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Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο
•  90€ για τα ζεύγη open

• 60€ για τα ζεύγη mixed

• 60€ για κάθε ομάδα

• (η συμμετοχή για τα friendly night tournaments θα είναι 

8€)

• Στους παίκτες bridge που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ρόδου 

θα προσφερθεί έκπτωση 50%. 

• 60% των εσόδων θα προσφέρονται σε prize pools.

• Θα απονέμονται στους νικητές master points από την 

Ελληνική και την Ιταλική Ομοσπονδία 

• Τέλος, όσοι έχουν αγοράσει ένα από τα  προσφερόμενα 

πακέτα, θα έχουν την ευκαιρία, καθημερινά, να κληρω-

θούν για να παίξουν με τον Fulvio Fantoni στα friendly 

night tournaments. 

 

HASIB SABBAGH Chairman of the Board of C.C.C.

Με μεγάλη μου ικανοποίηση παρακολουθώ ότι, κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» συγκεντρώνει αφοσιωμένους παίκτες από όλο τον κόσμο και ελπίζω ότι η 
Ρόδος, αυτός ο υπέροχος φετινός προορισμός, θα σας προσφέρει την δυνατότητα να βιώσετε ευχάριστες και δημιουργικές διακοπές.

FULVIO FANTONI  World Bridge Champion

Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω,, για μία ακόμη φορά, στην Ελλάδα, στο Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» - Ρόδος 2008.  Ελπίζω ότι και φέτος, θα περάσουμε 
πολύ ευχάριστα συνδυάζοντας την αγάπη μας για το bridge με τις διακοπές μας.

Απολαυστικές διακοπές  στη Ρόδο
Πρόγραμμα
Κυριακή 31 Αυγούστου

•  Αφίξεις συμμετεχόντων, τακτοποίηση στα δωμάτια, 

cocktail καλωσορίσματος και έναρξη αγώνων. 

Δευτέρα 1- Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

• 15.00 – 16.00 Μαθήματa Bridge

• 17.00 – 21.00 Φεστιβάλ 

• 21.30 - .. ..  Friendly night tournament

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

• 15.00 – 16.00 Μάθημα Bridge

• 17.00 – 20.30 Φεστιβάλ

• 21.30 - .. ..  Τελετή Απονομής – Επίσημο Δείπνο

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

•  Αναχωρήσεις (τα δωμάτια θα πρέπει να αδειάσουν στις 

12.00).

•  Το φεστιβάλ (17.00-21.00) θα μεταδίδεται στο Bridge 

Base on Line – BBO, από το προσωπικό του BBO Italia. 

•  Στους αγώνες του φεστιβάλ διαιτητές θα είναι οι διε-

θνείς Ruggero Venier, Bernardo Biondo και Δημήτηρης 

Μπάλλας. 

Διαμονή
HILTON RHODES RESORT, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΑΛΥΣΣΟΥ,

85100 ΙΞΥΑ, ΡΟΔΟΣ,

TΗΛ:  22410 75000, FAX:  22410 76690

WWW.RHODES.HILTON.COM

AMATHUS BEACH HOTEL RHODES 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 100, 85101 ΙΞΥΑ, ΡΟΔΟΣ

TΗΛ:  22410 89900, FAX:  22410 89901

WWW.AMATHUS-HOTELS.COM

Ενδεικτικά η συμμετοχή (7 διανυκτερεύσεις) στα παραπά-

νω ξενοδοχεία κοστίζει:

• Κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο Β+Β: 700€

• Κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ΗΒ:   800€

και περιλαμβάνει:

• Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο

• Ιδιωτική παραλία με ομπρέλλες και ξαπλώστρες

• Cocktail καλωσορίσματος, εκδρομή μισής μέρας και gala 

dinner

• Ημερήσια σχόλια από τον Fulvio Fantoni για όλα τα παι-

χνίδια του Φεστιβάλ 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο / λιμάνι

• Γυμναστήριο, fitness centre

• Μπουρνούζια και παντόφλες σε όλα τα δωμάτια

ΕΠΑΘΛΑ: ΖΕΥΓΗ OPEN-

 ZEYΓΗ MIXED - OMAΔΕΣ

• Συνολικά 20.000€.

•  4.000 € το πρώτο ζευγάρι και βραβεία για όλες τις 

κατηγορίες

• Συνολικά 10.000€.  

•  3.000 € το πρώτο ζευγάρι και βραβεία για όλες τις κα-

τηγορίες

• Συνολικά 20.000€.  

•  4.000 € η πρώτη ομάδα και βραβεία για όλες τις κατη-

γορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ελλάδα: Mideast Travel Agency 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6451881 

Αεροπορικά & ακτοπλοϊκά εισιτήρια:

κ. Αντώνης Γεωργίου

Προσ. Γραμμή: 211 211 8819 ή 8820

Email ageorgiou@mideast.gr

κα Νίκη Γαλανοπούλου

Προσ. Γραμμή: 211 211 8811 ή 8812

Email ngalanopoulou@mideast.gr

Κρατήσεις ξενοδοχείου στην Αθήνα

κ. Στάθης Σαραντόπουλος

Προσ. Γραμμή: 211 211 8845 ή 8846

Email efsar@mideast.gr

email chris948@otenet.gr

Ανδριανή Λειβαδά

Τηλ 210 6882722 – κιν. 6974 046290 – 

Fax 210 6801624

email andrian8@otenet.gr
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Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7480400-2, fax: 210-7480403  
e-mail: president@hellasbridge.org
secretariat@hellasbridge.org
press@hellasbridge.org
http://www.hellasbridge.org
Εκδότης-Διευθυντής: Α. Καραμανλή
Καλλιγά 37, 152 37 - Φιλοθέη
e-mail: annylk@opaf.org
Αρχισυντάκτης: Λουκάς Ζώτος
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
e-mail: magazine@hellasbridge.org 
Συντακτική ομάδα
Αλέκος Αθανασιάδης, Σταύρος Αντωνιάδης, 
Γιώργος Κλείτσας, Τασία Μπαμπούλα,
Δημήτρης Ναθαναήλ, Άσσος Πίκα,
Γιώργος Ρούσσος, Δημήτρης Τόγιας,
Νίκος Ασμενιάδης. 
Φωτογραφίες
Φωτογραφικό αρχείο ΕΟΜ
Αrt Director
Αιμιλία Μπονέλη
Ατελιέ
Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε.
Επιστολές / Συνεργασίες
ΠΡΟΣ: Περιοδικό ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ,
Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ,
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσί-
ευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η 
αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους 
του περιοδιοκού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Pau της Γαλλίας, όπου 

έλαβαν μέρος οι Εθνικές μας Ομάδες ΟΡΕΝ και Γυναικών.

Δυστυχώς τα αποτελέσματα των ομάδων μας δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχή, κάτι που συμβαίνει 

τα τελευταία χρόνια, αφού η Εθνική ΟΡΕΝ κατετάγη 24η επί 39 ομάδων και η Εθνική Γυναικών 

22η επί συνόλου 25 ομάδων.

Παρά τις προσπάθειες των προπονητών φαίνεται ότι ο χρόνος αποδείχθηκε λίγος, γιατί θα 

ήταν μάλλον ηττοπαθές να πιστεύει κάποιος ότι οι Έλληνες μπριτζέρ δεν έχουν ικανότητες. 

Μάλλον μας λείπει η συστηματική δουλειά και η οργάνωση, πράγμα άλλωστε που αντανακλά 

γενικότερα τη σύγχρονη Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρθούν σοβαρές και σημαντικές αποφάσεις, εάν επιθυμούμε 

καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα στο μέλλον. Απαιτείται πλάνο τουλάχιστον μεσοπρόθε-

σμο με σταθερά ζεύγη προεθνικής και σταθερούς προπονητές ή/και εκλέκτορες.

Στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πνευματικών Αθλημάτων στο Πεκίνο τον Οκτώβριο, 

εφόσον εξασφαλισθούν οι πόροι για την αποστολή των Εθνικών μας Ομάδων ΟΡΕΝ και Γυναι-

κών (μέσω έκτακτης επιχορήγησης από τη ΓΓΑ ή από χορηγία) δίνεται μία ακόμη ευκαιρία για 

εμπειρία των παικτών και των Εθνικών μας Ομάδων.

Εξαιρώ την Εθνική Νέων, αφού η κάλυψη των εξόδων (διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια) 

γίνεται από τη Παγκόσμια Ομοσπονδία και η πρόσθετη ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το όριο 

ηλικίας των juniors, αφού για τους αγώνες αυτούς είναι μέχρι 28 ετών. Αυτό έδωσε τη δυνατό-

τητα στο ΔΣ της ΕΟΜ να αποφασίσει τη συμμετοχή του ζευγαριού Β. Βρούστης-Μ. Καραμανλής 

στην Εθνική Νέων, ίσως για καλύτερη εκπροσώπηση και την Εθνική ΟΡΕΝ να συμπληρώσουν 

οι Λ. Ζώτος-Α. Σαπουνάκης, που έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τα αποτελέσματα και την 

προκήρυξη των αγώνων επιλογής. 

Για μία πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των αθλητών του αγωνιστικού μπριτζ, οφείλουμε μία 

εξήγηση για τις επιλογές που υπήρξαν, αναφορικά με τους προπονητές και αρχηγούς αποστο-

λών των Εθνικών ΟΡΕΝ και Γυναικών στη Γαλλία.

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, αποφασίστηκε η επιλογή του γνωστού 

Ιταλού πρωταθλητή Fulvio Fantoni ως προπονητή (η ιδέα για ξένο προπονητή είχε πρωτοσυ-

ζητηθεί στη ΓΣ του 2007) και ως αρχηγός επελέγη ο Ν. Καραμανλής, μετά από γραπτή πρότα-

ση και των 3 ζευγών της Εθνικής.

Για την Εθνική Γυναικών η ΕΟΜ ζήτησε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους επίσημους προπο-

νητές Εθνικών Ομάδων και μετά από γραπτή προσφορά 2 εξ αυτών, μετά από αξιολόγηση του 

ΔΣ επελέγη ο Ι. Μηλιτσόπουλος ως προπονητής και ο Δ. Διονυσόπουλος ως αρχηγός. Επισημαί-

νεται ότι τα ζευγάρια της Εθνικής Γυναικών με επιστολή τους στην ΕΟΜ ζήτησαν τη συνδρομή 

της, λόγω αδυναμίας να καταλήξουν σε κοινή πρόταση επιλογής προπονητή και αρχηγού.

Τα παραπάνω σχετικά με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Η σύμβαση με τον προ-

πονητή της Εθνικής ΟΡΕΝ ισχύει μέχρι το Σεπτέμβριο και η Εθνική Γυναικών θα συνεχίσει επί-

σης προπονήσεις για το Παγκόσμιο με τον ίδιο προπονητή.

Η Γεν. Γραμματέας κα Άννυ Καραμανλή, που εκπροσώπησε την ΕΟΜ στη συνέλευση της Πανευ-

ρωπαϊκής Ομοσπονδίας με απόφαση του ΔΣ, ακολούθησε την αποστολή στη Γαλλία με δικά 

της έξοδα.

Αναφορικά με τους αρχηγούς αποστολής των 3 Εθνικών Ομάδων (εφόσον σταλούν τελικά 

τρεις ομάδες) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά και τον προπονητή της Εθνικής Νέων, μία 

καινούρια απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ πρόκειται να ληφθεί.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς,

Γιάννης Κούμενος
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του περιοδικού εκφράζουν τα ειλικρινή 

συλλυπητήρια τους στην σύζυγό του και 

στην υπόλοιπη οικογένειά του. 

✓Το πρώτο 

φεστιβάλ 

Μπριτζ Γυναικών 

στο διαδίκτυο, που 

διοργάνωσε η Πα-

γκόσμια Ομοσπον-

δία σε συνεργασία 

Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Tο 5ο GAMES FESTIVAL θα διορ-

γανωθεί από τις 27 Απριλίου  

έως τις 5 Μαΐου 2009, κατά πάσα πιθα-

νότητα στο Porto Carras Χαλκιδικής. 

✓Το 4o Διεθνές τουρνουά Μπρίτζ, 

στα πλαίσια του Φεστιβάλ αυ-

τού, θα διεξαχθεί μεταξύ 30 Απριλίου και 

4 Μαΐου 2009.

✓Ένας από τους εκλεκτότερους 

συναθλητές μας, ο στρατηγός 

✓Χάρη σε πρωτοβουλία του συναθλητή μας 

και καθηγητή Μαθηματικών Φώτη Σερα-

φείγκου από τον Ιανουάριο του 2008 παραδόθηκαν, 

με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, μαθήματα Μπριτζ 

σε μαθητές της Βαρβακείου προτύπου σχολής. Τα μα-

θήματα αυτά έκανε η Σεμίραμις Βιλλιώτη. Στα τέλη του 

περασμένου Μαΐου έγινε ειδική εκδήλωση στις αίθου-

σες της σχολής με συμμετοχή μαθητών, καθηγητών, 

γονέων και δασκάλων του αγωνιστικού Μπριτζ. Τα μα-

θήματα θα συνεχιστούν από το φετινό φθινόπωρο και 

πιθανότατα θα επεκταθούν σε δυο τμήματα. 

Πανουργιάς Πανουργιάς απεβίωσε τον 

περασμένο Ιούνιο  σε ηλικία 91 ετών. Ο 

αποθανών έμαθε Μπριτζ κατά την διάρ-

κεια της δικτατορίας, ευρισκόμενος στην 

εξορία, από έναν άλλο γνωστό στρα-

τηγό, τον Ανδρέα Έσερμαν. Από αρχές 

της δεκαετίας του ’80 άρχισε να παίρνει 

μέρος σε αγώνες, παίζοντας σχεδόν πά-

ντα με τη σύζυγό του Ρίτα, όντας υπό-

δειγμα ευγενικής συμπεριφοράς πάνω 

στο τραπέζι. Οι συντάκτες και η εκδότες 
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με την  Bridge Base Online από 7 έως 

13 Απριλίου 2008 σημείωσε μεγάλη επι-

τυχία καθώς είχε 664 συμμετοχές από 

68 χώρες.  Για μια ολόκληρη εβδομάδα 

γυναίκες αθλήτριες αγωνίστηκαν σε 

πλήθος διοργανώσεων, ατομικών και 

κατά ζεύγη. Πολυνίκης της διοργάνωσης 

αυτής αναδείχτηκε η  Jessica Tahya από 

την Ινδονησία (φωτογραφία δίπλα). 

✓Ο Α μ ε ρ ι -

κ α ν ό ς 

Paul Soloway, ένας 

από τους σημαντι-

κότερους παίκτες 

της εποχής μας, 

απεβίωσε στα τέλη 

του 2007 σε ηλικία 

66 ετών. Είχε κατακτήσει το Bermuda 

Bowl (παγκόσμιο πρωτάθλημα ομάδων) 

5 φορές, όπως και 30 μεγάλα πρωταθλή-

ματα των ΗΠΑ. Τη στιγμή του θανάτου 

του κατείχε 65.511,92 master points, πε-

ρισσότερα από κάθε άλλο αθλητή στην 

ιστορία των ΗΠΑ.  Τα τελευταία χρόνια 

είχε συμπαίκτη σε όλες τις μεγάλες διορ-

γανώσεις τον Bob Hamman. 

✓Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 

σύνδεσης με τα προγράμ-

ματα αποτελεσμάτων της ΕΟΜ και ήδη 

ξεκίνησαν, από αρχές Ιουνίου, να διεξά-

γονται αγώνες με τη χρήση των Bridge 

mate (ειδικά μηχανάκια άμεσης εισαγω-

γής αποτελεσμάτων, ανά διανομή και 

ανά τραπέζι). Ήδη ένα Σωματείο έχει 

αγοράσει Bridge mate, για χρήση στους 

αγώνες του, και είναι σίγουρο ότι σύντο-

μα θα ακολουθήσουν και άλλα.

✓Λόγω πληθώρας ύλης η συνέ-

χεια των άρθρων «Υποχρεωτι-

κά και μη υποχρεωτικά false cards», του 

Γιώργου Κλείτσα, θα δημοσιευτεί στο 

επόμενο τεύχος.

✓Σε όσους δεν τα κατάφεραν 

ακόμα να ξεφύγουν από την 

ρουτίνα της καθημερινότητας η στήλη 

εύχεται: Καλές Διακοπές.

Δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους 
τους οι Ελληνικές ομάδες που συμμετεί-

χαν στους 49ους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
ομάδων, στο Πο της Γαλλίας. Η εθνική ομάδα 
όπεν. αποτελούμενη από τα ζεύγη: Mίλτος 
Καραμανλής-Βασίλης Βρούστης, Φίλιππος 
Καραμανλής-Μανώλης Πρωτονοτάριος και 
Φιλάρετος Καμινάρης-Κώστας Μπόζεμπεργκ, 
με μη παίζοντα αρχηγό τον Νίκο Καραμανλή, 
κατέλαβε την 12η θέση στον όμιλό της, ανά-
μεσα σε 19 ομάδες (23η – 24η συνολικά σε 
38 ομάδες) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια 
των αγώνων (προκρινόντουσαν οι 9 πρώτες). 
Αναλυτικά η ομάδα μας  νίκησε τις: Λιθουανία 
24-6, Ολλανδία 22-8, Ελβετία 19-11 και Κρο-
ατία 16-14, έφερε ισοπαλία με Τσεχία, Σκο-
τία, Σερβία και Φινλανδία και ηττήθηκε από:  
Ιταλία και Λουξεμβούργο 14-16, Τουρκία και 
Ισραήλ 13-17, Ισλανδία 12-18, Δανία και Αγ-
γλία 11-19, Λετονία 10-20, Μονακό 7-23 και 
Ισπανία 6-24. 

Η εθνική ομάδα Γυναικών, εξάλλου, αποτελού-
μενη από τα ζεύγη Πολίνα Βελαίτου-Γεωργία 
Μήτση Σοφία Λαμπρινού – Λένυα Τσιρίκου 
και Αθηνά Βενετάκη – Άννα Γεωργίου, με αρ-
χηγό τον Δημοσθένη Διονυσόπουλο, κατέλαβε 
την 22η θέση ανάμεσα σε 25 ομάδες (εδώ οι 

ομάδες σχημάτισαν έναν όμιλο και αγωνίστη-
καν η κάθε μια εναντίον κάθε άλλης) έχοντας 
τα εξής αποτελέσματα: Νίκες με Ουαλία 25-0, 
Ολλανδία 22-8, Κροατία 19-11, Πολωνία και 
Ισλανδία 17-13 και Αυστρία 16-14. Ισοπαλία 
με Ιρλανδία και ήττες με: Τουρκία, Γερμανία, 
Φινλανδία 14-16, Λίβανο 13-17, Τσεχία 12-
18, Ουγγαρία, Κροατία 11-19, Σκοτία, Ισπανία 
10-20, Ισραήλ 8-22, Γαλλία, Πορτογαλία 7-23, 
Ιταλία, Ρωσία 6-24, Δανία 5-25 και Σουηδία, 
Νορβηγία 2 – 25.

Όσο αφορά τα αποτελέσματα γενικότερα, η 
Νορβηγία κατάφερε, μετά από 13 χρόνια, να 
εκθρονίσει τους Ιταλούς και να κατακτήσει 
την 1η θέση στο όπεν, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της. Στις Γυναίκες η Γαλλία διατήρησε 
τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2006 ενώ 
στους Seniors έγινε η μεγάλη έκπληξη, όταν η 
Τουρκία, με μία τετραμελή ομάδα και παίζοντα 
αρχηγό (!), αναδείχτηκε πρωταθλήτρια.

Οι αγώνες είχαν πλούσιο ενδιαφέρον και η 
εξέλιξή τους επιφύλαξε πολλές και μεγάλες 
συγκινήσεις και στις τρεις κατηγορίες. 

Στο επόμενο τεύχος  θα έχουμε αναλυτικό ρε-
πορτάζ με διανομές, σχόλια, παραλειπόμενα  
και κρίσεις για την πορεία τόσο των ελληνικών 
όσο και των άλλων ομάδων. 

 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 2008
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Τεράστια επιτυχία τόσο από πλευράς συμμε-
τοχών όσο και ικανοποίησης των συμμετε-

χόντων για την άριστη φιλοξενία, σημείωσε το 
Πανελλήνιο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Μπριτζ 
που ξεκίνησε το Σάββατο 14 Ιουνίου και ολοκλη-
ρώθηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου στην Εφταλού 
της Μήθυμνας.

Το πρωτάθλημα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ, συνδιοργανώθηκε από τον 
Σύλλογο Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτζ (ΣΛΑΜ) και 
τον έχοντα έδρα στην Αθήνα, Αθλητικό Σύλλογο 
Αιγυπτιωτών Ελλήνων (ΑΣΑΕ) με την υποστήριξη 
της Νομαρχίας Λέσβου, του Δήμου Μήθυμνας και 
πολλών επιχειρήσεων του νησιού.

Παρά την διακηρυγμένη πρόθεση της Ομοσπονδίας να αποκεντρώσει 
το άθλημα, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα διοργανώσεις τέτοιου επι-

πέδου, όπως ένα πανελλήνιο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, ανατίθενται 
σε απομακρυσμένους νησιωτικούς συλλόγους, και για λόγους έλλειψης 
εμπειρίας σε αντίστοιχες διοργανώσεις όσο και για λόγους αυξημένου 
κόστους μετακινήσεων που υπάρχει, δοθέντος βέβαια ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των αθλητών προέρχεται από την ηπειρωτική χώρα. 

Το αποτέλεσμα δικαίωσε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, αφού στην 
διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 180 αθλητές όλων των 
κατηγοριών πράγμα που σημαίνει ότι (αν υπολογίσουμε και αρκετούς 
συνοδούς) περισσότεροι από 250 επισκέπτες βρέθηκαν για σχεδόν μια 
βδομάδα στη Λέσβο, συνδυάζοντας την αγάπη τους για το άθλημα με 
διακοπές στο νησί. 

Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε 2 τμήματα, ένα τριήμερο με αγώνες ζευ-
γών και ένα διήμερο με αγώνες ομάδων. Όλες οι ημερίδες διεξάγονταν 
στις συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου SUNRISE στην Εφταλού. 

Καλωσορίζοντας τους αθλητές ο Πρόεδρος του ΣΛΑΜ κ. Παναγιώτης 
Μυριτζής μίλησε για την πραγμάτωση ενός ονείρου ετών για τον τοπικό 
σύλλογο, ευχαριστώντας παράλληλα την ΕΟΜ που δέχθηκε να διεξαχθεί 
το πρωτάθλημα στη Λέσβο, τον αδελφό όπως τον αποκάλεσε σύλλογο 
ΑΣΑΕ για την αποφασιστική συμβολή του ως συνδιοργανωτή καθώς και 
την νομαρχία Λέσβου και τον Δήμο Μήθυμνας για την υποστήριξή τους. 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων  A

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε ονομαστικά στις τοπικές επιχειρήσεις που 
υποστήριξαν την φιλοξενία των αθλητών και των συνοδών τους, είτε 
με την προσφορά τοπικών προϊόντων είτε με την παροχή άλλων εξυπη-
ρετήσεων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών, το LESVOSHOP, στην Ποτοποιία ΕΠΟΜ, ποτοποιία VETO, οικο-
τεχνία Παπαγιαννίδη, βιολογικά προϊόντα «Στεδάνα», συνεταιρισμούς 
γυναικών Μεσοτόπου, Σκαλοχωρίου και Φίλιας, Επικοινωνία Λέσβου 
και βέβαια στο ξενοδοχείο που φιλοξένησε το Πρωτάθλημα (SUNRISE) 
που κατά γενική ομολογία προσέφερε άψογες υπηρεσίες.
Κλείνοντας ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία 
τους, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η επιτυχία και αυτής της διορ-
γάνωσης αλλά και συνολικά η επιτυχής παρουσία του αθλήματος στο 
νησί, οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό πέρα από τα εκάστοτε διοικητικά 
συμβούλια, στην «ψυχή» του συλλόγου, την δασκάλα του Μπριτζ κ. 
Αναστασία Μπαμπούλα. 

Η φιλοξενία 
Σε όλους τους συμμετέχοντες μοιράστηκαν χάρτινες σακούλες με τα 
τουριστικά λογότυπα της νομαρχίας Λέσβου, που περιείχαν αρκετά 
αναμνηστικά δώρα, προσφορά των τοπικών επιχειρήσεων. 

Το πρωί της Κυριακής προσφέρθηκε εκδρομή με πούλμαν στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι, όπου οι επισκέπτες έμειναν κυριολεκτικά 
ενθουσιασμένοι τόσο για όσα είδαν και άκουσαν όσο κυρίως για την 

ËÝóâïò 
2008 

1.   Ο Πρόεδρός του ΣΛΑΜ Π. Μυριτζής με τον νικητή
του όπεν ζευγών Φ. Λαγγουράνη

2.  Η νικήτρια ομάδα του όπεν. Από αριστερά Ν. Διαμαντί-
δης, Α. Γαβριήλογλου, Λ. Οικονόμου, Α. Σκορδομπέκης

3.  Οι νικητές του τουρνουά των μαθητών
Μ. Τσιφουτίδη (αριστερά), Κ. Δουκέρης (δεξιά)

4. Πρώτοι στα ζεύγη 1-5. Γ. Σέγκος, Μ. Πρινιά

5.  Νικητές στα ζεύγη 1-9 οι Μ Στυλιανίδου,
Ν. Κρυσταλίδης

1.  2.  

3.  4.  

5.  
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Όπεν
Βολιώτης Α Λαγγουράνης Φ 58,27

Συρακοπούλου Χ Νίνος Σ 57,77

Οικονόμου Λ Ζώτος Λ 56,44

Καλιακμάνη Α Δασκαλάκης Μ 54,29

Μπεσίρης Χ Σκορδομπέκης Α 53,60

Διαμαντίδης Ν Ραφτοπούλου Ε 53,09

Σκορδομπέκης Α, Πατσέλης Π, Διαμαντίδης Ν,  
Γαβριήλογλου Α, Οικονόμου Λ 101,00

Χατζημπαλής Μ, Λαγγουράνης Φ, Παναγάκη 
Μ, Μηλιτσόπουλος Ι 86,00

Σταματίου Ν ,  Νίκα Β,  Καλλιφρονάς Μ,
 Κοτρωνάρου Α 84,00

Ομ
άδ

ες
 Ό

πε
ν

ν  Aιγαίου 
θερμή υποδοχή του προσωπικού και την «άψογη επαγγελματική δου-
λειά πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα» όπως χαρακτηριστικά 
είπαν κάποιοι. 

Το βράδυ της Κυριακής προσφέρθηκε δείπνο – μπουφέ από την νο-
μαρχία Λέσβου ενώ ο ΣΛΑΜ είχε φροντίσει για την ύπαρξη τοπικής πα-
ραδοσιακής ορχήστρας, έτσι που το δείπνο εξελίχθηκε σε γλέντι μέχρι 
πρωϊας!

Το μεσημέρι της Δευτέρας έγινε από τον νομάρχη Λέσβου κ. Παύλο 
Βογιατζή η απονομή των επάθλων στο παράλληλο πρωτάθλημα «μα-
θητών» και το βράδι έγινε η απονομή όλων των επάθλων του πρώτου 
μέρους των αγώνων από τον Δήμαρχο Μήθυμνας κ. Στέλιο Καραντώνη 
σε ειδική εκδήλωση δείπνο που παρέθεσε ο Δήμος Μήθυμνας. 

Όλοι οι επισκέπτες που δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την πρωτόγνωρη 
φιλοξενία και εντυπωσιασμένοι από τις ομορφιές της Λέσβου. Το γεγο-
νός μάλιστα ότι οι περισσότεροι τόνιζαν ότι θα ξαναρθούν στο νησί με 
την πρώτη ευκαιρία ή θα το συστήσουν για διακοπές σε φίλους τους 
δείχνει την σημασία που έχουν για τον τόπο τέτοιες διοργανώσεις, και 
πόσο αξίζουν την υποστήριξη όλων των τοπικών φορέων, δημόσιων ή 
ιδιωτικών.

Το αγωνιστικό κομμάτι 
Ασημένια έπαθλα της ΕΟΜ δόθηκαν στους νικητές της γενικής σε όλες 
τις κατηγορίες και από τον σύλλογο του ΣΛΑΜ δόθηκαν χειροποίητα ξυ-
λόγλυπτα από ξύλο ελιάς στα πρώτα ζεύγη γυναικών, seniors και mixed. 
Ο δήμαρχος του Μολύβου προσέφερε επίσης έξι αντίτυπα του βιβλίου 
«Ο Μιχάλης Γούτος και ο Μόλυβος» που δόθηκαν σε ζευγάρια νέων παι-
κτών και από ένα αντίτυπο για την βιβλιοθήκη της ΕΟΜ και του ΑΣΑΕ.

Επειδή εδώ πρέπει να αναφέρουμε τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσά-
ρεστα αρκετές ήταν οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι οι αγώνες 1-8 που 
ανέφερε η προκήρυξη διοργανώθηκαν τελικά για κατηγορίες 1-9, όπως 
και για το ότι οι αγώνες ομάδων 1-9 Swiss έγιναν μόνο σε 4 γύρους. 

Οι πρώτοι νικητές των αγώνων: 

1-9
Στυλιανίδου Μ Κρυσταλλίδης Ν 60,11

Παπανδρέου Μ Παυλινέρης Γ 58,05

Καραμάνος Α Μέρεντιθ Ρ 57,80

Χαραλαμπίδου Σ. Παυλογιάννης Ν 56,57

Μαλακού Μ Γούγουλας Γ 55,97

Δουκαρέλλης Α  Γρημάνης Β 55,46

1-5
Πρινιά Μ Σέγκος Γ 67,92

Τριχάκη Ρ Αρμενάκας Π 64,62

Δεμερτζή Σ Καραμπλιάς Ε 57,40

Μανδήλας Ι Μανδήλα Χ 56,08

Φαραντάτος Α Πλωμαρίτης Γ 56,06

Κεφαλά Μ Ντάνος Κ 54.18 

Γρημάνης Β,  Δουκαρέλλης Α, Γούγουλας Γ, 
Μαλακού Μ 81,00

Παπανδρέου Μ,  Παυλινέρης Γ, Χατζηκόκκινου 
Κ,  Παπακωνσταντίνου Αι 78,00

Παπαιωάννου Α,  Κοτταρίδη Η, Κορακά Μ,  
Χάσου Α 76,00

Ομ
άδ

ες
 1-

9

Μεταξύ των δώρων που προσφέρθηκαν στους αθλητές ήταν και ο παρακά-

τω αναμνηστικός φάκελος, που εκδόθηκε σε 1000 αντίτυπα από τον ΣΛΑΜ 

σφραγισμένος με αναμνηστική σφραγίδα των ΕΛΤΑ. Η έκδοση πραγματο-

ποιήθηκε    με την συνεργασία της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου και την 

χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 

Οι αναμνηστικές σφραγίδες χρησιμοποιούνται από τα ΕΛΤΑ για  μια συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία (στη περίπτωσή μας 14 Ιουνίου 2008, ημέρα έναρξης των αγώνων) και  τα 
σφραγισμένα αντικείμενα, ο αριθμός των οποίων είναι συνήθως περιορισμένος απο-
κτούν φιλοτελική και συλλεκτική αξία.   
Μικρός αριθμός από τους παραπάνω φακέλους υπάρχει διαθέσιμος. Όποιος ενδιαφέρε-
ται να τον προμηθευτεί σε τιμή κόστους σχεδόν, μπορεί να επικοινωνεί με τον γραμμα-
τέα της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου, κ. Γιώργο Γουγούλα, τηλ. 6932 353 730. 

Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη σφραγίδα που 
κατασκευάζεται στην Ελλάδα και έχει σχέση με το 
άθλημα του Bridge. Η πρώτη είχε  χρησιμοποιηθεί 
στις 23 Νοεμβρίου  1971, όταν διοργανώθηκαν 
στην Αθήνα οι 20οι  Πανευρωπαϊκοί αγώνες 
Bridge, που συμπτωματικά διεξάγονται εφέτος 
αυτές τις ημέρες στη Γαλλία.  Ελ

λη
νι

κή
 σ

φ
ρα

γί
δα

 1
97

1
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ÐñùôÜèëçìá Ìáèçôþí
2007-2008

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών είναι η κο-
ρυφαία αγωνιστική εκδήλωση για τους καινούρ-
γιους παίκτες και ουσιαστικά συνιστά τις «απολυ-
τήριες εξετάσεις» τους και το πέρασμα τους στην 
κοινωνία των έμπειρων παικτών. Η φετινή χρονιά 
ξεκίνησε με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών, χάρη 
και στη διαφημιστική εκστρατεία μέσω ραδιοφω-
νικών μηνυμάτων, φυλλαδίων και αεροπανό, που 
είχε άμεσα αποτελέσματα και έδειξε το δρόμο για 
τις επόμενες χρονιές, οπότε και θα μπορεί να ορ-
γανωθεί καλύτερα και νωρίτερα. Μέχρι το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα οργανώθηκαν αρκετές μαζικές 
αγωνιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, όπως το 
εορταστικό της περιόδου των Χριστουγέννων και 
το τουρνουά της Ανθοκομικής έκθεσης Κηφισιάς 
που είναι καθιερωμένες αρκετά χρόνια, αλλά και 
μια ημερίδα στα εντευκτήρια του ΑΟΜ δύο εβδο-
μάδες πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών. 
Επίσης στα πλαίσια εκδρομικών τουρνουά έγιναν 
και ορισμένες ημερίδες μαθητών, με περιορισμένη 
όμως συμμετοχή.

του Βασίλη Βιρβιδάκη

Οι πρωταθλητές μαθητών περιόδου 2007-2008 Ι. Γνωστόπουλος - Σ. Γούναλης με την 
Πρόεδρο του ΟΑΜΠΕΙ και καθηγήτρια του Μπριτζ Μ. Βλαχάκη

Οι δεύτεροι νικητές του πρωταθλήματος
Γ. Γεωργίου - Κ. Λυμπέρης

Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης 
Μ. Λαμπαδάκη - Π. Γιαννίκογλου
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (**)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. Β/Ν στη 2η
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη πρώτη  
Μοίρασε ο Βορράς

      Οι λύσεις στη σελίδα 30

# J865
$ 8752
^ Q
& AKJ9

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AKQ10432
$ K64
^ -
& 1087

# 9754
$ K62
^ AQ3
& 843

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A108632
$ AQJ4
^ 74
& 6

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο

4# Όλοι πάσο

Αντάμ: ^A

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2# κοντρ

3$ πάσο 4# κοντρ
όλοι πάσο

Αντάμ: &10

Ο Howard Schenken, που εκτέλεσε επιτυχημένα 

το χέρι αυτό, θεωρείτο, στην εποχή του, ένας από 

τους καλύτερους παίκτες των ΗΠΑ.

Είστε σε αγώνα Ομάδων οπότε δεν ενδιαφέρει να 

κάνετε επί πλέον λεβέ.

Πώς παίζετε αυτό το χέρι, μετά την έξοδο του ^Α 

από τη Δύση (η έξοδος που δέχτηκε ο Schenken);

Η Ανατολή κερδίζει την έξοδο με τον &J και 

συνεχίζει με τον #Κ, όπου η Δύση διώχνει 

σπαθί. Ποιο είναι το πλάνο σας;

Γνωστόπουλος Ι Γούναλης Σ 65,34

Γεωργίου Γ Λυμπέρης Κ 63,47

Λαμπαδάκη Μ Γιαννίκογλου Π 62,93

Σταυρίδης Α Σταμόγιαννος Σ 62,16

Γιακουμάκη Μ Φουντουλάκη Μ 61,99

∆αμπάση Χ Μαλίτης Β 60,37

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών για την περίοδο 2007-2008 δι-
εξάχθηκε στο Μέγαρο του ΟΛΠ, στον Πειραιά, το διήμερο 7-8 Ιουνίου, 
με διαιτητή το Δ. Τόγια. Έλαβαν μέρος 52 ζεύγη από τα οποία τα 11½  
(23 άτομα) ήταν από την περιφέρεια (2 παίκτες από Χαλκίδα [ΑΟΜΧ], 
2 από Ρόδο [ΟΑΜΡ], 5 από Χανιά [ΟΑΜΧΝ], 2 από Ηράκλειο [ΠΛΗ], 8 
από Μυτιλήνη [ΣΛΑΜ], 4 από Χίο [ΧΟΜ]) και τα υπόλοιπα 40½ από τους 
ομίλους του λεκανοπεδίου (ΑΕΠΜΑ, ΑΟΜ, ΑΟΜΒ, ΑΣΑΕ, ΑΟΜΨ, ΑΟΤ, ΛΕ, 
ΟΑΜ, ΟΑΜΚΗ, ΟΑΜΠΕΙ, ΟΠΑΦ).

Την πρώτη ημερίδα την πρώτη θέση κατέλαβαν με 71.38% οι Α. ΣΤΑΥ-
ΡΙΔΗΣ – Σ. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΑΟΜΒ και ακολούθησαν οι Ι. ΓΝΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΓΟΥΝΑΛΗΣ του ΑΟΜΧ με 67.73% και Μ. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ – Π. 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ του ΟΑΜΡ με 64.55%.        

Τη δεύτερη ημερίδα κέρδισε ένα ζευγάρι του ΟΠΑΦ, οι Π. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ 
– ΑΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ με 68.71% που είχε στο ενεργητικό του πριν από τους 
αγώνες πολλές διακρίσεις και του οποίου τα μέλη προηγούνταν στην 
κατάταξη των mp’s των μαθητών της φετινής χρονιάς. Επειδή όμως την 
πρώτη ημερίδα είχαν μέτρια εμφάνιση (28η θέση με 49.61%) περιορί-
στηκαν στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης και στο έπαθλο της 
δεύτερης ημερίδας. Οι νικητές της πρώτης ημερίδας δεν επανέλαβαν την 
επίδοση τους, κάνοντας 52.95% και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση 
της γενικής κατάταξης, ενώ κέρδισαν το έπαθλο κατηγορίας seniors. 
Τα υπόλοιπα 3 ζεύγη της τετράδας έκαναν πολύ καλή εμφάνιση και τη 
δεύτερη ημερίδα (ποσοστό πάνω από 60%). Πιο αναλυτικά την πρώτη 
θέση της γενικής κατάταξης κατέλαβαν οι Ι. ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΓΟΥ-
ΝΑΛΗΣ του ΑΟΜΧ που έκαναν 62.95% τη δεύτερη ημερίδα (5η θέση), 
τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης κατέλαβαν οι Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Κ. 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΟΑΜΚΗ (4οι την πρώτη ημερίδα με 64.35% και 6οι τη 
δεύτερη ημερίδα με 62.59%) και την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης 
οι Μ. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ – Π. ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ του ΟΑΜΡ που έκαναν 61.31% 
τη δεύτερη ημερίδα (8η θέση). Τη δεύτερη ημερίδα διακρίθηκαν επίσης 
οι Χ. ΔΑΜΠΑΣΗ – Β. ΜΑΛΙΤΗΣ (2η θέση με 64.58%) του ΑΟΜ, που κα-
τέλαβαν την 6η θέση της γενικής κατάταξης και κέρδισαν το έπαθλο του 
πρώτου μεικτού ζεύγους, και οι Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 
του ΟΑΜΚΗ (3η θέση με 63.53%). Τα υπόλοιπα έπαθλα πήραν οι Μ. ΓΙΑ-
ΚΟΥΜΑΚΗ – Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ του ΟΑΜΧΝ (πρώτο ζεύγος περιφέρειας 
και 5η θέση στη γενική κατάταξη με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, 60.64% 

και 63.34%, στις δύο ημερίδες) και Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ε. ΧΑΤΖΗ του 
ΑΟΜ (πρώτο ζεύγος γυναικών και 10η θέση στη γενική κατάταξη). Τέλος 
το έπαθλο της 1ης ημερίδας πήραν οι Α. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ – Σ. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝ-
ΝΟΣ του ΑΟΜΒ. 

Την απονομή των επάθλων έκαναν η Γενική Γραμματέας της ΕΟΜ Άννυ 
Καραμανλή και π Πρόεδρος του ΟΑΜΠΕΙ Μαρία Βλαχάκη που τίμησαν 
με την παρουσία τους τη διοργάνωση, όπως επίσης και οι περισσότεροι 
δάσκαλοι και καθηγητές της ΕΟΜ. Ειδικό έπαθλο δόθηκε και στον πρώτο 
σε mp’s μαθητή της χρονιάς, τον Αλέξανδρο  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΟΠΑΦ.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών για την περίοδο 2007 – 2009 
πέρασε στην ιστορία και οι καινούργιοι παίκτες είναι πια ώριμοι να αρ-
χίσουν να συμμετέχουν σε περισσότερους αγώνες, εμπλουτίζοντας τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους αλλά πάνω από όλα διασκεδάζοντας με 
το άθλημα που οι ίδιοι επιλέξανε. Ειδικότερα για το φετινό καλοκαίρι η 
ΕΟΜ έχει μεριμνήσει, σε συνεργασία με του Ομίλους, οι νέοι παίκτες να 
έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να συμμετέχουν σε ημερίδες, ειδικά 
οργανωμένες για μαθητές, που θα διεξάγονται από Δευτέρα έως Πέ-
μπτη, κάθε εβδομάδα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, σε έναν ή δύο Ομίλους 
του λεκανοπεδίου αλλά και σε όσους επαρχιακούς Ομίλους επιθυμούν να 
οργανώνουν ταυτόχρονα και με τις ίδιες διανομές.

Σε μας τους παλιότερους παίκτες μένει να ευχηθούμε σε όλους το Μπριτζ 
να συνεχίσει να τους συναρπάζει και να τους ικανοποιεί στο βαθμό που 
εκείνοι επιθυμούν και να προσπαθήσουμε να τους βοηθάμε πάντα χωρίς 
να τους φορτώνουμε με γνώσεις που δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν.

Οι έξι πρώτοι νικητές του πρωταθλήματος:
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Ο αγώνας ομάδων ήταν swiss και στους τε-
λευταίους γύρους στο πρώτο τραπέζι ήταν 

αντιμέτωποι οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής 
κατάταξης (1η η ομάδα  από τους: Κουκουσέ-
λη- Αγγελόπουλο-Ζώζη-Β. Βρούστη-Φ. Καρα-
μανλή και 2η η ομάδα με τους: Ζώτο-Γ. Οικο-
νομόπουλο-Zipovski-Radisic). Στις τελευταίες 
8 διανομές υπήρχαν 3 σλεμ τα οποία έκριναν 
και τον αγώνα, αφού 2 από αυτά αγοράσθηκαν 
μόνο από τη μια ομάδα. Η αιτία, κατά τη γνώ-
μη μου, είναι οι παρεμποδιστικές αγορές που 
προηγήθηκαν στο ένα τραπέζι. 

Μοίρασε η Δύση, όλοι στη 2η 

2o ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë Ìðñéôæ  
Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ Βαλκανικής Φιλίας προ-
σέλκυσε παίκτες από αρκετές χώρες, μεταξύ των οποί-
ων ορισμένους πράγματι πολύ καλούς (J. Jansma είναι 
Νο 62 στην παγκόσμια κατάσταση και αμέσως μετά 
πήρε μέρος στο Cavendish Invitational). Στο σύνολο 13 
ζευγάρια από τα 52 ήταν εκτός Ελλάδας. 
Στον αγώνα των ζευγών δόθηκε η εντύπωση ότι τα 
ζευγάρια από την Ελλάδα δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ανταγωνισθούν επιτυχώς (τα πρώτα 6 ζεύγη της γενι-
κής κατάταξης του τουρνουά των ζευγών δεν ήταν Έλ-

ληνες…). Πρώτοι ήρθαν οι Βούλγαροι S. Scorchev και 
D. Spasov οι οποίοι είναι μόλις 20 χρονών, δεύτεροι ο 
D.Zipovski (γνωστός με το μικρό του: Dimitraki, που πέ-
ρυσι με διαφορετικό σύντροφο είχε βγει πρώτος και ο 
οποίος είναι στην Εθνική Ομάδα Μπριτζ της Σερβίας) με 
τον G. Radisic και τρίτοι οι J. Jansma – R. Morren. Στον 
αγώνα όμως ομάδων που ακολούθησε επικράτησαν 
οι Έλληνες  (η δεύτερη ομάδα περιλάμβανε το ζεύγος 
Zipovski-Radisic, από τους οποίους όμως ο Δημητράκι 
έχει Ελληνική καταγωγή!).

# 2
$ A92
^ K1064
& K7643

# A95
$ KQJ875
^ 95
& 82

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ10643
$ 1063
^ Q
& J8

# 87
$ 4
^ AJ9753
& AQ102

Μοίρασε ο Νότος, όλοι στην 1η 

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο 2# 3^

3# 4# πάσο 5&
πάσο 6^ όλοι πάσο

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο 1# 2^

2$ 3$ 4$ πάσο

πάσο Dbl όλοι πάσο

# AJ765
$ K10
^ A1064
& K3

# Q2
$ QJ8752
^ Q7
& 987

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 94
$ A93
^ KJ9852
& 62

# K1083
$ 64
^ 3
& AQJ1054

Αγορές φραγμού ή συνεργατικές αγορές; Πολλά 
μπορούν να ειπωθούν, αλλά το αποτέλεσμα συ-
χνά είναι να επιτυγχάνεται συμβόλαιο σε υψη-
λότερη στάθμη. Αιτία είναι ότι για να περιγράψει 
κάποιος το χέρι του πρέπει να αγοράσει αμέ-
σως, δείχνοντας υποχρεωτικά πιο ισχυρό χέρι. 
Μια δεύτερη αιτία είναι ότι αποκαλύπτονται οι 
κατανομές με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Η τάση 
στο σύγχρονο μπριτζ είναι να ανοίγει η αγορά 
στη στάθμη 2 ή ακόμη και στη στάθμη 3, όπως 
επίσης και ανοίγματα με λιγότερους πόντους, με 

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

1# 3^ 4^

Dbl πάσο πάσο 4#

πάσο 4ΝΤ πάσο 5$
πάσο 6# όλοι πάσο

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2&
πάσο 2^ πάσο 3#
πάσο 4& πάσο 4#

όλοι πάσο

Δημητράκι Κουκουσέλης Radisic Aγγελόπουλος

Βρούστης Ζώτος Φ. Καραμανλής Οικονομόπουλος

Δημητράκι Radisic Aγγελόπουλος

Βρούστης Ζώτος Φ. Καραμανλής Οικονομόπουλος

Κουκουσέλης
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 “ÂáëêáíéêÞò Öéëßáò”
του Π. Αγγελόπουλου

αποτέλεσμα το παιχνίδι να έχει γίνει περισσότε-
ρο επιθετικό. Το άνοιγμα 2 πίκες (μόνο) στην 
πρώτη διανομή, με 7 πίκες, εξηγείται με το ότι 
το άνοιγμα 3 πίκες σημαίνει διχρωμία στο σύ-
στημά τους. Όπως καταλάβατε το παιχνίδι εξε-
λίσσεται και αποκτάει απρόβλεπτες διαστάσεις. 
Παρατηρήστε την επόμενη διανομή.

D: Ανατολή, Α-Δ στη δεύτερη

# J42
$ J109763
^ 1096
& 8

# KQ53
$ Q8542
^ Q
& AJ4

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A10876
$ -
^ J4
& Q109753

# 9
$ AK
^ AK87532
& K62

*= διχρωμία πίκες με ένα μινέρ

Δυστυχώς αυτό το σλεμ δεν το έβγαλα (-3=-500).

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

3#* 5^

5# 6^ Dbl πάσο

όλοι πάσο

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

πάσο 1^

Dbl 2$ 4$ Dbl

4# πάσο πάσο 5^
Dbl όλοι πάσο

Μετά από κάθε αγορά μπαράζ ακολουθεί μπα-

ράζ cue-bid και dbl με αποτέλεσμα το τελικό 
συμβόλαιο να είναι πάντα σε υψηλότερη στάθ-
μη. Στη διανομή αυτή η αγορά φραγμού είχε 
θετικό αποτέλεσμα για τον άξονά της, αλλά 
δεν επέφερε το καλύτερο συμβόλαιο που είναι 
οι 6 πίκες (και σίγουρα κοντρέ). 

Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση; Ίσως 
γιατί η άμυνα είναι δύσκολη υπόθεση. Στην 
επόμενη διανομή από τη συνάντηση της 1ης 
με την 3η ομάδα (Κανναβός-Λαδόπουλος-Αλ-
τίνης-Περδικάρης) η άμυνα είναι πολύ εύκολη 
με ανοικτά και τα 52 φύλλα.

D: Δύση, όλοι στην 1η 

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$ πάσο 1#

πάσο 2^ πάσο 3&
πάσο 3^ πάσο 3NT

πάσο πάσο πάσο

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$ πάσο 1#
πάσο 2^ πάσο 3NT

όλοι πάσο

# K
$ 87542
^ AKQ10
& 1094

# AJ65
$ KJ3
^ 7432
& 87

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 732
$ 1096
^ 86
& AJ532

# Q10984
$ AQ
^ J95
& KQ6

Ίδιο συμβόλαιο (3ΧΑ), ίδια έξοδος (8 σπαθί), 
ουσιαστικά ίδιο αποτέλεσμα (9/10 λεβέ), με 
διαφορετικό τρόπο. Με ανοικτά τα φύλλα η 
Ανατολή (Α) αφήνει έξω το σπαθί, όπως επί-
σης η Δύση (Δ) αφήνει να κερδίσει και ο Κ πίκα 
του μορ, εφόσον παιχθεί στη δεύτερη λεβέ. 
Εφόσον παιχθεί κούπα στην Q (στη 2η λεβέ), 
κερδίζει η Δ με το Κ και επιστρέφει μικρό πίκα. 
Με αυτόν τον τρόπο η άμυνα έχει εξασφαλίσει 
5 λεβέ (2 στην κούπα, 2 στην πίκα και 1 στο 
σπαθί) χωρίς μεγάλο κόπο. Με κλειστά βέβαια 
τα φύλλα η άμυνα δεν ήταν τόσο ακριβής. 
Στο ένα τραπέζι η Α κέρδισε με τον άσο την 
1η λεβέ και γύρισε κούπα, με αποτέλεσμα ο 
εκτελεστής να μετράρει τις κούπες (που είναι 
3-3 στην άμυνα), ενώ στο άλλο η Α άφησε έξω 
το σπαθί, αλλά η Δ κέρδισε με τον άσο πίκα τον 
Κ του μορ και έπαιξε κούπα στο AQ του εκτε-
λεστή… Προφανώς οι 5 λιμές κούπες του μορ 
που έβλεπαν οι αμυνόμενοι είχαν διεγερτικές 
ιδιότητες.

Οι πρώτοι νικητές:
Αγώνας Ζευγών (συμμετείχαν 52 ζεύγη)

Δημητράκι Radisic AγγελόπουλοςΚουκουσέλης

Βρούστης Ζώτος Φ. Καραμανλής Οικονομόπουλος

Scorchev S Spasov D 64,40

Radisic G Zipoksi D 62,23

Morren R Jansma J 61,51

Nedkov S Tenev T 60,31

Halachev B Radev R 58,78

Sayer T Zahariev B 57,53

Ζώζης Σ Αγγελόπουλος Π 57,46

Σταυρινός Σ Λεβή Τ 57,03

συνέχεια στη σελίδα 12

Η νικήτρια ομάδα του swiss όπεν. 
Από αριστερά:

Α. Κουκουσέλης, Φ. Καραμανλής,
Β. Βρούστης και Π. Αγγελόπουλος

Πρώτοι στα ζεύγη όπεν οι Scorchev S,
Spasov D, από τη Βουλγαρία, με τον Πρόεδρο 
του ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδη και τον οργανωτή 

του Games Festival Θ. Τσορμπατζόγλου
Νικητές στην πρώτη ημερίδα των ζευγών   

όπεν οι Γ. Παυλινέρης - Μ. Παπανδρέου
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Το πρωτάθλημα ήταν ένας αγώνας ζευγών 
τριών ημερίδων χωρισμένος σε δυο ενό-

τητες κατηγοριών: όπεν, με συμμετοχή 21 ζευ-
γών και 1-8, όπου συμμετείχαν 17 ζεύγη. 

Στην κατηγορία όπεν προηγήθηκαν την πρώ-
τη ημέρα οι Ρ. Νίκα – Ι. Γιαντσής, με μικρή 
διαφορά από τους Σ. Αβδούλο – Β. Μέλια. 
Οι Α. Βελώνη – Α. Παπακονδύλης τέθηκαν 
επικεφαλής του αγώνα μετά την δεύτερη 
ημέρα, καθώς κέρδισαν και την ημερίδα αυτή, 
μπροστά από τις Α. Πολίτου – Α. Κοτρωνάρου.  
Όλα κρίθηκαν, ως συνήθως, την τρίτη ημέρα 
των αγώνων όπου οι Σούλα Βελώνη και Άκης 
Παπακονδύλης πλασαρίστηκαν στη δεύτερη 
θέση της ημερίδας και κατέκτησαν την πρώ-
τη θέση του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά 
απειλήθηκαν μόνο από τους Δ. Ευθυμίου – Σ. 
Ζακίλα οι οποίοι κέρδισαν την τρίτη ημερίδα 
με το καλύτερο ποσοστό του αγώνα αυτού, 
63,69%, και τερμάτισαν στην 2η θέση της τε-
λικής κατάταξης. Στην τρίτη θέση οι Ρ. Νίκα - Ι. 
Γιαντσής που είχαν σταθερά καλή απόδοση και 
τις τρεις ημέρες.

Στον αγώνα των κατηγοριών 1-8 οι Σ. Βούλγα-
ρης  - Α. Σπιτιέρης, βγαίνοντας δεύτεροι  στις 
δυο πρώτες ημερίδες και 4οι την τρίτη, δεν 
δυσκολεύτηκαν να κατακτήσουν, με διαφορά, 
την πρώτη θέση. Δεύτεροι στην τελική κατά-
ταξη οι Γ. Μπόζιος  - Ν. Κασιούνης, οι οποίοι 
ξεκίνησαν πολύ άσχημα αλλά στη συνέχειαι 
κέρδισαν τόσο την 2η όσο και 3η ημερίδα(!)., 
στην τελευταία πετυχαίνοντας μάλιστα την 
καλύτερη επίδοση των αγώνων, 71,07%. Στην 
τρίτη θέση της τελικής κατάταξης οι Σ. Λάφης 
– Δ. Οικονομίδης (2οι στην τρίτη ημερίδα) ενώ 
την πρώτη ημερίδα κέρδισαν οι Ι. Ντόβα – Κ. 
Παλαμιώτης. 

Ζεύγη Όπεν
Βελώνη Α Παπακονδύλης Ι 57,85

Ευθυμίου Δ Ζακίλας Σ 57,00

Νίκα Ρ Γιαντσής Ι 54,37

Μαρσώνης Π Καβαντούρης Ν 52,26

Καλλιάφας Η Περπεράς Κ 52,05

Δημητρακόπ. Γ Κουτρούμπας Σ 51,90

Περιφερειακό Πρωτάθλημα
ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò  

Με επιτυχία διεξάχθηκε το φετινό Περιφερειακό πρωτάθλημα Κεντρικής 

Ελλάδας στην Λάρισα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Divani Palace, 

το τριήμερο 30 Μαΐου  έως 1 Ιουνίου 2008. Παρότι η εποχή δεν ήταν ίσως η 

πλέον κατάλληλη, αρκετοί εκδρομείς, κυρίως από την Αθήνα, συμμετείχαν 

στον αγώνα αυτόν και βέβαια  το δυναμικό των δυο μεγάλων Σωματείων 

της Κεντρικής Ελλάδας, του ΟΑΜ Λάρισας και του ΑΟΜ Μαγνησίας. 

1-8
Βούλγαρης Σ. Σπιτιέρης Α 60,80

Μπόζιος Γ Κασιούνης Ν 57,42

Λάφης Σ Οικονομίδης Δ 57,30

Σοκολόβα Τ Τσικάκαλος Α 54,99

Ριτσώνη Ε Μασούρας Χ 53,73

Γκαλίτσιος Δ Χάμος Ε 53,40

Στο πρωτάθλημα ομάδων Swiss συμμετείχαν 
21 ομάδες. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1

Καραμανλής Φ

Βρούστης Β

Ζώζης Σ

Αγγελόπουλος Π

Κουκουσέλης Α

167,0

2

Ζώτος Λ

Οικονομόπουλος Γ

Radisic G

Zipovski D

159,0

3

Κανναβός Π

Λαδόπουλος Λ

Περδικάρης Ν

Αλτίνης Δ

157,0

Οι εξι πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας:

Μαθήματα
Bridge

ξεκινούν
τον Οκτώβριο

îå÷íÜôå!
Ìçí 

2o ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë Ìðñéôæ
 “ÂáëêáíéêÞò Öéëßáò”

Αγώνες Ομάδων Swiss

(συνέχεια)

Nικητές στα ζεύγη όπεν του Περιφερειακού
πρωταθλήματος Κεντρικής Ελλάδας οι

Άκης Παπακονδύλης και Σούλα Βελώνη
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Η όλη διαδικασία αυτού του πρωταθλή-
ματος είναι πιο αργή, σε σχέση με όλα 

τα άλλα πρωταθλήματα, λόγω του ότι κάθε 
γύρο βγαίνουν αποτελέσματα, ώστε να γίνει 
η κατάταξη και να ορισθούν οι συναντήσεις 
του επόμενου γύρου. Και δεν είναι μόνο το  
να βγουν τα αποτελέσματα. Μέχρι οι παίκτες 
να τα ελέγξουν, καθώς και να μάθουν σε ποιο 
τραπέζι παίζουν στον επόμενο γύρο, περνάει 
χρόνος και δημιουργείται σημαντική καθυστέ-
ρηση στον αγώνα. Επίσης αν υπάρξει έφεση σε 
κάποια απόφαση του διαιτητή, τότε μπορεί να 
καθυστερήσει και μέχρι μισή ώρα ο επόμενος 
γύρος, αφού πρέπει πρώτα να συνεδριάσει και 
να αποφανθεί η Επιτροπή Εφέσεων. 

Παρά τις όποιες δυσκολίες όμως το πρωτάθλη-
μα αυτό είναι ένας αγώνας που τον αγαπάνε οι 
αθλητές και ίσως θα θέλανε να γίνεται περισ-
σότερο από μια φορά τον χρόνο.

Το 2008 η διοργάνωση του πρωταθλήματος 
αυτούς ανατέθηκε στα Σωματεία ΑΣΑΕ και 
ΑΟΤ. Συνολικά έλαβαν μέρος 104 ζεύγη, χω-
ρισμένα σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη δυνα-
μικότητα και τη χωρητικότητα των Σωματείων 
που ανέλαβαν την διοργάνωση (άλλη μια ιδι-
αιτερότητα του αγώνα αυτού που, πιθανότατα, 
από το επόμενο έτος θα διοργανώνει η ΕΟΜ σε 
ενιαία αίθουσα). 

Η υψηλή κατηγορία, έγινε στα εντευκτήρια 
του ΑΟΤ στο Παλαιό Φάληρο, με συμμετοχή 50 
ζευγών, η μεσαία στα εντευκτήρια του ΑΣΑΕ, 
στο κέντρο της Αθήνας,  με συμμετοχή 35 
ζευγών και η χαμηλή κατηγορία φιλοξενήθηκε 
στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ, στο Μαρούσι, με 
συμμετοχή 19 ζευγών.

Ένα σημείο στο οποίο υστερεί το συγκεκρι-
μένο πρωτάθλημα, σε σχέση με τα άλλα Παν. 

Πανελλήνιο
πρωτάθλημα

Πρωταθλήματα, είναι και οι παρουσίες από 
την Περιφέρεια που, ίσως λόγω εποχής, είναι 
συνήθως πιο λίγες από άλλα μεγάλα πρωτα-
θλήματα. 

Οι πρώτοι νικητές, σε κάθε κατηγορία, ήταν:

Kατηγορία Α’
Παπακυριακόπ. Γ Μανωλάς Ι 182

Κωτσιόπουλος Π Συρακοπούλου Χ 178

Νικητόπουλος Γ Νικολαίδης Π 177

Παπυράκη Μ Προκοπίου Ι 170

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 169

Σκουλαρίκης Φ Καπαγιαννίδης Α 166

Ένα από τα πιο δημοφιλή Πανελλήνια Πρωταθλή-

ματα είναι αυτό των ζευγών Swiss. Παλαιότερα 

αυτό το πρωτάθλημα ήταν πραγματική σπαζοκε-

φαλιά για τον διευθυντή αγώνων που το αναλάμ-

βανε, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου προγράμμα-

τος αποτελεσμάτων. Τελευταία η ΕΟΜ κατασκεύασε 

κατάλληλο πρόγραμμα, το οποίο διευκολύνει πάρα 

πολύ στη διαδικασία των αποτελεσμάτων και, κατά 

συνέπεια, την όλη ροή του αγώνα.

Kατηγορία Β’
Κουφάκης Ε Γεωργουλάκης Γ 189

Μεσθενέας Γ Διαλυνάς Α 183

Σύρρου Ε Μήτρου Κ 173

Τάσσιος Δ Μοίρας Κ 168

Παπαγεωργίου Α. Νίκα Β 168

Κοταράς Κ Μιχαλογιάννης Η 167

Kατηγορία Γ’
Παναγιωτίδης Π. Αγγέλου Ν 194

Πουρνάρας Α Δόλκα Χ 165

Παπανδρέου Μ Παυλινέρης Γ 165

Λυκούδης Π Λεριάς Η 156

Κωσταπάνος Β Τζωρτζακάκη Ε 156

Βούλγαρη Σ Λιανού Ο 156

Swiss æåõãþí

Πρωταθλητική συζήτηση 
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος του

πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας

Γ. Μανωλάς Γ. Παπακυριακόπουλος

Γ. Γεωργουλάκης Ε. Κουφάκης
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Με απόλυτη επιτυχία συνεχίστηκε και φέτος η ετήσια διεξαγωγή του 
φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκομικής Κηφισιάς, με διοργανωτή τον όμιλο 
αγωνιστικού μπριτζ Κηφισιάς (ΟΑΜΚΗ) και υπό την Αιγίδα του Δή-
μου Κηφισιάς και της ΕΟΜ.

 Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του ΟΑΜΚΗ εκφράζουν τις 
θερμές τους ευχαριστίες στο Δήμο Κηφισιάς καθώς και στο προε-
δρείο και τους υπαλλήλους του Ζηρινείου αθλητικού κέντρου για την 
άριστη συνεργασία και φιλοξενία τους. Επίσης ευχαριστούμε ολους 
τους αθλητές που έλαβαν μέρος, καθώς και τις εταιρίες Μπόικος Α.Ε 
– Οινοποιία Χαρλαύτης – BIZART και Δέλτα ΑΕΒΕ που με την χορηγία 
τους συνέβαλλαν στην επιτυχία του αγώνα.

 Ο αγώνας αυτός έχει γίνει θεσμός πλέον και οι συμμετοχές του ξε-
περνούν όλα τα άλλα Φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα καθώς και 
πολλά Πανελλήνια πρωταθλήματα. Φέτος στον αγώνα των ομάδων 
συμμετείχαν 55 ομάδες ενώ στον αγώνα των ζευγών οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν τα 100 τραπέζια!

Οι πενθήμεροι αγώνες έκλεισε με την απονομή των επάθλων και 
αφού προηγήθηκε δεξίωση με πλούσιο μπουφέ. 

Για την επιτυχία του τουρνουά πρέπει να συγχαρούμε και τους ακού-
ραστους διαιτητές Μπάλλα Δ., Καπαγιαννιδη Α., Τζοτζολάκη Δ., Καλι-
ακμάνη Α. και Βιλλιώτη Σ., που διαιτήτευσαν άψογα τον αγώνα.

Τέλος, με την ευχή να είμαστε όλοι καλά, είναι βέβαιο ότι θα ξανασυ-
ναντηθούμε του χρόνου. 

Από το Δ.Σ. Του ΟΑΜΚΗ

 Φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκομικής   

Στον αγωνιστικό τομέα τώρα την Τετάρτη 7/5/08 ξεκίνησε το διήμερο των ομάδων Swiss ενώ την Παρασκευή οι αγώνες Ζευγών. Παράλληλα έγιναν και ξεχωριστές ημερίδες 
Μαθητών.  Οι αγώνες του φεστιβάλ ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 11 Μαΐου. Οι πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας:

Ζεύγη Όπεν
Διονυσόπουλος Δ Δελημπαλταδάκης Ν 61,28

Μανωλάς Ι Παπαχατζής Ν 59,62 

Έιντι Μ Κωτσιόπουλος Π 59,19

Κουτρούμπας Σ Μανιάς Π 57,00

Ζέης Α Λάμπρου Δ 55,52

Παναγάκη Μ Παπακυριακόπουλος Γ 55,46

Ζεύγη 1-9
Αθανασάτου Μ Ράνιος Α 59,60

Λεβέντη Χ Διπλούδη Μ 59,42

Καρυώτης Α Κορδούτης Γ 59,22

Κανδιώτη Φ Πελτεκόπουλος Μ 58,78

Γκόνης Η Τουλούπας Ι 58,44

Γεωργοπούλου Τ Σταυρόπουλος Π 57,75

Ζεύγη 1-6
Παπαυαγγελίου Α Χαλλιόρης Α 62,26

Γαιτάνης Χ Φωτόπουλος Ε 61,31

Θειακάκης Ι Μπαλκίζας Α 58,42

Μανδήλας Ι Χριστοδουλόπ. Ν 57,57

Χρήστου Χ Σάλεμ ν 56,17

Φούτη Α Παπακωνσταντ. Ν 56,15

Βρούστης Β, Κωτσιόπουλος Π

Μανωλάς Ι, Παπακυριακόπουλος Γ
129,00

Ρούσσος Γ, Χατζηδάκης Ε,
Καρλαύτης Γ, Μπομπολάκης Σ, 
Ζώτος Λ, Σαπουνάκης Α

99,00

Τσιρίκου Λ, Λαμπρινού Σ,
Βενετάκη Α, Γεωργίου Α 99,00

Ομάδες Όπεν

Γκούμα Ν, Λεβέντη Χ,
Κομπιερόβσκι Π, Διπλούδη Μ 117,00

Ισμυρίδης Α, Νίκα Β, Βλάχος Θ, 
Μούλιου Τ 114,00

Σύρρου Ε, Μήτρου Κ, Γαβριήλ Ι, 
Φράγκος Τ 110,00

Ομάδες 1-9

Μουλάκη Ρ, Χρήστου Ε,
Μουλάκης Κ, Γουζουάζης Γ 128,00

Παπαευαγγελίου Α, Χαλλιόρης Α, 
Αθανάσογλου Μ,
Αλμπανόπουλος Κ

108,00

Αλυσανδράτου Ε, Τσουκαλά Γ, 
Σπανού Α, Κατρίνης Μ 107,50

Ομάδες 1-6

17ï

Λ
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Παίζετε σε έναν από τους τελευταίους γύρους της τελευταίας ημερίδας 
στους αγώνες ζευγών της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς. Έχετε βάσιμες 
ελπίδες ότι μέχρι στιγμής οδηγείτε την κούρσα, όμως ο αγώνας τελειώνει 
στο 90ο λεπτό και ξέρετε ότι κάθε διανομή μέχρι το τέλος θα είναι κρίσιμη.

  Κηφισιάς

του Δημοσθένη Διονυσόπουλου

Διανομή 30

Καταλήγετε στο εξαιρετικό συμβόλαιο των 6 κα-
ρών και η Δύση βγαίνει το 2$. Παίρνετε το ρήγα 
κούπα της Ανατολής με τον Άσο και κόβετε αμέσως 
μια κούπα με το 2^. Ο βαλές καρό ακολουθεί, το 
3, το 6, το 9...

Τι κάνετε; 

Πού είναι το πρόβλημα, θα μου πείτε; Ακόμα και 
να έχει 4 καρά η Ανατολή, το συμβόλαιο μου είναι 
εξασφαλισμένο. Θα επαναλάβω άλλες 2 φορές την 
εμπάς καρό και θα κάνω συνολικά 4 από καρό, 
4 από σπαθί, 2 από πίκα και 2 από κούπα με την 
τσάκα.

Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το 9 
καρό δεν είναι υποχρεωτικό να είναι τίμιο φύλλο... 
Μία πονηρή-ικανή Δύση μπορεί να έχει ακολουθή-
σει με το 9 από Κ9x. Σε αυτή την περίπτωση, η επα-
νάληψη της εμπάς καρό θα είναι καταστροφική, 
γιατί η Δύση, αφού πάρει αυτή τη φορά το ρήγα 
καρό, μπορεί να συνεχίσει με έναν τρίτο γύρο ατού, 
αφήνοντας μας με 11 μόνο μπάζες.

Το... κακό είναι ότι έχουμε και δεύτερο δρόμο. Αν 
τα καρά είναι 3-2 (το 9 καρό μπορεί να είναι παρα-
πλανητικό και από 9x,  K9 ή ακόμα και από 9xx – 
αλλά αυτό το τελευταίο δεν μας απασχολεί γιατί θα 
δούμε το ρήγα καρό δεξιά μας στο δεύτερο γύρο), 
το συμβόλαιο μας είναι εξασφαλισμένο βάζοντας 
τον Άσο καρό στο δεύτερο γύρο: ακόμα και αν δεν 
εμφανιστεί ο ρήγας, αλλά εφόσον ακολουθήσουν 
και οι δύο, κόβουμε άλλη μια κούπα, διώχνουμε 
την τελευταία μας στο ρήγα πίκα και δίνουμε μόνο 

# AK432
$ 6
^ J1082
& QJ6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 10
$ A1084
^ AQ76
& AK74

το ρήγα καρό. Αν όμως είναι πράγματι 4-1 και βά-
λουμε τον Άσο, θα μπούμε μέσα σε ένα τραβηχτό 
συμβόλαιο, μόνο και μόνο από την καχυποψία και 
τις υπερβολικές προφυλάξεις μας.

Χμμ.... Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να ξέρετε ποιος 
κάθεται αριστερά σας. Αριστερά σας λοιπόν, για 
κακή σας τύχη, βρίσκεται ο εξαιρετικός Μισέλ 
Έιντι, παίκτης που ξέρετε ότι είναι απόλυτα ικανός 
να κάνει αυτό το παίξιμο και μάλιστα χωρίς κανένα 
αποκαλυπτικό ενδοιασμό.

Το 10 καρό λοιπόν, το 5 ....

Ώρα αποφάσεων! Νέες σκέψεις για να βρεθεί έστω 
ένα μικρό επιχείρημα υπέρ της μίας ή της άλλης 
επιλογής.( Το 9 καρό μπορούσε άραγε να θεωρη-
θεί «περιορισμένη επιλογή» (restricted choice;).

Εγώ τελικά αποφάσισα ότι θα με ενοχλούσε πολύ 
περισσότερο να μπω μέσα σε ένα τραβηχτό συμ-

# AK432
$ 6
^ J1082
& QJ6

# J976
$ Q732
^ K94
& 103

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q85
$ KJ95
^ 53
& 9852

# 10
$ A1084
^ AQ76
& AK74

βόλαιο επειδή δεν πίστεψα ότι τα πράγματα είναι 
όπως φαίνονται, παρά αν αυτό συμβεί επειδή ένας 
καλός παίκτης μου έπαιξε ωραία άμυνα. Μικρό 
λοιπόν από το χέρι και.... 

Το τρίτο καρό από τη Δύση μπήκε στο τραπέζι 
σχεδόν ταυτόχρονα με το ρήγα.... Με πικρό χα-
μόγελο συγχάρηκα τον Μισέλ στο τέλος της δια-
νομής. Ο δρόμος για τον τερματισμό είχε πολλές 
λακκούβες.

Σ.Σ. Η στήλη “Ιστορικές άμυνες” δεν δημοσιεύεται αυτό 
το μήνα, λόγω πληθώρας ύλης. Όμως πιστεύουμε ότι η 
παραπάνω διανομή την αντικαθιστά  επάξια..

¢ìõíá ðïëëþí áóôÝñùí

Οι νικητές των ζευγών 
όπεν Δ. Διονυσόπουλος,
Ν. Δελημπαλταδάκης

Πρώτη νίκη στις ομάδες swiss όπεν οι Γ. Παπακυριακόπουλος,
Γ. Μανωλάς, Τ. Κωτσιόπουλος

Η νικήτρια ομάδα του swiss 1-9 . Από αριστερά: Διπλούδη Μ, 
Λεβέντη Χ,  Γκούμα Ν, Κομπιερόβσκι Π. Δεξιά ο πρώην Πρόεδρος 

του ΟΑΜΚΗ Δ. Βαρελάς

Οι νικητές των ζευγών 1-9 Μ. Αθανασάτου, Α. Ράνιος
με τον Πρόεδρο της ΕΟΜ Ι. Κούμενο
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# K872
$ KJ75
^ KJ109
& 2

1.
# AQ4
$ AQJ3
^ J109
& 862

2.

# K1065
$ AJ93
^ AK2 
& 102

3.
# AK10853
$ KQ8
^ 6
& K52

4.

# A64
$ AQ2
^ K108763
& 6

5.
# K10872
$ AK10
^ K863
& 2

6.

# AQ43
$ AQ103
^ KJ107
& 8

7.
# Q106
$ AJ93
^ AKJ1083
& -

8.

Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς ΖώτοςÔï êïíôñ íôáðåë (3) Oι Λύσεις στη σελίδα 22 

# Α1052
$ K976
^ QJ32
& 7

1.
# AJ73
$ K95
^ A1065
& 85

2.
# KQ97
$ AQ108
^ 1085
& 86

3.

αντιπάλου και το επίπεδο στο οποίο υποχρεώ-
νουμε τον συμπαίκτη μας να αγοράσει. 

Π.χ. σε άνοιγμα 1 σπαθί:

# AJ7
$ KQ85
^ K87
& 752

1.
# K873
$ K95
^ A106
& A92

2.
# KQ9
$ A108
^ AJ8 
& 7652

3.

φιτάρουμε με πήδημα κάθε αγορά σε χρώμα του 
συντρόφου.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος με τις επα-
ναγορές των ισχυρών και πολύ ισχυρών 
χεριών

1) Οι προδιαγραφές και η επαναγορά

Οι παρακάτω τύποι χεριών είναι κατάλληλοι για 
άμεσο κοντρ νταπέλ ανάλογα και με την δύνα-
μη σε πόντους του χεριού:

α) Πολύ αδύνατα χέρια 10-12 πόντων: 
Κοντοί στο χρώμα του αντιπάλου, τετράφυλλη 
(και άνω) ή,  σπανίως, τρίφυλλη υποστήριξη σε 
όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Όσο πιο λίγους πό-
ντους έχουμε τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη 
να έχουμε 4φυλλη υποστήριξη σε κάθε αμίλητο 
χρώμα, ιδίως τα μαζέρ.

Μερικά τυπικά αλλά εντελώς μίνιμουμ χέρια 
που μπορεί να κάνουν κοντρ νταπέλ σε άνοιγμα 
1 σπαθί του αντιπάλου:

Αυτό που πρέπει επίσης να σημειωθεί είναι ότι 
οι λίγοι, έστω, αυτοί πόντοι που θα έχουμε δεν 
πρέπει να βρίσκονται στο χρώμα του αντιπάλου 
(δηλαδή στο κοντό χρώμα), εκτός του Άσσου, ο 
οποίος και πάλι δεν έχει πλήρη αξία.

Χαμηλά ονέρ στο χρώμα του αντιπάλου εί-
ναι αμυντικές αξίες τις οποίες δεν περιμέ-
νει ο συμπαίκτης μας ότι διαθέτουμε και 
αυτό μπορεί να τον οδηγήσει να μη κρίνει 
σωστά την διανομή και να συναγωνισθεί 
αργότερα στην αγορά ενώ θα έπρεπε  να 
πασάρει για να μπουν οι αντίπαλοι μέσα.

Πώς συνεχίζουμε: Πασάρουμε κάθε απάντηση 
εκτός, βέβαια, της περίπτωσης 9 (κιουμπίντ, 
δες τεύχος 82).

β) Μίνιμουμ χέρια 13 – 14 πόντων: Εκτός 
από τα χέρια που έχουν τις προδιαγραφές κα-
τανομής της περίπτωσης α’  μπορούμε τώρα να 
κάνουμε κοντρ νταπέλ και με πιο ομαλής κατα-
νομής χέρια, που έχουν όμως τουλάχιστον τρί-
φυλλη υποστήριξη στα αμίλητα χρώματα. Και 
σε αυτή την περίπτωση τα πρόσθετα κριτήρια 
για να μπούμε στην αγορά είναι  η σχέση των 
μανς, η έλλειψη χαμηλών ονέρ στο χρώμα του 

Πάλι πρέπει να αποφύγουμε ένα οριακό κοντρ 
εφόσον υποχρεώνουμε τον σύντροφό μας να 
αγοράσει στην κλίμακα 2. 

Πώς συνεχίζουμε: Εάν ο σύντροφος κάνει μίνι-
μουμ ή λίμιτ αγορά σε χρώμα θα πασάρουμε με 
όλα τα μπαλανσέ χέρια  αλλά θα τον φιτάρουμε 
(χωρίς πήδημα) με σόλο και τετράφυλλο φιτ. 
Εάν ο σύντροφος αγοράσει 2ΧΑ θα ανεβάσουμε 
στα 3.

γ) Ενδιάμεσα χέρια 15 – 16 πόντων: Εκτός των 
χεριών που έχουν τις προδιαγραφές α και β 
μπορούμε τώρα να έχουμε και ένα  μη τυπικό 
χέρι (χωρίς δηλ. υποστήριξη στα αμίλητα) με 
εξάφυλλο δυνατό χρώμα (φυσικά όχι το χρώμα 
του ανοίγματος).

 Π.χ. σε άνοιγμα 1 καρό:

# A3
$ KQJ1052
^ AQ7
& 75

1.
# AK10873
$ KJ95
^ A10
& 2

2.
# K103
$ AQ10852
^ 8
& AQ3

3.

Πώς συνεχίζουμε: Ότι σχεδόν και να αγοράσει ο 
σύντροφος σκοπεύουμε να μιλήσουμε το χρώμα 
μας χωρίς πήδημα, αγορά ενθαρρυντική που 
μπορεί όμως να πασαριστεί, εφόσον έχει δοθεί 
μίνιμουμ απάντηση. Αντίθετα: αν δεν έχει δοθεί 
μίνιμουμ απάντηση η αγορά νέου χρώματος από 
εμάς είναι φόρσινγκ για μανς. 

Με χέρια που είναι μπαλανσέ θα ανεβάσουμε 
απλώς την αγορά του συντρόφου σε ΧΑ ή σε 
χρώμα (όταν έχουμε τετράφυλλο φιτ). 

Με χέρια με σίνγκλετον και τετράφυλλο φιτ θα 

Είδαμε στο τεύχος 82 τις πιθανές απαντήσεις του συντρόφου στο άμεσο κοντρ νταπέλ που κάναμε. 
Συνεχίζουμε σήμερα κατατάσσοντας τα χέρια του κοντρ νταπέλ ανάλογα με τη δύναμή τους και εξετάζοντας 
τις επαναγορές που πρέπει να γίνουν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

Μετά από 1 σπαθί – κοντρ – πάσο – 1 κούπα 
– πάσο τι επαναδηλώνουμε με τα παρακάτω 
χέρια (να εξεταστούν και οι περιπτώσεις άλλων 
απαντήσεων στο κοντρ);
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Ðáßîéìï - ðáãßäá
Δημήτρης Ναθαναήλ

# 54
$ ΚQ1087
^ J82
& 532

# 3
$ J9542
^ 9654
& 986

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ1098762
$ 63
^ KQ10
& -

# AQ
$ A
^ A73
& AKQJ1074

Στην ροή του παιχνιδιού, δεν εί-

ναι τόσο ασυνήθιστο, το ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΑΘΟΣ, ακόμα και από παίκτη με 

πολύχρονη πείρα. Η αίσθηση ότι το 

επιλεγόμενο παίξιμο είναι προφα-

νές, παρασύρει τον παίκτη, που αρ-

χίζει να αναλύει τα δεδομένα και να 

σκέφτεται όταν είναι ήδη αργά….

Η συγκεκριμένη διανομή που παρουσιάζω σή-

μερα προέρχεται από ελεύθερη παρτίδα, και 

από μοίρασμα GULASH, όταν η προηγούμενη 

ήταν πάσο-πάσο-πάσο-πάσο. Με τους Β-Ν στη 

ζώνη και Α-Δ στην πράσινη, ο Νότος άνοιξε 

2&, ακολούθησε με πάσο η Δύση και με 2$ ο 

Βορράς. Η Ανατολή επέλεξε την αγορά φραγ-

μού 4# ενώ ο Νότος έκλεισε τις αγορές πηδώ-

ντας στα 6&, το τελικό συμβόλαιο.

Ο Νότος εκτελεί 3ΧΑ μετά από την 

έξοδο της ^Q από την Δύση με τον 

εξής συνδυασμό φύλλων:

Η Δύση που κρατούσε:

#3 $J9542 ^9654 &986

Διάλεξε για έξοδο #3, ενώ αντίκρισε στον 

Βορρά την ακόλουθη κατανομή:

# 54 $ KQ1087 ^J82 &532

Στην πίκα η Ανατολή έβαλε τον #Κ και την 

λεβέ κέρδισε ο #Α του Νότου, που συνέχισε 

με την #Q την οποία έκοψε π Δύση, αντικρί-

ζοντας τον #J από τον συμπαίκτη.

Με καθυστέρηση και πολύ αργά πλέον άρχισε 

να σκέφτεται...

Τι σήμαινε ο βαλές από τον συμπαίκτη; Ποια 

άραγε ήταν η σωστή συνέχεια για την άμυνα, 

κούπα, καρό ή μήπως ατού; Η ανάλυση όμως 

αυτή ήταν καθυστερημένη και ανώφελη πλέ-

ον, και δεν απαντούσε στην ΕΥΛΟΓΗ ΣΚΕΨΗ, 

του ΓΙΑΤΙ ο εκτελεστής ΔΕΝ τράβηξε ούτε ένα 

γύρο ατού...

Απλά, γιατί έτσι εξασφάλισε το συμβόλαιό 

του, βρίσκοντας κατέβασμα στον μορ, καθώς 

η πλήρης διανομή ήταν:

ÁíÜëïãá ìå ôïí áíôßðáëï...
Οι αγορές ήταν φυσικές, λογικές και απλές:

Η Δύση διάλεξε για έξοδο την ^Q για τον 

^Α της Ανατολής που συνέχισε με το ^2 

για τον ^Κ του εκτελεστή.

Δεν είναι πολύ εύκολο να υπολογίσει ο παί-

κτης τις πιθανότητες των διαφόρων κατα-

νομών στα φύλλα των αντιπάλων, ώστε με 

αυτό το κριτήριο να επιλέξει την στατιστικά 

καλύτερη εκτέλεση.

Πράγματι αν οι κούπες είναι μοιρασμένες 

3-3 στους αντιπάλους, ο εκτελεστής έχει μια 

λύση με 2 ολότελα διαφορετικούς τρόπους 

εκτέλεσης και συγκεκριμένα:

Α)  Συνεχίζει με τον $Κ για τον $Α του μορ 

και μετά την $Q και το $9, που κερδίζει 

όχι μόνο με 3-3 τις κούπες αλλά και με 4-

2, αν το δίφυλλο αποτελείται από $J10 ή 

$J8 ή $108 στο χρώμα.

Β)  Πραγματοποιεί την λεβέ του $Κ και στη 

συνέχεια προσπαθεί να κατέβει 2 φορές 

στον μορ παίζοντας το &3 από το χέρι 

του με σκοπό να περάσει το &9 από τον 

μορ, δεδομένου ότι σπανίζει ο έμπειρος 

παίκτης που βλέποντας στο &Κ109 στα 

σπαθιά θα παίξει τον βαλέ του, πάνω στο 

&3, ώστε να περιορίσει τα κατεβάσματα 

στον μορ σε ένα (όπως φαινόταν στην 

αρχή του παιχνιδιού).

Το στοιχείο αυτό της άμυνας από έναν πολύ 

καλό αντίπαλο, ανατρέπει πλήρως την μα-

θηματική θεώρηση και την αρχική επιλογή 

βάσει των στατιστικών δεδομένων.

Δεν έχω ακόμα απαντήσει πως θα εκτελούσα 

ΕΓΩ με πάρα πολύ ισχυρούς αντίπαλους στη 

θέση της Ανατολής-Δύσης.

Όταν εκτελούσα την προαναφερθείσα διανο-

μή, η Δύση είχε πράγματι τον &J, αλλά όταν 

έπαιξα τον $Κ η Δύση έδωσε το $8 ΛΟΓΩ 

ΑΒΛΕΨΙΑΣ – (από $8, $5) – εγώ έπιασα με 

τον $Α και κατέληξα με 7 λεβέ συνολικά και 

δυο μέσα. Ο συμπαίκτης δεν θέλησε να κα-

ταλάβει και κάτι μουρμούρισε για τους μετρ 

που δεν γνωρίζουν που πάνε τα τέσσερα...

# J
$ AQ9742
^ 843
& K109

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A9863
$ K
^ K754
& AQ3

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2$ πάσο

3^ πάσο 3$ πάσο

3ΧΑ όλοι πάσο
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πρωταθλητές45
Άμυνα για

Σαν Ανατολή κρατώντας: # K93, $ QJ62, ^ 
Q10953, & 6 οι αγορές πηγαίνουν ως εξής: 

Γιώργος Ρούσσος

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

1& 1$ 1ΝΤ 2$

3& κόντρ* πάσο 4$

πάσο πάσο x όλοι πάσο

Όπως σε όλα τα αθλήματα έτσι και στο αγωνιστικό μπριτζ οι μεγά-
λοι πρωταγωνιστές έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα απέναντι στους 
άλλους. Ενώ οι άλλοι παίζουν για την πλάκα τους και ό,τι φέρουν τα 
πουλιά, οι πρωταθλητές πρέπει κάθε φορά να επαληθεύουν την κλά-
ση τους. Αυτό δημιουργεί άγχος, που αν πάνω στον αγώνα  τους οδη-
γήσει σε απώλεια ψυχραιμίας και νηφαλιότητας τους βγάζει και από 
το παιχνίδι.

*   Ισχυρή παρεμβολή

Βγαίνεις το σόλο σπαθί σου και κατεβαίνει ο 
μορ :

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ93
$ QJ62
^ Q10953
& 6

# A86
$ K954
^ 87
& 10943

O σύντροφος πιάνει τον Α του ενώ από τον 
εκτελεστή πέφτει ο Κ, και συνεχίζει με τον J. 
Ο εκτελεστής  κόβει με το $10 και ασφαλώς 
εσύ δεν πανοκόβεις.

Ένα τεράστιο χταπόδι σου σφίγγει το στο-
μάχι. Τα ατού του μορ δεν είναι ότι καλύτερο 
θα περίμενες, ο σύντροφος εμφανίζεται με 
AQJ 7φυλλο σπαθί, κάτι που δικαιολογεί την 
αγορά του χωρίς πρόσθετες αμυντικές αξίες, 
ο καταραμένος #Α βρίσκεται πίσω από τον 
Κ σου και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ο 
σύντροφος κάνει λάθος παίζοντας ονέρ στα 
σπαθιά αντί για μικρό, δημιουργώντας κατ’ 
εσέ δυνατότητα για ruffing finesse.

Κάνε άμυνα.

Είσαι ψύχραιμος να σκεφτείς τρία λεπτά, 
να πάρεις βαθιές εισπνοές και να βρεις πως 
πρέπει να χαλάσεις πίκα ή νευριασμένος και 

αγχωτικά πετάς γρήγορα και μοιραία καρό  
χαρίζοντας το συμβόλαιο;

Τα τέσσερα χέρια ήταν :

# QJ105
$ A10873
^ KJ2
& K

# 742
$ -
^ A64
& AQJ8752

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K93
$ QJ62
^ Q10953
& 6

# A86
$ K954
^ 87
& 10943

Το πλάνο του εκτελεστή ήταν να κάνει 3 απ’ 
ατού στον μόρτο, 2 κοφτές σπαθί στο χέρι 
του, τον ̂ Κ και 4 από πίκα με την εμπάς. Όλα 
όμως κρίνονται με τι σειρά θα παιχτούν τα 
φύλλα (timing).

Αν διώξεις καρό, ο εκτελεστής παίζει τρεις 
γύρους πίκα μοιραία καταλήγοντας στο χέρι 
του. Για ασφάλεια παίζει το $8. Σπλιτάρεις  
τα ατού σου, πιάνει με τον Κ και παίζει καρό. 
Ο σύντροφος πιάνει με τον Α του και γυρίζει 
πάλι καρό (το γύρισμα σπαθί θα ήταν συνερ-
γασία στο πλάνο του εκτελεστή). Ο εκτελε-
στής πιάνει τον Κ και η κατάσταση στο σημείο 
αυτό έχει ως εξής :

# 5
$ A73
^ J
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ Q62
^ Q5
& -

# -
$ 954
^ -
& 109

Παίζει πάλι καρό και σπάει στον μορ. Έρχεται  
στο χέρι του σπάζοντας σπαθί με τον Άσσο 
ατού και βάζει κάτω τη μετρ πίκα. Τι κάνει η 
Ανατολή; Τίποτα, απλά πετάει τα φύλλα.
Ας δούμε όμως τι θα συμβεί αν στην δεύτερη 
λεβέ πετάξεις πίκα και βεβαίως όχι το 9, δεν 
είναι ώρα για μετρήματα. Ο εκτελεστής, κα-
λύτερη εκτέλεση, παίζει το $8 σχεδιάζοντας 
να το περάσει. Εσύ σπλιτάρεις τα ατού σου 
και σου αφήνει την μπάζα. Παίζεις το #9, 
πιάνει από το χέρι του και πρέπει να πάει στον 
μορ για να παίξει καρό χωρίς να αγγίξει άλλη 
πίκα όσο ο ^Α είναι έξω. Η κατάσταση έχει 
ως εξής:

# J105
$ A73
^ KJ2
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K
$ Q62
^ Q10953
& -

# A8
$ K95
^ 87
& 109

Παίζει το$3, εσύ είσαι προετοιμασμένος και 
φορτσάρεις με το 6 και στο καρό του μόρτου 
για τον Α του συντρόφου και το αμέσως επό-
μενο σπαθί ξοφλάς τον #Κ και το συμβόλαιο 
πέφτει.
Αν με ρωτήσετε ποιος πάνω στο τραπέζι 
μπορεί να παίξει τις πίκες του μ’ αυτό τον απί-
θανο τρόπο θα σας πω πως οι πολύ μεγάλοι 
μπορούν. Μπορούν, γιατί το πρώτο πίκα που 
πετάς είναι ανέξοδο. Αν ο σύντροφος κρατά-
ει το 10 το 9άρι σου κατοχυρώνει την μπάζα. 
Όσο για το δεύτερο πίκα (9άρι) ο μεγάλος σύ-
ντροφος που έπιασε το πλάνο σου μέχρι την 
τελευταία του λεπτομέρεια, στην πρώτη λεβέ 
ατού ξοφλάει το #7 ειδοποιώντας σε ότι ο 
εκτελεστής έχει QJ10 στο χρώμα.

Η στήλη με πολύ προβληματισμό ζητάει συγ-
γνώμη από τους αναγνώστες για την  σαρδα-
μοποίηση του άρθρου του περασμένου τεύ-
χους όπου τα σπαθιά εμφανίζονται για πίκες 
και η αγορά 3^ γίνεται μετά την αγορά 3#.
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

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

(μέρος 26ο)Τα μυστικάΤα μυστικά

# χχ
$ 9xx
^ QJxχχ
& J10x

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJxx
$ KQx
^ AK10xx
& A

Στο μπριτζ, η εύρεση της λύσης που “κερδίζει σί-
γουρα” δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Χρειάζεται 
πάντα η ανάλυση της συγκεκριμένης θέσης και η 
λογική του: “σε τι ελπίζω τώρα; “.

Αυτό το πρώτο παράδειγμα είναι πολύ απλό:

H λογική της ελπίδας Η αγορά:
Είναι η τελευταία διανομή που παίχτηκε από τον 
Πρωταθλητή μας, μπροστά στα μάτια του κυρίου 
“μέσου μπριτζέρ”.

Εκτελείτε τέσσερις κούπες, σαν πρωταθλητής 
λοιπόν και η Δύση σας βγαίνει τον Ρήγα πίκα που 
αφήνετε έξω και μικρή πίκα για τον Βαλέ της Ανα-
τολής και τον Άσσο σας.

Παρουσιάζετε τον Βαλέ σπαθί στο τραπέζι κάνο-
ντας εμπάς. Όμως πιάνει η Ντάμα της Ανατολής 
που γυρνά στο ίδιο χρώμα που κερδίζετε στο μόρ, 
ενώ η Δύση πετάει το 8 και το 2 δείχνοντας ζυγά. 
Σε τι ελπίζετε για να βγει το συμβόλαιο; Θα πρέπει 
καταρχήν, παράλληλα, να μαζέψετε τα ατού και 
να ξεμπλοκάρετε τα σπαθιά. Να είναι δηλαδή τα 
ατού 2-3, για να μπορέσετε να παίξετε δυο γύρους 
ατού, να τραβήξετε τον Άσσο σπαθί και να έρθετε 
στο χέρι με ατού για να κάνετε το τελευταίο σπαθί 
διώχνοντας την πίκα του μορ.

Να είστε και λογικοί όμως! Εάν είναι έτσι, η Ντάμα 
κούπα έχει 3 πιθανότητες εναντίον δυο να βρίσκεται 
στην Ανατολή. Επαληθεύετε λοιπόν, παίζοντας τον 
Βαλέ από το μορ για ένα μικρό, βαλμένο βιαστικά 
από δεξιά σας. Γιατί τόση βιασύνη από ένα παίχτη 
που δεν έχει την Ντάμα; Αφήνετε λοιπόν να τρέξει, 
τελειώνοντας το παιχνίδι με αυξανόμενο ρυθμό. 

Φτάσατε στα 5^, μέσα στην απόλυτη σιωπή των 
αντίπαλων, και δέχεστε αντάμ ατού. Σε τι ελπίζετε;

Δυο καλές ειδήσεις θα θέλατε να ακούσετε για να 
μην υπάρξει πρόβλημα στην εκτέλεση:

• Να είναι ο Άσσος κούπα δεξιά

• Να περάσετε το σωστό φύλλο στις πίκες.

Ας είμαστε λογικοί. Εάν επιθυμείτε τον Άσσο κούπα 
στην Ανατολή, πρέπει να παίξετε για τον Άσσο πίκα 
στη Δύση περνώντας τον Βαλέ. Ας είμαστε λογικοί 
μέχρι τέλους! Αποφασισμένοι για το πώς θα παι-
χτούν οι πίκες ξεκινήστε από αυτές. Πράγματι, αν 
βρεθούν παρέα Άσσος και Ντάμα δεξιά τότε δεν 
σας ενδιαφέρει η θέση του Άσσου κούπα. Το αντί-
θετο δεν ισχύει.

Κάποιες φορές αυτή η λογική σκέψη έρχεται πιο 
αργά: 

# 1098xx
$ Kxx
^ J8xx
& A

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# x
$ A108xx
^ KQ
& Q1098x

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1$ πάσο 1# πάσο

2& πάσο 3$ πάσο

4$ πάσο πάσο πάσο

Την σπρώξατε λίγο προς τα πάνω την αγορά και 
θα χρειαστεί να πάνε πολλά πράγματα καλά για 
να βγει το συμβόλαιο. Για την ώρα το μόνο που 
μπορείτε να κάνετε είναι να δώσετε τον καλύτερο 
εαυτό σας.

Η Δύση βγαίνει τον Ρήγα πίκα και επιμένει με την 
Ντάμα που κόβετε στο χέρι. Η Ανατολή παίρνει τον 
Ρήγα κάρο σας με τον Άσσο και γυρνάει μικρή πίκα. 
Κόβετε και πάλι ενώ η Δύση διώχνει τον Βαλέ πίκα. 
Τώρα Άσσος σπαθί, Ντάμα καρό και σπαθί κοφτό 
στο μορ ενώ από την Ανατολή πέφτει ο Ρήγας. Τι 
ελπίζετε ακόμα;

Να είναι στο χέρι της Δύσης τρία ατού! – για να 
μπορέσετε να την κλείσετε. Ας είμαστε όμως λο-
γικοί! Μετρήσατε ήδη τρεις πίκες και πέντε σπαθιά 
αριστερά που, μαζί με τις τρεις κούπες που ελπίζε-
τε, δεν μπορεί παρά να έχει δυο καρά.

Παίζετε λοιπόν μικρό ατού στον Άσσο και μικρό 
στο Ρήγα πριν παρουσιάσετε τον Βαλε κάρο από 
το μόρ. Η Δύση φυσικά δεν θα κόψει, εσείς διώξε-
τε σπαθί και θα παίξετε ένα άλλο οιοδήποτε φύλο, 
κόβοντας με το τελευταίο ατού του χεριού:

•  Εάν η Δύση δεν πανωκόψει, μαζεύετε την Ντάμα 
σπαθί και της δίνετε τη τελευταία λεβέ.

•  Εάν πανωκόψει, θα πρέπει να παίξει προς την 
φουρκέτα στα σπαθιά.

Πολλές φορές, δεν αρκεί η ελπίδα για το καλύτερο, 
η λογική μας αρκεί, για να μας ξυπνήσει κάποια 
ρεφλέξ.

# xxx
$ AJxx
^ Kxx
& AKx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Axxx
$ K1098
^ J
& J10xx

# K9xx
$ 108x
^ x
& AKQxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A10x
$ Q97xx
^ KQ
& xxx

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

4^ κοντρ πάσο

4$ πάσο πάσο πάσο

Η Δύση επιτίθεται με τον Άσσο καρό, σκέφτεται και 
συνεχίζει με ένα  ¨αργό¨ 6 πίκα. Παίρνετε τον Βαλέ 
της με τον Άσσο ενώ έχει δημιουργηθεί έτσι μια 

Η αγορά:
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Καλλιτεχνικό

ìðñßôæ
Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# K742 
$ 8
^ 87532
& 1098

# J53
$ Q97653
^ AKQJ
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ10
$ J42
^ 10964
& 643

# 986
$ AK10
^ -
& AKQJ752

φουρκέτα στο χρώμα αυτό εναντίον της Ανατολής. 
Σε τι ελπίζετε;

Τώρα που ανοίχτηκαν οι πίκες, σας χρειάζεται να 
είναι ΑΚ ατού στην Ανατολή καθώς αυτή δεν μπορεί 
να γυρίσει στο χρώμα. Ρισκάρετε λοιπόν, κατεβαί-
νοντας στο μορ με σπαθί και παρουσιάζετε το 10 
κούπα: από δεξιά κάνει εμφάνιση ένα μικρό, χωρίς 
κανένα δισταγμό.

Φαντασία ήθελε και το πρόβλημα του 
προηγούμενου τεύχους, μόνο για να 
“συλλάβουμε” την τελική θέση. Αν γινό-
ταν αυτό, το παίξιμο ήταν μονόδρομος. 

Πιο δύσκολο από το προηγούμενο είναι 
το πρόβλημα του τεύχους αυτού. Λίγη 
φαντασία όμως είναι συνήθως απαραί-
τητη. Καλή επιτυχία. 

Μπορεί η Ανατολή να έχει παίξει έτσι με ΑΚJx στο 
χέρι; Είναι μάλλον απίθανο, γιατί δεν γνωρίζει την 
δική σας επιθυμία και έχει την εντύπωση ότι θα 
αφήσετε το 10 να τρέξει. Καβαλάτε λοιπόν με την 
Ντάμα και μαζεύετε τον κακόμοιρο τον Βαλέ, που 
πέφτει ξερός από την Δύση.

 Το χέρι της Ανατολής:

# QJ8x   $ ΑΚxx   ^ 52    &J10x

Στο σημείο αυτό δεν μπορείτε να λαθέψετε: κούπα 
μικρή για το 8 και τον Ρήγα, καρό από τη Ανατολή 
για το Ρήγα σας, 9 κούπα για τον Άσσο, σπαθί από 
τη Ανατολή, Άσσο και Ρήγα σπαθί και μετρ σπαθί 
κόφτο που πανωκόβετε, πίκα στο Ρήγα και το καλό 
σπαθί για να πετάξετε το 10 πίκα. 

Εύκολο έτσι;

# AKQ 
$ 9876
^ K2
& 10987

# 876
$ QJ10
^ Q97
& KJ43

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 5432
$ 543
^ A
& AQ652

# J109
$ AK2
^ J1086543
& -

# - 
$ 9 
^ Κ
& -

# -
$ -
^ Q9
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 5
$ -
^ -
& Q

# -
$ -
^ J10
& -

Κόβουμε στο χέρι την αντάμ σπαθί και 
χρησιμοποιώντας τα κατεβάσματα στη 
πίκα κόβουμε άλλα τρία σπαθιά. Στη συ-
νέχεια παίζουμε Άσσο – Ρήγα και μικρό 
κούπα δίνοντας χέρι στη ∆ύση. Αυτή είναι 
τώρα απογυμνωμένη από  σπαθιά, πίκες 
και κούπες, οπότε παίζει αναγκαστικά μι-
κρό καρό. Βάζουμε το 2 από το μορ και η 
Ανατολή παίρνει τον ξερό Άσσο ατού. Η 
θέση είναι η εξής: 

Είτε πίκα είτε σπαθί παίξει η Ανατολή δεν 
έχει σημασία. Κόβουμε με το ^10 και αν η 
Ανατολή πανωκόψει με την Ντάμα πανω-
κόβουμε από το μορ με τον Ρήγα, οπότε ο 
Βαλές του χεριού μας κάνει την τελευταία 
λεβέ. Φυσικά, αν η Ανατολή κατωκόψει, με 
το ^9, ξοφλάμε από το μορ την κούπα. 

Στην τελική αυτή φάση ουσιαστικά καταφέ-
ραμε να εμπασάρουμε την Ντάμα ατού της 
∆ύσης, παρότι ο Ρήγας ατού στο μορ είναι 
ξερός! Στην τεχνική ορολογία είναι ένα 
σπάνιο είδος «παιγνιδιού αποπνιγμού» 
(«smother play»),  γνωστό με την ονομασία  
«κόλπο του διαβόλου» («devil’s coup»). 

Οι αναγνώστες Αντουράκης Ηλίας, Γεωρ-
γίου Αννα, ∆ριδάκης Ιωσήφ, Κρικώνης 
Θεόδωρος, Κιαρούτζι Φράνκο, Κότσης 
Γιώργος, Μαμαλάκης Γιώργος, Χαζηρά-
κης Μανώλης και Χατζηδάκης Μανώλης 
(ΡΟΜ) βρήκαν τη σωστή λύση του προ-
βλήματος αυτού. 

Όσον αφορά το πρόβλημα του προπερα-
σμένου (υπ.αριθ. 82) τεύχους, σωστή λύση 
μετά πολύωρη προσπάθεια, λίγο μετά το 
κλείσιμο της ύλης του περιοδικού, έστει-
λαν από κοινού και οι Γιώργος Γεωργίου 
και Κώστας Λυμπέρης. Καθώς πρόκειται 
για νέους μαθητές, περιόδου 2007-8, και 
το πρόβλημα ήταν ίσως το πιο δύσκολο 
που έχει μπει στη στήλη, τα συγχαρητήρια 
που τους αξίζουν είναι πολλαπλά. 

Λ.Ζ.

Συμβόλαιο: 5&
Αντάμ: ^Α

Συμβόλαιο: 5^
Αντάμ: &3

12-13-14
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(20.30 - 18.30 - 18.30)

GRAND-PRIX
open, 1-8, 1-5.

 Όλα 3ης βαθμίδας με τα αντίστοιχα master-points

Δηλώσεις συμμετοχής:

κα Λυγινού Ίνγκριντ 6944 325 252, κα Οικονόμου Λούση 6944 718 181 

Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ Βουλιαγμένης 

Κτίριο City Plaza, Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα

Τηλ/φαξ 210 965 1944, aomb@ath.forthnet.gr

ΑΟΜΒ
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Το πρόβλημα, όπως τέθηκε στο διαγωνισμό, 
παρουσιάστηκε στο ανοικτό δωμάτιο και ο 
Bobby Goldman ανέλαβε να το επιλύσει. Επέ-
λεξε την αγορά 4&, που βέβαια είναι φόρσινγκ 
και ο Lawrence, φυσιολογικά, ανέβασε στα 5&. 
Το αποτέλεσμα –μια μέσα σε «κεφάλια»- δεν 
δικαίωσε τον Goldman, που όμως στάθηκε 
πραγματικά άτυχος. Εάν ο Lawrence είχε μια 
πίκα, όπως θα περίμενε κανείς από την αγορά, 
και 2 κούπες τα 5& είναι το τέλειο συμβόλαιο, 
καθώς παίζονται από το σωστό χέρι (αντίθετα 
με τα 5^)! 

Στο κλειστό δωμάτιο η αγορά των Jais - Trezel 
έγινε με σύστημα «καναπέ» (πρώτα το πιο κο-
ντό από τα μακριά χρώματα) και οι Γάλλοι στα-
μάτησαν με ασφάλεια στα 4&, επιτυγχάνοντας 

Από το «διαγωνισθείτε με τους πρωταθλητές» του προηγούμενου τεύχους ας δούμε τις 2 ιστορικές διανομές, οι 

οποίες, συμπτωματικά, ήταν και αυτές που παίδεψαν πιο πολύ πάνελ και αναγνώστες.

Τo πρόβλημα υπ. αριθ. 5 ήταν από τα πλέον ενδιαφέροντα. Η διανομή παρουσιάστηκε αρχικά στο Παγκόσμιο πρω-

τάθλημα του 1971, που έγινε στο Ταιβάν, στη συνάντηση των ΗΠΑ με την Γαλλία. 

Mία διανομή, μία ιστορία

# 32
$ 8
^ ΑΚQ752
& K843

# AK10987
$ AJ3
^ 984
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q5
$ Q7642
^ J3
& 10765

# J64
$ K1095
^ 106
& AQJ9

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο 1$

2# 3^ 3# 4&

πάσο 5& Όλοι πάσο

Stoppa
Lawrence

Roudinesco

Goldman

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1$

1# 2^ πάσο 3&

3# πάσο πάσο 4&

Όλοι πάσο

Jacoby
Jais Wolff Trezel

1 άνω μετά από 3 γύρους πίκα της άμυνας.  

Ακόμα και τα 4 καρά πέφτουν μέσα, με 
promotion στα ατού, ενώ οι 3# κοντρέ -ή όχι- 
θα έπεφταν οριακά μια μέσα, με σωστή άμυνα.

Ο Βορράς όμως θα μπορούσε, όπως είπαμε, 
να έχει μια πίκα λιγότερη, οπότε το swing θα 
ήταν τεράστιο (3# κοντρέ= έναντι 5&= ο άλ-
λος άξονας). Όλα αυτά κάνουν την αγορά του 
Goldman ιδιαίτερα εμπνευσμένη. 

# A105
$ QJ9
^ J92
& AK83

# J93
$ K8542
^ 8
& Q974

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 62
$ 1063
^ K1054
& J652

# KQ874
$ A7
^ AQ763
& 10

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1#
πάσο 2ΝΤ πάσο 3^

πάσο 3# πάσο 4^

πάσο 4# πάσο 4ΝΤ

πάσο 5$ πάσο 5ΝΤ

πάσο 6^ πάσο 6#

Όλοι πάσο

Stoppa
Lawrence

Roudinesco
Goldman

Ο Root, αντίθετα με την πλειοψηφία του πάνελ, 
αποφάσισε να συνεχίσει για σλεμ μετά τις 4# 
και μάλιστα με ερώτηση άσσων. Το σλεμ είναι 
καλό αλλά ο Root δέχτηκε την άσχημη γι’ αυτόν 
αντάμ σπαθί. Πήρε τα ατού, καταλήγοντας στο 
μορ, έπαιξε τον Ρήγα σπαθί, διώχνοντας την μι-
κρή κούπα και συνέχισε με καρό στον Άσσο και 
μικρό καρό για τον Βαλέ. Όταν όμως η Δύση δεν 
έδωσε, μην έχοντας άλλο κατέβασμα στο μορ 
για να κάνει την μαρκαρισμένη εμπάς του ^10,  
μπήκε μια μέσα.

Είναι εύκολο να κατηγορήσει κάποιος τον  Root 
για την εκτέλεσή του,  όμως δεν έκανε τίποτε 
λάθος. Η κυριότερη εναλλακτική που είχε ήταν 
να παίξει άμεσα (πριν πάρει τα ατού) μικρό καρό 
στην Ντάμα. Έτσι θα κέρδιζε την περίπτωση  του 
8 σόλο στην Δύση (του διαγράμματος) καθώς 
μετά θα έπαιρνε 3 γύρους ατού και θα έπαιζε το 
Βαλέ ή 9 καρό με πρόθεση να το τρέξει (παιγνίδι 
ασφαλείας). Όμως αν αντί το 8 η Δύση είχε σόλο 
τον Ρήγα θα κέρδιζε η εκτέλεση που επέλεξε. 

Στο άλλο δωμάτιο οι Χιλιανοί κατέληξαν επίσης 
στο σλεμ, μετά από διαφορετική σειρά αγορών. 
Καθώς η πρώτη απάντηση του Βορρά ήταν 2& 
η αντάμ εκεί ήταν κούπα, κάτω από τον Ρήγα 
και το πολύτιμο κατέβασμα σπαθί διατηρήθη-
κε. Αποτέλεσμα 6# μπουκ και πολλά imp’s για 
τη Χιλή.    

Στην Ολυμπιάδα του 1968 στο Deauville το 
πρόβλημα υπ. αριθ. 6 του διαγωνισμού 

προέκυψε στη συνάντηση του προκριματικού 
ΗΠΑ – Χιλής και βοήθησε τη 2η να αποσπάσει 
ισοπαλία (10-10 VP’s με την τότε κλίμακα). Παρ’ 
όλα αυτά η ομάδα των ΗΠΑ τερμάτισε πρώτη 
στον όμιλό της και έφτασε στον τελικό, όπου 
ηττήθηκε από την πανίσχυρη Blue team της 
Ιταλίας. 
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Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 16 

Ôï êïíôñ íôáðåë (3)

Μετά από 1 σπαθί – κοντρ – πάσο – 1 κούπα 

– πάσο τι επαναδηλώνουμε με τα παρακάτω χέρια 

(να εξεταστούν και οι περιπτώσεις άλλων απαντή-

σεων στο κοντρ);

# K872
$ KJ75
^ ΚJ109
& 2

1.
# AQ4
$ AQJ3
^ J109
& 862

2.
# K1065
$ AJ93
^ AK2 
& 102

3.

# AK10853
$ KQ8
^ 6
& K52

4.
# A64
$ AQ2
^ K108763
& 6

5.
# K10872
$ AK10
^ K863
& 2

6.

1. Πάσο. Ο σύντροφος δεν έκανε κάποια θετική 

αγορά και το χέρι μας είναι μίνιμουμ. Ακόμα όμως 

και 2 κούπες να είχε αγοράσει, πάλι πάσο πρέπει να 

πούμε. Γενικά όταν λέμε κοντρ και ακούμε χρώμα 

όπου έχουμε φιτ δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε. 

Αυτό  του ζητήσαμε να αγοράσει και το φιτ είναι 

λίγο – πολύ δεδομένο όταν έχουμε μίνιμουμ ή 

κανονικό κοντρ νταπέλ (η μόνη περίπτωση να μην 

έχουμε φιτ είναι να έχουμε ισχυρό χέρι αλλά τότε 

θα ξαναμιλήσουμε).

2. Πάσο. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Με το 

χέρι αυτό αν μας απαντούσε 2ΧΑ (11-12 π.) θα 

έπρεπε να δοκιμάσουμε 3ΧΑ αφού οι πόντοι της 

άμυνας είναι, προφανώς, συγκεντρωμένοι σε ένα 

χέρι και το έργο του εκτελεστή ευκολότερο. Αν 

όμως μας απαντούσε 2 κούπες (8-11 π.) θα έπρεπε 

πάλι να πούμε πάσο. 

3. 2$. Εδώ, όμως, σε απλή απάντηση θα ανέβου-

με μια σκάλα, καθώς έχουμε τη δύναμη να το κά-

νουμε. Ακόμα και η μανς δεν αποκλείεται εντελώς 

απέναντι σε ένα οριακό χέρι. Αν βέβαια ο σύντρο-

φος είχε δώσει θετική απάντηση με πήδημα, 2$, 

μπορούσαμε ακόμα και να δηλώσουμε τη μανς 

κατευθείαν ή, πιο συντηρητικά, να «πετάξουμε το 

μπαλάκι» με 3$. Αν ο σύντροφος απαντήσει στο 

κοντρ 1ΧΑ (6-10 π.) πρέπει να κάνουμε   προσπά-

θεια για μανς με 2ΧΑ.

4. 1#. Κοντρ και αλλαγή χρώματος χωρίς πήδημα 

δείχνει 15-16 πόντους με καλό εξάφυλλο ή 17 – 19 

με 5φυλλο + (δες και επόμενο τεύχος). Χωρίς να 

είναι φόρσινγκ είναι πολύ ενθαρρυντική αγορά. 

Δεν υποσχόμαστε πλέον φιτ σε όλα τα μη αγορα-

σθέντα χρώματα. Εάν ο σύντροφος είχε απαντήσει 

θετικά η αγορά μας θα ήταν φόρσινγκ για μανς 

(εκτός αν είχε αγοράσει 1ΧΑ οπότε θα ήταν φόρ-

σινγκ μόνο για ένα γύρο).  

5. Πάσο. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχουμε 

τη δύναμη για να πούμε τώρα δικό μας χρώμα. 

Μπορούσαμε στη πρώτη μας αγορά να επιλέξουμε 

την παρεμβολή 2^, το κοντρ πάντως δεν είναι 

λάθος.  

6. Πάσο.  Ίδιο σχεδόν με το προηγούμενο. Πάλι 

δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αγοράσουμε 

τώρα 1#. 

7. 3$ ή 3&. Εάν είχαμε ανοίξει και ο σύντροφος 

απαντούσε 1$ θα πηγαίναμε τώρα στη μανς, 

κάνοντας, προφανώς, σπλίντερ στο επίπεδο 4. 

Τώρα όμως δεν είναι το ίδιο, καθώς ο σύντροφός 

μας μπορεί να έχει λιγότερους από 6 πόντους και 

ακόμα και τρίφυλλο κούπα (π.χ. # xxx $ xxx ^ 

xx & xxxxx). Η αγορά 3$ δείχνει, λοιπόν, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση πολύ δύναμη. Η αγορά 

3& δείχνει ισάξια δύναμη (υπολογιζόμενης και της 

κατανομής) με σόλο ή σικάν σπαθί (μίνι σπλίντερ) 

και είναι πιο περιγραφική. 

8. 3$ ή 3&. Ίδια αιτιολογία με παραπάνω. Πρέπει 

να αγνοήσουμε – τουλάχιστον προς το παρόν - τα 

καρά, γιατί το τετράφυλλο φιτ στο μαζέρ καλό είναι 

να δίνεται άμεσα. Καθώς η αγορά 2^ (ή και 3^) 

δεν είναι φόρσινγκ, μη ξέροντας το πολύ καλό φιτ 

ο συμπαίκτης μας μπορεί να θεωρήσει το χέρι του 

ακατάλληλο να συνεχίσει την αγορά.     

          Λ.Ζ.

Εξασκηθείτε
στην αγορά

# Q106
$ AJ93
^ AKJ1083
& -

8.
# AQ43
$ AQ103
^ KJ107
& 8

7.

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 στέλ-

νει 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, οι Γιάννης Προκοπίου 

και Βασίλης Βιρβιδάκης 

από την Αθήνα, και η 

Τασία Μπαμπούλα από

τη Μυτιλήνη. Τους

ευχαριστώ όλους για

τη βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή
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Διαγωνισμός αγορών (1-5)18ïò18ïò
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& ;

# AK3
$ Q9762
^ AJ32
& 8

Όταν έχουμε τουλάχιστον τρίφυλλη υποστήριξη σε όλα 
τα άλλα χρώματα -εκτός του ανοίγματος του αντιπάλου- 
και κακό πεντάφυλλο, η δήλωση «κοντρ» είναι σαφώς 
προτιμότερη.
Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: Κοντρ. Περιγράφω με ακρίβεια τη 
δύναμή μου. Στην κατανομή λέω ένα μικρό ψεματάκι, 
όμως από την άλλη η ποιότητα της πεντάφυλλης κούπας 
μου δεν είναι και η καλύτερη. Αν μάλιστα την αγορά την 
κερδίσουν οι αντίπαλοι και ο συμπαίκτης μου έχει την 
αντάμ. θα μετανιώσω αν παρεμβληθώ 1$.
Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. Παρότι έχουμε πεντάφυλλο 
χρώμα προτιμάμε το κοντρ από την παρεμβολή 1$ 
αφού έχουμε δύναμη ανοίγματος, καλό τρίφυλλο πίκα 
και υποστήριξη στα καρό. Αν τα ονέρ ήταν ανάποδα σε 
κούπες και πίκες θα ήταν καλύτερα να δίναμε έμφαση 
στο πεντάφυλλο χρώμα μας, παρεμβαλλόμενοι με 1$.
Α. Μπαμπούλα: Κοντρ. Με μια αγορά δείχνετε και τα 
τρία χρώματα και δεν έχετε σκοπό να ξαναμιλήσετε. Αν 
ξεκινούσατε με κούπες θα έπρεπε να πείτε κοντρ μετά 
για τις αμυντικές αξίες χωρίς να φαίνεται ακριβώς η 
κατανομή. Άλλωστε δεν θέλετε ακριβώς να παίξετε 
κούπες!
Οι αναγνώστες: 
Σ. Γούναλης: Κοντρ. Κάνουμε ¨κοντρ¨ για να δηλώ-
σουμε εκτός των άλλων την κατανομή μας (μέχρι 2 στο 
άνοιγμα και τρίφυλλα τουλάχιστον όλα τα άλλα) και τους 
πόντους μας (13+)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

κοντρ = 10, 1$ = 7 

B

N
AΔ

Ομάδες -  Όλοι  στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1# πάσο 1XA πάσο

4XA* πάσο ;

# K5
$ QJ3
^ 764
& AKJ76

* Ποσοτικό

6& = 10, 6ΧΑ = 8, 5&=8, 5^= 7, πάσο=5

Έχοντας μάξιμουμ της επαναδήλωσης 1ΧΑ αποδεχόμαστε 
την πρόταση του συμπαίκτη δηλώνοντας 6& ώστε να τον 
αφήσουμε να ζυγίσει την πληροφορία του καλού πεντά-
φυλλου χρώματος, για πιθανόν ασφαλέστερο συμβόλαιο. 
Ας μην ξεχνάμε ότι παίζουμε ομάδες.                                       
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 6&. Με 14 πόντους αποδεχόμαστε την 
πρόταση για σλεμ του συμπαίκτη. Έχοντας όμως καλό 
πεντάφυλλο σπαθί δείχνουμε την προτίμηση μας στο 
χρωματιστό συμβόλαιο, μήπως χρειαστεί να κόψουμε 
κάποιο φύλλο, είτε στο χέρι είτε στο μορ αν ο συμπαί-
κτης έχει φιτ.
Γ. Προκοπίου: 6&. Tα 4ΧΑ είναι ποσοτική αγορά, όχι 
ερώτηση Άσσων. Με καλό δεκατεσσάρι φυσικά και θα 
αποδεχθώ την πρόταση για σλεμ. Στο δρόμο όμως για τα 
6ΧΑ δείχνω το καλό μου πεντάφυλλο. Δίνω έτσι πλήρη 
περιγραφή τoυ χεριού μου. Είναι ομάδες, όχι ζεύγη κι 
έτσι ψάχνουμε το πιο ασφαλές σλεμ.
Α. Μπαμπούλα: 6ΧΑ. Έχετε μάξιμουμ και 5φυλλο το 
σπαθί. Φοβάστε στα καρά αλλά υπάρχει και ο σύντρο-
φος, πού έχει τους 19 πόντους για να κάνει πρόταση. Το 
6& ίσως θα μπορούσε να του δείξει καλύτερα το χέρι 
σας αλλά θα έβαζε και ψύλλους στους αντιπάλους να 
σκεφτούν λίγο παραπάνω την αντάμ.
Οι αναγνώστες:
Φ. Κιαρούτζι: 5&. Για να δείξω το πεντάφυλο και το 
μάξιμουμ
Π. Μαλτέζος: 5^. Φυσιολογική απάντηση (1 Α) στην 
ερώτηση 4ΧΑ

B

N
AΔ

 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

2# πάσο ;

# ΑΚ8764
$ -
^ Κ73
& ΑΚJ4

3^= 10, 4$ = 8, 4& = 8, 4# = 7, 3#=5

Δύσκολη απόφαση γιατί πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε ότι 
δεν υπάρχουν χαμένες αξίες στην κούπα και συγχρόνως 
ότι καλύπτει χανόμενες στο καρό. Θα προτιμήσω το σπλί-
ντερ (4 κούπες) που δείχνει σόλο ή σικάν στο χρώμα και 
ζητά να μην έχει ονέρ σ’ αυτό ο απαντητής.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 3^. Το χέρι μας είναι κολοσσιαίο και 
γίνεται ακόμη καλύτερο όταν μαθαίνουμε το φιτ. Για να 
δούμε αν η κατανομή και τα ονέρ του συμπαίκτη «ταιριά-
ζουν» με τα δικά μας προτιμάμε την αγορά - προσπάθεια 
για μανς (game try) 3^ με την οποία ζητάμε κάλυψη 
χανόμενων στο χρώμα, από την αγορά 4$ (splinter). Αν 
ο συμπαίκτης αγοράσει τη μανς, που θα σημαίνει, είτε 
ότι είναι maximum, είτε ότι μας καλύπτει στο χρώμα θα 
προχωρήσουμε στο σλεμ.
Α. Μπαμπούλα: 4$. Αν παίζω σπλίντερ, 4& αν δείχνει 
άσσο.
Γ. Προκοπίου: 4&. Αν ενδιαφερθεί για σλεμ θα 
κιουμπιντάρει όποιον Άσο έχει. Αν ακούσω τον ^Α θα 
απογειωθώ.
Οι αναγνώστες: 
Γ. Κότσης: 3^. Game try. Όχι ότι χρειάζομαι βοήθεια 
στα καρά για να αγοράσω 4#. Τις 4# μπορώ να τις αγο-
ράσω και μόνος μου…Αν όμως η Δύση έχει ^ΑQJx και 
#Qxx και αγοράσει 4^… τότε έχω σλεμ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

# Q7
$ KQ3
^ 65
& KJ8642
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AΔ

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2& πάσο

3& πάσο ;

3$ = 10, 4&,5&= 7, 3ΧΑ, πάσο = 5

3$. Δείχνω τις αξίες μου στις κούπες και προκαλώ την 
αγορά 3ΧΑ αν ο συμπαίκτης κρατάει το καρό.
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: 3$. Ψάχνω τα χωρίς ατού και δηλώνω 
πού κρατάω.
Β. Βιρβιδάκης: 3$. Η αγορά 3& του συμπαίκτη δεί-
χνει χέρι καλύτερο από minimum. Ψάχνοντας την καλύ-
τερη μανς αγοράζουμε 3$, δείχνοντας αξίες στο χρώμα 
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# A853
$ AK987
^ J93
& 8
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AΔ

Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

3#* πάσο ;

Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

2XA* πάσο ;

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο πάσο

κόντρ πάσο ;

Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

B

N
AΔ

# 952
$ 86
^ Q7642
& AJ3

# Q863
$ K10
^ QJ4
& AJ86

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ πάσο

2& κόντρ ;

B

N
AΔ

# Κ5
$ ΚQ108
^ 965
& AKJ9

* Splinter

* ∆ιχρωμία τα μινέρ

και μεταφέροντας την ανησυχία μας για το κράτημα στα 
καρό, ώστε να παιχθούν 3ΧΑ. Γενικά μετά από φιτ σε 
minor αγορές στο επίπεδο 3 άλλων χρωμάτων δείχνουν 
αξίες εκεί και ανιχνεύουν τα κρατήματα του συμπαίκτη 
για τα ΧΑ. Φυσικά αν μετά από 3ΧΑ αγοράσουμε 4 στο 
συμφωνημένο χρώμα κάνουμε σαφές στο συμπαίκτη ότι 
ψάχνουμε για σλεμ και ότι η προηγούμενη αγορά ήταν 
cue bid.
Γ. Προκοπίου: 3$. Μανς θα παίξουμε αλλά ποια; 
Δείχνω αξίες στις κούπες (όχι αναγκαστικά τετράφυλλο 
χρώμα) και παράλληλα την ανησυχία μου για τα καρά. Ο 
συμπαίκτης τώρα θα γνωρίζει πώς να συνεχίσει.
Οι αναγνώστες:
Ντ. Παπαδάκη: 3$. Αν έχει ο συμπαίκτης καρά θα 
αγοράσει ΧΑ. Αλλιώς θα αγοράσει ξανά σπαθιά. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

4& = 10, 4$ = 8, 4#=6

4$. Η μισή μου περιουσία είναι στις πίκες, έχω και μί-
νιμουμ, οφείλω να δώσω την σωστή πληροφορία στον 
συμπαίκτη μου.
Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: 4&.  Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο με τι χέρια 
κάνει Splinter ο συμπαίκτης μου. Αν το κάνει με καμιά 
δεκαριά πόντους (όπως συνηθίζεται πλέον), τότε περιο-
ρίζομαι στην αγορά της μανς. Αν όμως το Splinter περι-
λαμβάνει και ισχυρότερα χέρια (13 πόντων) τότε το σλεμ 
είναι πολύ κοντά. Με τα 4& δείχνω το ενδιαφέρον μου.
Β. Βιρβιδάκης: 4&.  Αν και minimum το χέρι της Α έχει 
να κάνει μια προσπάθεια για σλεμ με βάση την αρχή ότι 
όταν αυτή γίνεται κάτω από τη μανς στο συμφωνημένο 
χρώμα δε δείχνει επιπλέον δύναμη. Με την αγορά cue 
bid 4# η Α δείχνει κοντρόλ πρώτου ή δεύτερου γύρου, 
αν και πολλά ζευγάρια, όταν τη χρησιμοποιούν, δείχνουν 
κοντρόλ μόνο πρώτου γύρου.
Α. Μπαμπούλα: 4$.  Αποθαρρύνετε τον σύντροφο με 
πόντους εκεί που δεν έχει φύλλο.
Οι αναγνώστες: 
Γ. Κότσης: 4&. Η Δύση πρέπει να έχει μάξιμουμ 15 
πόντους. Με 16+ πρέπει να κάνει άλλη αγορά (Jacoby 
2XA ή κάτι άλλο). Η Ανατολή έχει μίνιμουμ χέρι και ο #Α 
στο σπλίντερ χρώμα δεν βοηθάει πολύ για σλεμ αλλά το 
σίγκλετον σπαθί είναι δελεαστικό…

Ντ. Παπαδάκη: 4#. Ο συμπαίκτης μου δείχνει φιτ και 
12+ πόντους και σόλο ή σικάν στην πίκα. Παρόλο που 
έχω λίγους πόντους η ανώμαλη κατανομή του χεριού 
μου και η εκτίμηση ότι οι πόντοι του συντρόφου μου 
βρίσκονται στα καρά και στα σπαθιά μου δίνουν την 
δυνατότητα να αγοράσω τον #Α.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

5^= 10, 4^= 8, 3^=7, 3&=5

5^. Που πήγαν οι κούπες άραγε; Θεωρώ ότι  πρέπει να 
μπαραζώσω ώστε να μη βρουν  το φιτ οι αντίπαλοι. 
Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: 5^. Οι αντίπαλοι έχουν σίγουρο φιτ στις 
κούπες, μάλλον δε και στις πίκες. Το πάσο του Βορρά 
δείχνει ότι ο ανοίξας έχει μάλλον ισχυρό χέρι κι ετοιμά-
ζεται να το δείξει. Προσπαθώ λοιπόν να τους εμποδίσω 
να ανταλλάξουν χαμηλά πληροφορίες, στέλνοντας στα 
ύψη την αγορά.
Α. Μπαμπούλα: 4^. …Αν ο σύντροφος είναι τυπικός 
έχει όλα τα ονερ που σας λείπουν στα μινέρ και εξαρτά-
ται τι έχει στα άλλα για να βγάλετε μανς. 
Β. Βιρβιδάκης: 4^. Έχοντας πεντάφυλλο φιτ στο ένα 
πεντάφυλλο του συμπαίκτη και όλους τους πόντους μας 
στα χρώματα του κάνουμε ενθαρρυντική αγορά, έτσι 
ώστε αν ο συμπαίκτης δεν είναι εντελώς minimum να 
αγοράσει τη μανς.
Οι αναγνώστες: 
Γ. Κότσης: 4^. Τα 2ΧΑ δείχνουν 5+-5+ στα μινέρ. 
Εχω 8 πόντους (1 από κατανομή) και 5φυλλο καρό και 
η αγορά μου μπορεί να δυσκολέψει τους αντίπαλους να 
βρουν φιτ στα μαζέρ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

2ΧΑ = 10, 2# = 8, πάσο = 7, 3ΧΑ,1ΧΑ = 6, 1# = 5

2ΧΑ. Με 13 πόντους και καλό κράτημα είναι η αγορά που 
λαμβάνει υπόψη της ότι ο συμπαίκτης μπορεί να έχει κάνει 
κοντρ με 9 πόντους.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 2ΧΑ. Παρότι έχουμε τετράφυλλο major, 
λόγω του πολύ καλού κρατήματος στα σπαθιά, της ομα-
λής κατανομής, της μέτριας ποιότητας των πικών μας 
και των πολλών «χαμηλών» ονέρ (QJ) που έχουμε, επι-
λέγουμε να αγοράσουμε ΧΑ. Όσον αφορά στο επίπεδο, 
αγοράζουμε συγκρατημένα στο επίπεδο 2, παρά τους 13 
μας πόντους, καθώς η αγορά κοντρ του συμπαίκτη έγινε 
σε τέταρτη θέση (reopening), και δεν υπόσχεται άνοιγμα 
αλλά μπορεί να έχει ακόμη και 8 ιδανικούς πόντους. Αν 
το κοντρ γινόταν σε άμεση θέση θα αγοράζαμε κατευ-
θείαν τη μανς (3ΧΑ).
Γ. Προκοπίου: 2ΧΑ. Είναι συζητήσιμο και το πάσο, 
σε χαμηλά όμως επίπεδα προτιμώ να πασάρω με καλό 
πεντάφυλλο χρώμα. Το κοντρ του συμπαίκτη σε θέση 
reopening μπορεί να γίνει ακόμα και με 7 πόντους, αν 
έχει ιδανική κατανομή, επομένως δεν τον «κρεμάω» 
αγοράζοντας τη μανς. Έφαγα την τετράφυλλη πίκα γιατί 
το χέρι αυτό, με το διπλό κράτημα σπαθί, “φωνάζει” για 
συμβόλαιο χωρίς ατού.
Α. Μπαμπούλα: 2#.. …για αρχή, να δούμε τι κόντρ 
έκανε ο σύντροφος 
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 2ΧΑ... Εδώ έχω 1,5 σταματήματα στα σπα-
θιά, κράτημα σε όλα τα χρώματα και 13 πόντους, ώστε 
αξίζει τον κόπο να κάνω μια προσπάθεια για μανς αφού 
ο Νότος πήγε πάσο…
Σ. Γούναλης: 2#. … ώστε να δείξουμε τους πόντους 
μας αλλά και να δώσουμε χώρο στον συμπαίκτη αν δεν 
έχει φιτ στις πίκες να δηλώσει κάτι άλλο και να καταλή-
ξουμε στο 3 ΧΑ.
Π. Μαλτέζος: πάσο. Μετατροπή κοντρ σε τιμωρίας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

σιρκόντρ = 10, 2$ = 9, πάσο = 7

Σιρκόντρ. Με 3 ονέρ στο τετράφυλλο σπαθί πολύ θα ήθελα 
να παίξω 2 σπαθιά σιρκοντρέ αν ο συμπαίκτης έχει ανοχή 
(3 λιμά) και κάποια ποντάκια. 
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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 manager@hellasbridge.org ή μέσω της 

ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.

org)  όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και 

τα σχόλιά σας. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 
Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
 Ζεύγη – ΑΔ στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ κόντρ ;

# AK93
$ KJ9
^ A1082
& AK
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N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2XA πάσο

3$* πάσο ;

# Κ98
$ AJ98
^ Q2
& K943

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 2^* πάσο

3& πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6
Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

3XA* πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA 2$ ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8
Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

# Q983
$ QJ76
^ K87
& 52

# 43
$ ΑJ83
^ KQ8
& 9843

B

N
AΔ

# ΑQ853
$ A5
^ Q764
& K3

# Q863
$ A3
^ A432
& K32

B

N
AΔ

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1# ;

# 98
$ 983
^ AK87
& AQ52

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1$ πάσο 1# πάσο

2^* πάσο ;

B

N
AΔ

# KQ95
$ 32
^ 942
& AKJ9

19ος Διαγωνισμός

* Tέταρτο χρώμα φόρσινγκ

* 4φυλλο+πίκα, 13-16 πόντοι

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

κόντρ 2& ;

Τράνσφερ για πίκες

* Tέταρτο χρώμα φόρσινγκ

Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: σιρκόντρ. Μάλλον θα παίξετε μανς 
στη δεύτερη αντί να τιμωρήσετε, ας ξέρει λοιπόν ο 
σύντροφος, σε πρώτη φάση, το κράτημα σπαθί.
Γ. Προκοπίου: σιρκόντρ.  Το κοντρ σε συμβατική αγο-
ρά δείχνει κατοχή του χρώματος, επομένως φροντίζω 
τώρα να κάνω τον αντίπαλο να το μετανιώσει πικρά. 
Ο συμπαίκτης μου με τρία λιμά σπαθιά θα πασάρει, 
αν μάλιστα είναι αρκετά δυνατός θα το κάνει και με 
δίφυλλο. Αν ένα μερικό συμβόλαιο βγει σιρκοντρέ τότε 
η βαθμολογία που παίρνει ξεπερνάει αυτήν της μανς.

Β. Βιρβιδάκης: σιρκόντρ. Με πολύ καλό τετράφυλλο 
σπαθί επιλέγουμε την αγορά σιρκόντρ από τις 2$, 
καθώς δεν είμαστε σίγουροι για τη μανς, ενώ στα σπα-
θιά έχουμε 4 σίγουρες λεβέ και αν ο συμπαίκτης έχει 
να πασάρει στο σιρκόντρ (με τρίφυλλο τουλάχιστον) 
πιστεύουμε ότι το συμβόλαιο θα βγει, χαρίζοντας μας 
περισσότερους βαθμούς από οποιοδήποτε άλλο.
Οι αναγνώστες:
Ντ. Παπαδάκη: 2$. Απαντώ στο Stayman του συ-
ντρόφου με το 4φυλλό μου. Το κοντρ του Βορρά ση-
μαίνει ότι ζητά αντάμ σπαθί από τον σύντροφό του.

Γ. Κότσης: σιρκόντρ. Η Δύση έκανε Stayman άρα έχει 
8+ π. (αν έχει «drop dead Stayman» δεν θα αφήσει το 
σιρκοντρ και θα αγοράσει ένα 4φυλλο). Τo σιρκόντρ 
μου δίνει μανς στη δεύτερη. Νομίζω ότι έχω καλές 
πιθανότητες να κάνει η Δύση τα 2&, αφού έχουμε μί-
νιμουμ 24 π. και ο Β. πρέπει να έχει τους υπόλοιπους. 

Ο Γιώργος Κότσης βγήκε πρώτος ανάμεσα στους 
αναγνώστες, συγκεντρώνοντας μάλιστα εξαιρετική 
βαθμολογία, 76 βαθμούς στους 80!. 
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Διοργανωτής : ΟΑΜΚΗ  / Μαραθώνιος 6/1/2008 

Ζεύγη Όπεν

Διονυσόπουλος Δ - Δελημπαλταδάκης Ν

Διαμαντίδης Ν - Μωυσίδης Α

Μηλιτσόπουλος Ι - Παναγάκη Μ

Βολιώτης Α - Γκούμα Ν

Βελαίτου Π - Μήτση Γ

Ζέης Α - Καλλιφρονάς Μ

63,42

58,10

57,02

54,58

52,82

52,68

1-8

Γλέζος Φ - Κομπιερόβσκι Π

Αντωνίου Γκβαραμάτζε Μ - Πνευματικός Σ

Γερομεριάτη Κ - Ηλιόπουλος Η

Ζουροπούλου Β - Ζάκκας Κ

Συρώκας Α - Νέστορα Θ

Παυλογιάννης Ν - Χαραλαμπίδου Σ

62,30

62,15

58,84

57,13

55,69

55,51

Διοργανωτής: ΑΟΤ / Κύπελλο Νικολαίδη 10-13/1/2008

Grand Prix Όπεν

Μαρσώνης Π

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Κουτρούμπας Σ

Παπαδοπούλου Ρ

Παπαγεωργίου Α.

Λεβέντη Χ

60,03

59,87

59,87

58,03

57,48

56,64

56,64

1-8

Δαρκαδάκης Α

Δόλκα Χ

Θαμβόπουλος Α

Νέστορα Θ

Κοτόρλος Κ

Τσαμούρας Μ

62,20

61,15

61,15

59,73

59,00

59,00

1-5

Νικολάτος Χ

Αναγνωστόπουλος Κ.

Σαραφίδου Α

Κορφιάτη Σ

Φαραντάτος Α

Τζωρτζακάκη Ε

62,67

62,67

60,62

60,62

59,50

59,50

Διοργανωτής : ΟΑΜΠΕΙ - ΑΟΜ / Grand Prix 18-20/1/2008 

Grand Prix Όπεν

Μούλιου Τ

Μέλιας Β

Δελημπαλταδάκης Ν

Διονυσόπουλος Δ

Τριβυζάς Α

Παπακονδύλης Ι

Βελώνη Α

59,85

59,85

59,32

59,32

57,85

57,60

57,60

1-8

Μαυρίκου Ε

Γκάλαντ Ν

Πλάκα Ζ

Τσόπελη Ε

Κανδιώτη Φ

Πελτεκόπουλος Μ

63,08

63,08

58,68

58,68

58,63

58,63

1-6

Φαραντάτος Α

Κόντος Κ.

Δημητρίου Κ

Μανδήλα Χ

Λασκαράτος Α

Λιόσης Γ

66,06

66,06

60,38

60,38

59,48

59,48

Διοργανωτής: ΑΣΑΕ / Τριήμερο Ομάδων 25-27/1/2008

Ομάδες

Όπεν

Καλλιφρονάς Μ

Συρακοπούλου Χ

Παναγάκη Μ

Μηλιτσόπουλος Ι

Χριστοδούλου Π

Καλύβας Δ

137,0

Κουτρούμπας Σ

Βελώνη Α

Βοντίτσος Ι

Μιχαλόπουλος Μ

Παπακονδύλης Ι

Τριβυζάς Α

122,0

Μαρσώνης Π

Τουτούλη Α

Γκαμπάι Δ

Παπαδημητρίου Ι

Μούλιου Τ

 

108,0

Ομάδες

1-8

Δασκαλάκης Μ

Γράψα Α

Γλέζος Φ

Σπίνος Α

Σιώζος Θ

155,0

Νέστορα Θ

Κομπιερόβσκι Π

Παπαγεωργίου Α.

Λεβέντη Χ

Αθανασάτου Μ

140,0

Βλάχος Θ

Σπανού Αν

Αθανασιάδης Ν

Χρήστου Ε

Καζιλάρης Ν

Μαντζώρου Μ

128,0

Νικητές Εσωτερικών Πρωταθλήματων   

1 2 3

1 2 3
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ν   Σωματείων 
Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

Από  Ιανουάριο έως Απρίλιο 2008

Ομάδες

1-5

Χιώτης Π

Κλήμη Σ

Αναγνωστόπουλος Κ.

Νικολάτος Χ
136,0

Μπακιρτζή Η

Νεράτζη Α

Παπαδόπουλος Β

Νικολαίδης Πε
122,0

Φαραντάτος Α

Κόντος Κ.

Λιόσης Γ

Λασκαράτος Α
114,0

Διοργανωτής:ΟΑΜΛ / 2ο Θεσσαλικό Πρωτάθλημα Ομάδων 25-27/1/2008

Ομάδες

Όπεν

Δημητρακόπουλος Γ

Περπεράς Κ

Σιμούλης Ι

Καλλιάφας Η
131,0

Ζακίλας Σ

Τσιάκαλος Α

Θώμος Δ

Περιστέρας Δ
117,0

Παπαδόπουλος Ν

Βογιατζής Σ

Αβρανά Α

Σκορδάς Β
111,0

Διοργανωτής: ΑΟΜΧ / Εκδρομικό Τουρνουά Ζευγών 1-3/2/2008

Ζεύγη Όπεν

Καλλιφρονάς M - Αβδούλος Σ

Λαδόπουλος Λ - Παπαχατζής Ν

Διαμαντίδης Ν - Ραφτοπούλου Ε

Παναγάκη Μ - Μηλιτσόπουλος Ι

Χατζηκόκκινου Κ - Παπα/ντίνου Αι

Δασκαλάκης Μ - Καλιακμάνη Α

58,31

58,09

55,20

54,43

52,99

52,54

1-8

Κάραλης Γ - Κάραλη Ε

Γρυπάρης Σ - Τσιβίδου Α

Αν/νίου Γκβαραμάτζε Μ - Μπουρίκα Μ

Μπενετάτος Α - Καλογερά Ε

Παπαγγελής Α - Παπαγγελή Β

Χράπαλος Α - Καρύδη Μ

58,58

55,22

54,47

52,88

52,83

50,97

1-5

Μανδραπήλια Τ - Χατζόπουλος Θ

Αδαμίδου Ζ - Τσαρτίνογλου Σ

Αναστασιάδη Ξ - Καραπανάγου Α

Ραζή Ν - Βλαστού Μ

Γνωστόπουλος Ι - Γούναλης Σ

Παπαδόπουλος Πε - Πάλμος Ι

59,61

57,57

55,95

52,84

50,86

49,45

Διοργανωτής: ΟΑΑ - ΑΟΜΒ / Grand Prix 15-17/2/2008

Grand prix Όπεν

Κουτρούμπας Σ

Μανιάς Π

Μοίρας Κ

Θεοδώρου Δ

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

62,59

62,59

59,77

59,77

57,59

57,59

1-8

Ψαλίδα Α

Πατεράκης Γ

Νικολάου Α.

Λιόσης Γ

Κωσταπάνος Β

Τζωρτζακάκη Ε

55,50

55,50

54,31

54,31

51,56

51,56

Διοργανωτής:ΑΟΜΨ /  Τουρνουά Ομάδων 29/2-2/3/2008

Ομάδες

Όπεν

Κανναβός Π

Παπακυριακόπουλος Γ

Βρούστης Β

Έιντι Μσ

Κοντομήτρος Κ

Ζώτος Λ

162,0

Βαλσαμάς Σ

Σπανού Β

Καραμανλή Α

Καραμανλής Ν

Οικονόμου Κ

Χριστοδούλου Π

162,0

Μοίρας Κ

Θεοδώρου Δ

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ
152,0

Ομάδες

1-10

Χρονόπουλος Χα

Αντωνιάδης Γ.

Μοίρας Δ

Τάγαρης Δ

Βασιλείου Α.

Λύγκος Δ

251,0

Αναστασιάδου Α

Χαραλαμπίδου Σ

Ζάχου Π

Τσομπίκου Ε

Λαβώ Μ

 

224,0

Μακρή Μ

Βίγκος Β

Γεωργοπούλου Τ

Αθανασοπούλου Α

Δημητρόπουλος Ε

Σταυρόπουλος Π

215,0

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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1 2 3
1 2 3

Διοργανωτής: ΑΟΑΦ - ΑΟΜ / Εκδρομικό Καθ. Δευτέρας - Καμμένα Βούρλα 7-10/3/2008

Ζεύγη Όπεν

Μεθυμάκη Ε - Μεθυμάκης Γ

Παπαδοπούλου Ρ - Λαγγουράνης Φ

Κορώση Θ - Βογιατζόπουλος Σ

Μπίκα Ε - Σιδηρόπουλος Σ

Κούμενος Ι - Πανόπουλος Κ

Καρλαύτης Γ - Μπομπολάκης Σ

59,31

58,60

58,33

55,52

54,66

52,82

1-8

Χαραλαμπίδου Σ. - Παυλογιάννης Ν

Κότση Ε - Κότσης Τ

Σοβατζής Θ - Δημητρακόπουλος Α

Γιαλυράκης Μ - Δούρος Δ

Γαβριήλ Ι. - Φράγκος Θ

Σπανού Αν - Βλάχος Θ

55,85

55,83

55,53

54,94

54,69

52,85

1-5

Φούτη Α - Μπαλκίζας Α

Μιχαηλίδης Μ - Λαβράνος Ν

Χαροκόπου Λ - Δημητρίου Κ

Καραγιάννη Μ - Γονατά Γ

Γαιτάνα Λ - Γαιτάνας Α

Παπαδημητριάδου Λ - Κατσίχτης Σ

62,81

57,81

56,56

51,88

51,25

49,69

Ομάδες 

όπεν

Βλαχάκη Μ

Μπομπολάκης Σ

Καρλαύτης Γ

Ναθαναήλ Δ

Κούμενος Ι

Ζέης Α

Καλλιφρονάς Μ

Λαγγουράνης Φ

Παπαδοπούλου Ρ

Παπαδόπουλος Ν

Βογιατζής Σ

Δημητρακόπουλος Γ

Σκορδάς Β

Παπαδοπούλου Ευ

Στάικος Ι

Ομάδες

1-8

Παυλογιάννης Ν

Χαραλαμπίδου Σ.

Παπανδρέου Μ

Παυλινέρης Γ 

144,0

Καλόγρη Μ

Κούσιος Δ

Σπανού Αν

Βλάχος Θ

131,0

Παύλου Θ

Πατσάλη Μ

Κότση Ε

Κότσης Τ

123,0

Διοργανωτής: ΟΠΑΦ / Εκδρομικό Καθ. Δευτέρας - Επίδαυρος 7-10/3/2008

Ζεύγη Όπεν

Μανδραπήλια Γ - Κουλαδούρος Η

Καραμανλής Φ - Βρούστης Β

Ζώτος Λ - Πλακίδα Η

Ρούσσος Γ - Χατζηδάκης Ε

Γεωργίου Α - Βενετάκη Α

Αθανασάτου Μ - Ράνιος Α

64,67

63,20

62,45

62,36

61,12

58,59

1-8

Χράπαλος Α - Καρύδη Μ

Παπαγεωργίου Α. - Δασκαλάκης Μ

Μοίρα Α - Μοίρας Δ

Αλυσανδράτου Ε - Κατρίνης Μ

Διπλούδη Μ - Αναστασιάδη Ξ

Ραβάνη Κ - Κωστούδη Α

57,45

57,39

57,28

54,20

51,44

50,00

1-5

Λιόσης Γ - Λασκαράτος Α

Ζάκκα Ν - Γουζουάζης Γ

Μανδραπήλια Τ - Χατζόπουλος Θ

Γουτάκη Α - Μωραίτου Α

Σάντη Π - Κατρίνη Δ

Σοφίλου Σ - Νικολάδου Α

64,29

57,92

54,60

52,21

51,69

49,69

Ομάδες 

όπεν

Ρούσσος Γ

Μαμιδάκη Λ

Χατζηδάκης Ε

Λαμπρινού Σ

148,0

Παπαχατζής Ν

Βελαίτου Π

Πλακίδα Η

Ζώτος Λ

125,0

Κολαδούρος Η

Παπακυριακόπουλος Γ

Καραμανλής Φ

Βρούστης Β

Κοντομήτρος Κ

116,0

Ομάδες

1-8

Καρύδη Μ

Χράπαλος Α

Αναστασιάδη Ξ

Καραπανάγου Α

147,0

Δασκαλάκης Μ

Παπαγεωργίου Α.

Αλεξίου Δ

Βελονά Κ

137,0

Μοίρας Δ

Μοίρα Α

Ζάχου Π

Βρεττού Σ

131,0

1 2
3

117,0 77,0

72,0

Μεθυμάκη Ε

Μεθυμάκης Γ

Λαλέλλης Φ

Σιδηρόπουλος Σ

72,0

1-5

Μανδραπήλια Τ

Χατζόπουλος Θ

Πάμφιλος Β

Σμαράγδη Ο 119,0

Φούτη Α

Κανελλοπούλου Λ

Ιωάννου Α.

Παπακωντσαντίνου Ν

Ζουλινού Β

 

106,0

Παπαγεωργίου Κ

Κοσμίδης Π

Βελονά Κ

Λαμπρόπουλος Α

Παπαγεωργίου Ι.

Καλογερόπουλος Δ

Γκάνης Μ

Χόιμπος Σ

101,0

1 2 3

1 2 3
1 2 3

1 2 3
Ομάδες
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Διοργανωτής:ΑΟΤ - ΑΣΑΕ / Εκδρομικό Καθ. Δευτέρας - Λουτρά Ωραίας Ελένης 7-10/3/2008 

Grand

Prix 

Όπεν

Βελώνη Α - Παπακονδύλης Ι

Γαβριήλογλου Α - Χατζημπαλής Μ

Σαρλής Σ - Χριστοδούλου Π

Μήτση Γ - Κομπιερόβσκι Π

Μπάλλας Δ  - Κουτρούμπας Σ

Μηλιτσόπουλος Ι - Παναγάκης Ν

62,07

56,82

56,33

56,12

56,04

53,04

1-9

Γιαννακοπούλου Ρ - Θεοτόκης Ν

Μήλα Μ - Ντατσάκη Α

Κάραλη Ε - Κάραλης Γ

Χατζοπούλου Λ - Στρώνης Γ

Σκαρπίδου Ρ - Σκαρπίδης Χ

Μιχαλιτσίανου Φ - Τοπαλιάν Δ

67,31

55,74

55,57

54,47

53,39

53,16

1-5

Βασιλείου Τ - Γρίλλης Ν

Αναγνωστόπουλος Κ. - Νικολάτος Χ

Κλήμη Σ - Χιώτης Π

Φαρμάκη Α  - Αντωνιάδου Π

Διδύμου Ε - Γαιτάνης Χ

Λασκαρίδης Θ - Ζάκος Δ

59,79

59,38

58,85

58,49

54,18

54,17

Ομάδες 

όπεν

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Γαβριήλογλου Α

Χατζημπαλής Μ

Γκρίνιας Κ

Μπάλλας Δ

134,0

Μπόζεμπεργκ Κ

Βλάχου Κ

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

 

 

122,0

Παναγάκη Μ

Παναγάκης Ν

Μηλιτσόπουλος Ι

Νικολαίδης Π

 

 

116,01 2 3
Oμάδες

1-9

Κουκουζά Β

Τσιριγώτη Σ

Μαντζαβίνου Τ

Θεοδωράκη Α
176,0

Λαμπάκη Μ

Κολλιοπούλου Β

Παπακωνσταντίνου Αι

Χατζηκόκκινου Κ
172,0

Μήλα Μ

Ντατσάκη Α

Γαλανοπούλου Α

Παπαδόπουλος Αδ
168,0

Oμάδες

1-6

Κλήμη Σ

Χιώτης Π

Αναγνωστόπουλος Κ.

Νικολάτος Χ

129,0

Γρίλλης Ν

Βασιλείου Τ

Φαρμάκη Α

Αντωνιάδου Π

129,0

Τόγιας Σ

Κουμερτά Β

Διδύμου Ε

Γαιτάνης Χ

120,0

Διοργανωτής: ΣΑΜΟΣ / Εσωτερικό Πρωτάθλημα 21-25/3/2008

Grand

Prix 

Όπεν

Πρινιά Μ

Σέγκος Γ

Κουφοπανττελής Κ

Καλογεράς Μ

Εργαζάκης Ν

Πανούσου Μ

63,27

63,27

58,43

58,43

57,14

57,14

Διοργανωτής: ΟΑΜΘ / Ομάδες 4-6/4/2008

Ομάδες 

όπεν

Ζώζης Σ

Αγγελόπουλος Π

Λούσης Γ

Λεβή Τ

136,0

Αναστασιάδης Κ

Ταγαράς Ν

Μπανίκας Χ

Λουπράνης Σ

Πολυχρονάκου Ι

119,0

Αλτίνης Δ

Πουρλιώτης Γ

Περδικάρης Ν

Προυκάκης Σ

Καραβιδόπουλος Α

91,0

Διοργανωτής: ΟΑΜΘ / Κύπελλο Γ Μακαρονά 12-13/4/2008

Ζεύγη Όπεν

Παπαγεράκης Χ - Θεοδωρίδης Ι

Ζώζης Σ - Κουκουσέλης Α

Οικονομόπουλος Γ. - Περαχιά Χ

Οικονομόπουλος Ιω - Αθανασιάδης Ι

Καραβιδόπουλος Α - Μπιμπλής Αθ

Χατζίκος Ν - Φίτζιος Κ

57,47

57,45

55,97

51,90

51,63

50,85

1 2 3
1 2 3

1 2 3
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Τασία Mπαμπούλα

Oριζόντια 
1. Λέμε και τον ψυχρό άνθρωπο - Το μικρό της Μπάσιντζερ
2. Δεν περιπλέκουν - Κι έτσι ο κόσμος
3. Λίγα... λόγια - Με το άουτ κάνει διάλειμμα 
4. Θα δυσκόλευε τον Δημοσθένη - Κομμένη η... αβαρία
5. Γνωστή πόλη της Τουρκίας - Οργανισμός Σταφίδας
6. Δικό μου στα γερμανικά - Συνήθως ψήνεται ανάμικτο!
7. Κατάληξη... αντρός - Δάκος χωρίς κεφάλι - 

Στο παράγγελμα αυτό πατάει τα’ αριστερό
8. Στο λέω αν με ρωτήσεις “πόσα” - Βρώμικο
9. “Στερεώνει” τρίχες - Ιερός χώρος
10. Φράντς το μισό του όνομα - Διπλό για μη χορτοφάγους
Κάθετα 
1. Γκρίνια που ακολουθεί το λάθος - Το “πολλά” έχει ένα
2. Έτσι σ’ έχει ο... προϊστάμενος - Ψήθηκαν στην θράκα και κάηκαν στο... τέλος
3. Ψαροπούλια - Γνωστή προ κιλού!
4. Η αστυνομία μας - Γιορτάζει δεκεμβριάτικα (γεν)
5. Τριπλασιάζει - Θέλει κι αυτό το κουπί του
6. Γλεντζέδικο επιφώνημα - Δεν τα κατάφερε φέτος με την εθνική στο euro

– Ίδιος νονός βάφτισε ηθοποιό και μαφιόζο!
7. Μια Βίσσυ – Σκανδιναβική πρωτεύουσα
8. Τον διαλέγουν οι ζωγράφοι – Ανάποδος Γκε Βάρα
9.    Κλωστίτσα σταυρολέξου - Όταν πέφτει εύχεσαι... χωρίς τέλος
10.  Κι έτσι ο Δημήτρης στο... χωριό (Αιτιατ) 

 Με την κατάληξη του 7 οριζ. άλφα κατάγεται από τα ζεστά μέρη!

Mαυρίστε 15 τετράγωνα
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Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# J865
$ 8752
^ Q
& AKJ9

# 9
$ AQ3
^ AJ8732
& 632

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ J109
^ K109654
& Q54

# AKQ10432
$ K64
^ -
& 1087

# 9754
$ Κ62
^ ΑQ3
& 843

# -
$ 853
^ 108652
& 10972

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# ΚQJ
$ 1097
^ KJ9
& AKQJ

# A108632
$ AQJ4
^ 74
& 6

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (**)

Διώχνετε ένα σπαθί, στο φύλλο της εξόδου. Αν η Δύση γυρίσει σπαθί, 

κερδίζετε με τον &Α, παίρνετε τα ατού και παίζετε στη συνέχεια τον 

&Κ και &J έχοντας την πρόθεση να τον αφήσετε να τρέξει, διώχνοντας 

κούπα, αν η Ανατολή παίξει μικρό.

Αν ο Βαλές χάσει από τη Ντάμα, ο $Κ είναι προστατευμένος και το &9 

του μορ είναι καλό για να διώξετε στη συνέχεια άλλη μία κούπα. Το 

περισσότερο που έχετε να χάσετε είναι μία κούπα, ένα καρό και ένα 

σπαθί.

Αν κόβατε την αντάμ και επιχειρούσατε την εμπάς στα σπαθιά, η Ανατολή 

θα γύριζε κούπα και θα χάνατε τρεις κούπες και ένα σπαθί.

Η Ανατολή κερδίζει την έξοδο με τον &J και συνεχίζει με τον #Κ, όπου 

η Δύση διώχνει σπαθί.

Έχετε τρεις βέβαιες χανόμενες: δύο πίκες και ένα σπαθί. Θα μπορούσατε 

να επιχειρήσετε την εμπάς του καρό, αλλά είναι απίθανο να πετύχει, 

μετά τα δύο κοντρ της Ανατολής. Άλλωστε δεν έχετε λόγο. Κερδίστε 

τη δεύτερη λεβέ και παίξτε κούπα προς τον Ρήγα του μορ, κόψτε ένα 

σπαθί στο χέρι σας και συνεχίστε με όλες τις κούπες, διώχνοντας από 

το μορ το τελευταίο σπαθί. Η Ανατολή μπορεί να κόψει, αλλά είναι 

κλεισμένη. Αν γυρίσει καρό είναι μέσα στο ^ΑQ. Αν γυρίσει σπαθί, 

διώχνετε ένα καρό από το χέρι σας και κόβετε στο μορ. Τέλος, αν η 

Ανατολή δεν κόψει, θα παίξετε ατού για να πετύχετε το ίδιο κλείσιμο.

Όπως είναι μοιρασμένα τα φύλλα το συμβόλαιο πέφτει μόνο με αντάμ 

καρό, αφού αν γίνει αντάμ κούπα θα πιάσετε από το χέρι σας και θα 

παίξετε μόνοι σας σπαθί, κάνοντας στη συνέχεια το ίδιο παιγνίδι 

(η Ανατολή δεν μπορεί να αφήσει το σπαθί έξω για να γυρίσει ο 

σύντροφός της καρό!). 

Ομάδες. Β/Ν στη 2η
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη πρώτη  
Μοίρασε ο Βορράς

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο

4# Όλοι πάσο

Αντάμ: ^A

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2# κοντρ

3$ πάσο 4# κοντρ
όλοι πάσο

Αντάμ: &10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ι Π Π Ο Κ Α Μ Π Ο Σ

 2. Σ Ι Ε Ρ Α ● Π Α ● Ο

3. Η Ν Ι Α ● Ι Α Γ Ο Υ

4 Μ Ο Ρ Ν Ο Σ ● Ω Ρ Ι

5. Ε Κ Α ● Ρ Α Ι Τ ● Τ

6. Ρ Ι ● Π Ι ● Τ Ο Τ Ε

7. Ι Ο Ν Ε Σ Κ Ο ● Ε Σ

8. Ν ● Ε Κ Τ Α ● Χ Ν ●
9. Ο Σ Α ● Ε Σ Τ Ω ● Η

10 Σ Α Ν Α ● Κ Α Ρ Φ Ι
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∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Μαθητών 19.00
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-8 20.00
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ     Ζεύγη όπεν/1-9 (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-8 19.30
AOT Ομάδες 1-9 (Ζεύγη 1-9
 από 21/7)/ Ζεύγη 1-3 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Swiss Όπεν / 
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) / Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΡΙΤΗ 
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-8 19.00
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ   Ζεύγη Όπεν ταυτ. /
          Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) /
 Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 
 Ζεύγη Μαθητών 20.00
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9/
 Ζεύγη Μαθητών (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν ταυτ./  
 Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 
AEΠMA Ομάδες Όπεν  20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-8 19.30
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/
 Ζεύγη Μαθητών (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-6
 (άθροισμα 36) 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/   
 Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη Μαθητών 20.30
 Στο BIZART: Ζεύγη 1-6 (ταυτ.) 19.00
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.15
ΟΑΜΠΕΙ-ΑΟΜ  Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ  Ζεύγη Όπεν /
 Ζεύγη 1-3 (Μαθητικό) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-7 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Swiss Όπεν /
 Ζεύγη 1-8 (∆∆16)  20.00
 Ζεύγη Μαθητών 
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες όπεν Swiss/ 
Ομάδες 1-9 / Ομάδες 1-6 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΜΙ - Ιωάννινα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα (στο Λευκαντί) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  
∆ευτέρα Ζεύγη / Ομάδες Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
∆ευτέρα Ομάδες 1-3 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf) 
∆ευτέρα Ζεύγη όπεν  21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ομάδες 1-8 21.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-5 21.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30

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

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí
Èåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

Σημείωση 1: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισσότερα Σωματεία  οι αγώνες γίνονται στην έδρα του πρώτου 
αναγραφόμενου
Σημείωση 2: O Αθλητικός Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων (ΑΣΑΕ) κάνει τα καλοκαιρινά τουρνουά του στη 
διεύθυνση: Σχολή Ευελπίδων, Πλατεία Πρωτομαγιάς, Αθήνα τηλ. 210 8253618 Fax: 2108253619 

ÐåñéöÝñåéá

ΡΟΜ - Ρέθυμνο  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη (Άθροισμα 20) 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη όπεν με Χάντικαπ/ Ζεύγη 1-6 20.00

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ΙΟΥΛΙΟΣ
4-6 ΟΑΜ-ΛΕ    (Εκδρομικό)

4-10 Παγκρήτιο Πρωτάθλημα (Ρέθυμνο) 

11-17 ΟΑΜΚΗ (Εκδρομικό)

18-20 *ΟΠΑΦ – ΟΑΜ-ΛΕ

25-27 *ΟΑΜ-ΛΕ – ΟΠΑΦ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-3 ΟΠΑΦ

8-10 ΑΟΜΨ (Κύπελλο Καπαγιαννίδη)

15-17 

22-24 ΑΟΜΨ      (Grand Prix)

 ΑΟΜΧ       (Εκδρομικό)

29-31 ΟΑΜ – ΛΕ (Grand Prix)

31/8-6 Διεθνές  Φεστιβάλ Fulvio Fantoni (Ρόδος)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
12-14 *ΑΟΜΒ-ΟΑΑ (Κύπελλο Λαζόπουλου)

19-21 Φεστιβάλ Πειραιά

26-28 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών
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