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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Πριν λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΜ συνάντηση μεταξύ 

του Προεδρείου της Ομοσπονδίας και Προέδρων-Εκπροσώπων των Σωμα-

τείων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σκοπός και στόχος της πρόσκλησης ήταν να συζητήσουμε - ανταλλάξουμε από-

ψεις για τα θέματα που απασχολούν τα σωματεία-μέλη της ΕΟΜ, αλλά και το Αγω-

νιστικό Μπριτζ γενικότερα.

Πρέπει να ευχαριστήσω για τη μαζική προσέλευση τα Σωματεία της Αθήνας και να 

επισημάνω το πολύ εποικοδομητικό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση αυτή.

Ο στόχος για την ανάπτυξη του Αγωνιστικού Μπριτζ είναι να προσπαθήσου-

με, αφενός να βρούμε πόρους για τη διάδοση του μπριτζ κυρίως στην επαρχία 

– υπάρχουν πολλές μεγάλες πόλεις χωρίς όμιλο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι 

υπάρχουν πυρήνες μπριτζέρ – και αφετέρου η επένδυση στους νέους, με προσπά-

θεια στα ΑΕΙ και τα σχολεία, όπως και με συντονισμένες ενέργειες για την άνοδο 

του επιπέδου των νέων μας που είναι ήδη στο χώρο – η Επιτροπή Νέων της ΕΟΜ 

εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με στόχο το Πανευρωπαϊκό Νέων του 2009.

Η βοήθεια στους δύο παραπάνω τομείς είναι ευπρόσδεκτη από οποιονδήποτε 

αθλητή έχει τις κατάλληλες προσβάσεις στους κατά τόπους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (πνευματικά κέντρα Δήμων ή Νομαρχιών) ή πολιτιστικούς συλλό-

γους  πόλεων και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Πρέπει να θέσουμε ως άμεσο στόχο τη διάδοση του αθλήματος, ώστε σε διάστημα 

3-5 χρόνων οι εγγεγραμμένοι αθλητές μας να ξεπεράσουν τα 10.000 άτομα.

Σε πρόσφατη συνάντηση των Προέδρων της ΕΟΜ και της Σκακιστικής Ομοσπον-

δίας με την παρουσία του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ κ. Jose 

Damiani και του γνωστού σκακιστή-εκπροσώπου στη Unicef κ. Anatoly Karpov, 

μπήκαν τα θεμέλια για μία συνεργασία ανάμεσα στο Αγωνιστικό Μπριτζ και το 

Σκάκι, ίσως αρχικά με συνδιοργάνωση αγώνων, αλλά και κοινή προσπάθεια εξεύ-

ρεσης πρόσθετων πόρων από το κράτος και τους ιδιωτικούς φορείς μέσω χορη-

γιών.

Εκτίμηση είναι ότι με σοβαρή προσπάθεια θα βρούμε τους πόρους ώστε να 

εφαρμόσουμε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα διάδοσης. Σύντομα θα ξεκινήσει 

προσπάθεια-προετοιμασία για ένα νέο κύκλο μαθημάτων με τα σύγχρονα συστή-

ματα που σήμερα παίζουν οι περισσότεροι αθλητές μας (5φυλλα μαζέρ), είτε κατά 

το γαλλικό, είτε κατά το αμερικάνικο σύστημα, αλλά και προετοιμασία του mini 

bridge για καταλληλότερη πρόσβαση στα σχολεία. Επιπρόσθετα, τα αιτήματα εκ-

προσώπων των σωματείων της περιφέρειας, για μαθήματα προχωρημένων είναι 

μία πραγματικότητα, στην οποία η ΕΟΜ οφείλει να ανταποκριθεί. 

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς,

Γιάννης Κούμενος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Κατόπιν των αποτελεσμάτων 

των αγώνων επιλογής εθνι-

κών ομάδων η Εθνική Ομάδα Όπεν 

2008 που θα εκπροσωπήσει την χώρα 

μας στις διεθνείς της υποχρεώσεις 

αποτελείται από τα ζεύγη: B. Βρούστης 

– Μ. Καραμανλής,   Φ. Καραμανλής – Ε. 

Πρωτονοτάριος και Φ. Καμινάρης – Κ. 

Μπόζεμπεργκ. 

✓Στον τελικό των αγώνων επι-

λογής open, ο οποίος μετα-

δόθηκε απευθείας από  το Bridge Base 

Online και έγινε σε 128 διανομές,  η 

ομάδα αποτελούμενη από τα παρα-

πάνω ζεύγη νίκησε την ομάδα που 

σχημάτισαν τα άλλα τρία ζεύγη, που 

προκρίθηκαν στη φάση αυτή: Λ.Ζώ-

τος – Α. Σαπουνάκης, Π. Κανναβός – Κ. 

Καπαγιαννίδης, Γ. Παπακυριακόπου-

λος – Χ. Συρακοπούλου, με  261 – 230 

imp’s.

✓Η Εθνική Ομάδα Γυναικών 

2008 που θα εκπροσωπήσει 

την χώρα μας στις διεθνείς της υπο-

χρεώσεις αποτελείται από τα ζεύγη: Π. 

Βελαίτου – Γ. Μήτση, Σ. Λαμπρινού – Ε. 

Τσιρίκου  και Α. Βενετάκη – Α. Γεωργί-

ου. Από τα ζεύγη αυτά οι Π. Βελαίτου 

– Γ. Μήτση πρώτευσαν στο πρώτο 

στάδιο των αγώνων επιλογής Εθνικών 

ομάδων Γυναικών και χρίστηκαν κα-

τευθείαν μέλη της Α΄ εθνικής ομάδας 

ενώ τα άλλα δύο ζεύγη νίκησαν σε 

αγώνα 96 διανομών την τετράδα των 

Ρ. Νίκα – Η. Πλακίδα και Α. Κοτρωνά-

ρου – Α. Πολίτου με 225 – 177 imp’s.

✓Οι ηττημένες ομάδες των 

δυο αγώνων θα αποτελέ-

σουν, αντίστοιχα, τις Β΄ εθνικές ομά-

δες.  Αναλυτικό άρθρο όλων των φά-

σεων των αγώνων θα δημοσιευτεί στο 

επόμενο τεύχος του περιοδικού. 

Μ. Καραμανλής συμμετείχε στους αγώ-

νες ομάδων του Διεθνούς Φεστιβάλ της 

Αιγύπτου όπου και κατέλαβε την πρώ-

τη θέση, ανάμεσα σε 54 ομάδες. 

✓Μεγάλη διεθνής συμμετοχή 

προβλέπεται φέτος στο 

Διεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας 

που διοργανώνεται για δεύτερη φορά 

στη χώρα μας, στη Καλλιθέα Χαλκιδι-

κής, από 30 Απριλίου έως 4 Μαΐου.  H 

Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Games 

Festival ενημερώνει τους συμμετέ-

χοντες και επισκέπτες, ότι λόγω της 

μεγάλης ζήτησης δωματίων στα ξε-

νοδοχεία G-Hotels και ειδικότερα στα 

ξενοδοχεία Άθως - Παλλήνη θα πρέπει 

οι κρατήσεις δωματίων να γίνουν το 

συντομότερο δυνατόν.

✓Επιπλέον, λόγω της μεγάλης 

ζήτησης, το ξενοδοχειακό 

συγκρότημα απόφάσισε και τη χρήση 

του ξενοδοχείου «Μacedonian Sun». 

✓Οι τιμές για τους συμμετέχο-

ντες στο Φεστιβάλ είναι 80 

ευρώ το δίκλινο δωμάτιο με ημιδια-

τροφή και 105 ευρώ το τρίκλινο δωμά-

τιο με ημιδιατροφή. 

✓Πληροφορίες-Κρατήσεις: 2310 

865 778 - info@gamesfestival.

com ενώ περισσότερες πληροφορί-

ες μπορείτε να βρείτε στο περιοδικό 

αυτό, στο διαφημιστικό του Φεστιβάλ. 

✓Μια ακόμα δυσάρεστη εί-

δηση είχαμε το δίμηνο 

που πέρασε. Η Καίτη Καπουάνο, πιστή 

αθλήτρια του αγωνιστικού Μπριτζ εδώ 

και πολλές δεκαετίες, απεβίωσε από 

✓Κατόπιν απόφασης του ΔΣ 

της ΕΟΜ, προπονητής της 

εθνικής ομάδας όπεν ορίστηκε ο 

Φούλβιο Φαντόνι και αρχηγός της, 

για την αποστολή στους Πανευρω-

παϊκούς αγώνες που θα γίνουν στο 

Πο της Γαλλίας, από 14 έως 28 Ιου-

νίου 2008, ο Νίκος Καραμανλής. Οι 

προπονήσεις της  εθνική ομάδα όπεν 

ξεκίνησαν αμέσως μετά το τέλος των 

αγώνων επιλογής. 

✓Μετά από σχετική ανακοί-

νωση για εκδήλωση ενδι-

αφέροντος, τη θέση του προπονητή 

της Εθνικής Ομάδας Γυναικών ανέλα-

βε ο Γιάννης Μηλιτσόπουλος.

✓Μια ελληνική ομάδα αποτε-

λούμενη από τα ζεύγη Π. 

Κανναβός – Μ. Eidi και Β. Βρούστης - 
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Διανομές απόΔιανομές από
πρόσφατους αγώνεςπρόσφατους αγώνες

# ΑQxx
$ 97x
^ K10x
& Kxx

# 10x
$ KJ8x
^ AQJ
& Jxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJxxx
$ 10x
^ xxxx
& xx

# xx
$ AQ6x
^ xxx
& AQ10x

Του Νίκου Καζιλάρη

Μεταξύ πολλών ωραίων, δύσκολων και πολύ δύσκολων διανομών 
που παίχθηκαν στο Πρωτάθλημα Ελλάδος Κατηγοριών ζευγών 6-

8 θεωρώ την παρακάτω άξια σχολιασμού και ενδιαφέροντος για αθλη-
τές μέχρι και 16 κατηγορία.

Συμβόλαιο 2ΧΑ με εκτελεστή το Νότο. Αντάμ το #10. 

Ο εκτελεστής αφήνει έξω την πρώτη λεβέ για να δει εάν η Δύση βγήκε 
από 10x ή από KJ10x. Η Δύση συνεχίζει με μικρή πίκα. Ο εκτελεστής 
κερδίζει με τον Άσσο και παίζει το 7 κούπα. Αν η Ανατολή βάλει  μικρό 
βάζει το μικρό (εάν βάλει το $10 βάζει την $Q). Η Δύση κερδίζει με το 8 
και παίζει ^Α και ^Q. O εκτελεστής κερδίζει με τον ^Κ και παίζει το ^10, 
που κερδίζει η Δύση. Τώρα, η Δύση παίζει αναγκαστικά κούπα ή σπαθί. 
Αν παίξει κούπα ο εκτελεστής κερδίζει με την $Q, παίζει τον $Α και δίνει 
χέρι στη Δύση με την τελευταία του κούπα. Η Δύση, κλεισμένη και πάλι, 
παίζει με αγανάκτηση σπαθί και ο εκτελεστής διεκδικεί το συμβόλαιό 
του. Αν η Δύση αντί κούπα παίξει σπαθί, ο εκτελεστής τραβάει 4 γύρους 
στο χρώμα και συνεχίζει από το χέρι του με την Ντάμα κούπα! Η Δύση 
κερδίζει με τον Ρήγα αλλά είναι τώρα αναγκασμένη να παίξει από το Κχ 
στο Α6 του Νότου δίνοντάς του την 8η λεβέ.

 Μια άριστα παιγμένη διανομή με μέτρημα χεριού και end-play. 

Σημ. συντ. 

Η διανομή είναι πράγματι πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα, υπάρχουν όμως δυο 
«αλλά» στη λύση της: 1ον) Ο εκτελεστής δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Δύση 
έκανε αντάμ το δίφυλλο πίκα και όχι το KJ10x, εκτός αν έχει ενδείξεις από την αγορά 
(δεν βλέπω όμως πως μπορεί να πήγε η αγορά για να έχει αυτή τη πληροφορία ο Νό-
τος). 2ον  Κατά τον ίδιο τρόπο ο Νότος δεν μπορεί να ξέρει ότι ο $Κ  είναι στη Δύση. 
Αν είναι στην Ανατολή θα πρέπει να κάνει, απλά, εμπάς. Περισσότερο ταιριάζει σαν 
πρόβλημα double dummy εκτός αν πράγματι υπάρχει συγκεκριμένη αγορά. 

την επάρατη νόσο. Η διεύθυνση και οι 

συντάκτες του περιοδικού εκφράζουν 

από εδώ στην οικογένειά της τα θερμά 

τους συλλυπητήρια. 

✓Στον αξιαγάπητο άνθρωπο 

και πολύ καλό μπριτζέρ 

Σταυρινό Γρηγόριο, που χάσαμε πρό-

σφατα, ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το 

χώμα που τον σκεπάζει.
Η έφορος του ΑΣΝΒ

Ροσσολάτου ∆ιονυσία

✓Όλες οι πληροφορίες συγκλί-

νουν ότι το άλλο μεγάλο 

Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται 

στη χώρα μας, με συνδιοργανωτές τον 

ΠΛΗ και τον Φούλβιο Φαντόνι, θα γίνει 

φέτος στο όμορφο νησί της Ρόδου, 

την ίδια περίπου εποχή με τις προη-

γούμενες διοργανώσεις.  

✓Εκδόθηκε ο νέος ΔΚΑΜ 2007, 

ο οποίος όμως πρόκειται να 

τεθεί σε εφαρμογή από τις Ομοσπον-

δίες των χωρών – μελών από 1 Οκτω-

βρίου 2008. Προς το παρόν γίνονται 

ακόμα προτάσεις για δευτερεύουσες 

αλλαγές – προσθήκες. Η ΕΟΜ εξέδω-

σε σχετική ανακοίνωση για υποβολή 

προσφορών για την μετάφραση του 

κειμένου στα ελληνικά. 

✓Στο μεταξύ το πλήρες αρχείο 

του νέου ΔΚΑΜ, στην Αγγλι-

κή γλώσσα,  το οποίο μπορεί να βρει 

και να κατεβάσει κάθε ενδιαφερόμε-

νος αθλητής, διαιτητής κλπ, βρίσκεται 

στον ιστοχώρο της WBF: http://www.

worldbridge.org/

✓Η νέα διεύθυνση του σωμα-

τείου Αγωνιστικό Μπριτζ 

Ιωαννίνων (ΑΜΙ) είναι: Πλατεία Νότη 

Μπότσαρη 12   ΤΚ 45444 Ιωάννινα τηλ. 

και fax 26510 34682
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Το φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών αφιερώθηκε στη μνήμη του μέλους της 

Εθνικής ομάδας η οποία κατέλαβε την 5η θέση στην Ολυμπιάδα Μπριτζ του 1988 και 

πρώην προέδρου της ΕΟΜ Βαγγέλη Νάρτη, που απεβίωσε πρόσφατα. 

Οι προκριματικοί αγώνες, που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, συγκέντρωσαν 324 ζεύγη και 

αυτή ήταν ή δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διοργάνωση αυτή (και, γενικά, σε 

αγώνες ζευγών) μετά τα 339 ζεύγη του πρωταθλήματος Ζευγών το 2005. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

2008«ÂÁÃÃÅËÇÓ ÍÁÑÔÇÓ»

Στην Αθήνα οι προκριματικοί, όπως συνηθίζεται τα τελευταία 

χρόνια, έγιναν μαζί για όλες τις ομάδες κατηγοριών στο μέ-

γαρο του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά, από 8 έως 10 Φεβρου-

αρίου 2008 και συνδυάστηκαν με την κοπή της πίτας της ΕΟΜ 

και την απονομή των επάθλων στους νικητές των Πανελληνίων 

πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου της ΕΟΜ  2007. 

Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε 4 ομάδες κατηγοριών: 1-16,

1-11, 1-8 και 1-5. Όλοι οι τελικοί έγιναν στο τριήμερο 22 έως 24 

Φεβρουαρίου. Στην κατηγορία όπεν, όπου ο τελικός, σύμφωνα 

με τον κανονισμό, έπρεπε να γίνει με πλήρη κίνηση όλοι ενα-

ντίον όλων, προκρίθηκαν 34 ζεύγη, καθώς η συμμετοχή στους 

προκριματικούς έφτασε πανελλαδικά τα 81 ζεύγη. 

Ο τελικός του όπεν (1-16) έγινε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 

των Μελισσίων.  Την πρώτη μέρα των αγώνων επικεφαλής 

βρέθηκε το ζεύγος Γιώργος Καρλαύτης – Σταύρος Μπομπο-

λάκης και στη δεύτερη θέση, σε απόσταση από τους υπόλοι-

πους, οι Φίλιππος Καραμανλής – Γιάνκος Παπακυριακόπουλος. 

Οι τελευταίοι, πάντως πέτυχαν σπουδαία επίδοση την δεύτερη 

ημερίδα και πολύ καλή την τρίτη, κερδίζοντας με άνεση τον 

αγώνα και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Οι Γ. Καρλαύτης 
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– Σ. Μπομπολάκης διατήρησαν την δεύτερη θέση ενώ τρίτοι 

στην τελική κατάταξη τερμάτισαν οι Θεσσαλονικείς Πέτρος 

Αγγελόπουλος – Σωτήρης Ζώζης, που πρώτευσαν στην τρίτη 

ημερίδα.  

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Για τον τελικό των κατηγοριών 1-11 προκρίθηκαν 38 ζεύγη.

Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του ΑΣΑΕ και ήταν, ουσιαστι-

κά, παράσταση για ένα ρόλο. Οι Θεσσαλονικείς Χρίστος Μπα-

νίκας – Στέλιος Λουπράνης ήρθαν, αντίστοιχα, 1οι, 3οι και 2οι 

στις τρεις ημερίδες του αγώνα και τερμάτισαν θριαμβευτικά 

στην πρώτη θέση, αφήνοντας σε απόσταση τους υπόλοιπους. 

Πίσω τους έγινε μεγάλη μάχη και την δεύτερη θέση κατέλαβαν 

τελικά  οι Κερκυραίοι Τόκλης Αλαμάνος – Θεοφάνης Κούρκου-

λος ενώ την τρίτη οι Γιώργος Τσαπίνος – Αγγελική Ιγγλέση. Την 

δεύτερη ημερίδα των αγώνων πρώτευσαν οι Α. Γιόκαρης – Γ. 

Δοξαστάκης ενώ την τρίτη οι Τ. Μούλιου – Α. Φράγκος. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Στην κατηγορία 1-8 ο τελικός έγινε στα εντευκτήρια του ΑΟΜ 

Ψυχικού με συμμετοχή 38 ζευγών. Οι Φ. Γλέζος – Μ. Δασκα-

λάκης πέτυχαν εξαιρετική επίδοση την δεύτερη ημέρα των 

αγώνων (66,17%) και διατήρησαν τη νίκη μέχρι το τέλος. Στη 

δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης, σε απόσταση από τους 

υπόλοιπους, τερμάτισαν οι  Α. Δουκαρέλης – Ν. Αναστασίου 

από τη Λέσβο που κέρδισαν και την τελευταία ημερίδα και 

στην τρίτη της γενικής κατάταξης οι Β. Σκιαδέλλη – Π. Ηλιό-

πουλος. Επικεφαλής την πρώτη ημέρα των αγώνων ήταν οι Ι. 

Μαρκάκης – Χ. Παπαματθαίου. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Ο τελικός των κατηγοριών 1-5 έγινε φέτος στη Χαλκίδα, στο 

ξενοδοχείο Palirria, στο κέντρο της πόλης, με συμμετοχή 22 

ζευγών. Εδώ η μάχη για τις πρώτες θέσεις έγινε μεταξύ πολλών 

ζευγών και παρότι στις ημερίδες έγιναν μεγάλα σκορ στην τε-

λική κατάταξη οι διαφορές ήσαν ελάχιστες και τα συγκεντρω-

τικά αποτελέσματα χαμηλά. 

Οι Α. Λασκαράτος – Α. Μαθιουδάκης κατέκτησαν τον τίτλο του 

πρωταθλητή, προ των Σ. Κλήμη – Π. Χιώτη  ενώ την τρίτη θέση  

της τελικής κατάταξης κατέλαβαν οι Κ. Μπάμπου – Σ. Ρουμε-

λιώτης από την Λέσβο. Οι τελευταίοι κέρδισαν και την 1η ημε-

ρίδα των αγώνων ενώ την 2η και 3η ημερίδα πρώτευσαν οι Α. 

Χαλλιόρης – Α. Παπαευαγγελίου και οι Χαλκιδαίοι Σ. Τσιριγώτη 

– Κ. Χουχούμης, αντίστοιχα. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α 54.39

ΚΛΗΜΗ Σ ΧΙΩΤΗΣ Π 54.13

ΜΠΑΜΠΟΥ Κ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ 54.04

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Σ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Κ 53.44

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 53.32

ΚΑΡΑΒΑ Ε ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α 53.25

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 62.64 

ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 59.36 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΖΩΖΗΣ Σ 58.69 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 55.72 

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Σ ΧΛΙΑΠΑΣ Ι 55.71 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 54.18 

ΛΙΑΡΑΚΟΣ Σ ΦΙΛΙΟΣ Α 54.18 

ΓΛΕΖΟΣ Φ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 59.90 

ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν 58.64 

ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ Β ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 55.91 

ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ Γ ΜΑΛΑΚΟΥ Μ 55.49 

ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Η ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ε 55.18 

ΝΕΣΤΟΡΑ Θ ΚΟΜΠΙΕΡΟΒΣΚΙ Π 55.09 

MΠΑΝΙΚΑΣ Χ ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ Σ 61.98

ΑΛΑΜΑΝΟΣ Ε ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Θ 56.65

ΤΣΑΠΙΝΟΣ Γ ΙΓΓΛΕΣΗ Α 56.29

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Κ ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α 55.47

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Β ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ν 54.13

ΓΚΑΜΠΑΙ Δ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι 53.89

Οι πρωταθλήτές του 1-11, Χ. Μπανίκας (αριστερά),

Σ. Λουπράνης (δεξιά) από παλαιότερη απονομή

με τον Πρόεδρο του ΟΑΜ Βέροιας Β. Αγγελή

Oι θριαμβευτές του Όπεν,

Γ. Παπακυριακόπουλος, Φ. Καραμανλής

Ο Νικήτής του 1-8 Μ. Δασκαλάκης,

από προηγούμενη βραυβευση,

με τον Πρόεδρο της ΕΟΜ Ι. Κούμενο
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Η διοργάνωση του πρωταθλήματος Κατη-

γοριών ξεκίνησε ουσιαστικά στα τέλη της 

δεκαετίας του ’70, με την ονομασία «πρω-

τάθλημα Μάστερς» και συμμετοχή, στις 

πρώτες διοργανώσεις, μόνο των παικτών 

που είχαν αποκτήσει τον τίτλο του μετρ. 

Πολύ αργότερα, όταν όλα τα πρωταθλή-

ματα της ΕΟΜ χωρίστηκαν σε ομάδες κα-

τηγοριών επεκτάθηκε και το πρωτάθλημα 

αυτό σε όλες τις κατηγορίες, αλλάζοντας, 

φυσικά, και ονομασία. 

Το πρωτάθλημα Κατηγοριών του 2007 έγινε σε δύο φάσεις, 

προκριματική και τελική. Στον προκριματικό καταρρίφθηκε 

το ρεκόρ συμμετοχής της διοργάνωσης αυτής, καθώς συμ-

μετείχαν 311 ζεύγη από όλη την Ελλάδα.  Η τελική φάση 

έγινε στην Αθήνα από 14 έως 16 Νοεμβρίου, χωρισμένη σε 

τέσσερις ομάδες κατηγοριών, όπως όλα, πλέον, τα μεγάλα 

πρωταθλήματα. Και στους τέσσερις αγώνες η βαθμολογία 

ήταν με το σύστημα «imp’s εναντίον του μέσου όρου». 

Ο τελικός του Μάστερς (κατηγορίες  12 έως 16) είχε συμ-

μετοχή μόνο 16 ζευγών και διακρίθηκε από τις πολλές με-

ταπτώσεις στη βαθμολογία. Επικεφαλής την πρώτη μέρα 

τέθηκε το ζεύγος Λάμπρου – Ντάλας,  προ των Γαβιήλογλου 

– Χατζημπαλή και Καλιακμάνη – Σωτηρόπουλου. Όμως την 

δεύτερη και μακρύτερη ημερίδα πρώτευσαν  οι Καπαγιαν-

νίδης – Σκουλαρίκης, Παπαχατζής – Μανωλάς και Φ. Καρα-

μανλής  - Πρωτονοτάριος, που μπήκαν για τα καλά στην 

κούρσα. Τελικά οι Θάνος Καπαγιαννίδης και Φώτης Σκου-

λαρίκης επέτυχαν καλή επίδοση και στην τρίτη ημερίδα του 

αγώνα και πήραν τον τίτλο του πρωταθλητή.   Στη δεύτερη 

θέση οι Θανάσης Λάμπρου – Βασίλης Ντάλας, οι μόνοι που 

είχαν σταθερά καλή απόδοση και στις 3 ημέρες του αγώνα 

ενώ τρίτοι κατατάχτηκαν οι Σωτήρης Ζώζης – Πέτρος Αγγε-

λόπουλος, που κέρδισαν την τρίτη ημερίδα.

Τα επτά πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Ο τελικός των κατηγοριών 6-8 διεξήχθη με συμμετοχή 34 

ζευγών. Εδώ οι Ι. Φίλιππας – Σ. Σιδηρόπουλος ξεκίνησαν 

καλά και συνέχισαν ακόμα καλύτερα, κερδίζοντας την δεύ-

τερη ημερίδα και τελικά και τον τίτλο του πρωταθλητή. Στην 

δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης οι Κ. Φασουλάκης – Γ. 

Μελισσουργάκης, από το Ηράκλειο, που έκαναν φίνις, πρω-

τεύοντας την τελευταία ημερίδα. Τρίτοι στην τελική κατά-

ταξη οι Λ. Νίκαινας - Α. Πουρνάρας ενώ την πρώτη ημερίδα  

κέρδισαν οι Α. Δαρκαδάκης – Ε. Μπίκα.  Τα έξι πρώτα ζεύγη 

της τελικής κατάταξης:

Στην κατηγορία 9-11, που είχε συμμετοχή 30 ζευγών στον 

τελικό, τα ζεύγη Α. Μεραμβελλιωτάκης – Ν. Εργαζάκης, από 

το Ηράκλειο, και Δ. Αργυρού – Λ. Καραγιαννόπουλος, που 

πρώτευσαν την πρώτη ημερίδα, μονομάχησαν, ουσιαστικά, 

από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Νικητές και πρω-

ταθλητές αναδείχτηκαν τελικά οι πρώτοι, με 2 VP’s διαφορά. 

Στην τρίτη θέση είχαμε ισοβαθμία μεταξύ των ζευγών Ε. 

Κουφάκη  - Γ. Γεωργουλάκη, από το Ηράκλειο και Β. Σπανού 

– Κ. Κοντομήτρου.

Στην δεύτερη ημερίδα πρώτευσαν οι Ε. Αλαμάνος – Θ. Κούρ-

κουλος από την Κέρκυρα και στην τρίτη οι   Μ. Ζαμπουότσκι 

– Β. Νίκα. Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

2007ÐñùôÜèëçìá Êáôçãïñéþí 
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ Φ 256,00

ΛΑΜΠΡΟΥ Α ΝΤΑΛΑΣ Β 250,00

ΖΩΖΗΣ Σ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π 249,00

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν ΜΑΝΩΛΑΣ Ι 247,00

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ 233,00

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ 229,00

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ 229,00

ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Α ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ Ν 460,00

ΑΡΓΥΡΟΥ Δ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ 458,00

ΚΟΥΦΑΚΗΣ Ε ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Γ 444,00

ΣΠΑΝΟΥ Β ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 444,00

ΤΣΕΒΗΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ 435,00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ ΓΚΡΙΝΙΑΣ Κ 434,00
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Οι κατηγορίες 1-5 είχαν και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο 

πρωτάθλημα με 106 (!) ζεύγη στον προκριματικό και 37 

στον τελικό. Εδώ είχαμε πλήρη επικράτηση της Περιφέρειας 

καθώς οι Μ. Καλογεράς – Α. Αντωνίου, από τη Χίο, κέρδισαν 

την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη προ των Ροδίων, Π. 

Κάζα – Δ. Παύλους ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε πάλι ένα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. 

B Ν στη δεύτερη, μοίρασε ο Δ

Ομάδες.

ΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 28

# AQ9
$ QJ1098
^ Q1094
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 7532
$ AK7
^ 876
& AKQ

# QJ87
$ A1043
^ 10
& 10953

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A109654
$ 872
^ AKJ
& J

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1ΧΑ πάσο 2^* πάσο

2$ πάσο 3^ πάσο

3$ πάσο 4$ Όλοι πάσο

Αντάμ: #J

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 2&

2# πάσο 3# πάσο

4# όλοι πάσο

Αντάμ: &2

Τα 3ΧΑ ήταν σίγουρα ευκολότερο 

συμβόλαιο, αφού έχετε 9 τραβηχτές λεβέ. 

Οι 4$ είναι ένα καλό συμβόλαιο, αλλά 

κρύβει πολλές παγίδες. Πως θα παίξετε;

Η Ανατολή παίρνει το &Α και συνεχίζει 

με το &4. Πόσες πιθανότητες επιτυχίας 

του συμβολαίου έχετε; Πως παίζετε το 

χέρι;

* Jacoby τράνσφερ για κούπες

ζεύγος από τη Χίο, οι Κ. Κουφοπαντελής – Ι. Μαίστρος. 

Τα δύο πρώτα ζεύγη μοιράστηκαν τις πρωτιές και στις 2 

πρώτες ημερίδες του αγώνα ενώ την τρίτη ημερίδα πρώ-

τευσαν οι Η. Λεριάς – Π. Λυκούδης. Τα έξι πρώτα ζεύγη της 

τελικής κατάταξης:

 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Μ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. 441,00 

ΚΑΖΑΣ Π ΠΑΥΛΟΥΣ Δ 433,00 

ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ι 419,48 

ΛΕΡΙΑΣ Η ΛΥΚΟΥΔΗΣ Π 415,30 

ΚΛΑΔΟΣ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ 410,09 

ΣΑΡΑΦΕΙΔΟΥ Μ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ 406,00 

ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 559,00

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Κ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ Γ 551,00

ΝΙΚΑΙΝΑΣ Λ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 545,00

ΜΠΙΚΑ Ε ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 538,00

ΤΣΟΠΕΛΗ Ε ΠΛΑΚΑ Ζ 530,00

ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ Ν ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν 529,00

Από τις απονομές στους νικητές 

του πρωταθλήματος που έκανε ο 

Αντιπρόεδρος του ΟΑΜΚΗ Τάσος 

Φράγκος. Αριστερά, οι θριαμβευτές 

του 12-16 Α. Καπαγιαννίδης 

- Φώτης Σκουλαρίκης. Δεξιά, 

δεύτερος στο 12-16 ο Α. Λάμπρου.

Αριστερά, οι νικητές του 6-8,

Ι. Φίλιππας - Σ. Σιδηρόπουλος. 

Δεξιά, δεύτεροι στο 9-11,

Δ. Αργυρού - Λ. Καραγιαννόπουλος.
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Το φετινό Κύπελλο Ελλάδος ήταν διαφο-

ρετικό από όλα όσα προηγήθηκαν, τουλά-

χιστον την τελευταία δεκαετία. Οι τελικοί, 

στις κατηγορίες όπεν, 1-11 και 1-8, που 

συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό 

ομάδων στα προκριματικά, έγιναν με 

σύστημα διπλού νοκ άουτ, γεγονός που, 

κατά γενική ομολογία, προσέδωσε ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον στους αγώνες και άφησε 

όλους τους συμμετέχοντες, νικητές και 

ηττημένους με ευχάριστες εντυπώσεις. 

Συγκεκριμένα οι 16 συμμετέχουσες ομάδες στους τελικούς των 
κατηγοριών αυτών αγωνίστηκαν με κλήρωση ανά δυο (κάθε 

φορά νικητές με νικητές και ηττημένοι με ηττημένους), με τις 
ομάδες που συμπλήρωναν 2 ήττες να εξακολουθούν τον αγώνα 
συμμετέχοντας σε παράπλευρο αγώνα Swiss. Οι δυο ομάδες που 
απομείναν τελικά (μια αήττητη και μια με μια ήττα) αγωνίστηκαν 
στον μεγάλο τελικό για τις θέσεις 1 και 2 ενώ η πρώτη ομάδα του 
Swiss αντιμετώπισε την ομάδα που τελευταία συμπλήρωσε 2 ήττες, 
για τις θέσεις 3 και 4. 

Οι τελικοί του 19ου Κυπέλλου Ελλάδος 2007 έγιναν από 2 έως 4 
Νοεμβρίου στην Αθήνα. Στους προκριματικούς καταρρίφθηκε για 
2η συνεχόμενη φορά το ρεκόρ συμμετοχής, καθώς 124 ομάδες από 
όλη τη χώρα πήραν μέρος, έναντι 106 ομάδων του έτους 2006. 

Στην κατηγορία όπεν οι τελικοί έγιναν στις εγκαταστάσεις των 
Σωματείων ΟΑΜ και ΛΕ. Η ομάδα «Καρλαύτη» (οι συνθέσεις στην 
αναλυτική κατάταξη παρακάτω) νίκησε στον μεγάλο τελικό την 
ομάδα «Παπακυριακόπουλου», που ήταν η μόνη αήττητη μέχρι τη 
στιγμή εκείνη, και αναδείχτηκε Κυπελλούχος Ελλάδος 2007. Για την 
τρίτη θέση η ομάδα «Ντάλα» επικράτησε με άνεση της νικήτριας 
του Swiss, ομάδας «Φ. Καραμανλή».

Οι αγώνες των τελικών της κατηγορίας 1-11  έγιναν στα εντευ-
κτήρια του ΑΟΜ. Εδώ η ομάδα «Αργυρού» κέρδισε αήττητη από 
την αρχή μέχρι το τέλος ενώ στον τελικό αντιμετώπισε την ομάδα 
«Βρούχου» από την Ρόδο. Στην τρίτη θέση η ομάδα «Λοβέρδου», 
που νίκησε την ομάδα Κερκυραϊκή ομάδα «Βρανίκα».

Οι τελικοί της κατηγορίας 1-8 έγιναν στα εντευκτήρια του ΑΣΑΕ. Η 
ομάδα «Δασκαλάκη» νίκησε στον μεγάλο τελικό την ομάδα «Μαρα-
γκουδάκη», του νεοσύστατου Σωματείου των Χανίων, και κατέλαβε 
την πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση η ομάδα «Αλεξίου», που επικρά-
τησε της ομάδας «Παπαγεωργίου» από την Πάτρα. 

Τέλος οι τελικοί της κατηγορίας 1-5 που έγιναν στις αίθουσες του 
ΟΑΜΚΗ ήταν οι μόνοι που έγιναν με το παλιό σύστημα (round robin 
και μετά νοκ άουτ για τις 4 πρώτες θέσεις), αφού σε αυτόν ο αριθ-
μός των ομάδων που συμμετείχαν (10 ομάδες) δεν ήταν κατάλλη-

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών ομάδων 
είναι ένας παραδοσιακός αγώνας, όχι μόνο 

στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, που τα τελευ-
ταία χρόνια διοργανώνεται με ανάθεση της ΕΟΜ 
σε Σωματεία της Αθήνας. Το 2007 ο αγώνας 
αυτός χωρίστηκε σε δυο ομάδες κατηγοριών, 
1-16 και 1-9 και διεξήχθη σε μια, τελική, φάση 
με σύστημα Swiss – Danish, από 14 έως 16 ∆ε-
κεμβρίου. 
Ο αγώνας των κατηγοριών 1 έως 16 διεξήχθη στα εντευ-
κτήρια του ΟΠΑΦ με συμμετοχή 14 ομάδων. Η ομάδα 
«Βιρβιδάκη» (παρακάτω οι αναλυτικές συνθέσεις των 
ομάδων) ήταν η θριαμβεύτρια του πρωταθλήματος αυ-
τού καθώς, αφού κληρώθηκε, σημαδιακά, στον πρώτο 
γύρο στο τραπέζι ένα, δεν έφυγε από εκεί μέχρι το τέλος 
του πρωταθλήματος! Ετσι κέρδισε με σημαντική διαφορά 
από την δεύτερη, ομάδα «Βελαίτου». Στην τρίτη θέση της 
τελικής κατάταξης τερμάτισε η ομάδα «Συρακοπούλου». 
Παρακάτω οι πλήρεις συνθέσεις και τα VP’s των τριών 
πρώτων ομάδων:

1-9

Βιρβιδάκης Β, Κορώνη Μ, Προκοπίου Ι,

Παπυράκη Μ 169 VP

Βελαίτου Π, Παπαχατζής Ν, Πλακίδα Η, Ζώτος Λ, 

Δαιμονάκου Χ, Καπαγιαννίδης Κ 157 VP

Συρακοπούλου Χ, Βρούστης Β, Μπομπολάκης Σ, 

Αργυροπούλου Μ, Βρούστη Τα, Καπαγιαννίδης Α 154 VP

1-16

Η κατηγορία 1-9 συγκέντρωσε αρκετά περισσότερες, 22 ομάδες 
ενώ ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια των ΟΑΜ και ΛΕ. Εδώ επί-
σης η νικήτρια, ομάδα «Συκιώτη», ξεχώρισε σαφώς από τις αντι-
πάλους της και κατέκτησε τη νίκη με μεγάλη διαφορά. Στη δεύ-
τερη θέση η ομάδα «Ιωαννίδου» ενώ τρίτη στη τελική κατάταξη 
τερμάτισε η ομάδα «Ζαπάρτα». Παρακάτω οι πλήρεις συνθέσεις 
και τα VP’s των τριών πρώτων ομάδων:

Ìéêôþí ÏìÜäùí

Συκιώτη Χ, Δαρκαδάκης Α, Αθανασάτου Μ,

Ράνιος Α 170 VP

Ιωαννίδου Ε, Γκούμας Λ, Μπάκας Κ, Σκορδαλίδη Κ, 

Αναγνωστοπούλου Κ, Δημητριάδης Η 156 VP

Ζαπάρτας Ε, Τρίπου Μ, Μπάστας Κ, Γρυπάρης Σ, 

Καλογρή Μ, Κουρογένη Α 153 VP 153 VP

Η πρωταθλήτρια ομάδα του 1-16.

Από αριστερά Μ. Παπυράκη, Ι. Προκοπίου, Μ. Κορώνη, Β. Βιρβιδάκης.

Η νικήτρια του 1-9: από αριστερά,

Α. Δαρκαδάκης, Μ. Αθανασάτου  Χ. Συκιώτη , Α. Ράνιος

Δεύτεροι στο 1-16 οι:

Η. Πλακίδα, Π. Βελαίτου, Ν. Παπαχατζής,

με τη Γ.Γ. της ΕΟΜ Α. Καραμανλή
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 Τόσο ο Frenkiel όσο και ο Chagas επέλεξαν το κιου-
μπίντ 5$, για να μπουν στην αγορά με την πανί-
σχυρη διχρωμία, μόνο που στη δεύτερη περίπτωση 
η αγορά αυτή δείχνει, προφανώς, συγκεκριμένα 
χρώματα (καρά και πίκες) και έτσι εξηγείται το 6^ 
του Βορρά. Για τον ίδιο λόγο ο Polec δεν δίστασε να 

Μιά ∆ιανομή, 
μιά Ιστορία

# 72
$ 754
^ Q765
& 8643

# K10965
$ J2
^ 92
& K1095

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 4
$ KQ109863
^ 10
& AQ72

# AQJ83
$ A
^ AKJ843
& J

 Η πρωταθλήτρια του 1978.  Από αριστερά:   
Andrzej Macieszczak, Αndrzej Wilkosz, 
Marian Frenkiel Janusz Polec 

 

# K43
$ 6
^ J87653
& Q84

# 952
$ AK109432
^ 2
& 93

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ86
$ 7
^ AKQ1094
& 62

# A107
$ QJ85
^ -
& AKJ1075

Τα προβλήματα υπ. αριθ. 4 και 7 του «διαγωνισθείτε 

με τους πρωταθλητές» του προηγούμενου τεύχους 

παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομά-

δων νοκ άουτ (Rozenblum cup) του 1978 που έγινε 

στη Νέα Ορλεάνη (φωτο δεξιά). Η ομάδα της Πολωνίας 

ήταν η πρωταθλήτρια τη χρονιά αυτή και οι διανομές αυτές είναι από αγώνες που 

έδωσε, η πρώτη εναντίον της ομάδας της Βραζιλίας (ο μεγάλος τελικός) και η δεύτερη εναντίον των ΗΠΑ. 

West North East South

Pass Pass 4$ 5$
Pass 5ΝΤ Pass 6^
All pass

West North East South

Pass Pass 4$ 5$
Pass 6^ Pass Pass

Dbl All pass

Branco

Wilkosz
Cintra Frenkiel

Polec

Assumpcao
Macieszczak

Chagas

West North East South

Pass 1^ Dbl

3$ Pass Pass 4&
Pass 5& Pass Pass

Dbl All pass

West North East South

Pass 1^ Dbl

3$ All pass

Goldman
Wilkosz

Soloway

Macieszczak

?? Polec

Frenkiel

??

κοντράρει αλλά αμείφτηκε μόνο με 2 imp’s, όταν το 
σλεμ έπεσε μια μέσα και στα 2 δωμάτια. 

Όσοι παίζουν την αγορά 4ΧΑ οιαδήποτε διχρωμία 
θα κέρδιζαν στη διανομή αυτή, αρκεί μετά να 
σταμάταγαν στα 5^. Αντίθετα το κοντρ δεν θα 
ήταν επιτυχία γιατί ο Βορράς με μπαλανσέ χέρι και 
2φυλλο πίκα θα έλεγε σίγουρα πάσο, με ολέθριες 
συνέπειες (4#= 590)

Στη διανομή αυτή, επίσης, η θέση του διαγωνισμού 
παρουσιάστηκε και στα 2 τραπέζια, με διαφορετική 
όμως αντιμετώπιση από τον κάθε Νότο. Ο Frenkiel 
επέλεξε να συνεχίσει την αγορά με 4& και ο Wilkosz 
έδωσε και το 5ο , όπου ο Goldman κόντραρε, έκανε 
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 των

Ανατολή Νότος Δύση Bορράς

1& 1$ 1# 2$
πάσο πάσο πάσο

Η αγορά (ζεύγη):

# AK
$ 10xx
^ 109x
& -

# 9xx
$ xx
^ Jxx
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Jx
$ Qx
^ Q
& 9xx

# xx
$ AKxx
^ xx
& -

Παρουσία στο τραπέζι λοιπόν. 
Μόνο σαν εκτελεστές; Όχι βέβαια:

Βγαίνετε το 8 σπαθί για τον Βαλέ του συμπαίκτη 
που συνεχίζει με Άσσο και Ρήγα. Ο εκτελεστής κό-
βει με το 9, ελπίζοντας, αλλά… εσείς πανωκόβετε 
και συνεχίζετε με πίκα για τον μορ. Ο Νότος κου-
νάει το κεφάλι του, σκέφτεται λίγο και παίζει καρό 
περνώντας τον Ρήγα χωρίς να αναπνέει. Σκεπάζετε 
με τον Άσσο και… Τι παίζετε και γιατί;

Δεν είναι σίγουρα η κατάλληλη στιγμή για να πέσει 
κανείς θύμα του αυτοματοποιημένου ενστίκτου 
του. Δηλαδή παίξε πίκα, τι σου κοστίζει;

Στη περίπτωση αυτή σου κοστίζει το συμβόλαιο. 
Πως;

Η κατάσταση:

Τα μυστικάΤα μυστικά

# ΑΚQ
$ 10xx
^ 109xx
& Qxx

# 9xxx
$ Jxx
^ AJxx
& 8x

Δ 
Β

 
Ν

 Α

αντάμ τον $Α και συνέχισε με το σόλο καρό του. Ο 
εκτελεστής έκοψε και έπαιξε την $Q στην οποία 
έδιωξε μια πίκα, όταν η Δύση δεν σκέπασε. Ο Soloway 
έκοψε και γύρισε τώρα ατού, όμως αυτό δεν εμπόδισε 
τον Νότο να κόψει τις υπόλοιπες 2 κούπες στο μορ και 
μετά να σκουιζάρει την Ανατολή σε καρά - πίκες! 5& 
κοντρέ ίσον: +750. 

Μετά την αντάμ τα 5& πέφτουν μόνο αν η Δύση 
συνεχίσει με πίκα, ποιος όμως δεν θα έπαιζε το σόλο 
του στο χρώμα του συντρόφου; Στο άλλο δωμάτιο ο 
Αμερικανός, στη θέση του Νότου, προτίμησε το πάσο, 
συλλέγοντας 200 πόντους. 

Η τελευταία διανομή (υπ.αριθ. 5 του διαγωνισμού) 
είναι από τον τελικό του Bermuda Bowl του 1967 
με αντίπαλους την Ιταλία και τις ΗΠΑ. Η ιταλική Blue 
team ήταν τότε ακτύπητη, εδώ όμως θα δούμε μια 
αποτυχία του μεγάλου αστεριού της, Βenito Garozzo: 

# K7
$ Q8
^ A987
& Q9842

# Q5
$ J6
^ 542
& J107653

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J10962
$ 1094
^ KQJ3
& A

# A843
$ AK7532
^ 106
& K

Στο άλλο δωμάτιο όλα ξεκίνησαν με το αρχικό πάσο 
του Roth, με τα φύλλα της Ανατολής, που στην επο-
χή μας φαίνεται εκκεντρικό, αλλά είναι μια αγορά 
που μπορεί εύκολα να κερδίσει (η Ανατολή προτι-
μά, βέβαια, αντάμ καρό από τον σύντροφό της). 
Οι Garozzo – Forquet αγόρασαν ανενόχλητοι, σύμ-
φωνα με το σύστημά τους (Blue club) σε «καναπέ» 
στυλ (το δεύτερο χρώμα μακρύτερο) και κατέληξαν 
στις 4$. 

 Η Δύση έκανε αντάμ καρό και ο  Garozzo πήρε 
αμέσως τον Άσσο και έπαιξε σπαθί. Ο Roth πήρε τον 
Άσσο του αλλά δεν τράβηξε το καρό, γυρίζοντας - 
πολύ έξυπνα - το 9 ατού, το οποίο ο Garozzo κέρδισε 
στο μορ με την Ντάμα. Στη συνέχεια προσπάθησε 
να τραβήξει την Ντάμα σπαθί αλλά ο Roth έκοψε. 
Ο εκτελεστής προσπάθησε τώρα να κόψει μια πίκα 
στο μορ, για να βγάλει το συμβόλαιό του, αλλά η 
Δύση έκοψε πριν το μορ με τον Βαλέ ατού, έδωσε 
χέρι στην Ανατολή με καρό και αυτή έπαιξε πάλι 
ατού. Αποτέλεσμα μια μέσα (!!) και 6 imp’ s στους 
Αμερικάνους, χάρη στη φανταστική άμυνα και στην 
έμπνευση, στην αγορά, του Alvin Roth.  

Ο Garozzo θα μπορούσε να πραγματοποιήσει απλά 
το συμβόλαιό του αν μάζευε τα ατού και έπαιζε 
σπαθί (10 λεβέ), όμως υπάρχει πάντα η πιθανότη-
τα να στέκουν τα ατού 4-1 και γι΄ αυτό κανείς δεν 
μπορεί να τον κατηγορήσει για το μια μέσα (η εκτέ-
λεσή του, χωρίς αγορά από τους αντίπαλους, είναι 
μονόδρομος). 

Να σημειωθεί ότι τα 3ΧΑ (συν μια) είναι, βέβαια, 
αχτύπητα και έτσι δικαιώνεται η πλειοψηφία, πάνελ 
και αναγνωστών.   

West North East South

Pass 1# 2$
Pass 2NT Pass 3$
All pass

d’Alelio
Kaplan

P. Ticci 
Kay

West North East South

Pass Pass 1#
Pass 1& Pass 2$
Pass 2NT Pass 4$
All pass

Root
Forquet

Roth Garozzo

Benito Garozzo

Στο πρώτο τραπέζι (θέση του διαγωνισμού) ο Kay 
διάλεξε το συντηρητική απάντηση 3$, την οποία 
ο Kaplan, βέβαια, πάσαρε. Αποτέλεσμα 3$ συν 2 
= 200. 
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

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

(μέρος 24ο)

Όσο παράξενος και περίεργος και νάναι ο αντί-
παλος θα είναι σίγουρα ικανός να πάρει τον Ρήγα 
πίκα, να τραβήξει Άσσο και Ρήγα ατού, Άσσο πίκα 
και ….μικρό καρό για την Ντάμα της δύστυχης 
Ανατολής που είναι αναγκασμένη να γυρίσει σπα-
θί, επιτρέποντας το περίφημο εκείνο κόβω και 
πετάω. Ο συμπαίκτης βεβαία θα μπορούσε να είχε 
σκεπάσει με την Ντάμα καρό στην αρχή, αλλά..
εντάξει, γιατί να τον τιμωρήσουμε; Δίχως λοιπόν 
να μετρήσουμε να αθροίσουμε και να ψάξουμε για 
θέσεις ονερ κλπ, παίζουμε απλά καρό. Έπειτα από 
όλο αυτό το σκηνικό που έστησε ο εκτελεστής σιγά 
μη πιστέψετε ότι είχε Ρήγα και Ντάμα στο χέρι.

# ΑQ109
$ 9xxx
^ xx
& QJx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Jxxx
$ Ax
^ AJ109
& xxx

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

πάσο πάσο 1# πάσο

2NT πάσο πάσο πάσο

Η Δύση επιτίθεται με το 7 καρό για τον Άσσο σας. 
Συνεχίζετε με τον Βαλέ που ο εκτελεστής πιάνει 
με τον Ρήγα και το 2 του συμπαίκτη -που, μάλλον, 
είχε τέσσερα λιμά στο χρώμα. Ο εκτελεστής παί-
ζει σπαθί προς την Ντάμα και στη συνέχεια μικρή 
κούπα. Απαντάτε ψύχραιμα, αυτός διστάζει και 
τελικά περνάει τον Βαλέ που πιάνει η Ντάμα του 
συμπαίκτη, ο οποίος συνεχίζει με το 5 καρό για την 
κρυφή Ντάμα.

Ο Νότος παίζει τώρα πίκα και, κοιτώντας για λίγο 
τον μορ, περνάει την Ντάμα. Ακολουθεί κούπα για 
τον Άσσο σας. Και τώρα;

Δύσκολη απόφαση. Οι παύσεις του εκτελεστή 
ήταν πράγματι αρκετά αποκαλυπτικές όμως δεν 
κάνει κακό να δούμε και τα πραγματικά στοιχεία. 
Τέσσερις πόντοι στις κούπες, τίποτα στις πίκες 
και πέντε στα καρά μας κάνει εννέα σύνολο. Με 
δεδομένο ότι δεν άνοιξε, έχει μαξιμουμ τον Ρήγα 
σπαθί. Η κατάσταση:

# Α109
$ 9x
^ -
& J

# K
$ 10
^ x
& Axx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Jxx
$ -
^ 10
& xx

# xx
$ Kx
^ -
& Kx

Για να πάρετε άλλες τρεις μπάζες και να ρίξετε το 
συμβόλαιο, είναι ζωτικής σημασίας η συνέχεια με 
μικρή πίκα προς τη δύναμη του μορ. Ο εκτελεστής 
πρέπει να πάρει να μαζέψει τις κούπες του παίζο-
ντας σπαθί προς τον Άσσο της Δύσης. Η επικοινω-
νία σας όμως με τον συμπαίκτη στα καρά θα σας 
επιτρέψει να πάρετε χέρι κάνοντας το μετραρι-
σμενο Βαλέ σας, έχοντας παίξει λίγο έξω από την 
συνηθισμένη λογική.

Δώστε μου αντιπάλους με παύσεις, γκριμάτσες και 
δισταγμούς και γω θα παίξω καλό μπριτζ!     

Αυτή η επιθυμία για τον παίχτη που είναι ¨παρών¨ 
στο τραπέζι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

# K9x
$ KJ9
^ 8xxx
& xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AJx
$ Q10
^ AQ10xx
& KJx

Η αγορά:

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1NT* πάσο 2& πάσο

2^ πάσο 2NT πάσο

3NT πάσο πάσο πάσο

Δέχεστε αντάμ το 2 κούπα και κοιτάζοντας τον μορ 
δεν μπορείτε παρά να νιώσετε υπερήφανοι για 
την εμπιστοσύνη που δείχνει ο συμπαίκτης στις 
εκτελεστικές ικανότητες σας. Δεν είναι σωστό να 
αλλάξει γνώμη τώρα, έτσι δεν είναι;

Πιάνετε με τον Βαλέ στον μορ και συνεχίζετε με 
καρό προς την Ντάμα, που κερδίζει ο Ρήγας. Η 
Δύση επιμένει με μικρή κούπα για τον Ρήγα σας. 
Καρό, οπού η Ανατολή βάζει το 9 και επειδή δεν 
βλέπετε κάποιο πεντάφυλλο αριστερά σας (το 2 
κούπα έγινε αντάμ), δεν θεωρείτε να υπάρχει πε-
ρίπτωση σίνγκλετον στο χρώμα και περνάτε τον 
Άσσο. Ο Βαλές πέφτει και εσείς παίζετε καρό προς 
το 8. Ηδη αυτό το πρώτο ξεσκαρτάρισμα αρχίζει 
να πιέζει την Δύση. Έπειτα από σκέψη, μορφα-
σμούς, κουνήματα και ξεφυσήματα, σαν να άναψε 
το λαμπάκι που έλεγε: το 2 πίκα.

Τι είδους συμπεράσματα βγάζετε;

Εν συντομία: ή ο αντίπαλος που κάθετε αριστερά 
είναι ένας μεγάλος κωμικός και ο διαιτητής θα 
πρέπει να του υποδείξει να πάει αλλού να επι-
δείξει το ταλέντο του, ή, απλά, δεν έχει τον Άσσο 
σπαθί. Έχοντας στο μυαλό του την απάντηση στο 
Stayman (δεν έχω μαζέρ τετράφυλλο), προσπαθεί 
να βρει πιάσιμο στα σπαθιά που νομίζει ότι είναι 
τέσσερα στο χέρι σας. Αν είχε τον Άσσο όλα αυτά 
δεν θα είχαν σημασία θα πέταγε απλά ένα σπαθί.

  Παίζετε λοιπόν σπαθί από τον μορ προς τον Ρήγα 
και κάνετε δέκα μπάζες. Γιατί το χέρι της Δύσης 
ήταν:

    # Q102   $ Αxx2   ^ ΚJ    &109xx

  

Το πρόβλημα του ήταν ανύπαρκτο γιατί θα μπο-
ρούσε να μετρήσει πέντε καρά κρυμμένα. Σίγουρα 
ο Άσσος καρό, που πετάξατε εκεί στο μπούγιο, 
ίσως να του έδωσε μια πλασματική εικόνα για 
την κατανομή του χρώματος, θα έπρεπε όμως η 
Ανατολή να δείξει το δίφυλλο. Κάποιες φορές οι 
ενδείξεις ξέρετε είναι περισσότερο χρήσιμες στον 
συμπαίκτη παρά στον εκτελεστή.

* 16-18 πόντοι
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Ένας αρκετά ενδιαφέρων συνδυασμός 

με πολλές  εφαρμογές στην πράξη  εί-

ναι και ο κλασικός συνδυασμός J9. Η 

βασική θέση που αναφέρουν όλα τα 

σχετικά εγχειρίδια, είναι Ax στο χέρι 

του εκτελεστή για Q108xx στο μορ.

  ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

Οι συνδυασμοί J9 και AJ9

(μέρος 4ο)

email: llurk@hol.gr

Δ 
Β

 
Ν

 Α

A2

Q10863

Έστω ότι θέλετε να κάνετε τέσσερις λεβέ στο 

χρώμα αυτό. Ξεκινάτε με τον άσσο, η Δύση 

βάζει ένα μικρό φύλλο και βλέπετε να πέφτει 

το εννέα από την Ανατολή. Πώς συνεχίζετε; Aν 

θεωρήσετε ότι το εννέα είναι από Κ9 ή από J9 

(δηλαδή το χρώμα είναι μοιρασμένο 4-2 στην 

άμυνα), ο μόνος τρόπος να κάνετε τέσσερις 

λεβέ είναι να παίξετε τη ντάμα στο δεύτερο 

γύρο (αν η Ανατολή έχει K9 θα δώσετε τουλά-

χιστον δύο λεβέ, όπως και να παίξετε). Έχοντας 

υπ’ όψη η Ανατολή τα παραπάνω, πώς πρέπει 

να παίξει αν όντως έχει J9;

Αν θεωρήσουμε ότι ο εκτελεστής βλέποντας το 

εννέα θα παίξει την Ανατολή για J9, η Ανατολή 

θα πρέπει στον άσσο να παίξει το βαλέ. Τότε 

ο εκτελεστής μπορεί να υποθέσει ότι ο βαλές 

είναι ξερός και η Δύση έχει Κ9754, όπως στο 

υποθετικό διάγραμμα

Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η 

κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η 

Ανατολή θα παίξει το εννέα (falsecard) και όταν 

έχει Κ9x! Τότε θα είναι λάθος για τον εκτελεστή 

να παίξει τη ντάμα (ελπίζοντας για J9 ξερά). Σ’ 

ένα κόσμο μπλόφας και κόντρα-μπλόφας, η 

λύση θα μπορούσε να βρεθεί από τη Θεωρία 

Παιγνίων, όπως τη σκιαγραφήσαμε στο άρθρο 

του προηγουμένου τεύχους. Δεν θα το επιχει-

ρήσουμε γιατί θα ήταν πολύ κουραστικό για το 

μέσο αναγνώστη. Αντ’ αυτού, θα παραθέσου-

με μια διανομή από το πολύ καλό βιβλίο του 

εκλιπόντος Edgar Kaplan [Bridge Master The 

Best of Edgar Kaplan], επί σειρά ετών εκδότη 

και διευθυντή του Bridge World, του ιστορικού 

περιοδικού του Μπριτζ, που παραμένει και 

σήμερα στην κορυφή. Η συζήτηση διεξάγεται 

στα γραφεία του περιοδικού και στους συνομι-

λητές περιλαμβάνονται ο ίδιος ο Edgar Kaplan, 

ο σημερινός διευθυντής Jeff Rubens και κάποια 

μέλη από το staff του περιοδικού, μερικά από 

τα οποία είναι εξαιρετικοί παίκτες. Αφηγητής 

είναι ο Kaplan.

«Καθώς έμπαινα, άκουσα τη Judy να λέει ‘είναι 

καθαρή μαντεψιά’. Αυτή ήταν η διανομή: 

# A3
$ AK62
^ AKJ
& J1086

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q10854
$ 83
^ Q103
& 753 

μαντεψιά. Βαλές τρίφυλλος στα αριστερά είναι 

το ίδιο πιθανός με ρήγα τρίφυλλο».

«Διαφωνώ», είπε με λεπτότητα ο Jeff. «Σκε-

φτείτε το εξής -τι θα παίζατε από το μορ αν 

στην πρώτη λεβέ στα δεξιά σας είχε πέσει το 

εννέα;»

Τη ντάμα, συμφώνησαν όλοι. Το Κ-9 ντάμπλε-

τον δε μας ωφελεί, έτσι πρέπει να παίξουμε για 

J-9 ντάμπλετον.

«Σίγουρα. Αν ο δεξιά σας αντίπαλος είχε Κ-9-2 

αρχικά, αυτόματα θα είχε κάνει falsecard με το 

εννέα, για να σας κάνει να βάλετε τη ντάμα στον 

επόμενο γύρο. Επομένως, αν βάλετε το δέκα 

παίζετε τον δεξιά σας αντίπαλο για Κ-9-2, κάτι 

που είναι αδύνατο. Άρα πρέπει να παίξετε τη 

ντάμα.»  

Το δεχτήκαμε αυτό σιωπηρά για λίγα δευτερό-

λεπτα αλλά κανείς μας δεν ήταν ικανοποιημέ-

νος. Η Betty Jr. (είχαμε δύο Betty στο γραφείο, 

κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση 

σε οποιοδήποτε θέμα εκτός Μπριτζ) παρατή-

ρησε ότι θα ήξερε τι να παίξει από διαίσθηση 

-θα βασιζόταν στην αίσθηση του τραπεζιού 

[table feel] παρά στη λογική του Jeff. Και ο 

William, ένας φιλόδοξος νεαρός expert με πε-

ρισσότερα από 100 master points (που καθένα 

τους αντιπροσώπευε το θρίαμβο του τεχνά-

σματος απέναντι στην τεχνική), είχε μια πιο 

σοβαρή αντίρρηση.

«Αν έπαιζα εναντίον σου, Jeff», είπε, «θα περί-

μενα να παίξεις το εννέα από Κ-9-2, επομένως 

θα έπαιζα το δέκα του μορ όταν θα έκανες 

falsecard. Και αν ήμουν αμυνόμενος εναντίον 

σου, θα έπαιζα το εννέα από J-9-2».

Ήταν καιρός να συνεισφέρω κι εγώ στην κου-

βέντα. «Υπάρχει κάτι άλλο που κανείς σας δε 

σκέφτηκε. Τι θα κάνατε αν ο βαλές είχε πέσει 

στον άσσο; Σαφώς, θα είχατε παίξει τον εκ δεξι-

ών σας αντίπαλο για K-J ξερά και θα παίζατε το 

οκτώ του μορ στο δεύτερο γύρο. Επομένως αν 

ο εκ δεξιών αντίπαλος έχει J-9 ντάμπλετον, θα 

πρέπει να κάνει το standard falsecard του βαλέ. 

Το εννέα δεν μπορεί να είναι από J-9 αν έχετε 

K754 J9Δ 
Β

 
Ν

 Α

A2

Q10863

K9754 JΔ 
Β

 
Ν

 Α

A2

Q10863

και να παίξει το δύο στο οκτώ του μορ (πραγ-

ματοποιώντας, όμως, μόνο τρεις λεβέ) ή ότι 

η Ανατολή έχει KJ ξερά, όπως στο επόμενο 

υποθετικό διάγραμμα, στο οποίο παίζοντας το 

οκτώ θα κάνει τέσσερις λεβέ.

9754 KJΔ 
Β

 
Ν

 Α

A2

Q10863

Το συμβόλαιό σας, προφανώς μετά από overbid 

του συμπαίκτη, είναι τρία χωρίς ατού και αντάμ 

η ντάμα κούπα. Είναι φανερό ότι η μόνη σας 

ελπίδα είναι να κάνετε τέσσερις λεβέ από πίκα 

- επομένως ξεκινάτε εισπράττοντας τον άσσο 

πίκα (βλέπετε το έξι στα αριστερά σας, το δύο 

στα δεξιά) και συνεχίζετε με το τρία (ο εξ αρι-

στερών αντίπαλος παίζει τώρα το επτά). Παίζε-

τε το δέκα ή τη ντάμα από το μορ; «Είναι καθαρή 
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 Υποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό false card

έναν καλό παίκτη στα δεξιά σας».

«Εννοείς», είπε η Betty Jr., «ότι το εννέα πρέπει 

να είναι falsecard, εκτός αν είναι από K-9, το 

οποίο δε μας βοηθάει;»

«Φυσικά», είπε ο William. «Πρέπει να είναι το 

αυτόματο falsecard του Jeff από K-9-2, ή η 

δική μου κόντρα-μπλόφα από J-9-2, ή κόντρα-

κόντρα-μπλόφα από K-9-2, ή ακόμα», και με 

κοίταξε πονηρά, «μια κόντρα-κόντρα-κόντρα-

μπλόφα από J-9 δίφυλλο εναντίον συγκεκριμέ-

νων παικτών».

«Ίσως», παρατήρησε ο Jeff, «η άριστη στρα-

τηγική για τον εκτελεστή είναι απλά να μην 

κοιτάξει το φύλλο που παίχτηκε στα δεξιά 

του, αλλά πάντα να παίζει τη ντάμα. Έτσι, θα 

δικαιώνεται τις μισές φορές όταν η κατανομή 

είναι 3-3 και θα κερδίζει το J-9 ντάμπλετον 

στα δεξιά. Αυτό θα του δώσει πιθανότητα επι-

τυχίας πάνω από 50%».

«Τι έχεις να πεις για το K-J ντάμπλετον;» ρώτη-

σα. «Δεν είναι το ίδιο πιθανό με το J-9;»

«Είναι καθαρή μαντεψιά», είπε η Judy. Κι εκεί 

καταλήξαμε.» 

Η φαντασία των αμυνομένων μπορεί να επινο-

ήσει πολλά άλλα falsecard που έχουν σαν βάση 

το συνδυασμό J9. Παραθέτουμε στη συνέχεια 

ενδεικτικά κάποια από αυτά. 

Εδώ ο εκτελεστής ξεκινάει με το τρία από το 

μορ. Αν η Ανατολή ακολουθήσει με το εννέα 

[η ντάμα, ο ρήγας], ο εκτελεστής πιθανότατα 

θα παίξει για J9 ξερά στην Ανατολή (το 9 ξερό 

δεν τον ωφελεί). Αν όμως κάνει falsecard, ο 

εκτελεστής μπορεί να παίξει τη Δύση για Κ972 

(πρέπει να πάρει το ρήγα η Δύση, αν όντως έχει 

Κ972;) και να εμπασάρει το οκτώ του μορ.

Εδώ ο εκτελεστής παίζει το τρία από το χέρι 

του. Το falsecard της Δύσης είναι τώρα επι-

κίνδυνο (εκτός αν, με κάποιο τρόπο, ξέρει 

ότι ο εκτελεστής έχει τρία φύλλα), αφού ο 

εκτελεστής μπορεί να έχει 103 και η Ανατολή 

Κ752. Το επτά θα γίνει μπάζα! Ο προσεκτικός 

αναγνώστης θα έχει ήδη παρατηρήσει ότι τα 

δύο τελευταία διαγράμματα είναι ολόιδια [με 

στροφή 180 μοιρών]. 

Συναφής με τον J9 είναι και ο συνδυασμός 

ΑJ9.   

πει μόνο το 1087 στο μορ, το falsecard κερδίζει 

αν ο εκτελεστής έχει ΚQxxx, αλλά δεν κάνει 

ζημιά αν η Δύση έχει ένα από τα μεγάλα ονέρ. 

Αλλά και στο επόμενο διάγραμμα το παίξιμο 

του βαλέ δεν χάνει, αντίθετα, στην πράξη συ-

νήθως θα κερδίσει.  

Q754 J9Δ 
Β

 
Ν

 Α

K2

A10863

Ο εκτελεστής ξεκινάει με το ρήγα απ’ το χέρι 

του. Αν η Ανατολή παίξει το εννέα, ο εκτελεστής 

θα παίξει στη δεύτερη λεβέ τον άσσο και θα πα-

ραχωρήσει μόνο μία λεβέ στη ντάμα. Κάνοντας 

falsecard, η Ανατολή ελπίζει να παρασύρει τον 

εκτελεστή να παίξει το οκτώ στο δεύτερο γύρο.

Αν η Ανατολή θέλει να ζήσει επικίνδυνα, μπορεί 

να δοκιμάσει το ίδιο falsecard με Q9:

J754 Q9Δ 
Β

 
Ν

 Α

K2

A10863

Αν τα φύλλα είναι όπως στο διάγραμμα (οι 

αμυνόμενοι έχουν ουσιαστικά ανταλλάξει δύο 

ισοδύναμα φύλλα), πιθανότατα θα δικαιωθεί. 

Φανταστείτε όμως ο Νότος να έχει KJ2.

K72 J9Δ 
Β

 
Ν

 Α

Q10654

A83

K52 J9Δ 
Β

 
Ν

 Α

AQ864

1073

Ομοίως κι εδώ, αν η Ανατολή στο τρία από το μορ 

βάλει το βαλέ, ίσως να κάνει μπάζα το εννέα.

Όταν ο αμυνόμενος που κρατάει τα κρίσιμα 

φύλλα δεν βλέπει τα φύλλα του εκτελεστή, κά-

ποια falsecard ενέχουν μεγάλο κίνδυνο.

J9 K52Δ 
Β

 
Ν

 Α

1073

AQ864

65 AJ9Δ 
Β

 
Ν

 Α

KQ432

1087

Ο εκτελεστής παίζει το επτά από το μόρ. Αν η 

Ανατολή παίξει το εννέα ο εκτελεστής θα παί-

ξει τη ντάμα και αργότερα θα παίξει το οκτώ 

προς το ρήγα. Αν όμως η Ανατολή παίξει το 

βαλέ (falsecard) ο εκτελεστής μπορεί να παίξει 

την Ανατολή για AJ ξερά ή για J ξερό (η Δύση 

τότε έχει συνεργαστεί [ως όφειλε] αφήνοντας 

έξω με Α965!!) και να παίξει αμέσως λιμό στο 

οκτώ, χάνοντας δύο μπάζες αντί για μία. Από 

την οπτική γωνία της Ανατολής, η οποία βλέ-

K AJ9Δ 
Β

 
Ν

 Α

Q764

108532

Στο λιμό από το μορ, αν η Ανατολή βάλει το 

εννέα, ο εκτελεστής πρέπει να αφήσει έξω 

(κερδίζει ξερό ρήγα ή άσσο στη Δύση, χάνει 

μόνο ξερό βαλέ). Αν όμως η Ανατολή βάλει το 

βαλέ (falsecard) ο εκτελεστής  πιθανόν να παί-

ξει τη ντάμα, χάνοντας τρεις λεβέ στο χρώμα (η 

ντάμα κερδίζει βαλέ ξερό δεξιά και εννέα ξερό 

αριστερά). 

AJ9 764Δ 
Β

 
Ν

 Α

K852

Q103

Εδώ η πρόθεση του εκτελεστή να εμπασάρει το 

δέκα είναι φανερή (τουλάχιστον για τη Δύση), 

όταν ξεκινάει με το δύο από το χέρι του. Δεν έχει 

λοιπόν να χάσει τίποτα παίζοντας το βαλέ στον 

πρώτο γύρο. Κερδίζοντας τη ντάμα και παίζο-

ντας και το δέκα για να φύγει ο άσσος, ο Νότος 

πιθανόν να παίξει λιμό προς το οκτώ στον τρίτο 

γύρο και η Δύση να σκοράρει το εννέα. 

432 AJ9Δ 
Β

 
Ν

 Α

KQ5

10876

Ο εκτελεστής παίζει το έξι από το μορ και η Ανα-

τολή πρέπει να κάνει falsecard με το βαλέ. Ίσως 

ο Νότος να ξεγελαστεί και αφού πάρει τη ντάμα 

και παίξει και το ρήγα για να φύγει ο άσσος, 

εμπασάρει το οκτώ στον τρίτο γύρο. Ο τελευ-

ταίος συνδυασμός έχει και μία ιδιαιτερότητα -αν 

ο εκτελεστής έχει επαρκή ανεβοκατεβάσματα, 

το σωστό του παίξιμο στο δεύτερο γύρο είναι να 

παίξει λιμό από το μορ (και όχι το ρήγα). Έτσι 

θα αποκαλυφθεί το falsecard. Επίσης η Δύση, 

που έχει τα τρία μικρά φύλλα -πάντα alert όπως 

πρέπει να είναι κάθε σοβαρός συμπαίκτης- δεν 

πρέπει επ’ ουδενί να ξελιμάρει σε αυτό το χρώ-

μα, αποκαλύπτοντας το falsecard. 
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ÓõìðåñÜóìáôá áðü ôçí áãïñÜ
Δημήτρης Ναθαναήλ

Περίπτωση Α’         
Από τον προκριματικό γύρο του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος ζευγών που διεξήχθη στο μέγα-

ρο του ΟΛΠ, 8-10 Φεβρουαρίου 2008, η πρώτη 

σημερινή προς συζήτηση διανομή, η υπ’ αριθμ. 

17 της 3ης ημερίδας. Ο Νότος κρατάει τα εξής 

φύλλα:

# KJ852, $ K532, ^ -, & K532  

και καλείται να επιλέξει μια σειρά αγορών μετά 

το άνοιγμα 1ΧΑ από τον Βορρά. Πώς να αναζη-

τηθεί το καλύτερο τελικό συμβόλαιο που μπορεί 

να είναι τα 3ΧΑ, 4 ή 6 σε κάποιο μαζέρ ή ακόμα 

και 6&.

Με βάση την εκτίμησή μου ότι το στατιστικά 

πιθανότερο συμβόλαιο είναι 4 πίκες και ότι η πα-

ρουσία των δύο Ρηγάδων συνιστούσαν να είμαι 

εγώ, σαν Νότος, ο τελικός εκτελεστής, επέλεξα 

σαν πρώτη απάντηση την αγορά 2&, Stayman, 

αντί ενός transfer με 2$.

Είχα την τύχη να ακούσω τον αντίπαλο στην Δύση 

να δηλώνει κοντρ, γεγονός που μου έδωσε μια 

πρώτη πληροφορία σχετικά με τις κατανομές.

Ο συμπαίκτης στον Βορρά δεν δήλωσε πάσο, για 

να δείξει ότι δεν διέθετε 4φυλλο μαζέρ, αλλά 

προτίμησε την «φυσική» επαναδήλωση 2^, 

που δεν επιβεβαίωνε (αλλά άφηνε να εννοηθεί) 

semifit σε αμφότερα τα μαζέρ. Με αυτές τις 

πληροφορίες δήλωσα μετά πεποιθήσεως 4# 

και πραγματοποίησα ΕΥΚΟΛΑ 12 λεβέ. Ας δούμε 

όμως αναλυτικά την εξέλιξη του παιχνιδιού.

# A76
$ A106
^ A10963
& A4

# 43
$ 84
^ KQJ2
& QJ987

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q109
$ QJ97
^ 8754
& 106

# KJ852
$ K532
^ -
& K532

σπαθί για τον Ρήγα του χεριού μου. Ήδη η θέση 

είναι όπως παρακάτω:

 

H Δύση επέλεξε για έξοδο τον ^Κ και σε λίγα 

δευτερόλεπτα είχαν παιχθεί οι πρώτες έξι λεβέ 

ως εξής: 

Ο ^Α με ξεφύλλισμα μικρό σπαθί από το χέρι και 

καρό που έκοψα στο χέρι. Τράβηξα τον $Κ και 

κούπα στον Άσσο του μορ. Άσσο σπαθί και μικρό 

# A76
$ 10
^ 1096
& -

# 43
$ -
^ QJ
& QJ9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q109
$ QJ
^ 87
& -

# KJ85
$ 32
^ -
& 5

Στη θέση αυτή παίζω το &5 από το χέρι βγά-

ζοντας το $10 από τον μορ, το γνωστό «Loser 

on Loser». Και με την ευνοϊκή για μένα θέση της 

#Q η άμυνα δεν μπορεί να κάνει άλλη λεβέ. Τα 

πράγματα ήρθαν ακόμα πιο εύκολα όταν στο &5 

η Ανατολή ξεφύλλισε το μικρό καρό, δίνοντάς 

μου την ευκαιρία να έχω πλήρες μέτρημα των 

χεριών των αντιπάλων.

Με εξέπληξε το τοπ που έλαβα (με το 4#+2) 

και το  αποδίδω στην βοήθεια που έλαβα από 

την αγορά κοντρ της Δύσης στο Stayman που 

ίσως δεν αξιοποίησαν με τον ίδιο τρόπο άλλοι 

εκτελεστές. Προσοχή λοιπόν στο ρίσκο που 

παίρνετε δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες στον 

αντίπαλο εκτελεστή….

Περίπτωση Β’        
Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και παίκτες με πεί-

ρα και αξιόλογη κατάρτιση, σπάνια προχωρούν 

σε επαγωγική ανάλυση της αγοράς των αντιπά-

λων, ώστε να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα 

για να τα χρησιμοποιήσουν στην εκτέλεση ή την 

άμυνα.

Χαρακτηριστική είναι η σημερινή διανομή, 

μοιρασμένη δια χειρός σε ημερίδα οργανωμένη 

από τον Αθηναϊκό Όμιλο Μπριτζ.

Σαν Νότος ανοίγετε σε πρώτη θέση 1^, με 

όλους στην πρώτη και τα εξής φύλλα:

# K82, $ 10, ^ AJ9532, & AJ8

Ακολουθεί πάσο από αριστερά σας 1$ η απά-

ντηση του συμπαίκτη, πάσο δεξιά σας.

Επιλέγετε την επαναδήλωση 2^, καθώς το 

1ΧΑ υπόσχεται (ΣΧΕΔΟΝ) δίφυλλη κούπα (του-

λάχιστον) και τώρα ο εξ αριστερών αντίπαλος 

παρεμβαίνει, (σε θέση «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ») με την 

αγορά 2#!! Ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα 

σαν επεξήγηση της αγοράς του;

ΓΙΑΤΙ δήλωσε αρχικά πάσο, και παρεμβαίνει 

τώρα; Αν πρόκειται  για καλό παίκτη μάλλον συ-

ντρέχουν μια δέσμη από αιτίες:

1.- ΚΑΚΟ «ΔΕΛΤΑ», πιθανώς ^Qxx

2.- ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΤΑΜ

3.- Μη δηλώνοντας 1# στον πρώτο γύρο, ΔΕΝ 

έδωσε την ευκαιρία στον ΒΟΡΡΑ να κάνει κοντρ 

NEGATIVE και να είναι ο Νότος ο ενδεχόμενος 

εκτελεστής σε ένα συμβόλαιο σε κούπες ή σε ΧΑ.

4.- Θα μπορούσε να έχει το παρακάτω χέρι ή κά-

ποιο παραπλήσιο:

# AQ1053, $ 2, ^ Q86, & Q1073

Καθώς ο Βορράς είχε:

# 64, $ AJ9654, ^ K4, & K42

Δεν δυσκολεύτηκε ο εκτελεστής να πραγμα-

τοποιήσει το συμβόλαιο 3ΧΑ αναζητώντας την 

ντάμα καρό αριστερά του, καθώς ξεκίνησε από 

το χέρι με τον βαλέ προς τον Ρήγα, και να βγάλει 

(μετά την αντάμ πίκα) και μια άνω…

Περίπτωση Γ’   
Ένας νέος αλλά πολύ ταλαντούχος παίκτης, πολλά 

υποσχόμενος, μου έκανε μια δύσκολη ερώτηση: 

Αν ο συμπαίκτης ανοίξει μια πίκα και γω έχω το 

εξής χέρι:

#Α943, $AJ2 ,^J , &?????

Τι αξίες (Spots) πρέπει να έχω στα σπαθιά ώστε 

να προτιμήσω την απάντηση 2& από ένα Splinter 

4^; Είναι το &AJxxx καλύτερο ή χειρότερο από 

το &KQ98x;

Όσο «δουλεμένο» και επεξεργασμένο κι’ αν είναι 

ένα σύστημα αγορών δύο παικτών που παίζουν 

συχνά μαζί, δεν είναι πάντα εύκολο να απαντηθεί 

το ερώτημα: και τώρα τι ποιώ, ANAZΗΤΩ ή μή-

πως ΜΕΤΑΔΙΔΩ κάποια πληροφορία;

«Φτιαχτή» η σημερινή διανομή, κατασκευασμένη 

ειδικά για συζήτηση.

Κρατάτε τα εξής φύλλα:

# Q109832, $ J, ^ AKQJ, & Q2 

Και μάλλον προτιμάτε την απάντηση 1# στο 

άνοιγμα του συντρόφου σας 1$, σε πρώτη θέση 

και στην ζώνη. Σιγή από τους αντιπάλους, ενώ η 

επαναδήλωση του συμπαίκτη είναι 2&. Και τώρα 

τι; Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν διαλέξετε την επα-
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# 872
$ Q97543
^ 74
& 82

1.
# 964
$ KQJ3
^ J1095
& 62

2.

# K1065
$ A93
^ J7632 
& 10

3.
# 72
$ 842
^ K62
& AQ1073

4.

# x
$ 8732
^ K873
& KJ102

5.

# 8
$ KJ7543
^ A94
& Q63

6.
# 96
$ 3
^ KJ10975
& J632

7.

# K1065
$ AQ93
^ J1063
& Q

8.

Πριν προχωρήσουμε στις 
προδιαγραφές και τους τύπους 
των χεριών που κάνουν κοντρ 
νταπέλ ας εξετάσουμε τις πιθανές 
απαντήσεις του συντρόφου
και τι αυτές σημαίνουν:

Απαντήσεις του συντρόφου:
Εάν, μετά το κοντρ, ο επόμενος αντίπαλος πα-
σάρει:
1)  Πάσο (μετατροπή του κοντρ σε τιμωρίας) 

= 6φυλλο το χρώμα του ανοίγματος, χρώ-
μα ανάλογο αυτού που ανοίγει Weak two ή 
5φυλλο με 4 από τα 5 ονέρ.

2)  Απάντηση σε χρώμα στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο= 0 έως 8 πόντοι. Προσοχή: μπορεί, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει μόνο τρί-
φυλλο στο χρώμα αυτό

3)  1ΧΑ = 6 έως 10 πόντοι και κράτημα

4)  Πήδημα σε χρώμα = 8-11 πόντοι, μπορεί και 
4φυλλο

5)  2ΧΑ = 11 έως 12 πόντοι και καλό κράτημα 
(ή κρατήματα)

6)  Διπλό πήδημα σε χρώμα = Προτασιακό, με 
μακρύ χρώμα

7)  3ΧΑ = 13-15 πόντοι και καλό κράτημα (ή 
κρατήματα)

8)  Δήλωση μανς σε χρώμα = μακρύ χρώμα, ορι-
ακή αγορά, όχι ιδιαίτερη δύναμη

9)  Κιουμπίντ = όλα τα υπόλοιπα δυνατά χέρια

Εάν, μετά το κοντρ, ο επόμενος αντίπαλος αγορά-
σει νέο χρώμα: 
1)  Αγορά χρώματος = 8-11 πόντοι, μπορεί και 

4φυλλο (free bid)

2)  1ΧΑ = 8 έως 10 πόντοι και κρατήματα (οπωσ-
δήποτε στο χρώμα του ανοίγματος)

3) Κοντρ = τιμωρίας

Τα υπόλοιπα ως άνω. 

Εάν, μετά το κοντρ, ο επόμενος αντίπαλος φιτά-
ρει το χρώμα του ανοίγματος (σε οποιοδήποτε 
επίπεδο):
1)  Κοντρ = Απαντητικό (responsive). Θα αναλυ-

θεί σε ειδικό άρθρο 

Τα υπόλοιπα ως άνω.

Εάν, μετά το κοντρ, ο επόμενος αντίπαλος αγορά-
σει σιρκόντρ:
1)  Αγορά του επόμενου χρώματος = 4φυλλο+, 

μπορεί και μηδέν πόντοι

2)  Χρώμα  χωρίς πήδημα = 4φυλλο+, 6 - 11 
πόντοι

3)  Πήδημα σε χρώμα = Αδύνατο με μακρύ 
χρώμα

Τα υπόλοιπα ως άνω. 

Όπως πάντα πρέπει να σημειώσω και εδώ ότι 
οι παραπάνω, ανά περίπτωση, πόντοι ανα-
γράφονται ενδεικτικά, καθώς: α) υπάρχουν 
καλοί και κακοί πόντοι, ιδίως στα χρωματιστά 
συμβόλαια (π.χ. ένας Ρήγας του απαντώντα 
στο χρώμα του ανοίγματος), β) η συνολική 
αξία ενός χεριού εξαρτάται,  βέβαια, και από 
την κατανομή του (πόντοι κατανομής) και γ) η 
αξία του χεριού τόσο του απαντώντα όσο και 
αυτού που έκανε κοντρ νταπέλ μεταβάλλεται 
συνεχώς, ανάλογα με τις αγορές των αντιπά-
λων και του συντρόφου. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΝΤΡ ΝΤΑΠΕΛ
Μετά από 1$ – κοντρ – πάσο τι απαντάμε με τα 
παρακάτω χέρια;

# K72
$ AQ4
^ 62
& AQ1073

9.

# A10
$ 873
^ QJ103
& KJ72

10.

Μετά από 1^ – κοντρ – πάσο τι απαντάμε με τα 
παρακάτω χέρια;

ναδήλωση 2^ θα ακούσετε μια νέα αγορά 2$ 

που δεν σας δίνει καμιά νέα πληροφορία….

Ας δούμε όμως τις ακραίες περιπτώσεις, του τι 

μπορεί να έχει ο σύντροφος, όπως θα τις βρείτε 

ΣΥΧΝΑ στις ΠΡΟΜΟΙΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ.

Αν ο ανοίξας έχει:

# -, $ KQ10932, ^ 432, &AK54

Οι 12 πόντοι του αρκούν για το θαυμάσιο παιχνί-

δι στις 6$.

Αν αντίθετα έχει:

# A, $ K97654, ^ 43, & AJ93

Όχι μόνο είναι αβέβαιη η μανς, αλλά και στατι-

στικά δύσκολο να επιλέξετε μεταξύ 4# ή των 

3ΧΑ για καλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Ίσως λοιπόν η ΨΕΥΔΟΜΕΝΗ επαναδήλωση 3^ 

που συνήθως δείχνει 5#/5^ ή και 6/5 αναγκά-

ζει τον σύντροφο να δείξει την κατανομή του και 

ιδιαίτερα τα SPOTS.

Σε τελική ανάλυση το Μπριτζ είναι ένα ΔΥΣΚΟ-

ΛΟ παιχνίδι, που πάντα μαθαίνεις ΑΚΟΜΑ, για 

ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ….. και για συζητήσεις 

ΜΕΤΑ από την «ΕΠΙΤΥΧΙΑ» η την «ΣΦΑΛΙΑΡΑ»…

Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς ΖώτοςÔï êïíôñ íôáðåë (2) Oι Λύσεις στη σελίδα 24
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Κατηγορία open

Νέων

Κατηγορία 10-11

Κατηγορία 6-7

Κατηγορία 2-3

2007Κύπελλα Κύπελλα ΕΟΜΕΟΜ

Γυναικών

Κατηγορία 8-9

Κατηγορία 4-5

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β   31.215 1.782 73,8
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α   21.675 1.466 69,3
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π   21.608 947 41,3
ΜΑΝΩΛΑΣ Ι   20.569 1.061 67,8
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν   20.517 1.040 69,1

ΖΩΤΟΣ Λ   16.477 1.049 60,9
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ   16.428 914 53,2
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ   14.716 839 44,4
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ   14.424 691 29,9
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ   12.921 744 39,2

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β   31.215 1.782 73,8
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ   14.424 691 29,9
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α   7.086 511 13,9
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ   6.242 296 18,8
ΣΟΦΙΟΣ Μ   6.044 422 16,1

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ   14.716 839 44,4
ΒΕΛΩΝΗ Α   10.607 457 15,1
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α   10.561 560 29,8
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ   9.917 522 20,7
ΣΥΚΙΩΤΗ Χ   8.199 588 20,8

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ   14.424 691 29,9
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ   11.022 475 27,7
ΜΟΙΡΑΣ Κ   10.718 553 29,2
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ   9.917 522 20,7
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ   6.953 356 21,1

ΣΟΦΙΟΣ Μ   6.044 422 16,1
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ   5.006 344 6,6
ΜΥΡΤΑΚΗ Ε   4.946 225 15,2
ΚΟΤΑΡΑΣ Κ   4.859 314 11,2
ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ   4.858 243 9,5

ΣΥΚΙΩΤΗ Χ   8.199 588 20,8
ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι   4.774 208 10,7
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Μ   4.422 295 13,0
ΜΠΙΚΑ Ε   4.149 278 5,4
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α   3.965 199 5,0 

ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α   7.086 511 13,9
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Κ   5.068 290 19,9
ΝΕΣΤΟΡΑ Θ   4.896 416 10,4
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ   3.463 117 10,8
ΓΛΕΖΟΣ Φ   2.732 249 6,7

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ   5.515 554 14,1
ΦΙΤΖΙΟΣ Κ   2.898 124 7,3
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Μ   2.091 96 5,3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.   2.037 86 3,9
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ   1.595 80 1,3

Κατηγορία 1

ΛΕΒΕΝΤΗ Χ   1.895 133 4,9
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ   1.720 178 3,7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π.   1.477 121 5,2
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Η   1.426 88 6,9
ΣΙΓΑΝΟΣ Δ   1.168 20 1,1
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πρωταθλητές43
Άμυνα για

# J962
$ J65
^ Q1063
& A9

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AKQ103
$ Q1074
^ K2
& 84

(εσύ)

# 75
$ A82
^ A98
& KJ1052

# J962
$ J65
^ Q1063
& A9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 84
$ K93
^ J754
& Q763

# AKQ103
$ Q1074
^ K2
& 84

*   check-back stayman

**  ούτε 3φυλλο #, ούτε 4φυλλο $

Ο σύντροφος επιτίθεται με το ^4 και κατε-
βαίνει ο μορ:

Όταν πάνω στο τραπέζι θα 
θέλεις να δείρεις τον σύντρο-
φο, χαμογέλα, και όταν θα 
θέλεις να τον φιλήσεις, κάν’ 
το Σε συμφέρει.
Καθισμένος στην θέση της 
Δύσης, ο Βορράς  αριστερά 
σου ανοίγει με 1& και οι αγο-
ρές εξελίσσονται ως εξής:

Γιώργος Ρούσσος

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση

1& πάσο 1# πάσο

1ΝΤ πάσο 2&* πάσο

2^** πάσο 3ΝΤ όλοι πάσο

Ο εκτελεστής παίζει μικρό από κάτω και 
κερδίζεις με την ντάμα σου. Πως βλέπεις τις 
προοπτικές της άμυνας; Τι γυρίζεις;

Καταρχήν υπάρχει  δυνατότητα τεσσάρων 
λεβέ από καρό και μια μέσα με τον Άσσο 
σπαθί;

Ασφαλώς όχι. Από την στιγμή που ξέρεις 
ότι ο σύντροφος έχει βγει από 4φυλλο, ο 
εκτελεστής χωρίς τίποτα στα καρά θα έβαζε 
τον Ρήγα του. Η κατανομή των φύλλων είναι 
επίσης καθαρή, σαν κρύσταλλο. Ο εκτελεστής 
κρατάει # 2, $ 3,^ 3, & 5. Ας δούμε τώρα 
την κατανομή των πόντων. Αν ο εκτελεστής 
δεν κρατάει τον^Α  μάλλον θα πέσει. Θα 
κρύψεις το^3  και θα του δώσεις την εντύ-

πωση πως τα καρά στέκουν 5φυλλα. Θα πάει 
τότε για 5 μπάζες  από πίκα αποφεύγοντας 
τον &Α. Σ’ αυτήν την περίπτωση το άνοιγμά 
του θα είναι xx, AKx, Jxx, KQxxx. Αδιάφορο 
σε αφήνει η περίπτωση να κρατάει τον^Α 
και  &KQJxx. Δεν υπάρχει άμυνα. Θα κάνει 
4 μπάζες από σπαθί, 2 από καρό και #ΑKQ. 
Ξεκινάς λοιπόν με την προϋπόθεση ότι ο σύ-
ντροφος πέραν του^J, κρατάει στα σπαθιά ή 
Βαλέ 4φυλλο ή Ντάμα 4φυλλη χωρίς το 10. 
Αν ο εκτελεστής έχει 9 πόντους στα μινέρ έχει 
περιθώριο να κρατάει ακόμα τον Α ή τον Κ 
κούπα. Αν έχει τον $Κ θα πέσει σίγουρα και 
μάλλον δυο. Επικεντρώνεσαι λοιπόν στην κα-
τανομή του Βορά : # xx, $ Axx,^ Axx, & 
KQxxx ή KJ10xx και γυρίζεις το^10. Ο Ρήγας 
από τον μορ και σπαθί, όπως το περίμενες. 
Έχει άρα τον^Α. Τι κάνεις; Αφήνεις ασφαλώς 
έξω. Βλέπεις τι θα γίνει αν πάρεις και κρατάει 
KQ στα σπαθιά. Θα παίξει πίκα στο 10 του μορ 
εξασφαλίζοντας το συμβόλαιό του με 2 από 
σπαθί, 2 από καρό, 4 από πίκα και τον $Α. Το 
&9 σκεπάζεται από τον Βαλέ του εκτελεστή 
που  κερδίζει την μπάζα χωρίς το παραμικρό 
κλικ του συντρόφου, που ακολουθεί με το 7.  
Μικρό πίκα από το χέρι του για τον Άσσο του 
μορ και ξανά σπαθί για τον Άσσο σου και το 
6 του συντρόφου. Μονά; Μοιρολατρικά γυ-
ρίζεις το^6  πάντα κρύβοντας το 3. Ο εκτε-
λεστής πιάνει τον^Α  και με σιγουριά εκατό 
καρδιναλίων τραβάει τον Κ & για να πέσει 
από την καρέκλα βλέποντάς σε να πετάς 
μικρό κούπα. Ξέρεις τώρα ότι ο σύντροφος 
έκανε ντακ την &Q  και πως αν την έπαιρνε 
για την άμυνα δεν υπήρχαν παρά 2 μπάζες 
από σπαθί και 2 από καρό. Τώρα για τον 
εκτελεστή η &Q  στέκει μαζί με το 5φυλλο 
καρό και έχει δυο ακόμα δυνατότητες για την 
πραγματοποίηση του συμβολαίου του. Η να 
πέφτουν οι πίκες 3-3, μάλλον απίθανο με 9 
χαρτιά στα μινέρ στα χέρια της Ανατολής, ή ο 
Κ $ να στέκει με τις πίκες και να γίνει το end-
play. Αν τα καρά στέκουν 5-3 δεν έχεις άλλο 
παρά μόνο πίκα και κούπα επάνω σου.

Παίζει λοιπόν 4 γύρους πίκα ξελιμάροντας 
από το χέρι του μια κούπα και ένα σπαθί ενώ 
ο σύντροφος χαλάει κούπα και καρό. Πιάνο-
ντας την πίκα γυρίζεις κούπα και το συμβό-

λαιο πέφτει με μια από πίκα, κούπα και καρό 
και δυο από σπαθί.

Αν είσαι σαδιστής παρουσιάζεις το^3  αντί 
για την κούπα και ο Βορράς σκουιζάρεται. 
Αν ξεράνει τον $Α  ξεραίνει και ο σύντροφος 
τον Ρήγα, αν πετάξει το σπαθί πετάει και ο 
σύντροφος την Ντάμα του του.

Τα τέσσερα χέρια ήταν :  

                        

Πρόσεξες τι έκανε ο απίθανος σύντροφος σ’ 
αυτή την διανομή; Πρώτον μέτρησε τα χέρια 
και κατάλαβε πως το γύρισμα του^10  είναι 
ένα μεγάλο ψέμα, ύστερα με απόλυτη εμπι-
στοσύνη σε σένα έδωσε λάθος μέτρημα στα 
σπαθιά, εδραιώνοντας στον εκτελεστή την 
πεποίθηση πως στο χρώμα κρατάς AQ9, τέλος 
έκανε το καταπληκτικό και καθοριστικό για 
την άμυνα ντακ της &Q, άφοβα, γιατί μπόρε-
σε να βρει πως στα σπαθιά κρατάς Α9 και όχι 
109. Ας σημειωθεί πως με το 109 στα χέρια 
σου το ντακ πουλάει μπάζα μια και το 7 θα ξα-
νασταματούσε το χρώμα. Πως το βρήκε ;

Απλή λογική. Ο εκτελεστής με την υποτιθέμε-
νη κατανομή #xx, $Jxx,^Axx, &AKJxx θα 
έπιανε αμέσως τον^Κ  για να παίξει σπαθί.

Σου’ρχεται να τον φιλήσεις. Κάν’ το, για το 
δικό σου συμφέρον.
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Το πάνελ του διαγω-
νισμού αγορών 1-5 
απαρτίζεται πάντα από 
δάσκαλους και η βαθμο-
λογία βγαίνει με βάση τις 
δικές τους απαντήσεις 
και σχόλια. Στη συνέχεια 
θα βαθμολογούνται οι 
αναγνώστες και θα δη-
μοσιεύονται τα ονόματα 
των πρώτων από αυτούς. 
Καλό θα είναι, αλλά όχι 
απαραίτητο,  να στέλνει 
και κάθε αναγνώστης 
τα σχόλιά του ώστε να 
δημοσιεύονται τα πλέον 
ενδιαφέροντα από αυτά.
Αν έχει κάποιος μαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 1-5 
κάποια διανομή η οποία 
τον προβλημάτισε στην 
αγορά θα χαρούμε πολύ 
να μας τη στείλει για να τη 
βάλουμε στο διαγωνισμό.
Τον παρόντα διαγωνισμό 
σχολιάζουν τρεις δάσκα-
λοι: η Μαριάννα Κορώνη 
και ο Κώστας Μπόζε-
μπέργκ από την Αθήνα, 
και η Τασία Μπαμπούλα 
από τη Μυτιλήνη. Τους 
ευχαριστώ όλους για τη 
βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή

# 109
$ AK
^ KQJ10
& KQ654

# 76
$ Q65432
^ 987
& A2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ8432
$ -
^ A654
& J83

# AK5
$ J10987
^ 32
& 1097

Ένα από τα πιο φημισμένα προβλή-
ματα double dummy όλων των επο-
χών συνέθεσε ο Sidney Lenz (Αμε-
ρικανός πρωταθλητής, αντίπαλος 
των Culbertson στα περίφημα ματς) 
το 1928, για ένα ειδικό διαγωνισμό. 
Σας το παρουσιάζουμε αριστερά ζη-
τώντας να βρείτε τη λύση:

Καλλιτεχνικό ìðñßôæ

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# 5 
$ 85 
^ ΑΚ7
& ΑΚ86542

# Κ107
$ 9
^ Q1083
& QJ1097

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 86432
$ Q632
^ J62
& 3

# AQJ9
$ AKJ1074
^ 954
& -

Τα βρήκαν… μπαστούνια οι φίλοι της 
στήλης που προσπάθησαν να βρουν 
τη λύση στο πρόβλημα του προη-
γούμενου τεύχους του περιοδικού. 
Μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του 
περιοδικού μόνο τα αδέρφια Γ. και Τ. 
Κότσης, σε συνεργασία και ο Ι. ∆ρι-
δάκης από την Κρήτη μου έστειλαν 
(ή μου είπαν) τη σωστή απάντηση. 
Θερμά συγχαρητήρια. 

Και όμως, το πρόβλημα δεν ήταν 
πολύπλοκο, ούτε είχε πολλές βαριά-
ντες ή περίεργα σκουίζ. Απλώς ήθε-

λε έμπνευση και φαντασία. Ήταν από τα προβλήματα εκείνα που δύσκολα πάει το 
μυαλό σου στη κίνηση - κλειδί αλλά όταν, σε ανύποπτο ίσως χρόνο, σου έρθει η 
ιδέα, ξέρεις ότι βρήκες τη λύση! Ανατολή και ∆ύση καλούνται να βρουν τρόπο να 
ρίξουν το συμβόλαιο των 5ΧΑ, που εκτελεί ο Νότος. Αντάμ και άμυνα, λοιπόν, στη 
βούλησή σας.

Η ∆ύση πρέπει, βέβαια, να κάνει αντάμ πίκα. Η Ανατολή φορτσάρει και ο Νότος 
παίρνει αμέσως (αν αφήσει έξω είναι η τρίτη λεβέ της άμυνας)  και παίζει πρώτα 
καρό (αν παίξει σπαθί η ∆ύση παίρνει αμέσως και συνεχίζει πίκα) για να διώξει την 
είσοδο της Ανατολής. Η Ανατολή αφήνει έξω τον Άσσο 2 φορές αλλά οφείλει να 
πάρει τον τρίτο γύρο καρό γιατί αλλιώς ο εκτελεστής θα σταματήσει, θα ανέβει με 
πίκα στο χέρι του και θα παίξει σπαθί, μετράροντας τα σπαθιά του χωρίς η Ανατολή 
να μπορεί να πιάσει χέρι. Τώρα η Ανατολή πρέπει να παίξει και το τέταρτο καρό της 
- και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. 

Η ∆ύση ∆ΕΝ πρέπει να ξοφλήσει αμέσως τον Άσσο σπαθί (όπως είπαν μερικοί), 
γιατί τότε απλά ο εκτελεστής δίνει τον Βαλέ σπαθί στην Ανατολή, όσο έχει κράτημα 
πίκα,  και κάνει τις υπόλοιπες λεβέ. Στο τέταρτο καρό η ∆ύση πρέπει να ξοφλήσει 
την τελευταία πίκα της!!! Ανήμπορος να παίξει τα σπαθιά από το μορ (γιατί τότε θα 
δώσει 2 λεβέ στο χρώμα) ο Νότος πρέπει να ανέβει χέρι και μόνο ανέβασμα έχει την 
πίκα. Στη λεβέ αυτή, τώρα, θα διώξει η ∆ύση τον Άσσο σπαθί(!), προάγοντας τον 
Βαλέ της Ανατολής και ρίχνοντας το συμβόλαιο 2 μέσα. 

Πολλοί αναγνώστες σκέφτηκαν το ξόφλημα του Άσσου αλλά δεν βρήκαν το σωστό 
χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό. 

Συμβόλαιο: 7$

Αντάμ: &Q 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαγωνισμός αγορών (1-5)

 πάσο = 10, 4^ = 8, κοντρ = 5, 4$ = 5

Κάθε φορά που γίνεται παρεμβολή από τον  αντίπαλο, το 
πάσο από τον ανοίξαντα δείχνει με τον πιο εύγλωττο τρό-
πο ότι έχουμε μίνιμουμ άνοιγμα. Δεν πρέπει να χάσουμε 
την ευκαιρία αυτή....
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπερκ: Πάσο. Το πάσο μετά από το 2 επί 1 του 
συμπαίκτη είναι φόρσινγκ, συνεπώς αν δεν έχει ιδιαίτε-
ρα ομαλή κατανομή αναμένεται να ξανανοίξει την αγορά 
με κοντρ πάνω στο οποίο θα αγοράσουμε 4^. Άμεση 
αγορά με 4^ θα έδειχνε χέρι ανώμαλης κατανομής.
Μ.Κορώνη: Πάσο. Με mimimum άνοιγμα και χωρίς 
κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό περιμένουμε από το 
συμπαίκτη να αποφασίσει... Αν ξανανοίξει την αγορά με 
κοντρ, δίνουμε το φιτ 4^.
Α. Μπαμπούλα. Πάσο. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να 
πληροφορήσω τον συμπαίκτη μου. Ξέρει ένα κανονικό 
μίνιμουμ άνοιγμα πρώτης θέσης με 5φ. κούπα.
Οι αναγνώστες: 
Γ. Κότσης: 4^. Αν η Δύση έχει βοήθεια στις κούπες θα 
αγοράσει 4$, αφού βρέθηκε φιτ και στα καρά. Αλλιώς, 
ανάλογα με το χέρι της, θα πάει πάσο ή θα αγοράσει 5^.
Ντ. Παπαδάκη: Πάσο. Έχω μίνιμουμ ανοίγματος. Ο 
πάρτνερ δείχνει 10 πόντους. Αν έχει περισσότερους ή 
5φυλλο καρό θα μιλήσει αυτός.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

17ïò17ïò

B

N
AΔ

Ομάδες -  Όλοι  στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2# πάσο

3&* πάσο ;

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA 3^* ;

# AK93
$ 109
^ 1052
& KQ82

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1$ πάσο 1# πάσο

2^* ;

# Q852
$ 1043
^ KJ2
& Q63

# ΑQ102
$ J876
^ 103
& K43

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2^ 4&* ;

# Κ52
$ AQJ86
^ K102
& 92

* Aγορά φραγμού

* Zητάει υποστήριξη στο χρώμα για να δηλωθεί 
μανσ (ή σλεμ)

* Τέταρτο χρώμα

3# = 10, 3^ = 9, 4# = 6, 4& = 3

Όταν ο συμπαίκτης κάνει “game try” σε ένα μακρύ του 
χρώμα (τρίφυλλο και πάνω),   εμείς για να αποδεχθούμε 
και να κλείσουμε την μανς πρέπει να έχουμε είτε σόλο 
είτε δίφυλλο είτε Άσσο δίφυλλο είτε Ρήγα δίφυλλο. Εδώ 
δεν έχουμε, με Ντάμα τρίφυλλη δεν πρέπει να αγορά-
σουμε την μανς.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπερκ: 3^. Έχω μάξιμουμ βοήθεια στις 2# 
αλλά χέρι ΟΚ,  αν και ο συμπαίκτης συμφωνεί μπορεί το 
τελικό συμβόλαιο να είναι 3ΧΑ. Κάνω λοιπόν μια προ-
σπάθεια δείχνοντας τις αξίες μου.
Μ.Κορώνη: 3#. Αν και είναι αγώνας ομάδων και πα-
ρότι είμαστε κοντά στο μέγιστο της απάντησης μας και 
έχουμε 4 ατού, το game try  του συμπαίκτη μας κόβει τα 
φτερά... καθώς εύκολα μπορεί να χάνουμε τρεις μπάζες 
στα σπαθιά. Έτσι απορρίπτουμε με βαριά καρδιά την 
πρόταση. Μια καλή εναλλακτική είναι τα 3^ που δεί-
χνει αξίες στο χρώμα, χέρι καλύτερο από minimum και 
μεταθέτει την απόφαση στον ανοίξαντα... 
Α. Μπαμπούλα: 3#. Η τρίφυλλη ντάμα δεν είναι αυτό 
που θέλει ο σύντροφος. Το γεγονός ότι έχουμε 4φ φιτ 
και μάξιμουμ ίσως μας κάνει να πούμε 3 καρά αλλά το 
βρίσκω μάλλον πληροφορία προς τους αντιπάλους, 
καθώς ο σύντροφος για να μας ρωτήσει για τα σπαθιά 
έχει σκεφτεί πριν από μας το τι μπορεί να έχουμε και 
τι θέλει.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 3#. 9 χανόμενες. Η &Q δεν λογαριάζεται 
για 2 πόντους (για μένα = 0). Αν είχα ελαφρά διαφορε-
τικό χέρι (Q852 – 104 – AQ102 – xxx που είναι πάλι 8 
πόντοι), θα αγόραζα 3^.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

κοντρ = 10, 3ΧΑ = 7, 4^ = 7, 

Έχουμε 10 πόντους αλλά αν ο συμπαίκτης δεν έχει μα-
ζέρ χάσαμε με την αγορά 4 καρά. Το κοντρ είναι η πιο 
πρόσφορη λύση.  
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: κοντρ. Εφόσον μάλιστα έχουμε συμ-
φωνήσει να δείχνει μαζέρ, κάτι σαν νέγκατιβ. Αν κάποιοι 
αντικαθιστούν το στέιμαν, που μας «κλέψανε», με κιου-
μπιντ το 4καρά δείχνει στον σύντροφο ότι έχουμε και 
τα δυό μαζέρ αλλά χάνουμε το 3ΧΑ. Ίσως θα πρέπει να 
αλλάξετε την άμυνά σας σε αυτές τις παρεμβολές!
Μ.Κορώνη: κοντρ. Το κοντρ εδώ είναι νέγκατιβ και 
έχουμε το ιδανικό χέρι.
Κ. Μπόζεμπερκ: κοντρ. Το κοντρ όταν ο συμπαίκτης 
ανοίξει με 1ΧΑ και ο αντίπαλος κάνει αγορά φραγμού 
είναι ομιλίας, αγορά που αφήνει το συμπαίκτη να αγο-
ράσει  πάσο, 3ΧΑ ή χρώμα. Καλό είναι πάντως να παίζετε 
το κοντρ με τη μορφή ομιλίας και μετά από παρεμβολές 
στο επίπεδο 2 (υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις).
Οι αναγνώστες: 
Ντ. Παπαδάκη: Κοντρ. Δείχνει πόντους και τουλάχι-
στον 4φυλλο σε δύο άλλα χρώματα.
Γ. Κότσης: 3ΧΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τυποποιημένο 
σύστημα αγοράς στην αγορά φραγμού στο επίπεδο 3 
μετά από άνοιγμα 1ΧΑ. Αν υπάρχει παρακαλώ πέστε μου 
που να το βρω…

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

2# = 10, 2$ = 7, 2XA = 6, 3& = 5

Το τέταρτο χρώμα είναι φόρσινγκ και ζητάει πρωτίστως 
3φυλλο φιτ και κατά δεύτερον κράτημα. Εμείς δεν έχου-
με τίποτα από τα δύο, επιπλέον έχουμε μίνιμουμ αλλά 
ΠΡΕΠΕΙ να απαντήσουμε. Η μόνη αγορά είναι 2 πίκες 
που σ’ αυτή την αλληλουχία δεν δείχνει 5φυλλο (και 
άρα 6φυλλο σπαθί). Αν έχουμε 6-5 σπαθιά -πίκες λέμε 
3 πίκες, ανεξαρτήτως πόντων. 
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπερκ: 2#. Ούτε 3 φυλλο φιτ, ούτε κράτημα 
άρα οι επιλογές μας περιορίζονται στο να αγοράσουμε 
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κάποια από τα χρώματά μας. Αν αγοράσουμε 3& δεί-
χνουμε χέρι φόρσινγκ για μανς και 5φυλλο. Αυτό που 
μένει λοιπόν περιγράφει ένα χέρι μίνιμουμ με 4φυλλο 
πίκα χωρίς ικανοποιητική απάντηση. Με 6& και 5# 
αγοράστε 3#.
Μ.Κορώνη: 2#. Με δίφυλλο κούπα και χωρίς κράτημα 
καρό ξαναγοράζουμε την τετράφυλλη πίκα μας. Η αγο-
ρά μοιάζει να δείχνει 6 σπαθιά και 5 πίκες αλλά αν είχαμε 
τέτοιο χέρι θα ανοίγαμε συνήθως 1# (με αδύνατο χέρι) 
ή θα επαναδηλώναμε απευθείας 2# με δυνατό χέρι ή 
θα λέγαμε τώρα 3#.
Α. Μπαμπούλα: 2#. Τρίφυλλο κούπα δεν έχουμε, 
κράτημα καρό δεν έχουμε, το μικρότερο δυνατό ψέμα 
από μας, που δείχνει, στο κάτω – κάτω, που συγκεντρώ-
νονται οι πόντοι μας.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 2#. Η Ανατολή διαλέγει το καλύτερό της 
χρώμα. Δείχνει 4φυλλο πίκα, μίνιμουμ άνοιγμα και 
τίποτα άλλο. 
Ντ. Παπαδάκη: 2$. Το μη χείρον βέλτιστο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

# Κ52
$ 42
^ Κ9743
& Q87

B

N
AΔ

Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1$ ;

Κοντρ = 10, πάσο = 9, 2^ = 6

Μεταξύ δύο κακών το μη χείρον βέλτιστον....5φυλλο  
καρο και 3φυλλο μόνο πίκα, παίρνουμε ένα σπαθί το 
βάζουμε στην πίκα και λέμε κοντρ (νέγκατιβ). Αν ο συ-
μπαίκτης έχει 4 πίκες θα το παλέψουμε. Αν πούμε πάσο 
χάσαμε το τραίνο. 
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: πάσο. Περιμένοντας τι θα πει ο σύ-
ντροφος. Πιο περιγραφική αγορά από το κόντρ, που 
ψεύδεται για 4φ πίκα.
Μ.Κορώνη: κοντρ. Παρότι το κοντρ υπόσχεται θεω-
ρητικά τετράφυλλη πίκα, έχοντας τρίφυλλο ονέρ πίκα 
και 8 πόντους προτιμάμε το κοντρ από το εναλλακτκό 
πάσο γιατί έχουμε αξίες και είναι πολύ πιθανό, ο Νότος 
να δώσει φιτ στο συμπαίκτη και η αγορά να φθάσει πολύ 
ψηλά για να μιλήσουμε μετά...... Ακόμη και αν ο συμπαί-
κτης αγοράσει 3 ή 4 πίκες στο κοντρ μας η μανς θα έχει 
αρκετές ελπίδες. 
Κ. Μπόζεμπερκ: κοντρ. Προβληματικό χέρι αφού 
θέλουμε να μιλήσουμε αλλά δεν έχουμε τυπική αγορά. 
Οι επιλογές μας περιορίζονται στο πάσο, το DBL και τα 
2&. Από τα παραπάνω επιλέγουμε το κοντρ σαν πιο 
ευέλικτη αγορά.

Οι αναγνώστες: 
Ντ. Παπαδάκη: πάσο. Δεν υπάρχουν αρκετοί πόντοι 
για 2^ ούτε υπάρχει 4φυλλο μαζέρ
Γ. Κότσης: πάσο. Τι άλλο;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

4& = 10, 4# = 7

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο

2$ πάσο 2# πάσο

3XA ;

B

N
AΔ

# K83
$ AJ107
^ A863
& A2

Τρεις Άσσοι, περιουσία ολόκληρη...16 πόντοι που 
αξίζουν για 20, λέμε λοιπόν 4 σπαθιά κιού μπιντ κάτω 
από την μανς και αν ο συμπαίκτης έχει καλά ατού και 
κοντρόλ (KQ ) θα συνεχίσει.
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: 4&. Δείχνω φιτ τρίφυλλο, γιατί 
αλλιώς θα είχα κάνει υπεραποδοχή, μάξιμουμ, Άσσο 
σπάθι μάλλον σε δίφυλλο χρώμα και ας αποφασίσει ο 
σύντροφος. Παραδέχομαι ότι η αγορά καταστρατηγεί 
τον «κανόνα» πως «δεν αποφασίζει το ΧΑ» αλλά δείτε 
λίγο το χέρι – έχω παντού στόπερ!!
Μ.Κορώνη: 4&. Έχουμε ξεκαθαρίσει με την προηγού-
μενη αγορά μας (2#) ότι δεν έχουμε μέγιστο και τετρά-
φυλλο φιτ (θα αγοράζαμε είτε 3#, είτε το δίφυλλο μας). 
Άρα τώρα με καλό χέρι μπορούμε να κάνουμε cue bid, 
δείχνοντας φιτ και χέρι καλύτερο από minimum.
Κ. Μπόζεμπερκ: 4&. Η αγορά του συμπαίκτη δείχνει, 
μάλλον, ομαλή κατανομή και 10-14 πόντους. Αν έχει το 
μάξιμουμ μπορεί να υπάρχει σλεμ. Από την άλλη εμείς 
δεν μπορεί ξαφνικά να προτείνουμε το χρώμα μας στο 
επίπεδο των τεσσάρων άρα δείχνουμε φιτ πίκα, καλό 
άνοιγμα ΧΑ και cue bid σπαθί.
Οι αναγνώστες: 
Ντ. Παπαδάκη: 4&. Κιου μπιντ για πιθανό σλεμ. Ο 
πάρτνερ έχει 11+ πόντους
Γ. Κότσης: 4#. Κλασσικό. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2& πάσο

2^ πάσο 2# πάσο

3# πάσο 4XA πάσο

5$* πάσο ;

# ΑQ853
$ AKQJ
^ AKJ
& 5

B

N
AΔ

7$ = 10, 7#= 8, 5XA = 7,
7ΧΑ = 7, 6XA = 6, 6$ = 6, 6# = 5

7 πίκες και αν ο συμπαίκτης έχει τον ρήγα σπαθί, που 
με την ερώτηση άσσων δεν μας τον έχει δείξει, θα πάει 
7 ΧΑ, λόγω ζευγών.
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: 7$. Ας αποφασίσει ο σύντροφος το 
τελικό συμβόλαιο στα επτά, ξέροντας τώρα και το άλλο 
μου χρώμα και όλα τα κοντρόλ.
Μ.Κορώνη: 7$. Με τις πληροφορίες που έχουμε (τρί-
φυλλο + πίκα, Ρήγα πίκα, Άσο σπαθί) το μεγάλο σλεμ 
έχει καλές πιθανότητες. Απλά δεν χάνουμε τίποτα να 
δείξουμε και το άλλο μας χρώμα, καθώς αν ο συμπαί-
κτης έχει τετράφυλλο+ κούπα και τρίφυλλη πίκα, το 
μεγάλο σλεμ στις κούπες είναι σαφώς καλύτερο (θα 
διώξουμε πιθανόν χανόμενο-α καρό-ά στις πίκες και 
μπορεί να γλυτώσουμε χανόμενη στις πίκες εάν πχ στέ-
κει τετράφυλλος Βαλές). 
Κ. Μπόζεμπερκ: 5ΧΑ. Αν μετά από ερώτηση Άσσων 
αγοράσουμε 5ΧΑ δείχνουμε ότι έχουμε στην κατοχή 
μας όλες τις κάρτες κλειδιά (4 Άσσους και ΚQ ατού) και, 
προφανώς, ενδιαφερόμαστε για τα 7. Μετά τα 5ΧΑ ο 
συμπαίκτης με τίποτα παραπάνω από αυτά που έδειξε 
αγοράζει 6# (και εμείς 6ΧΑ λόγω ζευγών) είτε ονομάζει 
Ρήγα που έχει στην κατοχή του είτε αγοράζει 7, αν έχει 
κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, πά-
ντως, αν αγοράσει 6& ή 7# θα αγοράσουμε 7ΧΑ.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 5ΧΑ. Υπάρχουν 2 χανόμενες στην Ανατο-
λή: J10xx πίκα και η ^Q. Αν η Δύση έχει τον &Κ τότε 
μένουν μόνο τα ατού, που ακόμα και αν λείπουν 5, οι 
πιθανότητες υπέρ μου είναι πάνω από 65%, οπότε θα 
ρισκάρω τα 7ΧΑ, που θα μου δώσουν τοπ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8
Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο ?

B

N
AΔ

# AQ52
$ 86
^ 102
& AQJ62

2& = 10, 1# = 7

Με άνοιγμα, ως απαντητές, αγοράζουμε 2 σπαθιά ώστε 
να περιγράψουμε πλήρως το χέρι μας αγοράζοντας σε 
δεύτερο γύρο τις πίκες. Παραλείπουμε τα σπαθιά όταν 
δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ανιούσα του 
απαντητή.
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: 2&. Αγοράζω τα χρώματά μου με την 
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Ο
ι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 

να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), με email: magazine@hellasbridge.org 

και press@hellasbridge.org ή μέσω της ιστο-

σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org)  

όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-

λιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του 

ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 
Ομάδες -  Όλοι  στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1# πάσο 1XA πάσο

4XA* πάσο ;

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

2# ;

# Q7
$ KQ3
^ 65
& KJ8642

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2& πάσο

3& πάσο ;

# A853
$ AK987
^ J93
& 8

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

3#* πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6
Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

2XA* πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο πάσο

κόντρ πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8
Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

# K5
$ QJ3
^ 764
& AKJ76

# ΑΚ8764
$ -
^ Κ73
& ΑΚJ4

B

N
AΔ

# 952
$ 86
^ Q7642
& AJ3

# Q863
$ K10
^ QJ4
& AJ86

B

N
AΔ

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& ;

# AK3
$ Q9762
^ AJ32
& 8

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ πάσο

2& κόντρ ;

B

N
AΔ

# Κ5
$ ΚQ108
^ 965
& AKJ9

18ος Διαγωνισμός

* Ποσοτικό

σειρά, εφόσον μετά μπορώ να δείξω το χέρι μου με 
ανιούσα. Ήταν παγίδα το πρόβλημα; Δεν πιστεύω να 
προβληματιστήκατε; 
Μ.Κορώνη: 2&. Η δύναμη μας (13 πόντοι, άνοιγμα+) 
μας επιτρέπει να κάνουμε φυσική αγορά, δηλαδή να 
αγοράσουμε τα χρώματα μας με βάση το μήκος τους: 
πρώτα το πεντάφυλλο σπαθί και μετά την τετράφυλλη 
πίκα. Αν ήμασταν πιο αδύνατοι (πχ 10-11 πόντοι, όχι 
άνοιγμα) θα προτιμούσαμε να αγοράσουμε πρώτα την 
τετράφυλλη πίκα, γιατί δεν θα είχαμε τη δύναμη να 
κάνουμε ανιούσα αγορά ως απαντώντες.

Κ. Μπόζεμπερκ: 2&. Με σκοπό να αγοράσουμε 
τις πίκες στον δεύτερο γύρο δημιουργώντας έτσι μια 
φόρσινγκ ακολουθία (δείχνοντας μακρύτερα σπαθιά 
από πίκες). 
Γενικά με τέτοιου είδους κατανομές (μακρύτερο μινέρ 
από μαζέρ) αγοράζουμε πρώτα το μαζέρ (δεν αλλάζου-
με επίπεδο) με χέρια αδύνατα (6-11 κακούς πόντους).
Οι αναγνώστες:
Ντ. Παπαδάκη: 2&. Έχω πόντους αρκετούς για 
μανς…
Γ. Κότσης: 2&. Δεν έχει νόημα να φορτσάρω με 3& 

διότι χάνω ένα επίπεδο αγοράς…
Για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτη, ανάμεσα στους 
αναγνώστες, αναδείχτηκε η Μαρία Διπλούδη, συ-
γκεντρώνοντας 72 βαθμούς (στους 80) με δεύτερους,  
τον Φράνκο Κιαρούτζι και τον Γιώργο Κότση, που 
συγκέντρωσαν 68 βαθμούς.  Δυστυχώς, παρότι πολλοί 
αναγνώστες στέλνουν απαντήσεις ελάχιστοι γράφουν 
σχόλια σε αυτές. Παρά τον τίτλο του άρθρου, οι ανα-
γνώστες ίσως πρέπει να βλέπουν τη στήλη περισσότερο 
σαν χώρο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών παρά σαν 
διαγωνισμό. 

* Splinter

* ∆ιχρωμία τα μινέρ
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Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 17

Εξασκηθείτε στην αγορά
Ôï êïíôñ íôáðåë

Μετά από 1$ – κοντρ – πάσο τι απαντάμε με τα 

παρακάτω χέρια;

# 872
$ Q97543
^ 74
& 82

1.
# 964
$ KQJ3
^ J1095
& 62

2.
# K1065
$ A93
^ J7632 
& 10

3.

# 72
$ 842
^ K62
& AQ1073

4.
# x
$ 8732
^ K873
& KJ102

5.

# 8
$ KJ7543
^ A94
& Q63

6.
# 96
$ 3
^ KJ10975
& J632

7.
# K1065
$ AQ93
^ J1063
& Q

8.

# K72
$ AQ4
^ 62
& AQ1073

9.

# A10
$ 873
^ QJ103
& KJ72

10.

1)  1#. Δεν πρέπει να πασάρουμε με τέτοια ποιότητα χρώματος, ακόμα περισ-

σότερο όταν γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος έχει 5φυλλο, τουλάχιστον, χρώμα.  

Είμαστε πριν τον εκτελεστή ενώ ούτε οι πόντοι ούτε η κατανομή μας βοηθά-

νε. Είναι σχεδόν απίθανο να περιορίσουμε τον εκτελεστή σε λιγότερες από 7 

λεβέ στη 1$ κοντρέ. Αγοράζουμε λοιπόν το χαμηλότερο τρίφυλλο. 

2)  1ΧΑ. Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε και 2^ αλλά: α) με το 1ΧΑ ειδοποιού-

με τον σύντροφο ότι έχουμε «άχρηστους» πόντους  στο χρώμα των αντιπά-

λων και 2) περιγράφουμε εκτός από το χέρι μας και την δύναμή μας σε ονέρ, 

ενώ η απλή αγορά σε χρώμα ξεκινάει από μηδέν πόντους. 

3)  2#. Είμαστε στο όριο για μια αγορά με πήδημα, όμως όλοι μας οι πόντοι 

«δουλεύουν» ενώ μετράμε και αξίες κατανομής (σόλο σπαθί). Αγνοούμε 

αρχικά τα καρά, έναντι του μαζέρ, αλλά αν οι αντίπαλοι συναγωνιστούν  σε 

κούπες ή σπαθιά και φτάσει η αγορά σε μας θα τα αγοράσουμε μετά. Έτσι θα 

δείξουμε 4φυλλο πίκα και τέσσερα ή περισσότερα καρά. Αν είχαμε 5φυλλο 

πίκα θα συναγωνιζόμασταν και τη δεύτερη φορά στις πίκες, αφού ο σύντρο-

φος υπόσχεται τουλάχιστον 3φυλλο φιτ (αλλιώς θα είχε πει δικό του χρώμα 

ή ΧΑ).

4)   3&. Απόλυτα μίνιμουμ χέρι γι’ αυτή την αγορά αλλά πρέπει να δείξουμε τις 

αξίες μας. Η μανς δεν είναι μακριά, είτε στα 5& (π.χ. #Αxxx, $x, ̂ ΑQ10x, 

&KJxx), είτε στα 3ΧΑ (π.χ. #Αxxx, $Αx, ^Αxxx, &Kxx). 

5)  2^. Και όχι την «μηχανική» αγορά 2&.  Εάν οι αντίπαλοι συναγωνιστούν 

στις 2 κούπες (πολύ πιθανό) δεν πρέπει να τους αφήσουμε να παίξουν με 

αυτό το χέρι. Αγοράζοντας πρώτα τα καρά έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 

και τα σπαθιά μας, με κατιούσα αγορά στο επίπεδο 3, ώστε να έχει ο σύντρο-

φος δικαίωμα ασφαλούς επιλογής και να εξασφαλίσουμε ότι θα παίξουμε 

στο καλύτερο φιτ (π.χ. απέναντι σε #ΚJxx, $xx, ^ΑQxx, &Qxx.

Μετά από 1^ – κοντρ – πάσο τι απαντάμε με τα παρακάτω χέρια;

6)  4$. Τυπικό χέρι για αυτή την αγορά. Χωρίς να έχουμε υπερβολική δύναμη 

περιμένουμε οι 4$ να πραγματοποιηθούν, ακόμα και σε μίνιμουμ κοντρ 

νταπέλ. 

7)  Πάσο. Επίσης τυπικό χέρι. Όταν μετατρέπουμε το κοντρ νταπέλ σε τιμωρίας, 

ιδίως στο επίπεδο 1, ο σύντροφος οφείλει να κάνει αντάμ ατού, ακόμα και αν 

έχει σόλο εκεί. Αυτό ακριβώς θέλουμε με το συγκεκριμένο χέρι. 

8)  2^. Το κιουμπίντ θα μας βοηθήσει στην παρούσα περίσταση να βρούμε το 

4-4 φιτ στο μαζέρ. Ο σύντροφος είναι βέβαια υποχρεωμένος, εφόσον δεν 

έχει πολύ δυνατό χέρι, να έχει υποστήριξη σε όλα τα χρώματα. Όμως, η υπο-

στήριξη αυτή μπορεί να είναι μόνο τρίφυλλη. Αν δεν βρούμε τετράφυλλο φιτ 

σε μαζέρ θα κατευθύνουμε το παιγνίδι στα ΧΑ.  

9)  2^. Πολύ δυνατό χέρι για να κάνουμε φυσική, οριακή, αγορά. Αν ο σύντρο-

φος αγοράσει κάποιο μαζέρ θα αγοράσουμε εμείς τα σπαθιά μας. Μετά από 

κοντρ νταπέλ του συντρόφου, κιουμπίντ και αλλαγή χρώματος είναι φόρ-

σινγκ. Αντίθετα κιουμπίντ και απλό φιτάρισμα είναι προτασιακή αγορά.

10)  2ΧΑ. Η φυσική αγορά είναι πάντα καλύτερη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι 

ο σύντροφος, όταν αγοράζει κοντρ νταπέλ, μπορεί να έχει πολύ μίνιμουμ 

χέρι με σόλο στην αγορά του αντίπαλου (για την ακρίβεια όσο πιο κοντός 

είναι στο χρώμα του ανοίγματος τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για 

κοντρ, άρα τόσο πιο μίνιμουμ μπορεί να είναι).  Στην περίπτωση αυτή μόνο 

ΧΑ δεν θέλει να ακούσει. Για να αγοράσουμε εμείς ΧΑ και μάλιστα σε υψηλό 

επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ασφάλεια απέναντι σε ένα τέτοιο 

χέρι. Εάν το παραπάνω χέρι δεν είχε τα 2 δεκάρια, καλύτερα να ήμασταν 

πιο συντηρητικοί και να αγοράζαμε μόνο 1ΧΑ. 

Λουκάς Ζώτος
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Διοργανωτής : ΑΟΜΒ  14-16/9/2007 

Κύπελο 
Λαζόπουλου

1-16
Κανναβός Π

Καλλιφρονάς Μ

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Βρούστης Β

Σταθακοπούλου Ρ

Κουτρούμπας Σ

62,26

61,97

61,55

61,55

60,75

59,43

59,43

1-9
Βάλβη Α

Παπακωνσταντίνου Δ.

Κοταράς Κ

Κορδούτης Γ

Μούλιου Τ

Αθανασάτου Μ

61,19

66,25

58,75

58,75

58,75

58,75

Διοργανωτής : ΟΑΜΘ  / Εσωτερικό Πρωτάθλημα  28-30/9/2007 

1-16
Καϊσερλής Χ - Αγουράτσιος Τ

Αγγελόπουλος Π - Ζώζης Σ

Κουκουσέλης Α - Λούσης Γ

Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α

Δεστέφανος Κ - Παπαματθαίου Χ

Καραδάκης Γ - Φίτζιος Κ

164,0

158,0

157,0

151,0

146,0

142,0

Διοργανωτής : ΚΟΑΜ  / Κύπελο Αρβανιτάκη  26-28/10/2007 

1-16
Τσιριγγάκης Ν - Αλαμάνος Ε

Χατζηδάκης Β - Κούρκουλος Κ

Κωνσταντόπουλος Δ - Τρίαντος Ν

Τριανταφύλλης Π - Τριανταφύλλη Λ

Βλάσσης Κ - Τριάντος Β

Τσίτσος Α - Τσάμης Β

56,02

55,79

55,65

53,38

53,08

52,92

1-8
Κοτινάς Ν - Μέρεντιθ Ρ

Πιπεράκη Μ - Βερβιτσιώτη Ε

Σκαρπίδης Χ - Σκαρπίδου Ρ

Παλλάδης Ε - Δουβάνας Π

Μεζάλα Ε - Μεζάλας Δ

Σουβατζής Ι - Ζωγράφος Γ

58,42

57,74

56,35

51,90

50,72

50,60

Διοργανωτής: ΑΟΤ-ΑΣΑΕ  / Τριήμερο Ομάδων 9-11/11/2007

Ομάδες
1-16

Θεοδώρου Δ

Κουτούγκος Μ

Μήτση Γ

Μοίρας Κ

Παπαπέτρος Γ

Λαγγουράνης Φ

168,0

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

Μωυσίδης Α

Λαδόπουλος Λ
167,0

Μαρσώνης Π

Βλαχάκη Με

Ασλανοπούλου Ε

Αναγνωστόπουλος Μ

Δημητρόπουλος Χ

Παπακωνσταντίνου Β

159,0

Ομάδες
1-8

Χατζηκόκκινου Κ

Παπακωνσταντίνου Αι.

Χατζοπούλου Λ

Αντωνίου Γκαραμάτζε Μ

Πνευματικός Σ

164,0

Κάραλη Ε

Κάραλης Γ

Μπενιού Μ

Κόντος Κ 151,0

Σκαρπίδης Χ

Σκαρπίδου Ρ

Στρώνης Γ

Αθανασάτος Π

149,0

Νικητές Εσωτερικών

Πρωταθλήματων Σωματείων Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

Από  Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2007

1 2 3

1 2 3
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Ομάδες
1-5

Ρανίος Δ

Χαλικάκης Ν

Χασκοπούλου Β

Κανελλοπούλου Β
168,0

Κουκουζά Β

Τρίκολλος Β

Πάλμος Ι

Παπαδόπουλος Πε

Παναγιώτου Κ

Κεράτσας Κ

168,0

Μουλάκη Ρ

Μουλάκης Κ

Παπαγεωργίου Ι.

Παπαγεωργίου Κ

Σιώνη Ε

Σιώνης Σ

168,0

Διοργανωτής ΑΜΙ:   23-25/11/2007

Ζεύγη 1-16
Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι

Παπακυριακόπουλος Γ - Βρούστης Β

Αλαμάνος Ε - Κυριάκης Α

Γκουγιάννος Δ - Γεωργίου Κω

Μήτση Γ - Μοίρας Κ

Βογιατζής Σ - Παπαδόπουλος Ν

66,10

62,13

57,12

54,67

52,74

51,05

1-8
Καραμάνος Α - Βούλγαρης Σ.

Σουλιώτης Δ - Τρογκάνης Α

Πετρουτσόπουλος Τ - Σιάκαρης Κ

Κλάρκ Τ - Μητρογιάννη Π

Μαντζούτσου Α - Μακοπούλου Α

Δόνος Β - Καρπουζέλη Χ

61,17

58,04

56,52

56,32

53,39

53,00

Διοργανωτής ΑΟΜ  3ήμερο ομάδων:  23-25/11/2007

Ομάδες
1-16

Διονυσόπουλος Δ

Δελημπαλταδάκης Ν

Καρλαύτης Γ

Μπομπολάκης Σ

Κομνηνός Ι

171,0

Νίνος Σ

Συρακοπούλου Χ

Σαπουνάκης Α

Σκουλαρίκης Φ

Ζώτος Λ

Καπαγιαννίδης Α

161,0

Διαμαντίδης Ν

Πλακίδα Η

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Καλλιφρονάς Μ

151,0

Ομάδες
1-5

Δόλκα Χ

Θαμβόπουλος Α

Κωσταπάνος Β

Πλωμαρίτης Γ
69,0

Σκλάβος Κ

Πανουτσακοπούλου Μ

Καραφωτιάς Θ

Μοσχοβίτη Ι
64,0

Περιστέρης Γ

Βούρδογλου Γ

Φαραντάτος Α

Κόντος Κ.

Τζωρτζακάκη Ε

Παπαοικονόμου Α

62,0

Διοργανωτής ΑΣΑΕ-ΑΟΤ Κύπελο Τρικουράκη:  4-9/12/2007

1-16
Μοίρας Κ

Βρούστης Β

Μήτση Γ

Μούλιου Τ

Καλιακμάνη Α

Συρακοπούλου Χ

59,18

58,10

56,28

55,50

55,11

54,84

1-16
Κορδούτης Γ

Καρυώτης Α

Βατσολάκη Ε

Αμίρ Ζ

Χατζηκόκκινου Κ

Παπακωνσταντίνου Αι

64,58

62,22

60,43

60,38

58,18

58,18

Διοργανωτής ΚΟΑΜ Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ομάδων:  7-9/12/2007

Ομάδες
1-16

Κουτσάκος Κ

Καρύδη Κ

Κωλέττης Θ

Παπαδόπουλος Τ.

100,0 Γρασσέλης Α

Σαούλος Ν

Θεοτόκης Ν

Σπιτιέρης Α

Μαντζουρογιάννη Κ

79,0 Κυριάκης Α

Βρανίκα Χ

Κουρής Γ

Τσιριγγάκης Ν

Μακρή Α

Αλαμάνος Ε

75,0

Διοργανωτής ΟΑΜΛ-ΑΟΜΜ Εσωτερικό Ζευγών:  7-9/12/2007

Ζεύγη Θώμος Δ - Περιστέρας Δ

Ευθυμίου Δ - Γιαντσής Ι

Κατινάκη Χ - Γεωργούδης Π

Βογιατζής Σ - Παπαδόπουλος Ν

Παπαδοπούλου Ευ - Αδάμος Γ

Παπαιωάννου Μαρ - Παπαιωάννου Ι

63,10

58,60

56,75

55,31

53,57

52,69

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Διοργανωτής ΟΑΜΡ : 7-9/12/2007

Ατομικός 1-16
Βρούχος Ν

Μαρινάκης Α

Αγαπητού Σ

Καρακατσάνης Β

Ράμος Ε

Μαγριπλής Ε

61,51

61,27

58,20

57,97

57,52

55,27

Διοργανωτής ΟΑΜΘ 2ήμερο Ζευγών “Χλόη Βλιούρα” : 13-14/12/2007

Ζεύγη Οικονομόπουλος Γ. - Πουρλιώτης Γ

Αναστασιάδης Κ - Ταγαράς Ν

Οργαντζίδης Γ - Παπαματθαίου Χ

Αντωνίου Ε - Πανούσης Μ

Κούγκας Μ - Καλογήρος Γ

Καραδάκης Γ - Λιαπόπουλος Ε

58,59

55,32

52,60

51,82

49,74

49,54

Διοργανωτής ΟΑΜΡ : 10-18/12/2007

Ομάδες
1-16

Ράμος Ε

Δανελλάκης Δ

Καζάς Π

Παύλους Δ

Βιεγκμινκ Κ

Βιεγκμινκ Μ

222,5

Καβαλάκης Ι

Γιαλλούσης Μ

Διακοσταματίου Ν

Γιαννιού Μ
206,0

Λεριάς Ε

Καρακατσάνης Β

Καρακατσάνης Η

Τυραδέλλη Α
193,0

Διοργανωτής ΑΟΜ  Εορταστικό: 21-23/12/2007

Grand
Prix 

1-16
Βρούστης Β

Έιντι Μσ

Νίνος Σ

Λαδόπουλος Λ

Σπανού Β

Βαλσαμάς Σ

65,15

65,15

63,22

58,66

58,20

58,20

1-16
Σκορδαλίδη Κ

Μπάκας Κ

Μούλιου Τ

Κομπιερόβσκι Π

Γράψα Α

Δασκαλάκης Μ

62,69

62,69

57,82

57,82

56,46

56,46

1-5
Κωσταπάνος Β

Θαμβόπουλος Α

Φαραντάτος Α

Τζωρτζακάκη Ε

Λιόσης Γ

Λασκαράτος Α

67,37

66,59

61,02

61,02

57,42

57,42

Διοργανωτής ΟΑΜΘ  Τριήμερο Ζευγών “Masters”: 26-28/12/2007

Ζεύγη 1-16
Ασμενιάδης Ν - Οικονομόπουλος Γ

Παπαγεράκης Χ. - Θεοδωρίδης Ι

Αγουράτσιος Τ - Καισερλής Χ

Κουκουσέλης Α - Λουσης Γ

Αναστασιάδης Κ - Λουπράνης Σ

Αλτίνης Δ - Αθανασιάδης Α

145,0

145,0

143,0

142,0

142,0

135,0

Διοργανωτής AΟΤ Μαραθώνιος:  26/12/2007

Grand
Prix 

1-16
Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

Τσέβης Α

Παπακώστας Γ

Μαρσώνης Π

Καβαντούρης Ν

66,18

66,18

62,71

62,71

55,56

55,56

1-9
Σεραφειδου Μ

Δημόπουλος Γ

Ηλιόπουλος Π

Κοταράς Κ

Λυκούδης Π

Φωτόπουλος Ε

60,88

60,88

58,13

58,13

55,85

55,85
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 9)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# AQ9
$ QJ1098
^ Q1094
& 2

# J6
$ 6532
^ K52
& 10754

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ1084
$ 4
^ ΑJ3
& J9863

# 7532
$ AK7
^ 876
& AKQ

# QJ87
$ A1043
^ 10
& 10953

# Κ2
$ ΚQ5
^ Q832
& K876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ J96
^ 97654
& AQ42

# A109654
$ 872
^ AKJ
& J

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Διοργανωτής ΑΟΜΒ Εορταστικό:   28-30/12/2007

Grand
Prix 

1-16
Κορώση Θ

Βογιατζόπουλος Σ

Μέλιας Β

Γκούμα Ν

Καλιακμάνη Α

Μηλιτσόπουλος Ι

Παναγάκη Μ

59,91

59,91

59,52

59,18

58,76

58,71

58,71

1-8
Σαλέμ Ν

Χρήστου Χ

Νέστορα Θ

Συρώκας Α

Καρυώτης Α

Κορδούτης Γ

60,28

60,28

59,76

59,76

56,65

56,65

Διοργανωτής ΣΛΑΜ :   28-30/12/2007

Grand
Prix 

1-16
Φαίδας Ε

Δήμου Ε

Δουκαρέλλης Α

Γρημάνης Α

Γιαλούρη Μ

Συλίκου Α

Μυριτζής Π

65,28

65,28

61,10

61,10

57,70

54,95

54,95

Για να επιτύχετε το συμβόλαιό σας πρέπει να 

δώσετε απάντηση πρώτα στις εξής ερωτήσεις: 

1) Ποιος αντίπαλος έχει τον &Κ; 2) Ποιος έχει 

την &Q; 3) Πως είναι η κατανομή των σπαθιών; 

4) Πως είναι μοιρασμένα τα ονέρ στις κούπες; 5) 

Ποιος έχει τον #Κ; 6) Ποιος έχει την ^Q;

Από την αντάμ και το γεγονός ότι η Ανατολή κέρδισε 

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1ΧΑ πάσο 2^* πάσο

2$ πάσο 3^ πάσο

3$ πάσο 4$ Όλοι πάσο

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 2&

2# πάσο 3# πάσο

4# όλοι πάσο

Ομάδες. 

Bορράς Νότος στη δεύτερη, 

μοίρασε ο Β

Ομάδες.

ΒΝ στη δεύτερη, 

μοίρασε ο Β

Αντάμ: #J

Αντάμ: &2

* Jacoby τράνσφερ για κούπες

Η πρώτη παγίδα είναι να κάνετε την εμπάς της πίκας στην πρώτη 

λεβέ. Αν η Ανατολή κρατά τον #Κ, μπορεί εύκολα να βρει το 

γύρισμα του καρό, επιτρέποντας έτσι στους αμυνόμενους να 

πραγματοποιήσουν τρεις λεβέ. 

Υπάρχει και άλλη παγίδα: αν κερδίσετε τον #Α, πάρετε τα ατού και  

διώξετε στα σπαθιά του χεριού σας, δύο καρά από το μορ. Μετά 

να παίζατε πίκα προς το #9. Αν το κερδίσει ο #Κ, δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Αν, όμως το κερδίσει το #10, όπως στο διάγραμμα; 

Η καλύτερη γραμμή είναι σίγουρα, μετά τον #Α, να παίξετε τρεις 

γύρους σπαθί, διώχνοντας πίκες από το μορ και μετά παίζετε το ̂ 8. 

Εφόσον πραγματοποιήσετε τρεις λεβέ από τα σπαθιά, τίποτα δεν 

θα σας εμποδίσει είτε να κάνετε καλό ή να κόψετε στο χέρι σας το 

τέταρτο καρό του μορ, για τη δέκατη λεβέ σας.  

με τον Άσσο και γύρισε μικρό, είναι φανερό ότι 

η Δύση έχει τον &Κ και η Ανατολή &ΑQ (αν η 

Δύση είχε &KQ θα είχε βγει τον &Κ).  Εξάλλου, 

από την αγορά, η Δύση έχει 3 ή 4 σπαθιά, μάλλον 

το δεύτερο, αφού δεν άνοιξε 1^. 

Αφού η Ανατολή έχει έξι πόντους στο σπαθί και 

τουλάχιστον τον Βαλέ κούπα (η Δύση με $KQJ θα 

είχε προτιμήσει την πιο σίγουρη αντάμ) η Δύση 

πρέπει να έχει όλα τα άλλα ονέρ που λείπουν για 

να δικαιολογηθεί το άνοιγμά της σε πρώτη θέση 

με χέρι ομαλής κατανομής. Συνεπώς η μόνη σας 

ελπίδα είναι να βρείτε τον #Κ ξερό στη Δύση;

Όχι, το συμβόλαιο είναι σχεδόν εξασφαλισμένο, 

αρκεί να εφαρμόσετε την τεχνική που λέγεται 

«χανόμενη πάνω σε χανόμενη». Στη δεύτερη 

λεβέ διώχνετε απλά από το χέρι σας μια χανόμενη 

κούπα, που κερδίζει η Δύση με τον &Κ. Στη 

συνέχεια κερδίζετε το προφανές γύρισμα κούπα 

και, έχοντας πλέον στο μορ &109, κάνετε την 

μαρκαρισμένη ruffing finesse στην Ανατολή. Αν 

αυτή σκεπάσει με την Ντάμα κόβετε, παίζετε τον 

#Α μήπως πέσει ο #Κ και, κατεβαίνοντας στο 

μορ με κοφτό καρό διώχνετε και την άλλη κούπα 

σας. Θα μπείτε μέσα μόνο αν η Δύση ξεκίνησε με 

&Κxx και #Κxx. Αλλά από το ολότελα…
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ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí

Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας 
σε προηγούμενο ερώτημά μου. Παρακά-
τω θέτω άλλη μια απορία μου.

Μετά από δύο πάσο γίνεται η συμβατική 
αγορά 2 καρά (weak σε άγνωστο μαζέρ) 
από την Ανατολή. Πάσο, 2 πίκες η Δύση 
(αλέρτ: pass or correct), πάσο, 3 κούπες. 
Ρωτάει τώρα ο Νότος για ποιον λόγο 
δεν είπε η Δύση 2 κούπες, το οποίο θα 
ήταν πάλι pass or correct; Η απάντηση 
της Ανατολής ήταν ότι «μάλλον έχει πιο 
πολλές κούπες από πίκες» και αγοράζει ο 
Νότος 3 πίκες, με Άσσο - Ντάμα 4φυλλη 
πίκα, Άσσο - Ντάμα 5φυλο καρό, 2-2 στα 
άλλα χρώματα. Άμεση κόντρα η Δύση, 
πάσο, πάσο. Σκέψη τώρα από τον Νότο 
και φεύγει στα 4 καρά, πάσο, πάσο, πάσο. 
Τα 4 καρά 2 μέσα, κακό σκορ για Βορρά-
Νότο, οι 3 κούπες 1 κάτω, καλό σκορ για 
Βορρά -Νότο. Η Δύση κρατούσε τελικά 
5φυλλη πίκα με Ρήγα βαλέ, 3φυλλη κού-
πα του Άσσου, 2φυλλο Βαλέ καρό και 
3φυλλο σπαθί. Προφανώς έγινε λάθος 
αγορά από την Δύση, κάτι που δεν μπο-
ρούσε να ξέρει η Ανατολή. 

Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;  Ελπί-
ζω με το τρόπο που έγραψα την όλη κα-
τάσταση να έγινε κατανοητό τι ακριβώς 
έγινε. Σας ευχαριστώ.

To 2 πίκες, κανονικά, έχει τη σημασία που εξη-
γήθηκε. Παρ΄όλα αυτά, ορισμένοι έμπειροι στη 
σύμβαση αυτή παίκτες, με το χέρι της Δύσης, 
μπορεί να χειριστούν έτσι το χέρι, μπερδεύο-
ντας την αγορά, γιατί αν η Ανατολή έχει πίκες 
τότε και ο άξονάς τους δεν βγάζει μανς και οι 

αντίπαλοι έχουν σίγουρα μανς, ίσως και σλεμ.  
Από τη στιγμή που δεν αναφέρετε ονόματα 
δεν ξέρω τον λόγο που η Δύση αγόρασε έτσι. 
Πιθανότατα από άγνοια σωστού χειρισμού, 
αλλιώς δεν θα είχε κοντράρει στις 3 πίκες. Δεν 
έχει όμως και μεγάλη σημασία. Το γεγονός 
είναι ότι η Ανατολή έδωσε την εξήγηση “του 
βιβλίου” (αν είχαν κάποια άλλη συμφωνία δεν 
μπορεί να αποδειχτεί από την αγορά), αγό-
ρασε 3 κούπες και η Δύση είχε πράγματι φιτ 
κούπα. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να μπει 
επανορθωτική βαθμολογία. 

Λουκάς Ζώτος

Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. 
Παρακάτω γράφω ολόκληρη την διανο-
μή.

# 632
$ Q7
^ K743
& AQJ5

# KJ1054
$ A64
^ 52
& 1087

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9
$ KJ9852
^ J10
& K942

# AQ87
$ 103
^ AQ986
& 63

κούπες. Στην περίπτωση που στη θέση 
της Δύσης κάθεται ένας έμπειρος παί-
κτης μπορεί να υπάρχει δόλος; Αν ναι, 
δεν πρέπει να τιμωρηθεί σύμφωνα με 
τους κανονισμούς;

Σας ευχαριστώ πολύ.

Όχι η Δύση δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ούτε, 
άλλωστε, η αγορά της γίνεται εκ του ασφα-
λούς. Η αγορά 2 πίκες, με το συγκεκριμένο 
χέρι, είναι ένας ελιγμός της Δύσης που δεν εί-
ναι καθόλου σίγουρο ότι θα της βγει σε καλό.

Συγκεκριμένα: 1) Αφήνει περισσότερο χώρο 
στους αντίπαλους (ειδικά στον Βορρά) από 
ότι η αγορά φραγμού, 3 κούπες, που είναι η 
ενδεδειγμένη, στην περίπτωση μας, αγορά. 
2) Ξεγελάει όλους στο τραπέζι (και τον συ-
μπαίκτη) ως προς τις πίκες αλλά οι αντίπαλοι 
είναι απίθανο να έχουν φιτ εκεί, μάλλον σε 
μινέρ έχουν φιτ. 3) Οδηγεί τον συμπαίκτη σε 
αντάμ κούπα, ακόμα και αν αυτός έχει, τελικά, 
πίκες! (αλλά και κούπες να έχει, η αντάμ πίκα 
ίσως είναι καλύτερη σε χρωματιστό συμβό-
λαιο) και 4) Εάν ο Βορράς κάνει άμεση αγορά 
από 3ΧΑ και άνω (βέβαια αυτό είναι απίθανο 
στην περίπτωσή μας, αφού ο Βορράς πέρασε 
αρχικά πάσο) η Ανατολή δεν θα μπορέσει να 
διευκρινίσει το μαζέρ της και η Δύση θα είναι 
σε αμφιβολία ποιο είναι πραγματικά το χρώμα 
του Weak. Στην περίπτωση που είναι πίκες, θα 
χάσει μια καλή αγορά θυσίας. Και 5) Εφόσον 
η Δύση αρνείται, με την αγορά της, πίκες (δεί-
χνοντας μάλιστα ότι είναι κοντή εκεί) πιθανόν 
να προκληθεί λάθος στην άμυνα.

Γενικά η αγορά 2 πίκες, στην περίπτωση αυτή, 
είναι κάτι σαν ψυχίκ.

Επιτρέπεται, αρκεί ο συμπαίκτης να μην είναι 
σε γνώση.

Φιλικά,
Λουκάς Ζώτος

Μανς: Δ / ΒΝ 

Λάβαμε, μέσω διαδικτύου, τα παρακάτω ερωτήματα τα 
οποία δημοσιεύουμε επειδή νομίζουμε ότι η περίπτωση 
που αναφέρουν είναι πολύ ενδιαφέρουσα από θεωρητικής 
πλευράς, αναφερόμενη σε μια σύμβαση που είναι, λίγο 
– πολύ, άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες παίκτες 
(παρότι δεν αναγράφεται εδώ το όνομα του αποστολέα οι 
ερωτήσεις είναι επώνυμες).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αγο-
ρά 2 πίκες από την Δύση γίνεται εκ του 
ασφαλούς, αφού υπάρχει και φιτ στις 
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Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 13 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Μετρά πολύ σ’ έναν χώρο!

2. Λέγανε την παιδική φίλη του 
Σαββόπουλου - Ταλαίπωρος 
και δυστυχής(αρχ)

3. Μύγα…θηρίο - Μικροί 
στο μάτι!

4. Όπου αυτός και μάλαμα, 
σύμφωνα με το τραγούδι

5. Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων - Όρος του 
μπιλιάρδου

6. Απίστευτα μόνοι - Υποθέτει 
αγγλιστί

7. Σύνθετο άρθρο - Διανομές 
χωρίς ενδιαφέρον

8. Δικό της παιχνίδι - 
παλαιότερα - το μπριτζ! 
- Λείπουν από τις 
φωτογραφίες του playboy!!!

9. Είναι για τον συμπαίκτη του 
ο κακός μπριτζέρ!

10. Πρόθεση – Παιδί της …
έκπληξης – Προστακτική 
του εκτελεστή να μην κόψει 
ο μορ

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Γνωστός Πέρσης - 13 όλες 
στο μπριτζ

2. Τα τρία πρώτα γράμματα 
φαρμάκου για διαβητικούς 
- Επιμελητήριο κι αυτό - Την 
χρειάζονται ατίθασες τρίχες! 

3. Χρειάζεται άδεια από την 
πολεοδομία (καθαρεύουσα) 

4. Αόριστο πράγμα…- Πονά 
στη λήξη του παιχνιδιού 
(γεν)

5. Το κρασί της Θείας Κοινωνίας 
- Έχει και …μίστερ

6. Σταθερό…μουσικό κουτί 
- Εκπέμπει ένρινα ελληνικά

7. Διπλό μας γέννησε - Ένας 
τέτοιος και κάθε πρόβλημα 
του μπριτζ 

8. Φωτίζουν τα σύμπαντα 
όπως ο δικός μας! - Ήταν 
δεμένα… 

9. Ναυτιλιακή εταιρία της 
Σαμοθράκης - Ήταν το 
“αέρα” (γεν)

10. Αν του προσθέσεις το 
“οδος”  να σου αρχαίος 
ιστορικός -  Μόλις ήρθε

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ε Ρ Ω Τ Ο Χ Τ Υ Π Ω

 2. Π Ε Ρ Α Μ Α ■ Π Α Λ

3. Ι Μ Ο ■ Φ Ι Κ Ο Σ ■
4 Λ Ο Σ Τ Α Ρ Ι ■ Τ Ε

5. Ε Σ ■ Α Λ Ε Σ Τ Ε Σ

6. Κ ■ Σ Κ Ο Τ ■ Π Ρ Ο

7. Τ Σ Α ■ Σ Ι Τ Υ ■ Χ

8. Ι Τ Ι Α ■ Σ Α ■ Τ Ε

9. Κ Α ■ Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ

10 Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ι ■ Κ ■
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ÁÅÐÌÁ - Ìåëßóóéá 210 8044 368
ÁÏÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6812 557
ÁÏÌ - ÁèÞíá 210 7759 674
ÁÏÌÂ - Âïõë/ìÝíç 210 9651 944
ÁÏÌØ - Ð. Øõ÷éêü 210 6749 868
ÁÏÔ - Ð. ÖÜëçñï 210 9408 740
ÁÓÁÅ - ÁèÞíá 210 8228 150
ÁÓÍÂ  - Í. ÂïõôæÜò 22940 32 804
ËÅ - Ìáñïýóé 210 6856 262
ÏÁÁ - ÁèÞíá 210 9232 872
ÏÁÌ  - Ìáñïýóé  210 6856 262
ÏÁÌÊÇ - ÊçöéóéÜ 210 8079 917
ÏÁÌÐÅÉ - ÐåéñáéÜò 210 4178 274
ÏÐÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6823 941

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

ÐåñéöÝñåéá

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2007 - ÌÁÚÏÓ 2008

ΔΕΥΤΕΡΑ  

ΑΣΑΕ Ομάδες με άθροισμα 40/ Ομάδες 1-6 19.00
ΑΟΑΦ  Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Oμάδες 1-7 και 1-9 20.00
AOT Ομάδες 1-9, Ζεύγη 1-3 20.00
OAMKH Ομάδες 1-3 17.30
 Ομάδες 1-6 και 1-11 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-10 με άθροισμα 40 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν  20.30
ΤΡΙΤΗ  

ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 19.00
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν -  Ζεύγη 1-7 18.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν  10.30
 Ομάδες 1-11 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - Ζεύγη 1-7 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9 20.30
ΟΠΑΦ Oμάδες 1-9 και 1-6 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΑΟΜ Ομάδες 1-11 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
  Ζεύγη 1-8 19.30
ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν  20.00
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) με χάντικαπ 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-8 19.00
OAA Ζεύγη Όπεν  10.15
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν 10.30
 Ζεύγη 1-5 19.00
 Ομάδες 1-9 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker  20.30
ΠΕΜΠΤΗ  

ΑΟΜ Ζεύγη 1-5 20.00
 Ομάδες όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ομάδες 1-5 20.00
ΑΟΜΨ Ομάδες όπεν και 1-7  20.30
ΑΟΤ Ομάδες 1-6 και Ομάδες όπεν 20.00
ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν, 1-9,1-6 19.00
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.15
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.), Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες όπεν 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker και ζεύγη 1-9 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν  20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν  20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη με άθροισμα ΔΔ20 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη με άθροισμα ΔΔ20 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30

ÁôôéêÞ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΑΟΜΒ Ζεύγη με Χάντικαπ 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-7 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΣΑΕ Ομάδες και Ζεύγη κατηγοριών 19.00
ΑΟΜ Ζεύγη 1-5 - Ζεύγη 1-11 18.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ - Ζεύγη 1-5 19.00
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη (άθροισμα ΔΔ16) 18.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΜ - Βόλος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  

Δευτέρα Ομάδες Όπεν 18.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Κυριακή Ομάδες Όπεν 18.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΒ - Βέροια  

Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  

Δευτέρα Ζεύγη 1-3 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα  

Δευτέρα Ομάδες Όπεν - Ζεύγη 1-3 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα  

Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Τρίτη Ομάδες 1-8 21.00
Τετάρτη Ατομικός 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες  

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 19.30
ΠΟΑΜ - Πάτρα  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΡΟΜ - Ρέθυμνο  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο  

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος  

Δευτέρα Ζεύγη εναντίον του μέσου όρου 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΜΑΡΤΙΟΣ 

7-10 
ΑΟΑΦ-ΑΟΜ   (Εκδρομικό) (Καθαρή 
Δευτέρα)
ΑΟΤ - ΑΣΑΕ  (Εκδρομικό)
ΟΠΑΦ (Εκδρομικό)

14-16 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 
(προκριματικός)

 21-25 Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας 
ΣΑΜΟΣ (Εσωτερικό πρωτάθλημα)

28-30 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων (τελικός)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

4-6 ΠΟΑΜ Κύπελλο Δυτ. Ελλάδας (Εκδρομικό)
ΟΑΜΘ Ομάδες Swiss

11-13 Πρωτάθλημα Αττικής (Συνδ/ση *ΑΟΜ 
- ΟΑΜΚΗ)

18-20 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων και Seniors 
(Ομάδες ή Ζεύγη)

25-27 ΧΟΜ (Ζεύγη Όπεν) (Πάσχα)

ΜΑΪΟΣ

1-4 Διεθνές Φεστιβάλ Χαλκιδικής 
(Πρωτομαγιά)

7-11 ΟΑΜΚΗ (Φεστιβάλ Ανθοκομικής 
Κηφισιάς)

16-18 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών (Swiss)
(Συνδ/ση *ΑΣΑΕ-ΑΟΤ)

23-25
ΑΟΜΨ (Ομάδες)
ΟΑΜΧΝ (Εκδρομικό) 23-27/5 Φεστιβάλ 
Κύπρου

30-1/6 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής 
Ελλάδας  (Λάρισα)
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www.gamesfestival.com

2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

30 Απριλίου –  4 Μαΐου 2008 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 30-Απριλίου ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30

Τετάρτη 30-Απριλίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ / 1η 21:00

Πέμπτη 1-Μαίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ / 2η 11:00

Πέμπτη 1-Μαϊου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS /1η 20:30

Παρασκευή 2-Μαϊου Πρόγραμμα εκδρομών 08:00

Παρασκευή 2-Μαϊου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ / 3η 20:00

Σάββατο- 3 Μαΐου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 2η 17:00

Σάββατο 3-Μαϊου ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΖΕΥΓΩΝ 22:30

Κυριακή 4-Μαϊου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 3η 10:30

To Φεστιβάλ είναι 2ης

βαθμίδος και θα απονεμηθούν τα master points τόσο στην όπεν όσο και
στην 1-8 και 1-5

Τόπος Αγώνων:
Καλλιθέα Χαλκιδικής, - G-Hotels. www.ghotels.gr

Προσκλήσεις:
Θα υπάρχουν προσκεκλημένοι από Βαλκανικά σωματεία Μπριτζ. Το τουρνουά θα καλυφθεί

ζωντανά από το BBO. 

Δικαίωμα Συμμετοχής:
60* ευρώ (ανά άτομο) για το open ζευγών, 120* ευρώ (ανά ομάδα) για το open ομάδων . 

Έπαθλα:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

Α. ΖΕΥΓΗ 1000 ευρώ + 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής

Β. ΟΜΑΔΕΣ : 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ 80 ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ 30 ΟΜΑΔΕΣ

ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ

1ο Zεύγος γενικής        2.000 + Ασημένια
2ο Ζεύγος γενικής        1.200 + Ασημένια
3ο Ζεύγος γενικής           700 + Ασημένια
4ο

Ζεύγος γενικής           300 
5ο

Ζεύγος γενικής           300 
6ο

Ζεύγος γενικής           300 

1ο

Ζεύγος Remontaz      500 + Ασημένια
1ο

Ζεύγος Mixed             500 + Ασημένια

 1ο

Ζεύγος  (Δ.Δ. 22) Ασημένια

 1Ο

Ζεύγος κάθε ημερίδας – Ασημένια
 1Ο Seniors Ζεύγος  – Eιδικό Έπαθλο από τα G-Hotels 

1η

Νικήτρια ομάδα          1.000   + Ασημένια

2η

Νικήτρια ομάδα             500   + Ασημένια

3η

Νικήτρια ομάδα             300   + Ασημένια

�

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

Ο.Α.Μ.Θ.:  Tηλ. 2310-313700, 2310- 233602, Εmail: gikon@hotmail.com

Εvent Consulting: Tηλ/Φαξ: 2310 865 778, Email: info@event-consulting.gr

Ε.Ο.Μ.:  Tηλ. 210 7480 400 – Φαξ. 210 7480403, Email: manager@hellasbridge.org

Τιμές δωματίων:
Οι τιμές δωματίων συμπεριλαμβάνουν πρωινό και ένα γεύμα σε μπουφέ (ευρώ).

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι και τις 10 Απριλίου 2008. Για κρατήσεις μετά από αυτή την

ημερομηνία υπάρχει επιπλέον χρέωση 10% ανά ημέρα.

Οι κρατήσεις δωματίων γίνονται μόνο στην Οργανωτική Επιτροπή με την κατάθεση

προκαταβολής 30% και τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Οι κρατήσεις γίνονται δεκτές

κατά προτεραιότητα και με επιβεβαίωση από την Ο.Ε. Οι κρατήσεις γίνονται μέσω του

τραπεζικού λογαριασμού της Οργανωτικής επιτροπής:

ΤΡΑΠΕΖΑ: EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026-0138-90-0100029381 
IBAN:   GR5102601380000900100029381 - SWIFT: EFGBGRAA 
Σε διαταγή, Θεόδωρου Τσορμπατζόγλου με την αναφορά του ονόματος του συμμετέχοντα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

(τιμές ανά δωμάτιο και ημέρα)
ATHOS & 

PALLINI BEACH 
****

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 αστέρων

Μονόκλινο 67

Δίκλινο 90

Tρίκλινο 120

Σουΐτα (4 άτομα) 155

Oικογενειακή Σουίτα
(4)άτομα)1 παιδί κάτω των 12 140
Deluxe Δίκλινο 115

Superior Σουίτα (2 άτομα) 140


