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Η ΕΟΜ εξασφάλισε για τη διεξαγωγή του Διασυλλογικού πρω-
ταθλήματος ομάδων τις άνετες και επαρκέστατες εγκατα-

στάσεις της αίθουσας ξιφασκίας, στο παλαιό αεροδρόμιο Ελληνι-
κού. Δεδομένου ότι ο χώρος αυτός δεν είναι διαθέσιμος τις ημε-
ρομηνίες που αρχικά ήταν προγραμματισμένο το πρωτάθλημα, ο 
χρόνος τέλεσής του μεταφέρεται μια εβδομάδα νωρίτερα και οι 
Διασυλλογικοί θα διεξαχθούν οριστικά από 12 έως 14 Οκτωβρί-
ου 2012. Η  επόμενη τακτική Γεν. Συνέλευση θα γίνει το Σάββα-
το 13 Οκτωβρίου 2012 μετατιθέμενη επίσης από την αρχική ημε-
ρομηνία.

Πολλά νέα Σωματεία εγγράφηκαν τους τελευταίους μήνες στη δύ-
ναμη της ΕΟΜ ενώ αρκετά ακόμα έχουν εγγραφεί σαν «υπό ίδρυ-
ση» σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. και περιμένουν την 
τυπική ένταξή τους. Τα Σωματεία αυτά εδρεύουν στη Δράμα, το Αί-
γιο, τα Μελίσσια, τη Λευκάδα κλπ. 

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε νέα καταληκτική προθε-
σμία στα Σωματεία που δεν έχουν υποβάλλει ακόμα τα απαιτού-
μενα έγγραφα  για τη χορήγηση ή για τη διατήρηση της ειδικής 
αθλητικής  αναγνώρισης την 31η Δεκεμβρίου 2012. Δεδομένου ότι 
ο όγκος των εγγράφων που χρειάζονται είναι πολύ μεγάλος τα Σω-
ματεία αυτά καλό θα είναι να ξεκινήσουν από τώρα τις απαιτούμε-
νες ενέργειες. 

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ευ-
χάριστες διακοπές. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Διογένης Χαρλαύτης

Πρόεδρος της ΕΟΜ

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

Μεγάλη ανάπτυξη 
στο σχολικό Μπριτζ στην Κίνα

Επίσημοι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Μπριτζ (WBF) και της Διεθνούς Ένω-
σης Πνευματικών Αθλημάτων (ΙΜSΑ), με επι-
κεφαλής τους Προέδρους Gianarrigo Rona και 
Jose Damiani αντίστοιχα, επισκέφθηκαν δια-
κεκριμένα σχολεία της Κίνας, όπου διδάσκε-
ται το Μπριτζ και απένειμαν βραβεία σε τουρ-
νουά μίνι μπριτζ, που διοργάνωσε ο Γάλλος 
δάσκαλος και πρωταθλητής Philippe Cronier. 
Στο τουρνουά αυτό συμμετείχαν 50 νεαρότα-
τοι, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογρα-
φία, μαθητές. 

Τ 
ην Κυριακή 1 Ιουλίου έφυγε από κοντά μας ο Δη-
μήτρης Ευτυχιάδης, ο γηραιότερος αθλητής της 

Θεσσαλονίκης. Ο εκλιπών γεννήθηκε τον Απρίλιο του 
1918 στη Μικρά Ασία και η ζωή του χαρακτηρίστη-
κε από σειρά απίστευτων γεγονότων, που και ο πιο ευ-
φάνταστος σεναριογράφος θα αδυνατούσε να συνθέ-
σει. Καθώς συνήθιζε να τα αφηγείται σε μας τους νεό-
τερους και να μας καθηλώνει με τη συναρπαστικότη-
τά τους, τον «πείσαμε» τελικά να τα αποτυπώσει και  
γραπτά. Έτσι, το 2008, κυκλοφόρησε το πρώτο κομ-
μάτι της αυτοβιογραφίας του, αλλά δυστυχώς ο θάνα-
τος τον πρόλαβε πριν συμπληρώσει και το δεύτερο.  
Άνθρωπος ευφυής, δραστήριος και εργασιομα-
νής άφησε το στίγμα της δημιουργίας του και της επι-
χειρηματικότητάς του σε ό,τι ασχολήθηκε, ενώ  πα-
ρείχε αφειδώς τις συμβουλές του και τις γνώσεις του 
σε όποιον τις επιζητούσε. Γνώριζε τους νόμους  καλύ-
τερα από τους δικηγόρους, τους πολεοδομικούς κα-
νονισμούς καλύτερα από τους μηχανικούς, το ερ-
γατικό δίκαιο καλύτερα από τους εργατολόγους. 
 Πολίτης με βαθιά δημοκρατική συνείδηση, 

αλλά και με τη στρατιωτική πειθαρχία της Σχολής Ευ-
ελπίδων, όπου σπούδασε, δεν δίσταζε, σε όλη του τη 
ζωή, να μάχεται για το καλό της Ελλάδας, θυσιάζο-
ντας ακόμα και την προσωπική του ελευθερία. Εντυ-
πωσιακές είναι για τη σύγχρονη Ελλάδα οι επιστο-
λές που έγραψε, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε πολιτι-
κές ηγεσίες εποικοδομητικές προτάσεις και εφικτές λύ-
σεις για σειρά καθημερινών προβλημάτων. Ένας από 
τους «σοφούς» της αρχαίας Ελλάδας στη σημερινή επο-
χή, που, όμως, δεν θα είναι  στο εξής ανάμεσά μας. 
Το μπριτζ υπήρξε η μεγάλη αγάπη του Δημήτρη Ευτυ-
χιάδη για περισσότερα από 40 χρόνια. Μέχρι τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο, που η υγεία του άρχισε να επι-
δεινώνεται, συμμετείχε ανελλιπώς στους αγώνες, ακό-
μα και εκτός Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστική ήταν 
η συμμετοχή του στο φεστιβάλ «ελληνικά νησιά», 
στα 92 του χρόνια, πριν δυο καλοκαίρια στη Ρόδο. 
Για τον ΟΑΜΘ η παρουσία του υπήρξε καταλυτική. 
Αφού επί σειρά ετών βοηθούσε με κάθε τρόπο τον όμι-
λο, βλέποντας το διαρκές πρόβλημα στέγης που υπάρ-
χει, πριν από 6 περίπου χρόνια αποφάσισε να δωρί-
σει ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του στον ΟΑΜΘ για να 
έχουμε μόνιμα δικά μας εντευκτήρια. Τα έργα ξεκί-
νησαν αλλά, δυστυχώς, ανυπέρβλητα εμπόδια δεν 
επέτρεψαν την ολοκλήρωσή τους. Για αντιστάθμι-
σμα ο Δημήτρης Ευτυχιάδης έκανε μια μεγάλη χρη-
ματική δωρεά στον ΟΑΜΘ, η οποία έκτοτε συμβάλ-
λει ουσιαστικά στην οικονομική επιβίωση του ομίλου.   
Το ΔΣ του ΟΑΜΘ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητή-
ρια  στα τρία παιδιά του Δημήτρη Ευτυχιάδη και στις οι-
κογένειές τους, ενώ αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του 
μεγάλου ευεργέτη του ΟΑΜΘ με μια σειρά ενεργειών, 
που θα καθοριστούν λεπτομερώς μετά το καλοκαίρι.  
 

Αλέξ. Αθανασιάδης, πρόεδρος ΟΑΜΘ

3

O Δημήτρης Ευτυχιάδης, λάτρης και αρωγός των νέων, 
σε στιγμιότυπο με τον 15ετή Γιάννη Οικονομόπουλο

Aγωνιστικά... και άλλα

Δημήτρης Ευτυχιάδης
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Η διεξαγωγή του Διασυλλογι-
κού πρωταθλήματος ομά-

δων μεταφέρεται μια εβδομάδα 
νωρίτερα και θα διεξαχθεί ορι-
στικά από 12 έως 14 Οκτωβρίου 
2012 στην αίθουσα ξιφασκίας στο 
παλαιό αεροδρόμιο Ελληνικού, 
Λεωφ. Ποσειδώνος. 

Η  ημερομηνία της τακτικής 
Γεν. Συνέλευσης  μετατίθεται επί-
σης και η Γεν. Συνέλευση θα γίνει 
στις 13 Οκτωβρίου 2012. 

Σ το δίμηνο που πέρασε εγ-
γράφηκε ένα ακόμα Σωμα-

τεία στη δύναμη της ΕΟΜ. Πρόκει-
ται το Σωματείο «Έσπερος» Γυμνα-
στικός Σύλλογος Λαμίας, με έδρα 
τη Λαμία Φθιώτιδας. Αρκετά ακό-
μα Σωματεία είναι υπό ίδρυση και 
περιμένουν την τυπική έγκρισή 
τους από την ΕΟΜ και τα άλλα αρ-
μόδια όργανα. 

Μ ε επιτυχία διεξήχθη στη 
Ρόδο το Περιφερειακό 

πρωτάθλημα Μπριτζ Ανατολικής 
Ελλάδος και Νήσων, που συγκέ-
ντρωσε πάνω του όλα τα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης, κανάλια τηλε-
όρασης, εφημερίδες, ραδιόφω-
νο. Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε 
πλήρες ρεπορτάζ από τη διοργά-
νωση αυτή.

3 3 3

51οι 
Πανευρωπαϊκοί 
Αγώνες Ομάδων

Τ 
ο είδαμε και αυτό! Η εθνική ομά-
δα μιας μικροσκοπικής χώρας, 

του Μονακό, κατάφερε να κερδίσει το 
πιο δύσκολο πρωτάθλημα του αγωνι-
στικού Μπριτζ, τους Πανευρωπαϊκούς 
αγώνες ομάδων όπεν. Αυτό χάρη στον 
επαγγελματισμό, που έχει μπει για 
καλά και στο Ευρωπαϊκό Μπριτζ και 
στους νόμους της EBL, που ίσως είναι 
πολύ ελαστικοί,  αφού επέτρεψαν σε 
κορυφαίους Νορβηγούς, Ιταλούς και 
Γάλλους παίκτες να εκπροσωπήσουν 
άλλη χώρα σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

Στη δεύτερη θέση στους αγώνες 
όπεν τερμάτισε η Ολλανδία, ενώ το 
χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η 20 φορές 
πρωταθλήτρια του θεσμού, ομάδα της 
Ιταλίας. Συμμετείχαν 34 ομάδες, που 
χωρίστηκαν αρχικά σε 2 ομίλους, με τις 
9 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου να προ-
κρίνονται στην τελική φάση.  

Η εθνική μας ομάδα (B. Βρού-
στης – Μ. Έιντι, Κ. Δοξιάδης – Π. Καν-
ναβός, Φ. Καραμανλής – Ε. Πρωτονο-
τάριος, μη παίζων αρχηγός Σταύρος 
Μπομπολάκης) τερμάτισε στην 14η 
θέση.

Στις Γυναίκες οι δυο πολυνίκες 
χώρες του πρωταθλήματος -Αγγλία 
και Γαλλία- πάλεψαν για την πρώτη 
θέση, με νικήτρια αυτή τη φορά την 
ομάδα της Αγγλίας, που έφθασε έτσι 
τις 14 πρώτες νίκες, έναντι δεκατρι-
ών της αντιπάλου της, που αρκέστη-
κε στο αργυρό μετάλλιο. Στην τρίτη 
θέση η ομάδα της Τουρκίας.  Η εθνική 
μας ομάδα Γυναικών (Α. Βελώνη – Λ. 
Μαμιδάκη, Δ. Κανελλοπούλου – Λ. Οι-

κονόμου, Α. Κυριακίδου  - Σ. Λαμπρι-
νού, μη παίζουσα αρχηγός Άννυ Κα-
ραμανλή) τερμάτισε στην 15η θέση. 
Συμμετείχαν 19 χώρες και οι αγώνες 
έγιναν σε ένα πλήρες round robin. 

Αναλυτικό άρθρο για τους  51ους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Ομάδων και 
τις εθνικές μας ομάδες θα έχουμε στο 
επόμενο τεύχος του περιοδικού. 

Τέλος, στο πρωτάθλημα Seniors 
το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομά-
δα της Γαλλίας, με δεύτερη την νι-
κήτρια των προηγούμενων αγώνων 
ομάδα της Πολωνίας και τρίτη την 
ομάδα της Σκωτίας. Συμμετείχαν επί-
σης 19 ομάδες. 

Η νικήτρια 
ομάδα όπεν 
του Μονακό: 

Από αριστ. πάνω: Franck 
Multon, Geir Helgemo,  
Tor Helness. 

Από αριστ.κάτω: 
Fulvio Fantoni, 
Pierre Zimmermann, 
Claudio Nunes.

Aγωνιστικά... και άλλα
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Περιφ. Πρωτάθλημα    Δυτ. Ελλάδος  2012

Γ 
ια πέντε ημέρες, από την 27η Απριλίου έως και την 1 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στα Γιάν-
νενα το Περιφερειακό πρωτάθλημα Μπριτζ Δυτικής Ελλάδας 2012, υπό την αιγίδα και χο-
ρηγία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ. 

Το πρωτάθλημα συνδιοργανώθηκε από το Αγωνι-
στικό Μπριτζ Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου και 
τον Δήμο Ιωαννιτών και οι αγώνες διεξήχθησαν στο 
Hotel du Lac, στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων.

Περιλάμβανε αγώνες ζευγών κατηγορίας OPEN, 
1-9 και 1-6, αγώνες ομάδων κατηγορίας OPEN και 1-9 
καθώς και Grand Prix μαθητών πέντε ημερίδων. 

 Στο τουρνουά συμμετείχαν περίπου 140 αθλητές 
από όλη Ελλάδα, ενώ εκτός από τους μαθητές των Ιω-
αννίνων ήρθαν μαθητές και από τον νεοσύστατο όμιλο 
της Λευκάδας, καθώς και από την Αθήνα. 

Με την αγωνιστική τους παρουσία μάς τίμησαν 
πολλοί παίκτες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, όπως τα 
μέλη της εθνικής ομάδας όπεν Μισέλ Έιντι, Π. Καννα-
βός, Β. Βρούστης και Κ. Δοξιάδης (οι δύο τελευταίοι 
και πρωταθλητές Ευρώπης στους νέους).

Διευθυντές αγώνων ήσαν οι Δημήτρης Μπάλλας 
και Γιώργος Μεσθενέας, που με την διεθνή εμπειρία, 
τη δουλειά και τον επαγγελματισμό τους εξασφάλισαν, 
όπως πάντα,  την ποιοτική διεξαγωγή αγώνων υψηλής 
βαθμίδας.

Το πενταήμερο τουρνουά τα είχε όλα. Πλούσιο 
αγωνιστικό μέρος, εκδρομές, βόλτες στην πόλη και 
πολύ …ξενύχτι. Το ξενοδοχείο, κτισμένο στην όχθη 
της λίμνης Παμβώτιδας προσέφερε εξαιρετική θέα, με 
το νησάκι απέναντι, τα καραβάκια να πηγαινοέρχονται 
στα ακύμαντα νερά και την δυνατότητα για πεζοπορία 
κατά μήκος της λίμνης.  

Το τουρνουά ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ 
(27/4) με την 1η ημερίδα ζευγών και Grand Prix μα-
θητών και συνεχίστηκε για αρκετούς μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες  “αγωνιστικά” στα μπαράκια των Ιωαν-
νίνων. 

Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε η προ-
γραμματισμένη μας εκδρομή στο Μέτσοβο, για χαλά-
ρωση με τσίπουρο και κοντοσούβλι, σε συνεργασία 
και με την καθοδήγηση του συλλόγου Μανιταρόφι-
λων Ηπείρου, για την αναγνώριση άγριων μανιταριών. 

Παράλληλα, οι πιο ακμαίοι (εξωαγωνιστικά), είχαν 
την μοναδική εμπειρία να διασχίσουν κάνοντας rafting 
το καταπράσινο φαράγγι του ποταμού Βοϊδομάτη, δι-
απλέοντας 6 km στην καρδιά του Εθνικού δρυμού Βί-
κου-Αώου. 

Πριν την έναρξη της 2ης ημερίδας του Σαββάτου, 
διεξήχθη σεμινάριο για προχωρημένους αθλητές, ευ-
γενική προσφορά των Ντίνου Δοξιάδη και Κώστα Κο-
ντομήτρου, σε πολύ ευχάριστο και φιλικό κλίμα. Πα-
ρόμοιες πρωτοβουλίες είναι ευνόητο ότι είναι πολύ 
ωφέλιμες και ελπίζουμε ότι οι παραπάνω αθλητές θα 
βρουν το χρόνο να ξανάρθουν ως φιλοξενούμενοι του 
ΑΜΙ, για να συνεχίσουν τη σπουδαία δουλειά τους. 

Την Κυριακή full αγωνιστικό πρόγραμμα, με την 
ολοκλήρωση, το πρωί, της 3ης ημερίδας ζευγών και 
με την έναρξη, το απόγευμα, της 1ης ημερίδας Ομά-
δων. 

Την Κυριακή το βράδυ ο όμιλος πρόσφερε ποτά 
στο μπαρ «Κυρά-Φροσύνη» και όσοι παραβρέθηκαν 
απόλαυσαν το απριλιάτικο φεγγάρι, την ανοιξιάτικη 
αύρα και την μουσική, δίπλα στους θρύλους της λί-
μνης.   

Τη Δευτέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε η προ-
γραμματισμένη από τον ΑΜΙ εκδρομή στα Ζαγοροχώ-

Ο Δήμαρχος κ. Φίλιος (δεξιά) με τους 1ους νικητές 
στα ζεύγη όπεν Γ. Ρούσσο - Λ. Μαμιδάκη
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ρια, και πάλι σε συνεργασία και με την καθοδήγηση 
του συλλόγου Μανιταρόφιλων Ηπείρου. Οι εκδρομείς 
απόλαυσαν την επιβλητική θέα της χαράδρας του Βί-
κου, στο Μονοδέντρι, και είδαν από κοντά τα κρυστάλ-
λινα νερά του Βοϊδομάτη και τα όμορφα ηπειρώτικα 
γιοφύρια.

Το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της 2ης ημερίδας 
Ομάδων και της 5ης ημερίδας μαθητών, στο Gala που 
ακολούθησε, έγινε η τελετή απονομής επάθλων των 
αγώνων ζευγών και μαθητών, σε ένα υπέροχο περι-
βάλλον, με γεύσεις που εγγυήθηκε η ξακουστή κουζί-
να του ξενοδοχείου. Στην τελετή παραβρέθηκε ο κ. Φί-
λιππος Φίλιος, Δήμαρχος Ιωαννιτών, και απένειμε τα 
έπαθλα στους πρώτους νικητές.

Ο κ. Φ. Φίλιος χαιρέτισε την διοργάνωση, επιση-
μαίνοντας τη σπουδαιότητα παρόμοιων εκδηλώσεων 
για τον τόπο, και διαβεβαίωσε για τη διάθεση του Δή-
μου για ενίσχυση και αρωγή του Σωματείου των Ιωαν-
νίνων στις προσπάθειές του.

Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε κλήρωση, με τυ-
χερή νικήτρια την κα Βοργιοπούλου, που εξασφάλι-
σε δωρεάν φιλοξενία από τον ΑΜΙ για 2 άτομα, στο 
τουρνουά των Ζαγοροχωρίων που θα γίνει στο τέλος 
του χρόνου. 

Ο πρόεδρος του ΑΜΙ Βασίλης Δόνος ευχαρίστησε 
όλους για την συμμετοχή τους και ανανέωσε το ραντε-
βού στα Ζαγοροχώρια, το φθινόπωρο. 

Κλείνοντας την τελετή απονομών, ο Λάζαρος Κα-
ραγιαννόπουλος, επίσημος Διαιτητής και καθηγητής 
της ΕΟΜ, αναφέρθηκε στην προσήλωση του ομίλου 
στη διεξαγωγή ποιοτικών εκδηλώσεων και παρότρυνε 
τους αθλητές να υιοθετούν καθημερινά αυτή την απαί-
τηση από τους ομίλους και την Ομοσπονδία.

e Αγωνιστικά - Κατηγορία OPEN
Στον αγωνιστικό τομέα, στην κατηγορία ΟΠΕΝ, 

συμμετείχαν πολλοί αθλητές μεγάλης δυναμικότη-
τας και έγινε ένας μέχρι το τέλος αμφίρροπος αγώνας, 
υψηλού επιπέδου. Με την προσωπική προσφορά του 
Π. Κανναβού, μέλους του ΔΣ της ΕΟΜ, που αντικατέ-
στησε στην πρώτη ημερίδα τον Μ. Έιντι (ερχόταν κατ’ 
ευθείαν από το Λίβανο), κατέστη δυνατή η συμμετοχή 
του τελευταίου στους αγώνες, στις επόμενες ημερίδες. 

Την πρώτη ημερίδα τέθηκε επικεφαλής το ζευγάρι 
Ρούσσος – Μαμιδάκη, ενώ το ζευγάρι Έιντι -Βρούστης, 
κερδίζοντας τη 2η ημερίδα, βρέθηκε επικεφαλής στην 
συγκεντρωτική κατάσταση 2 ημερίδων.  Την 3η ημερί-
δα πήρε το ζευγάρι Δοξιάδης – Κοντομήτρος διαμορ-
φώνοντας τελικά τη γενική κατάταξη:

Ο Βασίλης Δόνος (μέση) δίνει το έπαθλο στους 3ους 
νικητές των ζευγών όπεν Β. Βρούστη - Μ. Έιντι

Κ. Δοξιάδης - Κ. Κοντομήτρος 
2οι νικητές στα ζεύγη όπεν

Η νικήτρια ομάδα της όπεν φωτογραφίζεται 
με τα παρόντα μέλη του ΔΣ της ΕΟΜ
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e Κατηγορία 1-9
Το ζευγάρι Καρπουζέλη – 

Δόνος ξεκίνησε δυνατά από την 
αρχή και, παρά την δυνατή απει-
λή των Καράγιωργα – Σαφαρή, 
κατάφεραν να διατηρηθούν πρώ-
τοι στη γενική κατάταξη:

e Κατηγορία 1-6
Και εδώ οι νικητές της 1ης 

ημερίδας ήταν και οι νικητές της 
τελικής κατάταξης, παρότι το 2ο 
ζεύγος κέρδισε και τις 2 επόμενες 
ημερίδες:

e Mαθητές
Για τους μαθητές, η συμμετο-

χή σε ένα τόσο όμορφο μεγάλο 
τουρνουά είναι μια ιδιαίτερα δυ-
νατή εμπειρία, που τους βοηθά-
ει να ενταχθούν και δεθούν στον 
χώρο του μπριτζ, ιδίως αν προ-
έρχονται από περιφερειακούς 
ομίλους. Στη μορφή του Grand 
Prix είχαν την ευκαιρία να παί-
ξουν όσο ήθελαν και να χαρούν 
το παιχνίδι και με διαφορετικούς 
συμπαίκτες. Η ΕΟΜ μάλιστα επι-
δότησε γενναιόδωρα τα δικαι-

ώματα συμμετοχής των μαθη-
τών αλλά και όλα τα έπαθλα του 
αγώνα. Συνολικά συμμετείχαν 25 
μαθητές.

e Νικητές ημερίδων: 
1η: ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ – 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α, 
μαθητές του ΟΠΑΦ
2η: ΚΑΛΟΣ Χ – ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Γ, 
σε ένα δυνατό δέσιμο 
της Λευκάδας με τα Γιάννενα,
3η: DOW C – DOW T, 
επισημαίνοντας την αγγλική 
υποστήριξη στον όμιλο Λευκάδας,
4η: ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ Κ – ΜΑΚΡΗ Ι, 
σε ένα δυνατό πάντρεμα 
4φυλλων και 5φυλλων, 
από τους ομίλους ΟΠΑΦ και ΑΜΙ, με 
το εντυπωσιακό 75,00%
5η: ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ – 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.

e Νικητές Grand Prix:
1ος : ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ 
2ος : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α
3ος : ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ Κ
4ος : DOW C και DOW T
Το αγωνιστικό πενθήμερο 

ολοκληρώθηκε την Πρωτομα-
γιά με την 3η ημερίδα ομάδων. 
Στην τελετή απονομής, που έγι-
νε το μεσημέρι, ανακηρύχθηκαν 
οι εξής νικητές:

e Κατηγορία OPEN
141Vps  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ, 
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α, ΡΟΥΣΣΟΣ Γ, 
ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ, ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β, 
ΕΙΝΤΙ ΜΣ
128Vps  
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ, ΡΟΥΣΣΟΣ Π, 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΜ, 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ
119Vps  
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Α, 
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ Φ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ,
ΚΟΤΙΝΑΣ Σ

e Κατηγορία 1-9
143Vps 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π, ΒΕΡΤΗ Β, 
ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε, ΣΑΦΑΡΗΣ Θ
121Vps 
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ, ΜΠΕΜΠΗ Ι, 
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Κ, ΛΑΠΠΑ Ν, 
ΡΗΤΑ Α
120Vps 
ΚΟΤΣΩΝΗ Α, ΡΟΜΠΟΤΗ Κ, 
ΔΡΟΓΩΣΗ Θ, ΚΟΝΤΟΣ Δ

Πιστεύουμε, βάσει των θερ-
μών και θετικών σχολίων που εκ-
φράστηκαν από όλους τους συμ-
μετέχοντες, ότι πετύχαμε την επι-

δίωξή μας, να διοργανώσουμε, 
σε καιρούς κρίσης, μια εκδήλω-
ση μπριτζιστικής πανδαισίας, σύ-
σφιξης  των σχέσεων και, τελικά, 
μια εκδήλωση όπου διασκεδά-
σαμε και περάσαμε πολύ ωραία.

Νομίζουμε ότι η φράση που 
είπε ο Σταύρος Μπομπολάκης, 
μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ, κατά την 
απονομή βραβείων στις ομάδες, 
τα λέει όλα:

«Μου λέγανε ότι στα τουρ-
νουά στα Γιάννενα περνάνε πολύ 
καλά, τώρα το διαπίστωσα κι εγώ 
ο ίδιος». 

Τέλος, θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε τους συνδιοργανωτές, 
την Περιφέρεια Ηπείρου και το 
Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και τους 
χορηγούς των εκδηλώσεων «Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου», 
σούπερ μάρκετ «Παμβώτις» και 
εταιρεία «Πίνδος», όπως και τους 
κκ. Λ. Γκλίναβο, Νιτσιάκο και την 
εταιρεία «Δωδώνη», για τη χορη-
γία ποτών και εδεσμάτων για τον 
μπουφέ καλωσορίσματος, καθώς 
και το Σύλλογο Μανιταρόφιλων 
Ηπείρου, για τη συνδρομή τους 
στη διεξαγωγή των εκδρομών. 
Επίσης τις «Γραφικές Τέχνες Θε-
οδωρίδη», για την επαγγελματι-
κή βοήθεια στην καλαίσθητη δια-
μόρφωση των εντύπων του Πρω-
ταθλήματος. Τέλος, τον χορη-
γό επικοινωνίας «Ioannina TV», 
για την βοήθειά του στην προβο-
λή του έργου του Σωματείου μας 
στην τοπική κοινωνία.

Μπέμπη Ιωάννα – Ρήτα Αννέτα

1 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ – 
ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ

59.92%

2 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ – 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 

59.54%

3 ΕΙΝΤΙ ΜΣ – 
ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β

59.07%

Kατηγορία 1-9

1 ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ – 
ΔΟΝΟΣ Β

59.80%

2 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π – 
ΣΑΦΑΡΗΣ Θ

58.85%

3 ΡΟΜΠΟΤΗ Κ – 
ΚΟΤΣΩΝΗ Α

53.42%

Kατηγορία 1-9

1 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ – 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι

60.50%

2 ΒΕΡΤΗ Β – 
ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε

60.38%

3 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π 
– ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ

60.07%

Από την εξόρμηση των μπριτζέρ 
στον Βοϊδομάτη
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          Mικτών Zευγών
Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Μικτών ζευγών 2012 διοργανώ-
θηκε, όπως συνήθως τα τελευταία 
χρόνια, σε τρεις κατηγορίες 1-16, 
1-10 και 1-7 στα σωματεία της Αττι-
κής ΟΑΜΚΗ, ΑΟΜ, και ΟΑΜ αντί-
στοιχα. Εκτάκτως φέτος, λόγω των 
βουλευτικών εκλογών της 6ης Μα-
ΐου 2012, οι αγώνες έγιναν σε δυο 
ημέρες, την Παρασκευή 4 και το 
Σάββατο 5 Μαΐου, αλλά σε τρεις 
πάλι περιόδους, με δυο από αυτές 
να γίνονται το Σάββατο. 

Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας 
αλλά, φυσικά, και των εκλογών, το 
πρωτάθλημα είχε μειωμένη συμμε-
τοχή σε όλες τις κατηγορίες, με  36 
ζεύγη στην 1-16, 24 στην 1-10 και 
22 στην 1-7, συνολικά 88 ζευγών 
έναντι 111 ζευγών πέρυσι.  

Στην κατηγορία 1-16 επικεφα-
λής τέθηκε την πρώτη μέρα το ζεύ-
γος Καλιακμάνη Α. - Δοξιάδης Κ. 
που πέτυχαν το μεγαλύτερο ποσο-
στό του τουρνουά 1-16 με 68,74%.  
Στην δεύτερη ημερίδα, όμως, υπο-
χώρησαν σημαντικά, με αποτέλε-
σμα πολλά ζεύγη ακόμα να μπουν 
στην κούρσα  της νίκης. Την 2η 
ημερίδα κέρδισαν οι Διπλούδη Μ. 
- Ματζιάρης Α. με 63,65%. Όλα 
κρίθηκαν, ως συνήθως, την τρί-
τη ημέρα των αγώνων, την οποία 
κέρδισαν οι Τίνα Μούλιου – Νίκος 
Οικονομίδης με 62,64%, οι οποί-
οι έχοντας σταθερά καλή απόδοση 
και τις άλλες 2 περιόδους κατέκτη-
σαν τη νίκη και αναδείχτηκαν πρω-
ταθλητές Ελλάδος 2012. Στη δεύ-
τερη θέση της τελικής κατάταξης 
τερμάτισαν οι  Μαρία Διπλούδη 
– Θανάσης Ματζιάρης και την τρί-
τη θέση οι Νίτσα Κυριακίδου – Αρι-
στείδης Σαπουνάκης. 

Στην κατηγορία 1-10 οι Ράντου 
Σ. - Παντέλος Ι. κέρδισαν την πρώ-
τη ημερίδα με 60,88% και τερμα-
τίζοντας στις πρώτες θέσεις και τις 
δυο επόμενες περιόδους κατέκτη-
σαν τη νίκη και τον τίτλο των πρω-
ταθλητών. 

Στη δεύτερη θέση της γενικής 
κατάταξης οι Μουτάφη Β. - Κα-
τριτζιδάκης Κ., που κέρδισαν και 
την δεύτερη ημερίδα με 62,25%, 
ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι 
Μπομπολάκη Μ. - Κάππας Α. Εξάλ-
λου την τρίτη ημερίδα των αγώ-
νων πρώτευσαν οι Βέρτη Β. - Κα-
ράγιωργας Π. με ποσοστό 60,04%. 

Στην κατηγορία 1-7 την πρώτη 
ημερίδα πρώτευσαν οι Μπουγιατι-
ώτη Χ. - Σκούρτας Σ. Με 60,09%, 
ενώ τη δεύτερη ημερίδα οι Ντότσια 
Μ. - Κουτσουμάνης Κ. με το φαντα-
στικό 73,81%. Παρ' όλα αυτά την 
τελική νίκη κατέκτησαν οι Μπα-
λωμένου Α. - Φαφούτης Γ., που 
κέρδισαν και την τρίτη ημερίδα με 
65,48%. Στη δεύτερη θέση της τε-
λικής κατάταξης οι Ντότσια Μ. - 
Κουτσουμάνης Κ. και στην τρίτη οι 
Βαρδινογιάννη Α. - Καπράλος Σ.

1-16

1 
Μούλιου Τ  - 
Οικονομίδης Ν

58,90%

2 
Διπλούδη Μ - 
Ματζιάρης Α

58,11%

3 
Kυριακίδου A
Σαπουνάκης A

57,62%

4 
Καλιακμάνη Α - 
Δοξιάδης Κ

56,64%

5 
Κατσαρέλη Ε - 
Σωτηρόπουλος Χ 

56,63%

6 
Στελλάκη Ν - 
Κανναβός Π

56,40%

1-10

1 Ράντου Σ - Παντέλος Ι 59,43%

2 
Μουτάφη Β - 
Κατριτζιδάκης Κ

58,69%

3 
Μπομπολάκη Μ - 
Κάππας Α

54,70%

4 
Βέρτη Β - 
Καράγιωργας Π

54,03%

5 
Παπαιωάννου Μαρ - 
Παπαδόπουλος Αδ

52,62%

6 
Βασιλοπούλου Τ - 
Λυερός Ν

52,40%

  

Pάντου Σ Mπαλωμένου A

Mούλιου T

Παντέλος I Φαφούτης Γ

Oικονομίδης N
1οι στις κατηγορίες 1-16

1οι στις κατηγορίες 1-10 1οι στις κατηγορίες 1-7

1-7

1 
Μπαλωμένου Α - 
Φαφούτης Γ

58,52%

2 
Ντότσια Μ. - 
Κουτσουμάνης Κ

57,56%

3 
Βαρδινογιάννη Α - 
Καπράλος Σ

54,18%

4 
Μπουγιατιώτη Χ - 
Σκούρτας Σ

52,97%

5 Going J.P. - Τσιλάλης Θ 52,67%

6 Πηλείδη Α - Βαλάτσος Γ 52,36%
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          Swiss Zευγών
Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss 
ζευγών μετατέθηκε στις ημερομηνί-
ες που αρχικά είχε προγραμματιστεί το 
Πανελλήνιο Μικτών ζευγών, λόγω των 
εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου, και 
έγινε το τριήμερο 18 έως 20 Μαΐου. Το 
πρωτάθλημα διοργανώθηκε στις τέσ-
σερις παραδοσιακές κατηγορίες, όπεν, 
1-11, 1-9 και 1-6, στα εντευκτήρια τεσ-
σάρων Αθηναϊκών Σωματείων. Ο ΟΑΜ 
Κηφισιάς διοργάνωσε το 1-16, ενώ οι 
αγώνες του 1-11 έγιναν στον Αθηναϊ-
κό ΟΜ, του 1-9 στον ΟΑΜ και του 1-6 
στον ΑΟ Ταταύλα. Η συνολική συμμε-
τοχή έφτασε τα 122 ζεύγη, αρκετά περι-
ορισμένη σε σχέση με πέρυσι, που δια-
τηρεί το ρεκόρ συμμετοχής με 152 ζεύ-
γη. Χαρακτηριστικό του πρωταθλήμα-
τος, που έγινε σε ένα, τελικό, στάδιο, 
ήταν η μικρή συμμετοχή από την Περι-
φέρεια. Στην κατηγορία όπεν η συμμε-
τοχή ήταν 52 ζεύγη. Την πρώτη ημέρα 
των αγώνων επικεφαλής τέθηκαν οι Κα-
λιακμάνη Α. - Γαρουφαλής Μ., ενώ τη 
δεύτερη ημερίδα κέρδισαν οι Ρούσσος 
Γ. – Ρούσσος Π. και την Τρίτη οι Πολί-
του Α. – Κοτρωνάρου Α.  Όμως κανέ-
να από αυτά τα ζευγάρια δεν απέσπα-
σε κάποια θέση στις τρεις πρώτες της γε-
νικής κατάταξης. Πρωταθλητές αναδεί-
χθηκαν οι Τάσος Κουκουσέλης – Κώ-
στας Κοντομήτρος, με καθαρή διαφο-
ρά από τους δεύτερους Σωτήρη Ζώζη 
– Πέτρο Αγγελόπουλο, ενώ στην τρίτη 
θέση της τελικής κατάταξης τερμάτισαν 
οι Γιάνκος Παπακυριακόπουλος – Νίκος 
Δελημπαλταδάκης. 

Στην κατηγορία 1-11 συμμετείχαν 
28 ζεύγη. Εδώ επίσης τα ζεύγη που κέρ-
δισαν τις τρεις ημερίδες, Ιωάννου Α.. - 
Μακρή Μ. την 1η, Σάλεμ Ν. - Μακρή Ε. 

τη 2η και Πετρέλλης Σ. – Ριτσώνη Ε. την 
3η, δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κά-
ποιο έπαθλο στη γενική κατάταξη, όπου 
νικητές αναδείχτηκαν οι Αναγνώστου Α. 
- Καψαμπέλης Ι. σε ικανή διαφορά από 
τους 2ους Ηρακλειώτες Μαθιουδάκη Α. 
- Μπιτσάκη Μ. Στην τρίτη θέση της τελι-
κής κατάταξης οι Παυλογιάννης Ν. - Χα-
ραλαμπίδου Σ.

Το …φαινόμενο επαναλήφθηκε στο 
1-9, απόδειξη του πόσο ρευστά είναι γε-
νικά τα αποτελέσματα σε αυτό το πρω-
τάθλημα. Εδώ τις ημερίδες κέρδισαν οι 
Οικονόμου Ε. Ωρολογάς Μ. (1η), Τρια-
ντάφυλλος Ι. – Καββαθά Α. (2η) και Στε-
φανόπουλος Κ. – Γεωργίεβιτς Α. την τρί-
τη. Όμως στην τελική κατάταξη πρωτα-
θλητές αναδείχτηκαν οι Κόντος Δ. - Με-
ρίτσης Α., σε μικρή απόσταση από τους 
2ους Ορνιθόπουλο Μ. - Νικολόπουλο 
Χ. και τους τρίτους Βασιλοπούλου Τ. - 
Καράγιωργα Π. Συμμετείχαν 25 ζεύγη.

Στην κατηγορία 1-6 οι Παπαγεωρ-
γίου Κ. - Πύρζας Δ. κέρδισαν την πρώ-
τη ημερίδα και βγήκαν 2οι στις δυο επό-
μενες, με αποτέλεσμα να αναδειχθούν 
πρωταθλητές, με πολύ μεγάλη διαφορά 
από τους επόμενους. Δεύτεροι στη γενι-
κή κατάταξη οι Νικολάου Α. - Κελλάρης 
Γ. και τρίτοι οι Στραβοπόδης Δ. - Λέκκου 
Α. Εξάλλου τη 2η ημερίδα πρώτευσαν 
οι Μανιάκης Μ - Ρείση Ν και την 3η οι 
Μανουσάκης Γ. - Όκμπεργκ Ν. Συμμε-
τείχαν 17 ζεύγη.

1-16

1 
Κουκουσέλης Α - 
Κοντομήτρος Κ

184,00

2 
Αγγελόπουλος Π - 
Ζώζης Σ

178,00

3 
Παπακυριακόπουλος Γ 
- Δελημπαλταδάκης Ν

176,00

4 
Δοξιάδης Κ - 
Κανναβός Π

171,00

5 
Λάμπρου Δ - 
Νικητόπουλος Γ

169,50

6 Ρούσσος Γ - Ρούσσος Π 168,50

1-11

1 
Αναγνώστου Α - 
Καψαμπέλης Ι

179,00

2 
Μαθιουδάκης Α - 
Μπιτσάκη Μ

170,00

3 
Παυλογιάννης Ν - 
Χαραλαμπίδου Σ.

169,00

4 Ιωάννου Α. - Μακρή Μ 168,00

5 Σάλεμ Ν - Μακρή Ε 167,00

6 
Στεφανόπουλος Η - 
Σταματελάτου Π

164,00

1-9

1 Κόντος Δ - Μερίτσης Α 175,00

2 
Ορνιθόπουλος Μ - 
Νικολόπουλος Χ

173,00

3 
Βασιλοπούλου Τ - 
Καράγιωργας Π

169,00

4 
Μαρκάτου Τ -
Μάνθου Ε

164,00

5 
Τριαντάφυλλος Ι - 
Καββαθά Α

163,00

6 
Δράσσας Α - 
Δρογώση Θ

162,22

1-6

1 
Παπαγεωργίου Κ.. - 
Πύρζας Δ

185,00

2 
Νικολάου Α - 
Κελλάρης Γ

168,00

3 
Στραβοπόδης Δ - 
Λέκκου Α

167,00

4 
Ρισαρντελατούρ Ρ - 
Χαλδαίος Δ

162,00

5 
Μανουσάκης Γ - 
Όκμπεργκ Ν

158,00

6 Μανιάκης Μ - Ρείση Ν 155,00Aναγνώστου A

Kόντος Δ Παπαγεωργίου K

Kαψαμπέλης K

Mερίτσης A Πύρζας Δ

Oι νικητές των χαμηλών κατηγοριών
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Φεστιβάλ

Η τοποθεσία ιδανική, ανάμε-
σα στο γαλάζιο της θάλασσας και το 
πράσινο του Ολύμπου.

Το ξενοδοχείο εκπληκτικό.
Ο καιρός μεταμορφωμένος, ζε-

στός, να σε σπρώχνει προς την πα-
ραλία.

Οι τιμές εντυπωσιακά χαμηλές, 
έως προκλητικές, και με δωρεάν με-
τακίνηση από Αθήνα.

Οργανωτές και διαιτητές, από 
τους φιλικότερους και εξυπηρετικό-
τερους.

Έπαθλα και μάστερ πόιντς, δελε-
αστικά για όλους.

Χαρακτηριστικά που, σε παλιότε-
ρα χρόνια, θα εξασφάλιζαν "συνω-
στισμό" στις δηλώσεις συμμετοχής, 
φέτος δεν στάθηκαν αρκετά για να 
συγκεντρώσουν περισσότερους από 
70 αθλητές και αθλήτριες στο 6ο δι-
εθνές φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας, 
που διοργάνωσε ο ΟΑΜΘ, στο ξε-
νοδοχειακό συγκρότημα «Olympian 
Bay,» στη Λεπτοκαρυά της Πιερίας, 
το τετραήμερο του Αγίου Πνεύμα-
τος, 1-4 Ιουνίου. Το μήνυμα ήταν σα-
φές. Η οικονομική κρίση έχει επηρεά-
σει βαθύτατα και το δικό μας άθλημα 
και ιδιαίτερα τα εκδρομικά τουρνουά. 

Ωστόσο, όσοι βρεθήκαμε εκεί πε-
ράσαμε καταπληκτικά. Μπάνιο στη 
θάλασσα, ξεκούραση, καλό φαγητό 
και, τα μεσημέρια, στην ταβέρνα του 
ξενοδοχείου, ο μικρός Νίκος Οικονο-
μόπουλος να εντυπωσιάζει με την εκ-
πληκτική φωνή του, συνοδεύοντας 
επαγγελματίες τραγουδιστές.

Στα διαλείμματα της καλοπέρα-
σης είχε και ...αγώνες.

Στον 3ήμερο αγώνα ζευγών συμ-
μετείχαν 30 ζευγάρια, μερικά σχη-
ματισμένα με τον συνηθισμένο τρό-
πο, αλλά τα περισσότερα περιστασια-
κά, εκδρομικού χαρακτήρα, με αθλη-
τές από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρι-
σα, Σέρρες, Βόλο, Χίο, αλλά και από 
τη Σερβία.  Τα, θεωρητικά, ισχυρότε-
ρα από αυτά, βρέθηκαν εύκολα στις 
πρώτες θέσεις της τελικής βαθμολο-
γίας. Οι μεταξύ τους διαφορές κρίθη-
καν στις λεπτομέρειες, με τελικούς νι-
κητές τον Τάσο Κουκουσέλη με τον 
Κώστα Κοντομήτρο, που συνέχισαν 
το λαμπρό φετινό τους ράλι, μετά τις 
νίκες τους στα πανελλήνια ζευγών 
Όπεν και Swiss. Ακολούθησαν οι Δε-
λημπαλταδάκης- Παπακυριακόπου-
λος και Λούσης- Μαρκάκης. Τα απο-
τελέσματα ήταν.

Ασημένια έπαθλα και χρηματικά 
βραβεία πήραν οι  τρεις πρώτοι νικη-
τές καθώς και οι: Κουκουβού- Νίνος 
ως το καλύτερο μικτό ζευγάρι, οι Λαρι-
σαίοι Θώμος- Καφές  καλύτερο ζευγάρι 
1-9 και οι Βολιώτες Χατζηγουλά- Σίψης 
καλύτερο ζευγάρι 1-6. Οι Αγγελόπου-
λος- Ζώζης,  Μπιμπλή- Ζάμπογλου και 
Μπεσίρης- Πουρνάρας βραβεύτηκαν 
ως νικητές ημερίδων, ενώ οι διοργα-
νωτές του φεστιβάλ "Ελληνικά Νησιά", 
πρόσφεραν ως έπαθλο, σε πολλούς νι-
κητές, δωρεάν συμμετοχές στους αντί-
στοιχους αγώνες ζευγών και ομάδων 
του φετινού φεστιβάλ τους.

Ο αγώνας ομάδων ήταν διήμερος, 
Swiss 6 γύρων. Συμμετείχαν 10 ομάδες 
και η "υπερομάδα", που σχημάτισαν τα 
τρία θεωρητικά ισχυρότερα ζευγάρια, 
κατέκτησε με σχετική ευκολία τη νίκη. 
Τα αποτελέσματα ήταν.

e 118 VP 1
Π. Αγγελόπουλος- Σ. Ζώζης, 
Ν. Δελημπαλταδάκης- 
Γ. Παπακυριακόπουλος, 
Α. Κουκουσέλης- Κ. Κοντομήτρος    

e 105 VP 2
Σ. Νίνος- Ι. Παπαγιάννης, 
Ελευθεριάδης- Σ. Προυκάκης, 
Γ. Κουκουβού- Α. Βλάχου                                  

e 101 VP 3
Ε. Μπιμπλή – Κ. Ζάμπογλου, 
Π. Σταυράκη- Κ. Δεστέφανος, 
Θ. Μπιμπλής                                                  

ενώ καλύτερη ομάδα της κατηγορί-
ας 1-9 ήταν η ομάδα που σχημάτισαν 
οι Μπογιατζής- Ευθυμιάτος, Αμπατζό-
γλου- Διαμαντής και ισοβάθμησε στην 
4η θέση με τους Βεϊνόγλου- Καλογερά, 
Danilovic- Bogdonovic. 

Τελειώνοντας την παρουσίαση 
αυτή, εκ μέρους του ΟΑΜΘ, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους διαιτητές Δη-

μήτρη Μπάλλα και Γιώργο Πουρλιώτη 
για την άψογη οργάνωση και διεύθυν-
ση των αγώνων, την ΕΟΜ για την συμ-
βολή της σε ό,τι ζητήθηκε, καθώς και 
όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρό-
πο στην επιτυχία του φετινού φεστιβάλ.

Από το Δ.Σ. του ΟΑΜΘ

1-16

1 
Α. Κουκουσέλης  - 
Κ. Κοντομήτρος 

60.63%

2 
Γ. Παπακυριακόπουλος- 
Ν. Δελημπαλταδάκης               

60.05%

3 Γ. Λούσης  - Ι. Μαρκάκης                                   58.47%

4 
Π. Αγγελόπουλος   -
 Σ. Ζώζης                                    

58.42%

5 
Γ. Οικονομόπουλος -  
Ι. Οικονομόπουλος                      

57.63%

6 Γ. Κουκουβού -  Σ. Νίνος                                       55.25%
1η θέση mixed 
στα ζεύγη
Κουκουβού - Νίνος 

1η θέση στις Ομάδες
(απο αριστερά) Αγγελόπουλος, 
Παπακυριακόπουλος, Δελημπαλταδάκης, 
Κοντομήτρος, Κουκουσέλης, Ζώζης 

2η θέση 
στις Ομάδες

1η ομάδα 1-9

(απο αριστερά) Βλάχου, Νίνος, Κουκουβού, 
Ελευθεριάδης, Παπαγιάννης , Προυκάκης

(απο αριστερά) Μπογιατζής, Αμπατζόγλου, 
Διαμαντής, Ευθυμιάτος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

OPEN ,  1- 9 ,  1- 6  και  ΜΑΘΗΤΙΚΟ

Χ Α Λ Κ Ι Δ Α

Σ Χ Ο Λ Η     Π Ε Ζ Ι Κ Ο Υ

14 - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Πληροφορίες: 697 767 8835 
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          Bυζαντινό Πρωτάθλημα
Έπεσε η αυλαία του 4ου Βυζαντινού Φεστιβάλ 

Μπριτζ, την Κυριακή 10 Ιουνίου.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες αυτής της περι-

όδου (εκλογές - οικονομική κατάσταση – ποδό-
σφαιρο),  η συμμετοχή  στο Φεστιβάλ ήταν πάρα 
πολύ καλή, η καλύτερη των τριών τελευταίων 
χρόνων.

Στον αγώνα Ομάδων (Τετάρτη - Πέμπτη 6 - 7 
Ιουνίου) πρώτη στην Όπεν, όπου συμμετείχαν 9 
ομάδες, η ομάδα Στελλάκη Ν, Κανναβός Π, Δοξιά-
δης Κ και Μπανίκας Χ.

Στην κατηγορία 1-9 είχαμε 25 ομάδες, όπου 
πρώτη τερμάτισε η ομάδα των Αγγελοπούλου Μ, 
Αθανασοπούλου Ευ, Τζελάτη Μ, Χρυσοσπάθη Α.

Στην 1-6 νίκησε η ομάδα με τους Μπουγατιώ-
τη Χ, Σκούρτας Σ, Πύρζας Δ, Βώβος Κ ανάμεσα σε 
22 ομάδες.

Στα ζεύγη (8-10 Ιουνίου) στην Όπεν υπερίσχυ-
σε το ζευγάρι  Γ. Ρούσσος - Β. Βρούστης (με ποσο-
στό 60,88%), μια σύνθεση με δεδομένη την επιτυ-
χία  – σύμφωνα και με τη λαϊκή ρήση  "ο νέος είν' 
ωραίος, κι ο παλιός είναι αλλιώς".

Δεύτεροι οι Ν.Διαμαντίδης - Γ. Δοξαστάκης ( 
57,11%) και σε απόσταση αναπνοής ακολούθη-
σαν οι Δ. Διονυσόπουλος - Θ. Τσέβης (57,05%)

Ειδικά έπαθλα πήραν: Ν. Στελλάκη – Τ. Καν-
ναβός (Mixed), Χ. Συρακοπούλου – Μ. Παναγάκη 
(Γυναικών), Β. Μέλιας – Σ. Σαρλής (ανδρών) και οι 
νικητές των ημερίδων.

Στην κατηγορία 1 - 9 στην πρώτη θέση τερ-
μάτισε το ζεύγος  Θ. Σαφαρής – Π. Καράγιωργας, 
με ποσοστό 57,68%, ενώ ακολουθούν Α. Δρασ-
σάς – Α.Μπουρλέτσικας (55,34%) και Ν. Λαβρά-
νος – Γ. Καχραμάνης (54,92%).

Εκτός από τους νικητές των ημερίδων ειδικά 
έπαθλα πήραν: Μ. Αγγελοπούλου – Ι.Λεβέντης 
(Mixed), Ν. Πάχνη – Μ. Ισιδωρίδου (Γυναικών), Γ. Θε-
οδωράκης – Γ. Γιαννούλης (ανδρών).

Τέλος, στην κατηγορία 1 - 6 μπορούμε να πούμε 
ότι μπριτζιστικά ήταν η χρονιά της κας Χ. Μπουγατιώ-
τη, που έκανε το double (ομάδες και ζεύγη).

1η θέση λοιπόν οι  Χ. Μπουγατιώτη – Σ. Σκούρ-
τας με 61,46%, ακολουθούμενοι από τα ζευγάρια Ι. 
Γιαννακάκη - Β. Σκουλικάρη (59,50%) και Μ. Βγό-
ντζα – Κ.Τσαπάλας (58,82%). Επίσης έπαθλα δόθη-
καν στους δικαιούχους για τις ημερίδες και ειδικά 

στους Λ. Ρισαρντελατούρ – Δ. Χαλδαίο (Mixed),  Α. 
Βορίση – Φ. Καμαρινού (Γυναικών) και  Β. Κουρμπέ-
τη – Ι. Δημητράκη (ανδρών)

Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα και να γίνουν 
οι απονομές, οι παίκτες απόλαυσαν, παρέες-παρέες, 
ένα ελαφρύ γεύμα και αναψυκτικά, σε μπουφέ, φιλο-
ξενία του ΑΟΤ.

Και πάλι παρών στην τελετή των απονομών ο δή-
μαρχος Παλ. Φαλήρου Στέλιος Χατζηδάκης, ο οποί-
ος πάντα  βοηθάει, με όποιον τρόπο μπορεί, όλες τις 
εκδηλώσεις του ΑΟΤ.

Άποψη από το φετινό Φεστιβάλ

Ο δήμαρχος Π. Φαλήρου Στέλιος Χατζηδάκης, 
ο Γιώργος Ρούσσος, τιμής ένεκεν, 

και ο Τάσος Αναστασάτος, περήφανος για τη διοργάνωση, 
απονέμουν τα έπαθλα στους πρώτους νικητές ζευγών 

στην Όπεν (φωτο 1), 1-9 (φωτο 2) και 1-6 (φωτο 3) αντίστοιχα.

γράφει ο Δημήτρης Tόγιας

1

2

3
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Στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέ-
ντρο, στα πλαίσια του Βυζαντινού 
Φεστιβάλ, το Σάββατο και την Κυ-
ριακή 9 και 10 Ιουνίου, διεξήχθη 
το  μαθητικό Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα 2012, παρουσιάζοντας μια 
φανταστική εικόνα, από 128 νέα 
μέλη του ελληνικού μπριτζ, στον 
πρώτο τους επίσημο αγώνα. 

Η φετινή μεγάλη συμμετοχή, 
ρεκόρ των τελευταίων ετών, δεί-
χνει ότι όλο και περισσότερος κό-
σμος στρέφεται στο μπριτζ, ξεπερ-
νώντας τις προκαταλήψεις σχε-
τικά με το εργαλείο του παιχνι-
διού μας, την τράπουλα. Όσοι το 
γνωρίσουν γοητεύονται απ' αυτό, 
απολαμβάνουν τις χαρές που χα-
ρίζει και γίνονται ένθερμοι υπο-
στηρικτές του.

Η ΕΟΜ, στη διοργάνωση 
αυτή, υποδέχεται επίσημα όσους 
ολοκλήρωσαν τους δύο πρώτους 
κύκλους μαθημάτων και έβγαλαν 
αγωνιστικό δελτίο, και οι οποί-
οι μπορούν πλέον να λαμβάνουν 
μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις 
του αθλήματος. Από τα 480 λοι-
πόν νέα αγωνιστικά δελτία σχη-
ματίστηκαν τα 64 ζεύγη που δή-
λωσαν συμμετοχή για το διήμε-
ρο, τα 17 από αυτά από σωματεία 
της Περιφέρειας. Χωρισμένοι σε 3 
ομίλους οι “τελειόφοιτοι”  έπαι-

ξαν 18 διανομές κάθε ημερίδα και 
η ΕΟΜ είχε αθλοθετήσει έπαθλα 
για 18 ζευγάρια.

Μέχρι να καταχωρηθούν και 
να επιβεβαιωθούν τα σκορ των δι-
ανομών, ώστε να υπολογισθούν 
σωστά τα αποτελέσματα του αγώ-
να, ο διοργανωτής  Α.Ο.Ταταύλα 
προσέφερε σε όλους τους συμμε-
τέχοντες έναν μπουφέ με ελαφρύ 
φαγητό και αναψυκτικά. Οι μαθη-
τές, αλλά και όλοι οι συμμετέχο-
ντες στο 4ο Βυζαντινό Φεστιβάλ 
Μπριτζ, κάθησαν παρέες- παρέ-
ες και απόλαυσαν το γεύμα, συ-
ζητώντας γι' αυτή τη μοναδική 
εμπειρία που είχαν.

Κατά την απονομή δόθηκαν 
αρχικά τα έπαθλα από την τελική 

κατάταξη του ταυτόχρονου 4ημε-
ρου Grand Prix των μαθητών και 
στη συνέχεια όλοι χειροκρότησαν 
τους: 

1οι Γενικής: Κ. Σκλάβος - Π. 
Ράπτης του ΕΣΠΕΡΟΥ, με ποσο-
στό 64,84%.

 Ένα ζευγάρι αποτελούμενο 
από δύο νέα παιδιά, από έναν νε-
οσύστατο Όμιλο, που δημιούργη-
σε με πρωτοβουλία του, πραγμα-
τοποιώντας ο ίδιος και τα μαθή-
ματα, ο Κώστας Κοντός στη Λα-
μία. Συγχαρητήρια στα παιδιά, 
αλλά και στον δάσκαλό τους, για 
τη μεγάλη νίκη τους, που συνεχί-
ζει και την “παράδοση” στο Πα-
νελλήνιο Μαθητικό, με πρώτο 
ζευγάρι από την Περιφέρεια.

2οι Γενικής: Ν. Ρήγας - Μ. Κού-
ρος από τον ΑΟΜ  με ποσοστό 
63,90% 

3οι Γενικής:  Κ. Γιουλάτος - Χ. 
Καράκος από τον ΟΠΑΦ  με πο-
σοστό 63,69%

Βλέποντας κανείς την κατά-
σταση των αποτελεσμάτων κατα-
λαβαίνει πόσο σκληρός ήταν ο 
αγώνας, από το πόσο κοντά είναι 
τα αποτελέσματα στην κατάταξη. 
Από ποσοστό 63,15 έως 63,90, 
υπάρχουν 4 ζεύγη με διαφορές 
μικρότερες από 0,30%.

Το έπαθλο της 1ης ημερίδας 
πήραν οι κοπελλιές Σ. Σταυρινού 
– Α. Μπόλλη του ΑΟΜ, ενώ της 

          Mαθητών
Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα

Οι  Π. Ράπτης (αριστερά) - Κ. Σκλάβος παίρνουν το έπαθλο της πρωτιάς 
από τον καθηγητή Σ. Μπομπολάκη που έκανε τις απονομές στους μαθητές

Δεύτεροι στη Γενική οι  Ν. Ρήγας (αριστερά) - Μ. Κούρος από τον ΑΟΜ
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2011-12
2ης ημερίδας οι Ι. Κόκκινος – Ι. 
Παυλίδης από τον ΟΑΜΘ.

Ως ειδικά έπαθλα δόθηκαν 
επίσης ασημένια κύπελλα στο 
πρώτο ζεύγος από την Περιφέ-
ρεια (Σ. Μπερτζελετού – Κ. Δρί-
βας του ΣΑΤ), στο πρώτο ζεύγος 
Mixed (N. Mηλά – Γ. Σώμος από 
το νέο σωματείο ΜΕΛΙΣΣΙΑ), στο 
πρώτο ζεύγος juniors (Ι. Σακελλά-
ρης – Γ. Σκουλικάρης του ΑΟΜ), 
στο πρώτο ζεύγος γυναικών (Μ. 
Μέκου – Π. Ματσούκα επίσης 
του ΑΟΜ) και στο πρώτο ζεύγος 
seniors (Ε. Χρονοπούλου – Φ. Λα-
μπράκη του ΣΑΤ).

Στη συνέχεια δόθηκαν βιβλία 
εκτέλεσης και άμυνας στο πρώ-
το ζευγάρι ανδρών (Δ. Λιανός – Γ. 
Κελλάρης του ΟΠΑΦ), στο ζευγά-
ρι που ξεπέρασε τον εαυτό του – 
έπαθλο ρεμοντάζ – (Α. Κουρή – Π. 
Χαντζοπούλου του ΑΟΜ), αλλά 
και στα ζευγάρια των 6 πρώτων 
σωματείων της κατάταξης.

Έτσι έλαβαν βιβλία οι Δ. Κανά-
κης – Π. Κοκοσιέλης (ΣΑΤ), Ζ. Σι-
δερή – Γ. Πιπιλίγκας (ΕΣΠΕΡΟΣ), 
Θ. Πανουργιάς – Ν. Κυριακίδου 
(ΑΟΤ), Κ. Παπακωνσταντίνου – 
Νι. Οικονόμου (ΟΑΜΚΗ), Μ. Χά-
τσου – Ι. Χάτσος (ΑΟΜΣ) και Δ. 
Τσάκωνας – Μ. Χαλκιά (ΑΟΜ)

Συγχαρητήρια σε όλους, γενι-
κά για τη συμμετοχή τους και κα-
λές και πολλές, μα πάρα πολλές, 
"ώρες πτήσης".

Χαρακτηριστικές διανομές 
του αγώνα:

Τα σκορ των διανομών έδει-
ξαν χαρακτηριστικά προβλήματα 
που έχουν οι νέοι παίκτες, λόγω 
έλλειψης εμπειρίας. Σε διανο-
μή, για παράδειγμα, που ο ένας 
άξονας είχε να κάνει αγορά θυ-
σίας, όχι μόνο πολλοί λίγοι την 
έκαναν, αλλά και όσοι την έκα-
ναν έπαιξαν το συμβόλαιό τους 
ακοντράριστο. Σε κάποια άλλη, ο 
ανταμάρων αρκούσε να πάρει εν-
θαρρυντικό σινιάλο από το συ-
μπαίκτη, για να συνεχίσει το χρώ-
μα και να βάλει το συμβόλαιο 
μέσα. Κι όμως οι περισσότεροι εί-
χαν βγάλει τη μανς. Πολλά καλά 
συμβόλαια επίσης χάθηκαν, γιατί 
δε γινόταν επανεκτίμηση του χε-
ριού τη σωστή στιγμή.

 1. Στην παρακάτω διανομή 
(14/1η ημερίδα) στα περισσότε-
ρα τραπέζια παίχτηκαν 2^, προ-
φανώς γιατί ο Ν, δεν ξαναμίλησε. 

Η σωστή αγορά θα ήταν:

2. Στην παρακάτω διανομή 
(7/2η ημερίδα) πάρα πολλοί πή-
γαν το σλεμ, μετά από αγορά που 
θα έπρεπε να είναι:

Οι περισσότεροι μπήκαν μέσα 
με αντάμ #, καθώς ακολούθησαν 
πιστά τον κανόνα “στα χρωμα-
τιστά συμβόλαια τραβάμε πρώ-
τα τα ατού των αντιπάλων”. Χω-
ρίς αντάμ # ο σωστός τρόπος 
χειρισμού των ατού θα ήταν να 
παίξουν τον $Κ και μετά να κά-

B A  N Δ
 1^ Dbl 2^
πάσο πάσο Dbl πάσο
2# πάσο πάσο πάσο

B A  N Δ
  1XA πάσο 
2& πάσο 2 $ πάσο 
6 $ πάσο πάσο πάσο

Νικητές της 2ης ημερίδας αλλά και της Γενικής του μαθητικού Grand Prix οι  Ι. 
Παυλίδης (αριστερά)-Ι. Κόκκινος, από τον ΟΑΜΘ

  Κ. Γιουλάτος - Χ. Καράκος από τον ΟΠΑΦ 3οι Γενικής

#  9532
$ Q72
^ 54
& 8642

#  AKQ10
$ AJ109
^ 92
& QJ9

Β
Δ    Α

Ν

#  J74
$ K85
^ AK76
& K73

#  86
$ 643
^ QJ1083
& A105

#  Q4
$ AJ52
^ AQJ7
& KJ8

#  A76
$ K643
^ K3
& AQ102

Β
Δ    Α

Ν

#  K8532
$ Q107
^ 864
& 95

#  J109
$ 98
^ 10952
& 7643
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νουν εμπάς, αλλά εδώ αν χάσει η 
εμπάς οι αντίπαλοι θα πάρουν μια 
ακόμη # και θα βάλουν το συμ-
βόλαιο μέσα. Η λύση είναι ο εκτε-
λεστής να τραβήξει $Κ και $Α και 
μόνο αν πέσει η $Q να πάρουν 
και το τρίτο ατού. Εφόσον η Q 
ατού δεν πέσει, θα πρέπει να ξε-
μπλοκάρουν τον ^K, και στα ^ 
του μορ να διώξουν τις πίκες.

Τα θεωρητικά εφόδια που 
έχουν οι μαθητές μας, μετά από 
δυο κύκλους μαθημάτων, είναι 
αρκετά και ελπίζουμε να ακολου-
θήσουν τη συμβουλή μας που 
είναι: Καλοκαιράκι με μια απλή 
επανάληψη στις αγορές, εξάσκη-
ση χωρίς πρόσθετη θεωρία. Εστι-
άστε στην εκτέλεση και στα βασι-
κά σινιάλα στην άμυνα, ώστε να 
εμπεδώσετε  ό,τι ως τώρα  έχετε 
διδαχθεί. Καλό καλοκαίρι!

Πρώτο ζεύγος από την Περιφέρεια 
Σ. Μπερτζελετού - Κ. Δρίβας του ΣΑΤ

Πρώτο ζεύγος Mixed οι N. Mηλά - Γ. Σώμος 
από το νέο σωματείο ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Πρώτο ζεύγος juniors οι πολλά υποσχόμενοι Ι. Σακελλάρης – 
Γ. Σκουλικάρης του ΑΟΜ

 Οι πρώτες κυρίες Μ. Μέκου (αριστερά) - 
Π. Ματσούκα, παραλαμβάνουν το έπαθλο γυναικών 
από το δάσκαλό τους

Πρώτες στους seniors οι κυρίες 
Ε. Χρονοπούλου – Φ. Λαμπράκη του ΣΑΤ.

  Το έπαθλο της 1ης ημερίδας πήραν οι κοπελλιές 
  Σ. Σταυρινού - Α. Μπόλλη του ΑΟΜ
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Από τις διανομές που παίχθη-
καν στον ΑΣΑΕ στο εβδομαδιαίο 
τουρνουά ομάδων ξεχώρισα με-
ρικές περισσότερο ενδιαφέρου-
σες για να ρίξω φως στην εκτέλε-
ση και την άμυνα.

Διανομή 1.

Είστε στη θέση του Νότου. Το 
συμβόλαιο είναι 3ΧΑ. Η Δύση κά-
νει αντάμ το #5.

Η Ανατολή κερδίζει με τον #Κ 
την #Q του μορ και συνεχίζει με 
το #9 για τον #Α.

Α. Με την πρώτη ματιά πώς 
βλέπετε την κατάσταση; Μάλλον 
άσχημη: η μόνη ελπίδα μας εί-
ναι τα καρά. Μετράμε 2 λεβέ από 
πίκα, 2 από κούπα και αν κατα-
φέρουμε να κάνουμε 5 από καρό 
βγάλαμε το συμβόλαιό μας.

Β. Πώς πρέπει να χειριστούμε τα 
καρά μας;

- Δεν μπορούμε να κάνουμε τί-
ποτα με κατανομή χειρότερη από 
3-2

- Σπουδαίο ρόλο παίζει η θέση 
του ^Κ. Αν είναι στη Δύση και η 
κατανομή είναι 3-2 είμαστε οκ

- Καθώς δεν υπάρχει καμιά επι-
κοινωνία (entry) με τον μορ στα 
πλαϊνά χρώματα, είναι προφανές 
ότι πρέπει να δώσουμε πρώτα μια 
λεβέ στα καρά και μετά να κάνου-
με την εμπάς του ^Κ

Γ. Υπάρχει καμιά διαφορά αν 
παίξουμε καρό από το χέρι ή από 
τον μορ;

- Κανονικά δεν πρέπει να υπάρ-
χει διαφορά

- Στο μπριτζ όμως, όπως και στη 
ζωή, υπάρχει ο παράγων “ψυχο-

λογία του παίχτη”, βασιζόμενος, 
στην περίπτωση αυτή, στον φόβο. 
Εάν παίξεις καρό από το χέρι σου 
και το αφήσεις να κερδηθεί από 
τους αντιπάλους, το γεγονός δε 
θα αναστατώσει κανέναν αντίπα-
λο. Αν όμως το ξεκινήσεις από τον 
μορ αυτό και μόνο θα φέρει ανα-
στάτωση στην Ανατολή:

- Αν έχει ^Κχ θα πάρει τον ^Κ 
φοβούμενη ότι μετά θα πέσει στον 
^Α (αν π.χ. έχεις στο χέρι σου Jx). 

- Εάν έχει ^Κχχ, χωρίς τον ^J, 
πάλι υπάρχει ενδεχόμενο να πάρει 
αμέσως τον ^Κ και θα παίξει πίκα 
μήπως ο σύντροφος είχε 5φυλλο 
#J.

Συμπέρασμα:
Ξεκινάμε την εκτέλεση με πιθα-

νότητες 34% (50% να περνάει η 
εμπάς επί 68%, περίπου, να είναι 
το χρώμα μοιρασμένο 3-2 στους 
αντίπαλους) παίζοντας καρό από 
τον μορ, βασιζόμενοι και στα συ-
ναισθήματα της άμυνας για να αυ-
ξήσουμε τις πιθανότητες αυτές!

Διανομή 2.
Αγώνες Ομάδων

Είστε Νότος και η αγορά πήγε:

Η Δύση κάνει αντάμ την $Q που 
κερδίζει ο $Α του χεριού σας. Παί-
ζετε δυο γύρους ατού όπου ακο-
λουθούν και οι δυο αντίπαλοι.

Α. Ποιές είναι οι προοπτικές σας;
- Σίγουρα έχετε 4 λεβέ από 

πίκα, 4 από καρό και μια από κού-
πα.

- Πιθανές λεβέ είναι το πέμπτο 
καρό αν είναι ο ^Κ στη Δύση ενώ 
και στα σπαθιά πιθανόν να κάνε-
τε 1 ή 2 λεβέ. Υπάρχει δηλαδή πι-
θανότητα να φτάσετε στις 11 ή και 
12 λεβέ!

Όλα αυτά όμως που έχετε στο 
μυαλό σας είναι όνειρα!

Δεν υπάρχει νόμος να απαγο-
ρεύει να είναι ο ^Κ στην Α και 
&ΑQ στη Δύση, ώστε στο τέλος 
να πείτε “ σύντροφε είμαστε άτυ-
χοι”. Προσπαθήστε περισσότερο 
λοιπόν....

Β. Ποιός είναι ο ασφαλής τρόπος 
για να κάνετε 10 λεβέ;

- Να παίξετε με τέτοιο τρόπο 
απογυμνώνοντας τη Δύση από 
καρά και ατού, ώστε όταν πάρει 
χέρι να αναγκαστεί να παίξει κού-
πα εκτός ταμπλό ή να έρθει στα 
σπαθιά σας.

Γ. Πώς θα το κάνετε αυτό;
- Τραβήξτε και το τελευταίο ατού
- Παίξτε αμέσως τον ^Α
- Ό,τι και να γίνει παίξτε και δεύ-

τερο γύρο καρό: Αν κερδίσει η 
Ανατολή και παίξει σπαθί βάλ-
τε όποιο σπαθί θέλετε. Θα πάρει 
η Δύση αλλά έχει μόνο κούπες ή 
σπαθιά, όποτε ή θα παίξει κούπα 
για να κόψετε και να ξεσκαρτάρετε 
ή θα έρθει στα σπαθιά σας.

Αν κερδίσει η Δύση τον ^Κ μπο-
ρεί να ξαναπαίξει καρό. Παίρνετε 
και το τελευταίο καρό και παίζετε 
σπαθί που απλά καλύπτετε. Φέρ-
νετε λοιπόν την Δύση πάλι στην 
προηγούμενη θέση.

Δ. Γιατί δεν πρέπει να κάνετε 
αμέσως εμπάς τον ^Κ;

Γιατί αν η Ανατολή τον έχει 
singleton και γυρίσει σπαθί η 
Δύση θα πάρει και θα ξαναπαίξει 
καρό οπότε είναι πιθανό να μπεί-
τε μία μέσα.

Το παράδειγμα αυτό βασίζεται 
σε απλή εφαρμογή της τεχνικής  
elimination και throw in. 

#  AQ
$ 10x 
^ AQxxxx
& Jxx

#  Jxx
$ AKxx
^ xx
& K9xx

Β
 Δ    Α 

Ν

#  AQxx
$ x
^ AJxxx
& xxx

#  KJxx
$ A
^ Q9xxx
& KJ6

Β
 Δ    Α 

Ν

Διανομές από 
πρόσφατους αγώνες

Δ B  A N
    1^
1$ κοντρ 3$ 3#
πάσο 4# όλοι πάσο

του Nίκου Kαζιλάρη
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Όταν ο συμπαίκτης μας, έχο-
ντας το χέρι, παίζει ένα μι-
κρό φύλλο, εμείς, σαν τρίτοι 
στη σειρά, πρέπει να βάλουμε 
το μεγαλύτερό μας (εκτός φυ-
σικά αν αυτό δεν καλύπτει το 
φύλλο που θα βάλει ο μορ). 
Αυτό τουλάχιστον λέει η θεω-
ρία. Όμως, όπως όλοι οι κανό-
νες του μπριτζ, έτσι και αυτός 
έχει τις εξαιρέσεις του. Ας δού-
με την παρακάτω διανομή, που 
προέκυψε στον τελικό αμερικα-
νικού πρωταθλήματος ομάδων, 
που έγινε στο Μέμφις πριν λίγα 
χρόνια:

Β-Ν στη δεύτερη

Αντάμ: ^3
Και στα δυο τραπέζια που 

παίχτηκε η διανομή έγινε, φυσι-
ολογικά, αντάμ το σόλο καρό. 

Όταν ο εκτελεστής έβαλε το 
10 από το μορ, στο ένα τραπέ-
ζι η Ανατολή φόρτσαρε με τον 
Βαλέ για να γκρεμίσει τον Ρήγα 
του Νότου. Όμως τώρα ο εκτε-
λεστής έπαιξε αμέσως Άσο και 
μικρό ατού και στη συνέχεια 
έκανε τη ruffing finesse, μετρά-
ροντας τα καρά και πραγματο-
ποιώντας το συμβόλαιό του, 
αφού έδωσε συνολικά από μια 
λεβέ σε ατού, πίκες και σπαθιά.  

Στο άλλο δωμάτιο στη θέση 
της Ανατολής έπαιζε ο γνωστός 
παγκόσμιος πρωταθλητής Jeff 
Meckstroth. ο οποίος δεν σκέ-
πασε στην πρώτη λεβέ (έβαλε 
το ^4), επιτρέποντας στον εκτε-
λεστή να κερδίσει με το ̂ 10 του 
μορ. Τώρα, αν ο εκτελεστής παί-
ξει Άσο και μικρό ατού, η Ανα-
τολή θα κερδίσει τον Ρήγα και 
θα παίξει και τρίτο ατού, όσο 
τα καρά είναι μπλοκαρισμένα. 
Έτσι ο εκτελεστής θα μείνει χω-

ρίς κατεβάσματα για να μετρά-
ρει τα καρά και στη συνέχεια να 
τα τραβήξει. Στην πράξη ο εκτε-
λεστής προσπάθησε να ξεμπλο-
κάρει αμέσως τα καρά, αλλά η 
Δύση έκοψε, γύρισε πίκα και 
στη συνέχεια το συμβόλαιο έπε-
σε μια μέσα. 

Μια προσεκτική ανάλυση της 
διανομής δείχνει ότι, εφόσον η 
Ανατολή δεν φορτσάρει στην 
πρώτη λεβέ με τον Βαλέ ή τη 
Ντάμα, το συμβόλαιο δεν βγαί-
νει ποτέ. 

Iστορικές άμυνες
Ο τρίτος φορτσάρει; Όχι πάντα!

# 76
$ A973
^ A109872
& J

#  A104
$ QJ52
^ K6
& K732

Β
Δ    Α

Ν

#  KJ
$ K64
^ QJ54
& 8654

#  Q98532
$ 108
^ 3
& AQ109

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
ως το αρμόδιο επιτελικό όργα-

νο για την  εκπόνηση του εθνικού αθλητι-
κού σχεδιασμού, στο πλαίσιο της δημιουργί-
ας ενός ολοκληρωμένου μητρώου αθλητικών 
σωματείων, έχει ζητήσει από τα σωματεία με 
έγγραφο της, μέσω των  ομοσπονδιών, από 
τον Μάρτιο 2010 να υποβάλλουν δικαιολογη-
τικά για τη χορήγηση ή τη διατήρηση της ει-
δικής αθλητικής  αναγνώρισης. 

Μέχρι σήμερα έχουν αποστείλει δικαιολογη-
τικά και καταγραφεί περίπου τέσσερις χιλιά-
δες (4.000) αθλητικά σωματεία.
Η Γ.Γ.Α. με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του 
παραγόμενου έργου της, την ανάγκη εξορ-
θολογισμού και τον προγραμματισμό των 
επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων  
για το έτος 2013, καλεί τα αθλητικά σωμα-
τεία, που δεν έχουν αποστείλει μέχρι τώρα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα υποβά-
λουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. 

Δ B  A N
    1&
1# κοντρ σιρκόντρ 2$
2# 4$ όλοι πάσο

Jeff Meckstroth

από δελτίο τύπου της Γ.Γ. Aθλητισμού
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  Κρατάς #ΑJ10xx $xxx, ^Ax, 
&10xx και ο δεξιά σου, μετά τις 
αγορές 1ΧΑ -3ΧΑ εκτελεί 3ΧΑ. 
Επιτίθεσαι με το #10, που υπό-
σχεται καλό χρώμα και κατεβαί-
νει ο μορ:

Ο εκτελεστής πιάνει με την 
ντάμα, ο σύντροφος δίνει το 2, 
ζυγά. Παίζει σπαθί, από τον μoρ 
για τον Άσο του χεριού του, ο 
σύντροφος δίνει το 2, ζυγά. 
Καρό για το KQxx του μoρ, κά-
νεις ντακ και ο σύντροφος ακο-
λουθεί με το 9, μονά. Ξανά σπα-
θί για το  ρήγα του χεριού του 
και καρό για  την ντάμα του 
μορ. Πιάνεις και… ;;;

  Το παιχνίδι είναι καθαρό. 
Σύμφωνα με τον τρόπο εκτέλε-
σης και τα μετρήματα του συ-
ντρόφου, ο Νότος έχει 4φυλ-
λο καρό χωρίς τον J, με ξερό 
&ΑΚ και 4φυλλο #Κ, ή 4φυλλο 
&ΑΚQ  και 2φυλλο #Κ. Μη ξε-
χνάμε ότι με 3φυλλο θα είχε και 
ο σύντροφος 3φυλλο, μονά. 
Με δεδομένο ότι στην πρώτη 
εκδοχή θα πήγαινε από κούπες 
και δεν θα άνοιγε τα σπαθιά, 
τραβάς με σιγουριά τον #Α και 
γράφεις το μία μέσα στην καλή 
κολόνα.

  Άλλη μία περίπτωση μετρη-

μάτων, που μάλιστα έκρινε την 
πρώτη θέση σε Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, είναι η πιο κάτω.

Μετά από τις αγορές:

Από τη στιγμή που δεν υπήρ-
ξε κοντρ να αποκλείει την προ-
φανή αντάμ, ο σύντροφος  στη 
Δύση βγήκε το &10 και κατεβαί-
νει ο μορ.

Όπως όλοι είδαν, η αγορά 2^ 
ήταν εξυπναδούλα του Βορρά. 

Ο εκτελεστής πιάνει με τον 
&Α, παίζει δύο γύρους ατού ρί-
χνοντας τον δίφυλλο #J της Δύ-
σης και δύο ακόμα γύρους σπα-
θί κόβοντας το τρίτο στο χέρι 
του. Στη συνέχεια τραβάει όλες 
τις πίκες και στο πρώτο σου 
ξεσκαρτάρισμα δίνεις το $7, 
μονά. Η Δύση, που είναι υπο-
χρεωμένη να κρατάει το τέταρ-

το σπαθί, ξοφλάει τρία καρά με 
την σειρά 7-8 και 4, ενώ ο μορ 
διώχνει το τελευταίο σπαθί στο 
πέμπτο ατού. Τώρα εκτελεστής, 
μορ και εσύ κρατάτε από 5 κόκ-
κινα χαρτιά. Είκοσι δύο παχιά 
imps και 6vps με τα οποία κερ-
δίζεις ή χάνεις το πρωτάθλημα, 
εξαρτώνται από το τι κράτησες. 

Βλέπεις τον μηχανισμό της 
άμυνας σου; 

Ο εκτελεστής έχει και τις δύο 
κόκκινες ντάμες εκ των οποί-
ων η μία είναι 3φυλλη. Πρέ-
πει να κρατήσεις 3φυλλο τον 
ρήγα εκεί που και ο εκτελεστής 
έχει την 3φυλλη ντάμα. Έτσι 
όταν σου παίξει Άσσο και λιμό, 
έχεις χαρτί εξόδου και περιμέ-
νεις να κάνεις και τον άλλον Κ. 
Αυτή την κίνηση δεν μπορεί να 
την κάνει ο εκτελεστής στην δί-
φυλλη ντάμα του γιατί θα την 
συντρίψει και, ναι μεν θα του 
πας στην άλλη ντάμα, αλλά 
θα πραγματοποιηθεί ο Βαλές 
του συντρόφου. Αρκεί βέβαια 
να τον έχει και να τον κρατή-
σει. Όμως ο σύντροφος διάβα-
σε το πρώτο σου ξελιμάρισμα, 
μονά, σημαίνει 5φυλλο, μια και 
με 4φυλλο ο εκτελεστής θα είχε 
τέσσερις κούπες και σόλο καρό, 
άρα τραβηχτός. Κρατάει λοιπόν 
τον 3φυλλο Βαλέ κούπα, ξέρο-
ντας ότι η δίφυλλη ντάμα είναι 
η κούπα. Εσύ τώρα. Ο σύντρο-
φος χάλασε τα καρά με την σει-
ρά 7-8-4. Ασφαλώς είναι ζυγά. 
Γιατί με μονά να μην χαλάσει 
8-4 ή 7-4 ή 8-7; Και γιατί δεν δί-
νει 4-8; Προφανώς για να μην 
σου μπει η ιδέα ότι κρατάει την 
ντάμα καρό. Η μήπως το χέρι 
του εκτελεστή #ΑΚ10xxx, $Qx, 
^Jxx, &Jx δεν είναι άνοιγμα;

του Γιώργου Ρούσσου

AMYNA
    για Πρωταθλητές71

Αναμφισβήτητα, βασικό συστατικό της φονικής άμυνας είναι να μπορείς να 
μετρήσεις την κατανομή του εκτελεστή. Απαραίτητη η αλληλοβοήθεια μετα-
ξύ των συντρόφων, δίνοντας το μέτρημα στα χρώματα που χρειάζεται. Επει-
δή όμως η αποκάλυψη των κατανομών επάνω στο τραπέζι βοηθάει και τον 
εκτελεστή, μικρό-μεγάλο ζυγά, μεγάλο-μικρό μονά, είναι ζήτημα μπριτζιστι-
κής κρίσης το πότε θα δώσεις σωστό μέτρημα και πότε ψεύτικο.

#  Qx
$ Q109x
^ KQxx
& J9xx

#  AJ109x
$ xxx
^ Ax
& 10xx

Β
Δ    Α

Ν
(εσύ)

Δ B  A N
    1# 
Π 2^ Π 2#
Π 3$ Π 3#
Π 6#             όλοι πάσο 

#  6543
$ A104
^ A5
& AK52

#  Q
$ K7653
^ K1093
& Q64

Β
Δ    Α

Ν
(εσύ)
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για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

Α.  Ξεγέλασμα 
των αμυνομένων 
από τον εκτελεστή 

Όλοι στην πρώτη

Αντάμ: #10

Πώς πρέπει να παίξει ο Νό-
τος για να επιτύχει το συμβόλαιό 
του; Χάνει τρία καρά και τον ♥Κ, 
αν αυτός είναι στη Δύση. Για προ-
σπαθήστε να φανταστείτε ένα σενά-
ριο (μοντέρνα λέξη με συγγραφικές 
αποχρώσεις), που να επιτρέψει στον 
Νότο να βγάλει τις 4#.

Σκεπάστε τα παρακάτω και αν 
δεν το βρείτε διαβάστε. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνει ο εκτελεστής, σε χρωματιστό 
συμβόλαιο, είναι να μελετήσει προ-
σεχτικά πόσες λεβέ χάνει και μετά 
να προσπαθήσει να βρει τρόπο να 
περιορίσει τις απώλειες. Εδώ χάνει 
τρία καρά και τον ♥Κ, αν είναι στη 
Δ. Όμως αν κάνει την εμπάσα του 
♥Κ και πάρει χέρι η Δ (αν δεν τον 
έχει, βγαίνει το συμβόλαιο) και δεν 
συνεχίσει με καρό, τότε ο Ν, αφού 
μαζέψει τα ατού, θα ξεφυλλίσει ένα 
καρό από τον Ν πάνω στο τέταρτο 
σπαθί του Β και θα βγάλει τις 4♥. 
Πώς μπορεί ο Ν να ξεγελάσει (δελε-
άσει) τη Δ να μην παίξει καρό; Παί-
ζει ♠ΑΚ και στον ♠Κ διώχνει... το 

♣5. Μετά κάνει αμέσως (δεν μου 
αρέσει το «άμεσα», διότι η έννοιά 
του είναι άλλη) την εμπάσα του ♥Κ 
που παίρνει η Δ.

Τι θα παίζατε με τα χαρτιά τής 
Δ; Την αλήθεια θέλω. Μα φυσικά ... 
σπαθί, για να κάνει η Α τα ♣AQ που 
έχει και μετά εσείς τον ♦Κ για μια 
μέσα. Έτσι όμως αντί για μια μέσα 
ο Ν θα πραγματοποιήσει το συμ-
βόλαιό του, με δύο πίκες, τέσσερις 
κούπες και τέσσερα σπαθιά!!

Τώρα, αν οι Α-Δ ξέρουν να κά-
νουν σινιάλα, τότε η Α στην δεύτε-
ρη πίκα πρέπει να παίξει τον ♠J. Τι 
θα πει αυτό;; Στην πρώτη πίκα η Α 
έριξε το ♠5 δείχνοντας τρεις ή τέσ-
σερις πίκες. Τώρα παίζει τον ♠J  και 
ο Ν ξεφυλλίζει το ♣5. Τι σημαίνει ο 
♠J; Δείχνει σαφέστατα ποιο χρώμα 
από τα 4 θέλει να του συνεχίσει η 
Δ. Από τα 4 χρώματα εξαιρούνται οι 
πίκες, που είναι το χρώμα στο οποίο 
γίνεται το σινιάλο, και τα ατού 
(κούπες) και μένουν δύο, καρά και 
σπαθιά!! Το μεγάλο χαρτί του σι-
νιάλου δείχνει ότι από τα 2 χρώμα-
τα θέλει το ιεραρχικά μεγαλύτερο = 
καρά, ενώ αν είχε παίξει το πιο μι-
κρό πίκα θα ήθελε το ιεραρχικά μι-
κρότερο = σπαθιά. Αυτό το σινιάλο 
είναι σχεδόν διαταγή, ο συμπαίκτης 
όμως μπορεί να το αγνοήσει και να 
παίξει κάτι άλλο, που βλέπει ότι θα 
ρίξει το συμβόλαιο χωρίς την βοή-
θεια του συμπαίκτη, αλλά σπανιό-
τατα έχει δίκιο.

Β. Παίξιμο ασφαλείας 
στα ΧΑ 

Αντάμ: #8

Πώς πρέπει να παίξει ο Ν; Κά-
ντε το σχέδιό σας και μετά θα δεί-
τε αν είναι επιτυχές. Δεν είναι δύ-
σκολο. 

Ένας Ν έπαιξε ♠ΑΚ, καρό στον 
Άσο, ♠QJ και τέλος ♣AKQ, αλλά 
τα σπαθιά ήταν 4-2 και μπήκε μια 
μέσα.

Ο σωστός τρόπος είναι με την 
αντάμ να μετρήσετε πόσες λεβέ κά-
νετε, προτού σας σταματήσουν οι 
Α-Δ. Εδώ έχετε 8. Η ένατη; Η ένατη 
μπορεί να βγει από τα σπαθιά, αλλά 
πρέπει να μετραριστούν προτού χά-
σετε το κοντρόλ στα άλλα χρώμα-
τα. Αν τα σπαθιά είναι 3-3 θα κάνε-
τε 10 λεβέ, αν είναι 5-1 δεν βγαίνει 
το συμβόλαιο, αν όμως είναι 4-2; 
Τότε πρέπει μετά από τον ♠ΑΚ να 
παίξετε ένα μικρό σπαθί και από τα 
δύο χέρια, γιατί αλλιώς δεν θα έχετε 
ανέβασμα στο χέρι σας για να κάνε-
τε το 5ο σπαθί. Μόλις πιάσετε ξανά 
θα κάνετε τα τέσσερα σπαθιά που 
μένουν, τον ♦Α και τα ♠QJ ή, αν σας 
γυρίσουν καρό, πρώτα ♦Α και ♠QJ 
και μετά τα 4 σπαθιά σας. 

Αν παίζετε σε αγώνες ομάδων ή 
ελεύθερη παρτίδα δεν συμφέρει για 
30 πόντους περισσότερους που θα 
κερδίσετε, κάνοντας 10 λεβέ, να ρι-
σκάρετε μια μέσα. Αν παίζετε ζεύ-
γη και το σκορ σας μέχρι εκείνη τη 
στιγμή είναι χαμηλό, σκεφθείτε αν 
σας συμφέρει να θεωρήσετε ότι τα 
6 χαρτιά που λείπουν στα σπαθιά 
είναι μοιρασμένα 3-3 (36%) ή 4-2 
(48%)  και αποφασίστε. Αν έχετε 
ήρεμο συμπαίκτη μπορείτε, αν αι-
σθάνεστε εκείνη την ώρα τυχερός, 
να δοκιμάσετε τις 10 λεβέ, αν όμως 
ο συμπαίκτης είναι «καπετάν φασα-
ρίας», όχι.

Δ B  A N
   1# 2$
2# 4$ όλοι πάσο 

Δ B  A N
    1& 
πάσο 1^ πάσο 1$
πάσο 1# πάσο 2XA
πάσο 3XA όλοι πάσο

#  AK
$ Q984
^ 763
& KJ43

#  6
$ AJ1073
^ 10952
& AQ5

Β
Δ    Α

Ν

#  QJ5432
$ 2
^ AQJ
& 872

#  10987
$ K65
^ K84
& 1096

#  QJ32
$ Q43
^ AJ62
& 52

#  AK
$ J652
^ 43
& AKQ43

Β
Δ    Α

Ν
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Α 
πό μικρή ημερίδα αθλη-
τικού σωματείου η ακό-

λουθη διανομή, μοιρασμένη με 
το χέρι. Η τύχη την έκανε ιδιαί-
τερα σημαντική για κάποιους 
πεπειραμένους παίκτες που 
συμμετείχαν στο παιχνίδι.

Μετά το “πάσο” της Δύσης, 
ο συμπαίκτης σας στον Βορ-
ρά ανοίγει 1^. Ακολουθεί το 
“πάσο” της Ανατολής. Τι θα 
δηλώσετε ως Νότος με #J108 
$K94 ^Q107 &AQJ10;

Πιστεύω ότι τρεις στους τέσ-
σερις παίκτες θα δήλωναν 2ΧΑ, 
μια απόλυτα φυσική αγορά που 
δείχνει ομαλή κατανομή και 12-
13π.

Ενδεχομένως η παρουσία 
μου δίπλα στον παίκτη που πα-
ρακολουθούσα να επηρέασε τη 
σκέψη του, με αποτέλεσμα να 
προτιμήσει την αγορά 2&.

Όλη η διανομή ήταν:

Η αγορά εξελίχθηκε ως εξής:

Μαντεύοντας λίγο τα φύλλα 
και με σωστή εκτέλεση, ο Βορ-
ράς πραγματοποίησε εύκολα το 
συμβόλαιό του με 10 λεβέ. Όσο 
για τον παίκτη στον Νότο, μου 
δήλωσε εμπιστευτικά “ήθελα 
να αποφύγω να εκτελώ εγώ ένα 
συμβόλαιο 3ΧΑ, στην περίπτω-
ση που ο συμπαίκτης μου θα 
είχε τον #Α δίφυλλο! Σωστή η 
σκέψη του αν και, όπως θα δεί-
τε παρακάτω, ήταν ο συνδυα-
σμός σε άλλο χρώμα - στις κού-
πες - που δικαίωσε την προσπά-
θειά του να παίξει το συμβόλαιο 
ο Βορράς. 

Ακολούθησα ως κίμπιτζερ 
την διανομή στο επόμενο τρα-
πέζι όπου με περίμενε νέα έκ-
πληξη, αυτή τη φορά στο παίξι-
μο των φύλλων και ειδικά στην 
άμυνα. Εκεί οι αγορές πήγαν:

Η Δύση διάλεξε για έξοδο το 
$8 και η $Q της Ανατολής κέρ-
δισε τη λεβέ καθώς ο εκτελε-
στής έβαλε μικρό από το χέρι

Η Ανατολή συνέχισε με το $5 
για τον $Α του μορ.

Ο εκτελεστής παίζει τώρα το 
&7 για την &Q του χεριού του 
η οποία κέρδισε, καθώς η Δύση 
έπαιξε ψύχραιμα το &2!

Ακολουθεί ο #J για τον #Κ 
του μορ και τον #Α της Ανατο-
λής η οποία παίζει και την τε-
λευταία της κούπα.

Φαντάζεστε λοιπόν την ψυ-
χρολουσία του εκτελεστή, που 
ένιωθε σίγουρος για την επιτυ-
χία του συμβολαίου του με την 
επανάληψη της εμπάς στα σπα-
θιά, να καταλήγει στο μία μέσα.

Εκπληκτική άμυνα λοιπόν, σε 
μια εξαιρετική διανομή που φαι-

νόταν ασήμαντη...

του Δημήτρη Nαθαναήλ

# KQ97
$ AJ
^ K985
& 987

#  J108
$ K94
^ Q107
& AQJ10

#  6432
$ 108762
^ 32
& K2

#  A5
$ Q53
^ AJ64
& 6543

Β
Δ    Α

Ν

Δ B  A N
πάσο 1^ πάσο 2&
πάσο 2XA πάσο 3XA
όλοι πάσο

Δ B  A N
πάσο  1^ πάσο 2XA
πάσο 3XA όλοι πάσο 

Tο γοργόν και χάριν 
έχει!...
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Οι Β-Ν υπερβήκαν κάθε έν-
νοια overbid, καταλήγοντας 
σε μεγάλο σλεμ στις κούπες! 
Μπορεί η αγορά τους να δικαι-
ολογηθεί, έστω με ανοιγμένα 
τα φύλλα των αντιπάλων; 

Συμβόλαιο 7$. Αντάμ #Q

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Το παρακάτω πρόβλημα δη-
μοσιεύτηκε στο Ιταλικό περιοδι-
κό Bridge d'Italia.

Συμβόλαιο 5^. Η Δύση 
βγαίνει τον &Α και συνεχίζει 
με &Κ και &J.  Συνεχίστε από το 
σημείο αυτό.

Καταρχήν στην τρίτη λεβέ 
πρέπει, οπωσδήποτε, να σκε-
πάσετε με την Ντάμα σπαθί γιατί 
αν κόψετε στο χέρι σας χωρίς να 
έχει κόψει η Ανατολή θα δώσε-
τε λεβέ στα ατού. Αν η Ανατολή 
κόψει κόβετε και σεις και τρα-
βάτε τους δυο Ασορηγάδες στα 
μαζέρ. Ανεβαίνετε χέρι σας με 
ατού και κόβετε τη μικρή κούπα 
στον μορ. Στη συνέχεια παίζετε 
άλλους δυο γύρους ατού φθά-
νοντας στην εξής θέση:

Παίζετε τώρα το τελευταίο 
ατού (καρό) και η Δύση εγκατα-
λείπει καθώς είναι σκουίζ σε 3 
χρώματα. Εάν στην τρίτη λεβέ η 
Ανατολή αρνηθεί να κόψει ξο-
φλάτε κούπα από το χέρι σας 

και συνεχίζετε με τον ίδιο τρό-
πο φθάνοντας στο ίδιο φινάλε. 

Σωστή απάντηση στο πρό-
βλημα αυτό έστειλαν οι Ι. Δρι-
δάκης (ΡΟΜ), Δ. Καμενόπου-
λος (ΑΟΜ), Η. Καρακατσάνης 
(ΟΑΜΡ), Γ. Κότσης (ΑΟΜ), Θ. 
Kρικώνης (AOMB), Γ. Μαστορά-
κης (ΑΣΝΒ), Κ. Μπαρμπαρού-
σης (ΑΟΜ), Π. Νικολαΐδης (ΟΑ-
ΜΠΕΙ).

Όπως σωστά σημείωσε ο Δ. 
Καμενόπουλος, στα τελικά δια-
γράμματα της λύσης του προ-
βλήματος του τεύχους 105 (τεύ-
χος 106), στα φύλλα της «αδι-
άφορης» Ανατολής πρέπει να 
υπάρχει το $5 (ή άλλη μικρή 
κούπα) αντί του $Α. Αυτό για-
τί ο $Α θα έχει ενδιάμεσα χρη-
σιμοποιηθεί για να σκεπάσει τον 
Ρήγα κούπα του μορ. Σε κάθε 
περίπτωση αυτό δεν επηρεάζει 
τη λύση του προβλήματος. 

#  AK76543
$ 32
^ AK2
& 3

#  -
$ AKJ965
^ 543
& AQJ9

#  QJT98
$ 4
^ QJT9
& KT2

#  2
$ QT87
^ 876
& 87654

Β
Δ    Α

Ν

#  AK
$ AK
^ 65432
& Q532

#  J86
$ J854
^ AKQJ
& 64

#  Q975
$ Q1076
^ -
& AKJ109

#  10432
$ 932
^ 10987
& 87

Β
Δ    Α

Ν

#  -
$ -
^ 65
& 5

#  J
$ J
^ J
& -

#  Q
$ Q
^ -
& 10

#  104
$ -
^ 10
& -

Β
Δ    Α

Ν
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     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση

# J10942
$ KJ4
^ 863
& 43

# Q6
$ A62
^ AK97
& AKJ8

Β
Δ    Α

Ν

# 10863
$ K6
^ J84
& K1052

#  KQJ52
$ 104
^ A
& AJ843

Β
Δ    Α

Ν

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

Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $7

* Transfer

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
Πάσο Πάσο Πάσο 2XA
Πάσο 3$* Πάσο 3#

Πάσο 3XA Όλοι Πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)
Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη     

Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $2

Όλοι Πάσο
* αδύνατο με 4 ατού

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1$ 1#

2$ 3#* Πάσο 4#

Η αποστολή σας είναι να επιτύχετε 9 λεβέ. Η 
πρώτη σκέψη σας είναι βέβαια να αξιοποιή-
σετε τις πίκες, αλλά μην περιμένετε μεγάλη 
βοήθεια από τους αντιπάλους. 
Ποιο είναι το πλάνο σας;

 

Η Δύση κάνει έξοδο το $2 και η Ανατολή 
κερδίζει τις δύο πρώτες κούπες και γυρίζει 
#Α και μικρό ατού. Η επιτυχία του συμβο-
λαίου εξαρτάται από τη  Ντάμα σπαθί. Πώς 
πρέπει να παίξει τα σπαθιά ο Νότος;
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Ένα κόψιμο στον μορ
AΓOPA:

Δύση Bορράς Aνατολή Nότος

      1$
πάσο

Όλοι
πάσο

2$ πάσο 4$

Η Δύση κάνει αντάμ το &J. Ο εκτελεστής παίζει μικρό 
από τον μορ και η Δύση συνεχίζει με δεύτερο σπαθί, το 
οποίο ο εκτελεστής κόβει από το χέρι του. Στη συνέχεια 
μαζεύει τα ατού σε τρεις γύρους και προσπαθεί, 
κάνοντας ducking ένα καρό να πετύχει άλλη μια λεβέ 
που χρειάζεται, αλλά η άμυνα δεν κάνει λάθος και 
τελικά το συμβόλαιο μπαίνει μία μέσα. Μήπως μπορείτε 
να κάνετε κάτι καλύτερο;

για νέους παίκτες
του Δημοσθένη Tάσσιου
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Τ ο παρόν άρθρο πραγ-
ματεύεται τον τρό-
πο βαθμολογίας ζευ-

γών με Μatchpoints. Στο επόμε-
νο τεύχος μας θα περιγραφεί ο 
τρόπος βαθμολογίας ζευγών με 
IMPs/VPs. Στο μεθεπόμενο τεύ-
χος μας θα αναλυθούν και θα 
συγκριθούν οι δύο τρόποι, τε-
χνικά και στρατηγικά. 

w Matchpoints 
Το σύστημα βαθμολογίας δι-

ανομών με matchpoints αποτε-
λεί τον πιο διαδεδομένο και κλα-
σικό τρόπο βαθμολογίας στους 
αγώνες ζευγών.   

Η βασική αρχή των match-
points είναι η εξής: δεν μας εν-
διαφέρει το αποτέλεσμα της δια-
νομής ως ανεξάρτητος αριθμός, 
αλλά η σύγκρισή του με κάθε 
ένα από τα αποτέσματα που επι-
τεύχθηκαν στα άλλα τραπέζια 
του ίδιου άξονα. Πιο αναλυτικά, 
κάθε ζεύγος λαμβάνει 2 βαθ-
μούς για κάθε άλλο ζεύγος, σε 
σύγκριση με το οποίο έφερε κα-
λύτερο αποτέλεσμα (στον ίδιο 
προσανατολισμό) και 1 βαθμό 
για κάθε ζεύγος με τον οποίο 
έφερε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Γιά παράδειγμα, ας υποθέ-
σουμε ότι σε μία διανομή τα 
αποτελέσματα ήταν:  

 

 • Παρατηρούμε ότι στον 
άξονα του Βορρά - Νότου (ΒΝ) 
το καλύτερο αποτέλεσμα επε-
τεύχθη στο τραπέζι 1. Το ζεύγος 
εκεί έχει περάσει άλλα τρία ζεύ-
γη, και συνεπώς αμοίβεται με 3 x 
2 = 6 πόντους.

• Στο τραπέζι 2 ο ΒΝ ήρθε 
ισοπαλία με το τραπέζι 3 (1 πό-
ντος) και το αποτέλεσμά του 

ήταν καλύτερο από αυτό στο 
τραπέζι 4. Άρα λαμβάνει συνο-
λικά 3 πόντους. Το ίδιο ακριβώς 
σκορ λαμβάνει και ο ΒΝ στο τρα-
πέζι 3.

• Στο τραπέζι 4 ο ΒΝ έφε-
ρε το μικρότερο αποτέλεσμα 
(-50) και δεν πέρασε κανένα ζεύ-
γος. Άρα λαμβάνει μηδέν (0) πό-
ντους.

• Η μέγιστη βαθμολογία 
(top) που μπορεί να επιτευχθεί 
σε μία διανομή, προκύπτει αν δι-
πλασιάσουμε το σύνολο των εγ-
γραφών και αφαιρέσουμε δύο. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 
το top της διανομής είναι το 4 x 
2 - 2 = 6.

• Εφόσον σε κάποια δι-
ανομή δεν υπάρχει διπλή βαθ-
μολογία, τα σκορ του ΒΝ και 
της ΑΔ είναι συμπληρωματικά 
ως προς το top της διανομής. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 
επειδή το top είναι το 6, σε κάθε 

γραμμή (εγγραφή) το άθροισμα 
του σκορ των ΒΝ και ΑΔ ισούται 
με 6.

Με αντίστοιχο τρόπο βαθμο-
λογείται και ο άξονας της Ανατο-
λής - Δύσης. Συνεπώς, ο πίνα-
κας με τα σκορ διαμορφώνεται 
ως εξής: 

w Neuberg
Η βαθμολογία με το σύστη-

μα των matchpoints λειτουργεί 
άψογα εφόσον σε όλες τις δια-
νομές εμφανίζεται το ίδιο πλή-
θος των σκορ.  Όταν όμως σε 
κάποιες διανομές έχουμε διαφο-
ρετικό πλήθος εγγραφών, τότε 
αυτόματα το top τους αλλάζει. 
Tούτο μπορεί να συμβεί για δι-
άφορους λόγους, ο συχνότε-
ρος των οποίων είναι η ύπαρ-
ξη Bye. Έτσι λοιπόν, προκειμέ-
νου να υπολογίσουμε το πλή-
θος των matchpoints που λαμ-
βάνει ένας συμμετέχων σε μια 
ημερίδα όπου υπάρχει διαφορε-
τικό τοπ σε ορισμένες διανομές, 
δεν μπορούμε πλέον να αθροί-
σουμε τα matchpoints που έλα-
βε σε όλες τις διανομές, αφού 
αυτές δεν έχουν το ίδιο top. 

Την λύση στο πρόβλημα 
αυτό έδωσε ο Γάλλος Gerard 

του Γιάννη Mηλιτσόπουλου

Βαθμολογία 
ζευγών 1

Τραπέζι Βορράς/ Ανατολή/ 
  Νότος Δύση
 1  100 
 2  50 
 3  50 
 4  50

 Τραπέζι ΒΝ ΑΔ Σκορ ΒΝ Σκορ ΑΔ
 1  100  6  0 
 2  50  3  3 
 3  50  3  3 
 4   50 0  6 



Neuberg (Νόιμπεργκ), κατα-
σκευάζοντας έναν μαθηματικό 
τύπο που μετατρέπει τα σκορ 
μίας διανομής με λιγότερες εγ-
γραφές σε αυτά μιας άλλης με 
περισσότερες εγγραφές. Για να 
υπολογίσουμε το αποτέλεσμα 
ενός συμμετέχοντος σε μία ημε-
ρίδα, πρώτα απ' όλα πρέπει να 
βρούμε το μέγιστο πλήθος των 
εγγραφών που υπάρχουν σε 
μία διανομή και στη συνέχεια 
να εφαρμόσουμε τον τύπο του 
Neuberg σε όσες διανομές έχουν 
λιγότερο πλήθος εγγραφών. 

Ο τύπος του Neuberg είναι ο 
εξής: 

όπου: 
• Σ' το νέο σκορ
• Π το πλήθος των εγγρα-

φών στη διανομή με τις πολλές 
εγγραφές

• Σ το αρχικό σκορ της δι-
ανομής

• Λ το πλήθος των εγγρα-
φών στη διανομή με τις λίγες εγ-
γραφές.

Ας υποθέσουμε για παρά-
δειγμα ότι έχουμε την εξής δια-
νομή με 4 εγγραφές (τοπ το 6) 
που ανήκει σε μία ημερίδα με 5 
εγγραφές (τοπ το 8): 

και την οποία θέλουμε να 
βαθμολογίσουμε με τον τύπο 
του Neuberg ώστε να προκύψει 
μία διανομή με πέντε εγγραφές 
(τοπ το 8). Στην περίπτωση αυτή 
Π = 5 και Λ = 4, οπότε: 

• Στο τραπέζι 1 ο ΒΝ λαμ-
βάνει 5 x (6 + 1) / 4 - 1 = 7.75 πό-
ντους, ενώ η ΑΔ λαμβάνει 5 x (0 
+ 1) / 4 + 1 = 0.25 πόντους.

• Στα τραπέζια 2 και 3, 
τόσο ο ΒΝ όσο και η ΑΔ λαμβά-
νουν από: 5 x (3 + 1) / 4 - 1 = 4 
πόντους.

• Στο τραπέζι 4 ο ΒΝ λαμ-
βάνει 0.25 πόντους και η ΑΔ 
λαμβάνει 7.75 πόντους.

Σημειωτέον ότι ο τύπος του 
Neuberg έχει εφαρμογή και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει 

δοθεί από τον διαιτητή τεχνητή 
επανορθωτική βαθμολογία. 

Τέλος, όπως ασφαλώς θα 
καταλάβατε, όταν βλέπετε κλα-
σματικά σκορ στην βαθμολογία 
σας, τούτο οφείλεται στην εφαρ-
μογή του τύπου του Neuberg. 

        Π x (Σ + 1)
Σ' = ------------   -  1
             Λ

 Τραπέζι ΒΝ ΑΔ Σκορ ΒΝ Σκορ ΑΔ
 1  100  6 0 
 2  50  3  3 
 3  50  3  3 
 4   50 0  6 
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Τι πήγε λάθος;
Ο εκτελεστής δεν μέ-

τρησε σωστά τις λεβέ 
του. Έχει στις πίκες 2 
λεβέ, στις κούπες 6 και 
στα καρά 1, δηλαδή σύ-
νολο 9. Το καλύτερο 
που μπορεί να κάνει, για 
βρει τη 10η λεβέ, είναι 

να κόψει μία πίκα στον μορ.
Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελεστής;
Θα έπρεπε να κόψει το δεύτερο σπαθί και να πάρει 

μόνο δύο γύρους ατού με τον $Α και $Κ. Μετά να παί-
ξει τον #Α και τον #Κ και να κόψει την τρίτη πίκα με την 
$Q. Τέλος, να έρθει στο χέρι του με ένα κοφτό σπαθί, να 
μαζέψει το τελευταίο ατού και να εισπράξει τις υπόλοι-
πες καλές λεβέ του.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
 Λεβέ 1η : Η Δύση κερδίζει την λεβέ 
με τον &J.   Λεβέ 2η : Κόψτε τον &Κ 
της Ανατολής.   Λεβέ 3η – 4η : Παίξτε 
τον $Α και τον $Κ.    Λεβέ 5η – 6η : 
Εισπράξτε τον #Α και τον #Κ. 
 Λεβέ 7η : Παίξτε το #3 και κόψτε το 
με την $Q του μορ. Δεν σας νοιάζει 
αν η Ανατολή δεν έχει τρίτη πίκα, για-
τί δεν υπάρχει μεγαλύτερο ατού από 
τη Ντάμα.   Λεβέ 8η: Κόψτε ένα σπαθί 
για να γυρίσετε στο χέρι σας.
 Λεβέ 9η : Μαζέψτε το τελευταίο ατού 
της Ανατολής.  Λεβέ 10η – 13η : Ει-
σπράξτε τις καλές κούπες και τον ^Α 
και έχετε τις δέκα λεβέ.

#  76
$ KQ4
^ J652
& Q742

#  AK3
$ AJ10987
^ A83
& 6

#  109842
$ 2
^ K104
& J1095

#  QJ5
$ 653
^  Q97
& AK83

Β
Δ    Α

Ν

    Συμβόλαιο 4$
    Aντάμ &J

Αν έχετε, λοιπόν, ένα σόλο ή δίφυλλο 
στο ίδιο χέρι που είναι και τα λίγα ατού, 
ίσως να χρειαστεί να κόψετε στο χέρι 
αυτό, πριν μαζέψετε όλα τα ατού.



To Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νη-
σιά», πού έχει γίνει πλέον θεσμός, διοργα-
νώνεται για το 2012 στην Ρόδο και θα εί-
ναι χαρά και τιμή μας να σας υποδεχθού-
με. Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νη-
σιά» περιλαμβάνει αγώνες για ζεύγη open 
(26, 27, 28 Αυγούστου), αγώνες για ζεύγη 
mixed (29 Αυγούστου) και αγώνες για ομά-
δες (30,31 Αυγούστου), με συνολικά βρα-
βεία 50.000€. 
Ξεχωριστά βραβεία θα υπάρχουν για παί-
κτες χαμηλών κατηγοριών.Το κόστος συμ-
μετοχής στους αγώνες κατ’ άτομο ορίζεται 
σε: 60€ για τα ζεύγη open, 40€ για τα ζεύγη 
mixed, 50€ για τις ομάδες. 
Το Φεστιβάλ Bridge θα αρχίζει καθημερι-
νά στις 17:30 και το φιλικό βραδινό τουρ-
νουά στις 22.00. Η συμμετοχή σε αυτό εί-
ναι 8€.

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



Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» διοργανώνεται στο ξε-
νοδοχείο SHERATON RHODES RESORT 5*  (http://www.
sheratonrhodesresort.com), από την Κυριακή 26 Αυγούστου 
μέχρι το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 (το Φεστιβάλ ολοκλη-
ρώνεται την Παρασκευή 30 Αυγούστου με την Τελετή Απονο-
μής και το Επίσημο Δείπνο, ενώ το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου εί-
ναι ημέρα αναχώρησης). 
Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώνες, μαθήματα και 
φιλικά παιχνίδια) θα πραγματοποιηθούν στις κεντρικές αίθουσες 
του Ξενοδοχείου. 
Η τιμή για τη συμμετοχή (6 διανυκτερεύσεις) κατ’ άτομο σε δί-
κλινο δωμάτιο με πρωινό (ΒB) είναι € 540.00 και περιλαμβάνει:

✓ Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (παραμονή ενός παιδιού μέχρι 12 
ετών δωρεάν)
✓  Πλήρη χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών του ξε-
νοδοχείου
✓  Cocktail καλωσορίσματος
✓ Εκδρομή μισής μέρας
✓ Αποχαιρετιστήριο Gala dinner, απονομή επάθλων
✓  Σχόλια από τον Kristof Martens.
✓ Γυμναστήριο,  Fitness Centre

Όσοι επιθυμείτε να έρθετε στην Ρόδο και να 
συμμετέχετε στο Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά 
Νησιά», μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας:

Χριστίνα Παπαδάκη 
Τηλ. – κιν. 6932 102806 – Fax: 210 4629997 

e-mail:  chris948@otenet.gr
Χριστίνα Μποτονάκη Τηλ. – κιν. 6937 330168 

email: botonaki_christina@yahoo.gr
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διάγραμμα 2

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 Μαριάννα 
Κορώνη, Κώστας 
Μπόζεμπεργκ και  
Γιάννης Προκοπίου. Τους 
ευχαριστώ όλους για τη 
βοήθεια.

2# = 10, 2$ = 9, 
3^/2XA/3&=7, πάσο=5

2#: 'Εχουμε δείξει 10-11 πόντους 
και 2 ή 3 πίκες. Μην ξεχνάμε, ότι για να 
πούμε ως πρώτη απάντηση 3#, πρέπει 
να έχουμε  4φυλλο φιτ. Αν ο συμπαίκτης 
έχει 14 πόντους και κράτημα κούπα  θα 
προτείνει τα 3ΧΑ, αγοράζοντας 2ΧΑ.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2#. Έχοντας δείξει 

ήδη τους 10 πόντους σας στη δεύτερη 
απάντηση οριοθετείτε τους πόντους σας 
στους 10-11 με 2φυλλο ή 3φυλλο φιτ. 
Μια αγορά με  πήδημα στις 3# προτείνω 
να είναι προσπάθεια για σλεμ με 3φυλλο 
φιτ.

Μ. Κορώνη: 2#. Χωρίς κράτημα 
στο μη αγορασθέν και με 11 πόντους 
δίνουμε απλή προτίμηση – ανοχή στο 
Major του συμπαίκτη ο οποίος πρέπει να 
είναι επιφυλακτικός καθώς η αγορά μας 
δεν δείχνει ξεκάθαρο φιτ και ούτε είναι 
επιτακτική για μανς

Γ. Προκοπίου: 2$. “4ο χρώμα 
forcing” = “σύντροφε συνέχισε να 
περιγράφεις το χέρι σου, έχω φύλλο”. Το 
επικίνδυνο στις συμβάσεις έχει κυρίως να 
κάνει με την κατάχρηση τους. Πρέπει να 
καταφεύγουμε σε αυτές δι’ αποκλεισμού, 
όταν δηλαδή  δεν υπάρχει ικανοποιητική 
φυσική αγορά που να περιγράφει το 
χέρι μας. Η συγκεκριμένη σύμβαση στο 
επίπεδο 2 είναι forcing για ένα γύρο 
(συνήθως μέχρι τα 2XA).

Οι αναγνώστες:
Καπαγιαννίδου Κ: 2#. Δεν ξέρω αν 

είμαι αρκετά δυνατή για 4ο χρώμα, οπότε 
λέω 2#, δείχνοντας το μίνιμουμ, χωρίς να 
δείχνω απαραίτητα τρίφυλλο φιτ, γιατί με 
φιτ θα έλεγα 3#.

Ζήκας Δ: 2#. Παρόλο που έχω 
11π καλύτερα να παίζεις σε 5-2. Βέβαια 
υπάρχει και το 4ο χρώμα, forcing για ένα 
γύρο, αλλά δε νομίζω πως έχουμε μανς. 

Και φυσικά δεν υπάρχει ικανοποιητικό 
κράτημα κούπας, ώστε να αξίζει το ρίσκο 
για να ψάχνουμε κάτι άλλο. Τουλάχιστον 
έχω δείξει 10-11π και φυσικά όχι 3φυλλη 
πίκα.

Μενεκλής Α. 2$. Έχουμε 11π, άρα 
μπορούμε να κάνουμε ανιούσα. Επιπλέον 
αν παίξουμε ΧΑ, καλύτερα να τα παίξει ο 
σύντροφος, γιατί στις κούπες αυτός έχει 
πιθανότερα τα ονέρ – κρατήματα.

Ζήτης Λ: 2$. Κλασσική περίπτωση 
4ου χρώματος (εφόσον το παίζουμε). 
Ό,τι και αν αγοράσει ο σύντροφος θα 
πασάρω. Ελπίζω το 3φ $10, όπως και ο 
#J  να τον βοηθήσουν.

Νικολαΐδης Πε: 3&. Εάν έχει κράτημα 
κούπα θα πάμε 3ΧΑ. Αν πει 3#, πάσο.

Τσάκωνας Δ: Πάσο. Καλύτερα να 
παίξουμε καρά, έστω και με 7 στον άξονα, 
παρά ΧΑ. Μπορεί να τα βρούμε και 8. 

2$=10, 3ΧΑ/3^= 6, 3&=5

2$: Τώρα το χέρι μας έχει πολύ  
μεγαλύτερη αξία και άνετα κάνουμε 
4ο χρώμα forcing. Από την απάντηση 
του συμπαίκτη εξαρτάται το τελικό 
συμβόλαιο. Αν πει 2ΧΑ, έχει μίνιμουμ 
άνοιγμα και θα μπορούσαμε να 
πασάρουμε, αν είχαμε 10-11 πόντους. 
Έχουμε 13 καλούς (Άσο, Ντάμα, δέκα 
πεντάφυλλο και Άσο, Ρήγα λιμό, άρα 
θα πάμε στα 3ΧΑ). Αν στο 4ο χρώμα 
απαντήσει 3& μας “ζωγραφίζει” την 
κατανομή του 5-4-3-1 και ένα σλεμ δεν 
αποκλείεται. Αν, τέλος, μας απαντήσει 
3ΧΑ, μη νομίζετε ότι έχει 18, απλώς 
έχει  α)14 πόντους με ομαλή ή ανώμαλη 
κατανομή ή β)15 έως 16, άντε κακούς 17, 
με ανώμαλη κατανομή, αλλιώς θα είχε 
ανοίξει 1ΧΑ...

Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη: 2$. Τέταρτο χρώμα 

forcing. Έχουμε άνοιγμα απέναντι σε 
άνοιγμα και η πρώτη προτεραιότητα 

της Άννυς 
Kαραμανλή

30ος
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Πρόβλημα 1

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

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# πάσο 2& πάσο
2^ πάσο ; 
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Διαγωνισμός αγορών [1-6]

του συμπαίκτη – αφού η πρώτη μας 
απάντηση ήταν σε minor – είναι να μας 
δώσει το κράτημα, αν έχει, στις κούπες 
αγοράζοντας ΧΑ, ενώ χωρίς κράτημα 
μπορεί να ξαναγοράσει τις πίκες του, να 
δώσει τρίφυλλο φιτ σπαθί (οπότε θα έχει 
σόλο κούπα και η προοπτική για μανς ή 
και σλεμ στα σπαθιά είναι πολύ καλή), ή 
να ξαναγοράσει τα καρό του με 5-5.

Γ. Προκοπίου: 2$. Αν ο συμπαίκτης 
απαντήσει 2XA σημαίνει “έχω κράτημα 
στις κούπες αλλά έχω και μίνιμουμ 
ανοίγματος”. Αντίστοιχα τα 3XA 
υπόσχονται τουλάχιστον 14 πόντους. 
Οι απαντήσεις στα χωρίς ατού (κυρίως) 
είναι δηλαδή ποσοτικές. Έτσι, στο 
προηγούμενο πρόβλημα θα πασάραμε 
τα 2XA ενώ εδώ θα αγοράζαμε 3XA, 
καταφέρνοντας και στις δύο περιπτώσεις 
να παιχτεί το συμβόλαιο από το σωστό 
χέρι και με εξασφαλισμένες μας αξίες για 
μανς.

Κ. Μπόζεμπεργκ: 2$. Μη έχοντας 
άλλο τρόπο να δώσουμε επιτακτικό 
τόνο στην αγορά καταφεύγουμε στο 
4ο χρώμα. Για να μας περιγράψει ο 
συμπαίκτης το χέρι του.

Οι αναγνώστες:
Ζήκας Δ: 2$. Εδώ το πρόβλημα 

είναι λίγο διαφορετικό, γιατί οι πόντοι 
και η κατανομή επαρκούν για 3ΧΑ, με 
την προϋπόθεση να υπάρχει έστω ένα 
κράτημα κούπα. Τέταρτο χρώμα forcing 
λοιπόν, φτάνει το ζευγάρι να το παίζει.

Ζήτης Λ: 2$. Πάλι το 4ο χρώμα, 
με διαφορές από το πρόβλημα 1. Εδώ 
διακινδυνεύω στις κούπες, αλλά πατάω 
στους 13 πόντους. Είναι κρίμα με 25π ο 
άξονας να μείνει έξω απ’ τη μανς.

Καπαγιαννίδου Κ: 2$. Τώρα έχοντας 
άνοιγμα νομίζω είναι πιο σωστό να κάνω 
τέταρτο χρώμα.

Νικολαΐδης Πε: 2$. Ζητώ κράτημα 
κούπα.  

Τσάκωνας Δ: 3ΧΑ. Και κάνουμε 
το σταυρό μας, να είναι οι κούπες 
μοιρασμένες. 

3$=10, 4&=8, 5&=7, 4ΧΑ=6, πάσο=5

3$: Η αγορά 3& μας αρέσει πολύ, 
γιατί “δένει” το εξάφυλλο χρώμα μας και 
παράγει μπάζες. Όμως ανησυχούμε για 
τα καρό και γι’αυτό δίνουμε μια ανάσα 
στην συνομιλία μας με τον συμπαίκτη, 
αγοράζοντας τις αξίες μας στην κούπα, 
για να του μεταδώσουμε σε... άπταιστα 
ελληνικά!, ότι εμείς αυτό το χρώμα το 
κρατάμε, μπας και κρατάς καρό; Εμείς 
ξέρουμε ότι ο δικός μας δεν έχει 4φυλλο 
κούπα και άρα η αγορά μας δεν είναι 
επικίνδυνη. Αν είχαμε περισσότερους 
πόντους μπορεί να κάναμε την ίδια 
αγορά για cue bid, πράγμα που θα 
διευκρινιζόταν στην επόμενη αγορά μας.

Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: 3$. Η αγορά αυτή 

δεν υπόσχεται μήκος αλλά αξίες στο 
χρώμα. Άλλωστε ο ανοίξας δεν μπορεί 
να έχει τετράφυλλη κούπα. Αντίθετα 
με το “4ο χρώμα” στο οποίο συνήθως 
ζητάμε αξίες, εδώ αντίθετα υποσχόμαστε 
αξίες, εκφράζοντας έμμεσα την ανησυχία 
μας για το εναπομείναν (τέταρτο) μη 
αγορασθέν χρώμα.

Μήπως όμως η Δ εκλάβει την αγορά 
3$ ως cue-bid σε μια προσπάθεια για 
να βρεθεί σλεμ; Μήπως δηλαδή είναι 
προτιμότερο να συνεχίσει και αυτή με 
cue-bid; Όχι. Αν οι 3$ είναι πράγματι cue-
bid, αυτό θα αποδειχθεί αργότερα: η Α 
δεν θα σταματήσει να αγοράζει και μετά 
τα 3XA.

Μ. Κορώνη: 3$. Με την αγορά 
μας δείχνουμε αξίες στις κούπες (ή 
είναι αγορά κιουμπίντ όπως θα φανεί 
αργότερα αν φύγουμε από πιθανή 
αγορά 3ΧΑ του συμπαίκτη) και ανησυχία 
στα καρό όπου αν έχει κράτημα ο 
συμπαίκτης θα αγοράσει ΧΑ. Η αγορά 
μας είναι επιτακτική παρότι έχουμε μόνο 
11 πόντους καθώς με τη βοήθεια που 
μας έδωσε ο συμπαίκτης αγοράζοντας 
3& έδειξε καλύτερο χέρι από minimum 
(15+).

Κ. Μπόζεμπεργκ: 3$. Εδώ η 
συμφωνία σας πρέπει να είναι ότι τα 
3& είναι φόρσινγκ μανς (14+ πόντοι 

με 4φυλλο συνήθως φιτ). Στο δρόμο 
προς την καλύτερη μανς αγοράζουμε 
τις αξίες μας στις κούπες και ταυτόχρονα 
δείχνουμε "τρύπα" στα καρό.

Οι αναγνώστες:
Καπαγιαννίδου Κ: 3$. Δείχνω τις 

αξίες μου, ώστε αν ο δικός μου έχει 
κράτημα καρό να παίξουμε 3ΧΑ. 

Ζήκας Δ: 3$. Λίγο ψεύτικο βέβαια, 
γιατί δεν έχουμε 4φ κούπα, αλλά όμως 
με κράτημα στα καρά από τον συμπαίκτη 
θα ακούσουμε 3ΧΑ, αλλιώς θα παίζουμε 
4&.

Νικολαΐδης Πε: 3$. Αρχίζω με cue 
bid. Αν ακούσω 4^, το σλεμ στα σπαθιά 
είναι κοντά. 

Τσάκωνας Δ: 4&. Νομίζω το 4& είναι 
προτιμότερο από το 5&. Αν είναι οριακοί 
οι πόντοι μας, δε θα βγει. Ας αποφασίσει 
ο σύντροφος, ανάλογα με το πόσο καλό 
είναι το χέρι του. 

2ΧΑ=10, κοντρ/πάσο= 7, 3ΧΑ=6

2ΧΑ: 15 καλούς -18  πόντους, 
κατανομή ομαλή με κράτημα στην πίκα 
και φυσικά δεν έχει τίποτα να κάνει με το 
αφύσικο 2ΧΑ σε ανοίγματα στο επίπεδο 
ένα. Να επισημάνουμε ότι ο συμπαίκτης 
απαντά σαν να ανοίξαμε 1ΧΑ,  δηλαδή 
στέιμαν, τράσφερ ισχύουν.

Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη: 2ΧΑ. H παρεμβολή μας 

δείχνει 16-19 πόντους ομαλή κατανομή 
και κράτημα στις πίκες. Με δίφυλλη 
κούπα είναι σαφώς καλύτερη αγορά από 
το κοντρ.

Γ. Προκοπίου: 2XA. Τυπικό. Η 
παρεμβολή αυτή υπόσχεται 16-19 
πόντους και (στα περισσότερα ζευγάρια) 
από εκεί και πέρα ισχύει ολόκληρη η 
ανάπτυξη (Stayman, transfer κλπ).

Αν και εδώ το κράτημα στις πίκες 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, ωστόσο 
όταν το μήκος σε ένα επικίνδυνο χρώμα 
είναι δεξιά μας, μια τρίφυλλη Ντάμα 
αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές πιο 
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Πρόβλημα 3

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# πάσο 2& πάσο
3& πάσο ; 
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Πρόβλημα 4

     Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 2# ; 
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αποτελεσματική από έναν δίφυλλο Ρήγα.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2XA. Για μια 

ακόμη φορά τονίζουμε πως σε αυτήν 
την ακολουθία το 2ΧΑ έχει φυσική 
έννοια (15+-18 με κράτημα στο αντίπαλο 
weak two) και δεν είναι το αφύσικο 2ΧΑ 
(διχρωμία στα μινέρ).

 Οι αναγνώστες:
Καπαγιαννίδου Κ: 2ΧΑ. Φυσική 

αγορά. 
Ζήκας Δ: Πάσο. 17π εμείς και από 

8-10π ο αντίπαλος 27. Λείπουν 13π 
περίπου. Πόσους να έχει ο συμπαίκτης 
άραγε; γιατί μάλλον με κοντρ θα 
ακούσουμε 3$. Αντέχουμε να παίξουμε 
3ΧΑ με αυτό το κράτημα πίκας; Εγώ 
πάντως όχι. 

Τσάκωνας Δ: Πάσο. Ελπίζουμε να 
πάνε 4#, μήπως τους βάλουμε μέσα. 

3ΧΑ=10, 2ΧΑ, κοντρ/3#=8, 
3&=7, 4&=6

3ΧΑ: Βάζουμε το μαγιό μας, δεν 
κρατάμε κούπα, αλλά, με 8 μπάζες στο 
χέρι, όποια άλλη αγορά θα έμοιαζε  με  
υπεκφυγή.  Για σκεφθείτε να πείτε κοντρ 
και ο συμπαίκτης να αγοράσει 4$!!!

Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη: 3ΧΑ. Πρακτική αγορά 

με πολύ δυνατό χέρι με οκτώ λεβέ στα 
ΧΑ. Στις κούπες βέβαια τα δύο λιμά μας 
δημιουργούν κάποια ανασφάλεια, αλλά 
ο αντίπαλος δεν έχει αγοράσει αυτό το 
χρώμα... Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να 
ξεκινήσουμε με κοντρ επαναδηλώνοντας 
σε κάθε περίπτωση 3ΧΑ αλλά υπάρχει 
ο κίνδυνος ορισμένες επιλογές του 
συμπαίκτη να μας δυσκολέψουν.....

Κ. Μπόζεμπεργκ: 3XA. Μετά από 
άνοιγμα weak two η αγορά 3ΧΑ δεν 
υπόσχεται ΟΚ αλλά βασίζεται σε μακρύ 
άκοπο μινέρ και κράτημα στο αντίπαλο 
χρώμα. Η αλήθεια είναι με αυτό το χέρι 
θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και με 
κοντρ αλλά γιατί να μπούμε σε περιπέτειες 
αν ο συμπαίκτης αγοράσει 4$;

Γ. Προκοπίου: Κοντρ. Εναλλακτικά 
3XA. Η “βάρβαρη” παρεμβολή 3XA 
(ακόμα και εναντίον ανοιγμάτων στο 
επίπεδο 1) δείχνει άκοπο μακρύ μινέρ 
και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος. 
Με το συγκεκριμένο χέρι δεν θα την 
προτιμήσω διότι και η δίφυλλη κούπα 
είναι λόγος ανησυχίας αλλά κυρίως 
διότι παραείμαι δυνατός. Με λίγους 

κατάλληλους πόντους απέναντι υπάρχει 
σλεμ.

Οι αναγνώστες:
Νικολαΐδης Πε: 3ΧΑ. Με 8,5 λεβέ δε 

βλέπω κάτι άλλο.
Καπαγιαννίδου Κ: 3ΧΑ. Μπορεί 

να χάνουμε σλεμ, μπορεί ακόμα και να 
μπούμε μέσα, αλλά ζεύγη παίζουμε και 
μου έχουν πει στα ζεύγη να παίζω 3ΧΑ. 

Ζήτης Λ: 3#. Δυνατή φόρσινγκ 
παρεμβολή. Με ενδιαφέρον στα μινέρ. 
Δε λέω κοντρ χωρίς κούπες. Ας μιλήσει 
ο σύντροφος, να δούμε ως πού θα 
φτάσουμε.

Ζήκας Δ: Κοντρ. Και μετά βλέπουμε. 
Ανάλογα με την απάντηση του συμπαίκτη. 
Μέχρι και σλεμ μπορεί να έχουμε, με λίγη 
καλή βοήθεια από απέναντι.

Βουμβουράκης Κ: 2ΧΑ. Ενδέχεται να 
υπάρχει σλεμ 6&, ίσως και μεγάλο. Το 
πρόβλημα είναι ότι κρατάμε δυο λιμά 
κούπες.

Τσάκωνας Δ: 2ΧΑ. Με αντάμ πίκα, 
που είναι το πιθανότερο, κάνουμε 8 
μπάζες.

2&=10, 1ΧΑ=8, πάσο=6

2&: Με κλειστά μάτια...Αν είχαμε 
π.χ 3 πίκες, 5 κούπες 2 καρό και 3 
σπαθιά θα αγοράζαμε 1#, το τρίφυλλο. 
Τώρα έχουμε και τετράφυλλο, τύχη 
βουνό.  Δεν έχουμε ούτε καλές κούπες, 
ούτε τους απαραίτητους πόντους για να 
μετατρέψουμε σε τιμωρία το κοντρ του 
συμπαίκτη.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2&. Θεωρείστε τον 

εαυτό σας αρκετά τυχερό αφού πέρα από 
τις κούπες βαστάτε και πλαϊνό 4φυλλο 
χρώμα. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να 
υπάρχει καμία σκέψη για μετατροπή του 
κοντρ ομιλίας σε τιμωρία (κάτι τέτοιο στο 
επίπεδο ένα προϋποθέτει μακρύ χρώμα 
5φ ή 6φ καλής ποιότητας).

Μ. Κορώνη: 2&. Είμαστε πολύ 
αδύνατοι ώστε είτε να πασάρουμε 
μετατρέποντας το κοντρ σε τιμωρία, είτε 
να αγοράσουμε 1ΧΑ (θα δείχναμε 7-10 
πόντους). Τουλάχιστον αγοράζουμε 
κάποιο χρώμα όπου έχουμε τέσσερα 
φύλλα καθώς η κατάσταση θα μπορούσε 
να είναι και πιο δραματική.... (με 
κατανομή 2-5-3-3 π.χ.) οπότε και θα 
αναγκαζόμασταν να αγοράσουμε κάποιο 
τρίφυλλο χρώμα.

Γ. Προκοπίου: 2&. Η αγορά 1XA 
υπόσχεται όχι μόνο κράτημα και ομαλή 
κατανομή αλλά και ένα μίνιμουμ 6-7 
πόντων. Μετατρέψτε ένα σπαθί σε 
πίκα και θα αγοράζατε 1#! Το πάσο 
(μετατρέποντας το κοντρ ομιλίας σε 
τιμωρίας) είναι τυχοδιωκτικό: θα σας 
δικαιώνει μία φορά στις πέντε (και πολλές 
λέω) και τις υπόλοιπες θα μετανιώνετε γι’ 
αυτό.

Οι αναγνώστες:
Ζήτης Λ: 2&. Δε μπορώ να μετατρέψω 

το κοντρ σε τιμωρίας, παρά τον 5φυλλο 
ρήγα μου. Γι' αυτό φεύγω και περιμένω 
να ακούσω τον σύντροφο. Μετά; πράσινα 
χαρτάκια υπάρχουν πολλά στο κουτί!

Ζήκας Δ: 1ΧΑ. Δεν είναι φύλλο αυτό, 
για να το μετατρέψουμε σε τιμωρίας. 

Τσάκωνας Δ: Πάσο. Αν παίξουμε 2& 
θα πάρουμε 90. Αν μπει μια μέσα στις 
κούπες, που είναι πιθανό, γιατί έχουμε 5, 
θα πάρουμε 200 κοντρέ. 

1ΧΑ=10, 1#/κοντρ=8, πάσο=7

1ΧΑ: Στην τελευταία θέση, 
έχουμε ξαναπεί ότι, το κοντρ ομιλίας, 
οι παρεμβολές και το ΧΑ γίνονται 
με λιγότερους πόντους, διότι τις 
περισσότερες φορές ο συμπαίκτης έχει 
αρκετή δύναμη για να μην κινδυνεύουμε. 
Ακόμα και άνοιγμα μπορεί να έχει και να 
μην είχε την δυνατότητα να κάνει κοντρ, 
λόγω πολλών φύλλων στο χρώμα του 
αντιπάλου και όχι αρκετών πόντων για 
να αγοράσει ΧΑ. Λέμε ότι ο συμπαίκτης 
μπορεί να είναι “κλειδωμένος”. Σε αυτό 
το 1ΧΑ, καλό είναι τα χρώματα από το 
συμπαίκτη σας να είναι φυσικά. Άντε να 
ισχύει το πολύ πολύ το στέιμαν.  Και αυτό 
γιατί η δύναμη είναι μοιρασμένη και δεν 
έχει τόσο νόημα το ποιος δέχεται την 
αντάμ.

Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: 1XA. Το balancing 

με 1XA για πρακτικούς λόγους γίνεται 
με λιγότερους πόντους. Διαφορετικά με 
χέρια σαν και τούτα θα αναγκαζόμαστε 
να περνάμε πάσο ή να κοντράρουμε 
λέγοντας ψέματα για την κατανομή μας. 
Το πιο δημοφιλές εύρος εναντίον των 
ανοιγμάτων “1 σε μινέρ” είναι 11-14 
πόντοι. Από εκεί και ύστερα μπορείτε να 
συμφωνήσετε με το συμπαίκτη σας αν θα 
παίζετε ή όχι όλη την ανάπτυξη.
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Πρόβλημα 5

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 2# ;
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Πρόβλημα 6

     Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1$
κοντρ πάσο ; 
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Πρόβλημα 7

     Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1^
πάσο πάσο ; 
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Μ. Κορώνη: 1ΧΑ. Στην τελευταία 
θέση (balancing) η αγορά 1ΧΑ δείχνει 
ομαλή κατανομή, κράτημα στο χρώμα 
του ανοίγματος, 12-14 πόντους αν αυτό 
είναι minor και 12-16 πόντους αν αυτό 
είναι Major.

Κ. Μπόζεμπεργκ: 1XA. Σε θέση 
ριόπενινγκ τα πάντα είναι περισσότερο 
χαλαρά αφού δεν θέλουμε να αφήσουμε 
τους αντιπάλους να παίξουν ένα τόσο 
χαμηλό συμβόλαιο. Μετά από άνοιγμα 1 
σε μινέρ - Π - Π το 1ΧΑ δείχνει 11-14π. και 
πιθανότατα κράτημα στο αντίπαλο χρώμα 
ενώ μετά από άνοιγμα σε μαζέρ 12-16π.

Οι αναγνώστες:
Καπαγιαννίδου Κ: 1ΧΑ. Στο 

reopening είναι 11-14. 
Νικολαΐδης Πε: 1ΧΑ. Τέταρτη θέση, 

11-14π. Σε άνοιγμα σε μινέρ και κράτημα, 
είναι αυτό που “πάντα” κερδίζει.  

Ζήκας Δ: Κοντρ. Πού είναι οι πόντοι 
ρε παιδιά; Και στην πρώτη μανς; Ό,τι κι αν 
ακούσω, θα περάσω πάσο φυσικά.

Ζήτης Λ: Κoντρ. Κλασσικό reopening. 
Μίλα σύντροφε ελεύθερα, όπου θες.

Βουμβουράκης Κ: Πάσο. Οτιδήποτε 
άλλο υπόσχεται διαφορετικά πράγματα. 

Τσάκωνας Δ: Πάσο. Αν αγοράσουμε 
και ο σύντροφος δεν έχει τίποτα, θα 
μπούμε σίγουρα μέσα.   

Κοντρ=10, 1ΧΑ=8

Κοντρ: και μετά ΧΑ, για να δείξουμε 
ότι έχουμε κανονικό ΧΑ και όχι ελαφρύ....

Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη: Κοντρ. Με σκοπό να 

επαναδηλώσουμε 1ΧΑ αν ο συμπαίκτης 
αγοράσει 1 σε κάποιο Major, δείχνοντας 
όπως προκύπτει και από την επεξήγηση 
της απάντησης του προηγούμενου 
προβλήματος, 15-17 πόντους, ομαλή 
κατανομή και κράτημα στο χρώμα του 
ανοίγματος.

Γ. Προκοπίου: Κοντρ. Συνέπεια της 
αναπροσαρμογής που αναφέρθηκε στο 
προηγούμενο πρόβλημα. Αν ακούσουμε 
1# θα επαναδηλώσουμε 1XA. Αν 
ακούσουμε όμως 1$ τότε θα συνεχίσουμε 
με cue-bid (2^) ή, αν δεν κινδυνεύει να 
παρεξηγηθεί, με 2$. Κάποιοι μάλιστα, όχι 
αδικαιολόγητα (μαζί τους κι εγώ) ακόμα 

και στη 1$ θα επαναδηλώσουν 1XA.
Κ. Μπόζεμπεργκ: Κοντρ. Ουσιαστικά 

αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου 
χεριού. Σε θέση ριόπενινγκ με 15-18π 
ΟΚ και κράτημα στο αντίπαλο μινέρ 
αγοράζουμε πρώτα κοντρ και μετά 
επαναδηλώνουμε ΧΑ.

Οι αναγνώστες:
Νικολαΐδης Πε: Κοντρ. Και μετά 1ΧΑ 

που δείχνει 16+ και κράτημα καρό.  
Καπαγιαννίδου Κ: Κοντρ. Και μετά 

ΧΑ για να δείξω τούς πόντους.
Ζήκας Δ: 1ΧΑ. 16-18π δείχνω μετά 

από άνοιγμα του αντιπάλου και φυσικά 
κράτημα στο αγορασθέν χρώμα. Αλλιώς 
θα έλεγα κοντρ. 

Ζήτης Λ: 1ΧΑ. Φυσικό bridge. 
Τσάκωνας Δ: 1ΧΑ. Έχουμε κράτημα 

στο χρώμα που άνοιξε και 17π.

Πρώτη από τους αναγνώστες η 
Κατερίνα Καπαγιαννίδου με 76 πόντους 
στους 80 και ακολουθούν οι Νικολαΐδης 
Πε, Ζήτης Λ, Σωτήρχου Λ, Ζήκας Δ, 
Τσιλάλης Θ, Βουμβουράκης Κ, Σκοβολάς 
Σ,   Μενεκλής Α, Ράπτης Π, Λάλος Π, 
Μούζουρος Κ, Τσάκωνας Δ, Γκινιός Σ, 
Λεούση ΑΜ, Μπράτσου Ρ, Τσαγρής Τ, 
Γιαννούλη Ε, Μάλαμας Μ, Φωτοπούλου 
Δ.

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α .

#  A108
$ KJ42
^ AQ9
& K97

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

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

31ος  Διαγωνισμός
#  AK953
$ AK42
^ 32
& 64

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

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

#  43
$ AKQ53
^ AK3
& 975

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 4

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

#  AQ3
$ 87
^ AK83
& J1093

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 7

      Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# 2$ ; 

#  AK953
$ AK42
^ 32
& 64

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 2

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

#  KQ2
$ 53
^ 976
& AJ976

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 5

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# 2^ ; 
   

#  -
$ AQJ96
^ AJ10963
& K3

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   4#
πάσο πάσο ;

#  32
$ AK842
^ AK3
& 932

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 3

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1& πάσο 1$ πάσο
1XA πάσο ;  
; 

#  KJ53
$ 54
^ 953
& AK109

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 6

      Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# 2^ ; 
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Nικητές Eσωτερικών Πρωταθλημάτων
Σωματείων
(Από Iανουάριο - Aπρίλιο 2012)

Επιμέλεια Ιγνάτιος Σουβατζής

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ| 08/01/2012
1-16 
Μπομπολάκης Σ - Γαρουφαλής ΣΜ
Βρούστης Β - Σαπουνάκης Α
Δελημπαλταδάκης Ν - 
Παπακυριακόπουλος Γ
Δοξιάδης Κ - Πρωτονοτάριος Μ
Μόραλης Κ - Μούλιου Τ
Στελλάκη Ν - Κανναβός Π

58,66
58,52

57,78
56,43
54,54
54,44

1-9
Ωρολογάς Μ - Στραϊτούρης Κ
Ραφαηλίδου Μ - Στραϊτούρης Σ
Αλμπανόπουλος Κ - Αθανάσογλου Μ.
Τσιφουτίδη Β - Λύτρα Α
Κάντζιας Θ - Κάντζια Α
Βασιλοπούλου Τ - Κοτσώνη Α

61,31
58,33
57,07
56,70
56,62
56,19

 Όμιλος ΑΟT| 20-22/01/2012
1-16
Μπομπολάκης Σ
Βιγιατζόπουλος Σ
Τριβυζάς Α
Καλλιφρονάς Μ
Κατσαράκης Δ
Φίλιππας Ι

58,12
58,12
58,11
57,89
57,59
57,59

1-9
Μεντή Ι
Παπαιωάννου Λο
Ανανιάδης Γ
Αντωνίου Χ
Κορφιάτη Σ
Σαραφίδου Α

60,27
60,27
59,39
59,39
57,60
57,60

1-6
Σαρμάς Ν
Λαλά Ξ
Πύρζας Δ
Καραντάσης Ι
Σαλεβουράκη Ε
Ρισαντελατούρ Λ
Χαλδαίος Δ

66,35
66,35
62,32
59,61
59,38
53,02
53,02

 Όμιλος ΑΟΜΨ| 20-22/01/2012
1-16
Ζέης Α
Τσεβδού Α
Γαρουφαλής ΣΜ
Μαυρίκου Ε
Κουδουνάς Α
Μπανίκας Χ

60,84
60,84
60,75
60,48
59,59
59,43

1-9
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Καλέκη Μ
Μαρκάτου Τ
Βαρδινογιάννη Α
Καπράλος Σ

61,59
61,59
60,82
60,82
59,07
59,07

 Όμιλος ΣΛΑΜ| 20-22/01/2012

1-16
Σκορδομπέκης Α
Yukcel T
Μπάμπου Κ
Καραντανέλλης Γ
Ταπανλής Β
Δουκαρέλλης Α

61,50
61,50
57,75
57,75
57,50
57,50

 Όμιλος ΡΟΜ | 21-22/01/2012
1-16
Διαλυνάς Α - Κουφάκης Ε
Μενεγάκης Κ - Σπανουδάκης Α
Κλάδος Σ - Κουταλάς Μ
Ακασιάδης Ι - Παπαδάκης Ν
Αντουράκης Η - Εφεντάκης Ν
Μπεμπλιδάκης Μ - Χαζηράκης Ε

61,48
59,94
57,40
56,93
56,13
54,61
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 Όμιλος ΟΑΜΣ| 02-04/02/2012
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 ΑΟΜ| 03-05/02/2012
1-16
Μπομπολάκης Σ
Μιχαλάκου Κ
Μαρσώνης Π
Καρλαύτης Γ
Κοταράς Κ
Πουρνάρας Α

60,20
57,20
57,20
57,20
56,35
56,35

1-9
Χλιβέρης Χ
Δρασσάς Α
Πανουτσακοπούλου Μ
Πλωμαρίτης Γ
Πάχνη Ν
Κοτσώνη Α

61,12
61,12
54,46
54,46
53,75
53,75

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 17-19/02/2012
1-16 
Παπακυριακόπουλος Γ
Δελημπαλταδάκης Ν
Βογιατζόπουλος Σ
Μπομπολάκης Σ
Πουρνάρας Α
Κοταράς Κ

63,59
63,59
61,23
61,23
58,17
58,17

1-9
Λιάσκου Χ
Γιαννοπούλου Ν
Μέντη Ι
Παπαιωάννου Λο
Ζήβα Α
Κασιμάτης Βουτηράς Α

58,14
58,14
56,46
56,46
55,21
55,21

 Όμιλος ΣΑΤ | 17-19/02/2012
1-16
Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ
Μαυρίκου Ε - Μέλιας Β
Μαρκάτου Τ  - Βρούστης Β
Πανόπουλος Κ - Ευαγγελίδης Δ
Βενετάκη Α - Δαιμονάκου Χ
Μεσθενέας Γ - Κοντομήτρος Κ

62,94
56,19
55,44
54,26
53,05
52,48

1-9
Κουρμπέτης Β - Δημητράκης Ι
Καπράλος Σ - Βαρδινογιάννη Α
Καλτεζιώτης Ν - Γερμανός Β
Μαχαιριανάκης Φ - Ραζή Ν
Πάχνη Ν - Άστρας Δ
Λάλος Π - Καλύβα Γ

57,77
56,30
53,91
53,85
53,07
52,88

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 18-19/02/2012

1-9
Κοκοβίδης Ε - Σαπουντζής Η
Ράλλη Α - Κωστίκας Κ
Κόκκινος Ι - Καραβαγγέλης Δ
Μπιμπλής Αν - Καφαντάρης Ν
Καραγεωργίου Α - Μπογιατζής Γ
Βίγλη Μ - Κυρβέης Δ

 Όμιλος ΟΑΜ | 23-25/02/2012

1-16
Σαπουνάκης Α
Βρούστης Β
Κυριακίδου Α
Βιρβιδάκης Β
Μαντά Μ
Καρκαντζός Σ

63,29
63,29
59,69
58,22
57,24
57,24

 Όμιλος ΑΟΜΒ| 24-26/02/2012

1-16
Μπανίκας Χ
Μεσθενέας Γ
Διαλυνάς Μ
Αρσλάνογλου Μ
Μπάστας Κ
Μωυσίδης Α

60,70
60,49
60,49
59,44
59,16
57,37

1-9
Κάλλα Α
Ζερβολέα Μ
Carbonaro J
Πολυχρονιάδη Ε
Αγγελοπούλου Μ
Πύρζας Δ

65,14
57,74
57,36
57,36
56,44

54,34
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 Όμιλος ΑΟΜΧ | 24-27/02/2012
1-16
Πανόπουλος Κ - Λαγγουράνης Φ
Τσουκαλά Γ - Δασκαλάκης Μ
Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ
Καζάνας Γ - Μπαλωμένος Ι
Μάντης Α - Γκικάκης Π
Γνωστόπουλος Ι - Γούναλης Σ

58,88
57,75
56,98
55,81
53,67
49,84

1-9
Πάλμος Ι - Παπαδόπουλος ΠΕ
Οικονόμου ΑΙ.  - Διαμαντίδης Α
Κατρίνης Μ - Κατρίνη Δ
Ιωάννου Κ. - Άστρας Δ
Πανιάρας Η - Πανιάρα Μ
Πρωτόπαπας Β - Τρίκολλος Β

60,12
55,95
54,46
52,60
52,38
50,60

1-6
Λάλος Π - Καλύβα Γ
Δροσιάδου Μ - Δροσιάδης Τ
Γαμβρού Γ - Γαμβρός Ρ
Βλαστού Μ - Χατζιώτη Α
Σωτήρχου Λ - Σύρκου Γ
Κούρτη Κ - Κόττη Κ

62,50
61,90
56,55
53,97
53,17
50,99

1-16
Κατρίνης Μ
Οικονόμου ΑΙ.
Ρακοπούλου Δ
Καλουτά Κ

Γκικάκης Π
Μάντης Α
Γκικάκη Α
Βολιώτης Α

Αλεξανδρόπουλος Θ
Τσομπίκου Ε
Χατζηκόκκινου Κ
Παπακωνσταντίνου ΑΙ

112,00

109,00

97,00

1-6
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Κυριαζή Μ.
Γούλιου Μ

Δροσιάδου Μ
Δροσιάδης Τ
Σωτήρχου Λ
Σύρκου Γ

Βλαστού Μ
Χατζιώτη Α
Κούρτη Κ
Κόττη Κ

104,00

92,00

82,00

 Όμιλος ΑΟΜ | 09-11/03/2012

1-16
Γαβριήλογλου Α
Δοξαστάκης Γ
Έιντι ΜΣ
Βρούστης Β
Διαλυνάς Μ
Δοξιάδης Κ

61,43
61,43
60,20
59,89
58,66
58,66

 Όμιλος  ΟΑΜΘ | 10-11/03/2012

1-16
Αλτίνης Δ - Πουρλιώτης Γ
Κώστογλου Β - Νουλίκας Γ
Θεοδωρίδης Ι - Παπαγεράκης Χ
Βλάχου Λ - Παπαγιάννης Ι.
Οικονομόπουλος Γ. - Βείνογλου Ε
Σταυράκη Π - Δεστέφανος Κ

59,03
56,57
55,14
54,34
52,58
50,64

 Όμιλος  ΟΑΜΠΕΙ | 23-25/03/2012

1-16
Παπυράκη Μ
Μπομπολάκης Σ
Μπομπολάκη Μ
Προκοπίου Ι
Ωρολογάς Μ
Παπαπέτρος Γ

60,36

60,27

59,33

58,51

58,51

56,79

1-9
Κρίνη Α
Σύρκου Γ
Στεφανόπουλος Κ
Στραϊτούρης Κ
Γρυπάρης Σ
Πύρζας Δ

63,29
63,29
60,65
60,65
55,26
55,26

 Όμιλος  ΑΟΜ | 30-01/04/2012

1-16
Μαμιδάκη Λ
Ρούσσος Γ
Μαρκάτου Τ
Δοξιάδης Κ
Αρσλάνογλου Μ
Μόραλης Κ
Μούλιου Τ

65,29
65,29
60,10
60,10
59,94
58,41
58,41

1-9
Βέρτη Β
Σαλεβουράκη Ε
Ουρενάι Κ
Νεράτζη Α
Κοτσώνη Α
Καράγιωργας Π

61,89
61,89
61,86
61,86
61,84
61,84
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 Όμιλος ΟΑΜΘ | 31/3-01/04/2012
1-16
Βλάχου Λ - Μαρκάκης Ι
Χρηστίδου Ε - Οργαντζίδης Γ
Βεινόγλου Ε - Οικονομόπουλος Γ.
Χειμωνίδου Μ - Αθανασιάδης Α
Τασιώνη Μ - Σκουμπουρδής Ν
Ζαμπόγλου Κ - Μπιμπλή Ε

61,80
55,08
53,87
53,66
53,55
52,22

 Όμιλος OAMP | 30/3-02/04/2012

1-16
Βρούχος Ν - Γιαλλούσης Μ
Ματθαίος Ι - Τυραδελλη Α
Γιαννιού Μ - Καβαλάκης Ι
Κατάξενος Γ - Κοφινάκος Π
Δανελλάκης Δ - Ράμος Ε
Περδικάρης Κ - Σιμάτης Α

58,70
57,28
57,09
56,61
55,88
53,99

 Όμιλος  ΟΑΜΡ | 16-19/04/2012

Βρούχος Ν
Γιαλλούσης Μ
Καρακατσάνης Β
Καρακατσάνης Η

Δαβελλάκης Δ
Ράμος Ε
Καβαλάκης Ι
Γιαννιού Μ

Τυραδέλλη Α
Σιμάτης Α
Λεριάς Ε
Διακοσταματίου Ν
Καλοπέτρης Σ

102,00

90,00

84,00

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ | 19-21/04/2012

1-16
Ρούσσος Π
Κοντομήτρος Κ
Γαρουφαλής ΣΜ
Βρούστης Β
Δελημπαλταδάκης Ν
Παπακυριακόπουλος Γ

68,91
66,20
66,20
64,37
59,77
59,77

1-9
Μαρκάτου Τ
Καλέκη Μ
Βέρτη Β
Σαλεβουράκη Ε
Παπαιωάννου Λο
Μεντή Ι

59,11
59,11
57,68
57,68
57,11
57,11

1-6
Καλύβα Ι
Gong J.P.
Μυράτ Ρ
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Σωτήρχου Λ
Παπαγιαννόπουλος Θ

65,60
65,60
60,61
59,96
59,96
57,86
57,86

 Όμιλος ΑΣΑΕ | 20-22/04/2012

1-16
Γκαμπάι Δ
Ακύλας Α
Σάλεμ Ν
Μωυσίδης Α
Μανιός Ι
Τριανταφυλλίδης Κ

56,88
56,29
55,29
52,79
52,29
52,21

1-9
Παπαδόπουλος Β
Τσοβού Μ
Νεράντζη Α
Γυφτοπούλου Β
Παπανικολάου Μ
Ουρενάι Κ

56,62
56,62
56,12
55,16
55,16
51,32

1-6
Τζικάκου Α
Σταφυλάκης Χ
Παρασκευάς Δ
Μήλια Φ
Πρωτόπαπα Φ
Μητσάνης Α
Σεμσή Μ

72,36
72,36
58,51
57,81
57,81
53,68
53,68
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ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 20.00

ΑΟΜ 
Ζεύγη όπεν (χάντικαπ) / 
Ζεύγη Μαθητών

20.15

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9

Ζεύγη Όπεν
20.30
20.30

ΑΟT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.30
ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Οπεν 20.00
ΜΕΛΙΣ-
ΣΙΑ

Ζεύγη Οπεν (ταυτ.) 19.30

ΟΑΑ
Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 / 
Ζεύγη Μαθητών

20.00

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ

Ζεύγη Swiss Όπεν / Ζεύγη 1-9 
/ Ζεύγη 1-6/Ζεύγη Μαθητών

20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
TPITH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (handicap)(ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ
Ζεύγη 1-9 
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 

19.30
20.00

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΜΒ
Ζεύγη Όπεν
Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6

10.30
20.15

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.30

ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Οπεν 10.30
ΜΕΛΙΣ-
ΣΙΑ

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ

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

20.30

TETAPTH
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:00

ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 19.30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη Μαθητών 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες  (handicap) 20.00
ΜΕΛΙΣ-
ΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν (1-9 και 1-6) 19.30

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ

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

20.30

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.30

ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20.30

ΠEMΠTH

ΑΟΜ 
Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 / 
Ζεύγη Μαθητών

20.30

ΑΟΜΨ
Ζεύγη 1-9
Ζεύγη Όπεν

20.30
20,30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20,30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Swiss 20.00
ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Οπεν 20.30
ΜΕΛΙΣ-
ΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν (1-9 και 1-6) 19.30

ΟΑΑ
Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6  / 
Ζεύγη Μαθητών

20.00

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ

Ζεύγη Όπεν Swiss / Ζεύγη 1-9 
/ Ζεύγη 1-6

20.30

ΠAPAΣKEYH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Οπεν 10.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ

Ζεύγη Όπεν (handicap) 20.30

ΣABBATO
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 19.30
ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Οπεν 11.00
KYPIAKH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-9/ 19.30

ΑΟΤ
Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6/ 
Ζεύγη Μαθητών

19.30

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ

Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
Σάββατο
στη Λευκάδα

Εμπορικό Κέντρο The City 
(πληροφορίες κ. Μητρο-
γιάννη 694 594 7215)
Ζεύγη Όπεν

19.00

ΑΟΜΜ - Βόλος    (στο χώρο του Tennis club)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΣ - Kιάτο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜX - Xαλκίδα (καφέ Iππόκαμπος, παραλ. Aλυκών)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
EΣΠEPOΣ - Λαμία (Καφέ “Εν Αριστοτέλους” 
Πλατεία Λαού ή ξενοδοχείο “Σαμαράς” Πλατεία Διάκου)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 20.30
IOΘ - Θεσσαλονίκη
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
KOAM - Kέρκυρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 19.30
KEΔA- Aγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Oμάδες Όπεν 17.00
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 18.00
ΛAMΘ - Θεσσαλονίκη  (Tον Aύγουστο κλειστά)
Δευτέρα Ζεύγη όπεν 20:30
MΣAK - Aίγινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 20.00
Kυριακή Ζεύγη Όπεν 21.30
NIKH - Πάτρα
Δευτέρα Zεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ομάδες Όπεν 19.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Πέμπτη Ομάδες  Όπεν 20.30
OAMK - Kαλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες  Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Kυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30
OAMΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
OAMP - Pόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.30
Τρίτη Zεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00
Πέμπτη Oμάδες Όπεν 21.30
Παρασκευή Zεύγη 1-6 21.30
OAMΣ - Σέρρες (Kλειστά από 15/7-15/8)
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
OAMXN -Xανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠOAM - Πάτρα
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Kυριακή Oμάδες Όπεν 19.00
POM - Pέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ή Oμ. Όπεν 20.15
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΠΛH - Hράκλειο
Δευτέρα Oμάδες Όπεν 20.00
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΣAMOΣ - Σάμος
Δευτέρα Zεύγη 1-6/

Oμάδες Όπεν
20.00
20.30

Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣAT - Tρίπολη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν 21.00
ΣΛAM - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν/ Zεύγη 1-6 20.30
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Xίος (Kλειστά από 15/7)

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18.45

Περιφέρεια

Aγωνιστικό Πρόγραμμα

3-5 ΟΠΑΦιλοθέης, ΟΑΜΚαλαμάτας

10-12 ΟΑΜΧανίων, ΑΟΜΨυχικού

17-19

24-26 ΑΟΜΨυχικού, AOMΣυκιώνος

31/8-
2/9

ΟΑΑθηνών 27/8-1/9 
Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά»

7-9 ΟΠΑΦιλοθέης                                             

14-16
Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής Ελλάδας 

(Χαλκίδα)
19-23 Φεστιβάλ Πειραιά

28-30 ΟΑΜΚηφισιάς, ΑθηναïκόςΟΜ

Aύγουστος

Σεπτέμβριος

Πρόγραμμα 
Σωματείων
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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 14 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Υπάρχει και....έργων τέχνης
2. Καμιά φορά την δημιουργεί στο αίμα και η ένταση στο...μπριτζ
3. Παράγγελμα ναυτικών – Το μικρό παίκτριας της Εθνικής μας 
 Γυναικών
4. Αρπακτικά οι γύπες – Ρωτά (ουδ. Αντιστρ)
5. Αρχή...”εργασίας”, ολόκληρη η λέξη δύσκολα χωρά στην...κρίση – 

Διακεκριμένη δείχνουν οι..νικητές
6. Κι έτσι ο ...ρώσικος
7. Θεά που λατρευόταν στην έδρα του ΜΣΑΚ – Διεύθυνση 
 Αεροπορίας Στρατού - “Μωρό” ¨ετοιμόγεννο”...
8. Ξένη κατάφαση στη μουσική – Βασιλιάς του Σαίξπηρ – 
 Αλήθειες είπε στα Ιταλικά κι ας σημαίνει “ψεύτικο” στα γαλλικά!
9. Δεν της ανήκει όποιος....ξεχωρίζει – Φορά μπούργκα
10. Δεν πιστεύει σε Θεό – Και “αφ” και αβ”

ΚΑΘΕΤΑ
1. Προκύπτει από λογικές σκέψεις στο παιχνίδι μας
2. Δίνεται σε αριστούχους
3. Γυναικείο χαϊδευτικό – 401 – Μισό ζάρι
4. Σπουδαίες – Ατελείωτα...λάθη
5. Έτσι αρχίζει πάντα μιά “ήττα” - Πολλά απ' αυτό “βάζει ο σάκος”
6. Γερμανός ζωγράφος – Και σ' αυτό ....πελαγώνεις
7. Έγραψε τη “Θεογονία” - Συνεχόμενα στο αλφάβητο
8. Στο κυκλαδίτικο νησί του δεν έχουμε ακόμη όμιλο μπριτζ 
 (μια γραφή) – Κι άλλη..νότα
9. Αρχικά Οικονομικού Συμβουλίου – Το μεγάλο φύλλο, 
 στην ανάποδη άμυνα, δείχνει ότι είναι τόσα
10.  Αρχικά ενός δεκαεξάρη μας! - Το λέμε όταν έχουμε πολύ δουλειά 

(ρήμα) – Αρχικά ...κομπιούτερ

Λύση Tεύχους 107

Από την Τασία Μπαμπούλα

Το
μπριτζόλεξο

#  J10942
$ KJ4
^ 863
& 43

#  10863      
$  K6
^ J84
& K1052

#  Q6
$ A62
^ AK97
& AKJ8

#  KQJ52
$ 104
^ A
& AJ843

#  875
$ Q1087
^ Q4
& Q1075

#  97
$ J852
^ K9652
& Q6

#  AK3
$ 953
^ J1052
& 962

#  A4
$ AQ973
^ Q1073
& 97

Β
Δ    Α

Ν

Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Nότος

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε ο Nότος

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο πάσο 2XA
πάσο 3 $* πάσο 3 #
πάσο 3XA      Όλοι πάσο 
 *      Transfer

Αντάμ: $7

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
  1 $ 1 #
2 $ 3 #* πάσο 4 #
*αδύνατο με 4 ατού

Αντάμ: $2

Εάν το $7 είναι τέταρτο δυνάμεως η $Q βρίσκεται στη Δύση, σύμφωνα και με 
τον κανόνα των 11 (με 10987 η Δύση θα είχε κάνει αντάμ το 10 ή το 9). Εάν βέ-
βαια η Δύση έκανε αντάμ μεγάλο φύλλο από λιμά  η $Q βρίσκεται στην Ανατολή. 
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ξέρουμε ότι η εμπάς περνάει, εμείς δεν πρέπει 
να βάλουμε τον Βαλέ από τον μορ στην πρώτη λεβέ, γιατί αν οι Α-Δ είναι καλοί 
αμυντικοί θα αρνηθούν να κερδίσουν την πρώτη πίκα που θα παίξουμε και τότε 
θα χρειαστούμε 2 κατεβάσματα στο μορ, ένα για να μετράρουμε και άλλο ένα για 
να τραβήξουμε τις μετρ πίκες. 

 Ο Νότος κέρδισε το ατού και έπαιξε τα σπαθιά του. Μικρό σπαθί προς το 
&Κ και μικρό προς το χέρι του περνώντας το &J. Έχασε από τη &Q της 
Δύσης και μπήκε μία μέσα. Τοποθέτησε τη &Q στην Ανατολή γιατί είχε 
ανοίξει την αγορά. Όμως, με αυτή τη σκέψη έπαιξε την Ανατολή να έχει 
στα σπαθιά &Q97 και τη Δύση για σόλο. Αν, όμως, η Δύση είχε σόλο, το 
συμβόλαιο θα έπεφτε πάντα με αντάμ το σόλο σπαθί. Η άμυνα τότε θα εισέ-
πραττε ένα κοφτό σπαθί, τον #Α και δύο κούπες. Επομένως, μετά το &Κ, ο 
Νότος πρέπει να παίξει τον &Α. 

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ.  23
ΠPOBΛHMA 1 (**)

ΠPOBΛHMA 2 (***)

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

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

10. A N O M O I P M A H






