4%

5$ 6 1 13%

# 973
$ Α863
^ ΑΚ7
& Α109

Δ 
Β

 
Ν

 Α
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Νέα διχογνωμία πάνελ και αναγνωστών, 
αρκετά φυσιολογική δεδομένου ότι πολλοί 
από τους αναγνώστες μπορεί να μη γνωρί-
ζουν ότι το πάσο είναι φόρσινγκ. Ανοίξαμε 
1ΧΑ ο συμπαίκτης αγόρασε τη μανς και οι 
ΒΝ συναγωνίστηκαν στα 5&. Το πάσο εκ 
μέρους μας δεν μπορεί παρά να σημαίνει 
ότι το χέρι μας είναι κατάλληλο για να συ-
ναγωνιστούμε στο επίπεδο 5 αλλά αυτό 
εξαρτάται κατά πολύ και από το χέρι του 
συμπαίκτη ο οποίος και καλείται να πάρει 
την τελική απόφαση. 

Προκοπίου Γ. Πάσο. Δεν είναι ξεκάθαρο το 
5$ εδώ. Και αν δεν παίξουμε εμείς το συμ-
βόλαιο τότε τα σπαθιά θα παιχτούν κοντρέ. 
Κατά συνέπεια το πάσο δεν μπορεί να έχει 
άλλη έννοια πέραν του ότι “έχω τη διάθεση 
να συναγωνιστώ γι’ αυτό πες μου τη γνώμη 
σου”.
Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. Δείχνει καλό 
φιτ κούπα, αλλιώς θα λέγαμε κοντρ.
Κανναβός Π. Πάσο. Είναι σίγουρα forcing. 
Ας αφήσουμε την επιλογή στον συμπαίκτη... 
του δείχνουμε και φιτ.
Σαπουνάκης Α. Πάσο. Η αγορά μου πρέ-
πει να είναι φόρσινγκ με ενδιαφέρον στις 
κούπες.
Μηλιτσόπουλος Ι. Πάσο. Είναι δήλωση 
φόρσινγκ που δείχνει ένα χέρι που μπορεί 
να παίξει είτε άμυνα είτε εκτέλεση. Η πρω-
τοβουλία αφήνεται στον συμπαίκτη.
Αθανασιάδης Α. Πάσο. Προϋποθέτω ότι 
έχουμε συμφωνήσει να είναι φόρσινγκ και 
να υπόσχεται φιτ, ενώ με την ίδια λογική το 
κοντρ θα σήμαινε 2φυλλη κούπα και πρό-
ταση για άμυνα... Με το πάσο στέλνω στο 
σύντροφο το μήνυμα “ έχω καλό φιτ, καλά 
κοντρόλ, αντέχω να παίξω 5$ και αποφάσι-
σε εσύ που βλέπεις τα φύλλα σου”.
Καραμανλής Μ. Πάσο. Το πάσο είναι φόρ-
σινγκ και μάλλον μας λύνει τα χέρια αφού ο 
συμπαίκτης έχει αγοράσει υπό πίεση και θα 
μπορούσαμε κάλλιστα να μπαίνουνε μέσα 
στις 5$.
Αν δεν είχα στη διάθεσή μου το φόρσινγκ 
πάσο θα προτιμούσα το...:
Ρούσσος Γ. Κοντρ. Πρόκειται για τρελα-
μένη διανομή. Στις ομάδες το 500άρι το 
παίρνεις χωρίς να ψάχνεις το επικίνδυνο 620 
ή το 650. 
Μαμιδάκη Λ. Κοντρ. Μιλάνε όλοι στη ζώ νη, 

ο σύντροφος μοιάζει να έχει μακρύ χρώμα 
και κατανομή, μάλλον δεν βγάζω 5$.
Καραμανλής Φ. Κοντρ. Εύκολο παρά το 
4φυλλο φιτ. Έχουμε μάλλον δύο χανόμενες 
στην πίκα και δύσκολο να αποφύγουμε μια 
τρίτη σε ένα από τα δύο μινέρ.
...παρά τις τζογαδόρικες άλλες αγορές: 
Διονυσόπουλος Δ. 5^. Η αγορά του Νότου 
προκαλεί εντύπωση. Φαντάζομαι ένα χέρι 
του τύπου: #Hx $x (ή -) ̂ xxx &KQJxxxx(x). 
Αυτό αφήνει λίγο χώρο για μαύρα φύλλα στο 
συμπαίκτη μου. Με αυτά τα δεδομένα οι 5$ 
δείχνουν σχετικά ασφαλείς, αλλά ακόμα και 
το σλεμ μπορεί να είναι τραβηχτό απέναντι 
στο κατάλληλο χέρι (x-KQxxxx-Qxxxx-x). 
Δίνω τη δυνατότητα στο συμπαίκτη να συνε-
κτιμήσει την κατάσταση, μια και με την έλ-
λειψη κοντρόλ πρώτου γύρου που έχει, μόνο 
με κάποιο ιδιαίτερο χέρι, σαν και αυτό που 
περιέγραψα θα αγοράσει το σλεμ.
Παπακυριακόπουλος Γ. 5^. Παρ’ όλο το 
4-3-3-3 και τους 15 πόντους έχω εξαιρετικό 
χέρι και ονειρεύομαι σλεμ.
Βρούστης Β. 5$. Η κατανομή μου είναι 
κακή αλλά οι αξίες τέλειες...

Πρόβλημα 6

Ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα του σετ, 
παρά τις μόνο 3 εναλλακτικές. Συμφωνώ 
ότι το πάσο είναι συντηρητικό, όμως είναι 
μια αγορά που μπορούμε εύκολα να κάνου-
με αν το ματς πάει καλά για μας μέχρι το 
σημείο αυτό. Από την άλλη το κοντρ είναι 
πιο ευέλικτο, γιατί αν φύγει ο σύντροφος 
θα έχει σίγουρα μακρύ χρώμα (και κατανο-
μή). Το 5$ μπορεί να κερδίσει, έχει όμως 
το μειονέκτημα ότι βάζει όλα τα αυγά σε 
ένα καλάθι. 
Αθανασιάδης Α. Κοντρ. Το μόνο στοιχείο 
που έχω είναι ότι ο σύντροφος δεν είχε να 
μιλήσει σε άμεση θέση. Όμως  αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν έχει τίποτα και νομίζω ότι 

πρέπει να μιλήσω, υπολογίζοντας ότι έχει το 
μερίδιο που του αναλογεί. 
Ρούσσος Γ. Κοντρ. Δεν μπορώ να πασάρω 
ούτε να αγοράσω 5$ με 6,5 χανόμενες.
Διονυσόπουλος Δ. Κοντρ. Το πάσο είναι 
πολύ συντηρητικό. Δεν λέω 5$, γιατί με τα 
χέρια που θα τις βγάζω, ο συμπαίκτης θα με 
πάει 6.
Βρούστης Β. Κοντρ. Το 5$ είναι πολύ επι-
κίνδυνο, το πάσο πολύ συντηρητικό, οπότε 
κάτι στη μέση.
Καραμανλής Μ. Κοντρ. Για να φύγει ο 
συμπαίκτης από το κοντρ θα πρέπει να έχει 
καλό χέρι το πάσο περιέχει μεγαλύτερο ρί-
σκο από το να φάμε τα 5& κολάρο.
Καραμανλής Φ. Κοντρ. Πιο ευέλικτο και 
safe.
Προκοπίου Γ. Κοντρ. Εδώ παίζει καταλυ-
τικό ρόλο το ποιους έχω ως αντιπάλους. Με 
ισχυρούς θα επέλεγα το πάσο ενώ απορρί-
πτω τις 5$. Αντιλαμβάνομαι ότι το κοντρ 
κάποιες φορές θα με οδηγήσει στο να πλη-
ρώσω τετραψήφια νούμερα αλλά στατιστι-
κά νομίζω ότι κερδίζει. Σε αγώνα ζευγών θα 
ήταν ξεκάθαρη επιλογή.
Σαπουνάκης Α. Κοντρ. Η εναλλακτική 
αγορά 5$ πολλές φορές θα κερδίζει αλλά 
πρέπει να δείχνει καλύτερο χέρι.
Ακύλας Α. Κοντρ. Δεν βλέπω ΑΚ πίκα και 
Α καρό. Εάν τα έχει όλα το νότος (δύσκολο) 
θα γράψω -550 αντί για -400, εάν τα έχει ο 
συμπαίκτης (πιθανότερο) θα γράψω πολλά... 
(Τρία κοντρ στα τρία τελευταία προβλήματα 
κάποιο θα πιάσει.)
Οι άλλες εναλλακτικές: 
Μηλιτσόπουλος Ι. 5$. Και με το χέρι στην 
τσέπη. Πάντως, ότι και να πει κανείς είναι 
“σωστό”. Μία ένδειξη είναι ότι ο απαντών 
αντίπαλος δεν μπορεί να έχει ένα δυνατό 
χέρι γιατί θα πήγαινε σλεμ.
Κανναβός Π. 5$. Δεν μου αρέσει το 
πάσο... εκεί που μας έφτασαν οι αντίπαλοι 
...ας χορέψουμε και εμείς.
Γκούμα Ν. 5$. Αυτά έχουν τα μπαράζ.
Παπακυριακόπουλος Γ. 5$. Και όταν 
πληρώσω 800+ θα ζητήσω συγγνώμη από 
τους συμπαίκτες.
Το κακό είναι ότι είναι ομάδες και οι συμ-
παίκτες πολλοί.
Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. Για να βγά-
ζουμε 5$ θα πρέπει ο συμπαίκτης μας να 
έχει άνοιγμα και μάλιστα καλό ώστε να κα-
λύπτει 4 από τις 6 χανόμενές μας. Δεν απο-
κλείεται, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια 
έστω σχετική σιγουριά γι’ αυτό.
Φλουρής Γ. Πάσο. Δεν νομίζω ότι μπορώ 
να ρισκάρω να μιλήσω τόσο ψηλά.

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ 3# 4$ 5&

;

Ομάδες- ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
5& πάσο πάσο

;

# Q63
$ AKJ983
^ K75
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
κοντρ 10 9 30%

5$ 8 3 22%

πάσο 7 1 48%
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Πρόβλημα 7

Η αγορά 3^ εκ μέρους μας είναι φόρ-
σινγκ για μανς. Έτσι αν ο συμπαίκτης είχε 
φιτ πίκα θα αγόραζε απλά 3#, αν είχε φιτ 
καρό, 4^. Αν είχε πολύ καλό χρώμα κούπες 
θα αγόραζε 3$. Συνεπώς η αγορά 4& είτε 
είναι φυσική, με δίχρωμο χέρι είτε είναι μια 
αγορά αναμονής με ισχυρό χέρι. Όπως ήταν 
αναμενόμενο οι επιλογές ήταν πολλές. 

Αθανασιάδης Α. 4^. Είτε δείχνω φιτ σπαθί 
και τον Άσο καρό (το πιθανότερο), είτε δύ-
ναμη και κατανομή στα δύο χρώματά μου 
χωρίς φιτ στις κούπες, είμαι καλυμμένος... 
Με  x, AQxxxx, x, AKQxx τα 7 & είναι σχεδόν 
σίγουρα.
 Μηλιτσόπουλος Ι. 4^. Το 4& είναι 4ο 
χρώμα. Αφού δεν έχω κράτημα σπαθί, θα 
πω 4^ ως οικονομική αγορά αναμονής.
Ακύλας Α. 4^. Βασικά δεν ξέρω τι εναλλα-
κτικές έχω. Οι αγορές 5& και 4# με τρομά-
ζουν λίγο.
Δελημπαλταδάκης Ν. 4^. Ο συμπαίκτης 
κάνει μια βάρβαρη αγορά στην οποία δεν 
έχουμε να προσθέσουμε παρά μόνο αυτό το 
βήμα αναμονής για να δούμε που το πάει.
Πουρναράς Τ. 4^. ...Αναμένω νέα από το 
συμπαίκτη.
Αρκετοί θεωρούν σίγουρο ότι το 5& είναι 
φυσική αγορά και απλώς δίνουν το φιτ:
Βρούστης Β. 5&. Μακράν το πιο δύσκολο 
πρόβλημα. Καταρχήν δεν είμαι σίγουρος αν 
το 4& είναι σπαθιά ή φιτ καρό, αλλά λογικά 
μοιάζει σπαθιά... Οι λογικές αγορές τώρα 
μοιάζουν το 4$ και το 5 ή 6&. Στην τύχη 
τελείως θα πω 5&.
Παπακυριακόπουλος Γ. 5&. Να δούμε 
που πάμε έχω δείξει καλό χέρι και αν είχα 
5-4-4 θα ξεκινούσα με 3& για οικονομία 
αγοράς.

Καραμανλής Φ. 5&. Περιμένω από τον 
δικό μου καλό χρώμα για να το πει στο επίπε-
δο 4. Βέβαια παίζω και το 3$ επαναδήλωση 
forcing.
Μαμιδάκη Λ. 5&. Υπολογίζω 5-5 αποκλεί-
οντας φιτ καρό γιατί το 4^ θα ήταν forcing.
Άλλοι προτιμάνε πιο χαμηλό συμβόλαιο 
χωρίς φιτ αλλά σε μαζέρ:
Κανναβός Π. 4$. H αγορά του συμπαίκτη 
αποκλείει κάποιο φιτ... θα μας το έδινε. Άρα 
έχει κάποια ισχυρή διχρωμία... έχουμε πα-
ραπάνω πόντους απ ότι υποσχεθήκαμε αλλά 
όχι καλό φιτ... Ζεύγη είναι.
Σαπουνάκης Α. 4$. Αν και η αγορά μου 
πρέπει να δείχνει δίφυλλο φιτ, ο Κ ξερός 
είναι ικανοποιητικός, αφού δεν έχω άλλη 
προφανή αγορά.
Ρούσσος Γ. 4#. Είπα ότι είχα να πω. 
Τέλος και η αγορά... με τη διπλή ερμηνεία:
Καραμανλής Μ. 4ΧΑ. Για να παιχτούν.(;)
Προκοπίου Γ. 4ΧΑ. Το γεγονός ότι ο συ-
μπαίκτης μου ξεπέρασε τα 3ΧΑ δείχνει ότι 
ενδιαφέρεται για σλεμ. Αν δεν είχε κράτημα 
σπαθί θα επαναδήλωνε 3$. Αφού δεν πήρα 
φιτ σε κάποιο από τα χρώματα μου, τα 4& 
είναι αληθινό χρώμα. Θα κυνηγήσω τα 7& 
και αν μου λείπει κάτι θα καταλήξω λόγω 
των ζευγών στα 6ΧΑ.

Πρόβλημα 8

Μάλλον το πρόβλημα έπρεπε να τεθεί για 
αγώνες ομάδων, όπου η ανάγκη να βγούμε 
επιθετικά είναι πολύ μεγαλύτερη. Όμως η 
διανομή είναι πραγματική, από πρόσφα-
τους αγώνες ζευγών, όπου κάποιος μου 
παραπονέθηκε ότι πήρε την θανατηφόρο 
αντάμ πίκα, που ήταν και η μόνη που έρι-
χνε το συμβόλαιο! Το γεγονός ότι 30% των 
αναγνωστών και ένας του πάνελ επέλεξαν 
την ίδια αντάμ αποδεικνύει ότι πολλές φο-

ρές είμαστε υπερβολικά φιλύποπτοι, όταν 
το μόνο που πρέπει να κατηγορήσουμε 
είναι η κακή μας τύχη. 
Θεωρητικά, αφού δεν έγινε Stayman και 
ο αγώνας είναι ζεύγη, όπου πρωταρχικός 
στόχος είναι να μη χάσουμε μπάζες, η 
αντάμ κούπα είναι πιο ενδεδειγμένη. Όμως 
η αντάμ θέλει και έμπνευση. 

Βρούστης Β. $5. Αυτό μου φαίνεται το πιο 
εύκολο πρόβλημα. Σε ομάδες ίσως έβγαινα 
σπαθί. 
Σαπουνάκης Α. $5. Στα ζεύγη προτιμάται 
η παθητική αντάμ στο μαζέρ.
Αθανασιάδης Α. $5. Η δύναμη του άξονά 
μας βρίσκεται στο σύντροφο και ευελπιστώ 
να τον πετύχω στο χρώμα (αφού οι αντίπαλοι 
δεν έψαξαν για μαζέρ) ή τουλάχιστον να μην 
κάνω ζημιά, αφού πρόκειται για αγώνα ζευ-
γών. Μπορώ όμως να βγω και πίκα. Θυμάμαι 
ότι ο Τζούντη με το Σταύρο στο τελευταίο 
πανελλήνιο ζευγών που κέρδισαν, σε μια 
παρόμοια διανομή (αν όχι την ίδια) πήραν 
το τοπ με έξοδο πίκα  περιορίζοντας τους 
αντιπάλους στις 9 λεβέ, ενώ με άλλη έξοδο 
είχαν τουλάχιστον 10, όμως σε μια άλλη πρό-
σφατη περίπτωση στο ΒΒΟ η έξοδος πίκα 
χάρισε το συμβόλαιο, αφού ο σύντροφος 
είχε 3φυλλη Ντάμα και η λεβέ της άμυνας 
χάθηκε. Σημαντικό νομίζω είναι να ειπωθεί 
εδώ ότι αν επρόκειτο για αγώνα ομάδων, 
όπου ο σύντροφος θα κοντράριζε πιο εύκολα 
αν ήθελε επιτακτικά έξοδο πίκα, πιθανότατα 
να έβγαινα σπαθί, στη δύναμή μου.
Καραμανλής Φ. $5. Με δεύτερη επιλογή 
το #5.
Προκοπίου Γ. $5. Σε ένα από τα πιο δύ-
σκολα σετ προβλημάτων που έχω συμμε-
τάσχει μέχρι τώρα, ακόμα και το πρόβλημα 
της αντάμ μου προξένησε πονοκέφαλο. Σε 
αγώνα ομάδων μετά από τέτοιες αγορές, 
με λίγους πόντους στο χέρι και 3φυλλο ονέρ 
σε μαζέρ έχω ξεκάθαρη αντάμ, το #5. Στα 
ζεύγη λυπάμαι αλλά θα επιλέξω το λιγότερο 
φιλόδοξο αλλά πάντως πιο ασφαλές από τα 
πεντάρια μου.
Ρούσσος Γ. $5. Σ’ αυτές τις αγορές δεν 
βγαίνεις σε μινέρ.
Κανναβός Π. $5. Εγώ επιμένω το μακρύ 
μου χρώμα... Λόγω αγοράς όχι σπαθί... αλλά 
και όχι πίκα. Ίσως και να κόντραρε ο συμπαί-
κτης αν έχει καλές πίκες... γιατί πόντους 
μάλλον έχει.
Μηλιτσόπουλος Ι. $5. Το πιο μακρύ μα-
ζέρ μου. Το λιμό πίκα μπορεί να δημιουρ-
γήσει προβλήματα στο μέτρημα του χεριού 
από τον συμπαίκτη,

Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2$ πάσο

3^ πάσο 4& πάσο
;

# AQJ93
$ K
^ AQ75
& J53

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1XA

πάσο 3XA όλοι πάσο

# J75
$ 9542
^ 86
& K1072

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
5$ 10 10 43%

2& 7 2 22%

5# 7 1 26%

J # 7 4%

10& 4 4%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4^ 10 4 30%

5& 9 3 30%

4# 8 2 17%

4$ 8 2 9%
4ΧΑ 7 2 13%
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^

πάσο 2& πάσο 3&
πάσο 4^ πάσο 4XA
πάσο 5^ πάσο 6^

Όλοι 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. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site 
του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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Πρόβλημα 1

Ζεύγη – ΑΔ στην δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 2& κοντρ πάσο

;

# 5
$ AJ
^ AQJ10xx
& K10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
;

# QJ109xxx
$ KQJx
^ 7
& 7

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 3

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2^ πάσο

3& πάσο 3$ πάσο
;

# ΑKQ63
$ KQ5
^ 6
& AJ76

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 4

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3& κοντρ 5&

;

# Q9864
$ ΚQ1076
^ 53
& 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& 1# κοντρ 2#

;

# 53
$ Α3
^ ΑQ82
& ΑJ764

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 6

Ομάδες- ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1XA πάσο 3# πάσο
;

# –
$ 7643
^ AJ75
& A9832

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 7

Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

*Αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1& 3^
πάσο πάσο 3# πάσο

;

# K9
$ J86542
^ KJ
& 1076

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

# Q63
$ 97532
^ 642
& A7

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Παπακυριακόπουλος Γ. $5. Είναι λίγο 
άτολμη αλλά λόγω ζευγών (πάω με την 
αίθουσα) και ας μη με ικανοποιεί καθόλου 
η αντάμ, δεν βρίσκω πιο δελεαστική για 
ζεύγη. 
Ακύλας Α. $5. Στα συν ότι 1) παίζω ζεύγη 
και προτιμώ όταν είμαι σε δίλλημα να βγαίνω 
παθητικά. 2) Δεν έγινε stayman 3) Άνοιξε 1ΧΑ 
δεξιά μου. Στα μείον ότι τελικά παρόλα αυτά 
μπορεί το σπαθί να κερδίζει.
Σοφή κουβέντα. Είναι μια αντάμ που, παρά 
την αγορά, θα επέλεγα σε αγώνες ομάδων. 
Δελημπαλταδάκης Ν. &2. Longest and 
strongest, που λένε και οι Αγγλοσάξωνες. 
Μπορεί να πάρω κακό σκορ άμα πουλήσω 
μπάζα (το πολύ μία), αλλά α) θα έχω παρέα 

και άλλους και β) οι άλλες αντάμ δεν δίνουν 
καμιά σιγουριά ότι δεν θα πουλήσουν μπάζα 
επίσης. Το σπαθί τουλάχιστον έχει ελπίδα να 
αναπτύξει μπάζες που θα δώσουν τοπ.
Καραμανλής Μ. &2. Η αντάμ σε κάποιο 
μαζέρ έχει καλές πιθανότητες να πουλήσει 
μπάζα η τέμπο στον εκτελεστή χωρίς πολλές 
επιθετικές προοπτικές το καρό δεν φαίνεται 
υποψήφιο για αντάμ οπότε το σπαθί, που 
τουλάχιστον έχει καλές επιθετικές προοπτι-
κές, θα είναι η επιλογή μου.
Τέλος, από αυτούς που πέτυχαν διάνα: 
Διονυσόπουλος Δ. #5. Εκτός του καρό, 
όλες οι άλλες αντάμ είναι πιθανές. Λόγω της 
έλλειψης Stayman από τους αντιπάλους και 
αδυναμίας του δικού μου χεριού, ελπίζω να 

βρω τη «φλέβα χρυσού» στις πίκες στο συ-
μπαίκτη. Αν όμως τον βρω με καμιά ντάμα 
τρίφυλλη, θα είμαι ο χαζός της παρέας.
Κουκουσέλης Α. #5. Μήπως και βρω τον 
σύντροφο με μήκος.

O Γιώργος Οικονομόπουλος πρώτευσε 
στο διαγωνισμό συγκεντρώνοντας 78 πό-
ντους στους 80 και θα τον έχουμε στο πάνελ 
στο επόμενο τεύχος. Οι πρώτοι του 61ου 
διαγωνισμού: 1) Οικονομόπουλος Γ. 78, 2/3) 
Ακύλας Α., Μαμιδάκη Λ. 71, 4) Ρούσσος Π. 
70, 5/6) Γκούμα Ν., Λικάρτσης Α., 7) Τού-
λης Ι. 68, 8/9) Ιγγλέση Α., Τσαπίνος Γ. 67, 
10/11/12) Καραπαναγιώτης Χ., Κουκουσέ-
λης Α., Πουρναράς Τ. 66.

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;
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Εξασκηθείτε στην αγορά

    

    

[ 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 1 ]

Μετά από 1ΧΑ - πάσο, τι αγοράζουμε με τα παρακάτω χέρια;

1 2 3 4
#Axx #AQJxxx #AQ10xxx #Kx
$x $Kx $Qx $Kx
^xxx ^Kx ^Qx ^KQ10xxxx
&AKJxxx &AQx &AKx &KJ

1. 3&. Θέλουμε ειδικά φύλλα για να έχουμε σλεμ, π.χ. KQxx, $xxx, 
^AKQ, &Qxx, τα οποία όμως ο συμπαίκτης μπορεί να έχει. Είναι κρίμα, 
στην περίπτωση αυτή, να παίξουμε 3ΧΑ και να μπούμε μέσα.  Αγοράζο-
ντας 3& δίνουμε την ευκαιρία στο συμπαίκτη μας, με το παραπάνω χέρι 
να αγοράσει 3^, το χαμηλότερο κράτημά του. Όταν, με την ίδια λογική 
αγοράσουμε στη συνέχεια 3# η «τρύπα» στις κούπες θα έχει περιγρα-
φτεί. Είναι σχετικά εύκολο στη συνέχεια, με κιουμπίντς στο επίπεδο 4, να 
καταλήξουμε και στο σλεμ. 
2. 4$. Στην υποχρεωτική αγορά 4# του συμπαίκτη θα ρωτήσουμε απλά 
άσους (με RKCB). Έχουμε κοντρόλ σε όλα τα χρώματα και την κατάλληλη 
δύναμη ώστε να μη χρειάζεται να ταλαιπωρούμε το συμπαίκτη. Με την 
ερώτηση άσων –και ρηγάδων αν χρειαστεί– θα τα μάθουμε όλα.  
3. 3#. Εδώ όμως δεν έχουμε την δύναμη ούτε τα κοντρόλ. Εύκολα μπο-
ρεί να λείπει ΑΚ σε ένα χρώμα ή να βρούμε απέναντι δυο λιμά ατού.  Με 
την αγορά 3# καλούμε επιτακτικά τον συμπαίκτη μας να κιουμπιντάρει 
αν έχει και αυτός ενδιαφέρον για σλεμ (δηλαδή μάξιμουμ ΧΑ) ενώ θα 
μάθουμε και περισσότερα σχετικά με το φιτ. 
4. 4&. Το σλεμ είναι καθαρά θέμα Άσων.  Αν όμως αγοράσουμε 3^ και 
μετά ρωτήσουμε Άσους με 4ΧΑ διακινδυνεύουμε να ακούσουμε 5$ και 

να βρεθούμε σε σημείο χωρίς επιστροφή. Η σύμβαση Gerber μας διευ-
κολύνει σε αυτή την περίπτωση να μείνουμε χαμηλά, είτε στα 5^ είτε, 
ακόμα, στα 4ΧΑ. 
Μετά από 1ΧΑ - πάσο - 3$ - πάσο, τι αγοράζουμε με τα παρακάτω χέ-
ρια;

1 2 3 4
#Ax #Qxx #QJx #Axx
$Kxx $QJx $Jx $Kx
^Axxx ^QJx ^AQJx ^AKxx
&AJ10x &AQJx &KJ9x &Kxxx

1. 3#. Κιουμπίντ. Έχουμε 16 καλούς πόντους, φιτ, ντάμπλετον και το 
&10.
2. 4$. Έχουμε φιτ αλλά συγχρόνως είμαστε μίνιμουμ με ελάχιστα κο-
ντρόλ.
3. 3ΧΑ. Το χέρι μας είναι ελάχιστα ελκυστικό και δεν έχει τρίφυλλο φιτ ή 
μεγάλο ονέρ στα ατού. Η αγορά μας είναι περιγραφική και δεν σημαίνει 
ότι θα παίξουμε 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει τουλάχιστον 6φυλλο και θα δι-
ορθώσει σε 4$ ή θα συνεχίσει με κιουμπίντ δίνοντάς μας μια δεύτερη 
ευκαιρία.  
4. 4ΧΑ (ή κιουμπίντ). Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να μείνουμε 
κάτω από το μικρό σλεμ. Παρότι δεν έχουμε 3φυλλο φιτ διαθέτουμε με-
γάλο ονέρ στα ατού και πληθώρα κοντρόλ. Δεν υπάρχει χέρι που να έχει  
συμπαίκτης να αγοράσει 3$ και να μην έχουμε τουλάχιστον μικρό σλεμ 
(συνήθως θα έχουμε μεγάλο) με νορμάλ κατανομές. 

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αθανασιάδης Α. 4& σιρκοντρ 2ΧΑ 5& πάσο κοντρ 4^ $5

2 Βρούστης Β. 4& σιρκοντρ 2ΧΑ 5& 5$ κοντρ 5& $5

3 Δελημπαλταδάκης Ν. 3ΧΑ σιρκοντρ κοντρ 5^ πάσο πάσο 4^ &2

4 Διονυσόπουλος Δ. 4& 2ΧΑ 2ΧΑ πάσο 5^ κοντρ 4# #5

5 Καραμανλής Μ. 4& 2ΧΑ 2ΧΑ πάσο πάσο κοντρ 4ΧΑ &2

6 Καραμανλής Φ. 4& 1$ κοντρ πάσο κοντρ κοντρ 5& $5

7 Κανναβός Π. 4& 2ΧΑ κοντρ 5& πάσο 5$ 4$ $5

8 Μηλιτσόπουλος Ι. 4& 2ΧΑ κοντρ 5$ πάσο 5$ 4^ $5

9 Παπακυριακόπουλος Γ. 4& 3ΧΑ 3ΧΑ πάσο 5^ 5$ 5& $5

10 Προκοπίου Γ. 4ΧΑ σιρκοντρ κοντρ πάσο πάσο κοντρ 4ΧΑ $5

11 Ρούσσος Γ. 4# σιρκοντρ 4$ 5^ κοντρ κοντρ 4# $5

12 Σαπουνάκης Α. 4& 2ΧΑ κοντρ 5& πάσο κοντρ 4$ $5

13 Ακύλας Α. 4# 3ΧΑ 2ΧΑ πάσο κοντρ κοντρ 4^ $5
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Από την Τασία Mπαμπούλα

Λύσεις  των προβλημάτων (α πό τη σελίδα 17)

Σίγουρα η κατανομή των ατού ήταν πολύ άτυχη για τον εκτελεστή. Παρό-
λα αυτά υπάρχει ακόμα μια ελπίδα και δεν πρέπει να το βάλει κάτω αλλά 
να συνεχίσει με ατού προς τον Ρήγα, &Α και σπαθί προς τον &Κ του μορ. 
Εάν η Δύση έχει σόλο σπαθί δεν την ωφελεί να κόψει «στον αέρα». Μετά ο 
εκτελεστής παίζει ^Α και κόβει ένα καρό στον μορ. Συνεχίζει με τις καλές 
του κούπες. Αν η Δύση έχει σόλο ή 2φυλλο σπαθί, ο εκτελεστής θα πραγ μα-
τοποιήσει το συμβόλαιό του. Όταν πιάσει χέρι η Δύση, είτε επειδή έκοψε 
κούπα, είτε επειδή ο εκτε λε στής στην επόμενη λεβέ της έδωσε την Ντάμα 
πίκα, αναγκαστικά θα παίξει εκτός ταμπλό, αφού έχει μόνο κόκκινα φύλα 
στα χέρια της. Ο Νότος θα κόψει από τον μορ και θα πετάξει το χανόμενο 
σπαθί του χεριού του.
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Η διανομή είναι παρμένη από ένα σημαντικό πρωτάθλημα στην Αυστρα-
λία, όπου δύο εκτελεστές απέτυχαν όταν δοκίμασαν στην δεύτερη λεβέ 
την εμπάς της κούπας. Άλλοι έπαιξαν αμέσως τα καρά και ευτύχησαν 
αφού ήταν 3-3 όπως στο διάγραμμα. 
Ο ασφαλέστερος πάντως τρόπος είναι να παίξετε τον $Α στη δεύτερη 
λεβέ. Αν δεν πέσει ο $Κ, τότε παίζετε τον ^J βάζοντας την Ντάμα από το 
μορ και διώχνοντας στον ^ΑΚ τα φύλλα που χάνετε. Η γραμμή αυτή έχει 
επιτυχία αν ο $Κ είναι σόλο ή αν τα καρά είναι 3-3, ή αν τα καρά είναι 4-2, 
οι κούπες  2-2 και ο παίκτης που κρατά τον $Κ έχει δύο καρά, ή, ακόμα, 
όταν η Ανατολή έχει $KJx και τρία ή περισσότερα καρά.  

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε η Ανατολή

# A8762
$ A52
^ 7
& K873

# Q109
$ J1098
^ QJ93
& J6

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ 763
^ K86542
& Q1095

# KJ543
$ KQ4
^ A10
& A42

*σπλίντερ
 **2 άσοι (από 5) και η Ντάμα ατού (ο Β ξέ-
ρει ότι έχουν 10 ατού στον άξονα)
 
Αντάμ: $J

Αντάμ:  &3

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# 865
$ 32
^ AKQ542
& A8

# 1092
$ KJ
^ 1083
& 109632

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ73
$ 94
^ 976
& KQ75

# AK4
$ AQ108765
^ J
& J4

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 14 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Οπλαρχηγοί του ’21 τα… ορίζαν
2. Συμπληρώνει συχνά το «ψηλός και….» – Κοινό στο κασκόλ και 

στο κασάτο!
3. Το βάζουμε δίπλα στα… λοίσθια – Εξακολουθεί να είναι όμορφο 

και χωρίς κατάληξη
4. Δείξε – Χωρίς… παρεξήγηση
5. Στρατός κι αυτός – Από τα πιο δυνατά οινοπνευματώδη
6. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας – Με το «μι» νοστιμίζει το κουλούρι (μια 

γραφή)
7. Τοπία με πολύ κουνούπι αδερφάκι μου – Συμβολίζουν δυο ονέρ
8. Δεν βγαίνει όταν σωπαίνεις! – Εξέχουν στις …μαρίνες
9. Δεύτερη σε… διάστημα – Πολλές φορές αν το προφέρεις μάλ-

λον αντίρρηση θα φέρεις – Το κλειδί του… τραγουδάει
10. Φωνήεντα – Προσπάθησα πολύ…
ΚΑΘΕΤΑ
1. Απαγορεύεται εντελώς πια στα σωματεία
2. Το αφήνει το πέλμα στη γη – Με το «η» στο τέλος θα μας… σκε-

πάσει
3. Αθλητικά αρχικά – Μια μεγάλη γινόταν το Κολοσσαίο
4. Ανίκητος στη μάχη! – Μπροστά από… συνταγές
5. Δεν είναι εφημερίδας άρθρο – Δεν χρειάζεται άλλος κανείς, μόνο 

εγώ – Η συλλαβή που προηγείται και…. ομορφαίνει το «τέρας»
6. Καθόλου… σοφό – Τον …προσκυνούσαν  έντεκα
7. Πήρε εντολές αλλά δεν ήταν υπηρέτης!
8. Λέγεται για άσχημη συμπεριφορά – Διπλό το αποφεύγουν οι… 

χορτοφάγοι
9. Αστέρι ξενικό χωρίς το αρχικό – Ο δειλός φοβάται και τον δικό 

του
10. Αρχικά … «γαύρων» – Ανάποδα γυρίσανε να πέσουν στη μπανι-

έρα, για να σου φτιάξουν διάθεση κι αλλιώτικη τη μέρα! 

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 4^* πάσο

4XA πάσο 5#** πάσο

6# όλοι πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο
1$ πάσο 2^ πάσο
4$ πάσο 5& κοντρ
πάσο πάσο σιρκόντρ πάσο
6$ όλοι πάσο

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

10. Κ Α Ρ Μ Α ■ Ι Κ Α Ρ
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Πρόγραµµα Σωµατείων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΜΑΪΟΣ 2012

4-6 Κύπελλο Ελλάδας

11-13 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών 
(προκριματικός)

18-20 ΟΑΜΚΗ / ΑΟΜΒ / ΑΟΜ

25-27 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών 
(τελικός)

2-4
1, 4 & 5

ΑΟΤ / ΑΣΑΕ / ΟΑΜΡ (Ζεύγη)
AMI

9-11 Παν. Περιφ. Πρωτ. Βορείου 
Ελλάδας (Θεσσαλονίκη)

16-18 ΑΟΜ (Εορταστικό)
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Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

30/9-2/10 Παν. Πρωτ. Γυναικών
και Παν. Πρωτ. Ανδρών

7-9 ΟΑΜΠΕΙ / ΟΑΜΚΗ / ΛΑΝΘ

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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Περιφέρεια

Αττική

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ομάδες Όπεν ή 
Ζεύγη Όπεν 18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
Παρασκευή Ζεύγη 1-6 21.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΚΕΠΠΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ομάδες Όπεν 17.00
Σάββατο Ομάδες Όπεν 18.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ομάδες Όπεν 20.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν /
Ομάδες Όπεν 20.15

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18.45

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη όπεν 19.30
ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη χάντικαπ (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 20:00

Ομάδες Όπεν 20:30
AOT Ομάδες 1-9 / Ομάδες 1-6 20.15
OAMKH Ομάδες 1-6 / Ομάδες 1-9

και ομάδες Όπεν
20.00

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν 20:30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 18:30

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.30

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

Ζεύγη 1-6
20.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

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

20.30

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

Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-6 20.00
ΑΟΤ Zεύγη 1-9 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20.15
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-9 Swiss 20.00
Ζεύγη 1-6 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη χάντικαπ 20:00
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / Ζεύγη 1-9 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν χάντικαπ βαρόμε-

τρο / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν με χάντικαπ 20.40

Ζεύγη 1-6 19.40
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-9 / Ομάδες1-6 19.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 19.00

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Swiss ‘Οπεν 20.30
Ζεύγη 1-6 Swiss 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 Swiss 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν Swiss 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30

Ζεύγη 1-6 17:00
Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19:00
AΣΑΕ Ατομικός 10:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν χάντικαπ 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν χάντικαπ 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 / Ζεύ-

γη 1-6
19:30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 και Ζεύγη 1-6 19.00



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΠΡΙΤΖ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α.Ο.Μ.Β.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΡΙΤΖ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ –LUXURY BOUTIQUE HOTEL & SUITES

27 – 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Τριήμερο τουρνουά ζευγών 4ης βαθμίδας
OPEN & 1-9 & 1-6

ΔΙΑΜΟΝΗ
ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ:
Μονόκλινο  270 ευρώ
Δίκλινο  360 ευρώ
Executive studios  (τρίκλινο)  420 ευρώ 
Suites  450 ευρώ
Προεδρική σουίτα  480 ευρώ

Η τιμή είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνει 3 
διανυκτερεύσεις, πλούσιο πρωινό και δείπνο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αγγελοπούλου Μαρία  69 36 60 24 50

* Οι κρατήσεις θα γίνονται αυστηρά με σειρά 
προτεραιότητας και ΜΟΝΟ με προκαταβολή 100 
ευρώ ανά δωμάτιο.
Ακυρώσεις και επιστροφές προκαταβολών θα 
γίνονται δεκτές μέχρι τις  17/10/2011.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Πέμπτη 27/10/2011, ώρα έναρξης :  21:00
Παρασκευή 28/10/2011, ώρα έναρξης :  19:30
Σάββατο 29/10/2011, ώρα έναρξης :  19:30

ΕΠΑΘΛΑ
Κατηγορίες ΟΡΕΝ, 1-9 & 1-6
1ο – 2ο – 3ο ζεύγος γενικής κατάταξης
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας
1ο ζεύγος ΑΟΜΒ
1ο ζεύγος μαθητών
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή των ημερίδων 
στις κατηγορίες 1-9 & 1-6, καθώς και στην απονομή επάθλων σε 
αυτές είναι ο επαρκής αριθμός συμμετοχών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ
35 ευρώ ανά αθλητή.
50% έκπτωση για νέους και στρατευμένους.
Δωρεάν συμμετοχή για παίκτες κάτω των 18 
ετών.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Τουρνουά θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον 
ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους κανονισμούς της ΕΟΜ.
Διαιτητής των αγώνων θα είναι ο  κ. Στέλιος 
Ακριτίδης.


