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Αγαπητοί Φίλοι του Μπριτζ,
Ο ΚΟΑΜ σας εύχεται καλό καλοκαίρι, πολλές ευχάριστες εξορμήσεις στις 
παραλίες, αλλά και  νίκες στο αγαπημένο μας άθλημα.
Θα θέλαμε όμως για άλλη μια φορά να σας ζητήσουμε να μην ξεχάσετε 
να σημειώσετε στην ατζέντα σας τις ημερομηνίες 26-27-28-29 Οκτωβρίου, 
για την φθινοπωρινή σας εκδρομή στην Κέρκυρα, όπου για 5η συνεχόμενη 
χρονιά θα διεξαχθεί το τουρνουά

Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο  Σ ΤΑ Μ ΑΤ Η Σ  Α Ρ Β Α Ν Ι ΤΑ Κ Η Σ

Συνδιοργανωτές όπως πάντα οι όμιλοι 
ΟΠΑΦ - ΟΑΜ - ΛΕ - ΑΟΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Με φιλικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ. του ΚΟΑΜ

5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ  Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
26-29 Οκτωβρίου

▶ TOYΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ, 1-8 & 1-5
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Ώρα έναρξης: 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Ώρα έναρξης: 20:30

▶ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΠΕΝ & 1-8
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Ώρα έναρξης: 11::00 (1η 

ημερίδα), 19:00 (2η ημερίδα)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις αίθουσες 
του ξενοδοχείου CORFU HOLIDAY PALACE (Κανόνι)

Κατηγορία LUΧ, ανακαινισμένο, με το Καζίνο της Κέρκυρας

Τιμές δωματίου με πρωινό:
Μονόκλινο 65 • ∆ίκλινο 80 • Τρίκλινο 100

Κρατήσεις θέσεων, πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής:
Κα Λίλα Παπακωνσταντίνου • Τηλ.: 210 6855.191 & 6976 400.126

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ
Στα τρία πρώτα ζεύγη 
της γενικής κατάταξης

1ο ζεύγος κάθε ημερίδας
1ο ζεύγος Seniors

1ο ζεύγος 1-11

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ 1-8
Στα τρία πρώτα ζεύγη 
της γενικής κατάταξης

1ο ζεύγος κάθε ημερίδας
Σε περίπτωση μη επαρκούς 
συμμετοχής στα τουρνουά 

1-8 & 1-5,  αυτά θα 
συγχωνευθούν σε ένα.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ 1-5
Στα τρία πρώτα ζεύγη 
της γενικής κατάταξης

1ο ζεύγος κάθε ημερίδας
1ο ζεύγος μαθητών 

2005-2006

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΟΠΕΝ

Στις 2 ή 3 πρώτες ομάδες
 της γενικής κατάταξης

Στην 1η ομάδα 1-11

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑ∆ΩΝ 1-8
Στις 2 ή 3 πρώτες ομάδες

 της γενικής κατάταξης
Στην 1η ομάδα 1-8

Για συμμετοχή μέχρι 
12 ομάδες ασημένα έπαθλα 

θα δοθούν στις 2 πρώτες 
ομάδες της γενικής 

κατάταξης, ενώ 
για συμμετοχή 12+

στις 3 πρώτες.

Α Σ Η Μ Ε Ν Ι Α  Ε Π Α Θ Λ ΑΑ Σ Η Μ Ε Ν Ι Α  Ε Π Α Θ Λ Α
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Μην το ξεχνάτε, ενημερώσετε φίλους και 
γνωστούς για το αγαπημένο σας χόμπυ!

Êáíåßò äåí ìðïñåß íá ìéëÞóåé
ãéá ôï Ìðñéôæ êáëýôåñá áðü åóÜò.

Μαθήµατα ΜΠΡΙΤΖκάθε Οκτώβριο

Αγαπητοί φίλοι,

▶ Αρχίζει η χειμωνιάτικη περίοδος, αλλά τα θέματα που δρομολογήσαμε είναι στην 
τελική ευθεία, όπως:
Η αυτοματοποίηση καταγραφής αποτελεσμάτων αγώνων και MP’s, που ήδη εφαρμό-
ζεται, η εκτεταμένη τροποποίηση του Κανονισμού απονομής MP’s, με δικαιότερο και 
αναλογικότερο καταμερισμό τους και η αναβάθμιση των Πανελληνίων Πρωταθλημά-
των, που θα δίνει ευκαιρίες, αλλά και τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερους να ανεβαί-
νουν ταχύτερα την κλίμακα που θα τους οδηγήσει σε πρωταθλητικά επίπεδα. Επίσης ο 
υπό τροποποίηση Κανονισμός επιλογής Εθνικών Ομάδων θα δώσει κίνητρα σε μόνιμα 
και όχι περιστασιακά ζευγάρια, αφού θα αλλάξει το σύστημα προπονήσεών τους και ο 
προγραμματισμός θα ξεκινάει από την αρχή σχεδόν της αγωνιστικής χρονιάς.
Η βράβευση νικητών κατ’ άξονα μπορεί ελάχιστα να επιβαρύνει τα Σωματεία, αλ λά 
σίγουρα θα προσελκύσει αρκετούς, ώστε το κέρδος να είναι πολλαπλάσιο.
Προ της έγκρισης της εφαρμογής πολλών εκ των παραπάνω, θα γίνουν πάμπολ-
λες δοκιμές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αντάξιο του κόπου και των προσπαθειών 
των υπεύθυνων συναθλητών μας, που ανέλαβαν να παρουσιάσουν ένα λειτουργικό, 
απλούστερο και κατανοητό έργο.
▶ Έγινα δέκτης αρκετών γραπτών και κυρίως προφορικών μηνυμάτων σαν απάντη-
ση-τοποθέτηση στο προηγούμενο γράμμα μου. 
Άλλος το τιτλοφόρησε «κατάθεση ψυχής», άλλος «απολογισμός μιας πορείας», άλλος 
«λίγα τους λες, ρωτήσαμε και μάθαμε...», άλλος «να τους απομονώσετε...» και αρκετά 
άλλα. Υπήρξε όμως και μία γραπτή αρνητική τοποθέτηση από μέλος της μικρής αντι-
δραστικής ομάδας γιατί, μεταξύ των άλλων, σαφώς αναφερόμουν και στον καθοδη-
γητή και είδωλό τους.
Αγαπητοί φίλοι,
Μου φαίνεται ότι ο ανούσιος κλεφτοπόλεμος εναντίον μου έχει κουράσει. Η αρχική 
περιέργεια, με την έκδοση της «εφημερίδας» κατέληξε σε πλήρη πλέον αδιαφορία. 
Όποιοι περίμεναν μια καλοπροαίρετη κριτική, κατάλαβαν τις σκοπιμότητες της μι-
κρής παρέας και το λόγο της έκδοσής της.
Αρχικά έκανα το λάθος να αφήσω την παρουσία και τα σχόλια των εχθρών να με ανα-
στατώνουν και να με καταπονούν. Είναι καλύτερα, σκέπτομαι τώρα, να έχεις 3-4 δη-
λωμένους αντιπάλους από το να μην ξέρεις ποιοι είναι οι εχθροί σου.
Έχω βάλει ως πρωταρχικό μου σκοπό να πορευθώ, βασιζόμενος στους ικανούς 
και επιδέξιους. Στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι έχω περισσότερα να φοβη-
θώ από φίλους παρά από εχθρούς. Αν δεν έχεις εχθρούς, βρες έναν τρόπο να κάνεις, 
έγραψε ο Ν. Μακιαβέλι στον «πρίγκιπά» του. «Να είσαι επιφυλακτικός απέναντι στους 
φίλους σου. Βρες έναν πρώην εχθρό και θα είναι πιο πιστός και από έναν φίλο, γιατί 
πρέπει να αποδείξει περισσότερα».

Σπύρος Κουτρούμπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

�Στις 30 Οκτωβρίου, ηµέρα 
∆ευτέρα, αρχίζουν τα µαθή-

µατα στους πρωτοεµφανιζόµενους 
µαθητές σε όλη τη χώρα. Αναµέ-
νεται µεγάλη προσέλευση νέων 
αθλητών χάρη στις προσπάθειες 
των Σωµατείων και της ΕΟΜ και στη 
ποικιλότροπη διαφήµιση που έγινε 
όλη τη χρονιά από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης ή µε άλλους τρόπους. 

�Το ζητούµενο όµως είναι να 
ενταχθεί και να παραµείνει 

όλη η νέα αυτή φουρνιά στο αγωνι-
στικό Μπριτζ και για τον σκοπό αυτό 
πρέπει δάσκαλοι, παίκτες, διοικού-
ντες κ.λπ. να καταβάλλουµε µεγάλη 
προσπάθεια, εκδηλώνοντας µε κάθε 
τρόπο ενδιαφέρον και αγάπη, µακριά 
από ανταγωνισµούς, ίντριγκες και µι-
κρότητες. Το Μπριτζ πρώτα - πρώτα 
είναι παρέα. Ας διατηρήσουµε την 
παρέα αυτή ζωντανή και, πάνω απ’ 
όλα, ενωµένη. Στη συνείδησή µας 
ας γίνει έµβληµα αυτό της Παγκό-
σµιας Οµοσπονδίας Σκακιού (FIDE), 
που, στο κάτω-κάτω, είναι αδερφό 
πνευµατικό άθληµα: “Gens una 
summus”. 

�∆ύο πολύ λυπηρά γεγονότα 
σηµάδεψαν το τελευταίο 

δίµηνο τον κόσµο του Μπριτζ. Η 
Κυριακή (Κίτσα) Σαπουνάκη, µητέρα 
του πρωταθλητή µας Αριστείδη 
Σαπουνάκη, πέθανε αιφνιδίως τον 
Αύγουστο που µας πέρασε. Η Κίτσα 
Σαπουνάκη ήταν τακτική αθλήτρια 
του αγωνιστικού Μπριτζ.

�Ο Γιάννης ∆ανιηλίδης απεβίω-
σε επίσης, µετά από µακρά 

ασθένεια που τον εµπόδιζε να παίζει 
το αγαπηµένο του άθληµα του αγω-
νιστικού Μπριτζ τα τελευταία χρόνια. 
Στις οικογένειες και των δύο οι συντά-

�Η Ελληνική Οµοσπονδία 
Μπριτζ συµµετείχε για 

πρώτη φορά στην Έκθεση Αθλητι-
σµού «Sports Show», που διοργα-
νώθηκε από 28 Σεπτεµβρίου έως 2 
Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο 
του παλαιού αεροδροµίου, στο 
Ελληνικό. Εκατοντάδες επισκέπτες 
πέρασαν από το περίπτερο της 
ΕΟΜ και ενηµερώθηκαν για το 
άθληµα όπως και για τα µαθήµατα 
που πρόκειται να ξεκινήσουν. 

κτες και η ∆ιεύθυνση του περιοδικού 
µας εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθιά 
συλλυπητήριά τους.

�Τα ∆ιασυλλογικά πρωταθλή-
µατα Οµάδων θα διεξαχθούν 

φέτος στο αθλητικό κέντρο Ζηρίνειο, 
Λεωφ. Κηφισίας 192, Κηφισιά (είσο-
δος και από οδό Άνδρου). Για πρώτη 
φορά ένας τόσο µεγάλος αριθµός 
αθλητών του αγωνιστικού Μπριτζ 
(το περσινό πρωτάθληµα είχε συµµε-
τοχή 107 οµάδων) θα συγκεντρωθεί 
µαζί στον ίδιο χώρο, σε έναν αγώνα 
που πρέπει να είναι –και ουσιαστικά 
είναι– η γιορτή του αθλήµατος.

ÎÅÑÅÔÅ
ÔÉ

ÅÉÍÁÉ

ÌÐÑÉÔÆ;
Αν όχι

διαβάστε

αυτό το 

έντυπο

www.hella
sbridg

e.org

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý

ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá ÌÐÑÉÔÆ, Öåéäéððßäïõ 30

ôçë.: 210 7480 400-2
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Εγώ τα χάρηκα στο τουρνουά του νεο-
σύστατου Σωµατείου της Χίου που διορ-
γάνωσε µε το Σωµατείο της Μυτιλήνης. 
ΕΥΓΕ στη διοργάνωση, ΕΥΓΕ στο Συµ-
βούλιο. Αγκαλιασµένα ο εθελοντισµός 
ο αθλητισµός και ο τουρισµός.
ΑΛΛΑ!
Με πόνο διαβάζω κείµενα αθλητικά, 
ανταγωνιστικά, έστω κι ανυπόγραφα και 
εισπράττω ένα πνεύµα αντιπολίτευσης. 
Μα δεν είναι πολιτικό κόµµα το Μπριτζ.
∆έχοµαι και επικροτώ τη σύγχρονη 
προο  δευτική εισήγηση και ανάλυση 
µπρ ι τζιστικών προτάσεων-συµβάσεων ή 
κα νό νων, αλλά θλίβοµαι όταν διαβάζω 
προ σωπικές επιθέσεις.
Το άθληµα διεξάγεται σε µη κερδοσκο-
πικά Σωµατεία και η λειτουργία τους 
στηρίζεται στον εθελοντισµό των διοι-
κητικών συµβουλίων. Αυτό το γνωρίζω 
καλά, γιατί 20 χρόνια µε εκλογές προ-
σφέρουµε όλοι του συµβουλίου εθελο-
ντικά κάθε δυνατή υπηρεσία σε χρόνο, 
κόπο και παρουσία. Είχαµε αγαστή συ-
νεργασία µε την εκάστοτε διοίκηση της 

Åêåß èá óõíáíôÞóåôå ôï ìåñÜêé ôçò åöçâéêÞò óðïõ-
äÞò üôáí áñ÷ßóáôå íá ìáèáßíåôå Ìðñéôæ. Åêåß èá 

æÞóåôå ôçí áñ÷ïíôéÜ ôïõ áèëÞìáôïò. Åêåß èá íïéþóåôå 
«ÅëëçíÜñáò» ìå ôçí ðáôñïðáñÜäïôç åõãÝíåéá êáé ôçí 

áõèüñìçôç ðåñéðïßçóç. Åêåß èá ÷áñåßôå ôçí áíáãíþñé-
óç ãéá ôéò áèëçôéêÝò åìðåéñßåò óáò ìå Ýíá Üäïëï èáõ-
ìáóìü. Åêåß èá õðçñåôÞóåôå êáé åóåßò ôïõò çèéêïýò 
óôü÷ïõò ôïõ áèëÞìáôïò.

Τα τουρνουά περιφέρειας       
Μην τα χάσετε

Θ. Κεσίσογλου

Οµοσπονδίας και ευγενή άµιλλα µε τα 
άλλα Σωµατεία.
Βέβαια τώρα εκτιµώ πως υπάρχει τερά-
στια εξέλιξη και τεράστια διάδοση του 
Μπριτζ και η εθελοντική προσφορά της 
Οµοσπονδίας δεν επαρκεί για να καλύ-
πτει τις υπηρεσίες. Εδώ νοµίζω και ελπί-
ζω να στηρίζεται η εργασιακή σχέση µι-
σθολογικά από επιλεγµένα αξιολογικά  
άτοµα µε υπογραφές και συµφωνίες.
Ίσως δίνω την εικόνα µιας αφέλειας και 
ενός ροµαντισµού, αλλά συγχωρείστε 
µε. Έτσι θέλω να µε θυµάστε, γιατί έτσι 
αγάπησα το άθληµα και παρακαλώ σας 
«Εσάς» τους ικανούς και δυνατούς.
Βγάλτε και χρησιµοποιείστε το ΘΕΤΙΚΟ 
δυναµισµό σας και θα αµειφθείτε, ασφα-
λώς είτε µε τα αισθήµατα του «Ωραίου» 
και του «Καλού», είτε µε λογιστικές συµ-
φωνίας.Μην πυροβολείτε! Το Μπριτζ 
δεν είναι ούτε µύγα, ούτε πολιτικό κόµ-
µα για να το σκοτώσει η εφηµερίδα.
Έχει ένα σεβαστό ελληνικό παρελθόν 
και υπόσχεται ένα λαµπρό µέλλον, µε 
νόµιµες διαδικασίες για διαδοχή στις 

διοικήσεις και στους πρωταθλητές που 
έχουν ΕΡΓΟ, ΕΠΙΜΟΝΗ και ΗΘΟΣ.
Είναι άθληµα χωρίς όρια ηµερολογιακής 
λήξεως, ανοικτό σε κάθε γένος, ηλικία ή 
φυλή. Γίνεται ευχάριστη συνάντηση στα 
Σωµατεία νέων και ηλικιωµένων και 
συντελείται το θαυµάσιο τριπλό αποτέ-
λεσµα: 
Προπονούνται και προχωρούν οι νέοι 
προάγοντας τις επιδόσεις!
∆ιασκεδάζουν και ασκούν τις πνευµατι-
κές λειτουργίες οι µεγαλύτεροι, αλλά και 
συντηρούν µε την τακτική τους παρουσία 
και συµµετοχή, την ταµειακή δυνατότητα 
και λειτουργία των Σωµατείων.
Οι καλές προθέσεις, η προσφορά και η 
αλήθεια αµείβονται. Ο κακός ανταγωνι-
σµός και η κακή αντιπαράθεση οδηγούν 
στη διάλυση και στην παρακµή σε όλους 
τους τοµείς.
• ∆ιαβάζοντας οι απλοί αθλητές τη µικρόψυ-
χη αντιπαλότητα, θα αποµακρύνονται στις οι-
κογενειακές συγκεντρώσεις και βέβαια αυτό 
θα βλάψει τον πρωταθλητισµό, ο οποίος 
ανθεί σε όλα τα κράτη του πλανήτη.

�Εξαιρετική στήλη Μπριτζ 
διατηρεί εδώ και πολλούς  

µήνες ο γνωστός Θεσσαλονικιός 
πρωταθλητής µας Γιώργος Πουρ-
λιώτης, που δηµοσιεύεται κάθε 
Σάββατο και Κυριακή, στην εφηµε-
ρίδα Metrosport της συµπρωτεύου-
σας. Στη στήλη του δηµοσιεύονται 
προβλήµατα, αναλύσεις διανοµών, 
φωτογραφίες, συνεντεύξεις, σχό-

λια. Tα προβλήµατα επιλέγει και 
επεξεργάζεται ο Βασίλης Αγγελής 
από την Βέροια. Η Metrosport είναι 

η υπ. αριθ. 1 αθλητική εφηµερίδα 
της Βορείου Ελλάδος και εκδίδεται 
καθηµερινά.
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Κακή ήταν η εµφάνιση των ελληνι-
κών οµάδων στους Πανευρωπαϊ-

κούς αγώνες, που διεξήχθησαν από 12 
έως 26 Αυγούστου στην Βαρσοβία της 
Πολωνίας. Έτσι η εθνική οµάδα όπεν 
αποτελούµενη από τα ζεύγη Καρα-
µανλής Μίλτος - Ματζιάρης Θανάσης, 
Ζώζης Σωτήρης - Κουκουσέλης Τάσος 
και Παπακυριακόπουλος Γιάνκος - Φί-
λιος Άρης, µε µη παίζουσα αρχηγό την 
Άννυ Καραµανλή, κατέλαβε την 24η 
θέση µεταξύ 33 οµάδων ενώ η εθνική 
οµάδα Γυναικών, αποτελούµενη από 
τα ζεύγη Λαµπρινού Σοφία - Λιακοπού-
λου Ελίνα, Κανελλοπούλου ∆έσποινα 
- Οικονόµου Λιάνα και Γκλαβάνη Βά-
ντα - Τσιρίκου Λένια, µε µη παίζοντα 
αρχηγό τον Μάνο Χατζηδάκη, την 21η 
θέση ανάµεσα σε 22 οµάδες. 
 Η θέση που κατέλαβε η εθνική οµάδα 
όπεν, τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά 
(πριν το 1995 µετείχαν λιγότερες οµάδες 
αλλά το τουρνουά ήταν ισχυρότερο), εί-

ναι η χειρότερη από το 1980 και µετά και, 
πιθανότατα (λείπουν επίσηµα στοιχεία), 
από το 1975 και µετά. Προηγούµενο 
χειρότερης εµφάνισης στο πρωτάθληµα 
Γυναικών τα τελευταία χρόνια υπήρξε 
µόνο το 1997 στη Μάλτα, όταν η οµάδα 
µας τερµάτισε τελευταία. Το τουρνουά 
Γυναικών είναι βέβαια, κατ’ αναλογία, 
ισχυρότερο, αφού µετέχουν λιγότερες 
και, άρα - αναλογικά πάντα-ισχυρότερες 
οµάδες. Όµως αν σκεφτεί κανείς ότι η 
Εθνική οµάδα Γυναικών, που προκρί-
θηκε πριν δύο χρόνια στις 16 καλύτερες 
της Ολυµπιάδας, ήταν η ίδια κατά τα δυο 
τρίτα µε την φετινή, η µεγάλη αποτυχία 
και της οµάδας αυτής είναι προφανής. 
Να σηµειωθεί επίσης ότι οι αγωνιστικοί 
δείκτες των οµάδων µας ήταν όλοι ανε-
ξαιρέτως αρνητικοί. Έτσι και τα έξη ζεύγη 
τερµάτισαν µε αρνητικό Butler ενώ οι 
µέσοι όροι των VP’s που συγκέντρωσαν 
ήταν σαφώς κάτω του 15 ανά συνάντη-
ση. Για την ιστορία, την καλύτερη εµφά-

νιση, σύµφωνα πάντα µε το Butler που 
είναι πολύ αξιόπιστο σε µεγάλη διάρκεια, 
είχαν τα ζεύγη Ζώζης Σ. - Κουκουσέλης 
Τ. στην Όπεν και Γκλαβάνη Β. - Τσιρίκου 
Λ. στις Γυναίκες, δηλαδή τα πιο πρόσφα-
τα και µε την σαφώς µικρότερη (σχεδόν 
µηδενική) διεθνή εµπειρία ζεύγη!
Αναλυτικά η εθνική όπεν έκανε 13 νίκες 
( Κροατία 25-4, Ολλανδία 25-5, Ουγγα-
ρία 24-6, Ελβετία 23-7, Λιθουανία και 
Σαν Μαρίνο 22-8, Σερβία 19-11, Τουρκία 
18,5-11, Φινλανδία και Λευκορωσία 17-
13, Αγγλία, Ουαλία και Ρουµανία 16-14) 
µια ισοπαλία (∆ανία) και 17 ήττες (Πολω-
νία 2-25, Ιταλία και Ρωσία 4-25, Νορβηγία 
5-25, Γαλλία 6-24, Σουηδία, Ισπανία και 
Βουλγαρία 7-23, Λετονία 8-22, Εσθονία 
και Ισλανδία 9-21, Σκωτία και Γερµανία 
10-20, Πορτογαλία 11-19, Ισραήλ, Βέλγιο 
και Λουξεµβούργο 13-17 και Ιρλανδία 
14-16) συγκεντρώνοντας, µαζί µε τα 18 
VP’s του Bye, 445,5 VP’s (µέσο όρο 13,36 
VP’s). 

20062006
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Η εθνική Γυναικών έκανε 6 νίκες ( Τουρ-
κία 25-4, Ισραήλ 18-12, Σαν Μαρίνο 17-
13, Αυστρία, ∆ανία και Σουηδία 16-14) 
και 15 ήττες (Ισλανδία, Ρωσία, Σκωτία και 
Ιρλανδία 14-16, Αγγλία, Κροατία, Πολω-
νία και Νορβηγία 11-19, Ουγγαρία 8-22, 
Γερµανία, Ολλανδία, Γαλλία και Ιταλία 
6-24, Φινλανδία 4-25 και Ισπανία 2-25) 
συγκεντρώνοντας 247 VP’s (µέσο όρο 
11,76 VP’s). 

Fulvio Fantoni, Lorenzo Lauria, Claudio 
Nunes, Alfredo Versace, non-playing 
captain την Maria Teresa Lavazza και 
προπονητή τον Massimo Ortensi, κα-
τέκτησε στο πρωτάθληµα όπεν τον 7ο 
συνεχή Ευρωπαϊκό τίτλο της, µε µεγά-
λη διαφορά (67 VP’s!) από την δεύτερη 
οµάδα της Ιρλανδίας, που ήταν η µεγάλη 
έκπληξη του τουρνουά, ενώ η Νορβηγία 
τερµάτισε στην 3η θέση. Η υπεροµάδα 

Η Ιταλία µε την ίδια οµάδα που κέρδισε 
πέρσι το Bermuda Bowl και το 2004 

το χρυσό Ολυµπιακό µετάλλιο, δηλαδή 
τους Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, 

µάχη για τα άλλα δύο µετάλλια αλλά 
και για τις θέσεις 4 έως 6 που οδηγούσαν 
στο Bermuda Bowl. Τελικά τέταρτη ήταν 
η οµάδα της Σουηδίας µε την Ολλανδία 
και την Πολωνία στις θέσεις 5 και 6 αντί-
στοιχα.

Στις Γυναίκες η Γαλλία, µε ελαφρώς 
διαφορετική οµάδα από αυτήν που 

κατέκτησε πέρσι το Παγκόσµιο πρωτά-
θληµα (Venice Cup), τις Daniele Allouche 
Gaviard, Benedicte Cronier, Catherine 
Fishpool, Catherine D’Ovidio, Fabienne 
Pigeaud, Sylvie Willard και NPC τον 
Gerard Tissot, κέρδισε το χρυσό µε-
τάλλιο, µε την Ολλανδία να παίρνει το 
ασηµένιο και την Αγγλία το µπρούτζινο. 
Το αξιοσηµείωτο είναι ότι η οµάδα της 
Γαλλίας πέρασε στην πρώτη θέση µόλις 
στον τελευταίο γύρο και αφού κέρδισε 
τις 3 τελευταίες συναντήσεις της µε 25–1, 
25-5 και 23-7! Στις θέσεις 4 έως 6 τερµά-
τισαν κατά σειρά οι Γερµανία, ∆ανία και 
Κροατία.

Τέλος, στο πρωτάθληµα Seniors πρώτη 
ανάµεσα σε 16 χώρες αναδείχτηκε η 

Γερµανία (για πρώτη φορά), ακολουθού-
µενη από τις Σουηδία (2η) και Γαλλία.

της Ιταλίας µπήκε επικεφαλής από την 
αρχή σχεδόν του τουρνουά και δεν φά-
νηκε ποτέ να κινδυνεύει να χάσει την 
πρώτη θέση. Πίσω της έγινε µεγάλη 

7

Οι δύο εθνικές µας οµάδες µε τον ∆. Μπάλλα, επικεφαλής διαιτητή του πρωταθλήµατος Seniors

Η Γερµανική οµάδα νικήτρια 
του πρωταθλήµατος Seniors

Η θριαµβεύτρια εθνική Γυναικών της Γαλλίας

Τα µέλη εθνική όπεν της Ιταλίας σχηµατίζουν µε τα δάχτυλα τον αριθµό 7, για τις ισάριθµες 
συνεχόµενες νίκες τους. Μαζί τους ο πρόεδρος της EBL G. Rona. (πρώτος αριστερά)
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µε ευρεία, επίσης, συµµετοχή. Εξάλλου, 
τις πρωινές ώρες, ο Fulvio Fantoni παρέ-
διδε µαθήµατα σε πλήθος παικτών, που 
δεν άφηναν, βέβαια, την ευκαιρία να πάει 
χαµένη.
Τα κυρίως τουρνουά έγιναν στο συνε-
δριακό συγκρότηµα του ξενοδοχείου 
Knossos Royal Village, όπου διέµενε µια 
µεγάλη µερίδα των παικτών ενώ πολ-
λοί ακόµα συµµετέχοντες διέµεναν στο 
κοντινό Royal Mare Village. Στο τελευ-
ταίο αυτό ξενοδοχείο έγινε και το πολύ 
όµορφο gala της τελετής λήξης, όπου 
εκτός από τα έπαθλα στους νικητές απο-
νεµήθηκε πλήθος άλλων ειδικών επά-
θλων και δόθηκαν δώρα σε όλους τους 
συµµετέχοντες. Πολυνίκες του Φεστιβάλ 
ανακηρύχτηκαν οι Michel Eidi και Ìoni 
Bomehriz.
Γενικά ήταν µια πολύ πλούσια και εξαι-
ρετική, από όλες σχεδόν τις απόψεις, δι-
οργάνωση, στα πρότυπα των καλυτέρων 
διεθνών φεστιβάλ Μπριτζ, που ευχής 
έργο θα είναι να καθιερωθεί και να γίνε-
ται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Εκτός από 
την διαφήµιση και το κύρος που δίνει 
µια τέτοια διοργάνωση στη χώρα µας, 
απαραίτητη για τον Έλληνα παίκτη του 
αγωνιστικού Μπριτζ, όπως απέδειξαν και 
οι πρόσφατοι Πανευρωπαϊκοί αγώνες, 
είναι η γνωριµία και αγωνιστική «επαφή» 
µε τους ξένους και µάλιστα τους καλύτε-
ρους του είδους.
Τέλος, για την γενικότερη επιτυχία του 
Φεστιβάλ, θα πρέπει να συγχαρούµε 
ιδιαίτερα την ακούραστη τριάδα Michel 
Eidi, Κώστα Φασουλάκη, Fulvio Fantoni 
που ήσαν η «ψυχή» της διοργάνωσης, τα 

Το Φεστιβάλ ήταν συνδιοργάνωση του 
“Bridge Vacations” του Fulvio Fantoni 
και της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλεί-
ου, υπό την αιγίδα και υποστήριξη της 
ΕΟΜ. Στους αγώνες, εκτός από πολλούς 
Έλληνες πρωταθλητές, συµµετείχαν µε-
ρικά από τα «τρανταχτά» ονόµατα του 
διεθνούς Μπριτζ, όπως οι διεθνείς πρω-
ταθλητές Zia Mahmood, Lorenzo Lauria, 
Claudio Nunes, Fulvio Fantoni, Krzysztof 
Martens, οι αδερφοί Hackett και πολλοί 
άλλοι. Οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες της 
Βαρσοβίας και η Αµερικανική Selection, 
που τέλειωσαν σχεδόν ταυτόχρονα µε 
την έναρξη του Φεστιβάλ, απέτρεψαν 
ουσιαστικά την συµµετοχή και πολλών 
άλλων διεθνών παικτών. Εξάλλου τα 

λυπηρά γεγονότα στη Μέση Ανατολή, µε 
τον πόλεµο του Λιβάνου, εµπόδισαν ένα 
µεγάλο κύµα παικτών από τις κοντινές 
αυτές χώρες αυτές να συµµετάσχει. Ευχό-
µαστε του χρόνου, που το Φεστιβάλ αυτό 
θα επαναληφτεί (έχει ήδη ανακοινωθεί), 
οι συνθήκες να είναι πολύ καλύτερες και 
η ειρήνη στην περιοχή µας να έχει, επιτέ-
λους, παγιωθεί. 
Στους αγώνες ζευγών του ∆ιεθνούς Φε-
στιβάλ, όπου συµµετείχαν 123 ζεύγη, την 
νίκη κατέκτησε το ζεύγος Fantoni F. - Eidi 
M., µε δεύτερους τους Ozdil M. – Selcuk 
K. από την Τουρκία και τρίτους τους Ζώτο 
Λ. – Μανωλά Γ. Τα τρία αυτά ζεύγη έπε-
σαν σχεδόν µαζί πάνω στο νήµα, έχοντας 
πολύ µικρή διαφορά µεταξύ τους.
Επακολούθησαν οι αγώνες µικτών ζευ-
γών, όπου την πρώτη θέση κατέλαβαν 
οι Κανναβός Π. – Συρακοπούλου Χ., µε 
δεύτερους τους Καραµανλή Μ. – Mufty 
H. και τρίτους τους Eidi M. – Bamehriz M. 
Στους αγώνες αυτούς συµµετείχαν 105 
ζεύγη.
Το αγωνιστικό πρόγραµµα του ∆ιεθνούς 
Φεστιβάλ της Κρήτης ολοκληρώθηκε 
µε τους αγώνες οµάδων στους οποίους 
πρώτευσε καθαρά, ανάµεσα σε 50 αντι-
πάλους, η οµάδα «Φαντονάκης» έχοντας 
πραγµατικά διεθνή σύνθεση: Mahmood 
Zia, Fantoni F., Eidi M., Mufty H., Delle 
Cave G. και Φασουλάκη Α.
Εκτός από τους κυρίως αγώνες διεξάγο-
νταν καθηµερινά και έκτακτες ηµερίδες 

Με πολύ µεγάλη συµ-
µετοχή Ελλήνων και 

ξένων παικτών και πλούσια 
έπαθλα στους παίκτες που 
διακρίθηκαν, διεξήχθη, 
από 27 Αυγούστου έως 
3 Σεπτεµβρίου, στη Χερ-
σόνησο Ηρακλείου, το 
1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ της 
Κρήτης.
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µέλη του ΠΛΗ, τους διαιτητές ∆. Μπάλ-
λα, Rugero Venier, Α. Καπαγιαννίδη,  Ν. 
Κηπουρό, Κ. Σκανδάλη και όσους άλ-
λους είχαν οργανωτικά καθήκοντα. 
Παραθέτουµε παρακάτω τους 10 πρώ-
τους νικητές των αγώνων ζευγών και 
τους 3 πρώτους των αγώνων οµάδων µε 
τη σηµείωση ότι θα γίνει ξεχωριστή κα-
τάταξη για τους Έλληνες αθλητές Όπεν, 
1-8 και 1-5. Κάθε δικαιούµενος MP’s, θα 
λαµβάνει τα της γενικής κατάταξης ή των 
επί µέρους (όσα είναι περισσότερα). Τους 
πρώτους των κατατάξεων αυτών µπορεί-
τε θα βρείτε σε επόµενο τεύχος στις σελί-
δες του περιοδικού µε τα αποτελέσµατα 
των αγώνων του τετραµήνου.

ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ
1. FANTONI F. – ΕΙΝΤΙ ΜΣ 62,93

2. OZDIL M. – SELCUK K. 62,90

3. ΖΩΤΟΣ Λ. – ΜΑΝΩΛΑΣ Ι. 62,74

4. IVANOVA S. – RUSSEV T 61,45

5. RAJA S. – CARPENTIERI C. 61,35

6. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ. – ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 60,29

7. BAMEHRIZ I. – BENETTI A. 60,27

8. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ. – ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ. 60,17

9. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε. – ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν. 59,18

10. ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. – ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 58,69

ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΗ
1. ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. – ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 64,27

2. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ. – MUFTY H. 63,78

3. BAMEHRIZ M. – ΕΙΝΤΙ ΜΣ 61,48

4. GROSSI S. – DELLE CAVE V. 61,42

5. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ∆. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆. 60,63

6. NUZZO M. – FRASSANITO M. 59,40

7. D’APA O. – RITMAN L. 58,99

8. LAURIA L. –  MORGANTINI C. 58,82

9. HIRSCH R. – MEHVES P. 58,32

10. ΠΛΑΚΙ∆Α Η. – ΖΩΤΟΣ Λ. 58,25

ΟΜΑ∆ΕΣ ΟΠΕΝ

1 Mahmood Zia
Eidi M.
Delle Cave G. 

Fantoni F.
Mufty H.
Φασουλάκης Α.

146

2 Hackett Jason
Hackett Justin
Kattan K.

Bomehriz Μ.
Stouhi N.
Ashamy M.

135

3 Συρακοπούλου Χ.,  
Παπακυριακόπουλος Γ. 

Κανναβός Π.
Καραμανλής Μ.

131

1. Melih Ozdil, έχασε για 
µια «τρίχα» την πρώτη 
θέση στα ζεύγη όπεν
2. Μίλτος Καραµανλής,
2ος στο µικτό ζευγών, 
3ος στις οµάδες 
3. Γιάννης Μανωλάς, 3ος 
πάνω στο νήµα στα ζεύγη 
όπεν
4. Χριστίνα Συρακοπού-
λου, πρώτη στα µικτά 
ζεύγη, 3η στις οµάδες
5. Zia Mahmood, το 
µεγάλο όνοµα της 
διοργάνωσης
6. Krzysztof Martens, 
Πολωνός πρώην 
παγκόσµιος πρωταθλητής 
και 1ος Ολυµπιονίκης
7. Κώστας Φασουλάκης, η 
«ψυχή» της διοργάνωσης
8. Μichel Eidi – Moni 
Bamehriz, οι πολυνίκες του 
Φεστιβάλ

1

2

3

4

5

6

7
8
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×á
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 

διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήµατος Μπριτζ Κεντρικής Ελλάδος 
στη Χαλκίδα, το τριήµερο 8,9, και 10 Σε-
πτεµβρίου, µε διοργανωτή τον Αθλητικό 
Όµιλο Μπριτζ Χαλκίδος, υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Μπριτζ και 
την υποστήριξη και χορηγία του ∆ήµου 
Χαλκιδέων και της ∆.Ε.Π.Α.Χ., η οποία 
επιµελήθηκε του διαφηµιστικού υλικού.
Η προσέλευση των 140 αθλητών από όλη τη 
χώρα (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρέθυµνο, Βό-
λος, Αθήνα κ.λ.π.) αποδεικνύει το µέγεθος της 
αγωνιστικής επιτυχίας του πρωταθλήµατος.
Οι αγώνες διεξήχθησαν στην αίθουσα τελε-
τών της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Χαλ-
κίδας, στην συνδεδεµένη µε την ιστορία της 
πόλης της Χαλκίδας, Σχολή Πεζικού.
Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 
Α.Ο.Μ.Χ. εκφράζουν τις θερµότατες ευχα-
ριστίες τους στον οικοδεσπότη αυτής της 
εκδήλωσης, τον ∆ιοικητή της Σχολής, Υπο-
στράτηγο κ. Ιωάννη Γιαµπουρά, ο οποίος 
αµέσως ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτηµα που 
προηγήθηκε για τη διοργάνωση της εκδήλω-
σης στο χώρο αυτό. 
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του αθλή-
µατος στη χώρα µας που διοργανώνεται εκδή-
λωση του Μπριτζ σε στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις και η ευγενική χειρονοµία του αξιότιµου 
κ. ∆ιοικητού, αποδεικνύει για άλλη µια φορά 
την κοινωνική προσφορά του στρατεύµατος.
Ο Αθλητικός Όµιλος Μπριτζ Χαλκίδας, για 
την παραχώρηση της αίθουσας, ως ελάχιστο 
δείγµα τιµής, απένειµε στον ∆ιοικητή της Σχο-
λής αναµνηστική πλακέτα. Την απονοµή έκα-
νε ο πρόεδρος της Ε.Ο.Μ. κ. Κουτρούµπας, 
ο οποίος τίµησε µε την παρουσία του και τη 
συµµετοχή του το πρωτάθληµα και δέχτηκε 
από τον στρατηγό Γιαµπουρά αναµνηστικό 
µε το έµβληµα της Σχολής. Μετά τη λήξη των 
αγώνων ο Α.Ο.Μ. Χαλκί δας δεξιώθηκε τους 
µετέχοντες και τους καλε σµένους του µε πα-
ράλληλη απονοµή των επάθλων.
Τα έπαθλα στους νικητές απένειµαν ο κ. 
Γιαµπουράς, ο κ. Κουτρούµπας, ο Αντιπρό-
εδρος της ΕΟΜ κ. Κούµενος, ο Αντιδήµαρ-
χος Χαλκιδέων κ. Γιαννούκος, ο οποίος 
µετέφερε τον χαιρετισµό του ∆ηµάρχου κ. 
Αναγνωστάκη (εκ των βασικών συντελεστών 
επιτυχίας της εκδήλωσης αυτής) και οι πρό-
εδροι του Ρεθυµνιώτικου Οµίλου Μπριτζ 
κ. Καπελώνης, του Αθηναϊκού Οµίλου 
Μπριτζ κ. Μποµπολάκης και του τοπικού 

# –
$ ΚQJ1032 
^ 10 8 5 4 
& K 4 3

# 7
$ –
^ K 9 7 6 
&AQJ109876  

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K Q J 10 9 8
$ 9 8 7 6 5 4 
^ – 
& 5

# A 6 5 4 3 2
$ A 
^ A Q J 3 2 
& 2

ΛΥΣΗ
Ο Νότος πρέπει να βάλει µικρό σπαθί από 
το µορ και να κόψει στο χέρι του µε µικρό 
ατού. Στη συνέχεια παίζει την Ντάµα καρό 
(δεν έχει σηµασία αν θα τραβήξει πρώτα 
τον Άσσο πίκα αλλά αν το κάνει πρέπει να 
διώξει µικρή κούπα). Το καλύτερο για τη 
∆ύση είναι να µην πάρει αµέσως τον Ρήγα 
ατού. Τότε ο Νότος συνεχίζει µε τον Βαλέ 
ατού. Η ∆ύση κερδίζει τώρα αναγκαστικά,  
γιατί αν αφήσει έξω δεν υπάρχει πρόβλη-
µα: Ο εκτελεστής θα παίξει και τον Άσσο 
καρό και µετά τους άλλους δυο Άσσους, 
θα κατέβει µε κοφτή πίκα στο µορ και θα 
αρχίσει να παίζει τις καλές κούπες. Όποτε 
και να κόψει µε τον ξερό Ρήγα ατού η ∆ύση 
θα ξανακατεβάσει τον εκτελεστή στο µορ, 

Αρκετό ενδιαφέρον προκάλεσε το 
πρόβληµα double dummy ενώ όσοι 
µας απάντησαν ζήτησαν να συνεχιστεί 
η παρουσίαση τέτοιων προβληµάτων. 
∆εν θα τους απογοητεύσουµε. 
Το πρόβληµα που δηµοσιεύσαµε 
στο προηγούµενο τεύχος συνέθεσε 
ο γνωστός συνθέτης παρόµοιων 
προβληµάτων Ηugh Darwen και 
δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα: 
www.doubledummy.net

Ο Νότος εκτελεί 5^. Αντάµ &Α και συνέχεια 
σπαθί (το συµβόλαιο βγαίνει µε οποιαδήπο-
τε συνέχεια).

παίζοντας αναγκαστικά σπαθί (η µικρή 
κούπα του µορ αντιστοιχεί στο τελευταίο 
ατού του Νότου).  
Όταν η ∆ύση πάρει το 2ο γύρο ατού έχει 
δύο δρόµους: α) Να παίξει ατού ή πίκα. Τότε 
ο εκτελεστής παίρνει όλα τα ατού καταλή-
γοντας στο µορ. Η θέση έχει διαµορφωθεί 
ως εξής:

# –
$ Κ Q J 10 3 
^ – 
& K 

# –
$ –
^ –
&J 10 9 8 7 6  

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K 
$ 9 8 7 6 5  
^ – 
& –

# 6 5 4 3 2
$ A 
^ – 
& –

Τώρα ο εκτελεστής παίζει από το µορ τον 
Ρήγα σπαθί και η Ανατολή είναι σκουίζ! 
Εάν ξοφλήσει τον #Κ, ο εκτελεστής θα ανέ-
βει στο χέρι του και θα κάνει όλες τις πίκες. 
Εάν ξοφλήσει κούπα θα ξοφληθεί ο Άσσος 
κούπα του Νότου και όλες οι κούπες είναι 
καλές.
β) Να παίξει σπαθί. Τότε ο Νότος κόβει (!) 
τον Ρήγα σπαθί µε το Άσσο ατού, κατε-
βαίνει µε εµπάς του ^9 και στο τελευταίο 
ατού του µορ λειτουργεί το ίδιο σκουίζ 
(ο εκτελεστής δεν έχει ατού στο χέρι του 
και µπορεί να ξοφλήσει, αν χρειαστεί, τον 
$Α, όπως στο διάγραµµα).   Στην δεύτερη 
αυτή βαριάντα, εφόσον ο Νότος είχε παίξει 
πρώτα τον Άσσο πίκα, µπορεί, πιο απλά, 
να διώξει στον &Κ τον Άσσο κούπα, να 
κόψει την µικρή κούπα µε τον Άσσο ατού 
και, κατεβαίνοντας µε εµπάς του ^9, όλα 
τα φύλλα στο µορ είναι καλά. 
Εφόσον η ∆ύση παίξει στη δεύτερη λεβέ 
πίκα ή ατού το συµβόλαιο βγαίνει µε παρό-
µοιους τρόπους ή και πιο απλά. 
Τη λύση βρήκαν οι Ιωσήφ ∆ριδάκης, Θα-
νάσης Ακύλας και Τένης Κτεναβέας.

 Λ.Ζ.                

Êáëëéôå÷íéêü
ΜΠΡΙΤΖ;
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Αναλυτικά οι έξη πρώτοι κάθε κατηγορίας:
ΟΠΕΝ

ΜΕΛΙΑΣ Β. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Σ. 60.26

ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ Α. 60.08

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆. 59.75

ΒΕΛΩΝΗ Α. ΠΑΠΑΚΟΝ∆ΥΛΗΣ Ι. 57.13

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. 56.77

ΓΚΙΚΑΚΗΣ Π. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ∆. 55.70

1-8

ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Ε. 61.98

ΜΟΥΛΙΟΥ Τ. ΒΛΑΧΟΣ Θ. 58.27

ΚΑΡΑΛΗ Ε. ΚΑΡΑΛΗΣ Γ. 57.50

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗΣ Δ. 55.98

ΛΑΦΗΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 55.62

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ΜΠΟΥΡΙΚΑ Μ. 54.94

1-5

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Γ. ΨΑΡΡΕΑΣ Β. 62.43

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Π. ΜΠΟΖΙΟΣ Γ. 59.23

ΝΙΚΑΙΝΑΣ Λ. ΤΣΟΠΕΛΗ Ε. 58.63

ΝΕΣΤΟΡΑ Θ. ΔΙΑΛΥΝΑΣ Γ. 57.19

ΣΤΕΝΟΥ Χ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Β. 53.09

ΡΗΓΑΤΟΣ Ε. ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ. 51.59

  

ÐáíåëëÞíéïÐáíåëëÞíéï
ÐñùôÜèëçìá ÐñùôÜèëçìá 

ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáòÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò
• «Β.Μ.W. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.»
τους οποίους το ∆.Σ. και τα µέλη του Οµίλου 
ευχαριστούν θερµά.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Αβάντων 67- 34100 Χαλκίδα 

Τηλ. και Fax: 22210-60888

áëêßäáΟµίλου κ. Λυµπέρης που επιµελήθηκε την 
επιτυχή διοργάνωση του πρωταθλήµατος.
Την όλη εκδήλωση στήριξαν µε τις χορηγίες 
τους οι εταιρείες της περιοχής:
• «∆ΙΑΘΕΣΗ Α.Ε.Ε.» του κ. Φώτη Γαλαριώτη 
• «ΙΝΟ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

των κ.κ. Σκουλούδη και Σαµπάνη 
• «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» 
του κ. Σταύρου Καµαριώτη
• «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.»
των αφών Ευ. και ∆ηµ. Κόντου
• «FORD ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και

1

1. Οι νικητές του 1-8, 
Γ. Οργατζίδης – Ε. Χρηστίδου
2. Οι νικητές του όπεν, 
Β. Μέλιας – Σπ. Κουτρούµπας
3. ∆.∆ιονυσόπουλος – 
Γ. Προκοπίου, 3οι στην όπεν
4. Α. Μωυσίδης, δεύτερος στην όπεν

2 3

4
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Στο δικό µας άθληµα, ευτυχώς 
µπορούµε να παρακολουθή-

σουµε τέτοιες συναντήσεις. Τα 
αστέρια του παρελθόντος συνε-
χίζουν ακόµη να λάµπουν και η 
µόνη σίγουρη απάντηση για το 
ποιος θα βγει κερδισµένος µετά 
από ένα τέτοιο αγώνα είναι: όσοι 
τον παρακολούθησαν.
Αποφάσισα να γράψω το άρθρο 
αυτό, ξαναγυρίζοντας µετά από 
10 χρόνια σε... παλιές συνήθει-
ες, µε αφορµή µια διανοµή που 
παρακολούθησα στο διαδίκτυο. 
Πρωταγωνιστές ο Μπενίτο Γκα-
ρότσο, που έγραψε τη δική του 
διαδροµή στο Παγκόσµιο Μπριτζ 
µε τη θρυλική Blue Team και ο 
Λορέντσο Λαουρία, που σαρώνει 
όλα τα πρόσφατα Ευρωπαϊκά και 
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα.
Το αποτέλεσµα περιγράφεται από 
µία λέξη: Μαγεία!
Πριν συνεχίσετε, κρύψτε τα φύλ-
λα Α-∆ και προσπαθήστε, από τη 
θέση του Νότου, να πραγµατο-
ποιήσετε το συµβόλαιό σας.

Ο Λαουρία διέγνωσε ότι το κοντρ 
νταπέλ του πασαρισµένου αρχικά 
Γκαρότσο, δικαιολογείται µόνο 
από ιδιαίτερο µήκος σε κούπες 
– σπαθιά και, έχοντας ήδη 8 λεβέ, 
θα µπορούσε να βρει την ενάτη: 
α) αν σκουϊζάρει την Ανατολή σε 
πίκες – καρά, β) αν µετράρει µία 
λεβέ σε πίκες ή καρά, δίνοντας 
χέρι στην Ανατολή, αλλά µόνο αν 
η Ανατολή δεν έχει σπαθί για να 
παίξει. Απαραίτητη δηλαδή προϋ-
πόθεση για την επιτυχία, είτε µε τον 
ένα είτε µε το άλλο τρόπο, ήταν να 
εξαντληθούν τα σπαθιά της Ανα-
τολής και, συνεπώς, ήταν αυτό 
το χρώµα που έπρεπε να κινήσει! 
Για να µη γίνει, µάλιστα, φανερό 
το σχέδιό του, στη δεύτερη λεβέ 
κατέβηκε στο µορ µε το Ρήγα πίκα 
και έπαιξε σπαθί από κει.
Ο Γκαρότσο, που κατάλαβε αµέ-
σως τι θα συνέβαινε, µια κι ο ίδιος 
έχει εφαρµόσει αµέτρητες φορές 
την ίδια τεχνική, κέρδισε τη λεβέ 
και γύρισε τη Ντάµα πίκα. Συνεχί-
ζοντας πάνω στο αρχικό του πλά-

        Κατά τη διάρκεια του πρό-

σφα του Μουντιάλ ποδοσφαίρου, πολλές φορές τέθηκε το ερώτηµα αν οι σηµερινές Εθνικές 

Οµάδες είναι καλύτερες από τις αντίστοιχες του παρελθόντος. Για παράδειγµα η Αργεντινή του 

Μαραντόνα και η Βραζιλία του Πελέ ήταν καλύτερες από τις σηµερινές; Η Ιταλία του 1982 ή 

του 2006 είναι καλύτερη; Φυσικά, αντικειµενική απάντηση δεν υπάρχει, παρά τις ατέλειωτες 

αναλύσεις, αφού, απλά, οι συγκρινόµενοι δεν είναι δυνατόν να βρεθούν αντιµέτωποι σε ένα 

µεταξύ τους αγώνα. Θα µπορούσε, άραγε, να απαντηθεί το ίδιο ερώτηµα στο Μπριτζ;

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος

πάσο 1 ^ πάσο 1 #

κοντρ. πάσο 2 & 3 Χ Α

Όλοι πάσο

ÌáãåßáÌáãåßá
Αλέκος Αθανασιάδης

B/N στη δεύτερη

Η αγορά

Η ∆ύση βγαίνει µε το &4 για το 2, 
το 9 και το Βαλέ
Αποκαλύπτοντας όλα τα φύλλα, 
διαπιστώνετε ότι κάθε απόπειρα 
να µετράρετε καρό ή πίκα κατα-
λήγει στο να πάρει χέρι η Ανατο-
λή που γυρίζοντας σπαθί, δίνει 
στη ∆ύση άλλες 4 λεβέ. Τι µπορεί 
να γίνει λοιπόν; 

# Α Κ 8
$ Κ 7 2 
^ Α 5 4 3 2
& 8 2

# Q 5
$ 10 8 6 5 3
^ 6
& Α Q 10 4 3

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# J 7 4 2
$ J 4
^ Q J 8 7
& 9 6 5

# 10 9 6 3
$ A Q 9 
^ K 10 9
& K J 7

Βερσάτζε

Λαουρία

Γκ
αρ

ότ
σο

Ρέ
ιζι

νγ
κ
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µα του στη κλίµακα 4 µετά από επαναδή-
λωση του χρώµατος του απαντώντα (π.χ. 
η αγορά 1& - 1# - 3^ - 3# - 4& µπορεί να 
πασαριστεί) και β) το χέρι του ανοίξαντα 
έχει περιγραφεί σε πολύ µεγάλο βαθµό.
* Στην περίπτωση 3 υπάγονται και τα jump 
reverse µετά από 2 επί 1 (π.χ. 1$ - 2& - 3#) 
που δείχνουν παρόµοια –όπως παραπάνω– 
κατανοµή (6-5) και παρόµοια δύναµη. Απλώς 
τώρα η αγορά είναι, προφανώς, φόρσινγκ 
µανς, χωρίς καµία εξαίρεση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μετά από 1^ (συµπαίκτης) - 1ΧΑ (εσείς) - 
2$ (συµπαίκτης), τι αγοράζετε µε καθένα 
από τα παρακάτω χέρια;

Μετά από 1^ (συµπαίκτης) - 1# (εσείς) - 
3$ (συµπαίκτης), τι αγοράζετε µε καθένα 
από τα παρακάτω χέρια;

Εξασκηθείτε 
στην αγορά

Εξετάσαµε στο προηγούµενο τεύχος 
την κλασσική ανιούσα αγορά, µετά 

από 1 επί 1. Ας δούµε τώρα και τις 
υπό λοιπες περιπτώσεις όπου ο ανοίξας 
αγοράζει πρώτα το χαµηλότερο σε αξία 
χρώµα και επαναδηλώνει, στη κλίµακα 
2 ή παραπάνω, το υψηλότερο. 

1. 1& - 1ΧΑ - 2$ ή όλες οι παρόµοιες 
όπου ο απαντών αγοράζει 1ΧΑ.
Ο ανοίξας δείχνει 16 πόντους και άνω και 
κατανοµή 5 (ή περισσότερα)& - 4$. 
• Οι απαντήσεις  2ΧΑ και 3& (επαναφο-
ρά στο πρώτο χρώµα) είναι αδύνατες και 
είναι οι µόνες που µπορούν να πασαρι-
στούν. 
• Η απάντηση 2# δείχνει κράτηµα πίκα 
(δεν µπορεί να έχει χρώµα, γιατί θα το 
είχε αγοράσει στο επίπεδο 1) και καλό 
χέρι. 
• Η απάντηση 3^  δείχνει κράτηµα καρό 
και αρνείται κράτηµα πίκα.
• Η απάντηση 3$ δείχνει τρίφυλλο $ και 
συγκεντρωµένες αξίες στα δύο χρώµατα 
του ανοίξαντα.
• Τέλος, η απάντηση 3ΧΑ δείχνει, προφα-
νώς, µάξιµουµ και καλά κρατήµατα στα 
µη αγορασθέντα.

2. 1^ - 2& - 2$(#) ή 1$ - 2&(^) - 2#.
Ο ανοίξας δείχνει 15 πόντους και άνω και 
κατανοµή 5 (ή περισσότερα) στο πρώτο 
χρώµα - 4 στο δεύτερο. 
• Οι συνέχειες είναι φυσικές, µε το πρό-
σθετο πλεονέκτηµα ότι η αγορά είναι, 
πλέον, φόρσινγκ µανς.

3. 1& - 1# - 3^ ή όλες οι παρόµοιες όπου 
ο ανοίξας κάνει απλό πήδηµα σε ανώτερο 
χρώµα (το διπλό πήδηµα είναι συνήθως 
σπλίντερ) µετά από 1 επί 1*. 
Ο ανοίξας δείχνει 16 πόντους και άνω και 
κατανοµή 6 (ή περισσότερα) στο πρώτο 
χρώµα - 5 στο δεύτερο. 
• Οι συνέχειες είναι φυσικές, µε τα εξής 
πλεονέκτηµατα: α) η αγορά είναι φόρ-
σινγκ µανς, εκτός από την περίπτωση που 
ο ανοίξας επαναδηλώνει το πρώτο χρώ-

Αγορές Reverse (B) 

Λουκάς Ζώτος

Θέματα τεχνικής

Οι λύσεις στη σελίδα 30

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

# J 8 2
$ K J 8
^ J 9 6
& 8 7 5 2

# K Q 9
$ 8 6 4
^ A 9 3
& 9 7 4 3

1. 2. 3.

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

4. 5.

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

# 9 8 6 3 2
$ 9 8
^ Q J
& K 7 5 3

# K Q 9 7 3
$ 8 6
^ 9 3
& 8 7 4 3

1. 2. 3.

# A 6 4 2 
$ 10 4
^ Q J 2
& J 8 6 4

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

4. 5.

νο, ο Λαουρία πήρε µε τον Άσο 
του µορ, ήρθε στο χέρι του µε κού-
πα και επέµεινε µε το Ρήγα σπαθί, 
που κέρδισε ο Άσος της ∆ύσης, 
ενώ από το µορ έδιωξε καρό.
Αν ο Γκαρότσο εισπράξει τα σπα-
θιά του, η Ανατολή γίνεται σκουΐζ 
σε πίκες – καρά, µόλις παιχτούν οι 
κούπες (επιβεβαιώστε µόνοι σας 
το τέλος). Αν δεν τα εισπράξει, 
ο εκτελεστής έχει την άνεση να 
παίξει πίκα και να µετράρει το 10 
του. Η Ανατολή, που κερδίζει µε 
το Βαλέ, δεν έχει πια άλλο σπαθί.
Ωστόσο ο Γκαρότσο, που δεν ήθε-
λε να παραδοθεί τόσο εύκολα, 
σκέφτηκε κάτι άλλο. Εισέπραξε 
ένα µόνο σπαθί, όπου ο µορ έφυ-
γε καρό και η Ανατολή κούπα, 
αλλά ο εκτελεστής βρέθηκε σε 
δύσκολη θέση. Έτσι αναγκάστηκε 
να αποχωριστεί µια από τις πίκες 
του και µαζί την πιθανότητα για 
µια λεβέ στο χρώµα αυτό. Στη συ-
νέχεια ο Γκαρότσο γύρισε καρό!
Το τέλος ήταν θεαµατικό. Ο Λα-
ουρία µάζεψε ένα από τα ονέρ της 
Ανατολής µε το Ρήγα του και εισέ-
πραξε τις κούπες. Στην τελευταία 
από αυτές η Ανατολή, προκειµέ-
νου να φυλάξει τα καρά, έδιωξε 
µια από τις µετραρισµένες πίκες 
της. Ο εκτελεστής έπαιξε πίκα και 
η Ανατολή, κερδίζοντας, αναγκά-
στηκε να παίξει καρό, παραχω-
ρώντας τις δύο τελευταίες λεβέ.
«∆εν ήταν καλή η έξοδός µου» 
απολογήθηκε ο Γκαρότσο. 
Η αγορά του, θα λέγαµε εµείς, 
επειδή φανέρωσε όλα τα φύλλα. 
Γιατί είναι εύκολο να αντιληφθεί 
κανείς ότι, µε οποιαδήποτε άλλη 
έξοδο, το συµβόλαιο δεν κινδυ-
νεύει Ο εκτελεστής αναπτύσσει τα 
καρά, παίζοντας προς το χέρι του. 
Η Ανατολή µπορεί να κερδίσει µια 
λεβέ στα καρά (αλλά µόνο µία), 
ενώ το γύρισµα σπαθί δεν είναι 
πια καταστροφικό. Το συµβόλαιο 
θα πραγµατοποιηθεί µε δύο λεβέ 
στις πίκες, τρεις στις κούπες και 
τέσσερις στα καρά.

# J 5 
$ 10 4 2
^ Q 3 2
& A Q 8 6 4 
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr
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Ξεκινάτε µε µικρή κούπα για το 10 καρό 
του συµπαίκτη (άρνηση χρώµατος 
– προτίµηση στην πίκα) και το $7 του 
Νότου που συνεχίζει µε µικρό σπαθί. 
Παίρνετε υποχρεωτικά τον Άσσο, ενώ 
η Ανατολή δίνει τον Βαλέ. Γυρνάτε 
υπάκουα το Ρήγα πίκα: η Ανατολή βά-
ζει το 2 (µικρό, θετικό σινιάλο στα ΧΑ) 
συνεχίζετε µε µικρή πίκα για το 9 του 
συµπαίκτη και στη συνέχεια το 10 που 
ο εκτελεστής πιάνει µε τον Άσσο (δυο 
καρά από το µορ). Μαζεύει και την 
Ντάµα σπαθί όπου ξεσκαρτάρετε κού-
πα και η Ανατολή ακολουθεί µε το 7. 
Η κατάσταση:

Ο εκτελεστής παίζει τώρα µικρό καρό: 
τι κάνετε και γιατί;
Το πιο δύσκολο πράγµα είναι να στα-
θείτε λιγάκι και να σκεφτείτε, αντί να ορ-
µήσετε µε τον Άσσο. Εάν τα καταφέρετε 

έχετε (σχεδόν) σωθεί. Γνωρίζετε την κα-
τανοµή στις κούπες και στα σπαθιά: ήταν 
4-3 στο ξεκίνηµα στο χέρι του εκτελε-
στή και η Ανατολή έχει το κοντρόλ στα 
σπαθιά (όχι µόνο το έδειξε απαντώντας 
µα, σε διαφορετική περίπτωση, ο εκτε-
λεστής θα είχε τραβήξει 9 µπάζες πριν 
παίξει καρό).
Από την άλλη ο Νότος έχει σίγουρα την 
Ντάµα καρό (ξέρανε τον Ρήγα) και έτσι 
τα καρά θα του χαρίσουν την όγδοη 
µπάζα (4 κούπες + 2 σπαθιά + Άσσος 
πίκα + 1 καρό = 8 )
Εάν η αρχική κατανοµή του ήταν 3-4-3-3 
θα πάει σίγουρα µέσα. Μα αν έχει ακό-
µα µια πίκα στο χέρι για να απειλήσει την 
Ανατολή ο αγαπητός συµπαίκτης είναι 
σε κίνδυνο! Αυτός είναι πράγµατι θύµα 
ενός squeeze στα µαύρα, εκτός και αν 
εσείς τον βγάλετε από αυτή τη θέση.
Επειδή αυτή η περίπτωση είναι και η 
µόνη που αξίζει τον κόπο να αναλύ-
σουµε ας το κάνουµε: έχετε πάρει τρεις 
µπάζες και αν πάρετε τον Άσσο καρό 
τέσσερις. Ο εκτελεστής τώρα έχει όλες 
τις υπόλοιπες δικές του εκτός από µια 
και συµπληρώνει έτσι µια από τις ανα-
γκαίες συνθήκες που απαιτούνται για 
την πραγµατοποίηση του squeeze: ο 
συµπαίκτης σας είναι ¨νεκρός¨ Ο εκτελε-
στής τραβάει τις κούπες καταλήγοντας 
στην ακόλουθη θέση:

(μέρος 15ο)

# Q
$ K J 9 x
^ K x x 
& K 8 x x x

# K x x
$ 10 8 x x x 
^ A J x x 
& A

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1 & 1$ 2 ^ πάσο

2 X A πάσο 3 & πάσο

3 X A πάσο πάσο πάσο

# –
$ K J 9
^ K 
& K 8 x

# –
$ 10 8 x
^ A J x x
& –

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Τα μυστικάΤα μυστικά  

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

# –
$ –  
^ –
& K 8 x

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7 
$ –
^ –
& 10 9

# x
$ –
^ Q
& x

Στην Ντάµα καρό η Ανατολή δεν µπορεί 
παρά να πετάξει τα φύλλα της, ενώ εσείς 
θα πρέπει να αισθάνεστε ευτυχής εάν 
δεν σας τα πετάξει στη µούρη.
Γιατί εξαρτιόταν µόνο από σας να εµπο-
δίσετε αυτήν την κατάσταση, αφήνοντας 
τον εκτελεστή να κάνει απλά τον Ρήγα 
καρό.

Το χέρι του Νότου:

#Αxxx    $ΑQ7x   ^Qx    &Qxx

Παρά τα όσα έχετε διαβάσει µέχρι τώ ρα, 
έχετε άδικο αν πιστεύετε ότι οι πηγές του 
µετρήµατος των χεριών και τα συµπερά-
σµατα είναι ικανά για να σας επι τρέψουν 
να αµύνεστε µόνος. Για να καταφέρετε 
να αντλείτε τις σωστές πλη ροφορίες 
κατά τη διάρκεια του παι ξίµατος των 
φύλλων από τους αντιπά λους είναι 
απαραίτητο κάθε στιγµή να πληροφο-
ρείτε τον συµπαίκτη και να παίρνετε 
πληροφορίες από αυτόν. Άλ λωστε, µην 
το ξεχνάµε, το παιχνίδι αυτό παίζετε µε 
δυο και η ιδέα να κάνετε τον µοναχικό 
καβαλάρη δεν είναι και τόσο ορθόδοξη. 
Όχι µόνο και τα πιο προπονηµένα µυα-
λά κουράζονται αλλά θα ήταν πράγµατι 
εξωπραγµατικό να αγνοείς την βοήθεια 
που µπορεί να σου προσφέρει ο συ-
µπαίκτης.
• επίκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, 
χρη σιµοποιώντας χρήσιµα και λογικά 
σινιάλα
• εκτίµηση και εµπιστοσύνη εκ µέρους 
και των δυο, µα ανάληψη πρωτοβουλί-
ας κατά την διάρκεια του παιχνιδιού από 
τον καλύτερα ¨πληροφορηµένο¨.
Αυτές είναι οι βασικές αρχές τεχνικά και 
ψυχολογικά και δεν είναι σίγουρα εύκο-
λο να τηρηθούν. ∆εν πρέπει όµως να 
απελπίζεστε: θα προσπαθήσουµε όσο 
µπορούµε για να τα καταφέρετε.
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αντεπίθεση του συµπαίκτη, σκαρτάρο-
ντας ένα ανάλογο φύλλο στην πρώτη 
ευκαιρία που θα παρουσιαστεί.
Έµµεσα, απαντώντας σε ακολουθία η 
σκαρτάροντας σε πρώτη ευκαιρία ένα 
φύλλο µε σηµασία προτίµησης (για 
ένα άλλο χρώµα) Φυσικά, ένα άµεσο 
αρνητικό σινιάλο που δείχνει απουσία 
κοντρόλ σε ένα χρώµα, µας υποχρεώνει 
να ψάξουµε την δύναµη σε ένα άλλο.
Το µέτρηµα µας χρειάζεται για να δη-
λώσουµε την ποσότητα των φύλλων 
που κατέχουµε σε ένα χρώµα (µονά η 
ζυγά αρχικά) και δηλώνεται παίζοντας 
πρώτα µεγάλο και µετά µικρό η αντί-
στροφα (ανάλογα µε τη συµφωνία των 
συµπαικτών). Είναι µια ένδειξη άµεση, 
όπως το θέλω η δεν θέλω. Τα σινιάλα 
για κοντρόλ χρησιµεύουν για να βρούµε 
τα ονέρ ενώ τα σινιάλα µετρήµατος για 
να βρούµε τις κατανοµές.

Τα σινιάλα αρχίζουν 
από την αντάμ:
Η αντάµ ονέρ δείχνει ως επί το πλείστον 
την κατοχή του αµέσως προηγούµενου 
ονέρ (ο Άσσος τον Ρήγα, ο Ρήγας την 
Ντάµα, ο Βαλές το 10 κ.ο.κ.)
Η αντάµ µικρό φύλλο σηµαίνει κατοχή 
τουλάχιστον ενός ονέρ, το λιγότερο τρί-
φυλλου.
Η αντάµ ενός µεσαίου φύλλου αρνείται 
τις περισσότερες φορές κατοχή ονέρ.
Η επιλογή του φύλλου της αντάµ εξαρ-

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# 9 7 2
$ 9 2 
^ Α J 10 9
& K 9 4 2

# A K Q 
$ A K J

 ̂K 4 3
& A J 7 3

B

N
A∆

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (**)

Οµάδες. όλοι
στη δεύτερη,
µοίρασε η Α

Οµάδες. BN
στη δεύτερη, 
µοίρασε ο Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 21 

Καλή αγορά που πρέπει όµως να συνο-
δευτεί και από εξίσου καλή εκτέλεση, 
αν θέλουµε να εξασφαλίσουµε το συµ-
βόλαιο. Στην πραγµατικότητα υπάρχει 
τρόπος που µας προσφέρει 100% πι-
θανότητες επιτυχίας, αρκεί τα ατού να 
είναι µοιρασµένα στους αντίπαλους 2-1. 
Μπορείτε να τον βρείτε;

Τα σινιάλα στην άμυνα

Παίζοντας σχεδόν στα τυφλά το πρώ-
το τους φύλλο (αντάµ) και στις αρχικές 
µπάζες µιας διανοµής, οι αµυνόµενοι 
πρέπει να πιεστούν για να ισοσκελίσουν 
τα µειονεκτήµατα  τους (ποσοτικά και 
ποιοτικά) ανταλλάσσοντας επείγουσες 
πληροφορίες µέσω σινιάλων. Μόνο µια 
ανταλλαγή επιτυχών σινιάλων θα τους 
επιτρέψει να τα καταφέρουν. Το πρώτο 
ερώτηµα λοιπόν που µπαίνει είναι: τι να 
δείξω και πώς. Παρουσιάζονται πράγµα-
τι διάφορες επιλογές που µάχονται για 
την προτεραιότητα και εµείς πρέπει να 
είµαστε σε θέση να επιλέξουµε σωστά.
Σχηµατικά µπορούµε να τις χωρίσουµε 
ως ακολούθως:

Κοντρόλ η Μέτρημα; 
(η Προτίµηση;)
Εξηγούµαστε:
• Το κοντρόλ στοιχειοθετείται ως επί το 
πλείστον από έναν Άσσο, µπορεί όµως 
να είναι ένας Ρήγας, µια ψηλή φουρ-
κέτα σε καλή θέση ή, πιο σπάνια, από 
ένα σικάν η σόλο (αν υπάρχει επιθυµία 
κοφτής). Το σινιάλο αυτό ζητάει από τον 
συµπαίκτη να συνεχίσει στο χρώµα αυτό 
η να το γυρίσει όποτε πάρει χέρι. (Ανά-
λογα µε τη συµφωνία µεγάλο µικρό 
θέλω δεν θέλω) 
Τα σινιάλα πρέπει να γίνονται:
Άµεσα, απαντώντας µε το κατάλληλο 
φύλλο στην αντάµ, στην επίθεση η στην 

τάται λοιπόν από αυτό που θέλουµε να 
δείξουµε: κοντρόλ η κατανοµή.
Υπάρχει µια και µοναδική περίπτωση 
που ένας αµυνόµενος µπορεί να προ-
σπαθήσει να δείξει και τα δυο µε ένα και 
µοναδικό φύλλο. Όχι ότι τα καταφέρνει 
πάντα βέβαια...
Εάν παίζουµε το τέταρτο δύναµης:
Ο αµυνόµενος θα καταφέρει καλύτερα 
να δείξει κατοχή ονέρ και όχι µέτρηµα 
παίζοντας:
Το 2 µε Κ,7,2 η Κ,7,5,2
Το 3 έχοντας Κ, 10, 7, 3 η Κ, 10, 7, 3, 2.
Εάν παίζουµε µονά-ζυγά (όπου βγαί-
νουµε για να δώσουµε µέτρηµα):
Θα δώσει ευκολότερα µέτρηµα γιατί θα 
βγει το 7 είτε µε 7, 5 είτε µε Κ, 10, 7, 5.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των καλών 
παικτών (ιδιαίτερα Γάλλων) χρησιµο-
ποιούν το τέταρτο δύναµης όταν επι-
τίθενται σε συµβόλαια χωρίς ατού και 
µόνα ζυγά όταν παίζουν εναντίον συµ-
βολαίων µε ατού. Εάν πάντως φοβά-
στε το µπέρδεµα, σας συµβουλεύω να 
βγαίνετε τέταρτο δύναµης και στις δυο 
περιπτώσεις. Όταν έχετε λιγότερα από 
τέσσερα φύλλα παίξτε πρώτα:
Το µεγαλύτερο αν έχετε δυο φύλλα, το 
µεσαίο ακολουθούµενο από το µεγα-
λύτερο εάν έχετε τρία φύλλα. Με τον 
τρόπο αυτό διαχωρίζετε την ένδειξη 
της κατοχής ενός δίφυλλου από ένα 
τρίφυλλο.

Θέματα τεχνικής

Αντάµ: # J
Υπάρχουν πολλές εµπάσες και πολλοί 
δρόµοι για να ακολουθήσει ο Νότος, 
χωρίς κάποιος από αυτούς να εγγυάται 
την επιτυχία του σλεµ. Ένας δρόµος πά-
ντως είναι σαφώς καλύτερος από τους 
άλλους. Ποιος είναι αυτός; 

# A 7 4
$ 9 8 
^ 8 6 4
& A K J 8 4

# 9
$ A K 10 2

 ̂A Q 7
& Q 10 9 7 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος

1 &

πάσο 2&* πάσο 3 #**

πάσο 4 # πάσο 4 Χ Α

πάσο 5 &*** πάσο 5 Χ Α

πάσο 6 & όλοι πάσο

           *inverted **splinter ***τρεις άσσοι (από 5)

Αντάµ: & Κ

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος

2 &

πάσο 2 ^ πάσο 3 Χ Α

πάσο 6 Χ Α Όλοι πάσο
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Όλοι στη δεύτερη, µοίρασε ο Νότος

Ανοίξατε την αγορά µε 2& και ο 
συ µπαίκτης σας οδήγησε στα 6XA, 
µετά από την εξής αγορά:

 

* 5+ κούπες - 4 πίκες

Η ∆ βγήκε τον #J που κερδίσατε µε 
τον #Κ και παίξατε αµέσως καρό, 
στον ^Κ του χεριού σας. Μετά από 
λίγη σκέψη η ∆ πήρε µε τον ^Α και 
γύρισε το #10. Κερδίσατε στο χέρι 
µε τον #Α, ενώ την ίδια στιγµή η Α 
ξοφλούσε σπαθί. Τραβήξατε τον $Α 
και τον $Κ, µήπως συµβεί κάποιο 
µικρό θαύµα, αλλά η ∆ -που στο 
πρώτο γύρο ακολούθησε µε λιµό- 
στον δεύτερο γύρο ξόφλησε το 
^6. Συνεχίσατε µε σπαθί στον &Α, 
σκεπάσατε το &10 µε τον &Κ, όπου 
ακολούθησαν όλοι και παίξατε και 
την &Q, όπου η ∆ ακολούθησε και 
η Α ξόφλησε κούπα. Αν σκεφθήκατε 
να µετρήσετε τα χέρια, την στιγµή 
αυτή το συµβόλαιό σας είναι εξα-
σφα λισµένο. Τραβάτε ακόµη ένα γύ-
ρο σπαθί, ξοφλώντας από τον µορ 

Σε αγώνα 
ζευγών είστε 
Νότος και 
κρατάτε →

πιθανό ο εκτελεστής, βλέποντας ότι 
δεν πέφτουν οι πίκες, να κατέβει στο 
µορ και να παίξει καρό προς την ̂ Q),  
αλλά αν το κάνετε δείχνοντας και τον 
ελάχιστο δισταγµό, ο εκτελεστής θα 
τοποθετήσει τον ^Α σε σας και θα 
συνεχίσει ως εξής. Θα τραβήξει $Α, 
$Κ και θα παίξει όλα τα σπαθιά του. 
Η θέση πριν το τελευταίο:

Στο τελευταίο σπαθί πρέπει να ξε ρά-
νετε τον ^Α, προκειµένου να κρα -
τήσετε τις τρεις πίκες. Τώρα ο εκτε-
λεστής θα παίξει το ^9, θα κερ δίσει 
το γύρισµα πίκα στο χέρι µε τον #Α 
και θα εισπράξει την ^Q για την 12η 
λεβέ του. Αφού δεν καταφέρατε 
να κάνετε το αυτόµατο ντακ, παίρ-
νετε τον ^Α και καλείστε και πάλι 
να κάνετε άµυνα. Το γύρισµα καρό 
φαίνεται πως σπάει το σκουίζ, αλ-
λά αν γυρίσετε µικρό καρό, η Α 
θα αναγκαστεί να βάλει το ^10 και 
στη συνέχεια θα σκουιζαριστείτε 
σε καρά – πίκες (το κρίσιµο φύλλο 
εδώ είναι το ^9). Είναι δύσκολο να 
το δείτε πάνω στο τραπέζι, αλλά 
το µοναδικό γύρισµα που ρίχνει 
το συµβόλαιο είναι ο ^J. Τώρα ο 
έλεγχος στο χρώµα αυτό περνάει 
στην Ανατολή και ο εκτελεστής θα 
µείνει στις ένδεκα λεβέ.

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# A 7 2
$ A K 
^ K Q 9
& K Q J 6 5

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

2&

– 2^ – 2XA

– 3& – 3^

– 3#* – 3XA

– 6XA Όλοι πάσο

κούπα και βλέπετε την ∆ να ξοφλάει 
πίκα και την Α καρό. Είναι βέβαιο ότι 
η θέση αυτή τη στιγµή είναι:

Συνεχίζετε µε το τελευταίο σπαθί και 
η ∆ ξοφλάει µικρό καρό. ∆ιώχνετε 
από το µορ το #6 και η Α ξοφλάει 
κούπα. Όταν τώρα συνεχίζετε µε 
πίκα στη #Q, η Α αναγκάζεται να 
διώξει καρό και τα ^Q9 του χεριού 
σας θα κερδίσουν τις δύο τελευταίες 
λεβέ. Το πλήρες χέρι:

Εξαιρετική η εκτέλεσή σας, κα-
θώς είχατε την δυνατότητα να µε-
τρή σετε τα χέρια της άµυνας και 
να προχωρήσετε στο πλάνο που 
κερδίζει. Ελάτε τώρα στη θέση της ∆ 
και στο παραπάνω χέρι δοκιµάστε τις 
ικανότητές σας στην άµυνα. Βγήκατε 
και σεις το #J για τον #Κ του µορ και 
ο εκτελεστής συνέχισε µε καρό στο 
^Κ. Πως συνεχίζετε; Μια καλή ιδέα 
είναι να αφήσετε έξω το ^Κ (είναι 

# Q 6 3
$ J 
^ 5
& 

# 10 9 8
$ 
^ A J
& 

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# A 7
$ 
^ Q 9
& 6

ÃñÜöåé ï Âüñåéïò

# Q 6
$ J 
^ 5
& –

# 9 8
$ –
^ x x
& –

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ Q 9
^ x x 
& –

# 7
$ – 
^ Q 9
& 6

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 4
$ Q 9 6 4 2
^ 10 7 3 2 
& 8 4 3

# A 7 2
$ A K
^ K Q 9
& K Q J 6 5
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Με την ευκαιρία, πως σου φαίνεται 
η εκτέλεση; 
Ήταν σωστή η απόφαση να µαρτυ-
ρηθούν όλοι οι πόντοι του εκτελε-
στή αλλά και η αγωνία του να µαζέ-
ψει εννέα µπάζες πριν οι αντίπαλοι 
ξαναπιάσουν χέρι;
Εκ πρώτης όψεως όχι, µια και οι πι-
θανότητες του 3-3 τα καρά είναι 64% 
αρνητικές. Έχοντας όµως το 10άρι, οι 
αρνητικές µειώνονται κατά το 1/3 και 
γίνονται 42,7%, µια και ο Βαλές έχει 
δύο πιθανότητες να είναι µε τα δύο 
και 4 πιθανότητες µε τα τέσσερα.
Ας σηµειωθεί ότι η δυνατότητα για 
εµπάς της Ντάµας κούπα παραµένει 
ακέ ραια, ανεβάζοντας τις πιθανότητες 
της εκτέλεσης κοντά στο 80%. Το µόνο 
µειονέκτηµα του πλάνου είναι ότι αν το 
συµβόλαιο πέσει θα πέσει δυο µέσα, 
κάτι που είναι καθοριστικό για αγώνες 
ζευγών και αδιάφορο για οµάδες.
Τα πάντα πάντως θα κριθούν από 
το επίπεδο της άµυνας αλλά και την 
τύχη. Αν στην δεύτερη λεβέ ο εκτε-
λεστής γλιστρήσει το µικρό του κού-
πα και βρεθεί η Ντάµα µαζί µε δυο 
µεγάλα ονέρ και το 10άρι #, έχωσε 
ένα συµβόλαιο του 78,4%.

πρωταθλητές
Γιώργος Ρούσσος

35

Όπως στην ζωή έτσι και 
στο µπριτζ, οι καθοριστικές 
για την τύχη σου ευκαιρίες 
θα παρουσιαστούν. Αρκεί 
να έχεις τις γνώσεις και την 
ικανότητα να τις εκµεταλ-
λευτείς και πάνω απ’ όλα 
την εγρήγορση να τις αρ-
πάξεις. Περνάει το τοπ από 
µπροστά σου. Είσαι εκεί; 
Το περίφηµο “be there”.

Σε αγώνες οµάδων βλέπεις τον δε-
ξιά σου Νότο να ανοίγει 2ΝΤ και, 
ύστερα από stayman του Βορρά και 
επαναδήλωση 3#, να εκτελεί 3ΝΤ. 
Βγαίνεις  το &10 -που υπόσχεται- και 
κατεβαίνει ο εξής µορ:

             

Ο σύντροφος ακολουθεί µε το 6 δί-
νο ντας µέτρηµα και όπως συνήθως, 
γνω στός άτυχος γαρ, πέφτεις στον 
Ρήγα-Βαλέ του εκτελεστή, που στην 
συνέχεια τραβάει ^AKQ. Στο τρίτο 
καρό, πετάς το $5 που ο εκτελεστής 
βλέπει µε υποψία και, ύστερα από 

µικρή σκέψη, βάζει κάτω το $8. 
Είσαι εκεί;
Αν αφήσεις έξω σου έβγαλε µια 
άνω. Αν πάρεις είναι µια ή και δυο 
µέσα. Αλλά γιατί να αφήσεις έξω; 
Ασφαλώς γιατί όπως µπορεί να 
συµβεί στον καθένα χαλάρωσες και 
παρέλειψες να µετρήσεις.
Ο εκτελεστής σου µαρτύρησε 13 
από τους 20π. του ανοίγµατός του. 
Άρα ο σύντροφος κρατάει Ρήγα. Αν 
είναι ο κούπα, είναι 2φυλλος και το 
παίξιµο της Ντάµας είναι καταστρο-
φή. Σε µια τέτοια περίπτωση το χέρι 
του εκτελεστή θα είναι:

Πες όµως τώρα ποιος εκτελεστής µ’ 
αυτό το χέρι θα ξεκινήσει µε ^AKQ; 
Ή θα παίξει πίκα προς τον J-9 του 
µόρτου (κακή εκτέλεση αν δεν έχει 
και το 10) ή θα παίξει µικρό κού-
πα. Στο γύρισµα σπαθί πιάνει από 
το χέρι. Τώρα τραβάει τα καρά και 
παίζει Α και µικρό κούπα εξασφαλί-
ζοντας την 8η µπάζα του και αν δεν 
πέφτουν τα καρά, ελπίζοντας σε µια 
µπάζα από πίκες.
Αν  όµως ο εκτελεστής έχει ΑΚ στις 
κούπες, δεν έχει τον #Κ. Ορµάς λοι-
πόν µε την Ντάµα σου και παίζεις 
Α,Q και λιµό πίκα για τον #Κ του 
συντρόφου και το µια µέσα (µε τον 
^J) ή και δυο, αν έχει και το #10.
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Άμυνα για

εσύ

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# K x x
$ A 8 x
^ A K Q
& K J x

εσύ

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

# A Q 2
$ Q 5 4 3
^ 7 5
& Q 10 9 8

∆ 
Β

 
Ν

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

# 6 5 4 3
$ A K 8 
^ A K Q
& K J 3
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Με όλους στη δεύτερη, µετά από 
άνοιγµα 2XA, ο Νότος εκτελεί 
3XA µε τον εξής συνδυασµό φύλ-
λων και έξοδο το $8.

Αν τα καρά της Α-∆ είναι µοιρασµέ-
να 3-2 (πιθανότητα 68%) ο εκτελε-
στής παί ζοντας από το χέρι το ρήγα 
και τη ντάµα, µπορεί να πετύχει 2 
κατεβάσµατα στο µορ, για να πραγ-
µατοποιήσει διπλή εµπάς στο σπαθί 
(ξεκινώντας µε το βαλέ) και να πετύχει 
το συµβόλαιό του, (ίσως µε µία άνω), 
αν η Ανατολή έχει ένα τουλάχιστον 
ονέρ στο χρώµα. Συνολική πιθανότη-
τα 0,68 x 0,75=51%. Στη ρουτίνα του 
παιχνιδιού, ΣΠΑΝΙΑ θα αναζητηθεί η 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ πιθανότητα να έχει ένας 
αµυνόµενος ένα ονέρ ξερό στην πίκα, 
η ρήγα – ντάµα ξερά, που έχουν συ-
νολική πιθανότητα ΑΝΩ του 8%. Εδώ 
είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ το να τρα-
βήξει ο εκτελεστής τον άσο πίκα, πριν 
να αγγίξει τα καρά και να αµειφθεί µε 
ένα σπουδαίο τοπ, καθώς η πλήρης 
διανοµή που συνωµοτικά µου «κατα-
σκεύασε» ο Η.Υ. ήταν η εξής:

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# A 10 4 2
$ A K
^ K Q 10 7
& A 10 7

ÄéáâÜæïíôáò ôá öýëëá

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

# K Q
$ 9 8 6 5 3 2
^ 5
& K Q 4 3

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 9 8 7 3
$ Q 7 4
^ J 9 6 4 
& 5 2

# A 10 4 2
$ A K
^ K Q 10 7
& A 10 7

A∆ στη δεύτερη
Μοίρασε η Ανατολή 
Αντάµ &J

Η αγορά

Μαντεύοντας λίγο τα φύλλα, τα 3ΧΑ 
είναι απλός περίπατος, ενώ Double 
Dummy οι 4 πίκες είναι σπαζοκεφαλιά, 
αλλά εφικτές!...
Ο εκτελεστής πιάνει την έξοδο µε τη 
Ντάµα σπαθί και παίζει µικρό κούπα 
προς το 10 του µορ.
Αν η ∆ύση βάλει την Ντάµα «στον 
ΑΕΡΑ» εξαφανίζεται η απειλή για κόψι-
µο στο σπαθί και το συµβόλαιο βγαίνει 
παίζοντας προσεκτικά τα ατού, δίνοντας 
µία πίκα και 2 κούπες.
Η ∆ύση αφήνει αναγκαστατικά έξω και 
τώρα πιάνει η Ανατολή µε τον Άσσο 
συνεχίζοντας σπαθί, που πιάνει ο Νότος 
µε το ρήγα. Τώρα υπάρχει ένας απλός 
δρόµος για το αίσιο τέλος: Καρό για τον 
Άσσο και καρό κοφτό, κούπα κοφτή στο 
µορ, καρό κοφτό στο χέρι, ρήγα κούπα, 
κούπα κοφτή µε τον άσσο και καρό...

# A 8 3
$ 10 7
^ A Q 10 6 4
& A 8 4

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K J 7 2
$ A 6 2
^ K 9 7 6 
& 6 2

# Q 10 9 6 4
$ K J 5 3
^ 2
& K Q 9

Οι 10 λεβέ για τον εκτελεστή είναι: 2 
από σπαθί, 4 από καρό (3 κοψίµατα στο 
χέρι), 3 από κούπες (ο Ρήγας και 2 κο-
ψίµατα στο µορ και 1 από ατού, κάποια 
στιγµή στο τέλος, όταν η Ανατολή κόψει 
τον &Α.
Υπάρχει όµως και ένας πιο δύσκολος 
δρόµος από την ως άνω θέση. Ο Νό-
τος παίζει µικρό καρό για το 10 και τον 
Ρήγα της Ανατολής, πιάνει στο χέρι το 
γύρισµα κούπα µε το Ρήγα και κόβει 
µία κούπα στο µορ.
Ακολουθεί ο καρό Άσσος µε ξεφύλ-
λισµα το &9 και ο &Α στην εξής θέση, 
που ∆ΕΝ οδηγεί σε σίγουρη επιτυχία:

Αν η Ανατολή κόψει τον &Α, ο εκτε-
λεστής πανωκόβει και όλα έληξαν. Αν 
δεν κόψει, τότε κόβει ο Νότος για να κο-
ντύνει το χέρι του και έχουµε ONE SUIT 
SQUEEZE στα ατού! Ατού θα παίξει για 
να κατέβει ξανά στο µορ:
Με σωστή άµυνα ΜΙΑ ΚΑΤΩ!...

∆ύση Βορράς Aνατολή Nότος

πάσο πάσο (;)

πάσο 1^ πάσο 1#

πάσο 2^ πάσο 3$

πάσο 4# όλοι πάσο

# A 3
$ 7
^ A Q 10 6 4
& A 

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K J 7 
$ 6 2
^ K 9 7 6 
& –

# Q 10 9 6 4
$ K J 5 
^ 2
& 9

# A 8
$ –
^ Q 6 4
& A 

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K J 7 2 
$ –
^ 9 7  
& –

# Q 10 9 6 4
$ J 
^ –
& ????

Από το Περιφερειακό
Κεντρικής Ελλάδος

∆ημήτρης Ναθαναήλ Από πρόσφατους αγώνες
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είναι ελαφρώς πιθανότερο τα φύλλα 
αυτά να είναι µοιρασµένα στους δύο 
αντίπαλους. 
Ακόµα και αν δεν αποστηθίσουµε τον 
παραπάνω πίνακα ο απλός αυτός κα-
νόνας θα µας βοηθήσει πολύ για να 
ξέρουµε τι θα κάνουµε σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις.
Επανερχόµενοι στο παράδειγµα µας και 
έχοντας υπόψη µας ότι η εµπάς, όταν 
δεν έχουν γίνει αγορές από τους αντί-
παλους, έχει περίπου 50% πιθανότητες 
επιτυχίας, ξέρουµε τώρα ότι δεν συµ-
φέρει να πάµε για να πέφτουν τα καρά 
(πιθανότητες 36%). 
Βέβαια τα πράγµατα δεν είναι τόσο 
απλά, ποτέ σχεδόν δεν είναι. Εάν κά-
ποιος αντίπαλος έχει 2 µόνο καρά αλλά 
και τον Άσσο σπαθί ξερό ή εάν την 3η 
πίκα κόβει ο δεξιά µας αντίπαλος*, η 
2η εναλλακτική (να πάµε από καρό) 
µπορεί να αποδειχθεί καλύτερη. Όµως, 
χωρίς να πρέπει να µετρήσουµε επα-
κριβώς τα ποσοστά, είναι φανερό ότι 
αυτές οι δύο περιπτώσεις έχουν πολύ 
µικρό άθροισµα πιθανοτήτων. Περισ-
σότερο µας ενοχλεί το γεγονός ότι αν 
δεν περάσει η εµπάς πίκα θα πέσουµε 
2 µέσα, αντί µίας. Και πάλι όµως το χά-
σιµο θα είναι πολύ µικρό, σε σχέση µε 
το κέρδος που θα έχουµε αν πραγµα-
τοποιηθεί το σλέµ. Έτσι καταλήγουµε, 
έστω και µε πολύ µικρή διαφορά (αν 
τα συνυπολογίσουµε όλα), στο συµπέ-
ρασµα ότι η εµπάς, στη διανοµή αυτή, 
είναι καλύτερη.

(συνεχίζεται)

* Αν την 2η ή 3η πίκα κόβει η ∆ύση µε 
µικρό σπαθί σιρκουπάρουµε και πάµε 
για να βρούµε τα καρά 3-3. Αν κάποιος 
αντίπαλος κόψει την τρίτη πίκα µε τον 
Άσσο το συµβόλαιο έχει πραγµατο-
ποιηθεί. 

Στο χέρι αυτό, για να πραγµατοποι-
ήσουµε το συµβόλαιό µας, µετά την 
«κακή» αντάµ που δεχθήκαµε, πρέπει 
να ξοφλήσουµε αµέσως –πριν παίξου-
µε ατού– τις κούπες του µορ ή την κού-
πα του χεριού µας. Για να κάνουµε το 
πρώτο θα πρέπει να κατέβουµε στο µορ 
µε καρό και να κάνουµε την εµπάς της 
Ντάµας πίκα, ελπίζοντας να είναι στη 
θέση της, ενώ η δεύτερη εναλλακτική 
είναι να τραβήξουµε τα τρία ονέρ καρό, 
ελπίζοντας ότι αυτά είναι κατανεµηµένα 
3-3. Έχουµε την δυνατότητα να κάνου-
µε είτε το ένα είτε το άλλο. Ποιο από τα 
δύο είναι το καλύτερο;
Για να το κρίνουµε αυτό πρέπει να ξέ-
ρουµε, έστω στο περίπου, τον βασικό 
πίνακα κατανοµής των φύλλων που 
λείπουν.    
Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
άλλα συµπεράσµατα ή ενδείξεις, οι πι-
θανότητες κατανοµής των φύλλων που 
λείπουν σε ένα χρώµα είναι (στρογγυ-
λεµένες ) οι εξής:

7 φύλλα 6 φύλλα 5 φύλλα

4-3 62% 4-2 48% 3-2 68%

5-2 30% 3-3 36% 4-1 28%

6-1 7% 5-1 15% 5-0 4%

7-0 1% 6-0 1%

4 φύλλα 3 φύλλα 2 φύλλα

2-2 40% 2-1 78% 1-1 52%

3-1 50% 3-0 22% 2-0 48%

4-0 10%

   
Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα αυ-
τόν όταν λείπει ζυγός αριθµός φύλλων 
τείνει να είναι µοιρασµένος άνισα ενώ 
µονός αριθµός τείνει να είναι µοιρα-
σµένος οµοιόµορφα. Εξαίρεση υπάρχει 
µόνο όταν λείπουν 2 φύλλα, οπότε 

παιχνίδι πιθανοτήτων
Λουκάς Ζώτος

Όλοι γνωρίζουµε ότι στην εκτέ-
λεση πολλά χέρια για να παι-

χθούν σωστά χρειάζονται κά ποια 
τεχνική. Τις τεχνικές εκτέλε σης, 
τουλάχιστον τις βασικές, οφείλου-
µε να τις γνωρίζουµε, αλλιώς 
πρέ πει να προσπαθήσουµε να τις 
µάθουµε. Τι γίνεται όµως στην πε-
ρίπτωση που σε ένα χέρι έχουµε 
να κάνουµε επιλογή από περισ-
σότερες από µία τεχνικές, δηλαδή 
από περισσότερους από έναν τρό-
πους εκτέλεσης; Στην πε  ρίπτωση 
αυτή πρέπει να χρησι µο ποιή σουµε 
µαθηµατικά για να ακολουθήσου-
µε τον σωστό δρό  µο; Ναι αλλά, 
ευτυχώς, στο Μπριτζ, τα µαθη-
µατικά αυτά είναι συνήθως απλή 
αριθµητική. 
Ας εξετάσουµε το παρακάτω χέρι:

Συµβόλαιο: 6&
Αγώνας οµάδων
Αντάµ: $J

Βάζουµε, ελπίζοντας, την Ντάµα κούπα 
από το µορ αλλά, δυστυχώς, η Ανατο-
λή φορτσάρει µε τον Ρήγα.

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

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

Ôå÷íéêÝò 
åêôÝëåóçò
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∆ημήτρης Τόγιας
Επίσημος ∆ιαιτητής της ΕΟΜΗ 

Μόλις λοιπόν κάποιος, όχι 
υποχρεωτικά ο υπαίτιος αλ-

λά και ο συµπαίκτης του, από τον 
υπαίτιο άξονα παίξει στην επόµε-
νη λεβέ, αυτόµατα η ρενόνς ορι-
στικοποιείται και δεν διορθώνεται 
πλέον. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί 
υποχρεωτικά όπως έχει διαµορ-
φωθεί µε τη ρενόνς, αφού καµιά 
διόρθωση δεν µπορεί να γίνει. 
Και βέβαια η ρενόνς υπόκειται σε 
ποινή µε µοναδική εξαίρεση αν η 
ρενόνς έχει συµβεί στην 12η λεβέ, 
οπότε υποχρεωτικά διορθώνεται 
και δεν τιµωρείται. 
Το πόσο τιµωρείται η ρενόνς 
εξαρτάται από το εάν ο υπαίτιος, 
όχι άξονας αλλά παίκτης, κέρδισε 
τη λεβέ της ρενόνς ή αργότερα, 
µε το φύλλο που παρέλειψε να 
παίξει, κερδίσει λεβέ ή όχι. Και 
βέβαια πάντα προϋπόθεση για 
να επιβληθεί κάποια ποινή είναι 
ο υπαίτιος άξονας να έχει κερδίσει 
κάποια-ες λεβέ από την στιγµή της 
παράβασης και µετά.

Η πιο απλή περίπτωση είναι ο 
υπαίτιος να µην κέρδισε τη λεβέ 
της ρενόνς ή κάποια λεβέ µε το 
φύλλο της ρενόνς, οπότε εάν ο 
υπαίτιος άξονας κέρδισε κάποια 
λεβέ από τη στιγµή της παράβα-
σης και µετά, µία λεβέ µεταφέρεται 
στον αναίτιο άξονα, ή µε πιο απλά 
λόγια η ρενόνς τιµωρείται µε µία 
λεβέ. Όποτε λοιπόν αντί να παίξε-
τε φύλλο στο χρώµα που πρέπει 
να παίξετε, παίζετε φύλλο άλλου 
χρώ µατος, ακόµα και αν αυτό δεν 
παίζει κανέναν ρόλο, εφόσον έχε-
τε κερδίσει κάποια λεβέ από το 
σηµείο αυτό και µετά, θα δώσετε 
µια λεβέ στον αντίπαλο άξονα.
Στην περίπτωση που κερδίσει ο 
υπαίτιος παίκτης, προσέξτε το ση-
µείο αυτό, ο υπαίτιος παίκτης και 
όχι ο υπαίτιος άξονας, τη λεβέ της 
ρενόνς ή αργότερα κερδίσει κά-
ποια λεβέ µε το φύλλο που κανο-
νικά έπρεπε να παίξει, τότε η λεβέ 
που κερδήθηκε “παράνοµα” συν 
µια λεβέ ακόµα µεταφέ ρο νται 
στον αναίτιο άξονα. ∆ηλαδή η 
ρενόνς τιµωρείται µε 2 λεβέ, αρ-
κεί βέβαια ο υπαίτιος άξονας να 
έχει κερδίσει τουλάχιστον 2 λεβέ 
από τη στιγµή της παράβασης και 
µετά. Ένα λεπτό σηµείο είναι όταν 
ο υπαίτιος έχει περισσότερα φύλ-
λα από ένα, στο χρώµα που δεν 
ακολούθησε. Έστω ότι κρατάτε 
&Κ3. Παίζει ο αντίπαλος τον &Α 
και εσείς αφηρηµένος-η παίζετε 
πίκα, το 2. Όταν αργότερα κερ-
δίσετε λεβέ µε τον &Κ θα πρέπει 
να δώσετε 2 λεβέ για την ρενόνς. 
∆εν µπορείτε να ισχυρισθείτε ότι 
το φύλλο της ρενόνς ήταν το #2. 

Αφού, αργότερα, κερδίσατε λεβέ 
στο χρώµα που δεν ακολουθή-
σατε, τότε 2 λεβέ είναι η “ταρίφα” 
της ρενόνς. 
Τέλος υπάρχει µια ξεχωριστή πε-
ρίπτωση όπου η αποζηµίωση των 
2 λεβέ δεν είναι αρκετή για να 
αποζηµιώσει τον αναίτιο άξονα 
για την ζηµιά που του προκάλεσε 
η ρενόνς.
Ας δούµε ένα παράδειγµα:

Έχετε φθάσει, σαν Νότος να 
εκτελείτε 3XA και η ∆ύση κάνει 
αντάµ το #7, το οποίο κερδίζει 
η Ανατο λή µε τον #Κ και γυρίζει 
και #J που, αναγκαστικά κερδίζε-
τε µε τον #Α. Αν οι κούπες είναι 
µοιρασµέ νες 3-2 το συµβόλαιο εί-
ναι τραβηχτό. Ξεκινάτε µε την $Q 
και κούπα στον $Α, όπου στον 
δεύτερο γύρο η ∆ύση δεν ακο-
λουθεί. Παίζετε και τον $Κ όπου 
η Ανατολή ακολουθεί µε µικρό. 
Άσχηµη µέρα, σκέ φτεστε και προ-
χωράτε στα σπαθιά, για καλύτερη 
τύχη. Αλλά που; Η ∆ύση έχει τον 
&Α. Παίρνει 3 λεβέ από πίκα και 
ξαφνικά βλέπετε την τύχη να σας 
χαµογελάει Η ∆ύση παίζει τον 

Ρενόνς
Αφού είδαµε όλες τις 
δυνατές περιπτώσεις 
που µπορούν να 
συµβούν µέσα στην 
“περίοδο χάριτος”, 
ας προχωρήσουµε να 
δούµε τι συµβαίνει 
από την στιγµή που η 
ρενόνς οριστικοποιείται 
και µετά.

Συνέχεια από τεύχος 73

Όλοι στη 2η
µοίρασε η Α

# 8 4 2
$ A K 10 9 6 2 
^ 9 7
& 5 4 Αντάµ: #7

# Q 9 8 7 6
$ J 8
^ J 2
& A 9 6 2

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K J 10
$ 7 5 3
^ Q 10 8 4 3
& J 10 7

# A 5
$ Q 4 
^ A K 6 5 3
& K Q 8 3
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$J, που σηµαίνει ότι είχε κάνει 
ρενόνς. Καλείτε τον διαιτητή, η 
∆ύση παραδέχεται ότι έχει κάνει 
ρενόνς, µάλιστα ζητάει και συγ-
γνώµη, και ο διαιτητής σας λέει 
να συνεχίσετε να τον φωνάξετε 
στο τέλος. Πράγµατι καλείτε τον 
διαιτητή και του λέτε ότι το συµ-
βόλαιο πήγε 3 µέσα. Σας ρωτάει 
εκείνος αν οι 2 λεβέ που προβλέ-
πει ο κανονισµός είναι ικανή ικα-
νοποίηση για τη ζηµιά που σας 
έκανε η ρενόνς και εσείς του λέτε 
ότι αν δεν είχε γίνει η ρενόνς θα 
είχατε βγάλει το συµβόλαιό σας, 
αφού είχατε 6 λεβέ από κούπα 
ΑΚ καρό και #Α. Ο διαιτητής θα 
εξετάσει τη διανοµή και θα απο-
φανθεί ότι το σκόρ είναι 3ΧΑ= για 
τον Β/Ν. Μα δεν θα τιµωρηθεί ο 
υπαίτιος για την ρενόνς; θα ανα-
ρωτηθείτε. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις κατά κάποιον τρόπο θα πω 
“όχι”. Ο διαιτητής βάζει επανορ-
θωτική βαθµολογία, προσπαθώ-
ντας να βρει πως θα εξελισσόταν 
η εκτέλεση αν δεν είχε συµβεί η 
ρενόνς, προσκείµενος ευνοϊκά 
υπέρ του αναίτιου. Καµία άλλη 
λεβέ δεν αλλάζει χέρια.
Από ότι είδατε, ακόµα και µε απλά 
λόγια, είναι αρκετά µπλεγµένο το 
θέµα της ρενόνς. Για αυτό µην 
βιάζεστε να αποφανθείτε αν σας 
αδίκησε ή όχι ο διαιτητής. Ζητήστε 
αν θέλετε να σας δείξει τον κανονι-
σµό και αν αποταθείτε σε κάποιον 
άλλον διαιτητή για να του ζητή-
σετε έστω και “εγκυκλοπαιδικά” 
τη γνώµη του φροντίστε να του 
περιγράψετε µε κάθε λεπτοµέρεια 
το τι συνέβη. 

 

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 15)
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

Αντάμ: η #J

Αν η Ντάμα καρό είναι αριστερά μας δεν χρει-
αζόμαστε καμία άλλη εμπάς - το συμβόλαιο 
είναι εξασφαλισμένο! Παίζουμε λοιπόν πρώ-
τα ^Κ και καρό στο 10. Εάν αυτό κρατήσει 
μας αρκεί να κάνουμε μόνο 3 λεβέ στο σπαθί. 
Έτσι παίζουμε τώρα παιγνίδι ασφαλείας στα 
σπαθιά: Άσσο και μικρό προς τον μορ.  Εάν η 
∆ύση δώσει μικρό περνάμε από το μορ το 9. 
Ακόμα και αν αυτό χάσει, το  τελευταίο σπαθί 
πέφτει στον Ρήγα που θα παίξουμε μετά. Εάν 
η ∆ύση φορτσάρει το δεύτερο σπαθί με το 10 
δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε άλλες δυο 
λεβέ στο χρώμα. Τέλος, αν η ∆ύση δεν ακο-
λουθήσει στο δεύτερο (ή στο πρώτο) σπαθί 
βάζουμε από το μορ τον Ρήγα και παίζουμε 
από εκεί μικρό προς τον Βαλέ του χεριού μας. 
Σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε, στα σπαθιά, 
τις 3 λεβέ που χρειαζόμαστε. 
Εφόσον η εμπάς καρό χάσει δεν έχουμε πε-
ριθώρια για παιγνίδι ασφαλείας και πρέπει 
να παίξουμε τα σπαθιά  με τον τρόπο που 
μας προσφέρει τις περισσότερες πιθανότη-
τες για να κάνουμε και τις 4 λεβέ εκεί: Μικρό 
στον Ρήγα και μικρό στον Βαλέ του χεριού 
μας. Αν ο &J κρατήσει αλλά η Ανατολή βρε-
θεί με 4φυλλη Ντάμα, έχουμε ακόμα την 
εμπάς κούπα στη διάθεσή μας.

# 9 7 2
$ 9 2 
^ Α J 10 9
& K 9 4 2

# J 10
$ Q 8 3
^ Q 8 6 2
& Q 10 8 5

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 8 6 5 4 3
$ 10 7 6 5 4
^ 7 5
& 6

# A K Q
$ A K J
^ K 4 3
& A J 7 3

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

2&

πάσο 2^ πάσο 3 X A

πάσο 6 Χ Α Όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Ομάδες. όλοι στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

* inverted, ** splinter 
*** τρεις άσσοι (από τους 5)

Αντάμ: &Κ

Κερδίζετε την αντάμ με τον Άσσο και παί-
ζετε ξανά πίκα, που κόβετε στο χέρι. Κα-
τεβαίνετε με ατού στο μορ και παίζετε και 
την τελευταία πίκα, που επίσης κόβετε. Στη 
συνέχεια κατεβαίνετε πάλι με ατού στο μορ, 
μαζεύοντας το τελευταίο ατού της άμυνας, 
και παίζετε από εκεί το $9 το οποίο αφήνετε 
να τρέξει, εφόσον η Ανατολή δεν φορτσά-
ρει. Αν κερδίσει η ∆ύση με την Ντάμα ή τον 
Βαλέ και γυρίσει κούπα, θα διώξετε 2 καρά 
από το μορ. Αν γυρίσει καρό, θα διώξετε το 
άλλο καρό του μορ στο Ρήγα κούπα. Τέλος, 
αν γυρίσει πίκα, θα διώξετε από το μορ καρό 
και θα κόψετε στο χέρι (το άλλο καρό φεύγει 
στο Ρήγα κούπα).  
Εφόσον η Ανατολή φορτσάρει την πρώτη 
κούπα που θα παίξετε από το μορ, κερδίζετε 
και παίζετε απλά το $2 για το $8 του μορ. 
Έτσι θα κάνετε καλές 2 κούπες για να διώξε-
τε τα δύο χανόμενα καρά.

# Α 7 4
$ 9 8
^ 8 6 4
& Α Κ J 8 4

# Q J 10 8
$ J 6 4
^ K 10 9 2
& 5 2

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K 6 5 3 2
$ Q 7 5 3
^ J 5 3
& 6

# 9
$ A K 10 2
^ A Q 7
& Q 10 9 7 3

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

1&

πάσο 2&* πάσο 3#**

πάσο 4# πάσο 4 X A

πάσο 5&*** πάσο 5 X A

πάσο 6& Όλοι πάσο
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13ïò13ïò
Μετά από μια ντουζίνα διαγωνισμών, ο 13ος είναι επετειακός. Στα-
χυολογήθηκαν λοιπόν 8 προβλήματα δημοσιευμένα όλα σε παλαι-
ότερα τεύχη, δύο και τρία χρόνια πριν. Πώς επελέγησαν αυτά τα 
χέρια; Παρουσιάζουν τεράστιο θεωρητικό ενδιαφέρον ενώ και τα 
ποσοστά των σωστών απαντήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλά. 
Ειδικά σε αυτό το τεύχος δε θα υπάρχει συνολική βαθμολογία 
του πάνελ καθώς ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να αναζητήσει 
τις σωστές απαντήσεις και να τις δώσει. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι βρέθηκαν για πρώτη φορά στο διαγωνισμό 80ρια (δηλ. σε 

όλα τα προβλήματα δεκάρια) και μάλιστα αρκετά!
Μοιραία, τα στατιστικά που παρατίθενται είναι από τις τότε απα-
ντήσεις.
Στα σχόλια παρελαύνει πλήθος φίλων δασκάλων που με βοή-
θησαν πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Η όποια επιτυχία της στήλης 
οφείλεται εξ ημισείας σε αυτούς και σε εσάς τους νέους παίκτες 
που τη ζωντανεύετε.
Στέλνετε σχολιασμένες τις απαντήσεις σας. Οι καλύ τερες βαθ-
μολογίες απαρτίζουν το εκάστοτε πάνελ.

Διαγωνισμός αγορών (1-5)

Γιάννης Προκοπίου

Φ. Κιαρούτζι: Πάσο. Τα 3& είναι weak με 
τουλ. 6φυλλο και σόλο ή σικάν κούπα, χωρίς 
τρίφυλλο στα καρά. Επίσης αφού δεν έχει 
4φυλλη πίκα –θα αγόραζε 1#– το χέρι του 
συμπαίκτη είναι πιθανά 3-1-2-7.
Ε. Ιωαννίδου. Πάσο. ∆εν έχω να πω τίποτα πε-
ρισσότερο. Την κατανομή μου την έχω δείξει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Zεύγη - A ∆ στη δεύτερη

3ΧΑ (9) 10, 4$ 4, 4ΧΑ (55)3

Αν ο συμπαίκτης έχει σικάν στο χέρι του, πάντα 
υπάρχει ο κίνδυνος (1 στις 3) να το έχει στα 
σπαθιά οπότε το σλεμ δε βγαίνει. Είναι πολύ 
δύσκολο να διερευνηθεί.
Ο δάσκαλος
Γ. ∆ημητρακόπουλος: 3ΧΑ. Παίζουμε ζεύ-
γη και στα χωρίς ατού μετράμε 11 λεβέ, όσες 
και στις κούπες που όμως κινδυνεύουν από 
πιθανές κοφτές λεβέ των αντιπάλων.
Α. Αθανασιάδης: 3ΧΑ. Επίσης οι αντίπαλοι 
μπορεί να χάσουν κάποιο Άσσο αφού δε θα 
ξέρουν τη δύναμη του κρυφού χεριού (π.χ. ο 
Νότος βγαίνει πίκα ή καρό, ο Βορράς παίρνει 
τον Άσο του και συνεχίζει το χρώμα).
Το πάνελ
Θ. Γκούτης (τότε): 4ΧΑ. Επειδή στη δεύτε-
ρη μανς ο συμπαίκτης οφείλει να έχει 7 λεβέ, 
μπορεί να έχει, αν και δε συνιστάται, ΑQxxxxx 
και Άσσο απέξω.
Εδώ απαντάει ο Β. Βιρβιδάκης: Κυνηγήστε 

το συμπαίκτη αν έχει δύο Άσσους και δεν άνοι-
ξε μία κούπα. 
Θ. Γκούτης (συνέχεια): Επίσης αν δεν κιν δυ-
νεύουμε να μπερδευτούμε, μπορούμε να αγο-
ράσουμε 4& δείχνοντας κοντρόλ και περιμένο-
ντας το συμπαίκτη να μας δείξει πιθανό σικάν.
(σ.σ.) Πράγματι, θα βόλευε εδώ τα 4& να ήταν 
cue-bid, όμως η αλλαγή χρώματος έστω και σε 
μινέρ είναι φυσική αγορά και δηλώνει (αν δεν 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά) μήκος.
Α. Σπιτιέρης: 3ΧΑ. Γράφουν περισσότερο 11 
λεβέ στα χωρίς ατού απ’ ότι 11 λεβέ στις κούπες.
Μ. Γκανής: 4$. Ο σύντροφος δεν έχει 2 
Άσ σους για να κάνει φραγμό άρα το σλεμ 
αποκλείεται.
Φ. Κιαρούτζι: 4ΧΑ. Στη δεύτερη μανς οι 3$ 
υπόσχονται 7 λεβέ άρα δε μπορεί να μην έχει 
2 Άσσους. Αν τους βρω θα αγοράσω 6ΧΑ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Ζεύγη - όλοι στην πρώτη

5^ (20)10, Πάσο (40) 5, 
4& 4, 4^ 2, 3ΧΑ 1

Αρκετοί αναγνώστες επέλεξαν την αγορά 4^ 
ως προτασιακή. Οι περισσότεροι όμως την παί-
ζουν φραγμό. Συνεννοηθείτε με το συμπαίκτη 
σας και επιλέξτε τη μία από τις δύο ερμηνείες 
– ως φραγμός είναι πολύ συ χνότερα χρήσιμη.
Ο δάσκαλος
Β. Βιρβιδάκης: 5^. Τα 3ΧΑ απορρίπτονται 
παρότι «σφάζουμε» (=κρατάμε) όλα τα χρώ-
ματα διότι δεν υπάρχει επικοινωνία με το μορ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη - όλοι στην πρώτη

Πάσο (0!)10, 3^ (76) 6

Ισχυρή παρόρμηση εδώ τα 3^ στην οποία 
όμως πρέπει να αντισταθείτε.
∆ώστε ένα τυπικό χέρι στο συμπαίκτη. Kxx-x-
xx-KJ10xxxx. Τα 3& μπαίνουν λιγότερο μέσα 
από οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο Με Kxx-xx-
xx-KJ10xxx θα αγόραζε 2$.
Ο δάσκαλος
Τ. Πουρναράς. Πάσο. Αγορά για «γερά νεύ-
ρα». Ο συμπαίκτης αγόρασε το 7φ. Ξέρει ότι 
μπορώ να έχω σικάν.
Α. Καπαγιαννίδης. Πάσο. Επίσης έχει μάλ-
λον σόλο κούπα. Στα 3^ με αντάμ ατού δε θα 
βγούμε όλοι.
Λ. Ζώτος. Πάσο. Ο συμπαίκτης ήδη αρνή-
θηκε τα δύο μου χρώματα. Το πέμπτο καρό 
δεν αξίζει άλλη αγορά, με χέρι μίνιμουμ και 
πιθανότατο μισφίτ.
Το πάνελ
Α. Κατσούρης (τότε): 3^. Η ∆ύση δείχνει 
6-9 πόντους και μακριά σπαθιά. Εγώ δείχνω 
τα δύο μου πεντάφυλλα και λίγους πόντους.
Μ. Χρηστάκη (τότε): 3^. ∆είχνω λίγους 
πόντους και 5-5. ελπίζω να πασάρει με φιτ 
στα καρά.
Να ελπίζεις Μαργαρίτα μου να πασάρουν και 
οι αντίπαλοί σου.

# Α Q 4 
$ K Q 7 5 2 
^ J 8 6 4 3
& -

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

1XA πάσο 2^ πάσο

3& πάσο ?

# Κ Q 10
$ K 10 8 5 
^ K Q J
& A K Q

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

3$ πάσο ?

# Α K 5 2 
$ A 10 6 5 
^ –
& A K 8 5 3

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

3^ πάσο ?
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Π. Αγγελικόπουλος: 3#. Με πολύ λίγο 
φύλλο στο συμπαίκτη μπορεί και να βγαί-
νουν 6. Ξεκινάμε με 3# και αν ακούσω 4 από 
απέναντι μπορεί και να πω 5&.
Αντίστοιχα αν ακούσεις πάσο μάλλον θα έχεις 4#!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ομάδες - όλοι στη δεύτερη

4# (0) 10 – 3ΧΑ 8 - 3# 7 – 
2ΧΑ (57) 5 – πάσο 2

Ο δάσκαλος
Λ. Ζώτος: 4# Κάπου το θυμάμαι αυτό το 
χέρι. Ισχυρή παρεμβολή με τουλ. 6 πολύ 
καλές πίκες. Αν δεν είχε πολύ δυνατό χέρι θα 
περνούσε πάσο και θα μιλούσε ενδεχομένως 
σε δεύτερη φάση.
Πραγματικά, αλίευσα το χέρι αυτό από τον τε-
λικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 
ΟΠΕΝ 2003. Ο συμπαίκτης εδώ είχε επτάφυλ-
λη πίκα. Ακόμα και 3ΧΑ να αγοράσετε θα σας 
διορθώσει. Πάντως μην του κάνετε πρόταση 
με 3 πίκες ή 2 χωρίς ατού. Είναι ομάδες και ήδη 
έχει βάλει το κεφάλι του στον ντορβά αγοράζο-
ντας χρώμα των αντιπάλων σε θέση σάντουιτς. 
Μην του ξαναπετάξετε το μπαλάκι.
Το πάνελ
Α. Μαθιουλάκης (τότε): 3ΧΑ Ρισκάρω γιατί 
στα μινέρ δεν έχω καλά κρατήματα αλλά έτσι 
είναι η ζωή, δεν τα βρίσκεις όλα στο πιάτο. Ο 
συμπαίκτης μου μίλησε παρότι αγόραζαν οι 
αντίπαλοι, άρα θα έχει κάτι παραπάνω.
Σ. Ανδρουτσόπουλος (τότε): Πάσο ∆ε μου 
αρέσουν τα σπαθιά μου κι έτσι δεν τολμώ τα 2ΧΑ.
Σύμφωνοι, αλλά τότε γιατί δε δίνεις το φιτ; 
Το ποσοστό αναγνωστών που προτίμησαν 
συμβόλαιο χωρίς ατού είναι τεράστιο κι αυτό 
δεν είναι συγκυριακό. Γενικά παρατηρείται μια 
δυσκολία στους νέους παίκτες να δίνουν φιτ με 
δίφυλλο, πολύ περισσότερο δε με σόλο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Και τα 5^ κινδυνεύουν αλλά πρέπει να το ρι-
σκάρουμε.
Το πάνελ
Α. Σπιτιέρης: 5^. Αν και στατιστικά τα 6 
ατού που λείπουν είναι 4-2 στα χέρια των 
αντιπάλων, όλοι οι πόντοι του συμπαίκτη μας 
είναι μάλλον στα καρά. ∆υστυχώς δεν υπάρ-
χουν επικοινωνίες με το εξαιρετικό μας χέρι 
για τα 3ΧΑ.
Ε. Ιωαννίδου: 5^. Τα 3^ υπόσχονται 2-3 
λεβέ λιγότερες, εγώ προσφέρω 5. Το μόνο 
που φοβάμαι είναι μήπως πάθει τίποτα ο συ-
μπαίκτης όταν δει το μορ!
Λ. Θεοδωρόπουλος: πάσο. Ελπίζουμε να 
μιλήσει κάποιος... σταυρώνουμε τα χέρια. 
∆ε λέω 3ΧΑ γιατί πιθανότατα δε θα μπορώ 
να τρέξω το χρώμα του ούτε να πάω στο χέρι 
του. Τα 4& έχουν ένα νόημα αλλά αν δε βρω 
τρίφυλλο φιτ απέναντι;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Ζεύγη - όλοι στη δεύτερη

4# (15)10, 3# (85) 4, πάσο 1

Ο δάσκαλος
Σ. Μπομπολάκης: 4#. Μπορεί να μπω μέ σα 
αλλά και να βγάλω 6. Η αγορά μου δείχνει δύ-
ναμη. ∆εν υπάρχει φραγμός μετά από φραγμό.
Τ. Κανναβός: 4#. Με 5 χανόμενες και μακρι-
ές πίκες, επιβάλλεται να αγοραστεί η μανς.
∆. Μπάλλας: 4#. ∆εν υπάρχει αγοραστικός 
χώρος να διερευνήσω κατά πόσο με βοηθά ο 
συμπαίκτης μου εκεί που χρειάζομαι.
Το πάνελ
Κ. Σκορδίλης (τότε): 4#. Χέρι με τεράστια παι-
κτική αξία. Με τα φύλλα-κλειδιά στο συμπαίκτη 
μπορεί να βγάζουμε μέχρι και μεγάλο σλεμ.
Κ. ∆ερμιτζάκη (τότε): 3#. Στη χειρότερη 
περίπτωση χάνω 5 λεβέ αλλά μετά το φραγ-
μό δεξιά μου (7φ καρό) θεωρώ απίθανο να 
βρω το συμπαίκτη με τρία καρά.
Ι. Γιαννόπουλος (τότε): 3#. Σε αγώνες 
ομάδων θα τολμούσα τις 4 πίκες.
Γ. Μπόζιος: 4#. Για να τα βγάλω φυσικά. Ο 
συμπαίκτης μου ξέρει ότι δεν υπάρχει σοβέτο 
στην αγορά μου.
Σ. Μιχαηλίδης: 4#. ∆ε λέω κοντρ και μετά 
4# γιατί υπάρχει κίνδυνος να φθάσει προη-
γουμένως η αγορά από το Νότο στα 5^.

# Q J 10 97532 
$ A 
^ 7 6 4
& A

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

3^ ?

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

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο 1#

2#* πάσο ?

* Φυσική αγορά

Ομάδες - όλοι στην πρώτη

5& (0) 10 - 5$ 6 - πάσο (50) 5

Κανείς από το πάνελ ή τους αναγνώστες δεν έδω-
σε την απάντηση 5&. Αναμενόμενο, αφού για να 
τη δώσεις πρέπει πρώτα να τη διδαχθείς. 
Ο δάσκαλος
Μ. Miles: 5& Υπόδειξη αντάμ.
Α. Καραμανλή: 5& ∆εν εισάγω βέβαια νέο 
χρώμα στο επίπεδο 5.
Πράγματι, η αγορά δεν κινδυνεύει να παρε-
ξηγηθεί, δεδομένου μάλιστα του αρχικού μας 
πάσο. Χέρι που αξίζει για πάσο δεν ξυπνάει 
ξαφνικά στο επίπεδο 5!
Το πάνελ
Ν. Αναστόπουλος (τότε): 5$ ∆εν αγοράζω 
6 κούπες (παρά το 12φυλλο φιτ) γιατί ευελπι-
στώ να κάνω δύο από σπαθιά.
Α. Ακύλας (τότε): Πάσο Αν ο συμπαίκτης 
βρει την αντάμ σπαθί μπορεί να μπαίνουν 
μέσα οι 4#.
Α. Σπιτιέρης: 6$. Σύμφωνα με το νόμο των 
total tricks όσα ατού έχουμε, (12) σε αυτό το 
επίπεδο αντέχουμε να παίξουμε.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ζεύγη - όλοι στη δεύτερη

4# (50) 10 - 3# (0) 8 - 2# 4

Ο δάσκαλος
Α. Καραμανλή: 4# Με κλειστά μάτια. Κάνω 
μπαράζ πριν βρουν οτιδήποτε οι αντίπαλοι. 
Κ. Πανόπουλος: 3# Τυπικό. Έχω ότι χρειά-
ζεται για μπαράζ στο επίπεδο 3.
Πάντως όλοι συμφωνούμε ότι αν και στη δεύ τε-
ρη μανς, θα προχωρήσουμε σε αγορά φραγμού.
Το πάνελ
∆. Τζιούφας (τότε): 2# Κούπες οι αντί-
παλοι δεν έχουν αλλά πολύ πιθανό να έχουν 
φιτ σε μινέρ. Οι τρεις πίκες μάλλον μπαίνουν 
πολύ μέσα.
Απάντηση Άννης Καραμανλή: Ακόμα και 
στο επίπεδο τέσσερα και στη δεύτερη μανς, 

# 7 6 
$ 9 7 3 2 
^ 5 4 3
& A Q 6 5

B

N
A∆

# Q J 9 8 6 
$ 9 8 5 3 2 
^ 6 4
& 8

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο

3 $ κοντρ. ?

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1# κοντρ. ?
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δεν κινδυνεύω να μπω πολύ μέσα.
Α. Μαθιουλάκης (τότε): Πάσο Το πολύ καλό 
φιτ στις πίκες δείχνει ότι και οι αντίπαλοι έχουν 
κάπου φιτ και ίσως μανς, γι’ αυτό περιμένω.
Λάθος, η αναμονή δίνει χώρο στους αντίπαλους 
να διερευνήσουν αν και πού υπάρχει μανς. Το 
χώρο αυτό πρέπει να τον καταναλώσουμε εμείς.
Π. Αγγελικόπουλος: 4#. Μπορεί και να 
βγαίνουν. Το σημαντικό είναι ότι θα αναγκά-
σουμε τους αντίπαλους να μαντέψουν. Και 
στις 5 κούπες μπορεί να γελάσουμε εμείς...
Σ. Μιχαηλίδης: 3#. Το χέρι μου είναι πολύ 
καλό σε συμβόλαιο πικών.
Ε. Ιωαννίδου: 2#. Το ότι είμαστε στην κόκ-
κινη με συγκρατεί από το να πω 4#.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Ομάδες - ΒΝ στη δεύτερη

πάσο (9) 10, 3^ (45) 7, 2^ (46) 5

Με ΚQJ10xxx στο χέρι σας, η αγορά 3^ θα 
έπαιρνε 10 και το πάσο πολύ κάτω από τη 
βάση. Η εξήγηση δίνεται παρακάτω:
Ο δάσκαλος
Β. Βιρβιδάκης: πάσο. Έχω 6 άμεσες λεβέ 
πιθανότατα στην άμυνα στα χωρίς ατού. Θα 
έχω σχεδόν σίγουρα την αντάμ και είναι δε-
λεαστική η θέση μου απέναντι στη δεύτερη 
μανς των αντιπάλων.
Το πάνελ
Λ. Θεοδωρόπουλος: πάσο. ∆ιακριτικό, ήσυ -
χο και ξεκινάμε δύο προσευχές: να παίξουν 
«3 άνευ» και να σπάνε τα καρά. Έτσι κι αλ-
λιώς 90% θα ανταμάρουμε εμείς.
Μ. Γκανής: 3^. Με το σύντροφο άγραφο και 

με 6 λεβέ θα πω 3 καρά. Είμαι στην πρώτη και 
σύμφωνα με τον κανόνα των 500 έχω αυτήν 
τη δυνατότητα. Επίσης δυσκολεύω τους αντί-
παλους να συνεννοηθούν.
Το χέρι αυτό εμφανίστηκε στην Ολυμπιάδα 
της Κωνσταντινούπολης και κανένα μέλος των 
Ομάδων OPEN δεν παρεμβλήθηκε! Το αποτέλε-
σμα τους δικαίωσε πλήρως, αφού οι αντίπαλοι 
κατέληξαν ήσυχα στα 3ΧΑ που μπήκαν 3 μέσα 
- ο συμπαίκτης είχε κι αυτός έναν Άσσο.
∆. Τζιούφας (τότε): 3^. Τρεις μέσα είναι 
καλό μπριτζ!
∆. Τζιούφας (τώρα): πάσο. Τρεις μέσα (στα 
3ΧΑ) είναι καλό μπριτζ!
Με αυτό το σχόλιο αποχαιρετάμε από τη στή-
λη αυτή το ∆ημήτρη, ένα φίλο  που ήδη έγινε 
κατηγορία 7.

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

B

N
A∆

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 
να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), με email: yannis@hellasbridge.org και 
press@hellasbridge.org ή μέσω της ιστοσελί-
δας της EOM (www.hellasbridge.org)  όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχόλιά 
σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του 
ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

15ος Διαγωνισμός

# Α 7
$ Α Q 7 6
^ J 10
& A Q J 5 2
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 / Ζεύγη - ΒΝ στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ. π

2$ 2# ??
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 / Ζεύγη - Όλοι στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ. π

2$ 2# ??
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N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 / Ομάδες - Α-∆ στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ 2# 3$ 3#

π 4# ??
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$ Α Q 2
^ A Q J 10 
& –
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 / Ομάδες - Α-∆ στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ 2# π

4# π ??

# –
$ 10 9 6 5 3
^ Κ J 10 4
& J 10 5 2
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 / Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

κοντρ. 1# π 2#

π π ??

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 / Ομάδες - Όλοι στην πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1 X A π

2^ π 2$ π

3& π ??

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 / Ομάδες - Όλοι στην πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ π 2 X A π

3^ π ??

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 / Ζεύγη - Όλοι στην πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ 1# 2&

π 2$ π π

2# π π κοντρ.

π π π

Κατανομή της Α: 5 - 4 - 4 - 0
Κατανομή της ∆: 3 - 3 - 1 - 6
Αντάμ: κούπα από το Ν
Να βρεθεί η ακριβής κατανομή των χεριών των Β-Ν

# Α 5
$ Κ Q 10 4
^ J 10 3
& A J 10 6

# 10 4
$ 10 4
^ Κ 7 6 4
& Α Κ Q 7 2
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N
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# Α 6 4
$ Κ 5 3
^ Κ 5
& Α Q 8 4 2

# Κ 4
$ Κ Q 4 2
^ J 3 2
& A K 7 3

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1 Χ Α ?

2$ = weak two

2$ = weak two

2$ = weak two, 3^ = εξωτερική αξία 
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∆ιοργανωτής: ΟΑΜΘ / 26-28 Μαρτίου 2006

Ζεύγη 
Swiss

Όπεν
Προυκάκης Σ. – Λούσης Γ
Περαχιά Χ. – Πασσάς Κ
Περδικάρης Ν. – Αλτίνης ∆
Αναστασιάδης Κ. – Ταγαράς Ν.
Βλάχου Λ. – Αγγελόπουλος Π.
Παπαματθαίου Χ. – Λουπράνης Σ.

125
122
120
107
105
98

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΘ / 5-7 Απριλίου 2006  [Κύπελλο Γ. Μακαρόνα]

Ζεύγη Όπεν
Ταγαράς Ν. – Αναστασιάδης Κ. 
Σταυράκη Π. – ∆εστέφανος Κ.
Κουκουσέλης Α. – Ζώζης Σ.
Περαχιά Χ. – Αγγελόπουλος Π.
Οικονομόπουλος Γ. – Χειμονίδης Μ.
Βεϊνόγλου Ε. – Αθανασιάδης Ι.

57,87 
57,52
57,06
57,06
54,05
52,43

∆ιοργανωτής: ΟΑΜ /  7-9 Απριλίου 2006

Grand 
Prix

Όπεν
Μανωλάς Ι.
Παναγάκη Μ.
Μηλιτσόπουλος Ι.
Σαπουνάκης Α.
Προκοπίου Ι.
Βρούστης Β.

61,43
60,88
60,88
58,04
56,90
56,42

1-9
Μοίρας Κ.
Φράγκος Τ.
Μακρή Μ.
Σοφιός Μ.
Καπετανάκη Ε.
Κωτάκης Ν.

65,39
65,39
59,20
59,20
58,99
58,99

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΚΗ / 4-7 Μαΐου 2006 [Ανθοκομική Κηφισίας] 

Ζεύγη Όπεν
Μανωλάς Ι. – Παπαχατζής Ν.
Ζώτος Λ. – Ζαμπουότσκι Μ.
Συρακοπούλου Χ. – Κανναβός Π.
∆ιονυσόπουλος ∆. – Προκοπίου Ι.
Λαγγουράνης Φ. – Χατζόπουλος Χ.
Καρλαύτης Γ. – Μπομπολάκης Σ.

59,68
59,15
58,53
58,16
57,91
57,77

1-9
Μοίρας Κ. – Φράγκος Τ.
Βρεττού Κ. – Λεμπέσης Α.
Σύρρου Ε. – Μήτρου Κ.
Γερομεριάτη Κ. – Ηλιόπουλος Η.
Γκάτσος Α. – Τραγούτσης Π.
Τσέβδου Α. – Καπετανάκη Ε.

58,13
57,44
56,57
56,28
56,06
55,98

1-6
Κοταράς Κ. – Τζιούφας ∆.
Ιωαννίδου Ε. – Γκούμας Λ.
Κοτόρλος Κ. – Τσαμούρας Μ.
Συκιώτη Χ. – Σοφιός Μ.
Αθανασάτου Μ. – Ρανιός Α.
Μπενιού Μ. – Πασχίδης Π.

65,58
60,57
60,31
59,19
58,75
58,55

Μαθητών
∆ιπλούδη Μ.
∆ιαμαντής Α.
Ζαβιτσάνου Ι.
Σαραντόπουλος Χ.
Παπανδρέου Μ.
Χαλκίδης Σ.

65,15
65,15
65,00
65,00
60,82
60,82

Ομάδες
Όπεν

Συρακοπούλου Χ
Έιντι Μς
Κανναβός Π
Βρούστης Β
Καλλιφρονάς Μ

114,0

Βελώνη Α.
Παπακονδύλης Ι.
Παπακωνσταντίνου Β.
Παπακωνσταντίνου Γ.

64,0

Ρούσσος Γ.
Σαπουνάκης Α.
Ζώτος Λ.
Χατζηδάκης Ε.
Κιαπέκος Ι.

41,0

Εσωτερικά Πρωταθλήματα Σωματείων 
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321
321

321
321

Ομάδες
1-9

Μπόζιου Π.
Πρατικάκης Σ.
∆ιαμαντή Τ.
Κιτριλάκης Ι.
Λεμπέση Κ.
Κιούλπαπα Σ.

116,0

∆ερμιτζάκη Κ.
Βλοχαιτόπουλος Μ.
Μαγκλάρας Σ.
Ξηροπαίδης Α.

112,0

Μοίρας Κ.
Καψαμπέλης Ι.
Ακύλας Α.
Μανιός Ι.

108,0

Ομάδες
1-6 Τζιούφας ∆.

Κοταράς Κ.
Νίκα Β.
Παπαγεωργίου Α.

111,0

Νίκας Β.
Σοφιός Μ.
Αθανασάτου Μ.
Ρανιός Α.

109,0

Σιώζος Θ.
∆ιαμαντίκος Α.
Ψαλίδα Α.
Πατεράκης Γ.
Γκάνης Μ.
Κοκκώνης Π.

108,0

∆ιοργανωτής: ΑΣΑΕ / 26-28 Μαΐου 2006

Oμάδες
Όπεν

Πανόπουλος Κ.
Λαγγουράνης Φ.
Τσιρίκου Λ.
Γκλαβάνη Β.
Οικονόμου Λ.

108,0

Μήτση Γ.
Βλάχου Χ.
Βολιώτης Α.
Μωυσίδης Α.

97,0

Καλλιγά Μ.
Κανέλλη ∆.
Μίχα Α.
Καπουάνο Κ.

72,0

Ομάδες
1-8

Λαμπάκη Μ
Παπακωνσταντίνου Αι.
Χατζηκόκκινου Κ.
Μαντζαβίνου Τ.

99,0

Αλεξανδρόπουλος Θ.
Ψαρούλης Π.
Παπαιωάννου Λ.
Αναστασιάδου Φ.

98,0

Θεοδωράκη Α.
Σκαρπίδου Ρ.
Στένου Χ.
Κολλιοπούλου Β.

85,0

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΚΗ / 10-12 Ιουνίου 2006

Grand 
Prix
Μαθητών

Σμαραγδή Ο.
Καρύδη Μ.
Καλουτά Κ.
Ρακοπούλου ∆.
Αναστασιάδη Ξ.
Νικολάκης ∆.

64,44
64,44
58,85
58,85
55,79
55,79

∆ιοργανωτής: ΑΟΑΦ-ΑΟΜΨ / 16-18 Ιουνίου 2006

Grand 
Prix

Όπεν
Σταματίου Ν.
Βελώνη Α.
Παπακονδύλης Ι.
Προκοπίου Ι.
Μέλιας Β.
Κοντομήτρος Κ.

64,51
61,32
61,32
60,86
59,99
58,42

1-8
Σπηλιώτης Π.
Σοφιός Μ.
Καμτσίου Τ.
Κοταράς Κ.
Γερογιάννη Μ.
Αναγνωστοπούλου Κ.

58,94
58,94
57,60
57,60
57,16
57,16

1-5
Γλέζος Φ.
Καστρήσιος Μ.
Νίκα Β.
Παπανδρέου Μ.
Χαλκίδης Σ.
Πρατικάκης Ι.
Πραποπούλου Κ.

64,24
64,24
59,59
58,11
58,11
56,83
56,83

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΚΗ / 9-12 Ιουνίου 2006 [Εκδρομικό Πάρου]

Ομάδες
Όπεν

Βελαίτου Π.
Ευαγγελίδης ∆. 
Τσιρίκου Λ.
Γκλαβάνη Β. 

113,5

Γκουγιάννος ∆.
Καραμανλή Α. 
Καραμανλής Φ. 
Καραμανλής Ν.

103,5

∆οξιάδη Α.
Κυριακίδου Α. 
Πλακίδα Α.
Μαγκλάρας Σ.

99

1-8
Μούλιου Τ.
Βλάχος Θ.
Γαβριήλ Χ. 
Γαβριήλ ∆. 

119

Λάφης Σ. 
Νίκα Β. 
Γερομεριάτη Κ.
Ηλιόπουλος Η. 
Χατζηκόκκινου Κ.
Μαντζαβίνου Τ.

114

Σπανού Αν.
Παύλου Ε. 
Μαυρίδης Ι. 
Τουλούπας Ι. 
Μήλα Μ.
Ντατσάκη Α.

101



27

321

321

321
321

Zεύγη Όπεν
Βαρελάς ∆. – Πανόπουλος Κ.
Καραμανλής Ν. – Καραμανλής Φ.
Κορώνη Μ. – Βιρβιδάκης Β.
Μανωλάς Ι. – Σαπουνάκης Α.
Καρλαύτης Γ. – Μπομπολάκης Σ.
Γκλαβάνη Β. – Τσιρίκου Λ.

57,07
56,76
56,32
55,92
55,70
54,87

1-8
Τουλούπας Ι. – Μαυρίδης Ι.
Νίκα Β. – Λάφης Σ.
Γαβριήλ Χ. – Γαβριήλ ∆.
Μαντζαβίνου Τ. – Χατζηκόκκινου Κ.
Ρίζος Ι. – Στρώνης Γ.
Κρόκερ Ρ. – Χαρλαύτης ∆.

65,79
60,79
59,61
58,69
57,15
57,15

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΘ / 9-12 Ιουνίου 2006 
[Εκδρομικό Τουρνουά Πέτρου ∆απόντε]

Ζεύγη Όπεν
Πολυχρονάκου Ι. – Μπανίκας Χ.
Αθανασιάδης Α. – Τριχόπουλος Α.
Βλάχου Λ. – Μουρατίδης Ε.
Κουκουβού Γ. – Μπιμπλής Αθ.
Ελευθεριάδης Α. – Προυκάκης Σ.
Αγγελόπουλος Π. – Περδικάρης Ν.

59,54
56,55
55,32
55,23
55,09
54,27

Ομάδες
Όπεν

Ταγαράς Ν.
Αναστασιάδης Κ.
Λεβή Τ.
Σταυρινός Σ.
Αθανασιάδης Α.
Τριχόπουλος Α.

109,0

Αλτίνης ∆.
Περδικάρης Ν.
Οικονομόπουλος Γ.
Χειμωνίδης Μ.

104,0

Μπιμπλή Ε.
Περαχιά Χ.
Κουκουβού Γ.
Μπιμπλής Αθ.
Πολυχρονάκου Ι.
Μπανίκας Χ.

103,0

∆ιοργανωτής: ΑΟΜΒ / 21-27 Ιουνίου 2006 
[Εκδρομικό Σκιάθου]

Zεύγη Όπεν
Γιδάκου Λ. – Λοβέρδος ∆.
Θωμόπουλος ∆. – Χριστοδούλου Π.
Μαμιδάκη Λ. – Ρούσσος Γ.
Γιαλιράκης Ι. – Μιχαλόπουλος Μ.
Τρίπου Μ. – Μπάστας Κ.
Βαγιανού Μ.  – Βαγιανός Γ.

59,05
57,42
56,98
56,67
55,51
53,65

1-8
Παπαδοπούλου Μ. – Τζελάτη Μ.
Σιδηρόπουλος Α. – Φινστάτ Ο.
Βάλβη Α. – Παπακωνσταντίνου ∆.
Ντατσάκη Α. – Ζαπάρτας Ε.
Βοζίκη Β. – Βοζίκης Ν.
Καλογερά Ε. – Μπενετάτος Α.

56,94
55,12
54,53
54,42
53,98
53,14

Μαθητές
Αδαμίδου Ζ. – Λαβράνος Ν.
Παπαγεωργίου Β. – Τουμπέκης Α.
Αθανασοπούλου Ε. – Μιχαηλίδης Μ.
Σαγιούν Α. – Κυπραίου Τ.
Φωτεινάκης Α. – Μπακλατζιογλου Σ.
Κουράκου Α. – Αγαπητός Κ.

53,68
53,32
52,68
50,81
49,92
48,38

Ομάδες
Όπεν

Βαγιανός Γ.
Βαγιανού Μ.
Θωμόπουλος ∆.
Χριστοδούλου Π.

138,0

Γιαλιράκης Ι.
Γιδάκου Λ.
Λοβέρδος ∆.
Οικονόμου Λ.
Κυρκίτσος Σ.

129,0

Τρίπου Μ.
Μπάτσας Κ.
Κατσούρη Ε.
Κατσούρης Ε.

123,0

Ομάδες
1-5

Λαβράνος Ν.
Αδαμίδου Ζ.
Καλογρή Μ.
Στέφα Φ.

49,0

Κρικώνης Θ.
Γρώμαν Α.
Σκούρα Ν.
Πηλείδη Α.

24,0

Βοζίκη Β.
Βοζίκης Ν.
Αθανασοπούλου Ε.
Μιχαηλίδης Μ.
Εμμανουήλ Α.

16,0

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΡ / 19-22 Ιουνίου 2006 [Τετραήμερο Ομάδων]

Ομάδες
Όπεν

Ράμος Ε.
∆ανελλάκης ∆.
Καβαλάκης Ι.
Γιαλλούσης Μ.
Βιεγκμινκ Κ.
Βιεγκμινκ Μ.

274,0

Καρακατσάνης Β.
Καρακατσάνης Η.
Τυραδέλλη Α.
Λεριάς Ε.
∆ιακοσταματίου Μ.

259,0

Κελεπέρας Κ.
Σιμάτης Α.
Βρούχος Ν.
∆ιακοσταματίου Ν.
Γιαννιού Μ.

247,0
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321

∆ιοργανωτής: ΟΑΜ Σερρών / 1-2 Ιουνίου 2006 
[Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ζευγών]

Ζεύγη
Όπεν

Ζλάτκος Γ. – Μπεσίρης Χ.
Καρπουζέλης Ν. – Κουγιουμτζής Α.
Κραίας Μ. – Μοσχίδης Α.
Βεζύρογλου Κ. – Παραλίκης ∆.
Μπακιρτζής Π. – Πιπερτζής Γ.
Σφετκοπούλου Μ. – Χατζηφωτίου Π.

63,88
55,55
49,99
48,61
48,60
45,82

∆ιοργανωτής: ΧΟΜ / 23-25 Ιουνίου 2006 
[Εκδρομικό Χίου]

Ζεύγη Όπεν
Μηλιτσόπουλος Ι. – Κοτρωνάρου Α.
Κουλουμπής Ε. – Μπομπολάκης Σ.
Στελλάκη Ν. – Λαγγουράνης Φ.
Βελαίτου Π. – Μιχαλάκου Κ.
Καπουάνο Κ. – Βαλσαμάς Σ.
Καλαβίτη Μ. – Τουτούλη Α.

58,69
58,18
56,67
56,07
55,41
53,17

1-8
Χρηστίδου Ε. – Οργαντζίδης Γ.
Βρεττού Κ. – Λεμπέσης Α.
Στυλιανίδου Μ. – Κρυσταλλίδης Ν.
Βάχαρη Α. – Κουμιτζέλη ∆.
Χάσου Α. – Καλογεράς Μ.
Καρύδη Α. – Κουλουμπή ∆.

59,22
56,78
54,10
53,46
53,15
52,64

1-3
Μελέκου Μ. – Χρήστου Ε.
Καράμπελας Ι. – Κωνσταντόπουλος Κ.
Γουγουλάς Γ. – Μαλάκου Μ.
Μουλάκη Ρ. – Μουλάκης Κ.
Ελευθερίου Μ. – Χαβιάρα Π.
Χαλκίαδης Σ. – Κρυσταλλίδης Κ.

53,25
57,42
56,29
52,09
51,18
49,62

∆ιοργανωτής: AOAΦ-ΑΟΜΨ / 7-9 Ιουλίου 2006 
[Πρωτάθλημα Αττικής]

Ζεύγη Οπεν
Μπομπολάκης Σ. – Νίνος Σ.
∆ιονυσόπουλος ∆. – Προκοπίου Ι.
Συρακοπούλου Χ. – Κανναβός Π.
Βολιώτης Α. – Τσέβης Α.
Λαγγουράνης Φ. – Αθερινός Β.
Παπαχατζής Ν. – Μανωλάς Ι.

63,67
59,11
57,84
57,57
57,26
55,96

1-8
Γεωργίου Κ. – Παπαιωάννου Β.
Μούλιου Τ. – Βλάχος Θ.
Σταματελάτου Π. – Γκουλούσης ∆.
Λαμπάκη Μ. – Μαντζαβίνου Τ.
Καραμπάση Ι. – Παπαδόπουλος Θ.
Τσαλαβούτα Ε. – Κατσούρης Α.

58,56
55,67
55,20
54,05
53,58
53,47

1-5
Σπανός Χ. – Πρατικάκης Ι.
Σκιαδαρέσης Π. – Μπόζιος Γ.
Βελονά Κ. – Αλεξίου ∆.
Ρηγάτος Ε. – Παπαμαρκάκης Κ.
Καμτσίου Τ. – Κοταράς Κ.
Τρέζου Γ. – Αφουξενίδου Ν.

63,80
60,78
60,68
60,19
56,99
56,70

∆ιοργανωτής: ΛΕ / 15-22 Ιουλίου 2006 
[Εκδρομικό Γεωργιούπολης Κρήτης]

Ζεύγη Όπεν
Κορώνη Μ. –  Βιρβιδάκης Β.
Παπακυριακόπουλος Γ. – Βρούστης Β.
Παπαχατζής Ν. – Μανωλάς Ι.
Ρούσσος Γ. – Χατζηδάκης Ε.
Κιαπέκος Ι. – Σαπουνάκης Ε.
Βαγιανός Γ. – Βαγιανού Μ.

59,78
58,50
57,73
57,68
55,44
54,27

1-8
Χαζιράκης Ε. – Κουρκουνάκης Γ.
Μαμαλάκης Γ. – ∆ιαμαντάκης Α.
Μοίρας ∆. – Μοίρα Α.
Αναγνωστάκης Μ. – Παπαδουλάκης Χ.
Κοκκολάκης Ε. – Σαχτούρης Σ.
Μπίκα Ε. – Νίκαινας Λ.

63,33
57,71
56,77
55,52
55,43
53,96

Swiss 
Ομάδων

Βαγιανού Μ.
Βαγιανός Γ.
Καγκαλος Α. 
Αναστασιάδου Ε.

161

Συρακοπουλου Χ.
Παπακυριακόπουλκος Γ.
Νίνος Σ.
Μανωλάς Ι.
Παπαχατζής Ν.

161

Βρούστης Α.
Βρούστη Τ.
∆οξιάδη Α.
Παπακωνσταντίνου Λ.
Χριστοδούλου Π.

160

∆ιοργανωτής: ΟΠΑΦ / 28-30 Ιουλίου 2006

Grand
Prix

Όπεν
Ζώτος Λ.
Σαπουνάκης Α.
Βρούστης Β.
Καραμανλής Μ.
Παναγάκη Μ.
Μηλιτσόπουλος Ι.

60,37
60,37
60,16
59,65
58,06
58,06

1-8
Σπηλιώτης Π.
Σοφιός Μ.
Γκόνης Η.
Παυλιντέρης Γ.
Ιωαννίδου Ε.
Γκούμας Λ.

60,92
60,92
60,80
60,80
58,85
58,85



29

sudoku Bridge

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 13 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Την λέω την ιστορία μου!

2. Γνωστό μιούζικαλ με 
την Μινέλι – Αντρική 
κολώνια

3. Σπουδαία τραγουδίστριά 
μας. Το μικρό της όνομα 
είναι…ιδανικό

4. Θα το δείτε στις… 
νταλίκες – Το μικρό του  
συγγραφέα Καστανέντα

5. ∆ικός μου αρχαιοπρεπώς 
– Γνωστός ο ναυτικός 
αλλά και του… στομα-
χιού(αιτ)

6. Γλυκό… είναι η αγάπη! 
– Ο σύλλογος στα Τα-
ταύλα

7. Αλλιώς το κέντρο και… 
γράψτε το στο κέντρο! 
– Εκ των σων αυτά

8. Γνωστή των ταξί (ξεν) 
– ∆υσκολεύει κάποιους 
στην άρθρωση

9. Μακάρι! – Την υποτακτι-
κή την θυμάστε; Γράψτε 
τύπο του «λέω»

10. Ποτάμι με πολλά «ι» 
(Μια γραφή)

ΚΑΘΕΤΑ

1. Θέλω… τόσα, χωρίς 
σκόντο!

2. Θαλασσοταραχή στη… 
«μαρίνα» και ανακατεύ-
τηκαν οι… συλλαβές 
– Αριθμός Μαθητικού 
Μητρώου

3. Το ταλαιπωρούν το νησί 
τούτο οι… γείτονές μας 
– Κώδικας 17-16-9!!!

4. Στέκι καλλωπισμού των 
ημερών! – Ήταν ο Πυ-
θαγόρας

5. Έχει ερπύστριες – Απα-
ραίτητο στον μπογιατζή

6. Το συμβόλαιο στο τσίμα 
τσίμα (ονομ) – ∆ιπλό 
τρόμαζε στην Κατοχή

7. Οτιδήποτε μας θυμίζει τα 
παλιά – Χρυσός από… 
Ιταλία

8. Για να το κάνεις στο 
μπριτζ δεν χρειάζεσαι 
γυμναστική αλλά δύ-
ναμη – Εκεί έγιναν δύο 
χρονιές οι ∆ιασυλλογικοί

9. Μακρύ χρώμα με 
όλα τα ονέρ (ονομ) 
– ∆οκάρια…φτιάχνουν 
γράμματα!

10. Κακιά συνήθεια – Το 
μικρό του Κανναβού!  

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

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

10. Σ Α ■ Α Ρ Ι Ε Σ ■ Χ
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▶ Από την Φωφώ Αμαραντίνη λάβαμε 
το παρακάτω γράμμα:

Τα λόγια είναι φτωχά. Στο πρόσφατο 
πρόβλημα υγείας που είχα στην Κρήτη, 

μου συμπαραστάθηκαν πολλοί.
Ευχαριστώ θερμά την Ομοσπονδία και 
ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματέα κα Άννυ 
Καραμανλή και την κα Ντάλια Παπαδάκη, 
την Οργάνωση της εκδήλωσης, τον κο και 
κα Fulvio Fantoni, καθώς και τον κο Κώστα 
Φασουλάκη, υπεύθυνο της διοργάνωσης 

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
του Φεστιβάλ Κρήτης, για την αμέριστη 
συμπαράστασή του. Ιδιαίτερα ευχαριστώ 
την οικογένεια Michel Eidi, όπως και όλους 
τους φίλους και φίλες που μου έδειξαν 
ποικιλοτρόπως το ενδιαφέρον και 
την αγάπη τους. 
Σας ευχαριστώ όλους. 
∆εν ήξερα ότι είστε τόσοι πολλοί…
Να είστε όλοι καλά.

▷

▶ Από τον Βασίλη Σοφιό λάβαμε 
το παρακάτω γράμμα:

Ευχαριστώ ολόψυχα την Ελληνική 
Ομοσπονδία Μπριτζ, τα Σωματεία Μπριτζ 

όλης της χώρας και όλους, ανεξαιρέτως, τους 
αθλητές Μπριτζ, για την αμέριστη, ηθική και 
υλική συμπαράστασή σας στην προσπάθεια 
αποκατάστασης της υγείας του γιού μου.
Η ευγενική σας χειρονομία συγκίνησε βαθιά 
όλα τα μέλη της οικογένειάς μου και μας 
βοήθησε σημαντικά. Θερμά ευχαριστώ.

Εξασκηθείτε στην αγορά
Θέματα τεχνικής

# K J 2
$ Q 8 4
^ 9 8 6
& K 9 7 5

# J 8 2
$ K J 8
^ J 9 6
& 8 7 5 2

# K Q 9
$ 8 6 4
^ A 9 3 
& 9 7 4 3

1. 2. 3.

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

4. 5.

Μετά από 1^ (συμπαίκτης) – 1ΧΑ (εσείς) 
– 2$ (συμπαίκτης), τι αγοράζετε με καθένα 
από τα παρακάτω χέρια;

1. 3ΧΑ. Έχετε μάξιμουμ της απάντησης 1ΧΑ 
και καλά κρατήματα στα μη αγορασθέντα 
χρώματα. Με παρόμοιο χέρι και 6-7 πόντους, 
π.χ. χωρίς την $Q, θα απαντούσατε 2ΧΑ, δί-
νοντας την ευκαιρία στον σύντροφό σας να 
πασάρει, αν έχει μίνιμουμ.  
2. 3^. Επίσης αγορά που μπορεί να πασα-
ριστεί, μόνο που τώρα το χέρι δεν πρέπει 
να παιχθεί στα ΧΑ, καθώς σίγουρα υπάρχει 
τρύπα σε κάποιο μαύρο χρώμα (ίσως και στα 
δύο). Ένα τυπικό χέρι απέναντι: #x, $AQxx, 
^AKQ10x, &J10x.
3. 2#. Μάξιμουμ αλλά χωρίς κράτημα σπα-
θί. Με ένα χέρι απέναντι σαν: #J10x, $AKQJ, 
^KQ10xx, &x ο σύντροφος θα οδηγηθεί σε 
μανς σε χρωματιστό συμβόλαιο (5^) ενώ αν 
αντιστρέψουμε τα μαύρα χρώματα στα 3ΧΑ.
4. 3&. Καλό είναι να παίζουμε αυτή την 

αγορά φόρσινγκ, χωρίς υποχρεωτικά μή κος 
στα σπαθιά (αν και μπορεί να έχει, όπως στο 
παράδειγμά μας). Σίγουρο είναι ότι δείχνει 
πόντους (κράτημα) στο χρώμα αυτό και «τρύ-
πα» στις πίκες. Ο σύντροφος κανονίζει ανάλο-
γα με το χέρι του.
5. 3$. Συγκεντρωμένοι πόντοι στα δύο χρώ-
ματα του συντρόφου, φόρσινγκ. Ο σύντροφος 
ξέρει ότι δεν έχουμε 4φυλλο κούπα, αφού δεν 
τις αγοράσαμε στον πρώτο γύρο. Έτσι με ένα 
χέρι σαν #x, $AJ10x, ^KQJ10xx, &Ax θα 
προτιμήσει το ασφαλέστερο συμβόλαιο 5^*. 
Η δύναμη της αγοράς αυτής (3$) θα φανεί 
καλύτερα αν ο σύντροφος έχει π.χ. και τον 
Ρήγα σπαθί, αντί για λιμό.  Τότε είναι σε θέση 
να αγοράσει το σλεμ στα καρά με σιγουριά.

* Πάντως και οι 4$ βγαίνουν, αρκεί τα ατού να 
μην είναι μοιρασμένα χειρότερα από 4-2, καθώς 
ένας καλός εκτελεστής θα αρνηθεί να «κοντύνει» 
κόβοντας πίκα, μέχρι και τον 3ο γύρο που θα παι-
χτεί, ενδεχομένως, το χρώμα αυτό. Μετά ελέγχει 
τις πίκες από το μορ.  

Μετά από 1^ (συμπαίκτης) – 1# (εσείς) – 3$ 
(συμπαίκτης), τι αγοράζετε με καθένα από τα 
παρακάτω χέρια;

1. 4$. Αυτόματη και εύκολη αγορά. Ένα πι-
θανό χέρι απέναντι: #x, $AKxxx, ^AKQxxx, 
&x. 
2. 4^. Ή, ακόμα καλύτερα, στα δεμένα ζευ-
γάρια, 5^, σύμφωνα με την αρχή της «γρή-
γορης άφιξης» (fast arrival), καθώς η αγορά 
4^ είναι φόρσινγκ και το χέρι δεν έχει, βέβαια, 
βλέψεις για σλεμ. Προς Θεού, απο φύγετε την 
παγίδα του 3ΧΑ. Σκεφτείτε το πιθανό χέρι 
του 1 με αντιμετάθεση στις κόκκινες Ντά-
μες, απέναντι (#x, $AKQxx, ^AKxxxx, &x).
3. 3#. Όχι τόσο για να παίξετε πίκες (ο σύ-
ντροφος δεν μπορεί να έχει 3φυλλο φιτ ενώ 
και 2φυλλος Άσσος είναι κόντρα στις πιθανό-
τητες). Απλώς δίνετε τώρα την ευκαιρία στον 
σύντροφο να αγοράσει, με μίνιμουμ, 4^, 
οπότε μπορείτε να πασάρετε. 
4. 4^. Η αγορά, όπως είπαμε, είναι φόρσινγκ 
για μανς. Τώρα βέβαια το σλεμ είναι πολύ πι-
θανό (π.χ. το παράδειγμα του 2). Όταν ο σύ-
ντροφος κιουμπιντάρει με 4$ δεν θα διστά-
σουμε να κάνουμε και μεις το ίδιο, με 4#. 
5. 3ΧΑ. Το χέρι είναι πλήρες μισφιτ. Παρότι 
έχουμε 3 πόντους παραπάνω από το 4 το 
σλεμ τώρα είναι εκτός συζήτησης ενώ ακόμα 
και η μανς, σε χρωματιστό συμβόλαιο, πολύ 
αμφίβολη. Τα 3ΧΑ έχουν άριστες προοπτικές, 
παρά τα προβλήματα στις επικοινωνίες.

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

# 9 8 6 3 2
$ 9 8
^ Q J
& K 7 5 3

# K Q 9 7 3
$ 8 6 
^ 9 3 
& 8 7 4 3

1. 2. 3.

# A 6 4 2
$ 10 4 2
^ Q J 2
& J 8 6 4

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

4. 5.

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 17

# J 5
$ 10 4 2
^ Q 3 2
& A Q 8 6 4 
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∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (επιτρ. 1 παίκτης κατ. 10) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-5 20.00
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-6 / Οµάδες 1-8 20.00
AOT Οµάδες Όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες 1-11 20.30
OAMKH Οµάδες 1-11 / Οµάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες Όπεν 
 (προµ. διανοµές - butler) 20.30

ΤΡΙΤΗ  
AOM Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 18.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Οµάδες 1-11 / Ζεύγη 1-4 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη 1-8 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες Όπεν / Οµάδες 1-6 20.30
OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες 1-9 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες 1-8 (προµ. διανοµές - 
 butler) / Οµάδες 1-5 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 Όπεν / Oµάδες 1-8 20.00
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-10 / Οµάδες 1-6 19.15
OAA Ζεύγη Όπεν 10.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν /  10.30
 Ζεύγη 1-3 / Οµάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker 20.30

ΠΕΜΠΤΗ  
ΑΟΜ Οµάδες Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Οµάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-6 / Οµάδες 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν / Οµάδες 1-6 20.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-8 / Οµάδες 1-11 19.00
OAA Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜ-ΛΕ Τέτραθλο (Ζεύγη όπεν, µικτά, 
 εναντίον µ.ο., ατοµικό) 20.30
ΟΑΜΚΗ Οµάδες Όπεν / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες Όπεν µε Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) J. Walker 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη, ραντεβού στα τυφλά 20.30

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 19.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 19.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00

ÁôôéêÞ

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

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

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα Τηλ.: 22210 60888 
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.30
Πέµπτη Ζεύγη Όπεν  20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.00

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

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

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

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

ΑΣΑΕ Οµάδες 1-6 / Οµάδες 1-11 19.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν µε Χάντικαπ / Ζεύγη 1-5 19.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη µε Χάντικαπ 19.00

ÐåñéöÝñåéá

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 Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 21.30

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

ΠΟΑΜ - Πάτρα  Τηλ.: 2610 434134
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 21.00

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 Οµάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30

ΧΟΜ - Χίος  Τηλ.:  22710 44180
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

×åéìåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3-5 ∆ιασυλλογικά Πρωταθλήματα
 Γενική Συνέλευση (04/11)

10-12* Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 
 (συνδιοργάνωση ΑΟΜ – ΟΑΜΠΕΙ)

17-19* ΑΟΤ – ΑΣΑΕ 

24-26 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
 Μικτών Ζευγών  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1-3* ΑΣΑΕ – ΑΟΤ (Κύπελλο Τρικουράκη)

7,10 & 11 ΟΑΜΡόδου (Ζεύγη Όπεν)

8-10* Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
 Μικτών Ομάδων
  (συνδιοργάνωση ΟΑΜ – ΛΕ – ΟΠΑΦ)

15-17  ΑΟΜΨ (εορταστικό)
 ΑΕΠΜΑ (Μελίσσια, εορταστικό) 
 ΟΑΜΒέροιας (εορταστικό)

21-23 ΑΟΜ (εορταστικό)
 ΣΛΑΜυτιλήνης 

28-30 ΑΟΜΒ (εορταστικό 4ης βαθμίδας)

Áãùíéóôéêü
Ðñüãñáììá

▶ Για τυχόν αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ενημερώστε την ΕΟΜ
με fax 210 7480.403 ή με e-mail: magazine@hellasbridge.org.

AEΠΜΑ - Μελίσσια 6977 282 629

ΑΟΑΦ - Φιλοθέη 210 6812 557

ΑΟΜ - Αθήνα 210 7759 674

ΑΟΜΒ - Βουλιαγμένη 210 9651 944

ΑΟΜΨ - Π. Ψυχικό 210 6749 868

ΑΟΤ - Π. Φάληρο 210 9408 740

ΑΣΑΕ - Αθήνα 210 8228 150

ΑΣΝΒ - Ν. Βουτζάς 22940 32 804

ΛΕ - Μαρούσι 210 6856 262

ΟΑΑ - Αθήνα 210 9232 872

ΟΑΜ - Μαρούσι 210 6856 262

ΟΑΜΚΗ - Κηφισιά 210 8079 917

ΑΑΜΠΕΙ - Πειραιάς 210 4178 274

ΟΠΑΦ - Φιλοθέτη 210 6823 941

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò
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Βραχάτι ΚορινθίαςΒραχάτι Κορινθίας
      Alkyon ResortAlkyon Resort

ΑΟΜΒΑΟΜΒ

27-28-29 Οκτωβρίου 2006
ώρες έναρξης: Παρασκευή 20.30
 Σάββατο 18.30
 Κυριακή 11.00

Τουρνουά:  Ζεύγη open, 1-8, 1-5

Τιμές:  €180 το δίκλινο και €150 το μονόκλινο
 (2 βράδια σε 5 αστέρων με πρωινό και
 welcome drink την Παρασκευή στις 19.30)

Δικαιώματα συμμετοχής: €30, και για τους εκτός ξενοδοχείου €40

Κύπελλα: Σε κάθε κατηγορία:
1ος, 2ος, 3ος ζεύγος της γενικής κατάταξης και το 1ο της 1-11. 
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας.

Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή €100:
κα Λυγινού Ίνγκριντ 6944-325252, 
κα Οικονόμου Λούση 6944-718181

Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ Βουλιαγμένης 
Κτίριο City Plaza • Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα

Τηλ/φαξ 210-965-1944 • aomb@athforthnet.gr


