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ÁÅÐÌÁ - Ìåëßóóéá 210 6135 661

ÁÏÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6812 557

ÁÏÌ - ÁèÞíá 210 7759 674

ÁÏÌÂ - Âïõë/ìÝíç 210 9651 944

ÁÏÌØ - Ð. Øõ÷éêü 210 6749 868

ÁÏÔ - Ð. ÖÜëçñï 210 9408 740

ÁÓÁÅ - ÁèÞíá 210 8228 150

ÁÓÍÂ  - Í. ÂïõôæÜò 22940 32 804

ËÅ - Ìáñïýóé 210 6856 262

ÏÁÁ - ÁèÞíá 210 9232 872

ÏÁÌ  - Ìáñïýóé  210 6856 262

ÏÁÌÊÇ - ÊçöéóéÜ 210 8079 917

ÏÁÌÐÅÉ - ÐåéñáéÜò 210 4178 274

ÏÐÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6823 941

Γéá ôõ÷üí áëëáãÝò óôï εâäïìáäéáßï 
ðñüãñáììá, ενηµερώστε την ΕΟΜ 
ìå fax 210-7480403, Þ ìå e-mail: 

magazine@hellasbridge.org

∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (Άθροισµα 16 ) (ταυτ) 19.30
 Οµάδες Όπεν (Whist) 20.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν- Ζεύγη 1-8 20.00
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-7 20.00
AOT Οµάδες Patton Όπεν 20.00
OAA Οµάδες Όπεν 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες 1-11-  Οµάδες 1-8 20.30
OAMKH Οµάδες 1-11-  Οµάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες Όπεν- Οµάδες 1-6  20.30

ΤΡΙΤΗ  
AOM Ζεύγη Όπεν µε Χάντικαπ (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν-  Ζεύγη 1-6 18.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Οµάδες Όπεν- Οµάδες 1-8 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη 1-8 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες Όπεν- Οµάδες 1-8 20.30
OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες 1-8 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες 1-11- Οµάδες 1-8  20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΑΟΜ Οµάδες 1-9 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΤ Οµάδες Patton Όπεν και 1-8 20.00
ΑΣΑΕ Οµάδες Όπεν - Οµάδες 1-9 19.15
OAA Ζεύγη Όπεν 10.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-8 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν 10.30
 Οµάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker 20.30

ΠΕΜΠΤΗ  
ΑΟΜ Οµάδες Όπεν µε Χάντικαπ 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη (Αθροισµα 16) 20.00
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-6 - Οµάδες 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-11 (Άθροισµα 18) 19.00
OAA Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (Ραντεβού στα τυφλά) 20.30
ΟΑΜΚΗ Οµάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες Όπεν µε Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (Άθροισµα 17) J. Walker 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν- Ζεύγη 1-8 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη (άθροισµα 20) 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-11  20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ  
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 18.00

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí
ÁôôéêÞ

ÐåñéöÝñåéá 
  
ΑΜΙ - Ιωάννινα  Τηλ.: 26510 93554
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.30
Τετάρτη Οµάδες Όπεν 18.30

ΑΟΜΜ - Βόλος  Τηλ.: 24210 23365
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα Τηλ.: 22210 60888 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.00

ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310 830939 
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 21.00

ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  Τηλ.: 26610 52300 
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 18.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Κυριακή Οµάδες Όπεν 18.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310 270557 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30

ΟΑΜΒ - Βέροια   Τηλ.: 23310 28886
Πέµπτη Ζεύγη Όπεν 19.00

ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310 313700 
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΑΜΚ - Καλαµάτα  Τηλ.: 27210 29532 
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  21.00

ΟΑΜΛ - Λάρισα  Τηλ.: 2410 623067 
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΡ - Ρόδος  Τηλ.: 22410 23012
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Οµάδες 1-8 21.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-5 21.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 21.30

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 19.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 19.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-6 - Οµάδες 1-11 19.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-8 19.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν µε Χάντικαπ - Ζεύγη 1-5 19.00
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη (άθροισµα 16) 18.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-6 19.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες   Τηλ.: 23210 51676
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 21.00

ΠΟΑΜ - Πάτρα  Τηλ.: 2610 622536
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 20.30

ΡΟΜ - Ρέθυµνο  Τηλ.: 28310 20828
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΛΗ - Ηράκλειο Τηλ.: 2810 223690 
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.00

ΣΛΑΜ - Λέσβος  Τηλ.: 22510 42660
∆ευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
Κυριακή Οµάδες Όπεν 19.00

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò
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ÓõíôáêôéêÞ ïìÜäá
Âüñåéïò, Σταύρος Αντωνιάδης, 
Γιώργος Κλείτσας, Ôáóßá Ìðáìðïýëá,           
ÄçìÞôñçò ÍáèáíáÞë, ¢σóïò Ðßêá,
ÃéÜííçò Ðñïêïðßïõ, Ãéþñãïò Ñïýóóïò,
Γιάννης Κιαπέκος.              

Öùôïãñáößåò    
Öùôïãñáöéêü áñ÷åßï ÅÏÌ 

Αrt Director
Αιµιλία Μπονέλη

ΑΤΕΛΙΕ
Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε.

ÅÐÉÓÔÏËÅÓ - ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ
ÐÑÏÓ: Ðåñéïäéêü ÔÏ ÌÐÑÉÔÆ,
ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ,
Öåéäéððßäïõ 30, 115 27 ÁèÞíá
Êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ðïõ áðïóôÝëëïíôáé ãéá 
äçìïóßåõóç óôï ðåñéïäéêü äåí åðéóôñÝöïíôáé. 
Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, áíáðáñáãùãÞ Þ 
ìåôÜäïóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý, ÷ùñßò ôçí 
Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

ÉäéïêôÞôçò

Áãáðçôïß Ößëïé, 
ευτυχώς οι δυσοίωνες προβλέψεις µου, για την προσέλευση νέων 
αθλητών στο χώρο µας, δεν επαληθεύτηκαν. Περίπου 500 άτοµα, κάθε 
ηλικίας, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας και θα στελεχώσουν τα 
Σωµατεία µας σε όλη τη χώρα.

Έγινε φέτος ένας κατακλυσµός των µέσων ενηµέρωσης, του γραπτού 
και ηλεκτρονικού τύπου. ∆έκα ραδιοφωνικοί σταθµοί µετέδιδαν το δι-
αφηµιστικό σποτ. Η τηλεόραση πρόβαλλε το βιντεοσκοπηµένο µήνυµά 
µας και µάλιστα σε αθλητικού περιεχοµένου εκποµπές µε µεγάλη ακροα-
µατικότητα. Το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, κατόπιν αιτήµατός µας, 
υποχρέωσε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς να 
µεταδώσουν το αθλητικό µας µήνυµα. Επιβαρυνθήκαµε τις επί πλέον 
µεταδόσεις. Έτσι το κόστος της καµπάνιας, µειώθηκε αρκετά, ξεπέρασε 
όµως κάθε άλλο προηγούµενο. Αυτή ήταν άλλωστε και η εντολή της 
Γεν. Συνέλευσης του Μαρτίου 2005. 

Το ανανεωµένο τρίπτυχο φυλλάδιο που τύπωσε το διαφηµιστικό γρα-
φείο, µε το οποίο επί 15ετία και πλέον συνεργάζεται η ΕΟΜ, συντόνισε 
την καµπάνια και περιόρισε και αυτό το κόστος της προσπάθειας της 
Επιτροπής ∆ιάδοσης, η οποία µε τις σηµερινές, δύσκολα οικονοµικά, 
συγκυρίες κρίθηκε ικανοποιητικότατη. Αποµένει τώρα στα Σωµατεία και 
στους διδάσκοντες να αγκαλιάσουν τους νέους φίλους µας. Πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για παραµονή τους στην οικογέ-
νειά µας. Είναι αποκλειστική τους υποχρέωση και καθήκον.

Το προηγούµενο τεύχος του περιοδικού συγκέντρωσε, σχεδόν κα-
θολικά, ευµενή και κολακευτικά σχόλια. Και σ’ αυτό η συµβολή του 
συνεργαζόµενου και προαναφερόµενου γραφείου ήταν καθοριστική. 
Αποδείχθηκε, για µια ακόµη φορά, ότι η συνεργασία µε σωστούς επαγ-
γελµατίες είναι πλέον µονόδροµος. Αυτό θα γίνει περισσότερο κατα-
νοητό, όταν θα εφαρµοστούν τα νέα προγράµµατα  που δεν θα έχουν 
λάθη, τα οποία προκάλεσαν και προκαλούν τα εύλογα παράπονα των 
αθλητών, που άλλα MP’s βλέπουν στους πίνακες ανακοινώσεων και 
άλλα τους καταχωρούνται στις εξαµηνιαίες καταστάσεις και στην επε-
τηρίδα. Λίγη υποµονή. Ακόµη και στο πρόβληµα που παρουσιάστηκε 
στο θέµα της µηχανοργάνωσης, λόγω της υποτροφίας που πήρε από 
Πανεπιστήµιο της Βοστώνης των ΗΠΑ ο µειοδότης και υπεύθυνος του 
έργου, σύντοµα θα δοθεί λύση.

      

Óðýñïò Êïõôñïýìðáò

Ôï ãñÜììá ôïõ ðñïÝäñïõ
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ
Επιµελείται ο Άσσος Πίκα

Στο τεύχος αυτό, όπως 
θα παρατηρήσετε, δεν 

υπάρχουν οι διαγωνισµοί 
αγορών, όπεν και 1-5. 
Αυτό έγινε για να εξοικο-
νοµηθεί χώρος, ώστε να 

δηµοσιευτούν τα αποτελέσµατα του 
προηγούµενου εξαµήνου των αγώ-
νων 3ης βαθµίδας των Σωµατείων. 
Στο εξής σε κάθε τεύχος θα υπάρ-
χουν και τα αντίστοιχα αποτελέσµα-
τα του διµήνου που αναφέρεται.

ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá
νεόνυµφο ζεύγος ευχόµαστε κάθε 
ευτυχία.

Ένα λυπηρό γεγονός του 
προηγούµενου διµήνου 

ήταν ο θάνατος, σε ηλικία 
µόλις 56 ετών, του αθλητή του
ΟΑΜΚΗ Φώτη Κουτούγκα. Όλοι θα 
θυµόµαστε την ευγενική και ήρεµη 
φυσιογνωµία του. Οι συντάκτες του 
περιοδικού εκφράζουν τα ειλικρινή 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η ΕΟΜ ξεκίνησε συνεργασία 
µε τις εφηµερίδες «Απο-

γευµατινή» (σε καθηµερινή 
βάση), «Έθνος» (κάθε Κυριακή) και
«Αδέσµευτο τύπο» (κάθε Σάββατο) 
ενώ στο τέλος Νοεµβρίου αρχίζει 
επίσης συνεργασία µε την «Καθη-
µερινή».

Παράλληλα συνεχίζονται οι δηµο-
σιεύσεις στα περιοδικά «Γρίφος» 
και «Μολύβι». Οι δηµοσιεύσεις σε 
καθηµερινές εφηµερίδες µεγάλης 
κυκλοφορίας, όµως, ήταν κάτι που 
πραγµατικά έλειπε τα τελευταία χρό-
νια από το Μπριτζ και το ευχάριστο 
είναι ότι, σύντοµα, οι δηµοσιεύσεις 
αυτές πρόκειται να επεκταθούν και 
σε άλλα παρόµοια έντυπα. 

www.hellasbridge.org

Το site της Ε.Ο.Μ. είναι η 
κύρια διεύθυνση πληρο-

φόρησης και ενηµέρωσης για 

ÍÝï Óùìáôåßï

τη µεγάλη µερίδα του µπριτζιστι-
κού κόσµου που έχει πρόσβαση 
στο Internet. Εκεί µπορείτε να 
βρείτε –εκτός πολλών άλλων– και 
τα τελευταία τεύχη του περιοδικού, 
όπως και να συµµετάσχετε, γράφο-
ντας επί τόπου τα σχόλιά σας, στους 
διαγωνισµούς αγορών. Ακόµα µπο-
ρείτε να στείλετε επιστολές προς τη 
σύνταξη του περιοδικού µας.

Χαρµόσυνο νέο για πολ-
λούς παίκτες, αποτελεί η 

εισήγηση της ειδικής επιτρο-
πής για περιορισµό των αρνητικών 
master points, που «απονέµονται» 
σε κάθε τουρνουά ζευγών, στο µισό 
ακριβώς, µε τον πρόσθετο µάλιστα 
περιορισµό να είναι και οι δύο παί-
κτες τουλάχιστον κατηγορία εννέα 
(πάνω από την µεσαία των υπαρ-
χόντων). Έτσι θα µπορεί ένας καλός 
παίκτης να παίζει «ανώδυνα» µε 
κάποιον µαθητή ή παίκτη χαµηλής 
κατηγορίας.

Ο Γ ι ά ν ν η ς 
Γιαλιράκης, 

δάσκαλος του 
Μπριτζ, ισχυρός 
παίκτης και γιος 

του παλιού πρωταθλητή µας ∆ηµή-
τρη (Τζίµη) Γιαλιράκη, παντρεύτηκε 
την εκλεκτή της καρδιάς του. Στο 

ΤΟ 31ο Σωµατείο, πρόκειται να 
δηµιουργηθεί σύντοµα στη Χίο 

χάρη στις προσπάθειες του Γιώργου 
Σέγκου και της Μαριάνθης Πρινιά. 
Μαθήµατα εκεί κάνει η δηµιουργός 
του ακµαίου και κινητικού γειτονι-
κού Σωµατείου της Μυτιλήνης, Τα-
σία Μπαµπούλα.

Μία απαραίτητη διόρ-
θωση: Στο Πανευ-

ρωπαϊκό πρωτάθληµα Νέων 
στο Στίρλινγκ της Μεγ. Βρετανίας 
το 1978, όπου η οµάδα µας κα-
τέλαβε την 10η θέση µεταξύ 19 
αντιπάλων (η 2η καλύτερη εµφά-
νισή της στο θεσµό) συµπαίκτης 
του Αλέκου Αθανασιάδη ήταν ο 
Ιάκωβος Θεοδωρίδης και όχι ο 
τωρινός συµπαίκτης του Αλέκου, 
Άκης Τριχόπουλος.

Tεύχος

68
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Προσοχή! Αλλαγή 
στο αγωνιστικό 

ηµερο λόγιο. Το εορτα-
στικό τουρνουά Μπριτζ 
του Αττικού Οµίλου 

Αντισφαίρισης Φιλοθέης (ΑΟΑΦ) θα 
διεξαχθεί στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 
2005, ηµέρες ∆ευτέρα και Τρίτη, αντί 
11 και 12 ∆εκεµβρίου που είχε αρχι-
κά ανακοινώσει το Σωµατείο.

Στα πλαίσια του Games 
Festival 2006 θα διεξα-

χθούν τουρνουά Μπριτζ, ζευγών 
και οµάδων, από 28 Απριλίου έως 2 
Μαΐου (εβδοµάδα µετά το Πάσχα). 
Οι αγώνες Μπριτζ θα είναι συνδι-
οργάνωση του ΟΑΜΘ, της ΕΟΜ και 
του οργανωτή του Games Festival. 
Σε άλλες σελίδες µπορείτε να βρείτε 
την προκήρυξη, τα έπαθλα και τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά των αγώ-

Εκτός από την προσέλκυση νέων παικτών, που φέτος ήταν ιδιαίτε-
ρα µεγάλη, ένα άλλο µεγάλο κέρδος της διαφηµιστικής εκστρα-

τείας, των δηµοσιεύσεων στις εφηµερίδες και των συνεντεύξεων που 
δόθηκαν τον τελευταίο καιρό είναι ότι πολύς κόσµος έµαθε για το Μπριτζ, 
άσχετα αν έχει το χρόνο να ασχοληθεί, και αυτό βέβαια αποτελεί ισχυρή 
παρακαταθήκη για το άθληµα.

νων. Στα σκαριά βρίσκεται ήδη και 
άλλο ∆ιεθνές Φεστιβάλ, στα µέσα 
του επόµενου καλοκαιριού. Ας ελ-
πίσουµε ότι και οι δύο προσπάθειες 
θα στεφτούν από επιτυχία και θα 
προσελκύσουν αναγνωρισµένους 
ξένους παίκτες, προς βελτίωση του 
επιπέδου του αγωνιστικού Μπριτζ 
της χώρας µας.

Ολοκληρώθηκε το Παγκόσµιο 
πρωτάθληµα οµάδων 2005, 

που έγινε στο Estoril της Πορτογαλί-
ας. Στο Bermuda Bowl (πρωτάθλη-

µα όπεν) η Ιταλική οµάδα  
επικράτησε αυτή τη φορά 

των ΗΠΑ1 µε 268-250 imp’s, παίρ-
νοντας τη ρεβάνς του προηγούµε-
νου µεταξύ τους αγώνα που έγινε 
για την ίδια διοργάνωση (η σύνθε-
ση και των δύο οµάδων παρέµεινε 
η ίδια!).

Στο Venice Cup (πρ. γυναικών)
η οµάδα της Γαλλίας (η 
ίδια που απέκλεισε πέρυσι 

την εθνική Ελλάδας Γυναικών, στη 
φάση των 16 της Ολυµπιάδας) συ-
νέτριψε την οµάδα της Γερµανίας και 
κατέκτησε την πρώτη θέση.

Τέλος, στο Seniors Cup, 
η πρώτη οµάδα των ΗΠΑ 

αναδείχτηκε πρωταθλήτρια, µε 2η 
την Ινδονησία. Στο επόµενο τεύχος 
θα υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ από 
τους αγώνες.

∆ύο µεγάλες διεθνείς δι-
οργανώσεις περιέχει το 

αγωνιστικό πρόγραµµα της 
χρονιάς που έρχεται. Είναι τα Πα-
νευρωπαϊκά πρωταθλήµατα οµά-
δων Όπεν - Γυναικών και Seniors, 
που θα διεξαχθούν στην πρωτεύ-
ουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, 
από 12 έως 26 Αυγούστου και το 
Παγκόσµιο πρωτάθληµα, που πε-
ριέχει τα πρωταθλήµατα Ζευγών 
όπεν, Οµάδων όπεν µε σύστηµα 
Νοκ-άουτ, Μικτών Ζευγών και  
Ζευγών και Οµάδων  Seniors, που 
θα διεξαχθεί από 8 έως 24 Ιουνίου 
στη Βερόνα της Ιταλίας. Ήδη εκ-
δόθηκε από την ΕΟΜ πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για τους αγώνες 
επιλογής Εθνικών οµάδων, που 
θα γίνουν το πρώτο δίµηνο του 
ερχόµενου έτους.

Καθώς το επόµενο τεύχος 
θα κυκλοφορήσει στα 

µέσα Ιανουαρίου 2006, οι 
συντάκτες του περιοδικού εύχο-
νται σε όλους τους αναγνώστες και 
τις οικογένειές τους καλές γιορτές 
και ευτυχισµένο το νέο έτος.

Μαθήµατα νέων παικτών στον Α.Ο. Ταταύλα µε δάσκαλο τον ∆ηµήτρη Μπάλλα
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# A K 7 
$ A K 6 2
^ 10 7 5
& K 7 3

# Q J 9 2 
$ J 10 4 3
^ A 3
& A Q 4

# 6 5 4 
$ 9
^ 8 6
& J1098652

# 10 8 3
$ Q 8 7 5
^ KQ J 9 4 2
& -

B

N
A∆

Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

Ðáãêüóìéï
ðñùôÜèëçìá

íÝùí¸íáò äñáìáôéêüò ôåëéêüò

Λουκάς Ζώτος

Ο φετινός τελικός έγινε στο Σίδνεϊ της 
Αυστραλίας, από 7 έως 17 Αυγού-

στου 2005, µε συµµετοχή 18 οµάδων 
από όλες τις γεωγραφικές ζώνες της 
WBF. Η Ευρώπη (ζώνη 1) συµµετείχε µε 
6 οµάδες, που πρώτευσαν στο αντίστοι-
χο πρωτάθληµά της (δείτε προηγούµε-
νο τεύχος). Το πρωτάθληµα διεξάχθηκε 
σε τρεις φάσεις: προκριµατικό (σε οµί-
λους), ηµιτελικό (δύο συναντήσεις) και 
τελικό (επίσης δύο συναντήσεις, καθώς 
έγινε και µατς για την τρίτη θέση).

Στο µικρό τελικό ο Καναδάς επικράτησε 
της Γαλλίας, µε 140-107 imp’s και κατέ-
κτησε το χάλκινο µετάλλιο.

Στο µεγάλο τελικό συναντήθηκαν τα 
δύο φαβορί, η πρώτη οµάδα των ΗΠΑ 
και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, στις 2 
τελευταίες διοργανώσεις, οµάδα της 

Μετά από ένα χιτσκοκικό φινάλε οι ΗΠΑ επικράτησαν στον µεγάλο τελικό επί της 
Πολωνίας και κατέκτησαν τον τίτλο του Παγκόσµιου πρωταθλητή οµάδων Νέων, 
για τρίτη φορά στην ιστορία τους. Ήταν η δέκατη διοργάνωση του αγώνα αυτού, 
που ξεκίνησε το 1987 στην Ολλανδία. 

Πολωνίας. Ο αγώνας ήταν προγραµµα-
τισµένος να διεξαχθεί σε 96 διανοµές. 
Όµως αυτές δεν αποδείχτηκαν αρκετές 
για να ξεχωρίσει ο νικητής! Μετά το τέ-
λος και της 6ης δεκαεξάδας οι οµάδες 
ήταν ισόπαλες, µε 194 imp’s στο ενερ-
γητικό τους η κάθε µια! Έτσι επακολού-
θησε παράταση 8 διανοµών, όπου οι 
ΗΠΑ επικράτησαν καθαρά, µε 15-0, και 
κατέκτησαν το πρωτάθληµα.  

Ο τελικός είχε πολύ δραµατική εξέλι-
ξη. Η οµάδα της Πολωνίας έφτασε να 
προηγείται µε 45,5 imp’s διαφορά, µε 
τις µισές διανοµές να έχουν παιχτεί. Οι 
ΗΠΑ ανένηψαν στην επόµενη 16άδα 
(διανοµές 49-64), παίρνοντας πίσω 40 
imp’s (!), αλλά αµέσως µετά  η διαφορά 
αυξήθηκε πάλι, για να µπούνε οι οµά-
δες στην τελευταία 16άδα µε 30 imp’s 

διαφορά υπέρ των Πολωνών. Από το 
σηµείο αυτό και µετά η διαφορά άρχισε 
πάλι να τροχίζεται και 9 διανοµές πριν 
το τέλος ήταν 11 imp’s. Τότε ήρθε η 
εξής καθοριστική διανοµή:

¼ëïé óôçí ðñþôç. Ìïßñáóå ç Äýóç
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Áíïéêôü äùìÜôéï: 

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1ΧΑ  πάσο 2#* πάσο    

2ΧΑ** πάσο 3& 3 ^ 
πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

*óðáèéÜ  ** ìÜîéìïõì (ôï 1×Á åßíáé áäýíáôï) êáé öéô

Στα 3ΧΑ ο Πολωνός εκτελεστής δεν 
είχε κανένα πρόβληµα και, µετά την 
αντάµ πίκα, πραγµατοποίησε 11 λεβέ. 
Ούτε η αντάµ σπαθί ρίχνει το συµβό-
λαιο, καθώς ο Άσσος είναι σίγουρα στη 
∆ύση και ο Βορράς θα κάνει ένα γύρο 
ducking.  

Êëåéóôü äùìÜôéï:

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ 2& 3&   
κοντρ 4$ πάσο 5&
πάσο 6$ όλοι πάσο 

Όσοι από τους θεατές του vu graph 
υποστήριζαν την Πολωνία άρχισαν 
να πανηγυρίζουν, καθώς το σλεµ των 
Αµερικάνων φαινόταν καταδικασµένο 
σε αποτυχία, λόγω της κακής κατανο-
µής στα ατού. Και όµως! Καταρχήν ο 
Araskiewicz, στη θέση της Ανατολής, 
έκανε την πολύ «άτυχη» αντάµ καρό 
(µε την νορµάλ αντάµ, σπαθί, ο µορ θα 
φορτσαριστεί 2 φορές και ο σύντροφός 
του θα σιγουρέψει την λεβέ στα ατού). 
Η ∆ύση κέρδισε την έξοδο καρό µε τον 
Άσσο της και συνέχισε µε την Ντάµα 
πίκα. Ο εκτελεστής, Joe Grue, πήρε τον 
Ρήγα και συνέχισε µε ατού στην Ντάµα 
του µορ, σηµειώνοντας το 9 να πέφτει 
από την Ανατολή. Στη συνέχεια έπαιξε 
το 8 ατού από τον µορ και, παρότι η 
∆ύση (Buras) έπαιξε – σωστά -  µικρό 
και σε κανονικό τέµπο, το άφησε να 
τρέχει!! Η συνέχεια ήταν απλή. Τρίτο 
ατού στο χέρι, σπαθί κοφτό στο µορ, 
πίκα στον Άσσο, µάζεµα του 4ου ατού 
(όπου διώχνει την τελευταία πίκα του 
µορ) και claim, καθώς ο µορ έχει µείνει 
µόνο µε καλά καρά.

Ήταν ένα απίστευτο +980 που έδωσε 
τα 11 imp’s που χρειάζονταν οι Αµερι-
κάνοι για να ισοφαρίσουν το µατς και, 

όπως είπαµε, να κερδίσουν στη συνέ-
χεια στη παράταση.  Το παίξιµο του Joe 
Grue ήταν αφάνταστα τολµηρό, καθώς 
ήταν κόντρα στις πιθανότητες (το 9 της 
Ανατολής µπορούσε να ήταν από 109 
ή J9 ή, ακόµα, από J109), η έµπνευσή 
του όµως αποδείχτηκε θεϊκή και οδή-
γησε την οµάδα του στον τίτλο. Ο ίδιος 
έγινε ήρωας, σκεφτείτε όµως τι θα του 
έσερναν αν αποτύγχανε.

Από το πλούσιο «υλικό» του τελικού 
διαλέγουµε άλλη µια διανοµή (από την 
4η 16άδα) µε swing, πάλι υπέρ των 
Αµερικάνων.

¼ëïé óôç ðñþôç. Ìïßñáóå ï ÂïññÜò

# 10
$ A 9 4 2
^ 9 3
& K J 8 7 6 5

# K J 9 6 5
$ Q 8 3
^ 8 6
& A 10 3

# Q 4 3 
$ K J 7 6 5
^ 10 7 
& Q 4 2

# A 8 7 2
$ 10 
^ AKQJ542
& 9

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος
 πάσο πάσο 1 ^    
1# κοντρ 2# 4ΧΑ
πάσο 6 ^ όλοι πάσο

και συνεχίσει µε κούπα, τότε ο Lall θα 
κόψει 2 πίκες στο µορ και θα ξοφλήσει 
την τελευταία πίκα στον &Κ. Αν η ∆ύση 
πάρει τον &Α και συνεχίσει µε ατού, 
τότε ο εκτελεστής θα κόψει µια πίκα στο 
µορ και ένα σπαθί στο χέρι του και θα 
τραβήξει µετά τα ατού, έχοντας ακόµα 
κατέβασµα τον $Α στο µορ, για να κά-
νει τα καλά σπαθιά. Στη πράξη η ∆ύση, 
ο Πολωνός Buras (διεθνής συνωνυµία, 
µε τον δικό µας Τάκη Μπούρα!) έπαιξε 
έξοχα, βάζοντας µικρό σπαθί. Εξίσου 
καλά έπαιξε όµως και ο Lall, που µάντε-
ψε, περνώντας τον &Κ από τον µορ. Στη 
συνέχεια δεν είχε πρόβληµα να κόψει 
2 πίκες στο µορ και να πραγµατοποιή-
σει το σλεµ, +920 και 11 imp’s για τις 
ΗΠΑ.

Το πρωτάθληµα είχε σηµαντική ελ-
ληνική συµµετοχή, παρότι η οµά-
δα µας, όπως ήδη έχουµε γράψει, 
δεν προκρίθηκε, από τους πρό-
σφατους Πανευρωπαϊκούς, για να 
συµµετάσχει.  Έτσι υπεύθυνος της 
όλης διοργάνωσης, εκπροσωπώ-
ντας την Παγκόσµια Οµοσπονδία, 
ήταν ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της 
WBF, ÐÜíïò Ãåñïíôüðïõëïò.  Επι-
κεφαλής διαιτητής του πρωταθλή-
µατος ήταν ο ÄçìÞôñçò ÌðÜëëáò 
και υπεύθυνος του Internet, για 
την παρουσίαση των αγώνων, 
ήταν ο Öþôçò Óêïõëáñßêçò.

Στο άλλο δωµάτιο οι Πολωνοί, µε τα 
φύλλα ΒΝ, κατέληξαν σε συµβόλαιο 
3ΧΑ που, όπως είναι φανερό, πραγµα-
τοποιήθηκε εύκολα (+400). Ο Αµερικά-
νος Lall, µε τα φύλλα του Νότου, δεν 
το έψαξε καθόλου και έριξε σουτ βολέ, 
γεγονός – είναι η αλήθεια - πολύ συνη-
θισµένο στον τελικό αυτό. 

Το σλεµ δεν είναι και από τα καλύτερα 
δυνατά και πέφτει µέσα µε αντάµ ατού 
(αρκεί η Ανατολή να µη βάλει το 10, αν 
ο εκτελεστής βάλει το 3 από τον µορ), 
πραγµατοποιήθηκε όµως ως εξής: Ο 
εκτελεστής κέρδισε την αντάµ πίκα µε 
τον Άσσο στο χέρι του και έπαιξε αµέ-
σως το &9. Αν η ∆ύση πάρει τον &Α 

Η παγκ. πρωταθλήτρια Νέων, οµάδα των ΗΠΑ
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Και φέτος πάλι, µια ηλιόλουστη, πανέµορφη Κέρκυρα υποδέχθηκε για 
τέσσερις µέρες, 27-28-29 και 30 Οκτωβρίου, αθλητές και αθλήτριες απ’ 

όλη την Ελλάδα, για να διεκδικήσουν πoλυάριθµα ασηµένια έπαθλα στη 
µνήµη του αξέχαστου προέδρου µας, Σταµάτη Αρβανιτάκη.

Οι αγώνες έλαβαν µέρος στο  ξενοδοχείο «Χανδρής  Κορφού» στη ∆ασιά, 
µε τους ωραιότατους κήπους και την παραλία που  - λόγω καιρού- απο-
λαύσανε όλοι οι εκδροµείς. 

Κατά τα άλλα, παίχθηκε πολύ Μπριτζ µε πάθος και κέφι: δύο ηµερίδες 
ζευγών και άλλες δύο οµάδων και οι Κερκυραίοι αθλητές είχαν την τιµή 
ν’ αγωνισθούν µε τον πρωταθλητή Ελλάδος κ. Λουκά Ζώτο αλλά  και µε 
πολλούς άλλους από τους ανώτατους µετρ της χώρας µας.

Η οργάνωση ήταν άψογη χάρη στην  υποστήριξη των τεσσάρων Αθηναϊ-
κών οµίλων, τους οποίους ευχαριστούµε θερµά.

Η συµµετοχή ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, 146 αθλητές, γε-
γονός που επιβεβαιώνει την πεποίθηση µας για την καθιέρωση ενός θε-
σµού, πόλου έλξεως αθλητών  ανωτάτου επιπέδου στο όµορφο νησί µας, 
ενδεχοµένως µελλοντικά και διεθνούς επιπέδου. Αλλά πάνω απ’ όλα µας 
γέµισε χαρά η σταθερή παρουσία τόσων πολλών φίλων µας από την Αθή-
να και την επαρχία. Ευχαριστούµε για την παρουσία τους: την κα Άννυ 
Καραµανλή και τον κ. Νίκο Καραµανλή, τον κ. Σταύρο Μποµπολάκη, τον 
κ. Μάνο Χατζηδάκη, την αγαπητή κ.Λίλα Παπακωνσταντίνου αλλά και τον 
διαιτητή µας, τον ∆ηµήτρη Μπάλλα. Ο χώρος δεν µας επιτρέπει να αναφέ-
ρουµε ονοµαστικά τόσους άλλους φίλους που µας υποστηρίζουν σταθερά 
και αγαπούν την Κέρκυρα.

Ελπίζουµε να περάσατε όλοι καλά.
Και του χρόνου.
Το ∆.Σ  Κ.Ο.Α.Μ.

   ,  

Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

ÊÅÑÊÕÑÁ4Ï  ÊÕÐÅËËÏ ÓÔÁÌÁÔÇ ÁÑÂÁÍÉÔÁÊÇ
Συνδιοργάνωση  Κ.Ο.Α.Μ , Ο.Α.Μ, ΛΕ, Ο.Π.Α.Φ. και Α.Ο.Μ

Αποτελέσµατα
Æåýãç üðåí
1. Συρακοπούλου Χ. – Κανναβός Π. 62,78%

2. Λαµπρινού Σ.- Τσιρίκου Λ. 61.36%

3. ∆αµίγος Ι. –Μανωλάς Ι. 58.81%

4. Βελαίτου Π. – Παπαχατζής Ν. 58.18%

5. Κοτρωνάρου Α. – Μηλιτσόπουλος Ι. 57.55%

6. Καραµανλής Φ. -  Καραµανλής Ν. 56.49%

Æåýãç 1-8
1. Τσαλαβούτα Ε.- Κατσούρης Α. 65.09%

2. Μπονέλη Α. –Μπονέλης Θ.  59.43%

3. Μαµάλου Σ. –Τρύφωνας Σ.  57.92%

4. Σιώτου Μ. – Παυλάκης Μ. 55.91%

5. Γρασσέλης Α. – Παπαδόπουλος Τ. 55.49%

6. Σκαρπίδης Χ. – Σκαρπίδου Ρ. 54.76%

ÏìÜäåò üðåí  
1.   Ζώτος Λ., Μανωλάς Ι., Καραµανλής Φ.

Παπακυριακόπουλος Γ. 115,0 

2.  Κιαπέκος Ι, Ρούσσος Γ.,
Σαπουνάκης Α., Χατζηδάκης Μ. 108,0

3)  Θεοδωρίδης Ι.,Κοτρωνάρου Α.,
Μηλιτσόπουλος Ι., Φλούδος  Β. 107,0

ÏìÜäåò 1-8     
1.  Γρασσέλης Α., Θεοτόκης Ν.,

Μαντζουρογιάννη Αικ.,
Παπαδόπουλος Τρ. 111,0 

2.  Αθανασιάδου Π., Αθανασίου Αγ.,
Αθανασίου ∆., Ψαλτάκης Ι. 100,0

–.  Γραµµατικού Ι., Κάντα Ι., Μαµάλου Σ., 
Τρύφωνας Σπ. 100,0

1 2 43

 1.  Καραµανλής Φ., Μανωλάς Ι., Ζώτος Λ.,  
Παπακυριακόπουλος Γ.

2.  Λαµπρινού Σ.- Τσιρίκου Λ. µε τον αντιπρόεδρο
του ΚΟΑΜ Κ. Κουτσάκο

3.  Οι νικήτές των ζευγών όπεν Συρακοπούλου Χ.
– Κανναβός Π. µε την πρόεδρο του ΚΟΑΜ Ρενάτα 
Αρβανιτάκη

4.  Ψαλτάκης Ι., Αθανασιάδου Π., Αθανασίου Α.,
Αθανασίου ∆., µε τον γεν. γραµµατέα του ΟΠΑΦ
Νίκο Καραµανλή
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2005
Από τους προκριµατικούς πέρασαν για 

να αγωνιστούν στον τελικό 16 οµά-
δες σε κάθε κατηγορία, που αγωνίστηκαν 
µε ένα µικτό σύστηµα. Στην αρχή round 
robin, σε οµίλους των τεσσάρων και στη 
συνέχεια συναντήσεις νοκ άουτ, για να 
αναδειχθούν οι 4 πρώτες οµάδες. Οι υπό-
λοιπες συνέχισαν µε σύστηµα Swiss, για 
να καθοριστούν οι θέσεις 5 έως 16.

Ο τελικός του όπεν έγινε από 21 έως 23 
Οκτωβρίου στα εντευκτήρια των ΟΑΜ και 
ΛΕ, όπου έχει ξεκινήσει να δηµιουργείται   
και ειδικός νέος χώρος για την εξαγωγή 
των αποτελεσµάτων και γενικά, για την φι-

Ôï êýðåëëï ÅëëÜäïò
λοξενία των παικτών κατά τη διάρκεια των 
διαλειµµάτων.

Στον αγωνιστικό τοµέα η οµάδα «Ματζιά-
ρη» ήταν η θριαµβεύτρια και κυπελλού-
χος Ελλάδος για φέτος,  καθώς επικράτη-
σε στον τελικό της οµάδας «Καρλαύτη» 
µε 43-11 imp’s ενώ στον ηµιτελικό είχε 
αποκλείσει την οµάδα «Καπαγιαννίδη». 
Η τελευταία κατέκτησε την 3η θέση κερδί-
ζοντας, στον µικρό τελικό, µε 44-32 imp’s, 
την οµάδα «Λαγγουράνη». Νικήτρια του 
Swiss, καταλαµβάνοντας την 5η θέση ανα-
δείχτηκε η οµάδα «Ρούσσου». Οι 6 πρώτες 
οµάδες: 
1.  Ματζιάρης Α,  Καραµανλής Μ,

Νίνος Σ,  Αγγελόπουλος Π,
Προκοπίου Ι., ∆ιονυσόπουλος ∆

2.  Καρλαύτης Γ,  Μποµπολάκης Σ,
Ζώτος Λ., Λαµπρινός Α., Έιντι Μ.,
Βρούστης Β 

3.  Καπαγιαννίδης Κ,  Κανναβός Π,  
Καπαγιαννίδης Α, Λιαράκος Σ, Παπα-
κυριακόπουλος Γ  Φίλιος Α

4.  Λαγγουράνης Φ, Αθερινός Β, Βου-
κούτης Ν, Γιαντσής Ι, Νικητόπουλος 
Γ, Χατζόπουλος Χ

5.  Ρούσσος Γ,  Χατζηδάκης Ε, Σαπουνά-
κης Α, Κιαπέκος Ι

6.  Μανωλάς Ι, Παπαχατζής Ν, Λάµπρου 
∆, Καραµανλής Φ, Πρωτονοτάριος Μ, 
Συµεώνογλου Α

2

4

Ογδόντα οκτώ οµάδες από όλη την Ελλάδα συµµετείχαν στο 17ο Κύπελλο Ελλάδος 2005 
που έγινε, όπως κάθε χρόνο, στα µέσα του Φθινοπώρου σε δύο κατηγορίες, όπεν και 1-8. 

Ο         αντίστοιχος τελικός του 1-8 διεξά-
χθηκε τις ίδιες ηµεροµηνίες στα νέα 

εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ, στο Μαρούσι. 
Νικήτρια του τελικού και κυπελλούχος 
αναδείχτηκε η οµάδα «Αθανασιάδη», 
επικρατώντας στην τελική συνάντηση µε 
34-30 imp’s της οµάδας «Τσαγκαλίδη». 
Για την τρίτη θέση η οµάδα «Γεωργίου» νί-
κησε την οµάδα «Λάφη» µε 64 – 22 imp’s. 
Νικήτρια του Swiss, αναδείχτηκε η οµάδα 
«Παντελίδη».

Οι πλήρεις συνθέσεις των 6 πρώτων οµά-
δων: 

1  Αθανασιάδης Ν, Γκούτη Κ, Πολίτης 
Γ, Γυφτοπούλου Β, Καµπούρης Α, 
Ευκαρπίδης Σ

2  Τσαγκαλίδης ∆, Αγαπητού Σ,
Κουτσάκης Ι, Πιρπίρης ∆

3  Γεωργίου Κ, Γκουγιάννος ∆,
Μπαλέσιας Β, Παπαιωάννου Β,
Καραµανλής Φ, Σκιαδαρέσης Π

4  Λάφης Σ, Ντέιβις Σ, Κατινάκη Χ, 
Γαλανός ∆, Γεωργούδης Ε

5  Παντελίδης Τ, Αργυριάδης Κ, 
Τασούλη Τ, Γερογιάννη Μ, Χατζή Α, 
Σιώτου Μ

6  Αγουράτσιος Τ, Αγγελής Β,
Τριανταφυλλίδης Ν, Χειµωνίδης Μ

1

3

1. Πέτρος Αγγελόπουλος, Σωτήρης Νίνος
2. Θανάσης Ματζιάρης, Μίλτος Καραµανλής
3. Κωνσταντίνα Γκούτη
4. Γιάννης Προκοπίου, ∆ηµοσθένης ∆ιονυσόπουλος    
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Η Σύµβαση Íôñïýñé
Γιάννης Κιαπέκος

4.  επιχειρείς την “περιγραφική”(;;) 2^, 
ο συµπαίκτης πασάρει και παίρνεις 
ακόµη χειρότερο σκορ.

Τα παραπάνω προβλήµατα (και τα τέσ-
σερα) λύνει η αγορά 2& ντρούρι, διότι 
δε χρειάζεται να “µαντέψεις” τι να αγο-
ράσεις. Με µια αγορά (2&) περιγράφεις 
πόντους και φιτ και δίνεις τη δυνατότη-
τα στο συµπαίκτη να εκτιµήσει τις δυ-
νατότητες (µανς ή και σλεµ ακόµη) του 
χεριού και να πράξει ανάλογα.

Ðáñáäåßãìáôá áðáíôþíôá

(ο συµπαίκτης άνοιξε 1$ σε τρίτη ή τέ-
ταρτη θέση)

  #AK43 $1097 ^5 &J10864: 
2&  ντρούρι. Το χέρι έχει µόνο 8 
πόντους αλλά σαν χέρι µορ αξίζει 
για 10.

  #963 $Q102 ^KJ84 &KJ4:
2&  ντρούρι. Το χέρι είναι απόλυτα 
µίνιµουµ για ντρούρι αλλά η µανς 
δεν αποκλείεται, αν ο συµπαίκτης 
έχει καλό άνοιγµα.

  #3 $Q874 ^AJ954 &K43:
2&  ντρούρι. Το χέρι είναι πολύ 
ισχυρό αλλά δε πρέπει να “κρεµά-
σουµε” το συµπαίκτη αν έχει ανοίξει 
ελαφριά. Επαναφέρουµε µε 2$ 
αν ο συµπαίκτης δείξει ότι δεν έχει 
άνοιγµα (2^1) και πασάρουµε τις 2$ 
(όχι άνοιγµα 1) του συµπαίκτη.

 #KJ3 $842 ^Q754 &QJ4: αγόρασε 

2$. Το χέρι έχει µόνο 9 πόντους, 
κακά ατού και ακόµη χειρότερη κα-
τανοµή.

ÐáñáôÞñçóç 1

Η σύµβαση στην αρχική της µορφή 
(όπως τη παρουσίασε ο Douglas 
Drury) προβλέπει ότι η δεύτερη 
αγορά 2^ του ανοίξαντα δείχνει 
αδύνατο χέρι. Σήµερα, οι περισσό-
τεροι παίζουν την τροποποιηµένη 
της µορφή (reverse drury), σύµφω-
να µε την οποία το χέρι χωρίς άνοιγ-
µα αποκαλύπτεται µε επαναγορά 
του αρχικού χρώµατος .

Äåýôåñç áãïñÜ áíïßîáíôá

  2 στο µαζέρ (1# - 2&(ντρούρι)  - 2#): 
απόλυτο µίνιµουµ ή κάτω από άνοιγ-
µα. Ο αγοράσας ντρούρι πασάρει µε 
ασφάλεια στο επίπεδο δυο.

  2 καρά (καµιά σχέση µε καρά): “κα-
νονικό” (µέχρι 13 πόντους) άνοιγµα 
– ένα χέρι µε το οποίο συνήθως θα 
πασάραµε σε λίµιτ αγορά του συ-
µπαίκτη. Ο αγοράσας ντρούρι, επα-
ναφέρει το µαζέρ στο επίπεδο 2 µε 
µίνιµουµ ή αγοράζει 3/4 στο µαζέρ, 
µε πολύ καλό2 χέρι. 

  2 κούπες (µετά άνοιγµα 1#) : κανονι-
κό 3 άνοιγµα µε 5 – 4 τα µαζέρ. Αυτό 
διευκολύνει να βρεθεί το 4 – 4 φιτ, το 
οποίο συνήθως είναι καλύτερο από 
το 5-3.

Η σύµβαση συνίσταται στη “τεχνητή” 
αγορά 2& (καµιά σχέση µε σπαθιά) 

µε πασαρισµένο χέρι, όταν ο συµπαί-
κτης ανοίξει 1$ ή 1# σε τρίτη ή τέταρτη 
θέση.

∆είχνει 3+ φυλλο φιτ στο χρώµα του 
ανοίγµατος, 10+ πόντους (µορ) και κα-
λεί τον ανοίξαντα να περιγράψει το χέρι 
του.

Είναι µια σύµβαση µε µεγάλη συχνό-
τητα, εύκολη στην αποµνηµόνευση, η 
οποία λύνει πολλά προβλήµατα (βλέπε 
το παράδειγµα) στις περιπτώσεις που 
χρησιµοποιείται.

 1ç ÈÝóç 3ç ÈÝóç

 #J43

 $A75

 ^KQ532

 &64

ÁãïñÜ

 πάσο πάσο 1# πάσο

 ;

1.  αγοράζεις 3# λίµιτ και πέφτεις µια 
µέσα, γιατί ο συµπαίκτης έχει ελα-
φρύ άνοιγµα.

2.  αγοράζεις συντηρητικά 2#, ο συ-
µπαίκτης πασάρει µε πλήρες άνοιγµα 
και κάνει 10 µπάζες.

3.  αγοράζεις 1NT (φόρσινγκ ή φυσικό), 
ο συµπαίκτης πασάρει και παίρνεις 
κακό σκορ, επειδή όλοι οι υπόλοιποι 
παίζουν 2# µε το 8+ φιτ.

Τη σύµβαση ντρούρι (drury) την εµπνεύστηκε ο Αµερικάνος καθη-
γητής και παίκτης Douglas Drury, προκειµένου να αντιµετωπίσει τα 
“ελαφριά” ανοίγµατα 3ης και 4ης θέσης.
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ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

  Οποιοδήποτε άλλο νέο χρώµα (1$ - 
2&(ντρούρι)  - 2# , 1# - 2&(ντρούρι)  
- 3$ ή 1$/# - 2&(ντρούρι) - 3&/^): 
∆υνατό (ανώτερο) δίχρωµο χέρι, 
τουλάχιστον φόρσινγκ µανς, ενώ 
δεν αποκλείεται το σλεµ, παρά τον 
πασαρισµένο συµπαίκτη.

 3 στο µαζέρ του ανοίγµατος: καλό 
χέρι, πρόταση για µανς.

 ∆ιπλό πήδηµα σε νέο χρώµα (1# - 
2&(ντρούρι)  - 4&,4^,4$): σπλίντερ, 
σόλο ή σικάν στο χρώµα, προσπά-
θεια για σλεµ.

 2NT: οµαλό χέρι δυνατό (15 – 17) 
πρόταση για 3NT (αν και συµπαίκτης 
έχει οµαλή κατανοµή) ή 4 στο µαζέρ.

 3NT: οµαλό χέρι δυνατό (18+). 
Ο συµπαίκτης κρίνει αν θα πασά-
ρει ή θα διορθώσει 4 στο µαζέρ.
(οι δυο παραπάνω αγορές 2ΝΤ και 3 
NT µπορεί να τροποποιηθούν, βλέπε 
παρακάτω)

 4 στο µαζέρ του ανοίγµατος: οιοδή-
ποτε χέρι θέλει να παίξει µανς, απέ-
ναντι σε 10 πόντους µορ. 

ÐáñáôçñÞóåéò
2  Να µη ξεχνάµε ότι ο απαντών έχει 

πασάρει στον πρώτο γύρο, οπότε 
µε τον όρο καλό χέρι εννοούµε 
καλό χέρι µορ (+1 πόντο για κάθε 
ντάµπλετον, +2 πόντοι για κάθε σί-
γκλετον και +3 πόντοι για σικάν) 

3  Μερικοί την αγορά 1# - 2&
(ντρούρι) – 2$ την κάνουν και µε 
µίνιµουµ ή χωρίς άνοιγµα, προ-
κειµένου να βρουν το 4 – 4 φιτ 
στις κούπες, αν υπάρχει. Το πρό-
βληµα όµως είναι ότι ο αγοράσας 
ντρούρι, µε 4φυλλο κούπα, είναι 
υποχρεωµένος να αγοράσει 3$ 
(για τη περίπτωση που ο ανοίξας 
έχει κανονικό άνοιγµα), οπότε το 
συµβόλαιο κινδυνεύει να πέσει 
µέσα. 

Ôñïðïðïßçóç áãïñþí
2 ÍÔ êáé 3 NT ôïõ áíïßîáíôá

Η τροποποίηση αυτή είναι χρήσιµη στο 
να βρίσκει σλεµ µε λίγους πόντους και 
έχει ως εξής:

Μετά από αγορά 2& ντρούρι η αγορά 
3NT από τον ανοίξαντα δείχνει χέρι 
οµαλό 15 – 17 πόντων και καλεί το συ-
µπαίκτη να πασάρει η να διορθώσει 4 
στο µαζέρ.

Η αγορά  2NT είναι συµβατική και καλεί 
τον συµπαίκτη να περιγράψει το χέρι 
του:

ÁãïñÜ

 1ç ÈÝóç 3ç ÈÝóç
 πάσο 1#
 2&(ντρούρι) 2NT
 ;

3&, 3^, 3$ = σόλο

3# = όχι µίνιµουµ, µε κάποια αξία κατα-
νοµής (ντάµπλετον)

3NT= µάξιµουµ (11+ πόντοι), οµαλή 
κατανοµή.

4&, 4^, 4$ = µάξιµουµ – 5φυλλο καλό 
χρώµα (αυτό που αγοράζει), µε τουλά-
χιστον δυο µεγάλα ονέρ (κατ’ εξαίρεση  
AJxxx)

4# = µίνιµουµ, όχι σόλο.

(όσοι γνωρίζουν τη σύµβαση Jacoby 2NT 
θα παρατηρήσουν την οµοιότητα των απα-
ντήσεων)

Ðáñáäåßãìáôá 2çò áãïñÜò áíïßîáíôá 
(1# - 2&(ντρούρι) – ;)

  #AQJ54 $1032 ^J2 &K64:  2#. 
Επανάληψη του χρώµατος για να 
δείξουµε µίνιµουµ. Ο συµπαίκτης, 
κατά πάσα πιθανότητα, θα πασάρει.

 #KQJ73 $4 ^102 &AQ1065:  4#. 
Αγορά “σκοτάδι”, τις... καλές µέρες 
θα δεχτούµε αντάµ σπαθί.

 #AQ1097  $KQ7 ^AKJ9 &3:  3^. 
Αν ο συµπαίκτης κιουµπιντάρει στις 
κούπες τότε έχουµε πολύ καλές 
προοπτικές για σλεµ.

 #KJ9543 $32 ^AK3 &Q5:  3#. 
Πρόταση για µανς, αν ο συµπαίκτης 
έχει µάξιµουµ.

 #KQ653 $AQ ^QJ2  &A103:  3NT. 
Ο συµπαίκτης θα πασάρει µε οµαλό 
χέρι και θα διορθώσει σε 4# µε αξία 
κατανοµής.

 #AKJ842 $A94 ^KQ5  &4:  4&. 
Σπλίντερ. ∆είχνουµε το σόλο σπαθί 
και προτείνουµε σλεµ, αν ο συµπαί-
κτης είναι µάξιµουµ χωρίς χαµένες 
αξίες στα σπαθιά.

 #A9875 $KQ103 ^A10 &74:  2$. 
∆είχνουµε κανονικό (όχι υποχρεωτι-
κά δυνατό) χέρι µε 5 - 4 τα µαζέρ.

  #K8543 $A62 ^AQ3 &54:  2^. 
Κανονικό άνοιγµα, όχι αρκετά 
δυνατό για µανς από µόνο του. Αν ο 
συµπαίκτης µας επαναφέρει στις 2#, 
θα πασάρουµε.

ÐáñáëëáãÝò ôçò  Óýìâáóçò Íôñïýñé

Στην παρατήρηση υπ.αριθ.1 ήδη περι-
γράψαµε την reverse drury, υπάρχουν 
και άλλες όπως:

Two-Way Drury: 1M – 2& = ντρούρι 
µε 3φυλλο φιτ ενώ 2^ = ντρούρι µε 
4φυλλο φιτ.

Η παραλλαγή αυτή είναι χρήσιµη αν 
παίζετε 4φυλλα µαζέρ. Επίσης η πλη-
ροφορία του 4φυλου φιτ διευκολύνει 
τον ανοίξαντα να εκτιµήσει καλύτερα τις 
δυνατότητες του χεριού για µανς.

Two-Way Reverse Drury : 1M – 2& 
= ντρούρι µε 4φυλλο φιτ ενώ 2^ = 
ντρούρι µε 3φυλλο φιτ.

Και οι δυο παραπάνω παραλλαγές (ιδί-
ως η 2η) µειονεκτούν στο γεγονός ότι 
αφαιρούν την αγορά 2^ (αν γίνει από 
τον απαντώντα) του ανοίξαντα µε κανο-
νικό άνοιγµα. Χάνουν επίσης τη φυσική 
έννοια της απάντησης 2^, από τον πα-
σαρισµένο συµπαίκτη.
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 

(µέρος 10ο)

Η ∆ύση βγαίνει την Ντάµα πίκα που εσείς 
αφήνετε έξω, έχοντας δει το σινιάλο µε το 
8 πίκα δεξιά σας και συνεχίζει µε µικρή 
πίκα προς το Ρήγα της Ανατολής και τον 
Άσσο σας.

Παίζετε τέσσερις γύρους κούπα, έτσι για 
να δείτε τι γίνετε, ξεσκαρτάροντας την 
τελευταία πίκα του µόρ. Η ∆ύση ξεσκαρ-
τάρει ένα καρό και η Ανατολή το 2 σπαθί, 
στον τέταρτο γύρο. Παράξενο! Κι όµως 
τα σπαθιά του Βορρά δείχνουν να έχουν 
τόσο κακές διαθέσεις… η Ανατολή πρέπει 
να έχει οπωσδήποτε µια πίκα ( αλλιώς θα 
είχε σκεπάσει την αντάµ ), γιατί, απλώς, 
δεν την πετάει; Η εξήγηση δεν είναι και 
τόσο δύσκολη, εάν το σκεφτούµε λιγάκι. 
Η Ανατολή ελέγχει ακόµα τα σπαθιά, γιατί 
είχε πέντε στην αρχή.

Με τρία φύλλα µετρηµένα στα δυο µα-
ζέρ αντίστοιχα φτάνετε να µετρήσετε 11 
φύλλα. Μαζεύετε Άσσο και Ρήγα καρό 
για επαλήθευση και ο Βαλές πέφτει, στον 
δεύτερο γύρο, από δεξιά σας. Όλα τώρα 
είναι ζωγραφισµένα στο τραπέζι. Παίζετε 
το Ρήγα σπαθί και σπαθί στο 10, η ∆ύση 

Ελεύθερη µετάφραση από το βιβλιο του BERTAND ROMANET “Bridge gagnant – Tous les secrets de la reussite”

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή
2ΧΑ  πάσο 4&* πάσο    
4 ^* πάσο 6XA πάσο 
πάσο πάσο 

δεν ακολουθεί πια στο χρώµα και ο µόρ 
είναι το αφεντικό της κατάστασης.

Το χέρι της Ανατολής:

# K8x    $ 10xx   ^ Jx    & J9xx2

Θα είχε πράξει πιο σοφά αν είχε πετάξει 
την τρίτη πίκα της, όµως πολλοί παίκτες 
της µοιάζουν: δεν θέλω να εγκαταλείψω 
την επικοινωνία µου προς δυο ωραίες 
µπάζες του συµπαίκτη ή αλλιώς: τι να τα 
κάνω τα πέντε σπαθιά, αφού µπορώ να 
ελέγχω το χρώµα µε τέσσερα!

Όλα αυτά µας επιτρέπουν να συµπερά-
νουµε ότι: όταν ένας αντίπαλος πραγ-
µατοποιεί το πρώτο σκάρτο του σε ένα 
χρώµα µακρύ και επικίνδυνο του µόρ (η 
σε ένα χρώµα αγορασµένο από τον εκτε-
λεστή) πρόκειται σχεδόν πάντα για ένα 
πέµπτο φύλλο, ¨άχρηστο¨ για να σταµα-
τήσει την ανάπτυξη του χρώµατος.

Να και ένα παράδειγµα, µια τυπική κατά-
σταση:

Παίζετε 4# και στα σπαθιά έχετε ΑQ10x 
στο µόρ και xx στο χέρι. Η Ανατολή βιάζε-
ται να πετάξει σπαθί στον τρίτο γύρο ατού 
που παίζετε και σεις παίζετε µετά σπαθί 
από το χέρι προς το 10 του µόρ, που πιάνει 
ο βαλές της Ανατολής. Όταν ξαναπαίζετε 
σπαθί η ∆ύση βάζει µικρό. Ποιος έχει το 
Ρήγα; Εάν πιστεύετε ότι τον έχει η ∆ύση, 
σηµαίνει ότι εκτιµάτε πολύ λίγο τον αντί-
παλο στα δεξιά σας. Πράγµατι, πιστεύετε 
ότι επέλεξε το πρώτο του σκάρτο έχοντας 
J9xx η J9x και ότι και στις δυο περιπτώσεις 
έπαιξε λάθος; Το πιο πιθανό είναι ότι είχε 
στην αρχή KJ9xx στο χρώµα. 

Αυτό το χρήσιµο συµπέρασµα: «ξεσκαρ-
τάρισε το πέµπτο φύλλο του χρώµατος» 
έχει αξία µόνο στην αρχή της διανοµής. 
Στο τέλος η άµυνα κάνει ότι µπορεί, ειδικά 
όταν υπάρχει κίνδυνος σκουίζ.

 Βορράς Νότος              
 # Q109 # Axx
 $ KJ8xx                   $ Q10  
 ^ Α7 ^ J1096x
 & Qxx & A10x

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή
πάσο πάσο 1$ πάσο    
2 ^ πάσο πάσο πάσο 

ÁãïñÜ (æåýãç)

Η ∆ύση ανταµάρει το 2 πίκα και το 10 του 
µόρ παίρνει την µπάζα. Παίζετε κούπα 
προς την Ντάµα και µετά το 10, που πιάνει 
ο Άσσος της Ανατολής. Αυτή, τώρα, γυρί-
ζει πίκα για το Ρήγα της ∆ύσης και Βαλέ 
πίκα στον Άσσο σας. Ξεκινάτε τα ατού 
µε τον Βαλέ καρό, η Ανατολή κερδίζει 
µε το Ρήγα και ξαναπαίζει καρό για τον 
Άσσο του µόρ. Τραβάτε το Ρήγα κούπα 
πετώντας σπαθί και όλοι απαντούν. Η 
κατάσταση: 
 Βορράς  Νότος             
 # - # -
 $ J8 $ -  
 ^ - ^ 1096
 & Qxx & A10

Κυκλοφορεί ακόµα η Ντάµα και ένα ατού 
και γι’ αυτό παίζετε άλλη µια µετρ κούπα. 
Η Ανατολή κόβει, κι εσείς πανωκόβετε. 
Τώρα ατού: η ∆ύση παίρνει την Ντάµα και 
γυρίζει µικρό σπαθί. 

Ποιο φύλλο περνάτε από το µόρ; 

Την Ντάµα εάν πιστεύετε ότι ο Ρήγας είναι 
αριστερά, η µικρό εάν τον βάζετε δεξιά. 
Είναι σαν να παίζουµε κορώνα γράµµατα, 
δεν είναι; 

  Κι όµως εσείς έχετε µια ένδειξη πολύ ση-
µαντική: η Ανατολή πήρε χέρι δυο φορές 
και δεν έπαιξε ποτέ σπαθί (παρά την απει-
λή των µετραρισµένων κουπών ). Αυτή η 
άρνηση στο τραπέζι είναι νορµάλ µόνο 
αν έχει το Ρήγα. Γι’ αυτό περνάτε µικρό ο 
Ρήγας καλύπτει και σεις κάνετε µια άνω, 
γράφοντας το ίδιο σκορ µ’ αυτούς που 
έπαιζαν δυο κούπες.

  Το χέρι της Ανατολής:

#8xxx    $ Αxx   ^ Κxx    & Κxx

  Στην περίπτωση αυτή ο αµυνόµενος δεν 
είχε άλλη επιλογή παίρνοντας χέρι. Είναι 

Σταύρος Αντωνιάδης   Email: drazen2004@yahoo.gr

Στο παρακάτω χέρι Βορράς – Νότος χρη-
σιµοποιούν δυο συµβατικές αγορές:

Την ερώτηση για Άσσους 4& στα ανοίγµα-
τα ΧΑ και τις απαντήσεις 4^=1 η 4 Άσσοι, 
4$  = 0 η 3 Άσσοι,  4#= 2 Άσσοι παρόµοιοι
(δηλαδή δυο στα µαύρα χρώµατα η δυο 
στα κόκκινα η δυο στα µινέρ  η δυο στα 
µαζέρ), 4ΧΑ = δυο διαφορετικοί Άσσοι (δη-
λαδή #-^ η $- & ).

 Βορράς Νότος             
 # xxx # A10x
 $ KJx $ AQxx  
 ^ Qx χ ^ AΚx
 & ΚQ8x & A10x

ÁãïñÜ
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όµως εύκολο να προβλέψετε περιπτώσεις 
όπου τα πάντα γίνονται διαφορετικά:

 Βορράς  Νότος             

 ^ xxx ^ ΑΚxx
 & Qxx & A10

Τραβάτε τον Άσσο καρό, ο Βαλές αριστε-
ρά σας, µετά τον Ρήγα και µικρό καρό 
που πιάνει η Ντάµα της ∆ύσης που είναι 
αναγκασµένη  να γυρίσει σπαθί. Τα καρά 
ήταν µοιρασµένα 3-3, τι αποφασίζετε να 
κάνετε;

Όλα εξαρτώνται από την εκτίµηση που 
έχετε στον αντίπαλο που κάθεται στη 
θέση της ∆ύσης. Εάν εκτιµάτε τον τρόπο 
που παίζει, τότε αποκλείεται να έχει τον 
Ρήγα σπαθί. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
είχε πετάξει την Ντάµα καρό στο Ρήγα 
σας, ξεµπλοκάροντας (έχοντας δει ότι η 
∆ύση έχει το 10 φυσικά) γιατί αγνοεί την 
ύπαρξη του 10 σπαθί που σας βάζει ένα 
πρόβληµα να λύσετε. Εάν αντίθετα δεν 
έχετε καµία εκτίµηση στον αντίπαλο αρι-
στερά σας, σας λείπουν οι ενδείξεις για 
να σιγουρευτείτε, ακόµα κι αν η βιασύνη 
της Ανατολής να δείξει κατοχή J109 στα 
καρά θα µπορούσε να σας βάλει να σκε-
φτείτε ότι προσπαθούσε να προστατέψει 
τον συµπαίκτη από την πιθανότητα να 
µπλοκαριστεί και να υποχρεωθεί να παί-
ξει σπαθί, άρα δεν έχει το Ρήγα που τόσο 
σας τροµάζει! Σαν να λέµε ότι ένας καλός 
παίκτης, καµιά φορά, γίνεται θύµα της 
εκτίµησης που τον συνοδεύει. Ευτυχώς 
αυτή την εκτίµηση είναι πολύ δύσκολο 
να την κρατήσεις για πάντα.

Συµπέρασµα: όταν ένας καλός παίκτης 
δεν ξεµπλοκάρει σηµαίνει ότι δεν φο-
βάται να πάρει χέρι.

 Βορράς  Νότος             
 # 8xxx # 10
 $ Kxx $ ΑQJ10xx  
 ^ ΑJxx ^ Κ98
 & xx & xxx

Η Ανατολή λοιπόν έχει Ρήγα - Βαλέ - 
µικρό στην πίκα, γεγονός που σηµαίνει 
έντεκα πόντους στο χέρι του συµπαίκτη, 
που πάσαρε στην πρώτη θέση ( Άσσο - 
Ντάµα πίκα και Ρήγα - Ντάµα σπαθί ) και 
φυσικά την Ντάµα καρό. Φτάνοντας σ’ 
αυτό το συµπέρασµα δεν µας µένει παρά 
να ελέγξουµε αν η Ντάµα καρό µπορεί να 
είναι δίφυλλη. Έχοντας όµως µετρήσει 
στο χέρι της Ανατολής πέντε σπαθιά, δυο 
κούπες και τρεις πίκες δεν µπορεί παρά η 
Ντάµα να είναι τρίφυλλη. Τώρα λοιπόν 
πρέπει να ελπίζετε ότι το 10 καρό είναι 
στη ∆ύση και να καταφύγετε σε µια τεχνι-
κή που µπορεί να τσακίσει τα νεύρα των 
αντίπαλων: την ψευτο-εµπάς του Βαλέ.

Ξεκινάτε λοιπόν µε τον Βαλέ καρό και 
τον αφήνετε να τρέχει, εφόσον η Ντάµα 
δεν καβαλήσει. Ο Βαλές κρατάει κι εσείς 
πραγµατοποιείτε το συµβόλαιο σας.

  Το χέρι της Ανατολής: 
 #KJx    $ 9x   ^ Qxx    & ΑJ109x

Συµπέρασµα: όταν το παίξιµο των αντί-
παλων ξεφεύγει από τα συνηθισµένα 
πρέπει να ψάξουµε να βρούµε το γιατί. 

Αυτός ο γενικός κανόνας έχει εφαρ-
µογή µόνο στους καλούς παίκτες. Η 
λογική των µέτριων και αρχάριων παι-
κτών, όσον αναφορά στην άµυνα, είναι 
εντελώς απρόβλεπτη για τον καθένα ξε-
χωριστά και γι’ αυτό είναι δύσκολο να 
δράσετε µε σιγουριά αντιµετωπίζοντας 
τους. Αυτό εξηγεί άλλωστε το γιατί οι 
εξπέρ, πολλές φορές, γράφουν µηδενι-
κά, απέναντι σε τέτοιους παίκτες.

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (**)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Ο Νότος καλείται να εκτελέσει 2 πίκες, 
όπου φαίνεται να χάνει µια λεβέ στις κού-
πες, τρεις στα καρά και µια στα σπαθιά. Για 
να πραγµατοποιήσει το συµβόλαιό του θα 
πρέπει να µη δώσει λεβέ στα ατού, όπου 
λείπει η Ντάµα.  Σε ποιόν αντίπαλο πρέπει 
να την τοποθετήσει ώστε, ανάλογα, να 
κάνει την εµπάς;

# K10 
$ 8654  
^ Q65
& QJ64

# AJ9865 
$ AK3  
^ 942
& 7

B

N
A∆

# 9653 
$ AJ102 
^ KQ10
& Q9

# AQ1072
$  7
^  J 9
& KJ1054 

B

N
A∆

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
  1& 1#
πάσο 3# πάσο 4#
Όλοι πάσο
Αντάµ: το &8

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (***)

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
1& πάσο 1ΧΑ 2#    
Όλοι πάσο
Αντάµ: ο $J

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο 1& 1$    
1 # 2$ πάσο 4$
πάσο πάσο πάσο

ÁãïñÜ (æåýãç)

Συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος

Η ∆ύση βγαίνει το Ρήγα σπαθί και συνε-
χίζει µε µικρό σπαθί για τον Άσσο της 
Ανατολής, που γυρνάει τον Βαλέ και µικρή 
πίκα και εσείς κόβετε. Τραβάτε Άσσο και 
Ντάµα ατού ( όλοι απαντούν) και κόβετε 
µε το Ρήγα το τελευταίο σπαθί σας. Η Ντά-
µα σπαθί πέφτει από αριστερά σας και… 
καµπανάκι, σειρήνα, αλάρµ, όλα µαζί 
µπαίνουν σε ενέργεια. Γιατί η ∆ύση δεν 
συνέχισε κανονικά στο δεύτερο γύρο µε 
την Ντάµα σπαθί; Αρκεί να σκεφτείτε λίγο 
για να καταλάβετε ότι ήθελε να δώσει χέρι 
στον ανοίξαντα για να έχει επιστροφή πίκα, 
όπου χωρίς αµφιβολία έχει φουρκέτα. 
Ποια φουρκέτα όµως; Μες την προσπά-
θεια του να αποκρύψει την δύναµη της 
σε ονέρ η κακόµοιρη η Ανατολή έπεσε σε 
διάφορα ατοπήµατα που σας βοηθάνε να 
βρείτε χωρίς κόπο: 
-  ότι δεν µπορεί να είχε τον Βαλέ πίκα δί-

φυλλο όπως προσπάθησε να δείξει: εάν 
η ∆ύση είχε στο χέρι Άσσο - Ρήγα

-  Ντάµα θα είχε ανοίξει την αγορά και θα 
είχε αντεπιτεθεί µε άλλο τρόπο.

-  ένα σχεδόν όµοιο σκεπτικό αποκλείει την 
κατοχή Ντάµα - Βαλέ πίκα

-  εάν είχε Άσσο - Βαλέ θα είχε ξεκινήσει 
µε τον Άσσο

Η Ανατολή κερδίζει την αντάµ µε  τον Άσσο 
της και γυρίζει το ^2. Την λεβέ αυτή κερδίζει  
η ∆ύση  µε τον  Άσσο και  επιστρέφει  στο ίδιο 
χρώµα,  όπου η  Ανατολή κόβει.  Η Ανατολή 
παίζει τώρα σπαθί, η ∆ύση ακολουθεί µε το 2 
και ο µορ κερδίζει την λεβέ µε την Ντάµα. 
Ο εκτελεστής έχει δώσει µέχρι τώρα 3 λεβέ. 
Πως πρέπει  να  συνεχίσει για να  πραγµατο-
ποιήσει  το συµβόλαιό του;

Ζεύγη. Όλοι στη πρώτη, µοίρασε η ∆Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη, µοίρασε η Α

      Οι λύσεις στη σελίδα 19
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ÃñÜöåé ï ÂüñåéïòΣε αγώνα οµάδων είστε 
Νότος και κρατάτε:
Όλοι στη δεύτερη, µοίρασε  ο Β

Ο συµπαίκτης άνοι-
ξε την αγορά µε 1$ 
και µετά από µία 
διαδικασία αγορών, 
όπου σας έδειξε τρί-
φυλλο φιτ στη πίκα 
και 2 από τους 5 
άσσους µε την #Q, 
καταλήξατε στις 6#. 
Αντάµ ο #J.
Για να πραγµατοποι-
ηθεί το συµβόλαιό 
σας θέλετε, κατ’ αρ-
χήν, οπωσδήποτε 3-

2 τα ατού στα χέρια των αντιπάλων. Η ποι-
ότητα των ατού που κρατάτε στο χέρι δεν 
σας επιτρέπει να προχωρήσετε σε κάποιο 
πλάνο µε cross – ruff (κινδυνεύετε να σας 
πανωκόψουν). Το καλύτερο πλάνο που 
έχετε στη διάθεσή σας είναι να µετράρετε 
ένα καρό του χεριού σας, κόβοντας µόνο 
ένα καρό στον µορ ( η περίπτωση των δί-
φυλλων Κ J στη κούπα και Q J στα σπα-
θιά, βελτιώνει ελαφρά τις πιθανότητες του 
συµβολαίου σας). Κερδίζετε την αντάµ του 
#J στον µορ µε τον #Κ και παίζετε αµέσως 
^Α και µικρό καρό που κόβετε στον µορ 
µε το #8. Παίζετε τώρα και την #Q ( ευτυ-
χώς ακολουθούν όλοι ) και συνεχίζετε µε 
τον $Α για το $7 της Α και το $3 της ∆ και 
κούπα που κόβετε στο χέρι (η Α στο δεύτε-
ρο γύρο κούπα ξοφλάει σπαθί). Μαζεύετε 
και το τελευταίο ατού της άµυνας µε τον 
#Α ( η Α ξοφλάει ακόµη ένα σπαθί) και 
τραβάτε τον ^Κ όπου η ∆ δεν ακολουθεί 
και ξοφλάει κούπα. Τα καρά βρέθηκαν 5-
2, αλλά στο σηµείο αυτό έχετε την ακριβή 
κατανοµή των αντιπάλων. Η ∆ ξεκίνησε µε 
3-6-2-2, η Α µε 2-1-5-5 και η θέση αυτήν 
τη στιγµή είναι:

Η αγορά πήγε:

Η Ανατολή κόντραρε το τέταρτο χρώµα 
φόρσινκ του συµπαίκτη και η ∆ βγήκε τον 
^Κ και συνέχισε µε καρό, για τον ^Α της 
Α. Κερδίσατε το γύρισµα κούπα στο χέρι 
και παίξατε ατού στη &Q και ατού στον 
&Α, όπου ακολούθησαν όλοι. Κόψατε το 
καρό σας στον µορ (η ∆ ξόφλησε κούπα) 
και συνεχίσατε µε τον $Α, όπου διώξατε 
από το χέρι πίκα και κούπα που κόψατε  
στο χέρι, όπου ακολούθησαν και οι δύο 
αµυνόµενοι. Στο σηµείο αυτό γνωρίζετε 
τα 11 από τα 13 φύλλα της Α: Ξεκίνησε 
µε δύο σπαθιά, έξι καρά και τουλάχιστον 
τρεις κούπες. Αν ξεκίνησε µε 4 τουλάχι-
στον κούπες, το συµβόλαιο δεν µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί. Αν όµως δεν κρα-
τάει άλλη κούπα το συµβόλαιό σας είναι 
εξασφαλισµένο. Παίξτε πίκα στο #Κ και 
τραβήξτε όλα τα ατού σας. Στο τελευταίο 
η ∆ σκουιζάρεται σε πίκες – κούπες. Ένα 
πλάνο το οποίο κερδίζει, καθώς η πλήρης 
διανοµή ήταν:

# 
$ 10
^ 
& K 10 6 3

# 
$ K J 9
^ 
& X X

#  
$ 
^ Q J 
& Q X X

# 6
$  
^ 6 3
& A7 

B

N
A∆

Παίξτε το τελευταίο σας ατού, διώξτε από 
τον µορ το $10 και δείτε το φύλλο που 
θα ξοφλήσει η Α. Αν διώξει σπαθί, δεν θα 
δώσετε άλλη λεβέ. Αν διώξει καρό, παίξ-
τε καρό, κερδίστε το γύρισµα σπαθί µε 
τον &Α και εισπράξτε το τελευταίο καρό 
για την 12η λεβέ σας. Η πλήρης διανοµή:   

# K Q 8
$ A 10 8 5 2
^ 4
& K 10 6 3

# J 10 9
$ K J 9 6 43 
^ 10 7
& J 2

# 7 5 
$ 7
^ Q J 9 8 5 
& Q 9 8 5 4

# A 6 4 3 2 
$ Q  
^ A K 6 3 2
& A 7

B

N
A∆

# A 8 7 
$ A 8 4 2 
^ Q 5
& Q J 9 3

# K 10 4 3
$ K 
^ 8 7 2
& A K 7 5 4

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος
  πάσο 1 &
πάσο 1 $  πάσο 1 #    
πάσο 2 ^* Kόντρ 3 &
πάσο 5 & όλοι πάσο

# A 8 7
$ A 8 4 2 
^ Q 5
& Q J 9 3

# Q 6 5 2
$ Q 10 9 75
^ K 9
& 8 2

# J 9 
$ J 4 3
^ AJ10643 
& 10 6

# K 10 4 3
$ K
^ 8 7 2
& A K 7 5 4

B

N
A∆

# A 8
$ 8
^ 
& 

# Q 6
$ Q 
^ 
& 

# J  
$ 
^ J 10 
& 

# 10 4
$  
^
& 4

B

N
A∆

# K Q 8 
$ A10 8 5 2 
^ 4
& K 10 6 3 

# A 6 4 3 2
$ Q
^ A K 6 3 2
& A 7 

B

N
A∆

Εδώ είχατε την ευκαιρία να µετρήσετε µε 
ακρίβεια τα χέρια και να προχωρήσετε 
στην εκτέλεση που κερδίζει. Πολλές φο-
ρές δεν θα έχετε αυτή τη δυνατότητα και 
απλά θα ελπίζετε σε µία κατανοµή των 
αντιπάλων που σας βολεύει. ∆είτε την 
παρακάτω διανοµή: 

Η τελική θέση
πριν το τελευταίο ατού:

Οµάδες, Α∆ στη δεύτερη,
µοίρασε η Α
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ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

        Άµυνα για
  ðñùôáèëçôÝò

Γιώργος Ρούσσος

29

α) Κρατάς:

# J 3, $ Q 7 6 5 4 3, ^ J, & K J 8 2 
και οι αγορές πάνε ως εξής : 3# δεξιά 
σου, 4# αριστερά σου, όλοι πάσο.

Βγαίνεις τον ξερό ^J σου και κατεβαί-
νει ο εξής µορ:

Γιατί πρώτα τον &Κ; Έπεσε το 8άρι 
του εκτελεστή στα καρά; Αν παίξουµε 
κατευθείαν µικρό σπαθί ο σύντροφος 
είναι υποχρεωµένος να βάλει κάτω 
µεγάλο καρό για το promotion. Κόβει 
τότε ο εκτελεστής µε την Q, τραβάει 
τον Α, κατεβαίνει µε κούπα και κά-
νει στα καρά την ruffing finesse του 
µεγάλου χαρτιού, που έχει αποµεί-
νει στα χέρια του συντρόφου, για να 
διώξει –τελικά- και το τελευταίο του 
σπαθί, ξανακατεβαίνοντας στον µορ 
µε κούπα.

Τα τέσσερα χέρια ήταν :

Όσα χρόνια και αν παίζω Mπριτζ, η γοητεία της άµυνας θα µε µαγεύει όλο 
και περισσότερο. Αυτή η συµπερασµατική σκέψη, τα inferences που πρέπει 
και µπορεί να συναγάγει η νοητική λειτουργία, µόνο στο Mπριτζ υπάρχουν.

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος
πάσο 1 ^ πάσο 1 $    
1# κοντρ* πάσο 2#
πάσο 3 $ πάσο 4 $

Ο εκτελεστής πιάνει µε τον ^Α πετώ-
ντας το 8άρι από το χέρι του και, ανύ-
ποπτος του τι τον περιµένει, τραβάει 
και το Ρήγα πετώντας ένα σπαθί. Κάνε 
άµυνα.

Ο Νότος πρέπει να κρατάει 7 πίκες και 
έδειξε σόλο καρό. Αν έχει τρεις κού-
πες και δύο σπαθιά δεν θα βιαζόταν 
να τραβήξει τον ^Κ αλλά θα έπαιζε 
αµέσως ατού. Άρα έχει 3 σπαθιά. 
Όµως δεν έχει και ΑΚ στα ατού, του 
λείπει ο Κ. Άρα µόνο από τα ατού 
µπορεί η άµυνα να βρει την µπάζα 
του µέσα.

Πρώτα λοιπόν τον &Κ, µετά σπαθί για 
τον Α του συντρόφου και µετά καρό, 
για το promotion στα ατού.

# 10 4 
$ Α Κ 6 
^ A K 9 7 3 
& 10 4 3

# J 3
$ Q76543 
^ J 
& K 9 8 2

# K 5  
$ J 10
^ Q106542 
& A J 5

# AQ98762
$ 9 8 
^ 8
& Q 7 6

B

N
A∆

B) Εσύ ∆ύση στη δεύτερη και οι 
αγορές πηγαίνουν ως εξής:

Βγαίνεις τον #Α και κατεβαίνει ο µορ 

# 10 4 
$ Α Κ 6 
^ A K 9 7 3 
& 10 4 3

# J 3
$ Q76543 
^ J 
& K 9 8 2

B

N
A∆

Eσύ

Όλοι πάσο (*)τρίφυλλο $

# J 9  
$ 10 9 X 
^ A K J 10 
& Q J 10 3

# A K 8 6 4
$ 3 2 
^ 7 6  
& 8 6 4 2

B

N
A∆

Eσύ

Ο σύντροφος πετάει την #Q!!! Τι 
είναι πάλι τούτο; Το πέταγµα της Q 
στον Α υπόσχεται και τον J, αλλά ο J 
είναι κάτω. Ξερή Q αποκλείεται, από 
τις αγορές. Τραβάς και τον K και δί-
νει το 2. Είναι προφανές ότι δεν θέλει 
συνέχεια στις πίκες. Κοιτάζεις το µορ 
και γυρίζεις σπαθί, για να βρεις το σύ-
ντροφο µε Α,Κ και µια µέσα. Αν έδινε 
πρώτα το #2 και µετά την #Q, θα είχε 
τον $J.

O εκτελεστής κρατούσε:

 # 10 7 5 3

 $ A K Q J 5 4

 ^ Q

 & 9 7.
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Αφορµή για το παρόν, µου έδωσε µία 
διανοµή στα προκριµατικά για το Κύ-

πελλο Ελλάδος.
Σε πρώτη θέση και άπαντες στην «πρά-
σινη» δήλωσα πάσο µε #Α97x $A9xx 
^A &109xx, όχι επειδή υποτίµησα την 
αξία του ξερού άσσου καρό αλλά γιατί το 
άνοιγµα 1& ∆ΕΝ υποδείκνυε καλή έξοδο. 
Αν, δηλαδή, είχα ξερό τον άσσο κούπα 
θα είχα ανοίξει αναµφίβολα 1^.
Μετά το δικό µου πάσο, ο εξ αριστερών 
αντίπαλος (∆ύση) δήλωσε 3ΧΑ (7φύλλο 
µινέρ, συνήθως άκοπο, όχι Α ή Κ απέξω), 
που ήταν και το τελικό συµβόλαιο.
Ο σύντροφος διάλεξε για έξοδο τον ^Κ 
και εγώ, όταν κατέβηκε ο µορ, είχα στα 
µάτια µου την εξής εικόνα:
Πιάνοντας τον ξερό άσσο καρό, ανέλυσα 

εν συντοµία το χέρι και κατέληξα στο συ-
µπέρασµα ότι αν ο εκτελεστής είχε επτά 
σπαθιά του AKQJ και οποιαδήποτε ντάµα 
στα µαζέρ, το συµβόλαιό του ήταν τρα-
βηχτό µε την παραδοχή ότι ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ 
του ελπίδα για να βγάλει το συµβόλαιό 
του, και να µην χάσει 3 καρά και δύο άσ-
σους σε κούπα-πίκα, ήταν να έχω εγώ και 
του υπόλοιπους δύο άσσους.
Είχα όµως το πλεονέκτηµα, ότι το αρχικό 

παίζει περίεργα! ∆εν άνοιξε, στην πρώτη, 
µε 3!!! άσσους»…
Φίλη µου, που έτυχες αντίπαλός µου, σε 
αγαπάω πολύ και µε διασκεδάζει το τα-
µπεραµέντο σου!

ÌÞðùò äåí óáò äüèçêå ç åõêáéñßá íá 
ôï áíáëýóåôå êáé íá ôï óêåöôåßôå;
Θα περιγράψω κάποιες ιδέες µου, κυρίως 
για τα νεανικά ταλέντα του ελληνικού 
Μπριτζ όπως, µεταξύ άλλων, οι κυρίες 
Ντ.Κασιµοπούλου, Γ.Κουκουβού, Χ.Συ-
ρακοπούλου και οι κύριοι Β. Βρούστης, 
Αθ. Λάµπρου, Β. Ντάλλας.
1) Προτείνω τα ΟΡΙΑΚΑ, για άνοιγµα σε 
µινέρ, χέρια να τα ανοίγετε µόνο αν είναι 
και lead directing. Έτσι ανοίγω 1^ και όχι 
1& µε τα εξής χέρια:
# x $ K109 ^AKJx &J6542 και
#Qx $AQ109 ^Axx &xxxx
2) Με το ίδιο σκεπτικό ανοίγω 1& το εξής 
χέρι:
#- $xxxxx ^QJ9 &AKQxx
α) γιατί ∆ΕΝ ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ουσιαστικά αν µία 
κούπα γίνει µικρό καρό
β) γιατί ∆ΕΝ θέλω να παίζω 4 κούπες µε 
#AKJxx $Qxx ^K10xx &J στον συµπαί-
κτη.
3)Προτείνω µια συµβολική σηµασία στην 
αγορά του τελευταίου παίκτη µετά από 
την σειρά αγορών: 1 µινέρ-DBL-RDBL ως 
εξής:
1&-DBL-RDBL-1^= σόλο ή δίφυλλο πίκα 
άρα διαφυγή στα κόκκινα
1^--DBL-RDBL1$= σόλο ή δίφυλλο πίκα 
άρα διαφυγή σε κούπα/σπαθί.

Åêìõóôçñåýóåéò
∆ηµήτρης Ναθαναήλ

Κάθε φορά που ένας αντίπαλος, ιδίως αν είναι φιλικό πρόσωπο, καλεί τον ∆ιευθυντή 
Αγώνων για να αναφέρει ένα, κατά τη γνώµη του, παράτυπο ή απλώς «περίεργο» παί-
ξιµό µου, είµαι ιδιαίτερα ευτυχής όταν µε κρίνει διαιτητής µε το κύρος, την πείρα και το 
χιούµορ που διακρίνει τον κύριο ∆. Μπάλλα και αρκετούς ακόµα συναδέλφους του. 
Γνωρίζω ότι τυχόν απόφασή τους, σε βάρος µου, είναι σίγουρα ∆ΙΚΑΙΗ.

# Κ χ χ χ   
$ Κ J 7
^ 10 9 x x x  
& x 

# A 9 7 4
$ A 9 x x   
^ A 
& 10 9 x x   

B

N
A∆

µου πάσο καθιστούσε δύσκολη την ανά-
λυση στο τραπέζι.
Καθώς γύρισα λιµό σπαθί, είδα τον 
εκτελεστή να βάζει τον ρήγα (σωστή 
παραπλανητική κίνηση) και άρχισα να … 
ανησυχώ!
Ήξερα ότι αρκούσε κάποια ντάµα στον 
εκτελεστή για να πραγµατοποιηθεί το 
συµβόλαιο.
Με έκπληξή µου είδα ότι αντί να υπάρ-
ξει µια συνέχεια από έξι ακόµα λεβέ στα 
σπαθιά, και µέτρηµα του χεριού µου, ο 
εκτελεστής συνέχισε µε λιµή κούπα για 
το $8 του συντρόφου και τον βαλέ από 
τον µορ.
Αν το $8 ήταν από $Q108x  έπρεπε να 
πάρω µε τον άσσο και να γυρίσω κού-
πα για να ανοίξω τις επικοινωνίες και τις 
…ατελείωτες «µέσα».
Αν όµως το χέρι του εκτελεστή ήταν #Q 
$10xxx ̂ x &AKQJxxx θα του χάριζα ένα 
συµβόλαιο από το άπειρο.
Ήταν αδύνατο να «ερµηνεύσω» το µυ-
στήριο της εκτέλεσης και έτσι άφησα την 
λεβέ έξω.
Η καρδιά µου «πήγε στην θέση της», 
όταν ο εκτελεστής, µετά από σκέψη, 
συνέχισε µε τον …ρήγα πίκα. Πήρα «µέ-
τρηµα»(!!!) το #10 από τον συµπαίκτη, 
(καθώς άφηνα τον ρήγα να κερδίσει την 
λεβέ) και εισέπραξα τις επόµενες ΕΝΝΕΑ 
λεβέ, για πέντε κάτω, µε 3 λεβέ από 
καρό, 3 από κούπα και 3 από πίκα!
Ï åêôåëåóôÞò åß÷å:
#Qx $xx ^xx &AKQJxxx.
Την συνέχεια σας την είπα! DIRECTOR!
«Να σηµειώσετε ότι ο κύριος Ναθαναήλ 
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?

Όσοι έπαιξαν στον αγώνα ζευγών, 
που έγινε πρόσφατα στα πλαίσια του 
4ου Κύπελλου Στ.Αρβανιτάκη, στην 
όµορφη Κέρκυρα (όπως και σε πολ-
λά άλλα τουρνουά τους τελευταίους 
µήνες),  θα παρατήρησαν στα φύλλα 
µε τις διανοµές, που έπαιρναν µετά το 
τέλος κάθε ηµερίδας, ένα µικρό πλαί-
σιο στο κάτω µέρος κάθε διανοµής, 
όπου αναγραφόταν το συµβόλαιο 
που µπορούσε να πραγµατοποιηθεί, 
παιγµένο από κάθε συγκεκριµένο 
παίκτη. Η πληροφορία αυτή είναι 
πλέον δυνατή στις µέρες µας χάρη 
στο υπέροχο πρόγραµµα H/Y «Deep 
Finesse», που «τρέχει» παράλληλα 
µε το πρόγραµµα αυτόµατου µοι-
ράσµατος των φύλλων και βρίσκει 
– µέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου 
- το πραγµατοποιήσιµο συµβόλαιο. 
Προσοχή όµως! Το συµβόλαιο που 
βρίσκει το «Deep Finesse» είναι πραγ-
µατοποιήσιµο µε όλα τα φύλλα ανοι-
κτά, δηλαδή το πρόγραµµα είναι «σε 
γνώση» πως έχουν µοιραστεί όλα τα 
φύλλα στη συγκεκριµένη διανοµή.  
Προβλήµατα αυτού του είδους πα-
ρουσιάζονται συχνά στα ξένα περι-
οδικά και είναι γνωστά στη βιβλιο-
γραφία σαν προβλήµατα «double 
dummy». Έχουν βέβαια, συνήθως, 
µόνο καλλιτεχνική αξία, αφού ο τρό-
πος παιξίµατος που κερδίζει µε όλα 
τα φύλλα ανοικτά πολλές φορές δεν 
είναι και ο ενδεδειγµένος και σύµφω-
νος µε τις πιθανότητες, όταν ο εκτελε-
στής ή οι αµυνόµενοι βλέπουν µόνο 
τα φύλλα τους και αυτά του µορ 
(single dummy).
Στην παρακάτω διανοµή, από το 
τουρνουά της Κέρκυρας, πολλοί 
εκτελεστές, µε τα φύλλα του Νότου, 

DOUBLE DUMMY
έπαιξαν και πραγµατοποίησαν 3 
κούπες, είτε κοντρέ είτε όχι. Καθώς 
το  φύλλο των διανοµών ανέγραφε 
ότι βγαίνουν µόνο 2 κούπες, έγινε, 
σε µια παρέα, αρκετή συζήτηση για 
το ποια άµυνα κρατάει τον εκτελεστή 
στις 8 λεβέ.  Σε κάποια σηµεία µάλι-
στα αµφισβητήθηκε και η αξιοπιστία 
του «Deep Finesse»! Όµως όλοι ξέ-
ρουµε ότι τα computers δεν κάνουν 
λάθος, οι άνθρωποι είναι αυτοί που 
τα κάνουν.
Έτσι η λύση τελικά βρέθηκε και κα-
λείστε και σεις να την βρείτε, χωρίς, 
βέβαια, τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή σας. Προσοχή πάντως! Εί-
ναι πραγµατικά δύσκολο πρόβληµα. 

# A Q 8 7 6
$ Q 
^ Q 10 7 5
& Q 7 2

# K 5
$ A J 6 3
^ K J 9 
& K 6 5 4

# J 10 4 3 2 
$ 8
^ A 8 6 
& J 10 9 8

# 9 
$ K 1097542 
^ 4 3 2
& A 3

B

N
A∆

Ο Νότος εκτελεί 3 κούπες κοντρέ. Με 
ποια αντάµ και άµυνα πέφτει το συµ-
βόλαιο;

                                                           
                 Η λύση στη σελίδα 21
                          

Οι άλλες δηλώσεις παραµένουν φυσικές. 
Το πάσο ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ 3+ πίκες.
4) Το άνοιγµα 1ΧΑ µε δίφυλλο µικρό σε 
κάποιο χρώµα είναι ∆ΙΠΛΑ επικίνδυνο 
όταν αυτό είναι ΜΙΝΕΡ.
α) Γιατί εύκολα χάνεται ένα καλύτερο 
συµβόλαιο σε µαζέρ στην περίπτωση που 
ο απαντών δεν έχει να κάνει στέιµαν.
β) Γιατί συχνά ένα συµβόλαιο σε ΧΑ παί-
ζεται καλύτερα µε εκτελεστή το ΑΛΛΟ 
χέρι. Π.χ.
#AQxx $AQxx ^KQx &xx, απέναντι σε 
#Jx $Jxx ^Axxx &KJ9x.
Το χέρι των 17 φυσικών πόντων έχει, στα-
τιστικά, ένα καλό άνοιγµα µε 1^.
5) Προτείνω το άνοιγµα 3& και 3^, σε 
πρώτη και δεύτερη θέση, να υπόσχε-
ται τον άσσο στο χρώµα, και όχι απλά 
KQJ109xx.
Λυπηθείτε τον σύντροφο που µε το χέρι 
#AQx $AJ10 ^KQ98 &xxx πήγε 3 κάτω 
κοντρέ γιατί τα σπαθιά ήταν 3-0.
6) Μέσα στα ελαστικά όρια ισχύος των 
weak ανοιγµάτων για µαζέρ, συµφέρει 
στατιστικά να αποκλείεται εκ των προτέ-
ρων σεµί-φιτ στο άλλο, π.χ. Jxx.
7) Να έχεις πάντα στο µυαλό σου ότι οι 
αντίπαλοι ∆ΕΝ γνωρίζουν τα φύλλα σας 
και πολλές φορές θα έχετε απρόσµενη 
επιτυχία, µόνο και µόνο επειδή παίξατε 
από τον µορ προς το κλειστό σας χέρι.
8) Η αξιολόγηση της ΠΑΙΚΤΙΚΗΣ αξίας 
(επιθετικής και αµυντικής) ενός χεριού, 
∆ΕΝ µετριέται µε επαρκή προσέγγιση µε 
τους πόντους WORK, δηλαδή Α=4, K=3, 
Q=2, J=1.
α) ∆ιότι άλλη αξία έχουν τα ονέρ στα µα-
κριά χρώµατα π.χ. #Αxxxx $Axxxx ^xx 
&x. Το χέρι αυτό είναι καλύτερο από το 
#xxxxx $xxxxx ^Ax &A
β) ∆εν αξιολογούν επαρκώς την συγκέ-
ντρωση αξιών.
Έτσι το χέρι: #KJx $KQx ^xxx &xxxx είναι 
παικτικά, σχεδόν ισοδύναµο µε το #Αxx 
$Axx ^Qxx &Jxxx, αν και έχουµε δύο ρη-
γάδες αντί δύο άσσων!
γ) Είναι υπερεκτιµηµένη, σε πόντους, η 
αξία των φύλλων ντάµα και βαλές. Το πα-
λαιότερο µέτρηµα, Α=7, Κ=5, Q=3, J=1, 
ήταν πιο κοντά στην πραγµατικότητα.
δ) Προσωπικά ∆ΕΝ θεωρώ ότι υπάρχει 
άνοιγµα στο αµυντικό χέρι: #Qxx $Qxx 
^KQJ &QJxx.
Τυχόν άνοιγµα ενδεχοµένως να προδίδει 
την θέση των #Q και $Q.

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò
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Κάθε Τετάρτη…Γιάννης Προκοπίου

ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÉ ÖÕËËÙÍ
Οι παρακάτω διανοµές απαιτούν από τους 
εκτελεστές κυρίως καθαρό µυαλό. Ακόµα 
κι αν δεν έχετε συναντήσει αυτές τις περι-
πτώσεις πάνω στο τραπέζι, µπορείτε και 
πάλι να ανακαλύψετε τη σωστή εκτέλεση, 
αν έχετε τη διάθεση να σκεφτείτε τους πι-
θανούς συνδυασµούς φύλλων των αµυ-
νοµένων στο χρώµα που θα πρέπει να 
αναπτύξετε.

Για όσους παίζουν τη σύµβαση splinter είναι 
προτιµότερο ο Βορράς να αγοράσει 4& (δείχνει 
σόλο ή σικάν και φιτ κούπα).

Έχετε φθάσει σε ένα πολύ καλό συµβόλαιο 
και το µόνο που φαίνεται να χάνετε είναι ο 
Άσσος ατού.

Αν εφησυχάζετε σε τέτοιες περιπτώσεις, 
καιρός να σταµατήσετε να το κάνετε. Τι 
µπορεί να πάει στραβά -εκτός από µια 
ανεπιθύµητη τσάκα, την οποία ούτως ή 
άλλως δε θα µπορούσατε να αποφύγετε;

Αν τα τέσσερα ατού που λείπουν είναι 2-2 
ή 3-1 δεν υπάρχει πρόβληµα. Το πρόβλη-
µα είναι µήπως τα ατού πέφτουν 4-0 στην 

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη µια παρεµβολή 
δύο κούπες από τη ∆ύση. Κανείς µετά δε θα 
κατηγορήσει την Ανατολή αν φθάσει στις 3 
ή 4$ και δώσει την ευκαιρία στους αντίπα-
λους να εισπράξουν 500 ή 800 (δύο ή τρεις 
µέσα κοντρέ).
Η επαναδήλωση 4# του Νότου γίνεται 
λόγω της ιδιαίτερα ανώµαλης κατανοµής 
του και όχι, ασφαλώς, λόγω πόντων. Η ατυ-
χία είναι ότι ο συµπαίκτης δεν έχει πίκες.
Το πρόβληµα είναι να µη χαθούν τρεις λεβέ 
από ατού. Αν οι πίκες είναι 3-3 στην άµυνα 
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Αν όµως 
είναι 4-2, τότε µπορείτε να βγάλετε το συµ-
βόλαιο µόνο αν πέφτει ονέρ δίφυλλο.
Γι’ αυτό πρέπει να παίξετε Άσσο πίκα και 
λιµό πίκα στη συνέχεια. Να µην παίξετε δηλ. 
το Βαλέ ή το 10 πίκα. 
•  Ìå AJ10xxxx ðñïò óéêÜí ðáßæïõìå 

¢óóï êáé ëéìü
•  Ìå AJ109xxx ðñïò óéêÜí ðáßæïõìå 

¢óóï êáé Ýíá áðü ôá J,10,9
Με τον ίδιο τρόπο θα εκτελέσουµε κρατώ-
ντας π.χ. ΑJ10xx προς xx (άθροισµα δηλ. 
7 φύλλα), αν είµαστε αναγκασµένοι να 
παίζουµε συνεχώς από το χέρι που έχει τον 
Άσσο.

♠ Α Q J 6 3  
♥ K J 8 2  
♦ K 7 4
♣ 5

♠ 7 5 2
♥ A 10 9 3 
♦ 8 6 3
♣ J 10 9

♠ 10 9 8 4
♥ - 
♦ J 9 5 
♣ K 7 6 4 3 2

♠ K 
♥ Q 7 6 5 4 
♦ A Q 10 2 
♣ A Q 8

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή
  1# πάσο   
2♥ πάσο 4♥ πάσο
4 ΧΑ πάσο 5♦ πάσο    
6♥ πάσο πάσο πάσο

ÄéáíïìÞ  1
Dealer: B  Όλοι στην πρώτη

Στα πλαίσια του εβδοµαδιαίου τουρνουά ζευγών 1-8, που διοργανώνει τις Τετάρτες ο ΟΑΜ, 
δίνονται 4 κάθε φορά διανοµές µε συναφές περιεχόµενο και διδακτικό χαρακτήρα. Μπήκα-
µε, από το Σεπτέµβριο, στην τέταρτη χρονιά. Τα παρακάτω χέρια µοιράστηκαν και σχολιά-
στηκαν πολύ πρόσφατα, στα µέσα Οκτωβρίου του 2005. Έχουν γίνει οι απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις για παρουσίαση υπό µορφή άρθρου.

άµυνα. Αν η Ανατολή κρατάει Α1093 
δε µπορείτε να κάνετε τίποτα, θα µπείτε 
µέσα. Αν όµως η ∆ύση (όπως εδώ συµ-
βαίνει) κρατάει όλα τα ατού, τότε µπορεί-
τε να χάσετε µόνο µία λεβέ αν ξεκινήσετε 
παίζοντας τη Ντάµα κούπα από το χέρι 
σας. Η ∆ύση δεν πρέπει να αφήσει έξω 
αλλά στη συνέχεια, ως εκτελεστής, θα 
µπορέσετε να κάνετε τη διπλοεµπάς του 
10-9 για να πραγµατοποιήσετε το συµβό-
λαιό σας.

Οι περισσότεροι εκτελεστές θα ξεκινή-
σουν λανθασµένα µε λιµό κούπα από 
το Νότο. Όσοι κάθονται στη ∆ύση πρέπει 
να βάλουν το 3 κούπα. Είναι προφανής η 
πρόθεση του εκτελεστή να βάλει κάποιο 
ονέρ από το µορ, εποµένως τιµωρήστε 
τον για το λάθος ξεκίνηµά του. 

Τα 6ΧΑ εδώ είναι τραβηχτά, ακόµα και 
λάθος να παιχτούν οι κούπες, εποµένως 
αυτό το συµβόλαιο θα πάρει το τοπ (σε 
αγώνα ζευγών).

•  Ìå KQ8x ðñïò Jxxxx (Þ éóïäýíá-
ìá ÷Ýñéá, ðÜíôùò ôï 8Üñé ìáæß ìå 
ôá äýï ïíÝñ êáé 9 öýëëá Üèñïéóìá) 
îåêéíÜìå ìå ôï ÂáëÝ

•  Ìå ÁÊ9x ðñïò Qxxxx (ôï 9Üñé ìáæß 
ìå ôá äýï ïíÝñ, 9 öýëëá Üèñïéóìá) 
îåêéíÜìå ìå ôç ÍôÜìá.

♠ -  
♥ 10 8 7 3  
♦ Q 9 4
♣ A 108652

♠ Q 4 
♥ K Q J 6 4 
♦ 8 5 2 
♣ Q 9 7

♠ K 9 8 3
♥ A 9 5 2 
♦ 7 6 3 
♣ K J

♠ AJ107652
♥ - 
♦ A K J 10 
♣ 4 3

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή
1 # πάσο 1ΧΑ πάσο    
4 # πάσο πάσο πάσο

ÄéáíïìÞ  2
Dealer: Ν  Α-∆ στη δεύτερη

♠ Α 4  
♥ Α J 10 2  
♦ Κ 9 4
♣ J 8 6 5

♠ J 10 9 8 3
♥ K 4 
♦ Q 10 7 6 
♣ 9 3

♠ Q 6 5 2
♥ 9 8 7 3 
♦ J 3  
♣ K Q 10

♠ K 7
♥ Q 6 5 
♦ A 8 5 2 
♣ A 7 4 2

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  3
Dealer: Ν  Α-∆ στη δεύτερη
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Παρότι έχετε 8 σπαθιά στον άξονα, είναι οι 
κούπες που µπορούν να δώσουν άµεσα τις 
τρεις επιπλέον λεβέ, που χρειάζεστε για να 
βγάλετε το συµβόλαιό σας.

Έχετε µάθει πως η συνήθης επίθεση σε ένα 
χρώµα γίνεται (για λόγους ξεµπλοκαρί-
σµατος) παίζοντας πρώτα το (τα) ονέρ του 
χεριού µε τα λιγότερα φύλλα στο χρώµα. 
Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να παιχτεί η Ντάµα 
κούπα αρχικά.

Αν η εµπάς δεν περνάει, όπως και να παίξε-
τε τις κούπες είναι το ίδιο.

Το ίδιο είναι επίσης αν η εµπάς περνάει 
και οι κούπες είναι 3-3 στην άµυνα. Τι θα 
συµβεί όµως αν ο Ρήγας είναι δίφυλλος (ή 
ξερός) στην εµπάς; Τότε αν ξεκινήσετε µε τη 
Ντάµα, η ∆ύση θα σκεπάσει µε το Ρήγα της 
και θα περιορίσει τον εκτελεστή στις 3 κού-
πες, αντί των τεσσάρων.

Παίρνετε λοιπόν µε το Ρήγα πίκα την αντάµ 
του Βαλέ πίκα και συνεχίζετε µε το 5 κούπα 
στο Βαλέ. Ανεβαίνετε µε καρό στον Άσσο 
και παίζετε το 6 κούπα. Ο Ρήγας πέφτει και 
το συµβόλαιο θα πραγµατοποιηθεί.

Λύσεις των προβληµάτων
(από τη σελίδα 13)Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή
1♦ πάσο 1♥ πάσο   
1ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

Αν ο εκτελεστής ξεκινήσει µε τη Ντάµα κού-
πα και η ∆ύση δε βάλει το Ρήγα επειδή βλέ-
πει ΑJ10x στο µορ και φοβάται, τότε πρέπει 
να αναθεωρήσει τις απόψεις της για το πότε 
πρέπει να σκεπάζει και πότε όχι.

•  Ìå Qxx ðñïò AJ10x (Þ éóïäýíáìá ÷Ý-
ñéá), åÜí äåí õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá 
åðéêïéíùíéþí, îåêéíÜìå ìå ëéìü ðñïò 
ôï 10 êáé ãõñíþíôáò ðÜëé óôï ÷Ýñé 
ìáò ðáßæïõìå ëéìü ðñïò ôï ÂáëÝ.

♠ J 10 3  
♥ 7 4   
♦ A Q 9 5 4
♣ Q 8 6

♠ 9 5
♥ K Q J 10 
♦ J 8 3 2
♣ K J 7

♠ 8 7 6 4 2
♥ 9 6 5 3 
♦ 7 
♣ A 10 9

♠ A K Q 
♥ Α 8 2 
♦ K 10 6 
♣ 5 4 3 2

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή
1 ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο    

ÄéáíïìÞ  4
Dealer: ∆  Β-Ν στη δεύτερη

Ο Βορράς, µε 9 πόντους και καλό 5φυλλο 
χρώµα, δεν πρέπει να κάνει πρόταση αλλά 
να αγοράσει απευθείας τη µανς.

Το συµβόλαιο θα πραγµατοποιηθεί µόνο 
αν κάνετε 5 λεβέ στα καρά.

Ως συνήθως δεν υπάρχει πρόβληµα αν τα 
καρά είναι 3-2 κι επίσης θα µπείτε µέσα αν 
η Ανατολή κρατάει 4φυλλο Βαλέ. Θα πρέ-
πει να ξεκινήσετε µε το Ρήγα καρό και το 
10 καρό στη Ντάµα. Αν συνεχίζατε µε το 
6 καρό στη Ντάµα, τότε όταν θα παίζατε 
στη συνέχεια το 10 καρό από το χέρι σας, 
ο Βορράς δε θα σκέπαζε και θα χάνατε το 
µορ.

Με Κ10x προς ΑQ9x(x) (ή ισοδύναµα χέρια) 
αν δεν υπάρχουν εξωτερικά κατεβάσµατα 
στο µακρύ χρώµα, παίζετε πρώτα το Ρήγα 
και µετά το 10 προς τη Ντάµα (ή τον Άσο)

Πήρατε µόλις µια γεύση από µερικούς 
συνδυασµούς φύλλων. Θα γίνουν πολύ 
πιο ξεκούραστες και αποτελεσµατικές οι 
εκτελέσεις σας αν µάθετε όσο το δυνατόν 
περισσότερους απέξω. Υπάρχουν πολλά 
βιβλία που αναφέρονται σε αυτούς και φυ-
σικά, µε λίγο ψάξιµο, θα µπορέσετε να τους 
βρείτε και στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)
Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη,
µοίρασε η Α

Όταν παίχτηκε η διανοµή αυτή ο 
Νότος, ένας πολύ καλός και έµπει-
ρος παίκτης, έχοντας ήδη χάσει δύο 
Άσσους και µία κοφτή καρό στην 
Ανατολή, έπαιξε ατού από το µορ 
και  – όταν η Ανατολή ακολούθησε 
µε µικρό– πέρασε από το χέρι του το 
10! Στη συνέχεια κατέβηκε  πάλι στο 
µορ µε τον Άσσο κούπα και επανέ-
λαβε την εµπάς στα ατού, πραγµα-
τοποιώντας έτσι το συµβόλαιό του. 
«Πως ήξερες ότι η Ανατολή είχε όλα 
τα ατού που λείπουν;», ρώτησε έκ-
πληκτος κάποιος κίµπιτζερ το Νότο. 
«Είναι πιο απλό από ότι φαίνεται», 
απάντησε αυτός. «Εφόσον η Ανα-
τολή έχει µόνο 4 σπαθιά και σόλο 
καρό και  αφού άνοιξε ένα σπαθί και 
όχι µία κούπα ή πίκα, είναι ολοφά-
νερο ότι έχει 4 – 4 στα µαζέρ».

∆ Β Α Ν
  1& 1#    
πάσο 3# πάσο 4#

♠ 9 6 5 3  
♥ Α J 10 2  
♦ K Q 10
♣ Q 9 

♠ -
♥ 6 5 4 3 
♦ A876543
♣ 8 2

♠ K J 8 4
♥ K Q 9 8 
♦ 2 
♣ A 7 6 3

♠ ΑQ1072
♥ 7 
♦ J 9 
♣ K J 10 5 4

B

N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (**)

Ζεύγη. Όλοι στη πρώτη,
µοίρασε η ∆

Η αγορά και η αντάµ µας δίνουν 
αρκετές πληροφορίες ώστε να 
προσδιορίσουµε σε ποιον αντί-
παλο βρίσκεται η Ντάµα πίκα. 
Εφόσον η ∆ύση δεν έκανε αντάµ 
Άσσο ή Ρήγα, σε κάποιο από τα 
µικρά χρώµατα, τα ονέρ αυτά πρέ-
πει να είναι µοιρασµένα στους δύο 
αντίπαλους. Επίσης γνωρίζουµε 
ότι η Ανατολή έχει και την Ντάµα 
κούπα, αφού η ∆ύση βγήκε το 
Βαλέ. Με όλα αυτά υπόψη µας, 
η ∆ύση έχει σχεδόν σίγουρα την 
Ντάµα πίκα, διαφορετικά θα είχε 
µόνο 10 πόντους –το πολύ– και, 
βέβαια, δεν θα είχε ανοίξει στην 
πρώτη θέση.

♠ Κ 10  
♥ 8 6 5 4
♦ Q 6 5
♣ Q J 6 4

♠ Q 4
♥ J 10 9 
♦ A J 7
♣ A 10953

♠ 7 3 2
♥ Q 7 2 
♦ K 10 8 3 
♣ K 8 2

♠ Α J 9865
♥ Α Κ 3 
♦ 9 4 2 
♣ 7

B

N
A∆

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

 ∆ Β Α Ν
 1& πάσο 1ΧΑ 2#    
 

Όλοι πάσο
Αντάµ: &8

Όλοι πάσο
Αντάµ: ♥J
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Γιώργος Κλείτσας

3η

Τοποθετώντας τα φύλλα
(ο κανόνας του Culbertson)

συνέχεια

Ο αντίστοιχος κανόνας του Culbertson 
για το σλεµ, διατυπώνεται ως εξής:

«¸íá ÷Ýñé ðñÝðåé íá êÜíåé ðñü-
ôáóç ãéá óëåì áí Ýíá éäáíéêü 
ìßíéìïõì  ÷Ýñé ôïõ óõìðáßêôç 
êÜíåé ôï óëåì ôñáâç÷ôü».

Όλοι στη δεύτερη, ο εξ αριστερών αντί-
παλος πασάρει και ο συµπαίκτης ανοί-
γει 1ΧΑ. Κρατάτε : #AJ $Q753 ^KQ6 
&A964 Με τους 16 πόντους σας (στην 
πραγµατικότητα λιγότερους, αφού ο 
ξερός AJ πίκα δεν αξίζει 5 π.)  ο άξονας 
έχει 31-33 π. και δε βγαίνουν 6ΧΑ παρά 
µόνο µε 17 ειδικούς πόντους στο χέρι 
του συµπαίκτη, π.χ. KQxx AKJx Axx xx. 
Μπορεί, όµως, να υπάρχει σλεµ στις 
κούπες, αν ο συµπαίκτης έχει 4φυλλο. 

Προτού κάνουµε Stayman, θα πρέ-
πει να εφαρµόσουµε το κριτήριο του 
Culbertson (αν αποφασίσουµε ότι δεν 
πρέπει να κάνουµε πρόταση για σλεµ 
στις κούπες, ακόµα κι αν ο συµπαίκτης 
έχει 4φυλλο, τότε τα  3ΧΑ είναι πρακτι-
κά  αχτύπητα µε τόσους πόντους, έστω, 
ενδεχοµένως, παιγµένα από το λάθος 
χέρι).

 Ας προσπαθήσουµε να κατασκευάσου-
µε ιδανικά µίνιµουµ χέρια του συµπαί-
κτη µε 4φυλλο κούπα, µε τα οποία το 
σλεµ να είναι τραβηχτό. Αν θέλουµε να 
µη χάνουµε λεβέ στα ατού, θα πρέπει 
ο συµπαίκτης να έχει AKJx κούπα, αν 
θέλουµε να µη χάνει ούτε πίκα, οπωσ-
δήποτε το K πίκα, και τότε ο A καρό 
συµπληρώνει ένα µίνιµουµ χέρι, π.χ. 
Kxxx AKJx Axx xx. Αυτό το χέρι χάνει 
οπωσδήποτε ένα σπαθί και θα πρέπει 
να κόψει στο µορ 2 πίκες (ή 2 σπαθιά 
στο χέρι), πράγµα πολύ δύσκολο αν τα 
ατού δεν είναι 3-2. Αν έχει 4 λιµές πί-
κες και Kx σπαθί, υπάρχουν παρόµοια 
προβλήµατα. Αντί για τον A καρό, µπο-
ρούµε να δοκιµάσουµε J10xx καρό και 

Kx σπαθί. Όλο το χέρι γίνεται Kxx AKJx 
J10xx Kx. Αυτό το χέρι είναι σχεδόν 
τραβηχτό, µε µοναδικό κίνδυνο Α καρό 
και καρό τσάκα.

 Ας πάµε, στη συνέχεια, σε άλλη οικο-
γένεια χεριών που να χάνουν µόνο τον 
Άσσο ατού (κούπα). Το µίνιµουµ χέρι 
(15 π.) του συµπαίκτη Kxx KJ10x AJxx 
Kx έχει 12 λεβέ (κόβοντας την τρίτη 
πίκα χάνει µόνο τον A ατού). Πέρα από 
τον κίνδυνο να είναι τα ατού 5-0 ή να 
κόβουν κάποιο χρώµα στην αντάµ οι 
αντίπαλοι, υπάρχει και ο µικρός κίνδυ-
νος να έχει ο συµπαίκτης του αντιπάλου 
που έχει τον A ατού, σόλο καρό ή και 
σπαθί και να κόψει στο δεύτερο γύρο. 
Υπάρχουν και άλλοι µικρότεροι κίνδυ-
νοι. Τέτοιους ακραίους κινδύνους δεν 
τους υπολογίζουµε όταν εφαρµόζουµε 
το κριτήριο του Culbertson. Με δύο 
«οικογένειες» χεριών που πληρούν το 
κριτήριο,  η ∆ σαφώς πρέπει να κάνει 
Stayman. Αν ο συµπαίκτης έχει 4φυλλο 
κούπα, η ∆ θα κάνει πρόταση για σλεµ. 
Προσοχή, όµως.
Ç ðñüôáóç ãéá óëåì ðñÝðåé íá ãß-
íåé êÜôù áðü ôç ìáíò.
 Όταν, στην προσπάθειά µας για σλεµ, 
µπούµε µέσα στο επίπεδο 5, χάνουµε 
και τους πόντους της µανς, δηλαδή 
(στις κούπες π.χ.) 620 π. που θα βγά-
ζαµε και 100 που µπήκαµε µέσα, 720 
(µείον 12 IMPs).

 Όταν η διανοµή αυτή παίχτηκε στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Οµάδων, 
η αγορά σε ένα τραπέζι πήγε 1ΧΑ - 2 
σπαθιά, 2 κούπες - 4 καρά (slam-try µε 
οµαλή κατανοµή), 4 κούπες - 4ΧΑ!?, 5 
κούπες (2 από τους 5 Άσσους, χωρίς τη 
Q ατού) - 6 κούπες?,  πάσο. Η ∆ έπρεπε 
να πασάρει στις 4 κούπες. Στην αγορά 
4ΧΑ έβαλα θαυµαστικό-ερωτηµατικό, 
γιατί, αν η ∆ έχει σκοπό να πάει στο 

σλεµ µε την προϋπόθεση ότι η Α θα 
δείξει 3 από τους 5 Άσσους, το σλεµ 
θα έχει  πιθανότητες επιτυχίας γύρω 
στο 50% (αφού, σπάνια θα χάνει λεβέ 
στα ατού - όταν µπαίνει µέσα θα είναι 
από έλλειψη γενικότερης δύναµης). Αν 
όµως σκοπεύει να πάει στο σλεµ ακόµα 
και µε 2 από τους 5 Άσσους (η περίπτω-
ση να έχει µόνο έναν είναι αµελητέα) 
τότε το σλεµ συνήθως θα είναι πολύ 
κακό. 

Στην πραγµατικότητα η Α είχε ανοίξει 
µε 14 π. και «σώµα» [µεταφράζω τον 
αγγλικό όρο «body»] (ένα δεκάρι -που 
έπαιξε και καθοριστικό ρόλο- ένα εννιά-
ρι και δύο οκτάρια) µε το εξής χέρι: K73 
A1062 A98 K83. Όταν έγινε η αντάµ 
και κατέβηκε ο µορ, τα φύλλα ήταν 
όσο πιο ευνοϊκά γίνεται (λόγω του 10 
κούπα χάθηκε µόνο 1 µπάζα στα ατού) 
αλλά το συµβόλαιο µπήκε µέσα, αφού 
το τρίτο σπαθί δεν πάει πουθενά. 

Υποθέτοντας ότι η Α έχει 15-17 π., όχι 
όµως χέρι µάξιµουµ (άρα, συνήθως, 15 
π. και 4φυλλο κούπα - αν το 1ΧΑ µπορεί 
να έχει 5φυλλο µαζέρ, τότε µε 5φυλλο 
κούπα, πολλά 15άρια µε κοντρόλ θα τα 
θεωρούσε µάξιµουµ η Α και θα συνερ-
γαζόταν), οι πιθανότητες να βγαίνουν 
οι 6 κούπες, δεν είναι παραπάνω από  
30%. Και τις µισές φορές που µπαίνουν 
µέσα, η βασική αιτία θα είναι η αδυνα-
µία στα ατού (γι’ αυτό το λόγο, η αγορά 
«5 κούπες» θα είχε νόηµα είτε µετά την 
απάντηση στο Stayman, είτε µετά το 
κλείσιµο στις 4 κούπες, αφού δείχνει το 
βασικό πρόβληµα του χεριού στο συ-
µπαίκτη, έχοντας όµως το µειονέκτηµα 
ότι υπερβαίνει τη µανς). 

Μπορούµε «χοντρικά» να υποθέσουµε 
ότι σε ένα δείγµα 100 διανοµών, η ∆ σε 
2 διανοµές θα σταµατούσε στις 5 κούπες 
(όταν η Α έδειχνε 1 Άσσο) και στις υπό-
λοιπες 98 θα πήγαινε σλεµ. Θεωρώντας 
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ότι σ’ αυτές τις 2 διανοµές , δε µπήκε 
µέσα, στις 28 έβγαλε το σλεµ, στις 58 
µπήκε µία µέσα, στις 10, δύο µέσα και 
σε δύο διανοµές 3 µέσα και θεωρώντας 
ότι οι αντίπαλοι στο άλλο τραπέζι έπαι-
ξαν 4 κούπες, το αλγεβρικό άθροισµα 
είναι 28Χ12-58Χ12-10Χ13-2Χ5=-500 
δηλαδή -5 IMPs ανά διανοµή.          

Κάνοντας ανασκόπηση, θα λέγαµε ότι ο 
expert, για τον ίδιο λόγο που δε µετρά-
ει καν τους πόντους του, προκειµένου 
να ανοίξει την αγορά, αλλά αποφασί-
ζει µε µια µατιά στα φύλλα του, στη 
συντριπτική πλειοψηφία των χεριών 
δεν τοποθετεί νοερά φύλλα στο χέρι 
του συµπαίκτη του. Το έχει κάνει κατά 
κόρο στο παρελθόν και αναγνωρίζει µε 
µια µατιά σε κάθε χέρι τα χαρακτηριστι-
κά που έχουν σηµασία. Στο τελευταίο 
χέρι, έχοντας αντιµετωπίσει εκατοντά-
δες παρόµοια, θα έλεγε πάσο στις 4 
κούπες, λόγω της αδυναµίας στα ατού, 
του άχρηστου J πίκα και της πιθανότη-
τας να έχει ο συµπαίκτης τρία σπαθιά. 
Πάντα, όµως, θα υπάρχουν χέρια, όχι 
µόνο προτασιακά, αλλά συναγωνιστικά 
και άλλου είδους (το µπριτζ είναι ανε-
ξάντλητο) που θα χρειαστεί να σκεφτεί 
λίγο για να κατασκευάσει (φανταστεί) 
χέρια του συµπαίκτη του. Προσπα-
θώντας κανείς να φτάσει σ’ αυτό το 
επίπεδο,  είναι καλό να εφαρµόζει το 
κριτήριο του Culbertson σε κάθε ευ-
καιρία (και υπάρχουν αρκετές, σε κάθε 
ηµερίδα) ώστε να βελτιώνει σταδιακά 
την κρίση του  (judgment). Και, επει-
δή, «repetitio est mater studiorum», 
ας µου επιτραπεί να διατυπώσω ξανά 
το κριτήριο του Culbertson, στη γενική 
µορφή του, µε δύο Πορίσµατα, δύο Ση-
µειώσεις και µία Eικασία. 
ÊñéôÞñéï Culbertson:
«¸íá ÷Ýñé ðñÝðåé íá êÜíåé ðñüôáóç ãéá 
ìáíò áí Ýíá éäáíéêü ìßíéìïõì  ÷Ýñé ôïõ 
óõìðáßêôç êÜíåé ôç ìáíò ôñáâç÷ôÞ». 
Ðüñéóìá 1: 
«¸íá ÷Ýñé ÄÅÍ ðñÝðåé íá êÜíåé ðñü-
ôáóç ãéá ìáíò áí Ýíá éäáíéêü ìÜîé-
ìïõì  ÷Ýñé ôïõ óõìðáßêôç ÄÅÍ êÜíåé 
ôç ìáíò ôñáâç÷ôÞ ».

Ðüñéóìá 2:
«¸íá ÷Ýñé ðñÝðåé íá áãïñÜóåé ôç 
ìáíò áí Ýíá ü÷é éäáíéêü ìßíéìïõì  
÷Ýñé ôïõ óõìðáßêôç êÜíåé ôç ìáíò 
ôñáâç÷ôÞ ». 

Το Kριτήριο και τα δύο Πορίσµατα 
ισχύουν εξ ίσου αν, όπου αναφέρεται 
η λέξη «µανς», αντικατασταθεί από τη 
λέξη «σλεµ». 
Óçìåßùóç1:
«Ï êáíüíáò ôïõ Culbertson éó÷ýåé  
(áíáöÝñåôáé) ìüíï óå óõìâüëáéá óå 
÷ñþìá». 
Óçìåßùóç2:
«Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ óëåì,  åßíáé 
êáëü ç ðñïóðÜèåéá (slam-try) íá ãß-
íåôáé êÜôù áðü ôç ìáíò». 
Τέλος, ξαναδιαβάζοντας το κείµενο, πα-
ρατήρησα κάτι που δεν είχα το χρόνο 
να το εξετάσω περισσότερο και γι’ αυτό 
δε µπορώ και να το τεκµηριώσω. Στο 
παράδειγµα του Reese, εκτός από το 
χέρι 2 που είναι τραβηχτό, και το χέρι 
3 είναι πρακτικά τραβηχτό. Μπορούµε 
να πούµε ότι έχουµε δύο αντιπροσώ-
πους (που ο καθένας αντιπροσωπεύει 
χιλιάδες άλλα χέρια που διαφέρουν 
µόνο στα σποτ, µια οικογένεια χεριών). 
Στο χέρι AKQ10 J5 AJ765 95 είχαµε ένα 
«ισχνό» αντιπρόσωπο, αφού η σιωπή 
των αντιπάλων µείωνε κατά πολύ την 
πιθανότητά της ύπαρξής του (ίσως στο 
10%). Στο χέρι AJ Q753 KQ6 A964 
είχαµε δύο αντιπροσώπους. Εικασία: 
«Όταν, εφαρµόζοντας το κριτήριο του 
Culbertson, βρούµε έναν, το πολύ, 
αντιπρόσωπο, που δεν είναι και πολύ 
πιθανός από τις αγορές, δεν κάνουµε 
πρόταση για µανς ή σλεµ. Όταν βρούµε 
δύο αντιπροσώπους, κάνουµε πρότα-
ση. Όταν βρούµε τρεις ή περισσότερους 
αντιπροσώπους, δηλώνουµε κατευθεί-
αν τη µανς ή το σλεµ». 

Θα χαρώ ιδιαίτερα, αν, σε σχέση µε την 
εικασία αυτή, κάποιοι από τους ανα-
γνώστες µου επιστήσουν την προσοχή 
σε δικά τους παραδείγµατα ή και στα 
χέρια του άρθρου, αν κάτι παρέλειψα.

        

Ο Νότος εκτελεί 3 κούπες κοντρέ. Με ποια 
αντάµ και άµυνα πέφτει το συµβόλαιο;

Αν η ∆ύση κάνει αντάµ πίκα –που φαίνεται 
το καλύτερο– για να γκρεµιστεί το γρήγο-
ρο κατέβασµα στον µορ και να κερδίσει 
µετά η άµυνα 2 κούπες δύο καρά και ένα 
σπαθί, τότε ο εκτελεστής κάνει αµέσως την 
εµπάς πίκα, ξοφλάει το σπαθί του χεριού 
του και µετά παίζει την Ντάµα κούπα. Αν 
η ∆ύση κανει ducking, συνεχίζει µε σπαθί 
στον Άσσο του και µεγάλη κούπα. Η ∆ύση 
δεν µπορεί να τον φορτσάρει πολλές φο-
ρές µε σπαθί, γιατί θα γίνει καλή η Ντάµα 
του µορ ενώ η Ανατολή πιάνει µόνο µια 
φορά χέρι για να παίξει πίκα και ο Νότος 
αντέχει ένα promotion στα ατού.

Η λύση είναι να γίνει αντάµ το 3 κούπα! 
Τώρα ο εκτελεστής βρίσκεται στο µορ (αν 
καβαλλήσει µε τον Ρήγα, ένα promotion 
αρκεί για να προαχθεί το 6 κούπα)  και 
πρέπει να έρθει στο χέρι του µε τον Άσσο  
σπαθί και να κάνει αµέσως την εµπάς πίκα, 
ώστε να διώξει το σπαθί του. Από τον µορ 
πρέπει να ξανάρθει στο χέρι του µε κοφτό 
σπαθί για να παίξει ατού αλλά τώρα τα 
σπαθιά έχουν ελευθερωθεί και η άµυνα 
φορτσάρει τον εκτελεστή µε απανωτά 
σπαθιά και πίκα, µέχρι να χάσει αυτός το 
κοντρόλ στα ατού, πριν προλάβει να «γυ-
ρίσει» τα καρά.

Εάν ο εκτελεστής στη 2η λεβέ έρθει στο 
χέρι του µε Άσσο πίκα και πίκα κοφτή, τότε 
η άµυνα, παίζοντας προσεκτικά,  θα προ-
λάβει να του πάρει το µικρό σπαθί, πριν 
αυτός ξανακατέβει στο µορ µε καρό.

# A Q 8 7 6
$ Q 
^ Q 10 7 5
& Q 7 2

# K 5
$ A J 6 3
^ K J 9 
& K 6 5 4

# J 10 4 3 2 
$ 8
^ A 8 6 
& J 10 9 8

# 9 
$ K 1097542 
^ 4 3 2
& A 3

B

N
A∆

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

DOUBLE DUMMY
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Κάθε διανοµή µία ιστορία
Éóôïñßá ôïõ Ìðñéôæ

Ðñüâëçìá 5
ÏìÜäåò, üëïé óôç ðñþôç.

♠ 5 4 2 
♥ A 4 3 
♦ Q 8 6
♣ K 8 5 3

♠ K Q 10 8 6
♥ J 2 
♦ J 7 4
♣ A J 4

♠ J 9 7
♥ 9 6 
♦ Κ 10532 
♣ Q 10 6

♠ A 3
♥ K Q 10 8 7 5 
♦ A 9 
♣ 9 7 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

 πάσο πάσο 1$
1# 2$ 2# 4$
Όλοι πάσο

♠ 10 9 8 6 5 
♥ Q 10 5 4 3  
♦ A 2
♣ 8

♠ -
♥ 9 2 
♦QJ108765
♣ J 6 4 2

♠ KQJ7432
♥ 8 7 6 
♦ K 9 
♣ 5

♠ A 
♥ A K J 
♦ 4 3 
♣ A K Q 10 9 7 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

πάσο πάσο 3# 3 ΧΑ

4^ κόντρ πάσο 5&

Βλέποντας µόνο τα φύλλα των Β-Ν 
θα θέλατε να παίζετε µεγάλο σλεµ 
στις κούπες. ∆υστυχώς, όπως στέ-
κουν τα φύλλα το συµβόλαιο αυτό 
βγαίνει παιγµένο µόνο από τον 
Νότο, πράγµα που είναι απίθανο 
αγοραστικά. Ακόµα και τα 6 σπαθιά 
µπαίνουν µέσα µε αντάµ καρό! Και 
στα 2 τραπέζια πάντως το τελικό 
συµβόλαιο ήταν το ίδιο (η ∆ύση 
ήταν αυτή που άνοιξε µπαράζ, 3^, 
στο άλλο τραπέζι). 

Η διανοµή αυτή δείχνει τη δύναµη 

των αγορών φραγµού αλλά και τις 
αυξηµένες πιθανότητες, µετά από 
µία τέτοια αγορά, να είναι τα φύλλα 
κακοµοιρασµένα.

Ðñüâëçìá 6
ÏìÜäåò, üëïé óôç äåýôåñç

Κάθε αρχή και δύσκολη! Στο προηγούµενο τεύχος τα φύλλα της Α-∆ στο πρόβληµα 5 
και τα φύλλα της Ανατολής, στο πρόβληµα 6, ανήκαν σε άλλη διανοµή (το σύνδροµο 
«αντιγραφής – επικόλλησης»). Έτσι ζητάµε συγνώµη και αναδηµοσιεύουµε τι έγινε στη 
πράξη στα δύο αυτά προβλήµατα, που µπήκαν στον 43ο διαγωνισµό:

Η λογική τελευταία δήλωση του 
Νότου είναι 3$, όπου οι αντίπαλοι 
µάλλον θα πάσαραν ευχαριστηµέ-
νοι (έτσι έγινε στο άλλο τραπέζι). Πιο 
αισιόδοξα ο Νότος θα µπορούσε να 
κάνει long game try, αγοράζοντας 
3&. Όµως ο Hamman σούταρε κα-
τευθείαν στη µανς και ανέδειξε την 
αγορά αυτή µε την εκτέλεσή του!
Στην αντάµ του Ρήγα πίκα ο 
Hamman έκανε ducking (παίξιµο 
– κλειδί για την επιτυχία του συµβο-
λαίου), κέρδισε την επόµενη πίκα 
µε τον Άσσο και συνέχισε µε σπαθί 
για το 8! Η συνέχεια ήταν εύκολη. 
Η Ανατολή δεν µπορεί να γυρίσει 
καρό κάτω από τον Ρήγα της και ότι 
άλλο και να παίξει δίνει τον χρόνο 
στον εκτελεστή να ξαναπαίξει σπαθί 
και µετά να µαζέψει τα ατού, κατα-
λήγοντας στον µορ µε τον Άσσο, 
και να καρπωθεί το 4ο σπαθί, όπου 
θα ξοφλήσει το χανόµενο καρό.
Εάν η ∆ύση είχε γυρίσει καρό στην 
δεύτερη λεβέ, τότε ο Hamman θα 
έκανε καλό ένα καρό (χάρη στις 
ενδιάµεσες κάρτες που έχει), για 
να ξοφλήσει ένα σπαθί από το χέρι 
του.
Ο µόνος τρόπος για να πέσει το 
συµβόλαιο είναι, στο πρώτο σπαθί 
που παίζει ο εκτελεστής, να βάλει η 
∆ύση τον Βαλέ! ∆εν νοµίζω, όµως, 
ότι υπάρχει παίκτης στον κόσµο να 
το κάνει αυτό.

Belladonna

Silid
or

Avarelli

Rapee
Bob Hamman

Lin Lawrence

Hsia
o

Hamman

Όλοι πάσο
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Περιφερειακά Πρωταθλήµατα
∆ιοργ/τής Ðáôñáúêüò ÏÁÌ Ðåñéöåñåéáêü ÐñùôÜèëçìá Ä. ÅëëÜäïò 27-29 Μαΐου 2005

Zåýãç ÏÐÅÍ

Ñïýóóïò Ã - ÊÜãêáëïò Á 59,29
ÐáíáãÜêç Ì - Ðáðáêõñéá/ðïõëïò Ã 58,24
Êáííáâüò Ð - Ëáäüðïõëïò Ë 55,71
ÊéáðÝêïò É - ÓáðïõíÜêçò Á 54,90
Âïëéþôçò Á - Ìùõóßäçò Á 54,35
Óáñáößäçò Ä - Óùôçñüðïõëïò × 53,73

∆ιοργ/τής ÏÁÌ Ñüäïõ Ðåñéöåñåéáêü ÐñùôÜèëçìá Í. ÅëëÜäïò 17-20 Ιουνίου 2005

Zåýãç ÏÐÅÍ
Æþôïò Ë - Ëáìðñéíüò Á 63,90
×áôæçäÜêçò Ì - Óáëïýóôñïò Ã 59,26
ÄáíåëëÜêçò Ä - ÑÜìïò Å 57,62
¸éíôé Ìò - ÌðïìðïëÜêçò Ó 56,88
ÂëÜ÷ïõ × - Âïëéþôçò Á 55,23
Óõñáêïðïýëïõ × - Êáííáâüò Ð 54,63

1-8
Ìáõñïíéêüëáò É - ÌáãñéðëÞò Å 62,71
ÐáñáóêåõÜ Ì - ÍôñÞò Ä 61,24
×áôæçéùÜííïõ Å - Öéëßððïõ Ê 61,00
Ôóáãêáëßäçò Ä - ÐåæáíÜêçò Í 59,98
Ãéáêëüò Ê - ÐáðáóÜââáò Ã 58,55
ÓôáìáôÝëïõ Í - ÊôåíáâÝá Å 58,43

OìÜäåò

ÌðïìðïëÜêçò Ó
¸éíôé Ìò
Óõñáêïðïýëïõ ×
Êáííáâüò Ð 1120,0

ÊáëëéöñïíÜò Ì
Âåëáßôïõ Ð
ÄïîéÜäç Á
Âïëéþôçò Á
ÂëÜ÷ïõ ×
Ðïëßôïõ Á 2113,0

1-8

3

ÂïãéáôæÞò Ó - Ðáðáäüðïõëïò Í 61,88
ÌåóèåíÝáò Ã - Ìáíéüò É 61,50
ÃêïõãéÜííïò Ä - Ãåùñãßïõ Ê 60,83
ÊáôéíÜêç × - Ãåùñãïýäçò Ð 59,33
Ìïßñáò Ä - ÖñÜãêïò Ô 57,36
ËåìðÝóçò Â - Èåïäþñïõ Á 57,20

113,0

Æþôïò Ë
Ëáìðñéíüò Á
Ðáðá÷áôæÞò Í
ÌáíùëÜò É
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã

∆ιοργ/τής ÏÁÌ ËÜñéóáò Ðåñéöåñåéáêü ÐñùôÜèëçìá Ê. ÅëëÜäïò 9-11 Σεπτεµβρίου 2005

Zåýãç ÏÐÅÍ
Äéïíõóüðïõëïò Ä - Ðñïêïðßïõ É 58,50
Áèåñéíüò Â - ËáããïõñÜíçò Ö 57,88
Ëáäüðïõëïò Ë - Êáííáâüò Ð 57,50
Æáêßëáò Ó - Äçìçôñáêüðïõëïò Ã 55,73
Öëïýäïò Â - Èåïäùñßäçò É  53,76
Âåéíüãëïõ Å - Ïéêïíïìüðïõëïò Ã 53,25

1-8
Ðáðáäüðïõëïò Í - ÂïãéáôæÞò Ó 64,75
ÌðïõñáæÜíáò Ã - ÐåñðåñÜò Ê 63,12
Ïéêïíïìßäçò Í - ÖñÜãêïò Ô 58,37
ÃêïõãéÜííïò Ä - Ãåùñãßïõ Ê 57,51
ÍÝéâéò Ó - ËÜöçò Ó 55,36
Ãåùñãïýäçò Å - Áìïßñïãëïõ É 52,72

∆ιοργ/τής  ÐñùôÜèëçìá ÁôôéêÞò 23-25 Σεπτεµβρίου 2005

Zåýãç ÏÐÅÍ
Ôñéáíôáöýëëçò Ð - Êáðáãéáííßäçò Á 58,22
Âñïýóôçò Â - Êëåßôóáò Ã 57,52
Áèåñéíüò Â - ËáããïõñÜíçò Ö 57,44
Ñïýóóïò Ã - ×áôæçäÜêçò Å 57,24
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã - Ößëéïò Á 56,64
Êáóéìïðïýëïõ Ê - ÍôÜëáò Â 56,35

1-8
ÌõñôÜêç Å - Êéïýëðáëçò É 58,21
Ìðïõñßêá Ì - ËõìðÝñçò Á 57,53
Ðáðáäüðïõëïò Í - ÂïãéáôæÞò Ó 57,11
Ðáðáäïðïýëïõ Å - ÓôÜéêïò É 56,39
ÌðÝíéïõ Ì - Ðáó÷ßäçò Ð 56,10
ÂåãåíÜò Á - Óôáìïýëçò Í 55,54

∆ιοργ/τής ÏÁÌ Èåóóáëïíßêçò Ðåñéöåñåéáêü Â. ÅëëÜäïò 14-16 Οκτωβρίου 2005

Zåýãç ÏÐÅÍ
ËáããïõñÜíçò Ö - ÃáâñéÞëïãëïõ Á 58,40
Áëôßíçò Ä - ÐåñäéêÜñçò Í 57,98
ÂëÜ÷ïõ × - Âïëéþôçò Á 57,08
ÁèáíáóéÜäçò Á - Ôñé÷üðïõëïò Á 56,57
Ìðåóßñçò × - ÊáôáñÜêçò Á 55,89
Æþæçò Ó - ÊïõêïõóÝëçò Á 55,73

1-8
ÓôáõñÜêç Ð - Ôáóéþíç Ì 55,09
×ñçóôßäïõ Å - Ïñãáíôæßäçò Ã 54,89
ÃêÝêåëç Í - Êýñïõ Å 54,37
×áôæßêïò Í - Ôóïìðáíüãëïõ Â 52,36
Åõôõ÷éÜäçò Ä - ×áñßôïò Ì 52,23
ÊïëéÜç Å - ÊïëéÜçò Ó 50,88

ÏÐÅÍ

AðïôåëÝóìáôá
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3
3

2
1

(από 1η Ιουλίου 2005)

∆ιοργ/τής ÓËÁÌ 1-3 Ιουλίου 2005

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
Ìðáìðïýëá Á 61,02
Ôñé÷ùíÜò Á 61,02
Óõëßêïõ Á 60,38
ÌõñéôæÞò Ð 60,38
ÊáñáíôáíÝëëçò Ã 58,74
ÄïõêáñÝëçò Á 55,12
ÃñçìÜíçò Â 55,12

Äéïñã/ôÞò  ËÅ-ÏÐÁÖ-ÏÁÌ Εκδροµικό Πόρου 2-9 Ιουλίου 2005
Zåýãç ÏÐÅÍ

¸éíôé Ìó - Âñïýóôçò Â 60.27
Æþôïò Ë - Ðáðá÷áôæÞò Í 59.69
Ìçëéôóüðïõëïò É - ÊïôñùíÜñïõ Á 59.41
Ìé÷áëüðïõëïò Ì - Ëáìðñéíüò Á 57.64
Ñïýóóïò Ã - ÊÜãêáëïò Á 55.96
ÌáìéäÜêç Ë - Êõñéáêßäïõ Á 55.70

1-8
ÃêïõãéÜííïò Ä - Ãåùñãßïõ Ê 59.53
Çëéüðïõëïò Ç - ÃåñïìåñéÜôç Ê 57.24
Ìáíôæáâßíïõ Ô - ËáìðÜêç Ì 56.86
ÊáñáäÞìïò È - ÊáñáäÞìïò Å 55.06
ÌðïíÝëç Á - ÌðïíÝëçò È 54.27
Ôóáëáâïýôá Å - Êáôóïýñçò Á 54.06

×áôæçäÜêçò Å 
×áôæçäÜêçò Ó
ÓáðïõíÜêçò Á
Âñïýóôçò Â
Ñïýóóïò Ã

Âáãéáíüò Ã
Âáãéáíïý Ì
ÊáñáìáíëÞò Í
ÊáñáìáíëÞ Á 154,0

Âñïýóôçò Á 
Âñïýóôç Ô 
ÌÝëéáò Â
ÃáâñéÞëïãëïõ Á 146,01183,0

1-8 Êïõôïõëßäçò Ê
Êïõôïõëßäïõ Ð
Ñïäüðïõëïò Ð
Ñïäïðïýëïõ Ä

ÔæáíåôïõëÝá Ë
Ðáðáâáóéëåßïõ Í
Ìïýëéïõ Ô 
Óðáíïý Áí 2139,0

ÃåñïìåñéÜôç Ê
ÊáëïãåñÜ Å
ÌðåíåôÜôïò Á
Çëéüðïõëïò Ç

138,0165,0

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ  8-10 Ιουλίου 2005

Âåëþíç Á 58,42
Ðáðáêïíäýëçò É 58,42
Ôóáôóáñþíçò Ä 57,33
Êáííáâüò Ð 57,28
ÌðïìðïëÜêçò Ó 56,97
ÔñéâõæÜò Á 56,77

ÏÐÅÍ 1-8 1-5
ÌåóèåíÝáò Ã 64,89
Ñïêßäçò Ê 64,89
ÃåñïãéÜííç Ì 56,54
Ðáíôåëßäçò Ôá 56,54
ÃáâñéÞëïãëïõ Ó 56,34
ÉããëÝóç Á 55,92

Êáìôóßïõ Ô  64,97
ÊïôáñÜò Ê 64,97
Ôóåêïýñá Á 62,25
ÓôáìáôåëÜôïõ Ð 62,25
Éùáííßäïõ Å 60,44
Áèáíáóïðïýëïõ Á 60,44

Αγώνες τρίτης βαθµίδος σωµατείων

OìÜäåò

Grand
Prix

Äéïñã/ôÞò ÊÏÁÌ 8-10 Ιουλίου 2005
Zåýãç ÏÐÅÍ

ÊïôéíÜò Ó - ÔóéñéããÜêçò Í 61.33
ÔóÜìçò Â - Ôóßôóïò Á 60.70
ÃêïõãéÜííïò Ä - Ãåùñãßïõ Ê. 55.26
Âñáíßêá × - ÊõñéÜêçò Á 54.94
Ìïõæáêßôç Ï - Êáñýäç Ê 54.13
ÃñáóóÝëçò Á - Êïýñêïõëïò Ê 54.05

OìÜäåò
ÏÐÅÍ
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AðïôåëÝóìáôá
Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌÑ 14-18 Ιουλίου

Âñïý÷ïò Í
Ãéáííéïý Ì
ÑÜìïò Å
ÊáâáëÜêçò É
ÄáíåëëÜêçò Ä 2129,01146,0

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌØ-ÏÁÌÊÇ  22-24 Ιουλίου 2005

ÓôåëëÜêç Í 60,41
Êõñéáêßäçò Ã 60,41
Êëåßôóáò Ã 58,79
Êïõôïýãêïò Ì 58,77
Âïõêïýôçò Í 58,05
ÍáèáíáÞë Ä 57,89

ÏÐÅÍ 1-8 1-5Grand
Prix ÃåñïìåñéÜôç Ê 61,93

Çëéüðïõëïò Ç 61,93
Ñïêßäçò Ê 61,02
ÆïñìðÜ Á 59,29
Ðáðáäüðïõëïò È 59,29
ÌåóèåíÝáò Ã 57,39

ÑïõóéÜ Õ 62,56
Óôñïýèïò Å 62,56
ÔáëáäéÜíïõ Ó 61,75
Óïöéüò Â 61,75
Áèáíáóïðïýëïõ Á 57,54
Óðçëéþôçò Ð 57,54

3120,0

ÊáñáêáôóÜíçò Â
ÊáñáêáôóÜíçò Ç
ÔõñáäÝëëç Á
ÊáëïðÝôñçò Ó
Ôóáãêáëßäçò Ä
ËåñéÜò Å
ÓôåöáíÞò Ð

Æåñâüò É
Ãéáëëïýóçò Ì
Äéáêïóôáìáôßïõ Ì
Äéáêïóôáìáôßïõ Í
Óâßããïò É
ÌáãñéðëÞò Å

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌ-ËÅ-ÏÐÁÖ Êýðåëï ÃéáëéñÜêç 15-17 Ιουλίου

Grand
Prix

ÏÐÅÍ 1-8 1-5
ÊïôñùíÜñïõ Á 64,07
Âáãéáíüò Ã 61,94
ÁíáóôáóÜêçò Ó 58,79
Âïõêïýôçò Í 58,52
×áôæüðïõëïò × 58,42
Âáãéáíïý Ì 57,49

Áêýëáò Á 60,39
Ìáíéüò É 60,39
Ãêïõëïýóçò Ä 60,16
Öïõíôïõêßäçò Å 60,16
×áôæÞ Á 57,82
ÐïõëáíôæÜò Ê 57,82

Çëéüðïõëïò Ð 68,05
ÓêéáäÝëëç Â 68,05
Ôáóìáëßäçò È 66,36
Éùáííßäïõ Å 66,36
Óðçëéþôçò Ð 60,11
Áèáíáóïðïýëïõ Á 60,11

Äéïñã/ôÞò  ÏÐÁÖ  29-31 Ιουλίου 2005

Ðáðá÷áôæÞò Í 61,18
Óôáìáôßïõ Í 60,76
ÓáðïõíÜêçò Á 60,71
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã 60,13
×áôæüðïõëïò × 59,19
Æþôïò Ë 59,03
Óêïõëáñßêçò Ö 59,03

ÏÐÅÍ 1-8 1-5Grand
Prix ÃåñïìåñéÜôç Ê 61,28

Çëéüðïõëïò Ç 61,28
ÐïõëáíôæÜò Ê 60,26
ÌåóèåíÝáò Ã 60,26
ÃáâñéÞë ×  60,19
ÃáâñéÞë Ä 60,19

Óðáíüò × 69,14
ÑïõóéÜ Õ 66,76
Ïéêïíïìßäçò Í 66,76
Óïöéüò Ì 63,81
Óðçëéþôçò Ð 63,81
Ìïýëéïõ Ô  56,00
Óðáíïý Áí 56,00

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌÂ-ÏÁÁ 5-7 Aυγούστου 2005

Ðåññüíå × 59,82
Ðåññüíå Á 59,82
ÊïôñùíÜñïõ Á 59,53
Ìçëéôóüðïõëïò É 59,53
ÊáëëéöñïíÜò Ì 58,51
ÁíáóôáóÜêçò Ó 58,01
Áíáãíþóôïõ È 58,01

ÃåñïìåñéÜôç Ê 62,45
Çëéüðïõëïò Ç 62,45
ÆáããïãéÜííç Å 61,09
Ïéêïíïìßäçò Í 61,09
ÊáðåôáíÜêç Å 57,46
ÌïõëÜêç Ç 57,46

ÏÐÅÍ 1-8Grand
Prix

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌØ 19-21 Aυγούστου 2005

Grand
Prix

ÏÐÅÍ

Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã 61,29
ÃáñïõöáëÞò Ì 61,29
ÓáðïõíÜêçò Á 60,05
Âåëþíç Á 60,03
Ðáðáêïíäýëçò É 60,03
ÐáíáãÜêç Ì 59,71
Ìçëéôóüðïõëïò É 59,71

1-8

ÊáëïãåñÜ Å 59,06
ÌðåíåôÜôïò Á 59,06
ÓéôéíÜ Å 57,92
Ìðßëëç Å 57,92
Ãêüãêïò Á 56,17
ÉããëÝóç Á 55,42
Ôóáðßíïò Ã 55,42

1-5

×ñõóßêïõ Ê 62,87
Êå÷áãéüãëïõ Ö 62,87
Æïõñïðïýëïõ Â 59,10
ÆÜêêáò Ê 59,10
ÃéáôñÜ × 56,12
ÐáñáóêåõÜ Á 56,12
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1-8

Äéïñã/ôÞò  ÏÐÁÖ  Εκδροµικό Ερέτριας 26-28 Aυγούστου 2005

Ìïýëéïõ Ô- Óðáíïý Áí 62,51
ËáìðÜêç Ì - Ìáíôæáâßíïõ Ô 56,40
ÃáâñéÞë × - ÃáâñéÞë Ä 53,55
Êå÷áãéüãëïõ Ö - ×ñõóßêïõ Ê 53,01
ÐïèçôÜêç Æ - ÐïèçôÜêçò Ì 52,27
ÈåïäùñÜêç Á - ÓôÝíïõ × 52,00

2105,01129,0 398,0

Äéáìáíôßäçò Í
Âåëáßôïõ Ð
Ðáðá÷áôæÞò Í
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò

Íßíïò Ó
Óõñáêïðïýëïõ ×
Êáííáâüò Ð
Êáðáãéáííßäçò Á

Ñïýóóïò Ã
×áôæçäÜêçò Å
ÓáðïõíÜêçò Á
ÌáíùëÜò É

2106,01123,0 396,0

ÃáâñéÞë Ä
ÃáâñéÞë ×
Ìïýëéïõ Ô
Óðáíïý Áí

Ðáðáêùíóôáíôßíïõ Á
Óôñþíçò Ã
×áôæïðïýëïõ Ë
ÃëÜñïò Ê

ÄåñìéôæÜêç Ê
Âëï÷áéôüðïõëïò Ì
Ðíåõìáôéêüò Ó
Áíôùíßïõ Ì

Grand
Prix

Äéïñã/ôÞò  ÁÓÁÅ-ÁÏÔ 1-4 Σεπτεµβρίου 2005

Ñïýóóïò Ã 59,16
ÌðïìðïëÜêçò Ó 58,87
ÓáðïõíÜêçò Á 58,02
Êçðïõñüò Í 56,13
Ðáíüðïõëïò Ê 55,93
Ìçëéôóüðïõëïò É 55,77
ÊïôñùíÜñïõ Á 55,77

ÏÐÅÍ 1-8
Ãåùñãïðïýëïõ Ô 62,83
Äçìçôñüðïõëïò Å 62,83
Ñéôóþíç Å 59,17
Áâäïýëïò Ó 59,17
ÖñÜãêïò Ô  55,06
Êáìðïýñçò Á 54,74

1-8
OìÜäåò

¼ðåí
OìÜäåò

Äéïñã/ôÞò ÊÏÁÌ 2-4 Σεπτεµβρίου 2005

Zåýãç

ÏÐÅÍ
ÊïôéíÜò Ó - ÔóéñéããÜêçò Í 61,33
ÔóÜìçò Â - Ôóßôóïò Á 60,70
ÃêïõãéÜííïò Ä - Ãåùñãßïõ Ê 55,26
Âñáíßêá × - ÊõñéÜêçò Á 54,94
Ìïõæáêßôç Ï - Êáñýäç Ê 54,13
ÃñáóóÝëçò Á - Êïýñêïõëïò Ê 54,05

Äéïñã/ôÞò ÏÁÌÐÅÉ  Φεστιβάλ Πειραιά 16-18 Σεπτεµβρίου 2005
ÌáìéäÜêç Ë
Êõñéáêßäïõ Á
Ëáìðñéíïý Ó
Ìé÷áëüðïõëïò Ì
ÌáíùëÜò É 2108,01110,0 3105,0

ÑÜëëçò Ã
ÌðïìðïëÜêçò Ó
Êáñëáýôçò Ã 
Æþôïò Ë

Âáãéáíüò Ã
Âáãéáíïý Ì
Âåëþíç Á
Ðáðáêùíäýëçò É

1-8 ÖñÜãêïò Ô 
ÃáâñéÞë Ã
ÆáããïãéÜííç Å
Ïéêïíïìßäçò Í 2107,01110,0 3104,0

Êùíóôáíôéíßäçò Á
ÐáõëÜêçò Ì
Öéêéþñç Ë
Ðáðáìáñãáñßôçò Ê

ÌáêñÞ Ì
Óôáõñüðïõëïò Ð
Ãêüíçò Ç
ÔïðáëéÜí Ä

1-5

Ðñùôüðáðáò Ä
Ôóéñéãþôç Ó
Ôñï÷ïýôóïõ Å
ÌðÝç Á 2105,01112,0 397,50

Ëéïýìçò Å
×ñçóôßäçò ×
ÊáëïãñÞ Ì
ÐáðáäÜêçò ×

Ìáíôïýâáëïõ Á
Íßêáò Â
Óýêáò Å
ÄõóóåÜêçò Ä

¼ðåí
OìÜäåò

Êáðáãéáííßäçò Á - Ôñéáíôáöýëëçò Ð 64,81
ÂëÜ÷ïõ × - Âïëéþôçò Á 59,09
Êõñéáêßäïõ Á - ÌáìéäÜêç Ë 58,27
ÊïôñùíÜñïõ Á - Ìçëéôóüðïõëïò É 57,81
Óõñáêïðïýëïõ × - Êáííáâüò Ð 57,81
Ðáðáêõñ/ðïõëïò Ã - Ðáðá÷áôæÞò Í 57,63

ÏÐÅÍ
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Zåýãç

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌØ 30 Σεπτεµβρίου - 2 Οκτωβρίου 2005

ÊïôñùíÜñïõ Á 65,43
Ìçëéôóüðïõëïò É 65,43
Êïõäïýíáò Á 60,73
Âåëþíç Á 58,33
Ðáðáêïíäýëçò É 58,33
ÓôåëëÜêç Í 57,62
Êõñéáêßäçò Ã 57,62

ÏÐÅÍ 1-8 1-5
Óôñïýèïò Å 65,56
Óïöéüò Ì 65,56
Öéêéþñç Ë 59,31
Ðáðáìáñãáñßôçò Ê 59,31
ÁèáíÜóóïâá Ñ 58,51
Ìïßñáò Ê 58,51

ÁèáíáóÜôïõ Ì 58,90
Ñáíéüò Á 58,90
ÓêéáäÝëëç Â 57,37
Çëéüðïõëïò Ð 57,37
ÁäñáêôÜ Ì 57,34
×ñéóôïðïýëïõ Ì 57,34

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ× 21-23 Οκτωβρίου 2005

Êïñþóç È - Âïãéáôæüðïõëïò Ó 60,80
Ìáñêßäïõ Ì - Êïñþóçò È 58,46
ÊÜñåõ Ô - Êáëýâáò Ä 56,40
ÂïãéáôæÞò Ó - Ðáðáäüðïõëïò Í 54,28
Âëï÷áéôïðïýëïõ × - Âëï÷/ëïò Ì 52,67
ÊïñöéÜôç Ì - Öüíìðåñãêåí Ó 52,17

Êáñëáýôçò Ã - ÌðïìðïëÜêçò Ó 61,72
ÊéáðÝêïò É - ÓáðïõíÜêçò Á 56,54
Ìùõóßäçò Á - Óôáìáôßïõ Í  56,15
ÊáëéáêìÜíç Á - Âñïýóôçò Â 54,75
Âåëþíç Á - Ðáðáêïíäýëçò É 54,30
Âëá÷Üêç Ì - ËéÜðáò É 54,13

ÏÐÅÍ 1-8
ÔæáíåôïõëÝá Ë - Ðáðáâáóéëåßïõ Í 62,53
Ãñáøá Á - Âßãêïò Â 59,84
ÍôáôóÜêç Á - ÆáðÜñôáò Å 59,75
Êïõôïõëßäïõ Ð - Êïõôïõëßäçò Ê 57,11
Ìáíéüò É - Áêýëáò Á  56,50
ÐáðáéùÜííïõ Ì - Ðáðáéùáííïõ É 54,55

1-5
ÄïãÜíçò Ð - Ìé÷áçëßäçò Ó 62,90
ÓêéáäÝëëç Â - Çëéüðïõëïò Ð 62,39
ÁèáíáóÜôïõ Ì - Ñáíéüò Á 58,47
Ñéôóþíç Å - ×ñõóïóðÜèç Á 55,42
Ôóåêïýñá Á - ÓôáìáôåëÜôïõ Ð 54,55
Ëáãüò Ç - ÐñáôéêÜêçò É 54,50

Grand
Prix

Zåýãç ÏÐÅÍ
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ONOMATEÐÙÍÕÌÏ C03 Z03 M03 T03 C04 Z04 M04 T04 C05 Z05 M05 T05 S05 Óýíïëï

ËÁÌÐÑÉÍÏÓ Á 6,67 2,67 8,67 6,67 1,50 5,00 13,00 12,00 20,00 24,00 10,00 110,18
ÆÙÔÏÓ Ë 6,67 2,67 8,67 6,67 1,50 5,00 13,00 12,00 20,00 24,00 10,00 110,18
ÐÁÐÁÊÕÑÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ã 5,00 8,00 7,67 8,00 7,50 8,00 5,50 12,00 15,00 21,00 97,67
ÌÁÔÆÉÁÑÇÓ Á 1,33 10,00 2,67 5,50 0,50 24,00 24,00 15,00 14,00 97,00
ÊÁÑÁÌÁÍËÇÓ Ì 1,33 10,00 2,67 5,50 0,50 24,00 24,00 15,00 14,00 97,00
ÊÁÐÁÃÉÁÍÍÉÄÇÓ Á 5,00 5,33 1,00 8,00 7,50 12,00 11,50 15,00 21,00 86,33
ÖÉËÉÏÓ Á 5,00 8,00 7,67 8,00 7,50 8,00 5,50 12,00 15,00 76,67
ÌÐÏÌÐÏËÁÊÇÓ Ó 6,67 6,67 1,50 10,50 3,50 20,00 24,00 72,84
ÊÁÑËÁÕÔÇÓ Ã 6,67 6,67 1,50 10,50 3,50 20,00 24,00 72,84
ÊÁÍÍÁÂÏÓ Ð 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 12,00 68,00
ËÉÁÑÁÊÏÓ Ó 5,00 5,33 1,00 8,00 7,50 12,00 11,50 15,00 65,33
×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Å 6,67 5,00 4,00 4,00 18,00 16,00 53,67
ÐÑÏÊÏÐÉÏÕ É 0,67 5,50 0,50 7,50 24,00 15,00 53,17
ÄÉÏÍÕÓÏÐÏÕËÏÓ Ä 0,67 5,50 0,50 7,50 24,00 15,00 53,17
ÊÁÐÁÃÉÁÍÍÉÄÇÓ Ê 5,00 6,00 8,00 7,50 7,00 15,00 48,50
ÍÉÍÏÓ Ó 3,67 3,00 1,00 24,00 15,00 46,67
ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Ð 3,67 3,00 1,00 24,00 15,00 46,67
ÑÏÕÓÓÏÓ Ã 3,67 4,67 1,33 3,00 1,00 4,00 12,00 16,00 45,67
ÃÉÁÍÔÓÇÓ É 2,00 0,67 0,50 8,50 2,00 8,00 14,00 8,00 43,67
ÂÏÕÊÏÕÔÇÓ Í 2,00 0,67 0,50 8,50 2,00 8,00 14,00 8,00 43,67
ÊÉÁÐÅÊÏÓ É 3,67 3,00 5,00 3,00 1,00 15,00 1,00 4,00 4,00 39,67
ÓÊÏÕËÁÑÉÊÇÓ Ö 5,00 4,00 7,00 4,00 18,00 38,00
ÓÁÐÏÕÍÁÊÇÓ Á 3,67 3,00 1,33 3,00 1,00 15,00 1,00 4,00 4,00 36,00
ÁÈÅÑÉÍÏÓ Â 2,00 5,67 5,50 2,00 8,00 4,00 8,00 35,17
×ËÉÁÐÁÓ É 7,00 24,00 31,00
ËÁÌÐÑÏÕ Ä 10,00 2,00 16,00 2,00 30,00
ÌÐÏÆÅÌÐÅÑÃÊ Ê 0,67 2,00 7,50 18,00 28,17
ÊÁÌÉÍÁÑÇÓ Ö 0,67 2,00 7,50 18,00 28,17
×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ × 10,00 8,00 2,00 8,00 28,00
ÍÉÊÇÔÏÐÏÕËÏÓ Ã 10,00 8,00 2,00 8,00 28,00
ÂËÁ×ÁÊÇ Ì 3,33 24,00 27,33
ÌÁÍÙËÁÓ É 3,67 4,67 3,00 1,00 2,00 12,00 26,34
ËÁÃÃÏÕÑÁÍÇÓ Ö 2,00 5,67 0,50 2,00 8,00 8,00 26,17
ÐÁÐÁ×ÁÔÆÇÓ Í 6,67 6,67 1,50 7,50 2,00 24,34
ÆÙÆÇÓ Ó 3,67 10,00 10,00 23,67
ÊÁËÉÁÊÌÁÍÇ Á 6,67 6,67 1,50 7,50 22,34
ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÓ È 10,00 12,00 22,00
ÓÕÌÅÙÍÏÃËÏÕ ÁÑ 2,00 16,00 2,00 20,00
ÐÁÐÁÊÏÍÄÕËÇÓ É 20,00 20,00
ÌÅËÉÁÓ Â 20,00 20,00
ÊÏÕÔÑÏÕÌÐÁÓ Ó 20,00 20,00
ÊÏÕÊÏÕÓÅËÇÓ Á 10,00 10,00 20,00
ÊÁÔÓÁÑÅËÇ Å 20,00 20,00
ÅÉÍÔÉ ÌÓ 20,00 20,00
ÂÏÍÔÉÔÓÏÓ É 20,00 20,00
ÂÅËÙÍÇ Á 20,00 20,00
ÊÏÕÔÏÕÃÊÏÓ Ì 0,33 0,50 4,50 2,00 4,00 8,00 19,33
ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ × 10,00 5,00 15,00
ÔÁÃÁÑÁÓ Í 4,00 10,00 14,00
ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÓ Ì 2,00 6,67 5,00 13,67
ÂÁÏÓ Å 5,00 4,00 4,00 13,00
ÍÔÁËÁÓ Â 2,67 4,00 6,00 12,67

Βαθµοί Προεθνικής 2005 ΟΠΕΝ
Ï êáôÜëïãïò èá éó÷ýóåé ãéá ôïõò áãþíåò åðéëïãÞò åèíéêÞò ïìÜäáò 2006. Õðïëåßðïíôáé ïé áãþíåò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ÌÜóôåñò 2005. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åëÝãîïõí ôéò 
åããñáöÝò ùò åîÞò:Ïðïõ C = Êýðåëëï ÅëëÜäïò, üðïõ Æ = Ð.Ð.Æåõãþí, üðïõ Ô = Ð.Ð.ÏìÜäùí, üðïõ Ì = ÌÜóôåñò êáé üðïõ S = Swiss æåõãþí. Õðåíèõìßæåôáé üôé ãéá ôïõò áãþíåò 
ôïõ 2003 õðïëïãßæåôáé ôï 1/3 ôùí âáèìþí, ãéá ôïõò áãþíåò ôïõ 2004 ôï 1/2 åíþ áõôïß ôïõ 2005 õðïëïãßæïíôáé ïëüêëçñïé.
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ÊÁÓÉÌÏÐÏÕËÏÕ Ê 2,67 4,00 6,00 12,67
ÌÐÏÕÑÁÓ Ð 3,33 9,00 12,33
ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ × 12,00 12,00
ÐÑÙÔÏÍÏÔÁÑÉÏÓ Ì 10,00 2,00 12,00
ÌÁÌÉÄÁÊÇ Ë 1,67 1,33 8,00 11,00
ÊÕÑÉÁÊÉÄÏÕ Á 1,67 1,33 8,00 11,00
ÔÑÉ×ÏÐÏÕËÏÓ Á 4,67 6,00 10,67
ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Á 4,67 6,00 10,67
ØÁÑÏÕÄÁÊÇÓ Í 10,00 10,00
ÍÁÈÁÍÁÇË Ä 7,00 3,00 10,00
ÊËÅÉÔÓÁÓ Ã 7,00 3,00 10,00
ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ Ê 10,00 10,00
ÐÁÍÏÐÏÕËÏÓ Ê 2,00 0,33 0,50 4,50 2,00 9,33
ÊÏÕÌÅÍÏÓ É 9,00 9,00
ÊÏÍÉÄÁÑÇÓ Í 8,00 8,00
ÁÑÁÉÆÇ Â 7,00 7,00
ÌÕËÙÍÁ É 2,67 4,00 6,67
ËÁÌÐÑÏÕ Á 2,67 4,00 6,67
×ÑÕÓÉÊÏÐÏÕËÏÓ Ó 6,00 6,00
×ÁÔÆÇÖÙÔÉÏÕ Ð 6,00 6,00
ÔÓÉÁÐÁÑÁÓ Ã 5,50 5,50
ÓÁÑÁÖÉÄÇÓ Ä 5,00 5,00
×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ó 4,00 4,00
ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ Á 4,00 4,00
ÄÉÁËÕÍÁÓ Á 4,00 4,00
ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ Ã 4,00 4,00
ÐÑÏÕÊÁÊÇÓ Ó 3,67 3,67
ÐÅÑÄÉÊÁÑÇÓ Í 3,00 3,00
ÁËÔÉÍÇÓ Ä 3,00 3,00
ÌÇËÉÔÓÏÐÏÕËÏÓ É 2,50 2,50
ÄÅËÇÌÐÁËÔÁÄÁÊÇÓ Í 2,50 2,50
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Ñ 2,33 2,33
ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ É 2,33 2,33
ÔÓÉÑÉÊÏÕ Ë 2,00 2,00
ÊÁÃÊÁËÏÓ Á 2,00 2,00
ÄÁÉÌÏÍÁÊÏÕ × 2,00 2,00
ÃÊËÁÂÁÍÇ Â 2,00 2,00
ÂÁÃÉÁÍÏÕ Ì 2,00 2,00
ÂÁÃÉÁÍÏÓ Ã 2,00 2,00
ÓÔÁÕÑÉÍÏÓ Ó 1,50 1,50
ËÏÕÓÇÓ Ã 1,50 1,50
ÊÙÔÓÉÏÐÏÕËÏÓ Ð 1,33 1,33
ÓÊÏÕÌÐÏÕÑÄÇÓ Í 1,00 1,00
ÏÉÊÏÍÏÌÏÐÏÕËÏÓ Ã. 1,00 1,00
ËÉÁÊÏÐÏÕËÏÕ Å 1,00 1,00
ËÁÌÐÑÉÍÏÕ Ó 1,00 1,00
ËÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ë 1,00 1,00
ÊÏÓÌÁÓ × 1,00 1,00
ÊÏÑÙÍÇ Ì 0,33 0,67 1,00
ÂÉÑÂÉÄÁÊÇÓ Â 0,33 0,67 1,00
ÁÓÌÅÍÉÁÄÇÓ Í 1,00 1,00
ÁËÁÌÁÍÏÓ Å 1,00 1,00
ÌÁÊÑÇ Á 0,33 0,33
ÊÕÑÉÁÊÇÓ Á 0,33 0,33
ÊÏÕÑÊÏÕËÏÓ È 0,33 0,33
ÊÏÔÉÍÁÓ Ó 0,33 0,33
ÂÑÁÍÉÊÁ × 0,33 0,33

ONOMATEÐÙÍÕÌÏ C03 Z03 M03 T03 C04 Z04 M04 T04 C05 Z05 M05 T05 S05 Óýíïëï

ÅðéôñïðÞ Åèíéêþí ïìÜäùí
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Unfair
Όταν πριν από τέσσερα χρόνια µια δια-
φηµιστική αφίσα της Ε.Ο.Μ. µε τον τίτ-
λο «Μαθήµατα Μπριτζ στην πόλη µας» 
µε οδήγησε στον µαγικό του κόσµο, 
εκτός από τις έντονες προσπάθειες που 
κατέβαλα για να κατανοήσω συστήµατα, 
συµβάσεις και συνδυασµούς, αντιµετώ-
πισα και  µια σηµαντική δυσκολία: την 
ώρα του παιχνιδιού να καλέσω τον διαι-
τητή για κάποιο λάθος αντιπάλου µου.

Σήµερα, τέσσερα χρόνια µετά, µπορώ να 
πω ότι ο αρχικός αυτός ενδοιασµός έχει 
απλά περιοριστεί, ενώ ταυτόχρονα έχω 
πεισθεί ότι είναι  ένα «αναγκαίο κακό» 
για την σωστή διεξαγωγή του παιχνι-
διού. Ένα «αναγκαίο κακό» που κάνει 
τον «καλούντα» να νιώθει ενοχή και 
ταυτόχρονα την διαιτησία στο Μπριτζ 
τόσο παρεξηγηµένη.

Συµβάλλουν βέβαια σ’ αυτό η δυσκολία 
και πολυπλοκότητα των κανόνων, η 
άγνοιά τους από τους αθλητές,  οι ανε-
παρκείς διαιτητές, οι δύστροποι παίκτες.

Έναν από αυτούς συνάντησα πρόσφατα, 
σε ένα τουρνουά, ως αντίπαλο σε αγώνα 
οµάδων  (εκείνος έπαιζε στο άλλο τρα-
πέζι).

Βρισκόµαστε λοιπόν στην τελευταία 
διανοµή και µια συµπαθέστατη κυρία 
στα δεξιά µου ανοίγει 2& εκτός σειράς. 
Καλώ τον διαιτητή του τουρνουά και 
µας εξηγεί ότι έχω δύο επιλογές:

 α)  κάνω δεκτή  την αγορά και συνεχί-
ζουµε κανονικά

 β)  δεν  την δέχοµαι, οπότε ο συµπαί-
κτης  της  πρέπει να περνά πάσο.

Επιλέγω την δεύτερη και καταλήγουµε 
να εκτελούν οι αντίπαλοι συµβόλαιο 
1$ ενώ είχαν 4$, µε αποτέλεσµα να 
κερδίσει η οµάδα µου µε µεγαλύτερη 
διαφορά τον αγώνα.

Όταν αργότερα συνάντησα έναν από 
τους αντίπαλους παίκτες του άλλου δω-
µατίου –ο οποίος τυγχάνει να είναι και 
ενεργός διαιτητής–  για να τσεκάρουµε 

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
το αποτέλεσµα, τον άκουσα έκπληκτος 
να λέει µπροστά σε άλλους παίκτες:

«Ποιος δεν έκανε δεκτό το άνοιγµα  
εκτός σειράς;»

«Εγώ»

του απάντησα και εκείνος συνέχισε 
ακάθεκτος:

«Ωραία, για να ξέρω ποιος παίζει  unfair  
και να τον περιποιηθώ, όταν τον συνα-
ντήσω σε κάποιον αγώνα!»

Το µόνο που µπόρεσα να του πω ήταν 
ότι αυτό δεν τον τιµά και έφυγα.

Τι άλλο άραγε θα µπορούσε, ένας σχε-
τικά νέος παίκτης, να απαντήσει σε έναν 
παλιό; 

Μήπως να τον ρωτήσει:

-  πώς είναι δυνατόν ένας κανόνας του 
παιχνιδιού να είναι unfair;

- αν είναι έτσι γιατί δεν τον αλλάζουν;

-  αν δεχόµουν το άνοιγµα στην συγκε-
κριµένη περίπτωση, είναι βέβαιος ότι 
ο συµπαίκτης µου, που µιλούσε πρώ-
τος, δεν θα είχε κάποια αγορά που θα 
άλλαζε εντελώς την µορφή του παι-
χνιδιού;

-  η «περιποίηση» που µου υποσχέθηκε, 
έχει να κάνει µε την ικανότητά του ως 
παίκτης, ως διαιτητής ή µε κάτι άλλο;

-  πρέπει να επιστρέψω στον αρχικό εν-
δοιασµό µου όσον αφορά την κλήση 
διαιτητή;

-  η Οµοσπονδία πρέπει να αφαιρεί 
αγωνιστικά δελτία, στερώντας ταυτό-
χρονα από το άθληµα  πολύ ικανούς 
παίκτες; 

Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι το συµ-
βάν που περιέγραψα ήταν µια άσχηµη 
στιγµή ενός παίκτη που επιθυµώ να 
παραµείνει άγνωστος, γι’ αυτό και το 
άρθρο αυτό είναι ανυπόγραφο.

Το Μπριτζ είναι ένα µαγικό άθληµα 
που κάποιες φορές µας παρασύρει. Παί-
ζουµε, όµως, για να ψυχαγωγηθούµε 
και όχι για να αποδείξουµε κάτι στον 

εαυτό µας ή στους άλλους. Πρέπει να 
το απολαµβάνουµε και να αντιδρούµε 
µε αξιοπρέπεια και όταν νικάµε και όταν 
χάνουµε.

Ó÷üëéá ôçò Óýíôáîçò
Το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε, σχολι-
άζοντας το γεγονός αυτό, είναι να στιγµατίσουµε 
την απαράδεκτη ενέργεια του παίκτη, που βέ-
βαια µόνο αθλητής του ευγενούς αυτού πνευ-
µατικού αθλήµατος δεν θα έπρεπε να είναι. Εί-
ναι προφανές ότι ένας διεθνής κανονισµός του 
παιγνιδιού δεν µπορεί να είναι – και δεν είναι 
- unfair και, σε κάθε περίπτωση, ο διαιτητής 
και οι εµπλεκόµενοι παίκτες οφείλουν να τον 
εφαρµόζουν κατά γράµµα, χωρίς σχόλια. 

Ακόµα και το χιούµορ σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι ανεπίτρεπτο και ζηµιογόνο και θα πρέπει 
να αποφεύγεται εντελώς.

Το σχόλιο του παραπάνω παίκτη είναι, εκτός 
των άλλων και πειθαρχικό παράπτωµα. 

Βέβαια ο αναγνώστης µας δεν αναφέρει το 
όνοµά του αντιπάλου παίκτη. Επίσης µας ζήτη-
σε να µη δηµοσιευτεί και το δικό του όνοµα, το 
οποίο, πάντως, είναι στη διάθεσή µας.

Είναι γεγονός ότι πολλοί παίκτες, ιδίως στα 
πρώτα τους βήµατα, θεωρούν προσβλητική 
την κλήση του διαιτητή από τους αντιπάλους 
τους.  ∆εν πρέπει βέβαια να αισθάνονται έτσι. 
Η κλήση του διαιτητή είναι όχι µόνο δικαίωµα 
αλλά και υποχρέωση του κάθε εµπλεκόµενου 
αθλητή, όταν συµβεί ή νοµίσει ότι συµβαίνει 
κάτι που θα επηρεάσει την οµαλή και κανονι-
κή εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι παίκτες µάλιστα 
θα πρέπει να συνηθίσουν να φωνάζουν οι 
ίδιοι τον διαιτητή όταν είναι αυτοί υπαίτιοι για 
την µη κανονική ή οµαλή εξέλιξη του αγώνα. 
Επίσης πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους 
ότι µια µη οµαλή εξέλιξη του παιγνιδιού στο 
τραπέζι τους µπορεί να επηρεάσει γενικότερα 
τα αποτελέσµατα ενός αγώνα και όχι µόνο τα 
προσωπικά τους. Έτσι, ακόµα και αν οι ίδιοι δεν 
ενδιαφέρονται, έχουν υποχρέωση, απέναντι 
των άλλων ζευγών ή οµάδων, να διορθωθεί 
κάθε πιθανή ανωµαλία, καθώς οι συνέπειες 
από αυτή είναι συνήθως απρόβλεπτες.
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Ôï ôñåëü ìðñéôæüëåîï
Τασία Mπαµπούλα
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ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ
1.  Μεθυσµένος κόκορας!

2.  Του σπιτιού και 
του…βασιλιά!- Έχει και 
το µποξ τον δικό του

3.  Το διαπερνά η µατιά 
– Μάρκα συσκευών

4.  Το θέλει το…ψωµί! 
– Θεοµήτωρ κι αυτή

5.  Ανεβοκατεβαίνει όταν 
του…πούνε

6.  Το µισό του…δέκα 
– ∆ίπλα στο νετ να το 
κοτσάρεις και όλη µέρα 
να… σερφάρεις

7.  Πυρά για….γαργάλη-
µα – ∆εν ήξερες, δεν 
ρώταγες;

8.  Βόλι χωρίς κεφάλι και 
ουρά – Κι αυτό συµπλέ-
κει – Φωνή…ρολογιού

9.  Αχόρταγος που τρώει 
τα πάντα 

10.  Αλλιώς η βασκανία 
– Γαλαζοφέρνει…..  

ÊÁÈÅÔÁ
1.  Κάτι ξέρει όποιος στη…βά-

ζει – Αυτού Μεγαλειότης

2.  Τρώγεται το…νυχάκι του 
– Εισερχόµενα στην…τσέπη

3.  Ταλαιπωρούν τον…σβέρκο 
– Ψεκάζεται…ανορθόγρα-
φα!

4.  Τη δίνεις αν σε νοιάζει –
Τρίτο από το τέλος σύµ-
φωνο

5. Χαλιά από… σόι

6.  Αναπληρώνουν σφραγίδα 
– Πρωτοστατεί σε σαπουνό-
περα, χωρίς τέλος…

7.  Τα τρία τέταρτα µιας όασης 
– ∆ικά σου…µάγκα – Απο-
δοκιµασία όχλου

8.  Χρυσοπληρώνονται τα πό-
δια του – Παιδική αναφώνη-
ση στο …κρυφτό

9.  Πέντε έχουµε στο µπριτζ-
Τα πολλά…κλίνει

10.  Είναι απέραντη και έχει και 
…Μικρά – Για να το βρεις 
φωνάζεις νταϊρέκτορ

Αγωνιστικό πρόγραµµα Νοεµβρίου - ∆εκεµβρίου 2005
ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ
4-6 ÄéáóõëëïãéêÜ ÐñùôáèëÞìáôá 

11-13 ÁÏÌÂ (åêäñïìéêü)- ÁÏÌ,  ÌåéêôÜ æåýãç                                                  

18-20 ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá
 Êáôçãïñéþí æåõãþí (ðñïêñ.)

25-27 ÁÏÔ – ÁÓÁÅ (óõíäéïñã.),
 ÏìÜäåò üðåí, 1-8 & 1-5 

ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ
2-4 ÐáíåëëÞíéï Ðñùô. Êáôçãïñéþí (ôåëéêüò)

6, 9-11 ÁÓÁÅ, Ãêñáí ðñé æåõãþí üðåí,
 1-8 & 1-5 (Êýð. ÔñéêïõñÜêç)

9-11 ÏÁÌÂÝñïéáò

12-13 ÁÏÁÖ, åïñôáóôéêü 

16-18 ÏÐÁÖ- ÁÏÌ - ÏÁÌÊÇ, åïñôáóôéêü ôáõôü÷ñïíï

15 & 18-19 ÏÁÌÑüäïõ, Æåýãç üðåí

28-30 ÁÏÌÂ, åïñôáóôéêü

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. B O Y Ñ Ô Ó Á Á Î

 2. Á Ê Ë Ï Í Ç Ô Ï É

3. Ô É Ä Ì Å Ó Ù Í

4 Ñ Ï Ê Á Í Á Ô Ñ É

5. Á Ì Á Á Ô Á Ñ Á

6. × Á É Ê Á Í Á Á

7. Ï Ñ Á Ô Á Á Ê Á Ì

8. Ó Ê Á Ñ Á Â Á Í Á

9. Ê Ï Ë Á Æ Ù É Í

10. Ö Ï Ë Á Á Ì Á
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