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M  ετά από μια πολύ καλή χρονιά για το Αγωνιστικό Μπριτζ, 
όπως ήταν το περασμένο έτος 2011, οι προοπτικές για το 

τρέχον έτος 2012, δυστυχώς, δεν είναι ευνοϊκές. 
Η οικονομική κρίση πιθανότατα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 
επιχορήγηση του κράτους, η οποία είναι πολύ πιθανό να είναι 
περιορισμένη. Ήδη μας έχει εγκριθεί ποσό 30.000 ευρώ έναντι 
της επιχορήγησης του 2012, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα το 
συνολικό ποσό. 

Οι συμμετοχές επίσης των αθλητών στους αγώνες 5ης και 4ης 
βαθμίδας των Σωματείων, με δεδομένο τα στατιστικά στοιχεία 
των δυο πρώτων μηνών του 2012, προβλέπεται να είναι και 
αυτές μειωμένες. Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει μεγάλα 
προβλήματα τόσο στη λειτουργία της ΕΟΜ όσο και των Σωματείων. 

Η ΕΟΜ ήδη κάνει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
χορηγίες, τόσο για τις αποστολές εθνικών ομάδων, που φέτος είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες, όσο και για τη διάδοση του αθλήματος, που 
είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς. Σε 
κάθε περίπτωση και ιδίως αν οι χορηγίες αυτές δεν είναι στο ύψος 
που ελπίζουμε, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές περικοπές στα 
έξοδα.  

Κατ’ ακολουθία τα Σωματεία από την πλευρά τους θα πρέπει να 
συμμαζέψουν τα οικονομικά τους, κάνοντας οικονομία  στα έξοδά 
τους, χωρίς όμως να μειώσουν τις παροχές προς τους αθλητές, που 
είναι βασική προϋπόθεση ανάπτυξης του Αγωνιστικού Μπριτζ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Διογένης Χαρλαύτης

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ

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

Aγωνιστικά... και άλλα
Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Oι Βουμβουλάκης Ε  (αριστερά) 

- Σκοβολάς Σ (δεξιά) του ΟΑΑ 
πρώτοι στη γενική κατάταξη 

από τις δυο ημερίδες

Κ 
ατόπιν των αποτελεσμάτων των αγώνων επιλογής 
εθνικών ομάδων (σχετικό άρθρο μπορείτε να βρεί-

τε σε άλλη σελίδα του περιοδικού) η Εθνική Ομάδα Όπεν 
2012 αποτελείται από τα ζεύγη: 
1. B. Βρούστης – Μ. Έιντι, 
2. Κ. Δοξιάδης – Π. Κανναβός  
3. Φ. Καραμανλής – Ε. Πρωτονοτάριος 
και η Εθνική Ομάδα Γυναικών 2012 από τα ζεύγη: 
1. Α. Βελώνη – Λ. Μαμιδάκη
2. Δ. Κανελλοπούλου –  Λ. Οικονόμου
3. Α. Κυριακίδου  -  Σ. Λαμπρινού

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΟΜ, αρχηγός της Εθνι-
κής Ομάδας Όπεν ορίστηκε ο Στ. Μπομπολάκης. 

Η μεγάλη διοργάνωση του 2012 όπου καλούνται να 
συμμετάσχουν οι δυο εθνικές μας είναι βέβαια το 51ο Πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων που θα διεξαχθεί στο 
Δουβλίνο της Ιρλανδίας από 12 έως 23 Ιουνίου. 

3

3

Τ 
ο τεύχος αυτό του πε-
ριοδικού, υπ. αριθ. 

106, είναι το πρώτο που εκ-
δίδεται μέσω της Εκτυπωτικής 
Αιγαίου Α.Ε., της οποίας Πρό-
εδρος είναι ο συναθλητής μας 
κ. Παναγιώτης Μυριτζής, η 
οποία με σύμβαση που υπο-
γράφτηκε με την ΕΟΜ ανέ-
λαβε δωρεάν το δημιουργικό 
και την εκτύπωσή του! Ζητά-
με συγνώμη αν η πρώτη αυτή 
έκδοση καθυστέρησε λίγες 
μέρες σε σχέση με το συνηθι-
σμένο χρόνο έκδοσης του πε-
ριοδικού. Δια μέσου της στή-
λης αυτής η σύνταξη του πε-
ριοδικού εκφράζει τις ευχαρι-
στίες της στην Αιμιλία Μπονέ-
λη και τον Σωτήρη Παπαδήμα 
για την άριστη μέχρι τώρα πο-
λυετή συνεργασία τους στον 
τομέα της καλλιτεχνικής επι-
μέλειας και του δημιουργικού 
(σχεδιασμού) του περιοδικού 
«το Μπριτζ»

Ένα νέο Σωματείο εντά-
χτηκε επίσημα στη δύ-

ναμη της ΕΟΜ. Είναι το Σω-
ματείο «Θέσπις» του οργα-
νισμού Νεολαίας, Άθλησης 
και Πολιτισμού του Δήμου 
Διονύσου, που ίδρυσε τμή-
μα αγωνιστικού Μπριτζ με 
εντευκτήρια στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού συλλόγου 
Δροσιάς, Γρ. Λαμπράκη 19, 
τηλ. 6947 472752.  Το πλού-
σιο αγωνιστικό πρόγραμ-
μα του νέου Σωματείου μπο-
ρείτε να βρείτε στα αγωνιστι-
κά προγράμματα, σελ.37 του 
περιοδικού.

Η αφίσα με την οποία προ-
βλήθηκε η παρουσίαση δεί-
χνει ένα παιχνίδι από τα 
πρώιμα χρόνια του Μπριτζ, 
πιθανότατα στην Κωνσταντι-
νούπολη.

3Μ 
ε πρωτοβου-
λία της αθλήτρι-

ας Πωλίνας Μητρογιάννη 
και τη βοήθεια τόσο των 
αθλητών του ΑΜΙ, αλλά 
και της ΕΟΜ, πραγματοποι-
ήθηκαν στη Λευκάδα δυο 
ημερίδες μπριτζ με στό-
χο να προβληθεί το άθλη-
μα στην τοπική κοινωνία. 
Η πρώτη ημερίδα έγινε τον 
Δεκέμβριο του περασμέ-
νου έτους και η δεύτερη 
στις 14 Ιανουαρίου 2012. 
Μετά από την επιτυχία που 
σημείωσαν οι ημερίδες ξε-
κίνησαν μαθήματα με τον 
καθηγητή της ΕΟΜ Λάζα-
ρο Καραγιαννόπουλο και 
σύντομα περιμένουμε νεότερα 
για το καλοκαιρινό πρόγραμ-
μα του νέου σωματείου στο Ιό-
νιο, που αναμένεται να αποτε-
λέσει πόλο έλξης αρκετών συ-
ναθλητών μας.

H 
Λαμία και το Κιά-
το είναι δυο ακό-

μη πόλεις της περιφέρει-
ας στις οποίες  έχουν δη-
μιουργηθεί γκρουπ μαθη-
τών με συντονιστές τους 
Κ. Κοντό και Κ. Παπαμαρ-
γαρίτη αντίστοιχα, ενώ 
και ο Σ. Κυρκίτσος στο Αί-
γιο συνεχίζει για δεύτε-
ρη χρονιά μαθήματα. Σύ-
ντομα αναμένουμε την εγ-
γραφή και των τριών αυ-
τών σωματείων στην ΕΟΜ

3

3

3
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O 
ι μαθητές που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο πήραν το αγω-
νιστικό τους βάπτισμα συμμετέχοντας στο μαθητικό 

GRAND PRIX που διοργανώνει η ΕΟΜ γι αυτούς. Η 1η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στον 
ΑΟΜ τον Ιανουάριο, η 2η 
στον ΑΟΜΒ τον Φεβρου-
άριο και ακολουθούν άλ-
λες δυο. Στον αγώνα συμ-
μετέχουν μέσω των ταυ-
τόχρονων και πολλά σω-
ματεία της Περιφέρειας. 

 Μ 
ε πολλές και διδακτικές εμπειρίες γυρίσανε οι διαιτη-
τές μας Ι. Προκοπίου και Μ. Παπυράκη από το σεμι-

νάριο διαιτησίας που έγινε στη Σουηδία. Οι γνώσεις που απο-
κτήσανε μεταφέρονται σε όλους μας και κυρίως τους διαιτητές 
μέσα από μια σειρά κείμενα που θα αναρτώνται σιγά σιγά στο 
site της ΕΟΜ. Ήδη το πρώτο είναι έτοιμο και αφορά παραδείγ-
ματα και οδηγίες για το “παιγμένο φύλλο”.

Μ 

ια λυπηρή απώλεια 
εκλεκτού μέλους της 

μπριτζιστικής οικογένειας. 
Ο Δημήτρης Μοίρας, αθλη-
τής του ΟΑΜ, σύζυγος της 
Άννας και πατέρας του Κώ-
στα, που επίσης παίζουν 
αγωνιστικό Μπριτζ, απεβί-
ωσε σε ηλικία 72 ετών. Τα 
μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜ και 
οι συντάκτες του περιοδι-
κού εκφράζουν στην οικο-
γένειά του τα ειλικρινή τους 
συλλυπητήρια.

Γ 
ια άλλη μια φορά το 
αγωνιστικό δελτίο 

αθλήτριάς μας έγινε αιτία για 
να βρει τη χαμένη της τσάντα. 
Η κυρία που βρήκε την τσά-
ντα επικοινώνησε με την ΕΟΜ, 
εξηγώντας το συμβάν, και το 
απολεσθέν τσαντάκι επέστρε-
ψε στην ιδιοκτήτριά του. Στο 
παρελθόν ακόμα και ταξίδι 
στο εξωτερικό κατέστη δυνα-
τό –ελλείψει αστυν. ταυτότη-
τας ή διαβατηρίου-  με χρήση 
του αγωνιστικού δελτίου!

Μ 
ια καλή γεύση αποκριάς έδωσαν οι συμ-
μετέχοντες στο τουρνουά της Τρίπολης με 

εμφανίσεις εμπνευσμένες, μπριτζιστικές και μη! Πλήρες 
ρεπορτάζ για το τουρνουά αυτό μπορείτε να βρείτε στη 
σελ. 10.

3

3
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Στο φετινό πρωτάθλημα 
συμμετείχαν στο προκριματικό 
στάδιο που έγινε στα Σωματεία 
όλης της χώρας, 368 ζεύγη, ένα 
λιγότερο από το περσινό ρεκόρ 
συμμετοχής. 

Ο αγώνας χωρίστηκε σε 4 
κατηγορίες δυναμικότητας και 
φιλοξενήθηκε στα Σωματεία της 
Αττικής: ΑΟT (το όπεν), ΑΟM 
(το 1-11), ΟΑΜΚΗ (το 1-9) και 
ΑΟΜΨ (το 1-6). 

Για τους μη προκριθέντες 
στον τελικό πραγματοποιήθη-
κε ο β’ τελικός (contolation) με 
ενοποιημένες όλες τις κατηγορί-
ες, ο οποίος έγινε στον ΟΑΜ. 

Στην κατηγορία όπεν μετεί-

χαν στο προκριματικό στάδιο 91 
ζεύγη και από αυτά 34 προκρί-
θηκαν για το τελικό, που έγινε σε 
33 συναντήσεις των 3 διανομών 
η κάθε μια (κάθε ζεύγος αντιμε-
τώπισε διαδοχικά όλα τα άλλα).  

Την πρώτη ημερίδα επικεφα-
λής τέθηκαν οι Ι. Προκοπίου – Α. 
Μωυσίδης με ποσοστό 63,25%, 
ενώ νικητές της 2ης ημερίδας 
ήταν οι Α. Φίλιος – Φ. Σκουλα-
ρίκης  με 64,11%, και της τρίτης 
οι Π. Μαρσώνης – Κ. Μιχαλάκου 
με ποσοστό 63,64%. Το ζευγάρι 
Α. Κουκουσέλης – Κ. Κοντομή-
τρος όμως, με ποσοστά 57,75%, 
58,14% και 60,70% ανά ημερί-
δα επικράτησαν με 58,87% στην 

τελική κατάταξη κατακτώντας 
και τον τίτλο των πρωταθλητών 
Ελλάδος 2012. 

Την δεύτερη θέση της τελι-
κής κατάταξης, με 57,49%, κατέ-
λαβαν οι Α. Βολιώτης -  Α. Τσέ-
βης ενώ τρίτοι κατατάχτηκαν οι 
Ι. Προκοπίου – Α. Μωυσίδης. Οι 
6 πρώτοι της τελικής κατάταξης: 

Στην κατηγορία 1-11 συμμε-
τείχαν στον προκριματικό επί-
σης 91 ζεύγη και στον τελικό 36. 
Εδώ οι Ι. Πρατικάκης  -Χ. Σπα-
νός που φλερτάρουν από πέρ-
σι τον “τίτλο” (τρίτοι στη γενική 
της περσινής κατάταξης) κέρδι-
σαν την πρώτη ημερίδα  με πο-
σοστό 62,53% όπως και την τρί-
τη, με ποσοστό 61,32%. Συνολι-
κά ανακηρύχθηκαν πρωταθλη-
τές με μέσο όρο 59,35% σε αρ-
κετή απόσταση από τους επόμε-
νους.

Νικητές της δεύτερης ημερί-
δας ήταν οι Ε. Ραφτοπούλου – Α. 
Μαγκλάρα με 65,94% ενώ στη 
γενική δεύτεροι ήρθαν οι Ε. Σύρ-
ρου – Κ. Μήτρου με 56,93% και 
τρίτοι οι Γ. Καζανάς – Ι. Μπαλω-
μένος με 56,40%. Οι 6 πρώτοι 
της τελικής κατάταξης: 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα    Zευγών 2012

T 

o 46ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2012 ολοκλη-
ρώθηκε το Παρασκευο σαββατο κύριακο 10 έως 12 Φε-
βρουαρίου. Το πρωτάθλημα αυτό γίνεται με βαθμολο-

γία match points και, μαζί με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομά-
δων και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών masters, αποτε-
λούν τις τρείς κορυφαίες διοργανώσεις 1ης βαθμίδας του Ελ-
ληνικού Μπριτζ. 

Ζεύγη 1-16

1 
Κουκουσέλης Α – 
Κοντομήτρος Κ

58,87

2 Βολιώτης Α – Τσέβης Α 57,49

3 
Προκοπίου Ι – 
Μωυσίδης Α

56,78

4 
Ζώτος Λ – 
Σαπουνάκης Α

56,28

5 Λεβή Τ – Σταυρινός Σ 55,07

6 
Φίλιος Α – 
Σκουλαρίκης Φ

54,73

Την μεγαλύτερη πανελλή-
νια συμμετοχή στα προκριματι-
κά είχε, ως συνήθως τα τελευταία 
χρόνια, η κατηγορία 1-9 με 101 
ζεύγη. Από αυτά, 35 ζεύγη αγω-
νίστηκαν στη τελική φάση. 

Εδώ οι Δ. Σπυρίδου – Γ. Γκί-
λης  κέρδισαν την πρώτη ημερί-
δα με 66,05%, οι Β. Κούκουζα – 
Α. Γκικάκη τη δεύτερη με 59,51% 
και οι Μ. Μπιτσάκη – Φλουρής Γ 

την τρίτη με 67,33% αλλά και 
την πρωτιά στη γενική κατάταξη 
με 61,50%.  Στην δεύτερη θέση 
της τελικής κατάταξης οι Δ. Σπυ-
ρίδου – Γ. Γκίλης με 57,25% και 
στην τρίτη οι Χ. Νικολόπουλος – 
Μ. Ορνιθόπουλος. Οι 6 πρώτοι 
της τελικής κατάταξης:

Μεγάλη ήταν η πανελλήνια 
συμμετοχή, 86 ζεύγη, και στην 

κατηγορία 1-6. Από αυτά 31 
ζεύγη αγωνίστηκαν στο τελι-
κό στάδιο. Πρώτοι στις ημε-
ρίδες ήταν οι Δ. Πύρζας – Κ. 
Παπαγεωργίου με 62,73% 
την Παρασκευή, οι Δ. Κο-
ρωναίος – Ι. Καραντάσης  με 
60,61% το Σάββατο και οι 
Α. Μενεκλής – Δ. Στραβο-
πόδης με 63,94 το Σάββατο. 
Την τελική “κούρσα” κέρ-
δισαν όμως οι Ξ. Λάλα – Ν. 
Σαρμάς με 56,46% ακολου-
θούμενοι σε απόσταση ανα-
πνοής από τους Γ. Καραχά-
λιο – Γ. Βασιλικό με 56,41 
στην  δεύτερη θέση και τους  
Α. Μενεκλή – Δ. Στραβοπό-
δη με 55,68% στην τρίτη.

Οι 6 πρώτοι της τελικής 
κατάταξης:

Στον αγώνα του Β’ τελικού 
όλων των κατηγοριών συμμετεί-
χαν μόνο 11 ζευγάρια και οι Α. 
Κουδουνάς – Α. Παπαναστασίου 
βγαίνοντας πρώτοι και τις τρεις 
ημερίδες (με ποσοστά 69,27%, 
65,62 % και 73,96% αντίστοιχα) 
τερμάτισαν νικητές με τελικό πο-
σοστό 69,62%. Τη δεύτερη και 
τρίτη θέση αντίστοιχα κατέκτη-
σαν οι Τ. Μούλιου – Π. Πλατρί-
του (55,03%) και Γ. Πετράκης  - 
Φ Μανουράς (54,83). Οι 6 πρώ-
τοι της τελικής κατάταξης:

Ζεύγη 1-11

1 
Σπανός Χ – 
Πρατικάκης Ι

59,35

2 Σύρρου Ε – Μήτρου Κ 56,93

3 
Καζανάς Γ – 
Μπαλωμένος Ι

56,4

4 Μάντης Α  - Βολιώτης Σ 56,28

5 
Ραφτοπούλου Ε – 
Μαγκλάρα Α

54,84

6 
Κιούλπαλης Ι – 
Μυρτάκη Ε

54,68

contolation

1 
Κουδουνάς Α – 
Παπαναστασίου Α 

69,62

2 
Μούλιου Τ – 
Πλατρίτου Π

55,03

3 
Πετράκης Γ – 
Μανουράς Φ

54,83

4 
Βούρου Σ – 
Καπετανάκη ΕΙ

50,16

5 
Ρομπότη Κ – 
Παπαπέτρος Γ

50,00

6 
Νέστορα Θ – 
Ζαγγογιάννη Ε

49,52

Ζεύγη 1-6

1 Λάλα Ξ – Σαρμάς Ν 56,46

2 
Καραχάλιος Γ – 
Βασιλικός Γ

56,41

3 
Μενεκλής Α – 
Στραβοπόδης Δ 

55,68

4 
Τσαπάλας Κ –
 Πετούλη Γ

55,16

5 
Σωτήρχου Λ – 
Παπαγιαννόπουλος Θ

54,79

6 Λάλος Π – Καλύβα Γ 54,64

Ζεύγη 1-9

1 
Μπιτσάκη Μ – 
Φλουρής Γ

61,50

2 Σπυρίδου Δ – Γκίλης Γ 57,25

3 
Νικολόπουλος Χ – 
Ορνιθόπουλος Μ

56,81

4 
Αναστασίου Ν – 
Φλωρά Α

54,94

5 
Μαχαιριανάκη Φ – 
Γραμματικός Ι

54,79

6 
Κούκουζα Β – 
Γκικάκη Α

54,68

1. -2.  Kουκουσέλης A. - Kοντομήτρος K. (1-16)
3.- 4. Mπιτσάκη M. - Φλουρής Γ. (1-9)
5.- 6.  Kουδουνάς A. - Παπαναστασίου A. (contolation)

1 53

62 4

Σπανός X. - Πρατικάκης I. (1-11)

Σαρμάς N. - Λάλα Ξ. (1-6)
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Ο           ι αγώνες επιλογής των Εθνικών ομά-
δων Όπεν και Γυναικών, για να καθο-
ριστούν οι ομάδες που θα μας αντιπρο-

σωπεύσουν στους Διεθνείς αγώνες, έγιναν φέτος 
με σύστημα Ομάδων σε δυο στάδια, ημιτελικό και 
τελικό. Σε κάθε αγώνα είχαν δικαίωμα συμμετο-
χής 4 ομάδες με κριτήριο τους βαθμούς προεθνι-
κής. 

Στον αγώνα όπεν οι τέσσερις ομάδες που συμ-
μετείχαν (κατά σειρά με τους περισσότερους βαθ-
μούς προεθνικής) ήταν οι εξής: 

Ομάδα Σαπουνάκη: Σαπουνάκης Α., Ζώτος Λ., 
Δελημπαλταδάκης Ν, Παπακυριακόπουλος Γ.

Ομάδα Έιντι:   Έιντι Μ., Βρούστης Β, Καννα-
βός Π., Δοξιάδης Κ., Καραμανλής Φ., Πρωτονο-
τάριος Μ. 

Ομάδα Αγγελόπουλου: Αγγελόπουλος Π., 
Ζώζης Σ., Λεβή Τζούντι, Σταυρινός Σ., Κοντομή-
τρος Κ., Κουκουσέλης Α.

Ομάδα Οικονομόπουλου: Οικονομόπουλος 
Γ., Οικονομόπουλος Ι., Αλτίνης Δ., Ταγαράς Ν., 
Αναστασιάδης Κ.

Στα ημιτελικά η ομάδα Σαπουνάκη αντιμε-
τώπισε την ομάδα Οικονομόπουλου και η ομά-
δα Έιντι την ομάδα Αγγελόπουλου. Οι δύο αγώ-
νες έγιναν  στη Θεσσαλονίκη, στα εντευκτήρια του 
ΟΑΜΘ, από 20 έως 22 Ιανουαρίου. Ο κάθε αγώ-
νας έγινε σε 128 διανομές (8 περίοδοι των 16 δια-
νομών ο καθένας) με απευθείας μετάδοση στο Δι-
αδίκτυο μέσω της Βridge Base Online. 

Στον πρώτο ημιτελικό η ομάδα Σαπουνάκη 
επεκράτησε τελικά με 67 imp’s διαφορά, όχι με 
τόση ευκολία όση δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, 
καθώς μετά την  3η περίοδο, στην οποία έχασε 
με μεγάλη διαφορά, βρισκόταν πίσω στο σκορ. 
Στη συνέχεια πάντως ανέτρεψε την κατάσταση, με 
αποτέλεσμα η τελευταία περίοδος να είναι περισ-
σότερο τυπική διαδικασία. Το τελικό αποτέλεσμα 
ήταν 328 – 261  imp’s.

Στον άλλο αγώνα η εξέλιξη ήταν πιο δραματι-
κή. Η ομάδα Αγγελόπουλου μπήκε αρχικά μπρο-
στά και διατήρησε ένα πλεονέκτημα μέχρι και την 

ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

2012

5η περίοδο ενώ μετά την 6η περίοδο αποτέλεσμα 
ήταν ισόπαλο. Η ομάδα Έιντι κέρδισε την 7η περίο-
δο με 41-9, αλλά ο αγώνας είχε πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον μέχρι τις τελευταίες διανομές, τόσο για 
τους αγωνιζόμενους όσο και για τους θεατές που 
παρακολουθούσαν ζωντανά ή μέσω διαδικτύου. 
Τελικά η ομάδα Έιντι επεκράτησε με 14 imp’s δια-
φορά, 220 – 204. 

Δύο εβδομάδες μετά, από 3 έως 5 Φεβρουα-
ρίου, έγινε στα εντευκτήρια του ΟΠΑΦ ο τελικός, 
ταυτόχρονα και με τον αντίστοιχο τελικό των αγώ-
νων επιλογής Γυναικών, επίσης σε 128 διανομές. 
Οι αγώνες αυτοί μεταδόθηκαν επίσης απευθείας 
μέσω Βridge Base Online

Στον αγώνα όπεν το τρίτο ημίχρονο ήταν κα-
θοριστικό για τον αγώνα. Η ομάδα Έιντι το κέρδι-
σε με 53 imp’s, η ομάδα Σαπουνάκη δεν μπόρεσε 
αυτή τη φορά να ανατρέψει τη διαφορά ή οποία 
μάλιστα στη συνέχεια αυξήθηκε και το τέλος βρή-
κε την ομάδα Έιντι νικήτρια με συνολικά 81 imp’s 
διαφορά, 308 – 227. Τα ημίχρονα, με πρώτη την 
ομάδα Έιντι: 36-29, 14-22, 70-17, 35-50, 42-18, 
43-39, 28-25, 40-27. Έτσι η ομάδα Έιντι αναδείχτη-
κε εθνική ομάδα όπεν 2012 και θα εκπροσωπή-
σει τη χώρα μας στις προσεχείς διεθνείς της υπο-
χρεώσεις. 

Στον αντίστοιχο αγώνα επιλογής Γυναικών δή-
λωσαν συμμετοχή μόνο 2 ομάδες. Έτσι ο αγώνας 
έγινε σε ένα μόνο στάδιο, το τελικό, επίσης σε 8 
περιόδους των 16, με διαφορετικές, πάντως δια-
νομές από αυτές της όπεν. 

Οι 2 ομάδες που ήρθαν αντιμέτωπες (κατά σει-
ρά με τους περισσότερους βαθμούς προεθνικής): 

Ομάδα Μαμιδάκη: Μαμιδάκη Λ., Λαμπρινού 
Σ., Κυριακίδου Α., Οικονόμου Λ., Κανελλοπού-
λου Δ., Βελώνη Α. 

Ομάδα Κοτρωνάρου: Κοτρωνάρου Ν., Πολί-
του Σ., Συρακοπούλου Χ., Παναγάκη Μ., Αρσλά-
νογλου Μ., Σπανού Β.

Εδώ ο αγώνας ήταν πιο δραματικός. Η ομά-
δα Κοτρωνάρου κέρδισε τις τέσσερις από τις πέντε 
πρώτες περιόδους, φθάνοντας να προηγείται με 
68 imp’s διαφορά. Όμως από εκεί και πέρα ο αγώ-
νας ήταν επίσης μονόπλευρος, αλλά τώρα υπέρ 
της ομάδας Μαμιδάκη, η οποία επεκράτησε τελι-
κά με 24 imp’s διαφορά, 313 – 289 αναδεικνυό-
μενη εθνική ομάδα Γυναικών 2012.  Τα ημίχρο-
να με πρώτη την ομάδα Μαμιδάκη: 27-50, 30-50, 
39-36, 35-49, 21-35, 68-36, 43-19, 50-14. Eθνική Oμάδα Γυναικών:

1.  Kανελλοπούλου Δ., 2. Kυριακίδου A., 
3. Λαμπρινού Σ., 4.  Mαμιδάκη Λ.,
5.  Oικονόμου Λ., 6. Bελώνη A.

1

3

4

5 6

2 1 2

4

6

3

5

Eθνική Oμάδα Aντρών:
1.  Kανναβός Π., 2. Kαραμανλής Φ., 3. Έιντι M., 
4.  Πρωτονοτάριος M.
5.  Bρούτσης B., 6. Δοξιάδης K.
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Στο τουρνουά συμμετεί-
χαν μεταξύ άλλων παίκτες υψη-
λού επιπέδου. Ιδιαίτερα τιμητική 
θεωρήθηκε για τον ΣΑΤ η συμ-
μετοχή του κ. Σπύρου Καπρά-
λου, προέδρου της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποί-
ος μάλιστα κατέκτησε και τη 2η 
θέση στην κατηγορία 1-9. Από 
τους νικητές δεν θα μπορούσε 
να λείπει ο κ. Νίκος Καλτεζιώτης, 
που μαζί με τον συμπαίκτη του 
Βασίλη Γερμανό κατέκτησαν την 
3η θέση στην 1-9. Ο κ. Καλτεζιώ-
της, ιδιοκτήτης του αρχοντικού 
το οποίο φιλοξένησε τους αγώ-
νες, είναι από τους πρωτεργάτες 
της δημιουργίας του τμήματος 
μπριτζ στην Τρίπολη και παρα-
χωρεί γεναιόδωρα το χώρο του 
ξενοδοχείου – και όχι μόνο - για 
μαθήματα και τουρνουά καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. 

Αρκετές διακρίσεις είχαν οι 
Τριπολίτες νεοφώτιστοι μαθη-
τές του ΣΑΤ. Συγκεκριμένα την 1η 
και 3η θέση στο μαθητικό τουρ-
νουά κατέκτησαν οι Παναγιώτης 
Κοκοσιέλης - Δημήτρης Κανάκης 
και Πάνη Κουρέτα - Κωνσταντίνα 
Φάσσου, αντίστοιχα, ενώ και οι 
άλλοι αθλητές του ΣΑΤ είχαν μια 
πολύ καλή παρουσία. Στην δι-
οργάνωση ο οικοδεσπότης όμι-
λος ΣΑΤ εκπροσωπήθηκε συνολι-
κά από 12 νέους παίκτες στο μα-
θητικό και 3 παίκτες στην κατη-
γορία 1-9, που όλοι δήλωσαν ότι 
εντυπωσιάστηκαν από αυτή την 
πρωτόγνωρη αγωνιστική εμπει-
ρία.

Στην απονομή των επάθλων  
παραβρέθηκαν ο Βουλευτής 
Αρκαδίας κ. Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος, εκ μέρους της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Γιαννακούρας, και 
ο κ. Κώστας Μανδρώνης, εκ μέ-
ρους του Δήμου Τρίπολης ο Δή-
μαρχος κ. Γιάννης Σμυρνιώτης, ο 
κ. Δημήτρης Παυλής και πλήθος 
Δημοτικών Συμβούλων, εκ μέ-
ρους του Επιμελητηρίου Αρκαδί-
ας ο κ. Δημήτρης Λουκάς. Την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία, που βοήθη-
σε στην διοργάνωση τόσο με υλι-
κό όσο και με την ανάληψη του 
κόστους συμμετοχών του μαθη-

          
ARCADIA 
BRIDGE

OPEN 
2012

Άψογη η πρώτη επίσημη 
διοργάνωση του ΣΑΤ

   άποψη του αγωνιστικού χώρου

Από τους βασικούς συντελεστές της διοργάνωσης οι (από αριστερά) 
Ν. Καλτεζιώτης, Α. Γαβρίηλογλου, 
Τ.  Γεωργοπούλου με τον πρόεδρο του ΣΑΤ Β. ΘεοδωρόπουλοΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β. - ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ι. (1οι στην 1-9)

1η ημερίδα:
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. -
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.
2η ημερίδα: 
ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ Γ. - 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ.
3η ημερίδα: 
ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν. - ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.

1η ημερίδα:
ΚΑΝΑΚΗΣ Δ. - ΚΟΚΟΣΙΕΛΗΣ Π.
2η ημερίδα: 
ΜΗΤΣΟΥ Α. - ΣΠΑΗΣ Δ.
3η ημερίδα: 
ΦΑΣΣΟΥ Κ. - ΚΟΥΡΕΤΑ Π.

Τ 
ο Πρωτάθλημα ΜΠΡΙΤΖ “ARCADIA BRIDGE OPEN 2012”,  δι-
εξήχθη το 3ήμερο 17-19 Φεβρουαρίου 2012 στην Κάψια 
Τριπόλεως. Πρόκειται για το πρώτο τριήμερο που ανέλαβε 
και υλοποίησε το νεοσύστατο τμήμα μπριτζ του  Συλλόγου 

Αντισφαίρισης Τρίπολης (ΣΑΤ). Στο τουρνουά συμμετείχαν αθλητές  
κάθε ηλικίας, απ’ όλη την Ελλάδα, κυρίως βέβαια από ομίλους της 
Αθήνας. Οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
ΟΠΕΝ, 1-9 και Μαθητικό, και στην τελετή απονομών που έγινε την 
Κυριακή το μεσημέρι, ανακηρύχθηκαν οι εξής νικητές:

Κατηγορία OPEN
1ος Γενικής:
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ.  - ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ.
2ος Γενικής: 
ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε.  - ΜΕΛΙΑΣ Β.
3ος Γενικής: 
ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ. - ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β.
1ος mixed: 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ Λ. - 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Π.
1ος ladies: 
ΒΕΝΕΤΑΚΗ Α. - 
ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ Χ.
1ος (1-11): 
ΚΑΡΑΛΗ Ε. - ΤΣΟΥΚΑΛΑ Γ.

Κατηγορία MAΘHTΩN
(Grand Prix)
1ος Γενικής:
ΚΑΝΑΚΗΣ Δ. - ΚΟΚΟΣΙΕΛΗΣ Π.
2ος Γενικής: 
ΜΗΤΣΟΥ Α. - ΣΠΑΗΣ Δ.
3ος Γενικής: 
ΦΑΣΣΟΥ Κ. - ΚΟΥΡΕΤΑ Π.

Κατηγορία 1-9
1ος Γενικής: ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β. - 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ι.
2ος Γενικής: ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ. - 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Α.
3ος Γενικής: ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ Ν. - 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Β.
1ος (1-6):  
ΛΑΛΟΣ Π. - ΚΑΛΥΒΑ Γ.

1η ημερίδα: 
ΤΣΙΒΙΔΟΥ Α. - ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ.
2η ημερίδα: 
ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ Φ. - ΡΑΖΗ Ν.
3η ημερίδα: 
ΠΑΧΝΗ Ν - ΑΣΤΡΑΣ Δ
ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. - 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ.
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Μεσημέρι της Κυριακής άνοι-
ξα το ΒΒΟ να παρακολουθήσω την 
μάχη για την ανάδειξη της Εθνικής 
Ομάδας Όπεν 2012 (προκριματική 
φάση) και έπεσα στο πιο κάτω δια-
μάντι.

Όλοι δεύτερη :        

στο ένα δωμάτιο οι αγορές 
πήγαν:      

Όσο αχαρακτήριστο και αν είναι 
το πάσο του Νότου υπάρχει μια πε-
ρίπτωση που θα μπορούσε να δι-
καιολογηθεί. Είσαι δυο με τρεις δι-
ανομές πριν από το οριστικό τέλος, 
υπολογίζεις πως είσαι πίσω 10 με 
15 imps  και ξέρεις πως κάθε non 
swing σε φέρνει πιο κοντά στην κό-
λαση. Ποντάρεις λοιπόν τα λεφτά 
σου ότι η διανομή είναι άγρια και το 
σλεμ πέφτει.

Όμως δεν ήταν η περίπτωση. 

Όταν παίχτηκε η διανομή ο άξο-
νας του ΒΝ ήταν γύρω στα 25 imps  
μπροστά και υπήρχαν ακόμα να 
παιχτούν περισσότερες από 20 δι-
ανομές.
Στο άλλο δωμάτιο οι αγορές πήγαν:   

Και εδώ είδαμε την «επιστημο-
νική αγορά» οικονομίας αγοραστι-
κού χώρου και δεύτερη αγορά 3♣ 
που, στο αγοραστικό τους σύστημα 
φόρσινγκ μανς, υποδηλώνει εξαι-
ρετικής ποιότητας σπαθιά. Η συνέ-
χεια όμως ήταν πιστολιές στο σκο-
τάδι που αφήνουν το Νότο χωρίς 
να ξέρει αν οι δυο Άσοι του Β εί-
ναι ^ΑΚ ή ^Κ και $A ή $Α και ^Α. 

Και αντί να βρει στον Βορ-
ρά άνοιγμα της τιμωρίας, κάτι σαν 
♠Κxxxx, $AQx, ^Axxxx,♣-- και το 
σλεμ να μην παίζεται, βρήκε 15π. 
και 4!!! Άσους γιατί στην προκειμέ-
νη περίπτωση ο #J και ο συνδυα-
σμός ^J10 ισοδυναμούν με Άσους.

Με ανοιχτά χαρτιά το grand στα 
ΧΑ έχει 78,56% πιθανότητες να 
βγαίνει: 64% δυσμενείς τα σπαθιά 
να μην είναι 3-3, αλλά 33% των πε-
ριπτώσεων 4-2, ο Βαλές σπαθί να 
είναι με τα δυο. Κι αν τίποτε από 
αυτά δεν συμβαίνει, 50% ο ^Κ να 
είναι στην θέση του, οπότε οι δυ-
σμενείς πιθανότητες μειώνονται σε 
0,64x0,67x0,50=21,44%.

Επειδή δεν υπάρχει αγοραστικός 
τρόπος να γνωστοποιηθούν οι «4 
Άσσοι» του Βορρά δεν μπορεί ο Ν 
να οδηγήσει τις αγορές στο grand. 
Μπορεί όμως ο Βορράς που κρατά-
ει και βλέπει τα κρίσιμα χαρτιά, ιδί-
ως τον Βαλέ πίκα. Πώς όμως να γί-
νει κάτι τέτοιο όταν ο δύστυχος δεν 
έμαθε τον κολοσσό που κρατάει ο 
Νότος;

Την εποχή που ο Bergen και οι 
οπαδοί του μάθαιναν ότι το 4 τρώει 
το 3 και το 2, το grand θα ήταν μάλ-
λον εύκολο:

Και πράγματι ο Βορράς, κρατώ-
ντας το χέρι της τιμωρίας που περι-
γράψαμε, θα πασάριζε  για να γρά-
ψει 620 ή 650 στην καλή κολώνα.

Με το χέρι όμως που πραγματικά 
κρατούσε, μετά από ερωτήσεις 4ΧΑ 
και 5ΧΑ (για τις πίκες), θα λογάριαζε 
κόβοντας ένα σπαθί να κάνει 5 μπά-
ζες από σπαθί και 5 πίκες του χεριού 
του, 2 Άσους κόκκινους και ασφα-
λώς  έναν Ρήγα, σύνολο 13 μπάζες. 
Το grand στις πίκες πέφτει μόνο με 
τις πίκες 5-1=15% δυσμενείς πιθα-
νότητες ή τα σπαθιά 5-1, που όμως 
μειώνονται κατά 50% από την πι-
θανή επιτυχία της εμπάς καρό. Σύ-
νολο: 0,15+0,15x0,50=22,5%  ή 
77,5% πιθανότητες επιτυχίας.

Ας σημειωθεί ότι ο &J  ήταν 
2φυλλος  και με το grand, 26 imps 
swing, πέρναγε στον τελικό η ομά-
δα που αποκλείστηκε.

Κατά μια εκ των υστέρων εκδο-
χή η αγορά 4ΧΑ στο σύστημά τους  
πρέπει να είναι ποσοτική, οπότε ο 
ανοίξας με τους 15 πόνταρους σκο-
τώνει τον πεθαμένο αποδεχόμε-
νος με 5$. Ακόμα και αν είναι έτσι 
υποθέτει κανείς ότι χωρίς την #Q ο 
ανοίξας θα πασάριζε, θάβοντας ένα 
μικρό σλεμ με πάνω από 80% πι-
θανότητες επιτυχίας. Αν τρέχουν τα 
σπαθιά το σλεμ είναι τραβηχτό.

Με 42,66% πιθανότητες να μην 
τρέχουν τα σπαθιά, απομειούμε-
νες από το ενδεχόμενο (18%) να 
τρέχουν 5 μπάζες στα καρά  με τον 
Ρήγα στη θέση του 3φυλλο, και τέ-
λος, αν πληρώνεις μια καρό και δεν 
τρέχουν τα σπαθιά, έχεις πάλι 50% 
πιθανότητες για 12η μπάζα με την 
εμπάς στις πίκες. Σύνολο δυσμενών 
42,66x0,82x0,50=17,50%.

Όποιος έμεινε ικανοποιημένος 
από τις αγορές να σηκώσει το χέρι 
του.

του Γιώργου Ρούσσου

# KQJxx
$ Ax 
^ AJ109x
& x

# Ax
$ Kxx 
^ Qx
& AKQ10xx

Β
Δ    Α

Ν

1 # 
2 ^ 
3 ^ 
4 # 

2 &
2 $ 
4 & 
πάσο (!!!)

1 # 
2 ^ 
3 ^ 
5 $ 

2 &
3 & 
4XA (!!!)
6XA (!!!)

 1♠    3♣  (έχω τουλάχιστον 18π. και 
καλό χρώμα σπαθιά)
  3♦    4♣  (το χρώμα μου είναι εξαι-
ρετικό,  το φιτ στα χρώματά σου αμ-
φίβολο)
 4♦    4♠  (σύντροφε είπα ό,τι είχα να 
πω,  έχεις πλήρη περιγραφή 
του χεριού μου, εσύ αποφασίζεις)

Kάτω τα JUMP SHIFT
            Zήτω ο BERGEN

τικού τουρνουά, εκπροσώπησε ο 
πρόεδρος  κ. Διογένης Χαρλαύ-
της. 

Οι τοπικοί παράγοντες ευχα-
ρίστησαν τους συμμετέχοντες 
που τίμησαν με την παρουσία 
τους την μεγάλη αυτή Αρκαδική 
διοργάνωση μπριτζ, και εστία-
σαν στην ανάπτυξη που συνεπά-
γονται τέτοιες διοργανώσεις για 
τον τοπικό αθλητισμό και την το-
πική κοινωνία, εξάροντας την θε-
τικότατη και  δυναμική συμβο-
λή του Συλλόγου Αντισφαίρισης 
Τρίπολης σε αυτό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δι-
οργάνωσης, όπως και στον από-
ηχο αυτής, εκφράστηκαν από 
όλους τους συμμετέχοντες τα θε-
τικότερα και θερμότερα σχόλια 
για την ποιότητα και αρτιότητα 
της οργάνωσης, ακόμη και στις 
πιο λεπτές της λεπτομέρειες. Σε 
συνδυασμό με τα πολλά και κομ-
ψά έπαθλα, τις άριστες εγκατα-
στάσεις και το service του Αρχο-
ντικού Καλτεζιώτη, αλλά και τις 
πλούσιες παροχές των χορηγών, 
όλοι παραδέχτηκαν ότι επρόκει-
το για μια από τις καλύτερες δι-
οργανώσεις των τελευταίων χρό-
νων, παρά την μόλις πρόσφατη 
λειτουργία (12 μήνες) του τμήμα-
τος μπριτζ του ΣΑΤ. 

Στην επιτυχία του τουρνουά 
συνέβαλαν τόσο οι διαιτητές του 

αγώνα, αλλά αναμφισβήτητα και 
οι χορηγοί. Συγκεκριμένα, ο κ. 
Νίκος Καλτεζιώτης παραχώρησε 
πλούσια Έπαθλα Αρκαδικής Φι-
λοξενίας προς τους νικητές των 
επιμέρους κατηγοριών (τουλά-
χιστον 60 δωρεάν διανυκτερεύ-
σεις). Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αγώνων, αλλά και στο πάρτυ του 
Σαββάτου προσφέρονταν εκλε-
κτά παραδοσιακά προϊόντα (μο-
σχοφίλερο, τυροκομικά και εδέ-
σματα κρέατος) προσφορά του 
οινοποιείου “Τρουπής”, της Τυρο-
κομικής Μονάδα του Νίκου Σινά-
νη (Πιάνα Αρκαδίας) και του Κέ-
ντρου Χοιρινού Κρέατος Τσικά-
κης-Γιαννόπουλος. Σε όλους τους 
συμμετέχοντες προσφέρθηκε ως 
δώρο και μία φιάλη μοσχοφίλε-
ρου, προσφορά του οινοποιείου 
“Τρουπής”. Επιστέγασμα της Αρ-
καδικής Φιλοξενίας ήταν η ξε-
νάγηση των συμμετεχόντων στα 
Σπήλαια Κάψια, στην Αρχαία Μα-
ντινεία και σε μουσεία της περιο-
χής, σε μια προσπάθεια γνωριμί-
ας των  επισκεπτών  με τις ομορ-
φιές και την ιστορικότητα της 
Τρίπολης και της Αρκαδικής γης.

Το Σάββατο βράδυ οι συμμε-
τέχοντες έκαναν μια μικρή πνευ-
ματική ανάπαυλα, με το κέφι στο 
κατακόρυφο, συμμετέχοντας 
στο μασκέ πάρτυ με DJ  τον μο-
ναδικό Γιώργο Δοξαστάκη. Πολ-
λοί απ’ αυτούς κέρδισαν και ει-

δικά έπαθλα, όπως το ζευγάρι με 
την καλύτερη αμφίεση, αυτό με 
τις καλύτερες χορευτικές φιγού-
ρες, μέχρι και αυτοί που συνέχι-
ζαν να παίζουν ακάθεκτοι ελεύ-
θερο μπριτζ χωρίς να “ενοχλού-
νται” από το πανδαιμόνιο των χο-
ρευτών!

Κλείνοντας την τελετή απο-
νομών, ο Βαγγέλης Θεοδωρό-
πουλος, πρόεδρος του ΣΑΤ, ευ-
χαρίστησε με τιμητικές πλακέτες 
τους άμεσους συντελεστές της 
διοργάνωσης: 

	 τον οραματιστή κ. Νίκο 
Καλτεζιώτη, για την μοναδική 
συμβολή του στην ίδρυση, αλλά 
και τη σταθερή στήριξή του στη 
λειτουργία του τμήματος ΜΠΡΙΤΖ 
του ΣΑΤ

	 την αξιαγάπητη Τίνα Γε-
ωργοπούλου (κόρη αείμνηστου 
Γυμνασιάρχη Δημ. Γεωργόπου-
λου) και τον αγαπητό σύζυγό της 
κ. Αλέξη Γαβριήλογλου, που μό-
χθησαν το τελευταίο τετράμη-
νο προκειμένου να σχεδιαστεί με 
τον καλύτερο τρόπο και να υλο-
ποιηθεί με τη μέγιστη επιτυχία 
η διοργάνωση και να διαδοθεί, 
στην αγαπημένη τους Τριπολιτσά 
και την Αρκαδία, το πνευματικό 
άθλημα του αγωνιστικού μπριτζ.

	 Στους διαιτητές του 
αγώνα  Δοξαστάκη Γιώργο και 
Μπαμπούλα Αναστασία

	 στον κ. Δημήτρη Κωστό-
γιαννη, που επιμελείται των τακτι-
κών εβδομαδιαίων προπονήσεων 
μπριτζ και στηρίζει τη λειτουργία 
του ΣΑΤ.

Όλοι, οργανωτές και συμμε-
τέχοντες, ανανέωσαν το ραντε-
βού για την επόμενη μεγάλη δι-
οργάνωση, η οποία φαίνεται πως 
δεν θα αργήσει, μιας και χάριν στο 
ΣΑΤ η Τρίπολη αναδείχθηκε και 
καθιερώθηκε πλέον ως ένας προ-
σιτός ποιοτικός προορισμός για 
τους λάτρεις του Μπριτζ από όλη 
την Ελλάδα.

          

 ΚΑΝΑΚΗΣ Δ. - ΚΟΚΟΣΙΕΛΗΣ Π.   1οι μαθητές

68
Δεν χωράει αμφιβολία ότι η αμφισβήτηση 
των κατεστημένων ιδεών και πρακτικών 
από την εκάστοτε νεότερη γενιά οδηγεί 
σε πρόοδο του Πολιτισμού και βελτίωση 
της Κοινωνίας.
Από κει και πέρα όμως, 
η τυφλή απόρριψη 
δοκιμασμένων και πετυχημένων 
μεθόδων ασφαλώς αποτελεί 
παράγοντα οπισθοδρόμησης.
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Tο γοργόν και χάριν 
έχει!...

Η 

διανομή που περι-
γράφω είναι από 
αγώνα ομάδων υψη-

λής στάθμης και, όπως συνη-
θίζεται πλέον, προμοιρασμένη. 
Αυτό δε συνεπάγεται μεν την 
ύπαρξη παγίδων αλλά και τίπο-
τε που να προδικάζει τι σπου-
δαίο παιχνίδι θα παρακολου-
θούσα ως θεατής.

Γενικά ο εκτελεστής πρέ-
πει να κυνηγάει την πιο ασφα-
λή εκτέλεση, αλλά και να εξα-
ντλεί κάθε μικρή πιθανότητα για 
οποιοδήποτε imp θα προσφέρει 
μια επιπλέον κερδισμένη λεβέ.

Με όλους στη δεύτερη ο Νό-
τος ανοίγει στην τελευταία θέση 
1# κρατώντας τα εξής φύλλα: 

#ΑΚ10976 $J ^Α43 &Α108.
Ακολουθεί άλλο ένα πάσο 

της Δύσης και η απάντηση από 
το Βορρά 2& (drury fit). Ακο-
λούθησε άλλο ένα πάσο από 
την Ανατολή και ο ανοίξας 
τώρα, πολύ λογικά, προβλημα-
τίζεται: Αν ο συμπαίκτης έχει πχ 
KQχχχ σε κάποιο από τα μικρά 
χρώματα και 4 λιμές πίκες ή την 
Q τρίφυλλη, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα για 12 εύκολες λεβέ 
στο σλεμ 6#.

Ο ανοίξας λοιπόν ήταν λογι-
κό να θελήσει να προχωρήσει 
σε μια πληρέστερη διερεύνηση 
του χεριού του συμπαίκτη. Έτσι 
δεν έκλεισε την αγορά με πήδη-
μα στις 4# αλλά επέλεξε το διε-
ρευνητικό 3&.

Ο Βορράς κρατούσε # QJ53 
$Q102 ^KJ9 &765. Πολύ σοφά 
λοιπόν έκρινε κακή τη διασπο-

ρά των αξιών του στα κόκκινα 
χρώματα και είχε τη γνώση να 
κλείσει την αγορά με ένα 4#.

Αντάμ από τη Δύση ο &Κ. 
Όλη η διανομή ήταν η παρακά-
τω:

Στην έξοδο του &Κ ο εκτε-
λεστής προχώρησε σε μια ου-
σιαστική ανάλυση της διανο-
μής πριν παίξει για την πρώτη 
λεβέ: Το πάσο της Δύσης μάλ-
λον αποκλείει να έχει KQJxxx 
στο χρώμα ώστε να είναι σόλο 
η Ανατολή. Αν η Ανατολή έχει 
μόνο δυο σπαθιά και $ΑΚ, 
μέσω ruffing finesse γλιτώνεται 
η χανόμενη για το τρίτο σπαθί. 
Εάν περνάει και η εμπάς της ^Q 
τότε η εκτέλεση αυτή θα δώσει 
στον εκτελεστή11 λεβέ.

Ούτως ή άλλως στατιστικά εί-
ναι κέρδος να αφήσει έξω το 
πρώτο σπαθί και να κερδίσει το 
δεύτερο.

Πράγματι ο Νότος άφησε το 
πρώτο σπαθί έξω, η Δύση συ-
νέχισε με τη &Q και ο εκτελε-
στής κέρδισε τώρα τη λεβέ με 
τον &Α.

Στη συνέχεια όμως ήρθε το 

μοιραίο λάθος!! Το φλύαρο 
παίξιμο! Ο εκτελεστής έπαιξε 
δυο γύρους ατού καταλήγοντας 
στο μορ. Μόνο που στο δεύτε-
ρο γύρο, η Δύση, που δεν έχει 
άλλη πίκα, έδωσε σήμα με το 
$3. Έτσι όταν ο εκτελεστής έπαι-
ξε το $2 από το μορ του ήρθε 
η… κεραμίδα κατακέφαλα!...

Η Ανατολή με πλήρη εμπιστο-
σύνη στην ένδειξη του συντρό-
φου της όρμησε με τον $Κ.

Καμιά δυνατότητα πλέον για 
τον εκτελεστή να βγάλει το συμ-
βόλαιό του. Ούτε σκουίζ υπάρ-
χει, ούτε μπορεί να γλιτώσει 
με την χανόμενη που έχει στα 
καρά. 

Ίσως τελικά η καλύτερη εκτέ-
λεση να είναι η ακόλουθη:

Κερδίζουμε με τον &Α την 
πρώτη λέβε, κατεβαίνουμε στο 
μορ με το #J και συνεχίζουμε 
με το $2 στην τρίτη λεβέ. Με 
την απουσία κάθε πληροφόρη-
σης είναι πρακτικά βέβαιο ότι δε 
θα βρεθεί αμυνόμενος που θα 
παίξει τον $Κ στον “αέρα”. Και 
από τις αγορές είναι λογικό να 
συμπεράνουμε ότι η Δύση σί-
γουρα δεν έχει και $Α αλλά και 
$Κ. 

“Το γοργόν και χάριν 
έχει” έλεγαν οι αρχαίοι 
ημών πρόγονοι!

του Δημήτρη Nαθαναήλ

# QJ53
$ Q102 
^ KJ9
& 765

# AK10976
$ J
^ A43
& A108

# 4
$ A7543
^ 765
& KQJ9

# 82
$ K986
^ Q102
& 432

Β
Δ    Α

Ν

ΠEPIΦEPEIAKO ΠPΩTAΘΛHMA ΔYTIKHΣ EΛΛAΔAΣ
2ης Bαθμίδας

IΩANNINA 27 Aπριλίου έως 1 Mαΐου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή 27/4: 
20.30 Επίσημη έναρξη - Ποτό καλωσορίσμα-
τος
21.00 1η ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ, 1-9 & 1-6
 1η ημερίδα Grand Prix Μαθητών
Σάββατο  28/4:
11.00 Εκδρομή στο Μέτσοβο
18.30 2η ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ, 1-9 & 1-6
 2η ημερίδα Grand Prix Μαθητών 
   (διανομές Ταυτόχρονης Μαθητικής Ημερίδας)
Κυριακή  29/4:
11.00 1η ημερίδα Ομάδων ΟΠΕΝ & 1-9
18.30 3η ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ, 1-9 & 1-6
18.30 3η ημερίδα Grand Prix Μαθητών
23.00 Party στο bar «Κυρά Φροσύνη», 
 στις όχθες της λίμνης

Δευτέρα 30/4:
10.30 Εκδρομή στα Ζαγοροχώρια
18.00 2η ημερίδα Ομάδων ΟΠΕΝ & 1-9
 4η ημερίδα Grand Prix Μαθητών
22.00 Gala και απονομή επάθλων Ζευγών 
 και Μαθητών
Τρίτη 1/5:
10.00 3η ημερίδα Ομάδων ΟΠΕΝ & 1-9
13.00 Απονομή επάθλων ομάδων - 
 Αποχαιρετισμός
Διευθυντές αγώνων: 
Δημήτρης Μπάλας, Γεώργιος Μεσθενέας

Οι αγώνες και το Gala θα διεξαχθούν 
στο πολυτελέστατο στολίδι των Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι κρατήσεις γίνονται απευθείας στα ξενοδοχεία.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/4/2012. 
Για κρατήσεις μετά από αυτή την ημερομηνία ενδέχεται να 
υπάρχει επιβάρυνση.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:
Από Αθήνα υπάρχει δυνατότητα για μετάβαση με εκδρομι-
κό πούλμαν που θα πραγματοποιηθεί εάν υπάρχει έγκαιρα 

ανάλογο ενδιαφέρον, με κόστος 35€/άτομο. 
Για ειδικές και γενικές πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 
στην εκδρομή και άλλες δραστηριότητες (rafting κλπ),  
δηλώσεις ζευγών και ομάδων:
Καραγιαννόπουλος Λάζαρος: 6972606122,  
e-mail:lazkarag@otenet.gr
Δόνος Βασίλης: 6945597451
Γκουγιάννος Τάκης: 6944611618

Συνδιοργάνωση: ΠEPIΦEPEIA HΠEIPOY
ΔHMOΣ IΩANNINΩN
AΓΩNIΣTIKO MΠPITZ IΩANNINΩN

ΔΙΑΜΟΝΗ
(τιμές ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο με πρωινό)
 Τηλέφωνο Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο
Hotel Du Lac Congress 
Center & Spa 2651059100 70€ 100€ 122€
Hotel Palladion 2651025856-9 53€ 65€ 90€
Αλέξιος Lux 2651032030 55€ 70€ 90€
Αλέξιος 2651032030 45€ 60€ 75€
Ellopia Point Boutique Suites 2651094554 45€ 55€ 70€
Hotel Κεντρικόν 2651071771 40€ 50€ -
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Iστορικές 
άμυνες

Υ 

πάρχουν συμβόλαια 
στο Μπριτζ που φαίνε-
ται αδύνατον να μπού-

νε μέσα ή και άλλα συμβόλαια 
που φαίνεται αδύνατο να πραγ-
ματοποιηθούν. Και όμως, ανοί-
γοντας πολλές φορές το φύλλο 
μιας διανομής βλέπουμε ότι το… 
αδύνατο έχει συμβεί και στη συ-
νέχεια παιδεύουμε το μυαλό μας 
για να δούμε πως μπορεί να συ-
νέβη αυτό. Πολλές φορές, βέ-
βαια, αυτό οφείλεται σε μια ρε-
νόνς ή σε ένα μπλακ άουτ του 
εκτελεστή ή του αμυνόμενου. 
Ορισμένες φορές πάντως οφεί-
λεται σε συνδυασμό θαυμάσιου 
παιξίματος του ενός άξονα και 
επιπόλαιου ή  απρόσεκτου παι-
ξίματος του άλλου. Κλασσικό 
παράδειγμα η παρακάτω διανο-
μή, από παλιότερο μεγάλο πρω-
τάθλημα ζευγών των ΗΠΑ. 

Αντάμ: $Q
Σε όλα τα τραπέζια η αντάμ 

ήταν η ίδια, η Ντάμα κούπα και 
όλοι οι εκτελεστές, εκτός από 
έναν, πραγματοποίησαν εύκολα 
το συμβόλαιό τους, τα 3ΧΑ. Δύ-
σκολα μπορεί να φανταστεί κα-
νείς που μπορεί να έκανε λάθος 
ο εκτελεστής. Ας δούμε λοιπόν 
τι συνέβη στο τραπέζι που ο Νό-
τος απέτυχε:

Στην πρώτη λεβέ ο Νότος, που 
δεν κινδυνεύει από κάποιο γύ-
ρισμα σε άλλο χρώμα, άφησε 
την $Q να κερδίσει, μη παίρνο-
ντας τον $Α. Το ίδιο έκανε και 
στη 2η λεβέ που  η Δύση έπαι-
ξε το $7 και η Ανατολή έβαλε το 
$Κ. Η Ανατολή συνέχισε με κού-
πα και ο Νότος κέρδισε αναγκα-
στικά πλέον και έπαιξε αμέσως 
το Ρήγα καρό. Στη λεβέ αυτή η 

Ανατολή πήρε τον ^Α και συνέ-
χισε με… καρό, παρότι βέβαια 
ήξερε ότι ο συμπαίκτης του έχει 
το Βαλέ κούπα και μπορεί άμε-
σα να τραβήξει μια λεβέ εκεί. Ο 
εκτελεστής κέρδισε το καρό στο 
χέρι του και, παρότι έχει πλέον 
9 εύκολες λεβέ να τραβήξει, θε-
ώρησε ότι οι 2 κούπες που λεί-
πουν βρίσκονται στο χέρι της 
Δύσης και άρα είναι ασφαλές να 
κάνει την εμπάς πίκα στην ανα-
ζήτηση της άνω. Όταν όμως η 
εμπάς απέτυχε και η Ανατολή 
κέρδισε τη Ντάμα πίκα έπαιξε, 
τώρα πλέον, και το $10 και το 
συμβόλαιο μπήκε μια μέσα! 

Συμπέρασμα: η πλεονεξία 
πολλές φορές πληρώνεται, ιδί-
ως  όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 
ικανούς αντιπάλους.  

ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟ

# AK109
$ 62
^ J642
& K43

# J53
$ A84
^ KQ107
& AQ5

# 876
$ QJ97
^ 85
& J982

# Q42
$ K1053
^ A93
& 1076
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για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
του Γιώργου Kότση

Δ ι α ν ο μ ή  1

                         

Αγορά: Ο Νότος άνοιξε 1ΧΑ και ο 
Βορράς ανέβασε στα 3ΧΑ (9 πόντοι συν 
ένας πόντος για το 5φυλλο χρώμα). 

Αντάμ : ♥ 3
Ο Νότος παίρνει με την ♥Q του Βορ- του Βορ-

ρά (η Ανατολή παίζει το ♥8) και παίζει 
το ♦2. Τι πρέπει να κάνει η Ανατολή;;

Σκεπάστε τα παρακάτω, σκεφθείτε 
και αποφασίσετε αλλά να δικαιολογή-
σετε την σκέψη σας.

Τα δύο βασικά ερωτήματα που 
πρέπει να απαντήσετε είναι:

1. Τι πρέπει να παίξετε άμα πάρε-
τε τον ♦Α.

2. Πότε πρέπει να πάρετε τον ♦Α, 
αμέσως ή την δεύτερη φορά 
που θα παιχτεί καρό ή ακόμα 
την τρίτη.

Ας ερευνήσουμε το πρώτο ερώτη-
μα.

α) ♣;; Δεν κερδίζετε τίποτα, αντιθέ-
τως χάνετε ένα tempo πολύ σημαντικό 
στον αγώνα εκτελεστή – αμυνομένων 
για το ποιος θα μετράρει πρώτος το μα-
κρύ του χρώμα.

β) ♦;; Ο Νότος πρέπει να έχει τα 
υπόλοιπα μεγάλα ονέρ (K, Q, J), αλ-K, Q, J), αλ-, Q, J), αλ-Q, J), αλ-, J), αλ-J), αλ-), αλ-
λιώς θα προσπαθήσει να μετράρει ένα 
χρώμα που του λείπουν 2 μεγάλα ονέρ, 
ενώ έχει ήδη το 5φυλλο σπαθί που με-
τράρει πολύ εύκολα και μπορεί να του 
δώσει 5 λεβέ αν ο Κ είναι στη Δύση. 
(Γιατί ο Νότος έπαιξε καρό θα το δού-
με παρακάτω).

γ) ♥;; Εδώ ας χρησιμοποιήσουμε 
τον περίφημο κανόνα των 11 στα ΧΑ. 
11 – 3 = 8, άρα οι Β, Α και Ν έχουν συ-
νολικά 8 χαρτιά μεγαλύτερα από το 
8 και αφού ο Βορράς και η Ανατολή 
έχουν συνολικά 5 χαρτιά μεγαλύτερα 
ο Νότος έχει τα υπόλοιπα 3. Ποιά είναι 
αυτά; Ας προσπαθήσουμε να τα βρού-
με μετρώντας τους πόντους που ακού-
σαμε από τις αγορές και τους πόντους 
που βλέπουμε. Ο Νότος δήλωσε 15-17, 
ο Βορράς έχει 9 και η Ανατολή 11 = 35 

έως 37. Η Δύση έχει τουλάχιστον 1 πό-
ντο στις κούπες (ανταμάρισε το 3 και η 
Ανατολή έχει το 10 άρα έχει τουλάχι-
στον τον J). Αν ο Ν είχε ♥Αxx, θα άφηνε 
έξω την πρώτη κούπα ώστε αν η Ανατο-
λή έχει Κx και η Δύση ανταμάρισε από 
5φυλλο (η Ανατολή έβαλε το 8, άρα η 
Δύση έχει το 2, άρα έχει 5φυλλο κού-
πα), ο Κ θα πέσει στη δεύτερη λεβέ κού-
πα. Αν η Δύση έχει τον ♥Α και επομέ-
νως ο Νότος έχει τον ♥Κ, ο Νότος δεν 
θα έβαζε ποτέ την ♥Q, διότι τότε όπο-, διότι τότε όπο-
τε πιάσει το χέρι η Ανατολή θα γυρί-
σει κούπα σουβλίζοντας τον ♥Κ. (Αν η 
Δύση έχει ♥ΑΚxx, τότε ο Νότος δεν έχει 
15 πόντους και δεν μπορεί να ανοίξει 
1ΧΑ). Συνεπώς η Δύση στις κούπες έχει 
μόνο το Βαλέ και το μόνο μεγάλο φύλ-
λο που περισσεύει για την Δύση είναι η 
♠Q και η απάντηση στην πρώτη ερώτη- και η απάντηση στην πρώτη ερώτη-
ση είναι πίκα!!

Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. 
Η απάντηση εδώ είναι πιο δύσκολη. 
Πρέπει να ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ (με κεφαλαία δι-
ότι το «κόλπο» αυτό είναι πολύ χρήσι-
μο) πόσες λεβέ μπορεί να κάνει ο Νό-
τος αφού καταλήξατε ότι το μόνο χρώ-
μα που πρέπει να γυρίσετε είναι πίκα. 
Τέσσερα σπαθιά, αφού κρατάτε τον 
&Κ, τρεις κούπες γιατί κρατάει $AKQ, 
μία πίκα με τον ♠Α, και δύο καρά ή 3 
αν έχει ♦KQJx = 10-11 λεβέ. Για να κά- = 10-11 λεβέ. Για να κά-
νει όμως τέσσερα σπαθιά πρέπει να σας 
δώσει τον ♣Κ, άρα τον σταματάτε. Όταν 
παίξει τον ♣Α και σας δώσει τον ♣Κ, θα 
έχει κάνει ένα σπαθί, τρεις κούπες, τρία 
καρά (αν έχει 4φυλλο) και μία πίκα = 
8, οπότε εσείς γυρνάτε πίκα και ο Νό-
τος είναι 1 κάτω διότι θα κάνετε ♦Α, ♣Κ 
και τρεις πίκες. Αν πάλι κάνει την εμπάς 
του ♣Κ για να βγάλει το συμβόλαιο του 
αντί να πάρει αμέσως τον ♣Α, θα είναι 
2 κάτω. 

Επομένως πρέπει να πάρετε το 
ΠΡΩΤΟ καρό με τον Ασο και να γυρίσε-
τε πίκα για να μην αφήσετε τον Νότο να 
κάνει μία από καρό και το συμβόλαιό 
του. Προσέξτε αυτό το «κόλπο» του 
εκτελεστή. Προσπαθεί να «κλέψει» μία 
λεβέ (εδώ καρό) όσο μπορεί πιο γρήγο-
ρα (δεύτερη λεβέ εδώ) προτού καταλά-
βουν οι αμυνόμενοι ότι του χρειάζεται 
μία μόνο πρόσθετη λεβέ για να βγάλει 
το συμβόλαιό του. Εσείς, δεν αμφιβάλ-
λω, θα βάζατε πάντα τον Α, αλλά ο συ-
μπαίκτης σας...;; Ολόκληρη η διανομή:

Δ ι α ν ο μ ή  2

Αγορές : Μοίρασε η Ανατολή: 2♠ - 
κοντρ - πάσο - 3♥ - πάσο – 3ΧΑ.

Αντάμ: ♠7.
Ο Βορράς βάζει το 10. Τι πρέπει να 

παίξει η Ανατολή;; Όπως συνήθως, σκε-
πάστε τα παρακάτω και αποφασίστε.

Ο Νότος έχει 20-22 πόντους, ο Βορ-
ράς 6 και η Ανατολή 7 = 33-35. Η Δύση 
έχει 5-7 και για να πέσει το συμβόλαιο 
πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα πιάσι-
μο σε κάποιο από τα άλλα τρία χρώμα-
τα και οπωσδήποτε δύο πίκες. Αν ο Νό-
τος έχει ♠Kxx το συμβόλαιο δεν πέφτει 
ποτέ, διότι και να πιάσει η Δύση το χέρι 
δεν έχει πίκα να γυρίσει. Το πρόβλη-
μα λοιπόν για την Ανατολή περιορίζε-
ται στο πως μπορεί να κάνει τις πίκες της 
αφού δεν έχει πιάσιμο σε άλλο χρώμα.

Ας δούμε μία-μία τις περιπτώσεις.
Αν βάλει τον Άσο δεν ωφελεί διότι 

ο Νότος θα βάλει μικρό.
Αν βάλει την Ντάμα πάλι δεν ωφε-

λεί διότι και πάλι ο Νότος θα αφήσει 
έξω και αν η Ανατολή παίξει τον Άσο, ο 
Βορράς έχει το 10 και σταματάει τις πί-
κες. Αν όμως βάλει μικρό, όταν πιάσει 
η Δύση θα ξαναπαίξει πίκα και ο Ρήγας 
του εκτελεστή θα πέσει στον Άσο της 
Ανατολής. Για να πέσει λοιπόν το συμ-
βόλαιο πρέπει η Δύση να έχει δύο πίκες 
και ένα πιάσιμο σε ένα από τα άλλα 3 
χρώματα κάτι που δεν μοιάζει απίθανο.

# 72
$ Q75
^ 532
& AQJ63

# KJ864
$ 108
^ A87
& K72
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# 72
$ Q75
^ 532
& AQJ63

# A103
$ AK4
^ KQJ6
& 1095

# Q95
$ J9632
^ 1094
& 84

# KJ864
$ 108
^ A87
& K72
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# J106
$ QJ72
^ K87
& 732

# AQ9832
$ 53
^ J1096
& 4
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Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1XA

Πάσο 2 & Πάσο  2 ^

Πάσο 3XA Όλοι Πάσο
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     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση

# J5
$ K8732
^ A652
& 105

# AK1098
$ A5
^ 4
& KQJ93

Β
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# AJ74
$ J962
^ AK
& 1093

# 5
$ AK754
^ QJ10
& J752

Β
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  

Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^Q

Όλοι Πάσο

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1#

Πάσο 1XA Πάσο 3&

Πάσο 3# Πάσο 4#

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)
Ομάδες. Όλοι στη πρώτη   

Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #K

Όλοι Πάσο

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1& Πάσο 1$

Πάσο 2$ Πάσο 4$

Σταματήσατε στις 4#, αποφεύγοντας την αγο-
ρά ενός σλεμ, που πάντως έχει πιθανότητες 
να πετύχει, αλλά και ενός παρακιν δυνευμέ-
νου συμβολαίου στα 3ΧΑ.
Παίρνετε τον ^Α στο μορ. Πως συνεχίζετε; 

Ο Νότος με επτά μόνο χανόμενες  λεβέ και με 
ένα πιθανό διπλό φιτ, πηδάει στις 4$. 
Πώς πρέπει να εκτελέσει, μετά την έξοδο του 
#Κ, ώστε να πετύχει το συμβόλαιό του ακό-
μα και αν η Ντάμα ατού είναι τρίφυλλη;

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

Α   ς κάνουμε το πλάνο 
μας. Τα ατού που λεί-
πουν είναι J1086. Η 

Δύση βγήκε το 8, οπότε ακό-
μη κι αν είναι 4-0 (απίθανο να 
βγει κάποιος το 8 από J1086), 
βάζοντας μικρό και πιάνοντας 
με το Ρήγα, θα τα μαζέψουμε 
με διπλοεμπάς. Πρακτικά, περι-
μένουμε να είναι 3-1 ή 2-2. Το 
συμβόλαιο είναι συνεπώς τρα-
βηχτό, με 6 από ατού, 2 από 
καρό και τουλάχιστον 2 από 
σπαθί.

Εφόσον παίζουμε ζεύγη, αρ-
χίζει τώρα η αναζήτηση των 
άνω. Η προφανής πηγή λεβέ εί-
ναι τα σπαθιά. Εφόσον μας λεί-
πει το 10 σπαθί, ο σωστός τρό-
πος να παίξουμε τον συνδυα-
σμό είναι να ξεκινήσουμε με μι-
κρό στην Ντάμα. Εφόσον κρα-
τήσει, τραβάμε και τον Άσσο, 
ελπίζοντας σε δίφυλλο Ρήγα. 
Αν είμαστε τυχεροί και πέσει 
ο Ρήγας, τότε παίζουμε σπα-
θί στον Βαλέ μαζεύοντας και 
το 10 και απομένει να ξανανέ-
βουμε στο χέρι μας για να παί-
ξουμε τα δύο καλά σπαθιά μας, 

διώχνοντας τη χανόμενη κούπα 
και κάνοντας 12 λεβέ. Αν δοκι-
μάσουμε να ανέβουμε με καρό, 
η άμυνα θα πάρει τον Άσσο και 
μη βλέποντας άλλη λεβέ, θα ει-
σπράξει και τον Άσσο κούπα, 
για το +1. Η μόνη μας γρήγορη 
είσοδος είναι στα ατού εφόσον 
τα βρούμε 2-2, και, ΠΡΟΣΟΧΗ, 
εφόσον στην 1η λεβέ δεν χαρα-
μίσουμε το πολύτιμο 2 πίκα του 
μορ, ώστε να ανέβουμε στο χέρι 
με το 3 πίκα!

Έχοντας ολοκληρώσει το 
πλάνο μας, λοιπόν, ζητάμε από 
τον μορ προσεκτικά το 5 πίκα, 
πιάνουμε με τον Ρήγα, παίζου-
με πίκα στον Άσσο (αποδεικνύ-
ονται 2-2), εμπάς της Ντάμας 
σπαθί και Άσσο σπαθί. Οι θεοί 
του μπριτζ αποδεικνύονται κα-
λοί μαζί μας σήμερα και κατα-
λήγουμε με 12 λεβέ, διότι όλη 
η διανομή ήταν:

Τελειώνοντας, ας κάνου-
με και την εναλλακτική σκέψη: 
πως θα παίξουμε αν τα ατού 
αποδειχθούν 3-1; Στην περί-
πτωση αυτή πρέπει να αποχαι-
ρετήσουμε την πιθανότητα 12 
λεβέ (πλην σοβαρού αμυντικού 
λάθους) και να επικεντρωθούμε 
στην επίτευξη των 11. 

Αν θέλουμε να συνδυάσου-
με όλες τις πιθανότητές μας για 

# AQ9752
$ 2
^ Q108
& J32

#  K43
$ K3
^ KJ9
& AQ654

# J8
$ AQ864
^ A74
& 1097

# 106
$ J10975
^ 6532
& K8
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11 λεβέ, πρέπει μετά το μάζε-
μα των ατού να ξεκινήσουμε 
με κούπα στον Ρήγα. Αν βρού-
με τον Άσσο στην Ανατολή, τότε 
με τον Ρήγα σπαθί εντός εμπάς 
έχουμε 11 λεβέ, ανεξάρτητα αν 
είναι δίφυλλος, τρίφυλλος ή τε-
τράφυλλος. Αν Ο Άσσος κούπα 
είναι στη Δύση, τότε απομένει 
η περίπτωση του Ρήγα δίφυλ-
λου σπαθί στην Ανατολή, όπως 
πριν.  Η διανομή δεν διεκδικεί 
δάφνες πρωτοτυπίας, αλλά εί-
ναι από εκείνες που αποδεικνύ-
ουν για πολλοστή φορά, πόση 
συγκέντρωση πρέπει να υπάρ-
χει στον αγώνα και πόση σημα-
σία παίζει κάθε φύλλο, ακόμη 
και το 2 πίκα.

Μια πολύ όμορφη διανο-
μή από τον πρόσφατο προκρι-
ματικό του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος Ομάδων 2012 του 
Ομίλου μου:

Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ 
του Νότου, και δίχως να 
παρεμβληθούν οι αντίπαλοι, 
και τα δύο τραπέζια κατέληξαν 
στις 4 πίκες με εκτελεστή το 
Νότο και με αντάμ το 9 σπαθί, 
στο οποίο και οι 2 εκτελεστές 
έβαλαν μικρό. Από κει και 
πέρα οι δρόμοι στα 2 τραπέζια 
χώρισαν με αποτέλεσμα ένα 
όμορφο swing.

# AJ73
$ 2
^ K953
& K763

#  K952
$ AK3
^ AJ42
& 52
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Oι λύσεις στη σελίδα 38

Σε αγώνα 
ζευγών, 
μετά από 
άνοιγμα 1ΧΑ 
και Texas 
Transfer, 
εκτελείς 4# 
με αντάμ 
το 8 πίκα, 
κρατώντας:

# AQ9752
$ 2
^ QT8
& J32

# K43
$ K3
^ KJ9
& AQ654
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του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM Pόδου
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Στο ένα τραπέζι, η Ανατολή 
ακολούθησε με το 4 σπαθί 
αφήνοντας το 9 να κρατήσει 
(και υποδεικνύοντας κάποια 
προτίμηση στο καρό). Η Δύση, 
συνεχίζοντας την ωραία άμυνα, 
γύρισε μικρό καρό στο οποίο η 
Ανατολή έκοψε με την Ντάμα 
πίκα! (Πιθανότατα σόλο, 
εφόσον με 2-φυλλο ή 3-φυλλο 
πίκα δεν είχε λόγο να κόψει με 
την Ντάμα). Ακολούθησαν ο 
Άσσος σπαθί (η Δύση ξελίμαρε 
καρό) και μικρό σπαθί. Ο 
εκτελεστής έκοψε με τον Ρήγα, 
αλλά αυτό προήγαγε τα 4 ατού 
της Δύσης (10864) σε φυσική 
λεβέ για το 1 μέσα.

Στο άλλο τραπέζι, η Ανατολή 
επέλεξε να ακολουθήσει 
ελαφρώς διαφορετική άμυνα. 
Σκέπασε το 9 σπαθί της αντάμ 
με το 10 και γύρισε μικρό σπαθί 
δίνοντας τσάκα στη Δύση και 
ζητώντας γύρισμα καρό. Η 
Δύση γύρισε καρό το οποίο η 
Ανατολή τσάκισε με τη Ντάμα. 
Έπειτα η Ανατολή γύρισε πάλι 
μικρό σπαθί, ο εκτελεστής 
έκοψε με τον Ρήγα πίκα και 
η Δύση ξελίμαρε καρό. Ο 
εκτελεστής χρειάζεται όλες τις 
υπόλοιπες λεβέ και η θέση έχει 
ως εξής:

Με βάση την τσάκα της 
Ανατολής με την Ντάμα, ο 
εκτελεστής έχει καταλάβει ότι 
τα υπόλοιπα 3 ατού (1086) τα 
έχει η Δύση και μπορεί να τα 
διπλοεμπασάρει. Επίσης με το 
τελευταίο ατού του μορ μπορεί 
να κόψει την χανόμενη κούπα. 
Το πρόβλημα όμως είναι το 
χανόμενο καρό.

Τη λύση έρχεται να δώσει 
ένα όμορφο διπλό σκουίζ. Ο 
εκτελεστής συνέχισε ως εξής: α) 
9 πίκα, σκεπάστηκε από το 10 και 
τον Βαλέ. Η Ανατολή ξελίμαρε 
κούπα, επιβεβαιώνοντας την 
κατανομή όλων των φύλλων.

β) Καρό στον Άσσο.
γ) Πίκα στο 7, εμπασάροντας 

το 8.
δ) Άσσο πίκα, μαζεύοντας το 

τελευταίο ατού της Δύσης.
ε) Ρήγας καρό.

Έχοντας φτάσει στα 4 
τελευταία φύλλα, μπορούμε 
να δούμε τα χέρια και των 
τεσσάρων παικτών:

Τέλος, ο εκτελεστής έπαιξε 
το τελευταίο ατού πετώντας από 
το χέρι του τον Βαλέ καρό. Η 
Ανατολή σκουϊζάρεται σε κού-
πες και σπαθιά και η Δύση σε 
κούπες και καρά.

Όλη η διανομή ήταν:
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      Eξασκηθείτε 
      στην εκτέλεση

#  AK
$ KQ642
^ K7
& 10873

#  QJ103
$ A
^ A64
& QJ652

#  85
$ 75
^ QJ10532
& AK4

# 97642
$ J10983
^ 98
& 9
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#  109843
$ QJ32
^ Q2
& J3

#  QJ652
$ 8
^ AK5
& A764

#  A7
$ 10974
^ 976
& KQ102

# K
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^ J10843
& 985
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Μ
Α

Σ
A

ΓO
PA

: Nότος Δύση Bορράς Aνατολή
1& Πάσο 1$ Πάσο
1# Πάσο 3& Πάσο

3XA Όλοι Πάσο A
ΓO

PA
: Nότος Δύση Bορράς Aνατολή

1# Πάσο 4# Όλοι Πάσο

Η Δύση 
κάνει 
αντάμ 
την ^Q. 
Κάντε το 
πλάνο σας.

Ο εκτελεστής 
κερδίζει τον &Α και 
παίζει ατού. 
Η Ανατολή 
κερδίζει με τον #Κ, 
εισπράττει τον $Κ 
και παίζει και πάλι 
σπαθί. Η Δύση 
κερδίζει με την &Q 
και έχει ακόμη τον 
#Α για το μία μέσα. 
Μπορείτε να κάνετε 
κάτι καλύτερο;

Η Δύση κάνει αντάμ το &K.
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για νέους παίκτες
του Δημοσθένη Tάσσιου

Oι λύσεις στη σελίδα 36

Καλλιτεχνικό
         

              μπριτζ

Μετά από άνοιγμα 3$ από τη 
Δύση ο Βορράς είπε κοντρ και ο 
Νότος αγόρασε 3ΧΑ που ήταν και 
το τελικό συμβόλαιο. 

Η Δύση, χωρίς καμία διάθεση 
να βοηθήσει τον εκτελεστή, έκανε 
αντάμ το ^6. 

Τα καλά νέα είναι ότι έχετε 10 
λεβέ στο κεφάλι. Τα κακά νέα είναι 
ότι παίζετε αγώνα ζευγών και αν σε 
μερικά τραπέζια (λίγα, έστω) γίνει 
αντάμ κούπα οι εκτελεστές θα κά-
νουν μια λεβέ ακόμα. 

Ερώτημα: Μπορείτε να κάνετε 
και εσείς 11 λεβέ, δηλαδή 3ΧΑ+2 
για να μοιραστείτε το τοπ; 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στην παρακάτω διανομή πιά-
σαμε 7φυλλο πίκα και, καθώς εί-
μαστε στην πρώτη, αποφασίσαμε 
να μη φανούμε τυπικοί, ανοίγοντας 
3# στην πρώτη θέση. Όπως πολ-
λές φορές συμβαίνει σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις ο συμπαίκτης μας, έχο-
ντας τους μισούς πόντους της τρά-
πουλας και φιτ, δεν μπόρεσε να συ-
γκρατηθεί  και δήλωσε το μικρό 
σλεμ:

Συμβόλαιο: 6#
Αντάμ: ^Q
Δυο ερωτήματα: 1. Μπορείτε 

να δικαιολογήσετε το άνοιγμά σας 
βγάζοντας το σλεμ, έστω βλέπο-
ντας και τα φύλλα των αντιπάλων; 
2. Υπάρχει αντάμ που να βάζει μέσα 
το συμβόλαιο; 

Ας δούμε την ολόσωστη απά-
ντηση του Δ. Δανελλάκη (ΟΑΜΡ):

Πανέμορφη διανομή. Η απά-
ντηση στην πρώτη ερώτηση εί-
ναι ότι το σλεμ βγαίνει πάντα είτε 
με end-play είτε με smother-play, 
πράγμα που θα εξαρτηθεί από την 
άμυνα της Δύσης.

Κερδίζουμε την αντάμ με τον 
Άσσο καρό, τσακάμε μια κούπα, 
παίζουμε καρό προς τον μορ και 
από το φύλλο της Δύσης θα εξαρ-
τηθεί η συνέχεια:

Α) Αν η Δύση βάλει μικρό, βγαί-
νουμε με end-play ως εξής: Δίχως 
να εξηγήσω λεβέ-λεβέ το παιχνί-
δι, θα κόψουμε όλες τις κούπες στο 
χέρι, θα εισπράξουμε 2 από καρό 
και 3 από σπαθί (με τη διπλοεμπάς) 
και τον Ρήγα πίκα φτάνοντας στις 10 
λεβέ. Στην 11η λεβέ δίνουμε το χέρι 
στη Δύση με τον Βαλέ καρό και χά-
νει την απ’ ατού:

Β) Αν η Δύση βάλει τον Βαλέ 
καρό στην 3η λεβέ προσπαθώντας 
να αποφύγει το end-play θα πέσει 
θύμα smother-play ως εξής: Θα κό-
ψουμε όλες τις κούπες στο χέρι, θα 
εισπράξουμε 2 από καρό και 3 από 
σπαθί (με τη διπλοεμπάς) και – προ-
σοχή – τον Άσσο πίκα φτάνοντας 
στις 10 λεβέ. Στην 11η λεβέ δίνουμε 
το χέρι στην Ανατολή με καρό, έχο-
ντας μείνει στο χέρι με 98 ατού και 
στον μορ με τον Ρήγα ατού και ένα 
καρό. Η Δύση έχει μείνει με τη δί-
φυλλη Ντάμα ατού και η Ανατολή 
με μετρ κούπα και σπαθί. 

Ότι κι αν παίξει η Ανατολή στο 
triple-void κόβουμε με το #8 και η 
Δύση χάνει την απ’ ατού της!

Βλέπουμε ότι αν η Δύση δεν ξε-
μπλοκάρει στα καρά είναι αναγκαίο 
να εισπραχθεί ο Ρήγας ατού, ενώ 
αν ξεμπλοκάρει τότε είναι αναγκαίο 
να εισπραχθεί ο Άσσος. Συνεπώς η 
απάντηση στην δεύτερη ερώτηση 
είναι ότι με αντάμ ατού το συμβό-
λαιο πέφτει, διότι πρέπει να αποφα-
σίσουμε αν θα κερδίσουμε με τον 
Άσσο ή με τον Ρήγα προτού δούμε 
τι θα κάνει η Δύση στα καρά.

Σωστή απάντηση στο πολύ δύ-
σκολο αυτό πρόβλημα έστειλαν 
ακόμα οι Α. Γεωργίου (ΑΟΜ), Ι. Δρι-
δάκης (ΡΟΜ), Δ. Καμενόπουλος 
(ΑΟΜ), Δ. Κατσαράκης (ΑΟΜ), Φ. 
Κιαρούτζι (ΠΛΗ), Δ. Σκουληκάρης 
(OAMΠEI).

Στη διανομή του τεύχους 
αυτού οι λύτες του καλλιτε-
χνικού Μπριτζ καλούνται να 
παίξουν αγώνα ζευγών!
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Από την “Παγκόσμια εβδομάδα ενημέρωσης για τον εγκέφαλο”, 12-18 Μαρτίου 2012, 
δε θα μπορούσε να λείπει το μπριτζ, ως μια απασχόληση που ενδυναμώνει τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες 

και συνετελεί εν γένει στην πνευματική, αλλά και σωματική μας υγεία.
Περισσότερα, για την ημερίδα που θα θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στο επόμενο τεύχος.

του Γιάννη Mηλιτσόπουλου

Aπογε ιώσ τε 
το Aνοσοποιητικό σας 

σύστημα παίζοντας Bridge
Ξεχάστε την άσκηση. Ξεχά-

στε τις κοτόσουπες. Ξεχά-
στε τον ύπνο, τις βιταμίνες 

και την κληρονομικότητα.
Θέλετε να είστε υγιείς; Παίξτε 

μπριτζ! Μια μελέτη που έκαναν 
ερευνητές του πανεπιστήμιου 
της Καλιφόρνιας Berkeley, απέ-
δειξε ότι όσοι παίζουν αγωνιστι-
κό μπριτζ έχουν αυξημένο αριθ-
μό ανοσοποιητικών κυττάρων.

H Marian Cleeves Diamond, 
μια καθηγήτρια Βιολογίας στο 
Berkeley, παρουσίασε μια με-
λέτη σε ένα επιστημονικό συνέ-
δριο νευρολογίας στην Νέα Ορ-
λεάνη, η οποία μελέτη μπορεί να 
είναι μια πρώτη απόδειξη ότι ο 
ανθρώπινος εγκεφαλικός φλοι-
ός, μπορεί να παίξει ρόλο στην 
τόνωση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος.

Η κ. Diamond είπε ότι αυτά 
τα δεδομένα, αν και είναι σε 
πρώτη φάση, δείχνουν ότι η 
δραστηριότητα του εγκεφάλου 
έχει επίδραση στο ανοσοποιητι-
κό σύστημα και ενισχύεται η πι-
θανότητα να μάθουμε να ελέγ-
χουμε με τη θέλησή μας το επί-
πεδο των λευκών αιμοσφαιρί-
ων, ώστε να μας βοηθήσουν 
στην καταπολέμηση των διαφό-
ρων ασθενειών.

Η μελέτη της κ. Diamond δι-
ήρκεσε περίπου 15 χρόνια (ξεκί-
νησε 1985) με έρευνα σε εγκε-
φάλους αρουραίων και ποντι-
κών, στους οποίους οι ερευνη-
τές έχουν ψάξει να προσδιορί-

σουν κάποια συγκεκριμένη πε-
ριοχή του εγκεφαλικού φλοιού, 
η οποία μπορεί να παίζει ρόλο 
στην απόκριση του ανοσοποιη-
τικού.

Όσον αφορά το ανθρώπι-
νο στοιχείο της έρευνας, η κ. 
Diamond επέλεξε παίκτριες από 
ένα γυναικείο μπριτζ κλαμπ 
στην Orinda της Καλιφόρνι-
ας. Το μπριτζ επιλέχθηκε ως το 
παιχνίδι, επειδή θεωρήθηκε ότι 
ήταν το πιο πιθανό για να το-
νώσει την περιοχή του εγκεφά-
λου (τον πλαγιοπίσθιο φλοιό), 
ο οποίος ενδέχεται να επηρεάζει 
το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Η κ. Diamond είπε ότι το 
μπριτζ ήταν ιδανικό για αυτό 
που θα επακολουθούσε. Οι παί-
κτες του μπριτζ, όταν παίζουν, 
κάνουν μελλοντικά σχέδια, χρη-
σιμοποιούν την ενεργή μνήμη, 
ασχολούνται με αλληλουχίες 
και γενικά εμπλέκονται με διά-
φορες υψηλού επιπέδου νοητι-
κές διαδικασίες, οι οποίες έχουν 
να κάνουν με τον πλαγιοπίσθιο 
φλοιό.

Η ομάδα εργασίας της κ. 
Diamond χώρισε 12 γυναίκες 
ηλικίας 70-90 ετών σε 3 γκρουπ 
και το κάθε γκρουπ έπαιξε μιά-
μιση ώρα μπριτζ. 

Στα δείγματα αίματος που 
ελήφθησαν τόσο πριν όσο και 
μετά το παιχνίδι, εμφανίσθηκαν 
αλλαγές στα επίπεδα των CD-4 
θετικών Τ κυττάρων, τα λευ-
κά αιμοσφαίρια τα οποία περι-

πολούν το σώμα ψάχνοντας για 
ιούς και άλλους εισβολείς.

Η κ. Diamond είπε ότι στα 
δύο από τα τρία γκρουπ, τα επί-
πεδα αυτών των Τ κυττάρων 
αυξήθηκαν σημαντικά. Το τρί-
το γκρουπ εμφάνισε μόνο μια 
μικρή αύξηση, όχι όμως αρκε-
τή για να χαρακτηρισθεί στατι-
στικά ως σημαντική. Η αύξηση 
του αριθμού των CD-4 κυττά-
ρων ήταν η μόνη μεταβολή που 
ήταν ορατή σε όλα τα δοκίμια 
αίματος.

 Η κ. Diamond επέστησε την 
προσοχή ότι τα ευρήματά της 
ήταν προκαταρκτικά και είπε 
ότι απαιτείται να γίνει περισσό-
τερη έρευνα, ώστε να θεμελιω-
θεί η σχέση μεταξύ του εγκεφα-
λικού φλοιού και του ανθρώ-
πινου ανοσοποιητικού συστή-
ματος. Αλλά, πρόσθεσε ότι, κα-
θώς τα προκαταρκτικά ευρήμα-
τα προχωρούν, τα αποτελέσμα-
τα είναι ενθαρρυντικά και συ-
ναρπαστικά.

“Αφού ξέρουμε την λειτουρ-
γία της συγκεκριμένης περιοχής 
του εγκεφάλου μέσω  εκούσιου 
ελέγχου, μπορούμε ίσως να μά-
θουμε να αλλάζουμε το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα θετικά”, 
είπε η κ. Diamond σε μια συ-
νέντευξη. “Και αυτό είναι που 
προκαλεί τον ενθουσιασμό”.

Δημοσιεύτηκε στο CNN:  http://archives.
cnn.com/2000/HEALTH/11/09/health.
bridge.reut/
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Του Γιώργου Κλείτσα

Σ 

το παρόν και στα 
δύο επόμενα τεύχη 
θα κλείσουμε το κε-

φάλαιο των falsecard της άμυ-
νας με παράθεση ιστορικών 
falsecard, στα οποία ο δράστης 
ήταν ένας πολύ καλός παίκτης 
της εποχής και σε μερικές περι-
πτώσεις κορυφαίος παίκτης πα-
γκοσμίου φήμης. Θα αρχίσου-
με με τις πιο απλές διανομές, σε 
μερικές από τις οποίες θα δού-
με μια εφαρμογή συνδυασμών 
που έχουμε ήδη αναλύσει, κυ-
ρίως για εμπέδωση. Όσο προ-
χωράμε, οι διανομές θα γίνο-
νται πιο δύσκολες και πιο πρω-
τότυπες. Η πρώτη διανομή μας 
συνδέει με το άρθρο του προ-
ηγούμενου τεύχους, αφού πρό-
κειται για underlead του άσσου, 
με δράστη όμως έναν μύθο 
του κινηματογράφου αλλά και 
ισχυρότατο μπριτζέρ, τον Ομάρ 
Σαρίφ. Σε μία από τις περιοδεί-
ες του bridge circus, στο οποίο 
συμπαίκτες του ήταν κορυφαί-
οι παίκτες της εποχής, Ιταλοί 
και Γάλλοι κυρίως, στο Τορό-
ντο του Καναδά παίχτηκε η πα-
ρακάτω διανομή: Η αγορά, με 
τον άξονα του Σαρίφ, που ήταν 
στη θέση της Δύσης, σιωπηλό, 
πήγε:

Τα δύο σπαθιά και οι δύο 
κούπες είναι φυσικές αγορές, 
ενώ οι τέσσερεις κούπες και τα 
πέντε σπαθιά είναι κιου-μπιντ 

με φιτ στα καρά. Ο Σαρίφ κρα-
τάει #Α873  $987 ^ 76 &Q872 
και από την αγορά συμπεραίνει 
ότι ο Βορράς που παίρνει την τε-
λική απόφαση για τα έξι καρά, 
δεν μπορεί να μην έχει κοντρόλ 
πίκα (σόλο ή το ρήγα), αφού 
πίκα είναι η αναμενόμενη αντάμ 
της άμυνας. Σκέφτεται λοιπόν 
(κοιτάζοντας και τη ντάμα σπαθί 
του που φαίνεται να είναι στην 
εμπάσα αλλά και τις τρεις λιμές 
κούπες του που σημαίνουν ότι, 
αν έχει κάτι ο συμπαίκτης του 
εκεί, αυτό είναι εντός εμπάς επί-
σης), ότι αν κάνει underlead τον 
άσσο πίκα, μπορεί να χαρίσει 
στους αντιπάλους την δέκατη 
τρίτη λεβέ (μία άνω), αλλά όχι 
την δωδέκατη. Όλη η διανομή:

Ο εκτελεστής  δεν μάντεψε και 
μπήκε μέσα σε ένα συμβόλαιο 
που με αντάμ τον άσσο πίκα, 
που έγινε στο άλλο τραπέζι, 
αλλά και με οποιαδήποτε 
άλλη αντάμ, είναι τραβηχτό. 
Το επόμενο χέρι παίχτηκε σε 
προκριματικούς αγώνες στη 
Σκωτία και αμυνόμενος με τα 
φύλλα της Ανατολής ήταν ο 
John MacLaren:

Ο Νότος, έχοντας δείξει 5-5 
στα μαζέρ, εκτελεί το φιλόδοξο 
συμβόλαιο έξι κούπες, το οποίο 
θεωρητικά δεν έχει παραπάνω 
από 30% πιθανότητα επιτυχίας, 
όπως είναι όμως τα φύλλα 
βγαίνει. Η Δύση βγήκε σπαθί 
και ο Νότος, παίρνοντας τον 
άσσο, έκανε την εμπάς κούπα, 
στην οποία η Ανατολή έβαλε 
χωρίς σκέψη μικρό! Βέβαιος ότι 
ο ρήγας ατού είναι στη Δύση, 
ο Νότος ήρθε στο χέρι του με 
κοφτό σπαθί και επανέλαβε 
την εμπάς κούπα. Παίρνοντας 
το ρήγα του, ο John MacLar-
en γύρισε σπαθί, το οποίο ο 
Νότος προσπάθησενα κόψει με 
το εννέα ατού, αλλά η Δύση 
σιρκούπαρε με το δέκα και το 
σλεμ μπήκε μέσα. Πιστεύουμε 
ότι ένας προσεκτικός εκτελεστής 
θα δοκίμαζε να έρθει στο χέρι 
του με άσσο πίκα και εμπάς 
πίκα (αντί με κοφτό σπαθί), 
αφού, ακόμα κι αν ο ρήγας 
ατού είναι εντός εμπάς -- 
πολύ περισσότερο αν είναι 
τετράφυλλος, η εμπάς πίκα 
θα χρειαστεί ούτως ή άλλως 
κάποια στιγμή.

1 ^
2 $ 
4 $
5 ^

2 & 
4 ^ 
5 &
6 ^

ΝOTOΣ                BOPPAΣ
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$ Q6
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& KJ10742
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#  A5
$ AQJ
^ AK83
& Q865

Η επόμενη διανομή είναι 
από το πρωτάθλημα Νοτίου 
Αμερικής. 

Η αγορά πήγε :

Λογικά η αγορά τρεις πίκες 
δείχνει κράτημα πίκα και ο 
Νότος αγοράζει τρία χωρίς ατού 
με κράτημα στο άλλο χρώμα 
των αντιπάλων, τις κούπες. Η 
Δύση, ο Roberto Benaim από 
την Βενεζουέλα, βγήκε πίκα 
και ο εκτελεστής κέρδισε με τον 
άσσο από τον μορ και έκανε 
εμπάς καρό, βάζοντας το δέκα, 
το οποίο η Δύση άφησε έξω 
παίζοντας μάλιστα το εννέα! 
Ο εκτελεστής, πιστεύοντας ότι 
όλα είναι υπό έλεγχο, έπαιξε 
άσσο σπαθί και ρήγα σπαθί, 
ξελιμάροντας την χανόμενη 
πίκα του χεριού του και 
συνέχισε με νέα εμπάς καρό. 
Όταν η Δύση πήρε αναπάντεχα 
τη ντάμα, η εικόνα του χεριού 
κατέρρευσε ξαφνικά για τον 
εκτελεστή: η Δύση συνέχισε 
με τη μετρ πλέον ντάμα σπαθί 
και ο Νότος, έχοντας ξεράνει το 
ρήγα πίκα και μη μπορώντας να 
χαλάσει κούπα, γιατί θα έχανε 

Ιστορικά falsecard

#  K72
$ Q82
^ AKJ1084
& 9

#  J10954
$ 3
^ Q92
& Q1074

#  Q8
$ AKJ1054
^ 65
& 862

Β
Δ    Α

Ν

#  A63
$ 976
^ 73
& AKJ53

Ν Δ  Β Α
1^ 1# 2& 2$ 
πάσο πάσο 3& πάσο
3^ πάσο 3# πάσο
3ΧΑ     (όλοι πάσο)

το κράτημά του στο χρώμα, ξε-
λίμαρε ένα μετρ καρό. Η Δύση 
συνέχισε με πίκα, η οποία ανά-
γκασε το Νότο, αφού εισέπρα-
ξε τα καρά, να παίξει στο τέλος 
τις κούπες από το χέρι του, 
χάνοντας συνολικά ένα καρό, 
ένα σπαθί και τρεις κούπες. 

Το επόμενο χέρι, με τον 
άξονα Β/Ν στη δεύτερη, είναι 
από την συνάντηση μεταξύ 
της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Πολωνίας στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του 1981. 

Η αγορά 2^ είναι φόρσιγκ 
Στέιμαν και το κοντρ είναι 
υπόδειξη αντάμ. Ο Irving 
Rose στη  Δύση υπακούοντας 
βγήκε το οκτώ καρό (στο άλλο 
δωμάτιο η Ανατολή άνοιξε 
το χέρι 1^ αλλά ο Πολωνός 
παίκτης στη θέση της Δύσης 
βγήκε πίκα στα 3ΧΑ των 
Βρετανών, γιατί το άνοιγμα 1^  
δεν υποσχόταν υποχρεωτικά 
μήκος στα καρά και τα 3ΧΑ  
βγήκαν εύκολα δίνοντας δύο 
από σπαθί και μετράροντας 

το χρώμα), το οποίο πήρε με 
το βαλέ του χεριού του. Όταν 
ο Νότος έπαιξε σπαθί για τη 
ντάμα του μορ, ο Rob Sheehan 
απέφυγε να πάρει με τον άσσο 
παίζοντας στο σωστό τέμπο το 
οκτώ. Συνεχίζοντας με σπαθί, 
ο εκτελεστής έβαλε μικρό 
από το χέρι του, ελπίζοντας 
σε άσσο δίφυλλο στη Δύση, 
ώστε να κάνει δύο τουλάχιστον 
λεβέ από σπαθί, δύο από 
καρό, δύο από πίκα και, αν 
χρειαστεί, να προσπαθήσει να 
μαντέψει τις κούπες για τρεις 
τουλάχιστον λεβέ. Η Ανατολή 
κερδίζοντας με το δέκα σπαθί 
καθάρισε τα καρά. Ο Νότος 
μπορούσε ακόμα να βγάλει 
το συμβόλαιο, αν εγκατέλειπε 
το πλάνο του μετραρίσματος 
των σπαθιών και πήγαινε 
από κούπες, μαντεύοντας την 
τρίφυλλη ντάμα στα δεξιά του 
αλλά, βέβαιος ότι ο άσσος 
σπαθί ήταν στη Δύση, συνέχισε 
με σπαθί και μπήκε μία μέσα. 
Βέβαια, αν η Δύση παίξει το 
εννέα σπαθί στον πρώτο γύρο 
του χρώματος, μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι η Ανατολή θα 
πιάσει δύο φορές στο χρώμα, 
όπως και να παίξει ο εκτελεστής 
-- τότε όμως είναι πολύ πιθανό 
ο εκτελεστής να υποψιαστεί 
ότι δεν μπορεί να εισπράξει τα 
μετρ σπαθιά προτού εισπράξει 
τα μετρ καρά της η Ανατολή 
και να πάει από κούπες. 

#  A5
$ A102
^ AJ2
& K7653

#  QJ763
$ 975
^ 85
& J94

#  109
$ Q86
^ KQ973
& A108

Β
Δ    Α

Ν

#  K842
$ KJ43
^ 1064
& Q2

Ν Δ  Β Α
Midle Rose Kudla Sheehan 
   πάσο
1XA πάσο 2^ κοντρ
3& πάσο 3^ πάσο
3ΧΑ     (όλοι πάσο)
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Mην παίζετε... 
M H X A N I K A !
Από τις διανομές που παίχτηκαν πρόσφατα στις ομάδες 
στον ΑΣΑΕ, ξεχώρισα μερικές περισσότερο ενδιαφέρουσες 
όπως οι παρακάτω, που μοιάζουν και θεματικά:

Διανομή 1η
Είστε στη θέση της Ανατολής 

με #ΑΚJxxx $AQ ^10xx &xx 
και η αγορά πάει ως εξής:

Η Δύση κάνει αντάμ το #9 
και βλέπετε τα εξής φύλλα:

Κερδίζετε τη λεβέ με το #Κ 
και ο Νότος βάζει την #Q. Παί-Q. Παί-. Παί-
ζετε και τον #Α και τόσο ο Νότος 
όσο και η Δύση ακολουθούν.

1. Σύμφωνα με την αγορά 
προφανώς ο &Α πρέπει να είναι 
στο Νότο. Αν είναι έτσι το συμ-
βόλαιο είναι ανίκητο, εκτός εάν η 
άμυνα κάνει δυο λεβέ από ατού! 
Αφού εσείς έχετε την $ΑQ και ο 
εκτελεστής σχεδόν σίγουρα τον 
Ρήγα η μόνη ελπίδα είναι να ανα-
ζητήσετε λεβέ από ατού στο σύ-
ντροφο με promotion παίζοντας 
βέβαια πίκα.

- Παίζετε λοιπόν το #J, o Ν 
κόβει με το $9 και ο σύντροφος 
βάζει μικρό σπαθί.

- Ο εκτελεστής τώρα κατεβαί-
νει στο μορ με το ^Κ και παίζει 
το $J

2. Ποιό φύλλο θα βάλετε;

- Εάν ο σύντροφος έχει μόνο 
δυο ατού το συμβόλαιο είναι 
ανίκητο. Αν όμως έχει τρία ατού 
μαζί με το $7 ή το $8 ο εκτελε-
στής θα μπει μια μέσα.
- Θα καλύψουμε το $J με τη 
$Q και μετά, όταν θα πάρουμε 
το $10 με τον $Α  θα παίξουμε 
πάλι πίκα. Ο σύντροφος θα κά-
νει μια λεβέ, που είναι αυτή που 
ρίχνει το συμβόλαιο, αν έχει στις 
κούπες τα φύλλα που προείπα-
με!

Το ουσιαστικό σημείο της 
άμυνας στη διανομή αυτή είναι 
να αρνηθεί να κερδίσει μια λεβέ 
από ατού, ή να κερδίσει τη δεύ-
τερη, ώστε να “γδύσει” το μορ 
από ατού για να επιτευχθεί το 
promotion.

Διανομή 2η
Είστε Ανατολή και κρατάτε 

#Α2 $8χχ ^Q108x &Qxxx.
Η αγορά πάει ως εξής: 

H Δύση κάνει αντάμ το #3 
και κατεβαίνει ο εξής μορ:

Κερδίζετε τη λεβέ με τον #Α. 
Γυρίζετε πίκα ή όχι; Μήπως υπάρ-
χει άλλο χρώμα που νομίζετε ότι 
θα αποτελέσει καλύτερη λύση 

για την άμυνα, αν παιχθεί; Ας 
δούμε τα δεδομένα:

Εσείς έχετε το #2 άρα ο σύ-
ντροφος έχει 4φυλλο πίκα.

Ο εκτελεστής έστω και 4 λιμές 
πίκες να έχει θα κάνει μια λεβέ 
από πίκα. Ο Νότος αφού αγόρα-
σε κούπες πιθανότατα να έχει $Κ 
ή $QJ. Έτσι θα βγάλει το συμβό-
λαιό του με την προϋπόθεση ότι 
θα έχει τον ^Κ (καθώς θα κάνει 
μια από πίκα, 2 κούπες, 2 καρά 
και 4 σπαθιά, σύνολο 9 λεβέ)

Αν ο Νότος δεν έχει τον ^Κ 
μπορεί να μπει μέσα ακόμα κι αν 
έχει 5 λεβέ σε πίκες και κούπες.

Αυτή η ανάλυση επιβάλλει 
άμεσα το γύρισμα καρό.

Ποιό καρό θα παίξετε; Πρέ-
πει να παίξετε το ^10! Αν ο εκτε-
λεστής έχει το ^J και τον βάλει, 
ο σύντροφος βάζει τον ^Κ και ο 
μορ τον ^Α. Έτσι εφόσον η Δύση 
πιάσει χέρι μπορεί να παίξει καρό 
προς το ^Q8 σας.

Τι κάνετε τώρα αν ο εκτελε-
στής παίξει &Α και &Κ και σπα-
θί που θα κερδίσετε με την &Q; 
Θα παίξετε πίκα ελπίζοντας ο σύ-
ντροφος να έχει τον #Κ για να 
σας γυρίσει καρό. 

Αν ο εκτελεστής έχει το ^Κ 
και όταν παίξετε το ^10 κερδί-
σει και εμπασάρει το &9; Παίρνε-
τε την &Q και παίζετε το ^4. Ακό-
μη και τώρα μπορεί να μπει μέσα 
το συμβόλαιο αν ο σύντροφος 
έχει το ^J και τον #Κ ή πιάσιμο 
κούπα.

Δ B  A N
 1& 1# 2$ 
πάσο 3& πάσο 3$
πάσο 4$ πάσο πάσο
πάσο

Bορράς  Nότος
1& 1$ 
3& 3XA

#  10xx
$ J10
^ AKx
& KQJxx

# AKJxxx
$ AQ
^ 10xx
& xx

Β
Δ    Α

Ν

#  QJx
$ Ax
^ A9x
& AKJ105

# A2
$ 8xx
^ Q108x
& Qxxx

Β
Δ    Α

Ν
Συμπέρασμα από τις παραπά-
νω διανομές: στο παιχνίδι δεν 
πρέπει να παίζουμε μηχανικά, 
σαν robot, αλλά να σκεφτό-robot, αλλά να σκεφτό-, αλλά να σκεφτό-
μαστε ...λίγο παραπάνω!

του Nίκου Kαζιλάρη
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Nικητές Eσωτερικών Πρωταθλημάτων
Σωματείων
(Από Σεπτέμβριο 2011 -Δεκέμβριο 2011)

Επιμέλεια Ιγνάτιος Σουβατζής

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 1-5 και 8/9/2011

1-16

Ράμος Ε
Δανελλάκης Δ
Γιαλλούσης Μ
Καβαλάκης Ο
Γιαννιού Μ

106,00

Τυραδέλλη Α
Πεζανάκης Ν
Λεριάς Ε
Τριαντάφυλλος Ι

93,00

Ζερβός Ι
Τσαγκαλίδης Δ
Κοφινάκος Π
Κατάξενος Γ

91,00

 Όμιλος ΑΟΜΨ| 2-4/9/2011
1-16
Κατσαρέλη Ε
Σταθακοπούλου Ρ
Καλλιφρονάς Μ
Ριτσώνη Ε
Μακρή Μ
Ζέης Α
Σταματελάτου Π

65,13
65,13
61,89
61,89
59,31
57,67
57,67

1-9
Κασιμάτης Βουτυράς Α
Χρονίου Ι
Λιάσκου Χ
Τσάκα Δ
Κοντός Δ
Δρογώση Θ

64,22
64,22
58,62
58,62
58,25
58,25

1-6
Γαιτάνα Λ
Γαιτάνας Α
Καλύβα Γ
Λάλος Π
Τσαγκλής Π
Κυριαζή Μ.
Μεγαλοκονόμου Μ

66,04
66,04
61,67
61,67
56,95
54,99
54,99

 Όμιλος ΑΟΜΨ| 9-11/9-2011
1-16
Μωυσίδης Α
Πουρνάρας Α
Μανωλάς Ι
Σαπουνάκης Α
Δοξιάδη Α
Κυριακίδου Α

60,03
60,03
59,38
59,38
57,62
57,62

1-9
Αντωνιάδης Γ
Πρωτόπαπας Β
Άστρας Δ
Κωτάκης Ν
Καραγιάννης Ι.
Γονατάς Σ

60,67
60,67
59,50
59,36
59,36
59,36

 Όμιλος OAM | 9-11/09/2011

1-16

Μιχαλάκου Κ - Παπυράκη Μ
Οικονομόπουλος Γ - 
Χρηστίδης Θ
Πανόπουλος Κ - Βουκούτης Ν
Μπομπολάκης Σ - Σταματίου Ν
Ευσταθίου Π - 
Βλοχαιτόπουλος Μ
Μπίκα Ε - Γαβριήλ Γ

59,63

57,35

56,02

55,85

55,20

53,87

1-9
Κλήμη Σ - Μαυρομάτη Μ
Σίμου Ε - Οικονόμου Αι.
Βενεκά Ε - Μανδαράκας Ε
Ραφαηλίδου Μ - Στραιτούρης Σ
Σιώνη Ε - Σιώνης Σ
Δροσιάδου Μ - Δροσιάδης Τ

60,42
58,87
58,55
56,31
55,97
55,17

 Όμιλος ΛΑΜΘ | 7-9/10/2011
Βλάχου Λ - Μαρκάκης Ι
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α
Οικονομόπουλος Γ. - 
Σταυρινός Σ
Σταυράκη Π - Δεστέφανος Κ
Κουκουβού Γ - Μπιμπλής Αθ
Θεοδωρίδης Ι - Ρουσίδης Δ

59,89

59,45

58,95

58,34

55,27

54,97
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 Όμιλος ΟΑΜΚΗ| 7-9/10/2011
1-16
Σαπουνάκης Α
Παπακυριακόπουλος Γ
Βρούστης Β
Παναγάκη Μ
Συρακοπούλου Χ
Σαρλής Σ
Αβδούλος Σ

62,09
60,96
60,96
59,56
59,56
58,26
58,26

1-9
Κάππας Α
Γουλιέλμος Ι
Λύτρα Α
Τσιφουτίδη Β
Πραποπούλου Κ
Παπανδρέου Δ

60,35
60,35
58,39
58,39
55,23
55,23

1-6
Μαρκάτου Τ
Ντάικ Τ
Μενεκλής Α
Κουλουμπή Ν
Κούρτη Κ
Κόττη Κ

67,51
67,51
61,69
61,69
58,61
58,61

 Όμιλος OAMΠEI| 7-9/10/2011
1-16
Μαρσώνης Π
Μπενιού Μ
Βογιατζόπουλος Σ
Μπομπολάκης Σ
Αντωνίου Ευ
Προκοπίου Ι

58,03
58,03
53,87
53,87
53,12
53,12

1-9
Ραφαηλίδου Μ
Στραιτούρης Σ
Πάχνη Ν
Μαυρομιχάλης Κ
Οικονόμου Ευ
Σφακιανάκη Ε

58,95
58,95
55,40
55,40
53,53
53,53

 Όμιλος AEΠMA | 14-16/10/2011
1-16 
Μπανίκας Χ
Βρούστης Β
Μιχαλάκου Κ
Αρσλάνογλου Μ
Μωυσίδης Α
Ζαρουχλιώτης Α

65,89
65,89
60,15
60,15
59,39
57,75

1-9
Λιάτσικος Ν
Γεωργίου Α.
Κάντζια Α
Κάντζιας Θ
Κάππας Α
Τσεζένας Λ

60,84
60,84
60,51
60,51
59,55
59,55

 Όμιλος OAA | 14-16/10/2011
1-16
Βογιατζόπουλος Σ
Μπομπολάκης Σ
Μαρσώνης Π
Τριανταφύλλου Π
Παναγάκη Μ
Μηλιτσόπουλος Ι

61,12
61,12
60,10
60,10
59,35
59,35

1-9
Νεράντζη Α
Ουρενάι Κ
Ψυχογιός Β
Κασιμάτης Βουτυράς Α
Κατσούφρη Θ
Κούτρα Μ

62,31
62,31
61,32
61,32
55,90
50,00

1-6
Παπαδημητρίου Κ
Κρίνη Α
Ρισαρντελατούρ Λ
Βασαρμίδη Χ
Τσαγκλής Π
Γουναρίδης Δ

62,40
62,40
62,33
62,33
60,99
60,99

 Όμιλος OAMΘ | 12-14/10/2011

1-16

Κουκουσέλης Α
Καραμανλής Φ
Ζώζης Σ
Αγγελόπουλος Π
Λεβή Τ
Σταυρινός Σ

Πουρλιώτης Γ
Οικονομόπουλος Γ.
Αλτίνης Δ
Ταγαράς Ν
Χειμωνίδης Μ

Τριχόπουλος Α
Αθανασιάδης Α
Λούσης Γ
Μαρκάκης Ι
Ελευθεριάδης Α

105,00

103,00

79,00

 Όμιλος ΑΟΜ ΟΠΑΦ | 28-30/10/2011

1-16
Μπομπολάκης Σ
Καρλαύτης Γ
Κοντομήτρος Κ
Φίλιππας Ι
Χριστοδούλου Π
Μωυσίδης Α

65,83
65,83
58,80
55,96
55,96
54,79

1-9
Μειμαρίδης Γ
Λαζάρου Μ
Κοτσώνη Α
Βασιλοπούλου Τ
Καλέκη Μ
Γουλιέλμος Ι

58,64

57,58

57,58

55,99

55,99

1-6
Ντότσια Μ.
Κουτσουμάνης Κ
Σαλάβου Β
Ξενοπούλου Σ
Αρχοντάκη Ζ
Μαυρομιχάλης Κ

61,09
61,09
58,54
58,54
55,95
55,95
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 Όμιλος ΑΟΜB | 28-30/10/2011
1-16
Μαρσώνης Π =
 Τριανταφύλλου Π
Μαμιδάκη Λ - Ρούσσος Γ
Λάντζη Λ - Λάντζης Ι
Κορώση Θ - Βογιατζόπουλος Σ
Οικονόμου Ευ - Δοξαστάκης Γ
Κυρκίτσος Σ - Λοβέρδος Δ

62,30
59,65
57,68
55,42
54,86
53,35

 Όμιλος OAMΣ | 28-30/10/2011
1-16
Αγγελόπουλος Π - Ζώζης Σ
Κανναβός Π - Μπανίκας Χ
Τριχόπουλος Α - Αθανασιάδης Α
Ελευθεριάδης Α - Καταράκης Α
Κοτινάς Σ - Καραγιαννόπουλος Λ
Καρπουζέλης Ν - 
Κουγιουμτζής Α

61,06

60,58

58,42

57,08

57,03

55,72

 Όμιλος OAMKH | 18-20/11/2011

1-16
Βρούστης Β
Έιντι ΜΣ
Μπομπολάκης Σ
Καρλαύτης Γ
Προκοπίου Ι
Μωυσίδης Α

64,35
60,68
59,48
59,48
58,04
58,04

1-9
Βαλτζή Β
Ντουβής Μ
Κάππας Α
Γουλιέλμος Ι
Σκούρα Ν
Νεράτζη Α

57,06
57,06
56,76
56,76
56,70
56,70

1-6
Σαφάρης Θ
Σαλεβουράκη Ε
Δράσσας Α
Τσιλάλης Θ
Σκούρτας Σ
Μπουγιατιώτη Χ

63,64
63,64
62,24
62,24
60,03
60,03

 Όμιλος  AOMB | 18-20/11/2011

1-16
Κορώσης Θ
Μαρσώνης Π
Τριανταφύλλου Π
Μαρκίδου Μ.
Καμτσίου Τ
Κορδούτης Γ

60,14
58,26
58,26
56,80
55,90
55,90

1-9
Κασιμάτης Βουτυράς Α
Ψυχογιός Β
Σταυρίδης Α
Μπόμπολας Π
Ζήβα Α
Μιχαηλίδης Μ

65,88
65,88
52,95
52,95
49,54
49,54

 Όμιλος  OAMΘ | 18-20/11/2011

Κουκουσέλης Α - Λεβή Τ
Λέφας Μ - Προυκάκης Σ
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α
Τσομπάνογλου Β - 
Δεστέφανος Κ
Καρπουζέλης Ν - Καρπουζέλη Β
Οικονομόπουλος Γ. - 
Οικονομόπουλος Ιω

58,01

55,02

54,49

53,63

53,21

53,10

 Όμιλος AΣAE | 2-4/12/2011

1-16
Σοφιός Μ
Μωυσίδης Α
Σάλεμ Ν
Βενετάκη Α
Νέστορα Θ
Μπομπολάκης Σ
Βογιατζόπουλος Σ

62,97
61,06
61,06
60,51
60,13
55,69
55,69

1-9
Χίου Ε
Φεράκης Α
Ρομποτή Κ
Κοτσώνη Α
Δασκαλοπούλου Α
Μαντζώρου Μ

60,58
60,58
54,76
54,76
53,94
53,94

1-6
Μήλια Φ
Πρωτόπαπα Φ
Επιτηδείου Ε
Γιαννάκη Λ
Τζικάκου Α
Σταφυλάκης Χ

64,68
64,68
57,81
57,81
57,42
57,42

 Όμιλος ΑΟT | 2-4/12/2011

1-16
Κοταράς Κ
Ηλιόπουλος Π
Τριβυζάς Α
Μαρσώνης Π
Παπαναστασίου Α
Κουδουνάς Α

62,82
62,82
60,57
59,04
57,07
57,07

1-9
Πραποπούλου Κ
Παπανδρέου Δ
Μεντή Ι
Σπηλιώτης Π
Καραγιάννης Ι.
Κάππας Α

62,01
62,01
61,61
61,61
58,54
58,54

1-6
Ρείση Ν
Περιστέρη Ι
Βασιλείου Τ
Αναγνωστάκη Π
Λάλος Π
Καλύβα Γ

68,26
68,26
65,17
65,17
61,28
61,28
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 Όμιλος AMI | 2-4/12/2011
1-16
Δοξιάδης Κ - Παπαγιάννης Ι.
Κυριάκης Α - Ψηλού Μ
Παπαδόπουλος Τ. - Θεοτόκης Ν
Καραγιαννόπουλος Λ - Κοτινάς Σ
Προυκάκης Σ - Σταυρινός Σ
Μέλιας Β - Γκουγιάννος Δ

65,49
60,31
57,37
54,89
54,34
53,76

1-6
Πεινιρτζόγλου Λ - Καρπουζέλη Β
Διαμαντής Ι - Αμπατζόγλου Αθ
Κατσαράκη Ε - Λευίτου Σ
Σιβροπούλου Ε - Τσουμάνης Μ
Ράδος Κ - Διαμαντής Σ
Μπόζιος Ε - Πλάτης Κ

59,94
55,22
54,22
50,86
49,92
49,86

 Όμιλος OAMP | 3-5/12/2011
1-16
Καρακατσάνης Β - 
Καρακατσάνης Η
Δανελλάκης Δ - Ράμος Ε
Τυραδέλλη Α - Σιμάτης Α
Γιαννιού Μ - Καβαλάκης Ο
Καραγιάννη Ρ. - Σβίγγος Ι
Κολιάη Ε - Κολιάης Σ

60,89
57,37
57,27
56,25
54,86
54,67

 Όμιλος  OAMXN | 09-11/12/2011

Διαλυνάς Α - Κουφάκης Ε
Γεωργουλάκης Γ - Διαλυνάς Μ
Μαραγκουδάκης Ε - 
Παπαδάκης Ν
Πετράκης Γ - Σταυρουλάκης Ν
Αντουράκης Η - Καπελώνης Π
Μπενιουδάκης Μ. - 
Φωτόπουλος Γ

64,90

57,87

57,11

55,18

54,26

54,09

 Όμιλος  OAMΘ | 16-18/12/2011

1-16

Μπιμπλή Ε - Ζάμπογλου Κ
Λούσης Γ - Μαρκάκης Ι
Παπαγεράκης Χ - Θεοδωρίδης Ι
Οικονομόπουλος Γ. - 
Οικονομόπουλος Ιω
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α
Καραβιδόπουλος Α - 
Παπαματθαίου Χ

393,00

377,00

375,00

373,00

365,00

361,00

 Όμιλος AOM | 16-18/12/2011

1-16
Βρούστης Β
Προκοπίου Ι
Γαρουφαλής ΣΜ
Καρατζά Ε.
Φίλιος Α
Μακρή Ε

63,68
63,51
62,70
62,40
59,12
58,16

1-9
Δρογώση Θ
Κόντος Δ
Βούρδογλου Γ
Κάππας Α
Παπαδόπουλος Ι
Σαρμάς Ν

60,12
60,12
57,66
57,66
57,29
57,29

1-6
Δροσιάδου Μ
Δροσιάδης Τ
Σαλεβουράκη Ε
Σαφάρης Θ
Δράσσας Α
Κουνέ Ζ
Λάμψια Α

59,34
59,34
57,20
57,20
56,88
56,73
56,73

 Όμιλος ΑΟMX | 16-18/12/2011

1-16

Γκικάκης Π
Μάντης Α
Τσιριγώτη Σ
Παναγιώτου Κ
Αγγελάκου Σ
Κόντος Μ

59,16
59,16
58,31
58,31
54,63
54,63

 Όμιλος AOMM | 17-18/12/2011

1-16

Γιαντσής Ι -Ευθυμίου Δ
Κατινάκη Χ - Γεωργούδης Π
Τζουβάρας Γ - Ψαρρέας Β
Οικονομίδης Δ - Σίψης Γ
Μαστρογιάννης Κ - Κηρήθρας Ν
Κούφος Ι - Παπαθέου Η

61,04
59,58
58,96
54,79
50,83
48,96
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Το πάνελ του 
διαγωνισμού αγορών 
1-6 απαρτίζεται πάντα 
από δάσκαλους και η 
βαθμολογία βγαίνει 
με βάση τις δικές 
τους απαντήσεις και 
σχόλια. Στη συνέχεια 
θα βαθμολογούνται 
οι αναγνώστες και 
θα δημοσιεύονται τα 
ονόματα των πρώτων 
από αυτούς. Καλό 
θα είναι, αλλά όχι 
απαραίτητο,  να στέλνει 
και κάθε αναγνώστης 
τα σχόλιά του ώστε να 
δημοσιεύονται τα πλέον 
ενδιαφέροντα από αυτά.
Αν έχει κάποιος μαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 
1-6 κάποια διανομή η 
οποία τον προβλημάτισε 
στην αγορά θα χαρούμε 
πολύ να μας τη στείλει 
για να τη βάλουμε στο 
διαγωνισμό.
Τον παρόντα διαγωνισμό 
σχολιάζουν τρεις 
δάσκαλοι, οι Κώστας 
Μπόζεμπεργκ, Μαρία 
Παπυράκη και Βασίλης 
Βιρβιδάκης. Τους 
ευχαριστώ όλους για τη 
βοήθεια.

Κοντρ = 10, 1$ = 9, 
2$(δυνατό)= 9

Αυτό το πρόβλημα έχει δύο απαντήσεις 
ανάλογα με πιο σύστημα παίζετε. 

1) απόφοιτοι της ολλανδικής, 3ος 
κύκλος, αυτοί που δεν έχουν 
“εμπλουτίσει” το σύστημα με 
συμβάσεις, έχουν μία ξεκάθαρη 
αγορά = 2$.

2) Αυτοί που έχουν προσχωρήσει στον 
κόσμο των weak πρέπει να πουν 
πρώτα κοντρ και μετά το χρώμα 
τους που δείχνει 16 και πάνω με 
αυτοδύναμο χρώμα, το γνωστό 
“κοντρ και μίλημα”. Οι 15 πόντοι 
σας αξίζουν για 16....

Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. 
Παρότι από πλευράς πόντων δεν 

πληρούνται απόλυτα οι προϋποθέσεις για 
κοντρ και αγορά χρώματος (τυπικά 16+), 
η πολύ καλή ποιότητα του χρώματος μας 
οδηγεί στην επιλογή του κοντρ, με πολύ 
μικρή διαφορά από την απλή παρεμβολή 
1$.

Μ. Παπυράκη: Κοντρ. 
Ξεκινήστε με κοντρ και στη συνέχεια 

αγοράστε τις κούπες σας οικονομικά. 
Αυτή η αγορά υπόσχεται 16-18 πόντους 
και καλό εξάφυλλο χρώμα. Τώρα μπορεί 
το χέρι να έχει μόνο 15 πόντους, όμως 
το χρώμα είναι εξαιρετικής ποιότητας και 
επιπλέον είναι γεμάτο φουρκέτες, με τους 
περισσότερους πόντους των αντιπάλων 
ευνοϊκά τοποθετημένους για σας. Αν 
βρείτε φιτ και δύο κατεβάσματα στο μορ, 
για να επιχειρείτε τις εμπάσες, οι 4$ είναι 
πολύ κοντινές. Μην ξεχνάτε: στις ομάδες 
και στη δεύτερη μανς το ρισκάρουμε λίγο 
περισσότερο.

Κ. Μπόζεμπεργκ: Κοντρ.
 Σκοπεύουμε να αγοράσουμε στη 

συνέχεια τις κούπες μας, δείχνοντας χέρι 
άνω των 16π με 6φυλλο χρώμα. Όσοι 
ξεκινήσουν με 1$ δεν έχουν χέρι για 

κοντρ στον επόμενο γύρο (δεν υπάρχει 
ανοχή στις πίκες), οπότε θα αναγκαστούν 
να επαναλάβουν τις κούπες σε ανώτερο 
επίπεδο, χωρίς μάλιστα να δείχνουν το 
εύρος τον πόντων τους. Όσοι παίζουν 
την παρεμβολή με πήδημα ενός επιπέδου 
δυνατή θα ξεκινήσουν με 2$. 

Οι αναγνώστες:
Βενέκα Ε.: 1$. 
Αρχικά και κατόπιν μπορώ να 

ξαναδηλώσω την κούπα μου με πήδημα, 
για να δείξω δύναμη.

Αβρανάς Π.: 1$. 
Και βλέπουμε πώς θα πάει η αγορά.
Νικολόπουλος Χ.: 1$. 
Καλή παρεμβολή και περιμένω να δω 

αν έχει κάτι ο συμπαίκτης. 
Τέσας Α.: 1$. 
Αν και με βάση τις λεβέ θα μπορούσα 

να αγοράσω 2 ή 3 κούπες, δεν θέλω να 
αποπροσανατολίσω τον παρτενέρ μου 
(πρόκειται για ομάδες άλλωστε, με weak 
2 ή μπαράζ 3), αργότερα μπορώ να 
ξαναγοράσω μέχρι το επίπεδο 3. 

Κοντρ = 10, 1# = 9

Κοντρ: Βαλές πεντάφυλλος και 
παρεμβολή δεν μας αρέσει, 5-4-3-1= 
ιδανική κατανομή και ο ρατσισμός των 
μαζέρ, με όποιο κόστος, δε με βρίσκει 
σύμφωνη. Δεν θέλω να θυμάμαι τι 
συμβαίνει όταν μετά από τέτοια παρεμβολή 
ο συμπαίκτης βγαίνει τα δύο λιμά του πίκα 
στα 3ΧΑ των αντιπάλων και το ανύπαρκτο 
συμβόλαιο βγαίνει ενώ με τη φυσική αντάμ 
σπαθί έμπαινε μέσα. Γιατί μη ξεχνάτε ότι 
όταν ο συμπαίκτης παρεμβληθεί βγαίνετε 
το χρώμα του ακόμα κι αν έχετε ...σικάν. 
Αλλιώς πάει η αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
το διαζύγιο είναι προ των πυλών, για γάμο 
μιλάμε τώρα...

Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. Αν και έχουμε 

πεντάφυλλη πίκα επιλέγουμε το κοντρ, 
λόγω της κακής ποιότητας του χρώματος 
και της ιδανικής κατανομής.  

Μ. Παπυράκη: 1#. 
Η κατανομή μας, παραπέμπει σε 

κοντρ ομιλίας, αλλά από την άλλη τα 
πεντάφυλλα μαζέρ δεν πρέπει να τα 
“τρώμε”. Όταν οι πόντοι μας είναι πολλοί, 
η ποιότητα του χρώματος της παρεμβολής 
περνάει σε δεύτερη μοίρα. 

Κ. Μπόζεμπεργκ: 1#. 
Δεν κρύβουμε την 5φυλλη πίκα, 

παρά την κακή της ποιότητα, μια που αν 
φιταριστούμε έχουμε βλέψεις ακόμη και 
για μανς. Αν η αγορά εξελιχθεί 1$-1#-2$-
Π, μπορούμε τώρα να αγοράσουμε κοντρ, 
δείχνοντας καλή παρεμβολή με ανοχή στα 
υπόλοιπα χρώματα. Τι θα αγοράζατε αν η 
αγορά εξελίσσονταν: 1$-X-2$-Π / Π;

Οι αναγνώστες:
Τέσας Α.: Κοντρ. 
Αν και θα μπορούσα να αγοράσω 1#, 

με το κοντρ δηλώνω τους πόντους μου 
και το γεγονός ότι έχω κάλυψη σε όλα 
τα χρώματα πλην της κούπας, αφήνω το 
συμπαίκτη να αποφασίσει. Η πίκα δεν μου 
φαίνεται η καλύτερη επιλογή.

Αβρανάς Π.: Κοντρ. 
Άσχημη πίκα μόνο με J. Κινδυνεύω 

εάν ο σύντροφος δεν έχει φύλλο να 
φάω κόντρα και να κάνω μόνο τους δυο 
άσσους, τον ρήγα και μια πίκα από μήκος.

Ζήτης Λ.: Κοντρ. 
Κλασσικό κοντρ νταπέλ. 
Νικολόπουλος Χ.: Κοντρ. 
Οι πίκες μου είναι άθλιες για να τις 

υποδείξω για αντάμ. Επιπλέον έχω πολύ 
καλή υποστήριξη στα μινέρ 

Βενέκα Ε.: Κοντρ. 
Διότι δεν έχω παρεμβολή στις πίκες. 

Πάσο/1# = 10, 2& = 8, κοντρ = 7

Πάσο, υπάρχει και ο συμπαίκτης 
στην τελευταία θέση, μάλλον θα τον 
παραπλανήσουμε με τις όχι τέλειες πίκες 
μας, για δε τα σπαθιά ούτε συζήτηση, η 
800άρα έρχεται. Παρεμβολή στην άμεση 
θέση χωρίς καμιά πληροφορία για το τι 

κρατάει ο απασάριστος Νότος, (συμπαίκτης 
του ανοίξαντα),  θέλει 6φυλλο καλό 
χρώμα.

Οι δάσκαλοι: 
Κ. Μπόζεμπεργκ: 1#. 
Για παρεμβολή στη δεύτερη στο 

επίπεδο 2, η ποιότητα των σπαθιών μας δεν 
είναι επαρκής. Θέλοντας να αγοράσουμε, 
επιλέγουμε τις εξαιρετικές πίκες, κόβοντας 
αγοραστικό χώρο, υποδεικνύοντας αντάμ 
και θέτοντας τις βάσεις για συναγωνισμό 
στο υψηλότερο ιεραρχικά χρώμα.

Β. Βιρβιδάκης: 1#. 
Έχουμε καλό τετράφυλλο χρώμα και 

θα θέλαμε είτε να συναγωνισθούμε, είτε 
να υποδείξουμε αντάμ στο συμπαίκτη, αν 
αγοράσουν οι αντίπαλοι. Έχουμε αρκετά 
καλό χέρι, αλλά η παρεμβολή 2& δεν 
ενδείκνυται στη δεύτερη μανς, με μέτριο 
πεντάφυλλο χρώμα.

Μ. Παπυράκη:  2&. 
Εδώ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. 

Επέλεξα την αγορά που καταναλώνει 
τον περισσότερο χώρο. Τα 2& ίσως 
ήθελαν κάπως καλύτερο χρώμα (μια 
και οι πόντοι παρεμβολής είναι οριακοί), 
όμως το πάσο είναι πολύ παθητικό. Το 
κοντρ είναι εκτός συζήτησης, λόγω της 
δίφυλλης κούπας. Τέλος η 1# είναι 
τετράφυλλη. Και τα τετράφυλλα χρώματα 
τα παρεμβαλλόμαστε σπανίως με τις εξής 
προϋποθέσεις: αξίες ανοίγματος, καλή 
ποιότητα χρώματος, αλλά και μήκος στο 
χρώμα του δεξιά αντιπάλου.

Οι αναγνώστες:
Αβρανάς Π.: Πάσο. 
Άθλιο το σπαθί, είμαστε και στη 

δεύτερη, μάλλον θα πληρώσουμε. 
Δεύτερη επιλογή το 2& και τις πίκες 
μάλλον δε θα τις βρούμε, εάν υπάρχουν.

Τέσας Α.: Πάσο. 
Είμαστε στην δεύτερη μανς σε ζεύγη. 

Το 2& είναι πολύ οριακή και λιγάκι 
παρακινδυνευμένη δήλωση. 

Νικολόπουλος Χ.: 2&. 
Το χρώμα μου δεν είναι πολύ καλό 

και οι πόντοι μου οριακοί, αλλά αντέχω να 
παρενοχλήσω τους αντιπάλους με την 5-4 
κατανομή.

Βενέκα Ε.: Κοντρ.
Μήπως ο συμπαίκτης έχει πίκες. 

Πάσο = 10, 2$/κοντρ = 6

Πάσο: Μετά από αυτά που είπαμε 
στο πρόβλημα 3, λέω να μη δώσω 
εξηγήσεις....

Οι δάσκαλοι: 
Μ. Παπυράκη: Πάσο. 
Αυτό το χέρι δίνεται ως παράδειγμα 

προς αποφυγήν, σε όλα τα βιβλία 
που αναφέρουν τις προϋποθέσεις για 
παρεμβολή στο επίπεδο 2. Κακό χρώμα, 
χέρι καθαρά αμυντικό, που εύκολα 
μπορεί να πληρώσει πολλά αν δε βρει φιτ 
απέναντι.

Κ. Μπόζεμπεργκ: Πάσο.
Παρότι διαθέτουμε πόντους, δεν 

πρέπει να μπούμε στον πειρασμό να 
παρεμβληθούμε με 2$, γιατί η παικτική 
αξία του χεριού μας είναι χαμηλή (κακό 
5φ χρώμα και γενικά αμυντικό χέρι). Αν 
παρεμβαλλόσαστε με τέτοια χέρια το 800, 
για τους αντιπάλους, είναι πολύ...κοντά!

Βασίλης Βιρβιδάκης: Πάσο.
Έχουμε χέρι που θα άνοιγε την αγορά, 

αλλά δεν ενδείκνυται για παρεμβολή, 
καθώς το πεντάφυλλο χρώμα μας δεν 
είναι κατάλληλο για αγορά στο επίπεδο 2, 
ειδικά στη δεύτερη μανς. Εξάλλου και με 
τον κανόνα των 500 δεν έχουμε τις 6 λεβέ 
που απαιτούνται για παρεμβολή... 

Οι αναγνώστες:
Νικολόπουλος Χ.: Πάσο. 
Δεν λέω στην κόκκινη 2$. Οι κούπες 

μου είναι πολύ κακές, οι πόντοι μου 
δεν είναι άμεσες λεβέ και το χέρι μου 
απολύτως ομαλό. Αν έχουμε να παίξουμε 
θα το βρούμε στο reopen.

Αβρανάς Π.: Πάσο. 
Και εδώ μόνο ρηγάδες απροστάτευτοι 

και τρύπια κούπα.
Βενέκα Ε.: 2$. 
Παρόλο που δεν έχω καλό χέρι... 
Τέσας Α.:  2$. 
Αν και είναι οριακή η δήλωση, με 

βάση τους πόντους και την κατανομή… 

της Άννυς 
Kαραμανλή

29ος Διαγωνισμός αγορών [1-6]
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Πάσο = 10, κοντρ = 7, 3& = 6

Πάσο: Οποιαδήποτε σκέψη να 
αγοράσετε, επειδή έχετε μετρήσει 15 
πόντους πριν φτάσει η αγορά σε σας, 
πρέπει να απεμποληθεί αυτόματα, μόλις 
συνειδητοποιήσετε ότι ο-η εξ αριστερών 
αντίπαλος άνοιξε = 13 πόντοι και ο-η  εκ 
δεξιών έδωσε απλή βοήθεια = 6 πόντοι 
σύνολο 19 αυτοί ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ και 15 
εσείς...μένουν για το συμπαίκτη σας στην 
καλλίτερη περίπτωση 6, το 1100 σας 
περιμένει στη γωνία.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: Πάσο. 
Κάτι θυμίζει αυτό από το πρόβλημα 

4! Στις παρεμβολές, από το επίπεδο 2 
και πάνω, σημασία έχει η ποιότητα και το 
μήκος του χρώματος παρά οι πόντοι.

Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. 
Με παρόμοιο σκεπτικό, με αυτό 

του προηγούμενου προβλήματος, 
απορρίπτουμε την παρεμβολή, είτε 
σε χρώμα είτε με κοντρ. Έχουμε μεν 
15 πόντους, αλλά μάλλον άχρηστα ή 
αμφίβολης αξίας ονέρ (^Qx, $K) και 
μέτριο πεντάφυλλο χρώμα. Καλύτερα να 
αφήσουμε τους αντιπάλους να παίξουν 
(πιθανόν με επιτυχία) από το να μπλέξουμε 
σε περιπέτειες... Υπάρχει και το ακραίο 
ενδεχόμενο, εφόσον η αγορά σβήνει, 
ο συμπαίκτης με κατάλληλο χέρι από 
πλευράς κατανομής να ξανανοίξει την 
αγορά (συνυπολογίζοντας φυσικά και τη 
δύναμη μας) οπότε θα είμαστε παραπάνω 
από ικανοποιητικός μορ.....

Μ. Παπυράκη: Πάσο. 
Έχετε 15 πόντους και οι αντίπαλοι έχουν 

δείξει ήδη τουλάχιστον 19. Δεν έχετε καλό 
χρώμα και γνωρίζετε ότι ο συμπαίκτης είναι 
πολύ αδύναμος. Αν πείτε 3&, ακόμα και 
αν βρείτε φιτ,  κινδυνεύετε να πληρώσετε 
ένα μεγάλο νούμερο. Αν η παρεμβολή 
στο πρόβλημα 4 ήταν πλημμέλημα, εδώ 
είναι έγκλημα. Οι περισσότεροι πόντοι 
των αντιπάλων βρίσκονται μετά από τους 
δικούς σας και δεν είσαστε καν σε θέση 
reopening (δηλαδή δεν γνωρίζετε ακόμα 
πόσο ισχυρός είναι ο ανοίξας). Κρατάτε 
ένα πολύ καλό χέρι για να παίξετε άμυνα. 
Μην διακινδυνεύσετε το πέντε μέσα στα 
3& κοντρέ!

Οι αναγνώστες:
Τέσας Α.: Πάσο. 
Αν και οι πόντοι είναι πολλοί, στο 

επίπεδο 2 και στην δεύτερη μανς υπάρχουν 
πολλοί κίνδυνοι αν παρεμβληθώ με 
σπαθιά στο επίπεδο 3, και το κοντρ δεν 
ενδείκνυται, προτιμώ την αναμονή.

Βενέκα Ε.: Πάσο. 
Και περιμένω μπας και ανέβουν οι 

αντίπαλοι. 
Αβρανάς Π.: 3&. 
Με φόβο. Ελπίζω να πούνε 3$, να 

τους ζορίσουμε γιατί από τον σύντροφο 
περιμένω το πολύ 6π να έχει.

Νικολόπουλος Χ.: 3&. 
Δε μου πολυαρέσει, αλλά αν ο 

ανοίξας έχει λίγους πόντους (12-13) κάτι 
περισσεύει και για το συμπαίκτη μου. 
Επιπλέον έχει maximum 2 κούπες, οπότε 
το fit σπαθί είναι πολύ πιθανό. Αν περάσω 
πάσο και τα παραπάνω ισχύουν η αγορά 
θα κλείσει. 

4ΧΑ = 10, 6ΧΑ/4& = 7, 3ΧΑ = 6

4XA: Πολύ συγκεκριμένη αγορά που 
σε απλά ελληνικά ρωτάει έχεις 14 ώστε 
με τους 19 δικούς μου πόντους  να πάμε 
6ΧΑ; Ανεκτοί οι 13 με πεντάφυλλο αλλά 
πάντα μπορεί να λείπουν δύο άσοι. Και ας 
μη ξεχνάμε ότι και με 14 +19=33 μπορεί 
να λείπει άσος και ρήγας=7 πόντοι. Αλλά 
υπάρχει και το γνωστό μπριτζιστικό ρητό: 
“όποιος φοβάται πάει και κοιμάται”...

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4ΧΑ.
Ποσοτική αγορά για 6ΧΑ. Ζητάει 

από το συμπαίκτη το μάξιμουμ για να 
προχωρήσει. Αν θέλουμε να ρωτήσουμε 
άσους θα χρησιμοποιούσαμε το 4&. Για 
να παίξουν δυο ομαλά χέρια μικρό σλεμ 
χρειάζονται 33π στον άξονα.

Μ. Παπυράκη: 4ΧΑ. 
Ποσοτικό. Με 14π (ή καλούς 13) ο 

συμπαίκτης σας θα αγοράσει το σλεμ. 
Ακόμα και αν παίζετε την αγορά 4& να 
ρωτάει Άσους μην τη χρησιμοποιήσετε, 
εκτός και αν έχετε ήδη αποφασίσει 
να αγοράσετε το σλεμ, αφού δεν θα 
γνωρίζετε αν ο συμπαίκτης  είναι μίνιμουμ  
ή μάξιμουμ. Με ομαλές κατανομές, ακόμα 
κι αν δεν σας λείπει  Άσος, χρειάζεστε 33 
πόντους στον άξονα για να βγάλετε 6ΧΑ.

Β. Βιρβιδάκης: 4ΧΑ. 
Προτασιακή αγορά για μικρό σλεμ. 

Αν ο συμπαίκτης έχει μέγιστο (14 ή 13 με 
πεντάφυλλο χρώμα και χρήσιμα ονέρ) 
θέλουμε να αγοράσει 6ΧΑ. Είναι λάθος με 

τελείως ομαλή κατανομή να αγοράσουμε 
μόνοι μας το σλεμ, παρά τους 19 πόντους 
που έχουμε. 

Οι αναγνώστες:
Νικολόπουλος Χ.: 4ΧΑ. 
Πρόταση για τα 6. Αν κρατά ο 

συμπαίκτης 14 ή 13 καλούς πόντους ας τα 
πάει. 

Τέσας Α.: 4ΧΑ. 
Η διερεύνηση του σλεμ είναι η 

σωστότερη απάντηση, συνολικά φαίνεται 
ότι διαθέτουμε περί τους 31-32 πόντους με 
ομαλή κατανομή.

Βενέκα Ε.: 6ΧΑ. 
Για να μην γίνει κανένα ατύχημα... 
Ζήτης Λ.: 3ΧΑ. 
Δεν ξέρω τι είδους τετράφυλλο ονέρ 

έχει στην κούπα ο ανοίξας σύντροφος, 
γι’ αυτό δεν ανεβαίνω στο τραπέζι λόγω 
των 32 πόντων. Το πήδημα  δείχνει τη 
δύναμή μου και, αν ο σύντροφος θέλει, ας 
προχωρήσει. 

3# = 10, 4#/3^ = 7

3# = Συμπαίκτη άνοιξες  2&= 10 
μπάζες με ατού τις πίκες, άντε κάτι 
μια σταλιά λιγότερο, αλλά ίσως και 
περισσότερο. Μάθε ότι έχω φιτ και κάτι 
παραπάνω (πχ τον άσο καρό και την ντάμα 
ατού).

Αν πείτε 4# θα σημαίνει ότι είστε από 
άγραφοι έως τι να πω; χάλια τέλος πάντων, 
αλλά δεν μπορείτε να πείτε πάσο....Μη 
ξεχνάτε ότι η μόνη αγορά που πασάρεται 
με ένα χέρι 0-2 πόντων μετά από άνοιγμα 
2& είναι η επαναδήλωση του ανοίξαντα 
2ΧΑ=23-24  και ομαλή κατανομή.

Οι δάσκαλοι:
Βασίλης Βιρβιδάκης: 3#. 
Με Ντάμα τρίφυλλη στις πίκες και 

Άσσο δίνουμε το φιτ χαμηλά (επιτακτική 
αγορά), αφήνοντας χώρο για κιουμπίντ στο 
συμπαίκτη. Η αγορά μας είναι πιο δυνατή 
από 4#, που θα απέτρεπε το συμπαίκτη 
από αναζήτηση σλεμ.

Κ. Μπόζεμπεργκ: 3#. 
Η ακολουθία της αγοράς ξέρουμε ότι 

θα μας οδηγήσει το λιγότερο στη μανς. Γι’ 
αυτό η απλή ενίσχυση είναι δυνατότερη 
από τη δήλωση της μανς. Σκεφτείτε ότι και 
με μηδέν πόντους θα λέγατε 4#.

Μ. Παπυράκη: 3#. 
Αυτή η αγορά προφανώς δεν 

πασάρεται και είναι πολύ ισχυρότερη από 
το 4#, που απλά θα έκλεινε την αγορά. Ο 

συμπαίκτης έχει σχεδόν δέκα λεβέ με ατού 
τις πίκες κι εσείς του προσφέρετε τη Ντάμα 
ατού και έναν Άσο. Δείξτε του την ισχύ 
σας, αφήνοντάς του χώρο για cue-bid.

Οι αναγνώστες:
Αβρανάς Π.: 3#. 
Δεν θέλω να το κλείσω. Είμαι 

πιο δυνατός με τον άσσο. Λέω: πάμε 
παρακάτω με cue bid να πούμε τους 
άσσους μας.

Τέσας Α.: 3^. 
Δύσκολη αγορά, αν και θα μπορούσα 

να πάω με τα νερά του συμπαίκτη με 3#, με 
3^ θέλω να δείξω τον ^Α (σε περίπτωση 
που τον βοηθά για συμβόλαιο σε ΧΑ ή 
ακόμα και για κάποιο σλεμ σε πίκες) και 
αν επιμείνει σε πίκες (3#) αγοράζω 4#. 

Βενέκα Ε.: 4#. Κλείνω το συμβόλαιο 
και δείχνω ότι δεν έχω κάτι περισσότερο. 

Νικολόπουλος Χ.: 4#. Αγοράζω τη 
μανς και δεν ψάχνω τίποτα άλλο. Εκτός 
από τον ^Α  το ομαλό μου χέρι δεν 
προσφέρει καμιά άλλη υποστήριξη στο 
συμπαίκτη. 

3& = 10, 3^ = 8, 3# = 7, 

4#/πάσο = 6

3&: Αυτή η αγορά είναι μια 
προσπάθεια για μανς και ζητάει από 
το συμπαίκτη να μη χάνει σ’ αυτό το 
τρίφυλλο+ χρώμα, πάνω από 2 μπάζες. 
Αυτό σημαίνει να έχει  2 λιμά, σόλο, ονέρ 
δίφυλλο...Το συγκεκριμένο χέρι είναι 
το μίνιμουμ που πρέπει να έχετε  για να 
αποτολμήσετε αυτήν την αγορά, που 
είναι γνωστή στην Ελληνική γλώσσα του 
Μπριτζ ως...Long Game Try!

Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 3&. Αγορά game try, 

όπου ζητάμε από το συμπαίκτη να μας 
καλύπτει χανόμενες λεβέ στο χρώμα.. 

Μ. Παπυράκη: 3&. Θα κάνετε 
προσπάθεια για μανς αγοράζοντας 
το χρώμα για το οποίο ανησυχείτε 
περισσότερο (long game try). Και αυτό το 
χρώμα δεν είναι τα καρά, καθώς ακόμα και 
αν βρείτε απέναντι μόνο το ^10, τρεις στις 
τέσσερις φορές (μέσω της διπλοεμπάσας) 
θα χάνετε εκεί το πολύ μία μπάζα. Κάποιοι 
(είναι πάντως η μειοψηφία) παίζουν short 
game try και θα αγοράσουν 3$.

Κ. Μπόζεμπεργκ: 3&. Long Game 
try. Εστιάζουμε στο χρώμα  (τρίφυλλο+) 
στο οποίο χρειαζόμαστε κάλυψη από 
τον συμπαίκτη, δείχνοντας ταυτόχρονα 
προτασιακό χέρι (6 περίπου χανόμενες). 
Ο συμπαίκτης με μια ή δυο χανόμενες 
στο χρώμα ή μάξιμουμ, αποδέχεται την 
πρόταση αγοράζοντας είτε τη μανς είτε 

3ΧΑ. Αυτοί που παίζουν two way game 
try θα προτιμήσουν να δείξουν το σόλο 
κούπα

Οι αναγνώστες:
Αβρανάς Π.: 3&. Game try: εάν 

βοηθάς σύντροφε πάμε για μανς. Ελπίζω 
οι πόντοι του να μην είναι στην κούπα γιατί 
θα μπούμε μέσα.

Βενέκα Ε.: 3&. Game try.
Νικολόπουλος Χ.: 3&. 
Game try: Οι πόντοι μου και η 

κατανομή μου το επιβάλλουν. Αν βρω 
καλή υποστήριξη στα σπαθιά η μανς 
παίζεται...  

Τέσας Α.: 3^. Cue bid με δήλωση 
δύναμης μου φαίνεται η σωστότερη 
αντιμετώπιση εδώ. Ο συμπαίκτης επιλέγει 
3#, 3ΧΑ ή 4#. 

Πρώτος από τους αναγνώστες ο 
Πέτρος Αβρανάς  με 75 πόντους στους 
80 και ακολουθούν οι Α. Μενεκλής, Χ. 
Νικολόπουλος, Α. Τέσας, Ε. Βενέκα, Λ. 
Ζήτης.  Συγχαρητήρια.

30ος  Διαγωνισμός

#  J5
$ 1053
^ AJ10
& KQ942

#  74
$ 853
^ AK3
& AQ1042

#  K106
$ AJ
^ KJ107
& AJ93

#  86
$ K9863
^ 75
& J754

#  AQ87
$ K42
^ KJ2
& 1043

#  A108
$ KJ42
^ AQ9
& K97

#  J8 
$ AQ4
^ 87
& KJ8752

#  A10 
$ 32
^ AQ5
& AKQJ82
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Πρόβλημα 1

Πρόβλημα 2 Πρόβλημα 4

Πρόβλημα 6

Πρόβλημα 7

Πρόβλημα 8

Πρόβλημα 3

Πρόβλημα 5

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# πάσο 2& πάσο
2^  ; 

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# πάσο 2& πάσο
2^ πάσο ; 

     Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 2# ; 

     Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1$
κοντρ πάσο ; 

     Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1^
πάσο πάσο ; 

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1^ 
πάσο πάσο ; 

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# πάσο 2& πάσο
3& πάσο ; 

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 2# ; 
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Πρόγραμμα Σωματείων
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
ΘEΣΠIΣ Zεύγη Όπεν 10.00

OAMKH
Ομάδες Όπεν/Ομάδες 1-9 και  
Ομάδες 1-6

20:00

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν 20:30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
TPITH
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)      18:30

ΑΣΑΕ
Ζεύγη Οπεν(ταυτ.) / 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

ΘEΣΠIΣ Zεύγη Όπεν 10.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30

ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - Ομά-
δες 1-9

20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
TETAPTH
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.) / Ζεύ-
γη 1-9

20.30

ΠEMΠTH
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-9 - Ζεύγη Όπεν 19.30

ΑΟΜ
Ζεύγη όπεν χάντικαπ Βαρόμε-
τρο / Ζεύγη 1-9

20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες Οπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 20.00

ΑΟΤ Ζεύγη Οπεν με χάντικαπ 20.40
Ζεύγη 1-6 19.40

ΑΣΑΕ Ομάδες 1-9 / Ομάδες 1-6 19.30
ΘEΣΠIΣ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 19.00

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν Swiss 20:30
Ζεύγη 1-6 Swiss 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 Swiss 20.30
ΠAPAΣKEYH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν Swiss 20.00

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19:00
ΑΣΑΕ Ατομικός 10.30
ΘEΣΠIΣ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν χάντικαπ 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣABBATO
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν / Μαθητών 10.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν handicap 19.30
KYPIAKH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη Οπεν 18.30

ΟΑΜΚΗ
Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 /  
Ζεύγη 1-6

19.30

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

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 Όπεν (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 Ζεύγη1-9 (ταυτ.) 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
Παρασκευή Ζεύγη1-6 21.30

ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΚΕΔΑ - 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.) 18.45Περιφέρεια
Aγωνιστικό
Πρόγραμμα

6-8
Παν. Πρωτ. Seniors  - 

Παν. Πρωτ. Νέων  
15 15 - Πάσχα

20-22 ΟΑΜ Κηφισιάς, ΑΣ Αιγυπτιωτών Ελλήνων
27-
1/5

Περιφ. Πρωτ. Δυτικής Ελλάδας 
(Ιωάννινα)        

4-6 Παν. Πρωτ.  Ζευγών Swiss                                     

11-13
ΚΕΔ Αγρινίου (9-11/5)                                                  

Φεστιβάλ Ανθοκομικής Κηφισιάς
18-20 Παν. Πρωτ. Μικτών Ζευγών
25-27 ΟΑΜ Αμαρουσίου

1-4
Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας  -  

 Αγ. Πνεύματος

8-10
Παν. Πρωτάθλημα μαθητών περιόδου 

2011-2012                
6-10 Βυζαντινό Φεστιβάλ

15-17
ΑΟΜ Ψυχικού, Ρεθεμνιώτικος ΟΜ,

 ΑΕΠ Μελισσίων

22-24
Περιφ. Πρωτ. Ανατολικής Ελλάδας 

( Ρόδος)

29-30 
& 1/7

ΣΛΑΜ Λέσβος, ΟΠΑ Φιλοθέης, 
ΑΟΜ Βουλιαγμένης (εκδρ.), 

ΑΣ Αιγυπτιωτών Ελλήνων (εκδρ.)

Aπρίλιος

Mάιος

Iούνιος

     
      Eξασκηθείτε 
      στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
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Πόσες 
άμεσες λεβέ έχετε;

4 στις πίκες, 3 στις κούπες και 2 στα 
σπαθιά. Σύνολο 9.

Μπορείτε επιπλέον να πραγματοποιή-
σετε 3 λεβέ στα σπαθιά όταν φύγει ο &Α 
και ο &Κ.

Στο σύνολο έχετε 12 σίγουρες κερδι-
σμένες λεβέ.

Τι μπορεί να πάει στραβά;
Έχετε 9 άμεσες και επιπλέον 3 πιθανές 

λεβέ στα σπαθιά. Ασφαλώς και μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε το συμβόλαιό σας 
εύκολα. Όμως πρέπει να είστε προσεχτι-
κοί. Εάν κερδίσετε την αντάμ και παίξε-
τε σπαθί, η Δύση Θα κερδίσει με τον &Α 
και θα ξαναπαίξει καρό. Θα διαπιστώσε-
τε τότε ότι δεν μπορείτε να κάνετε ποιο 
πολλές λεβέ από τις αρχικές 9 γιατί έχε-
τε πρόβλημα με τις επικοινωνίες των δύο 
χεριών. Η σειρά με την οποία θα πάρε-
τε τις λεβέ σας σε αυτό το χέρι είναι πολύ 
σημαντική.

Τι πήγε λάθος;
Ο εκτελεστής έπρεπε να μετρήσει τις 

κερδιζόμενες λεβέ του: τρεις από ατού σε 
κάθε χέρι κόβοντας αφού δώσει τον #Α 
και τον #Κ, τρεις από καρό και μία από 
σπαθί, δηλαδή 10 λεβέ στο σύνολο. Το ότι 
δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το συμ-
βόλαιό του είναι διότι δεν μέτρησε τις χα-
νόμενές του: δύο πίκες, μία κούπα και ένα 
σπαθί.

Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελεστής;
Θα έπρεπε να παίξει τρεις γύρους καρό, 

ξεσκαρτάροντας το χανόμενο σπαθί του 
μορ πριν παίξει τα ατού.

Μην ξεχνάτε να μετράτε τις χανόμενες 
λεβέ καθώς και τις κερδιζόμενες.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
Λεβέ 1η : Κερδίστε με τον ^Α.
Λεβέ 2η – 3η : 
Παίζετε πίκα και εισπράξτε τον #Α και 
τον #Κ.
Λεβέ 4η : Παίξτε κούπα στον $Α 
Λεβέ 5η – 6η : 
Εισπράξτε την #Q και τον #J.
Λεβέ 7η : Παίξτε καρό προς τον ^K.
Λεβέ 8η – 9η : 
Εισπράξτε τον $K και την $Q.
Έχετε κερδίσει τις πρώτες εννέα λεβέ 
και τις υπόλοιπες τις παραχωρείτε.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
Λεβέ 1η : Κερδίστε τη λεβέ με τον &Α.
Λεβέ 2η – 4η : Παίξτε την ^Q και μετά 
μικρό καρό προς τον ^Α του χεριού 
σας. Στον ^K ξεσκαρτάρετε το σπαθί 
του μορ.
Λεβέ 5η : Παίξτε μια πίκα η οποία θα 
χάσει από τον #K της ανατολής.
Λεβέ 6η: Η Ανατολή θα γυρίσει σπαθί, 
το όποίο θα κόψετε στο μορ.
Λεβέ 7η : Παίξτε μία κούπα. 
Η Ανατολή κερδίζει με τον $Κ.
 Λεβέ 8η: Η Ανατολή θα γυρίσει σπαθί, 
το όποίο θα κόψετε πάλι στο μορ.
  Λεβέ 9η - 13η: Κόψτε μία κούπα στο 
χέρι σας και ένα σπαθί στο μορ 
μένοντας μόνο με ατού. Η Δύση μπορεί 
να πάρει τον #Α όποτε θέλει.

Θέλει μεγάλη προσοχή στην αποφυγή μπλοκαρίσματος ενός χρώματος. 
Τα κρατήματα όπως ένας ξερός Άσσος ή ένας δίφυλλος Άσσος – Ρήγας πρέπει 

να χτυπήσουν καμπανάκια στα φύλλα σας.

#  AK
$ KQ642
^ K7
& 10873

#  QJ103
$ A
^ A64
& QJ652

#  85
$ 75
^QJ10532
& AK4

# 97642
$ J10983
^ 98
& 9

Β
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#  109843
$ QJ32
^ Q2
& J3

#  QJ652
$ 8
^ AK5
& A764

#  A7
$ 10974
^ 976
& KQ102

# K
$ AK65
^J10843
& 985
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ΔIANOMH 1 ΔIANOMH 2

Συμβόλαιο:
3XA
Aντάμ: ^Q

Συμβόλαιο:
4 #
Aντάμ: & K
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 15 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Ιταλικό ζαμπόν νοστιμότατο με τη συνοδεία πεπονιού
2. Μια που μιλάμε για την Ιταλία, να και το δεύτερο συνθετικό από 

γνωστό της θέρετρο – Ο Πουαρό σε μετάφραση!
3. Ένα “διπλό”μας “ι” -  Υπηρεσία για...ασφάλεια – Ψέλνει...βυζαντινά
4. Κάνει “partnairship” με το “Γκρέτα”
5. Ύψιστο σκορ – Υπάρχουν και τέτοια...μπεμπέ
6. Θεοσεβής Ιουδαίος βασιλιάς – Δεν βολεύει αυτό το τραπέζι για 

μπριτζ.
7. Δίνεται συχνά σαν έπαθλο στα τουρνουά – Ακολουθεί σε στρατιω-

τικό πρόσταγμα το “επ' ώμου”
8. Τραγωδία του Σοφοκλή – Έτσι γνωρίζουμε το Φίλιο Φιλιππίδη με 

τη χαρακτηριστική φωνή 
9. Αντίθετη του κέρδους – Διπλό....φωτίζει
10.  Μπήκε φέτος στην 16 κατηγορία (αρχικά) – Φορτίο πλοίου

ΚΑΘΕΤΑ
1. Έτσι λέμε ότι έπαιξε ο παίκτης που έκανε αντάμ εκτός σειράς – 

Προστακτική κι αυτή του “αφήνω”
2. Ρήμα του...Ηράκλειτου - “...- Σεχίρ” επαρχία της Ανατολής
3. Γνωστή συλλαβή της γιόγκα – Απαραίτητο στους παίκτες με 
         ...αυτοκίνητο
4. Μορφή πρίζας – Πολύτιμο μέταλο χωρίς....τέλος
5. Κυκλαδίτικο νησί χωρίς ακόμη σύλλογο μπριτζ – Δίφθογγος
6. Πρόθεση της υπερβολής – Χαρακτηρισμός...διαδήλωσης
7. Όταν την....κάνω, ανταλλάσω – Επεξηγεί και τονίζει αρχαιοπρεπώς
8. Ιπτάμενα αρχικά – Γνωστός Σίντνεϋ, σκηνοθέτης
9. Το μπριτζ είναι...πνευματικό – Βγάζει.... αγκάθι 
10.  Έχει μαλακό βλαστό – Απόχρωση του καφέ χρώματος

Λύση Tεύχους 105

Από την Τασία Μπαμπούλα

Το
μπριτζόλεξο

#  J5
$  K8732
^ A652
& 105

#  AJ74
$  J962
^ AK
& 1093

# AK1098
$ A5
^ 4
& KQJ93

#  5
$ AK754
^ QJ10
& J752

#  Q742
$ 104
^ QJ1073
& A7

#  KQ108
$ Q108
^ 852
& Q64

# 63
$ QJ96
^ K98
& 8642

# 9632
$ 3
^ 97643
& AK8
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Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε ο Nότος

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
   1 #
πάσο 1XA πάσο 3 &
πάσο 3 # πάσο 4 #
Όλοι πάσο

Αντάμ: ^Q

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
 1 & πάσο 1 $
πάσο 2 $ πάσο 4 $
Όλοι πάσο

Αντάμ: #K

Όταν παίχτηκε η διανομή ο Νότος έκανε την εμπάς της πίκας στη δεύτερη 
λεβέ, σαν να έπαιζε σλεμ, και έχασε τον έλεγχο όταν η Δύση πήρε την #Q 
και ανάγκασε το Νότο να κόψει καρό. Ο Νότος τότε αναγκάστηκε να χρη-
σιμοποιήσει όσα ατού διέθετε για να πάρει τα ατού των αντιπάλων. Έτσι, 
όταν ήρθε η σειρά του &Α, η Δύση πήρε και τρία καρά.
Σε ένα συμβόλαιο στις 4# ο εκτελεστής έχει την δυνατότητα να δώσει 
τρεις λεβέ, ιδίως αν ο αγώνας είναι ομάδες όπως στην περίπτωση αυτή, 
κάτι που συχνά ξεχνούν οι εκτελεστές. Πάρετε τον #ΑΚ και, υποθέτοντας 
ότι και οι δύο αντίπαλοι έχουν παίξει μικρό, επιτεθείτε στα σπαθιά για να 
πέσει ο &Α. Κόψτε το γύρισμα στο καρό και συνεχίστε με τα καλά σας 
σπαθιά. Η άμυνα θα πάρει δύο ατού και ένα σπαθί.

Μετά το άνοιγμα του Βορρά, είναι αδύνατο για τη Δύση να βρει τη «δολο-
φονική» αντάμ του σπαθιού. Και τώρα, όμως, ο εκτελεστής θα πρέπει να 
παίξει πολύ προσεκτικά για να πετύχει το συμβόλαιό του. Αφού κερδίσει με 
τον #Α στο μορ, ο Νότος πρέπει να κόψει μία πίκα στο χέρι του. Μετά θα 
πάρει δύο μεγάλα ατού βλέποντας τα άσχημα νέα. Όμως, ψύχραιμα  πρέ-
πει να συνεχίσει με καρό προς το μορ, κοφτή πίκα, καρό στο μορ, πίκα κο-
φτή και την ^Q. Τώρα βρίσκεται στην ένατη λεβέ του και ο μορ θα κάνει 
σίγουρα  μία λεβέ από ατού.

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

1. I K E Σ I A A M O
2. N P T A Σ A K I A
3. T A X A Π P O K
4. E O P N I A Π A
5. P E Σ E P I K A
6. Λ E I P I A Π I
7. Φ O Σ O N A P N
8. O M O H P A I O
9. Y A I N A Σ Σ E

10. Γ E Σ Σ E H P A

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση
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ΠPOBΛHMA 1 (**)

ΠPOBΛHMA 2 (***)




