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ÌÁÑÁÈÙÍÉÏÓ 2007

Πληροφορίες:  210 8079.917 ΟΑΜΚΗ 
  6932 363.779 & 210 8135.291 
  Σεμίραμις Βιλλιώτη

Ας αρχίσουμε την αγωνιστική μας 

χρονιά 2007 

με τον αγώνα αντοχής.

Σας προσκαλούμε να τρέξουμε μαζί 

Óáò ðåñéìÝíïõìå óôá åíôåõêôÞñéÜ ìáò
Κηφισίας 70 • Μαρούσι

Ετήσιο Μαραθώνιο Αγώνα

την 1η Κυριακή του έτους

7 Ιανουαρίου 2007

στους αγώνες

Ζευγών Open & 1-8

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΠΡΙΤΖ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ώρες έναρξης: 1η ημερίδα 11:00
  2η ημερίδα 15:30
  3η ημερίδα 19:30
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Αγαπητοί φίλοι,

Όταν θα έχετε στα χέρια σας αυτό το τεύχος, πιθανότατα θα περνάτε ευχάριστα 
μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και προφανώς δεν θα θέλατε τίποτα να σας 
προβληματίσει και να σας στεναχωρήσει. Επιβάλλεται λοιπόν και το γράμμα μου να 
είναι προσαρμοσμένο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη θα έχετε αντιληφθεί ότι τα δύο-τρία τελευταία διμηνιαία τεύχη του 
περιοδικού μας έρχονται στα χέρια σας στο τέλος του τρέχοντος διμήνου ή το πολύ 
στις αρχές του πρώτου δεκαημέρου του επομένου, ανάλογα με τον ταχυδρομικό 
φόρτο της περιοχής σας. Πιστεύουμε ότι η λύση αυτή είναι προτιμότερη από την 
μέχρι πρότινος τηρούμενη τακτική.

Η εσωτερική μηχανοργάνωση της Ομοσπονδίας έχει ολοκληρωθεί και τα 
αποτελέσματα στον τομέα αυτόν τα έχουν ήδη διαπιστώσει όσοι συνεργάζονται 
άμεσα με την ΕΟΜ (εκπρόσωποι σωματείων, διαιτητές κ.λπ.). Παράλληλα όμως, 
πέρα από τις εργασίες επίβλεψης και συντήρησης, το έργο επεκτείνεται, ώστε 
σύντομα να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και νέες υπηρεσίες στα σωματεία και 
τους αθλητές.

Τα νέα προγράμματα εξαγωγής αποτελεσμάτων ζευγών βρίσκονται ήδη στο 
Internet και έχουν τη δυνατότητα οι διαιτητές της ΕΟΜ να τα παραλάβουν, να τα 
δοκιμάσουν και να ελέγξουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων, με τελικό στόχο 
να αντικαταστήσουν οριστικά τα παλαιά προγράμματα από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2007. Είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των 
παραμέτρων που αφορούν τον υπολογισμό των βαθμών νίκης, χωρίς να απαιτείται 
η μεσολάβηση προγραμματιστή. Ταυτόχρονα έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα 
την ευκολία στο χειρισμό και την αυτοματοποίηση διαφόρων εργασιών και 
αυτό, για όσους γνωρίζουν, είναι το πιο χρονοβόρο και δύσκολο μέρος, ώστε να 
είναι απόλυτα πλήρες το παραχθέν έργο, πράγμα που χρονικά υποτιμήθηκε από 
πολλούς. Ήδη  έχει αρχίσει αντίστοιχη εργασία με τα προγράμματα ομάδων και 
ατομικού, με προβλεπόμενο δίμηνο χρόνο περαίωσης.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το σεμινάριο διαιτησίας, επιμορφωτικού 
χαρακτήρα αφ’ ενός αλλά και εξεταστικού αφ’ ετέρου, για νέους διαιτητές και την 
προαγωγή των ήδη υπαρχόντων.

Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων προχώρησε στην καθιέρωση θεσμού προεθνικών 
ομάδων Όπεν και Γυναικών, δηλαδή καθόρισε τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα 
που πρέπει να εφαρμοσθούν και την αναγκαιότητα συμμετοχής των ζευγών σε 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα και προπονήσεις.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2007 «απαιτεί» συνεργασίες Σωματείων για 
συνδιοργανώσεις Πανελληνίων και εσωτερικών Πρωταθλημάτων, με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.

Με αυτά τα θέματα κλείνει μία απόλυτα πετυχημένη χρονιά, όπως δείχνουν τα 
στατιστικά μας στοιχεία, από αγωνιστικής πλευράς, που ενδιαφέρει άλλωστε και 
την συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών.

Εύχομαι να περνάτε καλά και η νέα χρονιά να είναι ακόμη πιο αποδοτική για το 
αγαπημένο μας άθλημα!

Σπύρος Κουτρούμπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

�Καθιερώνεται θεσμός 
προεθνικών ομάδων τόσο 

στην Όπεν όσο και στην κατηγορία 
Γυναικών ενώ υπάρχει πρόταση 
να επεκταθεί ο θεσμός αυτός και 
στους Νέους, με σκοπό: 
α) τον σχηματισμό σταθερών 
ζευγών στις κατηγορίες αυτές 
β) την συστηματική προπόνηση 
των ζευγών αυτών μέσα από 
σοβαρούς αγώνες, είτε των 
μεγάλων πρωταθλημάτων είτε των 
ειδικών αγώνων προπόνησης 
γ) την ευπρόσωπη εκπροσώπηση 
της χώρας μας στα διεθνή 
πρωταθλήματα και 
δ) την ανάπτυξη, γενικά, του 
πρωταθλητικού Μπριτζ. 

�Οι αρχικές προϋποθέσεις 
για να συμμετάσχει 

κάποιος-α στις προεθνικές αυτές 
είναι πολύ ελαστικές. Αρκεί να 
είναι και τα δυο μέλη του ζεύγους 
κατηγορία 11, τουλάχιστον, για την 
Όπεν και κατηγορία 9, τουλάχιστον, 
για τις Γυναίκες. Εξαίρεση από τον 
όρο αυτό μπορεί να γίνει μόνο για 
αθλητές κάτω των 30 ετών.

�Στη συνέχεια, βέβαια, οι 
δηλώσαντες συμμετοχή 

(η προθεσμία λήγει στις 15 Ιανουα-
ρίου 2007) πρέπει να μετάσχουν, 
σαν ζεύγος με τη σύνθεση που 
έχουν δηλώσει, σε ένα ικανό 
αριθμό πρωταθλημάτων, όπως και 
στους ειδικούς αγώνες προπόνη-
σης που θα προκηρύξει, για πρώτη 
φορά, η ΕΟΜ. 

�Η ειδική επιτροπή για 
την τροποποίηση του 

άρθρου 2.5 (πρώην 6) του Κανονι-

σμού της ΕΟΜ «Βαθμοί διάκρισης 
Αθλητών» (Master Points) ολοκλή-
ρωσε την εργασία της και υπέβαλε 
την τελική εισήγησή της. 
Η εισήγηση αυτή θα υποβληθεί 
στη Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 
2007. Μέχρι τότε θα δοθεί στα 
Σωματεία και θα εισαχθεί στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΜ στο Διαδίκτυο, 
ώστε ο καθένας να μπορέσει να 
ενημερωθεί και να υποβάλει, αν 
επιθυμεί, προτάσεις επί ειδικών ή 
και γενικότερων θεμάτων. 

�Η τροποποίηση που ειση-
γείται η Επιτροπή έγινε με 

τις εξής γενικές αρχές: 
1. Σημαντική απλούστευση του 
συστήματος 
2. Απλοποίηση και αναλογικότητα 
των συντελεστών υπολογισμού 
3. Μείωση ή εξάλειψη του αριθ-
μού των ειδικών περιπτώσεων και 
εξαιρέσεων 
4. Αναλογικότητα των χρυσών και 
placing με βάση τα μαύρα master 
points και 
5. Τόνωση των Πανελληνίων πρω-
ταθλημάτων.

�Λόγω πληθώρας ύλης το 
άρθρο «Εξασκηθείτε 

στην αγορά» θα δημοσιευτεί στο 
ερχόμενο τεύχος.

Οι συντάκτες και η 

∆ιεύθυνση του περιοδικού 

εύχονται σε όλους τους 

αναγνώστες-αθλητές 

του Αγωνιστικού Μπριτζ 

καλές γιορτές και 

ευτυχισμένο 
το νέο έτος 2007. 
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Στο φετινό ∆ιασυλλογικό πρω-
τάθλημα ομάδων μπορεί να 
μη καταρρίφθηκε το ρεκόρ 
συμμετοχής (104 ομάδες ένα-

ντι 107 πέρυσι), όμως όλοι οι αθλητές 
που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία 
να αγωνιστούν σε έναν ενιαίο χώρο, 
δημιουργώντας έτσι ένα εντυπωσιακό 
θέαμα και μια ζεστή ατμόσφαιρα, που 
σχεδόν εξουδετέρωσε τον απρόσμενο, 
για την εποχή, χιονιά.

Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε φέτος, 
για πρώτη φορά, στο κλειστό γήπεδο του 
Ζηρίνειου Εθνικού Γυμναστηρίου στην 
Κηφισιά, από 3 έως 5 Νοεμβρίου και χω-
ρίστηκε σε 9 εθνικές κατηγορίες και σε 4 
κλάσεις: όπεν, 1-11, 1-8 και 1-5. Άλλα 2 
τουρνουά έγιναν για τις ειδικές κατηγορί-
ες: Γυναικών και Seniors.

Στην Α’ εθνική της κατηγορίας όπεν πρω-
ταθλητής σύλλογος, για δεύτερη συνεχή 

Σύλλογος Λεσβιακού Αγωνιστικού 
Μπριτζ (Α΄ εθνική 1-5). 

Στις κατηγορίες που συμμετείχαν πε-
ρισσότερες από 8 ομάδες οι αγώνες δεν 
διεξαχθήκαν φέτος με το σύστημα Swiss, 
που δημιουργεί προβλήματα στην ταυτό-
χρονη έναρξη των γύρων και δεν κατα-
λογίζει placing points στους επιμέρους 
αγώνες, αλλά με συναντήσεις round robin 
σε ομίλους και νοκ άουτ στη συνέχεια. 
Έτσι, εκτός των άλλων, δημιουργήθηκε 
πρόσθετο ενδιαφέρον ενώ εκμηδενίστη-
κε ο παράγων τύχης που έχει, σε κάποιο 
βαθμό, ένας αγώνας Swiss. 

Οι 3 πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας:

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Κατηγ. Α’ εθνική Β’ εθνική Γ’ εθνική

1-16

ΛΕ ΟΑΜ ΑΣΑΕ
ΑΟΜ ΑΟΜΨ ΟΑΜΠΕΙ

ΟΑΜΣ ΚΟΑΜ ΠΛΗ

1-11

ΟΑΜ ΚΟΑΜ  
ΛΕ ΟΑΜΚΗ  

ΟΠΑΦ ΟΑΜΛ  

1-8

ΑΜΙ ΠΛΗ  
ΟΑΜΚΗ ΑΟΜ  
ΟΠΑΦ ΟΑΜΛ  

1-5

ΣΛΑΜ ΚΟΑΜ  
ΑΟΜΜ ΟΑΜΚΗ  
ΑΟΜΒ ΛΕ  

Seniors

ΟΑΜ   
ΑΟΑΦ   
ΟΠΑΦ   

Γυναίκες

ΛΕ   
ΟΑΜΚΗ   
ΟΠΑΦ   

χρονιά, αναδείχτηκε η Λέσχη Επιστη-
μόνων με ομάδα αποτελούμενη από 
τους Άρη Σαπουνάκη, Μάνο Χατζηδάκη, 
Θάνο Καπαγιαννίδη, Σπύρο Λιαράκο, 
Γιάννη Κιαπέκο και Φώτη Σκουλαρίκη, νι-
κώντας στην καθοριστική συνάντηση του 
τελευταίου γύρου τον Αθηναϊκό Όμιλο 
Μπριτζ (ΑΟΜ) που κατατάχτηκε δεύτε-
ρος. Τρίτη η ομάδα του Ομίλου Πνευμα-
τικού Αθλητισμού Φιλοθέης (ΟΠΑΦ). 
Η Λέσχη Επιστημόνων αναδείχτηκε πρω-
ταθλήτρια και στις Γυναίκες ενώ στους 
υπόλοιπους αγώνες τρεις νίκες πέτυχε ο 
Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ (Α’ εθνι-
κή 1-11, Β΄ εθνική όπεν και Seniors), δύο 
ο Κερκυραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ (Β’ εθνική 1-11 και Β’ εθνική 1-5) 
και από μια νίκη πέτυχαν οι Αθλητικός 
Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων (Γ’ 
εθνική όπεν), Αγωνιστικό Μπριτζ Ιω-
αννίνων (Α’ εθνική 1-8), Περιηγητική 
Λέσχη Ηρακλείου (Β’ εθνική 1-8) και 

Äéáóõëëïãéêü
ÐñùôÜèëçìáÐñùôÜèëçìá
     2006     2006

5
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Με συμμετοχή-ρεκόρ 106 
ομάδων από όλη την 
Ελλάδα έγινε το φετινό 
Κύπελλο Ελλάδος, για 

πρώτη φορά και στις τέσσερις κα-
θιερωμένες κατηγορίες: όπεν, 1-11, 
1-8 και 1-5. Το Κύπελλο Ελλάδος δι-
εξήχθη φέτος αρκετά νωρίτερα απ’ 
ότι συνήθως, λόγω των ∆ημοτικών 
εκλογών, σε δύο στάδια: προκριμα-
τικό, από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου, 
σε διάφορα κέντρα σε όλη τη χώρα 
και τελικό, στην Αθήνα, από 6 έως 
8 Οκτωβρίου. 

Στην κατηγορία όπεν τα φαβορί 
πέρασαν χωρίς εκπλήξεις από το προ-
κριματικό στάδιο ενώ χαρακτηριστικό 
του τελικού ήταν οι πολύ αμφίρροποι 
αγώνες στο στάδιο των νοκ-άουτ, 
όπου αρκετές συναντήσεις κρίθηκαν 
με πολύ μικρή διαφορά (δύο απ’ αυ-
τές στο 1 imp!) ενώ σε άλλες, συμπε-
ριλαμβανόμενου του τελικού, υπήρξε 
ανατροπή του αποτελέσματος του 
πρώτου ημιχρόνου.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, για άλλη 
μια φορά, νικήτριες αναδείχτηκαν 
ομάδες από την Περιφέρεια. Έτσι στην 
κατηγορία 1-11 επικράτησε μια μικτή 
ομάδα Λάρισας-Βόλου, ενώ τόσο στο 
1-8 όσο και στο 1-5 πρωταθλήτριες 
αναδείχτηκαν ομάδες από την Κρήτη.

Οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν 
στα ημιτελικά, σε κάθε κατηγορία, με 
τη σειρά τερματισμού τους:

ÊýðåëëïÊýðåëëï                              20062006

Κατηγορία 1-16
Ρούσσος Γ. Σκουλαρίκης Φ. Βρούστης Β.  Βελώνη Α.
Χατζηδάκης Ε. Κανναβός Π. Καραμανλής Μ.  Παπακονδύλης Ι.
Σαπουνάκης Α. Καπαγιαννίδης Κ. Καπαγιαννίδης Α.  Παπαδοπούλου Ρ.
Ζώτος Λ. Λιαράκος Σ. Συρακοπούλου Χ.  Κουτρούμπας Σ.
Καρλαύτης Γ. Παπακυρ/πουλος Γ. Λαμπρινός Α.  Βοντίτσος Ι.
Μπομπολάκης Σ. Φίλιος Α.

Κατηγορία 1-11
∆ημητρακόπουλος Γ. Κουλουμπής Ε. Πουλαντζάς Κ. Μαγκλάρας Σ.
Βογιατζής Σ. Κατσαράκης ∆. Χατζή Α.  Ξηροπαίδης Α.
Κατινάκη Χ. Αργυροπούλου Μ. Βλοχαιτόπουλος Μ.  Λάφης Σ.
Γεωργούδης Π. Παπάς Π. ∆ερμιτζάκη Κ.  Ευθυμίου Π.

Κανελλάκης Π. Τσαλαβούτα Ε.  Στόικου Κ.
Παπαναστασίου Α. Κατσούρης Α.  Παπαπέτρος Γ.

Κατηγορία 1-8
Κοταράς Κ. Χειμωνίδου Μ. Χρονίου Ι. ∆ημητρόπουλος Ε.
Καμτσίου Τ. Τσομπάνογλου Β. Σταματελάτου Π.  Γεωργοπούλου Τ.
Ηλιόπουλος Π. Χατζίκος Ν. Κόντος Κ.  Ζαπάρτας Ε.
Μπίκα Ε. Πέγιος Ι. Μπενιού Μ.  Τσαμπρούνης ∆.
Νίκαινας Λ. Γκέκελη Ν.  Ντατσάκη Α.

Κατηγορία 1-5
Κιαρούτζι Φ. Οικονομίδης ∆. Τζήκας Ι.  Σιώζος Θ.
Σαπαλίδη Ε. Κουρογένη Α. Μαρκάκης Ι.  Συρώκας Α.
Πετράκης Ι. Αλεξάνδρου Ο. Βοχαίτης Ι.  Σπίνος Α.
Κοκκολάκης Ε. Παπαμαρκάκης Κ. Παπαματθαίου Χ.  Σκιαδαρέσης Π.
Σαχτούρης Σ. Ψαρρέας Β.  Ρηγάτος Ε.
Φασουλάκης Α. Τζουβάρας Γ.

ÅëëÜäáò

Η κυπελλούχος ομάδα του 1-11. 
Από αριστερά Βογιατζής Σ., Γεωργούδης Π., 
Κατινάκη Χ., ∆ημητρακόπουλος Γ.

1. 2. 3. 4.
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A N A K O I N Ω Σ Η

Η βιβλιοθήκη 

του αείμνηστου μπριτζέρ 

Γιάννη ∆ανιηλίδη 

στον Όμιλο Πνευματικού 

Αθλητισμού Φιλοθέης

Η οικογένεια του εκλιπόντος 

μπριτζέρ Γιάννη Δανιηλίδη 

γνωρίζοντας τις στενές φι-

λικές και κοινωνικές σχέσεις 

που είχε ο εκλιπών με τους 

ιδρυτές του Ομίλου Πνευμα-

τικού Αθλητισμού Φιλοθέης 

είχε την ευγένεια χάριν της 

μνήμης του να δωρίσει στον 

Όμιλο την πλούσια μπριτζι-

στική του βιβλιοθήκη απο-

τελούμενη από εκατοντάδες 

σπάνια βιβλία του μπριτζ. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΟΠΑΦ αποφάσισε ομόφωνα 

η βιβλιοθήκη να ονομασθεί 

«Βιβλιοθήκη Γιάννη ∆ανιη-

λίδη» και να οργανώσει ένα 

τουρνουά στη μνήμη του με 

έπαθλα που θα αθλοθετήσει 

ο Όμιλος. Η βιβλιοθήκη του 

Ομίλου θα λειτουργεί σαν 

δανειστική και για μη μέλη 

του Ομίλου.

Από το Δ.Σ. του ΟΠΑΦ

Εκφράσθηκε από κάποιους η άπο-
ψη ότι πριμοτοδοτήθηκε στους 
βαθμούς νίκης η ομάδα του Προ-
έδρου της ΕΟΜ στους ∆ιασυλλογι-
κούς αγώνες, κατηγορία Seniors, 
του 2006. Συγκεκριμένα, τέθηκε το 
ερώτημα πώς είναι δυνατό να λαμ-
βάνει η τέταρτη ομάδα περισσότε-
ρα Placing points από την τρίτη.

Το άρθρο των Πάγιων Κανονισμών της 
ΕΟΜ, στο οποίο αναφέρονται οι εκ-
φραστές της άποψης αυτής, είναι το 
2.5.13.4β, που αναφέρει ότι “δικαιού-
χος πρόσθετων PP’s που έχει καταταγεί 
κάτω από την 3η θέση της γενικής κατά-
ταξης δε μπορεί να πάρει περισσότερα 
PP’s από όσα αντιστοιχούν στην 3η θέση 
της γενικής κατάταξης”.
Εδώ τίθεται θέμα ερμηνείας του κανονι-
σμού, καθότι το άρθρο αυτό είχε γραφεί 
τότε που οι δικαιούχοι PPs ήταν τρεις, 
σταθερά, σε κάθε πρωτάθλημα. Στον εν 
λόγω όμως αγώνα (σύμφωνα με νεότε-
ρη προσθήκη τους Πάγιους), οι δικαι-
ούχοι ήταν δύο και υπήρχε ισοβαθμία 
μεταξύ της 2ης και 3ης θέσης. Εκφρά-
στηκαν τρεις διαφορετικές απόψεις επί 
του θέματος:

Η πρώτη αναφέρει ότι θα πρέπει να 
υπολογίσουμε την κατάταξη με τρεις 
δικαιούχους (χωρίς ισοβαθμία), οπότε ο 
τρίτος της γενικής κατάταξης θα πρέπει 
να πάρει 3 PP’s x 50% = 1.5 PP. Συνεπώς 
όλες οι ομάδες από την τέταρτη θέση και 
κάτω μπορούν να πάρουν μέχρι 1.5 PP. Η 
δεύτερη άποψη αναφέρει ότι θα πρέπει 
να “μεταφράσουμε” το άρθρο και να το 
ανάγουμε σε δύο δικαιούχους, οπότε 
κάθε δικαιούχος, από την 3η θέση και 
κάτω, δεν μπορεί να πάρει περισσότερα 
από 4.5 PP’s x 50% = 2.25 PP’s. Η τρίτη 
άποψη, τέλος, αναφέρει ότι θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε κατά γράμμα τον Κανο-
νισμό και να εξετάσουμε τα PP’s της 3ης 
ομάδας, όπως απονεμήθηκαν στη γενική 
κατάταξη, όπου (λόγω της ισοβαθμίας) η 
τρίτη ομάδα έλαβε 1.2 PP και συνεπώς 
όλες οι ομάδες από την 4η και κάτω μπο-
ρούν να λάβουν μέχρι 1.2 PP.
Επειδή το συγκεκριμένο άρθρο απο-
τελεί μία ακόμη “γκρίζα” περιοχή των 
Κανονισμών, έχει τεθεί σχετικό ερώτημα 
στη ΣΜΑ∆ από τον Νοέμβριο (αρ. Πρωτ. 
Ε54/8-11-2006) που θα αποφανθεί ορι-
στικά για τον αγώνα αυτό.

 Τάκης Πουρναράς

«Προεδρικά» Master Points
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Στη μνήμη του αείμνηστου Γεωρ-
γίου Ράλλη του ανθρώπου που το 

στήριξε, το ενθάρρυνε και το καθι-
έρωσε ήταν αφιερωμένο το φετινό 
– 4ο στη σειρά - Φεστιβάλ Πειραιά 
που έγινε, όπως κάθε χρόνο, στην 
αρχή της αγωνιστικής περιόδου στα 
μέσα Σεπτεμβρίου.

Η φετινή διοργάνωση πρωτοτύπη-
σε, καθώς στα πλαίσιά της έγινε την 
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου ταυτόχρονη 
ημερίδα ζευγών, 4ης βαθμίδας, με 
Πανελλαδική συμμετοχή όσων Σω-
ματείων εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Το 
καθιερωμένο τουρνουά ζευγών διε-
ξήχθη από 15 έως 17 του ίδιου μήνα 
στις αίθουσες του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς, σε τρεις κατηγορίες: Όπεν, 
1-9 και 1-5. 

Η αντινομάρχης Πειραιά κα Ρου-
μπίνη Ανδριοπούλου και η ανιψιά του 
πρώην πρωθυπουργού κα Ασπασία 
Ράλλη τίμησαν την εκδήλωση εκφω-
νώντας σύντομο χαιρετισμό. Το Φεστι-
βάλ, όπως κάθε χρόνο, διοργάνωσε με 
μεγάλη επιτυχία ο Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Πειραιά.   

Στο τριήμερο Ζευγών, όπου συμμε-
τείχαν συνολικά 94 ζεύγη τα αποτελέ-
σματα (6 πρώτες θέσεις) ήταν:

Τα δώδεκα πρώτα ζεύγη της κατά-
ταξης στο Πανελλαδικό ταυτόχρονο, 
όπου συμμετείχαν 222 ζεύγη ήταν 
(αριστερά των ονομάτων το Σωματείο 
όπου έπαιξαν): 
1.  ΠΟΑΜ Σπάχος Ι. - Βασιλακόπουλος ∆. 

70.23%
2. ΑΣΑΕ Κανελλόπουλος Γ. - Γκούτη Κ. 

67.18% 
3. ΑΟΜΨ Μπίκα Ε. - Κηπουρός Ν. 
 66.73%
4.  ΟΑΜΘ Κουκουσέλης Α. - Μπανίκας Χ.
 66.42% 
5. ΑΟΜΜ Κατινάκη Χ. - Γεωργούδης Π. 

65.86% 
6. ΡΟΜ ∆ιαµαντάκης Α. - Κοβάτσεβιτς Σ. 

62.87%
7.  ΟΑΜΚΗ Καρλαύτης Γ. - Μποµπολάκης Σ. 

62.66% 
8.  ΠΛΗ Εργαζάκης Ν. - Φασουλάκης Κ. 

62.39% 
9.  ΑΟΜΜ Γιαντσής Ι. - Ευθυµίου ∆. 

62.22% 
10. ΟΠΑΦ Λαµπροπούλου Β. - Καραµανλής Φ. 

62.20%
11. ΑΟΜΨ Στελλάκη Ν. - Κυριακίδης Γ. 

61.99%
12. ΟΑΜΠΕΙ Μέλιας Β. - Βογιατζόπουλος Σ. 

61.72%

4o ÖåóôéâÜë  4o ÖåóôéâÜë  
  Ìðñéôæ   Ìðñéôæ 
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ÐåéñáéÜ
1-16
Ζώτος Λ. - Σαπουνάκης Α. 58,28
Βελώνη Α. - Παπακονδύλης Ι. 57,26
Βλαχάκη Μ. - Βρούστης Β. 56,65
Κοτρωνάρου Α. - Καλλιφρονάς Μ. 56,43
Ακριτίδης Σ. - Λαγγουράνης Φ. 56,18
Κλείτσας Γ. - Παντελής Σ. 55,93

1-9
Αθανασάτου Μ. - Ρανιός Α. 58,11
Κομπιερόβσκι Π. - Ζαμπουότσκι Μ. 56,36
Ευθυμίου ∆. - Ευθυμίου Π. 55,73
Γκόνης Η. - Παυλινέρης Γ. 55,44
Παπαβασιλείου Ν. - Τσαπίνος Γ. 55,06
Ιωαννίδου Ε. - Γκούμας Λ. 54,33

1-5
Γλέζος Φ. - Καστρήσιος Μ. 58,45
Πούλου Χ. - Ζουρίδης Ε. 56,62
Κουρογένη Α. - Οικονομίδης ∆. 56,50
Χατζηανδρέου Σ. - Πουρνάρας ∆. 55,88
Φελεκίδου Ρ. - Κοσμίδης Π. 54,57
Τσεκούρα Α. - Μουλάκης Κ. 54,30

Οι νικητές του 1-9 Μ. Αθανασάτου 
και Α. Ρανιός
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  Ðåñéöåñåéáêü   Ðåñéöåñåéáêü 
ÐñùôÜèëçìá ÆåõãþíÐñùôÜèëçìá Æåõãþí

Ένα από τα μακροβιότερα 
πρωταθλήματα στη χώρα 
μας είναι Περιφερειακό Πρω-

τάθλημα Ζευγών Βόρειας Ελλάδας, 
που φέτος διοργάνωσε για 36η συ-
νεχή χρονιά ο Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Θεσσαλονίκης (ΟΑΜΘ), από 
20 έως 22 Οκτωβρίου. 

Οι δυο κατηγορίες, όπεν και 1-8, στις 
οποίες χωρίστηκε το πρωτάθλημα, φιλο-
ξενήθηκαν στα εντευκτήριά του ΟΑΜΘ, 
Μαντώς Μαυρογένους 4 και του Ιστιο-
πλοϊκού Όμιλου Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ), Με-
γάλου Αλεξάνδρου 12, αντίστοιχα. 

Πολλοί αθλητές από την Αθήνα και άλ-
λες πόλεις συμμετείχαν στο πρωτάθλημα 
όπεν που διεύθυνε ο Γιάννης Αθανασιάδης 
και, μαζί με τους Θεσσαλονικείς αθλητές, 
συγκέντρωσε τελικά 37 ζεύγη.

Στον αγωνιστικό τομέα το χαρακτηρι-
στικό ήταν η δυσκολία με την οποία γινό-
ντουσαν μεγάλα σκορ, αποτέλεσμα του 
δυνατού ανταγωνισμού που υπήρξε. Οι Α. 

Σαπουνάκης – Λ. Ζώτος αποσπάστηκαν, 
μετά τις δύο πρώτες μέρες, και κράτησαν 
την πρώτη θέση μέχρι το τέλος. Στις αμέ-
σως επόμενες, όμως, θέσεις η μάχη ήταν 
στήθος με στήθος. 

Τελικά οι Λαρισαίοι Γ. ∆ημητρακόπου-
λος – Β. Σκορδάς αναδείχτηκαν δεύτεροι, 
με μόλις ένα εκατοστό διαφορά από τους 

Αθηναίους Α. Βολιώτη - Α. Μωυσίδη. 
Στην κατηγορία 1-8 συμμετείχαν 10 

ζεύγη, όλα από τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ 
η μάχη για την πρώτη θέση έγινε απο-
κλειστικά μεταξύ των ∆ήμου Μ. - Παπα-
νούση Μ. και Κούγκα Μ. - Εμπορίδη Χ. με 
τελική επικράτηση, πάνω στο νήμα, των 
πρώτων.

 1-16 Ζώτος Λ. Σαπουνάκης Α. 57,62
Σκορδάς Β. ∆ημητρακόπουλος Γ. 55,58
Μωυσίδης Α. Βολιώτης Α. 55,57
Παπαγεράκης Χ. Θεοδωρίδης Ι. 55,23
Λούσης Γ. Προυκάκης Σ. 54,95
Μπιμπλή Ε. Ζάμπογλου Κ. 53,07

1-8 ∆ήμου Μ. Παπανούσης Μ. 57,40
Κούγκας Μ. Εμπορίδης Χ. 57,25
Τριανταφυλλίδης Ν. Σιαφαρίκας Π. 51,69
Κουρτίδης Γ. Μανδανάς Χ. 51,23

Âüñåéáò ÅëëÜäáò

Οι νικητές του 1-8 Μ. Παπανούσης 
(αριστερά) και Μ. ∆ήμου.
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Για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα όπου συμμετείχαν και τα δύο 
φύλα, την πρώτη θέση στο βάθρο κα-
τέκτησαν δύο κορίτσια από τη Σουηδία 
οι Sara Sivelind και Cecilia Rimstedt, οι 
οποίες εκτός από την ποιότητά τους ως 
παίκτριες επέδειξαν και εξαιρετικό ήθος 
και κέρδισαν τη συμπάθεια και την ανα-

Α
πό τις 30 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου 2006 διεξήχθη στο Piestany της Σλοβακίας το 6ο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα ζευγών Νέων. Το πρωτάθλημα χωρίστηκε στον αγώνα Juniors στον οποίο συμμετείχαν 142 ζεύγη 
και στον αγώνα Schools με συμμετοχή 68 ζευγών. Η ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από τα ζεύγη Καρα-
μανλή Μίλτο - Βρούστη Βασίλη, Κοντομήτρο Κώστα - ∆οξιάδη Ντίνο και Αθανασάτου Μυρτώ - Συκιώτη 

Χριστίνα, που κατέλαβαν την 37η, 100η και 137η θέση αντίστοιχα. Στο Πρωτάθλημα Schools οι Αναστασάτος Άρης 
και Σοφιός Μιχάλης με μέσο όρο 54.53% ήταν η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά τερματίζοντας στην 16η θέση.

τέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν την πρωτεύουσα της Σλοβακίας 
Μπρατισλάβα, καθώς και τα μαγευτικά 
κ άστρα της περιοχής και να χαρούν τις φυ-
σικές της ομορφιές με τα πράσινα τοπία 

ÐáãêüóìéïÐáãêüóìéï
 ÐñùôÜèëçìá ÐñùôÜèëçìá  
êáéêáéCamp íÝùí

Χριστίνα Συκιώτη / Μυρτώ Αθανασάτου

γνώριση τόσο των συναθλητών τους όσο 
και των διοργανωτών. 

Η διοργάνωση του Τουρνουά ήταν 
άψογη και τα αποτελέσματα δεν κατα-
γράφονταν με τη συνήθη μέθοδο των 
score sheets, αλλά χρησιμοποιήθηκαν 
τα bridge mates, ειδικές ηλεκτρονικές 
συ σκευές, που δίνουν τη δυνατότητα απ-
ευθείας παρακολούθησης των αποτελε-
σμάτων μετά τη λήξη κάθε γύρου.

Από τις 3 μέχρι τις 11 Ιουλίου ακο-
λούθησε το Bridge Camp, μια μοναδική 
εμπειρία για νέους από όλο τον κόσμο. Τις 
πρωινές ώρες παραδίδονταν μαθήματα 
μπριτζ για αρχάριους αλλά και για προχω-
ρημένους και διοργανώνονταν αθλητικές 
δραστηριότητες και εκδρομές. Οι συμμε-

Aπό αριστερά: ∆. Μπάλλας, Α. ∆αρκαδάκης, 
Α. Αναστασάτος,  Χ. Συκιώτη, Κ. ∆οξιάδης, 
Β. Βρούστης, Μ. Αθανασάτου, Μ. Κυριανίδης, 
Μ. Σοφιός, Ε. Βατσολάκη, κάτω ο ιταλός  
Αndrea Pagani.

Παιγνίδι, σχόλια και... διασκέδαση
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και τα εντυπωσιακά σπήλαια. ∆εν έλειψαν 
βέβαια και τα απρόοπτα, αφού όσοι επέ-
λεξαν να κάνουν rafting επέστρεψαν στο 
ξενοδοχείο κατάκοποι και ηλιοκαμένοι. 
Ποιος είπε ότι μπριτζ και περιπέτεια δεν 
πάνε μαζί;

 Το απόγευμα οι 174 νέοι κάθε ηλικίας, 
που συμμετείχαν στο Camp, είχαν τη δυ-
νατότητα να λάβουν μέρος σε διάφορα 
τουρνουά ζευγών ή ομάδων. Ήταν υπο-
χρεωτικό τα ζευγάρια να αποτελούνται 
από παίκτες διαφορετικής εθνικότητας, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να 
γνωριστούν, λίγο πολύ, όλοι μεταξύ τους 
και να δημιουργηθούν στενές φιλίες. 
Πολύ διασκεδαστικά ήταν τα ιδιόμορφα 
Τουρνουά Speedball και Crazy. Στο πρώ-
το, ο χρόνος που δινόταν για κάθε σετ 
διανομών ήταν ελάχιστος και αν κάποιος 
τολμούσε να σκεφτεί δεύτερη φορά, 
είτε κατά τη διάρκεια της αγοράς είτε 
όσο εκτελούσε, οι αντίπαλοι χτυπούσαν 
δυνατά το χέρι τους στο τραπέζι φωνά-
ζοντας Speedball-Speedball! Το δεύτερο 
δικαίως αποκαλείται «Τρελό» Τουρνουά 
αφού κάθε διανομή συνοδευόταν από 
διαφορετικές οδηγίες, που επαναπροσ-
διόριζαν το παιχνίδι. Έτσι άλλες φορές 
μετά το τέλος της αγοράς καλείτο ο μορ 
να εκτελέσει με τα φύλλα του ανοιχτά και 
χωρίς να βλέπει τα φύλλα του συμπαίχτη 
του, άλλες φορές αρκούσε ένα ευχαριστώ 
του αντιπάλου σε κάποιο κομπλιμέντο του 
εκτελεστή για να πάρει ο τελευταίος τοπ 
στη διανομή(!) και πολλά άλλα παράδοξα.

Η διασκέδαση δεν σταματούσε εκεί. 
Το βράδυ εκτός από τις μεταμεσονύκτιες 
ομάδες (το μπριτζ κυριαρχούσε μέρα και 
νύχτα), διοργανώνονταν και άλλου τύπου 
εκδηλώσεις, όπως χοροί, καραόκε και 
διαγωνισμοί ταλέντου, από τους οποίους 
δεν έλειπαν και φορείς της διοργάνωσης.

Παρά το γεγονός ότι μια βδομάδα δεν 
ήταν αρκετή για τους περισσότερους από 
μας, στις 11 Ιουλίου, μετά από ένα απο-
χαιρετιστήριο δείπνο, το 7ο παγκόσμιο 
Bridge Camp νέων έφτασε στο τέλος του, 
ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το 
Τενεσσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα τα 
πούμε εκεί...

Τ
ην Τετάρτη 27/9/2006 
στο ταυτόχρονο Τουρ-
νουά του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου παρουσιάστηκε 

η εξής ∆ιανομή (Νο 17).

    

Μοίραζε ο Βορράς, όλοι στην 
πρώ τη, και η Αγορά ήταν:

Εκτελεί η Δύση 3ΧΑ.
Ο Βορράς βγήκε το $6. Ο μορ 

(Ανατολή) ξεσκάρταρε το &6, ο 
Νότος έβαλε το $9 και ο εκτελε-
στής (Δύση) κέρδισε με τον $J.

Παίζει αμέσως το ^3, ο Βορ-

ράς το ^2, η Ανατολή τον ^J 
και ο Νότος (χωρίς δισταγμό) 
δίνει το ^4. Πρώτο καλό παίξι-
μο του Νότου!

Ο εκτελεστής φυσικά θέλει 
να επαναλάβει την επιτυχημένη 
εμπά σα και παίζει από το μορ 
το #7. Ο Νότος αποφασιστικά 
βάζει τον #Κ. Η Δύση κερδίζει 
με τον #Α και ο Βορράς δίνει το 
#2. Δεύτε ρο καλό παίξιμο του 
Νότου!

Ο εκτελεστής παίζει το ^7, ο 
Βορράς το ^9 και ο μορ φυσι-
κά βάζει την ^Q. Τώρα ο Νότος 
κερδίζει με τον ξερό ^Κ!

Γυρίζει το $3. Η Δύση βάζει 
το $7, ο Βορράς κερδίζει με το 
$10 και ο μορ ξεσκαρτάρει το 
&10.

Τώρα ο Βορράς εισπράττει 
την #Q και τον $Α. Ο μορ ξε-
σκαρτάρει και τον &J, έχοντας 
πια μόνο ^Α865 και &ΑQ.

Ο Βορράς τώρα παίζει το ̂ 10 
και «κλειδώνει» τον εκτελεστή 
στον μορ. Αυτός εισπράττει τα 
κα ρά του και τον &Α, αλλά στο 
τέλος δίνει το τελευταίο σπαθί 
στο Βορρά. Η άμυνα έκανε ένα 
καρό, 2 κούπες, μια πίκα και ένα 
σπαθί, συνολικά 5 λεβέ, για το 
μία μέσα. 

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7 5
$ –
^ A Q J 8 6 5
& A Q J 10 6

# Κ 8 4
$ 9 3 2
^ K 4
& 9 7 5 4 3

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση

1$ 2^ 2$ π

π 3& π 3 X A

π π π

Από τον Νίκο Ασμενιάδη

Μια αξιόλογη άμυνα

11
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Ζεύγη 1-16
Κιαπέκος Ι. - Χατζηδάκης Ε. 62,19
Ζώτος Λ. - Σαπουνάκης Α. 61,71
∆αμίγος Ι. - Μανωλάς Ι. 60,24
Βρούστης Β. - Παπακυρ/πουλος Γ. 58,90
Τσιριγγάκης Ν. - Κούρκουλος Θ. 54,83
Χάγουελ Σ. - Κουκουσέλης Α. 54,64

Ζεύγη 1-8
Χρηστίδου Ε. - Οργαντζίδης Γ. 59,46
Μέρεντιθ Ρ. - Κοτινάς Ν. 58,82
Τρύφωνας Σ. - Καντά Ι. 58,19
Κωλέττης Θ. - Παπαδόπουλος Τ. 57,50
Παπαγεωργίου Σπ. - Καραμάνος Α. 54,57
Σκαρπίδου Ρ. - Σκαρπίδης Χ. 52,99

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, τα μέλη του ΚΟΑΜ είχανε 
τη χαρά να συναγωνισθούν κατά το τριήμερο της 

28ης Οκτωβρίου με πολλούς από τους πρωταθλητές 
Ελλάδας, καθώς και με άλλους Αθηναίους αθλητές, 
μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί παλιοί φίλοι του 
αξέχαστου προέδρου μας. Αλλά και για άλλη μια χρονιά 

η Κέρκυρα είχε ένα θαυμάσιο φθινοπωρινό καιρό και 
πιστεύουμε ότι όλοι οι εκδρομείς απολαύσανε τη δια-
μονή τους. Τις θερμές μας ευχαριστίες στους συνδιορ-
γανωτές, σε όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση 
και στο διαιτητή μας κ. ∆. Μπάλλα.

Το 5ο Κύπελλο Σταμάτη Αρβανιτάκη 
διοργανώθηκε από 27 έως 29 Οκτω-
βρίου στις θαυμάσιες αίθουσες του 
ξενοδοχείου Corfu Holiday Palace, 
στο Κανόνι. Το μίνι Φεστιβάλ Μπριτζ 
ξεκίνησε με αγώνες ζευγών δύο ημε-
ρίδων όπου συμμετείχαν 48 ζεύγη, 
σε δύο κατηγορίες, όπεν και 1-8 και 
ολοκληρώθηκε με αγώνες ομάδων 6 
συναντήσεων, όπεν και 1-8 επίσης, 
και συμμετοχή 17 ομάδων συνολικά. 
Αποτελέσματα: 

ÊýðåëëïÊýðåëëï 

ÓõíäéïñãÜíùóç ÏÁÌ-ËÅ, ÏÐÁÖ, ÁÏÌ êáé Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç ÊÝñêõñáòÓõíäéïñãÜíùóç ÏÁÌ-ËÅ, ÏÐÁÖ, ÁÏÌ êáé Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç ÊÝñêõñáò

ÓôáìÜôçò ÁñâáíéôÜêçò
 Το ∆.Σ. του Κερκυραϊκού Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ

Ομάδες
1-16

Κιαπέκος Ι. 124
Χατζηδάκης Ε.
Σαπουνάκης Α.
Ζώτος Λ.
Βρούστης Β.
Λαδόπουλος Λ. 106
Παπακυριακόπουλος Γ.
Μανωλάς Ι.
Αλαμάνος Ε.
Καραμανλής Φ.
Λαμπρινού Σ.
Καραμανλή Α. 94,5
Καραμανλής Ν.
Βελαίτου Π.
Παπαχατζής Ν.
Νικολαίδης Π.

Ομάδες 
1-8

Βατσολάκη Ε. 92
Πουρνάρας Α.
Συκιώτη Χ.
∆ημάκης ∆.
Μαντζουρογιάννη Κ. 90
Μέρεντιθ Ρ.
Καραμάνος Α.
Παπαγεωργίου Σπ.
Μάμαλου Σ. 74
Ιωαννίδης Ι.
Σαββάνης Σ.
Καρύδη Χ.

Οι νικητές στα ζεύγη και στις ομάδες ΟΠΕΝ
Ε. Χατζηδάκης (αριστερά) και Γ. Κιαπέκος με 
την πρόεδρο του ΚΟΑΜ Ε. Αρβανιτάκη.

Η νικήτρια ομάδα του 1-8. Από αριστερά:
Συκιώτη Χ., Βατσολάκη Ε., ∆ημάκης ∆. και 
Πουρνάρας Α.

Η δεύτερη στην τελική κατάταξη 
του 1-8, ομάδα  του ΚΟΑΜ, με την πρόεδρο 
του ΟΑΜ Λ. Παπακωνσταντίνου.

Τρίτοι στα ζεύγη 1-8 οι αθλητές του ΚΟΑΜ Ι. Καντά, Σ. Τρύφωνας 
με τη Γ.Γ. της ΕΟΜ Α. Καραμανλή.
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∆ιανομή από πρόβλημα 5
Τον Ιούλιο του 1933 έγινε στο Λονδίνο το 
πρώτο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μπριτζ 
που, αν και δεν αναγνωρίστηκε ποτέ 
επισήμως από την WBF, συγκέντρωσε τα 
φώτα της δημοσιότητας και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, σε μεγαλύτερο 
βαθμό ακόμα και από τα σύγχρονα Πα-
γκόσμια πρωταθλήματα. 

Οι αγώνες ήταν ουσιαστικά μια συ-
νάντηση των εθνικών ομάδων της Μεγ. 
Βρετανίας και των ΗΠΑ, που έγινε σε 6 
μέρες και 300 διανομές. Οι παίκτες αγω-
νιζόντουσαν μέσα σε γυάλινα κλουβιά 
(!) ενώ γύρω τους οι εκατοντάδες θεα-
τές είχαν δημιουργήσει το αδιαχώρητο, 
σε σημείο που χρησιμοποιήθηκαν ακό-
μα και περισκόπια για να μπορούν να 
παρακολουθήσουν οι ευρισκόμενοι πιο 
πίσω. Τους αγώνες διοργάνωσε –ποιος 
άλλος– ο Ely Culbertson.

Στο αγωνιστικό μέρος η ομάδα της 
Μεγ. Βρετανίας προηγείτο μέχρι το 
μέσο του αγώνα αλλά η ομάδα των ΗΠΑ 
έκανε στη συνέχεια την αντεπίθεσή της, 
κερδίζοντας τελικά τον αγώνα με δια-
φορά 10.900 πόντων (δεν είχαν καθιε-
ρωθεί την εποχή εκείνη τα imp’s και τα 
αποτελέσματα υπολογίζονταν σε total 
points). Στο δεύτερο τραπέζι ο Βρετανός που 

κρατούσε το χέρι του Βορρά δεν έκανε, 
περιέργως, καμία προσπάθεια για σλεμ, 
αντίθετα με τον Culbertson, στο άλλο 
τραπέζι, που ξεκίνησε με δυνατό πή-
δημα και έδειξε στη συνέχεια το μονό-
χρωμο χέρι του. Ο Lightner (εφευρέτης 
του περίφημου κοντρ), κρατώντας τα 
φύλλα του Νότου, αγόρασε άψογα μέχρι 
και την προτελευταία του αγορά. Την 
αγορά 5# έκανε ο Lightner ζητώντας, 
προφανώς, άκοπα ατού, παρεξηγήθηκε 
όμως από τον Culbertson, που θεώρησε 
–σωστά, κατά τη γνώμη πολλών– ότι 

αυτή ζητάει κοντρόλ στο χρώμα που δεν 
έχει αγοραστεί (τα καρά). 

Την σημερινή εποχή ο Νότος θα μπο-
ρούσε, απλά, να χρησιμοποιήσει το Ro-
man Key Card Blackwood και να πά ρει 
την πληροφορία που θέλει για τα ατού. 

∆ιανομή από πρόβλημα 2
Η περίφημη αυτή διανομή παρουσιά-
στηκε στον τελικό του Bermuda Bowl 
του 1997, στην Τυνησία, μεταξύ των 
ομάδων της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που 
έληξε με νικήτρια –και Παγκόσμια πρω-
ταθλήτρια–την πρώτη. Ας δούμε ξεχω-
ριστά τι έγινε σε κάθε δωμάτιο. 

* ∆υνατό ** Forcing

Εδώ, επίσης, η αγορά δεν πήγε ακρι-
βώς όπως στο πρόβλημα του περιοδι-
κού, αφού οι Hamman – Wolff έπαιζαν 
δυνατό σπαθί. 

ÊÜèå äéáíïìÞ

ÐïëëÝò áðü ôéò äéáíïìÝò 
ôïõ «Äéáãùíéóôåßôå ìå 

ôïõò ðñùôáèëçôÝò» ôïõ ôåý-
÷ïõò áõôïý ðáß÷ôçêáí óôï 
ðáñåëèüí áðü ãíùóôÜ ïíüìá-

ôá ôïõ äéåèíïýò ÷þñïõ. Áðü 
áõôÝò åðÝëåîá äýï ïé ïðïßåò 
Ý÷ïõí êáé éóôïñéêü åíäéáöÝ-
ñïí, åêôüò áðü ôï åíäéáöÝñïí 
íá äïýìå ôé Ýãéíå óôï ôñáðÝæé. 

 ìéá éóôïñßá

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

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

∆ 
Β

 
Ν

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

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

Tabbush
∆ύση

Culbertson 
Βορράς

Morris 
Ανατολή

Lightner 
Νότος

πάσο 1$
πάσο 2# πάσο 3$
πάσο 3# πάσο 4&
πάσο 4# πάσο 5#
Όλοι πάσο 

Gottlieb
∆ύση

Doville 
Βορράς

Morris 
Ανατολή

Lightner 
Νότος

πάσο 1$
πάσο 1# πάσο 2$
πάσο 4# Όλοι πάσο 

Perron
∆ύση

Wolff 
Βορράς

Chemla 
Ανατολή

Hamman 
Νότος

πάσο 1&*

3& 3^ 5& πάσο**

πάσο 5^ πάσο 5$
πάσο 6$ Όλοι πάσο 

ΗΠΑ 1933. Από αριστερά Michael Gottlieb, 
Josephine Culbertson, Ely Culbertson και 

Theodore Lightner

Συνεχίζεται →

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

# Q 8
$ 6
^ 7 5 2
&K1098642 

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 10 9 7 5 4
$ 9
^ A K 9
& Q 7 5 3

# A K J 6 2
$ A K J 8 4 3 2
^ –
& J
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Η αγορά του Hamman (φόρσινγκ 
πάσο και μετά 5$) θα έπρεπε να οδηγή-
σει στο μεγάλο σλεμ. Όμως, στο κρίσιμο 
σημείο, ο Bobby Wolff δεν στάθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων και απλώς ανέ-
βασε στις 6$, χωρίς να κιουμπιντάρει 
με 6&. Το γεγονός αυτό στάθηκε, δυ-
στυχώς, η αφορμή να διαλυθεί το ζευ-
γάρι, που ήταν ένα από τα ισχυρότερα 
και πιο επιτυχημένα όλων των εποχών.

*comic NT (μακρύ μινέρ, αδύνατο χέρι) 
** Cuebid! *** Πάσο ή διόρθωση **** Cuebid

Στο άλλο τραπέζι ο Mari αγόρασε με 
μεγάλη έμπνευση όταν επέλεξε να ανοί-
ξει μόνο 1$ και με μεγάλη ακρίβεια στη 
συνέχεια, παρά τις φοβερά ενοχλητικές 
παρεμβολές των “Meckwell”. Στην τε-
λευταία αγορά ο Rodwell πίεσε –με την 
αγορά θυσίας που έκανε– και ο Mari 
αποφάσισε να διακινδυνεύσει το μεγάλο 
σλεμ, παρότι ο Levy δεν κιουμπίνταρε –
επίσης– τον &Α. Προφανώς έκρινε από 
την αγορά ότι ο σύντροφός του πρέπει 
να τον έχει, ενώ υπάρχει και η επιπρό-
σθετη ελπίδα μιας αντάμ καρό. 

Πάντως ο Βορράς –και στα 2 τραπέ-
ζια– υποσχέθηκε κοντρόλ σπαθί όταν 
αγόρασε 6$, μπορεί όμως αυτό να ήταν 
μόνο 2ου γύρου. Το αποτέλεσμα ήταν, βέ-
βαια, 13 imp’s για την Γαλλία. 

Wechstroth
∆ύση

Levy 
Βορράς

Rodwell
Ανατολή

Mari 
Νότος

πάσο 1$
1NT* 2NT** 3^*** 3#

4& 4$ 5& 5^****
πάσο 6$ 7& 7$!
Όλοι πάσο 

Γαλλία 1997. Από αριστερά, πάνω: Paul Chemla, 
Michel Perron, Herve Mouiel. Κάτω: Christian 

Mari, Alain Levy και Frank Multon

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. όλοι
στη δεύτερη,
μοίρασε o N

Ομάδες. BN
στη δεύτερη, 
μοίρασε η Α

      Οι λύσεις στη σελίδα 29 

Αντάμ: $ 7
Αν τα ατού των αντιπάλων πέφτουν 
δεν υπάρχει βέβαια κανένα πρόβλημα, 
καθώς έχουμε τουλάχιστον 10 εύκολες 
λεβέ. Έτσι πρέπει να επικεντρωθούμε 
στην περίπτωση που ο Βαλές ατού στέ-
κει 4φυλλος και μάλιστα, όπως είναι πιο 
πιθανό λόγω της αγοράς, στη ∆ύση.

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ κοντρ

πάσο 2& πάσο 4#

Όλοι πάσο

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

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

Αντάμ: ^ K
Χάρη και στην ελάχιστα πληροφοριακή 
αγορά που έγινε γλυτώσαμε την αντάμ 
σπαθί, που θα έβαζε σε πολύ μεγάλο 
κίνδυνο το σλεμ, όμως αυτό δεν ση-
μαίνει ότι πρέπει να «αποκοιμηθούμε». 
Παίζουμε αγώνες ομάδων και το πρώτο 
μέλημά μας πρέπει να είναι πως θα εξα-
σφαλίσουμε το συμβόλαιο, θυσιάζοντας 
ενδεχομένως και την άνω. Ποιο πρέπει 
να είναι το σχέδιό μας;

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2 #

πάσο 2 X A * πάσο 3 # **

πάσο 6 # Όλοι πάσο

* ερωτηματική
** μάξιμουμ πόντοι, καλό χρώμα (σύμβαση Ogust)
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Εκτελούμε με τα φύλλα του Νότου 6 
κούπες χωρίς να έχουν αγοράσει οι αντίπα-
λοι. Μετά την έξοδο του Άσσου σπαθί και 
συνέχεια καρό παίρνουμε χέρι και παίζου-
με τον Άσσο ατού. Βλέπουμε ότι αριστερά 
μας πέφτει το 3 (ή το 6, δεν έχει σημασία) 
και δεξιά μας ο Βαλές (ή η Ντάμα, δεν έχει 
σημασία). Συνεχίζουμε με μικρό ατού και 
αριστερά μας βάζει το άλλο μικρό φύλλο 
(οποιοδήποτε είναι αυτό). Τώρα τι κάνουμε; 

Απάντηση στο πρόβλημα αυτό, που 
είναι πολύ συνηθισμένο, δίνουν τόσο τα 
Μαθηματικά όσο και η Λογική. Σύμφωνα 
με τα Μαθηματικά η περίπτωση να έχει η 
Ανατολή ονέρ ξερό (Ντάμα ή Βαλέ, στην 
περίπτωσή μας) έχει σχεδόν διπλάσιες 
πιθανότητες από την περίπτωση να έχει 
ακριβώς Ντάμα-Βαλέ ξερά. Αυτό μπορού-
με να το βρούμε αν βάλουμε κάτω και με-
τρήσουμε όλες τις περιπτώσεις κατανομής 
των φύλλων στο 3-1 και στο 2-2. 

Με τη Λογική το πρόβλημα αυτό, όπως 
και πολλά άλλα παρόμοια, λύνεται με 
την περίφημη «Αρχή της περιορισμέ-
νης επιλογής» (“principle of restricted 
choice”). Την «Αρχή» αυτή μπορούμε να 
την εκφράσουμε με πολλούς τρόπους. 
Ένας από τους ορισμούς της, ειδικά για το 
Μπριτζ, που βρήκα στην ελεύθερη εγκυ-
κλοπαίδεια του ∆ιαδικτύου (en.wikipedia.
org) είναι: 

«Το παίξιμο ενός συγκεκριμένου φύλλου 
(ενός που μπορεί να έχει επιλεγεί από δύο 
ή περισσότερα ισοδύναμα) αυξάνει τις πι-
θανότητες ότι ο παίκτης δεν έχει το άλλο 
(ισοδύναμό του)» 

Εάν ο παίκτης δεν έχει το άλλο ισοδύνα-
μό του, η επιλογή του είναι περιορισμένη.

Ας υποθέσουμε, στο συγκεκριμένο πα-

ράδειγμα, ότι η Ανατολή έχει εξαρχής QJ 
ξερά. Τότε έχει την επιλογή να παίξει είτε 
την Ντάμα είτε τον Βαλέ (το τι θα παίξει 
από τα δύο μπορεί να πει κάποιος ότι εί-
ναι και θέμα ψυχολογίας και επιπέδου 
του παίκτη και των αντιπάλων του, ένας 
όμως έμπειρος παίκτης θα επιλέγει κάθε 
φορά στην τύχη). Εάν όμως η Ανατολή είχε 
εξαρχής ένα από τα ονέρ αυτά ξερό, τότε 
η επιλογή της θα ήταν περιο ρισμένη. ∆εν 
θα μπορούσε να κάνει αλλιώς παρά να το 
παίξει. Αυτό κάνει 2 φορές πιο πιθανό να 
έχει η Ανατολή Q ή J ξερό παρά QJ ξερά.

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν έχει γίνει 
αγορά από τον άξονα Ανατολής-∆ύ σης ή αν 
έχουμε ενδείξεις από το παί ξι μο της άμυνας 
θα πρέπει να εντοπί σουμε ποιος από τους 
δύο αντίπαλους είναι περισσότερο πιθανό 
να έχει μήκος στο χρώμα αυτό και να παί-
ξουμε ανάλογα. Π.χ. αν το μήκος στα ατού 
φαίνεται ότι έχει η Ανατολή, επειδή η ∆ύση 
έκανε αγορά φραγμού στα σπαθιά, πρέπει 
να ξεκινήσουμε με μικρή κούπα προς τον 
Ρήγα. Βέβαια αν ΑΚ ατού είναι στο ίδιο χέρι 
το παίξιμο είναι μονόδρομος: Τραβάμε το 
ένα ονέρ και αν από πίσω πέσει η Ντάμα ή 
ο Βαλές πηγαίνουμε στο άλλο χέρι για να 
κάνουμε εμπάς, αν όχι παίζουμε και το άλλο 
ονέρ, ελπίζοντας μόνο στο 2-2.

Να σημειωθεί ότι για να ισχύει η «Αρ χή» 
θα πρέπει τα ονέρ να είναι συνε χόμενα. 
Π.χ. Q και 10 δεν είναι συνεχόμενα, εκτός 
αν έχει φύγει νωρίτερα ο Βαλές. 

Η «Αρχή» έχει πολλές εφαρμογές στο 
Μπριτζ και μπορεί να μας βοηθήσει πολύ, 
αφού δεν έχουμε, βέβαια, την ευχέρεια να 
μετράμε ένα προς ένα τους συνδυασμούς 
κάθε φορά. 

Περισσότερα παραδείγματα με εφαρ-
μογή της «Αρχής της περιορισμένης επιλο-
γής» θα δούμε στο επόμενο τεύχος.

παιχνίδι πιθανοτήτων (2)
Λουκάς Ζώτος

ôå÷íéêÝò åêôÝëåóçò

Μελετώντας προσεκτικά τον πί-
νακα με τις πιθανότητες κατα-
νομής των φύλλων κάθε χρώ-

ματος (δημοσιεύτηκε στο προηγούμε-
νο τεύχος) υπάρχουν μερικά σημεία 
που μπορεί να μας κάνουν εντύπωση. 
Ένα από αυτά, πιστεύω, είναι το πόσο 
μεγάλο είναι το ποσοστό της κατανο-
μής 4-1, όταν λείπουν 5 φύλλα: 28%, 
σχεδόν το ένα τρίτο των περιπτώσε-
ων! Προσοχή λοιπόν όταν εκτελούμε 
4 κούπες ή 4 πίκες (και όχι μόνο) στο 
λεγόμενο «χρυσό φιτ». Το να είναι τα 
ατού κακομοιρασμένα είναι ένας πα-
ράγων που δεν πρέπει να αγνοήσουμε.

Κάτι άλλο που μπορεί να εντυπωσιάσει 
πολλούς παίκτες είναι τα ποσοστά κατανο-
μής στην περίπτωση που λείπουν 4 φύλλα. 
Ο πίνακας λέει: 2-2 = 40%, 3-1= 50%, 4-
0 = 10%. Είναι βέβαια ευκολομνημόνευτα 
αλλά δημιουργείται η εξής εύλογη απορία: 
Γιατί τότε έχουμε μάθει ότι στα εννέα δεν 
κάνουμε εμπάς αλλά παίζουμε για να πέσει 
η Ντάμα που λείπει; Η απάντηση είναι απλή. 
Όταν παίξουμε ένα μεγάλο ονέρ (Άσσο ή 
Ρήγα) και η Ντάμα δεν έχει πέσει, πρέπει 
να αφαιρέσουμε τις περιπτώσεις του 3-1 
όπου η Ντάμα είναι ξερή, δηλαδή 50% επί 
1/4 = 12,5%. Ώστε, τώρα, είναι πιο πιθα-
νό η Ντάμα να πέφτει, στο δεύτερο γύρο.

Μια άλλη σημαντική περίπτωση είναι 
όταν λείπουν δύο ισοδύναμα χαμηλά ονέρ, 
π.χ. Ντάμα και Βαλές. Έχουμε πάλι 9 φύλ-
λα στον άξονά μας και παίζουμε το ένα 
από τα μεγάλα μας ονέρ στο χρώμα. Π.χ. 

Η Αρχή της περιορισμένης επιλογής

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# A 6 5
$ A 9 7 5 4
^ A K Q J
& 2
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ÅíäéáöÝñïõóåòÅíäéáöÝñïõóåò  
  äéáíïìÝòäéáíïìÝò
áðü ðñüóöáôïõòáðü ðñüóöáôïõò
  áãþíåò

Στους προκριματικούς 
του τελευταίου 
Πανελλήνιου Κυπέλλου 

Ελλάδος ο Μιχάλης 
Μιχαλόπουλος απέδειξε την 
εκτελεστική του δεινότητα 
σε δύο διαδοχικές διανομές 
(δυστυχώς εναντίον της 
ομάδας μου...):
Ανατολή-∆ύση στη δεύτερη, 
μοίρασε η ∆ύση:

Αντάμ ο Άσσος πίκα.
Τα 3ΧΑ είναι ασφαλώς καλύτερο συμ-

βόλαιο (και αυτά παίχτηκαν στο άλλο 
δωμάτιο), όμως ο Μιχαλόπουλος κατά-
φερε να «σώσει την παρτίδα» για την 

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

# Α Κ 10 5 4
$ Α 6
^ 7 6 2
& 10 9 4

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 9 7 3
$ Q 8 5 3
^ J 9
& Q 7 3 2 

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

∆ύση
Προκοπίου

Βορράς
Λαμπρινού

Ανατολή
∆ιονυσόπ.

Νότος
Μιχαλόπ. 

1# Κοντρ. 2# Πάσο

Πάσο 3^ Πάσο 3$
Πάσο 4$ Πάσο Πάσο

Πάσο

# –
$ J
^ 5 4 3
& A J

# 10 5 4
$ Α 
^ –
& 9 4

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ Q 8
^ –
& Q 7 3

# J 8
$ 9 2
^ –
& 8 6

áãþ åòáãþ åò∆ημοσθένης ∆ιονυσόπουλος

ομάδα του με μία εξαιρετική εκτέλεση. 
Στη δεύτερη λεβέ ο Προκοπίου γύρισε 
το 10 σπαθί. Η ανάλυση δείχνει ότι η 
μόνη πραγματική ελπίδα για να βγάλει 
ο εκτελεστής το συμβόλαιο του, με την 
Ντάμα σπαθί πολύ πιθανά από το γύ-
ρισμα εκτός εμπάς, είναι οι κούπες να 
είναι μοιρασμένες στα χέρια των αμυνό-
μενων, όπως ήταν στην πραγματικότη-
τα. Με την σκέψη αυτή, ο Μιχαλόπου-
λος συνέχισε ανάλογα: Έπιασε το Ρήγα 
σπαθί από το χέρι του και έπαιξε το 10(;) 
κούπα. Όταν ο Προκοπίου άφησε έξω, 
έβαλε το Ρήγα από το μορ και άρχισε να 
τραβάει τα καρά του. Στον τρίτο γύρο 
έκοψα με μικρό, ο εκτελεστής πανώκο-
ψε και έπαιξε τη Ντάμα πίκα. Ο Ρήγας 
της ∆ύσης κόπηκε από το μορ. Αυτή 
ήταν η θέση, όταν ο εκτελεστής συνέχι-
σε με καρό:

Η άμυνα είναι αναγκασμένη να παρα-
δοθεί. Στην πραγματικότητα εγώ έδιωξα 
την τελευταία πίκα μου, ο Μιχαλόπουλος 
το σπαθί του και ο Προκοπίου έκοψε με 
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της Ανατολής σε τρεις γύρους, έπαιξε 
Άσσο, Ρήγα και μικρό καρό, που έκοψε 
στο χέρι του με το τελευταίο ατού, φθά-
νοντας στην εξής θέση: 

Η ∆ύση αναγκαστικά έχει ξεράνει το 
μεγάλο ονέρ (αν, βέβαια, έχει) στα σπα-
θιά, αφού είναι η μόνη που ελέγχει τόσο 
τις κούπες όσο και τα καρά. 

∆ιαβάζοντας άριστα τη θέση, ο Ζώτος 
έπαιξε κούπα στον Άσσο (για να ελευθε-
ρωθεί η «φουρκέτα») και συνέχισε με 
την Ντάμα σπαθί. Αν η Ανατολή έπαιρνε 
τον Άσσο της θα έπεφτε και ο Ρήγας του 
συντρόφου της και ο Βαλές σπαθί θα 
γινόταν καλός. Στην πραγματικότητα 
άφησε έξω, αλλά τα πράγματα δεν ήταν 
καλύτερα για τη ∆ύση: Μετά το Ρήγα 
σπαθί, τράβηξε και το καλό καρό της, 
όμως στη συνέχεια αναγκάστηκε να παί-
ξει κούπα, δίνοντας τις δύο τελευταίες 
λεβέ στο $Q9 του εκτελεστή.

τον Άσσο κούπα για να συνεχίσει με το 9 
σπαθί. Ο Άσσος από το μορ και η συνέ-
χεια με άλλο ένα καλό καρό με υποχρέ-
ωσαν να εγκαταλείψω. Να σημειωθεί ότι 
δεν ωφελεί τίποτα στην άμυνα αν βάλει 
η ∆ύση τον Άσσο κούπα στον τρίτο γύρο 
και συνεχίσει με σπαθί, διότι ο εκτελε-
στής, βάζει τον Άσσο και συνεχίζει με 
τρεις γύρους καρό. Αν κόψει η Ανατολή 
με μικρό, πανωκόβει, παίζει κούπα στο 
Ρήγα και καρό, με παρεμφερές με προ-
ηγουμένως τέλος. Αν κόψει με μεγάλο, 
διώχνει το σπαθί της, βάζει τη Ντάμα 
πίκα στο (καλύτερο δυνατό) γύρισμα 
πίκα της Ανατολής και κόβει το Ρήγα της 
∆ύσης. Κόβει το σπαθί στο χέρι και συ-
νεχίζει με Βαλέ πίκα και πίκα που κόβει 
στο μορ με το Ρήγα. Το 7 και το 9 κούπα 
θα πάρουν τις 2 τελευταίες μπάζες.

Λίγο αργότερα:
Όλοι στην πρώτη, μοίρασε η ∆ύση:

Το συμβόλαιο εδώ στο άλλο δωμάτιο 
ήταν 4 κούπες, οι οποίες μετά από 3 
γύρους σπαθί δεν είχαν καμία τύχη. Οι 
4 πίκες ήταν σίγουρα καλύτερο συμβό-
λαιο, χρειαζόντουσαν όμως και πάλι 
πολύ καλή εκτέλεση.

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# A 8 7 5
$ 10 5
^ Q 7
& A 8 7 6 4

# Q J 10 6 3
$ Κ Q 9 4
^ 2
& 5 3 2

∆ύση
Προκοπίου

Βορράς
Λαμπρινού

Ανατολή
∆ιονυσόπ.

Νότος
Μιχαλόπ. 

Πάσο 1^ Πάσο 2#
Πάσο 2XA Πάσο 3$
Πάσο 3# Πάσο 3XA

Πάσο 4$ Πάσο 4#
Πάσο Πάσο Πάσο

# –
$ A 6
^ 10
& Q J

# –
$ J 8 7 
^ J
& K

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ 5
^ –
& A 8 7 6

# –
$ Q 9 4
^ –
& 5 3

Ο Μιχαλόπουλος πήρε την «πονηρή» 
αντάμ του 9 καρό με τον Άσσο και έπαι-
ξε αμέσως το Ρήγα πίκα, που άφησα 
έξω (το να κερδίσω δεν θα ωφελού-
σε). Κατόπιν συνέχισε με το Ρήγα καρό 
διώχνοντας ένα σπαθί από το χέρι, και 
παρατήρησε με ενδιαφέρον τη Ντάμα 
να πέφτει από εμένα. Ακολούθησε με το 
2 πίκα που άφησα και πάλι έξω, για να 
πάρω στη συνέχεια την τρίτη πίκα και να 
συνεχίσουμε με τρεις γύρους σπαθί. Ο 
εκτελεστής έκοψε το τρίτο και βρέθηκε 
στην εξής θέση:

Τραβώντας και το τελευταίο ατού, 
έδειξε ταυτόχρονα τα φύλλα του στον 
ανήμπορο να προστατεύσει και τα δύο 
κόκκινα χρώματα συμπαίκτη μου... 420 
για τους «εχθρούς» και 10 άξια κερδι-
σμένα imps.

Τι θα γινόταν όμως αν η άμυνα δεν 
έπαιζε σε κάποια φάση τρεις γύρους 
σπαθί; Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι 
το συμβόλαιο δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί, γιατί δεν έχει γίνει το συνή-
θως απαραίτητο, για το σκουίζ, «count 
rectifying». Εκτελώντας την ίδια διανο-
μή ο Λουκάς Ζώτος σε ένα άλλο τραπέζι, 
έδειξε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και 
πραγματοποίησε το συμβόλαιο του με 
εντυπωσιακό τρόπο:

Η αντάμ εδώ ήταν ατού, στο ίδιο συμ-
βόλαιο των 4 πικών. Η Ανατολή πήρε το 
Ρήγα του μορ με τον Άσσο και έπαιξε το 
$10, το οποίο ο εκτελεστής κέρδισε με 
το Ρήγα στο χέρι του. Αφού πήρε τα ατού 

# –
$ A 6 2
^ 10 5
& –

# –
$ J 8 7 3 
^ J
& –

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 8
$ 10 5
^ –
& 7 6

# 10
$ K Q 9 4
^ –
& –
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

Από το να συνεχίσω να σας αραδιά-
ζω εδώ όλα τα πιθανά και απίθανα 

σινιάλα θα προτιμήσω να σας δώσω 
να καταλάβετε την χρησιμότητα τους 
με παραδείγματα. Ορισμένα από αυτά 
παρουσιάζουν κάποιες αρκετά προ-
χωρημένες τεχνικές τις οποίες θα σας 
εξηγήσω σε απ’ ευθείας μετάδοση.

Ξεκινάμε εξετάζοντας μια κατάσταση 
όπου ο αριστερός βγαίνει ένα μεγάλο 
ονέρ και ο δεξιός καλεί με ένα μεσαίο 
φύλλο. Θα δείτε πως η σημασία αυτής 
της ενέργειας (κοντρόλ ή μέτρημα ή 
προτίμηση ) μπορεί εύκολα να φανεί:

• από το μορ και προπάντων από τα 
πιασίματα του στο χρώμα της αντάμ και 
στα ατού.

• από την αγορά και προπάντων από 
το ύψος που πήρε το τελικό συμβόλαιο 
και από το «κάλεσμα» στο χρώμα της 
αντάμ, από τη μεριά του δεξιού.

Έπειτα από την αγορά 1$ - 2$

        4$ 
Η ∆ύση βγαίνει τον Άσσο πίκα ( από 

ΑΚ ) και η Ανατολή βάζει το εννέα.
Εάν ο μορ έχει: 

1 – # xxx $ Κxxx ^ ΑQxx & xx
 

τότε είτε έχει την Ντάμα είτε έχει δίφύλλο 
και θέλει να κόψει είτε έχει κάτι σαν Βαλέ 
πεντάφύλλο, το νόημα είναι πάντα το 
ίδιο: συμπαίκτη, συνέχισε στο χρώμα και 
δεν έχω καμία επιθυμία για κάποιο μινέρ.

2 – # xx $ ΚJxxx ^ ΑQxx & xx

 Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη του 
δίφυλλου δεν έχει κανένα νόημα, βλέ-
ποντας ένα μορ τέτοιου είδους. Θα έπρε-
πε η ∆ύση και ο εκτελεστής να έχουν 
μαζί εννέα πίκες! Καλύτερα λοιπόν να 
εκλάβουμε την ένδειξη ως κατοχή της 
Ντάμας και επιθυμία να πάρει χέρι ο 
συμπαίκτης

3 – # x $ ΚJxxx ^ ΑQxx & xxx
 
Εδώ η συνέχεια στο χρώμα είναι άχρη-

στη και το εννέα δεν μπορεί παρά να 
σημαίνει: συμπαίκτη γύρνα καρό!

Έπειτα από την αγορά 1# 1ΧΑ
                     3# 4# 
Η ∆ύση βγαίνει τον Άσσο κούπα ( από 

ΑΚ ) και η Ανατολή βάζει το εννέα.
Στο μορ έχουμε:

# Qx $ x ^ Α9xxx & Jxxxx
 
Το εννέα δείχνει μάλλον δύναμη στις 

κούπες, όμως, η Ανατολή, θα μπορούσε 
να ζητάει από τον συμπαίκτη να συνεχί-
σει στο χρώμα για να κοντύνει τα ατού 
του μορ (για να προστατέψει για παρά-
δειγμα Ρήγα τρίφυλλο στα ατού στο χέρι 
του) ή να παίξει στη συνέχεια ατού για 
να μην επιτρέψει στον εκτελεστή να κό-
ψει χανόμενες κούπες, για παράδειγμα. 
Η απόφαση τελικά θα παρθεί από την 
∆ύση με βάση τα δικά της φύλλα. Αν 
έχει τρία μικρά ατού, ας πούμε, μπορεί 
να αποκλείσει την περίπτωση της προ-
στασίας ενός μεγάλου ονέρ και να συνε-
χίσει πίκα.

(μέρος 16ο)Τα μυστικάΤα μυστικά  

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

Με # ΚJxx $ Qxx ^ Αxxx & xx στο 
μορ:

η ∆ύση βγαίνει τον Άσσο κούπα (από 
ΑΚ) και η Ανατολή απαντάει με τον 
Βαλέ.

• Εάν το συμβόλαιο είναι υψηλό, 6 
πίκες ας πούμε, η Ανατολή υποδεικνύ-
ει στον συμπαίκτη ζυγό νούμερο στο 
χρώμα. Πρόκειται για μια υπόδειξη 
τεράστιας σημασίας για να αποφασίσει 
η ∆ύση εάν θα τραβήξει και τον Ρήγα. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι με J1072 θα 
παίξουμε τον Βαλέ, ακολουθώντας το 
αξίωμα που λέει ότι ένα μεσαίο φύλλο 
η ένα ονέρ που παίζουμε για σινιάλο 
αποκλείει την κατοχή του αμέσως μεγα-
λύτερου φύλλου.

• Εναντίον συμβολαίου 4 πίκες, η ∆ύση 
θα πρέπει να μελετήσει καλά το χέρι της 
και να περάσει λίγο και από την αγορά 
για να μπορέσει να καταλάβει ακριβώς 
το νόημα του σινιάλου: Θα μπορούσε 
να είναι δίφυλλο, πρόσκληση λοιπόν 
για συνέχεια στο χρώμα για να κοπεί η 
Ντάμα του μορ. Αυτό θα ήταν λογικό εάν 
η ∆ύση είχε πέντε ή έξι κούπες. Θα μπο-
ρούσε όμως να είναι και σινιάλο προτί-
μησης στα καρά. Αυτό θα ήταν λογικό, 
εάν η ∆ύση είχε μόνο τρεις κούπες για 
παράδειγμα και θα ήταν λίγο περίεργο 
να καλούσε η Ανατολή να συνεχίσει σε 
ένα χρώμα χωρίς κανένα όφελος.

Εάν, τώρα, κατά την αγορά η ∆ύση 
αγόρασε η υποστήριξε τις κούπες σε 
υψηλό επίπεδο, τότε πρέπει να είμαστε 
σίγουροι ότι το σινιάλο λέει καθαρά: 
παίξε καρό!
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Γενικό συμπέρασμα: βοηθάτε τον συ-
μπαίκτη σας να επιλέξει το σωστό χρώ-
μα για το γύρισμα.

Είναι φυσικό ότι, εάν, σε αντίθετη 
περίπτωση, η Ανατολή έπαιζε μικρό 
φύλλο το πρόβλημα απλουστεύεται. Η 
συνέχεια στο χρώμα αποκλείεται και μέ-
νει μόνο το δίλημμα μεταξύ μετρήματος 
(μονός αριθμός φύλλων) και προτίμη-
σης (γύρισμα στο πιο μικρό από τα υπο-
λειπόμενα χρώμα). Εννοείται ότι και σε 
αυτήν την περίπτωση, η ∆ύση θα πρέπει 
να εξετάσει την αγορά, να δει καλά το 
μορ και σε συνδυασμό με τα φύλλα της 
να καταλάβει τι από όλα αυτά σημαίνει 
το σινιάλο.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα με 
λεπτομέρεια:

Η αγορά:

Η ∆ύση αντάμαρει το έξι πίκα για την 
Ντάμα σας και τον Άσσο του εκτελεστή, 
που συνεχίζει με μικρό σπαθί για τον 
Βαλέ του μορ, που κρατάει: εσείς πετάτε 
το 2 (μέτρημα). 

Στον δεύτερο γύρο σπαθί για τον 
Ρήγα του Νότου και τον Άσσο του συ-
μπαίκτη βάζετε το 9 (προτίμηση) για να 
δείξετε ότι η αντάμ μου ήταν πολύ καλή. 
Παίζει λοιπόν το 4 πίκα. Τι κάνετε; 

Με μια πρώτη ματιά το πρόβλημα εί-
ναι περίπλοκο:

Εάν η ∆ύση έχει τις πίκες πρέπει να 

αφήσετε έξω για να διατηρήσετε μια 
επικοινωνία με τον συμπαίκτη και να 
ελπίζετε ότι τα καρά δεν τρέχουν.

∆ιαφορετικά πρέπει να πάρετε τον 
Ρήγα και να επιλέξετε την σωστή αντε-
πίθεση.

∆ίχως κανένα σινιάλο το πρόβλημα 
μοιάζει άλυτο. Σε σας όμως αρκεί να θυ-
μηθείτε την αντάμ! Ήταν το 6 πίκα, σω-
στά; το οποίο, ακολουθούμενο από το 4, 
δείχνει δίφυλλο στο χέρι της ∆ύσης.

Η δεύτερη λύση λοιπόν είναι η ενδε-
δειγμένη. Πιάνετε το Ρήγα πίκα και επι-
λέγετε το γύρισμα κούπα, παίζοντας τον 
Βαλέ, φυσικά.

Το χέρι της ∆ύσης: 

# 64 $ ΑQ10x ^ Jxx & Α8xx

Ο συμπαίκτης σας βρήκε την αντάμ 
που έριχνε το συμβόλαιο, δεν ήταν η 
ώρα να του χαλάσετε την γιορτή!

Ελπίζω να σημειώσατε μια σημαντική 
τεχνική λεπτομέρεια η οποία εμφανί-
στηκε στο παίξιμο των σπαθιών. Το 2, 
που παίχτηκε αρχικά, έδινε μέτρημα, το 
9, που παίχτηκε κατόπιν, προτίμηση. Να 
θυμάστε λοιπόν πάντα: μια φορά γνω-
στή η κατανομή (μονά ή ζυγά), οποιο-
δήποτε άλλο φύλλο έχει την σημασία 
της προτίμησης.

Ας το δούμε και σε ένα άλλο παρά-
δειγμα.

Η αγορά:

Ξεκινάτε με τον Άσσο σπαθί, βλέπετε 
το 2 που βάζει ο συμπαίκτης (1, 3 ή 5 
φύλλα) και συνεχίζετε με Ρήγα και Ντά-
μα, ενώ η Ανατολή βάζει το 10 και το 5.

 Τι παίζετε τώρα και γιατί; 
 Ο συμπαίκτης αφού έδωσε το μέτρη-

μα έπαιξε το 10, που είναι αφύσικα με-
γάλο, βλέποντας το 5 στον τρίτο γύρο. 
∆εν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι 
μας δείχνει κούπες. Περίεργο όμως. ∆εν 
έχει κανένα κοντρόλ στα καρά; Τι παρεμ-
βολή έκανε τότε;

Είναι λίγο απίθανο να μην κρατάει 
κάτι στα καρά, όμως αυτό μας το έχει 
δείξει ήδη στην αγορά. ∆εν υπάρχει 
κανένας λόγος να μας το ξαναπεί. Βρή-
κε λοιπόν την ευκαιρία να μας δείξει ότι 
έχει κάτι καλό και στις κούπες. Παίζετε 
λοιπόν μικρή κούπα για τον Άσσο της 
Ανατολής, που γυρνάει μικρή κούπα. Ο 
εκτελεστής πιάνει τον Ρήγα, μαζεύει τα 
ατού και παίζει μικρό καρό από το μορ. 
Στον συμπαίκτη σας δεν μένει παρά να 
πάρει τον Ρήγα του και να γυρίσει κού-
πα, επιτρέποντάς σας να κάνετε την 
Ντάμα και να ρίξετε το συμβόλαιο. Τα 
κρυφά χέρια: 

Η επίθεση με καρό στον τέταρτο γύρο 
θα είχε χαρίσει το συμβόλαιο, γιατί ο 
εκτελεστής θα πέταγε μια κούπα στον 
Άσσο καρό. 

Στα χαρτιά η άμυνα αυτή φαίνεται 
εύκολη, στο τραπέζι όμως...

Θέματα τεχνικής

# x x x 
$ 9 x x
^ A 10 x x x 
& J x

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K Q 9 x x
$ J x x 
^ x x 
& 9 7 2

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1 & πάσο 1 ^ πάσο

2 X A πάσο 3 X A πάσο

πάσο πάσο

# A K 10 x
$ J x x
^ A x x 
& 9 x x

# x x
$ Q 10 x x
^ 10 9 x 
& A K Q x

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Boράς Ανατολή Νότος ∆ύση

1 & 1 ^ 1 # 2 ^

2 # πάσο πάσο πάσο

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# J x
$ A x x 
^ K J 8 x x 
& 10 5 2

# Q 9 8 χ χ 
$ K x x
^ Q x 
& J x x
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ÄéáâÜæïíôáò ôá öýëëá
Με άπαντες στη ζώνη, ανοίγετε σε πρώ-
τη θέση, κλασικά, 1& έχοντας #KJ109 
$A3 ^KQJ &10976, καθώς δεν αντι-
μετωπίζετε (σαν εναλλακτική λύση) το 
άνοιγμα 1^ ή 1XA. Μετά από πάσο του 
αντιπάλου, ο σύντροφος δηλώνει 2& 
που το παίζεται INVERTED με 13(;) και 
άνω. Καθώς ο αγώνας είναι με βαθμολο-
γία ομάδων, δίδεται προτεραιότητα στη 
στατιστική ανάλυση για το ποιος πρέπει 
να είναι ο εκτελεστής σε ένα συμβόλαιο 
σε ΧΑ, που δείχνει μακράν καλύτερο 
από ένα συμβόλαιο σε σπαθιά.
Το πράγμα δεν έχει σίγουρη απάντηση 
στην περίπτωση που υπάρχει σχετική 
αδυναμία στην κούπα και φυσική έξο-
δος στο χρώμα αυτό από τον αντίπαλο 
που θα έχει την έξοδο. 
Για παράδειγμα, αν ο συμπαίκτης έχει 
$Qxx, καλό είναι να γίνει εκείνος εκτε-
λεστής, πράγμα που επιτυγχάνεται ίσως 
με την «εφευρετική» σας επαναδήλω-
ση 2^. Αν αντίθετα ο συμπαίκτης έχει 
$J10x, τότε ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ συμφέρει να 
γίνετε εσείς (εκτελεστής) με την επανα-
δήλωση 2XA.
∆ύο άτυχες διανομές, που συμπτωματι-
κά μου έτυχαν σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, υπήρξαν η πηγή της αναζήτησης 
μιας σύμβασης με επέκταση των αγορών 
TRANSFER. Η μία εξ αυτών ήταν η εξής: 

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

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

∆ 
Β

 
Ν

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

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

∆ημήτρης Ναθαναήλ

Η έξοδος του $10 και το κόψιμο της τρί-
της κούπας δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο στον εκτελεστή. Αντίθετα ο Βορράς 
βγάζει εύκολα τις 4#.
Οι δύο σχετικές μεταξύ τους διανομές, 
με οδήγησαν στην σκέψη ότι συμφέρει 
να καθιερώσω μία συμβατική απάντηση 
στα ανοίγματα 1&, και 1^, που ορίζει ότι, 
εκτός από ότι θα παίξουμε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
μανς, υποχρεώνω τον σύντροφο να πε-
ριγράψει έτσι το χέρι του, ώστε να είμαι 
ο τελικός εκτελεστής (η αντίστροφα).
Η αγορά αυτή είναι το 2ΧΑ, που ∆ΕΝ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΕΙ ένα η και ΑΜΦΟΤΕΡΑ τα majors, 
4φυλλα, και είναι FORCING GAME.
H συνέχεια των αγορών (εκτός από την 
πε ρίπτωση που ο ανοίξας καταλήγει 
στα 3ΧΑ) ακολουθεί πάντοτε την αρχή 
του TRANSFER και δείχνει μία ανησυχία 
μήπως πρέπει να διερευνηθεί ένα καλύ-
τερο τελικό συμβόλαιο, είτε για να μην 
χαθεί ένα σλεμ, είτε επειδή ένα σόλο ή 
ένα σικάν και ακόμα κάποιο FIT σε major, 
επιβάλλουν άλλο τελικό συμβόλαιο.

Ας αναλύσω τώρα τι έχω να σας προτείνω: 
Α)  1^ - 2XA → συνέχεια με TRANSFER 
1)  3# (TRANSFER στο &) = ∆έκα φυλ-

λα στα minors
2) 3$ (TRANSFER στις #) = 4φυλλο 

χρώ μα πίκα
3) 3^ (TRANSFER στις $) = 4φυλλο 

χρώμα κούπα 
4)  3& (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ) = χρησιμοποιείται 

είτε για να περιγράψει 6φυλλο ^, 
είτε σαν STAYMAN με 4-4 τα MA-
JORS

Β)  1& - 2ΧΑ → συνέχεια με TRANSFER 
1)  3# (TRANSFER στα &) = δείχνει 

6φυλ λο &. Αν ο απαντητής αποδε χθεί 
να εγκαταλείψει τα 3ΧΑ και δη λώσει 
4& η συνέχεια είναι με CUE-BIDS

2) 3$ (TRANSFER στις #) = δείχνει 
4φυλλο χρώμα 

3) 3^ (TRANSFER στις $) = δείχνει 
4φυλλο χρώμα 

4)  3& (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ) = χρησιμοποι-
είται είτε σαν STAYMAN, με 4-4 τα 
MAJORS, είτε για να δείξει 10 φύλλα 
στα MINORS

Το μεγάλο (πρόσθετο) πλεονέκτημα 
της σύμβασης είναι η παντελής έλλειψη 
πληροφοριών για την άμυνα, κάθε φορά 
που οι αγορές θα εξελιχθούν 1&/1^ - 
2ΧΑ - 3ΧΑ, καθ’ όσον δεν γνωρίζει αν ο 
εκτελεστής έχει κάποιο 4φυλλο MAJOR.

 Μια αναζήτηση, 
με κατάληξη 
  μια πρόταση 
νέας σύμβασης

Nότος Βορράς

1^ 1$

1# 4#
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του συντρόφου. Υπολογίζεις ότι ο εκτε-
λεστής κρατάει A Q ή Α J στα σπαθιά. Ο 
εκτελεστής στην συνέχεια παίζει από 
κάτω τον $J και εσύ με το ένα χέρι παί-
ζεις τον Άσσο και με το άλλο κρατάς το 
&10 όταν... Τι γίνεται εδώ; O Νότος ακο-
λουθεί με μικρή πίκα και ο σύντροφος 
ξοφλάει τον $Κ του!!! Με Ρήγα 3φυλλο 
στα χέρια του πέταξε μια σίγουρη μπάζα! 
Είσαι εκεί;
Αν είσαι, κρύβεις το &10 όσο πιο βαθιά 
στα χαρτιά σου και βάζεις κάτω το #9.
Τα τέσσερα χέρια ήταν: 

Οι τέσσερις πίκες και τα πέντε καρά πέ-
φτουν με αντάμ καρό. Ήταν μια μανς των 
22π., αποτέλεσμα της απειθαρχίας που 
επικρατεί στα παρεμποδιστικά ανοίγμα-
τα 2$-2#, και δικαίως τιμωρήθηκε.

πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

36

Γ ια το «be there» γράψαμε 
και στο προηγούμενο άρ-
θρο αλλά οι περιπτώσεις 

που καλείσαι να αποδείξεις ότι 
είσαι εκεί, επάνω στο τραπέζι, 
είναι ανεξάντλητες.

Όλοι δεύτερη και οι αγορές πήγαν ως 
εξής: 

* support με 3φυλλο κούπα

Ο σύντροφος επιτίθεται με τον #Α και 
κατεβαίνει ο ακόλουθος μορ:

Είσαι εκεί;
Αν είσαι, θα πετάξεις την #Q.
Τo πέταγμα της Ντάμας δείχνει κατοχή 
του Βαλέ. Όμως ο Βαλές είναι κάτω. Τι 
σημαίνει άρα αυτή η ανωμαλία; Τι άλλο 
από το ότι δεν κρατάς μεγαλύτερη κούπα 
από το 9 του μόρτου. Αν ακολουθήσεις 
φυσιολογικά με το 2 και εν συνεχεία την 
Ντάμα, ο σύντροφος θα παίξει και τρίτο 

γύρο πίκα, για να πανωκόψεις το 9άρι 
του μόρτου. Ενώ τώρα θα προβληματι-
στεί και θα το βρει (το γύρισμα σπαθί).
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Μια μέσα αντί για μια άνω.
Άλλη μια φορά πρέπει να αποδείξεις ότι 
είσαι εκεί:
Ο εκ δεξιών σου, Βορράς, άνοιξε 2$, που 
αλερτάρεται σαν κούπες και ένα μι νέρ, 
πάσο εσύ και ο Νότος κλείνει τις αγορές 
με 3ΝΤ. Ο σύντροφος επιτίθεται με το 
&5, τέταρτο δυνάμεως, και κατεβαίνει ο 
ακόλουθος μορ: 

O εκτελεστής πιάνει τον Ρήγα σου με τον 
Άσσο του και παίζει μικρό καρό για τον Κ 
του μόρτου. Ο σύντροφος δίνει μέτρημα 
με το ^8, μονά.
Σύμφωνα με τον κανόνα των 11 κυκλο-
φορούν 6 χαρτιά μεγαλύτερα από το &5 

Άμυνα για

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q 2 
$ 7 6
^ 9 8 7 6 2
& A K 8 7

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q 2 
$ 7 6
^ 9 8 7 6 2
& A K 8 7

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

$ J 10 9 5 4 3
^ K Q 10 9 6
& 7

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 9 8 4 
$ A Q 8 2
^ 5 2
& K 10 8 4

# K J 6 5 3 2
$ –
^ A J 4
& A Q J 9

# 7
$ J 10 9 5 4 3

 ̂K Q 10 9 6
& 7 εσύ

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 9 8 4
$ A Q 8 2
^ 5 2
& K 10 8 4

Bορράς Ανατολή Νότος ∆ύση

1^ πάσο 1$ 1#
x* πάσο 4$ πάσο
πάσο πάσο
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# Κ Q 7
$ A J 10 6 4 3
^ Q 10 5
& A

∆ 
Β

 
Ν

 Α

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

Αν ξοφλήσει κούπα, μετράρεται ο $J 
και αν ξεράνει τον ^Κ, παίζετε καρό και 
την αναγκάζετε να παίξει κούπα προς τα 
$ΑJ του μορ. Η διανομή ήταν:

Ας επανέλθουμε όμως στο συμβόλαιο 
των 6$ και ας δούμε πώς οι αμυνόμενοι, 
από την θέση της Α, θα μπορούσαν να 
δώσουν την ευκαιρία στον εκτελεστή να 
κάνει λάθος και να βάλει το συμβόλαιο 
μέσα. Είδαμε ότι, μετά την αντάμ σπαθί, 
ο εκτελεστής κερδίζει και παίζει $Κ 
και $9, που το αφήνει να τρέξει. Αν η 
Α πάρει την $Q, τελειώνουν όλα. Τι θα 
συμβεί αν η Α αφήσει έξω; Ο εκτελεστής 
πρέπει να κατέβει στο μορ με πίκα και 
να παίξει $Α και $J. Η Α παίρνει την $Q 
και παίζει καρό. Ο εκτελεστής πιάνει με 
τον ^Α και πρέπει να κατέβει και πάλι 
στο μορ, προκειμένου να μαζέψει το 
τελευταίο ατού της Α. Το σωστό είναι 
να κατέβει με κοφτό σπαθί, καθώς είναι 
πιο πιθανό να είναι οι πίκες 5-1 (περίπου 
15%), παρά τα σπαθιά 6-1 (περίπου 
6%). Αν κάνει το λάθος και κατέβει με 
πίκα, η Α κόβει και εισπράττει και τον 
^Κ, για το δύο μέσα. 
 

*2 από τους 5, χωρίς την $Q

Αντάμ το ^9. ∆οκιμάσατε από τον μορ 
το ^10, αλλά η Α σκέπασε με τον ^J και 
σεις κερδίσατε με τον ^Α. Αν τα σπαθιά 
πέφτουν 4-3, έχετε 12 τουλάχιστον 
λε βέ. Τραβήξατε τον &Α, αλλά όταν 
παίξατε κούπα στον $Κ (η ∆ ξόφλησε 
καρό) και παίξατε &Κ και &Q, η Α στη 
&Q ξόφλησε καρό. Συνεχίσατε με 3 
γύρους πίκα, όπου η Α ακολούθησε μία 
φορά (δείχνοντας κατανομή 1-5-5-2) 
και στους υπόλοιπους ξόφλησε μία 
κούπα και ένα καρό. Αν η Α κρατάει 
τον ^Κ, που είναι πολύ πιθανό από την 
αντάμ, το συμβόλαιό σας αυτή τη στιγμή 
είναι εξασφαλισμένο. Τραβάτε και την 
τελευταία σας πίκα (η Α ξοφλάει καρό) 
και καταλήγετε στην εξής θέση (τα φύλλα 
που κρατάει η ∆ είναι αδιάφορα):

  
Στον &J που παίζετε ξοφλάτε από τον 
μορ το ^5 και η Α είναι χωρίς άμυνα. 

ÃñÜöåé ï Âüñåéïò
# K Q 7
$ A J 10 6 4  3 
^ Q 10 5
& A

# 10 6 4 3 2
$ –
^ 9 8 3
& 10 8 7 6 2

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 5
$ Q 8 7 5 2
^ K J 7 4 2
& 9 4

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

# –
$ A J 
^ Q 5
& –

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ Q 8
^ K x 
& –

# –
$ 9 
^ 6
& J 5

∆ύση Bορράς Ανατολή Νότος

– 1$ – 2&
– 3$ – 4ΧΑ
– 5$* – 6ΧΑ
– όλοι πάσο

Όταν η παρακάτω διανομή 
παίχθηκε σε αγώνα 
ζευγών, στα περισσότερα 

τραπέζια οι ΒΝ κατέληξαν στις 
6$, με εκτελεστή τον Β. Σε όλα 
τα τραπέζια οι αμυνόμενοι από 
τη θέση της Α βγήκαν σπαθί, που 
οι εκτελεστές έπιασαν στο χέρι 
με τον &Α και έπαιξαν κούπα 
στον $Κ. Η ∆ δεν ακολούθησε, 
αλλά το γεγονός αυτό ουδόλως 
προβλημάτισε τους εκτελεστές 
που συνέχιζαν με το $9 για την 
$Q της Α. Μετά το γύρισμα πίκα 
όλοι οι εκτελεστές μάζεψαν τα 
ατού της Α και έκαναν κλέιμ για 
όλες τις υπόλοιπες λεβέ (τα καρά 
φεύγουν στα σπαθιά του μορ). 
Όταν όμως η διανομή έφθασε στο 
τραπέζι όπου εσείς καθόσασταν 
στην θέση του Ν, αποφασίσατε 
–στο κυνήγι του τοπ– να παίξετε 
6ΝΤ μετά από την εξής αγορά:

Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε ο Β 
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Πρόβλημα 1ο 

Η αγορά 3^ σε απάντηση ανοίγματος 
1^ δείχνει, για όσους παίζουν inverted 
minors, πεντάφυλλο (συνήθως) φιτ και 6 
έως 9 πόντους με την κατανομή. Συνεπώς, 
δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένο ότι ο 
άξονας μας μπορεί να βγάλει 4^, αφού 
εύκολα μπορεί να χάνουμε 3 πίκες και 
ένα σπαθί, π.χ. απέναντι σε #Qxx, $x, 
^QJxxx, &Qxxx. Ακόμα, αν ο συμπαίκτης 
μας ήταν κοντός στη πίκα είναι πολύ πι-

θανό να αγόραζε μόνος του 4^(ή 4& ή 
4$ ή 5^), μετά τη δυνατή αγορά που του 
κάναμε. Από την άλλη μεριά οι αντίπαλοι 
δεν έχουν φιταριστεί. Ο Βορράς αγόρασε 
3# μόνος του, στην πρώτη εναντίον δεύ-
τερης.
Υπολογίζοντας όλα τα παραπάνω πιστεύω 
ότι μια αγορά κοντρ –για ν’ αφήσουμε τον 
συμπαίκτη να κρίνει– ή ακόμα και πάσο, 
προσφέρει τις περισσότερες πιθανότη-
τες να γράψει ο άξονας μας από τη μεριά 
του, που είναι και το ζητούμενο σε αγώνες 
ομάδων.

Φ. Σκουλαρίκης: κοντρ. Όπως είναι προ-
φανές απλώς δείχνω φύλλο, αλλά με λίγη 
σκέψη ο συμπαίκτης θα διαπιστώσει ότι δεί-
χνω και χανόμενες στην πίκα. Τώρα βέ βαια 
θα μπορούσα και να έχω ξεκινήσει με 3#, 
αλλά ίσως είναι καλύτερα έτσι – μπορεί να 
είναι καλύτερα να μας παίξουν οι αντίπαλοι!
Γ. Παπακυριακόπουλος: κοντρ. Προφα-
νώς δεν έχω κράτημα πίκα, αλλιώς δεν θα 
έλεγα 3$. Με το κοντρ μπορεί να κρίνει ο 
πάρτνερ.
Α. Αθανασιάδης: κοντρ. ∆είχνω ιδιαίτερη 
δύναμη και καλώ τον σύντροφο (που με το 
πάσο μάλλον περιόρισε τις φιλοδοξίες του) 
να επανεκτιμήσει το χέρι του και να απο-
φασίσει αν: α) θα πει 3ΧΑ με κράτημα πίκα, 
π.χ. Κx, xxx, Qxxxx, Jxx β) θα φύγει στα 4 ή 5 
καρά ανάλογα με τις χανόμενες που έχει στις 

πίκες ή γ) θα μετατρέψει το κοντρ σε τιμω-
ρίας, π.χ. xxx, x, Qxxxx, ΚQxx. 
Γ. Ρούσσος: κοντρ. Πρόταση τιμωρίας από 
πόντους. Αν ήταν από ατού, θα προτιμούσα 
την αγορά 3ΝΤ, δεύτερη εναντίον πρώτης.
Α. Σαπουνάκης: κοντρ. ∆είχνω πολύ φύλ-
λο χωρίς κράτημα πίκα και τον καλώ να απο-
φασίσει το τελικό συμβόλαιο.
Γ. Τσαπίνος (αναγν.): κοντρ. Αυτό που έχω 
το είπα. Με ομαλή κατανομή και εξωτερικές 
αξίες τιμωρώ. Ο συμπαίκτης μου αν έχει λό-
γους ας φύγει.
Ε. Ιωαννίδου: 4^. Προτασιακό για μανς. 
Αν είναι maximum λογικά έχει πόντους και 
στα σπαθιά, οπότε αξίζει η  προσπάθεια, αν 
είναι minimum θα πασάρει.
Από τις άλλες αγορές ενδιαφέρουσα, αν και 
λίγο απελπισμένη, βρίσκω την παρακάτω: 
Σ. Λιαράκος: 4$. Εξεζητημένη αγορά, 
το παραδέχομαι, αλλά τα 5 καρά μοιάζουν 
απόμακρα και με τέτοια ποιότητα κουπών 
ακόμα και το 4-2 θα παίζεται. Ελπίζω σε κάτι 
σαν xx, Q10, QJxxx, Qxxx για να βγάλω την 
μόνη μανς που παίζεται.
Πιο επιστημονικά, αλλά εξίσου ή περισσότερο 
αισιόδοξα:
Α. Φίλιος: 4&. Κιουμπίντ, δίνει την ευκαι-
ρία στο συμπαίκτη να διαλέξει το σωστό 
συμβόλαιο. Μπορεί να προτείνει 4 κούπες 
ή, ακόμα, να αγοράσει 4 πίκες αν έχει σόλο, 
οπότε θα πάμε σλεμ.
∆. ∆ιονυσόπουλος: 4&. Το σλεμ είναι ακό-

∆ιαγωνιστείτε∆ιαγωνιστείτε  

 με τους πρωταθλητέςπρωταθλητές
Οι περισσότερες διανομές του διαγωνισμού αυτού είναι 

από διεθνείς αγώνες και δύο από αυτές, που έμειναν 
στην ιστορία του Μπριτζ, μπορείτε να βρείτε σε άλλο άρθρο 
του περιοδικού, όπου θα δείτε και τι πραγματικά έγινε όταν 
πρωτοπαίχτηκαν. Ο διαγωνισμός 47 ήταν ο τελευταίος της 
εξάδας και τα σ υνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 
στο επόμενο τεύχος. Από το τεύχος αυτό (τα προβλήματα 
στη σελίδα 28) αρ χίζει το επόμενο σετ, που θα αποτελεί-
ται πάλι από έξη δια γωνισμούς. Ο αναγνώστης που θα 
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στους 
διαγωνισμούς αυτούς θα μετέχει μόνιμα στο πάνελ στην 
επόμενη εξάδα και θα κερδίσει μια δωρεάν συμμετοχή σε 
όλα τα στάδια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Ζευγών.

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε στην 
αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα στην αγορά ή στην 
αντάμ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις 
στείλετε, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480403), είτε στα email: 
manager@hellasbridge.org και magazine@hellasbridge.
org, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι απαντήσεις σας 
στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνονται με τον ίδιο τρό-
πο ή μέσω της ιστοσελίδας 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). Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχουν οι 
Βασίλης Βρούστης και Ελένη Ιωαννίδου που πρώτευσαν, 
με τις απαντήσεις των στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Λουκάς Ζώτος
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ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
κοντρ 10 6 33%
4& 8 5 21%
4$ 6 2 0%
4^ 6 1 13%
πάσο 5  8%
5^ 4  17%
3ΧΑ 3  4%
4# 3  4%
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μα πιθανό. Στα 4^ θα πω 5, ελπίζω όμως 
να ακούσω 4# (π.χ. με x, Qxx, Qxxxx, Kxxx), 
οπότε θα το αγοράσω.
Όμως αν ο σύντροφος είχε αυτό το χέρι είναι 
απίθανο να έλεγε πάσο. 
Όταν παίχτηκε αυτή η διανομή ο Paul Solo-
way, κρατώντας τα φύλλα της ∆ύσης, πέρασε 
πάσο στις 3#, αφήνοντας τους αντίπαλους 
να μπουν 2 μέσα, τη στιγμή που ο άξονάς του 
δεν έβγαζε ούτε 4^. 

Πρόβλημα 2ο 

Το τι έγινε όταν παίχτηκε η δραματική 
αυτή διανομή μπορούμε να δούμε σε άλλη 
στήλη του περιοδικού. 
Παρότι χέρια σαν και αυτό θέλουν και 
μεγάλη δόση έμπνευσης πιστεύω ότι οι 
κύριες εναλλακτικές που έχουμε είναι δύο: 
πάσο και 5$. Αν και στο συγκεκριμένο 
χέρι η δεύτερη εναλλακτική θα οδηγούσε 
εκ του ασφαλούς στο μεγάλο σλεμ (ο συ-
μπαίκτης έχει καλό φιτ και τον &Α οπότε 
θα κιουμπίνταρε αναγκαστικά) θεωρώ το 
πάσο (φόρσινγκ φυσικά) πιο σωστή και 
επιστημονική αγορά. Ο λόγος είναι ότι η 
αγορά 5$ πρέπει, λογικά, να δείχνει μο-
νόχρωμο χέρι, άρα το πάσο και μετά (στα 
5^ ή στο κοντρ του συντρόφου) 5$ δεί-
χνει, συμπερασματικά, και πίκες. 

Α. Φίλιος: πάσο. Η πρώτη σκέψη που σου 
έρχεται στο μυαλό είναι ότι δεν βγάζεις 
grand και ότι λόγω δεύτερης μανς των αντι-
πάλων μπορεί να εισπράξεις αρκετά στα 5 
σπαθιά κοντρέ. Από την άλλη όμως μπορεί 
ο συμπαίκτης να έχει σικάν σπαθί και όλα να 
είναι εύκολα. Πάσο λοιπόν να δούμε τι άλλο 

έχει να μας πει ο συμπαίκτης (ούτως η άλ-
λως το φύλλο δεν χάνεται).
Γ. Ρούσσος: πάσο. Αν πει 5^ θα φύγω στις 
5$, αν πει κοντρ έχω πρόβλημα, γιατί το 
800 είναι μάλλον σίγουρο. 
∆. ∆ιονυσόπουλος: 5$. Το πιο δύσκολο 
χέρι του σετ. ∆υστυχώς οι αντίπαλοι μας 
«έκλεψαν» όλο τον αγοραστικό χώ ρο. Οι 
αξίες στα καρά του συντρόφου μου είναι 
άχρηστες. Πιστεύω ότι έχουμε σίγουρα μία 
χανόμενη σπαθί και όλα θα εξαρτηθούν από 
τα φύλλα που έχει στα μαζέρ. Χρειαζόμαστε 
τουλάχιστον μία ντάμα σε ένα μαζέρ και 
μήκος σε αυτό ή στο άλλο. Η διερεύνηση 
είναι δύσκολη, ακόμα και για τον καθορισμό 
των ατού (π.χ. μετά από 6& - 6^ - 6$ ο 
συμπαίκτης μπορεί κάλλιστα να πιστέψει 
ότι έχουμε μονόχρωμο αυτοδύναμο χέρι, 
κοντρόλ πρώτου γύρου σπαθί και ψάχνουμε 
για το μεγάλο σλεμ). ∆εδομένου επίσης ότι 
οι κατανομές πρέπει να είναι πολύ άγριες (οι 
αντίπαλοι αγοράζουν σαν τρελοί στη δεύτε-
ρη), διαλέγω τον συντηρητικό δρόμο. 
Α. Σαπουνάκης: 5$. ...Η αγορά 6& πρέ-
πει να δείχνει φιτ καρό, κοντρόλ πρώτου 
γύρου στο σπαθί και προσπάθεια για μεγάλο 
σλεμ. Η αγορά 5ΧΑ ζητάει την ποιότητα των 
καρών. Το κοντρ έχει πολλούς κινδύνους. 
Έχω δει πολλές τέτοιες καταστροφές, όπου 
η δύναμη της κατανομής εξαφανίζει τους 
ασσορηγάδες. Θα προτιμήσω την συντηρη-
τική αγορά 5$.
Μ. Βλαχάκη: 5$. Μετά το μπαράζ θεω-
ρώ ότι είναι πιο αντιπροσωπευτική αγορά 
από το κιουμπίντ, που υποδηλώνει φιτ στα 
καρά.
Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές ιδέες. Οι 
περισσότερες καταλήγουν αμέσως στο σλεμ, 
μην υπολογίζοντας τους προφανείς κινδύ-
νους. 
Μ. Καραμανλής: 6&. Πολύ δύσκολο χέρι. 
Ότι θα πάμε σλεμ είναι σίγουρο... αλλά ποιο 
σλεμ, πόσο ψηλά και με ποιόν τρόπο είναι 
το ερώτημα. Επιλέγω το 6 σπαθιά, δίνοντας 
μια ευκαιρία στις πίκες και θα διαφωνήσω 
με όποιον υποστηρίζει ότι αυτή η αγορά 
πρέπει να δείχνει σικάν στα σπαθιά και φίτ 
καρό, μιας και το 5ΧΑ θα ήταν πιο συμβατό 
με ένα τέτοιου είδους χέρι.
Γ. Παπακυριακόπουλος: 6&. Και στα 
6^ → 6$. Αυτά τα χέρια είναι άγνωστα 
έτσι κι αλλιώς, απλώς, αφού οι αντίπαλοι 
ξεμυτίσανε, θα θεωρήσω ότι έχω και εγώ 
ικανοποιητικό φιτ.
Φ. Σκουλαρίκης: 6$. Καταρχήν, καλά να 
πάθει όποιος άνοιξε 2& με αυτό το χέρι. 
Τώρα, έτσι όπως τα έκανα (και επειδή δεν 

έχω όρεξη να ακούσω και 7^) αγοράζω την 
πρώτη ντουφεκιά που βρίσκω μπροστά μου 
και ελπίζω για το καλύτερο... οι «τεχνικές 
αγορές» 5ΧΑ και 6& δεί χνουν grand slam 
try στα καρά.
Β. Τσαπίνου (αναγν.): 6$. ...∆εν μου αρέ-
σει αλλά δεν ξέρω τι άλλο να πω...
Τέλος η πολύ πεσιμιστική αγορά (που μπο ρεί, 
μερικές φορές, να κερδίσει):
Β. Βρούστης: κοντρ. ∆ύσκολα να βρω το 
καλύτερο συμβόλαιο. Προτιμώ το κοντρ, 
μιας και παίζουμε ομάδες και οι αντίπαλοι 
είναι στη δεύτερη (βέβαια υπάρχει και ο 
κίνδυνος να μου τα βγάζουν). 

Πρόβλημα 3ο

Η συντηρητική αγορά κέρδισε και στο 
πρόβλημα αυτό και μάλιστα με μεγάλη 
διαφορά, τόσο στο πάνελ όσο και στους 
αναγνώστες. ∆ικαίως, γιατί το χέρι έχει 
πολλές χανόμενες, ομαλή κατανομή, πολ-
λούς πόντους στο ντάμπλετον κούπα και 
 ο σύντροφός μας δεν αντέδρασε θετικά, 
ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά που 
είχε την ευκαιρία.

Α. Φίλιος: πάσο. Παρ’ όλους τους 19 πό-
ντους, με ένα κράτημα στο σπαθί, το πάσο 
είναι μονόδρομος. Πως θα σας φανεί να 
μπείτε μέσα στις 2 πίκες;
Α. Καπαγιαννίδης: πάσο. ∆εν βλέπω να 
έχω 9 λεβε στα ΧΑ, για μανς σε πίκες φυσικά 
ούτε λόγος να γίνεται.
Σ. Λιαράκος: πάσο. Ακόμα και οι 3 κιν-
δυνεύουν απέναντι σε έναν σύντροφο που 
ούτε απ’ ευθείας βοήθησε, ούτε είπε 3 πίκες 
στο κοντρ.
Φ. Σκουλαρίκης: πάσο. ∆ηλαδή τι πρέ πει 
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   πάσο
1# 2& πάσο πάσο
κοντρ πάσο 2# πάσο
?
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# Α Q 10 4 3
$ A K
^ Q 10 4
& A 8 7

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
5$ 10 6 13%
6& 7 4 21%
πάσο 6 2 8%
6$ 5 1 17%
κοντρ 4 1 29%
5ΧΑ 5  8%
5# 4  4%

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
πάσο 10 10 54%
2ΧΑ 7 3 25%
3& 5 1 8%
3^ 5  8%
3# 5  4% 
  

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   πάσο
2& 4& 4^ 5&
?   



25

να κάνω επειδή έπιασα 19 πόντους, να αρχί-
σω να χορεύω καρσιλαμά στο τραπέζι;
Ε. Ιωαννίδου: πάσο. ∆εν αξίζει να το ψάξω 
περισσότερο. Στα 2 σπαθιά του αντι πάλου, 
δεν άκουσα κοντρ, η σιωπή του συμπαίκτη 
μου δεν είναι καλός οιωνός και, λογικά, το 2 
πίκες είναι φιτ με  2 φύλλο.
Σ. Μαγκλάρας (αναγν.): πάσο. ...Άλλω στε 
ακόμα και μανς να βγάζω (με ιδανικό μάξι-
μουμ) προτιμώ ένα κακό σκορ παρά να χαλά-
σω την πειθαρχία του ζευγαριού.
Γ. Παπακυριακόπουλος: πάσο. Ας άνοι γα 
2ΝΤ για να μην βασανίζομαι.
Τα παραπάνω σχόλια απαντάνε σε όσους συ-
νέχισαν την αγορά: 
Γ. Ρούσσος: 2ΧΑ. Περιγραφική αγορά.
Β. Βρούστης: 2ΧΑ. Μεταξύ του πάσο και 
του 2ΧΑ προτιμώ το δεύτερο, λόγω ομάδων 
στη δεύτερη.
Α. Αθανασιάδης: 2ΧΑ. ∆είχνω 18-19 πό-
ντους και καλώ τον σύντροφο ν’ αποφασί-
σει. Με το 2# δεν έδειξε πολύ φύλλο αλλά 
μπορεί να έχει τόσο όσο χρειάζεται για να 
βγει μια μανς.

Πρόβλημα 4ο 

∆εύτερο συνεχόμενο εύκολο, νομίζω, πρό-
βλημα. Ακόμα και αν δεν παίζετε το 2 επί 1 
φόρσινγκ για μανς η αγορά νέου χρώματος 
στο επίπεδο δύο υπόσχεται μια, τουλάχι-
στον, επαναδήλωση (έτσι ορίζει η θεωρία, 
τουλάχιστον τις δυο-τρεις τελευταίες δε-
καετίες) και αυτό επεξηγήθηκε, πιστεύω, 
καθαρά. Συνεπώς η αγορά 2# δεν έχει πε-
ριορισμό σε δύναμη και καλύπτει παρόμοια 
χέρια που έχουν πρόβλημα να περιγραφούν 
με άλλο τρόπο. Το μειονέκτημά της είναι ότι 
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   πάσο
1$ πάσο 1# πάσο
2& πάσο 2^ πάσο 
2$ πάσο 3# πάσο

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

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
2# 10 10 33%
2$ 6 3 13%
3& 5 1 13%
3ΧΑ 5  25%
2ΧΑ 5  13%
3$ 3  4%

Η διανομή, στην οποία αναφέρεται το πρό-
βλημα αυτό, δεν αγοράστηκε με τον ίδιο 
τρόπο όταν πρωτοπαίχτηκε (μπορείτε να 
βρείτε την ιστορία της σε άλλη στήλη του 
περιοδικού). Απλώς προσάρμοσα την αγορά 
σύμφωνα με τα ση μερινά δεδομένα, θεω-
ρώντας ότι τα περισσότερα ζεύγη δεν παί-
ζουν πλέον το πήδημα σε νέο χρώμα ισχυρό. 
Η ακολουθία αγορών της Ανατολής δεί-
χνει εξάφυλλο και άνω χρώμα (πίκες) 
και ισχυρό χέρι, όχι λιμιταρισμένο προς 
τα άνω. ∆εδομένου ότι το χέρι της ∆ύσης 
κάθε άλλο παρά εντελώς μί νιμουμ είναι, 
πιστεύω ότι, στο δρόμο για τις 4#, είναι 
σχεδόν υποχρεωτικό να κιουμπινταριστεί 
ο ^Α. Οπωσδήποτε, νομίζω ότι πρέπει να 
απορριφτεί η αγορά 3ΧΑ, που όχι μόνο δεν 
δείχνει την πραγματική δύναμη του χεριού 
μας αλλά, επίσης, οδηγεί σε κατώτερο και 
επισφαλές συμβόλαιο, αν δεν υπάρχει κο-
ντρόλ καρό και στην Ανατολή. 

Μ. Βλαχάκη: 4^. Το χέρι είναι καλό με 
το Bαλέ πίκα και τα πλευρικά κοντρόλ. ∆εν 
υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί φιτ, γιατί δεν 
έχω αγοράσει 3 καρά.
Ι. Προκοπίου: 4^. Αν ο συμπαίκτης ενδια-
φερόταν πράγματι για τα 3ΧΑ θα ξαναρώτα-
γε μέσω του 3^. Βαστάει ένα σλεμόχερο με 
πίκες κι εγώ του προσφέρω ονέρ και πολύ 
καλές εξωτερικές αξίες. Το 4# μου φαίνεται 
λίγο.
Α. Σαπουνάκης: 4^. Ο σύντροφος δη λώνει 
ότι έχει μάλλον άκοπο χρώμα στις πίκες (κα-
θώς θα μπορούσε να αγοράσει 2# που είναι 
φόρσινγκ) και ζητάει με αξιοπρεπές χέρι να 
κάνω μια θετική κίνηση...
Σ. Λιαράκος: 4^. Θεωρητικά με το 3ΧΑ 
θα μεταφέραμε το μήνυμα του 6-4 και του 
σόλου πίκα αλλά θεωρώ τον Βαλέ ξερό σαν 
σουπερ φιτ και κανω σαφές κιουμπίντ (τα 4 
σπαθιά μπορεί να εκληφθούν σαν 5-5).

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
4^ 10 6 8%
4#  8 5 33%
4& 6 1 0%
4$ 5 1 0%
3ΧΑ 5 1 50%
4ΧΑ 5  8%

δεν περιγράφει άμεσα τη δύναμη και την 
κατανομή του χεριού και έτσι χρειάζεται 
προσεκτικά βήματα και σχετική εμπειρία 
για να μη χαθεί πιθανό σλεμ και να βρεθεί 
το καλύτερο συμβόλαιο. 
Μ. Καραμανλής: 2#. Ακόμα και στο φυσι-
κό το 2 πίκες είναι φόρσινγκ για ένα γύρο και 
δεν δείχνει μίνιμουμ χέρι, όπως λανθασμένα 
θεωρούν κάποιοι. Είναι αγορά αναμονής και 
ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε αυτή την στιγ-
μή, να μάθουμε περισσότερα για το χέρι του 
συμπαίκτη.
Α. Σαπουνάκης: 2#. Αγορά αναμονής. 
∆εν αγοράζω 3ΧΑ χωρίς να κρατάω και στα 
δύο αμίλητα χρώματα.
Μ. Βλαχάκη: 2#. Φυσική αγορά που δεν 
πασάρεται.
Α. Καπαγιαννίδης: 2#. Αφού ο συ μπαί-
κτης θα ξαναμιλήσει δεν έχω κανένα λό γο 
να ψάξω να βρω ποιο 3 φύλλο θα αγο ράσω.
Σ. Λιαράκος: 2#. Άνετη επαναδήλωση 
μετά από τις 2 πίκες: 4ΧΑ στα 3ΧΑ, 3 κού πες 
στα 3 καρά, 4 καρά στις 3 πίκες.
Π. Αγγελόπουλος (αναγν.): 2#. Είναι 
forcing αγορά και δεν ξοδεύει αγωνιστικό 
χώρο. Αν έλεγα χωρίς ατού ίσως ήμουν το 
λάθος χέρι χωρίς κράτημα σπαθί, αλλά παί-
ζω και 4 πίκες, με 2φυλλο ρήγα ή βαλέ, αν 
δεν υπάρχει κράτημα σπαθί.
Α. Φίλιος: 2#. Εναλλακτική αγορά είναι το 
3 καρά. ∆ια της μεθόδου του: όλα τα άλλα 
είναι λάθος.
Όμως υπήρξε κι άλλη εναλλακτική αγορά:
∆. ∆ιονυσόπουλος: 2$. Πιο ευέλικτη αγο ρά 
από το 3^, που ούτε τη δύναμη του χε ριού μας 
περιγράφει σωστά, ούτε το μήκος των καρών.
Α. Αθανασιάδης: 2$. ...Μπορώ όμως να 
κάνω και μια αγορά αναμονής, αφού ο σύ-
ντροφός μου υπόσχεται επαναδήλωση, είτε 
με 2#, είτε με 2$. Η τελευταία εμπεριέχει 
έναν κίνδυνο, να παίξουμε δηλαδή 4$ στο 
4-3 αλλά και τότε ίσως να είναι καλύτερα, αν 
δεν υπάρχει κράτημα σπαθί. 
Στην περίπτωση αυτή, όμως, ίσως να είναι κα-
λύτερες οι 4# στο 5-2, καθώς έχεις περισσό-
τερους πόντους στο χρώμα αυτό. Ακόμα:
Γ. Ρούσσος: 3&. Περισσότερο για μπλό φα. 
Μπλόφα με τουλάχιστον 27 πόντους στον 
άξονα και προτού βρεθεί φιτ; Μάλλον ο συ-
μπαίκτης θα την πατήσει.

Πρόβλημα 5ο 
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Α. Καπαγιαννίδης: 4&. Πολύ καλό χέ ρι 
για τις αγορές του συμπαίκτη. Ο Bαλές πίκα 
απέκτησε αξία και έχω καλό και πλήρες 
άνοιγμα.
Το κιουμπίντ σπαθί είναι πιο οικονομικό αλλά 
αν ο συμπαίκτης δεν έχει κοντρόλ καρό θα 
κλείσει στις 4# και θα πρέπει μετά να κάνου-
με υπέρβαση μανς.
Πολλοί είναι αυτοί πάντως που, ενώ συμφω-
νούν με την ανάγκη να παιχτεί το χέρι σε πί-
κες, δεν αποτολμούν ένα κιουμπίντ.
Γ. Παπακυριακόπουλος: 4#. Ο συμπαί-
κτης πρέπει να έχει καλό εξάφυλλο πίκα, 
χωρίς ενδιαφέρον για κούπες. Το χέρι είναι 
πολύ καλό σε κοντρόλ, αλλά cue με σόλο 
πίκα δεν κάνω.
Γ. Ρούσσος: 4#. Ακόμα και με ΚQ εξάφυλ-
λο στις πίκες στα χέρια του συντρόφου, ΚQ 
στα καρά και τον &Α, το σλεμ είναι κακό.
Α. Αθανασιάδης: 4#. Πόντοι για μανς 
υπάρχουν αλλά, απ’ ότι φαίνεται, και τέλειο 
μισφίτ. Εκτιμώ ότι τα ονέρ μου θα είναι χρή-
σιμα για κείνον και αξίζει τον κόπο να δο-
κιμάσω τη μανς στο δικό του χρώμα, παρά 
στα 3ΧΑ.
Γ. Κότσης (αναγν.): 4#. Φοβάμαι τα 3ΧΑ, 
γιατί δεν έχω επικοινωνία με το μορ. Το μο-
ναδικό μου ατού είναι ονέρ και αυτό πρέπει 
να βοηθήσει στις 4#.
Τα 3ΧΑ, που πλειοψήφησαν στους αναγνώστες, 
μπορούν να τεκμηριωθούν ως εξής:
∆. ∆ιονυσόπουλος: 3ΧΑ. Ο σύντροφος μας 
έχει δείξει αυτοδύναμο χρώμα και διάθεση 
να παίξει εκεί. Ο Bαλές πίκα σίγουρα θα του 
είναι πολύτιμος. Όμως νομίζω ότι η αγορά 
3ΧΑ συμπληρώνει πολύ καλά την περιγρα-
φή του χεριού μου και δεν του αναιρεί τη 
δυνατότητα να συνεχίσει, εφόσον αυτός το 
κρίνει.

Πρόβλημα 6ο 

Όπως ήταν αναμενόμενο το πάνελ (πε-
ρισσότερο) και αναγνώστες (λιγότερο) 
προτίμησαν τις δυο προφανείς αγορές: 
α) 1&: κυρίως για να υποδειχθεί αμέσως 
αντάμ και β) πάσο: με την ελπίδα να μπού-
με αργότερα στην αγορά περιγράφοντας 
καλύτερα το χέρι μας. Περίμενα όμως να 
έχουν τη μερίδα τους και πιο επιθετικές 
–αν και ανορθόδοξες– αγορές, όπως 3& 
ή και 4&. Πάντως συμφωνώ απόλυτα με 
τον Αλέκο Αθανασιάδη που γράφει ότι 
πολλά εξαρτώνται από το πώς πάει η συ-
νάντηση (ή το τουρνουά) και ποιοι είναι οι 
αντίπαλοι. 
Ακόμα και αν στο σύστημα είχαμε την επι-
λογή του ανοίγματος με αδύνατη διχρωμία 
(2$= $ + μινέρ) πάλι το χέρι δεν είναι 
πο λύ τυπικό με τόσο κακές κούπες που 
έχουμε. 

∆. ∆ιονυσόπουλος: 1&. Εκεί που «ανα-
πνέω». Αν στη θέση του Ρήγα πίκα είχα τον 
Άσσο (σημαντική ενίσχυση της συνολικής 
αξίας του χεριού), θα σκεφτόμουν εναλ-
λακτικά το άνοιγμα 1$. Αντίστοιχα, αν 
οι κούπες ήταν πίκες, το άνοιγμα 1# θα 
ήταν αποδεκτό. Στην παρούσα περί πτωση, 
ο κίνδυνος να υπερισχύσουν οι αντίπαλοι 
στην αγορά και να δεχτώ αντάμ κούπα είναι 
μεγαλύτερος.
Μ. Καραμανλής: 1&. Αν είχα στην διά-
θεση μου ένα αδύνατο άνοιγμα το οποίο 
να δείχνει ένα δίχρωμο χέρι θα το χρησιμο-
ποιούσα, παρόλη την μεγάλη διαφορά στην 
ποιότητα των χρωμάτων. Tώρα θα υποχρε-
ωθώ σε άνοιγμα στο επίπεδο ένα, μιας και 
το μπαράζ στο επίπεδο 3, κρύβοντας το 
πεντάφυλλο κούπα, μου φαίνεται πολύ και 
το πάσο, όταν το πιο πιθανό είναι να μου 
ξαναέρθει το ταψί στο τρίτο ή στο τέταρτο 
επίπεδο, το θεωρώ λάθος τακτική. Η επι-
λογή του χρώματος μου φαίνεται απόλυτα 
φυσική, λόγω της ποιότητας του χρώματος.
Σ. Λιαράκος: 1&. Πρέπει να αγοράσουμε 
τώρα που έχουμε την ευκαιρία. Αν περι-
μένουμε να μπούμε στην αγορά αργότερα 
ίσως να χρειαστεί να μαντεύουμε. Άμα τύχει 
και έχουμε τον σύντροφο στην αντάμ να 
ξέρει τι να βγει. Α και φεύγω από όλες τις 
κόντρες κάτω από το επίπεδο 5.
Α. Φίλιος: 1&. Το επιθετικό παιχνίδι είναι 
σίγουρα πιο διασκεδαστικό. Ελπίζω να μην 
παίξουνε οι αντίπαλοι κάτι κοντρέ, γιατί θα 
μας τα βγάλουνε.
Λ. Θεοδωρόπουλος (αναγν.): 1&. Συμ-
φωνώ απόλυτα με τον κ ∆. Ναθαναήλ σε 
παλιότερο άρθρο του. Το 1& είναι lead-

# K  
$ J 8 7 4 3
^ J
& K Q J 10 8 2
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
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ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
1& 10 8 43%
πάσο 8 6 30%
1$ 6  17%
3& 6  4%
2$ 3  4%
   

directing και δεν πειράζει που βαφτίσαμε 
μια κούπα καρό.
Γ. Ρούσσος: 1&. Η ανάγκη με κάνει.
Α. Σαπουνάκης: πάσο. Αν και δεν μου 
αρέσει να χάνω την πρώτη αγορά με χέρια 
κατανομής εδώ θα πασάρω.
Μ. Βλαχάκη: πάσο. Το χέρι δεν έχει άνοιγ-
μα. Ακόμα και σαν διχρωμία τα δυο χρώμα-
τα έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας.
Φ. Σκουλαρίκης: πάσο. Πάντως 1$ με 
αυτά δεν ανοίγω που να με απειλούν με 
όπλο! Αν παίζω αδύνατες διχρωμίες, ανοίγω 
2$ με βαριά καρδιά.
Α. Τσάβαλος (αναγν.): πάσο. Σε πρώτη 
θέση γιατί ν’ανοίξω αυτό το πράμα. Να ήταν 
οι αντίπαλοι στη δεύτερη, βλέπω κάποιο 
λόγο.
Α. Καπαγιαννίδης: πάσο. Το άνοιγμα 1 
κούπα δεν συζητιέται, ελπίζω στην εξέ λιξη 
της αγοράς να δω πως και αν θα μπω στην 
αγορά.
Τολμώντας αυτό που νομίζω ότι πολλοί θα 
αγόραζαν πάνω στο τραπέζι:
Φ. Καραμανλής (αναγν.): 3&. Παράτυπο, 
αλλά είναι η μόνη αγορά που περιγράφει, πε-
ρισσότερο από τις άλλες, τη φύση του χεριού.

Πρόβλημα 7ο

Εδώ όμως πλειοψήφησαν στο πάνελ οι 
επιθετικές και ανορθόδοξες (το χέρι έχει 
4φυλλο κούπα) αγορές, 3^ και 4^. Ο λό-
γος είναι βέβαια ότι ο σύντροφός μας έχει 
περάσει αρχικά πάσο και θεωρητικά όλα 
πλέον επιτρέπονται. Το σικάν πίκα απλώς 
μας εξάπτει περισσότερο! Βέβαια αυτό 
το τελευταίο είναι αρνητικό μιας αγοράς 
φραγμού εκ μέρους μας, γιατί ξέρουμε 
ότι αν παίξουν οι αντίπαλοι θα βρουν το 
χρώμα αυτό κακομοιρασμένο. Αντίθετα, 

# – 
$ Q J 6 2
^ Q J 9 7 6 5 4
& A 6
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  πάσο 1&
?   

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3  ̂ 10 7 8%
1  ̂ 9 5 54%
4  ̂ 7 2 21%
2  ̂ 6  8%
2ΧΑ 5  8%
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το τετράφυλλο κούπα δεν με ενοχλεί και 
πολύ, γιατί αν ο σύντροφος έχει μόνο 4 
κούπες τα καρά θα παίζουν καλύτερα ενώ 
αν έχει περισσότερες είναι πιθανό ότι θα 
έχουν και οι αντίπαλοι πολύ καλό φιτ.
Ας δούμε τις απαντήσεις αρχίζοντας από 
τις πιο επιθετικές.
Α. Καπαγιαννίδης: 4^. Από ένα έως 4. 
Μάξιμουμ πίεση με ρίσκο φυσικά.
Γ. Παπακυριακόπουλος: 4^. Με το συ-
μπαίκτη πασαρισμένο στέλνω την «μπά λα» 
στα ύψη.
Φ. Σκουλαρίκης: 3^. Ο σύντροφος πασά-
ρισε, άρα κάνω ότι θέλω: το 4φυλλο κούπα 
είναι αδιάφορο, επειδή αν έχουμε φιτ εκεί 
είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οι αντίπαλοι θα 
έχουν φιτ στην πίκα. Άρα πιο σημαντικό είναι 
να μπαραζώσω ότι μπορέσω.
Ε. Ιωαννίδου: 3^. Αδύνατη στα καρό με 
έναν εξωτερικό άσσο, αλλά ποιος είναι τέλειος;
Β. Βρούστης: 3^. Ο συμπαίκτης μου είναι 
από πάσο, δύσκολα να χάνω καμία μανς, 
οπότε ας μπαραζώσουμε όσο μπορούμε.
Μπορούμε και περισσότερο.
Α. Σαπουνάκης: 1^. Υπάρχει μια θεωρία 
ότι με πασαρισμένο σύντροφο μπο ρείς να 
κάνεις αγορά φραγμού με ισχυ ρότερα χέρια. 
Εδώ δεν συμφωνώ διότι το χέρι είναι πολύ 
παράτυπο.
Ι. Προκοπίου: 1^. Αν και πασαρισμένος 
ο συμπαίκτης, τίποτα δεν τον εμποδίζει να 
έχει αυτός τα μαζέρ κι εμείς τη μανς στις 
κούπες.
Α. Γιόκαρης (αναγν.): 1^. ∆εν βλέπω λό-
γο να βιαστούμε... έχουμε και λίγη άμυ να, 
κακοστέκουν και οι πίκες τους...
Α. Φίλιος: 1^. Ο μόνος λόγος να πεις κάτι 
άλλο, είναι για να χάσουν οι αντίπαλοι τις 
πίκες , το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι θα 
είναι για καλό. Υπάρχει κίνδυνος όμως να 
χάσουμε εμείς την μανς, είτε στα καρά η 
στις κούπες.
Πάντως, χωρίς αυτό να σημαίνει πολλά πράγ-
ματα, όταν πρωτοπαίχτηκε το χέρι οι αντίπα-
λοι έβγαζαν 6& (δεν ανταμάρει δυστυχώς ο 
σύντροφος).

Πρόβλημα 8ο

Η πλειονότητα του πάνελ διάλεξε την επι-
θετική αντάμ καρό, είτε για να μετράρει μια 
λεβέ πριν αρχίσει ο εκτελεστής να ξοφλάει 
φύλλα στις κούπες, είτε για να γκρεμίσει το 
κατέβασμα στο μορ και την πρόσβαση στις 
κούπες που θα μετραριστούν. Στη δεύτερη 
περίπτωση μάλιστα πολλοί διάλεξαν την 
αντάμ του ^Κ για να το επιτύχουν αυτό 
(ο ^Α είναι στο μορ, σύμφωνα με την 
αγορά) ακόμα και στην περίπτωση που 
ο εκτελεστής έχει την ^Q. Από τις άλλες 
αντάμ θα πρέπει να αποκλείσουμε το σόλο 
κούπα, που μόνο ζημιά μπορεί να κάνει, 
ενώ τόσο το παθητικό σπαθί, όσο και το 
ατού, με σκοπό να εμποδίσουμε κοφτές 
στο μορ, έχουν μικρές πιθανότητες να 
«δουλέψουν». 

Α. Σαπουνάκης: ^9. Προφανώς ο μορ 
έχει τον ^Α και συνεπώς ο εκτελεστής το 
$Α (μάλλον ξερό). Κατόπιν τούτου πρέπει 
να επιτεθούμε με καρό όσο έχουμε τον #Α 
για να μην κάνει τις κούπες. Ποιο όμως καρό 
τον Κ ή λιμό; Θα προτιμήσω το ^9 που βά-
ζει το μαχαίρι στον εκτελεστή στη πρώτη 
μπάζα. Αν ο εκτελεστής έχει εναλλακτική 
να πάρει τον ^Α και, αφού ξεμπλοκάρει τον 
$Α, να κατέβει στον μορ με κοφτό σπαθί 
για να ξεφορτωθεί το καρό του στο $Κ θα 
το μετανιώσει. Αν τώρα αφήσει έξω και πά-
ρει την ^Q, όταν θα πάρω τον #Α θα παίξω 
πάλι καρό καταστρέφοντας το κατέβασμα. 
Ακόμη και τότε μπορεί να περισσέψει κά-
ποια μπάζα.
Γ. Παπακυριακόπουλος: ^9. Ελπίζοντας 
ν’ αναπτύξω μπάζα στο χρώμα (ο εκτελε-
στής μπορεί επίσης να ελπίζει να διώξει το 
καρό στην 2η κούπα).
Α. Φίλιος: ^Κ. Με τον άσσο 3φυλλο στα 

ατού κοντρολάρω τον μορ, οπότε με αυτήν 
την αντάμ του ξηλώνω το κατέβασμα ώστε 
να μην μπορεί να μετράρει τις κούπες (ελπί-
ζω να μην τρέχουν).
Μ. Βλαχάκη: ^Κ. Ο μορ έχει τον Άσσο 
καρό και μάλλον όχι άκοπες κούπες γιατί 
θα είχε ανοίξει 1 κούπα. Πιστεύω ότι με την 
αντάμ αυτή ακυρώνεται ο μορ.
Α. Κουκουσέλης (αναγν.): ^χ. Επιθετικά 
μήπως και γίνει κάτι, γιατί αν βγούμε παθη-
τικά μάλλον θα περισσεύουν μπάζες.
Λ. Χαρωνίτης (αναγν.): ^χ. Ο εκτελεστής 
λογικά έχει τον στόλο με σόλο ή δίφυλλη 
κούπα. ...Όταν πιάσω τον άσσο πίκα θα 
ξηλώσω τον άσσο κάρο ελπίζοντας ότι ο 
σύντροφος κρατάει στην κούπα.
Φ. Σκουλαρίκης: ^χ. ...Τώρα το κρίσιμο 
ζήτημα είναι τι μπορεί να έχει αυτός ο εκτε-
λεστής ο οποίος, ακούγοντας απλώς ένα 
αμφίβολο (μπορεί και 2φυλλο) φιτ στην πίκα 
και μια αξία στο καρό πάει σλεμ. Το μόνο που 
μπορώ να φανταστώ είναι ένα χέρι όπου έχει 
και αυτός αξίες στην κούπα, και έτσι ελπίζει 
ότι θα διώξει στις κούπες του μορ όποιες χα-
νόμενες έχει (κάτι σαν KQJxxxx - Ax - xx - AK). 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ανοίξουμε 
το καρό πριν μας διώξει τον Άσσο πίκα, άρα 
επιλέγω την επιθετική αντάμ.
Άλλες αντάμ: 
Τ. Πουρναράς (αναγν.): x ατού. Η αρχική 
μου έμπνευση ήταν να βγω καρό, αλλά φο-
βάμαι ότι είναι πιθανό να κόβει ο μορ και 
έτσι να αξιοποιηθούν τα (μάλλον λίγα) ατού 
του.

Ο Λευτέρης Χαρωνίτης, από το Ηράκλειο, 
κέρδισε τον διαγωνισμό του τεύ χους αυτού, 
συγκεντρώνοντας την με γα λύτερη βαθμο-
λογία μεταξύ των αναγνωστών, 73 βαθμούς 
στους 80. Θα τον έχουμε μαζί στο πάνελ 
του επόμενου διαγωνισμού. Αναλυτικά, στις 
πρώτες θέσεις του διαγωνισμού 47 βρέθηκαν 
οι: 1) Χαρωνίτης Λ. 73 2) Βρούστης Β. 71. 3 
και 4) Αγγελόπουλος Π. και Ιωαννίδου Ε. 68, 
5) Καραμανλής Φ. 66, 6) Κότσης Γ. 65 7) Γι-
όκαρης Α. 62, 8) Κουκουσέλης Τ. 62 9) Λάφης 
Σ. 9, 10 και 11) Πουρναράς Τ. και Τσαπίνου Β. 
60. 

# Α 7 2 
$ 4
^ K J 9 5 4 3
& 10 9 2
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο 2$(1) πάσο 2XA(2)
πάσο 3^(3) πάσο 3#
πάσο 4# πάσο 4XA
πάσο 5^(4) πάσο          6# 
όλοι πάσο
1 Weak, 2 Ρελέ, 3 Εξωτερική αξία, 
4 Ένας Άσσος

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
^x 10 4 29%
^Κ 10 4 4%
^9 10 3 8%
^J 9 1 4%
&10(9) 6 1 4%
#Α 6  25%
#x 6  8%
$4 5 1 17%
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Απαντήσεις 47ου διαγωνισμού
Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αθανασιάδης Α. κοντρ 5♥ 2ΧΑ 2♥ 4♠ πάσο 3♦ ♣10
2 Βλαχάκη Μ. 4♣ 5♥ πάσο 2♠ 4♦ πάσο 1♦ ♦K
3 Βρούστης Β. κοντρ κοντρ 2ΧΑ 2♠ 4♦ 1♣ 3♦ ♦χ 
4 ∆ιονυσόπουλος ∆. 4♣ 5♥ πάσο 2♥ 3ΧΑ 1♣ 1♦ ♥4
5 Ιωαννίδου Ε. 4καρά 6♣ πάσο 2♠ 4♠ πάσο 3♦ ♦J
6 Καπαγιαννίδης Θ. 4♣ 5♥ πάσο 2♠ 4♣ πάσο 4♦ ♦K
7 Καραμανλής Μ. 4♥ 6♣ πάσο 2♠ 4♥ 1♣ 3♦ χ ♦
8 Λιαράκος Σ. 4♥ 6♣ πάσο 2♠ 4♦ 1♣ 3♦ χ ♦
9 Παπακυριακόπουλος Γ. κοντρ 6♣ πάσο 2♠ 4♠ πάσο 4♦ ♦9

10 Προκοπίου Γ. 4♣ 5♥ 3♣ 2♥ 4♦ 1♣ 1♦ ♦K
11 Ρούσσος Γ. κοντρ πάσο 2ΧΑ 3♣ 4♠ 1♣ 3♦ ♦9
12 Σαπουνάκης Α. κοντρ 5♥ πάσο 2♠ 4♦ πάσο 1♦ ♦9
13 Σκουλαρίκης κοντρ 6♥ πάσο 2♠ 4♠ πάσο 3♦ ♦x
14 Φίλιος Αρης 4♣ πάσο πάσο 2♠ 4♦ 1♣ 1♦ ♦K

Πρόβλημα 1

# Q 8 6 4 2
$ A 6
^ A Q 8 2
& Q 3

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  πάσο πάσο
1# πάσο 2$ πάσο
; 

OìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 2

# A J 8 3
$ Q 9 6 5 3
^ K 5 3 2
& –

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 4^ κοντρ πάσο
4$ πάσο πάσο κοντρ
;   

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 3

# Α 
$ J 10 9 7 6
^ A K J 4
& A 10 6

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

1$ πάσο 1# πάσο
2^ πάσο 2# πάσο
2 X A πάσο 3& πάσο
;

Æåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 4

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

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   πάσο
1^ πάσο 2^* 2#
3^ 3# 4^ πάσο
* Αδύνατο

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 6

# –  
$ 9 6 3 2
^ Q J 8 7 5 2
& 8 3 2

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο 1XA 2&*
2^ πάσο 2XA πάσο
3^ πάσο πάσο 3#
πάσο πάσο κόντρ πάσο
;
*µονόχρωµη παρεµβολή σε άγνωστο χρώµα 

ÏìÜäåò – BN óôçí ðñþôç

Πρόβλημα 7

# Q 10 7 
$ 10 9
^ Q J 10 8 7
& A 10 2

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1$ 3#
πάσο πάσο κόντρ πάσο
;

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβλημα 8

# Α 10 6 2
$ Κ 8 7 3
^ 10 9 8 3
& 5

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   2XA
πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

48ος Διαγωνισμός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνι-
σμό μπορούν να στέλνονται, με 

φαξ στην ΕΟΜ (210 7480.403) ή με 
email: magazine@hellasbridge.org 
και press@hellasbridge.org ή μέσω 
της ιστοσελίδας της EOM (www.
hellasbridge.org), όπου μπορείτε να 
γράφετε απευθείας και τα σχόλιά σας. 
Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του 
ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Πρόβλημα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1$ πάσο
2^ πάσο 2# πάσο
3& πάσο 3ΧΑ πάσο 
;

# 9 5 3
$ A Κ
^ A 10 8 7 4 2
& Α 5
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 14)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Αντάμ: $7
Όπως συμβαίνει πολύ συχνά το «κλειδί» της διανομής βρίσκεται στην πρώτη 
λεβέ. Η έξοδος προσφέρει την ευκαιρία στον εκτελεστή να κάνει 4 λεβέ από 
κούπα και να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του, αφού θα εμπασάρει δύο φο-
ρές την Ανατολή.  Όμως προσοχή! Εάν ο Νότος βάλει από το μορ, μηχανικά, το 
10  (ή το Βαλέ) ή Ανατολή θα αρνηθεί να σκεπάσει και τώρα το συμβόλαιο δεν 
βγαίνει! Αν ο εκτελεστής παίξει τα ατού και κατέβει μετά στο μορ με τον &Α 
για να παίξει κούπα, η Ανατολή θα σκεπάσει απλώς το φύλλο που θα παιχθεί 
από το μορ και, μην έχοντας άλλο κατέβασμα, ο εκτελεστής θα υποχρεωθεί να 
δώσει αργότερα μια λεβέ στις κούπες. Εάν ο εκτελεστής επαναλάβει την εμπάς 
αμέσως, τότε η ∆ύση θα κόψει και, δίνοντας χέρι στην Ανατολή με καρό, θα 
κόψει άλλες δύο φορές ρίχνοντας το συμβόλαιο 2 μέσα!

Η λύση, για έναν προσεκτικό Νότο, είναι απλή. Στην πρώτη λεβέ ο εκτελε-
στής πρέπει να βάλει από το μορ το $8. Τώρα, είτε η Ανατολή σκεπάσει είτε 
όχι, θα χρειαστεί μόνο μια εμπάς ακόμα στις κούπες, η οποία θα γίνει αφού ο 
Νότος παίξει 4 γύρους ατού. 

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

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 3 2
$ Q 9 5 4 3
^ A K J
& K 9 4

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Αντάμ: ^Κ
Κερδίζουμε την αντάμ με τον Άσσο καρό και παίζουμε μια πίκα, μαζεύοντας  τα 
ατού των αντιπάλων. Τώρα έχουμε παιγνίδι που κερδίζει σε κάθε περίπτωση, 
αρκεί βέβαια να το δούμε. Παίζουμε τον Άσσο κούπα βάζοντας από το χέρι μας 
το 4 και μετά ανεβαίνουμε με ατού στο χέρι και παίζουμε το $9. Εάν η ∆ύση 
βάλει κάποιο ονέρ κάνουμε μια, τουλάχιστον, κούπα καλή για να διώξουμε 
το χανόμενο σπαθί. Εάν η ∆ύση ακολουθήσει με μικρό κούπα τρέχουμε το 9, 
βάζοντας μικρό από το μορ. Ακόμα και αν χάσουμε από το Βαλέ της Ανατολής 
οι κούπες δεν είναι χειρότερα μοιρασμένες από 4-2. Κόβοντας 2 κούπες στο 
χέρι θα κάνουμε μια, τουλάχιστον, καλή για να ξεφορτωθούμε το σπαθί. Τέλος, 
εάν η ∆ύση δεν ακολουθήσει στον δεύτερο γύρο κούπα αφήνουμε πάλι το 9 να 
τρέξει και μετά κάνουμε την μαρκαρισμένη ruffing finesse στην Ανατολή, για 
να μετράρουμε την $Q ή το $10. 
Οι παραπάνω κινήσεις μας είναι υποχρεωτικές μία προς μια, αν θέλουμε να 
εξασφαλίσουμε το συμβόλαιό μας 100%. 

# Α J 9 8 3
$ A Q 10 5 3
^ 5
& Α 5

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ K J 8 7 6
^ 10 9 8 2
& K J 7

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

∆ύση Βορράς Aνατολή Nότος

2#

πάσο 2XA* πάσο 3#**

πάσο 6# Όλοι πάσο

με το 8 και παίζοντας λιμό πίκα από το χέρι του 
ο εκτελεστής ήρθε η σειρά του συμπαίκτη μου 
Κώστα Στόικου, τον οποίο με την ευκαιρία ευχα-
ριστώ για το πολύ καλό μπριτζ που παίξαμε μαζί 
αυτό το 3ημερο του τελικού, έστω και αν μείναμε 
στην 4η θέση. Ο συμπαίκτης μου, λοιπόν, έχοντας 
την εντύπωση ότι έχω κερδίσει την λεβέ έβγαλε 
το 5 πίκα (που όλοι είδαμε αν και δεν ακούμπησε 
στο τραπέζι) και, καταλαβαίνοντας το λάθος του, 
ζήτησε να το αλλάξει με το 10 για να κερδίσει την 
λεβέ. Ο κανονισμός είναι σαφής, λέγοντας ότι 
φύλλο που φάνηκε με πρόθεση να παιχτεί έχει 
παιχτεί και δεν αλλάζει, όμως ο κ. Κουλουμπής 
είπε:  “ο κανονισμός δεν το επιτρέπει, όμως εγώ 
δεν παίζω έτσι “ και άφησε τον συμπαίκτη μου να 
αλλάξει το φύλλο και να κερδίσει την λεβέ, κατα-
λήγοντας 3 μέσα και 300 για εμάς στην διανομή. 
Αλήθεια πόσοι στην θέση του θα το έκαναν αυτό 
όταν παιζόταν μια θέση στον τελικό και μάλιστα 
έχοντας ξεκινήσει με 2 κακές διανομές τον αγώνα ; 
Ελάχιστοι και πάντως σίγουρα όχι ο γράφων, 

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí όπως παραδέχτηκα και στο τραπέζι στη λήξη του 
ημιχρόνου, που, παρά τα όσα νομίζαμε, έληξε 
ισόπαλο 21-21 στα imp’s.
Ίσως για αυτό και ο Θεός του μπριτζ με τιμώρη-
σε, στο δεύτερο ημίχρονο, να κακομαντέψω την 
εμπάς του J ατού στα 6 καρά και να γίνω η αιτία 
να μείνουμε εκτός τελικού.
Παρακαλώ πολύ να δημοσιεύσετε το γράμμα 
μου, όχι γιατί είμαι εγώ εκείνος που έχει την αρ-
μοδιότητα να εκφράσει την άποψη του για το 
τε ράστιο ήθος ενός ανθρώπου που επί δεκαετίες 
τίμησε  και τιμά την Ελληνική πολιτική ζωή και το 
Ελληνικό μπριτζ αλλά γιατί τέτοιες συμπεριφορές 
πρέπει να αναφέρονται για να παραδειγματίζουν 
πολλούς από εμάς τους νεότερους που, τις περισ-
σότερες φορές, παρασυρμένοι από την δίψα για 
νίκες και διακρίσεις, ξεχνάμε ότι το ήθος και το 
fair play είναι σημαντικότερο ακόμα και από μια 
ενδεχόμενη πρόκριση σε έναν τελικό.
Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μάθημα ήθους 
σεβαστέ και αγαπητέ μου Πρόεδρε  Κουλουμπή 
και ας έχασα την πρόκριση στον τελικό...

 Γιώργος Παπαπέτρος

▶ Από τον Γιώργο Παπαπέτρο λάβαμε 
το παρακάτω γράμμα:

Στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Κατηγο-
ριών 1-11 βρέθηκα αντίπαλος με την ομάδα 

“Κουλουμπή”. Ξεκινώντας το πρώτο ημίχρονο σε 
αγώνα 14 διανομών είχαμε την τύχη μαζί με τον 
συμπαίκτη μου να πραγματοποιήσουμε ένα σλεμ 
6 πίκες κοντρέ και στην δεύτερη διανομή 4 κού-
πες στην δεύτερη μανς που κανονικά δεν βγαί-
νουν. Μετά από 3 ακόμα όχι σημαντικές διανομές 
και ενώ όλοι στο τραπέζι πιστεύαμε ότι η ομάδα 
μου πρέπει να έχει σαφές προβάδισμα εξ’ αιτίας 
των 2 πρώτων διανομών ο κ. Κουλουμπής βρέ-
θηκε να εκτελεί 1 καρό στην δεύτερη σε διανο-
μή που ο άξονάς μας μπορούσε να βγάλει μέχρι 
2ΝΤ με 22 πόντους. Η κατανομή ήταν τέτοια που 
έκανε φανερό ότι το συμβόλαιο, αν και χαμηλό, 
θα πήγαινε αρκετές μέσα δίνοντάς μας ένα καλό 
σκορ. Περίπου στην μέση της διανομής ο εκτελε-
στής έπαιξε  το 9 πίκα από τον μορ,  ακολούθησα 

Ομάδες. 
ΒΝ στη δεύτερη, 
μοίρασε η Α

Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη, 
μοίρασε ο Ν

* ερωτηματική, 
** μάξιμουμ πόντοι, 
καλό χρώμα (σύμβαση Ogust)

∆ύση Βορράς Aνατολή Nότος

1$ κοντρ

πάσο 2& πάσο 4#
Όλοι πάσο
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sudoku Bridge

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 13 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.  Οπλαρχηγοί του ’21 τα... 
ορίζαν

2.  Συμπληρώνει συχνά το 
«ψηλός και...» – Κοινό 
στο κασκόλ και στο κα-
σάτο!

3.  Το βάζουμε δίπλα στα... 
λοίσθια – Εξακολουθεί 
να είναι όμορφο και 
χωρίς κατάληξη

4. ∆είξε – Χωρίς... παρεξή-
γηση

5.  Στρατός κι αυτός – Από 
τα πιο δυνατά οινοπνευ-
ματώδη

6.  Ο Πρόεδρος της Γαλλίας 
– Με το «μι» νοστιμίζει 
το κουλούρι (μια γραφή)

7. Τοπία με πολύ κουνούπι 
αδερφάκι μου – Συμβο-
λίζουν δυο ονέρ

8. ∆εν βγαίνει όταν σω-
παίνεις! – Εξέχουν στις 
...μαρίνες

9. ∆εύτερη σε... διάστημα 
– Πολλές φορές αν το 
προφέρεις μάλλον αντίρ-
ρηση θα φέρεις – Το 
κλειδί του... τραγουδάει

10. Φωνήεντα – Προσπά-
θησα πολύ...

ΚΑΘΕΤΑ

1.  Απαγορεύεται εντελώς 
πια στα σωματεία 

2.  Το αφήνει το πέλμα 
στη γη – Με το «η» στο 
τέλος θα μας... σκεπάσει

3.  Αθλητικά αρχικά – Μια 
μεγάλη γινόταν το Κο-
λοσσαίο

4.  Ανίκητος στη μάχη! 
– Μπροστά από... συ-
νταγές

5.  ∆εν είναι εφημερίδας 
άρθρο – ∆εν χρειάζεται 
άλλος κανείς, μόνο εγώ 
– Η συλλαβή που προη-
γείται και….ομορφαίνει 
το «τέρας»

6.  Καθόλου... σοφό – Τον 
...προσκυνούσαν έντεκα

7.  Πήρε εντολές αλλά δεν 
ήταν υπηρέτης!

8.  Λέγεται για άσχημη 
συμπεριφορά – ∆ιπλό το 
αποφεύγουν οι... χορτο-
φάγοι

9.  Αστέρι ξενικό χωρίς το 
αρχικό – Ο δειλός φοβά-
ται και τον δικό του 

10. Αρχικά ...«γαύρων» 
– Ανάποδα γυρίσανε να 
πέσουν στη μπανιέρα, 
για να σου φτιάξουν 
διάθεση κι αλλιώτικη 
τη μέρα!

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. Α Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ω ■ Ε
2. Κ Α Μ Π Α Ρ Ε ■ Α Ξ
3. Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Α Κ Η
4. Τ Ι Ρ ■ Κ Α Ρ Λ Ο ■
5. Ε Μ Ο Σ ■ Κ Ο Μ Π Ο
6. Β Α Σ Α Ν Ο ■ Α Ο Τ
7. Α ■ ■ Μ Ε Σ Ο ■ Σ Α
8. Τ Α Ρ Ι Φ ■ Ρ Ο ■ Κ
9. Α Μ Π Ο Τ Ε ■ Λ Ε Η

10. ■ Μ Ι Σ Ι Σ Ι Π Η Σ
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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
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
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-6 / Οµάδες 1-11 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

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν µε Χάντικαπ / Ζεύγη 1-5 19.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη µε Χάντικαπ 18.30

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
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

×åéìåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

19-21 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών
 (Προκριματικός)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

9-11 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών
 (Τελικός)

23-25 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
 (Προκριματικός)

ΜΑΡΤΙΟΣ

9-11 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
 (Τελικός) - Γενική Συνέλευση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

30/3 - 1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
 Ζευγών Γυναικών

20-22 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
 Swiss Zευγών

Σημείωση: Οι μεγάλες διοργανώσεις των σωματείων 
για το έτος 2007 καθορίστηκαν στην άτυπη 
σύσκεψη της 16ης ∆εκεμβρίου 2006 αφού 
είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη του τεύχους αυτού.

Áãùíéóôéêü
Ðñüãñáììá

Äéïñãáíþóåéò ÅÏÌ

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

AEΠΜΑ - Μελίσσια 210 8044 368

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

ΟΑΜΠΕΙ - Πειραιάς 210 4178 274

ΟΠΑΦ - Φιλοθέτη 210 6823 941

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò



Κτίριο City Plaza, Βουλιαγµένης 85, 166 74 Γλυφάδα Τηλ 210-965-1944

28-29-30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
(20.30-20.30-19.00)

Τουρνουά: GRAND-PRIX Open, 1-8, 1-5. 
(Το 1-8 και 1-5 θα γίνουν εφόσον συµπληρώνονται τουλάχιστον 4 τραπέζια, αλλιώς
ενσωµατώνονται στην αµέσως ανώτερη κατηγορία)

Όλα 4
ης

βαθµίδας µε τα αντίστοιχα master-points. 

∆ικαιώµατα συµµετοχής : Πέµπτη / Παρασκευή € 8, Σάββατο € 17, 
ή εναλλακτικά και για τις τρεις ηµερίδες € 30 µε προπληρωµή.
Το Σάββατο θα προσφερθούν φαγητό και ποτά.
∆ιαιτητής: Σ. Ακριτίδης.

Κύπελλα :
Open     1-8 1-5
1ος, 2ος, 3ος   1ος, 2ος, 3ος   1ος, 2ος, 3ος

1ο

ζεύγος κάθε ηµερίδας 1ο

ζεύγος κάθε ηµερίδας 1ο

ζεύγος κάθε ηµερίδας

1ος ,2ος

της 1-11.


